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 ::..فصل اول..::

نگاهش ... شد یم دهیبود که بر سرش کوب یکارگرها، مثل پتک ادیو اجر و داد و فر ییبنا لیوسا ییجابجا يصدا

 ...کوچک مجتمع شد اطیگرفت و وارد ح شیرو شیپ يکاره  ي مهیرا از ساختمان ن

 دیدماغش را باال کش... را به جلو هل داد يا شهیش يِبه ساختمان را پشت سر گذاشت و درِ دود یمنته يها پله

 ...تکان داد ينگهبان سر يو برا

نوشته شده  يسبز و خط خرچنگ قورباغه ا کیبا ماژ شیآسانسور رو يبه در فلز دهیچسب A4 يبرگه  دنید با

 ...، آه از نهادش بلند شد "خراب است"بود 

 ...را گرد کرد شیو در مقابل نگاه مواخذه گر نگهبان، چشمها دیاسانسور کوب يبه در فلز يحرص لگد با

 یچهارم پشت سر گذاشت و نفس نفس زنان پشت درب چوب يبه طبقه  دهیو کوفته پله ها را تا رس خسته

 ...ستادیاپارتمان ا

پرت کرد و متعجب از  یجاکفش يرا با فشار به بغل پا در اورد و تو شیها یکتان... انداخت و وارد خانه شد دیکل

 !جون؟ يسود! ؟يسود! ؟یستیخونه ن! مامان؟: که خانه را فرا گرفته بود صدا زد یسکوت

 ...را رد کرد يمتر کی يباال انداخت و راهرو ییابرو... نکرد افتیدر یجواب

سارا به عقب ... پرت کرد یمبل يکوله اش را رو... امد یظروف از اشپزخانه م ییترق و تروق جابجا يصدا

 ...تابه شد اتیو رو کردن محتو ریکرد و مجددا مشغول ز یاخم دنشیبا د... دیو از پشت اپن کله کش دیچرخ

 ...سالم کیعل: باال رفته، طلبکار گفت يابروها با

 ... محلش نداد سارا

 !ست؟یمامان خونه ن: دیبا همان لحن حق به جانبش پرس باز

 ...اتاقشونن يتو: پاسخ داد يبرگردد به سرد نکهیا یب سارا

 ... سارا در آورد و به طرف اتاقش راه افتاد يبرا یپشت سر شکلک از

 ...امد، مکث کرد یم رونیب ییاز دستشو سیکه با سر و صورت خ انیک دنید با

 ...سرخ شد و به طرفش حمله برد دینکش هیبه ثان دنش،یو با د دیکش نییصورتش پا يحوله را از رو انیک

 !تا االن؟ يبود يکدوم گور: دیکوب واریو به د راهنشیپ ي قهیزد به  چنگ

چته باز رم ... لقمه نون هیدنبال : با اخم گفت ندازد،یب نییاش پا قهیاز را  انیک يدست ها کردیم یکه سع ینیح

 !؟يکرد
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 روزیمگه د... خر ي کهیمرت: دیشده اش غر دیکل يدندان ها انیکرد و از م شتریرا ب شیفشار دست ها انیک

 !شد پس؟ یچ... رمیگیم یگفت! رم؟یخودم بگ ای يریگیمامنو م يبهت نگفتم داروها

 ...ولش کن! ه؟یچه کار نیا... انیک يوا يا: دیپر رونیاز اشپزخانه ب سارا

 !ستم؟یمگه با تو ن: توجه به سارا، محکم تکاش داد یب انیک

مامان تازه خوابشون ... نییپا اریصداتو ب زمیعز... جان انیک: گذاشت انیساعد ک يبا استرش دستش را رو سرا

 ...برده

 ...تنه لش: اش را رها کرد قهیحرکت،  کیتاسف تکان داد و با  يبه نشانه  يسر انیک

دادن  يدلدار يصدا... دنبالش راه افتاد یسارا هم مثل جوجه اردک.. رفت منیو به سمت نش دیراهش را کش و

 "حاال که خطر رفع شده "کردیکه مدام تکرار م دیشنیرا م شیها

 !کدام خطر؟... تکان خورد شیها شاخک

 !شده؟ یمامان چ: رساند منیش را به نشعجله خود با

 هینگاهش  ریمس... نداد یرا به دست گرفت و پاسخ ونیزیتوجه به حضورش، کنترل تلو یبا اخم و ب انیک

 !شده؟ یمامان چ گمیبا توام م: را سد کرد ونیزیتلو

... خورهیدو روزه که قرص هاشو نم یبه لطف جنابعال... باز حالش بهم خورده بود: را باال برد شیصدا انیک

 ...وگرنه... خونه بود يساراناز تو میشانس اورد

فکر کرد اگر مادرش در خانه تنها ... دیتمام گذاشت و کف دستش را محکم به صورتش کش مهیاش را ن جمله

 ...شد خیبدنش س يو تمام موها! ؟...بود

وجود  يوگرنه ا: به ادا و اصولش ز و زمزمه کرد يدپوزخن... گذاشتیم وهیم انیک يبرا ینیریبا خودش سارا

 ...دارن فیما تشر يخونه  شهیچون ساراناز خانمتون هم... نداره

 ...جان انیک: دستش را گرفت يخفه ا غیشد و سارا با ج زیمخین انیک

 ...از دستت شکارم یکاف يبه اندازه ... انیچشمم شا يگمشو از جلو "دیغر یعصب انیک

سرش  ستیمعلوم ن":  گفتیکه که م دیشنیرا م انیغرغر ک يصدا... با حفظ پوزخندش از کنارش گذشت انیشا

 "رفته ادشیرو  یمهم نیگرمه که موضوع به ا يپدر و مادر یبه کدوم ب

تخت دو نفره اش به  يکه رو دنشیبا د... درب اتاق مادرش را گشود یبه اهستگ ان،یک يتوجه به ناسزاها یب

 ...دیکش یخواب رفته بود، نفس راحت
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 ...در را بست یاش زل زد و سپس به همان ارام نهیس يرفتن قفسه  نییبه باال و پا هیثان چند

 ...اه... برادر بزرگتره ببره یمرده شور هر چ: خودش نق زد با

 ...بردیکه در خواب ناز به سر م يسود فقط به خاطر... دینکوب... رفت و در را انیبه اتاق مشترکش با ک و

 

*** 

 ...دیاز خواب پر يبلند کیپرت شدن از  باحس

 ...دادیشب را نشان م ي قهیو پنج دق یهشت و س... چشم دوخت یپاتخت يرو یتالیجیزد و به ساعت د یغلت

 ... کردیم یبود، اما باز هم احساس خستگ دهیبه سه ساعت خواب کینزد يزیچ نکهیا با

 يبس که موقع اتود زدن، قلم را تو... کنار انگشت وسطش را لمس کرد یچپش را باال آورد بر امدگ دست

 ...حال و روز افتاده بود نیبه ا شینوا یانگشت ب داد،یدستش فشار م

 يرو یدر به آهستگ... کنار زد شیپاها ير به دندان گرفت و همزمان پتو را از رو یهمان برامدگ يرو پوست

 ..فرش کف اتاق افتاد يرو ،يا دهیو کش اهیس ي هیو سا دیخپاشنه چر

 ...رهیگیمامان سراغتو م! ؟يداریب... ا: برق را زد و گفت دیکل ترالن

 !م؟یمهمون دار... االن امیم: چشمش را پاك کرد يپشت شست گوشه  با

 !ان؟یشا... گمیم... و بچه هاش انیپرن: وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست ترالن

 !خب؟... پر به پرش نده... اعصابش خرده...مونده خونه انیک: ترالن با من ومن گفت... گفت یهوم

 ...بهش ندارم يمن که کار... پرهیبه من م یاون مثل خروس جنگ: با حرص نگاهش کرد انیشا

 !؟یباشه داداش. ..به خاطر مامان... امشبو مراعات کن هیاما ... دونمیم... باشه: به جلو برداشت یقدم ترالن

 ...ست یاز اندازه عصب شیب انیک یعنیگفتنش  یداداش نیا... شده نگاهش کرد کیبار ییچشمها با

 ...اتاق را ترك کرد يفرستاد و با شاد شیبرا يهوا بوسه ا يموافقت تکان داد و ترالن رو يبه نشانه  يسر

اتاق را ترك کردو پس از شستن ... داد و از جا بلند شد يرا فشار مختصر شیچشمها يدو انگشت، گوشه  با

 ...رفت منیدست و صورتش، به نش

به  گهیاصال من د! ؟یکنیم يآخه مادر من چرا با خودت لجباز: دیشنیرا م انیپرن يهق هق آهسته  يصدا

 ...رمیگیفردا صبح اول وقت از دکترت برات وقت م... دمیحرفت گوش نم
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االن ...نشدم ریاز جونم س ایندارم  یمن که با خودم دشمن... مادر من: گذاشت انیرنپ يزانو يدست رو يسود

 ...گهید رمیبذار سر ماه که وقتش شد م... که حالم خوبه

 ...شمیشما نم فیمن که حر... بگم واال یچ: دیپلکش کش ریدستمال مچاله شده را ز انیپرن

: پوزخند بود، گُر گرفت هیشب شتریاش که ب یشگیهم يور کیو لبخند  انیشا دنیسر بلند کرد و با د یناگهان و

همه رو آزار  نهمهیکه ا يگرم بخور نیبه زم یاله... يبخند دمیبا یهمه رو به هول و وال انداخت... اره بخند

 ...يدیم

 ...خدا نکنه! ه؟یچه حرف نیا! ؟يپر: زد شیزانو يبا هول رو يسود

 ...و ناسزا گرفته بود نیرا به باد نفر انیلب شا ریهنوز ز انیپرن

 !؟یخوب: رو به مادرش پرسد انیپرن يتوجه به جلز و ولز کردن ها یب

 ...شکر مادر بهترم: جواب داد ان،یشا يسابقه  یذوق زده از توجه ب يسود

از : اش را به لب اورد یشگیباز لبخند کج هم انیشا...انداخت انیبه مادرش و سپس شا ینگاه چپ چپ انیک

 !مونده؟ يزینهار ظهر چ

 ...شهیصبر کن االن شام آماده م! ؟يباز نهار نخورد: با تاسف گفت يسود

 !؟يندازیخورش م يبه قابلمه  ینگاه هی... سارا جان: رو به آشپزخانه صدا زد و

قابلمه را  ریزد و ز اتشیحتوبه م یهم.... خورشت را برداشت يگفت و در قابلمه  ياز اشپزخانه چشم بلند سارا

 ..اماده س مامان جون: خاموش کرد

 ...برم شامو بکشم: از جا بلند شد يسود

 ...نمیبب نجایا ایب... ترلــــان... رمیمن م! شما چرا مامان؟: دیاز جا پر انیپرن

 !!شــده؟؟ یچ: دیدو رونیدستش از اتاق ب يبا کتابِ تو ترالن

 ...سرِ درست روی... دیببخش! ؟يخوندیدرس م یداشت يوا يا :دیلب گز یبا شرمندگ انیپرن

 ...کردن ریگ نیمنو زم یدست یدست... برو اونطرف دختر ایب: را از سر راهش کنار زد انیبا غر غر پرن يسود

 ...پشت سر مادرش وارد آشپزخانه شد انیکانتر انداخت و همراه پرن يکتابش را رو ترالن

برو مامانت  کشمیتا من شامو م... يبه زحمت افتاد یشرمنده امروز کل: شانه س سارا گذاشت يدست رو يسود

 ...رو صدا بزن نایا
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در ضمن ... کنمیمنم کم کم رفع زحمت م... میشیمزاحم نم... مامان جون یمرس: به لب اورد یلبخند خجول سارا

 ...کردم که يکار

 ییسر و صدا یهرچند ساراناز عروس ب... زدند شخندیختند و همزمان نبه هم اندا ينگاه معنا دار انیو پرن ترالن

 ...اما به هر حال خواهر شوهــــر بودند... بود و هر دو دوستش داشتند

 ...بلند شو... رو صدا بزن نایپاشو برو مادر خانمت ا... ــــانیک: از اشپزخانه بلند گفت يسود

صبر  انیک: کوتاه امد و گفت يسود يمقابل اصرار ها تیدر نها... کردیساراناز هنوز تعارف م... دیاز جا پر انیک

 ...امیکن منم م

تا از خواب  ختیریمرض م انیپرن يساله  کیپسر  الد،یسر م يکه باال انیگفت و از مقابل شا يباشه ا انیک

 ...نکن تازه خوابش برده: کند، گذشت دارشیب

 ....به طرف در رفت تایبا حرص نگاهش کرد و نها انیک... دادرا قلقلک  الدیگوش م يتوجه الله  یب انیشا

 ... و پشت سرش از خانه خارج شد دیرنگش کش يقهوه ا کیبه تون یدست سارا

 ...تو امروز يچه بداخالق شد: شد زانیآو انیک يمحض بسته شدن در، از بازو به

 هیخدا ... ادیبدم م تیمسئول یمنگ و ب يانقدر که من از ادما: به لب اورد يروز، لبخند یبار ط نیاول يبرا انیک

 ...دو ساله بد تره ياما از بچه ها شهیو دو سالش م ستیداره ب... چشمم گذاشته شیبارز و جامعشو پ ينمونه 

 ...داره خب یاخالق هی یهر کس: چسباند انیک يصورتش را به بازو سارا

 ...ياشپزخونه بود يهمه ش تو! ؟يومدیمن ن شیتو خودت چرا اصال پ: اخم کرد یگفت و ناگهان یهوم انیک

 !نه؟ ای کردمیکمک م دیبا... خرده حال ندار بود هیمامانت : دیبامزه لب گز سارا

 !ن؟ کارهیچ انیپس ترالن و پرن _

لنگ رو لنگ بندازم  نمیبعد من بش... وقت سر خاروندن هم نداره... امسال کنکور داره یترالن طفل... بابا يا _

به عنوان عروس ارشد خاندان  دیمن با... ادیهم که مهمون به حساب م انیپرن! که اون کار ها رو انجام بده؟

 !نه؟ اینشون بدم  يخود هیاحتشام 

 ..بچه یزنیقلمبه سلمبه م يحرف ها: کردیبا لذت نگاه م انیک

انداخت  کیتار يبه راه پله  یمحتاطانه نگاه انیک... تگذاش شیاش را به نما یو دو دندان خرگوش دیخند سارا

 ...ت عروس خانـــوم زهیجا نمیا: دیرا بوس شیکوتاه لب ها یلیو خم شد خ

 ...کردند یکیسوم دو تا  يبه طبقه  دنیدستش را گرفت و پله ها را تا رس و
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سرشار و پسر کوچکشان سبحان، قبول کردند تا شام را با خانواده  يخانم و آقا ان،یاز حد ک شیب ياصرار ها با

 ...احتشام صرف کنند ي

منزل را ترك  "جان به خدا غذام آماده رو گازه انیک " کردیخانم تکرار م ایاخر، ثر يکه تا لحظه  ینیح و

 ... کردند

بغل  ریرا ز "و اتگرال جامع کنکورش لیفرانسیو حساب د هیپا اتیاضیر"هم کتاب تست بزرگ و قطور  سبحان

 کند،یکه سبحان به ان فکر نم يزیتنها چ داستندیوگرنه همه م... اوردیزده بود صرفا به جهت انکه از ترالن کم ن

 ...درس و کنکور است

سرش  يرو یو شال دیترالن به اتاق پر... سرشار، وارد خانه شدند يگفت آقا ااهللایو  ااهللایسر و صدا و  با

خودش را به  زیخ کیبا  انیپرن... کانتر افتاد يپرت کرد که رو شیرا هم از دور برا انیروسرس پرن... داختان

 ...گندت بزنن يا: را چنگ زد يکانتر رساند و روسر

... دییبفرما... نیخوش اومد یلیخ: گفت ییسرش انداخت و با خوشرو يان را سه گوش کرد و کج و کوله رو و

 ...جون ایثر دییبفرما

 ... کردیوقفه تشر م یسرشار ب خانم

ترالن ... گهید میخوریهست دور هم م یلقمه نون هی... هیچه حرف نیا... بابا يا: زد و گفت يلبخند يسود

 ...کن زونیآو ریجونو بگ ایثر يمانتو... مامان

 ...ن تشکر کرداش را سفت کرد و از ترال يگره روسر ایثر... را گرفت ایثر يجلو رفت و مانتو ترالن

 ... به تن داشت ونیبا دامن ر یبلند مجلس نیاست بلوز

 یظیغل شیترالن ا... باشد دید يدهان پر کنش کامال تو تریدست گرفت بود که ت يکتابش را طور سبحان

هم  ینگاه میخدا ن يترالن محض رضا... شد زانیسبحان از دو طرف آو يلب ها.... گفت و از کنارش گذشت

 ...نداختیبه کتابش ن

 یلیخ... سفره انداختن باز شود يگذاشتند تا جا برا يمبل ها را گرفتند و گوشه ا نیب زیدو طرف م انیو ک انیشا

 ...را دور خودش جا داد یزود سفره پهن شد و و همگ
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ماهانِ هفت  انیپرن... کم کسر نباشد يزیتا چ گرداندیسفره چشم م يرو انیو ک کردیتعارف م کسرهی يسود

 ...به دهان بگذارد يتا لقمه ا کردیساله را به زور کنارش نشانده بود و التماسش م

 ...مشغول بود شیتوجه به اطرافش با غذا یهم طبق معمول ب انیشا

 !ستن؟یآقا محمد ن: دیپرس یبه آهستگ ایثر

 ...ادینم... فتهیامشب ش... نه: گفت ایکرد و رو به ثر شیماهان رها يکالفه از تقالها انیپرن

 ...دیکش یهوم ایثر

 ...گمیم: سرشار با دهان پر گفت يآقا

 ....ـــنیحس: دیلب غر ریز ایثر

از اشناهامون در به در دنبال  یکیما  گمیم: کرد یدهانش گرفت و دهانش را خال يسرشار مشتش را جلو يآقا

 !ده؟براش انجام ب يکار تونهیآقا محمد نم... قلبه

 گمیم یول... زرهیسوپر وا.... ستیمحمد پزشک که ن... دونمیواال نم: خودش پر کرد يدوغ برا یوانیل انیپرن

 ...براتون سوال کنه

 ...کرد يسرشار تشکر يآقا

چپ گرمکنش، لب  بیج يتو یبا حس لرزش... به اطرافش انداخت یکردن پارچ نوشابه، نگاه دایپ يبرا انیشا

 ...بود تا سفره را ترك کند يمنتظر بهانه ا... دیگز

 ...زد یلبخند از ته دل الد،یم ي هیگر يبلند شدن صدا با

 ...يوااا يا: دیبا غصه نال انیپرن

 ...کنمیمن ساکتش م... نیتو بش: دیاز جا پر انیشا

 انیشا... گفت و سر جا نشست يبا دهان باز باشه ا... خشکش زده بود زیخ میهمانطور ن, از شدت تعجب انیپرن

 ...دهیند يزهایبه حق چ! ها؟ يفداکار نیو ا

 ...قطع شده و خواب رفته بود الدیم ي هیتا به اتاقش برشد، گر... را بغل زد و به اتاقش رفت الدیم انیشا

 ...گذاشت انیتخت ک يرا رو الدیم یباال انداخت و به اهستگ ییابرو

با ... دیدستش لرز يبار تو نیدوم يبرا یگوش رد،یشماره بگ نکهیو قبل از ا دیکش رونیب بشیرا از ج لشیموبا

 ...سالم: را به گوشش چسباند یتماس را لمس کرد و گوش يبرقرار ریشست مس

 !؟یخوب... جان انیسالم شا: گوشش را نوازش داد یفینازك و لط يصدا
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 !دخترت بهتر شد؟: کرد اضافه یو با مکث کوتاه! ؟یتو خوب... ممنون: تخت نشست ي لبه

 !؟يخواب بود... کنهیاما هنوز سرفه م... تبش قطع شده... بهتره _

 ...خوردمیداشتم شام م... شدم دارینه تازه ب: اش را لمس کرد یشانیبه در اتاق انداخت و پ ینگاه

 ...بد موقع مزاحم شدم... زمیعز دیببخش! ؟يجد_

 ...ستین ینه مشکل: زمزمه کرد يناچار ياز رو انیشا

 ...خونه یزود تر رفت یسردرد داشت گفتنیبچه ها م... حالتو بپرسم خواستمیفقط م _

 ...االن خوبم... کردیخرده درد م هیاره سرم  _

 ...برو شامتو بخور... کنمیمن قطع م... خب خدا رو شکر _

 ...ندا: تند گفت انیشا

 !بله؟ _

 ...ممنون... مامان يبابت داروها: من و من گفت با

من ... خودت بود يزحمتاش پا يهمه ... زمینکردم عز يمن که کار: به لب اورد یخط ندا لبخند پهن يآنسو

 ...کردم کیسفارش کوچ هیفقط 

 ...جا گذاشتمشون زمیم يکشو يهر چند امروز تو... به هر حال ممنون _

 ...یبس که حواس پرت! ؟يجد: گفت یبا ناراحت ندا

 ...مامانم امروز حالش بد شد: کرد به فرش زمزمه رهیخ انیشا

 !االن چطورن؟! ؟یگیم یچ _

 ...دمیترس یلیخ... ارمیبه روم نم نکهیبا ا... من یول.. بهتره االن _

 یمرس... زنهیبرو پروا صدات م: به خودش امد انیشا... مامان: که گفت یفیضع يبا صدا... سکوت کرده بود ندا

 ...تیاز احوالپرس

سر مامانتو  هیبگو هماهنگ کنم  یخواست... دارم ادیمن دکتر اشنا ز... کنمیخواهش م: دیکش یقینفس عم ندا

 ...ششونیپ يببر

 ...ممنون... خواهرم از دکتر خودش وقت گرفته... نه _

مواظب ... پرواس يوقت داروها... جان من برم انیشا... شمیم ادخوشحالیاز دستم بر ب یبه هر حال اگر کمک _

 ...خودت باش
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 ...تخت جابجا شد يگرفت و رو ینفس انیشا... رساند انیتعارف تماس را به پا یبا کم و

نه ! ... نه؟ ای خوردیکه غذا م دیپرسیم انیسفره را جمع کنند و از شا خواهندیم گفتیکه م يسود يصدا با

 ...گفت يبلند

 ... دیکش يپوف کالفه ا... اش بلند شد هیگر يبعد صدا يا هیخورد و ثان یتکان الدیم شیصدا از

 ...!!!و چه بعد از آن... چه قبل از تماسش... کردیونگ ونگو را ساکت م يجوجه  نیا دیهر صورت با در

... 

 زشیبه سمت م میندا وارد اتاق شده بود و مستق... گرفت و سر بلند کرد شیرو شیدر نگاه از طرح پ يصدا با

اتاق  يکه تو يگریدو طراح د... فضا منعکس شد يکف، تو تیکفشش با گران يبرخورد پاشنه  يصدا...امد یم

 ...شدند زیخ میحضور داشتند به احترامش ن

 !؟يامروز وقت دار: دیمقدمه پرس یخم شد و ب زشیم يرو ندا

 ...توجه مشغول کار خودشان بودند یب... به آرش و کاوه انداخت ینگاه اطیاحت با

 !چطور؟_

 ...رهیگیپروا بهانه تو م: پچ پچ کرد ندا

 !مامان پروا؟ ایپروا : کرد رشیزد و ندا لبخند تعب شخندین

 ...بدجنس نشو: انداخت شیدو ابرو نیب یاخم

 نکهیهمم ا... مامانمو بدم يداروها نکهیهم ا... برم خونه دیبا... شهیامروز نم:زد هیاش تک یبلند صندل یِپشت به

 ...فتهیهم ش انیک... ترالن تا شب اموزشگاه کالس داره... باشه حواسم بهش

 ...یاوک: دیلب ورچ یناراحت با

 ...وجه مناسب سن و سالش نبود چیبه ه شیاداها... دلش پوخند زد يتو انیشا

 !؟...که گفته بودم یاون دو تا طرح: دیتر پرس يجد یکم ندا

اسپرت تابستانه چشم دوخت  يمانتوها دیو سف اهیبه طرح س دایش... دیکش رونیدستش ب ریاز ز A4 يبرگه  دو

 ...نیافر... خوبه:باال انداخت يو ابرو

 ...دل خودم يبرا نمیا: به طرف ندا سر داد زیم يو رو دیکش رونیب يگریکاغذ د زش،یم يکشو از

 !به چه مناسبت؟: را از نظر گذراند یسنت يمانتو طرح
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اون اسپرت ها  نیب یچند تا طرح سنت کنمیفکر م: اند و به جلو خم شدچسب زیرا به م شیکف دست ها انیشا

 ...ریچشمگ... تک و... بهتر بشه یلیخ يجا بد

 ...بزند يندا باعث شد لبخند يچشمها يتو نیتحس برق

 ...کنمیروش فکر م: درون دستش جا داد يپوشه  يها را تو طرح

 ...شودیگذاشته م شیبه نما شگاهینما يتو شیزود طرح ها یلیمطمئن بود خ انیو شا کنمیفکر م گفتیم

 ...پوشه گذاشت يآرش و کاوه را هم تو یسفارش يطرح ها...فاصله گرفت زیاز م یارام يقدم ها با

به تن داشت و شال  یکوتاه یکت يمانتو... کردینگاه م شیساق پا يمتفکر به موج دامن بلندش رو انیشا

 ...بلوندش رها کرده بود يموها يرو يدیق یرا با ب دشیسف

 ...خورد و از فکر در امد یبسته شدن در اتاق تکان يصدا با

 ...تمامش شد مهیبه دست گرفت و مشغول کامل کردن طرح ن قلم

 ...برد یبهره م شیندا بدون شک، از تک تک طرح ها... گذاشت یم يشتریوقت ب یسنت يطرح ها يرو دیبا

 

* 

 

 ...انیشا: ه کردزده و وارفته زمزم بهت

 ...سالم: کردیاش نگاهش م یشگیزده به جدار در، با لبخند کج هم هیو تک نهیدست به س انیشا

 !ام؟ینم یمگه نگفت! ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا... يوا... انیشا: تخت رها کرد يکه در دست داشت رو یکتاب

 ...برم یناراحت: زمزمه کرد یفرو رفته بود وقت یکیتار ياز صورتش تو یمین

 هی... يوا... منظورم اتاقمه یعنی... دینه ببخش... نجایا يایبه تو گفت ب یاصال ک... یول... نه نه: دیاز جا پر ندا

 ...باش لطفا رونیلحظه ب

و خودش پشت  دیدر را هم محکم کوب... برود رونیشانه اش گذاشت تا از اتاق ب يبه طرفش رفت و دست رو و

 ...در وا رفت

 ...شده بود رهیبه در خ تیبا جد انی، شادر آنطرف

را به  یرژ لب گلبه... ختیراستش ر يشانه  يو رو دیرا برس کش شیموها... دیکنسول پر ي نهیا يجلو ندا

 ...دیکردن روپوشش دور خودش چرخ دایپ يو برا دینازکش کش يلب ها
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و لَختش چنگ زد و  زیل يبه پارچه ... تخت بود يکنگره  يدرشت بنفش رو يبا گلها دشیساتن سف روپوش

 ...دیبلوز و شلوار خوابش پوش يرو

 ... انداخت و اتاق را ترك کرد نهیا يبه خودش تو ینگاه مجددا

داشت پروا را خوابانده و بعد خودش به رختخواب رفته  ادیکه به  ییتا جا... آمد یاز اتاق پروا م انیشا يصدا

 ...بود

 !شده؟ یچدستتو  نمیبب _

 ...هم به دستم امپول زد هم به پام: کردیم یزبان نیریش شیبرا پروا

 ...کرد یخشک يسرفه  و

 ... يعوضش خوب شد: دیساعدش را نوازش کرد و سپس مشت کوچکش را بوس يرد سرُم رو انیشا

 ...يایب یتونینم یگفت: کردیبا لبخند نگاهشان م ندا

 ...به خاطر پروا اومدم: دیکش یشانه اش نفس م يدست دور گردنش انداخته بود و رو... پروا را نوازش کرد کمر

 ...زدیاش نم یدلخوش يبرا یبار هم که شده حرف کی يخدا برا يمحض رضا... کرد اخم

 !؟يشام خورد: ندا پشت سرش راه افتاد... آغوش داشت از جا بلند شد يپروا را تو کهیدرحال

 ...آره: به جانبش انداخت ینگاه مین

شب : را با دو قدم بلند جبران کرد نشانیماب يکرد و فاصله  یپوف... رفتیم نییاز پله ها پا انیشا... کرد یهوم

 !؟یمونیم

اش، نگاهش  یشیدرشت م يدهانش فرو برده بود و با چشمها يپروا شستش را تو... بودند دهیپله ها رس نییپا

 ...دخترکش زد يبه چهره  يلبخند... کردیم

 ...و خط نگاهش با پروا را قطع کرد دیبه سمتش چرخ انیشا

... سالن انداخت يدار گوشه  هیبه ساعت پا ینگاه مین... مانده بود فیبالتکل انیشا... نگاهش کرد دوارانهیام

 ...راه را برود و صبح دوباره برگردد نهمهیکرد ا یصرف نم... نمانده بود ازدهیبه  يزیچ

 ...مونمیم: داد و لب زد رونیب نهیرا از س نفسش

 ...ندا برق زد يچشمها
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*** 

 

 ...دیباال کش شیشانه ها يرنگ را تا رو یآب ي ملحفه

با نوك انگشت چند تار ... کند ينتوانست از لبخند زدن خوددار... اش را پر کرده بود یشانیلجوجانه پ شیموها

 ...صورتش خم شد يمو را کنار زد و رو

 ... خورد و پلک گشود یتکان کوچک انیشا

 ...ریصبح بخ _

 ...ریصبح بخ: کردینگاهش م گنگ

 ...بر جا نشست يا ازهیبا خم و

 ...زدیهمچنان لبخند م ندا

 !؟يریم ییجا _

 ...شرکت رمیم: تکان داد سر

 !ساعت چنده مگه؟: دیفنر از جا پر مثل

 ...يدیخواب رید یلیخ شبید... يایب ستیامروز الزم ن... میهفت و ن: شانه اش گذاشت يدست رو ندا

 ... دمیدیم ونیزیبا پروا تلو... آره: اش را فشرد یشانیپ

 !پروا کو؟: به اطرافش انداخت ینگاه و

 ... تختش يبردمش تو _

 ...امییتر  رید یدو ساعت یکی دیشا... کنهیدرد م یلیسرم خ: دکاناپه ولو ش يگفت و باز رو یاهان انیشا

دلم ... ادیپرستار پروا هم خبر داده که نم... يایب ستیمن که گفتم امروز اصال الزم ن: زمزمه کرد متیمال با

 ...خونه امیبمون منم زودتر م... هنوز حالش خوب نشده... بذارمش مهد خوادینم

 !بمونم بشم پرستار بچه ت؟ _

 ...ــانیشا: گقت دلخور

 ... گهیتا دو ساعت د امیبرو من م _

سر راهت پروا رو هم بذار  ستین یاگه برات زحمت... باشه: لب زد یوقت شدیم دهیشن شیصدا يتو یتینارضا

 ...دنبالش هم من راننده رو بفرستم یتونیاگه نم... رمیبا راننده م... برمینم نویمن ماش... مهد
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 ...برمشیم... نه _

 ...تنها سر تکان داد انیشا... لب تشکر کرد ریز

به تن داشت  یرنگ یکت و شلوار خوش دوخت مشک... کردیاز پشت سر نگاهش م... تق کنان فاصله گرفت تق

 ...ها سییر يمثل همه ... به همان رنگ يپاشنه بلند يساتن و کفش ها يبا روسر

 ...کردیهنوز نگاهش م انیشا... شکلش را به دست گرفت لیمستط یدست فیک

 ...زمیخداحافظ عز: تکان داد یاش لبخند زد و دست رهینگاه خ به

 ...را پشت سرش بست یدر چوب و

. 

 شیپا ریز یجسم نرم... تخت خواب شو را به حالت اولش در اورد يمالفه را تا زد و کاناپه ... جا بلند شد از

 ... دیخوابیو م گرفتیپروا بود که شب ها در آغوشش م جانِ ین ین... رفت

 ... را فشرد شیها قهیو شق یشانیکاناپه گذاشت و باز پ يرا رو عروسک

 ... دیخودش چرخ دور

نداشت  یحس خوب... شدینم دهیشب قبلش د يو پاش ها ختیاز ر ياطرافش مرتب بود و آثار شب،ید برخالف

 ...دانست یرا نم لشیو دل

تماس  دیبا... دیخواب یبعد از نماز صبح نم يسود... مانده بود به هشت صبح قهیدق ستیب... ساعت نگاه کرد به

 ...کردیم دایاش را پ یلعنت لیفقط اگر موبا... دیپرس یو حالش را م گرفتیم

را کنار  زنگش بلند شد و توانست نور کمرنگش يصدا... را گرفت لشیموبا يرا برداشت و شماره  میس یب تلفن

 ...ندیکاناپه بب ي هیپا

قبل از خواب به  شبید... خانه را گرفت يرفت شماره  یکه از پله ها باال م ینیح... گذاشت شیرا سر جا تلفن

... تا کرج برود و باز صبح زود برگردد کندیصرف نم... کشدیشرکت طول م يداده بود که کارش تو امیترالن پ

 ...کندیاز دوستانش سر م یکی يشب را خانه 

 ... دیمادرش را شن يصدا کرد،یکه در اتاق پروا را باز م همزمان

 !؟يداروهاتو خورد! مامان؟ یخوب: تخت نشست و زمزمه کرد لب

بهت  خواستمیم... نگران شدم يومدین شبید! ؟یتو خوب... زمیخوبم عز: پر در اورده بود یاز خوشحال يسود

 ...که شب و روز نداره اخه هیچه کار نیا... يایشب نم يداد زنگ بزنم ترالن گفت خبر
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 ... میبمون شتریب میبود با چند تا از بچه ها مجبور شد ختهیخرده کارها بهم ر هی... مامان امینشد ب _

 !؟يبود داروها رو دستش فرستاده بود یپسره ک نیا... خب لهیخ _

 ... از همکارامه: غرق خواب پروا زل زد يچهره  به

 ... انقدر خودش را خسته نکند کردیخواهش م يسود

مواظب ... قطع کنم دیمن با... حواسم به خودم هست... باشه... باشه مامان: دیحرفش پر انیکالفه م انیشا

 ...خودت باش

 ...به کارت برس... نطوریتو هم هم _

که به هم  ییاما از دروغ ها... نداشت يداریآنقدرها وجدان ب.... ه اش چسباندرا به چان لیکرد و موبا یخداحافظ

 ...داشت يحس بد داد،یم يسود لیو تحو بافتیم

پروا بدجور خودش را در دلش جا  یول... نداشت یخوب يبا بچه ها رابطه ... پروا را نوازش کرد یصورت ي گونه

 ...مثل مادرش... پروا استثنا بود... کرده بود

*** 

 ... دور کمرش حلقه شد و نفسش را بند اورد يبزرگ و مردانه ا دست

 ...ــــانیک: وارفته زمزمه کرد ،يعطر يگرفت و با استشمام بو نفس

 ...دلم ریعز: گوشش را به دندان گرفت يالله  انیک

 !؟ياومد یک: دیاغوشش چرخ يقابلمه را کم کرد و تو ریز

 ...االن نیهم _

 !من؟ دنید ياونوقت خسته و کوفته اومد: داد و لبخند زد هیتک انیک يقالب دست ها به

 ...ارهیاز تنم در ب موینازم خستگ ياومدم سارا: لبخند زد یبدجنس با

 ...سبحان خونه ست: دیلب گز یبا شرمندگ ساراناز

 ...نهیبیداره خواب هفت پادشاه رو م... من چکش کردم _

 ... انگار پوشک نوزاد چند ماهه اش را چک کرده زدیحرف م يطور انیک... خنده اش گرفته بود ساراناز

 ...خواهدیچه م انیک دانستیم خوب

 شبید... کم بخواب هی... بخور يزیچ هی نیبش ایفعال ب: رفت خچالیامد و به طرف  رونیدستش ب يحلقه  از

 ...يخسته ا يبود فتیش
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من  یگیاصال راست م... گهید شهینم میحال یمن در جوار شما خستگ زمیعز: کردیاردك وار دنبالش م انیک

 ...میبخواب میبر ایب... خسته م

... يبرات غذا بکشم بخور نیجونم فعال بش یدک: دیظرف ساالد را در آغوش داشت به عقب چرخ کهیدرحال

 ...بعدا

 !م؟یبخواب میبر يایبعدا م _

 ...انیک... کوفت: به شانه اش زد یارام يمشت ضربه  با

: بود فیقابل توص ریداشت غ هیهمسا يکه به دختر کوچولو یحس... تمام وجود ساراناز را در اغوش گرفت با

 ...به به... بوش که خوبه... يباز چه کرد نمیبکش غذا رو بب ایب... باهات کنمیم یشوخ... خوشگلم

گفتنش دست دست  يتمام برا يهفته  کیرا که  یوقتش بود حرف... گوشش باز شده بود یسارا تا حلزون شین

 ...اوردیکرده بود به زبان ب

و پارچ اب  يو همراه ظرف خورشت قرمه سبز دیبشقاب برنج کش کی يتو شهیمثل هم انیخودش و ک يبرا

 ...گذاشت زیم يرو

 ...مجاورش را اشغال کرد و با به به و چه چه مشغول خوردن شد یصندل انیک

 !ان؟یک: ازدواجش را چرخاند ياشاره حلقه  با انگشت شست و ساراناز

 !جونم؟: دهان پر گفت با

 !بگم؟ يزیچ هی _

 ...تنها سر تکان داد انیک

 مویتصم نیاومد که ا شیپ تشیالبته موقع... گرفتم یمیتصم هی یعنی... کنم يکار هی خوامیمن م... نیبب _

 ...گرفتم

 ...کردیمن من م نینچنیداشت که ا یمعقول ریغ يباز چه خواسته ... کردینگاهش م تیجد با

 !شده؟ یچ... بگو سارا _

 ...کار کنم خوامیم: گفت یناگهان

 !کار؟: و ابرو باال انداخت دیدست از خوردن کش انیک

ساختمون  يتو یدندون پزشک هی... کنهیکار م یکینیکل هی ياز دوستام تو یکی... آره: سر تکان داد بچگانه

 ...بعد... ردهگیم یهست دنبال منش
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 ...حرفشم نزن: را باال اورد دستش

 ...آخه _

 ...ادیکه خوشم نم یدونیم... نه سارا جان _

 ...لحظه هیخب گوش بده  _

 ... دیکش یپوف کالفه

سبحان که بود و ... خونه تنهام يمدرسه تو رهیمن صبح تا ظهر که مامان م نیبب: ادامه داد اطیبا احت سارا

خب به خدا منم حوصله م سر ... نمیبب ونیزیتلو ای... کنم زیخونه تم ایغذا بپزم،  دیبا ای... نداره ینبودش فرق

 ...رهیم

 !؟يدیچرا درست رو ادامه نم _

 ...درس خوندن ندارم يحوصله : رفتیور م شیناخن ها با

کردن  پیمه تاو تلفن جواب دادن و نا يگر یمنش يحوصله : به کف بشقابش زد ينوك چنگال ضربه ا با

 !؟يریبگ سانستویکه حداقل مدرك ل يدرس خوندن ندار يبعد حوصله ... يدار

 ... نه: بغض چانه باال انداخت با

روز  هیمردم در به در دنبال ... یکار کن ییهر جا يبر خوادیخب دلم نم... بغض نکن ينطوریمن ا زیعز _

 !؟یتو بر عکس... هستن که استراحت کنن یلیتعط

به تنوع  ازیمنم ن... یکنیتازه شم تو اصال منو درك نم... ستنیهمه که مثل هم ن: خش برداشته بود شیصدا

 ...دارم

 !ساراناز؟ _

 ...خب گمیراست م: دیدزد یرا م نگاهش

 !سارا؟: تکرار کرد باز

 !بشم؟ مونیکه پش یکنیصدام م ينطوریا: نگاهش کرد باالخره

 ...تنها نگاهش کرد... جواب نداد انیک

 !ان؟یک: صدا زد متیمال با

 ...نمیبب طشویمح امیب دیخودم با: نگاه و با اخم زمزمه کرد یب

 ...دلــــم زیعز _
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 نیساراناز بب... خودم حس کردم ایداشت  یمنف یژگیو هیاگه  یحت: را هشدار گونه به سمتش گرفت قاشقش

 ...هیمنتف یهمه چ ستیمناسب ن طشیفقط خودم حس کردم مح... کنمیم دیتاک

 ...یتو بگ یهر چ... باشه: زده گفت ذوق

 ..حاال غذاتو بخور: شدیباز نم اخمش

 ...چشششششم عشق من: دیدارش را بوس شیته ر يدور گردنش انداخت و گونه  دست

 ...مار داشت يساراناز مهره ... لپش را از داخل گاز گرفت انیک

 

*** 

 

 يهمهمه صدا انیم... آمد یاز اشپزخانه م لیوسا ییتروق جابجا ترق و يصدا... اندخت و وارد خانه شد دیکل

 ...داد صیپروا را تشخ فیضع

 !پروا؟: رها کرد و به اشپزخانه پناه برد يدر ورود يدستش را جلو يتو لیهول وسا با

 ...پروا: وا رفت بایو تقر ستادیدرگاه اشپزخانه ا يتو

 ...مامان: دیخند یدرشتش م يوسط اشپزخانه نشسته بود و چشمها زیم يرو

پروا  یفکر کردم رفت.... سالم: کردینگاهش م ینیب زیبا ر انیشا... داد و سر چرخاند رونیب یرا با اسودگ نفسش

 ...تنها مونده خونه

 ...ستمین تیمسئول یاونقدرا هم ب گهید... سالم کیعل: باال انداخت ابرو

 ...اشپزخانه را از نظر گذراند يها یختگیر بهم

بود که امروز نتونستم  نیا... نه خودش اومد نه گذاشت من برم... کردم ببرم مهد داریپروا رو ب: داد حیتوض انیشا

 ...امیب

 ...زمیعز يکرد یکارخوب: از ته دل لبخند زد ندا

 ...میدرست کرد تزایپ انیبا شا: با لحن بچگانه اش گفت پروا

 !ن؟یدیم تزاتونیبه منم از پ... ماما نیافر... اووو _

 ...اشپزخانه را ترك کرد "لباسامو عوض کنم رمیم"زده سر تکان داد و ندا با گفتن  جانیه
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 میکرد کاریچ نمیبب ایب: بلندش کرد زیم يحرکت از رو کیبا  انیشا... خواند یکودکانه م يلب اواز ها ریز پروا

 ...یفسقل

 ...ها را از فر خارج کند تزایبه دست گرفته بود تا پ رهیدستگ گرش،یپروا را بغل گرفته بود و با دست د یدست کی

 ...ییچه بو... اووووم: دیندا را از پشت سرش شن يصدا

 يوا: دهان برد يجدا کرد و دو انگشتش را تو یبا شست و اشاره ذرت... ستادیپشت سرش در امد و کنارش ا از

 ...سوختم

 یآب نیشرت تک آست یبود با ت دهیپوش یفاق کوتاه نیشلوارك ج.. به جانبش انداخت ینگاه مین انیشا

 ... خلوت شود زیتا م گذاشتیم نکیس ياستفاده شده را تو يتند تند و با سرعت ظرف ها... روشن

 ... کردیهنوز نگاهش م انیشا... زگذاشتیم يرا رو دیسف یِمربع يها بشقاب

 !دم؟ ایشاخ در اوردم : رفت رینگاهش را غافلگ رفتیم خچالیرف برداشتن نوشابه که به ط يبرا

 ...يالغر شد: نشست یصندل يتکان داد و همراه پروا رو يسر

از ... پروا یضیچند روز مر نیطرف ا هیاز ... ادهیز یلیکارم خ: نشست زیکرد و پشت م یپارچ خال يرا تو نوشابه

نفس راحت  هیکارش بشه  یتموم بشه بره پ شگاهینما نیا... شگاهینما يبرگزار ياسترس کار ها گهیطرف د

 ...کشمیم

 ...دادیگوش م شیبدون نگاه کردن به حرف ها انیشا

... پروا... پز بگذرم انیشا يتزایاز پ تونمیواقعا نم یشرکت نهار خوردم ول يتو نکهیبا ا: دیبه شکمش کش یدست

 ...دمیماما من بهت غذا م ایب

 ...باشم انیشا شیپ خوامیم: شستش مک زد هیداد و  چانه باال یتخس با

 ...دمیبذار باشه من بهش م: زمزمه کرد یبه اهستگ انیشا

 ...دهان پروا گرفت يرا جلو تزایپ یبرش مثلث و

 ...لقمه غذا بخوره هیبچه  نیکه ا یمگه تو باش: مادرانه لبخند زد ندا

 ...سر پروا گذاشت يزد و چانه اش را رو لبخند

 ... دیسیل یاش را م یانگشت سس پروا

چند تا طرح  هی... نبودم کاریمن امروز ب: فرو برد یقارچ يو سر چنگالش را تو دیاز نوشابه اش نوش يا جرعه

 ...امروز هم که نبودم... شرکت امیب رسمیچون فردا دانشگاهم نم... کردم لیداشتم اونا رو تکم مهینصفه ن
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 ... یگرفت یفکر کن مرخص... زمینداره عز یبیع: س کرددستش ح يدست نرم ندا را رو کف

 ...به هر حال من کارمو انجام دادم: ندا دوخت و سر تکان داد نتیاز ز یرا به دست خال نگاهش

 ...خوامیبازم م _

را  شیو دست ها دیبا دهان پر خند... باد کرده اش چرخ خورد يصوررت پروا و لپ ها يهر دو نفرشان رو نگاه

 ...بده گهید یکی... تموم شد: باال گرفت

... 

لپ تاپش  يندا نگاه از صفحه ... سه نفره نشست يکاناپه  يگذاشت و با فاصله رو شیرو شیپ A4کاغذ  سه

 !ناس؟یا: گرفت

 ...برم خوامیم گهیمن د... نگاه بهشون بنداز هی... اوهوم _

 يناخن بلند انگشت اشاره اش را رو... دست دراز کرد برداشتن کاغذ ها يو برا دیکش انیشا کیرا نزد خودش

 !؟يقبال بهم نشون نداده بود نویمثل ا یکی: کاغذ دوم گذاشت

 ...روش کار کردم شتریب خردهی... بود نیهم... نبود گهید یکی: مانده بود ادشیچقدر خوب ... کرد نگاهش

 ... بود يمتریلیم انشیصورت ها يفاصله ... رخش نگاه کرد میرا چرخاند و به ن سرش

 ... کردینگاهش م رهیخ رهیندا هنوز خ... نگاهش را حس کرد که سر چرخاند ینیانگار سنگ انیشا

 ...را باال انداخت شیابرو يتا کی

 ...پلک بست ندا

 ... گونه اش نشست يندا رو يرا چرخاند و بوسه  سرش

 ...سرد و خشک... يسرد یلیخ: دیپوزخندش را شن يصدا

 !؟...کنهیپروا داره نگاهمون م ینیب ینم: دیلب غر ریز

 ...منم بـــوس: رنگش را رها کرد ینارنج يو لگو دیخند نیریپروا ش... چرخاند سر

 ... دیاغوشش پر يپروا با دو تو... اغوش گشود شیبرا... پر اشک شد شیو چشمها دیگز لب

 ...نرم پروا گم شد يموها يدو قطره اشکش ال... معطرش فرو برد يموها يرا تو سرش

 ...بهتره من برم: دیرا شن انیشا يزمزمه  يصدا

 ...دیپر رونیاز ته حلقش ب یفیضع ي باشه

 ...فشرد شیرا به موها صورتش
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 ...دیبسته شدن در به گوشش رس يبعد، صدا يا قهیدق

 ...صدا ازاد کرد یبغضش را ب... دیلرز شیها شانه

 

 

*** 

 

 ...بگو آاااا... آاااا _

 ...باز کرد یرا به سخت دهانش

 ...کردینگاهش م یبود و با نگران ستادهیسرش ا يباال انیپرن

 !شده؟ یچ _

 ...ستین يزیچ... لوزه هاش ملتهبه _

 ...کرد شیرها شیکالفه از تقالها... دیایب رونیدستش ب يبود از حلقه  یدنبال راه ماهان

 !شه؟یم یچ یعنی: دیباز پرس انیپرن

 دیاما اگه خوب نشه با... شنیخوب م یاز بچه ها تا ده دوازده سالگ يسر هی... یچیه: مبل جابجا شد يرو انیک

 ...عمل بشه

 ...خدا مرگم بده: گونه اش چنگ انداخت به

... نگران نباش... یکنیکه تو فکر م يا یعمل نه به اون معن... من زیعز: و شانه اش را نوازش کرد دیخند انیک

 ...ستیبه عمل ن يازیو ن شهیم که خوب شاالیا

 ... همچنان نگران بود انیپرن نگاه

 !؟يایلحظه م هیجان  يپر: زد شیاز اشپزخانه صدا محمد

 ...ردیرفت تا وضو بگ ییهم به دستشو انیک... جا بلند شد از

 رونیخواب الود را در اغوش داشت از اتاق ب الدیم کهیسارا در حال کرد،یرا ترك م یبهداشت سیکه سرو همزمان

 !؟...ادیچه بهش م دمیکه براش خر ییلباس ها نیبب ایب... انیک: اومد

 لیساراناز دستش را حا... خم شد الدیم دنیبوس يبرا دیکش یم نییرا پا شیها نیکه است ینیزد و ح لبخند

 ..شهیم تیپوست بچه اذ يدار شیر... بوسش نکن... ا: کرد
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 ...اخم کرد انیک

 ...رفت ییرایلبخند زد و به پذ ساراناز

خشکه  ينطوریهم... یرقص... يآواز يساز هی... سالگرد ازدواجتونه یبابا ناسالمت: دیشن یغرغرش را م يصدا

 ...شهیخشکه که نم

 ...جانماز اماده کرده بود شیاز قبل برا انیپرن... شد همانیبه تاسف تکان داد و وارد اتاق م يسر

 ...ومدین انیشا: کردیو زمزمه م کردیبه ساعت نگاه م کباری هیهر چند ثان يسود

کارهاش  یتازه اون ک... ستیمادر من بچه که ن: آمد رونیکه پخته بود از اشپزخانه ب يا یخانگ کیبا ک انیپرن

 !داشته باشه؟ نباریبرنامه داشته که ا

 ...بخور کیک ایب... ـــــانیک: بلند صدا زد و

را دست به دست کرد و به طرف  یکوچک یمکعب يمحمد جعبه ... وستیبه جمعشان پ انیبعد ک يا قهیدق

 ياول نامزد يروزها يرا به همان اندازه  انیپرن کردیسالگرد ازدواجشان، حس م نیدر نهم... گرفت انیپرن

 ...شتریب یحت... دوست دارد

 ...به افتخارررررش: زد و ساراناز ذوق زده گفت ییاالدهانش فرو برد و سوت بلند ب يدو انگشتش را تو ترالن

 ...کف زدن بلند شد يصدا

 فشیهم تکل انیک... شده بود ریآن اتفاق ها عاقبت بخ يقبل از همه  انیخوشحال بود که پرن... دیخند يسود

اش  ینگران.. .رفتندیم شانیبعد از تمام شدن درس و گذراندن طرحش با ساراناز سر خانه و زندگ... معلوم بود

حداقل ترالن حرف گوش کن ... شتریاش ب ییو سر به هوا انیشا يبرا... انیترالن بود و شا يفقط و فقط برا

 !!!انیامان از شا.... انیاما شا... بود

زنگ بزن به  هیمامان ... انیک: گفت انیتشکر کرد و رو به ک... را به دستش داد کیک يمحتو یشدستیپ سارا

 ...کجا مونده نیبب انیشا

 ...دیکش رونیب نشیج بیرا از ج لشیو موبا دیتکان داد و به راست چرخ يسر

 ...دهیجواب نم _

 ...کجا مونده یعنی... ازش ندارم يخبر گهیاز صبح که باهاش حرف زدم د: زد لب

 ... مامان بس کن... اوووف: چشم چرخاند يکاسه  يرا تو شیمردمک ها انیپرن

 ...چشم غره رفت انیبه پرن انیک... دیآه کش يسود
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: لبش را پاك کرد يگوشه  يبشقاب گذاشت و خامه  يچنگالش را گوشه ... دیلرز يا شهیش زیم يرو لشیموبا

 ...حالل زاده خودش زنگ زد... بفرما

 ...را به گوشش چسبانده بود لشینگاه کرد که موبا انیمشتاقانه به ک يسود

 !بله؟ _

 !؟...انیک: دیچیگوشش پ يتو انیشا يگرفته  يصدا

 !لحن اسمش را صدا نزده بود؟ نیبا ا انیچند سال بود شا... دیچیبه هم پ دلش

 !تو؟ ییکجا... سالم _

 !د؟ییشما ها کجا... خونه! من؟: رگه زمزمه کرد دو

 !کجاست؟حواست ... سالگرد ازدواجشه... انیپرن يخونه  میایگذاشته بود م ادداشتیمامان که برات ... بابا يا _

 !ن؟یایم یک: دیلب گز شیرو به رو زیبه م رهیخ انیخط، شا يسو آن

 !؟يایتو چرا نم... میما تازه اومد! ما؟ _

 ...را بپرسد انیشا یعلت گرفتگ کردیجرئت نم ینگاه کاوشگرش حت شیپ... لبخند زد يبه نگاه نگران سود و

 ...انیک... نیبب... امیتونم ب یمن نم _

 !بگو؟... جان: اراده گفت یب

 !خب؟... يپر يکن امشب مامان بمونه خونه  يکار هی _

 ...و باز سکوت کرد! افتاده؟ یاتفاق: نوك زبانش امد بپرسد تا

 ...گهیتا چند ساعت د میایما هم م... پس بمون استراحت کن... خب یلیخ... آهان _

 ...رساند انیپا زمزمه کرد و تماس را به يباشه خدافظ آهسته ا انیشا

 ...ادیکرد که نتونسته ب یعذرخواه... سر درد داشت خردهی: اورد نییرا از کنار گوشش پا یگوش انیک

 ...بابا يا! باز سر درد داشت؟: دیپرس یبا ناراحت ينازك کرد و سود یپشت چشم انیپرن

.... 

 ...همه خوابن نکهیمثل ا: در را به جلو هل داد و پچ پچ کرد یاهستگ به

 ...امروز يخسته شد... زمیتو هم برو بخواب عز: دیدست دور کمرش انداخت و گونه اش را بوس انیک

 ...عشقم يبا يبا: دست تکان داد شیزد و برا يلبخند ساراناز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٢٥ 

 مهیدر ن دیپشت در واحدشان که رس... گرفت شیسالنه سالنه راه پله ها را در پ... بسته شد شیبه رو یچوب در

 ...باز بود

 !ان؟یشا: در را باز کرد و وارد شد يال

 ...سالم: دیگرفته اش را شن يصدا

 یچه غلط: ندازدیاش ب ینیب يرو ینیباعث شد چ گاریتند س يبو... و در را پشت سرش بست دیکش یراحت نفس

 !در چرا باز بود؟! ؟یکنیم يدار

 ...دمید نتویاز پشت پنجره ماش: فرستاد رونیب ریگرفت و دودش را با تاخ گارشیاز س یقیعم کام

 ...رو یلعنت نیبده من ا... گهیبسه د: ستادیا شیبه جلو برداشت و رو به رو یقدم انیک

مامانو  یگفت نیهم يبرا: فشرد زیم يرو ینعلبک يو تو دیکش رونیانگشتانش ب انیسوخته را از م مین گاریس

 !ارم؟ین

 !شد بمونه؟ یراض يچطور _

تا تهران  نیراه اومد نهمهیگفت ا... میاصرار داشت شب رو بمون انیپرن: لغراند شیموها انیرا م شیها انگشت

ترالن هم موند ... فردا نوبت دکتر داره... اما به مامان گفتم بمونه... میمن و ساراناز که اومد! چند ساعت؟ يبرا

 ...ششیپ

 ...و با دست کنارش زد دیکش یهوم انیشا

 !خته؟یبهمت ر ينطوریا یچ! هوم؟. ..انیشده شا یچ _

گرفتن پاکت دست  يبرا انیک... برداشت و به سمتش گرفت یرنگ یکانتر پاکت کاه ياز رو... جا بلند شد از

 ...پخش شد نیزم يو رو ختیر رونیپاکت ب ریز یعکس از پارگ يدسته ا... دراز کرد

 ...برداشتن عکس ها خم شد يبرا

 نیا... نیا: اخم کرد و بهت زده لب زد... بودند دهیکش ریرا به تصو یرنگ دیسف يعکس ها، سوناتا ي همه

 ...باباست نیماش

 ...را به طرفش گرفت یرنگ يکوچک پسته ا اداشتیکاغذ  انیشا

 ...دیکش رونیانگشت اشاره و وسطش ب انیبلند کرد و کاغذ را از م سر

 ...شناختیو دخترانه را خوب م يدستخط فانتز نیا... جا خورد آشکارا

 "شد ریکه د دیببخش... کردمیکارو م نیا دیبا شیوقت پ یلیخ "



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٢٦ 

 !؟...تارا: لب زمزمه کرد ریز... سرخ شده بود شیها گوش

سرش  يفکر تو کیفقط ... عکس ها را ورق زد یکی یکینوشته گرفت و  نِییرا از شماره تماس پا نگاهش

 ...دادیجوالن م

 يزیتو هم به همون چ: دیچیمشامش پ يتو گاریتند س يتق تق روشن شدن فندك امد و به دنبالش بو يصدا

 !؟یکنیفکر م کنمیکه من فکر م

 ...اَه... آشغالو نیبنداز دور ا: دیکش رونیب شیلب ها انیرا از م گاریبا حرص س... کرد نگاهش

 ...فرو برد و شستش را ازاد گذاشت نشیشلوار ج يها بیج يچهار انگشت هر دو دستش را تو انیشا

دو باره سراغ عکس ها رفت ... بلند شد یسیف يصدا... انداخت ییظرفشو يرا تو گاریکانتر را دور زد و س انیک

 ... به عکس ها نگاه کرد يشتریبا دقت ب نباریو ا

 ...بود دهیرنگ کوب دیسف يکه از پشت به سوناتا یونیکام... عکس گذاشت نیاخر يکف دستش را رو انیشا

 !تصادف عکس گرفته باشه؟ نیا يباشه که از لحظه لحظه  یکی دیبه نظر تو چرا با _

 ...احتمال وجود داره هیفقط  _

 تییهوا خوادیهندستون کرده و م ادی لشیتارا خانوم برگشته و ف نکهیا... هم هست گهیاحتمال د هی... نچ _

 ...ییتو ادداشتیکامال مشخصه مخاطب اون ... کنه

 !کنه؟ ییمنو هوا خوادیم يتارا چطور... متاهلم... و نه سالمه ستیب... ستمیمن بچه ن... انیشر نباف شا _

... يتو ازدواج کرد دونهیاون که نم: داد و صورتش را به کف دو دستش فشرد هیرا به کانتر تک شیها آرنج

 !دونه؟یم

 ...را به چنگ گرفت شیپشت دست عکس ها را پخش کرد و موها با

باشه که ما فکر  یاگه منظور تارا همون... عکس ها نیا... بعد از چهار سال... دونمیواقعا نم... دونم ینم _

 ...بهش فکر کنم خوامینم یحت... يواااا... بابا یعنی... بوده ياون تصادف عمد یعنی... میکنیم

 ...انیک _

 ...زدندیاز شدت خشم برق م شیمردمک ها... نگاهش کرد... ندبود تنش را لرزا انیشا يصدا يکه تو ینفرت

 !عکس ها رو تارا برامون بفرسته؟ نیا دیبه نظرت چرا با انیک... انیک _

 ...يوااا: و ناله کرد دیاش کوب یشانیبا کف دست به پ انیک

.... 
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 ...پا به اتاق گذاشت یبه اهستگ انیشا... به در خورد و سر بلند کرد يا تقه

 ...سالم: اش جا خورد یکه سر بلند کرد از نگاه خال انیشا... امد رونیب زشیبا لبخند از پشت م ندا

 !شده؟ يزیچ... زمیسالم عز _

 ...اورد ینم شیرا به رو انیشا يروز قبل و سرد يبود که ندا ماجرا خوب

 ...اگه بشه رمیبگ یفردا رو مرخص خواستمیفقط م... نه _

 ! اده؟افت یاتفاق... خب چرا _

 !؟يمگه امروز کالس ندار! ؟یینجایاصال تو چرا ا! مامانت خوبه؟: افزود یبا نگران و

تونم  ینم... رمیبگ یفردا رو مرخص خوامیم... برم ییجا دیبا... مامانم خوبه: گذاشت شیبازو ياراده دست رو یب

 ... امیب

 !خب چرا؟: کند انیو دست شا شیجا خورده، نگاهش را از بازو ندا

 ... نیبب... دونم ینم... بدم حیتوض دیشا یعنی... دمیم حیبعدا برات توض... نپرس ندا _

 ...ستیواقعا حالت خوب ن _

 ...رو امضا کن یمرخص يبرگه ... برم دیبا... منتظرمه نییداداشم پا... خوبم... چرا چرا _

 ...ـــانیشا... انیشا _

من ... برو برو: ندا صورتش را با دو دست قاب گرفت... گشتیم یمرخص يکاپشنش دنبال برگه  بیج يتو

 ....به کارت برس زمیبرو عز... کنمیو امضا م سمینویخودم م

 ... صورتش سرخ شده بود... زدینفس نفس م انیشا

 !خب؟... خبر نذار یبرو فقط منو از حالت ب _

 ....بلغور کند یلب ممنون ریسر تکان داد و فقط توانست ز تنها

 !را چه شده بود؟ انیشا... وا رفت یصندل يه شد و ندا روبست در

... 

 !؟یگرفت یمرخص: کردیاش نگاه م دهیبه رنگ پر انیک... نشست نیماش يحواس تو یب

 ...پلک بست دیچیاش پ قهیشق يکه تو يتکان داد و از درد سر

 !ان؟یشا یخوب _

 ...کنهیدرد م... خردهیفقط سرم ... سرم: زحمت گفت به
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 ...گهیوقت د هی يبرا مشیبذار! م؟ینر يخوایم: شانه اش گذاشت يدست رو ینگران با

مشترك  یبه هدف دنیرس ينثارش شده و برا نینچنیا انیک يبرادرانه ها یبار ک نیاورد اخر ینم ادیبه  انیشا

 ! ؟...تالش کرده اند

 ...میبر: زد و زمزمه کرد یکمرنگ لبخند

 ...و استارت زد دیدستش را پس کش... صورتش را از نظر گذراند يتک تک اجزا یبا نگران انیک

 

*** 

 ...شرکت متوقف شد يورود يبه رو رو

 ییایبرو و ب نجایا یزمان کی... انداخت و پوزخند زد یمشک تیگران يبه ساختمان چهار طبقه با نما ینگاه

 ...داشت

 يخوایم! ؟یخوب: رفتیم يتش رو به کبودپوس... انداخت انیشا يبه چهره  یرا باز کرد و نگاه کمربندش

 !هوم؟... نیماش يبمون تو! ؟ياین

 ...تفاوتش فرو رفته بود یو ب یخیجلد  يباز تو... به تاسف تکان داد يسر انیک... شد ادهیپ نیتوجه از ماش یب

 يتو يبلند بدجور یمدل باال و شاس يها نیانهمه ماش انیم ،ينقره ا 405 يپژو... را فشرد موتیشد و ر ادهیپ

 ...زدیذوق م

درب ... شکل را باال رفتند رهیدا میپهن و ن يهم قدم با هم پله ها... برسد انیسرعت داد تا به شا شیقدمها به

 ...باز شد نیوار به طرف کیاتومات يا شهیش

 ... راست به طرف اسانسور رفتند کیپا به ساختمان گذاشتند و  یلیم یدو با ب هر

توجه به اطرافش جدول حل  ینشسته بود و ب شخوانیبه نگهبان انداخت که پشت پ یراه نگاه نیب انیک

همان ... آقا رحمان بود گاهیجا شخوانیشرکت گذاشته بود، پشت پ نیبار که پا به ا نیآخر.. شناختشینم... کردیم

خودش  يپا يرو خواهدیبود م گفتهو ادب و احترام رد کرده و  تیرا در نها انیکه دست کمک آر شیسه سال پ

 ...ساختمان نگذاشته بود نیپا به ا گریبعد از آن د... ستدیبا

 ...نگرفت یسراغ گریبرخورده بود که د يهم انگار انیآر به

 ...را ترك کرد ياتاقک فلز انیابتدا ک... ستادیسوم ا يطبقه  يتو آسانسور
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روح  یفضا را سرد و ب یو مشک يخاکستر يهارنگ  بیطبقه کامال عوض شده بود و ترک نیا ونیدکوراس

 ...دادینشان م

 ...داده بود هیاسانسور تک يفلز ي وارهیبه د انیشا... دیعقب چرخ به

 !؟يایچرا نم _

دستش عرق کرده  يپاکت عکس ها تو... اش سر خورد قهیشق ياز رو يعرق سرد يقطره ... بلند کرد سر

 ... بود

 ... مجبورم یول... باشم نجایا خوادیدلم نم: زمزمه کرد خشدار

 ...دادیاش را کمتر نشان م یخوددار تر بود و غم درون انینسبت به شا... کردینگاهش م يبا دلسوز انیک

 ...امد و و در اسانسور بسته شد رونیب انیشا

 ...کردیم پیرا تا يزیحواسش نبود و تند تند چ... ستادیا یمنش زیم يبه رو رو

 !انم فکور؟خ: صدا زد یارام به

 يشتریاخم کرد و با دقت ب.. چرخاند انیصورت ک يتک تک اجزا ينگاهش را رو... متعجب سر بلند کرد فکور

 ... نگاهش کرد

 ...انیک: لب زد یجابجا کرد و با شگفت ینیب يرا رو نکشیع... دیخوردنش را د تکان

 ...ـــانیک: امد و باز تکرار کرد رونیب زشیپشت م از

 ...شهیباورم نم! ؟یخودت... انیک: زمزمه کرد یوقت دیلرزیم شیصدا

 ... جان انیشا: شود ریکم مانده بود اشکش سراز... شد انیزد و تازه آن موقع متوجه شا لبخند

 ...هر چند کمرنگ به لب اورد يو امد و لبخند رونیعنقش ب يباالخره از پوسته  انیشا

و پشت  دیپرسیرا م يمدام حال سود... دیپریاخه به ان شاخه مش نیاز ا... را گم کرده بود شیدست و پا فکور

 ...خودش يشده برا یترالن حتما خانوم: کردیسر هم تکرار م

 ...نمشونیحتما بب دیبا! عمو خسرو هستن؟... رسوننیسالم م... همه خوبن: دیحرفش پر انیم انیک

رو راه  یهستن گفتن کس یعصب خردهیمنتها امروز ... بودن که هستن: دیرا به هم مال شیکف دست ها فکور

 ...شنیحتما خوشحال م نیاما بفهمه شما اومد... ندم

 ...شد يریتلفن را برداشت و مشغول شماره گ و
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عامل با  ریدر اتاق مد دهینکش هیفکور حضورشان را اطالع داد و به ثان... کردینگاه م واریمعذب به در و د انیشا

 ...ضرب باز شد

 ...شهیباورم نم! ؟...نجاستیا یک نیبب _

 ... به اتاق رفتند يو سه نفر دیرا در اغوش کش انیو سپس شا انیجلو امد و ابتدا ک و

 ...دینهار هم سفارش بد... رو فراهم کنن ییرایپذ لیوسا يهمه  یکاظم ياقا نیبگ: گفت یبه منش رو

 ...نکرد و در را پشت سرشان بست یتوجه انیک ستین يازین يبه زمزمه  و

... نینیبش: اشاره کرد یو چرم غوری يها یبا دست به راحت گرفت،یجا م استشیشکل ر ینعل زیکه پشت م ینیح

 !طرفا؟ نیچه عجب از ا

 یاتفاق هی یول... خبر مزاحمتون شدم یب ينطوریمن واقعا شرمنده م که ا: دیکش نشییلب پا يزبان رو انیک

 ...افتاده که

رنگ را از دستش  یپاکت کاه... مبل تک نفره نشسته بود ياخمو رو یمعذب و کم انیشا... دیعقب چرخ به

 ...خسرو رفت زیگرفت و به طرف م

 !شده؟ یچ: کردیبه جلو خم شده بود و کنجکاو نگاهش م خسرو

 ...گذاشت زشیم يعکس ها را رو ي دسته

 ...جا خورد یآشکارا و به طور واضح خسرو

 ... یول... هیبه چ یکه چ دمیاول من نفهم... عکسا رو برامون فرستادن نیراستش ا _

 کشیشر... يمعاونش بود... يتر بود کیبه بابام نزد یعمو شما از هر کس: کرد و ملتمسانه ادامه داد مکث

 نایا... س گرفتهاون تصادف عک يبوده که از لحظه به لحظه  یکی... نیعکسا رو بب نیا... يبود نشیام... يبود

 ...بابام یعنی! ؟یچ یعنی

 ...تمام گذاشت مهیو جمله اش را ن دیبه صورتش کش یدست

 !برات فرستاده؟ یعکس ها رو ک نیا... نیا: کردیهنوز شوکه به عکس ها نگاه م خسرو

 ...تارا.... دخترت... انیخسرو آر يدخترت جناب اقا: دلش پوزخند زد يتو

 ...حدس بزنم تونمینم یحت... دونمیواقعا نم... دونمینم: به زبان اورد و

امکان ... انینه ک... بابات... یگیتو م یعنی: و عرقش را پاك کرد دیپشت لبش کش یاشاره اش را افق انگشت

 ... نداره
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 ...یبدون دیشما با! داشته باشه؟ ینبوده که باهاش دشمن چکسیه یعنی _

... تو دشمن نداشت يبابا! ده؟یبوده و بابات به قتل رس يتصادف عمداون  یکنیتو فکر م! ؟یدشمن یچ یعنی _

 ...کنه یخواسته باهات شوخ یکس دیشا... اما دشمن نه... داشت يکار بیرق

 ... بوده يعمد... بوده یتصادف ساختگ زنهیعکسا داد م نیا! ؟يا یچه شوخ... هه _

 ...آمد یم زیم کیکه سخت شده بود، نزد یو با فک بیدست به ج... سر برگرداند انیشا يصدا با

 ...با چشم و ابرو اشاره کرد آرام باشد انیک

و ... هیبه چ یبفهمم چ دیبا... ارمیماجرا رو در م نیمن تا ته ا: خم شد و چشم در چشم خسرو نجوا کرد زیم يرو

 ... رو به اون رو شد نیاز ا مونیشد که زندگ یچ شیچهار سال پ... فهممیم

 ...عمو: اضافه کرد ،ياراد یثبا مک و

 ...راست کرد و لبخند زد کمر

 ...نرسد انیوار قلبش به گوش شا وانهیکوبش د يصدا کردیدعا م... وا رفت استشیر یصندل يرو خسرو

 

*** 

 يدسته ا یقبل از هر عکس العمل... دیو به عقب چرخ دیرا در هم کش شیاخم ها... اتاقش با ضرب باز شد در

 ...شد دهیصورتش کوب يکاغذ تو

 !؟یکنیم کاریچ کهیمرت: به خسرو نگاه کرد رتزدهیح

 ي قهیتا به خودش بجنبد ... گونه اش خط انداخته بود يکاغذ رو يزیت... دیگونه اش کش يکف دستش را رو و

رو  یهفته صبر کن من اون پول هیگفتم .... گفتم بهم وقت بده: بود ریمشت خسرو اس يتو متشیگرانق راهنیپ

خودت  يپا يفکر کرد! بشه؟ یچ که ينشون داد انیبه ک یاون عکسا رو رفت کهیمرت... دمیبهت م يخوایکه م

 !ست؟ین ریگ

 انیک! حالت خوبه؟! تو؟ یگیم یچ: انداخت نییاش پا قهیرا از  شیو دست ها دیساعدش کوب يکف دست رو با

 !ه؟یک

... احتشام انِیک... در خونه شون يکه عکس ها رو فرستاد یهمون! ش؟یشناس ینم... ـــــانیک: دیکش عربده

 ...ـــدیپسر جاو

 !د؟یپسر جاو... پ: با تته پته زمزمه کرد... باز مانده بود مهین دهانش
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دور از چشم من  گهید يدفعه ... به خدا اردالن: تکان داد شیرو شیپ دگرانهیانگشت اشاره اش را تهد خسرو

 ...کنن هیاسمون به حالت گر يمرغ ها ارمیبه سرت م ییبال ،يانجام بد يکار

عکس ها رو  نیا! بود؟ نجایاالن ا انیک یعنی... دمیمن نفهم... نمیصبر کن بب: کف دستش را باال آورد اردالن

 !؟...آورد انیک

 ...منو خر فرض نکن اردالن... يتو خبر ندار یبگ يخوایم یعنی... هه _

فقط ... من روحمم خبر نداره به جان محمدم: دهانش گذاشت يباز به عکس ها نگاه کرد و دستش را رو اردالن

 ...رو به تو دادم نایاز ا يسر هی

 !هچل بندازم؟ يبخوام خودمو تو یچ يبرا... ستیکار من ن گمیم: دیپوزخند زد و اردالن با خشم غر خسرو

هم  دیجاو يخانواده  يناشناس برا هیحاال به عنوان ! ؟...میکه مثال بترسون شونیمگه به من نشون نداد _

 ....يفرستاد

من انقدر ... یفکر کن يخوایم يهر جور یتونیم: تکان داد یبرگشت و دستش را با کالفگ زشیپشت م اردالن

... ماجرا خبر داره نیاز ا یکه کدوم نفر سوم نمیو االن نگران ا... که فرصت ندارم تو رو قانع کنم رمیدرگ

 !؟یچ یعنی یفهمیم

مگه ! گه؟یبود د ییچه بال نیا ایخدا: مبل سر راهش ولو شد و با کف دست صورتش را فشرد نیاول يرو خسرو

 !داشته باشه؟ يا گهیرو کس د يکه تو به من داد ییهمون عکس ها شهیم

 !؟...ها! ؟یشاون عکسا رو داشته با دیتو با یچ ياصال برا: فوران کرد یناگهان و

که به خسرو نشان داده بود تا فقط اورا سر جا  ییچطور عکس ها دانستیواقعا نم... از ترس زرد کرده بود اردالن

 !؟...افتاده بود يگریبه دست کس د اوردیدر ن يباز سییر شیبنشاند و انقدر برا

 دهیو نگاهش ترس انیواقعا از شا هیچند ثان يبرا... کردیبا دو برادر فکر م ششیپ قهیچند دق يبه مکالمه  خسرو

 ...بود

زده بود که تارا هنوز از کانادا  شخندیشده بودو ن رهیخ انیازدواج ک يخسرو به به حلقه ... بود دهیاز تارا پرس انیک

 ...برنگشته

 ...شتهباهام تماس گرفت و گفت که برگ شیچند روز پ! ا؟: بود دهیزده بود و نفس خسرو بر یدست کی انیک

از  یبا تته پته گفته بود که تارا خودش خواسته کس تیدر نها... بکند یچه غلط دیبا دانستیآن لحظه نم واقعا

 ...برگشتنش با خبر نشود
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 ...سرش بکوبد يتو یدو دست خواستیگفته بود دلش م انیکه ک يآهان کشدار با

 !خسرو؟ میکن کاریچ دیحاال با _

 ...کردینگاهش م دهیاردالن رنگ پر... بلند کرد سر

 ... دونمیواقعا نم... دونم ینم _

 !؟يپول رو جور کرد _

 يشرکت و کارخونه رو! ؟يخبر ندار تمونیاز وضع... یتو معاون من کهیمرت: خسرو به جوش امده بود خون

 ... هواست

 ...پول الزم دارن.. .انیزن و بچه م اون سر دن! ؟يمن خبر دار تیاز وضع! ؟یتو چ _

منم سمـتم ... نظم داشت یهمه چ... بلد بود تیریمد... خوب بود یلیکه بود خ دیجاو: با پوزخند اضافه کرد و

و تنگنا  قهیمض يحداقل زن و بچه م اون ور آب تو... بهتر بود یلیخ یلیاز االن خ تمیوضع یول... تر بود نییپا

 ...نبودن

 ...يکردیطمع م دینبا... آره خب _

 ...فرو افتاده به طرف در اتاق رفت ییخسرو از جا بلند شد و با شانه ها... کرد یپوف

 دایکه عکس ها رو فرستاده رو پ یو بتونم اون فتهین يفقط دعا کن اتفاق بد: گفت دیآخر با تهد يلحظه  يتو

 ...کشم یم نییوگرنه تو رو هم با خودم پا... کنم و دهنشو ببندم

..... 

 !داداشات چشونه؟ نیا: گوش ترالن پچ پچ کرد يتو سارا

 ؟؟...هوم: را از صفحات کتابش گرفت و سر بلند کرد نگاهش

 !داداشات چشونه؟ نیا گمیم: مجددا تکرار کرد سارا

بار هم که با هم خوبن  هی م،یغصه بخور دیهستن و ما با ییبا هم دعوا ای... دونمیچه م: باال انداخت شانه

 ...به حالمون زننین بازم گند معنُق ينطوریا

اصال به  نیبب... قرار بده یمحل کارمو مورد بررس میبر انیمثال امروز بعد از ظهر قرار بود با ک... هوم: دیورچ لب

 ...ارهیخودش نم يرو

 !قرار بده؟ یمورد بررس... خخخ _

 ...گفت ينطوریاره به خدا خودش ا _
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مورد  طشویمح امیب دیخودم با: را کلفت کرد شیصدا انیاز ک دیانگشت اشاره اش را باال گرفت و به تقل و

 ...یمشغول به کار بش يشده بود حق دار دییاگه از نظر خودم تا... قرار بدم یبررس

 ...دیاهسته خند ترالن

 ...مامان جون سالم: سارا سر برگرداند و بلند گفت... قفل امد يتو دیکل دنیچرخ يصدا

در دست  دیخر يها سهیکه ک يسود دنیبا د... گرفت ونیزیتلو يباالخره نگاه پر اخمش را از صفحه  انیک

 ...و مشغول غر زدن شد دیآمد، از جا پر یداشت و هن و هن کنان داخل م

 !د؟یخر یرفت يبلند شد ییبابا مادر من باز تنها يا _

خودم برات  یالزم داشت یبه من هر چ يزدیزنگ م هی: را از دستش گرفت اریموز و خ لکسیخم شد نا و

 ...خبر مرگم گرفتمیم

مامان جان بذار برسم بعد شروع : گردنش افتاده بود باز کرد و به دست گرفت ياش را که رو يروسر يسود

خودم تا سر ... هم خونه نبود بهش بگم یکس... يبهت زنگ زدم در دسترس نبود یمن هر چ... کن به غر زدن

 ...نشده که يطور... کوچه رفتم و برگشتم

 !د؟یساعت طول کش کی یو بر گشت یتا سر کوچه رفت _

 !پس؟ يا کارهیچ نجایتو ا: دیرو به ساراناز توپ و

مگه تعهد داده که صبح تا شب در خدمت ! ؟يدار کاریبچه چ نیبه ا... اوا: با تشر گفت ياخم کرد و سود سارا

 ...خودشه یاز خانوم کنهیکمکم م شهیکه هم نمیهم! من باشه؟

 ...زدیلب غر م ریهمچنان ز انیک... کانتر گذاشت يمرغ و گوشت چرخ کرده را رو لونینا و

خم شد  ش،یپا ریز يزیبا حس جسم ل... باال رفت کردیجدا م منیکه اشپزخانه را از نش يپله ا میاز دو ن يسود

 ...کنار کانتر برداشت نیزم يرنگ را از رو دیسف يو کاغذ گالسه 

 ... به سرعت متوجه شد انیک

صفحه را برگدانده بود و بهت زده به  يسود رد،یبه خودش بجنبد و عکس را از دست مادرش بگ نکهیاز ا قبل

 ...بود دهیکوب دیسف يکه از پشت به سوناتا کردینگاه م یونیکام

 

*** 

 ...ختیریمثل ابر بهار اشک م يسود
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 ...زدیچپش چسبانده بود و هق م ي نهیدستش را به س کف

من و وبابات  نکهیقبل از ا... دو تا بدن يروح تو هی... خسرو و بابات مثل برادر بودن! شه؟یاخه مگه م... اخه _

 !؟...امکان داره يچطور... با هم دوست بودن میازدواج کن

 ...ينطورینکن با خودت ا... مامان جونم بسه: دادیرا ماساژ م شیشانه ها سارا

جمع کردن عکس ها به خودش لعنت  ياش تو یدقت یرا فشرد و بابت ب شیبا دو انگشت پلک ها انیک

 ...فرستاد

... سه کنج مبل مچاله شده بود و زانوانش را در آغوش گرفته بود يترالن تو... زدیهق م شیرو شیپ يسود

 ...بود دهیه اتاقش رفته بود و در را پشت سرش کوبب شیپ قهیهم چند دق انیشا

 نیبب... یعنی... که عمو خسرو میفقط حدس زد... انیمن و شا یعنی... ما... میستیمامان ما که هنوز مطمئن ن _

 ...هنوز ستیمعلوم ن يزیچ... مامان فعال بهش فکر نکن

 یمن حت انیک يوا... بابات یعنی یگیتو م که ییاون عکس ها... س گهید یکیکار ... حاال کار خسرو نباشه _

 ...ارمیبه زبون ب تونمینم

 !نداشت؟ یچیه... یشماره تلفن... یآدرس ،یاسم! فرستاده؟ یاصال اون عکس ها رو ک: دیلرز شیباز شانه ها و

آب دهانش را از ... دیمال یرا م شیزل زده بود و شانه ها يساراناز را نشانه گرفت که با بغض به سود انیک نگاه

 ...اسم و ادرس نداشت پاکت عکسا... نه... نـ: فرستاد و سر تکان داد نییخشکش پا يگلو

صورتش هم ... چپش بود ي نهیس يو دستش هنوز رو سوختیم ادیز ي هیاز گر شیچشمها... دیلب گز يسود

 ...سرخ بود

خواسته  یکی دیاصال شا... ارمیمن ته و توش رو درم... تو رو خدا بهش فکر نکن... مامان: به حرف آمد آهسته

 ...فتهیب یشما هم اتفاق يبه خدا تحمل ندارم برا! هوم؟... کنه یباهامون شوخ

از  ینگفت و به آرام يزیحال چ نیبا ا... دیکش یم ریچپش ت ي نهیس... با کف دست صورتش را فشرد يسود

 ...شانه اش سر خورد يدست ساراناز از رو... جا بلند شد

 ...مامان قرصات _

 ...خورمیم: هوا تکان داد يدستش را پرت تو يسود

 !خب؟... کم بخواب هیقرص هاتو بخور و : پشت سرش رفت انیک... حال خودش نبود يتو

 ...توجه وارد اتاقش شد یب
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کف ... دیکش رونیرنگ ب دیو سف زیدو قرص ر يسود يداروها لونیاو از ن دیکش رونیرا ب یپاتخت يکشو انیک

 ...ارمیمن برات اب م... مامان ریبگ نویا: گرفت يدستش را به طرف سود

 ...برداشت انیحس قرص ها را از کف دست ک یب

 ...برگشت یآب وانیبا ل عیسر یلیسرعت اتاق را ترك کرد و خ به

 !رم؟یفشارتو بگ يخوایم... مامان _

 ...دیتخت دراز کش يرو یو با سست... تکان داد که نه سر

 رونیچشمش ب يکه از گوشه  دیقطره اشکش را د... اش را ببوسد یشانیو خم شد تا پ دیرا کش شیرو انیک

 ...فرو رفت شیموها يو تو دیجه

 ...چسباند و اتاق را ترك کرد يسود یشانیرا به پ شیلب ها... دیکش یاه

 ...دیکشیم کیاق کشپشت در ات ساراناز

 ...میبر ایب: کمر سارا چسباند يرا پشت سرش بست و کف دستش را به گود در

 ...کردیساراناز مسکوت نگاهش م... اشپزخانه شدند وارد

 ...یعنی... حرف بزنم يباهات اونطور خواستمیمن نم... سارا: دیدو انگشت دور لبش کش با

قرار  تیموقع نیا يچون تو کنمیبگم درکت م تونمینم... من... اشکال نداره... سیه: لبش گذاشت يرو انگشت

 ...من ناراحت شدم... الشیخ یب... انیک ستیمهم ن... یول... نگرفتم

 ...دیرا د شیگلو بیسارا حرکت س... فرستاد نییتکان داد و آب دهانش را پا سر

 ...دلم زیعز... زمیعز: طاقت جلو رفت و دست دور گردنش انداخت یب

ساراناز  يشانه  يداشت سرش را رو اجیدر ان لحظه واقعا احت... را پشت کمر سارا به هم رساند شیها دست

 ...کند هیگر يها يبفشارد و ها

بعد از مرگ پدرش و سر و  يو روزها شیکه خانه را فرا گرفته بود، خاطرات تلخ چهار سال پ یو غم سکوت

 ...کردیم يادآوریپا ماندن شرکت و کارخانه را  يرو يکله زدن با طلبکار ها و تالشش برا

 یشام چ: و با شست پوستش را نوازش کرد دیزبرش کش يبه گونه  یدست... بعد، سارا فاصله گرفت يا قهیدق

 ...ينخورد یظهر هم نهار درست و حساب! درست کنم؟ يخوریم

 ...ندارم لیم: فاصله افتاد و از ته حلق زمزمه کرد شیلب ها نیب
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 گهیکه د یرفتار کن ينطوریا ياگه تو بخوا... و ترالن چشمشون به توئه انیشا نیبب... انیک: زمزمه کرد آهسته

 ...یچیه

 ...نمتیبب ينطوریا خوادیدلم نم... یگاه منم هست هیتو تک: به شانه اش زد یدست و

 ...رفت خچالیو به طرف  دیچرخ و

 ...آورد رونیچپانده بود ب خچالی يرا که تو ییمرغ و گوشت ها... کردیاز پشت سر نگاهش م انیک

 دیرا که با ییلب کارها ریز... جا داد زریفر يکرد و تو يرا بسته بند هیاز گوشت را کنار گذاشت و بق یقسمت

 ...کردیزمزمه م دادیانجام م

 ...گذاشت زیم يشور رو اریکرد و با گوجه و خ ایمه یزود کتلت یلیخ

 ...کردینگاهش م رهیداده بود و خ هیتک نتیهمچنان به کاب انیک

 ...ترالن و مامانو صدا بزنم رمیمن م... زیسر م نیبش ایب... انیک نسایوا _

 ...بخوابه براش بهتره... یکن دارشیب خوادینم: گرفت نتیاش را از کاب هیبه بدنش داد و تک یحرکت

 ...باشه _

: شانه اش گذاشت و گفت يدست رو... مبل نشسته بود يترالن هنوز بق کرده رو... رفت رونیآشپزخانه ب از

 ...شام ایترالن ب

 ...ندارم لیم: پر آب نگاهش کرد يچشمها با

االن ... دمیزحمت کش نهمهیامن ... میندارم ندار لیم: مبل بلند شود يرا گرفت و وادارش کرد از رو دستش

 ...برو... نمیبرو بب... يخوریندارم بعد آخرش سهم همه رو م لیم یگیم

 ...دست پشت کمر ترالن گذاشت و به جلو هولش داد و

 ...با رخوت به طرف اشپزخانه رفت ترالن

 ...گذاشت یعسل زیم يرا خاموش کرد و کنترل را رو ونیزیتلو... دیدور خودش چرخ ساراناز

 ...انیمثل ک... هم نهار نخورده بود انیشا... به اطرافش انداخت ینگاه

 ...بود ستادهیا انیپشت در اتاق شا دیایبه خودش ب تا

 ...مردد بود... در زدن باال آورد يدندان فشرد و دستش را برا ریاشاره اش را ز انگشت

 .. صورتش خورد و اخم کرد يتو گاریس يبو... در را گشود یکوچک يزد و با تقه  ایدلش را به در تینها در

 ...و رو برگرداند دیکش ینیه... افتاد انیشا يبرهنه  يصورتش تکان داد و چشمش به باالتنه  يرا جلو دستش
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گردنش باال  ریبود، پتو را تا ز ستادهیساراناز که پشت بهش ا دنیبا د... بالش بلند کرد يسرش را از رو انیشا

 !شده؟ یچ: دیو گرفته پرس دیکش

اومدم بگم ... یچیه... ـیه: گل انداخته بود شیصورتش سرخ شده و گونه ها... دیبه عقب چرخ اطیبا احت سارا

 ...عیه... شام حاظـ... شام

 ...اوا: دهانش گرفت يانگشتش را جلو چهار

 ...عیه: خورد یتکان شیبالفاصله شانه ها و

 !گه؟ید... امیباشه م: حوصله سر تکان داد یب. ..سارا خنده اش گرفته بود ياز سکسکه  انیشا

 ...از اتاق فرار کرد بایو تقر... نیهم: جنباند يتند تند سر سارا

 ...فشرد یپاتخت يرو يگاریجاس يرا تو گارشیبدنش کنار زد و س يپتو را از رو انیشا

 !!؟؟...کنهیتحملت م يچطور انیک... مصرف یخرفت ب _

 ...و اتاق را ترك کرد دیبه تن کش یرنگ یشرت مشک یت

 ...هم به مادرش زد يراه سر نیب

 ...خواب هم اخم داشت يبود و تو دهیخواب

 ...رو به موت بود یاز گرسنگ... غذا شامه اش را نوازش داد يبه آشپزخانه بو دهینرس

مصرف  یسارا آنقدر ها هم ب... را خاراند شیدم ابرو زیبه م یو ترالن نشست و با نگاه انیک نیب زیم پشت

 ...نبود

 ...کرد ینگاه نم انیحداالمکان به شا... را اشغال کرد انیمجاور ک یگذاشت و صندل زیم يپارچ اب را رو ساراناز

 ...زمیعز هیکاف: گذاشت و زمزمه کرد انیساعد ک يکف دستش را رو... کتلت گذاشت شیبرا انیک

برخورد کرد و مثل برق  انیبه دست شا شینوك انگشت ها... نان دست دراز کرد برداشتن يحواس برا یب و

 ...خورد یگرفته ها تکان

 ...دییبفرما: و ابرو باال انداخت دیدستش را پس کش انیشا

 ...کردیدستش را لمس م انینبود که شا يبار نیاول! چه مرگش شده بود؟... داد رونیب یرا با کالفگ نفسش

 ...سارا گرفت يرو شیخودش دست به کار شد و سبد نان را پ انیک

 ... برداشت و تشکر کرد ینان تکه

 ...شده بود رهیبه بشقابش خ ترالن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٣٩ 

 !؟يخوریچرا نم: زد شیبا ارنج به بازو انیشا

 ...تونم ینم: دیلرز شیها لب

ه نگران غذا نخوردن تو هم ندارم ک نویا تیترالن واقعا ظرف: بشقاب رها کرد يکالفه چنگالش را تو انیک

 ...مدرسه يبر دیفردا با... غذاتو بخور و برو بخواب... باشم

 ...نـــــم... تو... یم... نـ : هم فشرد يرا رو شیها لب

 ... اوووف: را رو به سقف گرفت سرش

 ...سارا یمرس... شدم ریمن س: با بغض از جا بلند شد ترالن

 ...دو آشپزخانه را ترك کرد با

 ...رمیمن م نیبش: شانه اش گذاشت يدست رو انیشد و شا زیخ میحرص زده ن انیک

 ..آره تو برو که باز دعواتون بشه: کرد نگاهش

 ...نیبش... شهیدعوامون نم _

 ...رفت رونیاز آشپزخانه ب انیپرت کرد و شا یصندل يرا رو خودش

 ...گرفت شیدست ها انیرا م سرش

 هیبراش مثل  یموضوع نیهمچ هی دنیفهم... هیسن حساس يتو... بچه س نایک: را نوازش کرد شیبازو سارا

 ...پر به پرش نده... مونهیشوك م

به ... ترالن هم حساسه... قلبش بود يسره دستش رو هیمامان امروز ... بفهمه يزیچ یکس خوستیدلم نم _

به خدا اگه ... فشار روشه یامسال کنکور داره و از اون طرف هم کل... ترسمیبراش م... وابسته بود یلیبابا هم خ

 ...ثبت بشه خیتار يکه تو ارمیازش در م يشرف باشه پدر یب يکار اون خسرو

 ...غذاتو بخور... خب لهیخ... زمیباشه عز: دیدو کتفش کش انیدستش را م کف

 ...رونیبرو از اتاق من ب: ترالن آمد غیج يصدا

 ...خدااا يا: اش را فشرد یشانیپ انیک

 ...انیخودشون با هم کنار م... انیک نیبش _

 ...ترالن بلند شود غیکرد و منتظر ماند تا دوباره ج یپوف

درست کرده بود از دستش  شیرا که سارا برا يو لقمه ا دیکش ینفس راحت امدین ییکه گذشت و صدا هیثان چند

 ...گرفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٤٠ 

 ...فشرد یبا کف دست دهان ترالن را م انیشا

 ...دیایب رونیب شیاز حصار دست ها کردیو تقال م زدیدست و پا م ترالن

 ...تا دستمو بردارم یزنینم غیاگه ج... مامان خوابه نیبب: گوشش زمزمه کرد ریز

 ...دستش را برداشت اطیبا احت انیو شا دیپر رونیاز ته حلقش ب ینامفهوم يصدا

 ...اَه. .کثافت: دیکش شیلب ها يپشت دست رو با

 !هوم؟... چت شده ترالن: داد هیتک ریتحر زیم به

 ...ستیبه تو مربوط ن: انداخت يرا باز کرد و گوشه ا شیموها کش

 !شه؟یدرست م يزیچ یکن هیو گر یبغض کن ای یکن تیکه تو خودتو اذ ينطوریا یکنیفکر م _

! ؟ينگرانم شد یبگ يخوایاالن مثال م... یبه فکر من یلینه که تو خ... ستیبه تو مربوط ن: دیو غر دیپتو خز ریز

 یحاضرم شرط ببندم حت... یمن که شک دارم داشته باش! ت؟ نهیتو س ياصن دل دار! ه؟یچ یفهمیم یتو نگران

مشکل دارم،  یبپرس یبا من حرف بزن برادرا ي هیمثل بق يومدیتو چند ساله که ن... من کالس چندمم یدونینم

 !ها؟... گذرهیم يروزام چطور... ندارم

 هیگر ای کنمینداره که من بغض م یربط ــــچیاصال به تو ه: بالشش را وسط اتاق پرت کرد يخفه ا غیبا ج و

 ...بخوابم خوامیم رونیحاال هم برو ب... يدیفهم... نه ایبکنم  یموضوع ریخودمو درگ خوامیم ای کنمیم

: بار پلک زد و زمزمه کزد نیچند... فوران احساسات ترالن نداشت يبرا یجواب چیواقعا ه... کپ کرده بود انیشا

 ...ترالن

 ...از اتاقم رونیبرو ب... ترالن و کوفت _

 ...ترالن: به جلو برداشت و باز تکرار کرد یقدم

 ...دیسرش کش يو پتو را رو دیبا صدا ترک بغضش

 !؟...دادیاش حق م یاحساسات يواهر کوچولوبه خ دیبا... مستاصل مانده بود انیشا

 ...سرش چفت کرد ریو ز دیترالن پتو را کش... پتو را گرفت يرفت و لبه  جلو

 !؟يریجواب بگ يخواینم يحرف هاتو زد رونیب ایجغله ب _

 ...برو دست از سرم بردار _

 ...شانه اش سر داد و همراه با پتو بلندش کرد ریرا ز دستش
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 یگیم یچ: به گونه و گردنش را کنار زد دهیچسب ياورد و با کف دست موها رونیپتو ب يسرش را از ال ترالن

 !تو؟

 ! ؟يندار ؟يدار یمشکل! مرتبه؟ یهمه چ ؟یخوب: را باال انداخت شیابرو يتا کی

 ...یخودتو مسخره کن عوض: دیمشت به شانه اش کوب با

اش چسباند و زمزمه  نهیسرش را به س... کردیترالن تقال م... زد و دست دور شانه اش انداخت یکمرنگ لبخند

 ...ـــــــشیه... شیه: کرد

 !م؟یحرف بزن: دیبود آزاد کرد و پرس دهیچیرا که دور تنش پ ییپتو... اش ارام گرفت نهیس انیبعد م يا هیثان

 ...نه: چنگ زد شرتشیبغض به ت با

 ...گرفته به حرف آمد ییترالن با صدا... سرش گذاشت ياش را رو چانه

طرف و  نیا رنیهمه ش م... کننیحال م یمن با داداششون کل يدوستا... یکنیتو اصن به من توجه نم _

تو ! ؟يشد ينطوریا یچ يبرا... يدیتو جواب سالم منو به زور م... گشت و گذار... يپارك شهر باز... اونطرف

 ... االن یول... من بودم یگرفتیو سراغشو م یگشتیبرم از مدرسه یکه وقت یکس نیاول... يکه با من خوب بود

 ...بسه _

 ...فقط بهم بگو چرا... بس کنم خوامینم _

 ...دونمیخودم هم نم... دونمینم: زد لب

 ... دیدماغش را پر سر و صدا باال کش ترالن

 ...امن و امـ یهمه چ: تنه اش را داخل اورد مین انیو ک دیپاشنه چرخ يرو یبه اهستگ در

 ...کردینگاه م شیرو شیپ يباز به صحنه  مهین یزده و با دهان بهت

 !؟...نجایچه خبره ا: وارد اتاق شد کامل

 ...نیبذار بزنم به تخته چشم نخور: و گفت دیخودش چرخ دور

 ...با پشت انگشت چند ضربه به در اتاق زد و

 ...آمد رونیب انیشا يدست ها انیمبه بدنش داد و از  یتکان... دیخند هیگر انیم ترالن

 ...نشست وتریکامپ زیگردان پشت م یصندل يدادو خودش رو انیرا به ک شیجا انیشا

به  يحواستو بد يهمه  دیبا... امسال سال سرنوشتته... نکن ریفکرتو درگ: ترالن را نوارش کرد يموها انیک

 !خب؟... درست
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 ...بابا رو... شهینم _

اضافه  دیمشکل جد هیتو هم ... میمشکل دار یکاف يما خودمون به اندازه ... شهیم ياگه خودت بخوا... شهیم _

 ...نکن

 ...کنمیم یسع: انداخت نییرا پا سرش

 ...کن یسع... خوبه _

 ... کن برسونمت دارمیصبح ب: دیرا بوس شیموها يدستش را پشت گردن ترالن گذاشت و رو و

 ...بخ: زمزمه کرد ریبه ز سر

 ...مونهیسارا شب م: گفت انیبه در متوقف شد و روبه شا دهینرس... از جا بلند شد و به طرف در رفت انیک

 ...فقط بالشمو بده... خوابمیم نجایمن هم: اشاره کرد نیبه زم انیشا

 ...باال انداخت و سر تکان داد ابرو

... زدیغر م یبشود کل منینش يکاناپه  يمجبور است به خاطر سارا تختش را رها کند و اواره  نکهیسر ا شهیهم

 ...قبول کرده بود یراحت نیبه ا نباریبود که ا بیعج

 ...رفت رونیزد و از اتاق ب یو لبخند کمرنگ... شده یسر به راه يبچه  انیخودش فکر کرد امروز کال شا با

*** 

 ...دیباز کرد و به داخل سرك کشدر اتاق را  یاهستگ به

 ...بود کیشده بود و اتاق تار دهیها کامل کش پرده

: شده بود، کامل وارد اتاق شد و زمزمه کرد رهیگذاشته و به سقف خ یشانیپ يکه ساعدش را رو انیک دنید با

 !؟يداریب

 !شده؟ یچ: خورد و سرش را چرخاند یتکان

 ...ترالنو برسونم مدرسه خوامیم... اومدم لباس بردارم... یچیه: باال انداخت و به طرف کمد رفت شانه

 ...در کمد را باز کرد و

! ؟یترالنو برسون يخوایتو م: دیچانه اش باال کش ياز کنار سارا بلند شد و پتو را تا رو اطیاحت ای... مات ماند انیک

 !واقعا؟

 ...رفتار نکن انگار فقط خواهرِ توئه يطور: زد انیک ي نهیزده و با انگشت اشاره به س حرص
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تعجب ... يکردیکارا نم نیاخه تا حاال از ا... باشه... خب یلیخ: گفت انهیرا باال برد و صلح جو شیها دست

 ...کردم

 ...تو فک کن متحول شدم: گفت یدهان کج با

 ...من برم به مامان سر بزنم... خوبه یلیخ... خوبه: زد لبخند

 ...دیار خوند و خوابنم... نرو خوابه _

 ...زنمیفقط بهش سر م... کنمینم دارشیب... باشه _

 ...اتاق را ترك کرد و

 ...دیکش رونیاز کمد ب یرنگ یو بلوز اب یذغال نیسر تکان داد و ج یتفاوت یب با

بود و فقط  دهیخواب انیتخت ک يشرتش گذاشت و نگاهش به ساراناز افتاد که رو یرا دو طرف ت شیها دست

 ...پتو مشخص بود ریاز ز شیبسته و موها يچشمها

سارا را  يشدنِ دوباره  دیسرخ و سف يحوصله ... رفت رونیبغلش زد و از اتاق ب ریرا ز شیحرص لباس ها با

 ... نداشت

 !؟يشد مونیپش! شد؟ یچ: را پشت سرش بست يدر اتاق سود انیک

 ...تونستم لباس عوض کنم یاتاق نم يتو: د کردبلوز ر ي قهیشرتش را کَند و سرش را از  یت

 ...گمیم: گفت انیسر تکان داد و خواست وارد اتاق شود که شا دنیفهم يبه نشانه  انیک

 !؟...هوم: و منتظر نگاهش کرد دیچرخ انیک

 !ترسه؟یاز من م... زن تو: و مشغولِ عوض کردن شلوارش گفت دیکش شیلب ها يدور رو کیرا  زبانش

 !؟ یچ یعنی: دیخند

 !به تو نگفته؟ يزیچ... نه ای ترسهیاز من م... نداره یچ یعنی: کمربندش را جا انداخت سگک

فکرو  نیحاال چرا ا... اگه از تو بترسه هم حق داره یول... نگفته يزیبه من که چ: داد هیتک واریشانه به د از

 ؟یکنیم

دستشو پس  ينون برداره چطور خواستیم یسر شام وقت شبید يدیآخه د: بچه ها با حرص گله کرد مثل

 !د؟یکش

 ...مرد یگفت م یاگر نم... دلش مانده بود زد يرا که رو یحرف باالخره
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که ما  شهیماه م شیداره ش گهیاالن د... دادمیعکس العمل نشون م ينطوریسارا بودم هم يواال منم اگه جا _

به جز سالم و خدافظ تا ! ؟ياسمشو صدا زد ای يسارا رو مخاطب قرار داد میتا حاال چند بار مستق... میعقد کرد

 !شما رد و بدل شده؟ نیب یحاال کالم

 از من بترسه؟ دیبا! ؟یکه چ: ضرب گرفته بود نیزم يپنجه رو با

 ياررو د بهیغر هیساراناز حکم  يناراحت نشو اما به نظر من تو برا نیبب... یول... ازت بترسه کنمیمن فک نم _

 ...هیعیطب دهیعکس العمل نشون م يسارا نسبت به تو اونطور نکهیا... نه برادر شوهرش

 ...دمیخب فهم لهیخ: زده سر تکان داد حرص

... خانومت شیاتاق پ ينره تو بهیغر هیتختم که  يرو ببر بذار رو نایا: انداخت انیبغل ک يرا تو شیلباس ها و

 ...اریلگنت هم بردار ب چیسو

 !؟يترالن آماده ا: رفت رونیعقب گرد کرد و از راهرو ب و

 ... تکان داد و وارد اتاق شد نیبه طرف يبا لبخند سر انیک

 !ترسد؟یم انیواقعا ساراناز از شا: و از ذهنش گذشت دیکش یبه سارا افتاد که با دهان باز نفس م نگاهش

 ...ل توما نیا ایب... اومدم میبر: دیدو رونیاز آشپزخانه ب ترالن

 ...صبحا خورمیمن صبحانه نم! ه؟یچ نیا: دست ترالن انداخت يبزرگ تو يبه لقمه  ینگاه انیشا

اخمت هم باز کن سر ... فتهیو گردوئه مغزت به کار م رینون و پن ریبگ ایب: جا داد انیمشت شا انِیرا م لقمه

 ...یصبح

 ...برداشت یرا از جا کفش شیکنان و از کنان از کنارش گذشت و کفش ها زیجست و خ و

 ...شد شیمهمان لب ها ياراده ا یدستش زل زد و لبخند ب يتو یسفارش يلقمه  به

 ...!!!بودند دهیبا سر به طرفش دو هیکه به طرف خانواده برداشته بود، بق یقدم کیبا  انگار

*** 

 ...شکست یسکوت را م يا شهیش وانیل يبرخورد قاشق به بدنه  يصدا

 !؟يخوریچرا نم: گذاشت انیساعد ک يتش را روکف دس سارا

 !هوم؟: حواس نگاهش کرد یب

امروز کالس ... گهیبخور د... یزنیهمش م يدار ينطوریهست هم قهیچند دق: اشاره کرد شیچا وانیچانه به ل با

 !مگه؟ يندار
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 ...نه: دیصورتش کش يدستش را رو کف

محل  دنید يبرا دیگفت با یم انیبود که به ک یمناسب تیموقع... فشرد شیدندان ها انیزبانش را م سارا

 ! کارش برود؟

 ...و نا محسوس سر تکان داد دیکش یپوف

شلوارش بود و به  بیج يرنگ تو يپسته ا ادداشتیکاغذ ... در فکر فرو رفته بود شیچا وانیبه ل رهیباز خ انیک

 کینزد يزیکرد و حاال بعد از چ شیرها يکه در اوج گرفتار ییتارا! رد؟یبا تارا تماس بگ دیکه با کردیفکر م نیا

 ختهیاش را به هم ر یدا شده بود و تمام زندگیسر و کله اش پ ادداشتی کیعکس و  يسر کیبه چهار سال با 

 !؟...بود

 ...را عقب داد و بلند شد یصندل... دیرا سر کش شیدهانش گذاشت و چا يتو یکوچک ي لقمه

 ...انیک: صدا زد سارا

 ...کامل نخوردن صبحانه سرزنشش کند يبرا خواستیباز م حتما

 ...لیم گهیسارا جان واقعا د: دیهم فشرد و به عقب چرخ يرو پلک

 ...افتاد بتیاز ج نیا: رنگ را به طرفش گرفته بود يپسته ا يسارا کاغذ تا شده ... برد ماتش

 ...زمیعز یمرس: دیکش رونیبدو انگشت اشاره و وسط سارا  انیگرفت و کاغذ را از م نفس

 ...کردینگاهش م یجیسارا مات و با لبخند گ... دیبوس یو طوالن قیاش را عم یشانیخم شد و پ و

خشک  شیهنوز دو قدم هم برنداشته بود که مثل برق گرفته ها سر جا... دیپاشنه چرخ يلبخند زد و رو متقابال

 ...شد

 ...لعنت: دیلب غر ریاش فشرد و ز یشانیرا به پ مشتش

قرار بود  روزیمن و تو د یعنی... تو! سارا؟: کردیرا جمع و جور م زیم اتیکه محتو دیباز به طرف ساراناز چرخ و

 !؟...یتوش مشغول بش یخواستیکه م یکینیاون کل میبر

 ...اوهوم: را پشت گوش زد و سر تکان داد شیموها

 !پس؟ یننداخت ادمیچرا : لب زد مات

 ادمیحاال ز ؟یکه خودت داشت یبا اون حال یکن یمنو همراه یتونستیتو واقعا م روزید: شانه باال داد یتفاوت یب با

 ....مهم نبود

 ! ؟يبر یتونیامروز م: دیلبش را گز ي گوشه
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 ...را برداشت انیخودش و ک نیب يو با چند قدم فاصله  دیکش زیم يرو لیاز جابجا کردن وسا دست

من خوب بودن حال تو از هر  يبرا... انیک ستیواقعا مهم ن: گذاشت انیک ي نهیس يدو دستش را رو کف

 ...یکن تیخودتو اذ ستیالزم ن! هوم؟... گهینشد هم نشد د... مهم تره يزیچ

 ...شدیمشتش مچاله م يتو يپسته ا ادداشتیکاغذ ... دیکرد و سارا را در اغوش کش یهوف

 ...مامان ریصبح بخ: باز و بسته شدن در اتاق امد و سارا لبخند فاصله گرفت يصدا

 ...زمیعز ریصبح بخ: و با محبت زمزمه کرد دیاش کش یشانیبه پ یدست يسود

 !و ترالن رفتن؟ انیشا: دیگرفته اش پرس يبه چهره  یبا نگاه يلب ادا کرد و سود ریرا ز رشیصبح بخ انیک

 ...رفته ترالنو برسونه... هیامروز مرخص انیشا: داد حیحوصله توض یب

 !؟یچ: آهسته گفت... شنود یاشتباه م شیکرد گوش ها فکر

 ...مجددا جمله اش را تکرار کرد انیک و

 شبید: قدم برداشت یبهداشت سیو به طرف سرو دیکش یقینفس عم... نشست شیلب ها يرو یضیعر لبخند

 ...نه اینمازمو درست خوندم  دمینفهم... کرده جمیگ ينطوریکه ا يبهم داد یچ

 ... خودت بود مامان يقرص ها _

 ...یارامبخش که حداقل شبو راحت بخواب هی يبعالوه : در دل اضافه کرد و

 ...چقدر سرده يوا _

 ...دیترس یم انیواقعا از شا نکهیمثل ا... محو لبخند زد انیسارا به اتاق فرار کرد و ک... بود انیشا يصدا

 ...زندیلبخند م یبود و الک ستادهیافتاد که وسط هال ا انینگاهش به ک... کردیم زانیکاپشنش را آو انیشا

 ...برادر... یه _

 !هوم؟: نگاهش کرد انیزد و ک یسوت

 !؟ییکجا: تکان داد سر

 ... نجایهم _

 ...کاناپه قدم برداشت يبه سو بیدست به ج و

 ...زهره ترك شدم! ؟یدر بزن یتونینم... يوا: ساراناز بلند شد غیج يبه اتاقش رفت و بالفاصله صدا انیشا

 ...رمیگیوارد شدن به اتاق خودم اجازه م يبه بعد برا نیاز ا... شما دیببخش _

 ...دیحرص زده اتاق را ترك کرد و در را کوب سارا
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 ...ترهکیازت کوچ... دهن به دهنش نذار: زمزمه کرد انیک

 يانگار من جا کترهیکوچ یگیم نیهمچ: نگه دارد گفت نییرا پا شیتن صدا کردیم یسع کهیزده و درحال حرص

 ...کترهیفقط چند ماه ازم کوچ... مادرشم

 ...به اشپزخانه رفت دیکوبیم نیزم يرا رو شیپاها کهیدر حال و

 ...امد رونیاز اشپزخانه ب سیبا صورت خ يسود... از جا بلند شد و به طرف اتاق رفت انیک

 ...وقت داروهاته گهیساعت د هیبخور که ... صبحانه اماده س مامان: لبخند زد شیرو به

 ...وارد اتاق شد انیپلک زد و ک يسود

 ...شسته بود وترشیپشت کامپ انیشا

 ...به تارا زنگ بزنم خوامیم: تخت نشست و آهسته گفت ي لبه

 !؟یگرفت متویباالخره تصم: دیبه طرفش چرخ یهمراه با صندل انیشا

 ...خودم تونمیمن م... اگه برات سخته: ادامه داد انیکف دست صورتش را فشرد و شا با

 !؟...هیکار چ نیبفهمم قصدش از ا دیبا... باهاش حرف بزنم خوامیخودم م: دیحرفش پر يتو

 ...به دستش داد یپاتخت يرا از رو انیک لیدست دراز کرد و موبا انیشا

 ...گرفت شیرو شیکاغذ مچاله و عرق کرده را پ انیک

 ...را لمس کند call ي نهیتا شستش گز دیطول کش قهیو دو دق... لمس کرد یکی یکیها را  شماره

 ...شمردیم یکی یکیها را  بوق

 ...ـوالـــ: کشدار گفت... دیچیگوشش پ يخواب الود تارا تو يصدا دهیچهارم به پنجم نرس بوق

 ...سالم: گرفت و سرد و خشک زمزمه کرد ینفس

 ...شدینم دهیاز ان طرف خط شن ییصدا چیه

 !؟...الو: اخم گفت با

 !!؟؟...انیک... ك: با بغض و مرتعش گفت تارا

 ...نمتیبب دیبا: گفت یمالطفت چیه یو ب يجد

 ...ـــانیک: تکرار کرد هیبا گر نباریا تارا

 ...جا و زمانش رو مشخص کن و  _
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 انیخم کرد و ک دییتا يسرش را به نشانه ... کردیرا نشانه گرفت که با اخم نگاهش م انیمستاصلش شا نگاه

 ...بده امیبهم پ: محکم گفت

 ...جواب تارا نشد و تماس را قطع کرد منتظر

*** 

 ...کردینگاه م ابانیشاپ آن سر خ یکاف به سر در یرگینشسته بود و با خ نیماش يکه تو شدیم يا قهیدق ده

 !؟...کردیمکان پر خاطره را انتخاب م نیهم دیحتما با تارا

 ییخواسته بود خودش به تنها ان،یشا يبر خالف اصرار ها... شد ادهیپ نیدل شد و از ماش کیبا خودش  باالخره

 ...دارد یتیچه ن دیفهم یم دیبا... دیایتارا ب دنید هی

در  يشاپ، بادنواز نصب شده باال یکاف يا شهیبه محض باز کردن در ش... رد شد ابانیرا فشرد و از خ موتیر

 ...خواستش یقد جانش م يگره خورد که روزگار ينگاه دختر يبه صدا در آمد و همان لحظه نگاهش تو

 ...دیکاو یپر آب را م يا شهیش يحبس شده بود و نگاهش دو گو نفسش

 انیک يو زمزمه  دیرا د شیتنها تکان خوردن لب ها... عقب رفت يژیق يبا صدا یو صندل شد زیخ مین تارا

 ...دیگفتنش را فهم

 ...کنار پنجره قدم برداشت يگرد و دو نفره  زیم يداد و به سو یخشک شده اش را تکان يپاها... زد پلک

 شینگاهش به تارا و مخصوصا چشمها کردیم یحد االمکان سع.. دیرس زیم کینزد انیک... بود ستادهیا تارا

گرم و پر حرارت ساراناز از خانه  يو با بوسه  شیاز دوست ها یکی دنید يحد اقل نه حاال که به بهانه ... فتدین

 ...زده بود رونیب

 ...کرد یبود و نگاهش م ستادهیتارا هنوز سر پا ا... نشست زیو پشت م دیرا عقب کش یصندل

 !؟ینیش ینم: خمش گفتبلند کرد و با حفظ ا سر

 ...گفتنش را از سر گرفت انیک يولو شد و باز زمزمه  یصندل يرو تارا

! ؟يچرا اون عکس ها رو فرستاد! ؟یبرگشت یچرا و با چه هدف قایدق یو بگ یانقدر اسممو صدا نزن شهیم _

 !تارا؟ یهست یدنبال چ

 !؟...یحالمو بپرس يخواینم یحت: ناباور بود تینها یب شیصدا

 براش مهم نبود؟ يکه رو بپرسم که حال خراب من ذره ا یحال کس دیچرا با: به سمتش براق شد انیک
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من مهم  يبرا شهیتو هم: با نوك انگشت اشاره گرفت ندیلبش بنش يتا رو خوردیرا که سر م یاشک ي قطره

 ...انیک يبود

 ؟يدار يبه من بگو باز چه قصد... من شر نباف يبرا... تارا... تارا _

 !؟...باز _

 رهیخ انیگذاشت و ک زیم ينعنا را رو يچا يفنجان ها... باعث شد هر دو سکوت کنند شخدمتیپ دنیرس سر

 ...به تمام خاطراتش لعنت فرستاد ،يچا يبه برگ شناور رو

کنترل  يو با صدا دیگردنش را جلو کش... زد زیم يکف دستش راستش را رو شخدمت،یبعد از رفتن پ بالفاصله

چرا ! ؟يمن داد لیعکس تحو يسر هیو  یشده که بعد از چهار سال برگشت یباز چ... باز... آره: گفت يشده ا

 !پدرم کشته شده؟ یبه من بفهمون يخوایم

به  خوامیچون م... چون دوست دارم: هم قالب کرد يرا تو شیگذاشت و انگشت ها زیم يرا رو شیها آرنج

 ...یحقت برس

چقدر ... هه: داد هیتک یصندل یپلک زد و محکم به پشت... بود دهیچیپ انیمشام ک يتو شنیریعطر ش يبو

 ...کیرمانت

پدرم رو تازه از دست داده  یوقت... ياوج گرفتار يو تو یمنو دوست داشت: اخم کرد و با خشم گفت یناگهان و

 !!دوست داشتن؟؟ یگیم نیبه ا... یو رفت يهوا بود، ولم کرد يرو مونیتموم زندگ یوقت... بودم

 ...من مجبور بودم: را لمس کرد انیک يرا جلو اورد و نوك انگشت ها دستش

 !؟يچه اجبار... مزخرف نگو: دیرا با شدت پس کش دستش

 ...رفتار نکن ينطوریبا من ا انیک: لب زد مرتعش

 !ه؟یهدفت چ.. .نجایا... يکشوند... منو... مثل آدم بگو چرا... تارا: و حرص زده تکرار کرد شمرده

 ...یبه حقت برس خوامیفقط م... گفتم که _

 !بدبخت کردن پدرت؟! ؟یمتیبه چه ق _

 ... ستیاون پدر من ن _

 ...يدوسش دار ایتموم دن يبه اندازه  یگفتیم شهیخودت هم! نکرده؟... که کرده يبرات پدر... ستیپدرت ن _

 !که دوست داشتم جدا کرد و باعث شد کشورمو ترك کنم؟ یکه منو از کس هیچه پدر نیا... احمق بودم... هه _

 ...شد رهیرا باال انداخت و موشکافانه به تارا خ شیابروها
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 يبه خانواده  یگفت به شرط... خسرو مجبورم کرد... رو به هم نزدم يمنو به خواست خودم نامزد... انیک _

 ...ازدواج با تو بگذرم ریکه من از خ کنهیشما کمک م

 !؟یزنیبابا جونت رو خسرو صدا م: ختیر یاعصابش را به هم م انیک پوزخند

به جون خودت که ... به خدا! من راحت بود؟ يبرا يفک کرد... گمیبه خدا راس م... نگاه نکن ينطوریمنو ا _

نفع  به ينطوریمن قبول کردم چون ا... تو بهتره يخانواده  يبرا... تو يبرا ينطوریبا خودم گفتم ا یول... نبود

و تو ممکنه  شنیم کیاز قبل به هم نزد شتریب هدو تا خانواد رهیصورت بگ یاگه وصلت دونستیخسرو م... تو بود

 يپا يندارم ازش، چون تو رو یترس گهیاالن د... دمیموضوع رو فهم نیو من تازه ا ياریسر از کاراش در ب

... کنهیم انتیبه مامانم خ... دهیکه نشون م ستین یخسرو اصال اون انیک... دختر مستقلم هی گهیمنم د... یخودت

 ...نکنم يکار چیو ه نمیرو بب نایتونم ا یمن نم... هاش شهاب گذاشته رفته از خونه يربه خاطر کثافت کا

 !حرف هاتو باور کنم؟ يتوقع دار: کرده بود زیرا ر شیچشمها انیک

 ...به خودت داره یبستگ... ها رو گفتم یمن گفتن _

 !؟ياون عکس ها رو از کجا آورد: گذاشت زیم يرا رو شیم شد و دست هاجلو خ به

کردم و عکس ها رو  یخودم کپ ينسخه برا هی... دمشونیمن اول از همه د... اردالن فرستاده بودشون خونه _

 یهم توش بود که فقط نوشته بود تو که نم ادداشتی هی... برگردوندم سر جاش دمشونیکه انگار اصال ند يطور

آدرس ... تم... تا تونســ... اون در زدم تا ودر  نیبه ا یمنم کل! با خبر بشن؟ هاتیخانواده ت از کثافت کار يخوا

 !!ان؟؟یک... خونه تون رو

بود که به  يمثل خار زد،یبرق م انیانگشت ک يکه تو يو ساده ا دیسف نگیر... فتدیب هیمانده بود باز به گر کم

 ...رفت یچشمش فرو م

 ...گذاشت شیپا يرو زیم ریتارا شد و مشتش را ز ي رهیزود متوجه نگاه خ یلیخ

... منو از تو دور نگه داره خوادیبازم م.. فک کردم بازم... من باورم نشد یول... گفت یخسرو م! ؟يازدواج کرد _

 ... مبارکه... خوبه... راست گفته شیزندگ يبار تو هی نکهیمث ا

 ...مبارکه: دیرا به هم کوب شیکف دست ها و

 ...مبارکـــه: زد و بلند تر گفت کف

: و آهسته گفت دیلب گز انیک... بود دهیشاپ حضور داشتند، به طرفشان چرخ یکاف يکه تو يسه چهار نفر سر

 ...تارا... سیه
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 ...عیه عیه عیه! ه؟یاسمش چ! خوشگله؟... عیه! ؟يدوسش دار: زدیلبخند م هیگر انیم

 ...کنمیخواهش م... تارا: کردیرا هنوز حس م نینگاه حاضر ینیسنگ... دیش کشا یشانیدستش را به پ کف

... بلند شو تارا: انداخت شیبازو ریاز جا بلند شد و ناچارا دست ز انیک... اش سرخِ سرخ شده بود یمهتاب پوست

 ...پاشو

چند ... بلند کرد یصندل ياز زورش استفاده کرد و بدن همچون پر کاهش را از رو... کرد ینم يهمکار تارا

 ...و کوچک تارا را برداشت ریج یدست فیگذاشت و ک زیم يرو یاسکناس ده تومان

و باد نواز  دیرا عقب کش يا شهیدر ش... کرد تشیشاپ هدا یبه طرف در کاف... ختیر یصدا اشک م یب تارا

 ...مجددا به صدا در آمد

زده بود و به  هیتک انیک يبه شانه  یتارا با سست.... عبور کردند ابانیتارا را در دست داشت از خ يبازو کهیحال در

 ....از دست داده است شهیهم يرا برا انیکه ک کردیفکر م نیا

*** 

 ...شهیحالت بهتر م... کم اب بخور هی: اورد رونیرا ب یآب معدن يشد و از داشبورد، بطر خم

بود،  زانیجلو او ي نهیجا گرفته بود و از آ یشکل یضیب يقاب نقره ا يکوچک ساراناز که تو ریبه تصو رهیخ

 !ه؟یاسمش چ... با نمکه: زمزمه کرد

 ...ساراناز: جواب داد یبه همان اهستگ انیک

 !؟يخور یآب نم: اب را به طرفش تکان داد يمجددا بطر و

 !ش؟یبد شهیم! دست توئه؟ فمیک _

 ...عقب برداشت یا از صندلتارا ر فیرد کرد و ک یدو صندل نیتنه اش را از ب مین انیک

اگر  یحت... ماتش برده بود انیک... را خارج کرد یرنگ دیکوچک سف یرا گرفت و قوط فیک ،یبا تشکر کوتاه تارا

 نیهم از ا انیشا شیدو سال پ نیتا هم... شناخت یرا خوب م ياعصاب قو يقرص ها نیپزشک هم نبود، ا

 ...کرد یقرص ها استفاده م

 !؟يخوریکه م هیچ نایا... یهــ: تارا حلقه کرد فیرا دور مچ ظر شیها انگشت

تازه دکتر بهم : چسباند شیرا به لب ها يبطر يدهانش گذاشت و دهانه  يرنگ را تو دیقرص سف... زد پوزخند

 ...تا فقط بتونم بخوابم خوردمیقرصا م نیرفته بودم، مشت مشت از ا نجایکه از ا یسال اول کی... داده فیتخف

 ...برگرداند انیپر را به ک مهین يتاسف مچش را رها کرد و تارا بطر با
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حقتون رو ... کمکت کنم که حقت رو تونمیم ياگه بخوا... انیحرفم هستم ک يمن هنوز رو: مقدمه گفت یب تارا

 ...يریاز خسرو بگ

 !سر و ته؟ یمشت عکس ب هیبا ! ؟يچطور: فرمان گذاشت يرا رو شیدست ها ساعد

 ...ارمیسر از کاراش در ب تونمیراحت م... کنمیم یخونه با خسرو زندگ هی يفراموش نکن که من دارم تو _

 ...کردیموشکافانه و مشکوك نگاهش م انیک

 دیاون دختر هم با هزار تا ام... انیک ستمیمن خونه خراب کن ن: شد رهیزد و به عکس ساراناز خ یلبخند تلخ تارا

... ما بوده نیب يرابطه ا يگذشته  يفکر کنم تو نکهیبدون ا کنمیکمکت م... گذاشتهو آرزو پا به خونه ت 

 ...که بابت رها کردنت دارم کم بشه یاز عذاب وجدان دیشا ينجوریا

 ینم جادیدلش ا يهم تو یلرزش کوچک یدختر، حت نیبود که ا بیشده بود و عج رهیرخ تارا خ میبه ن انیک

 ...ندازدیقلبش را به تپش ب توانستیعکس ساراناز هم م یحت کهیدر حال... کرد

 ...!!!نمانده بود یباق يذره ا کردند،یم ادیازش  نیخانواده با عشق اتش يکه همه  یآن حس از

*** 

 !؟یکن کاریچ يخوایحاال م: دیپرس یبه اهستگ انیشا

 ...نشاند شیپا يبغلش را گرفت و رو ریحرکت ز کیبا ... آمد یکنان به طرفشان م یتات یتات الدیم

 يزیگه و هدفش همون چ یگفت تارا دروغ نم یبهم م یحس هی... دونم ینم: سر تکان داد یبا سردرگم انیک

 ...دونم یواقعا نم... کنم سکیر تونمیبازم نم یول... ارهیهست که به زبون م

خم شد و ... کرده بود سیرا خ نشییلب پا الدیآب دهان م... سر تکان داد شیحرف ها دمیفهم ينشانه  به

 ...دیکش رونیب زیم يرو نکسیکل ياز جعبه  یدستمال

 الدیم يچانه و لب ها يدستمال را رو یبا چه دقت انیکه شا دیدینظرشان گرفته بود و م ریاز اشپزخانه ز انیپرن

 ...کشد یم

 !اد؟یم یمامان بابا ک: دیچسب شیبه پاها ماهان

 ...مامان ادیم: حواس گفت یو ب دیکش شیموها يرو یدست

 !اد؟یم یک: مصر گفت ماهان

 ...ادیبابا هم م سیفعال برو مشقاتو بنو... ادیشب م... گهید ادیم _

 ...دو تا چه خوب شدن با هم نیا: رو به مادرش گفت انیکه آشپزخانه را ترك کرد، پرن ماهان
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 !؟مگه بده: آب گرفت و لبخند زد ریرا ز يسبد سبز يسود

 !افتاده مامان؟ یاتفاق: دیپرس يکنجکاو با

! ؟یچه اتفاق... نه مادر: موضوعات اتفاق افتاده نشود ریدرگ انیحداقل پرن دادیم حیترج... محو شد يسود لبخند

 ...بپرن به هم یمثل خروس جنگ توننیتا ابد که نم... گهیبرادرن د

 ...برم دنبال ترالن... شهیساعت ش: گفتیم انیکه شا دیابرو باال انداخت و شن انیپرن

 ...فک کنم بچه ت گرسنشه: به بغل به طرف آمد الدیم انیشا... فتدیمانده بود تخم چشمش کف دستش ب کم

 !چطور؟: دست دراز کرد الدیگرفتن م يبرا انیپرن

 ...منو بخوره خوادیاخه همه ش م _

 ...وت یهست یهم خوردن یلینه که خ: اش انداخت ینیب يرو ینیچ

 ... برداشت زیاش نکرد و کاپشنش را از رخت آو هیبه کنا یتوجه انیشا

 ...شلوارتو عوض کن: از اشپزخانه گفت يسود

 !؟یبا من: دیعقب چرخ به

 !دنبال ترالن؟ يبر يخوایبا شلوار خونه م: کردینگاه م داسشیسه خط آد یبه شلوار ورزش یتیبا نا رضا يسود

 ...شم ینم ادهیاز ماشن که پ: دیباال کش مهیکاپشنش را تا ن پیز

 ...حساسه زایچ نیا يترالن چقدر رو یدونیم _

 ...برداشتم چتویمن سو انیک... نیماش ياز تو نهیبیشلوار منو نم یبابا کس _

 ...حواس سر تکان داد یب انیک

 يت ساراناز جلومش... انداخت و همزمان در را باز کرد نیزم يبرداشت و رو یرا از جا کفش شیها کفش

 ...صورتش بود

 ...در بزنم خواستمیم: اورد نییو سارا دستش را پا دیگرد شده و عقب کش يچشمها با

 ...صدا کنار رفت و سارا داخل شد یب... قرمز بود شیچشمها

 تویگوش: را به طرفش گرفت انیک لیموبا... رفت انیراست به طرف ک کیسالم کرد و  يگرفته ا يصدا با

 ...يما جا گذاشته بود يخونه 

 ! شده؟ يطور: با اخم نگاهش کرد انیک

 !شده؟ یچ! سارا؟: مچش را گرفت ایک... تکان داد نیو سرش را به طرف دیگز لب
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خوبه بهت گفتم ! ؟يجا گذاشته بود لتویموبا انیک: هوا گفت یب دادیرا تکان م شیکه شاخک ها يبا فکر انیشا

 ...االن دختره فک کرده من سر کارش گذاشتم.. .رهیهمکارم قراره باهات تماس بگ

 !!گفت؟؟یچه م انیشا... کرد یباز نگاهش م مهین یو با دهان جیگ انیک

 !کدوم دختره؟: تند گفت سارا

رو  انیک يداشت شماره  یاز همکارام چند تا سوال پزشک یکی: گفت یتفاوت یلبخندش را خورد و با ب انیشا و

 ...بهش دادم

 !؟...بود یاسمش چ: دیپرس عیسر

 ...تارا: فکر جواب داد یب

 ششیو ن دیکش یاز شدت تعجب تکان خوردند و سارا نفس راحت انیو پرن يسود... بهت زده نگاهش کرد انیک

 ...شل شد

 ...خانه را ترك کرد یبه هدف زده بود و با آسودگ قایدق... را باال انداخت شیابرو يتا کی

 ...دیساعت طول کش کیبه  کیدد، نزددنبال ترالن برود و برگر تا

تا ته ته  انیپرن... کرده بودند وانهید شانیرا با سوال ها انیک انیو پرن يخانه که برگشت، سارا نبود و سود به

 ...باز شد مونیفتنه به زندگ نیا يباز پا: کردیمدام با خودش تکرار م يماجرا را در اورده بود و سود

 ...را عوض کرد شیاتاقش رفت و لباس ها به

 ...کردن میروان... يوااا: داد هیوارد اتاق شد و به در تک انیک

 ...را به شارژ زد لشیبه طرف تخت رفت و موبا انیشا

اون چرت  يچطور ییخدا... کشت یساراناز منو م... بدم یچه جواب دونستمیوگرنه نم... يخوب شد اونجا بود _

 !؟يکرد فیو پرت ها رو رد

که زنت به خودش گرفته بود و  يا افهیبا اون ق: را دست به دست کرد سشیت و توپ تنتختش نشس يرو

گفتم حاال اگه زنگ هم نزده باشه ضرر ... تارا زنگ زده باشه دیدرصد فک کردم شا هیتو رو اورد،  یگوش

 ...یبه ساراناز نگفته باش يزیتو از تارا چ دیو البته گفتم شا... میکنینم

 ...نگفتم شتریب... بوده که با فوت بابا به هم خورده ينامزد هیفقط بهش گفتم : اتاق گرفت اش را از در هیتک

 ...ها کنهیمخت خوب کار م: ضربه زد جگاهشیبا انگشت اشاره به گ و

 ...صفحه افتاد يو نام ندا رو دیپاتخت لرز يرو لشیخورد وهمان موقع موبا یلبش تکان ي گوشه
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 ...دست دراز کرد لیبرداشتن موبا يزد و برا يسرفه ا تک

 !بله؟: را به گوشش چسباند لینگاهش کرد و موبا یچشم ریز... تخت خودش نشسته بود يرو انیک

 !تو؟ ییمعلوم هست کجا! ان؟یشا: بود یشاک ندا

 ! د؟یشما خوب... ممنون... سالم _

 !؟یحرف بزن یتون ینم: دیکشدن ندا را شن آه

 ...نه متاسفانه: تخت ولو شد و جزوه اش را برداشت ينگاه کرد که رو انیک به

هر وقت ... هم خاموشه لتیموبا ستیازت ن يدو روزه خبر! من ممکنه نگرانت بشم؟ یفهم یواقعا نم انیشا _

 !؟يندار يکار... ریباهام تماس بگ یتونست

 ...فعال... قربان شما... نه _

 ...اصال حواسش نبود انیک... اورد نییرا پا لشیموبا

 !داد؟یدلش جا م يندا را کجا ریو و ریه نیا يتو... بالش فرو برد يتخت افتاد و سرش را تو يشکم رو به

*** 

 ...رفت یشگیهم زیراست به طرف م کیشاپ شد و  یکاف وارد

 ...سالم: لبخند زد شیبه رو ندا

 ...سالم: دینشستن عقب کش يرا برا یتکان داد و صندل يسر

 !؟یخوب: دیپرس اند

 !؟یتو خوب... ستمیبد ن: زمزمه کرد آهسته

 !مشکلت حل شد؟ _

 !مشکل؟: بلند کرد سر

 ...یگرفت یکه مرخص یداشته باش یمشکل دیفک کردم شا یعنی... گهیخب آره د: گفت ندا

 !نجا؟یا يمنو کشوند نیبه خاطر هم: دیگفت و با مکث پرس یاهان انیشا

 ...دیکش یحرفش را مزه مزه کرد و پوف... لبش را تر کرد ندا

 ...کردینگاهش م تیبا جد انیشا

نامه فردا تموم  غهیخب مهلت ص... خب: را گرفت انیشا يدراز کرد و دست ها زیم يرا رو شیدست ها ندا

 ...رفته باشه ادتی دیگفتم شا... گفتم... شهیم
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 ...داد رونیب ینفسش را با هوف و

 ...نها نگاهش کردت انیشا

*** 

 ...وارد خانه شدند دیخر يها سهیک با

 ...سلـــام: دیبلند شد و به سمتشان دو ونیزیتلو يدر، پروا از جلو يصدا با

 ...حلقه کرد انیشا يکوچکش را دور زانوها يها دست

 !کلوچه چطوره؟: دیلخت و معطر پروا دست کش يموها ياراده لبخند زد و رو یب انیشا

 ...خوبم: کردیپا نگاهش م نییاز پا پروا

 ...را به اشپزخانه ببرد دیخر يها سهیک کردیپروا جلو امده بود و به ندا کمک م پرستار

 !؟يشهر باز يبریمنو م _

 ...برمتیفردا م... االن که شبه: شد و پروا را بغل گرفت خم

 !؟...قول: عادت انگشت اشاره اش را به دندان گرفت طبق

 ...قول: دیکش نییپا شیدندان ها انیپروا را از م انگشت

 !برم؟ تونمیخانم من م _

 !؟یگفت يزیچ! جان؟: گرفت انینگاهش را از پروا و شا ندا

 !گه؟یبرم د تونمیمن م: تکرار کرد پرستار

 ...امروز يدیممنون زحمت کش... باش نجایفردا راس ساعت هشت ا یول... برو خانم: تکان داد سر

 ...را بردارد شیرفت تا لباس ها رونیتکان داد و از اشپزخانه ب سر

 ...مبل نشاند و اور کتش را از تن خارج کرد يپروا را رو انیشا

 !؟يادامس دار: دعوت به اغوشش آمد یکاناپه که نشست، پروا ب يرو

 ...کنهیمامانت دعوات م: را گرد کرد شیچشمها

 ...قول... دمیقورتش نم: پچ پچ کرد پروا

 ...اش را با احترام داد یشد و جوابش خداحافظ زیخ مین کرد،یم یپرستار پروا که ازش خوداحافظ يبرا

 ...ـــانیشا: دیرا کش ورشیزده از پل رونیب قهی پروا

 !ه؟یچ: اش نگاه کرد یشیم يچشمها به
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 ...آدامس: دیخند

 ...یژله توت فرنگـــ... درست کرده برامون ایاعظم جون چ نیب... به به: امد یندا از اشپزخانه م يصدا

 !خب؟... تا من لباس عوض کنم نیشما مشغول بش: امد رونیظرف ژله از اشپزخانه ب با

 ...به طرف پله ها رفت و

... را کنار زد و رمز گاو صندوق را وارد کرد یلیر يتخته ... راست به طرف کتابخانه رفت کیاتاقش شد و  وارد

قلبش محکم .... گاو صندوق جا داد ينامه را تو غهیبرگ ص یباز شد و ندا با لبخند پهن یقفلش با تک بوق

 ...غه اقدام کرده باشدیمدت ص دیتمد يبرا یراحت نیبه هم انیشد شا یو باورش نم دیکوبیم

ه تا ک یو شلوار کوتاه یاسک قهیپالتو و شلوارش را با تاپ بافت ... برگرداند شانیقطور را سر جا يکتاب ها

 ...کرد و اتاق را ترك کرد دیرژ لب و خط چشمش را تجد... عوض کرد پوشاندیرا م شیساق پا يباال

شکمش  يکاناپه خوابانده بودش و تو يرو انیشا... امد یپله ها م ياز ته دل پروا تا باال يخنده ها يصدا

 ...کرد یپوف م

 ...امد یم رونیاش ب يبود که حداقل در مواجهه با پروا از قالب خشک و جد خوب

 ...بچه ضعف کرد گهیبسه د: و جلو رفت دیرا وسعت بخش لبخندش

فستو جمع : دیکنار زد و خند یشانیرا از پ شیموها... زدیپروا سرخ شده بود و نفس نفس م... سر بلند کرد انیشا

 ...اَه... کن بچه

 ... بهبره بخوا دیپروا با... گهیبسه د: خم شد و پروا را بغل گرفت ندا

 ...برو بخواب... پارك میریصبح م: لبخند زد انیشا

 ...تا پروا بتواند گونه اش را ببوسد دیگردن کش انیرا غنچه کرد و شا شیلب ها پروا

 ...برگشت نییپروا را به اتاقش برد و پا ندا

 ...کرد ینگاه م زیم ي هیاتش زده بود و متفکر به پا يگاریس انیشا

 !شده؟ یچ یبهم بگ يخوایهنوزم نم: شانه اش گذاشت يرفت و دست رو جلو

 ...داد رونیگرفت و دودش را حلقه حلقه ب گارشیاز س یقیعم کام

حال  نیبا ا کرد،یم تشیاذ گاریس ظیدود غل... زانوها گذاشت يرا رو شیکنارش نشست و کف دست ها ندا

 !؟یگ ینم: دینگفت و تنها پرس يزیچ

 ... کرد ینگاه م گارشیس لتریبه ف فیبالتکل انیشا
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 ...آورد رونیب یستالیکر يگاریجاس ش،یرو شیپ يا شهیش زیم نیریز يخم شد و از طبقه  ندا

 !تصادف فوت کرده؟ يشوهرت تو يگفته بود: دیمقدمه پرس یفشرد و ب يگاریس ریز يرا تو گارشیس

 !افتاده؟ یاتفاق... یپرس یم نویچرا ا: دیپرس اطیبا احت... بود دهیتا به حال از شوهرش نپرس انیشا... جا خورد ندا

چه ... دهیبوده و شوهرت به قتل رس یاون تصادف ساختگ... بهت بگه که شوهرتو کشتن ادیب یکیروز  هیاگه  _

 !؟يدینشون م یعکس العمل

 رمردیبرداشتن اون پ يشدن برا یکاش زودتر دست به کار م... بده رشونیخدا خ گفتمیم... یچیه: پوزخند زد ندا

 ...نیزم ياز رو یزپرت

 ...جالبه: متفکرانه نگاهش کرد انیشا

سال بزرگ تر بود و  یکه از من س یکس يبرا دیبا دیبه نظرت با! بهت بدم؟ یچه جواب یانتظار داشت! ه؟یچ _

 !داشته باشم؟ يبهتر يآرزو دیاز پدرم خر یکلنگ يخونه  هی يمنو در ازا

 ...بابام کشته شده ندا _

 !؟یچ: دیکش ینیه

... انیکه قرار بود بشه پدر زن ک یهمون... میزدیکه عمو صداش م یهمون... باشه کشیکار شر میدیاحتمال م _

اما به قول خودش بهمون لطف کرد و خونه و سهام شرکت ... سرمون ي هیشد سا یبعد از بابا م دیکه با یهمون

دهم  کیخود تو اگه  نیهم! ندا؟ نهیریش درپول چق نیمگه ا... دیازمون خر متیو کارخونه رو به کمتر از نصف ق

اون موقع که خسرو ! ؟یتونست ینم... یرو داشته باش یزندگ نیبهتر یتونستیبازم م ،یرو هم داشت هیسرما نیا

پولو با خودش  نهمهیاخه مگه آدم ا... بود صیبازم حر یول... معاون پدرم بود، ثروتش دو برابر ثروت االنِ تو بود

 ؟گور يتو برهیم

 ...جان انیشا: را نوازش کرد کتفش

 ...تونم ینم... آدما رو درك کنم نیا تونمیواقعا نم _

فکر  یگیکه م نهیمنظورم هم! ؟یدونیرو م نایاز کجا ا: را گرفت و وادارش کرد نگاهش کند گرشید ي شانه

 ...پدرت اون کارو کرده کیشر یکنیم

بابا ... بود انینامزد ک... تارا... دخترش: برجسته شده بود شیو دست دست ها یشانیرگ پ... اش را فشرد یشانیپ

رو بهم زد و رفت  يسهامدارا، اونم نامزد نیب يکارخونه و دعوا یورشکستگ يها يریدرگ يکه فوت کرد تو

م به ما کمک رو بهم بزنه تااون ينامزد ذاشتهپدرش شرط گ کنهیحاال بعد از چهار سال برگشته و ادعا م... کانادا
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شرکت  یامور مال سییر نکهیمثل ا... عکس هم برامون فرستاده از تصادف بابام يسر هی... میپا بمون يکنه رو

 ...همون خسرو همدست بوده یعنی... هم با عمو

دوباره به برادرت  خوادیم دیشا! پدرش شهادت بده؟ هیدختر بخواد بر عل هیکه  ادیبه نظرت با عقل جور درم _

 ...هبرگرد

ساله بوده، خسرو با مادرش ازدواج  کیتارا که ... ستیپدرش ن: تکان داد و عقب رفت نیرا به طرف سرش

 ...کنهیم

... يداغ کرد ينطوریحاال چرا ا... خب لهیخ: دیکش انیشا يکف دستش را به گونه و بناگوش عرق کرده  ندا

 ...دیکه حقتونه برس يزیبه اون چ دیتونیزود م یلیاگه دخترش قراره کمکتون کنه خ

 ...میخورده باش يخود هیضربه رو از  نهمهیا شهیباورم نم: دیکش یتند نفس م تند

 ... نکن با خودت ينطوریا... انیشا: با کف دست صورتش را قاب گرفت ندا

 يم که شدارو... آب رو بخور نیا... زمیعز ایب: برگشت یآب وانیزود با ل یلیو به آشپزخانه رفت و خ دیاز جا پر و

 ...ایب! خب؟... میزنیحرف م

 یسرش از فشار عصب يها رگیکرد هر آن ممکن است مو یحس م... دینفس سر کش کیاب را  وانیل انیشا

 ...منفنجر شوند

 يزیچ دینبا... من بود ریتقص... دیببخش... کم دراز بکش هی میبر ایب: گذاشت و زمزمه کرد شیبازو ریدست ز ندا

 ...دمیپرس یم

 ...تونمیخودم م: و دست ندا را پس زد ستادیپا ا يرو

 ...تعادل ندارد ادیمشخص بود ز... تا از پله ها باال برود داشتیپشت سرش قدم برم ندا

 ...برو تو: در اتاق را باز کرد... جلو زد انیپله را پشت سر گذاشت و از شا نیآخر

 ...يادبود اوندفعه بهم د یقرص هی: تخت ولو شد و زمزمه کرد يرو

 ...ندازتتیاز پا م... هیقو یلیاون آرامبخشا خ: شکست یانگشت اشاره اش را با ترق مفصل

 ...خوامیاز همون م _

و به دست  دیکش رونیب یپر قرص مهیورق ن... زانو زد یپاتخت ينگاهش کرد و مستاصل جلو هیچند ثان ندا

 ...پر کرد ییروشو ریاز ش یآب وانیبعد هم ل... داد انیشا

 ...تخت افتاد يقرص ا باال انداخت و به شکم رو انیشا
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 ...تخت را دور زد و لبه تخت نشست ندا

 ...خونه رمیبه مامانم خبر ندادم شب نم: نجوا کرد انیشا

 زدیاش کنار م یشانیرا از پ شیکه موها ینیح... خم شد انیصورت شا يارنجش انداخت و رو يرا رو وزنش

 !خب؟... دمیم امیبهشون پ تیمن از گوش: زمزمه وار گفت

 ...خب: زد لب

 ...دیکش انیشا ي قهیشق ياشاره اش را نوازش گرانه رو انگشت

که  يفشار... فرستاد انیشا يانگشت ها يپنجه اش را ال... شد دهیساتن کش یرو تخت يرو انیدست شا کف

 ...کرد يبه انگشتانش وارد آورد، قلبش را مملو از شاد انیشا يانگشت ها

 ...بخواب: گوشش لب زد ریز

 ...ایتو هم ب: مثل بچه ها زمزمه کرد انیشا

 ...دیدراز کش انیکنار شا یسبک را کنار زد و به اهستگ ي شهیلحاف پشم ش... دیرا از تخت باال کش شیپاها

ه زمزم... دو بالش پنهان کرد نیشکاف ب يندا انداخت و صورتش را تو يدستش را دور پهلو... زد یغلت انیشا

 ...کن دارمیصبح زود ب: اش گنگ بود

 يمرطوبش رو يجلو رفت و لب ها اطیبا احت... گفت يبند امده بود، باشه ا جانیکه از شدت ه یبا نفس ندا

 ...نشست انیگردن شا

*** 

شکمش  يرو انیکف دست شا... با لبخند پلک گشود داد،یکه صورتش را نوازش م یگرم يحس نفس ها با

 ...دیکش یکنار گونه و گردنش نفس م ییبود و جا

 ...کنار زد و بر جا نشست متیرا با مال انیروز خوب گرفته بود، دست شا کیکه از اغاز کردن  يا يانرژ با

و خودش هم با تاپ  نیو شلوار ج وریبا پل انیشا... به خواب رفته بودند يناراحت کننده ا يدو با لباس ها هر

 ...و شلوارك یاسک قهیبافت 

 ...گردن و صورتش عرق کرده بود... دیکش نییپا انیکمر شا يرا تا رو لحاف

 ...و پرپشتش مقابله کرد و حوله اش را برداشت تا به حمام برود یمشک يموها ختنیبه هم ر يوسوسه  با

 ... و گذاشت و گذاشت آب داغ پوست بدنش را نوازش کند دیوان دراز کش يتو يا قهیدق چند

 ...دانست یرا خوب م لشیسر حال بود و دل تینها یب
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 ...حمام را ترك کرد یمضاعف يقرمز رنگش و انرژ يبعد، با تن پوش حوله ا ي قهیدق ده

 ...بود دهیشکمش جمع کرده بود، خواب يرا تو شیپا کهیهنوز به همان حالت درحال انیشا

 ...را گرفت و اتاق را ترك کرد شیسر و صدا اب موها یب... زد يلبخند

 ...رنگش را در اغوش گرفته و او هم خواب بود یطوس یشیخرس پول... به اتاق پروا زد يسر

 ...رفت نییاز پله ها پا نیپاورچ نیچ پاور

 ادشیپاك ... و به همان طرف رفت دیست قرار داشت، لب گز مین يجلو زیم يکه رو انیشا لیموبا دنید با

 ...بدهد امیبه ترالن پ انیاز جانب شا دیرفته بود که با

 ...باز شد یو قفل گوش دیصفحه کش يرا رو انگشتش

دندان فشرد و به خط و  ریانگشت اشاره اش را ز... وقفه منفجر شده بود یب يها و تماس ها امیاز پ لشیموبا

 ...کنمیات م چارهیب یفتیب رمینگاه کرد که گفته بود اگر گ انیک يها دنینشان کش

 ...خبر از خودت بده هی... کنهیمامان داره دق م: هم ذکر کرده بود امشیپ نیاخر يتو

 ...نداشت یحس و حال خوبش دوام چندان... دیگذاشت و دور خودش چرخ شیرا سر جا لیاسترس موبا با

 ...دیکش یقیعم نفس

... دیرا پوش شیلباس ها... امد نییسر و صدا شلوار و شنلش را برداشت و باز پا یب... تند از پله ها باال رفت تند

 ... را برداشت و ساختمان را ترك کرد انیشا لیموبا

 ...دریآقا ح: را دور زد بلند گفت ساختمان

 !در؟یاقا ح: شد و دوباره صدا زد کیساختمان کوچک نزد به

 ...امیاالن م! بله خانم؟: از پشت پنجره نگاهش کرد دریح

 !شده؟ يطور... خانم ریصبح بخ: در را باز کرد مهیسراس ردیح... دیچیپ شیرا دور بازوها شنل

 !پسرت خونه س؟ _

 !شده خانم؟ يطور: گفت یبا نگران دریح

 ...باهاش داشتم يکار هیفقط ... نه: زد لبخند

 ...ندا خانم کارت داره ایمهرداد پاشو ب! مهرداد؟: در داخل برد ينامطمئن نگاهش کرد و بعد سرش را از ال دریح

 ...بفرما داخل: ندا نگاه کردبه  و

 ...سالم خانم: دیپر رونیتکان داد و مهرداد از خانه ب نیبه طرف يسر
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 ...نگاه کرد دریبه ح رهیخ ندا

 ...با اجازه تون خانم: کار دستش امد و زمزمه کرد حساب

 ...داخل رفت و

 ...را به طرف مهرداد گرفت یگوش ندا

 !ه؟یچ نیا: را گرد کرد شیچشمها

درمانگاه تا مسکن  نیسر در داشت رفت شبیبگو د... یانیو بگو دوست شا ریتماس بگ گمیکه م يبا شماره ا _

 !خودت خب؟ يخونه  شیبزنه و بعدشم برد

 !بله؟: اش را خاراند و خنگ گفت قهیشق

 ...مهرداد رشیبگ: را به طرفش تکان داد و گفت لیحوصله موبا یب

... 

 ...دیرا از پشت سر شن یخش خش يکه صدا گذاشتیم زیم يرا رو یعسل يمرغ ها تخم

 ...کرد یحوله به دست نگاهش م انیشا... دیعقب چرخ به

 ...ریصبح بخ: لبخند زد قایعم

 ...خانوم ریصبح شما هم بخ: گذاشت و نشست یصنل یپشت يرا رو حوله

 ...دیدیم شیرو شیرا با اخالق خوش پ انیبود که شا یجز معدود دفعات... تر شد قیپهن تر و عم لبخندش

 !سر دردت خوب شد؟! ؟يبهتر: : گذاشت انیشا يمشت بسته  ينشست و کف دستش را رو کنارش

 ...دونم کجا گذاشتمش ینم! ؟يدیند لمویموبا: دیسر تکان داد و سپس پرس تنها

 ...انیشا: و خفه زمزمه کرد دیگز لب

 !شده؟ يطور: نگاهش کرد متعجب

 ...فقط... نه: تکان داد نیفبه طر يسر

 ...یعنی... رفت به خانواده ت خبر بدم ادمی شبیمن د: وقفه زمزمه کرد یپلک زد و تند و ب محکم

 !ش؟ هیبق! خب؟: زبانش بند امد دیرا که د انیشا اخم

خبر از خودت  هیداده که  امیزنگ زده و پ یداداشت کل دمیشدم د داریصبح که ب... خب: داد رونیرا ب نفسش

 ..بعدش... يبد
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که به مهرداد بگم به  دیفقط به ذهنم رس... کنم کاریدونستم چ یمن واقعا نم... من: گرفت و ادامه داد نفس

من معذت ... ياونا موند يزنگ بزنه خونتون و بگه حالت خوب نبود و شب رو خونه  تیعنوان دوستت از گوش

 ...خب یول. ..رفت ادمی قتایحق یول... واقعا خوامیم

 ...و ساکت شد دیپوف کالفه اش را شن يصدا

 !کو؟ میموبا: دیپرس خشدار

 ...برداشت و به طرفش گرفت نتیکاب يرا از رو لیموبا... از جا بلند شد ندا

 ...رفت یدر هم م شتریب شیاخم ها خواند،یکه م یامیهر پ... ها شد امیموبابل را چنگ زد و وارد باکس پ انیشا

 ...دیآ یگفته بود، حس کرد نفسش باال نم يکه از حال بد سود انیک امیپ دنید با

 !الو؟: شمرد یم یکی یکیبوق ها را ...را گرفت انیک يشماره  بالفاصله

  !ان؟یک _

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !؟يخبر از خودت بد هی دینبا شهیحالت بد م! تو؟ ییمعلوم هست کجا _

... خونه شون میبا مهرداد رفت... گهینشد د: اوردیب را به خاطر داریکرد نام پسر سرا یاش را فشرد و سع یشانیپ

 !مامان چطوره؟... خونه امینذاشت شب ب

 !ه؟یچه خر گهیمهرداد د: زمزمه کرد انیک

راحت شد رفت  الشیدوستت که زنگ زد، خ نیا... تا صبح خوابش نبرد شبید... مامان خوبه: بلند تر گفت و

 !؟یتو خودت خوب... استراحت کنه

 ...خونه م گهیتا چند ساعت د... کنمیمن االن حرکت م... به مامان بگو من زنگ زدم... خوبم: لب گفت ریز

 ...رساند انیتماس را به پا یکوتاه یبا خداحافظ انیگفت و شا يباشه ا انیک

 !؟یزنیزنگ م یبه ک: دیپرس اطیشد و ندا با احت يریمشغول شماره گ مجددا

 ...به آژانس: چپ نگاهش کرد چپ

 !؟يبر يخوایواقعا م: دهان باز گفت با

 ...امیپ هی... ندا يبد ینتونست امیپ هی... موندم برام درد سر شده نجایهر وقت ا! کنم؟ کاریچ: دیغر یعصب
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 ...منم... بخواب ایب یتو گفت... رفت ادمیخب : بغض گفت با

 !بکشد؟ انیاوج حقارتش را به رخ شا خواستیم! کرد؟یم یداشت چه غط... دیگز لب

 ...دیسالم خسته نباش... الو: بالفاصله گفت انیباز کرد و شا دهان

 ... بود امدهیبهش ن یانگار خوش... رفت رونیاز اشپزخانه ب انیرا خورد و شا حرفش

 ... کردیم نیکه درخواست ماش دیشن یرا م انیشا يصدا

 ...کنده شد و اشپزخانه را ترك کرد یصندل يرخوت از رو با

 ...دیاخم کرد و چرخ دنشیبا د انیشا

 ...من برو نیبا ماش... بفرستن نیماش خوادیبگو نم: ستادیا شیو روبه رو رفت

 ...رساند انیممنون تماس را به پا یلیبعد با گفتن خ يا هیسکوت باال اورد و ثان يدستش را به نشانه  کف

 ...انیشا: طرف کاناپه رفت و ندا هم دنبالش به

! ؟یدون ینم... ندا یدونیمامان منو م تیتو وضع: شوارش سر داد بیج يرا تو لشیکتش را برداشت و موبا اور

 !فتاد؟یبراش م یاگه اتفاق

 ...فتادهیحاال که ن: گفت تند

 !؟یراحت نیبه هم! فتاده؟یحاال که ن: نگه دارد نییرا پا شیکرد تن صدا یسع

 ...که ببرمش پارك امیم گهیروز د هیو به پروا بگ: اور کتش را صاف کرد ي قهی و

 ...از منه شتریپروا هم ارزشش ب یحت... حواست به همه هست به جز من: را مشت کرد شیزده دست ها حرص

که مامانم  یدونیتو م یول... ستین ينطوریا: تر برخورد کند میکرد مال یرا حس کرد و سع شیصدا يتو بغض

 ...زهیچقدر برام عز

 ...دیلرز یاش به وضوح م چانه

 ...فعال... نمتیبیم: اش زد یشانیبه پ يبوسه ا يجلو رفت و سرسر انیشا

 ...رفت یواقعا داشت م... سر جا خشک شده بود ندا

 ...خورد و به خودش امد یتکان دیبه هم خوردن در را که شن يصدا

 ...خوردیبه هم م دادین منشا انیکه در مواجهه با شا یپناه یاز خودش و آنهمه ضعف و ب حالش

*** 

 ... شد کیو از پشت سر به خسرو نزد نیپاور چ نیچ پاور



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٦٥ 

 ...چرخاند یقفل اتاق کارش م يرا تو دیکل داشت

 !بابا؟: صدا زد یاهستگ به

 ...ریصبح بخ! جان بابا؟: دیبه سمتش چرخ خسرو

 ...ریصبح بخ: زد و زمزمه کرد لبخند

 !؟يخوایم يزیچ: کرد یخسرو منتظر نگاهش م... پا و آن پا کرد نیا یکم

 ...خوامیآدرس شهابو م... آدرس: را در هم چالند شیها انگشت

 !؟یچ _

اون ... دمیهنوز شهابو ند یول... من دو هفته س بر گشتم... خب بابا: ترساندش یخشن خسرو م يصدا

 ...دلم براش تنگ شده... برادرمه

 ... نه برادر تو... پسر منه گهیشهاب نه د: دستش را باال آورد کف

 ...بابا _

من  يبرا دیخونه شو ترك کرد و از خانواده ش بر ییدختر هر جا هیبه خاطر  یاون وقت... تمومش کن تارا _

 ...تموم شد

 ...تو نرفته يها يبه خاطر کثافت کار یعنی... کتیآره ارواح خ: دلش گفت يتو

 ...میداشته باش ادیازش توقع ز دینبا... سالش شده ستیتازه ب... شهاب بچه س... بابا: دیلب برچ يظاهر و

 ... که گفتم نیهم.. تارا: رفت یکم داشت از کوره در م کم

 ...دیشما بگ یهر چ: و آهسته گفت دیگز لب

 ...فعال... رمیم گهیمن د... دختر بابا نیآفر: لبخند زد و گونه اش را نوازش کرد خسرو

 ...بود زانیدر او يهنوز رو... خشک شده بود دیکل يچشمش رو... زد یلبخند کمرنگ تارا

 ...تارا برق زد يچشمها... کرد یاز اتاق فاصله گرفت و پله ها را ط خسرو

... 

را  شیخدمتکار جلو امد و پالتو... وارد خانه شد یدستش را باال انداخت و با سر خوش يتو دیجد دیکل دسته

 ...خانم نیخوش اومد: گرفت

 ... تکان داد و بدو بدو از پله ها باال رفت يسر
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در  يبزرگ و دو تا کوچک که معلوم بود برا دیکل کی... در گذاشت يخسرو را همان گونه که بود رو دیکل دسته

 ...مشت فشرد يخودش ساخته بود را هم تو يرا که برا یآن... کشو است ایکمد 

بند  يو دستش رو دیلب گز... دیا یبه خانه م یدانست خسرو چه زمان ینم... وارد اتاق شود خواستیم دلش

 ...مشت شد فشیک

 ...خسرو را گرفت يو شماره  دیکش رونیب فشیرا از ک لشیموبا... گرفت نفس

 ...الو: دیچیگوشش پ يخسرو تو یعصب يصدا

 ...سالم بابا... اممم: دندان فشرد ریاشاره اش را ز انگشت

 ...سالم: دیخسرو را شن قینفس عم يصدا

 !خونه؟ يایم یشب ک! بابا؟: دیپرس یکرد و به اهست یمکث

 !چطور؟: دیحوصله پرس یب خسرو

 ... رونیب میبا مامان بر... اخه گفتم شب جمعه س... خب _

 ...باشم ریشرکت درگ يتا شب تو کنمیفکر م... گهیشب د هی يباشه برا... شه تارا یامشب نم _

 ...فعال... به کارت برس... ییباشه بابا: زمزمه کرد یو با تظاهر به ناراحت دیکش یاز خوشحال یغیدلش ج يتو

 ...تماس را قطع کرد یخداحافظ یب خسرو

اتاق را از نظر  یکل ينما... قفل چرخاند و وارد اتاق شد يرا تو دیبا استرس کل... سر داد فشیک يرا تو لشیموبا

اتاق را  لیوسا یچرم مشک یدست راحت کیکار و کتابخانه و  زیم کی... و در را پشت سرش بست گذراند

 ...دادیم لیتشک

به  یچه حساب يواقعا رو... خشک کرد نشیرا با کنار شلوار ج شیو کف دست ها دیدور دور خودش چرخ کی

 !از کجا شروع کند؟ دیدانست با یخودش هم نم یقول کمک داده بود وقت انیک

 ...زدندیبهش چشمک م دیکوچک دسته کل دیدو کل... به جلو برداشت یانداخت و قدم دیبه دسته کل ینگاه

 ...زانو زد زیسمت راست م يکشوها يرا دور زد و جلو زیم

 ...باز شد یبه راحت... دیکش رونیاول را ب يکشو دیلرز یکه م یدست با

 ...کشو نبود يتو يزیچ سیو جند خودکار و خودنو A4بسته کاغذ  کی جز

چند کارتابل و  یکی نیا يتو... که امتحان کرد، قفل کشو را باز کرد يدیکل نیاول... قفل بود يبعد يکشو

 ...پارکت کف اتاق گذاشت يو رو دیکش رونیهمه را ب جانیبا ه... رزومه بود
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 يلب لعنت فرستاد و پوشه ها را مرتب تو ریز... خورد یبه دردش نم چکدامیه... شرکت بود يبه کارها مربوط

 ...کشو جا داد

 يپنجره  ياش را به لبه  هیولو شد و تک نیزم يرو یبا کالفگ... دستش را نگرفت يزیاخر هم چ يکشو از

 ...پشت سرش داد يقد

 !؟اتاقش نداشت يگاو صندوق تو کیدبدبه و کبکبه  نهمهیخسرو با ا واقعا

 ...احمق ذارهیچشم تو نم يگاو صندوقو که جلو: کرد یو به خودش دهن کج دیخند یعصب

 ...شلوارش جا داد بیج يرا تو دیبرداشت و کل زیم يرا از رو فشیک... از جا بلند شد و

از ذهنش  يلحظه فکر کی يبرا... قفل چرخاند و در را باز کرد يرا تو دیکل... خورده به طرف در رفت سر

 ...تارا ینیب یم لمیف يادیز: دیبه کنار سرش کوب يضربه ا... گذشت و خنده اش گرفت

 !؟...ممکن بود یعنی... تا در را پشت سرش ببندد و باز نگاهش به کتابخانه افتاد دیچرخ... برداشت يگرید قدم

 ...دادیا به باد ماخر سر خودش ر... دیمجددا وارد اتاق شد و در را پشت سرش کوب... کرد یهوف

... 

 ... گوشش فوت کرد يبرد و تو کیرا نزد سرش

 ...نکن: دست کنارش زد با

 ...گوشش فوت کرد يتو مچددا

 ...سارا: دیغر یجزوه اش را کنار انداخت و عصب انیک

 !خب؟ هیچ: دیته دل خند از

 ...وانهید: به خنده افتاد انیخنده اش ک از

 ...حالم به هم خورد! ؟یچرا انقد عنق: دور گردنش انداخت دست

 ...خسته م خردهی... ستمیعنق ن... زمیامتحان دارم عز: چرخاند و رخ به رخ سارا قرار گرفت یرا کم سرش

 ...رونیب میبر ایب: صورتش پلک زد يتو

 !بارون؟ نیا يتو میکجا بر: به پنجره انداخت ینگاه

 يبرا خوامیمن فردا م... ادیبند م گهید قهیتا چند دق... ستین دیبارون اونقدر شد... ــانـیک: شد زانیگردنش او از

 !خب؟... لباس بخرم میبر... کارم حاضر بشم طیمح يبار تو نیاول

 ...دیتوانست نه بگو یحوصله نداشت و به ساراناز هم نم... کرد ینگاهش م یبا کالفگ انیک
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 ...را خمار کرد و با عشوه تند تند پلک زد شیچشمها سارا

 ...یناش: اش را به عقب هول داد یشانیبا نوك انگشت پ انیک

 !!ـــان؟؟یک... گهید میبر ایب... ندارم خـــو ادی: دیغش غش خند سارا

 ...سارا من فردا امتحان دارم _

 ...انیفردا جمعه س ک _

 ...حاال پس فردا: شد رهیخ طانشیش يچشمها به

جزوه رو خوندن که نه،  نیتا حاال ده دور ا دونمیمن که م: اش را برداشت و پشت سر خودش گذاشت جزوه

 !باشه عشقم؟! خب؟... کنم دیخر يطولش ندم و زود ادیز دمیمنم قول م... شیخورد

 ...شرط داره: کردینگاهش م رهیخ انیک

 !؟یچه شرط: دیرا به هم کوب شیزده کف دست ها جانیه

 ...دیاش کوب یشانیسرش را عقب برد و محکم به پ د،یرا که د شیبه لب ها انیک ي رهیخ نگاه

 ... بلند شد انیک آخ

 ...دکتر ياز من باج نخواه آقا فتهیکه وظ يکار يبرا: لبخند زد روزمندانهیپ سارا

 ...نمیبدو برو لباس بپوش بب... تو روحت سارا: دیاش غر یشانیدر حال ماساژ دادن پ انیک

 ...کاناپه بلند شد و به اتاقش رفت يکنان از رو زیو خ تجس

 ...دیلرز زیم يرو انیک لیموبا

 ...نشده بود رهیذخ یاسم چیتارا بود که با ه يشماره ... دیکش یبه صفحه اش انداخت و پوف ینگاه مین

 ...را برداشت لیتعلل موبا با

 دیحتما با! ؟يوقت دار انیک: دیچیگوشش پ يتارا تو يزده  جانیه يالو را کامل ادا نکرده بود که صدا هنوز

 ...نمتیبب

 ...آورد نییرا از کنار گوشش پا لیموبا

سرش گذاشته بود، از  يکه رو یو تپل یو کاله قرمز بافتن یمشک نیحاضر و اماده با شال و پالتو و شلوار ج سارا

 !م؟یبر: دیامد و کودکانه پرس رونیاتاق ب

 ...دینه بگو امدیکرد و دلش ن بشاشش نگاه يچهره  به

 !انقدر خوشکل شدم؟ یعنی! ان؟یک: تکان داد انیصورت ک يجلو امد و کف دستش را جلو سارا
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 ...سر خوش بود يادیامروز ز... دیخودش از حرفش غش غش خند و

 !سارا؟: را تر کرد لبش

 یتون ینم... بارونم بند اومد نیبب... گهیبلند شو د... ـــانیک: کرد بلندش کند یانداخت و سع شیبازو ریز دست

 ...ياریبهانه ب

 !واجبه؟ دیخر نیکه ا نهیمنظورم ا... یعنی! سارا؟ يبر دیحتما با: دیصورتش کش يدستش را رو کف

 ...ازت خواستم يزیچ هی یبعد از قرن: زمزمه کرد یبه اهستگ... وا رفت سارا

 ...آماده بشم رمیم: لبخند زد یزورک

 ...ای يخوا یاگه نم: را گرفت شیبازو سارا

 ...بذار برم لباس بپوشم... کردم یشوخ... زمینه عز: دیبه گونه اش کش یدست

کاناپه نشست و آنقدر نگاهش کرد تا از خانه  يرو... رفت یبه طرف در م انیک... را رها کرد شیبازو یسست با

 ...شد یم شیزیچ کیروز ها  نیا انیک... خارج شد

 ... داد هیتک واریدر را پشت سرش بست و به د انیک

که آنطور  دهیفهم يزیبه شدت کنجکاو بود بداند تارا چه چ یخواست ساراناز را ناراحت کند و از طرف ینم

 ...نندیرا بب گریهمد ییزده ازش خواسته بود جا جانیه

 ... شد رهیخاموشش خ يگرفت و به صفحه  شیرو شیرا پ موبالش

چند  دیشا... امیتونم ب یفعال نم: کرد پیشد و به سرعت تا امیپ جادیفکر کرد و سپس وارد کادر ا يا هیثان چند

 ...گهیساعت د

 ...اش بود یاول زندگ تیساراناز اولو... سر داد و لبخند زد بشیج يرا تو یگوش تیرضا با

... 

 ...ساختمان متوقف کرد يرا رو به رو نیماش

 نگ؟ًیپارک يبر ینم نویماش! ؟يستادیا نجایچرا ا: کردسر چرخاند متعجب نگاهش  سارا

 ...رمیبگ يزیچ هیاز دوستام  یکیاز  دیبا... گردم یو بر م ییتا جا رمیم: زد يخسته ا لبخند

 ...را بردارد شیها دیعقب برد تا خر یدو صندل انیتنه اش را از م میتکان داد و ن يسر

سرش را جلو ... کرد ینگاهش م رهیخ انیک... عقب برداشت یصندل يرا از رو یو طوس یمشک يساك کاغذ دو

 ...درست کنم سلیبرات شن خوامیم ایشب زود ب... عشقممم یمرس: دیبرد و گونه اش را بوس
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 ...باشه: لبخند سر تکان داد با

 ...تکان داد و وارد ساختمان شد انیک يبرا یدست... شد ادهیپ نیاز ماش ساراناز

 ...ر بسته شود و سپس از کوچه خارج شدمنتظر ماند تا د انیک

 ...تارا قرار گذاشته بود يخانه  يکوچه  سر

قبل از  یشبانه و دزدک يقرار ها يکه شاهد همه  یهمان درخت... منتظرش بود یشگیکنار درخت هم تارا

 ...بود ينامزد

چه ... هووو: زمزمه کرد دیمال یرا به هم م شیکه کف دست ها ینیشد و ح نیزد و تارا سوار ماش یبوق تک

 ...سالم... سرده

االن گرم : کرد میصورتش تنظ يرا رو يبخار ي چهیدر شهیاراده و به عادت هم یسالمش را داد و ب جواب

 ...یشیم

 ...نقش بسته بود شیلب ها يرو يلبخند محو... مات نگاهش کرد تارا

 ...ینیمنو بب یخواستیم یچ يبرا: به خودش آمد انیخشک ک يصدا با

 انیک کردیم ياداوریبار به خودش  نیهزارم يکه برا ینیخورد و لبخندش را جمع و جور کرد و ح یتکان تارا

 ...اورد رونیب فشیرا از ک لشیزده موبا خی يمرد متاهل است، با دست ها کی

 ...کرد یکنجکاو نگاهش م یمنتظر و کم انیک

جا  دشویخسرو کل: داد حیشد توض یم شیعکس ها يوارد پوشه  نکهیرا باز کرد و ضمن ا لشیموبا قفل

 دیدسته کل يهم تو کیدکوچیدو تا کل... ساختم یکیمنم رفتم از روش ... گمیاتاق کارشو م دیکل... گذاشته بود

 داشیپ یشانس یعنی... بود نهگاو صندوقش پشت کتابخو... توش نبود یخاص زیبود که مال کشو ها بود اما چ

 ... همه نبوغ خودم کف کردم نیخودم ا ا... تولد شهاب بود خیرمزش تار یشه ول یرت نمباو انیک... کردم ها

باز و  مهیگرفت که با دهان ن انیرا به طرف ک لیموبا... لبخند زد تیو با رضا افتیمورد نظرش را  عکس

 ...کردیگشاد تر بودند نگاهش م يکه از حالت عاد ییچشمها

 ...انیک نیعکس ها رو بب نیا ایب _

سند خونه  یشد ول یباورم نم انیک: داد حیتارا توض...دست دراز کرد لیگرفتن موبا يداد و برا رونیرا ب نفسش

 ...شما به اسم خسروئه ي

 ...میطلب دو تا از طلبکارا دار يما اون خونه رو جا... امکان نداره! ؟یچ: دیزده پرس بهت
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گاو صندوق بود که شما ها به خسرو  يوکالتنامه تو هی... م خسروئهبه اس... انینه ک: سر تکان داد نانیبا اطم تارا

 !درسته؟... فروش خونه يبرا دیداد

خونه تون االن به نام  یول... طلب اون طلبکارا چطور داده شده دونمیمن نم: جنباند و سارا گفت يسر انیک

 ...خسروئه

من  نیبب: مسلط باشد و با انگشت اشاره عکس ها را رد کرد یگوش يخم شد تا به صفحه  یترمز دست يرو

 ...ازش عکس هم گرفتم

 !؟...اورده بود شانیسر زندگ ییاعتماد کامل به خسرو چه بال... گر گرفته بود انیک

کنار چانه اش قرار داشت  ییسرش جا... از شالِ تارا بود ختهیر رونیب يموها... دادیاش را قلقلک م ینیب يزیچ

 ...کردینگاه م یگوش يصفحه  و به

موهام رفت تو ... دیببخش: عقب رفت و زمزمه کرد يتارا به تند... دیکرد و سرش را عقب کش يسرفه ا تک

 !دهنت؟

خانه خراب ... کند رییبهش تغ انیاصال دوست نداشت نگاه ک... گفت ییخدا ایدلش  يتارا تو... جواب نداد انیک

 ... گرفتیداشت نشات م انیکه در گذشته با ک یتیمیکن نبود و رفتارش از صم

شما  تیرضا يبرگه  یکه توجهمو جلب کرد هم کپ يا گهید زیچ هی: گذاشت شیپا يرا الك کرد و رو لیموبا

 ...بود

 !ما؟ تیرضا: اخم کرد انیک

 عمو زده بود آزاد بشه؟ نیکه به ماش یونیکام يکه اون راننده  نینداد تیمگه رضا... هوم _

 گهید يخانواده  هی خوامیگفت نم... خواست ينطوریمامان ا: زمزمه کرد زدیکه انگار با خودش حرف م يطور

 ...هم بدبخت بشن

 ...که خسرو به نام اون راننده زده هیوسط جالبه، امالک نیکه ا يزیچ یول... دونمیم _

 ...نــه: دیاش را فشرد و نال یشانیپ

 ...ارج بودحجم اطالعات وارده از تحملش خ واقعا

خونه  هیخسرو  دمیو بعدم د دمیفهم تیبرگ رضا يرو از رو شیلیفام... شناختم یمن اصال اون مرده رو نم _

 ...انقالب به نامش زده يمغازه هم تو هیو  عصریول يتو

 !؟یاز اونا عکس نگرفت _
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که بتونم دوباره برم سر گاو  کنمیوقت م یک نمیبب دیبا... وقت نشد یعنی... نتونستم: سر تکان داد نیطرف به

 ...صندوق

احتماال داره ... برام اریب ریگ یگیکه م عصرویول يفقط ادرس اون خونه : گفت یشانیتر کرد و با پر یلب انیک

 ای... همون کاغذ ها يادرسشو از رو یتونیم... اصال هم خونه و هم مغازه نیبب! نه؟ گه،ید کنهیم یهمونجا زندگ

 !تارا؟ یتونیم... یکن دایپ يدیکه د ییسند ها دونمینم

 ...خسرو شک کنه خوامینم... طول بکشه خردهیممکنه  یول... کنمیم مویسع: مطمئن سر تکان داد نا

 يکه دار دونمیم... من و خانواده م... تارا میشیم ونتیتا آخر عمر مد: نگاهش کرد و با محبت لبخند زد رهیخ

 ...یکنیم سکیر تیزندگ يرو

 ...ا لبخند زدتنه تارا

... به من حق بده تارا... یعنی... یرفت یوقت... راجع بهت کردم ییشه چه فکرا یباورم نم: زمزمه وار گفت انیک

 ... خبر نداشتم یچیمن اون موقع از ه

 نیتو بود هم يهم جا گهیهر کس د... کنمیمن درکت م.. دونمیم: گذاشت انیساعد ک يدست نرمش را رو کف

 ...کردیفکر ها رو م

خوام بهانه دستش  ینم... شهیم داشیاالنا خسرو پ... گهیمن برم د: دیزد و تارا عقب کش يطرفه ا کی لبخند

 ...بدم

 ...هوا سرده... برمت یبذار تا در خونه م: را خواباند یدست

 ...و درستش کن ایبعد ب... االن سر برسه نیممکنه خسرو هم... نه نه: گفت تند

 ...شد ادهیپ نیتارا از ماش قبول کرد و ناچارا

 ...ارمیب ریدر اسرع وقت اون آدرس ها رو برات گ کنمیم یسع: پنجره خم شد يجلو

 ...ممنون... باشه _

 ...کوچه راه افتاد يکرد و به طرف انتها یزد و خداحافظ لبخند

 ... را سر و ته کرد نیاستارت زد و ماش انیک

 ...دهدینشان م باشد که یکرد قصد تارا همان یخدا م خدا

... 

 ...گذاشت شیرو شیشده را پ يسوخار يها سلیشن يبشقاب محتو سارا
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 ...مجاورش را اشغال کرد یسارا صندل... زد و اهسته تشکر کرد لبخند

 !؟يتو فکر هیچ _

... تا تهران رفتم و بر گشتم... شتریخسته م ب... ستمیتو فکر ن: چانه برداشت و سر بلند کرد ریرا از ز دستش

 !گردن؟یبر م یک نایمامانت ا

 ...نطورایاحتماال فردا بعد از ظهر ا: باال انداخت شانه

 !؟یشد باهاشون نرفت یچ... یو بزن و برقص یتو که عاشق عروس: شور فرو برد اریخ يحلقه  يچنگال را تو سر

تو هم ! بشه؟ یکه چ لیسرما پاشم برم اردب نیا يتو... نشدم ریاز جونم که س یهستم ول یعاشق عروس... واه _

 ...يومدی یکه باهام نم

 ...گفت یداد و آهان هیزاو شیلب ها به

مربوط به موضوع تصادف ! ؟یچرا انقدر تو خودت! ان؟یشده ک یچ: مشتش حس کرد يدست سارا را رو یگرم

 !پدرته؟

 ...مربوط به توئه شترشیب... یمربوط به اون موضوعه ول... اره یعنی... نه! هوم؟ _

 !مربوط به مــن؟: متعجب بود شیصدا

 ...تونم یاالنم نم... نکردم یرو از تو مخف یچیسارا من تاحاال ه: مقدمه گفت یب

 !؟یکنیم یرو از من مخف يزیچ ياالن دار: دیپرس یجیگ با

صدا  یبه اهستگ... دادیبد م یدلش گواه... زدیقلب سارا تند تند م... صورتش فشرد يهر دو دستش را رو کف

 !ان؟یک: زد

بهت گفته بودم من قبال نامزد داشتم و بعد : لب باز کرد ریتاخ یبا کم... را به درد اورد انیدل ک شیصدا لرزش

 !درسته؟... و اونم رفت کانادا میاز فوت بابا جدا شد

 !؟...خب: قلبش مشت کرد يرا رو دستش

 ...االن تارا برگشته _

بابا که  کیهمون شر یعنی... تارا دختر خسروئه.. اما. نگفته بودم بهت: ادامه داد انیرا حبس کرد و ک نفسش

 ...تصادف دست داشته يتو میکنیفکر م

 !زد؟یچرا انقدر تکه تکه حرف م انیک... امد یجان ساراناز داشت در م... کرد مکث

 ...بود که اون عکس ها رو برامون فرستاد و اون... حاال تارا برگشته و : داد رونینفسش را ب انیک
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 !هندوستان کرده؟ ادی لشیحاال ف: ته حلقش زمزمه کرد از

 ...اصال.... نـــه: سرعت گفت به

 نبود که ولت کرد و رفت؟ یمگه همون... یکنیهم ازش م یچه دفاع: ساراناز پوزخند زد و

نسبتا  متیخب اون سهام کارخونه رو به ق یعنی... خسرو مجبورش کرده... س دهیچیموضوع پ نیبب... نه خب _

رو به  يبود که تارا نامزد نیکمک کردن به ما، ا يشرط اون برا... میتا پول طلبکار ها رو بد دیازمون خر یخوب

 ...دمیمن خودم هم تازه فهم... هم بزنه

هم بهم  یاطالعات نسبتا خوب هی... کنهیتارا داره کمکمون م... ساراناز نیبب: دست گرفت يهر دو دستش را تو و

خبر  یو تو ازش ب کرمیم يکار هیداشتم ... نداشتم یمن اصال حس خوب یول... انهیهم در جر انیشا... داده

 یچ یفهم یم... یازم دلخور بش یبفهم دتنگه دارم و بعد ها خو یرو از تو مخف يزیچ خوادیدلم نم... يبود

 !گم؟یم

 !نه؟... بفهمم کنم یسع دیبا: سر تکان داد سارا

 یقصد و غرض چیه... فقط کنهیم يتارا داره با ما همکار... نکن ينطوریا... زمیعز: دستش را نوازش کرد پشت

 ...ستیهم در کار ن

اون  يکردیباور م يمن بود يتو خودت جا یول... انیباور کنم ک خوامیمن م: دیپلکش کش ریانگشت اشاره ز با

 !شدنِ دوباره ش به تو نداره؟ کیاز نزد يقصد چیدختر ه

 ...دادیکامال حق را به ساراناز م... دیکش یقیعم نفس

 !بذارم؟ ونیموضوع رو با تو درم ومدمیبه کفشم بود م یگیفکر کن من اگه ر نیبه ا یول... حق با توئه سارا _

بحث من اون دختره ... چون بهت اعتماد کامل دارم انیک یستیاصال بحث من تو ن: دستش را باال اورد کف

دوست  ياونقدر یکنیم فیهم که تو تعر ينطوریا... يتو نامزدش بود! باشه؟ ریخ تشین شهیواقعا م... انیک

 ...رو در حقت کرده يفداکار نیداشته که به ا

درکم  شهیم... رمیش کمک بگهم داشته باشه، من مجبورم از ياگه تارا قصد یحت... سارا من مجبورم... سارا _

 !؟یکن

 !هم دارم؟ يا گهید يچاره : دیخند تلخ

 ...سرمون اومده ییبفهمم چه بال دیبا... به خدا مجبورم... دلم زیعز: ردشیتا در اغوش بگ دیسارا را کش دست

 ... باشه: دیرا باال کش دماغش
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 ...خوامیواقعا ازت معذرت م... دونمیم... چقدر برات سخته دونمیم: را نوازش کرد شیموها

 نیگفت دوستشه، هم انیزنگ زده بود و شا تیپس اون دختره که اون روز به گوش! ان؟یک: زمزمه کرد مرتعش

 !تارا بود نه؟

 ...تارا بود نیهم... آره: خوب ساراناز را با هم لعنت کرد يفرستاد و خودش و حافظه  رونیرا اه مانند ب نفسش

*** 

 ینسبتا بزرگ فروش کتب درس يمغازه  کی... دییهم سا يرا رو شیرا از نظر گذراند و دندان هادر مغازه  سر

 ...بود

 ...اروم... یکنیم يخودخور يباز که دار: گذاشت شیبازو يو دست رو دیمشت شده اش را د يدست ها انیک

 ...وارد مغازه داشت يرا پس زد و به تند انیک دست

 غاتیکه تبل یپاکت زرد رنگ يکتاب قطور را تو نیچند يمادر و دختر يداشت برا ،یو نسبتا چاق انسالیم مرد

 ...دادیانتشارات مهر و ماه را داشت جا م

اش  قهیشق يبودش، شکسته تر شده بود و موها دهیکه د شینسبت به چند سال پ... نگاهش کرد رهیخ انیشا

 ...زدیم يدیرو به سف

 ...رفتند رونیز مغازه با دشانیخر يها سهیو دختر با ک مادر

 !د؟ییبفرما: گفت ییبا خوشرو انیو ک انیچسباند و رو به شا شخوانیرا به پ شیکف دست ها مرد

 ریرنگ را که پشت در مغازه از زنج یاب يدر مغازه را بست و ورق فلز انیبه جلو برداشت و شا یقدم انیک

 ...باشد رونیرو به ب "بسته است "بود برگرداند تا عنوان  زانیآو یرنگ ییطال

 !اقا؟ یکنیم کاریچ: را باال انداخت و بالفاصله اخم کرد شیابروها مرد

 ...آمد رونیب شخوانیاز پشت پ و

 ...بمون سر جات: ستادیاش ا نهیبه س نهیجلو رفت و س انیک

 ...زدیاشنا م شیبرا يادیز انیک... کرد زیرا ر شیچشمها

 !؟یجناب ملک نیبه جا اورد: زد و گفت يشخندین انیک

 !؟يازار دار... برو بذار من به کارم برسم ایآقا؟ ب یگیم یچ: را باال برد شیصدا

 ....ــیچته مرت... هووو: عقب رفت و باز گفت یقدم یملک... دیاش کوب نهیجلو رفت و با کف دست به س انیشا

 !ست؟یاحتشام برات اشنا ن یلیفام _
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 !؟یچ... چ: دیبا تته پته پرس... دیدهانش ماس يتو جمله

 يچهار پنج ماه کمتر، تو هی ش،یچهار سال پ! ؟یشناس یم... احتشام دیجاو: زد یبود که حرف م انیک نباریا

 یم! ؟یچ انیخسرو آر... کشته شد... بهتر بگم ای... چالوش فوت کرد يجاده  يتو ون،یکام هیتصادف با 

 !؟یشناس

سر  يدو بار یکیرا  انیک یول... امد ینم ادشیرا  انیشا... کرد هر لحظه ممکن است قبض روح شود یم حس

 ياقا: زد یو لبخند متزلزل! را نشناخت؟ انیفکر کرد چطور ک... بود دهیدادن د تیبار هم موقع رضا کیخاك و 

 ...نیخوش اومد... دینیبش دییبفرما... دییبفرما! ن؟ینکرد یچرا از اول خودتون رو معرف! احتشام؟

 ... آورد رونیرا ب يفلز ي هیرا دور زد و چهار پا شخوانیپ و

 ...رفت شخوانینثارش کرد و بالفاصله پشت پ يلب فحش پدر و مادر دار ریحرص زده و ز انیشا

مردك : افتاد نیزم يکتاب رو ییو چند تا دشیپشت سر کوب يبه قفسه ها انیبه خودش بجنبد، شا یملک تا

 ون؟یلیصـــد م! ون؟یلیدو م! ون؟یلیم هی! خسرو چقدر بهت داد؟! ؟یتو چطور تونست... یعوض

 !؟یتو آدم: دیکش ادیته دلش فر از

 ...کنار ایب ــانیشا... انیشا: مداخله کرد انیک

 !شما؟ یگیم یچ ...احتشام يآقا: بود سرش امد دهیکه چهار سال از ان ترس يزیچ... دیلرز یم یملک يزانوها

 ...مشت فشرد يتو شتریاش را ب قهی انیشا

 يرا که ساراناز از برگه  ییعکس ها نتیسپس پر... دشیشانه اش گذاشت و عقب کش يدست رو انیک

تصادف را  يعکس ها... پرت کرد شخوانیپ يفرستاده بود، رو شیخانه و مغازه برا يو سند و قولنامه  تیرضا

 ...کاغذ ها انداخت يهم رو

 ...وا رفته بود و بدنش حس نداشت یملک

نه  تایو نها دیعرقش دست کش سیخ یشانیبه پ... پلک زد... باز و بسته کرد یبار مثل ماه نیرا چند دهانش

 ...دیپر رونیب شیلب ها انیاز م انیاز م يخفه ا

 !؟يدار یحیچه توض نایا يبرا: اشاره کرد شخوانیبه پ انیک

 ...نشست انیلب ک يمحو گوشه  يشخندیحس و حالش ن دنیبا د... دیجو یرا م لشیسب ي گوشه

 ...بود انیبه نفع ک شتریب د،یترس یم شتریچه ب هر
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 یب شیپلک زد و با حرکت لب ها یبه ارام... را گرفت شیبود که جلو انیجلو امد و باز هم ک يزیبا خ انیشا

 ...بسپرش به من: صدا گفت

 !ه؟یچ يکه تو کرد يکار نیمجازات ا یدونیتو م: دیچرخ انیو ک دیعقب کش یتیبا نارضا انیشا

آقا ... رمیتقص یبه خدا قسم من ب... تو رو روح پدرت... تو رو قران... احتشام ياقا: فتدیب هیمانده بود به گر کم

 ...به قرآن... اون گفت.. اون بود... خسرو

 ...یانقدر قسم نخور عوض _

 ...بود انیداد ک يصدا

 ...دیلرز شیصورتش فشرد و شانه ها يرا رو شیدست ها کف

بود،  یملک يجا يگریاما اگر هر کس د... بود يذاتا خشک و جد انیشا... کردندیبرادر با انزجار نگاهش م دو

 ...آورد یرا به رحم م انیدل ک

 سیت اطالع داده باشم اگه پلکه فقط به نجایاومدم ا: جمع کرد شخوانیپ يبرگه ها و عکس ها را از رو انیک

 ...فعال... یاومد سراغت شوکه نش

 ... رمیتقص یبه خدا من ب: دست گرفت يرا تو انیو هر دو دست ک دیچرخ یناگهان

 ...خورد یمردك مثل نقل و نبات قسم دروغ م... دیشدت دستش را پس کش با

 ...انیشا میبر: رفت و با سر اشاره زد عقب

چشمم پر  يپسرم داشت جلو... من مجبور شدم... کارو نینکن با من ا... تو روخدا: به سمتش هجوم برد یملک

خدا تقاصشو بد تر ازم  یول... بشتر از پول عمل پسرمو داد یلیخسرو خ... کردمیعملش م دیبا... شد یپر م

 ...نزن گهیشما د... خدا منو زده. ..ندبازم برام نمو... راه مدرسه پسرم تصادف کرد يتو شیدو سال پ... گرفت

: گفت یحال با سر سخت نیبا ا... جمع شد یچهره اش از ناراحت.. خوردیدلش تکان م يتو يزیحس کرد چ انیک

 ...گردم یزود بر م یلیخ... منتظرم باش

 ...احتشام ياقا: فرود امد شیزانوها يرو

 ...دیچیکوچک مغازه پ يفضا يهق هق مردانه اش تو و

 ...آماده کن نایبد تر ا يخودتو برا... یکن هیهنوز مونده که گر: سر خم کرد انیک

 ...کنمیبرات م يبخوا يهر کار.. تو رو اواح خاك پدرت: حلقه کرد انیک يرا دور زانوها دستش

 !!؟؟يهر کار: زمزمه کرد يروزیرا باال فرستاد و با پ شیابرو يتا کی... برق زد انیک يچشمها
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*** 

 ...آمدند یم يکالنتر از

 ... داده بودند لیتشک يدیجد يرا داده و پرونده  اظهاراتشان

 ... کردند یبازداشت بود و اردالن و خسرو را هم احضار م یملک قاتیکامل شدن تحق تا

 کندیم يریگیداره بود خودش شخصا پرونده را پ نانیپدرش در امده بود و اطم یمیقد ياز آشناها یکی سرهنگ

 ...فرستد یاوردن خسرو و اردالن م يبرا ياالن مامور نیو هم

 ...نبر داخل نویماش: گفت عیسر انیو شا دندیخانه رس يجلو

 !شده؟ يطور: به سمتش سر چر خاند انیک

 ...يالزم ندار نویالبته اگه ماش... برم ییتا جا خوامیم... نه: تکان داد که  سر

 ...زود برگرد یول... باشه: برد رهیرا به طرف دستگ دستش

 ...شد ادهیپ نیاز ماش و

 ...گردم یبر م گهیتا دو ساعت د: دیراننده کش یصندل يخودش را رو انیشا

 ...مواظب خودت باش: باز گذاشت و خم شد مهین ي شهیش يپنجه اش را رو انیک

 يبه خسرو اعتماد... میمراقب خودمون باش شتریروزا ب نیبهتره ا... یعنی: دادیباال رفت و ادامه م انیشا يابرو

 ...با خبر شده باشه یتا حاال از همه چ ستین دیهم که داره بع يکرده ا ریبا اونهمه آدم و اج... ستین

 !؟یگیبه مامان م... حواسم هست: شد رهیفرمان گذاشت و به رو به رو خ يرا از ساعد رو شیها دست

عکس  انیه خودم آروم آروم بهش بگم تا باز مثل جربهتر یول... دونمیواقعا نم: دیرا شن انیک قینفس عم يصدا

 ...بفهمه ییهویها خودش 

 ...فعال... گهید رمیمن م... خوبه: کرد دییسر تا با

 ... راهش شد يبدرقه  انیزد و راه افتاد و نگاه دلواپس ک یتک بوق انیشا... ستادیو راست ا دیعقب کش انیک

 ...آمد امیپ دنیتک بوقِ رس يمجتمع شد و همان لحظه صدا وارد

اومده بود خسرو رو ببره  سیپل: نوشته بود یتارا تلگراف... را باز کرد امیفشرد پ یاسانسور را م يکه دکمه  ینیح

 !انیک يبه نظرم عجله کرد. زنگ زد بهش خبر داد يمامان هم زود. خونه نبود. 

 ...رو خوش شانس بودواقعا خس... شانس بدش لعنت فرستاد و وارد اسانسور شد به

 ...اورد رونیکاپشنش ب بیرا از ج دشیآسانسور، کل يجواب گذاشت و همزمان با باز شدن در ها یتارا را ب امیپ
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 ...نیبب نویا ایداداش ب: زده گفت جانیو ه دیکفش به پا داشت که ترالن جلو دو هنور

 ...سالم کیعل: کرد زانیگذاشت و کاپشنش را آو یجا کفش يرا تو شیها کفش

دوس دختر  انیفک کنم شا... نیبب نویا: را باال گرفت و دو مرتبه تکرار کرد انیشا لیسالم کرد و موبا يتند به

 ...گرفته

 ...ترلــااان: دیرا شن يسود يمواخذه گرانه  يرا باال انداخت و صدا شیابروها

 ...سالم مامان: شد منیپشت کمر ترالن گذاشت و وارد نش دست

 ! با تو نبود مگه؟! کو؟ انیشا: نگاه کرد انیجوابش را داد و به پشت سر ک... ند زدلبخ يسود

کشف  یچ نمیبب ایجغله ب... گهیدو ساعت د یکیتا  ادیم... بزنه يدور هیگرفت رفت  نویماش: باال داد شانه

 ؟يکرد

 ...نیبب نویا: نشسته بود جا گرفت انیکه ک يا یمبل تک يدسته  يزده رو جانیه ترالن

 !؟یکش رفت انویشا یگوش: باال داد ابرو

جان  انیشا... خانومه گفت الووووو هیبعد زنگ خورد من جواب دادم ... جا گذاشته بود... نه به خداااا: گفت تند

 ...یحال هیکه من که دخترم  دیکش یم يجور هیصداشو  یعنی!!... ستن؟؟ین

 ...گذاشت و جمله اش را ناتمام دیلب گز دیرا که د انیک اخم

فک کنم همون ... قبل از اون تماس اومده بود براش یساعت کی اممیپ نیا: کرد و با مکث اضافه کرد یاهم

 ...دختره فرستاده

... ها شهیم یعصبان نیدست زد شیبه گوش نهیبیم ادیم! به کار بچه؟ نیدار کاریبابا چ: مداخله کرد يسود

 ...که دشیشناسیم

 ...بهش دهیکال نرس امیپ کنهیبعدشم فک م کنمیحذف م امویفوقش پ! بفهمه؟ خوادینه مامان از کجا م _

 !نه داداش؟: چاك داد شین و

 ...به تاسف تکان داد و نگاهش را گرفت يسر يسود

 یحاال چ: صفحه لغزاند يو شستش را رو دیکش رونیانگشتان ترالن ب انیرا از م لیکنجکاوانه موبا انیک

 !تو؟ يدکف کر ينطوریفرستاده که ا

... دو روزه یکی یستین ؟ییجان؟ کجا انیشا: لب خواند ریبود ز دهیرس Neda.Zرا که از جانب  یامیپ و

 !خبر از خودت بده بهم هی... زمینگرانتم عز
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 ...یندا زمان... کرد ینام فکر م کیتنها به  انیکرد و ک یباز نگاهش م شیبا ن ترالن

 ... دهیتوانست بفهمد قبال آن را کجا شن یذهنش امده بود و نم يتو یخاص لیدل چیه یاسم ب نیا

و  زمیاز عز يتماس ها رد يهمه ... را از نظر گذراند Neda.Zبا  انیشا یمکالمات قبل ،يحس نا شناخته ا با

 ...جانم از جانب ندا داشت

 !؟یامل و صاحب شرکت بهپوشع ریمد یندا زمان... حد آشناست نیاسم تا ا نیچرا ا دیآن موقع بود که فهم تازه

 يبا خبر استخدام شدنش تو انیکه شا شیماه پ ازدهی-همان ده... بود دهیشن انیبار از زبان شا نینام را چند نیا

 ...همه را متعجب کرده بود یمثل بهپوش یشرکت معروف

 !ندا همان ندا بود؟ نیا... لب تکرار کرد ریاش را فشرد و باز نام ندا را ز یشانیپ

 !دختره رو؟ یشناسیم: دیپرس جانزدهیه ترالن

 !؟يبریموبابلو کجا م... ا: اعتراضش را در اورد يتوجه به ترالن از جا بلند شد و صدا یب

 ایهمه دن... گهیپسر جوونه د... تا شر به پا نشده لویاون موبا انیببر ک... خجالت بکش گهیبسه د: تشر زد يسود

 ...بابا يا... رفتهداداشت دوس دختر گ يرو پر کرد

 ...فرود امد یتشک نرم راحت يمبل سر خورد و رو يدسته  يبق کرده از رو ترالن

 ...ضرب گرفت زیم يرو ستم،ینشست و تا باال آمدن س وتریکامپ زیپشت م رونیب يبا همان لباس ها انیک

صفحه  يکرد و به محض امدن اطالعات رو پیگوگل تا يکادر جستجو يرا تو یندا و شرکت بهپوش نام

 ...دیمخش سوت کش

 يو روسر یعکس ندا با کت و دامن خوش دوخت مشک! زم؟یعز گفتیم انیساله به شا کیو  یس يندا

در آمده  یبه عنوان طراح فشن اسالم IFFسازمان  تیبه عضو شیدو سال پ... را از نظر گذراند ییطال یمشک

 ...شده بود تشیامر سبب معروف نیبود و هم

 یمتیبه چه ق! کرد؟ یاش چه کار م یداشت با زندگ انیشا... دیچرخ یصندل يزده لپ تاپ را بست و رو حرص

 !در آن شرکت کار گرفته بود؟

را  انیدر و متعاقبش سالم بلند شا يکه صدا دیرا کش شیموها یاتاق رژه رفت و با کالفگ يچقدر تو دینفهم

 نیا يتو... بود دهیکه زمان داده بود زودتر رس يساعت از موعد دو ساعته ا مین.. .به ساعت نگاه کرد... دیشن

 !به ندا سر بزند؟ توانستیم میساعت و ن کی

 ...توانست ینم... شد ینم... کرج انیندا تهران بود، شا... دیرا کش شیهم فشرد و موها يرا رو شیها دندان
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را به  رونشیب يبود و هنوز لباس ها ستادهیکه پشت به در ا انیقامت ک دنیبا د انیو شا دیپاشنه چرخ يرو در

 ...سالم: تن داشت ابرو باال داد

 ...يزود اومد... سالم: دیو چرخ دیکش یقینفس عم انیک

 ...کارم زود تموم شد: گفت يخونسرد با

 ...سر تکان داد انیک

 ادشی يکالنتر يتو... شد وتریکامپ زیم يرو لشیموبا یبه طرف کمد رفت و همان لحظه متوجه گوش انیشا

 !شد؟ وتریکامپ زیم يکانتر جا گذاشته و حاال رو يرا رو لشیامده بود موبا

 ...تلفنت زنگ خورده و ترالن جواب داده: و زمزمه کرد دید لیاش را به موبا رهینگاه خ انیک

 ...خانم با تو کار داشته هی: اضافه کرد یبا لحن خاص و

 !؟یدوست دختر گرفت: دیمقدمه پرس یب انیتکان داد و ک نیبه طرف يبا خنده سر انیشا

 !؟یچ: رها کرد یکیو خنده اش را شل دیشرت به دست چرخ یت

 !دوست دخترت بوده؟... که زنگ زده یاون خانم: دیمصمم پرس انیک

 ...شد انیخانم باعث بهت شا يکلمه  يرو دشیتاک

بگو من جوابتو ! ان؟یک یبرس يخوایم یبه چ: اش افتاد یشانیپ يرو یرفته رفته محو شد و اخم لبخندش

 ...دمیم

رابطه  یکنیکه توش کار م یشرکت سییر... طراح مد و پوشاك... یتو با ندا زمان: گفت ینیو مقدمه چ هیحاش یب

 !؟يدار

اون زن ... بهش برسم خوامیکه م هیزیچ نیا... جواب بده: دیغر... تر شد یعصب انیسر داد و ک يبلند ي خنده

 !زم؟یعز گهیبه تو م

 نیهست ينطوریا یخانوادگ: زد انیک ي نهیپشت دو انگشت اشاره و وسط به س ایقطع شد و  یاش ناگهان خنده

 ...خوشم اومد... نینه افر... و روش کرده ریمنو جواب داده و بعد هم ز یترالن گوش... ها

 ...کرد یم یرا عصب انیکالمش ک تمسخر

 !؟يباهاش رابطه دار... مثل آدم جواب منو بده: را باال برد شیصدا

 !؟يدینشن... با تو بودم: سوالش را تکرار کرد انیک... در اتاق کشاند يرا تا آستانه  يبلندش ترالن و سود يصدا

 !؟يدخالت کرد سیکه بهت مربوط ن يکار يباز تو: به ترالن نگاه کرد زیت انیشا
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 ...دیلب گز ترالن

 ...ــانیشـــا: انه اش را گرفت و به طرفش خودش برگرداندش انیک

برو بابا حوصله : هوا تکان داد يتو یدستش را با کالفگ... افتاد نییاز شانه اش پا انیرفت و دست ک عقب

 !؟يدار

 !نه؟ ای يبا اون زن رابطه دار: زد ادیفر

 ...کرد ینم تیهم رعا يسود يجلو... با خشم نگاهش کرد انیشا

 !ان؟یشده ک یچ: دیچرخ یدو برادر م نیو پرسشگرانه ب جیگ يسود نگاه

 يتو یمتیبه چه ق... تیزندگ هی یزنیم يچه گند يبگو دار انیشا... اجازه بده مامان: دستش را باال آورد کف

 !؟یاون شرکت کار گرفت

 ...رو گرفت انیداد و از ک رونیب ینیرا از ب نفسش

 !زم؟یعز گهیچرا بهت م! هان؟! ان؟یهست شا یون زن چه ارتباطتو و ا نیب: مصر تکرار کرد انیک

راحت  التونیخ... زنـــمه... زنمه بابا: زد ادیصدا بلند کرد و از ته دل فر ان،یمکرر ک ياز بازخواست ها کالفه

 !شد؟

 يکه رو یو دست انیبا غضب به ک... مثل برق از سرش رد شد و صورتش را سوزاند يزیچ... دیکش ینیه يسود

 ...اش را جبران کرد یلیهوا مانده بود نگاه کرد و بالفاصله س

 ...گفت ییخدا ایو  دیکش غیج ترالن

... انیک ذارمیجواب نم یرو ب یچیمن ه: تکان داد انیعقب رفت و انگشت اشاره اش را به طرف ک یقدم انیشا

 ...بمونه ادتی نویا... يو نه بد... ینه خوب

 ...کرد یبهت زده نگاهش م انیک

 !ان؟یشا: با بغض گفت يسود

خودم صالح ... کارم دخالت کنه يتو یکس ادیکه من بدم م دیدونیهمه تون م: دیداد کش يتوجه به سود یب

 ...زنمیم میبه زندگ يبه خودم هم مربوطه که دارم چه گند... دونمیبهتر م یکارمو از هر کس

 ...کرد یبوم بوم م... زدیمغزش دل م... بود یعصب انیشا... و پوزخند زد دیلبش انگشت کش يبه گوشه  انیک

پول  ونیلیم شیش يتو فکر کرد... انیمن پوزخند نزن ک يبرا ينطوریا: گفت شیکم کردن تن صدا بدون

از کجا جور  گرانهیکار د يتو دنیکه کارش سرك کش -با دست به ترالن اشاره کرد-فتنه  نیکالس کنکور ا
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 يرو هم نگرفتم و سابقه  میکه هنوز مدرك کارشناس یخدا به من يمحض رضا يفک کرد! ؟...ز باد هواا! شد؟

 !کار دادن؟ یشرکت به اون معروف يکار ندارم تو

 ...یاز شرکت وام گرفت یگفت: مات گفت انیک

 تیحال... کنم زونتیاز سقف آو خوادیدلم م! ؟ییگدا کهیاون زن شیپ یرفت: دیغر یرا باال برد و عصب شیصدا و

 !؟یکنیم یچه غلط يهست دار

 ...بسه: گذاشت شیگوش ها يدست رو يسود

تو  يکارها شهیهم نکهیا! ؟يبا خودت فک کرد یتو چ... وام گرفتم اما بدون نوبت... انیحرف دهنتو بفهم ک _

!!! کرج! ؟یاالن چ... هیهال م؟یکردیم یقبال کجا زندگ... نگاه به خودمون بنداز هی! غلط؟ هیبق يدرسته و کارها

... عصریول ياون دو تا مغازه  ایخونه به اسم مامان نبود  نیاگه ا یکنیتو فکر م! فرقش از کجا تا کجاس؟ نیبب

و  یسیمن وا يجلو یتونستیبازم تو م... دنیبابتشون م یخوب يبودن و اجاره  یخوب يجا میکه شانس آورد

 يکه تو یفرصت نداشت گهیو د يدیدویاز صبح تا شب مث سگ م دیبا... ـــرینخ! ؟یبازخواستم کن ينطوریا

تو  یهر چ شهیهم... دکتر يآقا نییپا ایخر منم منمت ب نیکم از ا هی... یکن دخالت ستیکه بهت مربوط ن يکار

 ...تو اگــ... ستیدرست ن یگیم

 ...مـــامـــــان -

 ...شده بود نیدر اتاق نقش زم يجلو يسود... سر بر گرداند يترالن ساکت شد و به تند غیج يصدا با

... 

 ...اش را دور گردنش انداخت یپزشک یباز کرد و گوش يسود ياز دور بازو یسنج را با خرچ فشار

دست  انیک... دستش را باال آورد یبا سست يسود... دیجو یرا م شیبود و ناخن ها ستادهیا يگوشه ا ترالن

 !؟يخوایم يزیمامان چ... جونم: چسباند شیو دستش گرفت و به لب هاهر د انیرا م يسود

 ... هیخودش عصب... انیبچه نذار ک نیانقدر سر به سر ا: زمزمه کرد فیضع

 !کرده؟ کاریپسرت چ یفهمیمامان م: را گرد کرد شیها چشم

... که آرم داروخانه داشت وارد اتاق شد یلکسینفس نفس زنان با نا انیدر اتاق با ضرب باز شد و شا... دیگز لب

 !بود؟ دهیسر کوچه دو يتا داروخانه ... با اخم نگاهش کرد انیک

خوب خوب  یسرمو که بزن نیاالن ا: دیکش رونیسرم را ب ي سهیرا از دستش گرفت و ک لکسیحرف نا یب

 ...مامان یشیم
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 ...اریبرو الکل ب: گفت يرو به ترالن دستور و

و  دیاش لب گز دهیرنگ پر يچهره  دنیبا د... ستادیا يسر سود يباال انیاق را ترك کرد و شابا دو ات ترالن

 ... ترالن وارد اتاق شد

کم استراحت کن  هی... رونیب میریما م: ختیر فیاش را داخل ک یپزشک لیرا وصل کرد و وسا يسود سرم

 ...مامان

 ...نداختیهم ن ینگاه مین انیبه شا... با چشم به ترالن اشاره کرد و

 ...انیتو بمون شا: گفت یبه آهستگ يسود

 ...و ترالن بسته شد انیکرد و در پشت سر ک یپوف

 ...تخت نشست يجلو رفت و لبه  یاهستگ به

 ...دیدزد یکرد و نگاهش را م یرا حس م يسود ي رهینگاه خ ینیسنگ

 !چرا؟: دیکلمه پرس کی يسود

 معلوم هست؟! ؟یکنیم يدار کاریچ :ادامه داد يرا لمس کرد و سود یروتخت

 ...گذاشت شیزانوها انیدو دستش را به هم چسباند و م کف

 ...انیبا تو ام شا: مصرانه تکرار کرد يسود

 ...گهیوقت د هی يمامان بذارش برا _

 يمن تو... که اونا هر کار دلشون خواست بکنن شهینم لیدل کنمیکار بچه هام دخالت نم يمن تو نکهیا _

 ... اما حواسم بهشون هست... يزیهر چ ایفکر بهشون اعتماد ندارم  خوامیچون نم کنمیکارشون دخالت نم

 ...مامان _

 !آره؟ يبود کهیاون زن شیپ ياومد یکه خونه نم ییشب ها نیهمه ا _

 ...یکنیکه تو فکر م ستین ییمامان ندا از اون زنا _

بابات ! بار آوردم؟ يمن تو رو ابنطور! به خاطر پول؟ انیشا! م؟کنیکه فکر م ییاز همون مردا! ؟یهست یتو چ _

! ؟يراه داد تیبه زندگ يکه ده سال از خودت بزرگتره رو چطور یزن! تو؟ يکرد کاریچ! کرد؟ تتیترب ينطوریا

 !؟يتو واقعا پسر همون پدر

 ...من ندا رو دوست دارم... ستیبه خاطر پول ن: زمزمه کرد ریبه ز سر

 ...خودش هم به صداقت جمله اش شک داشت و
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... ادیاز ندا خوشم م... نداره بخوام دروغ بگم یلیدل: و سر بلند کرد دیرا شن يهه گفتن پر تمسخر سود يصدا

 ...نطوریدخترشم هم... کنارشم آرامش دارم یوقت

 ...که به زبان آورده بود داشت یبه جمالت يحس بهتر نباریا

 !دخترش؟: کردشگفت زده تکرار  يسود

 ...به خودش و دهان لقش لعنت فرستاد انیشا و

 ...من يخدا... خدا يوا... زن شوهر دار هیتو با  انیشا... تو: ندیکرد بر جا بنش یسع يسود

 ...شهیم یسه چهار سال... شوهرش فوت کرده... نه مامان: تند گفت انیشا

 ... خدا يوا! ؟يزن شد وهیب هی ریدرگ: باز مانده بود يدهان سود نباریا

 ...مامان: زمزمه کرد مستاصل

! ره؟یبگ يتو رو به باز یبچه هم داره چطور تونسته زندگ هیاون زن که ... تو به کنار... فهمم یاصال من نم _

 !شده که تو رو خامت کرده؟ داشیاز کجا پ کهیزن نیا... یپسر جوون هیتو هنوز 

مصاحبه رفته  يهمون روز اول که برا... ستین یآدم نیواقعا ندا همچ. ..مامان: هم فشرد يرا رو شیها دندان

بعد از دو روز بهم زنگ زد و  یول... که با کدوم اعتماد به نفس اومدم و روبه روش نشستم دیبودم، اول بهم خند

 یلیکه خ نداهیم یکس ادیو رفتار من اونو  قرو زاست بهم گفت اخال یلیخ... کارمو شروع کنم تونمیگفت که م

رو که حالم بهم خورده بود و تو  یاون شب... شد یچ دمیمن خودمم نفهم... خب نیمامان بب... دوسش داشته

از همکارام منو رسونده بودن  یکیندا و ... کردم یاون موقع هنوز دارو مصرف م! ادته؟یدرمانگاه  ياومد

ازش بپرسم از خودش و خانواده ش  یسوال چیمن ه نکهیموند و بدون ا داریسرم ب يتا صبح باال... درمانگاه

دخترش چون  گفتیندا م... بوجود اومد نمونیب یتیمیصم هیاز اون روز انگار ... يصبح هم که تو اومد... گفت

روز  هی... شهیزودبهش وابسته م یلیخ نهیبیرو که م یباباش فوت کرده هر مرد جوون یبوده وقت کیکوچ یلیخ

پروا رفتم  دنید يمن برا يبعد يدفعه .... مامان نهیریدخترش چقدر ش یندوینم... اورده بودش شرکت

 غهیص هیخب ... یول... ادیمن به اون خونه باز شد و رفت و آمدم ز يشد که پا یچ دونمیخودم هم نم... خونشون

 ....مشکلــ نکهیا يوسط برا نیهم ا یتیمحرم ي

 ...بسه... انیبسه شا _

 ...مامان گوش بده _
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رابطه سر تا پاش  نیا! نباشه؟ یارتباطتون مشکل يکه برا نیخوند تیمحرم ي غهیص! ؟یگیم يدار یتو چ _

 ...مشکله

 ...من _

 ...رونیبرو ب _

 ...مامان _

 ...يکرد دمینا ام... بشنوم خوامینم گهیواقعا د... انیشا رونیبرو ب _

 ...ون دختر بــکردم به خاطر خانواده م بوده و البته ا يمن هر کار: حرص گفت با

 ...رونیب _

 مــ _

خودم متاسفم که  يبرا... تو که نه يبرا... حرف هاتو ندارم دنیتحمل شن گهید... انیشا رونیپاشو برو ب _

به  یربط چیتو ه ياز حاال به بعد کارها... انجام بده خوادیدلت م ياصال برو هر کار... نتونستم پسرمو بشناسم

 ...من نداره

 !گه؟یحرف اخرته د نیا: زده لب زد حرص

 ...حرف اول و آخرمه _

 ...اشکال نداره... باشه... باشه: حرص از جا بلند شد پر

 ...به طرف در رفت و

 ...هم فشرد يرا رو شیپلک ها يبه هم خوردن در سود يصدا از

 ...هم طلبکار بود يزیچ کیپررو  پسرك

... 

 ...طرف پله ها رفتبه  کراستیوارد خانه شد و  تیعصبان با

مرگ  يواقعا تو تو! چرا اومده بودن؟ سایاون پل! شده؟ یچ! ؟ییمعلوم هست کجا! خسرو؟: دیدنبالش دو نایم

 !؟ینقش داشت دیجاو

 ریپول ها و دسته چک و پاسپورت و مدارك را ز يبه تند... و نفسش بند رفت دیرا شن نییپا يسر و صداها تارا

لب  ریز... رداشتی یگرفت و خراش کوچک زیم يدستش به لبه ... ق بلند شدگاوصندو يبغلش زد و از جلو

همه ... به اتاق انداخت یهنگا يو سر سر دیگاوصندوق کش يمتحرك را جلو یچوب يلعنت فرستاد و تخته 
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سر خورد و  نیزم ياتاق را ترك کرد و پا که به اتاق خودش گذاشت، پشت در رو عیسر... بود شیسر جا زیچ

 !بود؟ دهیخسرو از کجا سر رس... از دستش رها شد لیوسا يهمه 

گفته بود وقتش شده هر چه سند و مدرك مهم و پول هست و از  انیک... انداخت نیزم يبه مدارك رو ینگاه

 یکه م ییممنوع و الخروج کردن نبود و خسرو يوقت برا... همه مهمتر پاسپورت خسرو را از دسترسش دور کند

 ...هر لحظه کشور را ترك کندشناخت ممکن بود 

 ...برو کنار نایم: خسرو بلند بود يصدا

 ...خسرو يبه من جواب بد دیبا... نمیصبر کن بب _

 ...آمد و در تراس را قفل کرد رونیب... ختیر یکوچک يجعبه  يبه تراس رفت و هر چه در دست داشت تو تارا

 ...سر گاوصندوقش رفته باشد دادیاحتمال م... دیبلند خسرو که بلند شد لب گز ينعره  يصدا

 !!چه خبره؟؟ نجایا _

... اش را بشکافد نهیس يکه هر آن ممکن بود قفسه  دیکوبیآنقدر محکم م... قلبش مشت کرد يرا رو دستش

 ...کرد یستون فقراتش حس م ينفسش تند شده بود و سر خوردن قطرات عرق را از رو

 ..خسرو گوش سپرد يندان گرفت و به هوار هوار کردن هاانگشت اشاره اش را به د ناخن

 انیکار همون ک... منو بردن یزندگ ياومدن و همه  یوقت نیبود يشما ها کدوم گور! هان؟! چه خبره؟ نجایا _

 !شد؟ داشیپ یبعد از سه چهار سال از کدوم گورستون... کنم کاریباهاش چ دونمیم... پدره.... سـ

 ...خونه يتو ومدهین یکس... اروم باش... خسرو: گذاشت شانه اش يدست رو نایم

منو  یو تموم زندگ ومدهین یکس! ومده؟ین یکس: به عقب برداشت یاز ترس قدم نایو م دیکش ادیته دل فر از

 ... رو چک کنن نایدورب يهمه  لمیبرو بگو ف... بدبخـــت... نایبدبختم م فتمیب سایپل ریاگه گ... بردن

 یقطعا اگر خسرو بو م... اتاق کار خسرو را از کار انداخته بود نیدورب... داد هیتک وترشیکامپ زیاز کمر به م تارا

 ...زد یبرد سرش را م

 ...ستادیسر جا ا خیبعد در اتاقش با ضرب باز شد و س يا هیثان... تارا گفتن خسرو نفسش را بند آورد ادیفر يصدا

فرستاد و با باز شدن مشت  نییخشکش پا يتارا آب دهانش را از گلو.. .زدیم يصورت خسرو به کبود رنگ

 ...تاب خورد شیچشمها شیپ دشیطالسف فیدست بند ظر... تنش نمانده يتو یخسرو، حس کرد جان

... کرد و دست بندش یم ییمچش خودنما يرو یرد خراش کمرنگ... به مچ دستش انداخت ینگاه بالفاصله

 !!!نبود
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کف ... پرت شده بود نیزم يرو یلیاز ضرب س دیایخسرو جلو امد و تا به خودش ب... از نهادش بلند شد آه

 ...زدیبر یقطره اشک یحت نکهیا یب ختیر شیچشمها يگونه اش گذاشت و تمام نفرتش را تو يدستش را رو

 !؟يبچه دار نیبه ا کاریچ... خسرو: و خسرو را به عقب هل داد ستادیا انشانیم نایم

 ... فتنه س نیسر ا ریز یهمه چ! بچه؟: را کنار زد نایم

 ! به پدرت؟ ؟يکرد انتیبه من خ! تارا؟ يکرد کاریچ: دیکش ادیرو به تارا فر و

 ...یستیتو پدر من ن _

 ...تارا: مواخذه گرانه صدا زد نایم

 ذارهیو نم رونیشهابو انداخته از خونه ب... کنهیم انتیداره بهت خ! ؟يریگ یم نویهنوزم طرف ا! مامان؟ هیچ _

 !؟یکنیکه هنوزم ازش دفاع م يدل خوش کرد نیا هیبه چ... ینیپسرتو بب یحت

خسرو در  يدست ها نیهم نتوانست تارا را از ضربات سنگ نایم يمداخله  نباریبرد و ا ورشیبه سمتش  خسرو

 ...امان بدارد

مادرت و برادرت که سنگشون رو به  یخودت؟ زندگ یزندگ! من؟ یبا زندگ يکرد کاریچ یدونیم... احمق _

 !؟یزنیم نهیس

تارا از فرصت استفاده کرد و ... شکمش نشست ریتارا ز يزانو يدستش را باال برد و همان لحظه ضربه  و

 گهیمن د یاز همون موقع که عشقمو ازم گرفت... نگو یمن از زندگ يبرا: دیعقب کش نیزم يخودش را رو

 ...نکردم یزندگ

 !مدارك و پوال کجاست؟: زد ادیفر خسرو

 ...کرد از جا بلند شود یتخت گذاشت و سع يرا لبه  دستش

 !؟یمدارکو کجا گذاشت: بلندتر سوالش را تکرار کرد خسرو

 ...انیدادمشون به ک: خسرو زل زد يخون افتاده  يچشمها به

 !؟یچ: زد ادیفر

 ...ـــانیبه ک... دادمشون: کرار کرداش را سرسختانه جلو داد و شمرده ت چانه

 ...کرد یاصابت م فشیخسرو بود که به تن و بدن نح يو باز ضربات دست و پا دیچیپ شیساق پا يتو يدرد

... ولش کن... یبچه مو کشت... خســــرو... خسرو ولش کن: دیشن یرا م نایم يالتماس گونه  يها غیج يصدا

 ...شیکشت... بسه... خسرو خدا لعنتت کنه
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 یچالت م نجایکشتمت و هم یوگرنه م... که وقت ندارم يشانس آورد: دینفس نفس زنان عقب کش خسرو

 ...نفهم يدختره ... کردم

 ...خسرو دور نماند دیزد و لبخندش از د يلبخند حرص درآر اریهش مهین تارا

حسابتو : اولش برگشت يجابا ضرب عقب رفت و دوباره سر  یدر چوب... دیدستش را محکم به در اتاق کوب کف

 ...رسم یحسابتو م... رسم تارا یم

 ؟...یطالهاتو کجا گذاشت نایم: نعره زد و

 !مامان؟ يکرد کاریچ: با بغض به تارا نگاه کرد نایم

 ...برو... خسرو گهیبرو د: جواهراتش را به خسرو داد و تند گفت يجعبه ... پشت سر خسرو رفت و

و دهانش  ینیافتاده بود و از ب نیزم يجان رو یب... دیبه اتاق تارا دو نایرد و مبه سرعت خانه را ترك ک خسرو

 ...امد یخون م

دو  يحال رو یخدمتکار ها را صدا زد و خودش ب يبلند يبا صدا... بلندش گم شد غیج انیتارا گفتنش م يصدا

 ...پا افتاد

.... 

 ... شعور یب: لبش را لمس کرد يجابجا کرد و با نوك انگشت زخم کمرنگ گوشه  انیک يبازو يرا رو سرش

 ...بسه... ساراناز: تذکر داد يخشدار يبا صدا انیک

 ...شه یسرش نم يکتریکوچ يبزرگتر... احمق يپسره ... کرده کاریچ نیاخه بب: حرص گفت با

 ... دیتنها آه کش انیک

 نیهم...کرد یم یبهش دهن کج انیشا ي لهیاز وس یکمد خال... شده بودند دهیبود و پرده ها کش کیتار اتاق

 يهمان سودابه ا... حاضر نشده بود نگاهش کند یحت يسود... ساکش را بسته بود و رفته بود شیساعت پ کی

 ...رفتیدر م انیشا يکه جانش برا

و  دیرا در هم کش شیبالفاصله اخم ها... کرد یدست شیبرداشتنش پ يو ساراناز برا دیلرز یپاتخت يرو لشیموبا

 ...انداخت انیک يبرهنه  ي نهیس يرا رو لیموبا

 !شد؟ یچ! سارا؟: باال آورد یرا کم گردنش

 ...زنهیتارا جونت داره زنگ م: رفت نییرا از دور کمرش باز کرد و از تخت پا انیک دست

 ...الو: کرد را برداشت و تماس را برقرار لشیموبا... کرد یپوف انیک
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 ...کشت... بچه مو... خسرو... انیک... کـ: دیفهم یهق هقش به سخت انیرا از م ناینامفهوم م ي جمله

 !؟یچــــ: دیو با داد پرس دیجا پر از

 ...خشک شد شرتشییسو پیز يساراناز رو دست

*** 

 ...دیرس یهم نم شیبه گرد پا یحت يو سود دیدویم مارستانیب لیو طو دیسف يراهرو يتو انیک

 ...اروم باباش مامان... انیک: دیساتنش را جلو کش يسرش گذاشت و روسر يدستش را رو کف

پرسشگرانه  رشیمسئول پذ... گذاشت شخوانیپ يو کف دستش را رو ستادینفس نفس زنان ا... دیشن ینم انیک

 ...کرد ینگاهش م

به نام تارا  يماریب... شیساعت پ کیحدودا ... دیخانم ببخش: دیبه عقب هل داد و پرس یرا کم انیک يسود

 !آوردن؟ انیآر

 مارستانیبه ب نیو مال نیگفت که با سر و صورت خون یرا م يهمان دختر يسود... پرستار در هم شد ي چهره

 ...شکسته بود شیاورده شده بود و دست چپ و دو تا از دنده ها

 ...مات شده گذاشت انِیک يبازو يو دست رو تشکر کرد ياتاق را گفت و سود يشماره  یناراحت با

 ...اصال حواسم نبود... میاومد یم یدست خال دینبا... انیک گمیم: دیلب گز يو سود دندیدر اتاق رس پشت

 ...داد رونیکرد و نفسش را ب ییهــو انیک

 ..هل داد و در را باز کرد نییدر را آهسته به پا ي رهیبود که دستگ يسود

در سر برگرداند و  يبا صدا... دست داشت يکنار تخت نشسته بود و دست آزاد تارا را تو یتک صندل يرو نایم

اش  يبه وضع ظاهر يزیاز هر چ شتریکه ب یینایم... شناختینبود که م یینایم نا،یم نیا... جا خورد يسود

 !شکسته شده بود؟ ينطوریحاال ا دادیم تیاهم

 !جان؟ نایم: لب زد یآرام به

 ...بلند شد یصندل يدست تارا را رها کرد و از رو اطیبا احت نایم

شانه  يرو يبار سود نیآخر... شد یشانه اش خفه م يرو نایم يبعد، هق هق خفه  يا هیجلو رفت و ثان يسود

 ...بر عکس شده بود زیو حاال همه چ... دیدرست بعد از مرگ جاو... زار زده بود نایم يها

 ...نگاهش کرد یبا شرمندگ انیک... جدا شد ياز سود نایو م دیچیاتاق پ يتو انیک يسالم اهسته  يصدا

 ...انیک: زده لب زد ناشگفتیم
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 ...متاسفم: را گرفته بود، زمزمه کرد بانشیکه گر یحس عذاب وجدان با

 داده بود، هر لشیپشت تلفن تحو نایکه م ییبا آن حرف ها... پلک بست انیک... به جلو برداشت یقدم نایم

 ...بود نایاز جانب م یلیس کیلحظه منتظر بود 

 ... وادارش کرد سر خم کند نایپلک گشود و م... حس کرد شیگونه ها يرا رو نایم يکف دست ها يسرد

نبود که  یینایم نیا... مات مانده بود انیک... دیبعد عقب کش یاش نشست و کم یشانیپ يرو نایم يها لب

 ...انیک يدخترمو تو بدبخت کرد: دیکش یم غیپشت تلفن ج

 ... زدم بهت يبد يحرف ها... زمیعز خوامیمعذرت م: و گفت دیپلکش کش ریز دست

 ...هیچه حرف نیا... نه خاله: زمزمه کرد ریبه ز سر

 ...یول... ماجرا کنه نیتارا رو وارد ا دیگفتم که نبا انیمن به ک: را لمس کرد نایم يشانه  يسود

مجبورش  يتونه به کا ینم چکسیتا خودش دلش نخواد ه... شناسمیمن دختر خودمو م: دیحرفش پر يتو نایم

 ...کردم یفکر نم یچیزنگ زدم به ه انیاون لحظه که به ک... کنه

 !حالش چطوره؟: به لب آورد و با سر به تارا اشاره کرد يلبخند دلگرم کننده ا يسود

االن به زور مسکن خوابش برد وگرنه ... سالم تو تنش نمونده يجا هیبچه م ! بگم؟ یچ: بغض سر تکان داد با

ته  کردمیفکر م... دونستم چقدر پسته یسودابه من نم... خدا خسرو رو لعنت کنه... کرد از درد یهمه ش ناله م

 ...هش یخدا اصال باورم نم يوا... دیجاو که شنومیاالن دارم م یول... جوونه يبا زنا دنیپر اشیته خالفکار

 ... که شده هیکار: فشرد يهمدرد يشانه اش را به نشانه  دویاه کش يسود

 ...اتاق رفتند يگوشه  يبه طرف کاناپه  و

 یآتل آب انیدستش چپش هم م... دیصورت کبود و متورمش لب گز دنیبا د... سر تارا قرار گرفت يباال انیک

 ...محصور بود یرنگ

 ...دینوازش گونه اش مقابله کرد و عقب کش يوسوسه  با

 ...اتاق را ترك کرد یکوتاه یبلند شد و با عذرخواه لشیزنگ موبا يصدا

 !جانم سارا؟ _

 !خونه؟ يایم یک _

 !سارا؟: زده گفت بهت
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! به تو زنگ بزنه؟ دیداره که مامان اون دختره با یبه تو چه ربط! ؟یکه چ ياونجا موند! ه؟یچ: پرخاش گفت با

 !وحشتناك تا تهران بکشوندت؟ کیتراف نیا يکه تو یمگه تو تنها کس و کارشون

 ...منطق یسارانازِ ب... شناخت یساراناز را نم نیا... اش را فشرد یشانیپ

... حال و روز افتاده نیکمک به من به ا ياون دختر برا... سارا: پچ پچ کرد یگوش يدر اتاق فاصله گرفت و تو از

 ...از راه به در کردن من نداره يبرا یقدرت چیو ه مارستانیتخت ب يافتاده رو هوشیم باالن... در ضمن

 ...نبود نیمنظور من ا: با مکث گفت سارا

 ...محض اطالعت گفتم... دونمیاره م... هه _

 ...حرف نزن ينطوریبا من ا انیک: کرد بغض

 !؟یکنیم تیاذ ينطوریچرا خودت و منو ا... من زیعز: گفت يشتریب متیبا مال نبارینرم شد و ا انیک

 ...باشد تماس را قطع کرد انیاز جانب ک یمنتظر جواب نکهیو بدون ا... خدافظ: زمزمه کرد تنها

ماجرا  نیا! د؟یایب شیقرار بود پ یواقعا چ.... ماند رهیخ شیرو به رو واریو به د دیرا کش شیموها یبا کالفگ انیک

 !شد؟ یبه کجا ختم م

 ...راهرو امتداد داد ينگاهش را تا انتها یشتابان يقدم ها يداص

 !!شهاب؟؟: کرد و با خودش زمزمه کرد زیرا ر شیچشمها

 

* 

 

 ... فضا محو شد يبخار نفسش تو... پله فشرد و نفسش را ها کرد یسنگ يلبه  يرا رو گارشیس يمانده  ته

تا حاال با خودش فکر نکرده بود ... گذاشت شیزانوها انیرا به هم چسباند و م شیخم شد و کف دست ها یکم

که با ندا  کردیفکر م نیخانه را ترك کرده بود، مدام به ا یاز وقت... اما حاال... به کجا برسد خواهدیکه با ندا م

که نه سال از  ییازوداج با ندا... مسخره بود... به فکرش پوزخند زد! ازدواج؟... برود شیتا کجا پ خواستیم

 ...ودش بزرگتر بود جدا مسخره بودخ

 ...اطرافش... نسبت به خودش... داشت يبد حس

... يبود، با کنجکاو دهیکه موقع رفتنش تازه از راه رس يساراناز... ترالن با حرص... تلخ نگاهش کرده بود انیک

 ... آزارش نداده بود ينگاه نکردنِ سود يها به اندازه  نیاز ا چکدامیاما ه
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نگاهش را گرفت و مجددا به  یتفاوت یبا ب... بود ستادهیپله ها ا يندا باال... و سر برگرداند دیشن يژیق يصدا

 ...شد رهیروبه رو خ

 !؟ینشست نجایچرا ا: دیآهسته پرس ندا

 ...ينطوریهم: حس جواب داد یب

... یستین دمیشدم د داریب: رفت نییپا اطیبه ح یمنته يو از پله ها دیچیبرهنه اش پ يرا دور شانه ها اشارپش

 ...یفک کردم رفت

 !کجا برم؟: زمزمه کرد تلخ

 !؟...ای نجایا ياومد يرو ندار ییچون فقط جا: شد رهیرخش خ میکنارش نشست و به ن ندا

 ...کند لیجمله را تکم انیتمام گذاشت و منتظر ماند شا مهیاش را ن جمله

 ...دیشن یندا را نم يبود و انگار اصال حرف ها رهیدر سکوت به روبه رو خ انیشا

 ...انیشا: دیلبش انگشت کش يدراز کرد و به زخم گوشه  دست

 ...گفت یهوم پرسشگرانه

 !ست؟یسردت ن... یچیه: دیاه کش ندا

 ...انیشا: ندا شد يانگشت ها ریپله باال رفت و مچ دستش گ کی... حوصله نچ گفت و از جا بلند شد یب

 !ه؟یچ: نگاهش کرد سر شانه از

 !خودت؟ ای! پروا؟! به خاطر من؟! ؟یینجایچرا االن ا _

رابطه  نیبه ا انیموضوع فکر کرده بود که واقعا چرا شا نیامشب به ا نیچه جالب که ندا هم هم.. زد شخندین

 ...دانستیو جدا هم نم... "دونمینم"...کردیم جیخودش را هم گ دادیکه مغزش م یجواب... دهدیادامه م

 !ان؟یچرا شا: اما مصمم تکرار کرد... افتاد نییدست ندا پا... پله باال تر رفت کی

آماده  شگاهینما يبرا دیبا... میدار ادیفردا کار ز... ندا میبخواب میبر ایب: دیپله ها رس يادامه داد و باال رشیمس به

 ...میبش

که از ... هوا ينه از سرما... دیکرد و به خودش لرزرا بغل  شیندا بازوها... و وارد خانه شد دیدر را عقب کش و

 ...انیلحن شا يسرد

*** 

 ...دیپوش یلباس م یحوصلگ یب با
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پرتاب حساب  يسکو کی شیکه برا يروز... بود دهیکرد فرا رس یم يلحظه شمار شیکه به شدت برا يروز

 ...خودش را نداشت يحوصله  یشد و حاال حت یم

 !؟یستیهنوز اماده ن: دیزده پرس رتیباز شد و ندا ح در

 ...کارم تمومه گهید ي قهیچند دق: حس نگاهش کرد یو ب دیچرخ

 !شده؟ يزیچ: درهمش نگاه کرد يجلو آمد و به چهره  ندا

 ...نه: تکان داد سر

 ...بهتره ينطوریا: را با دست شانه زد شیدراز کرد و موها دست

اش عقب رفته  رهیت یآب يروسر... دادیرا حالت م شیبود و موها پنجه بلند شده يرو... نگاهش کرد رهیخ انیشا

 ...طرح زده بود، به تن داشت انیرا که خود شا یسنت ياز همان مانتوها یکیبود و 

 ... خوب شد: رفت و دست به کمر نگاهش کرد عقب

 ...بدو... میبپوش بر: رفت انیرا برداشت و پشت سر شا يو کت تک سرمه ا دیچرخ و

 ... کت فرو برد يها نیاست يتو بیرا به ترت شیها دست

 ... شانه اش گذاشت و چرخاندش يدست رو ندا

هفت  ي قهی يرا تو ریدست دراز کرد و پالك زنج... دیدرخش یگردنش م يپوست برنزه  يرو ينقره ا ریزنج

 !؟ياسترس ندار! ؟یخوب: سر داد دشیجذبِ سف شرتیت

 ...نُچ: رنگش فرو برد یزغال نیج يها بیج يرا تو شیها کتش را عقب داد و دست يها لبه

 ...خوبه: لبخند زد ندا

 ...بعد اتاق را ترك کرد يا هیو ثان دیکش انیشا يبازو يکف دستش را رو و

 ...رفت رونیحوصله ساعتش را دور مچش انداخت و از اتاق ب یب

 ...را به طرفش گرفت چیسو ندا

 ...را گرفت و سوار شد چیسو

جوان نگاه  يدختر ها يها طنتیپولدار و گاها ش يزن ها يها یو به پرچانگ ستادیغرفه ا يطول روز تو تمام

 ...کرد

... کرد یذوق زده اش، دلگرمش م يامد و با لبخند ها یسراغش م یهر از چند گاه... زدیبه غرفه ها سر م ندا

 ...شده بود یا استقبال خوبگذشت و از مانتو ه ینم شگاهیاز شروع نما شتریب یهنوز چند ساعت
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دو ... مچش چرخاند يغرفه نشست ساعتش را تو يگوشه  یصندل يرو يچند لحظه ا یرفع خستگ يبرا

 ...نمانده بود یباق شگاهینما انیپا میبه تا شتریساعت ب

 ...ندیبیم شیرو شیحس کرد ساراناز را پ يا هیثان يبلندکرد و برا سر

 ...نگاهش را سد ریعبور کردند و مس شیرو شیزن از پ کیدو مرد و ... عجله بلند شد با

 ...ساراناز نبود... دیگفت و کله کش یاَه

 ...يهمراه سود نباریا... دیعجله غرفه را ترك کرد و باز ساراناز را د با

 !!کرد؟؟یچکار م نجایا يسود... سراند شیموها انیگرفت و دست م نفس

 ...راست به طرف ندا رفت کیکه  دشید

 !مامان؟: قرار گرفت يزود کنار سود یلیتند کرد و خ پا

 ...دیو چرخ دیرا شن شیصدا ندا

 ...جواب نداد و به راهش ادامه داد يسود

 ...کرد ینگاهشان م جیگ یبا حفظ لبخندش و البته کم ندا

 !؟یخانم زمان: دیجلو رفت و محکم پرس يسود

 ... ندیب یم شیرو شیرا پ انیحس کرد ورژن مونث شا... سر تکان داد تنها

 ...احتشام هستم: اش را دست به دست کرد یدست فیک يسود

 !؟يایلحظه م هیمامان : گذاشت يسود يبازو يدست رو انیشا... چرخاند انیو شا يسود انیرا م نگاهش

 !رم؟یچند لحظه وقتتون رو بگ تونمیم _

 ...مامان: کرد و مستاصل لب زد یپوف... دید یرا نم انیندا بود و انگار اصال شا يسود مخاطب

 ...البته: ندا تکان خورد يها لب

 ...را بداند يامدن سود لیحدسش اصال سخت نبود که دل... دیجوش یو سرکه م ریدلش مثل س ندا

 ...طرف نیاز ا: دیکش شیعرق کرده اش را به مانتو يدست ها کف

 !تا من برگردم؟ یمونیمنتظر م: رو به ساراناز گفت يسود

قابل  ریو غ يجد يچهره  نیا... مانده بود يابهت سود نهمهیدر کف ا... تکان داد نییسرش را به باال و پا سارا

 !نفوذ را تا حاال کجا پنهان کرده بود؟

 ...رفتنشان شد رهیباز خ مهین یبا دهان انیرفت و شا يانداخت و همراه سود انیبه شا ینگاه پر استرس ندا
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 ...کرد یرا نم یچیه يمالحظه  زدیاگر به ان درش م يسود

 ... تا به غرفه برگردد دیکرد و چرخ یپوف

 ...يغرفه رو به امان خدا ول کرد! تو؟ يکجا موند: دیدوان دوان جلو آمد و دستش را کش آرش

 ...بودند داد ستادهیغرفه ا يرا که تو یجواب دو خانم یحوصلگ یب با

 ...صدا زدنش لب باز کرد يجلو رفت و برا... بود ستادهیهنوز همانجا ا فیبال تکل سارا

 ...لحظه سردرگم ماند کی يبرا

 !زن داداش؟! ساراناز خانم؟! خانم سارا؟! ساراناز؟! سارا؟! گفت؟ یم یچ دیبا االن

 ...چندش بود يادیز... دیپسند یرا اصال نم يآخر نیا... ییا

 ...دیخورد و چر خ یکرد و سارا تکان يسرفه ا تک

 ...تا مامان برگرده ینیاونجا بش يایب یتونیم ياگه بخوا: دیزبان کش نشیریلب ز يرو

 ...از خدا خواسته پشت سرش راه افتاد سارا

 !بردارم؟ نایاز ا یکی تونمیمن م: کردیزده به مانتوها نگاه م ذوق

 یاز طرحش راض ادیز انیکه شا یهمان... بود دهیرا پسند رهیکتان سبز ت يمانتو کی... نگاهش کرد یچشم ریز

 ...قهیبد سل... نبود

از اون قشنگ ترم : شلوارش فرو برد و شستش را آزاد گذاشت بیج يانگشت دست دست راستش را تو چهار

 ...هست

 ...و برجسته را نشانش داد زیر يسه ربع با دوخت ها نیاست يریش يبا دست مانتو و

 ...باز شدگوشش  یتا حلزون ششیانگار خوشش آمده بود که ن سارا

 ...و ندا با هم رفته بودند يشد که سود یم یربع کی... ساعتش نگاه کرد به

ذوق ... داشت گذاشت و به دستش داد یبهپوش يکه آرم نقره ا یرنگ یمشک ییساك مقوا يسارا را تو يمانتو

 ...زده تشکر کرد

 ...لب لعنت فرستاد ریبعد دوباره به ساعتش نگاه کرد و ز قهیدق پنج

 ...بود ستادهیغرفه ا يگوشه  فیبه سارا افتاد که بالتکل نگاهش

 ...نیبش ياگه خسته شد _

 !هوم؟: نگاهش کرد جیخورد و گ یتکان
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 ...نیبش يگفتم اگه خسته شد: تکرار کرد شمرده

 ...و ساك مانتو را کنارش گذاشت فینشست و ک یصندل يرو یبا تشکر کوتاه ساراناز

 يرو شیکوچک پ زیم ينسکافه رو يرا از اب جوش پر کرد و با بسته  یبار مصرف کی يکاغذ وانیل انیشا

 ...سارا گذاشت

 ...خم شده بود نگاه کرد شیکه روبه رو انیبلند کرد و به شا سر

 ...گمیم _

 ...هوم: کمر راست کرد و فاصله گرفت انیشا

 !واقعا زنته؟... اون خانومه... اممم: کرد یو مثل بچه ها نگاهش م یچشم ریز

 ...الل شد دیرا که شن انیشا یبرزخ نگاه

 ...فقط کنجکاو بودم: دندان فشرد ریاشاره اش را ز انگشت

 ...نباش: چشم غره رفت انیشا

 ...با کالس بود یـــلـیخ یول: لب گفت ریو نگاهش را گرفت و ز دیگز لب

 ...فضول پررو... چرخاند نگاه کرد یم وانیل يرا تو یکیا که قاشق پالستاراداه خنده اش گرفت و به سار یب

 ...دیچیغرفه پ يتو يگاو يماما يکرد و صدا یپوف

 ...نفر همزمان به همان سمت برگشت نیچند سر

 ...کندیخارج م فشیک یپشت بیرا از ج لشیکه سارا موبا دیو د دیچرخ

 ... دیپر رونیاز ته حلقش ب ییرا گرد و با دهان باز، هــه پرصدا شیچشمها

 ...بله مامان جون _

 ...دقت نگاهش کرد با

 ...فعال.. باشه... امیباشه من االن م! واقعا؟: از جا بلند شد سارا

 ..ششونیبرم پ... مامان گفتن کارشون تموم شده: داد حیآورد و توض نییرا از کنار گوشش پا لشیموبا

 !کجا بود؟ _

 ...محوطه يتو: شدخم  فشیبرداشتن ک يبرا

 ...یجا گذاشت نویا: کرد و ساك مانتو را برداشت یپوف... رفت یسارا راهش را گرفته بود و م... گفت یاهان

 ...یمرســــ... اه: گرد کرد و ساك را گرفت عقب
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 ...چشم بود ياش تو یشد باز کرده بود و دو دندان خرگوش یکه م ییرا تا جا ششین

 ...عوض کن لتمیاون زنگ موبا: گفت اراده یب انیو شا دیچرخ

 ...زشته: لب زد انیشا... اخم نگاهش کرد با

 ...خدافظ: دیجمع شد و حرص زده توپ ششین

و  دیکوب یم نیرا به زم شیمثا بچه ها پاها... رفتنش شد ي رهیرا باال انداخت و خ شیابرو يتا کی انیشا

 ...کرد یحرکت م

 ...بعدآزادش کرد يا هیگرفت و ثان نفس

 ...دیکتش کش يها بیرا به ج شیکف دست ها لشیکردن موبا دایپ يبرا

 ...ندا را گرفت يکرد بالفاصله شماره  دایرا که پ لشیموبا

 ...جوابش را داد یفیضع يصدا با

 !؟ییکجا: دیپرس یمعطل یب

 ...محوطه: جواب داد نیف نیف با

 ...شد شگاهینما يمحوطه  یرا به آرش سپرد و راه غرفه

*** 

 ...خم شد دنشیبوس يو برا دیپروا باال کش يشانه ها يرا تا رو دیزرد و سف يبا ستاره ها يالجورد یآب لحاف

 ...خورد و به شستش مک زد یتکان... دیدخترك چک يگلو يو قطره اشکش رو دیلرز شیها لب

 ...بکشد رونیب شیلب ها انیاز م کرد شستش را یسع متیلختش را با سر انگشت نوازش کرد و با مال يموها

 ..خواب اخم کرد يزد و تو ینق پروا

چراغ خواب ... از جا بلند شد یبه نرم... ختیر یصورتش م يهنوز رو شیاشک ها... دیرا پس کش دستش

 ...و اتاق را ترك کرد دیبرق دست کش دیکل يرو... سقف افتاد يرنگش رو ینور اب... را روشن کرد یخرگوش

 ...شهیموضوع به منم مربوط م نیا... پرسم مامان یدارم از شما م: دیشن یم نییرا از پا انیشا يصدا

 !کرد؟ یبحث م يبا سود انیشا... اتاق خشکش زد در

احترام صحبت کرده بود، اما باز  تیبا نها يسود نکهیبا ا... چشمش زنده شد شیپ يسود يبست و چهره  پلک

 ...داشت يهم احساس بد

 ...پله نشست نیاول يبرداشت و رو یمقد یسست با
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: هم لغزاند يسر داد و آن ها را رو شیموها انیکه دستش را م دیرا د انیشا ییو طال یمشک يپشت نرده ها از

نه شما ... شده یگه چ یکلمه هم به من نم کیاون بدبخت که ! منو پر کرده؟ ندا؟ یک! مادر من؟ یگیم یچ

شما با من ... کنمیم کاریدارم چ فهممیم... ستمین دهیتازه به بلوغ رس يساله  جدهیمن پسر ه... گوش کن مامان

 یاگه کس... صبر کن... اجازه بده مامان... مامان گوش بده.... مامــ! ؟یچکا داشت چارهیزن ب نیبه ا... یطرف

 چکسیم مربوطه و نه هفقط به خود کنمیم ییکارها یول... بگم نویا دینبا دونمیم... خواسته اون من بودم نه ندا

 ...يا گهید

و  دیبا پشت دست به گونه اش کش... دلش گرم شده بود انیشا یبانیاز پشت... را پشت گوشش داد شیموها

 ...را بغل کرد شیبازوها

 یول... نبود نیمنظور من ا... نه مامان: دیکوب یم نیپا به زم يبا پنجه  یداد بود و عصب هیبه ستون تک انیشا

که منو به خاطر کارام  دهیاون ترالن هم به خودش اجازه م یکه حت ياورد نییشما انقدر ارزش منو پا

 ...الو... الو... انمام... ای یفهم یشما واقعا منظور منو نم... يوااا... بازخواست کنه

از طرف ... ندا يهاطرف اشک  کیاز ... اورد و به چانه اش چسباند نییرا از کنار گوشش پا لیموبا یکالفگ با

 ...همه دست به دست هم داده بود تا سرش را منفجر کند... يسود یناراحت گرید

 يکوتاهش را تا رو نیبافت است کیاول نشسته و تون يپله  يرو... ندا ثابت ماند يو نگاهش رو دیچرخ

 ...بود دهیکش نییپا شیزانوها

 !د؟یپروا خواب: دیپرس خسته

 ...آره: اومد نییپاشد و سالنه سالنه  بلند

 بهت گفت؟ یمامانم چ: شد رهیگل انداخته اش خ يمتورم و گونه ها يچشمها به

 ...نکرد یاحترام یمطمئن باش اصال بهم ب... ستیگفتم که مهم ن: هوا تکان داد يهدف تو یرا ب دستش

چند  نیبهت گفته که کل ا یبدونم چ خوامیم یول... شناسمیمامانمو م... نکرده یاحترام یب دونمیخودم م _

 ...يکرد هیگر یساعتو نشست

 ...الیخ یب: لب فشرد و از کنارش گذشت يرو لب

 ...جوابمو بده بعد برو... صبر کن ندا: الغر ندا شد يبند بازو شیها انگشت

 ...من از خودم ناراحت بودم... نگفت يزیچ انیباور کن شا: شد رهیمصممش خ يو به چهره  دیچرخ

 !من خرم ندا؟ _
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... يدار ندهیآ... یپسر جوون هیخب تو ... گفتیراست م ییجورا هیمامانت : انداخت نییو نگاهش را پا دیگز لب

 ...بچه هم داره هیزن که  وهیمنِ ب يکه به پا یفیح

 ...سر باز کرد بغضش

از  گهیحرفا رو د نیا... یه یه: با دو انگشت شست و اشاره چانه اش را گرفت و سرش را بلند کرد انیشا

 رو گفت؟ نایواقعا مامانم ا... يکجات در اورد

درست  دیکه شما دار يرابطه ا نیمامانت فقط گفت ا... نه: دیدزد ینگاهش را م... تکان داد نیرا به طرف سرش

د با خودت چن ستیتو اصال معلوم ن... خب من خودم هم خسته شدم... یعنی... که گمیمن خودم م... ستین

 ...با هم جمع شدن و  نایا يخب همه ... نه ای يدار یدونم اصال به من حس ینم... يچند

 !خب؟: اش نگاه کرد یشانیپ يو اخم رو انیتمام گذاشت و به شا مهیاش را ن جمله

 ...خب نداره: تکان داد سر

 !ست؟ین یکاف نیا... آرومم شتمیپ یوقت... من دوستت دارم... نیبب... تو واقعا... ندا: کرد و عقب رفت شیرها

 ...فتهیپسرك خودش... بود یبه نفسش ستودن اعتماد

 انیشا... تو یول... کنمیابراز عالقه استفاده م يبرا یمن از هر فرصت... یگیوقت بهم نم چیتو ه: بغض کرد ندا

 ...ارمیتو هم سر در نم يحالت ها نیاز بارز تر یمن حت... يمن ناشناخته ا يتو برا

 م؟یتموم کن يخوایم! ؟یخب که چ: دیپرس مید و مالز پلک

 !م؟یتموم کن: دیبهت زده پرس... ختیدلش شکست و با صدا فرو ر يتو يزیچ

 !؟یبرس نجایکه به ا یحرف ها رو نگفت نیا يمگه همه : حس زمزمه کرد یب

 ! من؟! ان؟یمن شا! من؟: خودش اشاره کرد به

 ...واقعا جالبه... هــه... اونوقت من... يتو دنبال بهانه بود: را باال برد شیصدا

 ...میدعوا که ندار... واشی... سیه: لب زد یجلو رفت و به نرم انیشا

 ...گذرهیم یدلت چ يتو دمیبار فهم نیاول يبرا... خوبه: اش فشرد و عقب راندش نهیس يرا رو مشتش

 ...ندا: را از مچ گرفت دستش

 یاز فکر نبودنت داره تنم م یاونقدر بدبختم که حت... سوزهیخودم م يدلم برا: شد ریسراز شیاشک ها مجددا

 ...لرزه
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 دیسف يها یروفرش يرا هم تو شیپا يانگشت ها... شد رهیلرزانش خ يانداخت و به زانوها نییرا پا نگاهش

 ...جمع کرده بود یصدف

 ...ندا _

_... 

 ...نیبب... یکنیکه تو فکر م ستین يندا اونطور _

 ...ندا گوش بده... نرو: بازو و کتفش را گرفت انیو بالفاصله شا دیچرخ

 ...دیلرز یم شیها شانه

 ....یکنینبود که تو فکر م يزیمنظور من اون چ: دیاش چسب نهیاز پشت به س شیو شانه ها دشیکش عقب

هم محبت  یخیسرد و  انیشده بود که شا زیآنقدر ترحم برانگ... فشار داد شیدندان ها انیرا محکم م لبش

 ...کرد یخرجش م

... شمکش در هم قفل شد یتخت يگذشت و جلو شیاز کنار پهلوها انیشا يتر شد و دست ها دیاش شد هیگر

پروا ... تو رو... من دوست دارم: راستش حس کرد يشانه  يچانه اش را هم رو يزیو ت ینیبعد سنگ يا هیثان

 ...ن نداباور ک... باور کن... خونه رو نیارامش ا... رو

حال باز هم به صداقت گفته  نیبا ا... گرفته بود انیشا ياز حرف ها یحس خوب... کرد یباور نم... بست پلک

 ...شک داشت شیها

... کنارش داشته باشد شهیهم يرا برا انیشا توانستیم دیشا... کردیم رییتغ انیشا دیشا... را آزاد کرد نفسش

 !؟...کردیم یسع شتریاگر ب دیشا

... بود يگریفردا روز د... خب... نشست انیساعد گرم شا ينوازش گونه رو شیگرفت و انگشت ها نفس

 ...خوب بود يادیز شیفعال جا... فردا به مشکالتش فکر کند توانستیم

*** 

 ...ختیر يچا يقور يآورد و تو رونیب نتیرا از کاب يچا یکرد، قوط یرا زمزمه م يلب ترانه ا ریکه ز ینیح

 ادیم انیبرو اماده شو دختر االن ک ایب ؟یکنیدم م يچا يهنوز تازه دار! سارا؟: امد رونینم از اتاق خواب بخا ایثر

 ...دنبالت

 داشیپ ایزود نیبه ا... دومادت نهیبیهنوز داره خواب هفت پادشاه م: به دهان گذاشت و چانه باال داد یتییسکویب

 ...شهینم
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 ...برو جوابشو بده حاال ایب: ابرو باال انداخت ایزنگ در آمد و ثر يصدا

 ...چه زود اومد نیخاك به سرم ا: دیدو رونیگذاشت و از اشپزخانه ب نتیکاب يرا رو يقور سارا

 ...یستیتو که هنوز اماده ن: داده بود هیدستش را به جدار در تک انیک... نفس زنان در را باز کرد نفس

 ...قول... سر سه سوت اماده ام: دادعدد سه را نشان  شیانگشت ها با

 !!بست؟؟ شیسارا در را به رو... مات و مبهوت پشت در خشک شده بود انیک... دیدر را بست و به اتاقش دو و

 ؟...داخل ومدین انیشده؟ ک یچ! سارا؟: دیخانم از پشت کانتر سرك کش ایثر

 ...پشت در گذاشتمش... خاك وچوك: رفته را برگشت ریو مس دیمکث کرد و بعد محکم به سرش کوب يا لحظه

بار پلک زد و  نیچند... کردیطلبکار نگاهش م انیک... خانم با خنده سر تکان داد و ساراناز در را باز کرد ایثر

 ...زمیتو عز ایب: مظلومانه گفت

 ...در را بست یوارد شد و سارا به ارام انیک... در کنار رفت ياز جلو نهیبا طمان و

 ...جان انیک يخوش اومد: از آزشپزخانه بلند گفت ایثر

 ...دمتونیشرمنده ند... سالم مامان... ا: دیچرخ فورا

 ...صبحونه ایب: لبخند زد یبا مهربان ایثر

 ...صرف شده یمرس: دستش را باال اورد کف

و به سرعت وارد اتاق سارا شد  از فرصت استفاده کرد انیک... سارا به اتاقش رفته بود... تکان داد يخانم سر ایثر

 ...و در را بست

 ؟یکنیم نیچرا همچ: شلوارش را بست يبا اخم دکمه  ساراناز

کتان کرمش  يعوض کرد و مانتو یرنگ یموسش را با تاپ سرخاب یکیشرت گشاد م یسارا ت... لبخند زد تنها

 ...دیرا پوش

 ...رمیبرو، من خودم با اژانس م شهیم ریکالست د یکنیاگه فکر م: برداشتن شال از کشو خم شد و گفت يبرا

 ...مارستانیب رمیم... کالس ندارم امروز: دست چرخاند يرا تو چشیسو

 ...شهیتارا امروز مرخص م: دادن نفسش ادامه داد رونیکرد و همزمان با ب مکث

: دیچرخ انید رو به کو بع دیایتا به خودش ب دیطول کش يا هیچند ثان... خشکش زد دهیهمانطور خم ساراناز

 !؟یچ

 ...ـیب رمیبعدش هم با مامان م رسونمیتو رو م... خب: پشت سر ساراناز دوخت یینگاهش به به جا معذب
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 ...امیمنم م _

 !؟یچ _

 داره؟ یاشکال... امیمنم باهات م: را گرد شیچشمها

 ؟يریمگه سر کار نم ؟يایب يخوایتو کجا م! سارا؟ _

... رمیکه امروز نم دمیو خبر م رمیگیتماس م: شد سخت شده بود یم یکه عصب یمواقع ياش مثل همه  چانه

 ...امیبا تو ب خوامیم

از  شتریسارا را ب نکهیا يحال برا نیبا ا... ساراناز کالفه بود يشده بود و از رفتار ها یعصب... نگاهش کرد انیک

 ...ایتو هم ب... باشه: ساده گفت یلیحساس نکند خ نیا

 ...بود از تن خارج کرد و باز سراغ کمدش رفت دهیرا که پوش ییمانتو... دیده چرخحرص ز سارا

 ...کردینگاه م شیدست ها یبا تاسف به حرکات عصب انیک

که سر کالهش خز  یقرمز رنگ يتنه  میکاپشن ن... دیو همان را پوش دیکش رونیب يدیکوتاه سف يمانتو نباریا

 ...تخت انداخت تا بعدا بپوشد يداشت را هم رو

پلکش  يرژ گونه زد و باال... دیکش شیلب ها يبار محکم رو نیرا چند یخم شد و رژ لب کالباس نهیا يجلو

 ...دیکش یخط پهن مشک

زشت  يها ینیعروسک چ هیچهره اش شب... کند هیگر ایسارا بخندد  ياز حرکات بچه گانه  دانستینم انیک

 ...دوست نداشت را نیا انیشده بود و ک

 ...نگفت يزیبهانه دست ساراناز ندهد چ نکهیا يحال برا نیا با

 ...سرش انداخت يهمرنگ مانتو رو یسرش جمع کرد و شال يباال پسیرا با کل شیموها سارا

 !؟يآماده ا: دیتفاوت پرس یب انیک

تخت  يتنه اش را از رو مین... لجش گرفت دیفهم ینم يزیچ انیک ياز حس و حال ان لحظه  نکهیا از

 ...از اتاق خارج شد انیرا دست گرفت و جلو تر از ک فشیبرداشت و ک

که ساراناز را به خاطر  دیشن یاتاق م رونیخانم را از ب ایثر يصدا... را فشرد شیپلک ها يبا دو انگشت رو انیک

 ...کردیخودش درست کرده بود بازخواست م يکه برا یسر و صورت

را  پشیو ز دیشلوار کش يرا رو رشیج يبوت ها میسارا ن... و اتاق را ترك کرد دیکش يه اکالف قیعم نفس

 ...بست
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 ...خدافظ مامان... نییپا ایب يآماده شد... رونیب ارمیب نگیاز پارک نویماش رمیمن م: زمزمه کرد آهسته

 ...راه افتاد انیپشت سر ک دیکوبیم نیزم يرا رو شیپاها کهیبلغور کرد و سارا در حال یبه سالمت یبا گنگ ایثر

 ...اسانسور ضرب گرفته بود يفلز ي وارهید يرو دشیبا کل انیک... قدم با هم وارد اسانسور شدند هم

 !ام؟یباهات ب یچرا اولش نخواست: کرد زیرا ر شیچشمها سارا

 ...يرینگ یمرخص یه ياول کار نیگفتم هم... به خاطر خودت: صادقانه گفت انیک

 ...که بهش سوزن زده باشند وا رفت یمتوقف شد و سارانا مثل بادکنک نگیپارک يتو آسانسور

 ...رفت نیبه طرف ماش انیپشت سر ک ریبه ز سر

سر کار : دیموشکافانه پرس... متفاوت ساراناز شد يشد و مات چهره  نگیهم وارد پارک يبعد سود يا قهیدق

 سارا جان؟ يریم

 ...امیبا شما م... نه مامان جون: گاز گرفتلبش را  يخجالت زده گوشه  سارا

 ...اش شده بود يدخترك حسود... گفت ياهان پرخنده ا يسود

 ...نیمامان شما جلو بش: عقب را باز کرد و سارا تند گفت در

 ...راحتم... زمینه عز: عقب جا گرفت یصندل يسرتکان داد و رو يسود

 ...وار شد و استارت زدهم س انیکمک راننده نشست و ک یصندل يرو ناچارا

 ...پشتم به شماست دیمامان ببخش: دیبه عقب چرخ ساراناز

 ...زمیراحت باش عز: شانه اش گذاشت يدست رو يسود

 ...دیداد و باز لب گز نییرا پا ریو افتاب گ دیچرخ

 ... خارج کرد نگیرا از پارک نیماش انیک

اش  قهی يشد تو یکه م ییاورد و سرش را تا جا رونیب فشیاز ک یو دستمال یبیج ي نهیآ یبه آهستگ ساراناز

 ...فرو برد

 یتند تند دستمال را پشت پلکش م... دخترك چموش... چشم نگاهش کرد و خنده اش گرفت ياز گوشه  انیک

 ... دیکش

... بهتر شده بود یکم... نگاه کرد نهیآ يو تو دیکش شیلب ها يلبخند نگاهش را گرفت و سارا دستمال را رو با

 ...بود یاما باز هم از چهره اش ناراض

 ...بود امدهیها به او ن يرو ادهیز نیا
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*** 

 ... شده بود رهیخ شیرو شیپ زیرا به هم چسبانده بود و به م شیزانوها

 ...اتاق تارا بودند يتو یهمگ... امد یباال م ياز طبقه  هیبق يو صدا سر

 ...نه ياونطور... شهاب نه: که گفت دیرا شن انیبلند ک يصدا

 ...گذاشت شیزانوها انیرا به هم چسباند و م شیدست ها کف

لب  ریز... گرفت شیرو شیشربت آلبالو و پرتقال را پ نیبلور يجام ها يمحتو یرنگ ينقره ا ینیس خدمتکار

 ...تشکر کرد و شربت پرتقال را برداشت

 نیا... دیکش شیران ها يرا رو شیخورد و مانتو یگذاشت و تکان زیم يرا رو وانیکه دور شد، ل خدمتکار

 !از همان اول انقدر کوتاه و تنگ بود؟ ایآب رفته بود  یلعنت يمانتو

 ... آمدند یم نییهمه از پله ها پا... سر برگرداند... از پشت سرش آمد ییقدم ها يصدا

 ...دلم زیعز يتنها موند: بود که متوجه نگاهش شد ينفر نیاول يسود

 ...سرعت داد شیبه قدمها يزد و سود یکمرنگ لبخند

 ...مامان: دیرا کش نایم ياز فرصت استفاده کرد و بازو شهاب

 ...کرد یتر پله ها را ط عیبه جانبشان انداخت و سر ینگاه مین انیک

 ...مامان گهیمن برم د: گفت یرا دنبال کرد و بعد به اهستگ انیحرکت ک ریبا نگاه مس شهاب

 کجا؟: بهت زده نگاهش کرد نایم

 ...هر جا که تاحاال بودم _

 !شهاب؟: کرد بغض

... باهاش چشم تو چشم بشم خوادیدلم نم... ادیهر لحظه ممکنه بابا ب: لبش را خاراند يناخن شست گوشه  با

 ...از دستش شکارم يمخصوصا االن که بدجور

 ...امتداد داد اتاق تارا يپله ها و درِ بسته  ينگاهش را تا باال و

شرکت و کارخونه هم ... خونه تحت نظره... ادیبابات نم... شهاب ادینم: را گرفت و ملتمسانه گفت شیبازوها نایم

 ...گفت انیک... ادیتونه ب ینم... نطوریهم

 یاز هر وقت شتریمخصوصا تارا ب... االن من و تارا.... بمون مامان: لب زد نایم... نامطمئن نگاهش کرد شهاب

 !نه؟ ایخونه باشه  يمرد تو هی دیبا... میدار ازیبهت ن
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 ...گرفت شیاتاقش را در پ ریشهاب مس... رفت نییو از پله ها پا دیکش شیبه بازو یدست نایزد و م پلک

 ...نیشرمنده تنها موند _

 !خانم؟ یشما خوب: نشست يسود يروبه رو یمبل تک يرو نایشد و م زیخ میبه احترامش ن انیک

 ...نشسته و سکوت کرده بود ریساراناز بود که سر به ز مخاطبش

 ...ممنون: زمزمه کرد یبلند کرد و به آهستگ سر

را هم  يسود... را دوست داشت انیک.. نبود یهر چند لبخندش چندان هم واقع... لبخند زد شیبه رو نایم

تکان داد و نا  يسر... شده بود ریدلگ انیار ککن گرید يدختر دنیاما باز هم از د... هم بود ونشانیمد... نطوریهم

 !د؟یکش یم یداشت چ انیکه نسبت به ک یبا آن همه عشق چارهیب يپس تارا... دیمحسوس آه کش

 ...میمزاحم شما هم شد... شرمنده سودابه جان: گفت يبه سود رو

 نا؟یم میحرفا داشت نیما از ا... یچه زحمت... وا: اش را محکم کرد يسر تکان داد و گره روسر يسود

تف هم تو صورت  گهیکه خسرو زده د يشما ها بود، با اون گند يجا یهر کس دونمیم: زمزمه کرد یشرمندگ با

 ...یول... ندازهیما نم

حلقه شده را به طرف ساراناز گرفت  يموز ها يمحتو یشدستیپ انیکه ک دیچشم د يسر بلند کرد و از گوشه  و

 ...کرد و سارا با تکان سر امتناع

 ...گوش ساراناز بود ریز انیک يپچ پچ ها شیپ نایاز حواس م یمیو ن دادیاش م يدلدار يسود

رو  تیاونهمه ثروت و ارث پدر... يدیکه خودت هم کم از دستش نکش دونمیم د؟یدار يریشما چه تقص _

 بگه؟ دیبا یچ گهیآدم د... نبود یبازم راض یول... پاش ریز یانداخت

 ...حواس سر تکان داد یب نایم

 ...گهید میما بر... خب: صحبتشان وقفه انداخت يتو انیک يرسا يصدا

 !د؟یکجا بر... دمینهار تدارك د... واه: گفت نایو م دیچرخ انیک يرو نگاهشان

ممنون : انداخت شیرو شیپ یشدستیپ يدستمال فشرد و دستمال مچاله شده را تو انیرا م شیانگشت ها انیک

 ...به کاراش برسه دیسارا هم با... من کالس دارم... میبر دیبا یخاله ول

 ...بدرقه شان رفت يموافقت کرد و تا دم در برا تیتعارف کرد و در نها گرید یکم نایم

 ...میخودمون راهو بلد... سرده... این رونیب گهید: گذاشت شیبازو يدست رو يسود

 ...زد یلبخند تلخ نایم
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 !ن؟یریم نیدار... ا: امد نییاز پله ها پا شهاب

 ...شهاب حواست به مادر و خواهرت باشه: تذکر داد يسود

 ...حاال نیبود... چشم خاله: خم کرد سر

با تمام شدن تعارفات مسخره، جلوتر از همه ... کرد یحوصله نگاهشان م یسارا ب... باز مشغول تعارف شدند و

 شد،یم اطیبه در ح یشده بود و منته يرفش سبزه کاراش که دو ط یشن ریمس يحرکت کرد و تند تند از رو

 ...عبور کرد

 ...يدار يچه عجله ا: دیکنارش رس انیرا باز کرد و همان موقع ک در

 ...دیرفتنش عقب کش رونیب يدر را برا و

 ...انیک تیو در نها يرفت و پشت سرش سود رونیب سارا

 ....میافتاد یکه از کار و زندگ میبر نینیبش: رو فشرد موتیرا بست و ر يورود در

اما لب  ،یمجبورت نکرده بود جور کش نامزد سابق و خانواده اش باش یکس دیتا نوك زبانش امد که بگو ساراناز

 ...سکوت کرد يسود يو جلو دیگز

لب ... انداخت یشد و خط کمرنگ دهیکش نیماش يبه بدنه  نشیسر است يفلز يجلو را باز کرد و دکمه ها در

 ...نگاه کرد انیبه ک یچشم ریو ز دیگز

 !؟یکنیاستخاره م... گهید نیبش: اشاره کرد نیبا سر به ماش انیک

چشم به هم  يآمد و تو یکوچه م ياز انتها يموتور... انداخت یکوچه نگاه يبه انتها یهدف خاص چیه یب و

 ...شد ادیز تینها یسرعتش ب ،یزدن

بود  نیکه توانست انجام بدهد ا ینگاه کرد و تنها عکس العمل کلتیموتور س يپوش رو اهیس نیبه سر نش انیک

 ...مواظب بـــاش: بزند ادیکه رو به سارا، با تمام وجود فر

 ...آمد یبا سرعت به طرفش م يموتور... دیسست شده چرخ سارا

را عوض کرد و با فاصله  رشیاش، مس یقدم کیموتور، در  يراننده ... پلک بست... دیطول کش هیچند ثان فقط

 ...از ساراناز عبور کرد یکم ي

 ...شد یکی يسود غیو ج انیک ي دهینه گفتن کش ادیفر يگاز دادن موتور سوار، با صدا يصدا

 !؟یخوب... سارا: ستادیا شیرا دور زد و روبه رو نیماش انیک... هم فشرد يرا رو شیها پلک

 ...گلو گره خورده بود يتو .نفسش حبس شده ... هنوز بسته بود شیچشمها
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 ...سین يزیچ... چشمهاتو باز کن! ؟یخوب... ساراناز: را گرفت و تکانش داد شیشانه ها انیک

 ...چفت شده بود شیدندان ها... هم فشرد يرا رو شیها لب

 ...زمیعز: دشیحرکت به آغوش کش کیدست پشت گردنش گذاشت و با  انیک

 ...کردیهاج و واج نگاهشان م يسود

... شکرت ایخدا: از ده بار تکرار کرد شتریاز شالِ سارا چسباند و ب ختهیر رونیب يرا به موها شیلب ها انیک

 ...دلم زیعز... زمیعز

 ... آزاد کرد انیک ي نهیس يخورد و بغضش را تو یتکان محکم سارا

 ...ستین يزیچ... ستین يزیچ... زمیتموم شد عز... ــشیه... شیه: و کتفش را نوازش کرد شانه

شانه ... دیکوبیگوش ساراناز م ریو قلبش ز رفتیم نییتند تند باال و پا جانیخودش هم از شدت ه ي نهیس

 !؟یخوب... بگو يزیچ هی... سارا: را گرفت و از آغوشش فاصله داد شیها

 ...ب ب بهم زدیم... عیه عیه... ب زدیم م م م.... د د د داشت: گفت دهیبر نفس

 ...نترس خوشگلم... رفت... ستین يزیچ... رفت: دو دست صورتش را قاب گرفت با

 ...جا داد شیبازوها انیطاقت ساراناز را م یباز ب و

 ...زمیعز نمتیبب! ساراناز؟! شد؟ داشیازکجا پ وونهید نیا: به جلو برداشت یخورد و قدم یتکان يسود

 کردیداشت و حس م ینیاحساس رخوت و سنگ... دیکش فاصله گرفت و دماغش را پر سر و صدا باال انیک از

 ...گرفته اند کجایاش را  يتمام انرژ

 ...خردهی نیبش ایب... ایب: نشستنش گشود يرا برا نیدست دور کمرش انداخت و در عقب ماش انیک

 ... گذاشت رونیرا ب شینشست و پاها نیماش یحس لب صندل یب

 !؟یخوب: داد يشانه اش را فشار يدو طرف گردن و رو يسود

 ...تکان داد نییرا به باال و پا سرش

 ! شد؟ داشیپ ياحمق از کدوم جهنم دره ا نیا: داد یکیلب فحش رک ریکوچه نگاه کرد و ز يبه انتها انیک

خونه تا  میزودتر بر نیبش... نشد که يخب طور یلیخ: دیکش انیک يبازو يکف دستش را دلدارانه رو يسود

 ...میمونیاتوبان م يتا شب تو میبجنب رید... نشده کیتراف

... آب بخور نیکم از ا هی ایسارا؟ ب: آورد رونیب یآب يخم شد و از داشبرد بطر... به سارا نگاه کرد یبا نگران انیک

 ...خب یول... گرم هست
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 ...سارا جا داد يزده  خی يانگشت ها انیرا باز کرد و م يبطر در

 انیرا به ک يو بطر دینوش يچسباند و جرعه ا شیرا به لب ها يداشت، بطر یفیکه لرزش خف یستد با

 ...برگرداند

 ...میکه حرکت کن نیدرست بش... ساراناز: زمزمه کرد ینرم به

 ...و لبخند زد دیبه شانه اش کش یدست انیک... گذاشت نیماش يرا باال آورد و تو شیپاها

 ...را دور زد و سوار شد نیماش انیک... جلو نشست يسود

 یداده بود م هیتک شهیچرخاند و حال ساراناز را که سرش را به ش یسرش را م کباری قهیهر چند دق ر،یمس يتو

 ...پرسد

امدهیهنوز حالش جا ن دادیصورتش نشان م ي دهیپر رنگ... 

همانطور که ... ساراناز نگاه کردو به  دیبرد، چرخ نگیپارک يرا که تو نیراه بودند، ماش يتو یسه ساعت دو

 ...هم افتاده بود يرو شیداده بود، پلک ها هیتک نیماش يسرش را به پنجره 

طفلک ... خوابش برده نیبب... یاله: زمزمه کرد یبه آهستگ... دیو چرخ دیلبخندش را د يسود... زد يمحو لبخند

 ...دیبچه م چقدر ترس

 ...یلیآره خ: برد رهیکمربندش را باز کرد و دستش را به طرف دستگ انیک

 ...باز کرد متیدر سمت ساراناز را با مال... شد ادهیپ نیاز ماش و

 م؟یدیرس: شد انیرنگش نما یعسل يو مردمک ها دیلرز شیها پلک

 !؟یشیم ادهیپ... زمیآره عز: شانه اش گذاشت و پچ زد يرو دست

 ...شد ادهیپ یکرد و با سست یهوم

 میو کاپشن ن یدست فیک يسود... را بست نیدر ماش گرشیرا گرفت و با دست د شیدست بازو کیبا  انیک

 ...ساراناز را برداشت يتنه 

 !خب؟... ما يخونه  میبر: گوشش زمزمه کرد يتو... داد و وارد اسانسور شدند هیتک انیک يرا به شانه  سرش

 ... سر تکان داد ساراناز

 ...سارا مواظب باش... داخل دیبر: ستادیانداخت و عقب ا دیکل يسود

 ...نیکرد ریچقدر د! ن؟یسالم اومد: ترالن دم در آمد... خم شد شیبوت ها پیباز کردن ز يبرا

 !چه خبر؟: را گرفت يسود فیک
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 ...یسالمت: تکان داد سر

 يسارا دکمه ها... اتاق خودش بردساراناز را به  انیک... روسرش اش را از سرش گرفت و به اتاقش رفت و

سارا  يآخر را خودش باز کرد و مانتو را از سر شانه ها يدست دراز کرد دو دکمه  انیک... کردیرا باز م شیمانتو

 ...دیکش نییپا

 ...بخوابم خوامیم: دیپتو خز ریز نشیبا همان شلوار ج سارا

 ...زمیباشه عز: دیرا بوس شیموها يشد و رو خم

 ...زد يخواب آلود لبخند

 ...ــانیک: صدا زد ترالن

 ...بلــه: گفت بلند

 ...دیشن یاتاق نامفهموم م رونیترالن را از ب يصدا

 ترالن؟ یگیم یچ: را باز کرد و گفت در

 دونمینم... اممم... شِیآزما هی... مشترکتونه يگفت مال پروژه ... داد يد یس هیاز دوستات اومد  یکی گمیم _

 ...سین ادمیاسمش 

 ه؟یپروژه چ! تو؟ یگیم یچ _

 ...نیخودت بردار بب... وترتهیکامپ زیم يرو... دونمینم... اَه _

 !شده؟ یچ: چانه اش چفت کرد ریسارا پتو را ز... کرد و در اتاق را بست اخم

گردان نشست و لپ تاپ را  یصندل يرو... بود برداشت یجلد سبز روشن يرا که تو يد یباال داد و س شانه

صفحه  يپارك، رو يتو یداده به درخت هیخودش و ساراناز تک ریو تصو دیطول کش يا هیچند ثان... روشن کرد

 ...آمد

 ...شده بود باز کرد رهیرا که به نام خودش ذخ يرا باز کرد و فولدر يد یس

حس کرد دود از  شد،یم کینزد که به ساراناز يو موتور سوار شیچند ساعت پ نیهم يعکس ها دنید با

 ...شودیسرش بلند م

 !!رفته بود؟؟ شیتا کجا ها پ خسرو

 ...بلند شد یصندل يتاپ را عقب سر داد و از رو لپ

 ...یلعنتــــ یلعنت یلعنت: دیکش ادیو سه بار پشت سر هم فر دیرا کف دستش کوب مشتش
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 ...دیاز جا پر ساراناز

*** 

 ...گرفت گارشیاز س یقیعم کام

 ...به سرفه افتاد ندا

 !کنه؟یم تتیدودش اذ: دیرا چرخاند و آهسته پرس سرش

 ...راحت باش... نه: زمزمه کرد یتینارضا با

 ...چسباند و پلک زد انیشا ياش را به شانه  یشانیپ و

گفته  یجمله اش از همه پررنگ تر بود وقت کی... رفت ینم رونیلحظه هم از سرش ب کی يسود يها حرف

 ندهیبه آ... نباشه انیکه شا یوقت کنمیبه شما فکر م...زنمینم نهینم من فقط سنگ پسر خودم رو به سخا"بود 

 "گرفت دهیشه ناد یها رو نم تیعواق یخانم زمان... وابسته ست یلیخ انیبه دخترتون که ظاهرا به شا... تون

 !!! گفت یراست م يتاسف سود تیبا نها... دیکش یآه

 !ه؟یچ: خورد یتکان کوچک انیشا

 ...دیچیرا دور انگشتش پ انیشا کیبار ریهم فشرد و زنج يرا رو شیها لب

 ...فشرد ستالیکر يگاریس ریز يرا تو گارشیو س دیچرخ یکم

 ...دیباز آه کش ندا

 !ندا چت شده؟: دیشد و کالفه پرس زیخ میتخت ن يرو

 !افتاده؟ یاتفاق... بگو: و رخ به رخش قرار گرفت دیچرخ... افتاد نییاش پا نهیس يندا از رو دست

 ...دیو سرش را محکم به بالش کوب دیرو به سقف چرخ انیشا... تکان داد نیرا به طرف سرش

تا  پیکه ک ییاتاق با وجود پرده ها... سقف افتاده بود و تا در اتاق امتداد داشت يلوستر رو ي دهیکش ي هیسا

 ...بود کیتار مهیشده بود، ن دهیکش پیک

 ...دیکش یباشد نفس م ستنیگر يکه انگار آماده  يطور... دیشن یتند ندا را م ينفس ها يصدا

 ...شد زیخ میبه صدا در آمد و ن لشیزنگ موبا فیضع يملود

 ... کردینگاه م لشیموبا يبه صفحه  يهم با کنجکاو ندا

 ...کردیمنزل نگاه م يبه خاموش و روشن شدن صفحه و شماره  یحس خاص چیه یب

 !؟يدیجواب نم: دیپرس متیبا مال ندا
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 ...دیکرد و فلش سبز رنگ را به راست کش مکث

 !بله؟ _

 ...ندیتخت بنش يباعث شد رو يسود يهول و وحشتزده  يصدا

... دیکرد تیو از خسرو شکا دیرفت انیکه با ک ییجا نیا... دونمینم یاگاه ای يکالنتر نیا... ـیا... انیشا _

 ...رمیمن نتونستم جلوشو بگ... بود یعصبان یلیخ... رفت انیکجاست آدرسش؟ ک

 يرفته برا انیاالن ک ؟یگیم یفهمم چ یمامان من نم: گذاشت نیزم يرا رو شیرا کنار زد و پاها مالفه

 افتاده؟ یمجدد؟ چرا؟ اتفاق تیشکا

 ...بعدش... شد یعصبان یلیخ دید یوقت... دیرو که د يد یاون س... نه: با لکنت گفت يسود

 بدم؟ حیمن بهش توض يدیمامان اجازه م: را قطع کرد يسارا کالم سود فیظر يصدا

 ...سالم: دیچیگوشش پ يسارا تو يبعد صدا يا لحظه

 يد یس نیا انیکجاست؟ جر انیشده؟ ک یچ: طاقت و بدون سالم، مسلسل وار شروع به حرف زدن کرد یب

 افتاده؟ يشده؟ اتفاق بد یباز چ ه؟یچ گهیکه مامان م

 !شده؟ یسارا چ: چشم نگاهش کرد و لب زد ياز گوشه ... شانه اش حس کرد يدست ندا را رو ینیسنگ

 يموتور هیبعد در خونه شون ... شد یمرخص م مارستانیاز ب... زونهیما رفته بودم که اون دختره او... خب _

 ...بزنه به من خواستیم

 ه؟یک گهید زونهیتره آودخ! ؟یچ: دیاز جا پر انیشا

 شیهمون نامزد قبل... گهیهمون د: تلفن را دست به دست کرد یاش انداخت و گوش ینیب يرو ینیچ ساراناز

ما  خواستهیفقط م نکهیمثل ا هیاون موتور گهید یچیبعد ه... رو ول کن نایاَه اصال ا... باباش کتکش زده... تارا

هم تا  انیک... همون صحنه بود يها کسفرستاده بود که ع يد یس هیخونه هم  میدیرس یوقت... رو بترسونه

 ...میریجلوشو بگ میما هم نتونست... از خونه رونیکرد رفت ب یقاط دید

 ...شیا... سیجلو دارش ن یشکیه گهید کنهیرم م یوقت: با خودش زمزمه کرد و

به مامان بگو ... دمیکردم خبر م داشیاگه پ یآگاه رمیمن م... خب یلیخ: اش را فشرد یشانیکف دست پ با

 ...نگران نباشه

 ...رساند انیکرد و تماس را به پا يتشکر سارا

 ...فرستاد رونیب ینفسش را با کالفگ انیشا
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 افتاده؟ ياتفاق بد: دیپرس اطیبا احت ندا

 ...داد حیندا توض يبرا يسرسر راهنش،یپ يبستن دکمه ها نِیح

 ...خطر ناکه یلیآدم خ نیا انیشا: را گرفت شیبازو ندا با دو دست... دیرا پوش شلوارش

... من فقط دو سه روز نبودم... فتهیب رمیفقط اگه گ... پدر و مادر یشرف ب یب: کمربندش را جا انداخت سگک

 ...اوووف! ؟یعنیاتفاق افتاده  نهمهیا

 ...را مرتب کرد شیدست موها با

 !داداشت کجاست؟ یدونیحاال مگه تو م: را به طرفش گرفت نیماش چیسو ندا

گفت احتماال رفته  یمامان که م: دیدور، دور خودش چرخ کی لشیکردن موبا دایپ يرا گرفت و برا چیسو

 ...شهیم یچ نمیبب رمیحاال م... یآگاه

 ...مواظب خودت باش: نگاهش کرد ینگران با

 ...خانه، با نگاه دنبالش کردرفتنش از  رونیندا پشت سرش رفت و تا ب... تکان داد و اتاق را ترك کرد سر

..... 

نگران نباشم  تونمیم... نگران نباش نگران نباش یگیم یشما ه ه؟یچه وضع نیا: دیکوب زیم يدستش را رو کف

 ! جون خانواده م در خطره؟ یوقت

 ...میکنیم يریگیپ میاحتشام ما دار يآقا دیآروم باش: داد هیاش تک یبه صندل ينسبتا جوان با خونسرد سروان

 ...کرد یترش م يسروان جر یتفاوت یو ب يخونسرد... زده نگاهش کرد حرص

اصال مگه  ن؟یکرد یتفاوت برخورد م یافتاد انقدر ب یخانواده خودتون هم م يبرا یاتفاق نیشما اگه همچ _

 یزن م يبرا یاتفاق هی دینشون نداد؟ حتما با یعکس العمل چیه چکسیچرا ه ست؟یاون خونه تحت نظر ن

 فتاد؟ ا

 ...میکنیم يریگیپ میعرض کردم ما دار: انگشتانش چرخاند انیرا م خودکارش

کار از  یوقت شهیمملکت هم نیا يتو... خنده داره... واقعا جالبه: سر داد شیموها انیو هر دو دستش را م دیچرخ

 ...رسنیتازه سر م یانتظام يرویزحمتکش ن نیمامور گذرهیکار م

 ...دیاحترام خودتون رو نگه دار _

 تیموقع يشانس آورده بود که مالحظه ... بلند شده بود زشیسروان افتخار داده و از پشت م... عقب برگشت به

 ...آورد یم نییهمانجا فکش را پا یول... کرد یسر شانه اش را م يو درجه و آن چهار ستاره 
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سرهنگ داخل ... دیخسته به طرف در چرخ انیک... داد ینظام و بالفاصله سروان احترام دیپاشنه چرخ يرو در

 ...کردینگاهش م يدیبع یسر خورد که با نگران انیشا يچهره  يسرهنگ، رو ينگاهش از سر شانه ... شد

 شده؟ یچ ان؟یک _

 زد؟یرا به نام صدا م انیک یسرهنگ واعظ... آشکارا جا خورد سروان

 یلیخ شونیا یول... میکنیم يریگیپ میمن خدمتشون عرض کردم که ما دار: را جمع کرد و گفت شیو پا دست

 ...عصبــ

من ... اتاق من میبر ایب: گذاشت انیک يبازو يسکوت باال آورد و دست رو يدستش را به نشانه  کف

 ...شده یچ گمیبرات م... انمیدرجر

 ...ختیر شیآب برا یوانیو ل ندیبش یصندل يوادارش کرد رو... را به اتاقش برد انیک

 ؟یخوب: ستادیسرش ا يباال انیشا

 ... نگاهش کرد و چشم غره رفت ظیغ با

ما عکس العمل  يبه نظرت اگه مامورا یول... کنمیدرك م تویجان من نگران انیک: نسشت زشیپشت م سرهنگ

حواسشو جمع کنه  شتریاون ب یشد؟ هر چ یشما بدتر نم يکه تحت نظره برا دیفهم یو خسرو م دادینشون م

 ...شهیکار ما سخت تر م

 ...به زنم زدیچشم من داشت م يجلو... زدشیچشمم داشت م يجلو: دیگرفت و نال شیدست ها انیرا م سرش

 ...دادیحق م انیبه ک... هم قفل کرد يرا تو شیگذاشت و انگشت ها زیم يرا رو شیآرنج ها سرهنگ

 يهر گند... کردن يدو تا هر کار نیا... نیکن ییاز اون اردالن بازجو: مدبه حرف آ يگرفته ا يبا صدا انیک

 ... اون راننده ای... خسرو کجا رفته دونهیحتما م... زدن با هم بوده

 یوقته با خسرو ارتباط یلیخ... شخصهیم فشیاون راننده که تکل... کارها رو انجام دادم نیا يمن خودم همه  _

 يتو دهیم حیکه ترج ترسهیم ياونقدر ایکه خسرو کجا رفته،  دونهینم يزیواقعا چ ای... اردالن هم... نداره

 ... رو از خسرو لو نده يزیبازداشتگاه بمونه و چ

کرد اگر موتور سوار تنها  یتصور م یوقت... کردیبه آن صحنه فکر م یهنوز هم وقت... درناکش را فشرد یشانیپ

 ...دادیم ریمس رییتر تغ رید هیثان کی

 ...شتریب یلیخ... کرد دوست داشت یکه تا به حال فکر م يزیاز آن چ شتریساراناز را ب... گرفت نفس

... 
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 ...برسد انیسرعت داد تا به ک شیخارج شد و به قدمها یآگاه ياداره  ياز محوطه  انیسر ک پشت

 ...انیک _

 !؟یخوب: شانه اش گذاشت يدست رو انیشا... را مشت کرد شیو دست ها ستادیا

 !به تو مربوطه؟: و با تمسخر نگاهش کرد دیچرخ

 ...ــانیک: زده پلک زد حرص

 ...ندارم یاجیتو احت یمن به احوال پرس: افتاد نییشانه اش پا ياز رو انیرفت و دست شا عقب

 ... نجایمنو بگو که تا ا... به درك: و عقب رفت دییهم سا يرا رو شیها دندان

 ...ستیاصال مهم ن... ولش کن: تکان داد یتمام گذاشت و سرش را عصب میرا ن کالمش

 ...روشن شد یرنگ دیسف B.M.W يرا فشرد و چراغ ها موتیر و

 يپولدار يکردن زن ها سهیو سرک هاتیتو برو به گند کار... يکرد شرفتیخوبه پ: پوزخند زد و بلند گفت انیک

 ...یکن یابراز نگران یکس يبرا ستیالزم ن... که ده سال از خودت بزرگترن برس

 ...رنگش رفت ينقره ا يو به طرف پژو دیبا تمسخر خند و

 ...آورده بود شینحو به رو نیرا به بدتر زیهمه چ انیک... سر جا خشک شده بود انیشا

 ...گذشت انیشا يرو شیشد و با شتاب از پ سوار

 ...شد یمشتش فشرده م يتو B.M.W موتیو ر چیسو... دییهم سا يرا رو شیها دندان

*** 

 !ماما؟ _

_ ... 

 ...مـــامـــــا: رفت و تکانش داد جلو

 جون مامان؟: دیباال کش شیپاها يکتف پروا را گرفت و رو... خورد و به خودش آمد یتکان

 اد؟ینم انیشا: دیپرس بچگانه

ازش  يخبر چیخانه را ترك کرده بود و ه انیاز هفت ساعت بود که شا شتریب... ساعت نشست يرو نگاهش

 ...شب بود ازدهیساعت ... نداشت

 ))وابسته ست انیبه شا يادیدخترتون انگار ز(( 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ١١٦ 

صورت پروا را با نوك  يجلو يموها... شد یسرش تکرار م يتو يسود يصدا... پلک زد و سر تکان داد محکم

 ماما؟ ستیگرسنه ت ن: انگشت کنار زد

 ...ان دادتک نیرا به طرف سرش

 ...کن بعدم بخواب شیج میبر ایپس ب: زمزمه کرد ندا

 اد؟ینم انیشا: دیاش را خاراند و باز پرس گونه

 ياز خانه  انیکه شا يچند روز نیمخصوصا هم... وابسته شده بود انیاز حد به شا شیپروا ب... کرد اخم

 ...گذراند یوقتش را با او م شتریخودشان قهر کرده بود و پروا ب

 ... ادینم... نه _

 چرا؟: دیپرس کودکانه

 ...دونمینم: حوصله لب زد یب

 یاشنا م یبا کس انیاگر شا وست؟یپ یم قتیبه حق يسود يدرصد از حرف ها کیاگر تنها ... نگاهش کرد پروا

 !؟...عاشقانه دوستش داشته باشد توانستیشد که م

 شد؟ یم یپروا چ فیتکل... خودش به درك... کرد بغض

 ...آمد يباز شدن در ورد يصدا

 ...اومد انیشا: دیپر نییپا شیپا يذوق زده از رو پروا

نگاهش  رهیخ... بست یدر را پشت سرش م انیشا... دیرس يرا تماشا کرد و به در ورد دنشیدو ریمس مات

 ...دادیاز حد خسته نشان م شیب... کرد

 ...حلقه کرده بود، بغل گرفت و به طرفش آمد شیرا که دست دور زانوها ییپروا دید

کجا : دیو محکم پرس دیسالم گفتنش را شن يصدا... سالم کند انیشا نباریمنتظر ماند تا ا شه،یهم برخالف

 !؟يبود

 ...یآگاه ياداره : جواب داد کوتاه

 !موقع شب؟ نیتا ا: را باال انداخت شیابرو يتا کیساعت برگشت و  يرو نگاهش

 ...از جا بلند شد و به طرفش رفت... ب ندادجوا انیشا

 ...یبخواب دیبا... پروا ایب: دست دراز کرد و گفت... بود دهیچسب انیشا ي نهیبه س پروا

 ...دیپر یپلکش م يگوشه ... نگاهش کرد رهیخ انیشا
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 ...خوامینم: فرو برد انیگردن شا يانحنا يسرش را تو پروا

 ...پروا: صدا زد تیجد با

 ...تا بخوابه برمشیبذار لباس عوض کنم خودم م: دستش را به کمرش چسباند کف

االنشم  نیهم... الزم نکرده: کند شیجدا انیدخترك گذاشت تا از اغوش شا يدو دستش را دو طرف پهلوها هر

 ...از وقت خوابش گذشته یبه خاطر تو کل

 به خاطر من؟: کرد ینم شیبود و رها دهیبه گردنش چسب پروا

مگه من با شما ... پروا... االن منتظرت بود نیتا هم... به خاطر تو... بله: پروا تقال کرد دنیدر اغوش کش يابر

 !ستم؟ین

 یچه اتفاق... کرد یهاج و واج نگاهش م انیشا... به طرف پله ها رفت... به آغوشش آمد هیبا بغض و گر دخترك

 !افتاده بود؟

با نوك انگشت گونه اش را ... شده بود سیدخترك خ يپلک ها... نشاند تخت يپروا را به اتاقش برد و رو ندا

 !پروا؟: نوازش کرد

 با ماما؟ هوم؟ يعروسک؟ قهر کرد: داد رونیب ینفسش را هوف... دادیقهر کرده بود و محلش نم... دیورچ لب

 ...بمونم انیشا شیپ يذارینم _

نشسته  انیساعت منتظر شا نیحال تا ا نیاش خمار خواب بود و با ا یشیم يچشمها... را نوازش کرد شیموها

 ... بود

 بمون خب؟ ششیپ یبخواب فردا هر چقدر خواست... رهیاالن که د _

 ...رهیفردا م: گفت مظلومانه

 !باشه؟... دمیمن قول م... رهینم: دخترش بغض کرد يصدا يبغض تو از

حال  نیبا ا... اش داشت یتیوچکش انداخته بود نشان از نارضاک ینیب يکه رو ینیچ... مطمئن نگاهش کرد نا

 ...دیسر تکان داد و دراز کش

 ...نیافر: دینرم و خنکش را بوس يخم شد و گونه  ندا

 ...دیبرهنه اش باال کش ياش را تا سر شانه ها یلحاف نازك عروسک و

در را بست ... اتاق را ترك کرد یحوصلگ یبا ب... منظم شد و به خواب رفت شیکه نفس ها دیطول نکش یلیخ

 ...دیکش ینیاش گذاشت و ه نهیس يبود، دست رو ستادهیکه پشت سرش ا انیشا دنیبا د... دیو چرخ
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 !ندا؟ یچ یعنیکارا  نیا _

 !کدوم کارا؟: دست کنارش زد با

 ...يدیمنظورمو خوب فهم: حرکت برش گرداند کیرا گرفت و با  شیبازو

 ...کرد یم دادیصورتش ب يتو یخون افتاده بود و خستگ شیچشمها... ندیتا صورتش را ببرا باال گرفت  سرش

 ...وابسته نشه ادیها ز بهیبفهمه به غر دیپروا با: گفت آهسته

 !ها؟ بهیغر: زد و ناباورانه تکرار کرد بهتش

 ...دوخت انیشا يگرد شده  ياز چشمها ریغ ییمعذب نگاهش را به جا ندا

 ...ندا: اش را تکان داد شانه

 گم؟یمگه دروغ م ه؟یچ _

 ...شده تیزیچ هیتو امشب ... هه: دیخند یعصب

تو ... پروا رو نسبت به تو کم کنم یوابستگ دیبا... امیتازه دارم سر عقل م... شده میزیچ هیمعلومه که : کرد فوران

 ...من که بزرگتــ... فهمه ینم... اون بچه س... یستین شهیکه هم

 ؟یکه چ یکنیم غیج غیج يسادیدر اتاق بچه وا... سیه: را گرفت و داخل اتاق کشاندش ستشد

تو الزم نکرده به من بچه ... کنمیهر جور که دلم بخواد رفتار م... خودمه يبچه : و عقب رفت دیرا کش دستش

 ...يبد ادی يدار

 واقعا حالت خوبه؟: دیکف دست به چانه اش کش با

به تو  يپروا اونقدر... کنمیخودم و بچه مو بدبخت م یدست یدارم دست... ستیحالم خوب ن... نــه: دیکش غیج

من  يسر بچه  ییچه بال... ياگه بر... یروز تو نباش هیاگه ... دهیم حیتو رو به منم ترج گهیوابسته شده که د

... ذارمینم... یمون یمن نم يمن و بچه  يبرا... ستین یتو موندن... زنمیمن احمقم که دارم خودمو گول م اد؟یم

 ...یپروا رو به خودت وابسته کن نیاز ا شتریب ذارمینم گهید

 ...ستیواقعا حالت خوب ن _

 ...شانه و گردنش عقب زد يبلندش را از رو يو حرص زده موها دیچرخ ندا

 زده؟ یحرف یمن قراره کجا برم؟ تو چت شده؟ کس ه؟یمزخرفات چ نیا... ندا _
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 ه؟یبه چ یچ فهممیمگه من خودم عقل ندارم؟ خودم نم... ــــررررینخ: دیصورتش توپ يو تو دیعقب چرخ به

که ده سال از خودش بزرگتره  یزن... که یبا زن... به سن و سال تو يپسر هی يدید یبهم بگه؟ ک دیبا یچرا کس

 !بمونه؟

 ...دیلرز شیلب ها... گلو شکست يآخرش تو ي جمله

 ...ندا: ه جلو برداشت و لب زدب یقدم انیشا

 ...چرخاند يگریدستش را باال اورد و ندا صورتش را به سمت د... دیدرخش یاز اشک م شیها مردمک

 ...هوا معلق ماند يتو دستش

خواب  ؟يشد یجن ؟يدیمن م لیتحو هیچرت و پرتا چ نیا... من خودم به زور سر پام: زمزمه کرد یاهستگ به

 چته؟ ؟يدید

 نویو خودت هم ا انیشا یستین یتو موندن... محضه قتیحق نایچرت و پرت؟ ا یگیحرفا م نیتو به ا: دیگز لب

پسر  هیتو  دونمیمن م... دارم خودمو گول بزنم یچرا سع دونمیفقط نم... دونمیخوب م نویمنم ا... یدونیخوب م

من ... نهیبیصدمه م یلیاون خ... اما پروا یچیمن ه... يریم یکن دایپ تویزندگ یعشق واقع یمطمئنا وقت... یجوون

 ...بذارم که تونمیواقعا نم... ادیسر دخترم م ییکنم که چه بال ینیب شیاالن پ نیموضوع رو از هم نیا تونمیم

 ...ــشیه _

از پروا دل بکنم که تو  تونمیکجا قراره برم؟ هوم؟ کجا برم؟ مگه من م: اشاره اش را باال گرفته بود انگشت

 ...نمیبیاز همه صدمه م شتریکار باشه خودم ب نیاگه قرار به ا ؟یدنشیصدمه د نگران

 ..یول... یگیم نویاالن ا _

 ...تو رو هم... من پروا رو دوست دارم: را خم کرد سرش

 ....ــیباش یمنطق ایب... گوش بده انینه شا _

 ...دشینرم بوس انیشا... حد ممکن گشاد نیتا آخر شیچشمها

*** 

 ...دیچیمشامش پ يتو گاریس يبو... دیو چرخ دیرا باال تر کش لحاف

 ... پوست تنش از شدت سرما دون دون شده بود... دیدست کش شیرا جمع کرد و به بازوها شیها شانه

که خم  دیدیرا م انیکه در تراس را پوشانده بود، شا يریحر ياز پشت پرده ... چانه اش محکم کرد ریرا ز لحاف

 ...داده هیرا به نرده ها تک شیشده و دست ها
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 ...پلک بست عیو سر دیکه چرخ انیشا

ندا  يرنگ چراغ خواب لرزش پلک ها ینور صورت ریز... لب تخت نشست... را کنار زد و در تراس را بست پرده

 ...دیرا د

 !؟يداریب: گذاشت یپاتخت يرا از دور مچش باز کرد و رو ساعتش

 ... نشان نداد یعکس العمل ندا

 ...يداریکه ب دونمیم.... کنمیجمله م رو اصالح م: زد شخندین انیشا

 ...يکرد دارمیب: دیرا د انیشا شخندیباال رفت و ن شیها پلک

 ... دیگفت و دراز کش یهوم

 !م؟یما قراره به کجا برس: مقدمه گفت یب انیشد و شا رهیرخش خ میبه ن ندا

همان موقع ... همسر سابقش... بود دهیسوال را پرس نیهم سال ها قبل ا گرینفر د کی. ..خورد یمحکم تکان

ما : بود دهیپرس صالیاست تیبار با نها کیکرد،  یخرج م يندا صبور يها یکه در مقابل تمام کج خلق ییها

 !م؟یقراره به کجا برس

 !!!بعد از آن ندا پروا را باردار شده بود و

 ...یکن نییتع دیتو با: زمزمه کرد ینرم به

 !من؟: شد زیخ میآرنجش ن يو رو دیچرخ

نگاه از ... خوردیندا تاب م يچشم ها شیپ دشینازك و سف ریمردانه اش باز بود و زنج راهنیپ يها دکمه

من ... تو... آره: بوجود آورده بودند گرفت و گفت ییبایز يکه در هم ادقام شده و انحنا Hو  S نیحروف الت

... دمیو سوالِ تو رو هزار بار از خودم پرس... دمیو کامال بهش حق م... مامانت فکر کردم يبه حرف ها یلیخ

 !م؟یبمون مهینصفه و ن يرابطه  هی فیبالتکل ينطوریهم دیتا آخر با م؟یواقعا ما قراره به کجا برس

 ...مامانم... رهیگیبگو موضوع از کجا نشات م... خب پــس _

عشق ... خودت یدنبال زندگ يبر يبخوا... یروز تو نباش هیاگه ... منطق بود يمادرت از رو يحرف ها _

 !شه؟یم یما چ فیتکل... خودت

 ...هه... عشـــق... یزندگ: زد پوخند

 ... میباش یمنطق ایب انیشا _

  ؟یچ یعنیمنطق از نظر تو ... میباش یمنطق... باشه! ؟یمنطق _
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 !نشه؟ رییدستخوش تغ... تو یرفتن ناگهان... من و دخترم به خاطر تو یداره که زندگ وجود ینیچه تضم _

 !ن؟یتضم: خودش تکرار کرد با

 ؟يخوایم نیتضم: بلند تر رو به ندا گفت و

 ...آره: اش مصمم بود چهره

 !عقدت کنم؟ يخوایم _

 گفت؟ عقدش کند؟ یچ انیشا... حرکت ماند یب يلحظه ا يبرا

 !؟یچ: شد زیخ میرا کنار زد و ن لحاف

 ن؟یتضم ؟يخواینم نویمگه هم: گفت یسادگ به

 ...خودم نفع نکهیحرف ها رو نزدم به خاطر ا نیمن ا: گرفت جبهه

 ...منم... نیتضم یتو گفت... دونمیم: را باال گرفت دستش

  ...شانه اش را باال داد و

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !؟یگفت يجد نویا: دیآهسته پرس ندا

 دارن؟ یکه شوخ خورهیم ییمن به آدم ها ي افهیبه نظرت ق: بالش افتاد يرا صاف کرد و سرش رو آرنجش

 ...یعنی... خب _

هم  يو محضر یاگر رسم یحت یول... یحرفم ناراحت بش نیممکنه از ا دونمیم... ندا یبدون دیرو با ییزایچ هی _

 يخانواده  یول... يمستقل و با اراده ا... یموفق... یتو خوشگل... کنن یمن تو رو قبول نم يخانواده  میعقد کن

 يخانواده  يموارد تو نیو ا... کننیتوجه م نیاز شرع و د شتریب یلیبه عرف خ... خودشون رو دارن دیمن عقا

 ...متاسفانه ستیمن عرف ن

ها را به شدت بد  طور رابطه نیا... بودند نطوریروز ها اکثرا همه هم نیا... گفت یراست م انیشا... گرفت دلش

 ...واقعا مسخره بود... یدانستند فقط به خاطر اختالف سن یم
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 نیا فیکه هستم تحمل کن تا تکل ينطوریفعال منو هم... کشه یکم طول م هی نکهیا... گهید زیچ هیو  _

تا به خودم و روابطم  شهینکنن من فکرم راحت نم ریتا خسرو رو دستگ... که اتفاق افتاده معلوم بشه یاناتیجر

 ...هم یتونیصبر کن و اگه نم یتونیاگه م.... کنهیم دمونیداره تهد... فکر کنم

 ...انیشا _

 !هوم؟ _

 ...کنمیصبر م _

 ...خب: و نگاهش کرد دیپهلو چرخ به

مخصوصا ... ارمیتونستم دلشون رو به دست ب دیشا... یخانواده ت با من مخالفن ول دونمیم: کرده بود بغض

 خب؟... مامانت

 يزیچ یتا وقت ادیبا همه راه م... هیمنطق... مامان من مهربونه... به خودت داره یبستگ: زمزمه کرد یتفاوت یب با

انجام  لشیخالف م يزیبشونه و چ یکه نتونه حرفش رو به کرس يامان از روز یول... نباشه لشیبر خالف م

 ...بشه

 ...اشکال نداره _

... قاطع میتصم هی... یگرفت میهر وقت تصم... یخوب فکراتو بکن یتونیکه موضوع خسرو حل بشه م یتا وقت _

 ...به نفع خودت و پرواست، بهم جواب بده یکنیو فکر م... ینداشته باش دیکه توش ترد

 ...انیشا _

 !هوم؟ _

 ...دوست دارم _

 یم یچ انیدل شا يمهم نبود تو شیبرا.. .دست دراز کرد و ندا به آغوشش آمد... لبش تکان خورد ي گوشه

 تینها یب یمهم نبود مخالفان... دهیودرشت خواب زیاز مشکالت ر یخواسته کوه نیمهم نبود پشت ا... گذرد

 ...سرسخت دارد

از جنس عشق  يوندیپ نباریبتواند ا دیاجبار، شا يازدواج نا موفق و از رو کیکرد که بعد از  یفکر م نیبه ا تنها

 ...به کندرا تجر

*** 

 ...صاف کرد شیاور کتش را برا ي قهی
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 ...را مرتب کرد شیزد و با کف دست موها يلبخند

 ...را برداشت و به دستش داد انیک لیو موبا چیو سو دیچرخ سارا

 ...دشیگرفت، دست ساراناز را گرفت و به آغوش کش یرا م لیکه موبا ینیح

 ...قلبش گوش داد يحرکت به صدا یچسباند و ب انیک ي نهیاش را به س گونه

 !ساراناز؟: زمزمه کرد ینرم به

 ؟یکنیبخوام قبول م يزیچ هیاگه ... یعنیازت بخوام؟  يزیچ هی شهیم: ادامه داد انیگفت و ک یهوم

 !شده؟ يزیچ: باال گرفت انیک يچهره  دنید يو سرش را برا دیکش عقب

 ...فقط... نشده يزیچ... نه: نگرانش لبخند بزند يکرد به چهره  یسع

 ؟یبش الیخ یرو کال ب نایکار کردن و ا ي هیقض نیا شهیم... شهیم: لبش را با دو انگشت کند پوست

 !ان؟یک: را گرد کرد شیچشمها

تو تا حاال ... محدودت کنم خوامیکه من نم یدونیم... سارا نیبب: خم شد یرا با دو دست گرفت و کم شیبازوها

 ...یول... يدادانجام  یکه خواست يهر کار

 ...انینکن ک تیاذ _

 دادمیکنم از همون اول بهت اجازه نم تیاذ خواستمیاگه م... کنمینم تیاذ: وارد کرد شیبه بازوها یفیخف فشار

بازم  یول... ارمتیخودم ببرمت و ب تونمیمن م... ینیبیم طمونویشرا يخودت دار یول... یکه مشغول به کار بش

 ... فتهیب ینکرده اتفاق ییاکه خد یازم دور بمون ادیز خوادیدلم نم... رهیگ یدلم آروم نم

مواظب خودت  ای یستیکه بچه ن یبگ يخوایاالن م دونمیم: به سرعت گفت انیدهان باز کرد و ک ساراناز

 !ارزه؟ یم... ارزه ینم سکشیساراجان به ر یول... یهست

 ...کرد یم نیذهنش سبک سنگ يانگار داشت موضوعات را تو... نگاهش کرد رهیخ

 ... رهیخب تو خونه بمونم حوصله م سر م: گفت کودکانه

 ...یول... یبکش یبه خاطر ما سخت ستیحقت ن... زمیعز دونمیم: زد پلک

 یبه خاطر ما سخت یگیکه م یچ یعنی... میخانواده ا هیبه هر حال ما ... نبود نیمنظور من ا... انینه ک: گفت تند

 از شما ها جدام؟ مگه من ؟یبکش

 ؟یکن کاریچ يخوایحاال م... نگفتم يزیمن که چ... باشه: اخمو و تخسش لبخند زد يچهره  به

 ...رو هم جمع کنم لمیبرم اطالع بدم وسا دیبا... گهیرم د ینم: بود، ناچارا زمزمه کرد یته دلش ناراض نکهیا با
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 !خب؟... برمتیبگو من خودم م يبر یهر وقت خواست: را رها کرد شیسر تکان داد و بازوها انیک

... ساراناز: با دو انگشت چانه اش را گرفت و سرش را باال آورد... کرد یم يناخن انگشت اشاره اش باز با

 !؟يدیشن

 ...فرستاد رونیاز ته حلقش ب يخفه ا هوم

 ...خم شد دنشیبوس يلبخند زد و برا انیک

 ...جا خورد انیک... کرد لیدستش را حا ساراناز

 ...انیک خوامیازت م يزیچ هیمنم : زمزمه کرد یآهستگ به

اون  گهید: گذاشت و ملتمسانه گفت انیک يشانه ها يرا رو شیکف دست ها... کرد ینگاهش م پرسشگرانه

 ...کنمیخواهش م... نیتارا رو نب گهید... انیک نیدخترو نب

 ...سارا: را تر کرد لبش

که  ستین نیمنظور من هم ا... یبا اون داشته باش ییها يهمکار هی يکه مجبور دونمیمن م نیبب... انینه ک _

دوس ... شمیم تیاذ یهم باهاش حرف بزن یاگه تلفن یحت.. بذار راستشو بهت بگم نیبب... ایبه تو اعتماد ندارم 

 ...خونمیدخترم و راحت نگاهشو م هیمخصوصا که من خودم ... ندارم

اسم خودخواه  يخوایم... دهیواقعا منو آزار م نیوا... انیاون دختر هنوز عاشقته ک: ردبست و با درد زمزمه ک پلک

 ...گفتم، گفتم یم دیرو که با يزیمن چ... روم بذار يخوایم یچ یاصال ه ایبچه  ایحسود  ای

 ...نشه رتید انیک: دیاتاق شن رونیرا از ب يسود يصدا

 ...شهینم رشینه د: گفت یم طنتیترالن که با ش يآهسته  يخنده  و

 ...ساراناز داد يبق کرده  ياتاق گرفت و به چهره  يرا از در بسته  نگاهش

 ... شد یجوره پاك نم چیلبش نسشته بود که ه يرو ياراده ا یب لبخند

 ...يرو نگفتم که بخند نایا... انینخند ک: زد انیک يمشت به سرشانه  با

 رمیراست م هی شمیم الیخ یکالسمو ب ای يدیم یبوس مشت هیاالن  نیهم ای: پاك کرد چیدهانش را از ه دور

 ...تارا شیپ

 ...ـــانیک: گلو خفه کرد يرا تو غشیج

 ...کرد یرا کر م انیک شیها غیتنها بودند قطعا با ج اگر

 ...ــــزمیعز: انداخت شیدور شانه ها دست
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 ...کهیمرت... ولم کن: دیایب رونیب شیتقال کرد تا از حصار دست ها یتصنع

 نمش؟یبب گهیبار د هیفقط  يدیاجازه م: فرستاد شیموها يگوشش رد کرد و البه ال يرا از باال شیها انگشت

 یشرف یعجب ب: فاصله گرفتنش را یاحساسش کرد و ناگهان شیدست ها ریشدن عضالت ساراناز را ز منقبض

 ...غلط کردم بهت گفتم اصال.... هــا انیک يشد

با  یول... کرده بود یتارا گاو صندوق خسرو رو خال... نمشیبب گهیبار د هی دیبا... سارا کنمینم یشوخ: شد يجد

 ...نه ای شهیم دایپ شنونیب يبه درد بخور زیچ نمیبب خوامیم... لویاون وسا رمیکه افتاد نشد ازش بگ یاتفاقات نیا

 ...خب لهیخ: گفت یکوچولو و گردش انداخت و ناراض ینیب يرو ینیچ

 ...بار هــا هی نیهم یول: تکان داد انیصورت ک يگرانه جلو دیانگشت اشاره اش را باال اورد و تهد و

 ...چــشـــم: خم کرد سر

 ...میگذاشت ییقرار ها هیخانم کجا کجا؟ فک کنم  یه: آرنجش را از پشت گرفت انیک... دیگفت و چرخ یشیا

 ...قرار گرفت شیدو طرف پهلوها انیک يو دست ها دیبا خنده لب گز سارا

*** 

 ...اش انداخت یبه ساعت مچ یخانه که خارج شد نگاه از

 ... کرد یساراناز را راحت م الیگرفت و خ یم لیزود مدارك را از تارا تحو یلیخ دیبا

جالت شده خ کیمنافع خودش به تارا نزد يتنها برا انیکردند ک یو شهاب که فکر م نایاز نگاه م... بود معذب

 ...بود نیهم هم قتیو متاسفانه حق... دیکش یم

کوچه  چیدر پ یقرمز رنگ يسفر کلتیکه موتور س دیبغل د ي نهیاز آ... را باز کرد نیرا فشرد و در ماش موتیر

 ...شد دیناپد

 ...موتور سواران حساس شده بود يروزها به همه  نیا... را فوت کرد و سوار شد نفسش

 ...از کوچه خارج شد یبغل گذاشت و استارت زد و به آرام یصندل يرا رو فشیک

شد، حس کرد باز هم همان موتورسوار را با همان مشخصات  یاصل ابانیکه گذشت و وارد خ يا قهیدق چند

 ...دید

 ....کرد یم بشیموتور سوار تعق... لب لعنت فرستاد ریز... جلو به پشت سرش نگاه کرد ي نهیآ از

 ...نثار خسرو کرد یکیو فحش رک دییهم سا يرا رو شیها دندان

 ...سرعتش را کم کرد و متوجه شد که سرعت موتور سوار هم به همان نسبت کم شد یکم
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 شیرو شیپ يایو از سمت راست، از پرش انهیپدال گاز فشرد و ناش يرا رو شیپا... شد یم زیداشت لبر صبرش

 ....همزمان بلند شد نیبوق کشدار چند ماش يصدا... سبقت گرفت

 ...دید نهیکشاند و باز موتور سوار را از آ ابانیخ يرا به کناره  خودش

 ...وارد کوچه شد يکه موتور دیو د دیبه وسط کوچه رس.. دیچیپ يکوچه ا يهمان سرعت باال، تو با

 ...مقدمه ترمز گرفت و در را باز کرد یب

 ...برخورد کرد نیسوار با شدت به در ماش موتور

*** 

 ...شب گذشته بود که وارد خانه شد مهیاز ن ساعت

 ...را روشن کرده بود منینش یکمرنگ نور

 ...دیلب گز شیکرد و از سوزش بازو زانیکتش را او اور

 ان؟یک يکجا بود: ظاهر شد شیرو شیکه پ دیرا د ترالن

 ...ـــــسیهـ: اش گذاشت ینیب يرو انگشت

 ...مامان دق کرد ؟يدادینم يچرا جوا تویگوش: آمد و پچ پچ کرد جلو

 ...شارژ تموم کرد میگوش: ترالن گذاشت و به جلو هلش داد يبازو يرو دست

 ؟يکجا بود: دیمجددا پرس ترالن

 ...اومد شیکار پ: پاسخ داد کوتاه

 مامان؟: شانه اش گذاشت يبه خواب رفته بود رفت و دست رو شیرو يکه سود يبه طرف کاناپه ا و

 مامان؟ : تکرار کرد انیخورد و ک ینتکا يسود

 ان؟یک: گنگ زمزمه کرد... شد انیخون افتاده اش نما يباال رفت و چشم ها شیها پلک

 ...اومد شیکار پ... دیمامان؟ ببخش ينگران شد: دیاش را بوس یشانیشد و پ خم

 ...بچه يتو که منو نصفه جون کرد: دارش را لمس کرد شیته ر ي چانه

 ...امیم ریکه د دادمیخبر م زدمیشارژش تموم شد وگرنه زنگ م میگوش... دیببخش... مامان خوامیمعذرت م _

خبر  هیهفته س گذاشته رفته  کیکه  انیاون از شا... خدا از دست شما ها يا: دیکش یقینفس عم يسود

 ...يگردینصفه شب برم رونیب يریاز تو که صبح م نمیا... از مادرش رهیگینم

 ...بلند شو... پاشو برو تو اتاقت بخواب... مامان گهید دیببخش: گفت يسرسر... قرارش کرده بود یب شیبازو درد
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گفت و وارد اتاقش  ریبعد هم ترالن شب بخ يا هیثان... و از جا بلند شد و به اتاقش رفت دیکش یآه يسود

 ...شد

 ...نشده بود ورشیپل یمتوجه پارگ یکیتار يتو يسود... داد رونیب ینفسش را با آسودگ انیک

تختش به خواب رفته  يساراناز که رو دنیبا د... سر و صدا در اتاقش را باز کرد و داخل رفت یو ب یاهستگ به

 ...شدیبدتر نم نیاز ا... و نفسش حبس شد دیکش یبود، آه

 ...را از تن خارج کرد ورشیدست پل کیو با  یو به سخت دیلبش را گز ي گوشه

 !؟ياومد انیک: خورد و خواب آلود زمزمه کرد ینتخت تکا يرو سارا

 ...گفت یهوم... بکوبد واریسرش را به د خواستیم دلش

 ؟يدادیکه تلفنتم جواب نم يکجا بود: تخت نشست و دلخور گفت يرو سارا

 ...به طرف چراغ خواب دست دراز کرد و

 ...از اتاق را روشن کرده بود یسقف افتاده و قسمت يبه خودش بجنبد، نور چراغ خواب رو انیک تا

 ...دیچیساراناز در هم پ يزده  رتیح نِیاَه گفتنش با ه يصدا

 !شده؟ یچ انیک: آمد نییرا کنار زد و از تخت پا پتو

 شده؟ یچ... بابا یچیه... سیه: دستش را باال آورد کف

 ...برق را لمس کرد و نورش چشم هر دو را زد دیکل

 ...کرد یبازو رنگ گرفته بود نگاه م ي هیکه از ناح انیک راهنیبغض کرده بود و بهت زده به پ ساراناز

 شده؟ یچ انیک... خونا نیا... انیک... کـ: نگه داشت انیک يلرزانش را با فاصله از بازو دست

 ...هول نکن... کهیکوچ یدگیخراش هی: هم فشرد يرا رو شیها پلک

 ک؟یکوچ یدگیخراش یگیم نیتو به ا: گلو خفه کرد يرا تو غشیدهانش گذاشت و ج يدستش را رو کف

 ان؟یک يکجا بود... غرق خونه نتیآست

: گذاشت انیک يزانو يزانو زد و دستش را رو شیپا نییسارا پا... نشست انیتخت شا يگفت و لبه  یاوف

 !ان؟یک

 ... هنشده ک يطور زمیعز: نوك انگشت قطره اشک سارا را گرفت با

 ...خوردیگونه اش سر م يرو يگریپس از د یکیاشکش  قطرات

 ...ساراناز: مستاصل زمزمه کرد انیک
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 ...بگو _

 بگم آخه؟ یچ _

 ...بگو _

 هی يتو... کنهیم بمیداره تعق یکیحس کردم  رونیاز خونه که رفتم ب: گفت متیو با مال یکرد و به نرم یهوف

 ...دیبازومو خراش... شرف با خودش چاقو داشت یب... انداختم رشیکوچه گ

 در رفت؟: هقش شدت گرفت هق

 ...بنده خدا سرهنگ رو هم عالف کردم... بودم يکالنتر شیچند ساعت پ نیتا هم... نه: تکان داد سر

 ؟یدکتر نرفت: دیرا باال کش دماغش

 ...نشده نگران نباش يزیچ... االن از درمانگاه اومدم نیهم... زمیچرا عز: را نوازش کرد صورتش

 ...نکن سارا: دیرفت عقب کش راهنشیپ يسارا که به طرف دکمه ها دست

 ...نمیبب دیبا: کرد یرا باز م شیدکمه ها یکی یکیتوجه و  یب

 !؟ینیبب ویآخه چ: را گرفت مچش

 ...راهنتویپ اریدر ب: دیرا عقب کش راهنیپ ي قهیدکمه را هم باز کرد و  نیآخر

 ...سارا _

 ...ـــانیک _

 ...دست بردار نبود دیرس یساراناز تا به خواسته اش نم... اطاعت کرد ناچارا

 ...خدا منو مرگ بده: پر اشک شد شیو باز چشمها دیپانسمان شده اش لب گز يبازو دنید با

 ...سارا... ـــسیه: گرانه گفت مواخذه

 ...رهیبم شاالیا... رهیسرطان بگ دوارمیام. ..یکثافت عوض... نامردشه شرفیکار اون خسروئه نه؟ کار خود ب _

 ...دلــــم زیعز: کودکانه اش لبخند زد يقرار یب به

 پس؟ رنشیگ یچرا نم اره؟یآدما رو از کجا م نیا ست؟ین بیمگه تحت تعق کهیمرت نیا: زد غر

 کنمیخواهش م... به خاطر من... شو الیخ یو ب ایتورو خدا ب انیک: و سارا ملتمسانه ادامه داد دیتنها آره کش انیک

 ...ازت
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ما هم ... گرده یکارا برنم نیبابات که با ا انیک: و اضافه کرد دیرا د انیساراناز توجه ک... کردینگاهش م متفکرانه

که مثل موش  نیهم کهیاون مرت انیک... ارزه ینم سکشیبه خدا به ر... دردسر درست نکن... خوبه مونیزندگ

 ...بردار تدس... گهیبسه د... عذابه نیشده براش بدتر میتو سوراخ قا

که  يزیاز اون چ شتریخسرو ب... کنمیموضوع فکر م نیهم هیخودم هم دارم : را گرفت و زمزمه کرد نگاهش

 ...بشم الیخ یفکر کنم بهتره ب... خطرناکه کردمیفکر م

... يلرزه که واا یهر لحظه تنمون م ياگه ادامه بد... یشینم مونیمطمئنم پش: دیکش ينفس آسوده ا ساراناز

 ...فتهیبراش ن یاتفاق رونیمامان رفت ب يوا... کرد رید قهیدق هیترالن 

 ...فهمم یم... سارا ناز یگیم یفهمم چ یم: جنباند يسر شیحرف ها دییتا ينشانه  به

 ...سر خورد شیبازو يرو شینگاهش کرد و باز مردمک ها قدرشانسانه

 !سوزه؟ یم: برد و بانداژ را لمس کرد کیانگشت اشاره اش را نزد اطیاحت اب

 ...اش خط افتاده بود یشانیپ ياش را جمع کرده بود و رو ینیب

 ...نه بابا _

 خورده؟ هیبخ _

 ...اوهوم _

 !ندادن بهت؟ يزیچ ییدارو: دیکرد و پرس ینچ

 ...با آن وضع دستش یول... عضالتش را هم بکشد خواستیدلش م... را به چپ و راست تکان داد گردنش

چه ... نهیباال مامان بب ارمیبا خودم ب دمیترس... نیگذاشتم تو ماش یول... نایو ا کیوتیب یانت يسر هی... چرا _

 !؟یشیتو مثل اجل معلق روبروم سبز م دونستمیم

 ...دیخودش به حرفش خند و

 ...ارمشونیبده برم ب چتویسو _

 ...دارمیبح برمص خوادینم _

 ....به حرف من گوش بده تیزندگ يبارهم که شده تو کی يمحض رضا خدا برا... انیک _

 یعجب آدم... به خسرو کار نداشته باش گفتم چشم یاالن گفت نیهم: را گرد کرد و شوخ گفت شیها چشم

 ...یهست

 ...ــــانیک: دییهم سا يرا رو شیها دندان
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 !!جــــان؟؟ _

 ...اش گرفته بود يمسخره باز انیمرد و ک یم یداشت از نگران... با مشت به صورتش بکوبد خواستیم دلش

 ...دیبلند شد و دور خود چرخ نیزم يرو از

 !؟يخوایم یچ _

 ...ارمیداروهاتو ب رمیم: را برداشت نیماش چیسو

 ...اتاق را ترك کرد یبلند شود، با چابک شیاز جا یبخواهد حت انیتا ک و

 ...تخت ولو شد يلباس عوض کرد و رو یرود و برگردد، به سختسارا ب تا

و چند سال،  ستیب ينبود که برا ییکرد، آن خسرو یکارها را م نیکه ا ییخسرو... کامال قفل کرده بود مغزش

که قرار بود  ییخسرو... زدیم شینبود که از ته دل عمو صدا ییخسرو... باز کرده بود شیرو يحساب پدر

 ...پدرزنش باشد

 ...برد یم شیباز هم کارش را پ یتیامن ریتداب نهمهیخسرو چقدر زرنگ بود که با وجود ا... دیفهم ینم واقعا

 ...را دوا نکرده بود يکه موتور سوار از خسرو داده بود هم درد یو شماره تلفن آدرس

مهاجرت کرده و شماره تماس هم کال از شبکه خارج  شیآپارتمان مبله بود که صاحبش سه سال پ کی آدرس

گند  ایترسد  یم يادیاز خسور ز دانستیو نم دادیبود که اردالن هم نم پس نم نجایاش ا یبدبخت... شده بود

 ...بوده که جرئت لب باز کردن ندارد عیو فج ادیز يمشترکشان به قدر يها يکار

 ...دیبه پهلو چرخ... سر و صدا وارد اتاق شد یکه نشان از باز شدن در داشت آمد و ساراناز ب یفیخف کیت يصدا

 ...تا داروهاتو بدم ریبگ نویا ایب: را که در دست داشت به سمتش گرفت و لب زد یآب وانیل سارا

 ...سارا: دینال کسل

 ...انیپاشو ک: گفت تیجد با

 ...دید یم يبود که ساراناز را جد ید دفعاتجزو معدو... تخت نشست يرو یتینارضا با

 يرا به سارا برگرداند و باز رو یخال وانیو ل دیهر دو را با آب سر کش انیکپسول کف دستش گذاشت و ک دو

 ...نداشت یآمد ساراناز شوخ یم شیاش پ یبحث سالمت یوقت... تخت ولو شد

که چرا برگشت تارا جز همان روز اول  دیفهم یحاال م... اندازه دوست دارد نیچرا ساراناز را تا ا دیفهم یم حاال

 ...نکرد جادیدر وجودش ا یحس خاص چیو اعترافات تارا، ه دارشانید



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ١٣١ 

... از دوران بلوغش شکل گرفته و پرورانده شده بود... یبود که از نوجوان يعالقه ا.. به تارا عشق نبود احساسش

اش حضور  یزندگ يتو یکه انگار از اول تارا نام يطور دیایوانست با خودش کنار بزود ت یلیهم خ نیهم يبرا

 ...نداشته

 ...ساراناز اما

... متوسط ياز خانواده ا... یساراناز معمول... تارا را نداشت يکننده  رهیخ ییباینقش و با نمک که ز زیدختر ر نیا

حاال مالک ... دیبخش یم یزندگ انیبه ک شیبخند هااما ل... نداشت یقابل توجه یژگیو چیکه در نگاه اول ه

 ... قلب رو روحش شده بود

انتخابش کرده  يو سبک سر یاحساسات تند نوجوان يعقل و نه از رو يبا چشم باز و از رو انیکه ک يساراناز

 ...ردیرا بگ شیتوانست جا یتا ابد نم يگریدختر د چیاش که بود که نه تارا و نه ه یبود، حاال تمام زندگ

 !ه؟یچ: لبخند زد یجیرا از تن خارج کرد و با گ شرتشییسارا سو...کرد ینگاهش م يو با لبخند محو رهیخ

بعدم ... روشن کن بزن به شارژ لطفا لمویموبا: تخت دراز کرد يسالمش را رو يتکان داد و بازو نیبه طرف يسر

 ...نجایا ایب

 ...خوابمیمن اونجا م.. انینه ک: برگشت شیرا به شارژ زد و سر جا لیموبا

 ...اشاره زد انیبا سر به تخت شا و

 !؟یچ _

... یشیم تیاذ هیدستت زخم: دیرا بوس جگاهشیگ يدارش گذاشت و خم شد رو شیته ر يگونه  يرو دست

 باشه؟... خوابمیمن امشبو اونجا م

 ...ستمین تیاذ... سارا: بود یاش ناراض چهره

 هوی... سیمن که تو خواب حرکاتم دست خودم ن... یبذار زود خوب ش... گهیکن د تیرعا زمیعز: زد لبخند

 ...منو تحمل کن يامشب غم دور نیهم گهید... زدم زخمت سر باز کرد يدید

 ...ارهیهم م یو برهان لیچه دل... خب لهیخ: افتاده بود نیاش چ ینیب يرو

از  يزیتم یکرد که مالفه و رو بالش یال مبا چشم حرکاتش را دنب انیک... و از لب تخت بلند شد دیخند نرم

 ...تخت انداخت يکمد برداشت و رو

 ...را باال انداخت شیابروها... را جمع کرد و به طرفش امد انیشا يپتو... لبخند زد تشیحساس به

 ...دارمیتو رو برم يمن پتو... مال تو نیا ایب: را برداشت انیک يتخت گذاشت و پتو يگوله شده را رو يپتو
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 ...یوسواس... بردار: دیخند

 ... چانه اش باال آورد ریو پتو را تا ز دیتخت دراز کش يرو

کنده  مشیاالن س: گونه اش برد ریدستش را ز... صورتش افتاده بود يرا برداشته بود و نورش تو لشیموبا انیک

 ...انیک شهیم

 !هوم؟: اورد نییرا پا لیموبا

 ...شهیشارژرت االن کنده م میس گنیم _

 ...شهینه نم: سرش انداخت يباال زیبه پر ینگاه

 ...اسمش ضربه زد يبا شست رو... مکث کرد انیشا يشماره  يرو و

بر  یمبن مشیراجع به تصم انیبا شا خواستیم... بوق تماس را قطع کرد کیشد و بعد از  مانیزود پش یلیخ

 نیخانه را ترك کرده بود، ا یوقت... ندارد یلیدل دیکه فکر کرد د یاما کم.. ندادن مشورت کند ایدادن  تیرضا

 ... شدیهم به او مربوط نم یمسائل خانوادگ

 ...کرد ینگاهش م رهیسارا هنوز خ... بالش گذاشت يرا رو لیموبا

 ...مونیسر خونه و زندگ میریتا اخر ماه بعد م ادین شیپ یاگه خدا بخواد و مشکل: مقدمه گفت یب

 !؟یچ: نشست خیس سارا

به نظرت بابات ضامنم ... خوامیضامن کارمند دولت م یول... وامم جور شده: دیاش خند یناگهان دنیجه به

 !شه؟یم

 !؟یگیم يجد انیک يوا... شهیآره معلومه که م... آره: تا گوشش کش آمده بود شیها لب

 کنم؟ یچرا شوخ.. آره بابا: لرزاند یساراناز قلبش را م يچشمها يشاد برق

 يجد یعنی... شهیباورم نم... ـــانیک: چسباند نهیبه س ییایرو یهم قالب کرد و با حالت يرا تو شیها انگشت

 !برام؟ يریگیم یعروس یعنی مون؟یسر خونه و زندگ میریم يجد

 ...خودمـــون يخونه  يبعدم که تو... خودمون يخونه  میریهم م... برات رمیگیم یهم عروس... زمیآره عز _

: دیکرد و توپ یحال اخم نیبا ا... لحن کشدارش ساراناز را به خنده انداخت... را بامزه باال انداخت شیابروها

 ...ينه که تا االن ناکام موند... کوفت

 ...بلند شد دنشیغش غش خند يصدا

 ...واشی... انیک... ـــسیهــ: و خنده اش را خورد دیگز لب
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 ...دیلرز یهنوز م شیقطع شد اما شانه ها شیصدا

 ...انیک: گاه سرش کرد هیو آرنجش را تک دیکش دراز

 ...هوم _

_ ؟يخندیم یبه چ... گهیبسه د... ا! 

 ...به تو _

 ...لحظه هینخند ... کوفت _

 بگو؟... جانم _

بعدشم ... تموم شد یو همه چ يداد تیرضا یوقت گهید... اممم: چسباند نشییاشاره اش را به لب پا انگشت

 من برم سر کار؟ شهیم... مونیسر خونه و زندگ میرفت

 ...ـــرینخ: گفت قاطع

 ...ـــانیک: بالش افتاد يرا صاف کرد و سرش رو آرنجش

 ...گفتم نکهیهم _

 زل بزنم؟ واریمن بمونم تک و تنها به در و د یستیکه تو خونه ن ییوقت ها یعنی... بابا يا _

 ... یکنیارشد شرکت م يبعدشم برا... يریگیم ستوسانیل یخونیدرستو م ینیشیم... نه خانوم _

 ...لطفا انیک: گذاشت شیزانوها انیرا بهم چسباند و م شیدست ها کف

 !؟یبحث نکن شهیم: کرد یپوف

 !؟یزور نگ شهیم _

 ؟یباش یمنطق شهیم _

 ...اَه... انیک _

حاال ... یتراش یخودت کار م يو برا يگرد یتو چرا دنبال دردسر م دونمیمن نم: زمزمه کرد یحوصلگ یب با

 ...میکنیم يفکر هیبذار کارامون جفت و جور بشه بعد 

 ...خب لهیخ: را جلو داد و ناچارا زمزمه کرد شیها لب

 ...ریشب بخ: پلک بست يبا دلخور و

 ...افتاد یو جانم گفتن از دهانش نم زمیعز یطیدر هر شرا... لبش نشاند يداد لبخند رو انیکه ک یجواب

 ...زمیعز یب بخوابخو _
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*** 

 

 ...فردا يبرا یذاشتیم... مامان شدینم ریحاال د.. انیک: نگران نگاهش کرد يسود

 ریمامان د: نگه داشته بود فرو برد شیکه سارا برا یرنگ ياورکت سرمه ا يها نیاست يرا تو شیها دست

 ...ترسم یبه خدا م... کنهیم یداره چه غلط سیخسرو معلوم ن نیا... شهیم

 ...آخه حالت _

 ...که مامان سین میطور: زمزمه کرد مهربانانه

و  ردیزبانش را بگ يآخر هم نتوانست جلو... کرد چشم غره رفت یرا صاف م راهنشیپ ي قهیبه ساراناز که  و

 ...گذاشت يکف دست سود اتیاتفاقات را با تمام جزئ يهمه 

منتها من امروز ... یباش دیهوم؟ خودت با ت؟یرضا يبرا گهید یهست یمامان راض: دیپرس یرفت و به نرم جلو

هم  انیو ترالن و پرن انیشا... دادن تیرضا يبرا یباش دیحتما خودت با... کنمیمقدماتش رو فراهم م رمیم

 ...نطوریهم

و هم اون خسر... ستیبا ارزش تر از جون بچه هام ن یچیه... میمن راض... برو مامان جان: سر تکان داد يسود

 ...واگذارش کردم به خدا... دهیخدا جوابشو م

 ...يخوریم کیبه تراف شهیبرو که اتوبان شلوغ م: ادامه داد يزد و سود لبخند

 ...و به طرف در رفت دیجنباند و چرخ سرس

 يرفتن برا رونیموقع ب ،یبود که از همان بچگ يکار... خواندیم یالکرس هیلب، آ ریو ز شهیبه عادت هم يسود

 ...دادیبچه ها انجام م

 ...تا دم در همراهش رفت ساراناز

 ...گذاشت شانیو به آشپزخانه رفت و تنها دیچرخ يسود

 ...دستش اش را به دستش داد فیو سارا ک دیرا پوش شیکفش ها انیک

 ...شهیتر از هم یطوالن... دیشد و گونه اش را بوس خم

 ...نشه رتید: ب قبل، با محبت زمزمه کردتوجه به بحث ش یو ب دیکش شیبازو يدست رو سارا

 ...را باز کرد يشد و در ورود جدا
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 ...دوست دارم: زد و زمزمه کرد یچشمک انیک... جدا در گذاشت يدستش را رو سارا

 ...زمیمنم عز: خارج شد شیبوسه، از گلو کیمثل  يمانند چیم يرا غنچه کرد و صدا شیلب ها ساراناز

 ...ساراناز در را بست... اسانسور را فشرد يکرد و دکمه  یتکان داد و خداحافظ یدست

*** 

 ...راند یاتوبان م يتو

 ...کرد یم یلب همخوان ریشد، ز یکه پخش م يفرمان ضرب گرفته بود و با ترانه ا يانگشت رو با

 انیبود شا هر چه... و حاال عذاب وجدان داشت... جوابش را نداده بود انیتماس گرفته بود و ک انیزود شا صبح

 ...کردند ینم راتیدعوا هم که حلوا خ يتو... همخونش بود... برادرش بود

 ...شد نیمخاطب ستیبرداشت و وارد ل یترمز دست ریرا از ز لشیکه حواسش به جاده بود، موبا ینیح

 ...شد دهیکوب نیبه ماش ینیرا لمس کرد و همان لحظه، حس کرد جسم سنگ انیشا نام

 ...ر خورد و با دو دست کنترل فرمان را به دست گرفتاز دستش س لیموبا

 !احمق؟ یکنیم کاریچ: زد ادیو فر دیکش نییرا پا شهیش دهیترس... دیکوب یم نیاز بغل به ماش یرنگ یمشک يآزرا

 ...دیکوب نیمجددا محکم به ماش راننده

 ...فاصله گرفت یمشک يپدال گاز فشرد و از آزرا يرا رو شیپا... شده بود هول

 ...شد یم کیآزرا هم با همان سرعت نزد... جلو به پشت سرش نگاه کرد ي نهیآ از

 ... گرفت یکنارش قرار م گرید ي هیتا چند ثان یمشک يآزرا... گفت یلب بسم الله ریز

با  نی، ماشبه سمت گارد کنار اتوبان منحرف شد و تا به خودش بجنبد... اراده و بدون فکر فرمان را چرخاند یب

 ...تمام قدرت به نرده ها برخورد کرد و چپه شد

 ...که واژگون شده بود، گذشت انیک ينقره ا 405 يبا شتاب از کنار پژو آزرا

*** 

 ...کرد یروشن موبابل نگاه م يزده به صفحه  حرص

 !؟یشده سر صبح یچ: دیو خواب آلود پرس دیندا چرخ دنشیتند نفس کش يصدا از

 کردم؟ دارتیب: را به گوشش چسباند لیپف کرده اش را از نظر گذراند و موبا يو چشمها دهیژول يموها

 !شده؟ يزیچ... شدم یم داریب دیبا گهید: آمد ینگاه کرد و کش و قوس یپاتخت يساعت رو به
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 بهم شبید... خودش چند چنده ای سیمعلوم ن انیک نیا: شد زیخ میآورد و ن نییرا از کنار گوشش پا لیموبا

االنم دوباره همون ... من تماس گرفتم جواب نداد یبعدشم هر چ... زنگ زده بود، تا خواستم جواب بدم قطع کرد

 ...دهیباز جوابمو نم النما... زنگ زد دو تا بوق خورد قطع کرد یسر صبح... آش و همون کاسه

 يباال رهیرا با گ شیموها دش،یسف يابر يها یروفرش دنیگذاشت و همرمان با پوش نییرا از تخت پا شیپاها

 ...توئن يبگم؟ خانواده  یچ: سرش جمع کرد

پهلو محکم کرد و وارد  يندا گره روبدوشامبرش را رو... انداخت یپاتخت يرا رو لیموبا یبا کالفگ انیشا

 ...شد یبهداشت سیسرو

... تنگ شده بودخانواده  يتک تک اعضا يدلش برا يدر کمال ناباور... به خانه بزند يسر خواستیم دلش

 ... شیو بچه ها انیپرن... انیک... ترالن... مادرش يبرا

 ...دیارز یخانواده نم ياعضا يخسته کننده  يها حتیبه سرکوفت ها و نص دنشانید یول

 ...دیهم از جا بلند شد تا دست و صورتش را بشو انیآمد، شا رونیب سیکه با صورت خ ندا

 !شرکت؟ يایبا من م _

 ...شده ادیهام ز بتیغ... برم دانشگاه دیبا... نه: در مکث کرد يجلو

 ...اتاق را پر کرد يفضا انیشا لیزنگ موبا يملود يگفت و همان لحظه صدا یآهان ندا

باشه چهار تا فحش نون و آبدار  انیک ندفعهیبه جان خودم ا: فاصله گرفت یبهداشت سیزده از در سرو حرص

 ...کنمینثارش م

 ...زدیصفحه چشمک م يرو انینام ک... چنگ زدرا  لیموبا

 !!بله؟؟: دیرا برقرار کرد و با خشم توپ تماس

کردن  دایپ يبعد، برا يا هیتر شد و ثان قیعم شیابروها انیکه اخم م دید... کرد ینگاهش م نهیآ ياز تو ندا

 ...هوا تکان داد يدستش را تو یگاه هیتک

 !گفت بهت؟ یشده؟ چ یچ: توالت بلند شد و به سمتش رفت زیم يجلو مکتین ياز رو ندا

 ...تخت نشست يرو یسست با

 !!الو؟؟: سر خوردن بود گرفت و به گوشش چسباند يرا ه در آستانه  لیدست دراز کرد و موبا ندا

 ...تماس قطع شده بود... دیچیگوشش پ يتو یبوق بوق يصدا

 شده خب؟ یچ ان؟یشا: تکان داد انیشا يچشم ها شیرا الك کرد و دستش را پاندول وار پ لیموبا
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 ...تصادف کرده انیک: ناباورش را به صورت ندا دوخت يها مردمک

 !؟يکجا؟ چطور: و کف دستش را به دهانش چسباند دیکش ینیه ندا

 ان؟یشا: به عقب برداشت یتخت بلند شد و ندا از ترس قدم يجهش از رو کی با

 ...برم دیبا: راه کنارش زد يدست از جلو با

 کجا؟: شد کشیو نزد دیچرخ

 ... مارستانِیب... مارستانِیب برنشیاون مرده گفت م... مارستانیبرم ب دیبا: را به چنگ گرفت شیموها

 ...اوردیب ادیرا که مرد گفته بود به  یمغزش فشار آورد تا نام به

 ...برم دیمن با... من... س گرفتهبوده که باهاش تما يشماره ا نیمن آخر يگفت شماره  _

 ...نشده باشه شیطور ایخدا: گفت شیقابل انکار صدا ریاز ته دلش، با لرزش غ و

 ...کرده بود جیکرد و ندا را هم گ یرا زمزمه م یلب اصوات نامفهوم ریز

 ...و به طرف در اتاق رفت دیدست کش شیموها انیم

 !؟یلباس عوض کن يخواینم ؟يریکجا م: کرد یپوف ندا

 ...انیشا: بلند صدا زد... کرد یم یتند تند پله ها را ط انیشا... دنبالش از اتاق خارج شد به

 ریرا به همراه پالتو و شال و شلوار خودش ز انیشا نیو شلوار ج وریپل... گفت و به اتاق برگشت یلب اَه ریز و

 ...بغل زد و با عجله اتاق را ترك کرد

 ...کرد یاش خانه را ترك م یو شلوار ورزش یگذاشت، با همان رکاب یرا به حال خودش م انیشانبود اگر  دیبع

*** 

تنها ... را نداشت شیحرف ها یقدرت حالج... کرد ینگاه م شیرو شیناباور، به مرد پ یباز و چشمان یدهان با

 ...دید یکه به خودش گرفته بود را م يمتاثر يتکان خوردن لب ها و چهره 

 ...کرد ینگاهش م یاشک يندا با چشمها... سرش را چرخاند... شانه اش نشست يرو یدست

ما  " يا شهیکل يجمله ... سر برگرداند شیرو شیپوش پ دیکرد و باز به سمت مرد سف یدستش شانه خال ریز از

 ...سرش تکرار شد يتو "میانجام داد ومدیاز دستمون بر م يهر کار

واسه خودت  يدار یهان؟ چ کهیمرت یگیم يدار یچ: شد شیپنجه ها ریمرد اس ي قهیجلو رفت و  یناگهان

 !؟یکنیبلغور م
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برجسته شده بود گذاشت و  یبه طرز وحشتناک شیکه رگ ها انیساعد شا يرا رو شیآرامش دستش ها با

 ...متاسفم: زمزمه کرد

 ...خودت يبرا! ؟یفهمیم... خودت متاسف باش يبرا... خفه شـــو... خفه شو: دیصورتش هوار کش يتو

 ...جان انیشا: اش قالب شد و هق زد نهیندا دور س يها دست

خود خود ... خودش زنگ زد... زنگ زد شبمید... ها؟ داداشم صبح بهم زنگ زد ؟یگیم یچ يدار یفهمیتو م _

 ...یتون ینمـــ... متاسفم یبه من بگ یتون یتو نم... خودش

 نکهیساعت بعد از ا میدرست ن... اومد یاز دست ما بر نم يکار دیباور کن... لطفا دیآروم باش... رممحت يآقا _

 ...مارستانیرسوندنشون ب

 ...چانه اش نشست، دو قدم به عقب برداشت و چانه اش را فشرد يکه رو انیشا مشت

 یم ادیمرد فر يرستار هادو تن از پ يدست ها انیم انیدورشان جمع شده بودند و شا مارستانیب پرسنل

 ...دیکش

 ...ـــانیک: دیچنگ زد و از ته دل هوار کش شیموها به

 ....ـــاااااانیک: زد ادیبلند تر قبل فر... را محکم نگه داشت شیبازو یدست

... چنگ زد مارستانیسرد ب نیبه زم... فرود آمد شیزانوها يسر خورد و رو... حس کرد شیبازو يتو یسوزش

 ....دیچک دیسنگ سف ياشکش رو

 ....انیک: کرد زمزمه

 ...را شکست مارستانیب لیطو يهق هق مردانه اش، سکوت سرد راهرو يصدا و

*** 

 .شانه اش گذاشت يرفت و دستش را رو جلو

 ...انیشا: زمزمه کرد یبه نرم. شد یدلش کباب م دیدیگنگش را که م نگاه

 .به رنگ خون در آمده بود شیچشمها يدیسف. دیرا باال کش شیچشمها

 نیزم... نجایا ینشست ينطوریساعته که هم کیاالن  ن،یزم يبلند شو از رو: داد ياش را فشار مختصر شانه

 ..سرده

 ...پاشو... من زیبلند شو عز: تفاوت نگاهش را گرفت و ندا باز تکرار کرد یب

 .انیشوهر پرن... زنگ بزن به محمد: زمزمه کرد خشدار
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پنهان شده  یرنگ دیبانداژ سف يدست راستش تا مچ تو. شده بود دهیبود، بالکل بر دهیکش ادیکه فربس  شیصدا

 ...پانسمان کرده بودند ییبود، همانطور سرپا دهیکوب شهیش يرا که تو یدست. بود

 ...تونمیمن نم... من. بده حیبراش توض. خودت باهاش حرف بزن _

 .اش شد یشانیگاه پ هیآمده اش، تک باال يو زانوها دیلرز شیباز شانه ها و

 ...زمیعز: ستیگر انیشا يدو ساعت پا به پا یکی نیا يو مثل همه  دیلب گز ندا

برادر بزرگترش  يرو... بود یعصبان... از دستش ناراحت بود انیک... خورد یذهنش چرخ م يفکر تو کی تنها

 .دست بلند کرده بود

 بهم؟ يدیشماره ش رو م: دیپرس اطیاحت با

 .نداد یجواب انیشا

 لیآمدن از خانه داشت، مطمئنا موبا رونیب يبرا انیکه شا يبا آنهمه عجله ا. فرستاد رونیرا آه مانند ب نفسش

 .همراهش نبود

 آقا محمد رو بهم بده، خب؟ يکنه و شماره  دایموبابلتو پ دریح گمیخونه و م زنمیمن زنگ م _

حداقل بلند شو از : شانه اش را فشرد يبا دلسوز. بود دهیچسب شیهنوز به زانوها انیشا یشانیپ. نگرفت یجواب

 ان؟یشا... نیزم يرو

با . سبز رنگ بردش يها یرا گرفت و به طرف صندل شیندا بازو. فشرد و از جا بلند شد نیدستش را به زم کف

 . داد هیتک وارینشست و پشت سرش را به د یصندل يفشار دست ندا رو

 یتکرار م یو با کالفگ زدیحرف م لشیندا با موبا. افتاده یکرد چه اتفاق یانگار درك نم. م گنگ بوده هنوز

 ایاحتماال کنار . کن دایرو پ انیشا لیاتاق خوابم و موبا يبرو تو. نداره یبیع گمیدارم بهت م دریح يوا: کرد

 .یکن کاریبهت بگم چ زنگ بزن بهم تا يکرد داشیخب پ لهیخ... تخت افتاده باشه يرو

 .رساند انیگفت و تماس را به پا یاوف

 انیشا. گذاشت شیبازو يدست رو. کرد یسقف نگاه م يرو يها یمهتاب فیبدون پلک زدن، به رد انیشا

 ...!پلک بست

* 

را گرفته بود تا حداقل به خودش  شیمحمد دست ها. راهرو را پر کرده بود انیپرن ونیش يبعد، صدا یساعت

 .کرد ینگاه م شیرو شیرقت بار پ يچوب خشک به صحنه  کیمثل  قایمبهوت و دق انیشا. نزند یبیآس
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... يپر: داشت به صورتش چنگ بزند نگه داشته بود یرا که سع انیپرن يمحمد دست ها... جلو رفت ندا

 .بلند شو يپر... زمینکن عز... انیپرن

 ... داداش دسته گلم... خدا داداشم... خداااا: کرد یدل سنگ را آب م شیضجه ها يصدا

 .دیآروم باش زمیعز: انداخت شیبازو ریدست ز ندا

 انیپرن. به جلو برداشت یقدم انیشا. دیکش یکه بلند شد نفس راحت شیاز جا. نگاه کرد انیملتمسانه به شا و

 !به سرمون شـــد؟ یچه خاک يدید... ـــانیشا: هق زد

طاقت  یندا و محمد رها شد و ب ياز حصار دست ها انیپرن. باال آمد دنشیر آغوش کشد يبرا شیها دست

عقب رفته  يروسر يرو انیشا ياش چنگ زد و اشک ها یشرت خون یت ي قهیبه . آغوشش فرو رفت يتو

 .دیاش چک

را دوست  انیک. ختیر یپروا اشک م یتوجه به اطرافش، ب یمحمد ب... دهانش گذاشته بود يدست رو ندا

احتشام سر  يشد که با پسر سر به راه و مودب خانواده  یم دایهم پ یاصال کس... احترام قائل بود شیبرا. داشت

 کار سر و کار داشته باشد و دوستش نداشته باشد؟

 .یخودتو کشت... بسه يپر: پلکش را گرفت و جلو رفت ریز یسیخ

 شیموها. آمدند یراهرو م يو ساراناز و پدر و مادرش از انتها يسود. و سر برگرداند دیگفتن ندا را شن يوا صدا

 ه؟یکجاست؟ کدوم اتاق بستر انیمحمد؟ ک: داشتیتند تند قدم بر م يسود. دیرا به چنگ کش

 شیدندان ها انیرا م نشییلب پا. سر هم کرده بود يسود يفکر برا یکه ب یرا لعنت کرد بابت دروغ خودش

 .کندینگاه م انیو شا انیکه ساراناز مات و مبهوت به پرن دید يسود يو از پشت شانه ها دیکش

 ...!مامان: ته حلقش زمزمه کرد از

 ...داداشم... انیمامان ک. مامان میشد؟ بدبخت شد یچ يدید... مامان: دیرا شن انیپرن غیج يصدا

مبهوت . خانم جلو آمد و مانع افتادنش شد ایثر. هوا چرخاند يتو یگاه هیکردن تک دایپ يدستش را برا يسود

 کجاست؟ انیک: زمزمه کرد

 .شده بود نیساراناز پخش زم. نگاه حضار با همان طرف کشاند نیبه زم یجسم بیبرخورد مه يصدا

* 

چشمش را نشانه گرفته بود باعث شد پلک  میکه مستق ينور. پشت دستش حس کرد و پلک گشود یسوزش

 .دفتیهم ب يمجددا رو شیها
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 ؟يشنویصدامو م زمیعز: گوشش را پر کرد ینازك و مهربان يصدا

تکونش . دستت سرمه يتو: به دستش داد و همان صدا باز گفت یتکان. نطوریدستش هم هم. بود نیسنگ سرش

 .زمینده عز

نور را گرفته  يصورتش خم شده و جلو يرو یپوش دیزن سف. را باز کرد شیخودش فشار آورد و چشم ها به

 .بود

. چشمش عبور کرد شیکوتاه از پ لمیف کیمثل  زیچند بار پلک زد و بالفاصله همه چ دشیواضح شدن د يبرا

 .آورد یم ادیندا را هم به  یحت... محمد سیخ يچشمها ان،یپرن يزجه ها

 ...!انیک: پر اشک شد و زمزمه کرد شیچشمها هیاز ثان يکسر يتو

: بالش افتاد و بلند تر از قبل گفت يو سرش مجددا رو دیچیگردنش پ يتو يرد بدد. ندیکرد تا بنش تقال

 ...!ــانیک

مچش . سرم کنارش بود ي هیپا. اتاق چرخاند ينگاهش را تو... صورتش برداشته شد يپرستار از رو ي هیسا

 .قرار گرفت یدست گرم انیم

 يمامان کوچولو: دیپرس یبود با شوخ طبع رهیکه به ساعتش خ ینیح. گرفت ینبضش را م یانسالیدکتر م خانم

 ما چطوره؟

 .ساعتش گرفت و لبخند زد يپزشک نگاهش را از صفحه . گنگ نگاهش کرد ساراناز

 .نمشیبب خوامیکجاست؟ م انیک: دیبا بغض پرس سارا

 ؟يباردار یدونستیم: دیتوجه به سوال ساراناز، پرس یب. و نشست دیکنار تخت را جلو کش یصندل

 .نکرده بود یهنوز اقدام یول. خودش شک برده بود. و آه از نهادش بلند شد دیگز لب

 .نمیبب انویک خوامیم: تکرار کرد مجددا

 شوهرته؟ انیک _

 ؟یبه فکر بچه ت باش يزیاز هر چ شتریب دیکه با یدونیم: دیملتمسانه نگاهش کرد و زن پرس ساراناز

 !!کجاست؟؟ انیک: دیکش غیطاقت ج یب

 يدستش رو. کرد ینگاهشان را دوست نداشت و درك نم. کردند ینگاهش م يو پرستار همراهش با دلسوز زن

 ...انیک.... انیک: مالفه مشت شد

 .جمله اش را کامل کند دیچرخ ینم زبانش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ١٤٢ 

 .از ته دل ساراناز، اتاق را لرزاند غیخورد و ج یزن به تاسف تکان سر

 .یاستراحت کن دیبا ،یبخواب خانوم: شانه اش گذاشت يستار دست روپر. کنار زد شیپاها يرا از رو مالفه

 ...نمیبب انویک خوامیم: سرم را از دستش جدا کرد يحرکت لوله  کی با

 ...انیک شیبرم پ خوامیم... ولم کـــن: دیکش غیشانه اش نشست و ج يپزشک رو دست

 شیسارا دستش را پس زد و کف پاها. کند يریجلو گ يزیسرم را با انگشت فشرد تا از خونر قیتزر يجا پرستار

 .سرد رساند نیرا به زم

 ...االن نه... که حالت مساعد باشه یبه شرط شینیبب یتونیم: شد ریپزشک اس يدست ها يتو شیها شانه

 ...نمشیبذار بب.. به خدا. حالم خوبه: هق هق گفت با

 ؟يضعف ندار: نگاهش کرد نامطمئن

 .نه ندارم: تکان داد نیو سرش را به طرف دیصورتش دست کش يتند رو تند

 ...ستدیپا با يسارا انداخت و کمکش کرد رو يبازو ریپزشک، پرستار دست ز ياشاره  با

: بود سیخ شیپشت پلک ها... پشت در بلند شد یصندل يآقا از رو نیحس... به پرستار اتاق را ترك کرد هیتک با

 ...بابا... ساراناز

 .رفت یآقا دنبالشان م نیحس... را پشت سر گذاشتند ییزده به پرستار، راهرو هیتک

 "سردخانه": دیبر خورد لرز شیرو شیعنوان پ دنیمتوقف شدند و ساراناز از د یدرب بزرگ يجلو

 ...آقا پشت در ماند نیمخوف سرد خانه گذاشت و حس طیپا به مح. را بغل کرد شیبازوها

 .دیلرز یساراناز آشکارا م. جسد عبور کردند ينگهدار يکشوها انیز مسر مسئول سردخانه، ا پشت

 ...یتونینم یکنیاگه فکر م زمیعز: گفت يبا دلسوز پرستار

 .لبش سر خورد، فرو داد يرا که رو یتکان داد و اشک نیرا به طرف سرش

همه ... واقعا یعنیبود؟  نجایا انیک. دیسارا شوك زده لرز. دیکش رونیرا ب ییرنگ، کشو یآب يبا لباس ها مرد

 تمام شده بود؟ زیچ

 

 تموم شه ينجوریکرد، ا یفکرشو م یک

 آرزوهام، انقدر ساده حروم شه ي همه

 از ما آخرش تنها بمونه یکیکرد،  یفکرشو م یک
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درست  د،یرا د انیرنگ را کنار زد و ساراناز ک دیسف يمرد مالفه . صورت جنازه را پوشانده بود يرو مالفه

 اهیکه به س یقرمز رنگ ي رهیتفاوت که خون ت نیاصالح کرده و مرتب، تنها با ا. بودش دهیور که صبح دهمانط

 .اش خشک شده بود قهیشق يرو زدیم

صورت و . کرد ینگاه م انیک يبسته  يمات و مبهوت مانده بود و به پلک ها. پرستار جدا شد و جلو رفت از

 .شد یباورش نم. دهانش گذاشت يدست رو. بود انیبرهنه اش نما ياز سر شانه ها یگردن و قسمت

 

 رو گهیهمد میدست داد از

 تنهامون گذاشت ایدن

 من و تو نیب عشق

 نداشت یخوب انیپا

 

 ...انیک: به جلو برداشت و زمزمه کرد یقدم. دیلرز یم شیزانوها

 .سر خورد شیگونه ها يرو يشتریبا سرعت ب شیاشک ها و

 

 میتنها شد يتنها

 هیبارون چشمامون

 بعد تو نجایا قلبم

 هیخلوت زندون تو

 

 يدار انیک: دیخند هیگر انیهق زد و م. را لمس کرد انیک ينوك انگشتش پلک بسته . دست دراز کرد دیترد با

 ...یشیبابا م

 یتا امروز مطمئن نبودم وگرنه زودتر بهت م ان؟یک يشنویم: دهانش حس کرد ياشک را تو يشور... دیگز لب

 .گفتم

 .رونیب يصبح بر ذاشتمیکاش نم: از ته دل زار زد و
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 جبران گذشته واسه

 ستیپشت سرمون ن یپل

 و انگار میسوزیم

 ستینگرون ن یشکیه

 

 ...قولت ریز يزد ادته؟ی... انیک يذاریوقت تنهام نم چیه یروز عقد گفت _

 

 میبه هم قول داده بود ما

 میمون یتا آخرش کنار هم م که

 

... دیرا د شیگشاد شدن چشمها... دیپرستار تکان خوردنش را د... سر داد انیرنگ ک یب يرا تا گونه  انگشتش

 ...دیاش را د يعاد ریغ دنیلرز

 ...انیک: زمزمه کرد ساراناز

 .بازوان پرستار از حال رفت انیصدا م یب ان،یک ياز حد گونه  شیب يمبهوت از سرد و

*** 

همه و همه ... یبا روبان پهن مشک دیسف يتاج گل ها... الرّحمن ينوا... هقهق ... هیگر يصدا... مشک يبو

 ...داغ بزرگ بود کینشانگر 

دست چپش را ...دیلرز شیشد و لب ها رهیو لبخند پهن و جذابش خ دیبا کت اسپرت سف انیعکس بزرگ ک به

شکمش  يدستش رو... عکس روز عقدشان بود... دیدرخش یازدواجش م يکتش گرفته بود و حلقه  ي قهیبه 

 ...مشت شد و هق زد

هنوز باورش نشده بود و حال ... کرد ینگاهش م یآمدند و تنها با گنگ یم تیعرض تسل يبرا یکی یکی مردم

 ...هم نداشت یمناسب یو جسم یروح

داده بود که اگر  نانیا پزشکش اطمافتاده بود، ام يزیاز شوك وارده به خونر ان،یک يجنازه  دنیبعد از د نکهیا با

 ...بچه را نگه دارد تواندیاجتناب کند، م نیسنگ یکیزیف تیاسترش نداشته باشد و از هرگونه فعال

 !لحظه؟ هی دیاریم فیساراخانم تشر: دیپرس یخم شد و به آهستگ... شد یم کیکه نزد دیرا د محمد
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 ...راهش شد يبدرقه  اینگاه نگران ثر... رخوت از جا کنده شد و همراه محمد رفت با

 شماست؟ شیپ انیک يشناسنامه : دیپرس متیبا مال محمد

 شناسنامه چرا؟: دیو از ته چاه پرس دیاش لرز چانه

 ...خب... خب: دیدست کش شیموها انیم محمد

 گه؟ید خوانیم یچ ينامه رو براخب شناش: زمزمه کرد یبه نرم... مانده بود مستاصل

 ...صورتش راه گرفت يو اشک با شدت رو دیلب گز سارا

 ...سارا خانم: نچ گفت یبا کالفگ محمد

 ...باشه دیبا... اتاقش يکشو يتو... تّـ: دهانش گذاشت يرو دست

 ...صورتش خفه کرد يهق هقش را با دست گذاشتن رو و

 ...شد انیوارد اتاق ک "ممنون... خب اریبس"تکان داد و با گفتن  يسر... کرد ینگاهش م یکالفگ با

که  ينه عمو و عمه ا... کارها را محمد و پدر خودش به عهده گرفته بودند يهمه ... با نگاه دنبالش کرد سارا

نگاه  يسوداما مرتب  ینقل يخانه  واریبه در و د ریپا انداخته بودند و با تحق ينشسته و پا رو ییرایسالن پذ يتو

 يابن ها همان به اصطالح خواهر و برادر... کردند یابراز تاسف م یو نه حت ختندیر یم ینه اشک... کردند یم

و بچه  يکه سهم االرثشان بود را تا قرون آخر از حلقوم سود یپول سهام د،یکه بودند که بعد از مرگ جاو

 ...دندیکش رونیب شیها

 ...آمد و همهمه شدت گرفت یغیج يصدا

 ...سودابه: ناباور زمزمه کرد... بود ستادهیا يدرب ورود يساك به دست و بهت زده، جلو یزن... را رد کرد راهرو

 ...هجوم برد يبه سمت سود و

 ...خاله: زمزمه کرد هیآمد و با گر رونیاز اشپزخانه ب انیپرن

 ...به طرفشان رفت و

 ... ضجه ناله ها بلند شد يصدا

 ...انیک... انیسودابه ک ؟یگ ینم یچیسودابه؟ چرا ه: را گرفته بود يسود يشانه ها خاله

بود  دهینفهم... ستیتصادف کرده و حالش مساعد ن انیفقط گفته بود ک... و به شوهرش نگاه کرد دیچرخ و

 ...ساك بسته و از اصفهان حرکت کرده بود يچطور
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 ختهیسرش ر يرو یخینگار پارچ آب عکس، ا يگوشه  یقاب عکسش و روبان پهن مشک دنیحاال با د یول

 ...بودند

 ؟یزنیچرا حرف نم: دست گرفت يرا تو يسود صورت

 ...مامان: دخترش جلو امد... مبل نشست يخارج شد و خاله وا رفته پا يسود ياز گلو ینامفهموم يصداها

 شانیاتاق ها يکه خودشان را تو یو ترالن انیحالش نسبت به شا... شانه اش گذاشت يدست رو هیبا گر انیپرن

 ...حبس کرده بودند مساعد تر بود

 اومده خاله... مامانم زبونش بـ بـ بند... گفت شوك شده یدکتر م... گه ینم یچیه... خاله _

 ...گذاشت و از ته دل زار زد يدامن سود يسرش را رو خاله

....... 

 ؟يخوایکمک نم يپر: دیرا عقب کش یوارد آشپزخانه شد و صندل اسمنی

 ...سرخ شده بود شیو چشمها ینینوك ب... کرد نگاهش

 ...زمینه عز: دیپشاش یم لیپودر نارگ شانیگذاشت و رو یخرماها مغز گردو م يال ه،یگر انیم انیپرن

 ...دیدماغش را باال کش و

 ...جانم يپر: افتاد هیبه گر اسمنی شیصدا یهق هق ب از

درست  يگفت برام قرمه سبز... خونه ت امیشب جمعه م يگفته بود پر... بهم گفته بود: ولو شد یصندل يرو

 ...شد يچه شب جمعه ا... یول... اومدن داداشم يبرا میدیخدا شاهده از همون روز داشتم تدارك م... کن

 ...گلو خفه کرد يرا تو شیناله ها يو صدا دیگز لب

 ...زمیعز: ر آغوش گرفتاز جا بلند شد و سرش را د اسمنی

شما : دیو پر بغض پرس دیپلکش کش ریبا دست ز... کرد یگاز و در حال هم زدن حلوا، با تاثر نگاهش م يپا ا،یثر

 د؟یدخترخاله شون هست

 ...بر گشت شیسر جا اسمنیو  دیعقب کش انیپرن... سر تکان داد اسمنی

 شده؟ ينطوریچرا ا... خاله: دیپرس آهسته

... ادیب یینکرده سر مامانم هم بال ییترسم خدا یم... کنه یهم نم هیگر یحت... گه ینم یچیه. ..شوکه شده _

 ...که بتونه باشه میرو عقب انداخت يخاکسپار تشیبه خاطر وضع

 فرداست؟ يخاك سپار _
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 ...نشاند ایو ثر اسمنیسوزش اشک به چشم  نهیو آه س دیتکان داد و لب گز سر

 ...بنده خدا عروستون: خودش مچاله شده بود نگاه کرد يمبل تو يو به ساراناز که رو دیپشت کانتر کله کش از

 ...دلم براش کبابه به قرآن: سر تکان داد انیپرن

قابلمه را خاموش  ریکرد و ز یپوف!!! وگرنه... دخترش خبر نداشت ياز باردار یخوب بود که کس... دیآه کش ایثر

 ...کرد

 ...به تاسف تکان داد يسر... راهرو گم شد يکه ساراناز از جا بلند شد و تو دید

 ... دیدماغش را باال کش... گذاشت رهیدستگ يدر اتاق مکث کرد و دستش را رو يجلو سارا

فرو  زیتخت و م نیحد فاصل ب يکه تو انیشا دنیبا د... دیپاشنه چرخ يهل داد و در رو نییرا به پا رهیدستگ

 ...دیکش یگذاشته بود آه شیزانوها يرفته و سرش را رو

 ...ماند یتنها م انیاتاق ک يرفت و سارا تو یم کاش

 يبلند يکه از صدا دید... دیکش یآه پر بغض... محکم به کنسول برخورد کرد شیبرداشت و پا یحواس قدم یب

 ...هم نخورد یتکان کوچک یحت انیکه بوجود آمد، شا

 ...دید ینم یحرکت چیه... ستادیا شیطرفش رفت و روبه رو اراده به یب

 ...انیشا: صدا زد یآهستگ به

 ...نگرفت یجواب

 يعاد ریغ یاز داغ... طرف خم شد کیحسش به  یتن ب... شانه اش گذاشت و تکانش داد يدست رو نامطمئن

 ...دیاراده عقب کش یتنش وحشت کرد و ب

 شیکف کرده بود و پلک ها انیدهان شا... دیچسب واریگشاد شد و عقب عقب رفت و از پشت به د شیچشمها

 ...هم افتاده بود يرو

 ....م م مــامـــــان: زد غیشد و از ته دل ج نییباال و پا جانیاش از شدت ترس و ه نهیس

 ...دیبلندش به اتاق دو غیج يبود که از صدا ينفر نیاول محمد

کف  ایدو زانو نشست و  يرو شیرو شیپ... گفت و به طرفش رفت يبلند يخدا ای تش،یو وضع انیاش دنید با

 ...انیشا: دست به گونه اش زد

 ...سوختیتنش مثل کوره م... وحشت کرد انیبرخورد دستش با پوست صورت شا از

 شد؟ یچ... خدا مرگم بده _
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 ... بود انیمانند پرن غیج يصدا

 ...انداخت و بلندش کرد شیبازو ریز دست

 ...بودند ستادهیدر ا يافراد هم حاال در آستانه  ي هیبق

 !شده؟ یچ: کمک جلو آمد يآقا برا نیحس

 ...بردند رونیرا از اتاق ب انیشا... جواب نداد محمد

 ...نبود يحواسش به سود چکسیه... کرد یبهت زده نگاهشان م يسود

 یم رونیاز ته حلقش ب یو اصوات نامفهوم خوردیتکان م شیلب ها. ..از جا بلند شد یصندل يکمک دسته  با

 ...آمد

 ...به پا شده بود يا همهمه

 ...خدا يچش شده؟ ا گهید نیا: گفت هیبا گر انیپرن

 رونیب ییو صدا دیجنب یتند تند م شیلب ها... اورد سرخ شده بود یکه به خودش م ياز فشار يسود صورت

 ...آمد ینم

 ...بود که متوجهش شد ينفر نیاول اسمنی

 خاله؟ نیخوایم يزیچ: و با بغض گفت دیپلکش کش ریز دست

 ...شدیبرده م رونیآقا ب نیاشاره کرد که توسط محمد و حس انیدست به شا با

 ... حالش بهم خورده... سین يخاله طور _

 ..آآآآآ... مممممم _

 ...به خدا سین شیخاله طور: افتاده بود هیبه گر اسمنی

 ...نبود ییباز هم صدا... فکش فشرد و تند تند لب زد يدستش را رو کف

 ...دیکش غیج یگلو حبس کرد و ناگهان يرا تو نفسش

 ...مامان: و ناباور لب زد دیبه طرفش چرخ انیپرن سر

 ...انیشا... ش: شده بود يسراز يسود اشک

 ...زمیکن عز هیگر... کن هیگر... برم قربونت یاله... مامان: را گرفت شیبه طرفش آمد و بازوها انیپرن

 ...انیشا: تکرار کرد باز
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 نیبش ایب... تب داشت فقط خردهی... محمد بردش درمانگاه: گرفت شیدست ها انیرا م يسود ي دهیتک صورت

 ...فدات شم ایب... مامان

 ...مبل نشست يرو انیفشار دست پرن با

 ...بسته شده بود انیبود که پشت سر شا يبه در يسود نگاه

 ...کرده بود کنارش نشست زیکه از هول نصفش را سر ر یآب وانیبا ل انیپرن

 ...کم آب بخور هی ایب... مامان _

 ...بنوشد يچسباند و وادارش کرد جرعه ا يسود يرا به لب ها وانیل

 جاست؟... کــ... ت ت ت ترالن: دیلکنت پرس با

 به سر خانواده اش امده بود؟ یچ... نگاه کرد ينده بود به سودما شیگلو يتو يبغض خفه کننده ا با

 ....محمد بهش آرامبخش زد تا بخوابه... کرد یم يقرار یکم ب هی: دیلرز یموقع ادا کردن جمله م شیصدا

 ناز؟... سارا _

 ...انهیتو اتاق ک: دست به راهرو اشاره زد با

 ...هم سر باز کرد انیکرد، بغض پرن دنیکه شورع به لرز يسود ي چانه

 ...حال و روزشان زار زدند يداد و هر دو از ته دل، برا هیتک يسود یاستخوان ياش را به شانه  یشانیپ

......... 

 ...دیچیپ یسرش م يتو یمختلف يصداها

 ...شر شر آب... باد يمثل هوهو ییصداها

 ...خورده است نیکرد هزاران باز زم یحس م... دستش... بود نیسرش سنگ... بود نیسنگ شیپلک ها يرو

 ...انیشا: گوشش گفت ریز ییتالش کرد و صدا شیباز کردن چشمها يبرا

 ...آورد ینم ادیصاحب صدا را به  یول... فیآشنا و لط... آشنا بود تینها یب صدا

 ...سالم: لبخند زد شیندا به رو... باال رفت شیها پلک

 ...کند یابیرا ارز تشیتا موقع دیطول کش یزد و کم پلک

 ؟یخوب: پشت دستش را نوازش کرد متیبا مال ندا

زمزمه  یکاود و به نرم یخانواده دور تا دور اتاق را م ياعضا ي هیکردن بق دایپ يبرا شیکه مردمک ها دید

 ... که رفتن ستیهنوز دو ساعت ن... نطوریخواهرت هم هم... سرت بود ياالن باال نیمامانت تا هم: کرد
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 ...بهشت زهرا: گرفت و با مکث اضافه کرد ینفس

 بهشت زهرا؟: داشت یشانیپ يهم رو یقیاخم عم... خشدار و گرفته بود تینها یب شیصدا

 یوقت... شرکت يبا چند تا از همکار ها.. من اومده بودم خونتون: توجه به لحن پرسشگرانه اش گفت یب ندا

 نیماش يتو م،یتا برس... مارستانیم همراهشون اومدم بمن... کردت یم نیدامادتون داشت سوار ماش دمیرس

 ان؟یشا ياریسر خودت م يدار ییچه بال... يتشنج کرد

 بهشت زهرا چرا؟: تکرار کرد مجددا

 ...گهید يخاکسپار يبرا... خب: دیرا دزد نگاهش

 !مگر چقدر گذشته بود؟... برد ماتش

 ...یهوشیاز دوازده ساعته که ب شتریب: کرد ینگاه ناباورش را ندا خوب درك م یمعن

 ...یاستراحت کن دیبا: شانه اش گذاشت يدست رو د،یشدن د زیخ مین يرا که برا شیتقال

 ...نمشیبب دیبا: شدت دست ندا را پس زد با

 ...شد یم شیمتوجه حرف ها یو ندا به سخت زدیلب حرف م ریز

 ...نمشیبب دیبار با نیاخر يبرا... نمشیبب دیبا: وار تکرار کرد وانهید

از خون، از ساعد تا مچ و سپس  یکیبار يبعد، جو يا هیثان... دیندا به خودش بجنبد، سرم را از دستش کش تا

 ...کف دستش راه گرفت

 ؟یفهمیم... ستیمناسب ن طتیشرا... انیشا: ستادیا شیتخت را دور زد و روبه رو ندا

 ...نمـــشیبب دیبـــا: زد ادیو فر دیرا ا تمام قدرت کش شیموها

 ... زنمیبا دکترت حرف م... زمیباشه عز... آروم... سیه: بود دهیترس ندا

 ..برم دیاالن با نیهم _

 ...میریخب؟ م... نجایاز ا میریم... گردمیچند لحظه صبر کن االن برم... باشه _

 ...اتاق را ترك کرد د،یکاو یرا م انیلحظه شا نینگران که تا اخر یبا نگاه و

.... 

 يندا رو يدست ها... شد یط د،یاز آنچه که با عتریسر یلیخ ان،یشا یعصب يها ادیکرج تا تهران، با فر ریمس

 ...بود انیو واقعا نگران حال شا دیلرز یفرمان م
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احتشام گام  یبه طرف آرامگاه خانوادگ ان،یتوجه به نگاه متعجب اطراف یانداخته بود و ب شیبازو ریز دست

 ...داشتندیبرم

از خاك انداخته بود و  یتل يتارا بود که خودش را رو يصدا... دیشن یرا م ییضجه ها يان فاصله صداهم از

راجع  یدلشان چ يتو انیمهم نبود اطراف شیو اصال هم برا... امروز صبح خبر دار شده بود نیهم... زد یزار م

 کند؟ یم يقرار یب نینچنیدارد که ا انیکبا  یمگر چه نسبت ای... است وانهیدختر د نیکه ا... ندیگو یبهش م

 ...محکم شده بود شیندا دور بازو يدست ها... جلو تر رفت یکم

نا  يساکت و صامت به نقطه  يسود... بود انیپرن يشانه  يسر ترالن رو... مزار يباال... دیو ترالن را د انیپرن

 ...کرد ینگاه م یمعلوم

 ...گریهم ساراناز بود د دیلرز یم شیگذاشته بود و شانه ها شیازانوه يکه سرش را رو يجثه ا زیدختر ر البد

خاك نمدار را پوشانده بود  يکه رو ییرنگ و گلها يبه خاك قهوه ا... کرد ینم ياریجلورفتن  يبرا شیپاها

سر پدرش هم مزار پدربزرگ و مادربزرگش درست در  يباال... آنطرف تر مزار پدرش بود یکم... نگاه کرد

 ...گریکدیموازات 

 ...را رها کرد شیو بازو دیندا شل شدن تنش را فهم... ستادیحرکت ا از

 ...جان انیشا: دیکش شیبازو يکف دستش را رو... ترساندش یم انیشا یخال نگاه

 ...بلند شو انیشا: ندا خم شد... فرود آمد شیزانوها يرو ،یفاصله از مزار و جمع خانوادگ یکم با

 ...دمیرس ریبازم د: ناباور بود تینها یبــ شیصدا... گذاشت و به جلو خم شد نیزم يرا رو مشتش

 ...را هم از دست داده بود دارید نیرا به خاك سپرده بودند و او آخر انیک... بود دهیرس رید

**** 

 ..بـلــــه... جمع يپدر و مادرم و بزرگترا يبا اجازه  _

و ساده  دیسف يدستش گرفت و حلقه  يدست چپش را تو انیک... پر شد شیچشمها يزد و کاسه  یتلخ لبخند

 ...انگشتش لغزاند نیدوم يرا تو

 ...شد ریرا که بغل گرفته بود محکمتر به خودش فشرد و اشکش سراز یبالش

 ...را از بر بود شیروز عقدشان را تماشا کرده بود که تک تک صحنه ها لمیچند روز انقدر ف نیا يتو
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موقع خروج از اتاق عقد، دور از  انیک... دیخند هیگر انیلپ تاپ دوخت و م ياش را به صفحه  یشکا يچشمها

لحظاتشان را هم  نیتر یخصوص لمبرداریبود و چه خوب که ف دهیرا کوتاه بوس شیلب ها یو دزدک هیچشم بق

 ...ضبط کرده بود

موقع خواندن خطبه و  انیک يپا یعصب يبه تکان ها... بار عقب برد نیدهم يرا برا لمیدراز کرد و ف دست

 ...نگاه کرد دیکش یو گردنش م یشانیکه مدام به پ يدستمال تا شده ا

 ...بالش را به دندان گرفت و هق هقش را خفه کرد ي گوشه

زن  وهیب کیازدواج کرده و حاال  شیشش ماه پ... زد هیتخت تک ي هیپا لپ تاپ را به عقب هل داد و به پا با

 ...دیرس یماه هم نم کیشکمش که عمرش به  يبچه تو کیا ب... بود

 ...دیشن یمادرش را م يپچ پچ آهسته  يصدا... چسباند شیزانوها ياش را به کاسه  یشانیپ

 !!کنم؟؟ کاریبدون پدر چ... کمشیبچه تو ش هیبا ... دختر نیمن با ا _

 ...به طرف در رفت یانداخت و عصب يبالش را کنار... دییهم سا يرا رو شیها دندان

همزمان به طرفش  يخانم و سود ایآمد و سر ثر واریبرخوردش با د بیمه يصدا... را با ضرب باز کرد در

 ...دیچرخ

که  یمیمنو از تصم یتونینم... مامان بس کن بس کن بس کن: زد غیرا به جدار در گرفت و از ته دل ج دستش

 ! ؟یفهمــــیم... کنمیجفتمونو خالص م ای یو با هم قبول کنبچه ر نیمن و ا دیبا ای... یکن مونیگرفتم پش

 ...سارا: دیاز جا پر ایثر

 ...سارا جان: بلند شد شیهم به پا يسود

 ساراناز واقعا باردار بود؟... هضم کند توانستیرا نم ایثر يحرف ها.. شد یهم باورش نم هنوز

 یتونیمسخره ش نم يقانون ها نیبا ا... جامعه نیا يتو... مامان یتونینم... ساراناز: خانم بغض کرده بود ایثر

 ...يایاز پسش برنم... ياریطاقت ب

 ده؟یشناسنامه م سف س؟یکدوم قانون؟ خالف شرعه؟ پدر بچه م معلوم ن: دیکوب نیرا به زم شیپا

 !هـــان؟... شیکیکدوم : دیکش غیته دل ج از

 ؟يباردار واقعا... سارا: به جلو برداشت یقدم يسود

 ...آره: با بغض سر تکان داد.... شده بود ریده سال پ يده روز، به اندازه  نیهم يتو... نگاه کرد يسود به

 ... دیفهم ینم... سارا داغ بود... دیخانم لب گز ایثر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

بچه  نیا... رمیگیم میمنم براش تصم... و بزرگش کنم ارمیب ایمن قراره به دن: شکمش مشت شد يرو دستش

 ...رو برام داره يادگاری نیحکم اخر

 ....دیبه اتاقش رفت و در را پشت سرش کوب و

 يتو... فهمه یدختره نم نیدارم؟ ا یتیچه وضع ینیبیم... سودابه: دیاش کش یشانیخانم دستش را به پ ایثر

 ...ستیخوب ن... دختره تو عقد حامله شده گنیم... زشته... ما بده يخانواده 

 ...اتاق زوم شده بود يدر بسته  يرو يمات سور نگاه

من و پدرش به  يبگو حرف ها... تو رو خدا باهاش حرف بزن: هق زد ایبه همان سمت برداشت و ثر یقدم

 ...صالحشه

من به ... برووو: دیساراناز را شن غیج يصدا... گذاشت رهیدستگ يتکان داد و دستش را رو يحواس سر یب

 ...دمیحرفات گوش نم

 يو تند تند دست رو دیاز جا پر يسود دنیسارا با د... دیپاشنه چرخ يهل داد و در رو نییرا به پا رهیدستگ

 ...فک کردم مامان خودمه... یکردم شما باش یفکر نم... دیببخش... مامان جون دیببخش: دیکش سشیصورت خ

 ...زمینداره عز بیع: اهسته لب زد يسود

 ...سارا کنارش فرود آمد... لب تخت نشست یساراناز رفت و به نرم کینزد

... شکم تخت و صافش مشت شده بود يمحکم رو گرشیدستش بود و دست د يتو انیاز ک یکوچک عکس

 ...انگار قصد داشت با تمام وجود از آن محافظت کند

 و اون بچه رو چقدر يدار یکه چه حال کنمیمن درکت م... سارا جان: شانه اش گذاشت يدست رو يسود

 ...يریجوانبو در نظر بگ يهمه  دیبا یول... يخوایم

که دست  ییجا هی رمیم نیکن تمیبه خدا اگه اذ... خوامیبچه رو م نیمن فقط ا... خوامینم: بغض چانه باال داد با

 ...انیبه جون ک.. نیبه اون مامانم هم بگ... گمیم يجد نویا... بهم نرسه یاحدالناس چیه

قسمش  نیتر یواقع گریحاال د... دیلب گز... سرش خورد يپتک شد و تو تیواقع د،یرا که د يمات سود نگاه

 یکرد و م یعادت م دیبا... وجود نداشت یانیچون ک "انیبه جون ک " دیتوانست بگو ینم... نبود انیجان ک

 ..."قسم انیبه روح ک "گفت 
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لب باز کند ساراناز محکم  نکهیقبل از ا... دست گرفت يسارا را تو يعرق کرده  يدست ها متیبا مال يسود

... گردم یبرنم ممیمن از تصم یکه براتون قائلم ول یاحترام يبا همه ... شرمنده مامان جون: و مصمم گفت

 ...نیاگه شما بخوا یحت

که  کاریآدم ب يسر هی... گناه به خاطر حرف مردم یب يبچه  هی اد؟یمامان دلتون م: و اضافه کرد دیاش لرز چانه

 گهید انیک هی... انهیاز خون ک... انهیک يادگاری نیبشه؟ مامان ا یو اونه، قربان نیکارشون حرف زدن پشت سر ا

 ...دیریرو هم از من بگ یدلخوش نیهم ستین افبه خدا انص... آرامش قلب من و شما فرستاده يکه خدا برا

 ...گرید انیک کی... دیلرز يسود دل

 ...گونه اش سر خورد و تا چانه اش راه گرفت يدرشت اشکش رو يقطره ... زد پلک

 ...انهیاز خون ک... انهیک يادگاری نیا... شد یسرش تکرار م يساراناز تو يو صدا دیکوب یم قلبش

 ...ختیر یاشک م شیمهابا پا به پا یساراناز ب... دیکش سشیخ يپشت دست به چانه  با

 ...من هستم: زمزمه کرد ساراناز را فشرد و دست

من  يریبگ یمیبدون هر تصمم... من پشتتم يتا هر جا بر: لب زد نانیبا اطم ينگاهش کرد و سود جیگ سارا

 ...کنمیم تتیو حما ذارمیبهش احترام م

 ...مامان: با بغض پلک زد سارا

 ...یمرس... مامان یمرس: شانه اش گذاشت يو ساراناز سر رو دیسارا باال کش يدستش را تا شانه  يسود

................................ 

... پدرش سرد... کردیدلخور نگاهش م ایثر... دیکش یدست م واریو به در و د دیچرخ یاتاقش م يهدف تو یب

 ...به کارش نداشت يسبحان کال کار

 ...بود یکاف شیرا داشت برا يسود تیکه حما نیهم

... بود یواقع... لبخندش را دوست داشت... را نوازش کرد انیورت کو ص دیقاب بزرگ لغز يرو شیها انگشت

فشار دستش را به  توانستیدستش را دور کمر ساراناز انداخته بود و سارا هنوز هم م... زدیبرق م شیچشمها

 ...اوردیخاطر ب

را از  انیک يلباس ها يهمه ... تختش بود يکنگره  يرو انیک يچهارخانه  راهنیپ... دیپاشنه چرخ يرو

لباس ها ... کرد یرا از تک تک لباس ها استشمام م انیتن ک يبو... خودش آورده بود شیاتاقش جمع کرده و پ

 ...رفت یرا کنارش دارد به خواب م انیک نکهیگرفت و با حس ا یبغلش م يرا تو
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اش  ینیرا به ب نراهیپ... تخت نشست يفرود آمد و روبه رو شیزانوها يرو... دیدست کش راهنیپ ي قهی يرو

 ...دیکرد و با تمام وجود بو کش کینزد

...... 

 ...شکست یسکوت اتاق را م يقرآن خواندن سود يزمزمه  يصدا

شرت و  یبا ت... بود شیرو شیدوازده ساله پ انِیاز ک یعکس... را بلند کرد و قطره اشکش را گرفت نکشیع

 ...دیرس یم دیقدش تا آرنج جاو... بغلش زده بود ریکه ز يو توپ چهل تکه ا یشرت ورزش

 ...را انیو نه ک د،ینه جاو... را نداشت چکدامیحاال ه... دیکش آه

ده روز،  نیا يمثل همه ... نبود انیاز شا يشد و خبر یکم کم شب م... را بست و به ساعت نگاه کرد قرآن

 ...و برگشتنش با خدا بود زدیم رونیصبح زود از خانه ب

 ...گذاشت زیم يقران چسباند و آن را رو يرا به جلد سبز رنگ و برجسته  شیها لب

 ...جا بلند شد و اتاق را ترك کرد از

به جدار در  یبا سست دنش،یدر اتاق ترالن را باز کرد و با د یبه آهستگ... بود کیتار منیو نش دهیها کش پرده

 ...داد هیتک

 ...دیکش یبسته، آرام و منظم نفس م يرا تنگ در آغوش گرفته بود و با پلک ها انیعکس ک قاب

......... 

زانو  انیقبر ک يباال کهیزمستان، در حال يروزها نیآخر يسرما به تنش چنگ انداخته بود و تو... بود سردش

 ...خوفناك قبرستان يکه از سرد... هوا ينه از سرد... دیلرز یم دیزده بود، مثل ب

 يتا انحنا... فرو برد "ك"سرکش  یفرورفتگ يانگشتش را تو... دیکش یسنگ سرد مشک يدستش را رو فک

 ...دیامتداد داد و تا سر الف بلندش باال کش "ي"

 ...انیک: کرد زمزمه

امد و تا غروب  یشده بود که صبح ها به قبرستان م نیکارش هم... دیبار لرز نیجندم يبرا شیشانه ها و

 ...انیک: کرد یشد و تنها زمزمه م یم رهیبه قبر خ... ماندیم

 ...را برگرداند انیملتمسانه اش ک يداشت زمزمه  دیکه ام انگار

 ...انیک: لب زد مجددا

 ...افتاد نیزم يقبر، با صدا رو يزد و گلدان باال باد
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 ...داداش: خاك نمناك گلدان نگاه کرد و با بغض، از ته حلقش گفت به

 ي هیکه به خاطر ضر ییانگشت ها... درد گرفت شیانگشت ها... سنگ مزار مشت کرد يرا رو دستش

 ...شدیخم و راست م یحاال به سخت مارستان،یب ي شهیش يمحکمش تو

 ...برم دنبال خسرو خوامیخودم م _

 تونیماش روزیپر: ادامه داد ریباشد، با تاخ انیاز جانب ک یکه انگار منتظر عکس العمل يکرد و طور مکث

چون ... نتونستم بکنم يکار چیه یول ؟یفهمیم.. اون لحظه خودمو دار بزنم خواستمیم انیک... دادن لمونیتحو

 شهیکه تو هم يزیهمون چ... نمیمن هم.. انیآره ک... مصرف بدرد نخور یب يعرضه  یب هی... عرضه م یمن ب

 ...یگفت یم

کنم  دایبرم تا خسرو رو پ ایشده تا اون سر دن... مصرف باشم یب خوامینم گهید: لبش را فرو داد يشور رو یِسیخ

 ... رمیم

_..... 

 ...خوردمیقسم م... انیک کنمیش م چارهیب... دلش خواست بکنه بعدم راست راست بگرده یهر غلط ذارمینم _

 ...خاك قسم نیبه هم: گذاشت انینام ک يدستش را رو کف

 ...خورمیبه شرفم قسم م... مونیبه حرمت برادر... رواح خاك بابابه ا: را نشانه گرفت یسنگ قبر بغل نگاهش

 ریرو از ز هیخودم چهارپا... دار يو تا خودم نفرستمش باال کنمیم دایخسرو رو پ: تکان داد و مصمم گفت سر

 ...انیک رمیگ یپاش نکشم اروم نم

بود که  يعکس طور يتو انینگاه ک... بود دییانگار منتظر تا... شد رهیقبر خ يرو انیک يچهره  یحکاک به

 ...دادیبهش قوت قلب م

 ...گرفت و از جا بلند شد شیبعد دستش را به زانو يا هیو ثان دیسنگ را بوس يشد و رو خم

و سالنه سالنه، آرامگاه  دیکش یقینفس عم... رفت یم يآسمان رو به قرمز... را رو به آسمان گرفت سرش

 ...را ترك کرد شانیخانوادگ

 ....!!!آورد یپدر در م یب ياز خسرو يپدر کی

 ::.. فصل دوم..:: 

 

 ...ماه بعد چهار
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 ي شهیسرش را از ش. گرفت یقیپر کرد و دم عم یبهشتیارد يروزها نیمطبوع واپس ياش را از هوا نهیس

 .هوا کامال روشن شده بود. برد و به آسمان نگاه کرد رونیب نیماش

 ...نداشت يحس بد چیخالف تصورش ه بر

کرد و او را به حال  یم یسکوت رانندگ يتارا تو. پنجره گذاشت يبرد و آرنجش را لبه  نییرا تا آخر پا شهیش

 .خودش گذاشته بود

 .ساعت هفت صبح بود.دیباال کش يژیق يرا با صدا یمجتمع متوقف شد و دست يبعد روبه رو یکم

 ...یمرس: نگاهش کرد و لبخند زد انیشا

 !خواهش: بود میمال تارا لبخند

 شیذاریم ای نگیتو پارک ياریم نویماش: بود که به حرف آمد انیهر دو سکوت کردند و شا يا هیثان يبرا

 !نجا؟یهم

 ...امیداخل نم -

 !؟یچ -

که خبر نداشته باشه مامانم  هیخب ک یول ارهیخودش نم يبه رو. سیمامانم حالش خوب ن. برم خونه دیبا -

 .هیتو سن حساس. ترسم یم یلیبراش خ... خودشو تو اتاقش حبس کرده روزیشهابم از د... چقدر عاشق خسروئه

 ...به سالمت. خب بابا قانع شدم: حوصله سر تکان داد یب

 .ستیاهل تعارف ن انیکه شا دانستندیعالم و آدم م. خنده اخم کرد انیم تارا

 !گه؟ید يایواقعا نم: برد و گفت رهیرف دستگرا به ط دستش

 !!!تارا... با توام: صورتش تکان داد يکف دستش را جلو. کرد ینگاهش م رهیخ تارا

 .انیشا: لب زد ینرم به

 !شد باز؟ یچ: دیبه طرفش چرخ یصندل يدر را بست و رو. پر اشک شده بود شیچشمها هیاز ثان يکسر يتو

 !بغلت کنم؟ شهیم: و با خجالت زمزمه کرد دیگز لب

 !؟یچ: دیمات و آهسته پرس. جا خورد انیشا

 .سر تکان داد یجیبا گ انیخواسته اش را تکرار کرد و شا تارا
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هر . بشود انیبه ک انیتوانست منکر شباهت شا ینم. پشت کتفش قالب شده بود ،تارا يدست ها ،بعد يا هیثان

 .بودند دهیکش يبه سود بر عکس خواهر ها ،دو برادر

 .یمرس: دیپلکش کش يعقب رفت و دست رو ریتاخ با

 .خواهش: باال انداخت ابرو

 .بود دهیخجالت کش یفقط کم... یکم... اش را خاراند قهیبا انگشت اشاره شق و

حاال از . من خودم تو رو بزرگت کردم بچه! ؟يدیخجالت کش! ؟یکنینگاه م ينطوریا هیچ: دیخند هیگر انیم تارا

 !؟یکش یمن خجالت م

 ...خب لهیخ: هوا تکان داد يهدف تو یرا ب دستش

 !واقعا؟ ياینم: مجددا تکرار کرد و

 .نه: دیخند تارا

 .باعشه: را باز کرد نیماش در

 .کرد یفرمان گذاشته بود و نگاهش م يرا رو شیتارا ساعد دست ها. شد و در را بست ادهیپ نیماش از

 .اومد یاز دستم برنم يکار چیمن ه ياگه تو نبود. زیبابت همه چ... تارا یمرس: پنجره خم شد يجلو

 .کنهیبه ساعت نگاه م یبرو داخل مطمئنم االن خاله منتظرت نشسته و ه. نکردم که يکار: خم کرد سر

 .خدافظ: تارا استارت زد. رفت عقب

 .کن یرانندگ اطیبا احت. به سالمت: انگشت اشاره و وسطش را به کنار سرش زد دو

 .شد دیکوچه ناپد چیپ يتو یخارج کردن از کوچه سر و ته کرد و با تک بوق يرا برا نیماش. سر تکان داد تارا

 .قفل چرخاند يآورد و تو رونیب بشیرا از ج دیکل. کرد یپوف

 .پر از گل بودند اطیدور تا دور ح يمتر کی يباغچه ها. دکوچک مجتمع لبخند ز اطیح دنید با

نگهبان . را به عقب هل داد يا شهیش يکرد باال رفت و در دود یرا از ساختمان جدا م اطیکه ح يچهار پله ا از

 .و آسانسور طبق معمول خراب بود زدیچرت م گاهشیجا يتو

گرفت شیپله ها را در پ راه. 

 !؟ییتو انیشا: دیرا شن يسود فیضع يصدا ،انداختن دیو کلبه واحدشان  دنیمحض رس به

شانه  يکه رو يدیبا چادر نازك سف يسود. را با فشار به بغل پا در آورد شیرا پشت سرش بست و کفش ها در

 .کرد یافتاده بود نگاهش م شیها
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 !زم؟یعز يداریچرا ب... سالم: را در آغوش گرفت يرفت و سود جلو

 .دیو عقب کش دیسرش را بوس يرو و

 !؟یخوب... خوابم نبرد بعد از نماز صبح -

 !تموم شد؟: اضافه کرد یبا نگران و

 يتا لحظه . چشمش زنده شد شیزده بودند، پ انیک نیکه به ماش يتاب خوردن دو مرد ریتصو يا هیثان يبرا

 . آخر نگاهش را نگرفته بود

 .موم شدت. آره: ختیر رونیتکان داد و افکارش را ب يسر نامحسوس

 .دیرا د يگرفتن سود نفس

 .عبور کردند لیبزرگ و کوچک وسا يکارتن ها انیپشت کمرش گذاشت و از م دست

 .بود نشست منینظم وسط نش یکه ب يکاناپه ا يرا باز کرد و رو راهنشیپ يها دکمه

 !برات؟ ارمیب يخوریم يزیچ: دیپچ پچ وار پرس يسود

 ..لیبردن وسا يبرا ادیساعت ده راننده م ،خوابمیدو ساعت م یکی... نه: دیرا کش عضالتش

کاناپه پهن شده بود دراز  يکه پا یرختخواب يکاناپه گذاشت و رو يدسته  يچادرش را رو. سر تکان داد يسود

 لشانیو وسا یاتاق ها به جز اتاق خودش خال يهمه . ترالن مرتب کرد يخم شد مالفه را رو انیشا. دیکش

 .شده بود يبسته بند

 .به طرف اتاقش رفت ،که مطمئن شد يسود دنیاز خواب. پلک بست یکم

 ...اوووف. آخه یینجایتو که باز ا: را باز کرد و با خودش غر زد در

را با پا عقب  شیرو شیپ یکارتن خال. سر تکان داد یتیبا نارضا. اتاقش اتراق کرده بود يمعمول ساناز تو طبق

 .زد و به طرف تخت رفت

 ...بالش گذاشت يو کنار سرش رو دیکش رونیساراناز ب يانگشت ها انیرا از م انیک راهنیپ متیمال با

 یبر آمدگ يبود خم شد و نگاهش رو نیزم يرو گرید یمیتخت و ن يرو یمیکه ن يبرداشتن مالفه ا يبرا

 .اندك شکم سارا ثابت ماند

 .برداشت و اتاق را ترك کرد يو مالفه ا یشلوار راحت کیو تنها  دیکش شیمالفه را رو. کرد یپوف
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شلوارش را عوض کرد . شد یمبتال م یدرد کاناپه خواب نیلطف ساراناز معموال سه تا چهار روز در هفته به هم به

دادگاه موقع قرائت  يتو کشیستریه يخسرو و خنده ها ریپلک بست و بالفاصله تصو. کاناپه ولو شد يو رو

 .چشمش زنده شد شیحکم پ

 .عــــمــــــر بود کی... نبود یکم زیسال حبس چ یس

 . لب لعنت فرستاد ریز

 .دیگنج یدر فکرش هم نم یبود که حت دهیفهم ییزهایمدت چ نیا يتو. شد یهم باورش نم هنوز

 ...هم خون... یتن يعمو. یلفظ ينه عمو. بود شیعمو خسرو

 ...برادر پدرش بود خسرو

 

*** 

 ...ایب يهنوز جا دار... ایب ایب ایب _

 ...بسه... خب خب: دستش را باال گرفت کف

ساختمان متوقف  یکینزد اطیح يرنگ که دور تا دورش آرم حمل بار همان منطقه را داشت تو ینارنج ونیکام

 ...شدند ادهیشد و بالفاصله راننده و شاگردش پ

 ...شد اطیوارد ح یرنگ دیبعد هم سمند سف یکم

آقا  نیحس نیاز ماش يشده قطع شد و ترالن و سود يگلکار یشنراه  يها رو کیقرچ قرچ برخورد الست يصدا

 ...شدند ادهیپ

 ...بعد هم ساراناز و پدر و مادرش یکم

 ...جابجا کنن لویکنم وسا ییرو راهنما نایمامان شما برو داخل تا من ا: گرفت يرا به طرف سود دیکل

 ...را گرفت دیدست داشت را به ترالن سپرد و کل يکه تو یقرآن يسود

 ...بلندش چشم دوخت يخانه و ستون ها یروم يو به نما دیچرخ... از کنارش گذشتند بیترت به

 ..نگاهش را گرفت انیزد و شا شیصدا راننده

 ...دیلرز یم شیدست ها... در چرخاند يرا تو دیکل يسود

 ..پر اشک شد يسود يو چشمها دیپاشنه چرخ يرو یچوب در
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گرفته  ریرا تازه از ش انیشا... هنوز ترالن را نداشت... داشت ادیخانه گذاشته بود را خوب به  نیکه پا به ا يروز

 ...زدیگوشش زنگ م يونگ ونگش هنور تو يبود و صدا

 ...برو تو مامان: را پشت کمر ترالن گذاشت دستش

 ...داخل رفت یبسم الله با

 ...همه وارد شدبه سارا و پدر و مادرش تعارف کرد و خودش آخر از  يسود

 ...گذاشت نهیشوم يباال یفرورفتگ يو رو دیقرآن را بوس ترالن

 !بودند؟ دهیخانواده از کجا به کجا رس نیا... کردند یخانه نگاه م واریبه در و د رتیسرشار با ح يو آقا خانم

 ..مامان: سرش را داخل آورد انیباز شد و شا در

 ...نگاهش کرد يسود

 ...ندا اومده...اممم: و آزاد کرد دیکش شیدندان ها انیرا م نشییپا لب

را قبال آورده  لیوسا شتریب. برداشت یکی یکیکه مبل ها را پوشانده بود  يدیسف يکرد و مالفه ها یپوف يسود

 !خوش اومده: بودند

 ..دست پروا را گرفته بود وارد شد کهیکنار رفت و ندا درحال انیشا

 ...يعروس اجبار... هه. به هر حال ندا هم عروسش بود. فت و خوش آمد گفتدر ر يتا جلو یلیم یبا ب يسود

 ،بود شیها یکه هر کس به فکر خودش و بدبخت ییروزها يموضوع شود تو نیتوانست منکر ا یالبته نم و

 ..ندا بود ،گذاشت یم هیاز جان ما شیشده برا یرا داشت و حت انیشا يکه همه جوره هوا یتنها کس

 .یبه سالمت شاالیا... ستیقابل دار ن: سپرد يدستش را به سود يتو ییکادو يبا لبخند جعبه  ندا

 .تشکر کرد یمعمول يسود

 .شد یو ازش جدا نم دهیندا را چسب يپروا هم جو سرد فضا زا حس کرده بود که مانتو انگار

 !؟يایمن نم شیخوشکلم چرا پ: گفت ییبا خوشرو ترالن

قصد و غرض و با  یبود که ب یتنها کس... ترالن جلو رفت و به طرفش دست دراز کرد. زد با خجالت لبخند پروا

 .کرد یبا او رفتار م انینه خوشامد مادرش و پرن ،خود ندا تیتوجه به شخص

 .اوف... چقدر گرمه: رها کرد شیشانه ها يرا تعارفش کرد و ندا نشست و بالفاصله شالش را رو یمبل يسود

 ..ادیاز دستم بر م یکمک نمیبب رمیمن م: کجا آباد چشم غره رفت و به سرعت برخاستآقا به نا نیحس

 .ساختمان را ترك کرد يبه تند و
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 .نکن تیمامان ترالن جونو اذ ایپروا ب: با دست خودش را باد زد ندا

 !کوچولوت خوبه؟! شما؟ یخوب: پر از آلوچه اش لبخند زد يبه ساراناز و لپ ها و

 .یمرس: به لب آورد یلبخند کمرنگ سارا

: در ظاهر شد يدستش که تا صورتش باال آمده بود در آستانه  يتو يهن و هن کنان با جعبه ها انیشا

 ...ظرفه! رو کجا بذارم؟ نایا... مامان

 ن؟یگذاشت نجایچرا ا خچالوی ان؟یشا.. ببر بذار آشپزخونه: جلو رفت يسود

 .نامفهموم شد شیو صدا به آشپزخانه رفت انیپشت سر شا و

 .جابجاش کنن گمیحاال م... خب من که نذاشتمش: زدیغر م یبا خستگ انیشا

 دنیچشم د لیدل یزن و شوهر ب نیکال ا. دور نماند و چشم غره رفت ایلبخند ماتش از چشم ثر... لبخند زد ندا

 .بودندا احترام قائل  يساراناز به شدت برا... برعکس دخترشان. ندا را نداشتند

 سارا؟ ؟يایب قهیدق هی شهیم... امم -

 من؟: ساراناز به خودش اشاره کرد. بود انیشا يصدا

 .لحظه هی ایب. آره: تکان داد سر

 .از پله ها باال رفت انیشانه باال انداخت و پشت سر شا متعجب

 ...برو تو: دیاتاق از سمت چپ را باز کرد و کنار کش نیسوم در

 ..بهتش زد يا هیثان يمطمئن داخل رفت و برا نا

 ...دهدیرا م انیک يبو یبیکرد اتاق به طرز عج حس

 ..انهیتخت ک: دیدست کش يسرمه ا یتخت اسپرت با روتخت يبرداشت و رو یقدم

 ...بوده انیاتاق ک نجایا: زد هیتک واریرا پشت کمرش برد و به د شیدست ها انیشا

 .اشک بود زیلبر شیاچشمه. سر بلند کرد یناگهان

کمکم  یلیالبته ندا هم خ. کردن یچند تا دکتر خوب بهم معرف. پرس و جو کردم یلیمن خ: داد حیتوض انیشا

 ،مجهز ترن ،شترنیمتخصص ها ب... بهتره.يانجام بد نجایرو ا نایو ا یبه نظر من بهتره چکاپ و سنوگراف. کرد

 .ترم هستن شرفتهیتازه پ

 .موضوعات صحبت کند نیراجع به ا انیبا شا يکرد روز یفکرش را هم نم یحت. دیلب گز سارا
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دوست  دیگفتم شا... يو باز برگرد يایب نجایتا ا یدکتر رفتن ه يکه برا شهیسخت م یلیمن فک کردم خ _

 یه.جاها آماده کردم هیاتاقو زودتر از بق نیا نیهم يبرا... یبمون نجایا يکه وقت دکتر دار یمواقع یداشته باش

 !؟یکنیم هیگر يدار... سارا

 ...نیهم عمو داشت انیتو و ک... منم عمو داره يبچه : شکمش مشت شده بود يرو دستش

کرده و بزرگ  ینا مشروعه که با عقده زندگ يبچه  هی... حروم زاده هی... ستیما ن ياون عمو: پلک زد محکم

 ...لجن فرو رفته يشده و تا خرخره تو

از ... از پدر تو ،شما يانتقام همه رو از خانواده  دیچرا خسرو با... نیسه تا عمه دار... نیشما ها دو تا عمو دار _

 !ره؟یشوهر من بگ

 ...نشست نیزم يسر خورد و رو همانجا

سواحل  يرو تو التتونیشما تعط یوقت« کرد  یمدام تکرار م یدادگاه وقت يخسرو تو يها ادیفر يصدا

 یگاه... دیچیپیدر سرش م »دادیداشت جون م یدولت شگاهیاون آسا يمادر من گوشه  ،نیگذروندیم ترانهیمد

 ...رفت یو جلو م دیجویمغزش را م انهیپچ پچ وار مثل مور یو گاه گرفتیاوج م

 ...دونمیواقعا نم.. دونم ینم: شد زانیزانو آو يمچ رو ي هیدست راستش از ناح... چپش را باال آورد يزانو

 .به هر حال ممنون: را مشت کرد یروتخت سارا

 .یکردم انقدر مهربون باش یوقت فکر نم چیه: صادقانه اعتراف کرد و

بار خونواده  ییتنها انیک ذاشتمیکاش نم... ومدمیبه خودم م نایکاش زودتر از ا: تلخ و دردآور... لبخند زد انیشا

 .کرده یرو تحمل م یچه عذاب بعد از فوت بابا فهممیحاال دارم م. رو به دوش بکشه

برات .. ياز صبح سر پا بود. کم استراحت کن هی ياگه دوست دار: حرکت سر پا شد و آهسته گفت کیبا  و

 .سیخوب ن

 .اتاق را ترك کرد انیبا خجالت سر تکان داد و شا ساراناز

تخت نصب شده بود  يکه درست رو به رو یتخت دراز شد و به قاب عکس يرفت، به پهلو رو رونیکه ب انیشا

 ...فکر همه جا را کرده بود انیشا... اش بود یعکس عروس. نگاه کرد

 !؟يتو پسر يچرا امروز تکون نخورد: دستش را به شکمش چسباند و با شست نوازشش کرد کف

 ...کرد یشکمش را نوازش م یدستش هنوز برآمدگ کهیپلک بست در حال و

 !؟يریم يدار: را باال انداخت شیابرو يتا کی.. رفتن بودند يروا آماده ندا و پ.. رفت نییاز پله ها پا انیشا
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 .شانه اش انداخت يپر شالش را رو ندا

 ...یخانم زمان نیداشته باش فینهار تشر: تعارف زد یلیم یبا ب يسود. را نشانه گرفت يسود انیشا ي رهیخ نگاه

حرفش از صد تا فحش بد تر ! دوم شخص جمع؟ يبا شناسه ! ؟یخانم زمان... را گرد کرد شیچشمها انیشا

 ...بود

 ...کنمیرفع زحمت م گهید.. یمرس: نشد جادیمتبسمش ا يچهره  يتو يرییتغ چیاما ه ندا

 .دیهر طور راحت: لب زمزمه کرد ریز يسود

 ...دیرفع زحمت کن عتریهر چه سر یعنی نیا و

 .دیکن یاز طرف من از سارا جان خدافظ: لبخند زد ایکرد و رو به ثر یخداحافظ ندا

 ...اوردیخودش ن يپشت چشم نازك کرد و ندا باز هم به رو ایثر

کمر ندا  یو تخت انیدست شا ي رهیتا خارج شدنشان، خ يسود زینگاه ت.. دست پشت کمرش گذاشت انیشا

 .بود

 .افتاده لیانگار از دماغ ف... يچه افاده ا: کرد یفیپ فیپ ایرفتنشان ثر رونیب با

 !بود؟ يکجاش افاده ا... یمهربون نیبنده خدا به ا: اخم کرد ترالن

 !ترالن: هشدار داد يسود

 .کنمیدخالت نم سیکه بهم مربوط ن يتو کار.. خب لهیخ: دیورچ لب

و عذاب وجدان  زننده اش با ندا ناراحت بود يبابت رفتار سرد و تا حدود. مبل ولو شد يرو یبا خستگ يسود

از هر  شتریفرزندش ب ي ندهیو آ... نبود انیمناسب شا یول... است یندا زن خوب و مهربان دانستیم... داشت

 ...تاوان شکستن دل ندا یحت... داشت تیاهم شیبرا يزیچ

 .شرمنده... بگم یچ دونمیواقعا نم: کرد یبه ندا نگاه م یبا شرمندگ انیدر، شا يآنسو

 !چرا؟.. اوا: را گرد کرد شیبا خنده چشمها ندا

 ...مامانم.. آخه: بود گذاشت دهیچسب شیپروا که به زانو يشانه  يرا رو دستش

 ...خوشحال شدم یلیخ... اومده رونیب نشیمامانت از اون الك غمگ کنمیحس م.. میگپ زد خردهی _

 ..موضوع نداشت نیبر ا ياصرارهم  انیآورد، شا ینم شیرا به رو يزیندا چ یوقت.. تکان داد سر

 ...شان کرد یدم در همراه تا

 ...ایتو ام ب: شد زانیاز گردنش آو پروا
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 ..خوشکلم امیفردا م... تونم یاالن نم: اعتراضش را بلند کرد يو صدا دیتپلش را محکم بوس ي گونه

 ..سر اومدم هی دیشا ؟يگردیاز شرکت برم یفردا ساعت مشخص: رو به ندا گفت و

 ..يایب یتونیزود به زود م... میکینزد گهید: زدیبرق م شیچشمها

 .کرد دییتکان سر تا با

 ...ماما گهید میبر ایب... پروا: دست دراز کرد ندا

 !؟ياینم: دیچسب انیشا ي نهیس به

 ...امیگفتم که فردا م: بغلش باال انداختش يتو

 !االن نه؟: نگاهش کرد مظلومانه

 ...انوینکن شا تیاذ... پروا _

 ...زور و تقال از آغوشش جدا شد با

 ..دخترك بق کرده بود.. نشاند و کمربندش را بست نیماش يپروا را تو خودش

 عروسک؟ يبا من قهر کرد: دیدو انگشت گونه اش را کش با

 .مقابله کند دنشیبوس ينتوانست با وسوسه  انیاخمش با مزه بود و شا... تکان داد نیرا به طرف سرش

 م؟یبر: مارکش را به چشم زد یآفتاب نکیع ندا

 ..به سالمت: در سمت پروا را بست انیشا

 ..کرد يبا يبا شیباالخره لبخند زد و برا پروا

 ...فرستاد شیبرا يهوا بوسه ا يرو

 ...شد دیکوچه نا پد چیپ يپدال گاز فشرد و تو يرا رو شیپا یبا تک بوق ندا

 ...ر را بستباغ مانند خانه شد و د اطیوارد ح انیشا

 ... نفس بکشد یاش را با آسودگ یبچگ يروزها يخانه  يتازه فرصت کرد هوا و

آورد تا باغچه را مثل همان روزها سر  ینفر را م کی دیبا... انداخت اطیح یبزرگ ضلع شرق يبه باغچه  ینگاه

 ...و سامان بدهد

دانست  ینم... نکرده بود يخانه هم هنوز فکر ییسرما ییگرما ستمیس يبرا... داشت ریبه تعم ازیها ن قیآالچ

 ...ماندیم ادشیالبته اگر ...دارند یتیچه وضع
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را به نحو  زیچطور همه چ انیک: دیاز خودش پرس نیهزارم يشد و برا یاش از حجم هوا خال نهیکرد و س یپوف

 !!کرد؟؟ یرا هم فراموش نم یچیو ه دادیاحسن سر و سامان م

 ...م شده بودتما لیوسا ییجابجا کار

 ...شان کرد یکارگرها حساب و کتاب و سپس راه با

 ...رفت یمالش م یسه بعد از ظهر بود و دلش از گرسنگ ساعت

 ...یخسته نباش: دییرا به هم سا شیوارد ساختمان شد و کف دست ها انیآقا همقدم با شا نیحس

 ...نیدیزحمت کش... شما نیهمچن: سر خم کرد يلبخند خسته ا با

 ...یبابا مردم از گشنگ: غر زد ترالن

رفته ... ارهیرو ب يضرور لیبهش گفتم اول وسا... داداشت بگو نیبه ا! کنم خب؟ کاریچ: کالفه گفت يسود

 ...ستیگذاشته وسط آشپزخونه گازم که وصل ن خچالوی

 !ارن؟یزنگ بزنم غذا ب: دیکش رونیب بشیرا از ج لشیموبا

 ...نداره دنیپرس گهیآره د: ناله کرد ترالن

 !خوره؟یم یچ یک: را به گوشش چسباند لیموبا

 ...میکنیرفع زحمت م گهیما د: آقا از جا بلند شد نیحس يبا اشاره  ایثر

 !ذارم؟یاوا مگه م: را گرد کرد شیچشمها يسود

 .سبحان خونه تنهاست... کم کم رمیب گهید: گذاشت شیبازو يدست رو ایثر

 ...هم تنها بمونه گهیدو ساعت د یکی... ستیخب بچه که ن _

 ...آقا نگاه کرد نیبه حس فیکسب تکل يبرا ایثر

 !بگم؟ یچ: پلک زد یتیتکان داد و با نارضا يآقا سر نیحس

 يبه طرف خانواده  شتریهر چه ساراناز ب... کردند یکم کم روابطشان را محدود م دیبا... دیکش یقینفس عم و

 دینبا.. کرد یخراب م ساختیخودش م يبرا دیبا ندهیرا که در آ يا یشد، از آن طرف زندگ یم دهیاحتشام کش

 ...شد یخانواده م نیا بندیبه خاطر بچه کال پا

 ...نگفت يزیحال چ نیبا ا... دور نماند يسود نیزبیاخمش از نگاه ت... مبل نشست يرو معذب

 !ومد؟یچرا ن انیپرن... دستامو بشورم رمیمن م: آورد نییرا از کنار گوشش پا لیموبا انیشا

 ...ادیسر م هی یگفت اگه بهتر شد غروب... واکسن زده تب کرده الدیم: جواب داد ترالن
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 ...گرسنه بمونه سیبراش خوب ن... سارا رو هم صدا بزنه یکی: دور شد شیگفت و صدا یآهان

 ...دیسر ها به طرفش چرخ ي همه

 ...آقا چشم غره رفت نیحس

**** 

 . کرد ینگاه م شیرو شیپ واریحوصله به د یچانه اش زده بود و ب ریرا ز دستش

 یفهمینم یاالن داغ... خودته يبرا گمیم یسارا من هر چ: و دستش را به کمرش زد ستادیآقا از حرکت ا نیحس

من و  یوقت.. .گهیده سال د گه،یدو سال د گه،یسال د هی... انیک ادگاری... انیک ادی یگیم... بچه م یگیفقط م

 !؟یکن کاریچ يخوایم میمادرت نباش

 .را باال آوررد شیداد و زانوها هیتاج تخت تک به

من  یفهمیاصال م... سارا: و تا گونه و سپس چانه اش امتداد داد دیاش کش یشانیآقا کف دستش را به پ نیحس

 منو؟ يحرفا يشنویم گم؟یدارم بهت م یچ

هنوز از مرگ شوهر من چهار ماه : گذاشت شیزانو يبرداشت و رو یپاتخت يرا از رو يسرمه ا یهم سر

 ن؟یگرد یدر به در دنبال شوهر برا من م نیکش یواقعا خجالت نم.. کممهیبچه ش تو ش... گذشته

 !چه طرز حرف زدنه؟ نیساراناز؟ ا: دهانش گذاشت يخانم کف دستش را رو ایثر

نداد و رو در  یتیحال اهم نیبا ا د،یکش ریدلش ت ریز... دیپرو از جا  دیخوشخواب کوب يرو شیرا کنار پا یسرهم

پدر  خوامینم! ؟يپسر ببند ریاون احمد خپل کچل پ شیکه منو به ر یگیرو م نایا يهمه : ستادیپدرش ا يرو

 ...خوااااامینم... دلسوز و مهربونم

 يدارم مالحظه ... نه. دمیگم حق رو به تو م یبهت نم يزیساراناز فکر نکن اگه چ: کرد یپوف یکالفگ با

 ...کنم یرو م تتیوضع

... نمیبیدارم م... نیکن یمنو م يمالحظه  یلیآره خ: تختش برگشت يهوا تکان داد و دوباره رو يرا تو دستش

 ...نیکه مالحظه نکن یبه حال وقت يوا.. نهیا تمیوضع نیکنیاالن که مالحظه م رو م

 ...سارا درست حرف بزن: خانم تشر زد ایثر

 . چشم دوخت وارید يرو ینامعلوم يو به نقطه  دیگز لب

از پسش . یتون ینم ییتو تنها. فکر کن یکم منطق هیفقط  نیبب... ساراناز: گفت متیآقا جلو آمد و با مال نیحس

 ...نینیبب نیفقط حرف بزن... االم زنش شو نیبرو هم ایگم ب یمن که نم. يایبر نم
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که اسمشو  ادیچندشم م یحت کنمیم سهیمقا انیاونو با ک ینه؟ من وقت ای میایبه هم م مینیبب ؟یچ مینیبب _

نکته  هیخدا فقط  يفروش کجا؟ بابا محض رضا لیموبا يرد پلمیسواد د یمن کجا و اون احمد ب انیک... ارمیب

 .مثبتش رو بگو که من رغبت کنم بهش فکر کنم ي

 ...بشه که داینفر پ هیاگه  یعنی _

 .که به تاسف تکان خورد يو سر دیرا د شیلب ها دنیلرز. روح ساراناز ساکتش کرد یمات و ب نگاه

 .خودم متاسفم يبرا.. شما که نه يواقعا برا... من واقعا: پر اشک زمزمه کرد يچشمها با

 . لگد زدخورد و  یتکانک شیپسر کوچولو. دیسرش کش يتخت ولو شد و لحاف را رو يرو و

 .اش فشرد نهیس يو مشتش را رو دیگز لب

 .آورد یاش فشار م نهیس يبه گلو و قفسه  م،یبزرگ و حج يتوده  کی

 .دیچک یبالش م يسارا رو يوبا هر تکانش، اشک ها خوردیوول م پسرکش

حس  شیبازو يرا رو یفرستاد و حرکت جسم رونینفسش را ب... دیلرز یبود که م یبه لحاف رهیآقا خ نیحس

 .کرد

 ...رونیب میبر ایب: و لب زد دیکش شیبازو يخانم دست رو ایثر

 .تکان داد و همقدم اتاق را ترك کردند يسر

 ...لحاف را به دندان گرفت يگلو نگه داشت و گوشه  يهق هقش را تو... کرد هیگر... ختیاشک ر سارا

 .آمد، قطع شد یاتاق م رونیپچ پچ پدر و مادرش که از ب يصدا

 .ها خاموش شدند چراغ

 ...دیدور چرخ کیبزرگ ساعت  ي عقربه

 ...دیدور چرخ دو

 ...دور سه

 ...دور چهار

 ...دور پنج

 ..ختیر یهنوز اشک م سارا

 .را صاف کند شیکرد و جرئت نداشت زانو یدلش درد م... کرخت شده بود شیو پا دست
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را  شیزانو اطیداد و با احت هیبه بالش پشت سرش تک. کرد خودش را باال بکشد یو سع دیچرخ دهیخم همانطور

 ..ساعت چهار صبح بود... آمد نییو آهسته از تخت پا دیلب گز. صاف کرد

چمدان را  يدسته . پنجه بلند شد و دستش را حرکت داد  يرو. کوب را روشن کرد و به طرف کمد رفت وارید

 .دشیکش نییلمس کرد و پا

را  پشیداشت ز یگذاشته بود و سع یدر چمدان قرمز و کوچک مسافرت يرا را رو شیبعد، زانو ي قهیدق تسیب

 . ببندد

 هیو بق لیپول و موبا فیبغل چمدان جا داد و ک پیز يرا تو لشیشارژر موبا. اش را پاك کرد یشانیپ يرو عرق

 .ختیاش ر یدست فیک يها را تو زیخرده ر ي

 .سرش انداخت يرا رو یو شال مشک دیقهوه سوخته اش را پوش يو پانچو یمشک شلوار

 .به اتاق انداخت و بفضش را فرو خورد يسرسر ینگاه. کرد نیماش يآژانس تماس گرفت و پچ پچ وار تقاضا با

کرد تا به خاطر  ینم ياریو ذهن ساراناز  دیبار یم يرگبار ،يباران بهار. اتاق ثابت ماند يپنجره  يرو نگاهش

 ...چترش را کجا گذاشته داوریب

که  ينه آنقدر یبود ول نیسنگ. کرد و چمدانش را برداشت کسیشانه اش ف يرا رو فیبند ک. چتر شد الیخ یب

پدر و ... چنگ زد شیبغض به گلو. اتاق پدر و مادرش انداخت يبه در بسته  یرفت و نگاه رونیب. کند تشیاذ

 ..داشتند یمحال يمادرش خواسته ها

 برد،یتا خوابش  زدیگرفت و با عکسش حرف م یرا بغل م انیک راهنیهنوز شب ها پ کهیدر حال توانستیم چطور

 !اش حرف بزند؟ ندهیو راجع به آ ندیبنش يگریمرد د يبا شکم بر آمده اش روبرو

 !!!اش بود ندهیگذشته و حال و آ انیک

 يروبه رو. دیبست، بغضش ترک یمدر را که پشت سرش . رفت رونیو ب دیرا پوش شیسر و صدا کفش ها یب

 شیدل آسانسور هم برا یشد و فکر کرد حت يوارد اتاقک فلز. سالم بود شهیبرعکس هم. ستادیآسانسور ا

 ...!!!پدر و مادرش یول سوزد،یم

شد و خودش را  اطیوارد ح. عبور کرد شیسر و صدا از جلو یب. زدیچرت م گاهشیجا يطبق معمول تو نگهبان

 .به در رساند

 !آژانش منتظرش بود ي راننده
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*** 

 .ش باشه فردا هیبق. کشم ینم گهیمن د: ولو شد شیعقب راند و رو شیرا با فشار زانو کاناپه

 ...ساعت پنج صبحه.. گهیاالن فرداس د: به دستش داد یآب وانیل ترالن

 !اد؟یمحمد م گهیساعت د هیپس تا ! ؟یگیم یچ: جابجا کرد شیپا يرا رو الدیم انیپرن

 !شب کار بوده؟: دستش بود نگاهش کرد يکه تو یوانیل ياز باال انیشا

 .مارستانیمنو رسوند خودش رفت ب... گهیآره د: تکان داد سر

چه  نیا: بود، گفت زیم يجعبه رو يکه تو یمتیرنگ و گران ق یکوچک مشک يا شهیبه گلدان ش یبا نگاه و

 !ن؟یدیتازه خر رفت،یم ادمیبپرسم  خواستمیم یه... خوشکله

 ... نه، ندا آورده: جواب داد ترالن

 .ایح یب کهیزن... داره ییعجب رو! نجا؟یاومده بود ا: را گرد کرد شیچشمها

 ..انیپرن: تذکر داد یعصب انیشا

که  نجایا ادیم شهینداره و بازم پا م دنشویچشم د یچکیه دونهیم گم؟یمگه دروغ م ه؟یچ: چشم نازك کرد پشت

 ..ارهیما رو به دماغش نم اینداره؟  یتیبگه نظر ما براش اهم ؟یچ

 !ن؟یدید یاحترام یب ای يمگه ازش بد ن؟یبنده خدا انقدر دشمن نیبا ا یچ يبرا: زمزمه کرد یبا ناراحت ترالن

 ..تو حرف نزن: اشاره اش به سمت ترالن نشانه رفت انگشت

 ..بس کن يپر :بلند تر از حد معمول گفت انیاخم کرد و شا ترالن

چرا هنوزم ... میحاال که اموالمون رو پس گرفت... يندار ازیبه پول اون ن گهیتلخه؟ حاال که د قتیحق ه؟یچ -

 ؟ینگهش داشت

 یمن به خاطر پول طرف کس. فکر کن بعد حرف بزن یبگ يخوایکه م يزیبه چ... انیپرن یگیم یبفهم چ _

 ...نرفتم که حاال بخوام ولش کنم

به جون  هیچ... نیرو نگه دار گهیاحترام همد: همه را ساکت کرد يپر تحکم سود يدهان باز کرد و صدا انیپرن

 !ن؟یهم افتاد

 ...بهیغر هیبه خاطر : اضافه کرد ان،یآزرده به شا یبا نگاه و

 يرو ترالن دست...شد رهیخ زیم يمعذب به گوشه  انیپرن. زد هیکاناپه تک یکرد و با شدت به پشت یپوف انیشا

 .اش داد يگذاشت و با نگاه دلدار انیشا يزانو
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دلش را  انیک یخال يجا... مبل ها نشسته بودند يرو فینگاه کرد که رد شیبچه ها يبه جمع سه نفره  يسود

 .چشمش را گرفت يسرش را چرخاند و با نوك انگشت، اشک گوشه . به درد آورد

معذرت : و مرتعش زمزمه کرد ریسر به ز انیپرن. دادین مپنجه اش را تکا یپا انداخته و عصب يپا رو انیشا

 .خوامیم

 ..منم: اش را فشرد و لب زد یشانیپ. نگاهش کرد یچشم ریز انیشا

 !مامان؟ یحکم نرفت ياجرا يشما برا: دیعوض کردن بحث پرس يبرا انیلبخند زد و پرن يسود

با  انیشا.. باشه میهر چند طرف دشمن خون! رو دارم؟ زایچ نیمن مگه دل نگاه کردن به ا: سر تکان داد يسود

 ..تارا رفت

 !با خسرو خبر داشته؟ شیخون يبابا از رابطه  یعنی: دیسر تکان داد و ترالن پرس دنیفهم يبه نشانه  انیپرن

و خسرو با هم  دیخب اونقدر که جاو یول... تا آخرش بفهمم کنمیو فکر هم نم.. دونمینم: دیآه کش يسود

 ...خبر داشته باشه ستین دیبودن بع یمیصم

 ...بدش به من: به سمتش خم شد انیشا. دستش خواب رفته بود. را تکان داد الدیم انیپرن

به  زد،یدادگاه م يکه خسرو تو ییاون حرف ها: سپرد و مشتش را باز و بسته کرد انیرا به شا الدیم اطیاحت با

 !داره مامان؟ تینظرت اونا واقع

که از مادر خسرو سوء استفاده کرده باشه و بعدم  ستین دیازش بع. خب پدربزرگتون خان بود. ..دونمینم _

انقدر مستبد بود که من ... نشیدیند ادیکه خان بابا فوت کرد و ز نیبچه بود یلیشما خ... دهنشو بسته باشه

هاتون از زن اولش که و عمه  موهاع ي هیاز زن دومش بود و بق دیجاو. خودم جرئت نداشتم جلوش حرف بزنم

اموالش رو به  ياداره  نیهم يدوست داشت و برا شتریاز همه ب دویخان بابا جاو یول... اتفاقا اونم خانزاده بود

از حد  شیتوجه ب نیهم دیشا... بود ییزن روستا هیهم مثل مادر خسرو  دیمادر جاو کهیدر صورت... سپرد دیجاو

 ..رهیکه ترکش خسرو اونو نشونه بگ شدهباعث  دیخان بابا به جاو

 .از شانس ما بود نمیا... دونمیچه م: فرستاد رونیو نفسش را آه مانند ب دیدست کش شیزانو به

 .کرد یم يباز الدیم یبا بند سرهم ریسر به ز انیشا. تکان داد نیسرش را به طرف انیپرن

 یغرق خواب بلند شد و کوسن الدیار ماز کن اطیبا احت انیشا. سکوت را شکست فونیآ نگید نگید يصدا

 ..کنمیمن باز م: کنارش گذاشت

 ..احتماال محمده: زمزمه کرد انیپرن
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 فونیآ يدکمه  يشستش را رو. مشخص نبود يزیچ. انداخت فنیآ توریبه مان ینگاه. شد یکم کم روشن م هوا

 .امیصبر کن االن م: را برداشت یگفت و گوش یاه. نداد جهیرا فشار داد و نت دیمجددا کل. در باز نشد. فشرد

 .منتظر پاسخ شخص پشت در نماند و

 دیکه با ییکارها ستیرا هم به ل فونیدرست کردن آ. دیسرش کش يرا برداشت و کالهش را رو شرتشییسو

 .اضافه کرد دادیانجام م

شخص پشت  دنیدر را باز کرد و با د. آب شده بود سیتا پشت در برسد خ. دیدو يشالق باران تا در ورود ریز

 .دیدهانش ماس يدر، حرف تو

 ..سارا: و شگفت زده لب زد دیباال کش سشیدخترانه و چمدان قرمز رنگ تا صورت خ يها یرا از کتان نگاهش

شکمش را کامال مشخص  یبود و برآمدگ دهیبه تنش چسب یسیاز خ شیلباس ها... دیدماغش را باال کش ساراناز

 !داخل؟ امیب شهیم: آهسته زمزمه کرد. کرد یم

 ...!در کنار رفت ياز جلو يبا ناباور انیشا

 

**** 

 

 .دیدو نییپتو به دست از پله ها پا انیشا

 يدلدار يسود. لرزانش انداخت يشانه ها يپتو را رو. به سکسکه افتاده بود نشیف نیهق هق و ف انیم ساراناز

 ...سارا... نیساراناز منو بب... نشده که يهنوز طور زمیعز! سارا؟ :دادیاش م

 یخال کجایمدت از جانب خانواده اش وارد شده بود را  نیکه ا ییتمام فشار ها يعقده .آمد یاش بند نم هیگر

 .کرد یم

 .نشده يزیهنوز که چ... ينطوریساراناز نکن با خودت ا: گذاشت شیشانه ها يدست رو انیپرن

 .بود ستادهیوسط سالن ا فینگاه کرد که کف دستش را به دهانش چسبانده بود و بالتکل انیمستاصل به شا و

االن شما ... زمینکن به من گوش بده عز هیگر قهیدق هیسارا : دست گرفت يساراناز را تو يدست ها يسود

 !؟يدیعذاب م ينطوریخودتو ا یبرا چ ؟يبا اون آقا حرف زد ؟يشد يمجبور به کار

 سهیمقا انیاونو با ک شهیچندشم م یحت... یمن حت: گل انداخته بود شیو گونه ها خوردیبهم م شیها دندان

 ...عیه... خوانیم... خوانیاز من م يچطور.. اونا... بهش فکر کنم تونمینم یحت... کنم
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: گوشش زمزمه کرد يتو. تنش تب دار بود. اش چسباند نهیپشت گردنش گذاشت و سر ساراناز را به س دست

 ..گهیسارا؟ بسه د... سسسس

 .اریآب ب وانیل هی: اشاره زد انیبا سر به شا و

آن . خوردیخون خونش را م. پر کرد ییظرفشو ریرا از ش یوانیو به سرعت ل دیبا سر به طرف آشپزخانه دو انیشا

دله چشم از ساراناز مردك . بود دهید انیمراسم عقد ک يبار آن هم تو کیرا فقط  یفیتعر يپسر عمو

 .را هم در آورده بود الیخ یب انیحرص شا یکه حت يطور... داشتیبرنم

بزرگ  یادم نیدست همچ ریقرار بود ز انیک يبچه . ساراناز به آن مردك فکر کند یحت گذاشتیاگر م عمرا

 !!!محال بود اجازه بدهد!! شود؟؟

را ببندند و سارا و بچه اش را از  لیدهان فام نکهیا! کردند؟ یبا خودشان م يپدر و مادر ساراناز چه فکر واقعا

 !!دخترشان مهمتر بود؟؟ یحرف مردم از زندگ یعنی! سرشان باز کنند؟

 !؟یاز چاه آب بکش یرفت انیشا: به خودش آمد انیبلند پرن يصدا با

 ...را ترك کردبه دست آشپزخانه  وانیانداخت و ل شدیانگشتانش فشرده م انیکه م یوانیبه ل ینگاه

 ... چه داغه: ساراناز گذاشته بود يگونه  يکف دستش را رو يسود

 .کرد یهنوز هق هق م سارا

بعدم پاشو لباساتو ... بخور سارا نیکم از ا هی: سارا چسباند ي دهیخشک يرا گرفت و به لب ها وانیل انیپرن

 . يخوریعوض کن سرما م

دماغش . را به زور باز نگه داشته بود شیبود و پلک ها نیگسرش سن. دیو سرش را عقب کش دینوش يا جرعه

 . و سکسکه کرد دیرا باال کش

 میبلند شو مامان جان بر... پاشو: ردیبازوش انداخت و به ترالن اشاره کرد تا دستش را بگ ریدست ز يسود

 !خب؟ م،یزنیاستراحت کن بعدا حرف م خردهیلباساتو عوض کن 

 .خوامیمن اونو نم: هق کرد هق

 ...باال میبر ایفعال ب... باشه: ستدیبا شیپا يکرد رو وادارش

 .گرفت خوردیشانه اش سر م يرا که داشت از رو ییجلو رفت و پتو انیشا. ستادیا شیپاها يرو یسست با

از  انیآمد و نگاه پرن فونیزنگ آ يصدا. رفت یداده بود و از پله ها باال م هیتک يسود يرا به شانه  سرش

 ...محمده گهید نیفکر کنم ا: ساراناز جدا شد
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کرد و در  یپوف... باران تا دم در برود يدر باز شد و الزم نبود تو ندفعهیخوشبختانه ا. رفت فونیبه طرف آ انیشا

 .باز گذاشت مهیرا هم ن يورود

 ...خونه میریم... میمون ینم... انیدرو ببند شا: هوا تکان داد يدستش را تو انیپرن

بگو  يپر... باال ایب انیشا: شد ریترالن دوان دوان از پله ها سراز ،یپلک زد و قبل از هر عکس العمل انیشا

 ...داخل، سارا حالش بهم خورده ارهین نویمحمد ماش

 !؟یچ: دیبا بهت پرس انیپرن

 . و باال رفت دیبه طرف پله ها دو انیشا و

 ...ساراناز! تو؟ يشد یچ! سارا؟: زدیو آرام به صورتش م گردن ساراناز برده بود ریدست ز يسود

 !شده؟ یچ: جلو رفت انیشا. باز بود مهین شیها پلک

 ...حال شد یب هوی: با تته پته گفت. هول کرده بود يسود

 ! ساراناز؟: باز صدا زد و

 .اجازه بده مامان: سارا انداخت يزانوها ریرا کنار زد و دست ز يجلو رفت و سود انیشا

 ...سرش يکه بنداز یچ هیبا  اریاون پتو رو هم بردار ب: گفت يتخت بلندش کرد و دستور يحرکت از رو کی با

 ...کامال گشود و اتاق را ترك کرد شیپا يباز را با فشار پنجه  مهین در

 

*** 

 ...نه صبح بود ساعت

. دینامرتبش کش يابروها يشد گرفت و با نوك انگشت، رو یش مکه قطره قطره وارد رگ یرا از سرم نگاهش

 ..زد یذوق م يساراناز تو يروشن موها ياش، در مقابل قهوه ا رهیهم در آمده بود و رنگ ت شیموها ي شهیر

 .دیکش یهم افتاده و آرام و منظم نفس م يرو شیپلک ها. و پشت دستش را نوازش کرد دیکش یآه

به چهار ماه،  کیمدت نزد نیا يساراناز تو. پلک زد یصورتش را از نظر گذراند و با شگفت يتک اعضا تک

 .کرده بود رییتغ کردیکه فکر م يزیاز چ شتریب یلیخ

 شهیاز آن ساراناز مرتب و هم. شده بود یاستخوان شیرا گرفته بود و از گونه ها شیدور چشمها يا رهیت ي هاله

 .دنمانده بو یباق یچیآراسته ه

 .تخت بلند شد ياز لبه  یفرستاد و به آهستگ رونیرا آه مانند ب نفسش
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دستش که آرم داروخانه را داشت  يتو یلونینا ي سهیبا ک انیتخت کنار رفت و شا يرنگ جلو یآب ي پرده

 !نشد؟ داریب: ظاهر شد شیرو شیپ

 !؟یداروهاشو گرفت... نه: سر تکان داد و نگاهش مجددا ساراناز غرق خواب را نشانه گرفت یبه نرم يسود

 .ببر بدشون به پرستار: پلک زد یبا خستگ يسود. دستش را باال گرفت يتو ي سهیک

 .حال بچه را بپرسد دیکش یخجالت م لیدل یب. شکمش یاز آن به برآمدگ شتریبه ساراناز بود و ب انیشا حواس

.. حال شده فقط یضعف کرده ب... حال هر دوشون خوبه: را فشرد شیاش شد و بازو رهیمتوجه نگاه خ يسود

 .ستین ینگران يجا

 .فرستاد و از تخت دور شد تا داروها را به پرستار برساند رونیب یرا با آسودگ نفسش

 ...بودند ستادهیاتخت ساراناز  يسرشار هم باال يبعد که به اورژانس برگشت، خانم و آقا يا قهیدق

 !خبر کرده؟ یفتنه ها رو ک نیا: کرد و در دل غر زد یپوف

 ...آمده را برگشت ریعقب گرد کرد و مس و

 !؟یسارا رو گرفت يداروها: دیو پرس ستادیا شیروبه رو. آمد یراهرو م ياز انتها انیپرن

 !؟يکجا بود... آره: را فشرد و سر تکان داد شیپلک ها یخستگ با

 ...کنهیم يقرار یشده ب داریب الدیزنگ زد گفت م. زدمیبا ترالن حرف م _

 ! ؟...محمد: به پشت سرش نگاه کرد انیپرن يسر شانه  از

 ..شب کار بوده خسته س... نهیتو ماش... زنهیچرت م هیگفت تا کار ما تموم بشه  _

 ...شد واریگفت و عقب عقب رفت تا کمرش مماس د یآهان

اگر  شدیدلش خنک م.. دینگو يزیداد از حضور پدر و مادر ساراناز چ حیترج. رفتیاورژانس م به طرف انیپرن

 ...کردیسه چهار تا کلفت بارشان م انیپرن

 ...در امان نبود شیها هیاز ترکش طعنه ها و کنا چکسیه شد،یم یکه اگر عصب یانیپرن

 !ن؟یجون شما هم اومد ایثر... اوا _

 .بود سیخ شیپشت پلک ها. نگاه از ساراناز غرق خواب گرفت و سر برگرداند. بود انیپرن زیت يصدا

 !ومدم؟یم دینبا: به حرف آمد يگرفته ا يصدا با

 ..کردم یما، فک نم يکه ساراناز اومد خونه  یبا اون وضع... واال دونمینم: را باال انداخت شیابرو يتا کی

 ...انیرنپ: دیکالمش را بر يسود ياخطار دهنده  يصدا
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... گذرهیاز مرگ برادر من فقط چهار ماه م: جلو داد و خشک گفت انهیچانه اش را مبارزه جو. اخم کرد انیپرن

... دیرحم کن تشیحداقل به دختر خودتون و وضع یول... اشکال نداره... نیرو نگه نداشت میحرمت ما که عزادار

 !ن؟یراجع به ازدواج مجدد باهاش حرف بزن يزود نیبه ا نیتونیچطور م

 ...تمومش کن انیپرن: محکم پلک زد يسود

 ...گفت و از جمع خانم ها فاصله گرفت يآقا ال اله اال اهللا  نیحس

 ..بذار حرفشو بزنه... نه سودابه: روح بود یهم سرد و ب ایثر يصدا

 یلیشعار دادن خ... دختر خانوم نیبب: دیکوب انیپرن نهیبه جلو برداشت و با انگشت اشاره به سمت چپ س یقدم و

تو االن ... یکنیم کاریچ يریقرار بگ تیاون وضع يتو یوقت مینیبب دیبا یول... قشنگم هست اتفاقا... راحته

با  يدختر يهمه برا یدونیم! از گرگه؟ رما پ يجامعه  يتو یدونیم یول... یزنیخوووب حق به جانب حرف م

 !آره؟ ؟یدونیرو م نایا! دن؟یرو م يهر نوع رفتار يو به خودشوم اجازه  کننیم زیساراناز دندون ت تیوضع

 .دادیهم فشار م يرا رو شیلب ها انیپرن

 يادا یالک یدونینم يزیچ یوقت: و آرام اما کوبنده زمزمه کرد دیاش را جلو کش يخانم با کف دست روسر ایثر

 .خوادیو صالح بچه ش رو نم یمن مادر، خوشبخت يبه اندازه  چکسیه... اریمهربانتر از مادرو در ن هیدا

 . و به طرف تخت ساراناز رفت دیپا چرخ يپاشنه  يرو و

 .مات و مبهوت سر جا خشک شده بود انیپرن

 

*** 

 .ظهر بود کی ساعت

را ترك کرده  مارستانیب شیپ یو محمد ساعات انیپرن. را بپوشد شیکرد لباس ها یبه ساراناز کمک م يسود

 .بودند

 .زدیاورژانس، نشسته چرت م يها یصندل يآقا رو نیو حس دیچرخ یمحوطه م يتو انیشا

کمک به سمتش دراز شده بود پس زد و خودش به  يخانم را که برا ایدست ثر. تخت جابجا شد يرو سارا

 .آمد نییاز تخت پا یآرام

 !؟یچ یعنیها  يبچه باز نیا... سارا: دیاش دست کش یشانیبه پ یخانم با کالفگ ایثر

 .اش هنور منقبض بود یعضالت شکم. شانه انداخت يشالش را رو يتوجه دسته  یب
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 .رفت یمالش م یکرد و ته دلش از گرسنگ یاحساس ضعف م... برداشت یگرفت و قدم واریرا به د دستش

 .بذار کمکت کنم: دستش را گرفت يسود

 ...مامان یمرس: لب تشکر کرد ریداد و ز هیتک يسود يبه شانه  یراحت با

 .ساراناز را داشت ياز پشت هوا کهیخانم اخم کرد و پشت سرشان راه افتاد در حال ایثر

 !م؟یبر: از جا بلند شد دنشانیآقا با د نیحس

 .داد صیترخ يدکترش اجازه ... بله: جواب داد شیبه جا يهم ساراناز محل نداد و سود باز

 ...آژانس گرفتم: دیجلو دو دنشانیبا د انیشا. شدنداورژانش خارج  از

 .متونیرسوند یما م. الزم نبود: آقا تعارف کرد نیحس

 ...تشکر... میریما خودمون م... یلیخ شهیدور م رتونینه مس: تشکر کرد يسود

 ..دیهر طور راحت: دستش جابجا کرد يرا تو دشیکل دسته

 .ایساراناز ب... خانم میبر: خانم اشاره زد ایرو به ثر و

 .امیمن با شما نم: با قهر رو گرفت سارا

 ...سارا _

که از دستم خالص  نیشوهرم بد نیخواست یمگه نم. ذارمیپامو تو اون خونه نم گهیمن د: اش سخت شد چانه

 .راحت التونیخ... خودم رفتم يخودم با پا د؟یبش

 گفت؟؟؟؟ دینبا یهر کس يرا جلو یهر حرف دیفهم یسارا واقعا نم. آقا صورتش سرخ شده بود نیحس

 .نیتو ماش نیبرو بش ایب... اریمنو باال ن ياون رو... سارا _

: ستادیپدرش ا يبه جلو برداشت و رو در رو یحال قدم نیبا ا. ضعف داشت یهنوز کم. جدا شد يسود از

 !؟یتونیم... خب ببر! ؟يمنو به زور ببر يخوایم

 ...شینزن يوا يا: دیکش غیخانم خفه ج ایقدم به جلو برداشت و ثر کی انیشا... اقا دستش را باال برد نیحس

 .آورد نییرا مشت کرد و پا دستش

خودمو از  میخودم گل. گردم یمن به اون خونه برنم یول... بزن ؟یبزن يخوایم: کرد ینگاهش م یرگیبا خ سارا

 .ازدواج يکور و کچلتون برا يدایدارم نه به اون کاند اجینه به شما احت... رونیکشم ب یآب م

بود، ساراناز حرف گوش کن  ستادهیا شیرو شیکه پ يساراناز نیا. تند تند پلک زد ،باز مهین یآقا با دهان نیحس

 .نبود شهیهم یو خجالت
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 .دیبال ساراناز دوکرد و دن یخداحافظ يبه تند انیشا. شد یساراناز داشت دور م. داد رونیب یرا طوفان نفسش

اون موقع باهاش ... شهیکمتر م شیچند روز بگذره دلخور هی دیبذار... االن ناراحته: گفت یبه آهستگ يسود

 .دیحرف بزن

 .با اجازه: با مکث اضافه کرد و

 .واقعا درمانده شده بود. دیکش لشیبه سب یآقا با اخم دست نیحس

هم کنارش نشست و  يسود. سوار شدن ساراناز باز کرد يرنگ آژانس را برا دیسف يدرب پژو انیکه شا دید

 .را بست و خودش جلو سوار شد نیدر ماش انیشا

 ...کشه یدختره آخرش منو م نیا: لب زمزمه کرد ریآقا ز نیحرکت کرد و حس نیماش

*** 

با خودکار . از نظر گذراند یکی یکیعنوان ها را . گرفت و صفحه را ورق زد شیدندان ها انیخوکار را م ته

 .کرد ادداشتیدستش  ریکاغذ ز يو شماره را رو دیدور عنوان مورد نظرش خط کش ینارنج

 .نشست خیبالشش سر داد و س ریبه در خورد و با عجله کاغذ و روزنامه ها را ز يا تقه

 !؟يداریب.. ریصبح بخ: با لبخند وارد اتاق شد ترالن

 .شدم داریآره، االن ب... آ: دیدست کش شیبه موها یدستپاچگ با

 .صبحونه يبرا میبر يداریاگه ب نمیبب امیمامان گفت ب: باز گذاشت مهیکامل وارد اتاق شد و در را ن ترالن

 .امیو م شورمیمن دست و صورتمو م... تو برو: زد يدهانش گرفت و تک سرفه ا يرا جلو مشتش

 !؟یشده؟ خوب يطور: نگاهش کرد قیدق ترالن

 .آره خوبم: تند سر تکان داد تند

 .دیگشاد و بلند خوابش دست کش راهنیاز جا بلند شد و به پ و

 .دیگذاشت و در را عقب کش رهیدستگ يدستش را رو. به طرف در رفت. اخم کرده بود ترالن

 !سارا؟: ترالن متوقفش کرد يبهت زده  يصدا

 یبالشش نگاه م ریزده از ز رونیب يروزنامه  ي مهیتختش خم شده بود و به ن يترالن رو. دیعقب چرخ به

 .کرد

 ....امممم... ترالن: به جلو برداشت یساراناز قدم. دیکش رونیو ترالن روزنامه را کامل ب دیگز لب

 .اعصابش بود يخش خش روزنامه رو يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ١٧٩ 

 !ه؟یچ نیا... ساراناز: روزنامه را به سمتش گرفت يها يازمندین يبهت زده نگاهش کرد و صفحه  ترالن

 ...گفتن نداشت يبرا یحرف چیه ساراناز

 ...ترالن... خب: جلو رفت یرا بست و کم در

 !؟يراجع به ما کرد يتو واقعا چه فکر... تو... سارا _

 یکنیفک م که تو ياونطور... نینه ترالن بب: دیکش رونیمشت شده اش ب يانگشت ها انیرا از م روزنامه

 ...وبال گردن شما باشم تونمینم شهیخب من که هم... سین

 ؟يدید يوبال گردن؟ سارا تو چت شده؟ از ما رفتار بد: بزند رونیترالن کم مانده بود از حدقه ب يچشمها

 !کرده آره؟ تتیبهت گفته؟ اذ يزیچ انیشا

من که تا ... میباش یمنطق ایب نیترالن بب... خب من... نگفته يزیچ چارهینه بابا اون ب... نه: گفت مستاصل

که  نطوریا... خب سخته کیکوچ يبچه  هیبا . م هم باشم ندهیبه فکر آ دیبا... شما بمونم شیپ تونمینم شهیهم

 . کنن ینم تمیخانواده م هم اگه تن به خواسته هاشون ندم حما ادیبوش م

 ازین نیتام يبرا ،يکه دار یحال نیکه تو با ا میهنوز انقدر بدبخت نشد ما: هوا تکان داد يدستش را تو یعصب

 ...طرف و اون طرف دنبال کار نیا يکه پسر برادر منم هست، بر يخودت و بچه ا يها

 ...ترالن: و زمزمه کرد دیاش کش یشانیانگشت دستش را به پ چهار

 !صبحونه؟ نیاینم گهیمامان م: سرش را داخل آورد انیو شا دیپاشنه چرخ يرو در

 .پوشاند یرا م شیساق پا يآشفته بود و لباس خوابش تا باال شیموها. را به هم چفت کرد شیپاها ساراناز

 !شده؟ يطور: درهم ترالن نگاه کرد ياخم ها به

روزنامه ها را پشت سرش نگه داشته  يدسته . را جمع کرد شیپا يساراناز انگشت ها. کامل وارد اتاق شد و

 .بود

 !؟یمطمئن: دیموشکافانه پرس انیسر تکان داد و شا نیبه طرف ترالن

 !مرتبه سارا؟ یهمه چ! هوم؟: رو کرد به سارا و

 .کرد ینگاهش م يعاد تینها یب انیاما شا. آن سر و وضع معذب بود با

 ...سارا _

 ...مرتبه یآره همه چ! ها؟: خورد و نگاهش کرد یتکان

 .داد لشیتحو يلبخند یزورک و
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 ...صبحونه نیایپس ب: سر تکان داد يعاد انیشا

 .اتاق را ترك کرد و

 .بغلش زد و به طرف در رفت ریروزنامه ها را ز ترالن

 ...ها ینگ يزیبه مامان چ: گفت تند

 ...ها رو تموم کن يمسخره باز نیپس تو هم ا _

 .دیرفت و در را کوب رونیب و

خانواده ممکن بود دردسر ساز شود و بعد ها دست  نیا يزه از اندا شیمحبت ب... تخت نشست يلبه  یکالفگ با

 ...ببندد يانجام هر کار يرا برا شیو پا

تا به حال انقدر مرتب و . آمد، ذوق زده قربان صدقه اش رفت یم نییکه از پله ها پا انیشا دنیبا د يسود

 .بودش دهیند یرسم

. را تا ساعد تا زده بود شیها نیکه آست ینفت یآب راهنیبه پا داشت و پ یرنگ يسرمه ا يکتان مردانه  شلوار

 بیو غر بیعج ياز آن مدل ها شهیبرعکس هم شیدست انداخته بود و موها يکت ست شلواش را، رو

 .نداشت

 !کارخونه؟ يریم: لبخند زد يسود

 .شروع کنم ییجا هیاز  دیبا گهید: دینشستن عقب کش يرا برا یصندل

 !حواست که هست؟... سیسهام عمده مال ما ن گهید... ها ياریدر ب يجا غد بازاون ينر... مامان یکنیخوب م _

 ...مامان دونمیم: دیکش آه

 ...خونه دوستم رمیمن امروز م: آمد یم نییاز پله ها پا ترالن

 !کدوم دوستت؟: دیپرس عیسر انیشا

 !؟یشناسیبگم تو م: دیتوپ پرخاشگر

 ...حاال تو بگو _

 ...اه اصال به تو _

 ...باهام حرف زده شبید... دوستشو شناسمیمن م ن؟یباز از سر صبح شروع کرد... بچه ها _

 يخونه س برا من آقا باال سر باز يفک کرده همه کاره : گفت یشیلب ا ریبا اخم سرتکان داد و ترالن ز انیشا

 ...ارهیدر م
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 .ا برادرت درست صحبت کنترالن ب... انیشا نیبش: مچش گذاشت يدست رو يشد و سود زیخ مین انیشا

 .دیرا جلو کش شیچا وانیکرد و ل یپوف. دیشن یلب ترالن را م ریز يغرغرها

 !ساعت خواب سارا خانوم؟: سر بلند کرد و لبخند زد يسود

 .خواب نبودم: مجاورش را اشغال کرد و خجول لبخند زد یصندل ساراناز

 .بود انیدست شا يجلو يآلبالو يمربا یاما نگاهش پ. ها پر شد یاز انواع خوراک شیزود جلو یلیخ

 !؟يخوریچرا نم: دیپرس يرا فرو داد و سود بزاقش

 نویا: به طرفش سر داد زیم يزد و ظرف مربا را رو يشخندین. دیساراناز نگاهش را دزد... سر بلند کرد انیشا

 .خوادیم

 .دیو سارا خجالت زده لب گز دیخند يسود

*** 

 شیپ ياز نوشته ها... را گرفت شیدست ها انیرا عقب زد و سرش را م شیرو شیپ يکاغذ ها یفگکال با

 .دیفهم ینم یچیه شیرو

 ...ندا زنمیزنگ م: چشمک زن پروا انداخت و تند گفت ریبه تصو ینگاه. زنگ خورد لشیموبا

کارخانه  يراهروها انیاز صبح که معاون شرکت م. رها کرد شیرو شیپ ياز کاغذ ها یکوه يرا رو لیموبا و

 شدیکاش حداقل م. داده بود سردرد گرفته بود لشیتحو بیو غر بیگردانده بودش و اسم ها و اصطالحات عج

 .خانم فکور را کنارش داشته باشد

 ...سهامدار جزء انیعامل بود و شا ریمد یخانم فکور منش... یمحال الیخ چه

اش  یبلند صندل یلب لعنت فرستاد و به پشت ریز. نبود گارشیپاکت س. دیکش راهنشیپ بیبه ج دستش را کف

 .زد هیتک

 يبه سرعت از رو. دستش کم مانده بود عق بزند يکارتابل تو دنیبا د. داخل آمد یبه در خورد و منش يا تقه

 ...بعدا... بعدا خانم: هوا تکان داد يبلند شد و دستش را تو یصندل

 يدو دکمه . نگاه کرد انیشا يآشفته  تیچسباند و به وضع نهیترس پوشه ها را به س یبا تعجب و کم دخترك

 .صبح را نداشت یو آراستگ بیترت شیباز بود و موها راهنشیپ يباال

دست هم کت و  يبه تعداد انگشت ها دیشا. خوردیتظاهر بهم م نهمهیحالش از ا. دیرا برداشت و پوش کتش

 .بود دهیوششلوار نپ
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 !مهندس؟ يآقا دیبر یم فیتشر.. اوا: دیاش کرده بود پرس یناز هم قاط یکه عمدا کم غشیج يبا صدا یمنش

 !به نافش بسته بود؟ يمهندس را از کدام گور نیا... توبه ایخدا. گرد شده نگاهش کرد يو با چشمها دیچرخ

 ...برمیم فیتشر... بله: کرد یرا محکم ادا م جمالتش

 ...به سالمت: به عقب برداشت و تند تند سر تکان داد یقدم دخترك

 .کرد یتند تند پله ها را ط. زد و منتظر آسانسور نماند رونیتوجه از اتاق ب یب

را به باال شانه زد و به ساختمان  شیبا دست موها. نفس بکشد یساختمان که خارج شد، تازه توانست به راحت از

 !!کرد؟؟ یها را تحمل م بتیمص نیا دیاهر روز ب. چشم دوخت شیرو شیپ

 يتو شیطرح ها. شدیسر کالس ها حاضر م دیبا دیاش تمام شده بود و از ترم جد یلیتحص یترم مرخص کی

 .ردیبه سرش بگ یچه گل دانستیتمام مانده بود و واقعا نم مهیشرکت ندا هم ن

 .دیتاب یآفتاب به فرق سرش مساعت سه بعد از ظهر بود و . گرفت شیرا پ ییناکجا ریزنان مس قدم

رفت و آمد با آژانس و  ،یکار و بدبخت نهمهیبا ا. کرد یخودش دست و پا م يهم برا ینیماش عتریهر چه سر دیبا

 .سخت بود یتاکس

به قول  يها یهمان کتان. مردانه راحت نبود یچرم يکفش ها نیبا ا. درد گرفت شیراه رفت تا کف پاها آنقدر

 .بود يگریانگار تمام وجودش از د. دادیم حیخودش را ترج "جلف" يسود

 .کنه ریبه بعد رو بخ نیخدا از ا: کرد و لب زد یپوف

 

*** 

 !مامان؟: خانه صدا زد یکیمتعجب از سکوت و تار. دیاز پنج عصر گذشته بود که به خانه رس ساعت

 ...سالم _

 .کرد یپله ها نگاهش م ریز یراحت ياز رو ساراناز

 ...سالم: باال انداخت ییابرو

 .شد زیخ میسخت ن ساراناز

 !ست؟یخونه ن یکس... بلند نشو: را باال آورد و از همانجا بلند گفت دستش

 .رونیداشت رفت ب دیخر خردهیدوستشه مامان هم  يترالن خونه ... نه: نشست و سر تکان داد شیسرجا سارا

 ! ؟ینشست یکیچرا تو تار: ساراناز دستبرد زد يآلبالو خشکه ها يحاو يبلور يگفت و خم شد به کاسه  یآهان
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 ...همه ش چهار تا دونه برداشتم: و کف دستش را نشانش داد دیساراناز را د اخم

 . کنار کاناپه را روشن کرد ي ستادهیبلند و ا هیآباژور پا و

 .را جمع کرد شیچشمها سارا

 !؟يدخونیدرس م: نگاه کرد زیم يدفتر و کتاب رو به

 ...نه: حفظ اخمش سر تکان داد با

 .بود لیاص یرانیپسرانه و اکثرا ا يدفتر پر از نامها... لبخند زد انیشا. گرفت شیرو شیدفتر را پ و

مادر بود که  کی شیرو شیپ ي زهیم زهیدختر ر... انداخت شیبه سر تاپا یرا به ساراناز برگرداند و نگاه دفتر

 .کرد یپسرش اسم انتخاب م يبرا

 یشلوار راحت. را باز گذاشته بود پشیبود و ز دهیپوش یخوشرنگ یصورت شرتیت ياش را رو یطوس شرتییسو

 .بچگانه اش نداشت کلیبا چهره و ه یتناسب چیرا هم به پا داشت و شکم برآمده اش ه شرتییست همان سو

 بایز يکردن نام ها دایفت و مشغول پکتابش فرو ر يسر ساراناز هم تو. لبخند زد و از پله ها باال رفت مجددا

 .شد

. و سر بلند کرد دیچیمشام ساراناز پ يشامپو تو يبو. برگشت نییپا یشرت و شلوار راحت یبعد، با ت ي قهیدق ده

 .گرفت یرا م شیرطوبت موها یکوچک يحوله  ای انیشا

 .کنار رفت ینشستن شد و کم يقصدش برا متوجه

 .فرو رفت انیوزن شا ینیکاناپه از سنگ گرید سمت

 .رنگ نوشته شده بودند کیکرد که هر کدام با  یساراناز نگاه م یانتخاب يدقت به نامها با

فک ... قشنگه یلیخ نیا... آبان: دیدفتر انگشت کش يصفحه  يدستش را جلو برد و رو. بود بایز شیها مادرانه

 !نه؟ اد،یم ایآبان بدن يکنم تو

: دیکش یشکمش خجالت م یاز برآمدگ... شکم بهم رساند يرا رو شرتشییسو ياجابجا شد و لبه ه یکم سارا

 ...اواسط آبان... اوهوم

 .نشست یآبان به دلش نم يبه اندازه  چکدامیه. نام ها را از نظر گذراند ي هیتکان داد و بق سر

فرم ... چانه و فکش یحت...زد یمو نم انیاش با ک ینیفرم لب و دهان و ب. کرد ینگاه م مرخشیبه ن سازاناز

 .دهد یهم فشار م يرا رو شیدندان ها شهیبود که انگار هم يچانه اش طور
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و  یمعمول... نبود یکلیآنقدر ها ه انیشا. کرد یگاه ترك نم چیورزشش را ه... یکلیچهار شانه بود و ه انیک

 ...يعضله ا یفقط کم ،یکم

 .بودند يسود يهر دو ورژن مردانه ... بود یکیصورتشان  بیترک اما

 !شده؟ يطور: نگاه از دفتر کند انیو شا دیکش یقیعم نفس

 ...کرد یم دادیصورتش ب يتو یو خستگ زدیم يبه قرمز شیچشمها يدیسف

 ...يخسته ا _

 .هم نبود يخبر... نبود یاش سوال جمله

 یچیانجام بدم ه دیکه با ییاز شرکت و کارخونه و کارا... کنهیسرم درد م... یلیخ: دیعضالتش را کش انیشا

جلوم گفتن بخون  ختنیکوه کاغذ ر هیبعدم ... چرت و پرت گفتن يسر هیکارخونه  ياول بردنم تو... فهمم ینم

بفهمم و  نکهیچه برسه به ا ستمیبلد ن بویو غر بیاون اصطالحات عج یروخون یمن حت... هیبه چ یچ یبفهم

 یعنی... هامو بکشم هنر کردم یمن برم به قول مامان همون نقاش... تیریاصال منو چه به مد... حفظشون کنم

 !!رن؟؟یگیانقدر برام سخت م ياول کار نیهم یکه چ

مانست تا  یچهار ساله م يبه بچه ها شتریب شیغر غر ها. زدیوقفه حرف م یدرد و دلش باز شده بود و ب سر

 ...بود یو سه سالگ ستیب يکه در آستانه  يپسر

 ..يچه دل پر: زد لبخند سارا

 .کنار زد یشانیرا از پ سشیخ يکرد و موها یهوف

 خوندمیم گهیترم د هیالبته اگه ... دارم تیریمد پلمیفوق د... بوده تیریمن رشته م مد: آهسته زمزمه کرد سارا

 .بتونم کمکت کنم دیشا... خب قسمت نبود یول... گرفتمیم سانسمویل

 !جدا؟: گفت رتزدهیح انیشا

 ..اوهوم: سر تکان داد ساراناز

 !هوم؟... ارمیمن پرونده ها رو م ای... ایروز ب هی ياگه دوست دار... یکمکم کن یبتون دیشا دونمینم: گفت آهسته

 ...دونمینم: باال داد شانه

 !خونه برات راحت تر باشه، نه؟ ارمیفک کنم ب: تند گفت انیشا

 ...دونمینم: اش شانه باال داد یشگیهم به عادت هم باز
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 نیدوست داشت چ... انیباز هم مثل ک... افتاد یم نیچ شیچشمها يگوشه  دنیموقع خند... لبخند زد انیشا

 .چشمش را لمس کند يگوشه  يها

 .دیپلک زد و لب گز محکم

 .کرد ینگاهش م يو با لبخند محو جانزدهیهنوز ه انیشا

 ریدستگ هیمرز ترک يخسرو رو تو یخونه گفت يشده که اومد یاون شب هیت شب افهیق: اراده زمزمه کرد یب

 ... يدیخند یم ينطوریهم یول يخسته بود... کردن

 !تلخ تلخ بود نباریکه ا يلبخند... دیلبخندش را وسعت بخش انیشا

خبر دادن  یوقت... نداشت يا جهینت چیدر و اون در زدنم ه نیبه ا میدو ماه و ن... بودم دهیاون روز واقعا بر _

 ...کنم کاریدونستم چ یاز کشور خارج بشه گرفتن واقعا نم هیمرز ترک قیاز طر خواستهیم یقاچاق یوقتخسرو رو 

 .تمام ماند مهین شانیگفتگو فون،یآ يزد و با بلند شدن صدا یلبخند آرامش بخش سارا

 ...کنمیمن باز م... حتما مامانه: گفت یبه آهستگ انیشا

را باال انداخت و رو به  شیابروها تور،یمان يتو ایثر ریتصو دنیبا د... از جا بلند شد و از کاناپه فاصله گرفت و

 ...مامانته: سارا گفت

 !مامان من؟: سخت بلند شد سارا

 ...گفت و در را باز کرد یاوهوم

 . چاندیرا در هم پ شیبا استرس انگشت ها سارا

تشکر کرد و  ایثر... کرد خوش آمد گفت یم یدر تا ساختمان را ط ریکه مس ایه ثردر را باز گذاشت و رو ب انیشا

 ...از پله ها باال رفت

 ...سالم: وارد شد ایدر کنار رفت و ثر يجلو از

 .داد يتکان داد و جواب سالمش را به سرد سر

 !ست؟ین یکس: دیپرس آهسته

 ...روننین و ترالن بماما... فقط من و سارا: سر تکان داد و در را بست انیشا

 !د؟ییشما دو تا تنها: دیپرس يخانم با لحن بد ایثر

 !هست؟ یمشکل: اخم کرد انیشا

 ..سالم: شد یم کینزد یسارا به آرام. نگاهش را گرفت يمحو يو با چشم غره  دیگز لب
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 ...میجمع کن بر: دیجواب سالمش را بدهد، توپ نکهیا بدون

 ...پسرم هم... من خوبم... تیمامان جون از احوالپرس یمرس _

به دو  یکیکه با تو  ومدمیاز کرج ن دمیراه نکوب نهمهیا... خونه میگردیجمع کن برم لتویبرو وسا... ساراناز _

 .زود باش... کنم

 ماندیخانه تنها م يتو انیبا شا... ساراناز را از نظر گذراند يزده  رونیلباس ها و شکم ب ت،یبا حرص و عصبان و

 !!رفت؟؟ یچشمش رژه م شیسر و وضع هم پ نیو با ا

 ...بجنب سارا _

 ...ادیاالن مامان م دیداشته باش فیتشر... خانم سرشار: رفتیکم کم از کوره در م انیشا

 ...میکنیرفع زحمت م... ممنون یلیخ _

 ...مامان: دیکش یپوف ساراناز

 !کجاست؟ لتیوسا ؟یمونیتو کدوم اتاق م... سارا کنمیمن کمکت م _

مامان من واقعا حوصله : پله نشست ریز يکاناپه  يرو شیهوا تکان داد و سر جا يدستش را تو یکالفگ با

 ...ندارم

 . نشان داد ییرایپذ لیحوصله به آشپزخانه رفت و خودش را مشغول آماده کردن وسا یب انیشا

 !ذارن؟یا مپسره تو خونه تنه نیتو رو با ا شهیهم: و به سمتش خم شد کیبه سارا نزد ایثر

 ...مـــامــــــان: دهان باز گفت با

انقدر منو  میسارا پاشو بر! ؟یمونیجنبه تو خونه تنها م یم يادیپسر مجرد که اتفاقا سر و گوشش ز هیبا  _

 ...حرص نده

 ...برادر شوهرمه انیشا: گفت يحرص بارز با

اونم ... یپسر مجرد تو خونه تنها بمون هیبا  ستیساراناز درست ن... اون عزب ،يتو آزاد! کدوم شوهر؟... هه _

پاشو دختر دهن منو ... ال اله اال اهللا... که زهیر یزن ده سال از خودش بزرگتر رو هم م هیکه با  نیمثل ا یکس

 ..باز نکن

زه به خودت اجا يچطور... بهت بگم دیبا یچ دونمیاصال نم... من واقعا برات متاسفم... مامان: ناباور بود نگاهش

 ...آدما رو یراحت میبه ا يدیم

 ...يوااا... مامان يوا: رونیرا فوت کرد ب نفسش
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 ینکرده زبونم الل مشکل ییتو خدا گمیمن که نم... سارا جان: گفت يشتریب متینشست و با مال کنارش

 ...معلومه که ختشیاز ر... نشست یپسره از همون اولم به دل من نم نیا یول... يدار

 ...بس کن... بسه مامان: ساراناز ساکتش کرد غیج يصدا

 !اومده؟ شیپ یمشکل! سارا؟: درگاه آشپزخانه ظاهر شد يبا عجله تو انیشا

 ...ستین یمشکل رینخ: هوا تکان داد يدستش را تو يسود

 !؟يدار یخانم سرشار شما با من مشکل: دیرفت و با اخم پرس جلو

 !؟...لطفا!...؟يهامون بذارتن شهیم... انیشا... نه: دیلب گز ساراناز

 نیحاال با ا... بود دهیهم همکالم ند کباریرا  انیداشت ساراناز و شا ادیکه به  ییتا جا... شدیم وانهیداشت د ایثر

 !زدند؟ یرا صدا م گریکدی تیمیصم

 ...زننیبار م هیحرفو ... سارا _

 ...ولم کن! خب؟... مامان منو ولم کن _

تند  يسود دنیبه محض د. مادر و دختر را تنها گذاشت و رفت تا در را باز کند انیشا فون،یزنگ آ يصدا با

 ...پاره کردن کهیرو ت گهیمادر و دختر همد نیا ایمامان ب: گفت

رو  ایک: وارد شد يپشت سر سود انیپرن... سپرد انیرا به دست شا دشیخر يها سهیهول شده، ک يسود

 !؟یگیم

 ...سارا و مامانش _

 ...رفت يرا گرد کرد و پشت سر سود شیمهاچش انیپرن

 ...خبر یچه ب... جون ایثر يخوش اومد: آهسته جلو رفت يسود

اومدم سارا را : کرد و سپس گفت یرا فشرد و احوالپرس يسود يناچارا از جا بلند شد و دست دراز شده  ایثر

 ...ببرم

 ...امینم ییمن جا _

 !مردم بمونه؟ يکه خونه  شهیآخه مگه م... تو بهش بگو... سودابه: گفت یکالفگ با

 !مردم؟ يخونه : جبهه گرفت انیپرن

 نجایا ستیدرست ن... شهیحساب م بهیشما غر يسارا برا ستین انیحاال که ک یول... بگم نویا دینبا دونمیم _

 .بمونه و مزاحم شما بشه
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... بمونه رو چشم من جا داره نجایساراناز تا هر وقت بخواد ا: تداشت گف يآشکار يکه دلخور یبا لحن يسود

 ... نطوریبخواد بمونه مختاره، نخواد هم هم... نداره یفرق چیو ترالنم ه يمن با پر يبرا

 یم بیماندن ترغ يسارا را برا شتریب ،يهمکار يبه جا يسود. هم فشرد ياز حرص رو يرا رو شیلب ها ایثر

 . کرد

 ...اگه مشکل تو پسرعموته! تو چته سارا؟ قایدق... دونمیآخه من نم _

... نطوریبابات هم هم... گم ینم یچیه گهید... آ... آ... دهن من بسته نیا: دهانش فشرد يدستش را رو کف

 ...خودت یبرگرد سر خونه زندگ

که  یینه جا... کننیبهم توجه م... که همه دوستم دارن ییجا... نجاستیمن هم یزندگ: بغض کرده بود ساراناز

شکمم  يهنوز چهار ماه از فوت شوهرم نگذشته، هنوز من بچه ش رو تو... منو از سر خودشون وا کنن خوانیم

 ...فتهیمن گردنشون ب يبچه  شکخشک و پو ریمبادا خرج ش نکهیکنن از ترس ا ینم دایدارن برام شوهر پ

 !؟یگیم يدار یچ یمفهیسارا م... خدا منو مرگ بده: خانم پشت دستش زد ایثر

تو  انیشا... بنده نجایدستم ا... تونم یبخوام برگردم هم نم... گردم یمن برنم: دیدماغش را باال کش ساراناز

 ...شرکتشون برام کار جور کرده

دهانش از ... بود دهیسرها به طرفش چرخ يهمه ... را گرد کرد شیبالفاصله به سرفه افتاد و چشمها انیشا

 ...را انکار کند يزیساراناز چ يحال نتوانست در مقابل نگاه ملتمسانه  نیباز مانده بود، با ا مهیتعجب ن

خونه  يتو... یعنی... که اسمش رو کار گذاشت شهیخب نم... اممم... اممم: اش را خاراند و زمزمه وار گفت قهیشق

 ...مربوطه شیلیتحص يبه رشته ... انجامش داد شهیهم م

 ...عرضه یب... خاك عالم تو سرت: دیغر دلش يتو ساراناز

 .زد هیکاناپه تک یهم فشار داد و به پشت يرا رو شیدندان ها و

! تو مناسب کار کردنه آخه؟ تیوضع! بگم به تو؟ یچ! هان؟! بگم؟ یمن به تو چ: اش را فشرد قهیشق ایثر

 !؟يمنو دق بد يخوایم

 .ستیرا نگر انیتوزانه شا نهیک و

 !؟یمناسب شوهر کردن چ _

 !!!سارا _

 !آره؟ اد؟یدر ب گهید یکیبه عقد  تونهیزن باردار نم یدونستیمامان اصال م! گم؟یمگه دروغ م! ه؟یها چ _
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 ..گفتم فقط بهش فکر کن... االن برو زنش شو نیمن که نگفتم هم... خدا مرگم بده _

خوب بلد بود حالش را جا  یکرد ول یرا م ایسن و سال ثر يمالحظه . را مشت کرد شیانگشت ها انیپرن

 !!کرد؟؟ یصحبت م يگریاز ازدواج سارا با مرد د انیک يخانواده  يرو شیپ دیکش یخجالت نم. اوردیب

 ...بود دهیدنده ند کیتا به حال ساراناز را انقدر لجباز و ... شد یم ریکم کم سراز ایثر اشک

 هیچ دونمینم... شمیتو نم فیمن که حر: گفت اتشیو رو کردن محتو ریز نیگذاشت و ح شیپا يرا رو فشیک

 ...دارهیخونه و دور از خانواده ت نگه م نیا يکه تو رو تو

حرف  گریحاال د ایثر... با تاسف تکان داد و از جمع دور شد يسر انیداد و شا رونیب ینفسش را حرص يسود

 .آورد یبه زبان م يسود يتوجه به دلخور یرا ب شیها

زنگ  یداشت ازین يزیچ: پر اشک گفت ییدست سارا گذاشت و با بغض و چشمها ریتراول تا نخورده ز چند

 ...بزن

 !ه؟یچه کار نیا... ایثر: گفت یو نازاحت يبا دلخور يسود

 .از جا بلند شد و به طرف در رفت ایثر

 ...حاال يبود: تعارف کرد يسود

 ..رمیم... یمرس: اش را باز و بسته کرد يروسر گره

 ...اووووف: دیمحکم کوب ایدر را پشت سر ثر انیپرن... رفت اینکرد و ثر ياصرار يسود

 !؟يپر: چشم غره رفت يسود

 .گرفت و به آشپزخانه رفت یکالفه نفس انیپرن... به حضور ساراناز بود منظورش

 ...فرو رفته بود خچالی يتا کمر تو انیشا

 ...دیبرگشت، محکم پس کله اش کوب انیشا نکهیرا گرفت و به محض ا شیبازو

 !؟یزنیچرا م: را گرد کرد شیچشمها

 کهیزن نیا ینیبیتو م: دیبه گوش ساراناز نرسد غر شیکه صدا يرا به کمرش زد و حرص زده طور دستش

 !؟یکنیم دایسارا کار پ يبه تو چه مربوط که برا! ؟يدیتو هم بدتر چوب دستش م... خودش چوب بازه

 دییتا يپروند منم محبور يزیچ هیدختره  نیا... بابا من غلط کردم: هم به همان اندازه آهسته بود انیشا يصدا

 ... کردم گفتم مامانش دست از سرش برداره
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دخالت  سیکه بهت مربوط ن يتو کار یبرا چ... یگفت یم دیهمونم نبا... یحاال هر چ: را جمع کرد شیها لب

 !؟یکنیم

 .گفت و آشپزخانه را ترك کرد ییهوا تکان داد و برو بابا يکالفه دستش را تو انیشا

 .کرد یکنار ساراناز نشسته بود و پشت دستش را نوازش م رونیبا همان لباس ب يسود

 ...نجایا ارهیبچه ها رو سر راهش ب گمیمحمد باز شب کاره م... مونمیمامان من شب م: بلند گفت انیپرن

 ...چشم مامان جان يقدمت رو: زد يلبخند محو يسود

 ...نیشب منتظرم نباش... مامان رونیب رمیمنم م: رفت یهم به سمت پله ها م انیشا

 !؟يریباز کجا م _

... گهید کهیهمون زن شیپ... رهیکجا م: و از حرف زدنش کامال مشخص بود خوردیبه شدت حرص م انیپرن

 ...شهیور من ینور عل گهیبچه هم بذار تو دامنش د هی یبارکیبرو ... برو

 ...کنمیت عمل م هیحتما به توص... باشه: گفت ينرده ها خم شد و با لبخند حرص درار ياز شکم رو انیشا

 ...دیبه اتاقش رفت و در را پشت سرش کوب انیبه طرفش پا تند کرد و شا انیپرن

 ...دیانقدر سر به سر هم نذار... گهیبسه د: شد زیخ مین يسود

 !!!بچه؟؟؟... سرخ شده بود ییصدا یب ياز خنده  انیسرش شا ياز حرص و باال انیپرن

 ...بچه.... هه! او و ندا؟ ي بچه

*** 

 .صدا زد يبلند يمتعجب از سکوت خانه، پروا و ندا را با صدا... انداخت و وارد خانه شد دیکل

 . نگرفت یگذشت و جواب يا هیثان

 .زدیپشت سر هم ندا را صدا م کهیباز کرد در حال یکی یکیاز پله ها باال رفت و در اتاق ها را  عایسر

 !روشن بود؟ اطیخانه و ح يچراغ ها يهمه  کهیرفته بود در حال رونیندا ب... که نبود نبود

 یتوانست با ندا تماس ینم یبود و حت یپا تخت يرو شهیبه عادت هم لشیموبا... وارد اتاق خواب ندا شد مجددا

 .ردیبگ

 دهیکش انهیکه انگار وحش ياز کاور لباس ها، طور يدر کمد باز بود و تعداد... تخت افتاده بود نییپا یشرت یت

 ...شده باشد، کف کمد افتاده بود

 !خبر کجا رفته بود؟ یندا ب... دور خودش زد و نفس گرفت یچرخ فیبالتکل
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 ...افتاده ینداشت اتفاق شک

 .برسد دریآقا ح ياختمان را دور زد تا به خانه رفت، خانه را ترك کرد و س نییاز پله ها پا عیسر

 ...دم در آمد دریبعد آقا ح يا هیثان... جلو رفت و در زد نامطمئن

 !ندا و پروا کجا رفتن؟ دیدونیشما م: دیکرد و پرس یاحوالپرس يسرسر

 ...دوخت شیپا نییگرفت و به پا دریزد، نگاهش را از ح شیکه بغض آلود و کشدار صدا يبچگانه ا يصدا با

 ادیز ي هیاز شدت گر شیبود و گونه ها سیخ شیپشت پلک ها... و تا دم در آمده بود دهیرا شن شیصدا پروا

 .گل انداخته بود

 !شده؟ یچ: دیپرس وحشتزده

 ...نمیبب نجایا ایب... زممممیعز: پروا زانو زد يپا يجلو

 !شده؟ یچ: دیباز پرس انیشا. آغوشش فرو رفت  يهق هق کنان تو پروا

نفر اومدن  هیزنگ زدن به  ن،یبا شما هم تماس گرفتن جواب نداد... از پله ها افتادن... نیخانم خوردن زم _

 ...مارستانیبردنشون ب

 !رفت؟ یبا ک! اتفاق افتاد؟ نیا یک! ؟یگیم یچ: را بغل زد و بلند شد پروا

 ...ما و خودشون رفتن شیپروا رو گذاشتن پ... دونم یواال من نم _

 يشماره ا! باهاش بره؟ یچطور گذاشت! ؟یشناسیمرده رو که ندا باهاش رفته رو نم نیا یعنی! ؟یچ یعنی _

 !رفتن؟ مارستانیکدوم ب! ازش؟ يدار

 ...لب لعنت فرستاد ریز انیندانستن سر تکان داد و شا يو گنگ به نشانه  جیگ دریح

... نکن هیگر... پروا... ـــــشیه: با کف دست کمرش را نوازش کرد... آمد یباال نم ادیز ي هیپروا از گر نفس

 !رفت؟ یمامان با ک یدونیم

 ...وانیک... عمو... با: شانه اش فرو برد يگود يرا تو سرش

 !ه؟یچه خر گهید وانیعمو ک: دیغر یعصب

 !آخه؟ یکنیم هیگر یبرا چ: دیپروا را بوس يو عرق کرده  سیبناگوش خ و

 ...نبرررررد... منو... ماما: هق هق کرد مظلومانه

 !خب؟... تا برگرده میمنتظر مامان بمون میبر ایب... سیبچه ها ن ياونجا که جا زمیعز... شششش _

 ...خب: زود قانع شد یلیخ
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 !رفتن؟ یک: دیپرس دریرو به ح انیشا

 ...یدونیم گهیکه د نویا: دیبا خشم توپ دیرا که د دریح جیگ نگاه

 ...شهیم یساعت شیپنج ش هی... وقته یلیخ... خب: اخم کرد دریح

 ...نثارش کرد و به طرف ساختمان رفت يغره ا چشم

 ...حوصله دست و صورت پروا را شست و با حوله صورتش را خشک کرد با

 !اد؟یمامانم چرا نم: کرد یبق کرده نگاهش م پروا

 ...ادیم: نشاند شیپا يکاناپه نشست و پروا را رو يرو

 !ه؟یک وانیعمو ک نیا: دیبا مکث پرس و

 ...گهید وانهیعمو ک: لحظه سکوت شد و پروا کودکانه گفت چند

 ...باشه... خب لهیخ: داد رونیرا ب نفسش

اش را فراموش کرد و به  یشد، ناراحت یکه پخش م یشنیمیان دنیپروا با د. پروا روشن کرد يرا برا ونیزیتلو و

 .داد هیتک انیشا ي نهیس

 ...شد شیدرهم و مغشوش، مشغول نوازش موها يبا فکر انیشا

*** 

 ... شد و پلک گشود اریهش یپچ پچ يصدا با

 !؟یچ ادیب شیپ یاگه مشکل! مگه چند ساعت تا صبح مونده؟! ؟یشد تا صبح بمون یم یچ... ندا يچقدر لجباز _

 !؟ياریب دریح يپروا رو از خونه  يبر شهیم: داد صیندا را تشخ فیضع يبار پلک زد و صدا چند

 ...شد زیخ میو ن دیکش رونیدستش را ب متیبا مال. تن پروا خواب رفته بود ریچپش ز دست

 ...خــ... ارمیاتاقت و بعد پروا رو م يبرمت تو یم... باشه: آشنا باز گفت تینها یکلفت و ب يصدا همان

 !؟یکنیم کاریچ نجایتو ا! تو؟: دیتمام ماند و بهت زده پرس مهیحرفش ن انیشا دنید با

 !ندا؟... بپرسم نویا دیمنم که با: گفت يدورگه ا يکاناپه بلند شد و با صدا ياز رو انیشا

 ...را باز و بسته کرد و مچش را ماساژ داد شیانگشت ها و

 یتونیتو م.. .نجاستیپروا هم ا... وانیممنون ک: چرخاند و زمزمه کرد یو عصب ریدو مرد متح نینگاهش را ب ندا

 ...يبر

 !اومده داخل؟ ياصال چطور! کنه؟یم کاریتو چ يپسره تو خونه  نیا! چه خبره؟ نجایا... ندا _
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 ...االن نه... بعدا یول... وانیک دمیم حیمن برات توض: دیلب گز ندا

 ...آخه... ندا... شدم جیمن واقعا گ: رنگش فرو برد ییخرما يحجم موها انیرا م دستش

 ...بعدا وانیک: گذاشت شیبازو يرو دست

 ...کنمیخواهش م: شد و ندا لب زد رهیبه صورتش خ وانیک

که  ییفکرها... چرخاند، نگاهش خصمانه بود انیسرش را به طرف شا یبه ندا انداخت و وقت ینگاه مستاصل

 ...را اصال دوست نداشت خوردیسرش چرخ م يتو

 .نکند یوتقضا چیندا ه يحرف ها دنیداد قبل از شن حیترج

 یکوتاه یرا به دستش داد و با خداحافظ شیداروها ي سهیندا تکرار کرد، ک يدکتر را مو به مو برا يها هیتوص

 .منزل ندا را ترك کرد

 !؟یخوب دیجلو رفت و آهسته پرس انیشا

 ...ستیبه تو مربوط ن: که ندا داد سر جا خشکاندش یجواب

 !؟یچ _

 ...ریناباور و متح... ناباور بود شیصدا

حرکات  نیکه به خوردش داده بودند نبود، هم ییمسکن ها ریاگر تاث... به طرف کاناپه رفت و سخت خم شد ندا

 .توانست انجام دهد یرا هم نم یکوچک و جزئ

 ...نطـیندا چرا ا: را گرفت شیرفت و بازو جلو

 ...به من دست نزن _

 ...زد هیگر ریبالفاصله ز وحشتزده پلک گشود و... خورد یپروا تکان غش،یج يصدا از

 ي هیدرد کمرش از بق یتمام تنش کوفته بود، ول... دیکاناپه نشست و از درد کمرش لب گز يرو یبه سخت ندا

 ...بود شترینقاط ب

 ...نکن هیگر... آروم ماما... نجاسیهم... نجاستیماما ا... آروم... زمیعز ـــسیه! پروا؟ _

 !ندا معلوم هست تو چته؟ _

بهت گفته  یک! ؟یکنیم کاریچ نجایاصال تو ا... سیبار گفتم به تو مربوط ن هی: اش چسباند نهیرا به س پروا سر

 شیمنو پ يباز با خانواده ت دعوات شده که راه خونه  ایپره  یدلت از کس! من؟ يتو خونه  يایبدون اجازه ب

 ...یگرفت
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 !مگه من مرده بودم؟! ؟يبر یپاش کهیبهت گفت با اون مرت یک! ؟یگیندا چرا چرت و پرت م _

 !تو؟: زد پوزخند

 ...را کوبنده و با تمسخر ادا کرد تو

 يغصه دار يغم دار یوقت! ؟يایسراغم م ینداشته باش اجیخودت به من احت یمگه تا وقت! ؟يتو کجا بود _

بهش  يق ندارح... دوستمه... معاون منه وانیضمنا ک! ه؟یصورت ندا خر ک نیا ریدر غ... من خوبم يمشکل دار

 ...یکن نیتوه

 ...آورد یدلش را به زبان م يتلنبار شده رو يفوران کرده بود و حرف ها نگونهیپر بود که ا یلیدلش خ انگار

 ...چـــاك نهیبگو عاشق س... نگو معاون: پلک بست انیشا ادیفر يصدا از

 ...انیحرف دهنتو بفهم شا _

 ...نیدعوا نکن: ندا گذاشت يگونه  يکف دستش را رو پروا

 ...دیبغض، کف دست پروا را بوس با

راه خونه  شهیهر وقت با خانواده م دعوام م! تو؟ شیپ امیمن هر وقت دلم پره م! ؟يذاریسر من منت م... هه _

... امینم گهید... شرمنده بدون اجازه اومدم داخل خونه تون... ندا خانـــــــوم دیببخش! رم؟یگیم شیتو رو پ ي

 ...امینم

 ي هیپارکت سر خوردند و با برخورد به پا يرو يریز يبا صدا دهایکل... پرت کرد نیزم يرا رو يدیدسته کل و

 ...ندا متوقف شدند يپا يکاناپه، جلو

 ...شد و سکوت کرد ریندا سراز اشک

 ...دیرفت و در را پشت سرش کوب رونیب يگرید يحرف اضافه  چیو ه یخداحافظ یب انیشا

 ...خانه را پر کرد يو فضا ختیپروا در هم آم ي هیگر يهق ندا با صدا هق

** 

 ... گرفته و با خانه برگشته بود یندا، تاکس يو مرور کردن حرفها يرو ادهیبه دو ساعت پ کینزد يزیاز چ بعد

 ...سه صبح بود ساعت

صندل  دنیپرت کرد و بدون پوش یکمد جا کفش يتو یدقت یرا با ب شیکفش ها... و کوفته وارد خانه شد خسته

 ...اش، پا به سالن گذاشت و به طرف پله ها رفت یرو فرش يها

 ...کرد یدندان پخش م ریخم غیتبل یصدا، آگه یروشن افتاد که ب ونیزیپله باال رفت و نگاهش به تلو دو
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 ...ست گذاشت مین يجلو زیم يرا خاموش کرد و کنترل را رو ونیزیتلو... رفته را باز گشت راه

 ...کرد و به همان سمت رفت زیرا ر شیکاناپه، چشمها يرو يتوده ا دنیحس د با

 ...کاناپه مچاله شده و به خواب رفته بود يبود که رو ساراناز

 !ده؟یخواب نجایا تشیوضع نیاحمق چرا با ا نیا: خودش غر زد با

 ...سارا: کاناپه زانو زد و آهسته گفت يپا و

تکانش  یشانه اش گذاشت و کم يدست رو دینشان نداد، با ترد یگذشت و ساراناز عکس العمل هیچند ثان یوقت

 ...سارا: داد

_ ... 

 !؟يدیخواب نجایسارا بلند شو چرا ا _

 ...پاشو: اراده لبخند زد یسارا که باال رفت، ب يها پلک

 ...ـــانیک: اش گنگ بود زمزمه

 ...نجایسارا بلند شو از ا: جا خورد انیشا

 !؟...ـــــانیک: زد و باز تکرار کرد پلک

 ...اش تکان خورد یشانیپ يساراناز رو يها يچتر... داد رونیرا کالفه ب نفسش

 ...ـیمن شا... سارا _

کلمه  یواقع يسر خورد، به معنا شیلب ها يچانه اش نشست و سپس رو يسرد سارا که رو يانگشت ها سر

 ...الل شد

 ...سارا... س: تند شده بود شیها نفس

 .انگشتانش ادامه داد يبه حرکت نوازش گونه  ساراناز

 .کرد یگونه تا لبش را ط ریو باز مس دیلغز انیزبر شا يگونه  يرو شیانگشت ها سر

را کوتاه به بند انگشت  شیانداختن دست سارا، لب ها نییساراناز را مشت کرد و قبل از پا يانگشت ها انیشا

 ...من... سارا: سارا فشرد

 ...انیک... دلم تنگ شده _

 يگونه  يرو شیانگشت ها. دست ساراناز را رها کرد. دیکوب یاش م نهیس يقفسه  ي وارهیمحکم به د قلبش

 .نرم سارا سر خورد و نوازشش کرد
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خورد و عقب  یپرت شده باشد، تکان محکم نییبه پا يبلند کیکه انگار از  يطور انیپلک بست و شا سارا

 .رفت

کمرش حس کرد و باز هم  ي رهیت يرا رو يسر خوردن قطره عرق سرد... آورد یهوا کم م دنینفس کش يبرا

 .دیعقب خز

 .هم افتاده بود يبه لب داشت، رو یلبخند محو و آرامش بخش کهیسارا در حال يها پلک

 ...دیبه طرف پله ها دو یمعطل یفشرد و از جا بلند شد و ب نیدستش را به زم کف

 .فرود آمد شیزانوها يوارد اتاقش شد و همانجا پشت در اتاق سر خورد و رو دهیبر نفس

 !کرد؟ یم یچه غلط داشت

 ...را دوست داشت شیلب ها يانگشتان سارا رو يشرمانه بود اما حرکت کوتاه و نوازشگرانه  یب

را  شیها قهیکه امکان داشت شق ییبا کف دست تا جا... و محکم پلک زد دیاتاق کوب یسرش را به در چوب پس

  ...دینبا... دینبا... دینبا... بهش فکر کنم دینبا: وار تکرار کرد وانهیفشرد و د

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...داغ کرده بود يبدجور... اتاقش هجوم برد یبهداشت سیو به طرف سرو دیاز جا پر یناگهان و

** 

 ؟يدیسارا اون نمکدونو به من م _

_ ... 

 !!ساراناز؟؟ _

 !سارا جان؟: ترالن گذاشت و دست ساراناز را نرم فشرد يرو جلو نمکدان يسود

 !مامان؟ نیبا من بود: نگاه کرد يو منگ به سود جیخورد و گ یتکان ساراناز

 !افتاده؟ یاتفاق... سارا یستیامروز تو حال خودت ن: پشت دستش را نوازش کرد يسود

 !؟یخوب... زمیسارا عز: باز صدا زد يجواب نداد و سود شیبه فنجان چا رهیخ

 !؟یچ: کرد یباز گنگ نگاهش م سارا

 ...آره خوبم: داد رونینفسش را با صدا ب و
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 ...رد و بدل کرد د،یکاو یساراناز را م رهیخ رهیبا ترالن که او هم خ یباال انداخت و نگاه ییابرو يسود

 ...گشت یرمخودشان ب يبه خانه  دیبا... دیمشغول آه کش يبا فکر سارا

 ...که شب قبل به بار آورده بود یحداقل نه با آن افتضاح... ماندن نبود يجا گریخانه، د نیا

به  يکه وارد آشپزخانه شد، چا انیشا دنیبا د ده،ینکش هیکرد و به ثان کینزد شیرا به لب ها شیچا فنجان

 ...زد و به سرفه افتاد رونیاش ب ینیاز ب یطرز مفتضح

 ...دیهول از جا پر ،یآب وانیاوردن ل يو ترالن برا ختیدر هم آم انیشا ریبا صبح بخ شیبلند سرفه ها يصدا

 ...آروم... آروم سارا جان: محکم پشتش زد يسود

 ...زمیعز نیبخور از ا خردهی: دهان گرفت يکه ترالن آورده بود، جلو یآب وانیل و

 شده؟ یچ: شد کیبستن بند ساعتش نزد نیح انیشا

 شیها هیکرد هوا را وارد حجم ر یسع قیعم يو با نفس ها دیو سرش را عقب کش دیآب نوش يجرعه ا سارا

 ...کند

 ...دادیماساژ م یرا به نرم شیهنوز کمر و کتف ها يسود

 ؟یخوب: دیاز سارا پرس يعاد یلیو خ دیکش رونیمجاور ترالن را ب یصندل انیشا

 ...نداختیبه جانبش ن ینگاه مین یتنها سر تکان داد و حت سارا

 ؟يتو خونه بود: کرد یدوخت که پوست تخم مرغ آب پز را جدا م انینگاهش را از سارا گرفت و به شا يسود

 ؟يایشب نم یمگه نگفت ؟ياومد یک

اومدم لباس عوض کنم برم  شیساعت پ کی... ومدمیخب شب ن: راستش را باال داد يشانه  يدیق یب با

 ...شرکت

 ...اصال متوجه اومدنت نشدم: و سپس افزود گفت یآهان يسود

 ...دور نماند انیاز چشم شا دیکه ساراناز کش ینفس راحت و

 ...دمیپس خواب د: ذهنش گذشت از

 ..جمع کرد يابر یروفرش يرا تو شیانگشت ها و

 یبود که گونه اش را نوازش م دهیرا د انیک... شد یکه صبح نم يبود و چه شب مزخرف تر یخواب مزخرف چه

 ...بود انیبوسه گرفته بود، شا شیکه با حرارت از لب ها یکند و بعد کس

 ! بود؟ یچه خواب گهید نیا... توبه... توبه ایخدا... استغفرا: و در دل استغفار گفت دیگز لب
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 يتوانست تو یز هم مپس با... خواب بوده خوشحال شد دهیکه د ییزهایچ يهمه  نکهیاز ا قایعم یاز طرف و

 ...خانه بماند نیا

 ...دیجلو کش زیم يو سبد نان را رو دیخند زیر زیخودش ر با

 دنیخند نیو نه به ا ششیپ قهیچند دق ینه به آن عنق بودن و گرفتگ... کرد یو متعجب نگاهش م رهیخ ترالن

 ...اش یرکیز ریز يها

 کجایبود  دهینمک پاش شیرا که رو يکرد و تخم مرغ آب پز تیاز خدا طلب عاف مارانیب يهمه  يدل برا در

 ...من... مامان: داخل دهانش برد

 ...با دهن پر حرف نزن: تذکر داد يسود

 ...کتابخونه رمیمن امروز م... گمیم: کرد و شمرده شمرده گفت یرا خال دهانش

 !به چه مناسبت اونوقت؟: دیمال ینانش کره م يرو انیشا

 ...اش نشست یشانیپ يرو يخواب مزخرفش، عرق سرد يادآوریشد و باز با  دهیرفش کشسارا به ط نگاه

 !؟يدخالت کرد ستیکه بهت مربوط ن يباز تو تو کار: کرد یغر غر م ترالن

ترالن ! به جون هم؟ نیباز شماها افتاد: گفت يجبهه گرفتن که سود يرا گرد کرد و آماده  شیچشمها انیشا

 !کتابخونه چه خبره؟

 ...برم درس بخونم خوامیم... کنکور ها هیماه مونده  هیفقط ! چه خبره؟ یچ یعنی _

تو اتاقت  نیبش... رسه یسر به اون سرش نم نیکه صدا از ا یبزرگ نیخونه به ا! ؟یخونیدرس نم نجایچرا هم _

 ...درستو بخون

 ...آخه مامان _

 ...که گفتم نیهم _

 ...ه را ترك کردصبحان زیم یو با ناراحت دیلب ورچ ترالن

چهار تا کلمه  هیخدا خواست و امروز تونستم  دیشا... گهید رمیمنم م: بلند شد زیبعد از پشت م یقیهم دقا انیشا

 !رم؟یسر راه بگ يالزم ندار يزیمامان چ... کارخونه برسم يکه بتونم به کارا رمیبگ ادی

 ...یگرسنه بمون یغرق کار نش... حتما ينهار بخور... مواظب خودت باش... نه: سر تکان داد يسود

 ...خدافظ... نیمواظب خودتون باش... راحت التینه خ: آرنج باال زد کیرا تا نزد راهنشیپ نیآست

 ...و ساراناز را با هم مخاطب قرار داده بود يسود
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د سخت نبودن و کر یرو به رو شدن با ساراناز آنقدر ها که فکر م... دیکش یقیرا ترك کرد و نفس عم آشپزخانه

 کیرا  زیهمه چ دیکه شا دادیبود، نشان م دهیکه سارا بعد از عنوان ساعت برگشتنش به خانه کش ینفس راحت

 ...کابوس کی.... خواب پنداشته

زده بود و بعد هم مجددا  يداریخواب و ب انیرا م شیحرف ها يکرد، سارا همه  یم ياریکه ذهنش  ییجا تا

 ...به خواب رفته بود

 ینیماش شگاهینما يدنبال شماره  لشیموبا نیمخاطب ستیل يرفتن از خانه، تو رونیب نیگفت و ح یظیغل اوف

 ...کرده بود رهیشماره اش را ذخ شیوقت پ یلیگشت که خ

 ...واقعا طاقت فرسا شده بود ینیماش یب

 .سندیبپسندد و قولنامه بنو ینیمعطل بود تا ماش لیاتومب شگاهینما يتو یساعت چند

 .باشد ریگیپ شگاهیپالك و انتقال سند، خود صاحب نما ضیتعو يشد برا رارق

مکان و سر و کله زدن با کلمات و اعداد و  نیاصال ا... آه از نهادش بلند شد د،یساختمان شرکت که رس يجلو

 .آورد را دوست نداشت یوجه ازشان سر در نم چیکه به ه یارقام

 .شده بود سر تکان داد و وارد آسانسور شد زیخ میکه به احترامش ن ینگهبان يگذاشت و برا یبه الب پا

 ...شد تیریگرفت و وارد واحد مد یچهارم و متوقف شدن آسانسور، نفس يبه طبقه  دنیمحض رس به

 ...خم شده بود یمنش زیم يجلو یکس

 ...اومدن د،خودشونییبفرما: و فورا از جا بلند شد دیمرد کله کش ياز پشت شانه  دخترك

 ...کرد یشدستیسالم دادن پ يتو انیو شا دیچرخ مرد

 ...کارخونه میبر یسرکش يبرا دیبا... جان انیشا يبه موقع اومد: را فشرد انیآمد و دست شا جلو

 ...نــــه: دیاراده نال یاش جمع شد و ب چهره

 !نه؟ یچ: باال انداخت ابرو

انجام بدم و  يساختمون مرکز نیهم يهست تو يهر کار شهیکه نم نهیمنظورم ا: دیاش دست کش یشانیپ به

 !کارخونه؟ امین گهید

: و سپس ادامه داد رندیکنجکاوش فاصله بگ يو چشمها یمرد گذاشت تا از دخترك منش يبازو يرا رو دستش

 یربط چیس و ه گهید زیمن چ یلیتحص ياصال رشته ... ارمیسر در نم یچیمن از ه نیباور کن ،يجناب احمد

 ... نداره زایچ نیاف و ا يرنگ و چوب و ام دهم 
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 ...هنوز اولشه... يریگیم ادی... پسر يریگیم ادی: کتفش زد يبا خنده رو ياحمد

پدرش بود و حاال با  يمسئول حسابدار شیپنج سال پ... آمد یم یبه نظر مرد خوب... نگاهش کرد رهیخ انیشا

 ... انتخاب شده بود رهیمد ئتیه سییدرصد از سهام کارخانه، به عنوان ر 42 تیمالک

 انیشا لیزنگ موبا يهمقدم با هم وارد آسانسور شدند و بالفاصله صدا. تکان داد و ناچارا همراهش شد يسر

 . بلند شد

رد  يچشمک زن پروا، در مقابل نگاه کنجکاو احمد ریندا و تصو يشماره  دنیبه صفحه انداخت و با د ینگاه

 ...تماس داد

 ...يدادیود جواب ماگه واجب ب _

 ...از هم باز شد شیو درها ستادیا آسانسور

 ..نه واجب نبود _

 يچراغ ها نگ،یپارک يورود یبیآنطرف تر از سراش یکم... را فشرد موتیاکتفا کرد و ر یبه گفتن آهان ياحمد

 ...روشن و خاموش شد یرنگ یمشک يمورانو

کم بود  یمشکل و دلمشغول نهمهیا... داده بود هیپنجره و سرش را به کف دستش تک يآرنجش را به لبه  انیشا

 ...که حاال ندا هم به مشکالتش اضافه شده بود

 "زنمیزنگ م"را تنها با گفتن  لشیهمان موقع که موبا... ندا ظهر تماس گرفته بود... دادیبه ندا حق م یکم البته

 ا،یبا ساراناز و بعد هم حضور ثر شیه خانه برگشته بود و صحبت هاهمان موقع که ب... قطع کرده بود شیرو

 ...ردیبا ندا تماس بگ دیبرده بود با ادشیکامال از 

 ...خب ندا هم حق نداشت آنطور پرخاشگرانه رفتار کند و منت بگذارد اما

 ...همه هم حق داشتند و هم نداشتند نیب نیبود اما ا مسخره

هم  دنشانیکه شن ییکارخانه شد و باز هم چند ساعت کسل کننده و حرفها يطه وارد محو نیبعد، ماش یساعت

 ...دنشانیکردند چه برسد به فهم یاش م وانهید

 کی... دادیجواب تماسش را م ندفعهیا... و با هم صحبت کنند ردیچند لحظه منتظر بود تا ندا مجددا تماس بگ هر

روزها در نبود  نیا ایمجد که گو وانیحضور ک یعنی ییزهایچ کی... شد یوسط روشن م نیا دیبا ییزهایچ

 ...کرده بود دایفرصت جوالن پ يادیز انیشا

 ... کردند، سرش از هجوم اطالعات مختلف در شرف منفجر شدن بود یرا که ترك م کارخانه
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 ...متوقف شد ،ییآشنا بتیه دنیرفتند که با د یم نیبه طرف ماش ،ياحمد يبه شانه  شانه

 شیشناسیم... شهابه: کرد یاز سرکارگرها صحبت م یکیکه با  دیرا زد و به شهاب رس انینگاه شا رد ياحمد

 ...که

 ...نجایا یول... آره: سر تکان داد انیشا

 ... دو درصد از سهام به نامشه _

 ..گفت یرا باال انداخت و آهان شیابروها انیشا

کردند از پدرش، از خسرو متنفر  یکه همه فکر م یآمد، همان شهاب یدر نظرش بچه ننه م شهیکه هم یشهاب

 ان،یتارا با شا يبار هم به خاطر همکار کی یحت... ردیبگ تیزد تا بتواند رضا يبه هر در... کرد ياست، هر کار

 ...گوش خواهر بزرگترش زده بود يتو

 ...شد نیو سوار ماش ختیر رونیتکان محسوس سرش افکارش را ب با

 ... مختلف غرق کرد يپرونده ها و قرارداد ها انیاتاق و م يتا غروب خودش را تو به شرکت برگشت و باز

 ..کرده یوقفه کار م یاز چهار ساعت است که ب شتریاذان که بلند شد، تازه متوجه شد ب يصدا

 یدقت م یبا کم یعنی... کرد خنگ نبود یآنقدر ها که فکر م... داد هیتک یصندل یو به پشت دیرا کش عضالتش

 ..شد سر از چند و چون کار در آورد

اتاق که با  يقد يبه سمت پنجره  یو همراه با صندل دیکش رونیب شیرو شیکوه کاغذ پ انیرا از م لشیموبا

 ...دیکرم رنگ پوشانده شده بود چرخ يکرکره ا يپرده ها

 ...دییالو بفرما: ترالن گوشش را پر کرد يبعد، صدا يا هیثان

 !مامان شام درست کرده؟: دیپرس مقدمه یکرد و ب سالم

 ...نمیصبر کن بب... اممم... فک کنم آره... دونمینم! شام؟ _

 ...کنهیداره درست م: بعد جواب داد هیگفت و ترالن چند ثان يا باشه

 االن آماده... میخورینهار فردا م يبگو اونو برا... باشه اشکال نداره: بلند شد و پنجره را باز کرد یصندل يرو از

 ...رونیب میبر نیبش

 ...رونیب میشام بر گهیم انیشا... مــــامــــــان: را از گوشش فاصله دهد یداد ترالن باعث شد گوش يصدا

_ ... 

 ...خونه اریب ریبگ نیهوس کرد یهر چ... رفتن ندارم رونیمن حوصله ب گهیمامان م... انیشا _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٢٠٢ 

از همون ... صبح رفته بود سرخاك: تلفن گرفته باشد یدهن يانگار که دستش را جلو... آهسته شد شیصدا و

 ...موقع دپرسه

 ...باشه: دیکش یقیعم نفس

 ... مامان طبق معمول گوشت و قارچ... خورمیمن مخصوص م... ریبگ تزایپ _

 !؟یسارا چ _

از  میشتکه برگ یاونم از وقت... االن باالست حوصله ندارم برم ازش بپرسم... دونم فک کنم اونم گوشت ینم _

 ...س افهیسر خاك تو ق

 

 ...فعال... خون م گهیمن حداکثر تا دو ساعت د... باشه... خب لهیخ_

 ...خدافظ _

 ...خانه ببرد جدا گذاشت خواستیکه م ییرا دسته کرد و پوشه ها زیم يرو يپنجره فاصله گرفت و کاغذها از

 !!تماس نگرفت؟؟ گریخم شد و فکر کرد چرا ندا د یچسباند و کم زیرا به م شیدست ها کف

 

*** 

 ...را مرتب کرد شیو با دست موها ستادیدر آشپزخانه ا يآستانه  در

 ...بود ستادهیاجاق ا يدست به کمر پا ساراناز

 ...دیآ یاز کجا م د،یرس یشدنش به مشام م داریب قیدقا نیکه از اول یهل و گالب يبو دیفهم یم حاال

 ...ریصبح بخ: گرفت و آهسته گفت یقیعم دم

 ...ریصبح بخ: و با مکث گفت دیبه عقب چرخ دهیترس سارا

 نیزم يحلوا را خاموش کرد و رو يقابلمه  ریز... دیداد و مجددا به سمت اجاق چرخ رونینفسش را با شتاب ب و

 ...گذاشت

 ...نشست نیزم يبرداشت و خودش دو زانو رو زیم يرا هم از رو یخال يها سید

 !؟ينطوریچرا ا: جلو رفت یکم انیشا

 ...سختمه... تونم ینم ستادهیا: نگاهش کند زمزمه کرد نکهیا بدون
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 کیرا تحر شیاشتها یچیه... انداخت اتشیبه محتو یکل یرفت و نگاه خچالیگفت و به طرف  یآهان انیشا

 ...کرد ینم

 ...گذاشت شیا سر جاو مجدد دیاز سرش نوش یآب پرتقالش را برداشت و کم يبطر

 ...کرد یم نییتز لیحلوا ها را با پودر پسته و نارگ يرو سارا

 !ه؟یچ يبرا نایا: دیو پرس ستادیسرش ا يباال

 ...برم سر خاك خوامیم _

 ...که یرفت روزید: تن ساراناز افتاد ياش رو هیخم شد و سا یکم

 ...دمیخواب د: پاسخ داد کوتاه

اگه ... معموال جمعه ها خلوت تره... برم سر خاك خواستمیمنم م: مکث افزود یگفت و با کم یآهان انیشا

 ...ایبا من ب يخوایم

: کرد و سارا سر جنباند زیرا ر شیچشمها انیشا... نگاهش گنگ بود... باالخره سر بلند کرد و نگاهش کرد سارا

 ...ممنون... باشه

 ...بعد در راه بهشت زهرا بودند یساعت

 ...گالب را به ساراناز سپرد ي شهیحلوا را به دست گرفت و تنها ش يها سید انیشا

 ...دیکوب یقلب ساراناز محکم م... شدند کینزد یخانوادگ يمقبره  به

قبر زانو زده  يشد که پا يبرداشت و بالفاصله متوجه دختر گرید یقدم... کرد یپشت سرش حرکت م انیشا

 ...بود

 

 !!تارا؟؟: کرد و با خودش گفت زیرا ر شیچشمها

 !؟يسادیچرا وا! شد؟ یچ _

 ...که ساراناز را مخاطب قرار داده بود، تارا سر چرخاند و نگاهشان کرد انیشا يصدا با

 ...تارا: زود متوجهش شد و از ساراناز سبقت گرفت یلیخ انیشا

: گذاشت و لبخند زد شیموها يواش را ر یافتاب نکیرنگش را تکاند، ع يدود يجا بلند شد، خاك مانتو از

 ...سالم

 ...بود دهیرس کشانیهم حاال نزد سارا
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 ...سالمش را پاسخ گفت یبا حفظ لبخندش به او هم سالم داد و ساراناز به آهستگ تارا

 !تارا؟ یکنیم کاریچ نجایا _

 ...منم همون! ن؟یکنیم کاریشما چ: اش را باال انداخت شانه

 ...اش لبخند زد و کنار سنگ نشست و مشغول خواندن فاتحه شد یبه حاضر جواب انیشا

 انیاسم ک يکه به همراه داشت رو ییبودن سنگ، باز هم با گالب شستش و گل ها زیبا وجود تم ساراناز

 ...گذاشت

راستش نشسته بود و با انگشت اشاره  يزانو يرو... خواند یمزار پدرش فاتحه م يآنطرف تر، باال یکم انیشا

 ...تارا از مقبره ها فاصله گرفتند يبعد، با اشاره  يا هیزد و ثان یسنگ ضربه مبه 

 ...بهتره تنها باشه کنمیفکر م _

 يایدن هی يتو رهیانگار م نجایا ادیم یوقت... آره: شد دهیسر تکان داد و نگاهش به طرف ساراناز کش انیشا

 ...گهید

 ...سخت یلیخ... باورش سخته: دیآه کش تارا

شهابو  روزید: مرطوب تارا، بحث را عوض کرد يمردمک ها دنینگاهش کرد و با د انیشا... دیلرز شیصدا

 ...دمید

 !ش؟یدیکجا د! شهاب؟: دیرا باال کش دماغش

 ...کارخونه يتو _

 ! جدا؟: نازکش را باال انداخت يابروها

 !کارخونه؟ ادیم یدوست ینم _

ازم انتظار نداشت ... دونهیخب شهاب منو مقصر م... یعنی... ستیمثل قبل ن گهیما د يرابطه : زد یتلخ لبخند

 ...شما باشم يجبهه  يمن تو یبحران دادگاه و دادگاه کش يتو

 ... انتظارو نداشتم نیمنم ا... یگفتنش درست نباشه ول دیشا... خب: دو قبر عبور کرد انیاز م اطیبا احت انیشا

 یکه به مامانم م ییها انتیسرو سر من آورد، به گرفتن عشقم و خکه خ ییبالها... انیشا یدونینم یچیتو ه _

 ...شد یکرد خالصه نم

 !شد؟یخالصه نم: را باال انداخت شیابروها
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به چشم ... کنن ینگاه م گهیچشم د هیهمه منو به ... شدینه خالصه نم: همچنان تلخ و دردآور بود لبخندش

دونه  ینم چکسیه یول... پشت کرد دیعمر زحمتش رو کش هیکه  یکه به پدرش، کس یدختر نمک نشناس

 ...من گذاشته ي نهیس يرو یخسرو چه داغ

بداند  خواستیم... کنجاو شده بود و دوست داشت و تارا به حرف زدنش ادامه بدهد شیاز پ شیحاال ب انیشا

 ...گران تر تمام شده شیهم برا انیاز مرگ ک یدلش گذاشته که حت يرو یخسرو چه داغ

 

بوده که باعث شده تو انقدرررر از خسرو متنفر  یپس چه موضوع... فهمم یمن نم... تارا: را لمس کرد شیبازو

 !؟یبش

 ...دیدرخش ینور آفتاب از برق اشک م ریز شیچشمها

 یخسرو انقدر از خود ب نکهیا... يشد بود یما برگزار م يخونه  يکه هر ماه تو ییها یمهمون انیتو در جر _

 ...گرفتن تا به اتاقش برسوننش یبازوش رو م ریشد که چند نفر ز یخود م

 ...خب: سر تکان داد جیگ

 ...از همون شبا یکی _

 ...خسرو اومد تو اتاقم... خسرو: دهانش را با بغض فرو داد آب

 ...کرد یباز نگاهش م مهین یتارا، با دهان ي دهیرنگ پر يبه چهره  رهیخ انیشا

 ...تارا: بهت زده لب زد... بودرا خوانده  هیته قض تا

 ...تکان داد نیهم فشرد و سرش را به طرف يرا رو شیلب ها تارا

 !؟یگیم یچ یفهمیم چیه... تارا _

 !؟یگرفت یرو به دل نم یآدم نیهمچ ي نهیعمر ک کی يتو بود... انیمن شا يخودتو بذار جا _

 یمن واقعا نم... من! تارا؟ ینگفت یچیتو چطور به مامانت ه: تارا گر گرفته بود يجا... تند سرش را تکان داد تند

 ...بگم دیبا یدونم چ

... میبچگ يبا همه ! گفتم؟ یم یبه مامانم چ... من فقط هشت سالم بود... انیشا: دیپلکش کش ریز یدستمال

خسرو از همون روز ... م بگم و دعوام کنهبه مامان دمیترس یم... شهیکار بد داره انجام م هیبودم که  دهیمن فهم

چه  دمیبزرگتر که شدم تازه فهم... بگم يزیچ یتا مبادا من دهن باز کنم و به کس ایپدر دن نیبرام شد بهتر

 ...ترس رو با خودم داشتم نیا شهیمن تا هم... بگم يزیبازم نتونستم چ یول... سرم اومده ییبال
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دوست  يبچه ها يهمه  نیتارا ب یداشت، از همان بچگ ادیکه به  ییتا جا... را نوازش کرد شیبازو يدلسوز با

نسبت به هم ... اش رفته که روس بوده ياش زبانزد بود و همه اعتقاد داشتند به مادربزرگ مادر ییبایو آشنا، ز

 ...دادیاز سنش نشان م شتریب شهیسن و ساالنش درشت تر بود و هم

 !تا دست از رفتار خصمانه ش باهات برداره؟ یگ یبه شهاب نمرو  نایچرا هم_

 .... به هر حال خسرو پدرشه، دوسش داره یهر چقدر هم شهاب با خسرو جنگ و دعوا داشته باشه ول _

 ... تو بازم به شهاب بگو یول... بگه دیبا ینامتعادل چ يخانواده  نیراجع به ا مونهیآدم م... اوووف _

به خاطر  نیاز ا شتریخواد ب یدلم نم... ولش کن... انیارزش نداره شا: کان داد و پوزخند زدرا به تاسف ت سرش

 ...پدرش خرد بشه

 !؟ینگفت چکسیبه ه چوقتیه _

 ...انیفقط به ک: دیلرز شیصدا

 ...دادیبا دقت گوش م انیشا

اما نگفتم کار ... برام افتاده یاتفاق نیگفتم قبل از بلوغم همچ... اومد شیپ يهمون موقع که بحث خواستگار _

بردتم  انیک... بودن یمهمون يباشه که اون شب تو یاز افراد مست یکیکار  دمیگفتم احتمال م... خسرو بوده

 ...دکتر شیپ

نظر خوشحال  نیاز ا... بود ومدهین شیبرام پ یمشکل: لرزاند یقلبش را م انیآن روزها و حضور ک يادآوری

 دمش،ید یچشمم م يو هر روز که جلو... فراموش نکردم چوقتیو باهام کرد رو هکه خسر يکار یول... شدم

 یخودش نم يبه رو یچیرو فراموش کردم، ه زیمن همه چ نکهیا الیشد و خسرو به خ یم شترینفرتم بهش ب

 ...آورد

کاراشو  يخب هر کس سزا یول.... بگه دیبا یچ دونهیجدا آدم نم: دیچانه اش کش ریکف دستش را ز انیشا

 ...کردم دایموضوع اعتقاد پ نیواقعا به ا دمیسرنوشت خسرو د یو من وقت نهیبیم

 ...نندیب یهمه سزاشون رو م... آره: دیو لبخند تلخش را وسعت بخش دیکش یقیعم آه

با نوك انگشت  د،یچشمش چک يرا که از گوشه  یقطره اشک کی... دشیواضح شدن د يتند تند پلک زد برا و

 ...مامان تنهاست... برم گهیمن د: هسته گفتگرفت و آ

 !؟يدار لهیوس... باشه: افتاد نییتارا پا يبازو يسر تکان داد و دستش از رو انیشا

 ...هست نیآره ماش: دیپاش انیبه صورت متاثر شا یمهربان لبخند
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خودمون  نیحرفا ب نیا... انیشا: دست گرفت يرا تو انیهر دو دست شا ینگاهش کرد و تارا ناگهان رهیخ

 !گه؟ید مونهیم

 ...حتما.. آره... خب: گفت یجیگ با

 ... خب یول... انیحرفا رو به تو زدم شا نیدونم چرا ا یواقعا نم: لب گفت ریرا رها کرد و ز دستش

 !خواد؟ یخواد، م یکه نم لیدل... گهیدونم د ینم: اش را باال داد شانه

 ...نه: تکان داد نیرا به طرف سرش

 ...قبور عبور کرد و دور شد انیاز م ،یکوتاه یرا فشرد و با خداحافظ انیدست شا... به لب آورد يلبخند محو اتار

... خورد یتکان م شیساراناز هنوز کنار مزار زانو زده بود و لب ها... دینگاهش کرد و سپس چرخ یکم انیشا

 ...کرد یسنگ را نوازش م يرو يها یحکاک گریشکمش بود و با دست د یبرجستگ يدستش رو کی

 ... چشم دوخت شیرو شیپ يبه صحنه  یکرد و با ناراحت یپوف

 ...تر شد قیو اخمش عم... تواند حال االن ساراناز را درك کند ینم چکسیذهنش گذشت ه از

 یو سه سالگ ستیب يدر آستانه ... شده بود وهیب ،یو شاداب یدر اوج جوان ،یو دو سالگ ستیکه در ب يدختر

 ... در انتظارش بود ینامعلوم ي ندهیآ کهیشد درحال یادر مم

 ...داشتند یمنطق رینامعقول و غ يکه خواسته ها يکه قرار بود بدون پدر بزرگش کند و خانواده ا يا بچه

 ... بزرگ کرده بود ییگفت و فکر کرد ندا هم پروا را به تنها ینوچ

مثل  یهمچون ندا به کس... گریدو سال د... گریسال د کیاگر ساراناز هم ... نفسش بند رفت يا هیثان يبرا

 !؟...بخواهد شیها ییو تنها ازهایرفع ن يکه فقط او را برا یکس شد،یوابسته م انیشا

 دادیماجازه ن... اوردیسر بچه اش ب ای... بالها را سر ساراناز نیا یکس دادیاجازه نم... مشت شد شیها انگشت

 ...کند چهیرا باز انیک يامانت ها یکس

 یلب اصوات ریخودش بود و ز يحال و هوا يتو... داد و به طرف ساراناز رفت یخشک شده اش تکان يپاها به

 ...کرد یرا زمزمه م

 !سارا؟: صدا زد یآهستگ به

 !سارا؟: ساراناز گذاشت يشانه  يدست رو دینگرفت و با ترد یجواب

هوا ! گه؟ید میبر: دیو دستش را پس کش ستادیراست ا انیشا... دیرا باال کش سشیخورد و نگاه گنگ و خ یتکان

 ...یشیگرمه آفتاب زده م یلیخ
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 !؟یسارا خوب: تکان داد شیرو شیدستش را پاندول وار پ... هم نگاهش مات بود باز

 ...سارا: مبهوت ماند انیو شا دیجه رونیی شیبا قدرت از چشمها اشک

 ...ستمیخوب ن... ستمینه خوب ن: را گرفت نگاهش

 ...ستمیاصال خوب ن: مشت شد و باز تکرار کرد انینام ک يرو دستش

 ...سارا نجایبلند شو از ا: گذاشت شیبازو ریدست ز اطیاحت با

 نجایمن ا... برو يخوایتو اگه م... ولم کن: بکشد رونیب انیشا يانگشت ها انیرا از م شیکرد بازو تقال

 ...مونمیم

ظل  نیتو ا ياوردیسر خودت ن ییبال هیبلند شو تا ! مونم؟یم نجایا یچ یعنی: وحشتناکش ساراناز را ترساند اخم

 ...من زیپاشو عز... گرما

 ...شد ستادنیحرکاتش کرد و ساراناز وادار به ا یزور قاط یکم و

 !ولم کن؟ گمیم یفهم ینم: شدت دستش را پس زد با

 ...گمیمن به خاطر خودت م! ؟یزن یچرا داد م... سیه: شتبه جلو بردا یقدم

به خاطر من  خوامینم... یخوام به خاطر خودم بگ ینم: فشرد شیگوش ها يرا رو شیکف دست ها ساراناز

 یشده که انقدرررر به فکر من یحاال چ... يدادیجواب سالم منو هم نم روزیتو تا د... يانجام بد يکار ـــــچیه

 !ها؟

 ...شده یمرتبه جن کیکرد ساراناز  یمبهوت مانده بود و با خودش فکر م انیشا

از ... مسخره تون يها ياز دلسوز... حــــــالم از ترحم هاتون: عقب رفت یتکان داد و قدم نیرا به طرف سرش

... درد یبمرفه  ياون دختره  ياز نگاه ها... خورهیبهم م دیندازیکس م یب ریطفل صغ هیکهانگار به  یینگاه ها

با  ستیکه معلوم ن ياز اون پدر و مادر... يشد رمهربونتر از ماد هیکه به حساب خودت دا ییتو ياز ادا اطوارا

 ...متنفر! ؟یفهم یم... از همتون متنفررررم... خودشون چند چندن

 ...بخورد نیرفت هر لحظه امکان داشت زم یکه عقب عقب م نطوریا... نگاهش کرد فیو بالتکل کالفه

 !خب؟.. میخونه حرف بزن میبذار بر یول... حق با توئه نیبب... سارا _

خوب و  یلیخودت خ يتو فک کرد... خوام ینم: دیکش سشیخ يگونه  يباال داد و با پشت دست رو چانه

ون چ! ؟يزد یسرش داد م یتو به چه حق... دمیحرفهاتو با ندا شن يهمه ... تو تراس بودم شبیمن د! ؟ییآقا

باهاش  نیخواست يکار هر نیدیبکشه شماها به خودتون اجازه م دكیرو  وهیصفت ب یاگه کس! رو نداره؟ یکس
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... رنیبگ يشوهرش مرد، امثال تو به خودشون اجازه بدن احساساتش رو به باز یاگه کس شهینم لیدل! ن؟یبکن

 !؟یفهم یم

 يا گهید زیبحث منو ندا اصال چ... یکن یاشتباه م يسارا دار: تند تند پلک زد... دهانش باز مانده بود انیشا

 !خب؟! رو بهت بگم؟ یخونه تا من همه چ میبر ایب... سارا... بود

 ...ستمیمن خنگ ن... با من مثل بچه ها رفتار نکن: هق کرد هق

 کیه نزدزود متوج یلیساراناز خ... به جلو برداشت یقدم انیشا... را گرفت شیاشک ها یسیمانتو خ نیبا آست و

 ...شده بود ریاس شیبازوها انیتا به خود بجنبد، م یشدنش شد، ول

 

 ...ولم کن: دیمشت به شانه اش کوب با

 ...آروم باش تا ولت کنم: نجوا کرد یآرام به

حال ساراناز را  نیاز درد و سوزش جمع شد، با ا انیشا يچشمها... فرو کرد شیگوشت بازو يرا تو شیها ناخن

 ...رها نکرد

 ...شده بود ختهیداغ و عرق کرده بود و هق هقش با سکسکه آم تنش

 !ولم کن؟... عیه... گم یمگه نم: زد انیرا کم جان به کتف شا مشتش

ارزش و قابل  یب يکاال هیما زن ها رو مثل  دیشماها حق ندار: نداد و سارا با بغض اضافه کرد یجواب انیشا

 ...خوامینم... خوامیمن نم... عیه... من... منه ي ندهیندا آ... دینیدسترس بب

 نیتو همچ يحق نداره درباره  یکس... میزنیموضوع مفصل حرف م نیبعدا راجع به ا... سارا.... ـــــــشیه _

 ...داشته باشه ينظر

 ...که من هستم ینه تا وقت: آهسته تر اضافه کرد و

 

*** 

 

 ...بود دهیتخت دراز کش يرو دهیپر یاز که با رنگبه ساران گرشینگاهش به پرستار بداخم بود و نگاه د کی

 ...ساعد ساراناز فرو برد يتو متیرا با مال وکتیسوزن آنژ... پلک زد و باز به پرستار نگاه کرد یخستگ با

 ...گفت و پلک زد يآخ آهسته ا سارا
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 !؟يبهتر: دیو آهسته پرس دیتخت را کش يجلو يپرده  انیکه دور شد، شا پرستار

 ...نجایا میایالزم نبود ب... خوبم: بسته لب زد يبا چشمها سارا

بلند  نیآست یخود سارا با بلوز نخ... کنار تخت نشست یصندل يساعدش انداخت و رو يساراناز را رو يمانتو

 ...بود دهیتخت دراز کش يرو يکرم رنگ و روسر

اش  نهیس يمالفه را تا رو یستد کیشکمش،  یحس کرد، خجالتزده از برآمدگ کشیرا که نزد انیشا حضور

 ...سرش دوخت يسرم باال ي سهیو نگاهش را به ک دیباال کش

 ...من قابل احترام بوده يبرا شهیهم... زن _

 ...گرفته و دو رگه بود انیشا يصدا. سرش را چرخاند و نگاهش کرد سارا

اون  یبه نظر من حت... فتمیمامان خودم م ادیناخودآگاه  گم،یزن که م... من قابل احترامن يزنا برا يهمه  _

مادر  هیهمسر،  هیفرد قابل احترام،  هی تونستیتا سوارش کنن هم م مستهیوا ابونیکه کنار خ ياون دختر... زن

 ...شد یو بزرگ م ومدیم ایبه دن يا گهید طیشرا يباشه اگه تو

 ...شعار نده _

کردم،  یاگه من با ندا دعوا م... يخبر ندار تیو از واقعت... دمیشعار نم: را فشرد شیپلک ها يرو یخستگ با

باشه  ریکه دلگ دمیروزا بهش حق م نیمن ا... شده ریندا بهانه گ... سر تو هست يکه تو ستین ییفکرا لشیدل

من  نیگزیرو جا گهید یکیکه  شهینم لیاما دل... خودم هم وقت ندارم چه برسه به اون يبرا یچون من حت

 ...بود نیبحث ما هم سر هم... کنه

 !؟یچ: بودند دهیممکن رس ياندازه  نیرنگش به بزرگتر یعسل يمردمک ها... را گرد کرد شیچشمها ساراناز

 هیبه هر حال خودم ... که اون ندا رو دوست داره دونمیمن م... کنینزد یلیبهم خ... وانیک... اون معاونش _

... ره یبار نم ریبه هر حال ز یول زنه،یخودش رو به اون راه م ایفهمه  یواقعا نم ونمدینم... نه گهیندا م... مردم

و به اون زنگ زده تا ببردش  نیخورده زم نکهیمثل ا... که رفتم خونه ش، با اون مردك اومد خونه شبیپر

اگه واقعا دلش ... مسخره س لشیدال یول... من از اون کمک خواستم يچون جوابم رو نداد گهیم... مارستانیب

 ...زد یمن کنارش باشم دوباره زنگ م خواستیم

 !؟یدونستیم ،یپر توقع یلیخ... انیتو شا _

اونوقت خانوم از  که،یناراحت باشم از معاشرتش با اون مرت دیمن با... نداست که پرتوقعه... ستمیمن پرتوقع ن _

 ...فتهیپس ن رهیگیم شیدست پ
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 ... کند یچهار ساله نق نق م يواقعا مثل پسر بچه ها یگاه انیشا :دلش اعتراف کرد در

 !؟يدوسش دار: دیپرس يبا حس ناشناخته ا و

 !ندا رو؟: گفت يا هیچند ثان یمقدمه اش جا خورد و با مکث یاز سوال ب انیشا

 ...اوهوم _

 ...نه... خب! دوسش دارم؟: دیزبان کش نشیریلب ز يرو

 !نه؟ _

... کنهیاوقات درکم م شتریاون ب... ندا احترام قائلم يبرا... من تا حاال دوست داشتن رو تجربه نکردم... خب _

 ...نه! دوست داشتن؟ یول... کنارش آرامش دارم

 ...معلومه که دوست داره! ؟يخودت کرد ریپس چرا اونو انقدر درگ _

ما  يرابطه  يتو ییزایچ هی... سارا نیبب: گشت یرنگ صورتش کم کم برم... به ساراناز نگاه کرد مستاصل

... نداشته باشه یمن از همون اول به ندا گفته بودم از من انتظار عشق و عاشق... حد و مرز داره... مشخص شده

 يو ندا همه ... که منو پابند کنه نه يزیچ... گفتم بچه نه... نداشته باشه شیزندگ يانتظار حضور ثابت منو تو

 ...ستیمن ن ریتقص يا گهید زیهر چ ایشده  رمیدرگ... اون منو دوست داره یگیحاال اگه تو م...قبول کردهرو  نایا

و نه کس  يکرد ریتو اونو درگ! ست؟یتو ن ریچطور تقص... من يخدا... هاه! ست؟یتو ن ریتقص: زده گفت شگفت

 کیاصال ... يریکنارش آرامش بگ نکهیخودت ا يو به گفته  ازهاتیرفع ن يفقط برا يخوایاونو م... يا گهید

 "زن ها احترام قائلم  يهمه  يمن برا "که  يدیاونوقت شعارم م... یکن یلحظه هم به ندا و احساسش فکر نم

... 

 ...کلفت کرده بود انیشا يرا مانند صدا شیادا کرد که صدا یآخر جمله اش را در حال قسمت

 ...او يصدا دیخنده اش گرفته بود از تقل انیشا

 ...منو مسخره کن... يبخند دمیآره با: دیحرص زده توپ سارا

 يما رو با رابطه  يرابطه  يتو دار... نیبب یول... کنم ینه سارا من مسخره ت نم: دیدور دهانش کش دست

 ...یختیبهم ر ينطوریکه ا نهیهم يبرا... یکن یم سهیمقا انینرمال خودت و ک
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 هیتو رو به چشم  یکس ذارمیمن نم یول... به کنار ایدن يزن ها يهمه : دستش گرفت يآزاد سارا را تو دست

مورد  هی نیحداقل ا کنمیفکر م... نه تو رو و نه پسرت رو... آزارت بده یچیه ذارمینم... نهیآدم قابل دسترس بب

 ...باشم ونیمد انیرو به ک

 !؟یپس ندا چ _

: وارد کرد فشیبه انگشتان ظر یفیفشار خف... گونه بغض کرده باشدابن بهیغر کیشد سارا به خاطر  ینم باورش

من و ندا ... رابطه از همون اول اشتباه بود نیخب ا یول... کنمیتو رو درك م يو حس همذات پندار یمن نگران

سارا،  یول... هیکاف میریگیکه از هم م یآرامش نیهم میکرد یو فکر م میزدیهر دو تامون خودمون رو گول م

که  ستمین یانیمنم االن اون شا... نمشونیب یهستن که ما م يزیو بزرگتر از اون چ شتریب یلیمشکالت خ

من فکر ... نداره يا جهینت چیه نیرابطه جز عالف کردن طرف نیا... خودش براش مهم نبود یجز خوش یچیه

 میکه منو تا االن معطل نگه داشته فقط و فقط نگران يزیو چ... میایدر ب یفیبالتکل نیکم کم از ا دیبا کنمیم

 ...حساسشه ي هیو روح یپروا و وابستگ يبرا

 !؟یبا ندا تموم کن يخوایم یعنی _

و  شهیبلند م يروز هیاعتراض ندا  يصدا دونستمیبه هر حال من م... دونمیواقعا خودم هم نم... دونم ینم _

 ي مهینه حضور نصفه و ن خوادیکامل م يرابطه  هی... داره یتحمل هینم باالخره او... اون روز امروزه کنمیفکر م

 ...میریفاکتور بگ انیرنپ زیتازه اگر از مخالفت سرسخت مامان و زبون تند و ت... منو

 ...يندا وقت بذار يبرا یتونیهات به خاطر من و بچه مِ که نم ياگه گرفتار: دیبا بغض لب گز ساراناز

... موضوع فکر نکن نیلحظه هم به ا هی یحت: اش نشست دهیخشک يلب ها يرو انیانگشت دست شا چهار

 یراه حل هیمن خودم ... بهش فکر نکن... خوام ینم نویاصال ا... سارا یما بش يتنش ها ریدرگ خوامیمن واقعا نم

 ...کنمیم دایپ

 ...گناه داره یلیاون خ... ندا _

 ...بهش فکر نکن _

 ...آخه _

 !چطور؟ جهیسرگ! ؟يضعف ندار گهید! ؟يبهتر! ؟یخوب: ساراناز، گفت يها توجه به حرف یب

 ...خوبم... نه: از آن دخالت نکند شتریداد ب حیکرد و ترج یپوف

 ...خوبه: لبخند زد انیشا
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 ...مشغول نوازش پشت دست ساراناز شد ،یهدف خاص چیه یب و

 

 *** 

 

 ...برو تو: دیرا عقب کش يرا به دست راستش داد و با دست چپ در ورود دهایخر لکسینا

 ...یمن که مردم از نگران! شماها؟ دییکجا: ظاهر شد شانیرو شینگران و هول پ يمحض ورود، سود به

 ! سارا؟ یخوب: ساراناز آغوش باز کرد يبرا

 !گفت؟ یدکتر چ! شد؟ یچ: دیپرس انیروبه شا و

 

 يزیچ: اش فوت کرد قهی يرا از تن فاصله داد و تو راهنشیتن به عرق نشسته اش، پ هوا و یاز گرم کالفه

 ...نگران نباش... گرمازده شده بود فقط... مامان ستین

به گوش  فیاز آشپزخانه ضع شیصدا... را به آشپزخانه برد دهایداد و خر يسود لیتحو يلبخند دلگرم کننده ا و

شربت و  يسر هی... همه ش مغزه... هم گرفتم لیآج... بشه تیبخوره تقو ها رو بهش بده وهیم نیا: دیرس یم

 ...هم دکتر داد یتیآمپول تقو

 ...باشه: بلند گفت يسود

گرما باز کجا بلند  نیتو ا... سرخاك يبا من اومد روزیآخه دختر تو که د: روکرد به ساراناز و آهسته تر گفت و

 !؟یرفت يشد

 ...بودم مامان دهید انویخواب ک: به لب آورد یلبخند متزلزل ساراناز

 ریدوش بگ هیفعال برو لباس عوض کن ... خب لهیخ: رونیو نفسش را فوت کرد ب دیکش شیبه بازو یدست

 ...برو فدات... کنمیگرمش م يتا کارات رو انجام بد... پختم چهیبرات سوپ ماه نییپا ایبعدم ب يایسرحال ب

 ...یمرس... مامان یمرس: دیرا بوس يسود ينه را جلو برد و ناغافل گو سرش

 ...به طرف پله ها رفت ياز جانب سود یقبل از هر عکس العمل و

 ...آمده بود، سر چرخاند رونیکه از آشپزخانه ب انیشا يبا نگاه دنبالش کرد و با صدا يبا لبخند محو يسود

که خودم  رمیدوش بگ هی رمیمن م... زحمت یمامان خودت زحمتشو بکش ب ییتو ظرفشو ختمیها رو ر وهیم _

 ...خورهیگندم بهم م يحالم از بو
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 ... کنمیمنم نهارو گرم م... زمیبرو عز _

 ...سر تکان داد و دور شد انیشا

 ...انیشا _

 !جونم؟: و سرش را برگرداند ستادیا سرجا

 ...هست مامان یحواست به همه چ یمرس: لبخند زد يسود

 ...نوکر سودابه بانو هم هستم: خم شد یگذاشت و کماش  نهیس يرا رو دستش

 ...کرد یکیبه اتاقش دو تا  دنیپله ها را تا رس و

 ...دوش آب ولرم سرحالش کرد... را کند و وارد حمام شد شیلباس ها بالفاصله

گرفت، حمام را  یرا م شینم موها يکوچکتر يدور کمرش بسته بود و با حوله  يدیسف يحوله  کهیدرحال

 ...ترك کرد

 يسود... پارکت به جا گذاشته بود را از نظر گذراند يرو شیکه پاها یو رطوبت یسیطرف تختش رفت و خ به

 ... کرد یحتما بازخواستش م

 ...ازش نبود، باز برگشته است يخبر یکه چند سال يخانه برگشته اند، وسواس سود نیبه ا یکرد از وقت فکر

 ...بست شیو کشو را با فشار زانو دیکش رونیب يلوارشد از کشو ش خم

 ...دیرا باز کرد و شلوارش را باال کش حوله

 

 امیدو پ... دست دراز کرد لیبرداشتن موبا يتخت نشست و برا يلبه ... زدیچشمک م یپاتخت يرو لشیموبا

 ...داشت یغاتیتبل

 ... ها رو نخوانده حذف کرد امیپ

 ...کرد یم ییبکگراند خودنما يخندان پروا رو ریتصو

 .دیصورت پروا چک يسرش رو يجلو يقطره آب از موها کی

 !؟...ردیتماس نگ رد،یدانست تماس بگ ینم... مردد بود... را به چانه اش چسباند لیکرد و موبا یپوف

 ...دیچیرا دور انگشت اشاره اش پ قهیشق يباال ياز موها يرا خم کرد و دسته ا سرش

 ... از شش بوق خورد تا ندا جواب داد شیب شه،یبرخالف هم... ندا را گرفت يپلک زد و شماره  محکم

 !بله؟: دلخور بود تینها یب شیصدا
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 ....سالم: گفت آهسته

 ...سالم: با همان لحن جواب داد ندا

 ...میبا هم حرف بزن دیبا! ؟يخونه ا: دیپرس هیمقدمه و بدون حاش یب

 ! نجا؟یا يایب يخوایم _

 ...یاگه وقت داشته باش... آره _

 ...ایب... نه: دیچیگوشش پ يندا تو قینفس عم يصدا

 ...اونجام گهیحداکثر تا دو ساعت د _

 ...خب _

 ...رساند انیتماس را به پا یکوتاه یبا خداحافظ ،يحرف اضافه ا چیمکث کرد و سپس بدون ه يلحظه ا چند

 ...چشمش بود شیخندان پروا هنوز پ ریتصو

 

 *** 

 ...فضا دوخته بود يتو ینامعلوم يرا معذب، به نقطه  نگاهش

 ...به شکستنش نبودند لیما نیاز طرف چکدامیبرقرار بود و ه ینیسنگ سکوت

 ...شیاشک ها زشیاز ر يریجلوگ يتند تند پلک زد برا ندا

 ...و باز پلک زد دیکش قینفس عم چند

 !چرا؟: لرزان و خش برداشته اش شکست يحاکم را صدا سکوت

_ ... 

 !؟يمنو کنار بذار يخوایم... یراحت نیبه هم _

_ ... 

 ...انیبا تواَم شا _

 ...میحرف زد یاالن کل نیندا ما هم _

من، خب  شیرفتار دو شب پ يهست و سرد شبمونیاگه به خاطر بحث د! ه؟یمشکل تو چ... من قانع نشدم _

 ... يبهم حق بد دیتو با... من ناراحت بودم
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 ...نیبب... نه ندا: اش را فشرد ینیب ي غهیت یخستگ با

 ...ستین نیحرف من اصال ا: حبس کرد هیچند ثان يگرفت و نفسش را برا یدم

سرانجام رابطه مون  یگیم... انیفهممت شا یمن نم: گذاشت شیران پاها يسمتش خم شد و آرنج ها را رو به

 هیشد که تو  یچ! ومدم؟یکنار ن نایا يمگه تا حاال من با همه  انیشا... ت مهیحضور نصفه و ن یگیم... نداره

 !؟يدفعه جا زد

 !اومده؟ تیتو زندگ يا گهیکس د: دیاز بغض پرس یبم شده ناش ییمکث کرد و با صدا یکم

 !من؟ یتو زندگ: کج شد يور کی يرا باال انداخت و لبش به لبخند شیابرو يتا کی

 !من؟ یپس تو زندگ _

 ...پس چــ انیشا: مستاصل گفت ندا

 ... تو... انیتو شا: گشاد شد یبه آن شیتمام گذاشت و چشمها مهیاش را ن جمله

 ...ستین یچیه وانیمن و ک نیب انیشا... من: دهانش گذاشت يدستش را رو کف

 ...ناجورم يوصله  هیتو  يمن برا... ستین نیبحث من اصال ا... ندا دونمیم: دیکش يکشدار پوف

 !؟یگیمن م یدلخوش يرو برا نایا... هه _

 هیتک و تنها ... یزن موفق هیتو ... من زینه عز: گرفت نشانیماب زیم يسرد ندا را از رو يشد و دست ها خم

چرا ... شناسنیتو رو م رانیپنجم ا کیداقل ح... يبچه ت رو دست تنها بزرگ کرد... يشرکت رو به اوج رسوند

 !تو بگم؟ یدلخوش يحرفا رو برا نیا دیبا

 !؟يخوا یپس چرا منو نم _

 کیبه عنوان  شیبرا شهیندا هم... پشت دستش را نوازش کرد فیانداخت و با شست پوست لط نییرا پا نگاهش

 ...را گرفته بود بانشیکرد و حاال عذاب وجدان کوچک کردن ندا گر یجلوه م يزن قو

 چیبدون ه... دارم يو گرفتار یمن خودم هزار تا بدبخت... تونم ادامه بدم ینم گهیمنم که د... مشکل منم ندا _

 شنهادیپ... کوه از دفتر و دستک و گفتن آقا انقدر درصد سهام توئه هیدستمو گرفتن پرتم کردن وسط  يمقدمه ا

مشکل  هیمشکالتم بشم  نهمهیخوام خودم با ا ینم... هست شیکیتازه  نیا... بده راندمان کارخونه رو ببر باال

 ...تو يبزرگ برا

 ...یستیتو مشکل من ن _

 ...فرود آمد زیم يدود ي شهیش يحس ندا رو یب يدست ها... داد هیمبل تک یو به پشت دیرا پس کش دستش
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جدا  گهینقدر به من وابسته بشه که دپروا او یتو باشم وقت يمشکل برا نیبزرگتر تونمیمن م... هستم ندا _

 ...از من مهمتره یلیاون خ... به دخترت فک کن ندا... شدن براش مشکل باشه

 ...نرو تا پروا از رفتنت ضربه نخوره... باش یشگیهم... خب باش _

 ... شدیسخت م شیحد بغض آلود و گرفته بود، کار برا نیندا تا ا يصدا یوقت

 ...دردناکش را با کف دست فشرد و بلند شد یشانیپ

 

 !کجا؟: دیندا از جا پر بالفاصله

 ...برم ندا دیبا _

 يو منو بذار یمسخره بگ يانقدر خونسرد چهار تا کلمه  یتون ینم: و راهش را سد کرد ستادیا شیرو شیپ

 ...يبر

من  يتو تو! من خونسردم؟: شد رهیخون افتاده به ندا خ يباز کرد و با چشمها نیرا به طرف شیها دست

 !االن؟ ینیبیم يخونسرد

 ...انیشا _

 ...را باال آورد و صورت ملتهب ندا را قاب گرفت شیها دست

 ...انینه شا: شد ریسراز شیسد مقاومتش شکست و باالخره اشک ها... دیلب گز ندا

 ...شک ها رو ندارم نیبه خدا من ارزش ا... ينطورینکن با خودت ا _

 ...من دوست دارم! ؟یکن یکارو م نیچرا با من ا _

هم دوست دارم ... دوست هیبه عنوان ... آره منم دوست دارم: خوش فرمش وارد کرد يبه گونه ها یفیخف فشار

 ...برات قائلم يادیو هم احترام ز

 ...نه: چسباند و هق زد انیشا يرا به دست ها شیدست ها کف

 ...به نفع همه مونه نیا: کرد نییرا باال و پا سرش

 ...ستیبه نفع من ن... ستین _

 ...دیندا چسب یشانیداغش به پ يلب ها... زد و سرش را جلو برد پلک

 ..انینه شا: چنگ زد شیبه مچ دست ها ندا

 ...اون دوست داره ندا... وانیک: لب زد یو به آهستگ دیسرش را عقب کش انیشا
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 !ه؟یخر ک وانیک: دیکش غیج یچارگیب يرو از

 ...بهش فکر کن... خوادیچقدر خاطرتو م زنهینگاهش داد م: و در همان حال زمزمه کرد دیکش عقب

 يانگشت ها انیاز م شیمچش دست ها... راستش گذاشت و باز هم عقب رفت يچپش را پشت پا يپا و

 ...ندا سر خورد يسست شده 

 ...يشد سیبرو تو خاله خ _

ندا گفته بود پروا را ... پروا جلوتر از پرستارش داخل آمد... اور ندا کَند و سر چرخاندو ناب سیرا از نگاه خ نگاهش

 ...ها فرستاده یکیبه همراه پرستارش به پارك همان نزد

 ...شد یدل کندن سخت م ينطوریا... از نهادش بلند شد آه

 یبود و جلو نم ستادهیهمانجا احاکم را درك کرده بود که  يفضا یِنیاش، سنگ یکودک يهم انگار با همه  پروا

 ...آمد

بغل نگرفته بودش و  شهیبود که برخالف هم ستادهیا شیرو شیپ یانیو شا ختیر یمهابا اشک م یب مادرش

 ...را قلقلک نداده بود دشیقپ قپ سف

 !شده؟ يخانم طور: دیپرس یبا نگران پرستارش

 

 !؟...انیشا: توجه به سوالش، ملتمسانه صدا زد یب ندا

 ...ماما: به سرعت بغض کرد پروا

 ...شد کینگاه از پروا گرفت و به ندا نزد انیشا

 ...لبخند زد دوارانهیام ندا

فرستم  یاستعفانامه م رو م: و زمزمه کرد دیپوشش ندا کش یب يبازو يدستش را نوازش گونه رو انیشا

 ...چشمت باشم بهتره يکمتر جلو یهر چ... شرکت

 ...رنگش محو شد یب يلب ها انیو م دیجه رونیباز ته حلقش  يخفه ا نه

خدافظ خانوم : به لب آورد ،یو لبخند آغشته به بغض دیکوب جگاهشیدو انگشت اشاره و وسطش را به گ انیشا

 ...یزمان

 !؟...رفت یواقعا داشت م... کرد یرا نظاره م انیبود و رفتن شا ستادهیسالن خانه اش ا انیمات و ناباور م ندا

 ...محکم پلک زد و سرش را خم کرد... بود دهیچسب شیپروا به زانو... مکث کرد دیکه رس يدر ورود کینزد
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 !؟يریم: دیکردن پرس هیگر يکودکانه و در آستانه  پروا

 ...شود ریمانده بود اشک خودش هم سراز کم

 ...رمیم... آره: پروا را نوازش کرد يو موها دیگز لب

 ...ذهن پروا بماند يدروغگو تو کیخواست تا ابد به عنوان  ینم... میآ یهم م نگفت باز... گردمینگفت برم و

 ...نرو: نکرد شیبردارد و پروا رها یقدم خواست

 ...را به هم فشرد شیها لب

 میبر ایب: در آغوش گرفتن دخترك يجلو آمد برا... شده بود يعاد ریمتوجه اوضاع غ يپروا تا حدود پرستار

 ...قشنگم ایب... خاله ایب... ناقال داره ياالن بره ها... مینیکارتون بب میلباس عوض کن

 ...شد یجدا نم انیاز شا پروا

 ...دیزور پروا را عقب کش یرد و بدل کرد و ناچارا با کم انیبرجا و شا دهیخشک يندا نیب یمستاصل نگاه پرستار

 ...ولم کــــن: پروا به هوا رفت غیج

 ...در پا تند کرددرنگ به سمت  یب انیشا

 ...ــــانیشا... ماما... ولـم کـــن... انیبرم با شا خوامیم: دیکش یم غیج هیپرستارش با گر يدست ها انیم پروا

 ...خشک شده بود ییطال يفلز ي رهیدستگ يرو دستش

برود و با  انیباز کرده بود تا به آغوش شا نیرا به طرف شیپروا دست ها... سرش را چرخاند يا هیثان يبرا

 ...زدیبه شدت دست و پا م ه،یسرخ از گر یصورت

 ...رفت رونینکرد و به سرعت ب معطل

 ... فرود آمد شیزانوها يدر ندا رو يسو آن

 ...دیکش یم غیهنوز ج پروا

 ...دیکش نیماش یصندل يچطور ساختمان را ترك کرد و تن رو دینفهم

 ...دیرقص یچشمش م يناباور ندا جلو نگاه

 

 ...فرمان گذاشت يا رور سرش

 ...زد یگوشش زنگ م يپروا هنوز تو ي هیتواَم با گر يها غیج يصدا

 ...فشرد و  شیانگشت ها انیرا م فرمان
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 !دیلرز شیشانه ها... 

 

*** 

 ...وارد خانه شد ینیحس رخوت و سنگ با

 ...اومد مامان... ا: دیاز آشپزخانه سرك کش ترالن

زمزمه کرد و به  یلب ریسالم ز ،يدیبه جاکل چشیکردن سو زانیآو نیح انیشا... آشپزخانه را ترك کرد يسود

 ...طرف پله ها رفت

 ...دیکش یم نیزم يرا رو شیخون بود و پاها يدو کاسه  شیچشمها

 خبر؟ یب یکجا رفت ه؟یچه وضع نیا... سالم کیعل: دینگران پرس يسود

 ...بود دهیرا نشن يسود ياصال صدا... جواب نداد انیشا

 !؟يشنو ینم... با تواَم انیشا _

 !؟يبا من بود: راه پله چفت کرد و سر چرخاند يرا دور نرده  شیها انگشت

 !تو؟ یخوب: موشکافانه نگاهش کرد يسود

 ...کرد یپله ها را ط یجنباند و باق يسر ،یمعن یب

 !ن؟یشه اباز چ: ستادیا يکنار سود ترالن

 .دونم ینم: دیتکان داد و آه کش نیرا به طرف سرش

 .اصال تو حال خودش نبود: با خودش زمزمه کرد و

 ...راه پله گم شده بود چیپ يتو انیشا... دینگاهش را باال کش باز

 ...دیرا هم که از اتاقش خارج شد ند يساراناز یکشان خودش را به اتاقش رساند و حت کشان

 ...سالم: فشرد و سارا آهسته گفت يفلز ي رهیستگد يرا رو دستش

 ...گم شد نشانیسارا ب يسالم آهسته  يسرش صدا بود که صدا يتو يآنقدر

 ...باز ماند مهیدر ن... رفت و در را با پشت پا هل داد داخل

 ..تخت افتاد يشرتش را باز کرد و به شکم رو یت يباال ي دکمه

 !تو؟ امیب تونمیم: دیو سارا به داخل کله کش دیپاشنه چرخ يرو در
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سرش آزاد  رهیگ يکه از تو ییسارا دستپاچه، دسته مو... نگاهش کرد رهیخ هیچند ثان يسر بلند کرد و برا انیشا

 ...یبخواب يخوایفک کنم م... اممم: شده بود، پشت گوش زد

 ...تو اینه ب: داد رونیب کبارهینفسش را .. تخت نشست يو رو دیچرخ یکم

با خودش زمزمه ... اتاق شد یطوس _ یمشک ونیاول ورود، محو دکوراس يبا په اتاق گذاشت و در لحظه  سارا

 ...يریچه اتاق دلگ: کرد

 ...گذاشت یاتاق م نیبود پا به ا يبار نیاول... باز گذاشت و جلو رفت مهیرا تا ن در

 .فشرد یرا م شیها قهیدرهم، با دو انگشت اشاره و وسط شق یبا صورت انیشا

تخت  يرا جلو یچرم مشک ي هیگرد و کوتاه با رو یزد و صندل یچرخ... داد و جلو رفت یبه خود جرئت سارا

 !افتاده؟ یاتفاق: و نشست دیکش

 .نگاهش کرد یچشم ریز

 ...اتاق در آورده نیسر از ا لیدل یدانست چرا ب یخودش هم نم... کنجکاو بود سارا

 !اتفاق؟ _

 ...افتاده یاتفاق هی... آره: داد و زمزمه وار ادامه داد رونیا شتاب برا ب نفسش

 .داد نیاش را چ ینیب گاریتند س ياز بو ساراناز

و  خوردیم نیچ نهیس ریکوتاه که از ز نیآست ییمویبا آن بلوز ل... شکم برآمده اش قفل کرد يرا رو شیها دست

 ...کرده بود دایپ یمضحک بتیه دش،یساپورت سف

 !م؟یحرف بزن يخوایم: گفت انیخم کرد و چشم در چشم شا یرا کم سرش

 ...فشرد یم شیدست ها انیتختش نشسته بود و هنوز سرش را م يچهار زانو رو انیشا

 ...با ندا تموم کردم: مقدمه گفت یو ب دیرا کش شیموها

 !؟یچ: را گرد کرد و پلک زد شیچشمها... جا خورد ساراناز

 ...تموم کردم... ندا... با: شرت سه دکمه اش یدوم ت يز کردن دکمه با يبلند کرد برا دست

 ...من واقعا متاسفم! ؟يجد... يوا: دهانش فشرد يدستش را رو کف

 ... خودمم متاسفم: تر شده بود کیحاال به ساراناز نزد... گذاشت نییرا از تخت پا شیجابجا شد و پاها یکم

... ادیموضوع کنار ب نیتا با خودش و ا دادمیبه ندا فرصت م دیبا... مقدمه بود یب یلیخ: افتاد شیبه جان موها باز

 !کردم؟ کاریمن چ يوااا... اون... ندا... ییهوی ينطوریا
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 ...دادیدر سکوت گوش م ساراناز

من ... تنهام نذاشت... کنارم بود طیشرا نیسخت تر يندا تو: ضرب گرفته بود نیزم يپا رو يبا پنجه  انیشا

 !باهاش کردم؟ نکارویچرا ا... من... خودخواه شدم یلیخ... بد شدم یلیمن خ... کردم یکارو باهاش م نیا دینبا

 .به رنگ خون در آمده بود شیچشمها يدیسف... مات به ساراناز نگاه کرد و

... من بغلش نکردم یول... کبود شده بود... کرد هیگر یلیاون خ... پروا: اش را فشرد و ننو وار تکان خورد یشانیپ

 ...به خاطر... به خاطر من... کرد یم هیپشت سر من داشت گر

 ...انیشا... سیه _

 .زده بود رونیساعدش، سبز و برجسته، ب يرگ ها... گذاشت انیمشت شا يدستش را جلو برد و رو دیترد با

... بود شهیندا هم... کردم یسنمک نشنا... من بهشون بد کردم... کردم یتموم م زویهمه چ ییهویانقدر  دینبا_

 نیحاال هم به بدتر... مرحم زخمش نشدم... بهش آرامش ندادم... وقت چیه... اما من نبودم... همه جا... شهیهم

 ...به خاطر پروا... بود خودشبه خاطر  نایا يبه خدا همه  یول... نحو ممکن کنار گذاشتمش

اونم مثل من ! داره؟ یاالن چه حال! ؟یندا چ! کنه؟یم هیهنوز داره گر یعنی... پروا يوا: گشاد شد شیها مردمک

 !کشه؟ یداره عذاب م

کارت بهش  نیبا ا دیشا... نه... خب: آورد انیبه مچ شا يو فشار دیلب گز... مستأصل مانده بود چه کند ساراناز

 ... يلطف کرد

... کشه یکه اون م یعذاب کنمیفک م... یم، ولبگ یدونم چ یمن نم: زد و بعد از تر کردن لبش، ادامه داد پلک

 ...تو... کشه یتو عذاب نم يندا به اندازه  زنمیخب حدس م... ممم... یعنی

 ....ـــرمیمــــ یمن دارم مـــ: شانه اش فرود آمد يمقدمه رو یب انیشا یشانیپ

 ...را اصالً نداشت انیانب شااز ج یحرکت نیانتظار همچ... جا خورده بود... سر خورد انیمچ شا ياز رو دستش

 ...حرکت، دو طرف بدنش قرار گرفتند یب شیها دست

 ...کشم یدارم زجـــر م: ساراناز فشرد ياش را به شانه  یشانیپ انیشا

 ...کودکانه اش را... هق هق مردانه که نه.. را انیشا يشد لرزش شانه ها ینم باورش

 ...شد یفشرده م انیمشت شا انیم راهنشیدار پ نیکوتاه و چ نیآست... خورد یفیتکان خف سارا

 !!؟؟...تب داشت انیشا... کرد یشانه اش حس م يرا رو يعاد ریغ یو حرارت یکم داغ کم
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 دیشا... نشان نداد یعکس العمل انیشا... نشاند انیکمر شا یتخت يبعد، رو یدستش را باال اورد و کم دیترد با

ندا ... بد کردم... بد کردم... من بد کردم: کرد یهق هقش تکرار م انیوار، م وانهیفقط د... اصال متوجه نشده بود

 ... بخشه یمنو نم

 ...لب خواند ریپشت سر هم نام پروا را ز نیچند و

 ينطوریمن ا... خب: حرکت داد انیکمر شا يرا نوازش گرانه رو شیرا بهم فشرد و انگشت ها شیلب ها سارا

 ...کنم یفکر نم

االن عذاب  دیشا... باالخره کنهیخب اونم فراموش م... انیشا نیبب: کند دایپ يدلدار يبرا يکرد جمله ا یسع

 ...بکشه

 ...یول... دلش بشکنه.. باشه ناراحت

 نیخاك عالم تو سرت با ا: فشرد شیدندان ها انیرا محکم م نشیریچنگ شد و لب ز شتریب راهنشیپ نیآست

 ...کودن... دادنت سارا يدلدار

 ...شده بود یکلمات خال يانگار ذهنش از همه ... يبهتر و مناسب تر يکردن جمله  دایپ يباز فکر کرد برا و

 ...جـ انیشا: يسود يآمد و متعاقبش صدا یتقّ يصدا

 .بالفاصله نگاهش را تا در امتداد داد سارا

سارا بود و  يشانه  يرو انیسر شا... دیبگو یدانست چ ینم... دهانش را باز و بسته کرد... جا خورده بود يسود

 ...دادیسارا هم کمرش را نوازش م

 ...کرد خودش را نبازد یگرفت و سع یحال نفس نیبا ا... هول شده بود سارا

حالش : صدا گفت یب شیاشاره کرد و با تکان لب ها انیگذاشت و سپس به شا ینیب ياشاره اش را رو انگشت

 ...بده یلـــیخ

 ...راست به طرفشان رفت کیوارد اتاق شد و  یبا نگران يسود

 !ان؟یشا: گذاشت انیلرزان شا يشانه  يرو دست

 !شده؟ یچ: دیپرس سش،یاز صورت ملتهب و خ ریمتح يسود... سر بلند کرد یبا سست انیشا

 ...پرسشگرانه به سارا نگاه کرد و

 يگریدوست نداشته باشد کس د انیشا دیفکر کرد شا... تکان داد نیبه طرف يسخت از جا بلند شد و سر سارا

 ...از ماجرا با خبر شود
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 !شده مامان؟ یچ انیشا: تخت زانو زد يپا يو سود ستادیعقب ا یکم

با  نباریبهتش زد و ا ان،یاز حد صورت شا شیب یگرفت و از داغ شیدست ها انیعرق کرده اش را م صورت

 !ان؟یشده شا یچ: دیپرس يشتریب ینگران

و قل قل  دیجوش یسرش، درست وسط مغزش م يتو يزیو چ زدیدل م شیها قهیشق... پلک زدبا درد  انیشا

 ...کردیم

 ! ان؟یشا! شده؟ یچ یبه من بگ يخوا ینم: عرق کرده اش کنار زد یشانیرا از پ سشیخ يموها يسود

 !شده؟ یچ یدونیتو نم: باز به ساراناز نگاه کرد و

 ...دمیگفت من درست نفهم ییزایچ هی... نه خب: را گم کرد شیباز دست و پا سارا

 ...شده که یچ نمیاومدم بب دمیمن تو تراس بودم صداشو شن: کرد فیذهنش رد يتو یسرعت دروغ به

 ..تکان داد انیدستش را به طرف شا و

 ...اومد حالش خوب نبود یاز وقت: لب زمزمه کرد رینگاهش را گرفت و ز يسود

... میزنیبعدا حرف م... کم بخواب هی: دنیفشرد تا وادارش کند به دراز کش انیرشانه و کتف شاس يرا رو دستش

 !گه؟یشده د یچ یگیبه من م

 ...کرد یم یاحساس سست... و پلک بست دیمقاومت و به پهلو دراز کش یب انیشا

 !چرا انقدر داغه؟: و نچ گفت دیگونه اش کش يدست رو يسود

گل انداخته اش  يو گونه ها دهیاش چسب یشانیکه به پ ییفکر کرد با موها انیشا يبه چهره  رهیخ سارا

 ...پسر بچه ها شده هیچقـــدرررر شب

 ...به دکترش زنگ بزنم دیبا: جمع و جور کرد يرا با نگاه سود ندیبنش شیلب ها يرفت رو یکه م يلبخند

 !!دکترش؟؟: تکرار کرد متعجب

دو  نیاز بعد فوت پدرش تا هم... آره: ترك اتاق يکرد برا قشیتشو نگونهیسارا گذاشت و ا يبازو يرو دست

 دیفوت جاو... کرد و بعدش هم تشنج یتب م لیدل یشد و ب یم یعصب یگاه... نظر پزشک بود ریز شیسال پ

 ...از پا انداخت انویشا يحال و هوا و استرس کنکورش، بدجور يتو قایدق

حد،  نیدونستم تا ا ینم یبهم گفته بود، ول ییزایچ هی انیک: اتاق را پشت سرشان بست و سارا آهسته گفت در

 ...حاد بوده شیماریب
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 ینم... اوووف... شده یدونم باز چ ینم... کرد یتب نم ينطوریوقت بود ا یلیخ: سر تکان داد یبا ناراحت يسود

 ...خدا يا... ستیدونم اون دکتره هنوز مطبش اونجا هست، ن

 ...کرد یاون پزشک رو محمد معرف... بدونه دیبا انیپرن: با خودش نجوا کرد و

 ...ردیتماس بگ انیشد تا با پرن ریبه دنبال حرفش، از پله ها سراز و

 ...ماند انیاتاق شا يدر بسته  يسرش را چرخاند و نگاهش رو ساراناز

 

* * * 

 ...کرد یرا نوازش م انیشا يموها یبا ناراحت يسود

 ...ساعت سه صبحه! ؟یبخواب يخوا یمامان نم: دیبا همسرش رد و بدل کرد و آهسته پرس ینگاه انیپرن

 ...ادیخوابم نم: انداخت و زمزمه کرد انیرنگ شا یب يبه لب ها ینگاه

: تخت بلند شد يفشرد و سپس از پا یرا کم انیساعد شا يرو ق،یتزر يجا... مشغول در آوردن سرم بود محمد

 ...دیاستراحت کن خردهیشما هم  میبر نیایب... حالش خوبه مامان

 !؟ينکرد دایدکتر خودشو پ _

هم که اوردم باال  یپزشک نیا... رفته رانیاز ا شهیم یسال کی نکهیمثل ا... نه مامان: آهسته گفت ،يبه سود رو

 ...کرد شیاز همکارام معرف یکی... هیپزشک مجرّب... شناسمیسرش رو من م

 یبود و آرام و منظم نفس م دهیبه پهلو خواب... را لمس کرد انیشا ي قهیشق يبا انگشت اشاره، موها يسود

 ...دیکش

 ...دمیوجودش ند يتو یاز ناراحت ياثر چیظهر هم که با ساراناز برگشتن ه یحت... صبح خوب بود_

 !خب؟... استراحت کن کمی میبر ایب... خوبه مامان االنم: ستادنیرا گرفت و وادارش کرد به ا شیشانه ها انیپرن

 ...آخه: کند یدل نم انیاز شا يسود

 یبخور و چند ساعت يزیچ هی ایب... شهینم داریبا اون آرامبخش، حاال حاالها ب: کرد تشیبه سمت در هدا انیپرن

 ... بخواب

 ...به محمد اشاره کرد در را پشت سرشان ببندد و

 ...انیاستراحت، به اتاق سابق پرن يرفتند و محمد برا نییاز پله ها پا يو سود انیپرن
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گفت  یبه خواب رفته بود، آخ ونیزیتلو يبزرگ جلو يکوسن ها يآغوشش، رو يتو الدیترالن که با م دنید با

 ...و به همان سمت رفت

 ...بود دهیپشت سر ترالن خواب يکاناپه  يهم رو ماهان

 ...ترالن بردارد يدست ها يرا از رو الدیکرد م یسع متیشد و با مال خم

 !شده؟ یچ... عیه: دیو از خواب پر دیلرز شیها پلک

 ...بغل کنم الدویم خواستمیم... کردم دارتیببخش ب... زمیمنم عز: دیعقب کش انیپرن

 ...سپرد انیرا به پرن الدیو م دیکش يازیخم

 !دن؟یهم خوردن و خواب يزیچ: دیپرس آهسته

 ...هر دو شون خوردن... آره: و خواب آلود سر تکان داد دیبا پشت دست به گونه و دهانش کش ترالن

 ...کنارش گذاشت یخواباند و کوسن یمبل يرا رو الدیلب تشکر کرد، م ریز

 ... از پله ها باال رفت ترالن

 ...مامان ایب: گذاشت يسود يشانه  يجلو رفت و دست رو انیپرن

 ...غذا را روشن کرد يقابلمه ها ریز انیپرن... تندهم به آشپزخانه رف با

سبز  يرو بروت چا نتیهمون کاب يتو... يپر ستمیمن گرسنه ن: دینشستن عقب کش يرا برا یصندل يسود

 ....از همون برام دم کن... هست

 ...گفته بود انجام داد يرا که سود يقابلمه را خاموش کرد و کار ریبه مادرش نگاه کرد و ناچارا ز یکم

نشده که  يزیمامان چ: نشست و دستش را فشرد يسود يسبز، رو به رو يبعد، با دو فنجان چا ي قهیدق چند

 ينطوریکه ا ستیاولش هم ن يتازه دفعه ... که دکتر گفت حالش خوبه يدید... یکنیم يخودخور ينطوریا

 ...شهیم

 نیبشه اونم تا ا یعصب دیچرا با! داشته باشه؟ یلیدل دیخه نباآ: دیبه طرف خودش کش زیم يفنجان را رو يسود

 !حد؟

 ...دونم به خدا ینم _

 ...که دمید یحالت هی يتو انویساراناز و شا... امروز: فنجان ضربه زد يپشت انگشت اشاره به بدنه  با

 !؟یچه حالت: و تند گفت دیحرفش پر يتو انیاز تمام کردن جمله اش، پرن قبل

 ...دختر نییپا اریصداتو ب... ـــسیه: چشم غره رفت يسود
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 ...بود جانزدهیه انیپرن

 ...بغلش کرده بود... سارا _

 ...توبه ایخدا! بغل کرده بود؟ انویسارا شا: دیکش ینیه

... نه به اون صورت: شد دوخت یسبز رنگ بلند م عیکه از سطح ما يفنجان و بخار اتیرا به محتو نگاهش

 ...تو حال خودش نبود اصال... سارا ياشته بود رو شونه سرشو گذ انیشا

... یخب طفل دادهیم شیداشته دلدار... مامان يدید یفک کردم چ... اووو: داد هیتک یصندل یبه پشت انیپرن

 ... که سین يطور

 هیقبلنا سا! بشن؟ یمیوقت کردن انقدر با هم صم یک نایا ییخدا یول: دیسرش را خم کرد و پچ پچ وار پرس و

 ...زدن یم ریهمو با ت ي

 ... را باال برد شیابرو يتا کیانداخت و  انیپرن يبه چهره  ینگاه يسود

نـــــه : دیرا خوب مب فهم ينگاه سود یمعن... نگاهش کرد و بعد سرش را عقب برد رهیخ یکم انیپرن

 ...امکان نداره... نچ... نـه... مامان

 ...ندا رو داره... اون زنه انیشا... نـــه: ن داد و باز تکرار کردتکا نیسرش را به طرف و

 نایا ییهوی تیمیآخه صم... به خدا دونمینم: فوت کرد اتشیرو به لب برد و آرام به محتو شیفنجان چا يسود

 ... بهیعج

 !خوش نشون بده؟ يبچه رو نیبه ا انیمرد تا شا یداداشش م دیحتما با: مکث کرد و با بغض ادامه داد یکم

 !آخه؟ هیچه حرف نیا... ا! مامان؟... شششش: را نوازش کرد يدست سود پشت

و رو کرد  ریرو ز میزندگ زامیاز عز یکیخدا با گرفتن  کنمیبا خودم فکر م یگاه: دیپلکش کش ریپشت شست ز با

 یبودم، ول یراض طیراخدا شاهده من به همون ش... رو سر جاش برگردوند یهم همه چ گهید یکیو با بردن 

 شمیپ گهید گرمیج يپسرم، پاره  یوقت خورهیمال و ثروت به چه دردم م نهمهیا... تنم کنارم بود يپاره  انم،یک

 ...باشه دهیخروار خاك خواب هی ریاون قد و باال ز... اون همه اراده... اون همه نبوغ شهیهنوز باورم نم... ستین

 

 !مونده؟ یباق انیاز ک يزیچ گهیبه نظرت االن د! ؟يپر: دیپرس انیپر اشک رو به پرن ییبا چشمها و

 ! ؟یگیکه م هیحرفا چ نیمامان ا: دیترک انیپرن بغض
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گاه  هیداد و کف دستش تک هیتک زیرا به م شیآرنج ها. دیکش رونیب انیدست پرن ریدستش را از ز يسود

 ...رمیگیکه سر درد م کنمیفکر م زایچ نیانقدر به ا یگاه... دونم ینم: اش شد یشانیپ

 شیبرات پ ینکرده باز مشکل ییخدا... موضوعا نیمامان تو رو خدا فکر نکن به ا: دیدماغش را باال کش انیپرن

 ...ادیم

 ! ؟یکه چ يدیفکرا خودتو آزار م نیبا ا... داغ تازه رو ندارم هی تیبه قرآن من ظرف: هق کرد هق

 کنهیفکر م نهیبیاالن شوهرت م... پاك کن اشکات رو... باشه... خب لهیخ: زد انیپشت دست پرن متیمال با

 ...شده یچـــ

 ...دیسر کش زیمو کیرا که حاال سرد شده بود، با  شیکرد و چا ینیف ییخودش ف و

 ...کندیرا تحمل م يچه درد يو فکر کرد سود دیپلکش کش ریگونه و ز يبا چهار انگشت دستش رو انیپرن

 يکرد و جلو یباز هم خوب خودش را کنترل م يسود... اورد یاز دست دادن فرزند واقعا آدم را از پا در م درد

 ...دادینشان نم شیها یاز ناراحت يزیشد چ یکه م ییبچه ها تا جا

 ...برداشت انیپرن یبعد، از جا بلند شد و فنجانش را به همراه فنجان خال یکم

 ...شورمیمامان من م بذار: مچ دستش را گرفت انیپرن

 ییخدا زنهیماهان غلت م... برو بچه ها تو ببر باال... يتو هم کم خسته نشد... وانهیکه دو تا ل سین يزیچ_

 ...کاناپه يافته از رو ینکرده م

 ...سر تکان داد و آشپزخانه را ترك کرد انیپرن

 ...آورد یدلش طاقت نم... گرفت شیرا پ انیو باز راه اتاق شا دیفنجان ها را آب کش يسود

 ...باز را به جلو هل داد و داخل رفت مهین در

! ان؟یشا: جلو رفت يدوخته شده بود، با شاد وارید يرو ینامعلوم يکه به نقطه  انیباز شا يچشمها دنید با

 !؟یخوب! مامان؟ يشد داریب

 ...راحت باش: نه اش گذاشتشا يفورا دست رو يشد و سود زیخ میبا فشردن آرنجش به تخت ن انیشا

 !؟یخوب: باز تکرار کرد و

 ...زد هیزمزمه کرد و به تاج تخت تک یلب ریز ي آره

 ...تخت نشست يلبه  يسود

 ...کرد یهنوز نگاهش م يسود... جابجا شد یکم... معذب بود يو پرسشگر سود رهینگاه خ ریز
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 !شده؟ يزیچ: دیزد و پرس يسرفه ا تک

 !؟يحال افتاد نیشده که باز به ا یچ... سوالو از تو بپرسم نیا دیمن با _

 !!ان؟؟یشا: صدا زد يگفت و سود یحوصله نچ یب

 ...با ندا تموم کردم: مقدمه گفت یکرد و ب اخم

 !!!؟؟؟یچـــــ_

 ...بود غیبه ج هیشب يسود يصدا

 !؟یگیم يجد يدار! ؟یک: با حفظ اخمش جمله اش را تکرارکرد و بهت زده گفت انیشا

 !اون؟ ای يتو تموم کرد: بالفاصله اخم کرد و

روز  نیپس چرا خودت به ا ياگه تو تموم کرد: دیپرس عیپشت بندش سر يلب زمزمه کرد و سود ریرا ز من

 !؟يافتاد

نحو بهش  نیاون زن رو من حساب کرده بود و من به بدتر... کنهیچون عذاب وجدان داره خفه م م: ناله گفت با

 ...حذفش کردم مینارو زدم و از زندگ

 !چرا؟ _

 !به خاطر مخالفت من؟: دیپرس يپوزخند زد و سود انیشا

 ...نگاهش کرد يسود ياز لرزش صدا متعجب

... خوامیکردم چون صالح پسرمو م یزدم و تلخ یمن اگه حرف! آره؟! به خاطر مخالفت من؟: دیباز پرس يسود

و اون  یرس یخودت به حرف من م گهیده سال د گه،یدو سال د گه،یسال د کیاالن تبت تنده،  دونمیچون م

 ...نداره يسود یمونیپش گهیموقع د

 ...نیبب... نه مامان _

حال  نیتونم تو رو تو ا ینم... بچه م دنیبه عذاب کش ستمیمن حاضر ن: دست گرفت يرا تو انیشا دست

 ... يتو بخوا یهر چ... ندارم یاگه با اون زن حال تو خوبه، من حرف... نمیبب

 ...به من گذشته یاز عصر تا حاال چ یاگه بدون: با خودش گفت و

به ... سیبه خاطر شما ن... نه مامان: را وادار کرد تا نگاهش کند يشانه اش گذاشت و سود يدست رو انیشا

 ... تموم کردنش ییهوی ينجوریا یول ...نداشت یرابطه سرانجام نینظر منم ا

 ...زنهیبه ندا ضربه م یلیخ یلیخ کنمیفکر م... دونم ینم: تکان داد نیرا به طرف سرش
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که من  یبا اون شناخت... به نفع هر دوتونه ينطوریا... يکارو کرد نیبه نظر من تو بهتر: اش داد يدلدار يسود

 .ومدیبه نظر م یکردم هم زن محکم دایازش پ

ندا  یگاه نبودم، ول هیوقت براش تک چیمن ه... گاه بوده هیتک هیدنبال  شهیندا هم... نه مامان یاز نظر احساس _

 ..کرده و حاال من احمق دایرو پ شیگاه زندگ هیموضوع رو به خودش قبولونده بود که تک نیا

 ...انیشا _

 ...من... ردمبه ندا بد ک... من بد کردم مامان: گرفت شیدست ها انیرا م سرش

 ...کرد ینم دایپ يدلدار يبرا يجمله ا چیه يسود

 ...بود یمنطق يرا گرفته بود قابل درك و تا حدود انیشا بانیکه گر یوجدان عذاب

 ...ردیرا در اغوش بگ انیبود که مادرانه شا نیکه توانست انجام بدهد، ا يو تنها کار دیکش یقیعم نفس

 ...لباسش را مشت کرد نیفشرد و آست يسود يهمچون بچه ها صورتش را به شانه  انیشا

 ...بود ختهیخودش ر يرا تو زیبودن کرده بود و همه چ يمدت تظاهر به قو نیا يشده بود بس که تو خسته

 ...کم آورده بود گرید

 

*** 

خون افتاده يچشمها... پوستهخشک و پوسته  يلب ها... دور چشم ها ي رهیت يهاله ... دهیرنگ پر صورت... 

 .گرفت نهیرا از آ نگاهش

 !بود؟ یچه وضع گرید نیا

 ... شد رهیخ نهیدو روزه اش را لمس کرد و باز به چهره اش درآ شیو ته ر دیچانه اش کش ریانگشت ز با

 .ودبه سمتش هجوم آورده ب کجای م،یچهار ماه و ن نیا یانگار تمام خستگ.... خم شده بود شیها شانه

کارخانه و  يبه کارها دیبا. نبود ینیاالن وقت خانه نش. دیکش رونیاز کمد ب یرنگ يسرمه ا راهنیکرد و پ یپوف

دو  ي کشنبهی... گذشته است ياش را فشرد و فکر کرد از وقت چکاپ سود یشانیپ... کرد یم یدگیشرکت رس

 ...هفته قبل وقت دکتر داشت

سگک کمربندش را جا ... دیپوش راهنشیهمرنگ پ ینثار خودش و حواس پرتش کرد و شلوار کتان يا یلعنت

 ... دیدور دور خودش چرخ کی لشیموبا یکردن گوش دایپ يانداخت و برا

 ...آنجا هم نبود... تخت را نگاه کرد ریزانو زد و ز نیزم يرو... کرد ینم ياری ذهنش
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 ...ختیرا با دست بهم ر اتشیو محتو دیکش رونیرا ب یپاتخت يهدف کشو یو ب دیدور خودش چرخ باز

نشست و باز به  نیزم يرنگ، مکث کرد و همانجا رو یصورت يتا شده  يکاغذ و مقواها يدسته ا دنید با

 ...حواس پرتش لعنت فرستاد

 !کشو گذاشته بود؟ يها را تو نیبود ا یکـِ از

 انیو پرن يسود يسه دفترچه برا. دیکش رونیحساب پس انداز داشت ب يرا که حکم دفترچه  یصورت يمقواها

 ...کارت بانک که بسته اش هنوز پلمپ بود کیهر کدام  يو ساراناز و برا

شده  دهیچیپ تا،یجستجو کرد و نها لشیموبا افتنی يهم برا گرید ي قهیچند دق. را دسته کرد و برداشت همه

 .زد رونیکرد و از اتاق ب شیدایتخت پ يپا يملحفه  يال

 .دیرس یاز آشپزخانه به گوش م يپچ پچ آهسته ا يغرق در سکوت بود و تنها صدا خانه

 .همان سمت رفت به

 .آشپزخانه نشسته بودند زیو ساراناز پشت م ماهان

 ...ییسالم دا: با دهان پر گفت دنش،یبا د ماهان

خودش  یآرام ساراناز را به آهستگ رِیصبح بخ و جواب دیپسرك کش یلخت و مشک يبه موها یدست يسرسر

 .داد

 !کجان؟ هیبق _

 ...خوابن هنوز: درهم، کوتاه پاسخ داد يآرام و با چهره ا سارا

بود که  یعیبودند، طب داریصبح ب کیهمه تا نزد یوقت. گذاشت زیم يدستش را رو يتو يگفت و کاغذها یآهان

 .ساعت خواب باشند نیتا ا

 !شده؟ يزیچ: درهم و اخم ساراناز جلب شد يتوجهش به چهره  و ختیر يچا یوانیل

 ...دندونم: دیرا به گونه اش چسباند و نال دستش

 !کنه؟یدرد م: و نشست دیکنار ماهان را عقب کش یصندل

 ...دهیپوس گهیفک کنم د... رهیگیدرد م ينطوریا کباریهر چند وقت ... اوهوم: سر تکان داد یناراحت با

 !؟يتو بهتر: شد قیدق انیشا يبه چهره  و

 ...فعال که سرپام... یکن یمعن یتا خوب بودن رو چ: دیکش یقیعم نفس

 .راجع به آن موضوع صحبت کند خواستینم دلش
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 یذات يشد و با کنجکاو انیکنار دست شا يماجرا را نگرفت و نگاهش متوجه کاغذها یگفت و پِ یهم آهان سارا

 !ه؟یچ نایا: دیاش پرس

 ...نایا... آهان: گذاشت يدستش را کنار يتو تست

 ...توئه يبرا نیا: به طرف سارا سر داد زیم يجدا کرد و رو يکارت بانک و دفترچه ا و

 !من؟ يبرا_

 شیوقت پ یلیخ نویا: با شکر نداشت شیکردن چا نیریعادت به ش... فنجانش انداخت يحبه قند تو چند

 يخسرو تو بانک ها يمسدود شده  يحساب ها يپول ها... انینبه تو و مامان و پر... بهت بدم خواستمیم

 ...بخ یول... ستیبند ن ییخارج از کشورش فعال دستمون به جا يحساب ها يبرا... هیخصوص

 !؟يدیبه من م نویچرا ا: هوا تکان داد يرا تو دفترچه

از  انیکه سهم ک دمیم یبیترت هی... رسه یوبه تو م... انهیسهم ک نیا: فنجانش گفت يچرخاندن قاشق تو نیح

 ...بشه زیسود کارخونه هم هر ماه به حسابت وار

 !همه ش مال منه؟ یمطمئن: کاغذ نگاه کرد يحک شده رو يبه صفرها ینیبا بد ب سارا

 ...بود نقدریسهم منم هم... آره خب _

 ...قبول کنم نویا تونمیمن نم یول: گذاشت زیم يرا رو کاغذ

 ...انیتو و ک يبچه ... و حق بچه ت... حق توئه سارا نیا: دست سارا و دفترچه گذاشت يدستش را رو انیشا

 ...هیلیخ نیا.. آخه: زمزمه کرد مستاصل

 ... خب سهمته: دیماهان شد و بالفاصله دستش را پس کش گوشیو باز رهینگاه خ متوجه

 ... رو نجایا نیبب: را نشانش داد انیپرن يدفترچه  و

 ! هم؟ يچرا همه اندازه : اعداد و ارقام نگاه کرد به

حال  نیبا ا... بدهد حیساراناز توض يرا مو به مو برا زیبود که همه چ یحوصله تر از آن یب... اش را فشرد یشانیپ

 ...یهست یحاال اگه تو ناراض... همه مثل هم سهم ببرن میخب ما توافق کرد: زمزمه کرد

 ...ودنب نیمنظورم ا... نهههه _

 ه؟یا گهید زیچ انیجر ایواقعا سهممه  نیا نمیبزنم بب یدست هی خواستمیم: لب زد خجول

 ...یت باش ندهیبه فکر آ دیبا... فکر نکنسارا یاحساس: پلک زد محکم
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 يو مشخص بود حوصله  دادینان نشان م يکره رو دنینگاه کرد که خودش را مشغول مال انیبه شا یکم

 .ندارد شتریب حیتوض

 .تشکر کرد یآرام به

 

 ...تنها سر تکان داد انیشا

 ...آخ گفت دیچیدندانش پ يکه تو يو با درد دیکش یقینفس عم ساراناز

 ...دکتر يبر دیبا: گفت انینگاهش کرد و شا ماهان

 ...ترسم مسکن هم بخورم یم یبدبخت... شهیخودش خوب م: باال داد چانه

 !چرا؟ _

 ...ضرر داشته باشهبچه  يترسم برا یآخه م... خب _

 ...دکتر يبر دیپس با _

 ...نه _

 !نه؟ یچ یعنی: را گرد کرد شیچشمها

 ...خب آخه: دیو نگاهش را دزد دیگز لب

 ...ترسه یآخه م _

 !؟یچ: به ماهان نگاه کرد انیشا

 ...دکتره بهم آمپول زد. ترسم یمنم م. ترسه یم ییزندا: دیلقمه اش را جو نهیبا طمان ماهان

 ...نجایا: را نشان داد شیلثه ها يرو ییبا انگشت اشاره جا و

 ...ییوو: را جمع کرد شیشانه ها سارا

تا چند روز بعد از آن  یحت ،یچیکه ه یعصب کش نیکرده بود و ح یدندانش را عصب کش کباری شیسال پ دو

 .هم درد داشت

 .رمیگیبرات وقت م _

 ...نیبب... نه _

 !شه؟یم یچ یفهمیاونوقت م... خونت يتو رهیو چرکش م کنهیدندونت عفونت م... سارا _

 ...ـیخب خودم بعدا م: با تته پته گفت. بود يدنبال بهانه ا ساراناز
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 .رمیتا عصر برات وقت بگ کنمیم یسع: دهانش را بست انیشا يمحکم و جد يصدا

 

* * * 

 ...خوبه... شتریب... دیدهانتون رو باز کن_

 .دییپا یساراناز را م یچشم ریز کهیرا تند تند ورق زد در حال شیپا يرو يمجله  ،یعصب یحالت با

فاصله داشت تا لمس  متریلیچند م يتنه اش خم شده بود و فقط به اندازه  مین يجوان، کامال رو پزشک

 ...تن ساراناز يها یبرجستگ

 .پرت کرد شیرو شیپ یعسل يحرکت رو کیکرد و مجله را با  یپوف

 ...دیبلند ش دیتونیم: فاصله گرفت تیونیرد و از کمر راست ک مرد

 ...قرار گرفت زشیسطل انداخت و پشت م يالتکسش را درآورد و تو يدستکش ها و

 ... بلند شدن کمکش کند ياز جا بلند شد و به طرف ساراناز رفت تا تو انیشا

 

 ..را گرفت شیبازو ریز

 ...یمرس... تونمیخودم م: گذاشت و گره روسرش اش را محکم کرد نیزم يرا رو شیپاها ساراناز

 دنیبا د... فضا را پر کرد لشیزنگ موبا يملود يخب فاصله گرفت و همان موقع صدا اریبا گفتن بس انیشا

 !الو؟: منزل، فاصله گرفت يشماره 

 !ان؟یشا _

 ...سالم مامان _

 ...دکتر نشست زیم يلوج یمبل چرم ينگاه ساراناز را دنبال کرد که رو با

 !؟يازش ندار يخبر... سیسارا ن... سارا! خونه؟ يومدیتو هنوز ن! ان؟یشا: زدینفس نفس م يسود

 ...مامان یدندونپزشک میما اومد _

 !کجا؟ _

کارم تموم ... مطب دکترم يمامان من تو: چفت کرد و پچ پچ وار گفت یگوش يرا دور دهانه  شیها انگشت

 ...فعال... زمیعز رمیگیشد باهات تماس م

 ...تماس را قطع کرد و
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 !داره؟ يبچه م ضرر يمگه برا: دیپرس یبا نگران یشکمش گذاشته بود وقت يکف دستش را رو ساراناز

 ...نه: گذاشت شیدستش را به نما کی يو دندان ها دیجوان خند پزشک

 !اومده؟ شیپ یمشکل: کرد جادیکالمش وقفه ا يتو انیشا يصدا

از پزشک زنان  دیکردم با یداشتم خدمت همسرتون عرض م: سارا را اشغال کرد يروبرو يمبل تک نفره  و

 ...ارنیمن ب يمکتوب برا ينامه  هیمعالجشون 

 !!همسر؟؟... همزمان بهم گره خورد انیساراناز و شا نگاه

 !هست؟ یمگه مشکل! چرا؟: بود که به خودش آمد و نگاهش را گرفت انیشا

مورد  ایآ میمطلع بش نکهیا يفقط برا... جزو قانون کاره نیباردار ا يخانوم ها يمنتها برا... ابداً: داد تکان سر

 ینم جادیا یمشکل چیه نیجن يوگرنه برا ر؟یخ ایبشه  تیرعا دیدرج شده که با ماریب يپرونده  يتو یخاص

نسبت به نور آفتاب هم قدرت  خطرناکه، کننیها گمان م یلیکه خ یدندانپزشک کسیا ياشعه  یحت... کنه

 ...داره يکمتر ییجهش زا

 ...به ساراناز نگاه کرد یینها دییتا يسر تکان داد و برا انیشا

 ...موافقت يسر خم کرد به نشانه  دیبا ترد سارا

دندان شما فکر  یکار عصب کش: گفت د،یکش یدستش خودکار م يکاغذ جلو يکه تند تند رو ینیح پزشک

 ...تموم بشه يا قهیچهل تا پنجاه دق يسه جلسه  يتو کنمیم

تا دردتون  دیداروها مصرف کن نیفعال ا... کنه میبراتون وقت تنظ گمیم یبه منش: دینسخه کوب يرا پا مهرش

 ...کنه دایپ نیتسک

 ...ردندرا ترك ک کینیبعد به همراه ساراناز کل یقیگرفتن نسخه دست دراز کرد و دقا يکرد و برا يتشکر انیشا

من برگردم تا همراهتون  يچرا صبر نکرد: با گله گفت يسود. تماس گرفت يپس از خروج، با سود بالفاصله

 !ام؟یب

که از پارك در  ینیتا از سر راه ماش دیکش کردیبه اطرافش نگاه م یحواس یسارا را که با ب يمانتو نیآست انیشا

 .حرکت کند، کنار برود خواستیآمده بود و م

 خواستمیاتفاقا منم م: گفت یگوش يو تو دیرفت و دستش را پس کش يمقابل نگاه گنگش چشم غره ا در

شد  یپارك، منم خارج از نوبت وقت گرفته بودم نم نیبچه ها رو برد يمنتها سارا گفت با پر... یهمراهش باش

 .منتظر بمونم
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 !گفت؟ یدکتر چحاال ... پارك  ومدیآره سارا گفت دندون درد داره همراهمون ن _

 ...خوادیم یعصب کش دندونش

 !خطر که نداره؟! ؟يجد _

 ...پزشکش که گفت نداره _

رساند و رو به سارا  انیتماس را به پا انیدر رابطه با زمان برگشتشان، شا یگفت و پس از سوال یآهان يسود

 !حواست کجاست؟: دیتوپ

 !کردم؟ کاریمگه چ: را گرد کرد شیچشمها

 ...شن یبا سرعت رد م نایماش يستادیا ابونیخب وسط خ: گفت تمیبا مال انیشا

 !ابونم؟یمن االن وسط خ _

 !؟یستین _

 ...باز درد گرفت دندونم... ییآ: اخم کرد یگفت و ناگهان یشیلب ا ریز

 ...رمیبمون برم داروهاتو بگ: کرد و گفت ینُچ انیشا

 ...امیمنم م: بچه ها گفت مثل

 ... يطرف و اون طرف بر نیا یوضعت ه نیالزم نکرده با ا: دیغر یعصب

 ...مثل پنگوئن: کمرش را جلو داد و

 ...به طرف داروخانه رفت انیشا دیبگو يزیچ نکهیرا گرد کرد و قبل از ا شیچشمها ساراناز

اعصابش . ..نزاکت یب تیترب یب! پنگوئن؟ گهیبه من م... شعور یب: را مشت کرد با خودش غر زد شیها انگشت

 ...مونیم... پنگوئن هفت جدته... ادب یب يپررو... کنهیم یخرده سر من خال گهید ياز جا

 !هم فحش داده بود انیبه ک ییجورا کی... گریشد د یهم م انیجد ک انیجد شا... دیبالفاصله لب گز و

 ...زده بود هیتک نیدمغ به در ماش يبرگشت، سارا با چهره ا انیبعد که شا یقیدقا

 ...میبر نیبش: را فشرد و گفت موتیر انیشا

من خودم : دیکش رونیب انیانگشتان شا انیکه آرم قرمز داروخانه داشت از م يدیسف ي سهیرفت و ک جلو

 ...دیببر فیشما تشر... رمیم

 !دوم شخص جمع به کار برده بود؟ يو شناسه  ریچرا ضم... ماتش برد انیشا

 !؟يبر يخوایکجا م _
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 قهیپنگوئن گفتن چند دق... ایهم گرفته گو مریسارا با خودش فکر کرد پسرك آلزا... نداشت یحس چیه لحنش

 !رفته بود؟ ادشیرا  ششیپ

با  يکه هم جوار دیببر فیتشر دییشما بفرما... هر جا که برم به خودم مربوطه: دیغر انیدر چشم شا چشم

 ...پنگوئن ها موجب کسر شأنتون نشه

... خوامیمن معذرت م... خب لهیخ! ؟ياالن به خاطر اون قهر کرد: باال برد میتسل يا به نشانه ر شیها دست

 ...میبر نیحاال بش

گفتم که : ساعت عالف و در خدمتش بوده گفت نیچند انیشا نکهیتوجه به ا یب ییچشم و رو یو ب يدلخور با

 ...کار دارم ییجا... رمیخودم م

 .برمت یمن م میبر ایب! ؟يریخب کجا م: حوصله اش سر رفته بود انیشا

 ...کشه یکارم طول م... بخرم لهیلباس و وس خردهیآبان  يبرم برا خوامیم: کرد ینم نگاهش

 ...کرد یداشت که درکش نم يحس ناشناخته ا... سرش تکرار شد يآبان تو نام

 ...آبان... آ يبرا میبا هم بر... باشه... خب... خب: گفت ریتأخ با

 تینداشت گفت، با جد یدرست انیاش که فعل و پا یقبل يتوجه به جمله  یو ب رونیرا فوت کرد ب نفسش

 ...میبر نیبش... برمت یخودم م يریهر جا م: گفت

 ...را بر ساراناز بست یخودش سوار شد و راه هر گونه اعتراض و
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را وادار  انیکه شا دادینشان م جانزدهیگذراند و آنقدر چهره اش ه یها را از نظر م یسمونیبا ذوق و شوق س سارا

 .کرد یبه لبخند زدن م

 .اندازه اش نصف کف دستش بود. را لمس کرد دیسف ینوك انگشت کاله نخ با

 ...ایب انیشا: زد شیصدا جانیبا ه سارا

 .و به همان سمت رفت دیشاد سارا باال کش يرا تا چهره  نگاهش

 ...چقده کوشوروئه... ییوو... نویا نیبب: داد انیو نشانِ شا دیکش رونیاز رگال ب یرنگ يمه اکتان سر یسرهم

 ...قشنگه: سارا لبخند زد يلباس را لمس کرد و به لحن بامزه  ي نهیس يجلو يبرجسته  خرس
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 نیخدا بب يوا... شهیهوا سرد م ادیب ایکه دن میپسر... خوبه نمیا: هم برداشت یرنگ يپسته ا یو شلوار بافتن بلوز

 ...شلوارش اندازه کف دستمه

 ...لباس خوابش نمیا: دست گذاشت يکوچک قهوه ا يبا طرح گوسفندها رهیت یبلوز و شلوار آب يرو انیشا

 .سرتکان داد جانزدهینرم لباس را لمس کرد و ه يزده، پارچه  ذوق

 .فروشگاه را ترك کردند دیخر يها سهیک با

کرده  يداریرا قبال خر یرنگ یرنگ يرهایمتفاوت و لثه گ يزهایبا طرح ها و سا ییرهایش شهیو ش پستونک

 .بودند

 .نشان کرده بود شانیبعد دیخر يرا هم سارا برا یروشن یتخت و کمد آب ست

 .مانده بود ینارنج-یمشک يکالسکه  يسارا رو دل

اون  يبرا کنمیم یرو خال يواریکمد د يباال يفردا طبقه : و سرش را رو به آسمان گرفت دیکش یقیعم نفس

 ...کالسکه هه

دوسش : را با فاصله پشت کمر ساراناز نگه داشت گرشیدستش داد و دست د کیها را به  دیتمام خر انیشا

 !؟یداشت

 !اوهوم: رد شدند ابانیعرض خ از

 ...دفعه بعد يباشه برا: را تکان داد سرش

 .سوار شدن باز کرد يرا فشرد و در را برا موتیر... نگفت يزیچ سارا

 .دیکش نیماش یصندل يتنش را رو یبا تشکر کوتاه سارا

 .سوار شدن دور زد يرا برا نیعقب گذاشت و ماش یصندل يرا رو دهایدر را بست، خر انیشا

 .به صفحه انداخت ینگاه. پشت فرمان جا گذاشته بود یفرورفتگ يرا رو لشیموبا

 يخانواده  نیایزودتر ب. شما؟ مامان دق کرد نییکجا: از ترالن امیپ کیپاسخ از منزل و  یاز ده تماس ب شیب

 .سارا اومدن

 !ست؟یهمراهت ن تیگوش: اولش انداخت و استارت زد يرا سرجا لیموبا

 ...اتاق يکشو يوقته خاموشه و تو یلیخ میگوش: پنجره گذاشت يآرنجش را لبه  سارا

 !مان يخونه  نایمامانت ا: دراهنما ز نگیامدن از پارک رونیب يگفت و برا یآهان

 !؟يجد: گفت ریتاخ یکم با
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 .دیسارا را شن ياوف گفتن کالفه  يسر تکان داد و صدا انیشا

نگاه کردن در چشم  يرو دند،یکش یم شیازدواج مجددش را پ يپدر و مادرش بحث مسخره  گریبار د کی اگر

 .را نداشت يسود يها

 .افتاد و تا بناگوش سرخ شد انیمادرش راجع به شا يحرف ها ادی

 ...گریبود د ایثر يحرف ها ي جهیو شرم آور آن شبش هم نت بیو غر بیعج يکرد خواب ها فکر

 ...نگاه کرد انیشا يجد مرخیبه ن یدزدک

 .پنجره بود يدست راستش دور فرمان حلقه شده و آرنج دست چپش لبه  يها انگشت

 .لب کردتوجه سارا را ج راهنشیپ نینامنظم آست يتا

 نیآست ایشرت به تن داشت و  یت ایکه  انیبست، برعکسِ شا یرا م نشیسر آست يدکمه ها شهیهم انیک

 .زدیرا تا آرنج باال م راهنشیپ

بود از دستش در  دهیو تا حاال ند دیچیپ یکه چند دور، دور مچش م یپر مو و دستبند چرم يآن دست ها با

 .اوردیب

 .قصد شکستنش را نداشتند چکدامیبرقرار بود و ه یسکوت لذت بخش... را گرفت نگاهش

 .سر خورد نییبه پا نینرم ماش یصندل يرو یکم

 يرا تو شیدر آورد و انگشت ها گرید يبه بغل پا شیپاشنه تختش را آهسته و با فشار پا یطب يها کفش

 .رفته بوددرد گ شیکف پاها. تکان داد یاش کم یصورت دیسف یجوراب مچ

 یبود و نه م تشیاما نه موقع ند،یباال بکشد و چهارزانو بنش نیماش یصندل يرا رو شیپاها خواستیم دلش

 .توانست

 ... به مقصد سکوت بود و سکوت دنیرس تا

 

 ...میدیرس: و رو به سارا که پلک بسته بود زمزمه کرد دیرا کش یدست یدرب آهن يرو روبه

 ...اممم... شهیم: سر داد و آهسته گفت انینگاهش را از در تا صورت شا... پلک گشود ریبا تاخ ساراناز

 .اش شد رهیرا باال برد و پرسشگرانه خ شیابرو يتا کی انیشا

 ؟يایب گهید ي قهیده دق هیمن برم بعد تو  شهیم... شهیم: مشتش فشرد انیانگشت شستش را م سارا

 !چرا؟ ؟یچ _
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 ...چون... خب _

 ...لطفا... انیبه حرفم گوش بده شا: دوخت انیاز صورت شا ریغ ییو نگاهش را به جا کرد یپوف

 ...باشه... خب: سر تکان داد یبا گنگ انیشا

من مثال خودم تنها رفتم ... نیماش يرو بذار بمونه تو دایخر نیا... خوبه: گفت یبا خوشحال ساراناز

 !خب؟ ،يمثال از سر کار اومد ایب گهیربع د هی قه،یده دق هیبعد تو هم ... یدندونپزشک

خانم  ایثر يخصمانه  يپس نگاه ها. خورد یاز کجا آب م هیقض دیتازه فهم. و پوزخند زد دیکش یهوم انیشا

 .نبود لیدل یب

 !م؟یمگه مامان نگفته با هم: فرمان گذاشت يو آرنجش را رو دیرو به ساراناز چرخ کامل

 .نگفته باشه دیشا... دونمینم... خب _

 .باشه، برو... هه: زد شخندیکش آمد و ن نیبه طرف شیها لب

 ...یمرس: دیخجالت لب گز با

 .شد ادهیپ نیاز ماش یبه آرام و

 !با هم تفاوت داشته باشد؟ توانستیواقعا سطح فکر دو خانواده چقدر م. فرمان ضرب گرفت يرو انیشا

 .دن از کوچه سر و ته کردخارج ش يرا برا نیکرد و استارت زد و ماش یپوف

 .درب خانه بود يساعت بعد، باز روبرو میکرد و ن دیخانه خر يبرا یرفت و کم یکیفروشگاه همان نزد به

 .وارد خانه شد دیخر يها سهیپر از ک يبرد و با دسته ها نگیرا داخل پارک نیماش

 یسر وصدا راه یه آشپزخانه برد و بها را ب دیخر. آنجا بودند یهمگ. دیسرك کش ییرایهمانجا به سالن پذ از

 .اتاقش شد

 .پوچ گوش ندهد یخاله زنک يبه حرف ها یبماند ول ییتنها يتو دادیم حیترج

 .تخت ولو شد يعوض کرد و رو یخنک یرا با شلوارك نخ شیها لباس

 ییخودنما نیاسکر يخندان پروا رو ریهنوز تصو... صفحه چشم دوخت يرو ریرا برداشت و به تصو لشیموبا

 .کرد یم

 !دارند؟ یرا با دو انگشت فشرد و فکر کرد ندا و پروا االن چه حال شیپلک ها پشت

 .داد که حال ندا خوب است و اگر تا به حال تماس نگرفته، به خاطر حفظ غرورش است يخودش دلدار به

 .برگشتنش انجام ندهد يراب یاقدام چیکاش ه.  ردیکاش ندا تماس نگ... باشد نطوریدعا کرد کاش واقعا هم و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٢٤١ 

 .ممکن بود کار دستش بدهد نید نیبود و هم ونیمد يزیاز هر چ شتریندا ب به

خسرو حل و فصل شود  يصبر کن تا مشکالت و ماجرا یگفته بود کم... آمد به ندا قول ازدواج داده بود ادشی

بعالوه  انیک يها تیمسئول... ختیبهم ر زیهمه چ انیاما چند روز بعد با فوت ک... کنمیآن موقع عقدت م

 ...برد ادیداده بود را از  که ییدوشش افتاد و کال ندا و قول ها يخسرو همه و همه رو يریدستگ يکارها

 دینبا دیفهم... یاز خودگذشتگ یعنیخانواده،  یعنی ،يهمکار یعنی یبه خودش آمد و درك کرد که زندگ یوقت و

 ...دیرس یکجا نم چیرابطه به ه نیکند که ا چهیروا را بازندا و پ یخوشامد خودش زندگ يتنها برا

کرد پاك  یپروا را زنده م ایاز ندا  یکوچک يخاطره  یکه حت ییعکس ها يشد و همه  لشیموبا يگالر وارد

 ...تنگ شده شیها یزبان نیریپروا و ش يکرد و تازه آن موقع متوجه شد چقدر دلش برا

 ...سرش برد ریرا ز شیشکمش گذاشت و دست ها يرا رو لشیکرد، موبا یپوف

آورد باز هم فراموش کرده دفترچه حساب پس  ادیذهنش مرور کرد و به  يرا تو دادیانجام م دیکه با ییکارها

 .را به دستشان برساند انیو پرن يسود يانداز ها

 ...دو تا نبود که یکیمشکالت ... و پلک بست دیکش یآه

 .چرتش را پاره کرد ل،یزنگ موبا يود که صداگرم نشده ب شیچشمها هنوز

که توجهش را جلب کرد، رند بودن شماره  يزیچ نیناشناس چشم دوخت و اول يو به شماره  دیرا مال پلکش

 .بود

تو ... خدا لعنتت کنه: گوشش را پر کرد يهوار يتماس را برقرار کرد و به محض الو گفتن، صدا دیترد با

 !آخه؟ یهست یتو چ! ؟يوجدان دار ؟يشرافت دار! ؟يمرد

 !شما؟: تخت نشست يرا از گوشش فاصله داد و رو یزده گوش بهت

 ...ینامرد عوض! هان؟ یهست یتو ک! م؟یمن ک يدار کاریچ _

 .آشنا بود تینها یمرد ب يخش برداشته  يصدا... اش را فشرد یشانیپ

 !؟یهست یاصال ک... یاشتباه گرفت! تو؟ یگیم یچ _

گه اضافه  یشرف تو که عرضه نداشت یاخه ب... گمیم یمن چ یفهمیتو هم خوب م... مجد وانیک... نموایمن ک_

 ...يخودت کرد ي چهیرو باز چارهیزنِ ب نیا يخورد

 ...ندا: لب زمزمه کرد ریز

 !؟يزن آورد نیبه سر ا یچ یدونیتو م: دیبلند هوار کش وانیک و
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 !شده؟ یندا چ: دیو دستپاچه پرس هول

 ... آشغال فرصت طلب پول پرست! تو مهمه؟ يمگه برا! شده؟ یچ... هه _

 ...احترام خودتو نگه دار جناب مجــــد! ؟یگیم يدار یمعلوم هست چ: رفت نییتخت پا از

از ... یندا رو نداشت اقتیل... بدبخت ینداشت اقتیل! شه؟یتو مگه احترام سرت م: خش برداشته بود وانیک يصدا

 ذارمینم... يایطرفش ب گهید يحق ندار... کهیمرت ارمیخودم دخلتو م یبش یاگه دور و ورش آفتاببه بعدم  نیا

 !؟يدیفهم... یکن تشیاذ ذارمینم... یش کن چهیباز گهید

 !ندا چشه؟: دیکرد و پرس ینچ

 انیکرد و تماس را به پا انیهم نثار شا یکیگفت و به عنوان حسن ختام کالمش فحش رک ییبرو بابا وانیک

 .رساند

 .خاموشش چشم دوخت يآورد و به صفحه  نییرا پا لیو مبهوت موبا مات

 .ترساندش یم وانیک يخش برداشته  يصدا... از حد نگران بود شیب

هوا  يحرکت رو یو دستش ب دیکش رونیب يشرت و شلوار یت... را چنگ زد و به طرف کمد رفت شیموها

 .ماند

 

 !بود؟ یندا رفتن کار درست دنید

چه به روز زن  دیفهم یم دیبا... شد یندا با خبر م تیاز وضع دیبا... دیرا پوش شیگرفت و تند تند لباس ها ینفس

 .آورده چارهیب

 .در اتاق رفت و باز مکث کرد تا

انوقت ... کرد ینحو ممکن ندا را خرد م نیبه بدتر ينطوریکرد، ا یو باز ترکش م دید یرفت و ندا را م یم اگر

 .که بود بدتر شود یحالش از آنممکن بود 

 .رفتن و ماندن، درمانده بود نیب... در گذاشت ي رهیدستگ يرا رو دستش

 .چسباند شیاش را به بازو یشانیرا خم کرد و پ سرش

 !ماندن... خواست و هم یهم رفتن م دلش

 ...دیبخش یآمد، تا ابد خودش را نم یسر ندا م ییبال اگر
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در چرخاند، با دو قدم بلند خودش را به پنجره  يرا تو دیکل ،يو لحظه ا یآن یمیحرکت و با تصم کی يتو

 .نییرا پرت کرد پا دیرساند و کل

 .نشست نیزم ياز پنجره فاصله گرفت و همانجا رو د،یرا که شن نیبرخوردش با زم ریز يصدا

 .دیرا کش شیوهاداد و با تمام قدرت م هیزانو تک يرا به کاسه  شیرا باال اورد، آرنج ها شیزانوها

از حال و روز ندا هم به عذاب وجدانش اضافه شده و  يخبر یحاال ب... جا به جلو و عقب تکان خورد سر

 .را گرفته بود بانشیگر

مجد است،  وانیدانست متعلق به ک یکه حاال م یناشناس يتخت چنگ زد و همان شماره  يرا از رو لشیموبا

 .گرفت

  .نگرفت يا جهیباز هم نت. ..دوباره گرفت... دادینم جواب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .بار که تماس گرفت، بالفاصله بوق اشغال گوشش را پر کرد نیسوم يبرا

 .کرده بود اهیس ستیشماره اش را وارد ل وانیک

 ...رها کرد شیکنار پا ییرا جا لیموبا

اش  يمتر ستیوجب به وجب اتاق ب یکرد و هــ یطول و عرض اتاق را ط یه یفیدو ساعت بعد، با بالتکل تا

 .را قدم زد

 ...شد کیامد، به پنجره نزد یم نییپا يکه از طبقه  يهمهمه ا يصدا با

 ...رفتند یسرشار داشتند م خانواده

 ...در را پشت سرشان بست و به طرف ساختمان حرکت کرد يسود

... اریاسو بزاپ دیکل... درو باز کن نیا ایمامان ب: دیبا عجله خودش را به در رساند و محکم مشت کوب انیشا

 !!!!مـــامـــــاااان... ترالن

 ...درو باز کن ایمامان ب: دیچسباند و باز مشت کوب یاش را به درب چوب یشانیپ

 ...مــامــــــان: زد ادیو فر دیند یالعمل عکس
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: درب يفلز ي رهیبعد تکان خوردن دستگ يا هیو ثان دیپله ها شن يرا رو یشتابان يبرخورد قدم ها يصدا

 !!ان؟؟یشا

 ...ندارم دیمن کل... درو باز کن اریب دیمامان کل: دینال

 !؟يدرو قفل کرد يپس چطور يندار دیاگه کل! ؟ياومد یک! ؟يتو مگه خونه ا _

 ..خواستم ازت دیکل هی! ؟یپرســـ یم نیمامان اصول د: دیداد کف دستش را به در کوب با

و با  اوردیتوالتش ب زیم يرا از کشو دكی دیخواست دسته کل یکه از ترالن م دیرا شن يسود يدستپاچه  يصدا

 !؟يدرو چرا قفل کرد انیشا: مکث از پشت در گفت

 ...از پنجره نییپرت کردم پا دویکل... خر شدم: زمزمه کرد یدرماندگ با

 ...دیقفل چرخ يتو دیبعد، کل يا هیگفت و ثان یال اله الّا الله يسود

 ...ان برو کنارمام: در را باز کرد شتابزده

 !ه؟یچه حال نیا! ؟يبر يخوایکجا م! چت شده تو؟: تکان نخورد شیاز جا يسود

 ... ستیندا حالش خوب ن... برم مامان دیبا: افتاد شیجان موها به

 !بازم ندا؟: چشم گرد کرد يسود

 ...میزنیمامان بعدا حرف م: کرد کنارش بزند یسع

به تو ... ستیکه ن ستیحالش خوب ن: دیرس ینم شتریب انیشا ي نهیقدش تا س... ستادیا شیرو شیپ محکم

 !چه؟

 ...عبور کند يتوانست از کنار دست سود باالخره

 ...انیصبر کن شا _

 .برم دیاالن با... بعدا مامان: هوا تکان داد يهدف تو یرا ب دستش

 ...االن نیهم... بعدا نه: قرار گرفت شیزود روبه رو یلیپا تند کرد و خ يسود

 .را سر جا خشک کرد انیکالمش شا تیدج

 نیکه ا يتو بود: ردیو با فشار دست وادارش کرد از راه پله فاصله بگ دیچسب انیشا ي نهیدستش به س کف

 ...انیشا يرابطه رو تموم کرد

 ...خب: حوصله گفت یب

 !چرا؟ _
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 ...مامان ول کن تو رو خدا يوا _

 !؟يچرا اون رابطه رو تموم کرد... انیازت شا خوامیمن جواب م _

 . امد یسارا هم سالنه سالنه از پله ها باال م حاال

 .نگاه کرد يسرخ ساراناز شد و باز به سود يحواسش پرت چشم ها يا هیثان يبرا

صد بار  نویخودت ا... دیرس ینم ییرابطه به جا نیخب چون ا... خب: گردنش چسباند يدستش را به انحنا کف

 ...مامان یبهم گفت

 ... انیشا نهیهم: سرش را تکان داد يسود

 ...و من مسبب حال بدشَم... ستیاون حالش خوب ن... مامان یول_

 ...گذرهیم _

 !گذره؟یم یچ یعنی_

و ندا  يهم دوباره برگرد ای ،يسرانجام بر یب يرابطه  نیتا ته ا دیبا ای ياگه االن بر: و تحکم گفت تیجد با

 !؟يخوایتو کدوم رو م... که االن هست ینیو حالش رو بدتر و خراب تر از ا یکه هست خرد تر کن ینیرو از ا

 .درسته انجام بده یکنیکه فکر م يحاال هر کار: و با کف دست به پله ها اشاره زد دیکنار کش و

 ...يمصمم سود يبه چهره  یطوالن یبه پله ها انداخت و نگاه ینگاه مین انیشا

 .از کنارش گذشت یبود و به سبک دهیپله ها رس ي باالحاال ساراناز

! کنم مامان؟ کاریپس من چ: فرود آمد شیپاها يسر خورد و رو واریبه د دهیچسب... عقب عقب رفت انیشا

 !کنم؟ کاریچ

 . دیلرز یجمالت م يموقع ادا شیصدا

تو با عذاب ... نیایموضوع کنار ب نیبذار جفتتون با ا... انیشا اریاشتباه ن ياشتباه رو: زانو زد شیرو به رو يسود

 ...وجدانت

 ...و ندا با نبود تو: گرفت نفس

از  ییفاصله افتاد اما صدا شیلب ها انیم... نگاهش کرد زدیحدقه دو دو م يکه تو ییبا مردمک ها انیشا

 ...خارج نشد شیگلو
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فقط ... ستمیاحساس هم ن یب... ستمیمن سنگدل ن: گذاشت انیشا يزانو يکاسه  يکف دستش را رو يسود

 يزیکه صالح بچه ش از هر چ... نحو از دست داده نیبه بدتر گرشویپاره ج... دهیبار داغ د هیکه ... مادرم هی

 ...خواد اونو هم از دست بده ینم... براش مهمتره ایدن نیا يتو

 ...مامان: نگاه کرد و لب زد يپر اشک سود يبه چشمها انیشا

 ...رم ینم... رم مامان ینم: دیدستش را گرفت و نرم بوس و

 ...و به مادر و پسر نگاه کرد دیدر اتاقش، چرخ يساراناز در آستانه ... کرد یبا بغض نگاهشان م ترالن

به خاطر  شهیکه هم دیببخش... خوام یمعذرت م: را چرخاند و به کف دستش هم بوسه زد يدست سود انیشا

 ...اگه از عذاب وجدان خفه شم یحت نمیب یندا رو نم گهید... رم ینم گهید... دیببخش... مامان یشیم تیمن اذ

 ...دیلرز شیشانه ها... داد هیتک ياش را به دست سود یشانیپ و

 ... شد ریسراز يسود اشک

 ...ترالن از بغض جمع شد ي چهره

 ...هق زد ساراناز

 ...فاصله گرفت ینوازش کرد و بعد به نرمرا  انیشا ي گونه

 ...دیاش را باال کش ینیب انیشا

 ...گردم یصبر کن االن برم: گرفت شیبلند شدن، دست به زانو يپاك کرد و برا چیدهانش را از ه دور

 ...شد ریاز پله ها سراز و

 ...مامان: برداشتند زیزد و سارا و ترالن همزمان به سمتش خ هیتک واریبه د یبا سست يسود

 !ستین يطور: دستش را باال گرفت کف

 .را شناخت یصورت يساراناز بالفاصله دفترچه ها. بدو بدو از پله ها باال آمد انیشا

قبال راجع بهش ... دیرو خودتون بهش بد انیمال پرن... مال شماست نایا: دست دراز کرد يبه طرف سود انیشا

 ...فقط... میحرف زده بود

ندا و حال  شیاز فکرش هنوز پ یمیقسمت عظ... گذاشت و محکم پلک زد يسود يانگشت ها انیها را م کاغذ

 ...شد یو روزش بود و حواسش درست جمع نم

 ...بعد... يهم مال پر یکیاون ... حساب باز کردم به اسم شما هیخودم و شما و ترالن با هم  يفقط برا _
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خواست بزند را پاك از خاطر  یکه م یبعد که پلک گشود، حرف يا هیثان... و پلک بست دیکش يریاش ت قهیشق

 ...برده بود

 !؟یبعد چ _

 ...بگم خواستمیم یرفت چ ادمی: اش را فشرد یشانیپ

 نیبه بعد به هم نیسود شرکت هم از ا... اومد ادمی... آهان: گفت ریبا تاخ انیسکوت کرد و شا یبا ناراحت يسود

 ...شهیم زیرحساب وا

 ...باشه مامان جان: سر تکان داد يسود

 ...داد و مثال لبخند زد هیزاو شیبه زور، به لب ها و

 ...گهید دیبخواب دیبر! د؟یستادیا نجایشما ها چرا ا_

 ....مامان جونممممم: به خنده افتاد و به آغوشش هجوم برد يسود يبغضش، از تشر ظاهرا جد انیم ترالن

 ...دلم ریعز: لبخند زد يسود

 .حسرت بارش ثابت ماند ي رهیساراناز و نگاه خ يرو شیمردمک ها و

 ...مامان ایب: طرفش دست دراز کرد به

 ...طاقت به سمتش رفت یب ساراناز

 ...گل من يدخترا: دیرا بوس شیموها يدور گردنش حلقه شد و رو يسود دست

 ... دیرا بوس يسود يموها يرو... آغوشش جا داد يجلو رفت و هر سه را با هم تو انیشا

 يفشار دستش را دور شانه ... حرف ها بود نیپرت تر از ا انیاما شا... دستش وول خورد ریمعذب ز سارا

 ...کرد شتریسارا ب یاستخوان

 ...سرش بود يباال یکم يبا فاصله  انیرخ شا مین... تکان خورد گرید یکم ساراناز

 ...دیرس یم انیگردن شا ریتا ز سرش

 یگاه هیکردن تک دایچشمش بود نگاه کرد و با حس پ يجلو قایکه دق انیپهن شا ي نهیبه س... را تر کرد لبش

 ...داد هیتک شیبه بازو يشتریب یامن، با راحت

 

* * * 

 ...بود لیکار حضرت ف دنشانیکه فهم یو سر و کله زدن با اعداد و ارقام و اصطالحات گریروز د کیهم  باز
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 ...دییبفرما: به در خورد و سر بلند کرد يا تقه

 ...آوردن فیتشر ياحمد يآقا: نازك پر عشوه اش گفت يجوان داخل امد و با صدا یمنش

 ...دیکن شونییراهنما: دیکش شیبه موها یجا بلند شد و دست از

تنگش، از ذهنش گذشت  يبه اندام پر و مانتو رهیخ انیشا... رفت رونیتکان داد و تق تق کنان ب يسر یمنش

 ...انهیناش یرود، ول یمثل مانکن ها راه م

 ...داخل آمد يباز کرده بود، بست و همان لحظه احمد شیپ یقیرا که دقا راهنشیپ يباال يدکمه  دو

 ...ينشستن احمد ياشاره زد برا زشیم يرو به رو یکرد و با دست به مبل چرم یاحوالپرس

 ...پســــــر یخسته نباش: را برانداز کرد شیا خنده سر تا پاب ياحمد

 ...گذشته یکار از خستگ... بابا يا: ولو شد ياحمد يمبل رو به رو يرو

 یتخصص ي طهیح يچرا تو! ؟يشرکت دار نیا يبه کار تو يچه اصرار ،ياریسر در نم یچیاز ه یوقت _

 !؟یکن یخودت کار نم

 ..شما خودتون... یول: شده بود جیگ انیشا

 دهیباال بردن بازده شرکت، ا يخودت ازت خواستم برا... دونمیم دونمیم: حرفش آمد انیتند سر جنباند و م تند

گذره که مثل  یم یگوشت چ ریشرکت و ز يتو قایدق یبدون یخواستیم... اصرار خودت بود نیا یول... يبد

 یبفهم يخوایچطور م ياریدر نم یچیسر از ه یتو وقت. ..انیشا یول... يبابات رو دست نخور شِیچهار سال پ

 !نه؟ ای شهیکارها درست انجام م! ه؟یبه چ یچ نجایا

 ...دونم یواقعا نم... دونم یخودمم نم: به جلو خم شد یران پاها گذاشت و کم يرا رو شیها آرنج

من هستم و ... کن يهم شرکت خودت رو راه انداز گهیچند سال د... برو بچسب به درس و دانشگاهت پسر _

 ! قرارت بدم، خوبه؟ یاتفاق نیکوچکتر انیدر جر دمیبهت قول م

 ...ونمیبه پدرت مد نایاز ا شتریمن ب: مکث اضافه کرد یبا کم و

 ...به چشمهامم اعتماد ندارم گهیمن د: پوزخند زد و رك گفت انیشا

 ...کنمیدرکت م: گفتحال  نیبر خورده بود، با ا ياحمد به

 !ن؟یفکر افتاد نیبه ا هویشده شما  یحاال چ: را باال برد شیابرو يتا کی
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من ... یبش جیو گ ياریسر در ن زایچ یلیاز خ دمیبهت حق م... يبه مشکل برخورده بود تیبا منش دمیصبح د _

پس ... کنمیکه به شرکت وارد بشه، من ده برابرش ضرر م یو مطمئن باش هر ضرر و خسارت نجامیا رعاملیمد

 ...نکن سهیمنو با خسرو مقا

 ...نزدم یحرف نیمن همچ: گفت ییاش شد و با دلجو يمتوجه دلخور انیشا

 يت شرکت تو فهیوظ یکن یهم کار نم یسهامدار که تخصص هیتو به عنوان ... خوامیمن صالح تو رو م نیبب_

تو حق  شهیگرفته م یمیهر تصم يو البته که تو... شهیبار برگزار م هی یس که اونم سال رهیمد ئتیجلسات ه

توش  يسررشته ا چیکه ه يکار يپا يو وقتت رو بذار ندهیو آ یخواد زندگ یمن دلم نم یول... يدار يرا

 ...يندار

 ...بود شیحرف ها یدر حال حالج ،يبه احمد رهیخ ه،یثان یس يبرا انیشا

 

توانست  ینداشت و نم نانیکس اطم چیبه ه گرید انیشا یول... بود رخواهانهیظاهرا دوستانه و خ شیها حرف

 ...بسپارد يرا دست احمد زیکنار بکشد و همه چ یراحت نیبه ا

 ...کنمیروش فکر م: تکان داد و گفت يحال سر نیا با

 ...کرد انیمردد شا يچهره  يروانه  یبخش نانیو لبخند مهربان و اطم دینازکش کش لیبه سب یدست ياحمد

 *** 

 ...هم انیبا پرن... حرف زده بود يبا سود انیشا

 ... کرده بود نیسبک سنگ... کرده بود نییباال و پا... وقفه فکر کرده بود یروز ب دو

 ...شرکت فقط وقت تلف کردن است يبود که گذراندن وقتش تو دهیرس جهینت نیبه ا تیدر نها و

حساب  يتو دنیحق دخالت و سرك کش ستیهم ن رهیمد ئتین به عنوان سهامدار جزء که عضو هبود م گفته

 ...گفته بود سر زدنم به شرکت فقط وقت تلف کردن است... ها را ندارم

 ...و رو کند ریرا ز شانیمثل خسرو زندگ یباز کس نکهیاز ا... نگران بود انیپرن

ضرر  شتریسهامداران ده برابر ب گریو د يکه به شرکت وارد شود، احمد يقانعش کرده بود که هر ضرر انیشا

و سهامداران جزء حق  میکار ندار نیا يتو يسر رشته ا چیچون ه... و اعتماد میفعال اعتماد کن دیبا... کنند یم

 ...کارها را ندارند گریو د یدخالت در امور مال

 ...بود توکل به خداگفته  یبا نگران انیموافقت کرده بود و پرن يسود
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مورد  یب يها یسبک شده، اما باز هم نگران شیها تیاز مسئول یظاهرا کم نکهیفکر کرده بود با ا انیشا و

 ...کند ینم شیرها

 

 *** 

 .سر بلند کرد یحال یاتاقش با ضرب باز شد و با ب در

 ...ندا: کرد ینگاهش م رتزدهیح وانیک

 !س؟ لهیطو نجایا: اما محکم گفت ف،یو ضع ستادیلرزانش ا يپاها يرو

 !داخل؟ يایمن اجازه دادم ب: به جلو برنداشته بو که ندا باز گفت یقدم وانیک

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا: رساند زشیم يتوجه به اعتراض ندا، در را بست و خودش را با سه قدم بلند جلو یب

 رون؟یب ياز خونه اومد یچ يبرا

: نشست و کمرش را صاف نگه داشت استشیبلند ر یپشت یصندل يرو... نداشت دنستایاز آن توان سرپا ا شتریب

 !رم؟یاز تو اجازه بگ دیبا... اومدن به شرکت خودم يبرا

 !؟یزنیحرف م ينطوریچت شده تو؟ چرا ا _

 يپنج شش روز به اندازه  نیا يتو... وانیک میدار ادیکار ز: یهوا تکان داد مثل پراندن مگس يرا تو دستش

 ...یبهتره تو هم به کارات برس... میعقب افتاد یاز همه چ یکاف

انقدر تظاهر به خوب بودن و محکم بودن : دیرا به جان خر زشیهوا نگه داشت و نگاه ت يندا را تو يها دست

 ...شناسم یمن تو رو مثل کف دستم م... نکن

 ...يبر یتونیحاال م... نیافر: دیرا با قدرت پس کش شیها دست

... به نه سال من تمام حرکات تو رو از برم کینزد يزیبعد از چ ؟یکنیرو م نکارایچرا با خودت ا... ــــدان _

 ...نیبب

به خاطر اون ! ؟یچ یعنی نایا... پره یپلکت م... لرزه یدستات م: دست گرفت يسرد ندا را تو يدست ها مجددا

 ؟يحال افتاد نیالدنگ به ا يپسره 

 ؟یبس کن شهیم _

 ...تو... که تو شهیمن هنوز باورم نم_

 !؟یش بش غهیص يحاضر شد يتو چطور: آورد و با درد زمزمه کرد نییرا پا شیصدا
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 ...خوام بشنوم ینم _

 !بود؟ نقدریارزشت هم _

 ...رونیبرو ب... بسه: دیکوب زیم يرا رو مشتش

چپش  يپا... نشست زیم يرو يور کی... نگاه کرد و بعد به ندا زیم يرو یبه لرزش لپ تاپ و جا قلم وانیک

 ...نیزم يراستش رو يمعلق بود و پا

 ؟یکن کاریچ يخوایحاال م _

 ...کار کنم خوامیم _

 ؟یکن یزندگ يخوا ینم _

حالم خراب  یکاف يخودم به اندازه ... وانیدست از سرم بردار ک: شد یمشتش فشرده م يتو یطراح مداد

 ...هست

 کی ينطوریامد و هم یم شهیهم هم انیشا... را دوست نداشت وانیحالت نشستن ک نیا... اراده بغض کرد یب

 ... زدندیذهنش داشت حرف م يکه تو یینشست و راجع به طرح ها یم زشیم يرو يور

حال ندا  نیبا ا.... رفت یاعصاب ندا م يو رو دادیهوا تاب م يرا تو شیگذاشت و پا یرا پشت گوشش م قلمش

 ...کرد ینم یاعتراض

 ... لرزانش گرفت يدست ها انیرا رها کرد و سرش را م قلم

 ...شهیباورم نم... تموم شد یهمه چ شهیهنوز باورم نم: اش گنگ بود زمزمه

 ...نداشت اقتیل _

 ...رونیخفه شو و برو ب _

 فیانگشت ظر یدست بلند کرد و به نرم... ندا انداخت که به سمت در نشانه رفته بود يبه انگشت اشاره  ینگاه

 ...دوست دارم: اش را مشت کرد دهیو کش

 ...ولم کن: را تکان داد مچش

 ...دوست دارم: کرد یانگشتش را رها نم وانیک

به دردام اضافه  يدرد هیچرا ! ؟یگیم یتو؟ ها؟ چ یگیم یچ: تکان محکم دستش را آزاد کرد و برخاست کی با

 ! ؟یکنیم

 ...من هنوزم دوست دارم _
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به  يدار یاز مامان جونت اجازه گرفت... هه: دیچشم در چشمش غر وان،یک يو پرتمنا میه لحن مالتوجه ب یب

 !ره؟یدوباره خـــــانوم قلبش بگ یترس ینم! ؟یکنیمن ابراز عالقه م

 ...رفتم یوگرنه من تا تهش م ينستادیمن وا يتو پا _

محل کار و  يمنو تو يآبر یخواستیمادرت به پا کرد بس نبود؟ م يالم شنگه ا ؟یها؟ تا ته چ ؟یتا ته چ _

 ! به جون من؟ شیباز بنداز يخوایم! ؟یاالن چ! کارمندام ببره؟ يجلو

 ...کنه یاحترام یبهت ب ذارمینم _

 یزندگ خواستمیموندم اون موقع چطور م... یو پنج سال سن هنوز گوش به فرمان مامان جونت یتو با س... هه _

 ...خودم و دخترم رو دست تو بسپرم ي دهنیو آ

 یبغض داشت خفه اش م... دهانش گذاشت يرا رو گرشیدستش را به کمرش زد و دست د کیو  دیچرخ

 ..کرد

 ...به من دست نزن: حس کرد و با پرخاش گفت شیشانه ها يرا رو وانیک يدست ها یگرم

 !؟یکن یچرا منو باور نم _

 ...سست و وابسته بودن به مادرت رو ياراده ... کنمیباور م دمید شیرو که دو سال پ ییزایمن چ _

با من : خشکش زد وانیک يکه با جمله  دیلرز یکلمات م يموقع ادا شیداشت و صدا وانیپشت به ک هنوز

 ...ازدواج کن ندا

 ...نه موقت... یو شرع یرسم: آتش گرفت وانیحرف ک يو با ادامه  دیگز لب

 ...از اتاق من رونیبرو ب: دیسمتش چرخ به

 ...ندا _

 ...االن نیهم _

 ...آخه _

 ...ـــــرونیگمشو بــ: دیکش غیگذاشت و ج شیگوش ها يرا رو دستش

 یچیهنوز ه: زد به طرف در رفت یکه با خودش غر م ینیفرستاد و ح نییخشکش پا ياب دهانش را از گلو و

 ...ارهینحو به روم م نیرو به بدتر یه چهم... یو شرع یرسم... موقت نه... ذارهینشده سر من منت م

 ...رونیب: را تا انتها باز کرد در

 ...بهش فکر کن: رفت کشینزد وانیک _
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 ...نـــــه... کنه ینم رییجواب من تغ _

 ...یول: در چسباند و رخ به رخ ندا قرار گرفت يرا به لبه  دستش

جواب من ... رونیاالن از اتاق من برو ب نیخفه شو و هم ،يشرکت ادامه بد يتو تتیبازم به فعال يخوایاگه م _

 ...کنهینم رییبه تو تغ

 ...فروافتاده اتاق را ترك کرد ییبا شانه ها تایزل زل نگاهش کرد و نها وانیک

شدن کت و شلوار مارك و  فیتوجه به کث یبه در سر خورد و ب دهیچسب... دیدر را پشت سرش کوب ندا

 ...رود آمدف نیزم يرو متش،یگرانق

دخترکش را  ي ندهیتنه آ کی دیتنها خودش بود و خودش و با... نداشت ییاش جا یزندگ يتو يمرد چیه گرید

 ...ساخت یم

 ...کند هیتک يمرد چیابد قرار نبود به ه تا

 ...نداشتند ییاو جا یخصوص یدر زندگ گرید مردها

کوچک اما مجهز را داشت  يآشپزخانه  کیاتاق که حکم  يشکل گوشه  رهیدا میسرعت خودش را به اپن ن به

 ...رساند

... انیشا... مادرش... وانیاز دست ک... داغ کرده بود... دینفس سر کش کیخودش پر کرد و  يبرا یآب وانیل

 ...کندیم قیاز تزر يکدام خرابه ا يدانست حاال گوشه  یپدرش که نم یحت... همسر سابقش

وزن و آهنگ  یها حت یلعنت... کرده بودند چهیاش را باز یکه هر دو زندگ... هم هیشب... رددو م... انیو شا وانیک

 ...به هم بود هیهم شب شانیاسم ها

 ...بودند دهیراه پا پس کش انیهر دو هم م... دو قول ازدواج داده بودند هر

 ...شناخت یوقت بود که م یلیرا خ وانیک

 ...که به لطف همسر سابقش وارد کار مد و لباس شد ییهمان وقت ها از

 ...انیدرست مثل شا... بود ادیاما پشتکارش ز... نداشت شتریشش سال ب -و پنج  ستیب وانیموقع ک آن

طراح شرکت باال  نیمدل و طراح ساده، تا معاونت و بهتر کیمدت سه چهار سال، خودش را از  یکه ط آنقدر

 ...نداو شد دست راست همسر  دیکش

شد و عاقبت پس از نه ماه دست دست  وانیک ينگاه ها رییسال که از فوت همسرش گذشت، متوجه تغ کی

 ...ازدواج داد شنهادیکردن، به ندا پ
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تفاوت که  نیو با ا... يمثل سود قایدق... سراغش آمد وانیانتخاب مردد بود، مادر ک يندا برا یدرست وقت و

و جواب ندا به ... ریبود و تحق ریفقط تحق وانیمادر ک يدر کمال احترام بود، اما حرف ها يحرف زدن سود

 ...قاطع و محکم» نه «  کیشد  وانیک

 ...اش را باز کرد يو گره روسر ختیآب کف دستش ر یکم

 ...را پاك کرد شیو با نم دستش، خاك پشت مانتو دیتبدارش کش بانیگردن و گر يرا رو دستش

چرم براقش انداخت و لپ تاپ  یدست فیک يرا تو لشیموبا یگوش... رفت زشیتق کنان به طرف م تق

 ...مخصوصش جا داد فیک يرا تو دشیسف

 ...رفت رونیبه سر تا سر اتاق انداخت و ب یاجمال ینگاه... دیکش یقیعم نفس

 ...کت را ترك کردو سپس ساختمان شر ستیرود و برگشتنش معلوم ن یاطالع داد به سفر م یمنش به

 ...کرد دیخر یزد و کم نیراه بنز نیب

 ...آشپزخانه مشغول بود يو پرستارش تو دیدیپروا کارتون م د،یخانه که رس به

حموم : دیمرطوب و معطرش را بوس يموها يدخترکش که به سمتش هجوم آورد، آغوش گشود و رو يبرا

 !ماما؟ يبود

 ...باال رفتند يدستش را گرفت و به طبقه ... گل انداخته سر تکان داد ییو با گونه ها جانزدهیه پروا

 ...عوض کرد ینیرنگ و شلوار ج دیخنک سف ینخ ياش را با مانتو یرسم يو شلوار قهوه ا کت

 میبر میخوایم: گذاشت و آهسته رو به پروا گفت يدیچمدان کوچک سف يدست لباس خودش و پروا را تو چند

 ...سفر

 !کجا؟: دیچسب شینوبه زا پروا

 !؟يدوس دار... ایدر... مسافرت میبر: سرش انداخت يرو یروشن ینازك آب شال

 !اد؟یم انمیشا _

را کرد تا  شیسع تیبه پروا نگاه کرد، نها یمحکم پلک زد و وقت... حرکت ماند یشالش ب يدسته  يرو دستش

 ...نه: اخم نداشته باشد

 ...من دلم تنگ شده! چرا؟: دیشستش را مک پروا

: پروا زانو زد تا لباس ها را تنش دهد يدست گرفت و روبه رو یرنگ ییمویو تاپ ل یکنف ینارنج شلوارك

 ...دستاتو ببر باال
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 ...نزد یحرف گریکه د دیمادرش ترس یناگهان تیانگار از جد پروا

 ...بعد چمدان به دست، همراه پروا خانه را ترك کرد یقیدقا

 ...ردیگیرا مرخص کرده و گفته بود هر وقت برگردد باهاش تماس م ارشپرست

 ...عقب گذاشت یصندل يبست و چمدان را رو شیکرد، کمربندش را برا نیرا سوار ماش پروا

 ... را دور زد نیماش نهیطمان با

 ...را باز کرد در

 ...انداخت شیرو شیبه عمارت پ ینگاه

 ...گرفت یقیعم دم

 ...پلک زد محکم

 ...شد و در را بست نیماش سوار

B.M.V رنگ با شتاب از کوچه باغ خارج شد دیسف... 

 

*** 

 .سر جمع کرد ينسبتا بلندش را باال يو موها دیکش شیموها انیرا با عجله م برس

 .زد یم شیصدا انیپرن

 .رنگش را کنار پهلو گره زد يقهوه ا يسرش انداخت و بند پانچو يرو یشال

 .رفت یم نییو آهسته از پله ها پا اطیبا احت... را برداشت و اتاق را ترك کرد فشیک

 .شد یسخت تر م شیاش شده بود و حرکت برا يماه هشتم باردار وارد

خودم ... يپر یمرس: اول گذاشته بود، بلند کرد يپله  يکمکش پا رو يکه برا انیدستش را رو به پرن کف

 ...باال این... امیم

 ...میبر: آخر گذاشت يپله  يب گرد کرد و سارا پا روعق انیپرن

 ...ادیصبر کن مامانم ب _

 .کاناپه نشست يشکمش گرفت و محتاط رو ریدستش را ز. دیآهسته گام برداشت تا به کاناپه رس ساراناز

بازم که سر تا پا ... مــامــــــــان: اعتراض ترالن را بلند کرد يآمد و بالفاصله صدا رونیاز اتاقش ب يسود

 ...يدیپوش یمشک
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زرد و  ستمیدختر چهارده ساله که ن... گهیمادر من پنجاه سالمه د: اش را چک کرد یدست فیک اتیمحتو يسود

 ...سرخ بپوشم

 !داره؟ یچه ربط... وا: را گرد کرد شیچشم ها انیپرن

 ...بگو نویهم: کرد دییتا ترالن

 ...تنها نظاره گر بود ساراناز

 !ن؟یریکجا م: پله ها کشاند ينگاه هر چهار نفر را تا باال ،يدورگه و بم شده ا يصدا

 يتو یمیکه ن یرنگ یشرت مشک یو ت... ادیپف کرده از خواب ز يو پلک ها ختهیبهم ر يبود با موها انیشا

 .شلوارکش افتاده بود يرو گرید یمیو ن یشلوارك گشاد طوس

 ...برن یمنم نم... ننیبب ین یبرن ن خوانیم: دیلب ورچ ترالن

 !م؟ینیبب ین ین: خنده اش گرفت انیپرن

 ! چه خبره مگه؟: تشر زد يسود

 !؟يآورد نیماش: دیپرس انیاز پرن و

 !؟يالزم ندار نیماش انیشا... کار داشت ییمحمد منو رسوند رفت جا... نه: تکان داد سر

 ...کنار دره يدیجاکل يرو چشیسو: خاراندن پشت گردنش باز به اتاقش برگشت نیح انیاش

 ...شد رید گهید میبر: گفت و سپس ادامه داد يخوبه ا يسود

 .خانه را ترك کردند ياز جا بلند شد و همراه سود ساراناز

: را تکرار کرد شیسفارش ها یبا نگران انیببرد و پرن رونیب نگیرا از پارک نیرا برداشت تا ماش چیسو يسود

 ...رو بده بهش رشیشد ش داریب... تو ساکش گذاشتم یهمه چ الدیم يبرا... ترالن حواست باشه به بچه ها

 ...یخب بابا صد بار گفت: چشم چرخاند يکاسه  يرا تو شیکالفه مردمک ها ترالن

کردم نهار نخورد  يهرکار... نخورده بچه م يزیچ گهیشده صبحانه خورده د داریکه ب ازدهیماهانم از ساعت  _

 ...نه ای يبهش بد يزیچ یتونیم نیبب

 ...گهیبرو د ایب... يخلم کرد يپر يوا: گذاشت و به جلو هلش داد تا زودتر برود انیدو کتف پرن انیرا م دستش

 !کجاس اصال؟: به اطرافش نگاه کرد ینگران با

 ...برو مامان منتظره ایب... من وتریسر کامپ... باالس... اوووف _

 ...کرد و رفت یبود، خداحافظ شیهنوز نگران بچه ها کهیدرحال انیپرن
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 ...نگرانه شهیهم نمیا... اَه: با غرغر در را بست ترالن

کرد و  نییکانال ها را باال و پا یکم... ولو شد یرنگ یگرد و بزرگ رنگ يکوسن ها يرو ون،یزیتلو يجلو و

 یشد منم م یم یحاال چ: را در آغوش گرفت شیانداخت و زانوها يکنترل را کنار یگحوصل یبعد با ب یقیدقا

 !!بردن؟؟

 ...خاله: آمد یم نییبدو بدو از پله ها پا ماهان

 ...یفتین: زانو گذاشت ياش را رو چانه

 ...خاموش شد وترتیکامپ: ستادیا شیرو شینفس زنان پ نفس

 ..خاموش شد یچ یعنی: را گرد کرد شیها چشم

 ...خودش خاموش شد کردمیم يمن داشتم باز: مظلومانه نگاهش کرد ماهان

 ...یکشمت اگه خرابش کرده باش یم: دیو به طرف پله ها دو دیجا پر از

 ...از ترس سر جا خشکش زده بود ماهان

 امدهیرش بود، نکنکو یقبول ي هیمدلش که هد نیآخر وتریسر کامپ ییخوشبختانه بال... به اتاقش رفت ترالن

 ... بود

انداخت، اما عزمش را  یکارش را راه م گریبود حداقل تا دو سال د دهیخر شیبرا انیکه سال قبل ک یبوک نوت

 ...دست خانواده اش بگذارد يرو یجزم کرده بود تا به خاطر شکستن شاخ غول کنکور، خرج بزرگ

 دهیگذشت کامال کسل شده و فهم یاما حاال که پانزده روز از مهر م... ذوق داشت تینها یدانشگاه رفتن ب يبرا

 ...ستین يبود دانشگاه آنقدرها هم آش دهانسوز

 ...پاشو حوصله م سر رفته انیشا: انداخت انیاتاق شا يحوصله و کشان کشان خودش را تو یب

 ...بلند شو: ن تکانش دادزد و ترالن لبه تخت نشست و محکم تکا يغر يداریخواب و ب انیم

 خوامیکارت م یبرو پ: دیرس یبم تر به گوش م شیبالش فرو رفته بود و صدا ینرم انیکامل م صورتش

 ...بخوابم

 !؟یچته مرض خواب گرفت... یسره خواب هی... االن پنج بعد از ظهره ،يساعت دو از دانشگاه اومد_

 ...یکنیچقدر ونگ ونگ م: دیزد و رو به سقف خواب یغلت

 ...اریکم تنقالت بخر ب هیبلند شو برو  _

 ...رمیم گهیساعت د مین هیباشه : بالش فرو برد يو صورتش را تو دیچرخ باز
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 ...گهیپاشو د... اَه: دیبالش کوب يرو انیمشتش را کنار سر شا ترالن

 ... کم ماساژم بده تا زودتر سرحال بشم هی ایب _

و با زور از تخت خواب جدا  دیبرادرش به عنوان مشت و مال کوب يچند مشت به کمر و کتف ها یحوصلگ یب با

 ...کردش

شلوارکش  ينگه داشته بود را گرفت و رو شیکه ترالن برا یکرم رنگ یو صورتش را شست و شلوار کنف دست

 !حاال؟ يخوایم یچ... منو یکشت: دیپوش

 ... یآدامس خرس... ریماست موس... ساده پسیچ... سیه... ينوشابه ا لیپاست: کرد یاردك وار دنبالش م ترالن

 !؟يبخور يخوایهمه شو م: ماتش برده بود انیشا

با  ینرفت! ؟یینجایتو ا... ا: ترالن باشد، گفت ياز سو یآنکه منتظر جواب یحواسش پرت ماهان شد و ب و

 !مامانت؟

 ...در حال پخش، تنها سر تکان داد یکارتون شنیمیان يمحوِ تماشا ماهان

که  یینایخانوم مهندس همه ا: رنگش را تا ساعد باال داد يقهوه ا ي زهیشرت پائ یچسب ت نیکالفه آست انیشا

 ...بده امیبهم پ ایکاغذ  هیرو  سیبنو ای... مونه که ینم ادمیرو من  یگیم

 . ..برداشت یرا از کمد جا کفش شیها یبه طرف در رفت و کتان و

مدل  نیمحبور بود از ا شیشد که به خاطر ورم پاها یم یمدت... بود شیساراناز کنار کفش ها یطب يها صندل

 ...استفاده کند یطب يصندل ها

 ...بلند شد فونیآ نگید نگید ينشست و همان موقع صدا یکمد جا کفش يکفشش لبه  دنیپوش يبرا

 ...ــــنیه... جا گذاشته که باز برگشتن يزیچ هی انیپرن بندمیشرط م: غرغر کنان به همان سمت رفت ترالن

 ...مانده بود رهیخ فونیآ توریبلند شد که به مان یکشدارش درحال نیه يصدا

 !شده؟ یچ: دیکنجکاو پرس انیشا

 ...س لهیعمه جم: تند تند پلک زد ترالن

 !؟یچ: بهت زده گفت انیشا

 ...گفت یترالن راست م... به همان سو رفت و

 ...میدرو باز نکن گمیمن م: انیگفت و رو کرد به شا یشیا

 !س؟یزشت ن: دیچانه اش دست کش به
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 يهمه شون برده ... میرفت و آمد داشته باش نایبا ا گهید ادیخود مامان هم خوشش نم! ؟يا ینه بابا چه زشت _

 ...پولن

 ...اَه... چقدرم سمجه: فضا را پر کرد و ترالن غر زد گریبار د فونیآ يصدا

 ...باز کن ترالن زشته_

 !؟یواقعن _

 ...تا از حرفهاشون ناراحت بشه ستیاالن خوبه مامان هم ن... انیم گهیوقت د هی رنیاالن م... آره باز کن _

 ...نگاهش کرد و مردد، در را باز کرد رهیخ ترالن

 ...ستادیا اطیبه ح یمنته يپله ها يگذاشت و خودش باالسالن را باز  يدر ورود انیشا

 ...آمدند یو دختر کوچکش الهام وارد خانه شده و به طرف ساختمان م لهیجم عمه

 ... آمد یخوشش نم چیعمه اش، ه يته تغار از

بود که  یآورد، دخترك شانه به دست یم ادیکه به  يزیچ نیاول دنشیسال از ترالن بزرگتر بود و با د کی

 ...کند» خوشکل«را  انیداشت شا یو به قول خودش سع دیکش یسرش را م يموها

 ...و عمه و دختر عمه اش را به داخل دعوت کرد دیکش یپوف

رژ خورده  يپنجه بلند شد و لب ها يالهام را فشرد و دخترك بالفاصله رو يدست دراز شده  يانگشت ها نوك

 ...فشرد انیشا يتازه اصالح شده  ياش را به گونه 

 !!!بود که با ترالن فقط دست داد یدرحال نیا و

 يآورد، در خانواده  یکه به خاطر م ییتا جا... دیبه گونه اش دست کش يمحض دور شدنشان، با چندش وار به

 .نداشت یعادت به روبوس یاش کس يپدر

 لیکردن وسا ایمه يو خودش برا نندیبنش ییرایپذ لیاست يمبل ها يدعوتشان کرد تا رو لیم یب ترالن

 .به آشپزخانه رفت ییرایپذ

قبل، هوس کنارش نشستن به سر الهام  ينشستن انتخاب کرد تا مثل دفعه  يرا برا يمبل تک نفره ا انیشا

 .نزند

 !عمه جـــان؟ دیخوب: پا انداخت و گفت يرو پا

 .را کشدار ادا کرد جان
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.. مامانت... انیپرن! د؟یشماها خوب... شکر عمه جون: اوردیش نخود يتمسخر کالمش را گرفت و به رو لهیجم

 ستن؟یمامانت ن یراست

 ...نه رفتن دکتر _

 !؟...نکنه باز قلبش! شده؟ يطور... خدا مرگم بده: هول کرد یشینما لهیجم

 ...یسنوگراف يهمراه ساراناز رفتن برا انیبا پرن... نه: چانه اش را باال داد انیشا

بره همراهش؟ پدر و مادر خودش کال ولش  دیهم مامانت با یسنوگراف... مونه یشما که م يخونه ... واه_

 ...کردن ها

 چارهیگرفت و حاال نوبت ساراناز ب یو ترکش ها تارا را نشانه م ریت نیا یزمان کی... زد یپوزخند واضح انیشا

 انیک ينداشته  شیرا به ر شیاز دخترها یکیعمه جــــان نتوانسته بود  نکهیبود، فقط و فقط به خاطر ا

 ...ببندد

اصرار دارن  یلیپدر و مادرش خ... ساراست يخونه  نجایا: حال گفت نیبا ا... نبود هیو توج حیبه توض یلزوم

 ...بره شمونیاز پ میذاریما نم یول... خودشون شیببرنش پ

 ... داره انویک ادگاریآره خب به هر حال  _

 چیه انیسارا با ترالن و پرن گهیم شهیمامان هم هم... بوده و هست زیما عز يبرا شهیارا همس... کنهینم یفرق _

 ...براش نداره یفرق

 .و مخاطب قرار دادن ترالن، بحث را عوض کرد شیگفت و با باال بردن صدا یآهان لهیجم

 ...مینیخودتونو بب قهیده دق هی میاومد... میخور ینم يزیما چ ایب! عمه؟ ییکجا... ترالن _

گذاشته  ینیس يتو يچا يرا کنار فنجان ها يقندان و شکالت خور... شد ییرایوارد پذ يچا ینیبا س ترالن

 .بود

 !عمه جـــون؟ نیما کرد ادیشده  یچ: را اشغال کرد انیرا گرداند و مبل مجاور شا يچا

 ...خواهر و برادر از صد تا فحش بدتر بود نیگفتن ا جـــــون

واال اومدم هم ... دیبار سرتون رو طرف ما بچرخون هی نیدیشماها افتخار نم... میشما هست ادیبه  شهیما که هم _

 چیه... س گهید يهفته  يپنجشنبه ... الناز يجشن نامزد يرسما دعوتتون کنم برا نکهیبزنم، هم ا يسر هی

 ...ستیقبول ن ومدنین يهم برا يعذر و بهانه ا

 ...پس باالخره النازم عروس شد: را به لب برد شیمشخص نشدن خنده اش، فنجان چا يبرا انیشا
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 ... باالخره باعث بهت مادر و دختر شد يکلمه  يرو دشیتاک

 قیخوب تحق ندفعهیعمه جون ا: حرف برادرش را گرفت يخفه کردن خنده اش و ادامه  يبرا دیلب گز ترالن

 ...یطفلک ارهیتاب نم گهید یال! اد؟ینکرده تو زرد از آب در ن ییداماد خدا ش،یکه مثل چند سال پ نیکرد

 ...دست گرفته بودند شیخواهر و برادر برا... ردیجا داشت همان لحظه بم لهیجم

 رهیبگ لیمنم تحو یکی... بابا همه ش الناز الناز يا: دیبحثشان پر انیم یبود که با اعتراض و خنده و شوخ الهام

 ...خب

 ...دوخت انیاش را آشکارا به شا فتهینگاه ش و

 .چرخاند انیالهام و شا نیرا باال انداخت و نگاهش را ب شیابرو يتا کی ترالن

 !!!تابلو بود يادیز الهام

 ...به عمه جــانشان گذشت انیترالن و شا یواضح و هر از گاه يبه گفتگو و متلک ها یساعت

 انیبزرگش را م يبه انگشترها نیمز يو انگشت ها گذاشت یشدستیپ يخورده اش را تو مین ینیریش لهیجم

 ...کم کم میبر گهیما د... ومدیکه ن نمیبب خواستمیمامانتو م: دستمال فشرد

آغوش ترالن وول  يشده بود و تو داریشد از خواب ب یم يا قهینق نقو که چند دق الدینگاهش را از م انیشا

 ...کم کم انیم: حس گفت یب... عمه اش دوخت يکرده  شیآرا يگرفت و به چهره  خوردیم

 . سر تکان داد لهیجم

همه  انیشا یمحل یو با ب اوردیبه زبان ب ان،یجمله آماده کرده بود تا موقع گپ زدن با شا یکل... پکر بود الهام

 .شده بود چیها ه يزیآن برنامه ر

شود  زیخ میداشت ن یبه بغل سع الدیرو به ترالن که م انیبلند شد و شا فونیزنگ آ يساعت بعد، صدا مین

 ...رمیمن م نیبش: گفت

 .را ترك کرد ییرایسالن پذ یکوتاه یبا عذرخواه و

 .اوردیرا داخل ب نیماش يو منتظر ماند تا سود دیدو اطیبه ح یروفرش يهمان صندل ها با

 .را دور زد تا به صندوق عقب برسد نیشد و ماش ادهیپ انیپرن

: گفت نیشدن کمکش دهد و در همان ح ادهیساراناز را گرفت تا در پ يبازو ریدر عقب را باز کرد و ز انیشا

 ...میمامان مهمون دار

 .کنارش قرار گرفت يسود
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 ...تونمیخودم م: ساعدش گذاشت و آهسته گفت يدست رو سارا

 .دیکش رونیب نیتنه اش را از داخل ماش میبه گفتن باشه اکتفا کرد و ن انیشا

 !مهمون؟: ردیباعث شد تا نگاهش از ساراناز بگ يسود يصدا

 ...لهیعمه جم... اوهوم _

 !؟یچـــ _

 .زد غیج بایبود که تقر انیپرن يصدا

صندوق  يکه هنوز تو يسرمه ا _ دیروروئک سف... را از دستش گرفت دیخر يها سهیجلو رفت و ک انیشا

 ... گهیاومدن د: گفت انیواس رو به پرنح یاراده لبخند بزند و ب یعقب بود باعث شد ب

 ...نیکرد یدرو باز م دینبا: اورد رونیروروئک را هم ب انیپرن

 !حرفا؟ نیا یچ یعنی... يپر: مواخذه گرانه گفت يسود

 ...گمیبه خاطر خودت م... یشیم تیشما اذ... کنم یتره هم خرد نم نایا يحرفا يواال مامان جان من که برا _

 ...نیزود باش... دادن لیمن جلسه تشک يبرا اطیح يتو... داخل دیبر نیایب... حرفا نیخب بسه ا لهیخ _

چه : ساراناز هماهنگ کرد یآهسته و الك پشت يرا با قدم ها شیها را برداشت و قدم ها دیخر شتریب انیشا

 !خبر؟

مرتبه بود که  نیشان بود، اولکه کنار یمدت چند ماه نیا يتو... ساراناز توجهش را جلب کرد يچشمها برق

 .داشت یبرق نیاش، چن ییدرشت کهربا يمردمک ها

 ...گهیو چهار روز د ستیب... دهم ماه بعد بهم وقت داد يدکتر برا: جواب داد انیپچ وار مثل خود شا پچ

 .دیشکمش کش يو دستش را نوازشگرانه رو دیخند زیر و

 ...چه خوب: و منتظر ماند تا ساراناز داخل برود دیرا عقب کش يبا آرنج دست راستش، در ورود انیشا

 !چه خوب؟ یچ: دیبه عقب چرخ انیپرن

 . تکان داد و باز به ساراناز نگاه کرد نیبه طرف يسر

 يراست به طبقه  کیها را  دیصورتش کرد و خر يروانه  يلبخند... دیخند یصورت دخترك م ياعضا تمام

 .باال و اتاق ساراناز برد

 .مربوط به بچه لیو وسا يو اسباب باز یسمونیپاکت ها پر بود از س ي همه

 ...دیاتاق چ يشد تو یرا نم چکدامیکه ه فیح
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به خانه و نزد خانواده اش  دیآمدن بچه، ساراناز هم با ایاتمام حجت کرده بود با به دن شیوقت پ یلیخانم خ ایثر

حساس ساراناز است  تیکنار آمده اند، فقط و فقط به خاطر موقع طیشرا نیبرگردد و اگر خودش و شوهرش با ا

 ...گرید زیچ چیو نه ه

 یرا نم نیآنکه بداند چرا، ا یو ب لیدل یب انیرفت و شا یساراناز از خانه شان م گریماه د کیکمتر از  تا

 ...خواست

 

 

 :.فصل سوم .: 

 

 ... تولدت مبارك... زمیسالم عز _

کوچولو  ي هیهد هیبرات : قبرستان را پر کرد يفضا ،یزن يو آهسته  فیلط يصداسکوت برقرار شد و  یکم

 ...شده اما رید دونمیم... آوردم

 ...ومدمیحالم خوب نبود وگرنه زودتر م: دیو لبخند تلخش را وسعت بخش دیکش یآه

 يت رو دوست دار هیهد: سر کودك باال آمد... گردن نرمش برد ریباز کرد و دست ز یدور کودك را کم يپتو

 !چقدر نازه؟ ینیبیم! ان؟یک

رو  میریبا هم جشن بگ میتونست یکه م يتولد نیاول: دیکودك چک يمشت بسته  يقطره اشکش رو کی

 ...انیک یستین

_ ... 

 ...آبان... عوضش پسرت هست_

... اما بودنش ره،یگیتو رو نم يالبته که جا... اسمشو گذاشتم آبان یراست: زد يو تک خند دیرا باال کش دماغش

 ...هاشم برام قوت قلبه هیگر یحت... نق نق هاش... صداش

و  ینیحالت ب... توئه هیگفت شب دشید یاما هر ک شهیباورت نم: سر انگشت اشاره، سنگ سرد را نوازش کرد با

 ... صورتش بیترک يهمه ... چشم و ابروش... لب هاش

_ ... 
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 ینم... دیارز یخب م یول... اومد ایدن د،یکه با يهفته زودتر از موعد کی... سخت بود یلیآوردنش خ ایدن _

 يهمه ... نفس ندارم نمشیلحظه نب هیکه اگه  شمیمدت کم، انقـــدر وابسته ش م نیا يدونستم که تو

 ...ارهیمن م ادیحرکاتش تو رو 

 ...شنق نق ها یحت: صدا سر باز کرد یبغضش ب ه،یگر انیتکان داد و م نیبه طرف يسر

 ریکر يپرز دارش برد و تو يپتو ریدستش را ز. صدا کرد یآبانِ آرام و ب يرا حواله  سشیمادرانه و خ نگاه

 .گذاشتش

 .مرتب کرد و باز به سنگ مزار پدر بچه اش چشم دوخت شیدقت پتو را رو با

 نینامعلوم ا ي ندهیاز آ... در انتظارمه یدونم چ ینم نکهیاز ا... ترسم یم... تنهام... انیخسته م ک یلیمن خ _

 ...بچه

نه که مامان و . مستقل باشم خوادیدلم م... ارمیدارم کم م: را باال آورد و دست دور زانو ها حلقه کرد شیپاها

وقت  چیانگار ه... کنم ینم یخونه مون احساس راحت يمثل قبل تو گهید... خب یول... کنن، نـــه تمیبابام اذ

 .جونِ جبران ندارم گهیچون د. نکنم هفقط خدا کنه اشتبا. تو سرمه ییفکرا هی. نکردم یگاونجا زند

_ ... 

 ...یبدموقع ان،یک یتنهام گذاشت یبدموقع _

 ...ختیو اشک ر ختیو اشک ر ختیتبدارش و اشک ر یشانیگاه پ هیشد تک زانوانش

سر و صدا، تنها نظاره گر  یساکت و ب ،شهیمادرش را درك کرده بود که برخالف هم میهم انگار غم عظ آبان

 .بود

 .کرد و هق زد ییکرد و گله کرد و عقده گشا هیهمان حالت چمباتمه زده گر يساعت، تو میاز ن شتریب

 .زد یم یبا رخوت سر بلند کرد، آسمان به سرخ یوقت

 .آبان امتداد داد و شگفت زده شد يسرمه ا ریرا از آسمان، تا کر نگاهش

 .به خواب رفته بود ییسر و صدا چیه یهمان حالت، ب يتو پسرکش

 ...ــــــزممممیعز: دستش را به دهانش چسباند و بغض آلود لب زد کف

 . دیکودك باال کش ي نهیس يرنگ را تا رو ینازك آب يپتو و

نازك  يخواب لب ها يگره خورده بود و تو دشیقپ قپ سف ریرنگ، ز دیسف ينوزاد یکاله نخ يها بند

 .دیجنب یکمرنگش م یصورت
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فرزندش را نوازش کرد و نگاهش باز آسمان را نشانه  يتپل و گل انداخته  يپشت انگشت اشاره، گونه  با

 .گرفت

 ...شد یم کیکم کم تار هوا

ته  يگونه  شهیفشرد همانطور که هم انینام ک يرو هیچند ثان يرا برا شیلب ها. دیسنگ را بوس يشد رو خم

 .فاصله گرفت یدوست داشت، سپس به آرام انیو ک دیبوس یدارش را م شیر

 ...دوست دارم... زمیعز امیکه بتونم، بازم م یفرصت نیاول يتو: لب زمزمه کرد ریز

بسته اش، لب  يبه پلک ها رهیبرد و خ کیسرش را نزد... آبان را برداشت ریکر... زد و از جا بلند شد يلبخند

 !هوم؟! مامان؟ يکرد یابا خداحافظاز ب: رساند زشیت يرا به چانه  شیها

 .احتشام را ترك کرد یبه مزار، آرامگاه خانوادگ گرید یزد و با نگاه پلک

 

* * * 

 .پا فشردش ریانداخت و با نوك کفش، ز نیزم يرا رو گارشیس لتریف

 .فرو برد نشیشلوار ج يها بیج يرا تو شیبافتش را باال زد و دست ها زیر وریپل نیآست

 .شده بود کیکامال تار هوا

 يانداخت و مشتش را رو يرنگ زنگ که در موازات هم قرار گرفته بودند نگاه مردد ينقره ا يها یشاس به

 .گذاشت وارید

 .رفت یبود و با خودش کلنجار م ستادهیمجتمع ا يدرب ورود يشد که روبه رو یم یساعت مین

 یرا به شدت حس م يزیکمبود چ دانستیفقط م... دهدر آور نجایچطور سر از ا يدانست غروب جمعه ا ینم

 !!!یهم کس دیشا... کرد

 .فرستاد رونیداد و نفسش را با قدرت ب هیاش را به مشتش تک یشانیپ

 .باعث شد به عقب بچرخد ن،یمثل باز و بسته شدن درب ماش ییزد که صدا یکم فکر بازگشت به سرش م کم

 .اوردیب رونیب نیآبان را از ماش ریداشت کر یخم شده بود و سع ساراناز

 ...سارا: کرد و صدا زد یچند قدم بلند عرض کوچه را ط با

 ...انیشا: و شگفت زده گفت دیبه پشت چرخ ،يا هیچند ثان یپس از مکث ساراناز

 !موقع شب؟ نیتا ا يکجا بود: دیبا اخم و پرخاش پرس انیشا
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 ...سالم _

 .کند ینیشعقب ن یطلبکار ساراناز باعث شد کم لحن

 ...سالم: و آهسته گفت دیکش یپوف

 !؟يساعت کجا بود نیتا ا: بالفاصله سوالش را تکرار کرد و

 ..بهشت زهرا: و کوتاه پاسخ داد دیآه کش سارا

 !موقع؟ نیتا ا: زده گفت رتیح

 .چپش را باال انداخت يدر جوابش تنها شانه  ساراناز

 .دیما رو حساب کن ي هیکرا نیا عتریسر... خواهرم من عجله دارم: آژانس بلند شد ياعتراض راننده  يصدا

 !شه؟یچقدر م: کمک راننده خم شد يسمت پنجره  انیگفت و شا يدیعجله ببخش با

 ...کنمیخودم حساب م: دیرا از سر شانه کش ورشیپل سارا

ند اسکناس تا نخورده به طرف راننده و چ دیکش رونیپشت شلوارش ب بیپولش را از ج فیتوجه، ک یب انیشا

 ...آبان اقدام کرد ریآوردن کر رونیب يگرفت و سپس خودش برا

خوش  يگلو خواستیدلش م... یپاک يبو... دادیم یینو يبو. دیکش هیتن کودك را به ر يخم کرد و بو سر

 .دیچانه اش اکتفا کرد و سرش را عقب کش دنینشدنش، به بوس داریاما براب ب. را غرق بوسه کند شیبو

 ...کردم یخودم حساب م _

 .معترض ساراناز بود يصدا

 .دلخورش کرد يچهره  يحواله  یاخم

 !؟یکنیم کاریچ نجایا: بغل برد ریرا ز شیخودش جمع شد و دست ها يتو سارا

 ...نیتو ماش نیسردته بش: اشاره زد نیرا فشرد و با سر به ماش موتیر

 ...برم خونه خوامیم: سر امتناع کرد تکان با

 ...دلم تنگ شده... نمشیبب قهیصبر کن چند دق _

 .کنارش نشست انیبعد شا یکم... رفت و سوار شد نیکرد، به طرف ماش یپوف سارا

 ...خطرناکه... يکه موقع برگشت به شب نخور يکم زودتر بر هی یتونستیم _

 .کرد یهنوز آبان را نوازش م... نگاه کرد رشینفوذ ناپذ يرخ و چهره  میرا چرخاند و به ن سرش

 ...قصد رفتن کردم انیقراره ب نایعموم ا دمیفهم نکهیبه محض ا _
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 ...يهمون عمو! عموت؟: دیبا شدت به سمتش چرخ انیشا سر

 ...احمد يبابا شهیبله همون عموم که م _

 !بشه؟ یکه چ انیهر روز م یه _

سنت بزرگ رو به جا  نیدارن ا! ه؟یچ یدونیصله رحم م: داد هیزاو يور کی يرا به لبخند شیلب ها سارا

سر از بهشت  دمیبه خودم که اومدم د... رونیزدم از خونه ب انیب خوانیم دمیمنم تا فهم... البته مثال... ارنیم

 ...زهرا در آوردم

 .و پر اخمش را به سارا دوخت رهینگاه خ انیشا

 !م؟یما بر گهید شهیم: سکوت برقرار شد و سارا گفت یقیدقا

 !نجا؟یا يچرا اومد ینگفت یراست: ادامه داد یبا مکث کوتاه و

و خرت و پرت  لهیوس يسر هیفسقل تنگ شده بود، هم  يهم دلم برا: عقب اشاره کرد یشست به صندل با

 ...میبهش عادت کرد يود بدجورکه کنارمون ب يهمون سه چهار روز يتو... بودن دهیمامان و ترالن خر

 ...تو خونه هیخال یلیجات خ: صادقانه اعتراف کرد و

 یمدت نم هیاما فعال تا ... نمیبیمامانو م امیفردا پس فردا م... منم دلم تنگ شده: به سرعت بغض کرد ساراناز

 ...تونم زود به زود سر بزنم

 ...رنیسراغمو نگ ادیمدت ز هی شهیهم بگو اگه م نایبه مامان ا: زده جمله اش را ادامه داد خجالت

 !شده؟ يزیچ! چرا؟: بود شیپا يآبان هنوز رو ریکر. ساراناز گذاشت یو دستش را پشت صندل دیچرخ یکم

 ...نشده يزیچ... نه نه: سرعت سرتکان داد به

 ...بشه ياما فک کنم به زود: بست پلک

 !؟یکن کاریچ يخوایم... يکرد جمیپاك گ! حرفا سارا؟ نیا یچ یعنی _

 ...جدا شم نایاز مامان ا خوامیم: گفت تند

 یچه حساب يرو. دهانش بگذارد و خودش را لعنت کند يباعث شد دست رو انیشا ي دهیبلند و کش یچ يصدا

 ! حرف زده بود؟ انیبا شا شیمیاز تصم

 دیبا گهیمن د: گرفتنش دست دراز کرد يرا پر کرد و ساراناز برا نیماش يآبان فضا ينق نق آهسته  يصدا

 ...برم

 ...کامل کن يرو که زد یحرف: مشت شد انیقدرتمند شا يانگشت ها انیم فشیظر مچ
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 ...کنهیم هیآبان گر: کرد ناله

دست  انیبلد نبود بچه را درست م یحت... دنشیبه آغوش کش يتن کودك برد برا ریرا ز شیدست ها انیشا

 .نگه دارد شیها

 ...اَه... گردنش شکست... بدش من بچه مو: را تکان داد شیحرص زده دست ها ساراناز

 .و محتاط آبان را به آغوش ساراناز سپرد دستپاچه

 . گفت یم شیه شیو ه دادیآغوشش تکان م انیرا م بچه

 !؟یجدا بش نایاز مامانت ا يخوایم یچ یعنی: دیمجددا پرس انیشا

با ... نیهم یعنی: بدهد ریبه کودکش ش توانستینبود م انیاگر شا. زدیدو کتف آبان م انیکف دست آهسته م با

مرکز تهران  يتو کیکوچ تییسو هی تونمیحق من و بچه مه م یگیبه حسابم و م یختیکه ر ییاون پول ها

 ...از اونم خدا بزرگه عدب... دهیسالمون رو م کیپول هم حداقل کفاف خرج  ي موندهیباق... رهن کنم

 !تهران؟ يایب يخوایم _

 ...رونیب امیخونه ب نیاز ا خوامیفقط م... کرج نینشد هم... شد تهران: آرامتر شده بود یحاال کم آبان

 !کنن؟یم تتیاذ _

باالخره که .... کنهیم تمیمنظور دار و دو پهلوشون اذ ياما حرف ها... نه: نگاه کرد انیشا يدو ابرو انیاخم م به

 ...حاال شروع کنم نیچه بهتر که از هم... ستمیخودم با يپا يرو دیبا

از  یکمک... اما... غلط ایدرسته  یکنیم يکه دار يکار نیا دونمینم: دیبه صورتش دست کش فیبالتکل انیشا

 !اد؟یدست من برم

 ...دردسر ندارم يمن حوصله ... نجایا ياین گهیکه د نهیا یبکن یتونیکه م یکمک نیبهتر _

 !من برات دردسرم؟ _

 ...ارنیاما خب مردم حرف در م... نه: برآمد ییاش شد و در صدد دلجو يدلخور متوجه

 !گفته؟ يزیچ یکس: دیترس انیاخم شا از

 ...خب یول... نه: و با ترس گفت تند

 .مظلومانه نگاهش کرد و

 ...فقط سارا... خونه يبرا یسپرم به چند تا مشاور امالک یمنم م... خب لهیخ: جنباند يسر انیشا

 !هوم؟ _
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 !درسته؟ یبکن يخوایکه م يکار یمطمئن _

 ينباشم و نگاه ها ــــــزمیعز يکه هر جمعه شب مجبور به تحمل پسر عمو نیهم یول... دونم ینم _

 ...ارزش داره ایدن هیرو تحمل نکنم برام  فشیکث

 !هست؟ شنهادشیهنوز سر پ: گفت يکفر انیشا

 …آره... متاسفانه _

 .دندیکش يکالفه ا قیدو نفس عم هر

 ...گهیمن برم د: آهسته گفت سارا

 ...برات ارمیها رو تا باال م دیخر: تکان داد سر

 ...نه نه: سرعت گفت به

را به چنگ  شیخزعبالت افتاد و موها يسر نیبر حرف مردم و ا یمبن ششیچند لحظه پ يحرف ها ادی انیشا

 ...شهیبرشون گردونم ناراحت م... مامان فرستادشون: دیکش

 ...برمشون یخودم م... سین ادیز: عقب نگاه کرد یصندل يرو يچرخاند و به بسته ها یسرش را کم ساراناز

 ...شد و در سمت ساراناز را باز کرد ادهیپ نیاز ماش يحرف اضافه ا چیه یب انیشا

 .خواباندش ریکر يتو يشتریو دقت ب اطیبا احت نباریرا از اغوشش گرفت و ا آبان

را به طرفش  ریمچ چپ سارا انداخت و کر يتر را تو نیمچ راست و پاکت سنگ يدو پاکت سبک تر را تو بند

 .گرفت

 !شون؟یببر یتونیم: دیپرس نامطمئن

 ...از طرف من از مامان تشکر کن... آره: دیرا سفت چسب ریکر يدسته  ساراناز

 ...برو داخل سرده... خب: پاك کرد چیدهانش را از ه دور

 ...انیشا: آهسته صدا زد سارا

 !خب؟... نگو چکسیکه بهت گفتم رو به ه ییزایچ نیا: و ساراناز ملتمسانه گفت دیکش یهوم

 ...لطفا: جمله اش اضافه کند يباعث شد به سرعت انتها انیشا ي رهیخ نگاه

 ...باشه: سر تکان داد انیشا

 .مجددا تذکر داد که هوا سرد است و داخل برود و

 .ستادیزنگ را فشرد و کنار ا یشاس خودش
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 شهیم ضیمر يبرد یبچه رو هم برداشت! تو دختر؟ یکجا رفت: دیشن یم فونیخانم را از پشت آ ایغرغر ثر يصدا

 ...نمیباال بب ایب... خب

 ...خدافظ: زد و داخل رفت یلبخند تلخ انیرو به شا سارا

 ...فعال... مواظب جفتتون باش: لب زد انیشا

 ...عقب گرد کرد نشیارا داخل برود و با مکث، به سمت ماشصبر کرد تا س و

 ...من کمکتون کنم دیبذار: عبور کرد و بالفاصله نگهبان به کمکش شتافت ینگهبان ياز جلو ساراناز

 .سپرد انسالیرا به نگهبان م دیخر يها سهیسر تکان داد و ک ناچارا

 .نسور برگشتتشکر کرد و نگهبان با همان آسا د،یواحدشان که رس يجلو

! تو دختر؟ ییکجا: ظاهر شد شیرو شیبعد، مادرش پ هیچند ثان. قفل چرخاند و در را به جلو هل داد يرا تو دیکل

 ...انیم نایخوبه گفتم زود برگرد عموت ا

 ...ازشون ادیخوشم م یلینه که خ: را در آورد شیزد و کفش ها يپوزخند

 ...شنون یم واشی... سیه: سرش برگرداند يرا از شانه ها، رو دشیخانم چادر نازك سف ایثر

 ...بشنون: شانه باال داد يدیالق با

 . داد يسرسر یاز هال رد شد و سالم و

 .گرفت و به طرف اتاقش پا تند کرد دهیشدن عمو و زن عمو و احمد جــــان را ناد زیخ مین

ه پشت چشم نازك کرده بود انداخت و احمد وارفته به همسرش ک یعمو نگاه. آقا در هم رفت نیحس يها اخم

 .مبل نشست يرو

 ...میایاالن م... شما دییبفرما: به طرف اتاق سارا رفت دیخر يها سهیو با ک دیخانم لب گز ایثر

 ينطوریا دنشیکه اومده د یآدم با کس... دختر رمیمیم کنمیآخرش از دست تو دق م: داخل شد و در را بست و

 !کنه؟یرفتار م

سمت چپ را  يهمزمان به سمت کمد رفت و لنگه ... کرد یرا باز م شیمانتو يتوجه دکمه ها یب ساراناز

 !عقب بودم؟ ایمن از دن ای یکس دنید رنیهر روز هر روز م یمد شده مردم ه دایجد: گشود

 ...سارانــــاز _

 ...ساراناز مررررد: دیو چرخ دیکمد را کوب در

 ...نییپا ایصداتو ب... خدا منو مرگ بده از دست تو راحت بشم: اخت و پچ پچ کردبه گونه اش چنگ اند ایثر
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 ينترس به زود: اش بلند شده بود رفت هینق نق گر يو به طرف آبان که صدا دیکوب نیزم يرا رو شیمانتو

 ...هم خودم و هم شما رو... کنمیهمه رو راحت م

 هیگر... نجاستیهم... نجاستیمامان ا.... شششش... مامان شیه: تخت نشست و کودکش را بغل گرفت لب

 ...نکنه پسرم

 .بدهد ریدارش را باز کرد تا به آبان ش قهی يحلقه ا نیبلوز آست يدکمه ها و

 ...بعد برو نیبش قهیچند دق هی ایپاشو ب يداد ریبچه رو ش: آرنج جمع کرد ریچادرش را ز ایثر

 .اتاق را ترك کرد يبا اعصاب خردخانم  ایگفت و ثر يحتما کشدار سارا

 .شد رهیاخم آلود و غرق خواب پسرکش خ يچهره  به

داشت بعد از فوت  ادیبه . دیگونه اش کش يو به سرعت دست رو دیآبان چک یشانیپ يقطره اشکش رو کی

 .بدهد ریش هیرا در حال گر الدیم ستیگفت خوب ن یم انیبه پرن يسود ان،یک

 .و با نوك انگشت قطره اشک را زدود دیاش را باال کش ینیب

 .رنگش، لبخند به لب ساراناز آورد یمشک يپلک زد و حرکت مردمک ها آبان

 يتخت گذاشتش و دکمه ها يهم افتاد، رو يآبان رو يبعد که پلک ها یقیاش را نوازش کرد و دقا گونه

 .بلوزش را بست

 .گاه بدنش کرد هیرا از پشت تک شیو دست ها دیکش یآه

 .ثابت ماند انیاز ک یبزرگ و کوچک يو قاب عکس ها یپاتخت يرو هشنگا

 ...زمیعز: قاب نوازش کرد ي شهیرا از پشت ش انیلبخند ک گر،یدستش انداخت و با دست د کی يرا رو وزنش

 .دیپاشنه چرخ يآمد و در رو یتق يصدا

 .چهارچوب در، خشکش زد ياحمد تو دنیپرخاش به مادرش، با د يو آماده  دیکش یپوف

 !اجازه هست؟: گفت یبا پشت انگشت اشاره و وسط به پشت در ضربه زد و با لبخند مضحک احمد

تو : ستادیدستش، حرص زده ا ریز یبرهنه اش اطرافش را جستجو کرد و با آمدن روتخت يپوشاندن بازوها يبرا

 !!!!رن؟؟؟یگیداخل بعد اجازه م انیدهات شما اول م

 ..خب... خب: بهت زده از لحن تند ساراناز، من من کنان گفت احمد

 ...رونیبرو ب: برداشت نیزم يرا از رو شیطرف کمد رفت و مانتو به

 .برد احمدماتش
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برو : دیکش غیرو به احمد خشک کشده ج نباریا. دشیمانتو را درست کرد و به تن کش يپشت و رو يها نیآست

 ...نه گوش شنوا ينه ادب دار ادیمخوشم ! ؟يدینشن... ـــــرووونیب

 ...دختر عمو احترام خودتـ: را گرد کرد شیچشمها احمد

 ...روووونیب _

 .دیرفت و در را کوب رونیبه ساراناز نگاه کرد و ب خصمانه

 !داشتند؟ یدست از سرش برنم نهایچرا ا. دیاش دست کش یشانیبه پ یبا کالفگ ساراناز

زن عمو  يغویج غیج يپشت سر هم مادرش و صدا يها یعذرخواه. دیشن یاتاق را م رونیب يهمهمه  يصدا

 .که در صدد دفاع از پسرش برآمده بود

دلم  یلـــــیآره خ: و ناخواسته لبخند زد "هم دلش بخواد یلیخ"که بلند گفت  دیرا شن شیصدا يلحظه ا يبرا

 ... خواد یم

 يدختره ... يبخند دمیبا... آره بخند: اناز آتش گرفتلبخند سار دنیآقا با د نیاتاقش با ضرب باز شد و حس در

 ...سر رهیخ

 ...را مشت شیلبخندش را جمع و جور کرد و دست ها سارا

 ...شینزن يوا يا: قد علم کرد شیخانم جلو ایبه طرفش هجوم آورد و ثر پدرش

 !چه مرگته ها؟! کنم؟ کاریآخه دختر من با تو چ _

 ...ولم کن... فقط دست از سرم بردار... کار نکن بابا چیه _

 !؟یدلت خواست بکن یهر غلط يولت کنم که بر _

رفته  لیتحل ییکرده بود، با صدا دایپ یبیکه از اشک درخشش عج ییزده و با چشمها رتیح. ماتش برد ساراناز

... دستت درد نکنه بابا! ؟یبکن یلطهر غ یگیپامو کج گذاشتم که م یک! کردم؟ کاریتا حاال چ! ؟یهر غلط: گفت

 .دستت درد نکنه

 .نبود نیمنظور من ا: تر باشد میکرد لحنش مال یو سع دیکش یآقا پوف نیحس

 ...یمرس... دمیکه بود رو خوب فهم یمنظورت هر چ _

سرش  يبا رنگ و مدل مانتو نداشت رو یتناسب چیکه ه یتوجه، شال یتنش را بست و ب يمانتو يها دکمه

 .انداخت

 !موقع شب؟ نیا يباز کجا شال و کاله کرد: شد کیخانم نزد ایثر
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 !ستم؟یمگه با تو ن: را گرفت شیبازو ایخم شد و ثر فشیبرداشتن ک يبرا

 ...دلم خواست بکنم یهر غلط رمیم: دیکش غیمادرش را پس زد و ج دست

 ...ســــارااا_

 .دخور یگونه ها سر م ياشکش تند تند رو يها قطره

! ور دل سودابه جونت؟ يبر يخوایباز م: گفت يانداخت و مادرش با لحن بد فیک يرا تو لشیهق هق موبا با

... یشیسر ما خراب م ينطوریکه ا کننیاونا تو رو پرِت م... خورهیتو از کجا آب م یسرکش نهمهیا دونمیمن که م

 !از تو نه؟ ومدیکه از سنگ صدا در م یهست يوگرنه تو همون دختر

 ...حداقل شهیاونا محبت سرشون م... هه _

 ... شنوم یتازه م يحرفا نیآفر... به به _

 ...کنمیخانواده روشن م نیبا ا فمویمن امشب تکل _

 .را گفت و اتاق را ترك کرد نیو خشن پدرش بود که ا يجد يصدا

 یلب اصوات ریتلفن را به دست گرفته بود و ز یآقا گوش نیحس. دیدو رونیدرنگ پشت سرش از اتاق ب یب سارا

 .کرد یرا زمزمه م

 !؟یبکن يخوایم کاریبابا چ: جلو رفت وحشتزده

شماره ... اریمنو ب لیخانم اون موبا... من نباش يبرو کنار تو دست و پا: حرکت دستش کنار زد کیرا با  ساراناز

 ...ستمیرو حفظ ن

 ...بــابــــا: دیکوب نیرا به زم شیپاها

 .چشم غره نثار دخترش کرد یرا با چاشن زشیآقا نگاه تند و ت نیحس

 هیرنگ پوست صورت بچه از گر. آمد رونیاز اتاق ب دادیآبان را بغل کرده و تکان تکانش م کهیخانم درحال ایثر

 .زدیم يبه کبود ادیز ي

 ...بهش بگو يزیچ هیمامان : دیمستاصل نال سارا

 !؟يدار کاریبابا به اون بنده خدا ها چ: دیباز رو به پدرش چرخ و

 .را به گوشش چسباند یسرش را تکان داد و گوش یمعن یب

ذارم بهشون  ینم: پدرش چنگ زد يانگشت ها انیرا از م یرا برداشت و گوش انشانیفاصله م زیخ کیبا  سارا

 ...یکن یاحترام یب
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اونوقت  گهیم ادیاز دهنش در م یهر چ زنهیتو چشم ما زل م! خانم؟ ینیبیم: و حرص زده پوزخند زد یعصب

اونا راه به راه براش ... نه ما کننیاونا حسابشو پر پول م... باشه ينطوریا دمیبا... به اونا بگه تو یحت یکس ذارهینم

بره  یپناه م یزرت خورهیم یبه توق یو تا تق دهیم حیمعلومه که اونا رو به ما ترج... نه ما رنیگیم لهیو وس هیهد

 ...هشونب

 هی يچرا برا! پول؟ يبرده ! د؟یشناخت ينطوریمنو ا! د؟یانصاف یشما ها چرا انقدر ب: زمزمه کرد یلبخند تلخ با

... خواسته هام احترام قائلن يبرا... کنن یاونا به من محبت م... ستیپول ن یکه همه چ نیکن یلحظه فکر نم

 .دیکن لیخودتون رو به من تحم يخواسته ها خوادیفقط دلتون م! ؟یاما شما ها چ

 یکه صالح بچه شو نخواد و راض هیکدوم پدر و مادر! م؟یکرد لیرو به تو تحم یما چ: دیرا جو لشیسب ي گوشه

چشم  يرو احمد چون جلو  میاگه دست گذاشت! م؟یتا حاال بد تو رو خواست یما ک! شدنش باشه؟ تیبه اذ

 يجواب رد داد شیخواستگار هی شیتو دو سال پ... دوست داره میدونیم... مشیشناس یم... خودمون بزرگ شده

 ... اما بازم اومد طرفت

ردم  يخوایم يزود نیکه به ا میخونه اضاف نیا يانقدر تو: را به دو طرف گردنش چسباند شیدست ها کف

 !؟یکن

 !آخه دختر؟ یزنیکه تو م هیچه حرف نیا: تا آرام شود گفت زدیکه آهسته پشت کمر آبان م ینیخانم ح ایثر

 شیاگه داشتم که همون دو سال پ... من احمدو دوس ندارم! ه؟یبابا پس درد شما ها چ: دیپا کوب نیبه زم محکم

 ...نمیب یمن اونو در شأن خودم نم! ه؟یچ نیدونیاصال م... دادمیبهش جواب مثبت م

 !؟ینیبیاونو در شان خودت م! ؟ینگهبان ساختمون چ _

 .اش بگذارد نهیس يبکشد و دست رو ینیه دهیشد ترس پدر باعث ادیفر يصدا

 !؟یک: دیکند و بهت زده پرس یآقا را حالج نیحس يآرامتر شد، تازه توانست جمله  یبعد که کم یلحظات

 ...نه نیحس: خانم تند گفت ایثر

 ...گذره یم یبذار بفهمه اطرافش چ... بذار بدونه! نه خانم؟ یچ _

 یم! در شأن خـــانوم هست؟... همون زن مرده هه... نگهبان ساختمون: ساراناز رژه رفت يدست به کمر جلو و

حاال انتخاب کن از کدوم ببشتر ... هستن یهم خواهان جنابعال شونیمحض اطالعت بگم ا! اونو؟ يپسند

 ...ادیخوشت م

 !؟یچ. ..چـ: و اخم کرد دیلرز شیلب ها. از حال برود یکم مانده بود از شگفت ساراناز
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 یخانم هیدنبال ... ییِدوم راهنما - دخترشم اول ... پسر داره همسن و سال خودت هی... يدیکه شن نیهم _

 نیا... هم بخره نیماش خوادیخونه داره م... خوب برقرار کنه یرابطه عاطف هیکه بتونه با دخترش  گردهیم

 !خوره؟یبه تو م شیشأن و منزلت اجتماع! خوبه؟! چطوره؟

که به تنش  يا یناگهان يبا حس سرما. خشکش محو شد يلب ها انیو م دیپر رونیاز ته حلقش ب ياخفه  نه

همانجا سر خورد . شد واریکه کمرش مماس د ییرا بغل کرد و عقب عقب رفت تا جا شیهجوم آورده بود بازوها

 .فرود آمد نیزم يو رو

 ... بود که اون مرد بهم زد ییحرف ها قایدق نایا: گفت یرحم یخم شد و با ب شیآقا جلو نیحس

 ییآدما نیشان تو به همچ... حاال تو به من بگو: ساراناز، ادامه داد ي دهیرنگ پر يبه چهره  رهیکرد و خ یمکث

 یبرف نم ریز يسارا سرتو کرد! رو مطرح کنن؟ يخواسته ا نیهمچ یکه به خودشون اجازه بدن حت! خوره؟یم

 ایتو دن یچیمنِ پدر ه يبرا یدونیم... داره يدیکه جامعه به تو چه د یفهم ینم... اطرافت چه خبره یفهم

 !نو؟یا یفهمیم... دخترم بذاره يدست رو یآدم نیکه همچ ستین نیسخت تر ا

 يبا نگهبان تو شیساعت پ کی نیهم. چرخد یدور سرش م ایچنگ زد و حس کرد دن شیبه بازوها شتریب

 .را تا دم در واحدشان آورده بود شیها دیخر. حرف زده بود. آسانسور تنها مانده بود

 يدیکه کنار هم بودند، او چگونه و با چه د يا قهیچند دق نیتمام ا نکهیپدرش بود و حاال فکر ا يمرد جا آن

 .کرد یم خیبدنش را س يکرده، تمام موها ینگاهش م

 . ستادیحسش ا یب يپاها يرو یفشرد و به سخت نیدستش را به زم کف

 . دیرس یاطراف، بم و کشدار به گوشش م يصداها ي همه

 .زدیهنوز حرف م پدرش

 .خورد يمبل ها گرفت و به جلو سکندر انیم یعسل زیبه م شیپا

 ...سارا: انداخت شیبازو ریآقا بالفاصله دست ز نیحس

 .آقا سر خورد نیحس يانگشت ها انیاز م شیبازو. وارش ادامه داد کیحرکت اتومات به

به  يلطفا لطفا لطفا کار: خودش هم ناشناخته بود زمزمه کرد يکه برا يگرفته ا يبه اتاقش گذاشت و با صدا پا

 ...دیکارم نداشته باش

 .در را پشت سرش بست کرد،یم يقرار یخانم ب ایآغوش ثر يتوجه به پسرکش که تو یب و

 ...نگفتم بهش نگو! ؟یخواست یم نویهم: دیحرص زده رو به همسرش توپ ایثر
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 ...دیجو یرا م لشیسب يگوشه  شهیبه عادت هم یقیآقا با اخم عم نیحس

 .تخت نشست يحس رو یب سارا

 .ختیر یخودش هم جالب بود که اشک نم يبرا

 .دیپتو خز ریز يریو همزمان با شماره گ دیکش رونیب فشیبغل ک بیرا از ج لشیموبا

 .دیسرش کش يشکمش جمع کرد و پتو را رو يتووار پاها را  نیجن

 ...سالم! سارا؟: گفت یاز پشت گوش يبم مردانه ا يصدا

تونم  ینم گهید... به جز کرج ییهر جا... انیکن شا دایخونه پ هیبرام : مقدمه گفت یب یسالم و احوالپرس بدون

 ...بمونم نجایا

تماس را قطع  ان،یشا يهول و شتابزده  يشده ها یشده چ یتوجه به چ یو ب دیکش يبغض دار قینفس عم و

 ...را خاموش کرد لشیو موبا

 

* * * 

 !ساراناز؟ _

_ ... 

 ...سارا... باز کن درو... شبیبچه هالك شد از د نیسارا جان مامان ا_

 .خودش جمع شده بود يوار تو نیهنوز به همان حالت جن. دیشن یمادرش را گنگ م يزمزمه ها يصدا

 .داشت گرید ینشان از آمدن صبح د،یکش یبه داخل اتاق سرك م ریحر يپرده  يکه ال ينور

 ...شب را پلک بر هم نگذاشته و فکر کرده بود و فکر کرده بود و فکر تمام

 کیانگار . بدنش خشک شده و کوفته بود يتمام اعضا. و آخ گفت دیرا کش شیدست و پا یکم اطیاحت با

 .را پشت سر گذاشته باشد یطوالن یسرماخوردگ

 ...واقعا صبح شده بود. روشن اتاق نگاه کرد يو گنگ به هوا جیزد و گ پلک

 .کرد تا در را باز کند یزد و خواهش م یم شیخانم هنوز صدا ایثر. دیپهلو چرخ يرو یسخت به

 ...آبان: اش ثابت ماند یخال يگهواره  يو نگاهش رو دیجمالت مادرش شن انیآبان را از م نام

 ...آبان يوا: بلندتر گفت نباریزد و ا پلک

 .کرد یکنار زد و فاصله اش تا در اتاق را با دو قدم بلند ط شیپاها يسرعت پتو را از رو به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٢٧٧ 

: به خودش بجنبد، کودك را از آغوشش گرفت ایقفل چرخاند و تا ثر يرا تو دیلرزان کل يدست ها با

 ...ممزممیعز... مامانممممم

پسر من : نگه داشت شیخوش بو يگلو يرا رو شیاز اشک بچه را غرق بوسه کرد و لب ها سیو صورت خ سر

 ...مامانش بدبخت شده... شده وونهیمامانش د... رفته ادشیرو  يمامانش پسر! هوم؟! گرسنشه؟

اش را به  یمشک نیو شلوار ج ینخ يهمان مانتو. کرد یدخترش نگاه م يبا تاسف به سر و وضع آشفته  ایثر

 .رها بود شیگردن و شانه ها يو رو ختهیر رونینا مرتب از گل سرش ب شیاز موها یمیتن داشت و ن

خوردن شد،  ریآبان که با ولع مشغول ش. مانتو و سپس لباسش را گشود يها يتخت نشست و دکمه  يرو

 ...يگرسنه موند ينطوریاکه تو  رهیمادرت بم یاله: دیصدا ترک یساراناز هم ب يبغض خفه کننده 

 سارا تو چته؟ ها؟ _

زده  یفقط خوش یچیه: نرم و کم پشت آبان را نوازش کرد يناالن مادرش پوزخند زد و موها يجواب صدا در

 ...دلم ریز

 ...امـــــان... امان از زبون تو دختر: اتاق را ترك کرد انیاوف اوف گو ایثر

هم افتاد، دست چپش خواب  يکودك که رو يپلک ها. جابجا کرد یدستش کم ينداد و آبان را رو یتیاهم

 .رفته بود

 یحت. ردیخواست از مادرش کمک بگ یدلش نم چیه. تکان داد و چهره اش در هم رفت یدستش را کم محتاط

 !جابجا کردن آبان يبرا

 .فشرد یکم تخت بخواباند و سپس با دست راست، مچ و ساعد دست چپش را يتوانست آبان را رو یسخت به

 . ستادیا ششیآرا زیم ي نهیآ يبعد بلند شد و روبه رو ي قهیدق چند

که تا چند  يچهل ساله شباهت داشت تا دختر يزن ها وهیبه ب شتریچهره اش ب. شناخت یرا نم نهیآ يتو زن

 .شد یو سه ساله م ستیب گریماه د

اش هنوز از  یحاملگ يگود افتاده بود و لک ها شیچشمها ریز. چسباند و خم شد زیرا به م شیدست ها کف

 .نرفته بود نیب

متر که بعد از  یسانت میکوچک به شعاع کمتر از ن يدو لک قهوه ا ياز بستگانشان برا یکیآمد  یم ادشی

 یپوستش امتحان م يگوناگون را رو يخورد و چقدر کرم ها یگونه اش مانده بود، چقدر غصه م يرو یحاملگ

 .کرد
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 هیرا که حاال به رنگ اول شیشد ابروها یکه م ییرا به دست گرفت و تا جا یدسته صورت غِیو ت دیکش یپوف

 .خودشان برگشته بود، مرتب کرد

 يجهت به خانواده  نیصورتش انداخت و خدا را شکر کرد که از ا يرو زیر يبه کرك ها ینگاه یتینارضا با

 .اش رفته يمادر

 .بزند شگاهیبه آرا يفرصت سر نیدر اول دیکرد با فکر

 .ساعت تمام در حمام ماند میگربه شور نکرد و ن شهیبرخالف هم. اش را برداشت و به حمام رفت حوله

و شب ها با نق  دیخواب یروزها م. آبان هنوز خواب بود. و وارد اتاقش شد دیچیپ شیدور موها یکوچک ي حوله

 .کرد یخواب م یساراناز را ب شینق ها

مختلف و طرح  يرنگ ها. را از نظر گذراند شیمانتوها. عقب رفت یکرد و دست به کمر کمکمدش را باز  در

اسپرت، کتان، ساتن،  ،یکوتاه، بلند، مجلس.... یبادمجان ،یطوس ،يازیکرم، پوست پ ،یسبز، آب... گوناگون يها

 ...و ینخ

 يو قهوه ا يو خاکستر اهیس يچه مدت مانتوها! مانده بود؟ یدست نخورده باق شیوقت بود کاور مانتوها چند

 !د؟یپوش یم یکمد، جدا گذاشته بود و نوبت يگوشه  کیاش را 

قابل  يکاال کیاو را به چشم  یشد امثال احمد و آن نگهبان لعنت یکارها و سر و ضع نامرتبش باعث م نیهم

 ...نندیدسترس بب

 زیشال ر. تخت گذاشت ياش رو یآورد و همراه شلوار کتان مشک رونیرا ب یبادمجان ي زهییپا يمانتو دیترد با

 .بنفش را هم کنار مانتو و شلوارش گذاشت ي هیبا حاش یبافت مشک

 .دیرا پوش شیصورتش نشاند و لباس ها يدر حد کرم و رژ لب رو يمختصر شیآرا

 .زدگره  دشیسف يگلو ریرا هم تن آبان داد و کالهش را ز یآب - دیو شلوار سف بلوز

بعد از  شبیآورد د ادیبرداشتنش دست دراز کرد و تازه آن موقع به  يبرا. افتاد یپاتخت يرو لشیبه موبا نگاهش

 .را خاموش کرده لشیموبا ان،یتماس با شا

 ...نگه داشت و صفحه اش روشن شد لشیموبا يباال يدکمه  يرا رو شستش

 ...لب بگزد یکه خواندنش باعث شد با شرمندگ یامیو پ انیپاسخ از شا یتماس ب هفده

 »بود؟؟؟  یتماس چ نیهدفت از ا قایدق ؟یکن وونهیلحظه آدمو د هی يکه تو يدار نویا لیپتانس یدونستیم «

 .اش را به دست گرفت يپهن سرمه ا يگذاشت و دسته  رشیکر يآبان را تو. انداخت فشیک يرا تو لشیموبا
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 .گشاد کرد زده چشم رتیح دنشیبا د ایثر

 .به طرف در رفت ت،یاهم یب ساراناز

 ! سارا؟ يریکجا م: خانم راهش را سد کرد ایثر

 ! مامان؟ يبگرد ينطوریهم شهیهم شهیم یچ: اضافه کرد نیبا تحس و

 !موقع صبح؟ نیا يریکجا م: دیباز پرس ایپاشنه تختش را به پا کرد و ثر يها کفش

 ...دارم دیخر _

 ...بخر يخوا یم یگرده برو هر چ یبابات از سر کار برم يصبر کن عصر! ؟يدار يدیچه خر _

 !؟يدست از سرم بردار شهیمامان م: رونینفسش را فوت کرد ب کالفه

 ...ـیچ هی... نداشت سارا يبه خدا بابات منظور: گفت ییرا گرفت و با دلجو شیبازو

... ادیتو دهن اون مردك تا حساب کار دستش ب دیکوب یاون پدر، اگر پدر بود همونجا م: دیحرف مادرش پر يتو

 ...من بده لیتحو نایبرگرده همون حرف ها رو ع نکهینه ا

 .نشد داریخورد اما ب یخواب تکان يآبان تو. دیرفت و در را پشت سرش کوب رونیب و

دهنش در نبود، وگرنه هر چه از  گاهشیجا يشد، از شانسش نگهبان تو یکه رد م ینگهبان شخوانیپ يجلو از

 !!!فرهنگ دله یمردك ب... کرد یآمد نثارش م یم

 .کرد نیمجتمع، با آژانس تماس گرفت و درخواست ماش يورود يجلو

 .دلش گفت کاش آبان را خانه گذاشته بود يمعطل شد و تو يا قهیدق چند

 دینقطه از شهر بابه کجا و کدام  داندینم یکرد که حت یموضوع فکر م نیبه ا نیماش يبه تهران، تو دنیرس تا

 .سر بزند

 .شد ادهیدر مرکز شهر پ ییاش، جا ییجوان کمک خواست و با راهنما ياز راننده  یشرمندگ با

 .را هل داد و داخل رفت يا شهیش يدر دود یبزرگ مشاور امالك انداخت و با بسم الله يبه تابلو ینگاه

اما حضور زن و مرد . دیخجالت کش یمات نشسته بودند کم یمشک يزهایکه پشت م يچهار مرد دنید با

 .کرد یرا اشغال کرده بودند، دلش را گرم م يدرب ورود يروبرو زِیم يجلو يها یکه صندل یجوان

 . سر داد و آهسته سالم کرد لویبیمرد س يچهره  ينگاهش را رو ،يبلند دییبفرما يصدا با

 .سمت راست نشسته بود زِیپشت م مرد

 .دییبفرما... سالم خانم: جوابش را داد ییمرد با خوشرو. گفت و جلو رفت يآهسته ا مسال
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مجاور گذاشت یصندل يآبان را رو رینشست و کر زیم يکرم رنگ جلو يادار یصندل يگفت و رو یاهم. 

 ادیاش ز یروابط اجتماع. مرد گفت يمورد نظرش برا يو خانه  طیخشک شده از شرا ییشمرده و با گلو شمرده

 .بود یموضوع شاک نیاز ا شهیهم انیخوب نبود و ک

 !مد نظرتون هست؟ یمتیخانم شما تا چه ق: قرار داد زیم يهم قفل کرد و رو يرا تو شیانگشت ها مرد

 ...رهن کامل حایترج: مبلغ را گفت و به سرعت اضافه کرد یآرام به

 يانبار نگیمورد هست طبقه چهارم، نه سال ساخت، پارک هی: را باز کرد شیرو شیو دفتر پ دیکش یهوم مرد

 ...يریتصو فونیو آ موتیدرب ر

 ...يآقا دینینه بب: تند گفت سارا

 ...رها هستم: کرد و مرد گفت مکث

 ...رهاست خانم میلیفام: دیرا گرد کرد و مرد خند شیچشمها ساراناز

 خوامیاگه امکان داره م... ستیمطرح ن ادیز نگیمن پارک يبرا دینیبب... بله: کرد یعذرخواه یلبخند کمرنگ با

 ... برام مهمه یلیدوم باشه و محله ش خ ایاول  يخونه طبقه 

برام  یلیمحله خ گمیم نیهم يبرا... من و پسرم... زن تنهام هیمن : و آهسته تر اضافه کرد دیجلو کش یکم و

 ...مهمه

حالت نگاهش . نظر گرفته بودش افتاد و اخم کرد رید و با دقت زکه ظاهرا شاگرد بنگاه بو یبه پسر جوان نگاهش

 .را دوست نداشت

 60سال ساخت،  6... هم هست گهیمورد د هی: انداخت و دفتر بزرگش را ورق زد شیبه سر تا پا ینگاه رها

 نیترم هست هم نییپا ابونیدو خ... و تراس هم داره... يریتصو فونیو آ موتیدوم، درب ر يطبقه  ،يمتر

چون ذکر کرده بودن ! نه؟ ای دنیشما هم رهن م طیخانم با شرا هیدونم به  یفقط نم... مینیبب میبر شهیاالن م

 ...زوج بدون بچه هی حایترج

 .گفت یآهان یبا ناراحت ساراناز

 ...گهیم یچ نمیبب رمیگیحاال من االن با صاحب ملک تماس م _

 طیکرد و شرا یکه با صاحب ملک صحبت م دیشن یمرد را م يصدا. را بهم چسباند شیتکان داد و زانوها سر

 .دادیم حیسارا را توض

 .دیو با هم بر انیتا صاحب ملک ب دیمنتظر بمون يا قهیچند دق... ستین یمشکل نکهیمثل ا... خب _
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 .با تکان سر موافقت کرد ساراناز

 هیدر دل دعا کرد فقط به گر... کرد یاطرافش را نگاه م ينا آشنا طیشده و مح داریبه آبان افتاد که ب نگاهش

 .بود لیکه ساکت کردنش کار حضرت ف فتدین

 یکی دیشا -همسن و سال ساراناز بود  بایهم بود، رها شاگردش را که تقر یصاحب ملک که مرد جوان دنیرس با

 .صدا زد تا همراهشان برود -دوسال بزرگتر 

 ...همراه دو مرد جوان، بنگاه را ترك کرد د،یبا ترد آبان را برداشت و ریکر ساراناز

 

* * * 

 .دیدو نییپا یسنگ يو از سه پله  دیرا عقب کش یعجله و نفس نفس زنان در آهن با

 .آمد یترس نفسش باال نم از

 ...کثافتا: دیدوم غر يطبقه  يبه پنجره  یاز آپارتمان پنج طبقه فاصله گرفت و با نگاه یکم

 . از صد بار به پشت سرش نگاه کرد شتریبه سر کوچه برسد، ب تا

 تیبود که با نها نیآمد، ا یکه از دست ساراناز بر م يو تنها کار دیکش یم غینفس ج کی هیگر انیم آبان

 .سرعت از آن خانه دور شود

 ...هوس باز يآشغاال: دیلب غر ریز

اش را  نهیس يکه ممکن بود هر آن قفسه  دیکوب یم قلبش آنقدر محکم. ستادیاز حرکت ا یبا حس نفس تنگ و

 .بجهد رونیبشکافد و ب

 .نشست يخانه ا يپله  يو رو دیرو کش ادهیلرزان، خودش را تا پ ییزانوها با

 .و آبان را بغل گرفت دیخشکش دست کش يگلو به

 .ساکت کردنش داشت يبرا یو نه اعصاب یشد و ساراناز نه توان یساکت نم کودك

 .شده بود لیاش به هق هق تبد هیگر. دیدو کتف آبان کوب انیکوچه انداخت و آرام م يبه انتها یترس نگاه با

 .نبود یاز مرد صاحب ملک و شاگرد بنگاه يخبر

هم  يگرید زیشکمشان به چ ریز یاضاف ي دهیواقعا به جز زا. رذل يها یعوض. سوخت شیو گلو دیکش یپوف

 !کردند؟ یفکر م

 .ت شده بودساک یکم آبان
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 . را باز کرد نشیمخاطب يآورد و صفحه  رونیرا ب لشیموبا یدست کی

 ...ردیتماس بگ یبا چه کس دیماند که با رانیح يلحظه ا يبرا

 !؟...وجود نداشت گریکه د یانیک ای! الش؟یخ یبرادر ب! پدرش؟

 ...نداشت يمرد... یبانیپشت... یهمراه چیه... شیبه گلو دیبا قدرت پنجه کش بغض

 .ضربه زد انینام شا يرو ،يبغض خفه کننده ا با

 . اول رد تماس داد ي دفعه

 !بله؟: دیتوپ کیو بدون سالم و عل یعصب انیشا نباریسماجت دوباره شماره گرفت و ا با

 !ان؟یشا: و مرتعش زمزمه کرد دیگز لب

 .زد شیسکوت شد و مجددا صدا هیچند ثان. دیشن یاش را م یعصب ينفس ها يصدا

 ...شنومیبگو م! بله؟ _

 !؟ییکجا: دیپرس آهسته

 ...دانشگاه: پرخاش گفت با

 ...که مزاحم شدم... که دیببخش... ب باشه: دیصدا ترک یگفت و بغضش ب یآهان

 !؟یکن یم هیگر يتو دار... یهــــ! سارا؟: از تعجب گرفت یرنگ انیشا يصدا

 ...خدافظ... نه... نـ _

 ...طع نکن ساراق: دیکش ادیفر انیشا

 ...بله: دیرا باال کش دماغش

 !شده؟ يزیچ! تو؟ یکنیم هیگر يچرا دار _

 !شده؟ شیسارا آبان طور! نکنه آبان؟: هراس گفت با

 .سارا جابجا کرد يشانه  يو سرش را رو دیکش يا ازهیخم آبان

 ...فقط... آبان خوبه... نه_

 !شد؟ یچ... يم کرد وونهید سارا

 !لطفا؟! نجا؟یا يایب شهیم: هق کرد هق

 ...ییبهم بگو کجا قاینکن و دق هیگر... امیم... باشه: کرد به آرامش دعوتش کند یسع انیشا

 .شده بود را هم اضافه کرد ادهیکه پ یابانیرا زمزمه و سپس نام خ يبه اطرافش انداخت و نام کوچه ا ینگاه
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 !؟یتو تهرانـــــ _

 ...زده بود ادیرا فر نیا

 ...تو رو خدا... داد نزن: برود نیاز ب دشید يپلک زد تا تار محکم

 !همونجا بمون تا من بهت برسم، خب؟... دیببخش... خب لهیخ... باشه _

_ ... 

 !باشه سارا؟ _

 ...خب: کنان زمزمه کرد نیف نیف

 .رساند انیشتابزده تماس را به پا انیشا و

 .بود تیشانه اش اذ يسر آبان رو. گذاشت و از جا بلند شد نیزم يآبان را رو ریکر

 .رفت یکیهمان نزد يشانه اش جابجا کرد و سالنه سالنه تا سوپر يگردن بچه را رو یکم

 .دینفس سر کش کیو  دیخر یآب معدن يبطر کی

 ...کم شد شیگلو یاز خشک یکم

 .ترف ابانیحس تا سر خ یآبان را برداشت و سست و ب ریو کر برگشت

 .دیمشتش لرز يتو لشیموبا

 !ام؟یکجا ب(...)  ابونیبه خ دمیمن رس: دیبود و عجول پرس انیشا

 ابونیدو تا خ! ؟ینیبیبزرگ اونجا هست م یمشاور امالک هی: زد هیتک واریو خسته به د دهیکرد چقدر زود رس فکر

 ...ستادمیا ابونیمن سر خ... تر نییپا ایب

: دیپر نییپا نیمتوقف شد و خودش با عجله از ماش شیپا يجلو انیرنگ شا يبعد، مگان نقره ا ي قهیدق سه

 !!شده؟؟ یچ

 .قدرت نگه داشتن آبان را نداشت گرید. را به جلو دراز کرد شیها دست

 .صورت آبان را از نظر گذراند يرا گرفت و تک تک اجرا ریشتابزده کر انیشا

 شهیم: دیه ساراناز را جلب کرد و با مکث و آهسته پرستوج شیو متعاقب آن، پوف بلند باال قینفش عم يصدا

 !ن؟یتو ماش نمیبش

 .عقب گذاشت یصندل يآبان را رو ریباز کردو کر شیسمت کمک راننده را برا در
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 ینم: کرد یساراناز نگاه م ي دهیرنگ پر يراننده نشسته بود و موشکافانه به چهره  یصندل يبعد، رو یلحظات

 !شده؟ یچ یبگ يخوا

 ...نمیاومده بودم خونه بب: فرستاد نییپا شیدهان و بغضش را با هم از گلو آب

 تنهاااااا؟؟؟ _

 ...اوهوم: نگاه کرد انیشا يبهت زده  يچرخاند و به چهره  یرا کم سرش

 ...بعدش! خب؟: فرمان ضرب گرفت يرو یعصب

لحظه  هیفقط ... میاومد یکبا صاحب خونه و شاگرد همون مشاور امال: گرفت انینگاه از صورت شا ساراناز

 ...دمیخودمو عقب کش يزود... بازوش خورد بهم

اون دستشو گذاشت رو  یول: با سر و صدا آب دهانش را قورت داد... ترساندش یم انیشا يبرافروخته  ي چهره

بهم ... صاحب خونه... گهید يکه اون مرده  رمیکه ازش فاصله بگ دمیبعد چرخ... دمیمن بازم کنار کش... شونه م

 ...بهـ يلبخندش حس بد یول... دونم ینم... لبخند زد... دیخند

 ...بســـه _

 ...گلو خفه کرد يرا تو شیصدا انیشا ادیفر

 ....یلعنتــــ... یلعنت... یلعنت: و سه بار پشت سر هم تکرار کرد دیفرمان کوب يرا رو مشتش

 .هم فشرد يرا رو شیبلندش، محکم پلک ها يصدا از

سارا تو واقعا عقل تو کله : گفت شیآوردن ولوم صدا نییو بدون پا دیاز کمر به سمتش چرخ یصندل يرو انیشا

 !ت هست؟

 ...یکن نیبهم توه يحق ندار: تکان داد شیچشم ها شیپ دگرانهیاشاره اش را تهد انگشت

 ...قتهیحق... ستین نیتوه_

دم  ياومد يکله شق، تو با کدوم عقلت تنها پاشد يآخه دختره : فوران کرد انیچشم غره رفت و شا سارا

 هــــــــان؟؟؟ ینیخونه بب یرفت بهیمشاور امالك بعدشم هلک و هلک با دو تا مرد غر

 .دیکش ادیرا فر هان

 سر من: ختیبلند آبان در هم آم ي هیگذاشته بود با گر شیگوش ها يرا رو شیسارا که دست ها غیج يصدا

 ...داد نکش

 !؟يبا خودت برد یبچه رو چرا برداشت نیا... یچیخودت ه... حقته نایببشتر از ا _
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 !فقط آبان مهم بود؟... آتش گرفت ساراناز

 ...نداره یربط چیبه تو ه... خودمه يبچه  _

 ...يبهم زنگ زد يکرد خودیب یلینداره پس خ یاگه به من ربط _

کردم تو  یمنو بگو که فکر م... اشتباه کردم... آره: دیحرص زده توپ. شود یکرد از کله اش دود بلند م یم حس

 ...يآدم شد

 .کنم یرو با پرسنل فاسدش مشخص م یاون مشاور امالک فیاالنم تکل... که بودم هستم ينه من همون خر _

 .مونم ینمکنارت  گهیلحظه هم د هیمن ... يا وونهیتو د: هم ترس گفت یزد و سارا با خشم و کم استارت

 .برد رهیدستش را به سمت دستگ و

باز سمت کمک راننده را محکم  مهیتنه اش خم شد و در ن مین يرو انیحرکت بود که شا يدر آستانه  نیماش

 ...بکشمت نیماش نیشو تا منم با هم ادهیپ يجرئت دار: بست

 .پرشتاب از جا کنده شد نیپدال گاز فشرد و ماش يرا رو شیپا

حتما کشت و  ان،یشا تیعصبان نهمهیشک نداشت با ا. نداشت یگونه عکس العمل چیرس قدرت هاز ت ساراناز

 .افتد یخون راه م

 ...بچه هالك شد _

 .خورد و تازه متوجه آبان شد یتکان دهیترس ان،یبلند شا يصدا با

 .بغل گرفتن آبان يرد کرد برا یدو صندل انیتنه اش را از فاصله م میو ن دیچرخ یکم اطیاحت با

 ...عیه... من: شانه اش گذاشت و آهسته گفت يآبان را رو سر

 .از ترس به سکسه افتاده بود. فشرد شیلب ها يانگشت دست راستش را رو چهار

تا من  نیماش يتو یمونیم: هشدار داد تیمشاور امالك ترمز گرفت و با جد يروبرو یوحشتناک يبا صدا انیشا

 ...برگردم

 !؟یکن کاریچ يخوایم... عیه... یم_

 ...به خودم مربوطه گهیاونش د: را باز کرد در

 ...تو رو خدا شر درست نکن: را از سر شانه مشت کرد و ملتسانه گفت انیشا وریپل

 ...امیبمون تا ب: ساراناز آزاد کرد يانگشت ها انیرا از م ورشیبه شانه اش داد و پل یمحکم تکان

 ...انیشا _
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 .را فشرد موتیو ر دیرا بهم کوب نیشد و در ماش ادهیپ

 ...یحساب يدعوا کی يآماده بود برا... داشتیرا تا ساعد باال داده بود و محکم قدم برم ورشیپل يها نیآست

 .را به جلو هل داد و وارد شد يا شهیش در

 ...دییبفرما: گفت عیمشغول بود، سر یکه موقع ورود ساراناز با زوج جوان يمرد همان

رو داد  نجایخانمم با من تماس گرفت و آدرس ا شیساعت پ میحدود ن... ریوقتتون بخ: گفت و جلو رفت یاهم

 !االن رفته؟... دنبالش امیتا ب

 ! خانمتون؟: باال انداخت ییابرو مرد

 ...هم همراهش بود کیبچه کوچ هی... خانم... بله _

 .زد بشیغ هویکه  گهیرو م یهمون خانم _

 !زد؟ بشیغ: دیبه چپ چرخ انیشا

با ... اومدن کیکوچ يخانم جوان با بچه  هیاز صبح فقط : دستش يتو یکیسرام یوانیبود با ل شیرو شیپ رها

کرده و گفته  یاما شاگردم تنها برگشت و گفت اون خانم عذرخواه... ننیشاگردم و صاحب ملک رفتن تا خونه بب

 ...زود رفته یلیشده و خ مونیپش

حاال شما ... گفتن خودشون هستن و پسرشون یم شونیا یول: را باال انداخت و اضافه کرد شیابرو يتا کی و

 !د؟یهمسرشون هست نیکنیادعا م

 !بود؟ ختهیر هیدار يرو بهیمرد غر نیا ياش را برا یتمام زندگ... نثار ساراناز کرد یدل احمقِ کودن در

 !با شاگردتون حرف بزنم؟ تونمیمن م: شد کیبه رها نزد یکم

 لشیچون خانمم موبا... کجا از هم جدا شدن قایبدونم دق خوامیم: و به سرعت اضافه کرد دیموشکافش را د نگاه

 .دهیرو جواب نم

 ...ایرضا ب... رضااااا: سر تکان داد و سپس بلند صدا زد رها

شده  هیتعب یشرق وارید يکه تو يز درکرد، ا یخوش م يرا با دستمال کاغذ شیدست ها کهیدر حال یجوان پسر

 !بله؟: اومد رونیتا آن لحظه متوجهش نشده بود، ب انیو شا

 !خونه؟ دنید يبرا يشما همراه خانم من رفته بود: رفت کشینزد انیشا

 مونیگفتن پش هوی شونیاما ا... میبا هم رفت... بله: گفت يآب دهانش را قورت داد و با تظاهر به خونسرد پسرك

 ...آاااااااخ... رون.... ـیاز ساختمون زدن ب عیشدن و سر
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پشت  واریصورتش خورد و تا به خودش بجنبد، از کمر به د يتو انیشا یشانیپ يضربه  ه،یاز ثان يکسر يتو

 .شد دهیسرش کوب

 !؟یکنیم کاریآقا چ: دندیکه آنجا حضور داشتند از جا پر يمرد سه

د آخه ! آره؟ رونیشد و از ساختمون زد ب مونیکه پش: دیش عربده کشصورت يپسرك را مشت کرد و تو ي قهی

 ها؟ يتو مگه خودت خواهر و مادر ندار** ـید

 .پسر فرود آمد و خون با شدت فواره زد ینیب يمشت محکمش درست رو نباریا و

 گفتیم راهیو بد و ب دیکوب یبا تمام قدرت مشت و لگد م انیو شا دیکش یاز پشت شانه ها و لباسش را م یکس

 .محکم هم نثار سر و صورت خودش شد يچند ضربه  نیب نیو در ا

 !؟یکن یم یمعلوم هست چه غلط کهیمرت: دشیو عقب کش دیچیدور کمرش پ یدست

 دیکشون یملک م دنید يزن مردمو به بهانه ! نجا؟یا دیکن یم یمـــــن؟؟؟ شما ها چه غلط: و هوار زد دیچرخ

 !؟یخونه خال

 !؟یچ: بهت زده گفت یکیهر سه نفر گرد شد و  يها چشم

 ...بهش خوش آمد گفته بود انیبود که بدو ورود شا يمرد همان

 !؟يکرد یرضا باز چه غلط: به پشت سرش نگاه کرد انیشا يزد و از سرشانه  پلک

 ...پس سابقه دارم هست: پوزخند زد انیشا

 .مانعش شدند يگریباز به سمتش هجوم برد که رها و مرد د و

 ...به خدا ییدا: دینال پسرك

 ...فقط خفه شو... خفه شو_

 ...انیشا... ــــنیه _

 .ساراناز بود يزده  رتیح يصدا

 !ن؟یمگه نگفتم بمون تو ماش: دیرا چرخاند و حرص زده توپ سرش

در  انیشا يروخته براف يبماند و حاال با چهره  نیماش يبود تو اوردهیدلش طاقت ن. به جلو برداشت یقدم سارا

 .خون آلود بود، مواجه شده بود شیابرو يو گوشه  ینیب کهیحال

 ...کنمیم تیاز همه تون شکا: دیکردن بود، گرفت و غر هیگر ينگاهش را از ساراناز که در آستانه  انیشا

 .که نگهش داشته بودند، آزاد کند يدو مرد يکرد خودش را از حصار دست ها یسع و
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 ...میآبرو دار نجایما ا... آقا تو رو خدا _

دونم  ینم... خوامینفهم معذرت م يپسره  نیمن از طرف ا... خواهرم شما ببخش: رو به سارا التماس کرد و

 ...شهینم شیحال... هنوز بچه س نیا... کن و ببخش یشما بزرگ یکرده ول کاریچ

 ...گمشو... االح نیهم... رونیرضا برو ب: دیو مرد غر دیلب گز سارا

 . برخاست و لنگان به سمت در رفت نیزم يناالن از رو پسرك،

 .رساند انیشا کیدر کنار رفت و خودش را نزد يچندشش شد و به سرعت از جلو ساراناز

 .باالخره موفق شد خودش را از حصار دست مردها برهاند انیشا

که  يهر خر ای... به اون صاحب ملک: و گفتچشم هر سه مرد تکان داد  شیپ دیتهد يرا به نشانه  انگشتش

 .بزرگش گوشش بود کهیوگرنه ت ستین نجایشانس آورد که االن ا دیهست هم بگ

 ...شما و خانم هستم يشرمنده ... خوامیمن معذرت م... چشم: بود که تند تند سرتکان داد رها

 .از سه مرد فاصله گرفت و به طرف ساراناز رفت یکم

 .به عقب برداشت یاز ترس قدم سارا

 .نکرد یشد اما از ترس اعتراض دهیحرکت مچش را گرفت و سارا دنبالش کش کی با

 .کرد یبنگاه را ترك م یکردند که عصب ینگاه م یبا ترس و لرز به پسر جوان یمرد بنگاه سه

 ...انیشا: آهسته گفت ساراناز

 ...نگو یچیه... سیه: را رها کرد مچش

 .دیکش را مالخفه شد و مچ دردنا شیصدا

 ...!!نبود... دیدست کش راهنشیپ بیبه ج گارشیکردن پاکت س دایپ يبرا انیشا

 ...داشبورد گذاشته باشدش يتو دیقدم برداشت و فکر کرد شا نیبه طرف ماش یعصب

کمک راننده  یصندل يرا دور زد تا رو نیسوار شد، به سرعت ماش انیشا یاردك وار دنبالش کرد و وقت سارا

 .ردیبگ يجا

 .همانجا بود گارشیطبق حدسش، پاکت س... شد و در داشبورد را گشود خم

 .سر و صدا سوار شد یو ب اطینشست و سارا با احت راست

اما . نیماش رونیفکر کرد کاش حداقل برود ب. بود نیماش يآبان تو... بکشد گاریس انیخواست شا ینم دلش

 .دهانش بکوبد يهمانجا تو انیشا دیترس یم... اوردیجرئت نکرد فکرش را به زبان ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٢٨٩ 

 .پنجره گذاشته بود يآرنجش را لبه  انیشا

 .به آبان افتاد نهیآ يکرد و همان لحظه نگاهش از تو کینزد گارشیرا به س فندك

 .رونیرا از پنجره انداخت ب گاریکرد و س یپوف

 .کرد یاش حس م شانشیرا سمت راست پ يزد و سوزش بد یدل م شیها قهیشق

برادر ! ؟يتو مگه پدر ندار... ییجاها نیهمچ یآخرت بود پاتو گذاشت يدفعه : به حرف آمد يگرفته ا يصدا با

اصال تو ! من مگه مردم؟... يریاز اونا کمک بگ یاصال به خاطر مخالفتشون با مستقل شدنت نتون رمیگ! ؟يندار

 !که برات دنبال خونه باشم؟ یمگه خودت به من نگفت

دنبال  مونییخب گفتم اگه دوتا یول... چرا: کرد، جواب داد یم يباز فشیبا بند ک کهیش، درحالبغض و مرتع با

 ...دارم یسخت طیمن واقعا شرا انیشا... میبرس جهیزودتر به نت دیشا میخونه باش

 .وارد بنگاه شد یهمان پسرك عوض. نشست خیبغل، بالفاصله س ي نهیبه آ یکرد و با نگاه یپوف

 .هم متوجهش شد ساراناز

بسه تو رو : را گرفت شیبرد و سارا بالفاصله با دو دست بازو نیماش ي رهیدستش را به سمت دستگ انیشا

 .ادب شد د،یکه با يباندازه ا... خدا

 .نگاهش کرد رهیخ انیشا

: دیاش باال کش یشانیتا پ انیپشت لب شا يانداخت و نگاهش را از خون خشک شده  نییدستش را پا سارا

 ...داره يزیهنوز خون ر تیشونیپ

 ...صبر کن... نه دست نزن بهش: اش باال آورد و سارا تند گفت یشانیلمس پ يرا برا دستش

 .آورد رونیب یو دستمال مرطوب دیرا کش فشیک پیسرعت ز به

 ...بچرخ سمت من خردهی: اش گفت يباز کردن بسته بند نیح

 ...خوامیمعذرت م: مکث لب زد یاطاعت کرد و سارا دستش را باال برد و با کم انیشا

 ...خوامیمعذرت م _

 ...زل زد انیو براق شا یمشک يهوا خشک و شد و متعجب به مردمک ها يرو دستش

 ...چه هماهنگ: لبخند زد انیشا

 ...زدمیسرت داد م دینبا: داد هیزاو شیلب ها به

 ...حرف زدممنم بد : دیرا دزد نگاهش
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 .اش گذاشت یپبشان قیشکاف نسبتا عم يرو اطیدستمال را با احت و

زخم  نیا... ادیبند ب شیزیروش باشه تا موقتا خونر نیفعال بذار ا: گفت يو سارا با دلسوز دیبلند آخ کش انیشا

 ...دمید یکی ریمس يمن تو... برو درمانگاه... داره هیبه بخ ازین

* * * 

 

را  ورشیزده از پل رونیب ي قهیکه  ینیح. آمد نییو از تخت پا دیکش نییرا پا ورشیو سپس پل راهنیپ نیآست

آغوشش تکان  ينشسته و آبان را آهسته تو یصندل يکه رو دیکرد، پرده را کنار زد و ساراناز را د یمرتب م

 .دهدیم

 ...یینجایتو که هنوز ا: رفت و کالفه گفت جلو

 يو کار قیکرد زخمش آنقدرها عم lاش، خدا را شکر یشانیپ يبه چسب گوشه  رهیو خ دیاز جا پر ینگران سارا

 !؟یخوب: داشته باشد هیبه بخ ازینبوده که ن

 ؟یکن ضیبچه رو مر نیا یدست یدست يخوایم... آلوده س طشیمح نجایا: توجه به سوالش غر زد یب

 دهیصورت رنگ پر يکرد انداخت و باز رو ینگاه م يآبان که اطرافش را با کنجکاو اریهش يبه چهره  ینگاه

 ...شهیم یچ نمیبب خواستمیخب م: برگشت انیشا ي

 ه؟ینمائیس لمیمگه ف _

 ...اَه... تو یزنیچقدر غر م _

 .کرد و چشم غره رفت و از ساراناز فاصله گرفت یپوف

 .کرد یها را پرداخت م نهیرا دنبال کرد که هز انیوار شا اردك

 .را ترك کردند کینیکلهم  دوشادوش

 بهیغر بیاون آمپول عج: دیکرد پرس یم دادیدرش ب يکه کنجکاو ییرا فشرد و ساراناز آهسته با صدا موتیر

 برات بزنه؟ یبود از دکتر خواست یچ

 ؟یدونستیم ،یفضول یلیتو خ: چشم نگاهش کرد يگوشه  از

 .نیگفت و پا تند کرد سمت ماش یشیا

 .سردردم بود نیتسک يبرا: خنده داشت ي هیته ما یکه کم دیرا از پشت سرش شن انیشا يصدا

 ؟يدار گرنیتو مگه م: دیبا مکث چرخ ساراناز
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که مشغول به کار شدم،  يهفته ا کیآخه همون : داد حیرا باال برد و سارا به سرعت توض شیابرو يتا کی

بعد ... کنه قیکردم براش تزر یکار م ششیآورد تا اون دکتره که پ بهیغر بیآمپول عج نیاز همکارا از هم یکی

 .داره گرنیازش، گفت م دمیکه پرس

 !خب؟ _

 ؟يحاال تو هم دار _

 ؟یچ _

 ...گرنیم _

 ؟یدونست ینم _

 و؟یچ_

 و؟یچ یچ_

 !ها؟_

 !آها _

 !منو؟ يمسخره کرد: دیکش غیطاقت ج یب

 ؟یکش یم غیچرا ج ابونیو خت: را گرد کرد شیسرکوب شده، چشم ها يخنده ا با

 .سوار شدن گشود يرا برا نیو در ماش دییهم سا يرا رو شیدندان ها ساراناز

. دیرا کوب نیکرد که چگونه در ماش یدخترك نگاه م يو حرص زده  یبه حرکات عصب يبا لبخند محو انیشا

 .دیایدر ب غشیکه ج ییرا محکم بکشد تا جا شیخواست با دو انگشت گونه ها یدلش م

 برسونمت خونه؟: گرفت يراننده جا یصندل يسر تکان داد و رو نامحسوس

 !؟...خونه: لب تکرار کرد ریز ساراناز

 .کشه یمامانم منو م: دیکش رونیب فشیرا از ک لشیگفت و دستپاچه موبا يبلند يوا و

 .خانه شان را گرفت يبه سرعت شماره ... رفت جیصفحه سرش گ يرو يکال ها سیتعداد م دنید با

 دفعه؟ هیشد  یچ: کرد یمتعجب به حرکات شتابزده و دستپاچه اش نگاه م انیشا

 . را به گوشش چسباند لیهوا تکان داد و موبا يساکت باش تو یرا به معن دستش

 ! بذارم؟ یابونیمن از دست تو سر به کدوم ب... ساراااااا: مادرش باعث شد پلک ببندد غیج يصدا

 .دمینشن... بوده مامان لنتیسا میگوش: زمزمه کرد شرمنده
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 ...االن دو بعد از ظهره دختر رونیب یساعت نه صبح از خونه رفت! تو؟ ییکجا _

 ...امیتا شب م... دارم يکار هیمامان ... خب_

 !خبر از ما؟ یب یکنیم کاریچ يشب؟؟؟؟؟ ساراناز دار: دیکش غیخانم ج ایثر

 حیخونه توض امیم... نگرانم نباش... قطع کنم مامان دیبا: گفت یگوش يو توانداخت  انیبه شا ینگاه مین

 ...دمیم

 !نه؟ ،یکن تیهمه رو اذ ادیکال خوشت م_

 !هوم؟: اخمو نگاه کرد انیرا الك و به شا لشیموبا

 ...شهیهم یکردن تیتو فاز اذ _

 کننیم یزندگ یموجودات هی: گفت تیفرمان ضرب گرفته بود، با جد يرو کهیبا درحال انیاخم کرد و شا سارا

 نیا ریتقص... هــــا ستیدست خودت هم ن... یکن تیاذ گرانوید یه شنیبدن آدما، که باعث م يتو

 ...يدار ـــــادیموجودات ز نیفک کنم تو از ا یاسمشون رو بگم ول سیاالن جاش ن... موجوداته

 ...ادب یب ؟؟؟یدونست یم ینزاکت یفرهنگ و ب یو ب تیترب یب یلیتو هم خ: داغ کرده بود سارا

 ...گن یهمه بهم م... هوم: سر تکان داد خونسرد

 .ردیخواست از حرص خودش را گاز بگ یدلش م سارا

 . چانه اش سخت شده بود... داد هیتک یبه صندل نهیبه س دست

سر  میکجا بر نمیبگو بب... یبمون رونیب يخوایکه تا شب م یخانوم محترم: دیاستارت زد و آهسته پرس انیشا

 ...کنه یمامانم سکته م... سر و صورت برم خونه نیتونم با ا یچون منم نم ؟يظهر

 ...من گرسنمه: کرده لب زد بق

 !خب؟ _

که  شهیم یاوووف از ک... نشسته ارشوریچرکولک ها با گوجه و خ نیدو نون از ا يبندر هی...کردم يهوس بندر_

 ...نخوردمممم

 ...تر جانزدهیخودش ه يشد و صدا یدرهم م شتریب انیشا يآورد، چهره  یان مکه به زب يکلمه ا هر

 !؟يبخور یتونیم يکرد فیرو که اآلن توص ینیواقعا ا: دیپرس يلحن بد با

 یبگ يخوایحتما م... نکن يتو اونجور افهیق... خوردم نایسرم از ا يموها يبه اندازه : دیسارا به سمتش چرخ سر

 ؟يتو تا حاال نخورد
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 رو بخورم؟ يمضر يغذا نیهمچ دیچرا با... معلومه: به جانب گفت حق

 یبار که فست فود خوردم همون شب نیآخر. خوادیم چیبه هر حال من دلم ساندو... یسوسول یلیتو خ... شیا _

 ...داد فست فود بخورم یمامانت بهم اجازه نم. خونه ياومد يدیخر تزایبود که پ

 يوگرنه شناگر ماهر ند،یب یآمدن از پارك راهنما زد و در دل اعتراف کرد ساراناز آب نم رونیب يبرا انیشا

اما . است ییدست و پا یو البته ب یکرد سارا دختر کم حرف و خجالت یفکر م شیچند وقت پ نیتا هم... است

سارا ... ان فرق کرده بودتا آسم نیزم دشیاعق یدست و پا بودن ساراناز، باق یبر ب یاش مبن دهیحاال، با حفظ عق

 .داشت فیپررو هم تشر یتا قسمت یبلکه کم چ،یو کم حرف که نبود ه یخجالت

: دیکرد، پرس یساالدش را باز م يساراناز نشسته بود و پوشش رو يروبرو يرو کهیبعد، درحال ي قهیدق ستیب

  ان؟یخانواده ت با مستقل شدن تو کنار م یمطمئن

کنار پنجره گذاشته  ش،یروبرو يا شهیش زیم يرا رو رشیکر. آبان را مرتب کرد ينازك و پرز دار رو يپتو سارا

 .دمیخوام رو انجام م یکه م يمن کار... انین توننیم ان،یکنار ب توننیاونا م: بود

 ذاشتنیاگه به خواسته هام احترام م: و آهسته گفت دیسارا ظرف ساالدش را جلو کش. چانه زد ریرا ز دستش

 .شد ینم ينطوریوقت ا چیه دیشا

 . فرو برد ییپر کاهو يرا تو یکیگفت و چنگال پالست يا دهیهومِ کش انیشا

 انیبه شا دیکش یسرخ شده کرده بود و خجالت م ینیزم بیهوس س. ساالدش را پس زد یلیم یبا ب سارا

 .دیبگو

سفارش  ینیزم بیس شیتا آماده شدن سفارششان، برا ،یسوال چیه دنیآمد، بدون پرس یم رونیکه ب انیک با

 .دانستیسارا را از خودش بهتر م ي قهیسل. دادیم

 !؟يخور یچرا نم _

 د،ید یاش را که م یشانیپ يورم داشت و چسب گوشه  یاش کم ینیب. دیباال کش انیرا تا صورت شا نگاهش

 هوم؟: گرفت یعذاب وجدان م

 ! ؟يساالد دوست ندار _

 .تکان داد و نچ گفت نیطرف را به سرش

 !؟يخوایم ینیزم بیس _
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 دمیاون روز د: شانه باال داد یکوتاه يداد و با خنده  هیتک یبه صندل د،یساراناز را که د يزده  رتیح ي چهره

 ...يزدیماهان پاتک م يها ینیزم بیبه س یداشت

 !؟يدیواقعا د: دیخنده اش گرفت و با خجالت لب گز سارا

به  انیچرا پرن يفکر کرد... ام ينطوریمن خودم هم هم... خجالت نکش: به جلو خم شد و پچ پچ کرد یکم

 !خونم تشنه س؟

 !؟يریپسرش رو کش م يها ینیزم بیفقط چون س: زده زمزمه کرد شگفت

 .کند يخوددار دنینتوانست از خند انیجمله آنقدر بامزه شده بود که شا ياش موقع ادا افهیق

 .شاپ حضور داشتند جلب کرد یکاف يرا که تو يخنده اش، توجه چند نفر کیشل بلند يصدا

 !!حد خنده داشت؟؟ نیحرفش تا ا يکجا... دیبا اخم عقب کش ساراناز

 حرف من انقدر خنده دار بود؟ يکجا: را به زبان آورد فکرش

 ...یکردم تو انقدر بامزه باش یمن واقعا فکر نم: به خود مسلط شد ریتاخ یبا کم انیشا

 ...یبلد باش دنیخند یکردم تو حت یمنم فکر نم: دلش اعتراف کرد يتو

 .دیاز راه رس شانیبا سفارش ها شخدمتیبود تکرار کند، پ دهیپرس شیپ هیرا که چند ثان یتا خواست سوال و

 د؟یندار يا گهیامر د: دیو پرس گذاشت زیم يدوبل را رو ریهات داگ با پن چیظرف پاستا و ساندو يمحتو ینیس

 ...ینیزم بیدو تا س: به ساراناز انداخت ینگاه مین انیشا

 ...سر تکان داد و دور شد شخدمتیپ

 ...خواستم االن ینم گهید: آهسته و با خجالت گفت سارا

 ... دمیرو م بشیخودم ترت شینخورد... نترس: دیجلو کش زیم يمرغ و قارچش را رو يپاستا يخونسرد با

 ؟یستیگرسنه ن... گهیبخور د: اشاره زد ینیبا سر به س و

کافه رو  نیا يمنو يمن همه : چنگالش را به سمتش تکان داد انیرا برداشت و شا چشیحواس ساندو یب سارا

 ... حرف نداره... حداقل دو بار امتحان کردم

 !؟نجایا يایمگه چقدر م: دیرا باز کرد و متعجب پرس چشیدور ساندو پوشش

 کیچون نزد... خورمیم نجایکه تا عصر کالس دارم، نهارم رو ا یمواقع... سازه یدانشگاه به من نم يغذا _

 ...ستیراه ن شتریب قهیدوازده دق - ده  ادهیپ... دانشگاهه

 .گفت و مشغول خوردن شد یآهان
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شده بود و نه لقمه  یلبش که سس ينه حواسش به اطرافش بود نه گوشه . کرد ینگاهش م یچشم ریز انیشا

 یخودش نشسته و نهار م يو خونسرد انگار پشت کانتر خانه  يعاد. داشتیبرم يرا با کالس و مورچه ا شیها

 .خورد

 ي هیمثل بق یحت. گذاشت یچوب ینیس يرا خورد و پوششَش را مچاله شده تو چشیآخر ساندو يذره  تا

 .کرد ینم يریس يوغ ادعابه در شیسوم غذا کیهمسن و سالش، با خوردن  يدخترها

 . کرد یگره خورد که زل زل نظاره اش م انیرنگ شا یمشک يساراناز به مردمک ها نگاه

 ؟يخور یچرا نم: دیو پرس دیکش رونیب زیم يرو يا شهیش ياز جعبه  یدستمال

 .زد هیتک یصندل یخورد و به پشت یتکان محسوس انیشا

 .ظرف پاستا متوقف شد ياز صورت ساراناز سر خورد و رو نگاهش

 ...!دست نخورده مانده بود شیغذا

 .نگه داشته بود انیآبان را شا ریآمدند، کر یم رونیشاپ که ب یکاف از

 .بعد از ظهر بود ي قهیدق ستیسه و ب ساعت

 م؟یکن کاریحاال چ... خب: دیچرخ یکم یصندل يسوار شد و رو ن،یماش يشدن آبان و ساراناز تو ریاز جاگ بعد

 ...مینیخونه بب میبر: گفت جانزدهیه سارا

 ...خورهیمشاور امالکه بهم م یحالم از هر چ گهید _

 !؟یکمکم کن يخوا ینم یعنی _

 .و دستپاچه بود دهیترس شیصدا

... االن ستیباز ن ییجا... مردم همه تو خونه هاشون خوابن... اما خب سر ظهره... نه: گفت متیبا مال انیشا

 ...دنبال خونه میبر گهیدو ساعت د یکیو  میاحت کنکم استر هی شهیم

 ...خوام برم خونه مون یخب من نم: داد نیاش را چ ینیب یناراض

 ...کشه یچند ساعت طول م میخونه و برگرد میتازه تا بر... منم: داد و زمزمه کرد رونیرا پرشتاب ب نفسش

 م؟یکن کاریخب چ _

 ...تره کینزد انیپرن يخونه : نامطمئن گفت انیشا

 ...يخوام مزاحمشون بشم سر ظهر یمن نم _

 ...خواهرمه ها يخونه : پنجره گذاشت يداد و آرنجش را لبه  نییرا پا شهیش
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 ...زشته... خب باشه _

تا  يپر شیپ يذاریضمنا آبان رو هم م... میکنیاستراحت م یساعت مین هیاونجا  میر یم... ستیزشت ن _

 ...لباسا و دم و دستگاه نیا يتو دیبچه پوس نیا... بالشدن میکارمون تموم بشه و شب بر

 .شد یبه مادربزرگ ها م هیشب يادیز انیاوقات شا یگاه... کرد زیرا ر شیچشمها

 !باشه؟ _

 !باشه؟ یچ: حواس تکرار کرد یب

 !خب؟ ان،یپرن يخونه  میر یم _

 ...خب: داد و لب زد شیرو شیپ ابانیرا به خ نگاهش

*** 

متوجه  یانقدر که حت... شوکه شده بود یکنار هم، آن هم در آن ساعت از روز حساب انیسارا و شا دنیبا د انیپرن

 .نشد شیابرو يمتورم و چسب پهن باال ینیب

 .کرد ینازکش را باال انداخته بود، نگاهشان م يابروها کهیدرحال

 تو؟ میایب: دیگفت و آهسته پرس یاهم انیشا

 .بود ستادهیدر ا يما هنوز هم جلوا... گنگ سر تکان داد انیپرن

 ...کارمون یپ میکنار بگو ما بر ير یاگه نم يپر: گفت انیرد و بدل کرد و رو به پرن یساراناز نگاه با

 ...نیخوش اومد... تو نیایب... هول شدم خب... دیببخش: در کنار رفت و به داخل دعوتشان کرد ياز جلو شتابزده

 .به ساراناز اشاره کرد و خودش پشت سرش وارد شد انیشا

 سارا جون؟  یخوب: دیپرس ششیپ هیچند ثان یجیبا همان گ انیپرن

سرش جوالن  يتو يفکر موذ کی. دیچرخ انیو دعوت به نشستنش کرد و سپس رو به شا دیاش را بوس گونه

 .گفتن و نگفتنش درمانده بود نیو ب دادیم

 .تکان داد يسر کرد و نامحسوس يسرفه ا تک

 .را باز کرد راهنشیپ نیسر آست يکاناپه گذاشت و سپس دکمه ها يدسته  يرا در آورد و رو ورشیپل انیشا

 ...کنم زونیبده آو اریمانتوت رو در ب... ساراناز: اهسته گفت انیپرن

 ...یمرس... نه راحتم: سرتکان داد خجالتزده

 .جمله اش کرد ي مهیضم يلبخند و
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 ...يپر: آرام پچ پچ کرد. پشت سرش روان شد انیکه به اشپزخانه رفت، بالفاصله شا انیپرن

 ؟يشده؟ دعوا کرد یصورتت چ: گفت يبلند نیو شوك زده، ه دیعقب چرخ به

 ؟يدیاالن تازه د: را باال انداخت شیابروها

 ...دهش یحاال بگو چ... شما دو تا با هم که متوجه نشدم دنیخب انقدر تعجب کردم از د _

 ...نیبب... ستین يزیچ: نداشته باشد دید منیبرد تا به نش خچالیرا گرفت و به طرف  مچش

 .کرد فیو اتفاقات از صبح تا همان لحظه را تعر دیلبش انگشت کش يگوشه  به

آخه؟  هیچه کار نیا س؟یدختره مگه عقل تو کله ش ن نیا... خدا مرگم بده: محکم چنگ زد به گونه اش انیپرن

 ؟یچ اوردنیسرش م ییاگه بال

 ... هم تحت فشاره خب چارهیب نیا. خب بابا توام لهیخ... ــسیه: را فشرد ساعدش

بابا آدم هرچقدر هم  يا: را باز کند و در همان حال زمزمه کرد خچالیرا کنار زد تا در  انیتکان داد و شا يسر

 ...یخالبره خونه  شهیپا نم بهیتحت فشار باشه با دو مرد غر

 !!؟؟یخونه خال: خنده ریپق زد ز انیشا

خوشبختانه محمد وقت . دیکش یپر بودن جعبه نفس راحت مهین دنیرا باال داد و با د ینیریش يجعبه  ي گوشه

 .اوردیها را ب ینیریش ينکرده بود دخل همه 

 ...یکن ینبود که تو فک م يزیمنظورم اون چ: آورد و غرغر کرد رونیرا ب جعبه

 ...متوجهم: گفت تیداد و با تظاهر به جد هیتک نتیکمر به کاب از

 نیا. ها يندازیبعدشم دفعه آخرت باشه دعوا راه م. خودتو مسخره کن: و گوشش را تاب داد دیچرخ یتاگهان

 کنن؟ یم کاریچ ییآدما نیچیبا هم یدونیم نیکرد یم تیشکا. مملکت مگه قانون نداره

 .گوشش را رها کرد انیپرن. آه و ناله سرش را تکان داد با

 ...حاال که تموم شده گهید: جدا کرد یدستبرد زد و رولت دیچ یم سید يتو انیکه پرن ییها ینیریش به

 ...رو آب کن بزن به برق يبرو اون کتر. نایدست نزن به ا _

 .گرفت ییظرفشو ریش ریرا ز يها دل کند و کتر ینیریاز ش یتیبا نارضا انیشا

 ...من تازه نهار خوردم زمیعز نیبش ایجون ب يپر: آمد یساراناز از سالن م يصدا

 ...اومدم: گفت بلند
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فنجون ها هم ... پشت سرته نتیهمون کاب يخشک تو يچا... ادیرو بذار جوش ب يکتر: تذکر داد انیرو به شا و

 ... دوم از سمت راست نتیکاب يتو

 ..يپر... ا... من دو دقه اومدم استراحت کنم برم دنبال کارم يپر: را گرد کرد شیچشمها

 .توجه آشپزخانه را ترك کرد یب انیپرن

... دمتونیمن تعجب کردم د ؟یخوب... زمیعز نیبش: شانه اش گذاشت يدست رو انیشد و پرن زیخ مین سارا

 ...کنم ینشد درست احوالپرس نیهم يبرا

ما هم  گهید... شناسهینگهبان منو م ستین يازیگفت ن... میگفتم خبر بد انیمن به شا: لب زد یشرمندگ با

 ...باال میاومد

 ... اشکال نداره: پا انداخت يزد و پا رو لبخند

 ...نمیبب ایب... خوشکلم... آبان: کرد یم يقرار یآغوش سارا ب يذوق زده به آبان نگاه کرد که تو و

 .زد هیگر ریبان بالفاصله زبغل گرفتنش دراز کرد و آ يدستش را برا و

 ...ساکت بودا شیپ ي قهیچند دق نیتا هم... بابا يا: نچ گفت یبا ناراحت سارا

 ...گرسنشه دیشا _

 ...واال دونمینم _

 .رفت یبهداشت سیبه طرف سرو انیاز جا بلند شد و با اجازه از پرن و

 . بود ینیس يتو وانیل کیدو فنجان و . آمد رونیاز آشپزخانه ب انیشا

 ! کو سارا؟: را برداشت شیچا وانیگذاشت و ل زیم يرا رو ینیس

 ستن؟یشوهر و بچه هات ن: دیبه اطراف پرس یبا نگاه و

ماهان موند  میبود نایخونه باباش ا شبید... محمد سرکاره: زانو صاف کرد ياش را رو ینخ راهنیپ دامن

 ...خوابه الدمیم... همونجا

 ...خوابم یم کمیاتاق ماهان  رمیمن م... ستیسر و صدا ن گمیم: فوت کرد شیو به چا دیکش یهوم

 .بسته شدن در اتاق آمد يبعد صدا یدور شد و لحظات شیچا وانیبا ل انیسر تکان داد و شا انیپرن

 .از جا بلند شد و به سمت راهرو رفت. زد یم شیکه صدا دیناله مانند سارا را شن يصدا

 سوخته؟ يبچه م چطور يپا نیبب: گفت پر اشک ییبا چشمها سارا

 ؟يمگه عوضش نکرد رونیب ياز صبح که از خونه اومد... اوخ: اخم کرد انیپرن
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 ...نه: کردن بود هیگر يدر آستانه  ساراناز

 ...امیاتاق خوابم، منم االن م يبرو تو ایب... نداره که هیگر... زمیباشه عز: شانه اش گذاشت يرو دست

 .شد الدیوارد اتاق مشترك ماهان و م انیرا ترك کرد و پرن یبهداشت سیسرو نیف نیبا ف سارا

 .بود ستادهیا الدیتخت م يباال انیشا

 ...ینکن دارشیب: کرم و پودر بچه را برداشت و تذکر داد زیم يرو از

 کف اتاق انداخت و مالفه اش را هم ي چهیقال يبالش ماهان را رو... گفت و از تخت فاصله گرفت ینچ

 خب؟ ،یکن دارمیب گهیساعت د میاگه من خوابم برد ن: برداشت

 .سر تکان داد و اتاق را ترك کرد انیپرن

قبل آرام تر شده بود، نگاه  یقینسبت به دقا یآبان ينشسته بود و به چهره  انیپرن يتخت دو نفره  يلبه  سارا

 . کرد یم

که هم سن و  یهمان وقت. انداخت یآمدن ماهان م ایبعد از بدن يروزها ادیرا  انیبود و پرن سیخ شیها پلک

و  يو اگر سود زدیم هیگر ریماهان، خودش ز يقرار یکه با هر ب يطور... تجربه یسال سارا بود و البته ب

 .انجام بدهد دیبا يدانست چه کار یمادرشوهرش نبودند، نم

 . شانه اش گذاشت و کنارش نشست يرو دست

 ...اوردمشیهمراه خودم م دیااصال نب: با بغض گفت ساراناز

 .آبان را به آغوشش سپرد دیسارا با ترد. گرفتن آبان دست دراز کرد يبرا

 ...پوشک دارم فمیک يتو: کودك کرم زد و سارا زمزمه کرد يدقت و حوصله به پاها با

 ...بذار نفس بکشه بچه نیخواد بش ینم: سر تکان داد انیپرن

 ...ينطوریا هیرآخه خط: به لب آورد یکمرنگ لبخند

 ...گردمیاالن برم ارمیب ییمن برم دو تا چا نیبش... اشکال نداره: باال داد چانه

 .مخالفت بدهد اتاق را ترك کرد يبه ساراناز اجازه  نکهیبدون ا و

 .به اتاق برگشت ینیریش سیو با د ختیر يچا مجددا

 .لبخند زد سارا

 .خوشخواب گذاشت يرو نشانیرا ماب ینیتخت نشست و س يلبه  انیپرن
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بهم گفت چه  انیشا: آهسته گفت انیکرد که پرن یدادن به آبان باز م ریش يرا برا شیمانتو يدکمه ها ساراناز

 ...افتاده یاتفاق

 ياما کار... ستمیکردن ن حتینه، که من اصال اهل نص ای يدونم متوجه شد ینم: رك گفت انیو پرن دیگز لب

 ...چگانه بود ساراب یلیبه نظرم خ... يکه تو کرد

_ ... 

معروفه هم نسبت  يدیق یو ب یالیخ یکه به ب یانیشا یحت... يزیما چقدر عز يکه برا یدونیتو خودت هم م _

اما . يزد یعمل نیدست به همچ يکنم که چون تحت فشار یمن درکت م. کنهیم تیبه تو احساس مسئول

 ...باشه یتلخ برات درس عبرت يتجربه  نیا دوارمیام

 ...هست _

 نیا الیخ یکنم که ب یاآلنم ازت خواهش م... میبدون ما هست ،یداشت اجیهر جا به کمک احت... هر وقت _

بدترش ... سارا يبنگاه به اون بنگاه بر نیاز ا یزن جوون، ه هیتو به عنوان  ستیواقعا درست ن... یموضوع بش

 ...و اونوقت يبد حیبراشون توض يرو که دار یتیوضع دیبا ،یزنیبه هر جا سر م کنهیم جابیا طیکه شرا نهیا

اون  يتونم تو ینم... شمیم تیمن واقعا دارم اذ... يشه پر ینم: به تاسف تکان داد و سارا وحشتزده گفت يسر

 ...خونه

چشم  انیپرن يجد يتمام گذاشت و به چهره  مهیکه به عالمت سکوت باال آمد، جمله اش را ن انیپرن دست

 .دوخت

 یتون یمسلما از پدر و برادرت که نم. خانواده يبسپرش به مردها. بود که خودت کنار بکش نیمن ا منظور _

طرف و  نیهر کدوم دو تا آشنا ا... کنم یمحمدم من باهاش صحبت م... هست انیاما خب شا... يریکمک بگ

نه با دعوا و سر ... یکن هیتوج وکن خانواده ت ر یمدت تو هم سع نیا يتو... شهیاون طرف دارن باالخره حل م

که چرا ... رو بگو طتیشرا... شهیدرست نم یچیه دادیبا داد و ب... حرف بزن یمنطق کنمیم دیتاک... و صدا

 ...یکنارشون بمون يخوا ینم ای یتون یچرا نم... یمستقل بش يخوایم

 ...کنن یاونا قبول نم _

تو ... انیکنار ب شنیمجبور م ای ان،یکنن و کنار م یقبول م ایباالخره ... رو بگو لتیدال... تو حرفت رو بزن _

 هوم؟... رهیبگ يانجام بد يخوایرو که م يکار يتونه جلو ینم چکسیپس ه... يزن آزاد هیاآلن 

 ...دیشا: مکث لب زد با
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 ...بخور سرد شد: اشاره زد يسر به فنجان چا با

 . تخت خواباندش ياز آغوش سارا گرفتش و رو اطیبا احت انیپرن. هم افتاده بود يآبان رو يها پلک

 . شد و لبخند زد رهیمعصومش خ يلذت به چهره  با

 .داشت انیو شا انیک يها یآلبومش از بچگ يتو يبود که سود ییمثل عکس ها قایو حالت صورتش دق افهیق

 .گذاشت و بلندش کرد ینیس يرا تمام کرد و فنجان را رو شیچا سارا

 ...کم استراحت کن هیتو ... برم یکجا؟ بده خودم م: تمچش را گرف انیپرن

 ...آخه _

شد  داریب يدید هوی... ستیمعلوم ن شیداریخواب و ب کیبچه کوچ... بزن یچرت هیتو هم  دهیتا آبان خواب _

 ؟يخوایم یلباس راحت... کنم یم دارتیکه خواست بره ب انیشا... یاستراحت کن ینتونست گهید

 ...یمرس... نه راحتم: آزاد شده بود را پشت گوش زد پسشیکه از کل ییمو دسته

 .داشت یشده بود، حس خوب جادیا شیکه صبح برا یبا وجود تنش... ماه ها دیشا... بعد از مدت ها... لبخند زد و

 .دیقطر تخت دراز کش يسرو صدا کنار کودکش، درست رو یرفت و سارا ب رونیب انیپرن

 .و البته راحت فرو رفت قیو عم یبه خواب ده،ینکش قهیقآنقدر خسته بود که به ده د و

در  گرید کیمجاور  يهم گذشت و هر دو در اتاق ها گرید ي قهیگفته بود، چهل دق انیکه شا یساعت مین از

 .بردند یبه سر م قیعم یخواب

 .شد رهیاطرافش خ يناآشنا يبه فضا یو با گنگ دیبود که از خواب پر انیشا اول

 .را به خاطر آورده بود زیبعد، همه چ ي هیکش و قوس آمد و ده ثان یکم

 .کرد یبود و کتفش درد م دهیدست چپش خواب يرو

 .مانده به شش بعد از ظهر بود قهیده دق... گرد ساعتش چشم دوخت يرا چرخاند به صفحه  مچش

 شتریب یعنی. بعد از از ظهر بود به شش قهیواقعا ده دق... چشم دوخت ینازك مشک يزد و باز به عقربه ها پلک

 !بود؟ دهیساعت خواب کیاز 

 .تخت حفاظ دارش نبود يهم تو الدیم... به دور تا دور اتاق انداخت و نشست ینگاه

باز کرده بود بست  دنیرا که قبل از خواب نشیج يفلز يدکمه . تخت گذاشت يرا تا زد و همراه بالش رو مالفه

 .انداخت و کمربندش سگک کمربندش را جا

 .بدهد صیمحمد را تشخ يآهسته  يتوانست صدا. دیشن یپچ پچ ياتاق را که باز کرد صدا در
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 .شد یم دهیپچ پچ زن و شوهر شن يآمد، هنوز صدا رونیکه ب یبهداشت سیو صورتش را شست و از سرو دست

 .شد منیسپس وارد نش. مکث کرد یزد و کم يسرفه ا تک

 .دونفره نشسته بود يکاناپه  يبه همسرش رو دهیهم چسب انینشانده و پرن شیپا يرا رو الدیم محمد

 !ساعت خواب؟: شد زیخ میلبخند زد و ن دنشیبا د محمد

 .کرد یدست دراز شده اش را فشرد و احوالپرس زیخ میبلند شدن نداد و همانطور ن يمحمد اجازه  به

 !کن؟ داریساعت بعد منو ب میمگه نگفتم ن يپر _

چرا  گهیشده د مونیحاال که ساراناز پش... دنبال خونه نیرفت یم دیبود که با یاون مال وقت: از جا بلند شد انیپرن

 ...خودشم االن تو اتاق من خوابه. کردم یم دارتیب دیبا

 !جدا؟: دیزده پرس رتیح

 ...نیخودت برو بب يخوایم... آره: باال داد شانه

بود که از خونه  نینه منظورم ا: دهانش فرو برده بود گرفت و تند تند سر جنباند يرا که تا مچ تو الدیم مشت

 !شده؟ مونیگرفتن پش

 ...زحمتش افتاده گردن من و تو... شده مونیپش دنیاز خونه د... نه بابا: شانه اش زد يو رو دیخند محمد

 ...آهان: را باال انداخت و با مکث گفت شیابروها

 ...گهید رمیمن م يپر: از جا بلند شد و

 .ارمیب وهیخوام م یکجا؟ م: از آشپزخانه بلند گفت انیپرن

مامان حتما تا حاال صد بار زنگ  نیماش يهم مونده تو میگوش... نه برم: دیشلوارش دست کش يها بیج به

 .زده

 ؟یینجایکه بهش زنگ زدم گفتم ا شیساعت پ مینترس ن _

 !گزارش روزانه؟ _

 ...که يستادیهنوز ا... نیبش... آره: آمد رونیاز آشپزخانه ب وهیظرف م با

 ...دستت درد نکنه... رمینه م _

 يرو نجایکو؟ ا ورمیپل... م وهیسهم م نمیا: آمد برداشت یکه به نظر ترش مزه م یمتوسط و سبز رنگ بیس و

 .دسته کاناپه گذاشته بودمش

 ...اتاق ماهان يکردم تو زونشیآو _
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 .اش را مرتب کرد قهیو  دیرا پوش ورشیپل. ه سمت اتاق رفتگفت و ب یآهان

 .ندیخواست آبان را بب یم. سست شد شیقدم ها دیکه رس انیدر اتاق خواب پرن يجلو

 . گرفت یصورت م يدارید یک گرید يدانست دفعه  یم خدا

اش کند، مسلما ارتباطشان هم قطع  یها همراه یقرار نبود ساراناز در سر زدن به مشاور امالک گریکه د حاال

زن پولدار را گول  وهیب کیکه به قول خودشان  یکس دنیمخصوصا که پدر و مادر ساراناز هم چشم د... شدیم

 .کرده، نداشتند شیزده و بعد از تلکه کردن رها

 .و پا به اتاق گذاشت... شود یآبان کوچولو تنگ م يکرد دلش برا فکر

نشان از  ش،یلب ها يقطر تخت به خواب رفته بود و لبخند محو رو يآبان در راستا از یکم يبا فاصله  سارا

 .راحت داشت یخواب

 .آبان خم شد دنیبوس يگاه بدنش کرد و برا هیدستش را تک. جلو رفت یکم

 .نشد داریاما ب... دیلرز یسارا کم يفشرده شدن خوشخواب و تکان خوردنش، پلک ها از

 

 .دیبعد مشت کوچکش را هم بوس یکودك فشرد و کم یشانیپ يرا نرم رو شیلب ها انیشا

 .را جلب کرد انیخورد و توجه شا یخواب تکان کوچک يتو سارا

 .گذاشته بود شیدو پا انیفرو برده و کف دو دستش را بهم چسبانده، م شیشانه ها يرا تو گردنش

 .دش شدهسر یکه حساب دادیخودش جمع شده بود، نشان م يکه تو آنطور

 .رنگ را باال گرفت یارغوان ي شهیتخت را دور زد و لحاف نازك پشم ش انیشا

 .کرد یتن سارا بود و کار را مشکل م ریاز لحاف ز یمین

 .گاه تنش کرد هیاز لحاف را آزاد کرد و سپس کف دستش را به تشک فشرد و تک یکم ینرم به

 .سارا چشم باز کرد نباریخش خش پارچه و تکان تخت، ا يصدا از

 میبازو و ن يرو ،یرنگ یجسم ارغوان. خورد یتکان ش،یبازو يرو یجسم دنیبار پلک زد و با حس خز نیچند

 .کرد یم ینیتنه اش سنگ

 .دیپهلو چرخ يرو بالفاصله
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با صورتش فاصله  يمتر یلیکه م ییو لب ها ینیبراق و ب یجفت چشم مشک کی دنیبا د دهینکش هیثان به

 ریز ییدهانش قرار گرفت و صدا يرو یزدن بود که دست غیج يگشاد شد و آماده  شیداشتند، مردمک ها

 ...نترس... منم... سیه: گوشش لب زد

 ...انمیشا... بابا منم ؟يریگیچرا گاز م یلعنت: دیکف دستش حس کرد و غرّ یسوزش

 .ساراناز را جابجا کرد يها يکه بازدمش چتر دیکش ینفس راحت انیدست از تقال برداشت و شا سارا

 !نکش خب؟ غیج.. دستمو بردارم خوامیم: دست آزادش را باال گرفت و زمزمه کرد ياشاره  انگشت

 .گشاد تر بودند يسارا هنوز از حالت عاد يها چشم

 ؟یشناس یمنو م گه؟ید يداریاالن کامل ب: دیپرس کالفه

  .تخت ولو شد يانطرف تر لبه  یدستش را برداشت و کم اطیبا احت انیشاتند تند سر جنباند و  ساراناز

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .بود لیبستن دهانش کار حضرت ف دش،ید یم شیحالت چند لحظه پ يتو انیپرن اگر

 کاریچ يمعلوم هست دار: را تند تند بست شیمانتو يو دکمه ها دیدست کش شانشیپر يبا عجله به موها سارا

 ؟یکنیم

گفتم  يخودت جمع شده بود يتو ياونطور... روتو بکشم خواستمیم: تخت برداشت يگاز زده اش را از رو بیس

 ...سردته دیشا

 يبر يخوایاگه م يشد داریحاال که ب: دیکش شیدو ابرو انیداد و با انگشت اشاره م رونینفسش را پرشتاب ب و

 ...خونه آماده شو برسونمت

 ...وامخ ینه نم: سرعت امنتاع کرد به

بمونم بعد  گهیکم د هی خوامیبود که م نیمنظورم ا: اصالح کرد عیسر دیرا که د انیشا ي دهیباالپر يابروها

 ...رمیخودم م

را که  يزیداشت تا چ ازیزمان ن یاما خب سارا هم کم. گفت از صد تا فحش بدتر بود انیکه شا يکشدار آهان

 ... را یبراق مشک يخصوصا آن مردمک ها. فراموش کند دهید

 ...چشم ها نیاما ا... برده بود یپ انیبا ک انیقابل انکار شا ریقبل ترها به شباهت غ یلیخ
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 .افتاد انیشا ي رهیداد و نگاهش به نگاه خ رونیب یرا هوف نفسش

 !نه؟... خوشکلم: دهانش نگه داشته بود ينصفه را جلو بیرا باال انداخته و س شیابرو يتا کی

 !؟...لطفا رون؟یب يبر شهیم: مکث افزود یو با کمگفت  یشیا

 گه؟ید يایپس نم... شهیم... هوم _

 ...نه: جنباند يبودن جوابش سر یمنف ينشانه  به

 ...میپس ما رفت... باعشه: مرتب کرد نهیآ يلباسش را جلو ي قهیتکان داد و  سر

 ...فعال: هوا تکان داد يدستش را تو و

 ...انیشا: به رفتنش لب زد رهیخ سارا

 ...هوم: دیپا چرخ يپاشنه  يکرد و رو مکث

 ...زیبابت همه چ... یمرس: زد لبخند

 نیکه کف زم دارمونید نیبذارش به حساب جبران اول: هوا تکان داد و شوخ گفت يهدف تو یرا ب دستش

 ...خدافظ... اوردمیمبارك ن يبه رو یچیآسفالتت کردم و ه

 !!!بود؟؟؟ ادشیهنوز ... ماتش برد سارا

 .خورد و پلک زد یبسته شدن در اتاق که آمد، تکان يصدا

 شتریب. برده بود ادیدور از  يآن خاطره  يرا تو انیحداقل حضور شا. برده بود ادیوقت بود آن موضوع از  یلیخ

بلند  نیزم يکمکش کرده بود تا از رو... خاطرش مانده بود يتو انیلحن مودب و توام با احترام ک ،يزیاز هر چ

 .کرده بود یشود و از طرف برادر کوچکترش عذرخواه

شل و وارفته زمزمه کرده  ش،یرو شیپ يو خوش چهره  پیساراناز نوزده ساله، محو وقار و ادب پسر خوشت و

 ...ادیم شیپ... نـــداره بیع: بود

 

*** 

 مامان؟ مـــامــــان؟_

 ...رونیرفته ب... ستیمامان ن: گرفت و سر بلند کرد شیرو شیخواب آلود ترالن نگاهش را از طرح پ يصدا با

 کجا رفته؟: دینا مرتبش دست کش يموها انیم
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بهش ... شدم نبود داریمن که ب... دونم ینم: داد يدو انگشت اشاره و وسطش باز انیباال انداخت و قلم را م شانه

 ...زنمیخودم زنگ م... نجایازنگ زدم گفت شلوغه 

 ...سوزهیگلوم م... خورمیفک کنم دارم سرما م: گفت و زمزمه کرد یاوهوم

مشت مشت قرص  ينر وونهید... ترالن ياو: شد بلند گفت یبه ترالن که کشان کشان وارد آشپزخانه م رو

 ...خودت شیاز پ يبخور

 ییظرفشو يحتم داشت طبق معمول دست و صورتش را تو... نداد یو ترالن جواب دیشر شر آب را شن يصدا

 ...گریبود د دهیچشم مادرش را دور د... دیشو یم

 .آمد و حواسش را از ترالن پرت کرد امیپ دنیتک بوق رس يصدا

 »امن و امانه  زیموقتا همه چ نجایا... من خوبم آبانم خوبه. ممنون... سالم« : نوشته بود ساراناز

 .چشمک گذاشته بود کونیآ کی امشیپ يانتها و

 .سرعت جوابش را بدهد نیکرد به ا یفکر نم... لبخند زد انیشا

محمد بهت : زد هیکاناپه تک یبه دست، به پشت یگذاشت و گوش شیرو شیپ يکاره  مهیطرح ن يرا رو قلم

 زنگ زد؟ 

 نه، چطور؟: سرعت نوشت به

: سارا جواب داد دهیبوق اول به دم نرس. تلفن کنار عکس آبان ضربه زد یعالمت گوش يکرد و رو یپوف انیشا

 ...کنم پیحال نداشتم طومار تا... االن زنگ بزنم خواستمیاتفاقا خودم م... سالم

 ...کنم زنگ زدم پیمنم چون حوصله نداشتم تا: دیخند

 به من زنگ بزنه؟ دیچرا محمد با: دیمکث کرد و پرس یگفت و کم یاوهوم

 يشصت متر -فک کنم گفت پنجاه ... خودشون يخونه  يطرفا... کرده دایخونه پ هیگفت  یم... دونم ینم _

نظر خودتم  زنهیگفت حاال زنگ م... یکنم تو قبول کن یمن بهش گفتم فکر نم... چهارمه ياما طبقه ... هست

 ...پرسه یم

 آسانسور داره؟ _

 ...فک کنم... دونم ینم یعنی... آره _

 خونه رو؟ مینیبب میقرار بذاره بر هی شهیم... ندارم یخب اگه آسانسور داشته باشه که من مشکل: دیکش پوف سارا

 ... خودت باهاش حرف بزن يخوایم... دونم ینم _
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 نا؟یبه مامانت ا یچه خبرا؟ گفت: اضافه کرد يا هیچند ثان يریبا تاخ و

 ...بکنن ينتونن کار گهیکارامو انجام بدم بعد بهشون بگم که د يگفتم همه ... هنوز نه: نچ گفت سارا

 ... یول... یدونیخودت بهتر م... هوممم _

 ...یچ یول: دیپرس یتمام گذاشت و ساراناز با کنجکاوب مهیاش را ن جمله

 !آبان خوبه؟... یچیه: پلک زد محکم

 ...یزاده ت رو بپرساومد حال برادر  ادتیهفته  هیخوبه بعد : طعنه زد یبه شوخ سارا

 ...ستیدو تا که ن یکیهام  یبدبخت... گرفتارم _

 افتاده؟ یاتفاق _

 ...نایدرس و دانشگاه و ا نینه هم _

 . کرد ینم دایگفتن پ يبرا یکند اما حرف دایمکالمه شان ادامه پ خواستیم لیدل یب انیشا. گفت یآهان ساراناز

 خواستمیفقط م... گهید نیهم... اممم: زمزمه کرد یتیبا نارضا د،ینق نق آبان را که از پشت خط شن يصدا

 ...کنه یم يقرار یبه آبان برس ب... نه ای يبا محمد حرف زد مینیحالتون رو بپرسم و بب

 ...یمرس... دمیباهاش صحبت کردم خبرت م... نه _

 ...فعال... پس: زمزمه کرد و با مکث گفت یکنم یخواهش م انیشا

 . آورد نییرا از کنار گوشش پا لیو موبا دیساراناز را شن یخداحافظ يصدا

 .خندان پروا را گرفته بود ریتصو يآبان جا یروزگ کی ریتصو

اما از . ندیتواند آبان را بب یو راحت تر م شتریب رد،یجدا بگ يگوشش را خاراند و فکر کرد اگر ساراناز خانه  يباال

 .کرد یتنها شدن ساراناز نگرانش م یطرف

 ...اریداشت و هم مضرات بس يادیز يایشدنش هم مزا مستقل

 .ممکن بود هیگر یپدرش بود، سر زدن به زن و پسر برادرش سخت و حت يخانه  يسارا تو تا

شان به ندا را هم  نانهیو بدب زیآم ریتحق ينگاه ها یحت. دیآ یسارا اصال از او خوششان نم يدانست خانواده  یم

 .داشت ادیبه 

 . زد پلک

 .گرید يبود و فکرش هزار جا شیرو شیپ يبه طرح کت تک مردانه  چشمش
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 شیکه از رفتن پ يسود... گذاشتخ بود یو متفاوت دیجد طیترالن که پا به مح يبرا ینگران... دانشگاه... درس

 ...کرد یپزشک امتناع م

 .ساراناز و آبان از همه بدتر بود یفیبالتکل

 .اش را فشرد یشانیکاناپه گذاشت و با دو انگشت شست و اشاره پ ینرم چرم يدسته  يرا رو آرنجش

سرش  يفکر تو کیشد  یم يحاال هم دو روز. گرفت یکرد، سر درد م یفکر م یاز حد به موضوع شیب یوقت

 .کرد ینم شیافتاده بود و رها

و آبان  خودش یتوانست از پس زندگ یاش، تک و تنها چطور م یمرد در زندگ کیبدون حضور  ساراناز

 !د؟یایبرب

 .بود یچیبهتر از ه نیپدرش اگر تحت فشار هم بود، باز هم پدرش حضور داشت و هم يخانه  در

 .خودشان باشد کیکه نزد گشتیم يدنبال خانه ا نیهم يبرا

 .رهن و اجاره ها سرسام آور بود متیخانه خودشان که ق یحوال در

ساراناز مصر بود تمام  نکهیداشتند و با توجه به ا يمناسب تر يها متیق انیپرن يخانه  کینزد يخانه ها باز

 .بهتر بود شیها را خودش بپردازد، برا نهیهز

هم  يرسد و سود یبه او و پسرش نم انیسهم االرث ک يهمه  داندیهم گوشزد کرده بود که م يچند بار یحت

 .بابت هم ممنون و هم معذب بود نیدارد و از ا یاز آن سهم

 .سر دردش شدت گرفته بود. کرد نییرا باال و پا شیابروها

بهم  شتریاعصابش را ب نیآمد و ا یذهنش داشت از آب در نم يکه تو يزیبود هم آن چ شیرو شیکه پ یطرح

 .ختیر یم

 .اتاقش شد یآوردن قرصش، راه يدردناکش را محکم فشرد و برا يها قهیشق

 ...دیآ یو با شدت گرفتن دردش، حالت تهوع هم به سراغش م گرید ي قهیچند دق دانستیم

* * * 

 

حمام توالت، واحد  سیو سرو يکوچک شش متر يمتوسط و اتاق خواب نسبتا بزرگ، آشپزخانه  منینش کی

 .دادیم لیمورد نظر محمد را تشک يمتر 50

 .خانه زد و در اتاق خواب را گشود يتو یچرخ ساراناز
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 لیتشک يا شهیش يرا در یشرق واریو د يسرتاسر يرا کمد وارشید کیبود و  ریرگخانه نو منینش همانند

متر نام تراس  میو ن کیآن مکان کوچک با عرض  يشد رو یالبته که نم. شد یکه به تراس باز م دادیم

 .بود بردهباال  یرهن را کل متیق نیشده و هم دیمشخصات خانه ق ياما به هر حال تو... گذاشت

 ...سارا خانم: دیاش شن یکیمحمد را در نزد يژاکتش را بهم رساند و صدا يها لبه

 !؟...بله: دیپاشنه چرخ يرو

 پسند شد؟: متوقف شد یکم يآمد و در فاصله  کینزد محمد

 يمن بچه ! چطوره؟ شییسرما ییگرما ستمیفقط س... و قشنگه ینقل... اوهوم: به لب آورد یمیمال لبخند

 ...پرسم یم نیمه يبرا... دارم کیکوچ

که به  يمورد نیاتفاقا اول... فهیرد یهمه چ: انگشت اشاره چرخاند يرا تو چشیمتصل به سو يحلقه  محمد

 .بود نیهم ومدیذهن خودم م

ما  کیخوبه نزد... ادینم ریگ نجایبهتر از ا... میگرد یم میده روزه دار: سرش را خم کرد و پچ پچ وار ادامه داد و

 !هوم؟... میزنیبهتون سر م... نیهم هست

 .داد یرا جلو م نشیریبرد و لب ز یباال م یرا کم شیموقع فکرکردن ابروها. فکر کرد یکم سارا

کم نگذاشته بود؛ اما  يزیهر چند محمد چ. زودتر برسد تا از اوهم کمک بخواهد انیکاش شا: دل گفت در

 .کرد یم يشتریب تیکه کنارش بود، ناخودآگاه احساس امن انیشا

 ...سارا خانم _

 لیزنگ موبا يصدا اورد،یبه زبان ب یکالم نکهیقبل از ا. منتظر محمد چشم دوخت يبلند کرد و به چهره  سر

 .ردیاز او فاصله بگ یکوتاه یمحمد باعث شد با عذرخواه

 .جنباند و درجهت مخالف، حرکت کرد يسر

 ...يبزرگ بود و قفسه بند. را گشود يواریکمد د یلیر درب

 .پوستش نشست يخاك رو هیال کیو  دیاز قفسه ها دست کش یکیسطح  به

... خب لهیخ! ؟يدید... قیشقا ينوشته کوچه ... دست چپ چیبپ... آره... خب: دیشن یبلند محمد را م يصدا

 -  دیسف تیآره نماش گران! ش؟یدید... طبقه هست 8ساختمان  هیسمت راست ... ایتا وسط کوچه ب ينطوریهم

 ...باال ایب زنمیمن درو م... هیالوئآلب

 !!!بود دهیرس انیشا. اراده لبخند زد یب
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 !قولنامه؟ يبرا میپسند شد خانم؟ بر: با لبخند داخل اتاق آمد یمرد بنگاه. کمد فاصله گرفت از

 ...چند لحظه نیاجازه بد: کنارش رد شد و اتاق را ترك کرد از

 .شد زانیمرد آو يها لب

 .محمد در را باز گذاشته بود. رساند يرا به درب ورود خودش

 .دربش، عدد چهار حک شد يباال توریمان يو رو ستادیطبقه ا يکه آسانسور تو دید

 .کرد یمرتب م نهیآ يرا تو شیموها انیشا. از هم باز شد يفلز يدرها

 .حد سمت چپ منتظرش بوددرب وا يساراناز در آستانه . را ترك کرد يگرفت و اتاقک فلز نهیاز آ نگاه

 ...سالم: لبخند جلو رفت با

 ...سالم: در کنار رفت ياز جلو ساراناز

 . روح در آمده یصورتش از آن حالت ب دید یبعد از مدت ها م. نگاهش کرد نیتحس با

 به او داده بود را به تن داشت با ژاکت و شال و شلوار انیخود شا شگاهینما يکه سال قبل تو یکرم يمانتو

 .بود بایصورتش مختصر و کمرنگ، اما ز شیآرا. يقهوه ا

 ؟يدیچطوره؟ پسند: دیزد و پرس لبخند

داد  حیاش، توض»  يکرد ریچقدر د« محمد را فشرد و در جواب  يجواب سارا، دست دراز شده  دنیقبل از شن و

 .کردن آدرس دایپ يبرا دهیچرخ یکوچه پس کوچه ها دور خودش م يساعت تو کی

 !؟...ینگفت: رو کرد به سارا انیگفت و شا یآهان محمد

 .شد دهیکش یچنگ و به سمت انیشا لهیبه وس شیدهان باز کرد و بالفاصله بازو ساراناز

 !خب؟ _

خسته  گهیخودم هم د... دمیمن که پسند... خوبه: برگردد و سپس گفت يتا به حالت عاد دیطول کش هیثان سه

 ....شدم

 .دزمزمه کر يخوبه ا انیشا

 یآدم ها اگر م نیا. دیبود که او را عقب کش دهیجواب سارانازد دنیشن يرا برا یمرد بنگاه قیو دق رهیخ نگاه

 .کردند یکه اول گفته بودند کم نم یمتیهم از ق الیر کیواقع شده،  يمورد پسند مشتر يزیکه چ دندیفهم

 .رفت یفاصله گرفت و به طرف مرد بنگاه انیشا

 !کرد؟ یکار را م نیچرا ا قایدق. گرفت، متعجب شده بود یخانه م يجا ياز جا انیکه شا یراداتیا از
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 .قرار شد تا به بنگاه بروند و آنجا به توافق برسند تینها در

با صاحب ملک گرفت،  یکه مرد مشاور امالک یو تماس انیمحمد و شا يبا چک و چونه ها یبنگاه وقت يتو

 .دیوت کشاعالم شد، مخ ساراناز س ییمبلغ نها

ماند، حداکثر مخارج  یم یکه باق یبود و پول دهیبهش رس انیبود که از ک یچهل درصد سهم بایتقر متیق نیا

 د،یخر یم دیجد يخانه  يبرا دیکه با یلیتازه اگر از وسا. کرد یم نیاو و پسرش را تام ي ندهیسال آ کی

 !!!گرفت یفاکتور م

 !شده؟ یچ: دیچشم پرس يپکر شده بود، شد و با اشاره  یساراناز که ناگهان ي افهیمتوجه ق انیشا

رنگ قولنامه را  یکاغذ بزرگ و صورت ياز جا بلند شد و پا ،یتکان داد و با صدا زدن مرد بنگاه نیبه طرف يسر

 .امضا زد

 .ماند ینزد بنگاه گرید ينسخه از قولنامه به ساراناز داده شد و نسخه ا کی

 . را ترك کردند یمشاور امالک ينفر سه

و ساراناز رد  انیآهسته از محمد تشکر کرد و بعد از تعارفات معمول و دعوت به خانه شان که از جانب شا سارا

 .شد، محمد رفت

 !خونه؟ يریم: دیمحمد گرفت و رو به ساراناز پرس نیاز ماش نگاه

 !خونه تون؟ يریاالن م: دیتوجه به سوالش پرس یب

بعد از ... مامان بهم داده ستیل هی... کنم دیکم خر هیبرم  دیبا: جواب داد لشیموبا ور رفتن با نیحواس ح یب

 ...برم خونه خوامیاون م

... رونیخبر پا شده رفته ب یسحر ب يکله  روزیمامان خانوم د: سر داد و غر زد نشیج بیج يرا تو لیموبا و

براش دکتر خبر  روزید گهید... خوبم خوبم گهیم یه رهیدکترم نم... فشارش رفت باال... اومد خونه حالش بد شد

 ...میکرد

 !؟یواقعن: را گرد کرد شیچشمها

 ...دکتر مشیبر یهم به زور م ادیوقت گرفته، شنبه اگه ن انیپرن... اآلن خوبه یول... آره: تکان داد دییبه تا يسر

 بهشون سر بزنم؟ امیب شهیم: کرد ینگاهش م یبا ناراحت سارا

 ...مامان يدایدنبال خر رمیرسونم خونه بعد م یتو رو م میبر نیداره؟ بش دنیپرس نمیا: را گرد کرد شیچشمها

 ... یشیم تیاذ شهیدور م رتیمس یلیخ ينطوریا... نــــه: سرعت و با تکان سر امتناع کرد به
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 ...خب پس _

 !هوم؟... خونه میریکاراتو انجام بده بعد م میبر: دیحرفش پر يتو ساراناز

 .کردند یط نیبه ماش دنیرس يرا برا ابانیبا مکث موافقت کرد و هر دو عرض خ انیشا

 ...آبان تنگ شده يدلم برا: استارت زد و ساراناز کمربندش را بست انیشا

 .چشم گذاشت ياش را رو یآفتاب نکیع انیشا. رخش نگاه کرد میو به ن دیچرخ یصندل يرو

 ...شهیهوا هم داره سرد م... کشه یطول م یدونستم کارم تا ک ینم نمم... شد خب یم تیاذ _

 ...يکرد یکار خوب.. فهممیم: را خواباند یدست

 ...خونه يبرا لیوسا دیدنبال خر میفتیب دیاز فردا با گهید: آمد رونیحرکت فرمان از پارك ب کیبا  و

 ...یعنی... خودم دارم ییزایچ هی _

 ...م هیزیجه: و ادامه داد دیکش آه

 .نگفت يزیاما چ. به جانبش انداخت ینگاه مین انیشا

 سیفقط مبل و سرو... هم هست نایظرف و ظروف و ا... خچالیو  ونیزیفرش و تلو... هیانبار يهمه شون تو _

 هیو لباساش، بق ریبه جز گهواره و کر... لهیتکم لیآبانم تکم یسمونیس... آشپزخونه لیخواب الزم دارم و وسا

 ...اصال بازشون نکردم... نخورده سدست 

 ...خانواده ت تیرضا... قسمت سخت ماجرا مونده نیسخت تر _

وگرنه مگه ... نکنن تمیاز اولش انقدر اذ خواستنیم... انیکنار ب دیبا: داد هیتک شهیو سرش را به ش دیکش یپوف

 خونه و کنار خوانواده ش هست؟ طیامن تر از مح ییآدم جا هی يبرا

 . نداشت یجواب انیشا

 .متوقف کرد یرا مقابل فروشگاه بزرگ نیبعد، ماش یقیشد و دقا یسکوت ط يتو یکم

 !ن؟یتو ماش یمونیم: دیو پرس دیرا کش یدست

 ... امیاگه اشکال نداشته باشه منم م _

 .شد ادهیباال داد و پ شانه

 .دیبه طرف خودش کش يدارچرخ یسبد فروشگاه ،يدرب ورود ياز جلو. هم وارد فروشگاه شدند دوشادوش

کرد که باعث  یرا انتخاب م ییمواد غذا یو با آن چنان دقت تیسبد را هدا انیشا. دندیچرخ یقفسه ها م انیم

 .ساراناز شده بود رتیح
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 .رفت یبهداشت یشیمواد آرا نیتریفاصله گرفت و به طرف و یکم

مورد دارش  يها دیسر و بدن برداشت و خر يخرت و پرت اعم کرم مرطوب کننده و ضد آفتاب و شامپو یکم

حساب کردن  يملحق شد که برا انیهمانجا گرفته بود گذاشت و به شا يکه از فروشنده  یلکسینا يرا هم تو

 .ها رفته بود دیخر

 ...بده من ؟يکرد دیخر: دیانداخت و پرس یدست ساراناز نگاه يتو يها لونینا به

 ...کنمیخودم حساب م: گفت آهسته

 .دیها را از دستش کش لکسیزور نا یچشم غره و کم با

دستگاه بارکد خوان  يو جلو دیکش رونیب لکسیرا از داخل نا یپد بهداشت يفروش با سرعت بسته ها مسئول

 .گرفت

که  یلونینا يرا تو شیدهایخر يهمه  يبا خونسرد انیمخصوصا که شا... همانجا از خجالت مــــــرد ساراناز

 !م؟یبر: دیپرس يآرم فروشگاه را داشت چپاند و به سمتش گرفت و عاد

 .نکرد و جلوتر راه افتاد نگاهش

 .منتظر ماند نیماش يساراناز تو نباریا. شان سوپر گوشت بود يبعد مقصد

 .عقب گذاشت یصندل يو گوشت برگشت و همه را رو یمرغ و ماه دیپر از خر يبا دست ها انیبعد شا یکم

 يرفتن به سوپر يبود که سبحان برا یدر حال نیو ا دادیکارها را انجام م يهمه  اورد،یخم به ابرو ب نکهیا یب

 . زد یبه جان همه غر م یکل فتد،یاتفاق ب کباری ینان که آنهم ممکن بود ماه دیخر ایسر کوچه 

 .کرد یم يرفت و پرخاشگر یبود، از کوره در م شیکه رو ياز آنهمه فشار یهم گاه انیک یحت

 !؟...مونده یچ گهید... خب _

 !؟یچ: دیپرس جیبه خودش اومد و گ ساراناز

 ... با خودم بودم: دستش سر تکان داد يبه کاغذ تو رهیخ

دارم از ... چقدر زود ساعت دو شد...اوه... نمونده يزیچ گهید: انداخت یترمز دست ریکاغذ را مچاله کرد و ز و

 !م؟یریسر راه بگ يزم ندارال يزیتو چ... رمیم یم یگرسنگ

 .شد رهیگفت و به روبرو خ ینچ

پا  يتوانست رو ینم یحت یو گرسنگ یاز خستگ انیشا دند،یبه خانه که س. راه بودند يساعت تو کیاز  شتریب

 .ستدیبا
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! ؟ییکجا... مامان: سرش انداخت يرا رو شیپرت کرد و از همان بدو ورود صدا یجا کفش يرا تو شیها کفش

 ...مامـ ؟یستیمامان ن... رمیم یم یدارم از گشنگ م؟یدار یغذا چ

 .کرد ینگاهش م ينشسته بود و با لبخند محو ییرایپذ يکه تو دیتارا را د یتمام ماند وقت مهیاش ن جمله

 ...تارا: لب زد یشگفت با

اش به  یعشق بیرق گریتارا د نکهیبا ا. در هم رفت شیو اخم ها دیپهنش کله کش ياز پشت شانه  ساراناز

 يتا حدود یکم... نداشت یسیبا خودش که رودروا... نداشت یآمد، اما باز هم نسبت به او حس خوب یحساب نم

 .آمد یاز تارا بدش هم م

 ...سالم: به سمت تارا پا تند کرد انیشا

 .دیرا نرم فشرد و حالش را پرس فشیو ظر دهیکش يها انگشت

 .گرفت یسراغ آبان را م يسود. دیشن یترالن را مساراناز با مادرش و  یاحوالپرس يصدا

 ...امیصبر کن لباسامو عوض کنم االن م: تارا گذاشت يبازو يرو دست

 ...یخداحافظ ياومده بودم برا... رفتم یداشتم م گهید: سر تکان داد تارا

 !؟یخداحافظ: را باال انداخت شیابروها

 ...رنیم رانیدارن از ا: بود که پکر گفت ترالن

 !کجا؟: تارا برگشت يمتعجبش از ترالن، باز رو نگاه

 ...بار با مامانم و شهاب نیا... گردم کانادا یدارم برم: لبخند زد تارا

 !؟ییهویچطور انقدر ! ؟یچ یعنی _

 ...هم نبود ییهوی نیهمچ: گفت يبا دلخور يسود

... ستیصالح ن گهیموندن د نجایا... راهه نیبهتر نیا نیخاله باور کن: زمزمه کرد ییلبخند زد و با دلجو تارا

 ...مامان يمخصوصا برا

 !شده؟ یبه منم بگه چ یکی: گردنش را محکم خاراند پشت

 .از خسرو طالق گرفت روزید... میمامان بود يدنبال کارها: اش زمزمه کرد یو مالحت ذات یبا مهربان تارا

 !آزاد شده؟... یعنی... مگه... اون: دیپرس دهیرا گرد کرد و ترس شیچشمها ساراناز

 ...شرمنده متوجه حضورتون نشدم... زمیسالم عز: لبخند زد تارا

 .را کنار زد و به طرفش گام برداشت انیشا و
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 .اش را داد یتارا را فشرد و جواب احوالپرس يدست دراز شده  یبا شرمندگ ساراناز

 !ن؟یاوردیکوچولوتون رو ن: زمزمه کرد تارا

 ...خسرو: توجه به سوال تارا با استرس تکرار کرد یب ساراناز

 ...خسرو هنوز تو زندانه... ستین ینگران يجا زمیعز_

 !ره؟یچطور مامانت تونسته طالق بگ... چطور... پس _

 ...دمیم حیمن خودم برا توض... سارا _

 رانیاز ا نیجدا دار! را؟تا: تارا را گرفت و به سمت خودش چرخاند يرا گفت و بازو نیا. بود انیشا يجد يصدا

 !شه؟یهم ياونم برا! ن؟یر یم

 ...!شهیهم يبرا... فکر کنم: تنها لبخند زد تارا

* * * 

نظر  ریز قیزد و ساراناز دق یضربه م يپروانه ا يها یماکارون يپکر با چنگالش به سطح بشقاب محتو ان،یشا

 .گرفته بودش

 .برداشتن آب به آشپزخانه آمد يبرا ترالن

 چشه؟ نیا: یاشاره زد به معن انیبا ساراناز رد و بدل کرد و با سر به شا ینگاه

 ؟يخور یچرا غذاتو نم: گرفت خچالی ریرا ز وانشیشانه باال داد و ترالن ل ساراناز

 !؟یبا من: چانه برداشت ریخورد و دستش را از ز یتکان

 ...يبود یتو که عاشق ماکارون... اوهوم: دیآبش نوش وانیاز ل يا جرعه

 !ن؟یخور یتو و مامان نم... یمرس... شدم ریس: داد هیبشقاب تک يحوصله چنگالش را به لبه  یب

تو  میدونست ینم... میمن و مامان نهار خورد: ختیمتصل از آبچکان آو ي رهیو به گ دیرا آب کش یخال وانیل

 ...يگرد یبرم یک

 .گفت و ترالن آشپزخانه را ترك کرد یآهان

 !؟یتارا انقدر ناراحت يبرا: برقرار شده بود، شکست هیچند ثان يرا که برا یساراناز سکوت يصدا

 .مرد یم دیپرس ینم اگر

 !نباشم؟: داد هیتک یصندل یبشقابش را عقب راند و به پشت انیشا

 !چرا اون دختر انقدر براتون مهمه؟: دیپرس يبحن بد با
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 !!کرد؟؟ یم دادیب شیدر صدا نگونهیدخترك را چه شده بود که حسادت ا. را گرد کرد شیچشمها

 !!؟؟...سارا _

 الیبعدم با خ رهیکرد تا انتقام خودشو بگ چارهیما رو ب! ها اونه؟ یبدبخت يباعث همه  نکهیمگه نه ا! ه؟یچ _

 .ره یراحت داره م

 !ما؟ یتارا؟ باعث بدبخت _

 ننداخت وسط؟  انویرو کرد؟ مگه اون ک ویمگه اون نبود که همه چ... بله: به جلو خم شد انهیجو زهیست

 !حد برافروخته بود؟ نیصورتش چرا تا ا. کرد ینگاهش م جیگ

. دهیعملش رس يکه خسرو به سزا. دینیب یرو م هیطرف قض هیشماها فقط : ادامه داد انیاز سکوت شا یحرص

 ...یول نیکن یم یکاخ زندگ ياالن خوبه؟ تو... نیبرگشت تونیقبل یشما به زندگ

 ست؟ین انیک یول: دیلرز شیها لب

 دفعه چت شد؟ هیتو  _

 !روزه؟یمال امروز و د ه؟یدفعه ا هیحال من  نیدفعه چم شد؟ ا هیدفعه؟  هی _

_ ... 

آالخون ... ریبا مادر درگ ر،یبا پدر درگ... فقط من بودم که بدبخت شدم... وسط ضرر نکرد نیا یشکیه _

اون دختره هم ... نیدیشماها به مال و منالتون رس... ستیکه پدر هم باال سرش ن... کیبچه کوچ هیواالخون با 

 ...ره یانتقامشو گرفت حاال هم داره م

 !مال و منال؟: را گرد کرد شیچشمها انیشا

بعدشم دعا به جون ... نیکرد يودس هیوسط  نیهمه تون ا... مال و منال... بله: آمد ینم نییاز موضعش پا سارا

 يهمه گفتن واااا... بشه کینزد انیخواسته به ک یفقط م... خاره یتنش م نینفر نگفت بابا ا کی... اون دختره

 ...خوش قلب يتارا يواااا... فداکار يتارا

گردنش چسباند و لب  يکف دستش را به انحنا. کرد یساراناز را درك نم یناگهان یو برافروختگ یآشفتگ نیا

 ...سارا: زد

 کینزد انیخودشو به ک خواستهیم دینفهم چکسیه... کرده امیبرگشته و ق ییهویچرا  نیکس نگفت ا چیه _

گور به  ياما به هر حال انتقامشو که از اون خسرو... نه ایخودشو دوباره بهش بچسبونه،  تونستهیم ایحاال ... کنه

 گور گرفته، نگرفته؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٣١٧ 

 زم؟یعز یکن یم هیساراناز؟ چرا گر! شده؟ یچ _

 .بود ينگران سود يصدا

 .به آشپزخانه گذاشت و ترالن هم پشت سرش پا

 ...یچیه: زمزمه کرد یو تو دماغ دیپلکش کش ریز دست

 یشدن بلبل زبان دهیآورد و حاال از شن یبه زبان م انیشا يجلو یسیرودروا یرا ب شیبود که حرف ها بیعج

 .دیکش یخجالت م ،يتوسط سود شیها

 !چه شده بود؟. زده و ساراناز ناراحت چرخاند رتیح انیشا نیبرداشت و نگاهش را ب یقدم يسود

 !بهش؟ یگفت يزیتو چ: اخم تشر زد با

 !؟ینیب ینم... آره کتکش زدم: دهانش را کج کرد انیشا

 .آشپزخانه را ترك کرد یبا کالفگ انیچشم غره رفت و شا يسود

 ...رهیگیو ترکشش منو م ریاز هر جا دلش پره ت یهرک: زد یغر ملب با خودش  ریز

 . شدن در اتاقش هر سه را از جا پراند دهیکوب يصدا

 ...شونهیطور هیهمه امروز : را باال انداخت شیابروها ترالن

 .آشپزخانه را ترك کرد یناراض ،يسود يبا اشاره  و

خوب  ياومد یتو که وقت! زم؟یشده عز یچ! ساراناز؟: و نشست دیمجاور ساراناز را عقب کش یصندل يسود

 ...يبود

 .آمد یاشکش بند نم زدیزود م یهر چ یلعنت. دیرا باال کش دماغش

 .جلوه کند یشاک شهیغرغرو و هم يسود يخواست جلو ینم

 .کند یجا خال کیرا فشرد تا اشکش را  شیپلک ها يحرص رو با

 سارا جان؟ : انداخت نییصورتش پا يرومچش را گرفت و دستش را از  يسود

 ...مامان ستین یچیه: تند تکرار کرد تند

 .مشتش مچاله کرد انیبه جا مانده بود را م شیرو یسس ماکارون یکه رد انگشت یدستمال و

 ...سارا: چانه اش برد ریدست ز يسود

 ...مامان به خدا _

 ...قسم نخور _
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و ... ستیمساعد ن ادیگفته بود حال مادرش ز انیشا شیچند ساعت پ نیهم. نگاه کرد يسود يجد يچهره  به

 !اورد؟یبه زبان ب ماریمادر ب نیا شیدلش را پ يتو يتوانست درد و غصه  یحاال م

 .نامش را صدا زد گریبار د يو سود دیگز لب

 .شد و سد مقاومتش شکست چیه شیاشک ها زشیاز ر يریجلوگ يتالشش برا تمام

 ...یلیخ... م مامانبدبخت یلیمن خ _

 ...ساراجان _

 .گذاشت يسود يشانه  يشد و سرش را رو خم

 د،یپر یم گرید يشاخه به شاخه  کیاز  یکه وقت يچه در دل داشت، تند تند و پراکنده به زبان آورد، طور هر

 .شد موضوع صحبتش را عوض کرده یمتوجه نم يسود هیتا چند ثان

کرد و  یم یرا هم نوازش شیموها نیب نیو ا دیکش یدو کتفش دست م انیحال، صبور و با حوصله م نیا با

 .کند یخودش را خال یاجازه داده بود تا ساراناز حساب

 ...هم شیپلک ها. سوخت یم شیدهانش خشک شده بود و گلو. وقفه حرف زد یساعت ب کی قایدق

 . کنار زد یشانیردن و پگ يو عرق کرده اش را از رو سیخ يبرداشت و موها يسود يشانه  ياز رو سر

 .بود ستهیگر شیهم پا به پا يسود

 . بود نیسنگ شیپلک ها. زد یخجول لبخند

 .شده نیکرد تنش سنگ یساعته، حس م کی ییو عقده گشا هیگر نیاز ا بعد

 .آمد یبود و خوابش م سست

 ...پسرکش از صبح تنها بود اما

 

* * * 

 

 .شد زیخ میبه در خورد و ن يا تقه

 .داخل آمد يسود

 ...مامـ: فشرد ستالیکر يگاریجاس يرا تو گارشینشست و س دستپاچه

 . گره خورد و به سرفه افتاد شیگلو يتو نفس
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 .دیپنجره را باز کرد و به سمتش چرخ ،يمحو يبا چشم غره  يسود

 .اتاق را پر کرده بود يفضا گاریتند س يبو

 هیبه فکر ر ؟یکن یدود م هیآت و آشغاال چ نیا: تشر زد يفشرد و سود نهیس يقفسه  يدستش را رو انیشا

 ؟یستیبدبختت ن يها

که  ییموردش به تارا یب ياز حسود... از دست سارا. اعصابش خرد بود. ختیرا بهم ر شیکف دست موها با

 .رفت یم شهیهم يبرا گریچند روز د

 ...چشـ یب يدختره : زد هیبه تاج تخت تک يور کی

 ...ــــــــــانیشا _

بنگاه  نیسر شهر برو به اون سر شهر، از ا نیاز ا یگم؟ دو هفته تمام ه یمگه دروغ م ه؟یچ: به جانب گفت حق

که  يسود کرد گهیاونوقت برگشته به من م... بشه دایدلخواهشون پ يخانوم خونه  يکه برا... به اون بنگاه

 !ان؟یکمامان من سود کردم از رفتن ... يدیبه مال و منال رس...ستین انیک

 یمعذرت خواه انیاالنم دم رفتن گفت از طرف من از شا... نداره یخوب طیاونم شرا: گفت متیبا مال يسود

 ...دیکن

 مگه رفت؟: کرد زانیرا باال آورد و دستش را از مچ آو شیزانو

 .آره گفت آبان تنهاست: پاسخ داد کوتاه

 ...سود انیاز رفتن ک گهیکه م نیطرف، ا هیحرفاش  يهمه : زدو حرص زده غر  دیکش یپوف

 ...جان انیشا... انیشا _

 ...خب لهیخ: گذاشته بود تا آرامش کند انیشا يزانو يکاسه  يرا رو دستش

... نمشیبار بب نیاخر ينتونستم برا نکهیاز ا... انیمن هنوز دلم داغه از رفتن ک: دییهم سا يرا رو شیها دندان

 یعنی ارمیبه روم نم يزیچ... دمیخودمو خوشحال نشون م... گم ینم يزیاگه چ... میبا هم قهر بود نکهیاز ا

 !آره مامان؟! خوشحالم؟ خوشبخت دو عالمم؟

 . مثل بچه ها بغض کرده بود پسرك

برادر بزرگترش دست بلند  يکه رو... دهیقهر بوده و پر کش انیآمد ک یم ادشیکه  ییوقت ها يهمه  مثل

 .دلش داشت بکاهد يکه تو یاز داغ يمجازات خسرو هم نتوانسته بود ذره ا یکه حت... دهکر
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و سپس چروك  دیکش یم یروتخت يبا انگشت اشاره رو. شده بود رهیخ يو سرمه ا دیسف یبه روتخت يسود

 .کرد یشده را صاف م جادیا

که تارا واقعا کمکمون  ستمیهم ن هیقض نیمنکر ا... رو پاك کنم یگناه کس ای... خوام قضاوت کنم یمن نم _

 ...اما خب... کرده

 ...یعنی... تامل داره يساراناز هم جا يبه نظرم حرف ها: لب زد انیکنجکاو شا يبه چشمها رهیبلند کرد و خ سر

تارا  قهی يریم شه؟یم یچ. که سارا راست بگه میریگ... رهیم رانیداره از ا گهید ياون هفته ! مامان؟ یکه چ _

 پسر منو بهم برگردون؟ یگیم يریگیرو م

که  میدار یکم بدبخت... ول کن مامان تو رو قرآن: زد هیهوا تکان داد و محکم به بالش تک يرا تو دستش

 شهیعوض م یمثال چ! مگه؟ میکاریب! خسرو کمکمون کرده؟ يریدستگ يتارا چرا تو میکن لیتحل هیتجز مینیبش

 هوم؟ گه؟یبوده باشه که سارا م یتارا همون تیاگه قصد و ن

. کرد یرا عوض نم يزیسارا چ ي هینشدن فرض ایاثبات شدن . بود انیحق با شا... دیماند چه بگو يسود

 ...یچیه

و سپس مردمک  خوردیتاب م یپنجره به آرام يکه جلو يتا پرده ا وارید يرو ینیرا از چرم تزئ شیها مردمک

 ...با توئه حق... یگیراس م: سر داد انیشا يها

 ؟ياز حرفام ناراحت شد: دو دستش نگه داشت انیرا م يسود یاستخوان دست

 دیو سف زیهم، کرك ر يدو انگشت شست و اشاره اش رو شیرا برداشت و با سا انیبه لب شا دهیچسب کرك

 .خوشخواب فرود آمد يرو یو به نرم دیهوا تاب خورد و چرخ يتو. رنگ را رها کرد

 ...مامان: تکرار کرد انیشا

 ...یگیناراحت بشم؟ تو درست م دیچرا با... نه: بلند کرد سر

 !مطمئن؟: وارد کرد يفشار شیانگشت ها به

 ...مطمئن: پلک زد ینرم به

هر ... تیوضع سالمت... تیخوشحال... تیناراحت... که نظر تو یدونیم: دیرا باال آورد و بوس يسود يبسته  مشت

ذره آزرده  هی یحت... یثیحد ،یحرف ،یموضوع... ياگه حس کرد... منه یزندگ تیبشه اولوکه بهت مربوط  یچ

 !خب؟... بهم بگو کنهیت م
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به  یپسرش آنچنان لذت يروزه  کی شیته ر يزبر. را لمس کرد انیشا یگندم يکف دست، چانه و گونه  با

 .بود یکرد وصف نشدن یوجودش القا م

 تشیحما... اش بدهد يدلدار انیشا... هیگر دیشا... درد دل کند... ندیبنش انیخواست کنار شا یدلش م شهیهم

آمد، لذت  یدستش م ریکه ز یشیته ر يحاال، از زبر نیگونه اش را نوازش کند و درست مثل هم يسود... کند

 .ببرد

 ...نداشت ینیسنگ يحد بها نیتا ا یکینزد نیکاش ا اما

خودش  يها یروزمرگ ریدرگ انیکرد و شا یتجربه م انیحس ها را با ک نیا يهمه  شیچند وقت پ نیهم تا

 .بود

 ...!نبود انیکنارش داشت و ک خواستیرا آنگونه که م انیشا حاال

را  شیداخل آمده که چشم ها يزیچ ،يگرد و غبار ،یزد و احمقانه فکر کرد پنجره را باز گذاشته و خاک پلک

 .سوزاند یم نگونهیا

آن غبار ... کم نشد يذره ا شیشدت سوزش چشمها... ست به طرف پنجره رفت و بستشرا کیشد و  بلند

 .کرد، کار خودش را کرده بود یکه فکر م یلعنت

 ...مامان: صدا زد انیشا

 ...دیچرخ يسود

 یمشکل: کرد ینگاهش م زیشق و رق نشسته و ت. اش را از بالش و تاج تخت گرفته بود هیحاال تک انیشا

 روز؟یباال نرفته از د گهیفشارت که د ؟یخوب... به من بگو اگه هست! هست؟

 .تکان داد نیلب فشرد و سرش را به طرف يرو لب

 !!سوزاند؟؟ یرا م شیبه حلقش هم نفوذ کرده بود که گلو یلعنت غبار

 ...استراحت کن... نه مامان جان... نه _

 . راهش شد يبدرقه  انیشا ي رهینگاه خ... و به طرف در اتاق قدم برداشت دیچرخ یکم

 .سرش را چرخاند یبود وقت يفلز ي رهیدستگ يدستش رو. در مکث کرد يجلو

 .بود یمشکل کیپس واقعا ... تر نشست خیس انیشا

 !شده؟ یچ... بگو مامان: گفت تند

 ...نشده فقط يزینه چ _
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 .کرد تا ادامه دهد قیرا تشو يبا تکان سر سود انیشا

 ...بهش زنگ بزن... احتت کردهنار دیساراناز فکر کرد شا _

 ...زنگ بزنم؟ به سارا؟؟ عمـــــــــــررررا: با خودش غر زد انیاتاق را ترك کرد و شا يسود. دیخواب بادش

* * * 

 یهر وقت من مردم، اونوقت برو هر غلط... دم یمن اجازه نم ؟يدیفهم... یمن رد بش يمگه از رو جنازه  _

 ...دلت خواست بکن

 .برگردد مشیشد از تصم یترساندش، نه باعث م یهوار هوار پدرش نه م يصدا

 یم دیداد و تهد یهفته داد و ب کی تایچهار روز نها -سه . کرده بود ینیب شیعکس العمل ها را پ نیا ي همه

 .نشستند یعقب م تیکردند، در نها

 نیداد، آبان ح ینم صیلگد بودنش را تشخ ایبه در، که چهارچوب را لرزاند و مشت  يبرخورد بیمه يصدا با

 .که امکان داشت از هم باز شد ییتا جا شیخورد و پلک ها یخوردن، تکان ریش

 ...بخواب... مامان سین یچیه... ششش: کم پشتش را نوازش کرد رهیت يقهوه ا يموها يخونسرد با

 یب... دنبال خونه يریخودت م ؟يخودسر شد... سر رهیخ يدختره : آقا هنوز بلند بود نیحس ادیداد و فر يصدا

 !؟یمستقل بش يخوایو تمام؟ که م يدیقولنامه نشون م هی يایبعد م... خبر

دنبال خونه،  یرفت يبلند شد یک ياصن تو با اجازه : زد ادیو پشت بندش فر دیرا با تمام وجود هوار کش مستقل

 !!!هان؟؟؟

 ...تو رو قرآن آروم باش... یکنیسکته م... واشیجان  نیسح... نیحس: کرد یخانم التماس م ایثر

 ! ره؟یم یآب ریز يکنه؟ چطور یم کاریدختره داره چ نیا ینیب ینم! آروم باشم زن؟ يچطور! آروم باشم؟ _

 ...نیحس _

مستراحم ... تونه بخوره یآب نم... خونه نفس حق نداره بکشه نیتو ا یمن کس يبعد بدون اجازه  نیاز ا _

 ...من باشه يبا اجازه  دیبخواد بره با

 !سارا؟ يشنویم: دیمشت به در کوب با

به  انشیاطراف يها یآبان فارغ از تمام دغدغه ها و دل مشغول. را مرتب کرد رشیلباس ز الیخ یزد و ب شخندین

 .فرو رفته بود قیعم یخواب

 .تماس نگرفته بود انیشا. دثابت مان لیخاموش موبا يصفحه  يرو نگاهش
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 لشیکنان دور شد تا به موبا یتات یتات گوششینگاه باز. دیاش را بوس یشانیو خم شد پ دیآبان را کش يرو

 .دیرس

 .مفصل انگشتانش را شکست یعصب

به ... به بودنش يگریاز هر وقت د شتریاالن؟ االنِ االن که ساراناز ب نیقهر کردنش گرفته بود؟ هم پسرك

 !داشت؟ ازین تشیحما

 نه؟ ای دهیتماس نگرفته بود تا بپرسد به مقصد رس شهیکرده بود و مثل هم قهر

خواستم حال  یفقط م... باشه« آغاز و با » بد موقع که زنگ نزدم « شب زنگ نزده بود تا جمله اش را با  آخر

 !؟...برساند انیبه پا»  ریشب بخ... آبانو بپرسم

 يخالصانه  يبرخورده بود که ساراناز، محبت و فداکار شیقبا جیبه تر! ـانش؟◌ٔ ــــبه خاطر تارا جــــ چرا؟؟؟

 سوال برده؟ ریـان را ز◌ٔ تارا جــــــ

 !!زد حداقل حال آبان را بپرسد؟؟ یچرا زنگ نم یلعنت... با سارا قهر بود حاال

 .را دست گرفت لشیلبش را با دو انگشت کند و موبا پوست

 .آمد ینم شیهوار هوارها يصدا گریشده بود که دآقا هم آرام  نیحس ایگو

 .شد امیپ جادیضربه زد و وارد کادر ا انیاسم شا يرو

 .خورد یتکان نم پشانیتا ياما انگشتش برا دیرقص یذهنش م يتو کلمات

 !؟ياالن مثال با من قهر: البداهه نوشت یبه جان پوست لبش افتاد و ف دوباره

 ت،یعصبان یچاشن یبا کم... هم حرص زده دیشا... کلمه یواقع یبه معن ای... ییپررو دیشا... تیمیصم یبا کم و

 »!! جنبه؟؟ یب« : اضافه کرد امشیپ يانتها

 .تخت افتاد يشود سند کرد و به پشت رو مانیپش نکهیرا قبل از ا امیپ

 امشیسقف، منتظر جواب پ يموهوم رو يها هیسا رهیتخت و خ يتنه اش رو میبود و ن نیزم يرو شیپاها

 .ماند

* * * 

 

 .اش را چک کرده بود یاز ده بار گوش شیشده بود، ب داریصبح که ب از

 .نبود که نبود يخبر
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 ! داشت؟ یاصال چه معن! آنهم به خاطر تارا جانش؟! مثل بچه ها؟! واقعا قهر کرده بود؟ یعنی

که حرف  نیا ست؟ین انیاما ک دیشد نیفقط گفته بود خوب شد کاخ نش. دندان فشرد ریاشاره اش را ز انگشت

 !!نبود، بود؟؟ يبد

 ...يگرید زیبه خاطر تارا ناراحت شده نه چ شتریب انیکرد شا نیبه خودش تلق. گفت و سر تکان داد ینچ

... ب تفلون دو به هم زننچس يدختره : چاندیسبز را سه دور پ يسر جمع کرد و کش ساده  يرا باال شیموها

 ...یعوض

 .بود بیعج نیپوستش آب رفته بود و ا ریز یکم. شد رهیبه صورتش خ نهیآ يتو

گذاشت و با بند  زیم يمشتش را لبه . ولو شد شیآرا زیم يجلو مکتین يرا باد کرد و رو شیلپ ها یناراحت با

 نیکردم ا یمنو بگو که فک م زد؟یباال م شیجنبگ یرگ ب دیاالن با نیهم... یلعنت: انگشتانش ضرب گرفت

 ...آدم شده

 !خونه؟ لیبرم دنبال وسا یحاال من با ک: دینال نهیبه آ رهیخ و

 .داشت چه برسد به شوهرش یسیرودروا انیبا خود پرن. زد یمحمد عمرا زنگ م به

 .دیلباس پوش. و به سمت کمدش رفت دیکش یپوف

 .خانم داخل آمد ایزد که ثر یگلو گره م ریاش را ز يروسر

 !!مگر در قفل نبود؟؟. مات نگاهش کرد يلحظه ا يبرا

شستن دست و صورتش در را باز کرده،  يبرا یخانم اخم کرد و ساراناز به خودش لعنت فرستاد که چرا وقت ایثر

 .رفته مجددا قفلش کند ادشی

 !؟یکجا به سالمت _

بر جا نگهش  ش،ین برود که مادرش با گرفتن بازورا چک کرد و خواست به طرف آبا فشیک اتیتوجه محتو یب

 ...سارا: داشت

 ...شده رمید... ولم کن مامان _

بابات برگرده  ؟يبر يخوا یکجا م... ساراناز: پنجه فشرد انیرا م شیهر دو بازو نباریقرار گرفت و ا شیرو روبه

 ...کنه یخون به پا م یستین نهیبب

باد هوا  شیحرف ها يهمه . دیآ یاز دستش بر نم يرت و پورت کاردانست پدرش جز ها یم یاز هر کس بهتر

 .بود
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 .کرد یم یرا عصب ایرژ خورده اش ثر يلب ها يرو پوزخند

 !؟یکش یخجالت نم! آره؟ يما رو مسخره کرد_

 يریخونه جدا بگ يخوایتو؟ م يسر خود شد ؟یکش یواقعا خجالت نم: را باال برد شیتکانش داد و صدا محکم

 ارن؟یمردم هزار تا حرف برات در ب یکن یتنها زندگ يبر ؟يما رو ببر يآبرو يخوایبشه؟ هان؟؟؟؟ م یکه چ

 !تو؟ هیهدفت چ قایدق

 ...مردم... مردم: انداخت و عقب رفت نییمادرش را پا يحرکت دست ها کی با

 يمردم منو از خونه  نیبه خاطر حرف هم م؟یکن یم یمردم زندگ يبرا میمگه ما دار... گور پدر مردم: گفت بلند

که منت هر کس  يکرد يکار... کردم یرو تجربه کنم که فکرشم نم ییزایچ يباعث شد... يداد يخودم فرار

 ...منو ولم کن... بس کن مامان گهید... سرم باشه یو ناکس

 .نداشت يشد اما چاره ا یم شیاز فکر تنها گذاشتن پسرش دلش ر. به مادرش زد و اتاق را ترك کرد يتنه ا و

 یتوانست تا ب یآنوقت م. کرد ینقل مکان م دیجد يرا فراهم و به خانه  ازشیمورد ن لیزود وسا یلیخ دیبا

 .پسرکش وقت بگذارد يبرا تینها

 .ماندن نبود يجا گریخانه د آن

 .خورد و از بهت در آمد یخانم تکان ایثر ،يشدن در ورود دهیبلند کوب يصدا از

 دهیچشمم د شیو دو سال پ ستینبود که ب يبود، ساراناز ستادهیا شیروبرو شیحظه پکه چند ل يساراناز نیا

 .بود

 .بوجود آمده بود يدیو ساراناز جد دهیکامال از هم پاش تشیشخص ان،یبعد از فوت ک انگار

 

* * * 

 .دیتخت کش يغلت زد و لحاف را همراهش تا لبه  یسست با

 .هم بخوابد گرید ي قهیشد چند دق یم کاش

 .داد یخواب ببشتر نم يبار به صدا در آمده بود، اجازه  نیو آخر نیسوم يکه برا یآالرم گوش اما

 . شد زیخ میبود ن دهیچیپ شیدست و پا يلحاف تو کهیبار پلک زد و در حال چند

 .نداشت يادیشد و وقت ز یساعت ده کالسش شروع م. انداخت لشیبه موبا یافسوس نگاه با
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صفحه را  يرو يها امیپ یدست کیخاراند،  یکه پشت گردنش را م ینیگذاشت و ح نییرا از تخت پا شیپاها

 .باز کرد

کرده بود جزوه اش  دیتاک امیپ ياز دوستان دانشگاهش که انتها یکیاز طرف  عیجوك فج کی ،یغاتیتبل امیپ دو

 ...هم از ساراناز امیپ کینرود و  ادشی

 !!ساراناز؟؟ ...را باال انداخت شیابروها

 ي قهیدق ستیساعت دوازده و ب يبرا امیپ. متهمش کرده بود یجنبگ یبه ب امیپ يو انتها! ؟يبود قهر دهیپرس

 .بود شبید

 !کرد واقعا قهر کرده؟ فکر

 ... قهر کار بچه ها بود... دلخور شده بود یفقط کم... تکان داد سر

 !!ارزش نداشت؟؟ شیبرا يزیپش گرانیکه اظهارات د یانیچرا دلخور شده بود؟ آن هم شا اصال

 !!!!واقعا چرا؟؟؟؟: دیبه در اتاق متوقف شد و باز از خودش پرس دهینرس

 .گشت تا خودش را قانع کند یزد و دنبال جواب پلک

از  يکارساراناز هر  يگذشته از آن، برا. گذراندند یاز ده ماه بود که با هم وقت م شتریب. مهم بود شیبرا ساراناز

 .کند سهیمقا ایرا با مال دن انیحسش به ک یمعلوم است که انتظار نداشت کس. آمد انجام داده بود یدستش بر م

 .است نیاش فقط و فقط هم يدلخور لیکرد دل نیخودش تلق به

او هم تنها .... دادند یکه انقدر ماجرا را کش م دینبا... گریگفت د ینادان ياز رو يزیچ کی... یمغز فندق دخترك

 ...بود و تحت فشار

جمله انقدر سرش را پر و  کی دینبا ياتاق شست و باز فکر کرد در حالت عاد سیسرو يو صورتش را تو دست

 .فکرش را مشغول کند

 . شد یم رهیکرد خ یکه از صورتش چکه م یگذاشت و به آب ییرا دو طرف سنگ روشو شیها دست

 !!مرگش شده بود؟؟ چه

 .و پشت گردنش سر خورد قهیشق يچند قطره راه گرفت و رو. دیکش شیموها انیرا م سشیخ دست

 .رفت يخل شد... پاك زده به سرت پسر: کرد و با تاسف گفت یخودش نچ نچ يبرا نهیآ يتو

 . دادیاستراحت چند روزه به خودش م کی دیبا دیشا
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که فرصت نکرده بود  ییالیسر زدن به و يبراباشد  يکه هم بهانه ا... دو سه روزه به نوشهر يسفر مثال

جز آرامش  يزیکردن فکر و ذهنش از هر چ یخال يکند و هم برا یسه چهار سال بررس نیا يرا تو راتشییتغ

 .خودش

 .کنار رفت شیمژه ها يزد و قطرات آب از پشت پلک ها و رو پلک

 .دیزود لباس پوش یلیرا ترك کرد و خ یبهداشت سیبه دست سرو حوله

 .هوا سر شده بود. ساعد انداخت و اتاق را ترك کرد يکتش را رو اور

 .دید یم ونیزیتلو ينبود و سود ترالن

 دانشگاه؟ يریم... مامان ریصبح بخ: به لب آورد یلبخند پهن يسود. گفت ریرفت و صبح بخ جلو

 .تا ساعت چهار کالس دارم: تکان داد سر

 ؟يخور یصبحونه نم: دیلبخندش را وسعت بخش يسود

 .کشه ینم لمیاالن م... خورم یم يزیچ هیدو تا کالسم  نینه ب _

 ...فعال: دیرا کوتاه بوس شیموها يخم شد رو و

را بار  شبید يخواست لحظات ناب مادر و پسر یچقدر دلش م انیکرد و شا تیموفق يآرزو شیبرا يسود

 .تجربه کند گرید

 .گرفته بود خانه را ترك کرد يسود ریخ يکه از دعا یمضاعف يانرژ با

داد  یغرور خودش هم اجازه نم... قهر نکرده دیو جوابش را بدهد و بگو ردیلحظه منتظر بود ساراناز تماس بگ هر

 .کند یشدستیزنگ زدن پ يتو

 

* * * 

 .کرد ینگاه م شیرو شیپ ينسکافه  يکاغذ وانیبه ل لیم یب

 يدو کالس بعد يباباجون را به دهان گذاشت تا برا یمثال شکالت کیاز ک یکوچک يتکه  یلیم یهمان ب با

 .اش جان داشته باشد

 .سلف منتشر شد يفضا يزنگش تو يبعد صدا يا هیو ثان دیلرز زیم يرو لشیموبا

... يهو: چپه شد و هوار پسرك را بلند کرد زیم ياش رو یبغل دست يچا وانیخورد که ل یتکان آنچنان

 ...کهیمرت میسوزوند
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 !سارا؟! الو؟... ـــــــــــسیهــ... سیه: اش گذاشت ینیب يرا به گوشش چسباند و انگشت رو لیموبا

 ...سارا: چشمک زد ییو به پسر روبرو دیکش یهوم پسرك

 ...سالم کیعل: گفت یگوش ينشست و تو شیپهلو يتو انیشا آرنج

 !هنوز؟ يقهر ؟يدیجواب م ينطوریچرا ا... اوووف: ناله کرد سارا

 ؟یفهمیم... یبا من قهر کن يحق ندار: کند، با بغض و حرص غر زد بیتکذ ایو  دییتا انیشا نکهیقبل از ا و

 اجیمن االن بهت احت... یکن یمحل یبه من ب ای یدلخور باش یقهر باش يحق ندار تیموقع نیا ياالن و تو

  نو؟یا یفهم یم... دارم

 !تو؟ یگیم یچ... نمیصبر کن بب... یه یه _

 ...نجایا ایپاشو ب: ناله کرد کشدار

 ...من دانشگاهم: دوستانش زمزمه کرد يتوجه به خنده ها و چشم و ابرو آمدن ها یب

 .که سارا گفت گوشش را پر کرد يا دهینــه کش يصدا و

 !حاال؟ ییکجا: دیو پرس دیکش یپوف

 !؟يایب يخوایم: دیبا شعف پرس ساراناز

 !؟هم دارم يا گهید يچاره  _

 ...فعال... یمرس! خب؟ ایب يزود... هستم(...) من : گفت انیشا یتوجه به لحن ناراض یب سارا

 . تماس را قطع کرد و

 ...پر توقع يدخترك پررو! واقعا قطع کرد؟... شد رهیخ یگرد شده به صفحه خاموش گوش يبا چشمها انیشا

 ...رمیمن م: مکث از جا بلند شد با

 ...میکالس دار! کجا؟: اش اعتراض کرد یبغل دست پسر

 ...اومد شیکار پ: چنگ زد زیم يرا از رو چشیبرداشت و سو یصندل یرا از پشت اورکتش

 سارا جـــــــان؟؟ یعنیکار : گفت یبا لودگ ییروبرو پسر

 ...ببند بابا: کرد زیر چشم

 .را دور زد زیم و

 ایب! برم سر کالس؟ يچطور سیشلوار خ نیمن با ا کهیمرت ییاو: پشت سرش معترض دست تکان داد پسر

 ...من یول... شهیسر قرارت خشک م یتا تو برس... میحداقل شلوارامون رو عوض کن
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 ...تو شلوارم دمیکنن شاش یهمه فک م: لب زمزمه کرد ریو ز دیخند زیر

 .سرش را عقب برد و قهقهه زد ییروبرو پسر

 ...هیعجب آدم... رفت ها يجد يجد: دیغر یرفت و به شوخ رونیکه از سلف ب دیرا د انیشا

گنده  يپسره ... رو درست کنه ابوی نیبذار بره به سارا جــــــــان برسه بلکه اون تونست اخالق گند ا _

 ...دماغ

 ...خنده ریزدند ز يبه دوستش انداخت و دونفر ینگاه و

 

* * * 

 ...کالفه... حوصله یب... شده بود خسته

 .خواهد یدانست چه م یکه انگار خودش هم نم... ساراناز يت دست کردن هادس از

 .میگرد یبرم م،ینیرا بب گرید يگفت چند جا یکرد و دست آخر، م یمعطل م یرا کل چارهیب ي فروشنده

تخت و  يکه برا هییجا نیآخر نجایا: و اورکتش را دست به دست کرد دیکش نییرا پا ورشیپل پیز یکالفگ با

 ...خسته شدم... کشم ینم گهیواقعا د... امیکمد م

 ...قول... باشه باشه: زده سر تکان داد جانیه سارا

 .با تاسف سر تکان داد و پشت سرش روانه شد انیشا. از او وارد شد جلوتر

 .داشت دست گذاشت يمناسب تر متیتخت فرفورژه که ق کی يرو سارا

 کی. را نشانش داد کیخواب چوب کالس سیسرو کیو  دشیبا اخم از کنار آن تخت مسخره کنار کش انیشا

عاشق  يزیاز هر چ شتریساراناز ب... توالت زیدو کشو و م... کوتاه و با مزه يها هیو پا یتخت دونفره با پشت

 .توالتش شده بود زیم يبامزه  مکتین

 ...من و مامان... میریگ یآشپزخانه را ما م یبرق لیگفته بود وسا انیپرن

 . امتناع کرده بود ساراناز

 ...به دل خودم رفتار کنم یبگذار کم... گفته بود من هم آرزوها داشتم یبغض داشت وقت يسود

 .سارا قبول کرده بود و

 .خواب را درب خانه بفرستند سیشد تا بعد از ظهر روز بعد، سرو قرار

 . برد يمبل زمان کمتر دیخر
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 .اش بگذارد ینقل منیسه گوش که کنج نش يو بوفه ا دیست ال شکل پسند مین کیزود  یلیخ

 .مکث کرد يگذشتند، لحظه ا یکه م يریتصو یمقابل فروشگاه لوازم صوت از

 !را به خانه اش ببرد؟ آن هم با وجود مخالفت سر سختشان؟ يانبار يتو يد يال ا دادیمادرش اجازه م یعنی

 !بود را چطور؟ دهیکه با هزار ذوق و شوق خر ییو فرش ها دیسا خچالیو  ییلباسشو

 !شده؟ يزیچ: ستادیکنارش ا انیشا

 .بلندتر بود شتریب یهم کم دیسر و گردن، شا کی قایدق. فروشگاه نگاهش کرد ي شهیداخل ش از

 ...میبر اینه ب: دندان فشرد و سر تکان داد ریاشاره اش را ز انگشت

 .باال داد و دنبالش راه افتاد شانه

 ...غرغر یگاه... یخستگ ،یبا خنده، شوخ... شد يکه کنار هم سپر گریروز د کیهم  باز

 !؟يکرد یکــــــــــــــــــــامل آشت گهیاالن د _

 .سارا جا خورد يمقدمه  یسوال ب از

 !مگه قهر بودم؟: ذرت فرو برد وانیل يبار مصرف را تو کی قاشق

 !؟ينبود _

 !بودم؟ _

 ...يبود _

 !؟یچ _

 ...قهر _

 قهر؟ _

 !؟یباز مث اون روز دستم انداخت: اش را باال برد یدست فیک

 .قهر کار بچه هاست: و قارچ ها را جابجا کرد رهایگفت و پن ینچ

 !؟يتو هم بچه ا یعنی _

 ... محو يچشم غره  کیهم  دیشا... اخم داشت. چشم نگاهش کرد يگوشه  از

 ...من قهر نبودم _

 ...يرو نداد اممیجواب پ _
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و  ستیتو ساعت دوازده و ب: هوا به طرف سارا تکان داد يقاشقش را تو. دیو به سمتش چرخ ستادیحرکت ا از

 !قهر بودم؟ یعنیچون خواب بودم و جواب ندادم ... يداد امیشب به من پ قهیسه دق

 ...يجواب بد یتونستیصبحش که م _

 .انداختش یبه جانب بودن ساراناز به خنده م حق

 !مگه تعهد دادم؟ :را باال برد شیابرو يتا کی

 !؟یتعهد چ_

 ...باشم یدر خدمت جنابعال شهیهم نکهیا: دل گفت در

 ...یچیه: کوتاه زمزمه کرد و

 زهیخودش فرو برد و در سطل مکان وانیل يبار مصرف ذرت ساراناز را تو کی وانیل. رفت یم یکیرو به تار هوا

 .انداخت یکیهمان نزد ي

 !؟یناراحت یلیتارا خ يبرا _

 .دختر امروز مفتش شده بود نیا. دیکش یپوف

کردم که چرا ما و  یفقط داشتم فک م روزید... تارا ياما نه برا... بودم یعنی... من ناراحت نبودم: گفت محکم

مامانم،  ان،یمن، تو، ک.... داشته باشن یسرنوشت نیهمچ دیما بودن با یزندگ يتو یکه به نوع ییکسا يهمه 

 ... تارا، خسرو

... رو تمومش کن رهیو غ يو دلخور یبحث قهر و آشت نیا نجایتوام هم: ش را رو به سارا تکان دادانگشت و

 ...يدینشون م تیفهمم چرا انقدر حساس یواقعا نم... لطفا

 ! داد؟ینشان م تیحساس. دیلب ورچ ساراناز

 ...دادینشان م تیحساس... کرد، آره یفکر م یاگر منطق... خب

 !چرا؟ اما

 ...شده بود جیهم گ خودش

 !!!چرا؟؟؟ واقعا

 !؟يدار ازین ایچ گهید... بجنب شب شد: صورت ماتش زد يجلو یبشکن انیشا

 ...رمیخشک بگ ریآبان ش يبرا دیفقط با... یچیه! هوم؟: باز پلک زد و گنگ زمزمه کرد چند
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* * * 

 

 .ضرب گرفت نیزم يبار به ساعتش نگاه کرد و با پنجه رو نیدهم يبرا

 !؟يپر هیچ: به همان سمت رفت و کالفه گفت. زدیم شیصدا فونیآ از انیپرن

 !سارا؟ ومدین: خش داشت یکم فونیاز پشت آ انیپرن يصدا

 ...دهیجواب نم لشمیموبا... هنوز ومدهین... نه بابا _

 !نن؟یچی يچطور لویبگم وسا... برن خوانیم ونیآقا نیخب ا _

 سیسرو... کنم یخودم جابجاشون م منیاون مبال رو بذارن وسط نش: صورتش فشرد يدو دستش را رو کف

من باهاشون  نییبعدم بفرستشون پا... آبان باشه لیوسا يکه جا برا ننیبچ يجور هیخوابم خودت حواست باشه 

 ...کنمیحساب م

 .گفت يباشه ا انیپرن

 .ضرب گرفت نیزم يزد و باز رو هیتک وارید به

 .به جلو برداشت یبه قدم دیچیکوچه پ يکه تو یرنگ دیوانت سف دنیبعد، با د یقیدقا

 .فاصله متوقف شد یرنگ آژانس هم با کم یمشک يپژو

 !تو؟ ییکجا... سالم: گرفت و در عقب را گشود ینفس

 ؟ياریساك آبانو ب شهیم: شد ادهیگفت و پ يریآهسته سالم سر به ز سارا

 .کوچک آبان يبرداشتن ساك نوزاد يخش برداشته اش، تا کمر خم شد برا ياز صدا متعجب

 !؟یخوب! سارا؟: ردیقدم بلند برداشت تا کنار ساراناز قرار بگ کیرا بست و  نیپا در ماش با

 !؟یکن یما رو حساب نم ي هیکرا یآبج _

 .دیآژانس، نگاه هر دو را به سمت خود کش يراننده  يصدا

 .شد بیزودتر دست به ج انیشا

 ...من خودم: شانه اش جابجا کرد و پلک زد يمعذب سر آبان را رو ساراناز

 .اش کرد یسمت راننده گرفت و راه یچند اسکناس ده تومام انیاز تمام شدن جمله اش، شا قبل

 .کرد یشرمنده اش م شهیهم انیشا... گفت ینچ

 ...یمرس... کردم یخودم حساب م_
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 .دیرا باال کش شیسر بلند کند، مردمک ها نکهیبدون ا... دینشن نایاز شا یجواب

 .کرد ینگاهش م تیبا جد انیشا

 . حلقه شد فشیدور مچ ظر يدست مردانه ا. دیشالش را جلو کش یدست کیو  دستپاچه

 !شده؟ یلبت چ: گونه عقب زد يپر شالش را از رو انیلب ناله کرد و شا ریز

 .و بالفاصله درد و سوزش تا اعماق جانش رسوخ کرد دندان گرفت ریرا ز نشیریز لب

 ...چـ... با توام سارا _

 !شده؟ یصورتت چ: دیزده پرس رتیچپش شد و ح ينامحسوس گونه  يتازه آن موقع متوجه ورم و کبود و

 ...خورده به دست بابام: ساراناز درد داشت پوزخند

 !؟یچ: گشاد کرد چشم

 ...عجله دارم! کنم؟ یبارو خال نیخانم ا _

... پنجم، واحد سمت چپ يطبقه ... داخل ساختمان دیببر لویشما وسا: وانت باال گرفت يرا رو به راننده  دستش

 ...در واحد بازه

 !سارا؟: کوچک خانه کشاندش اطیحرکت داخل ح کیساراناز را گرفت و با  يبازو و

 اومده؟  انیپرن _

 ...سارا _

 !شده؟ یچ: بلند تر بود یکم يهم از حالت عاد شیولوم صدا یحت... ترساندش نایشا يو تحکم صدا تیجد

 ...گفتم که: براقش نم داشت يها یعسل

 !چرا خب؟... آخه _

 ياز زخم گوشه . گونه اش سر خورد يو رو دیچک نییدرشت اشک، از پلکش پا يقطره  کی. بلند کرد سر

 .چانه اش محو شد ریلبش گذشت و ز

 .دیساراناز باال کش يسخت شده، تا چشمها يحرکت اشک را دنبال کرد و بعد نگاهش را از چانه  انیشا

 ...گرید يقطره  کی

 .ها باز شد يبعد يراه برا و

 .پنجه فشرد انیرا م شیبازو

 .مرد با تخت آبان از کنارش گذشتند دو
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همه رو بهم داد و بعد ... که قرار بود جهازم باشه ییهمونا.... بار وانت کرد لمویوسا... بابام منو فرستاد به جهنم _

 ...عیه... آبـ... دختر آبرو بـ... خوام یمن دختر خود سر نم... گفت برو به جهنم

 ...سارا... سارا... ششش: را نوازش کرد کتفش

 ...برم داخل خوامیم: دیرا باال کش دماغش

 ...آروم شو و برو باال... خب لهیخ... باشه: کرد یاش را نوازش م یکتف استخوان هنوز

 .دیدست کش شیها بیکردن دستمال به ج دایپ يبرا انیشا. کرد نیف نیف گرید یکم

 ...دستمال ندارم: با خودش نق زد. نشد بشینص يزیچ

 .ساراناز نگاه کرد به

 .رها شده بود شیها نهیس يافتاده و جلو نییشانه پا يشالش از رو يها دسته

 ...فیکث... ششششیا: و چهره اش جمع شد دیبه پر شالش را د انیشا ي رهیخ نگاه

 ...یکن نیمنم دستمال ندارم بدم ف... زهیریهات داره م ینیآخه ب: دیخند محو

 ...من رفتم باال... يحالمو بهم زد گهیبسه د... اه: زد شینوك کفش به ساق پا با

 ..یروز اول نیهم نهیها نب هیاز همسا یکیدماغت  يجلو ریراه پله ها دستتو بگ يتو... آره برو برو: جنباند سر

 ...ساکت... ادب یب... سیه... انیشا _

 يا شهیش يکرد و با شتاب از در دود یجدا م اطیکه ساختمان را از ح يمرمر يها يتند کرد سمت پله ها پا

 .به لب داشت يلبخند محو کهیرد شد در حال

 ...اوردیتوانست لبخند به لبش ب یهم م طیشرا نیپسر در بدتر نیا

 ...خورده بود یلیکه درست چند ساعت قبلش، از پدرش س یزمان یحت

 .و و وارد ساختمان شد دیکرد، خسته عضالتش را کش یوانت و شاگردش را که راه ي راننده

 .آسانسور باال رفت با

 .در را به جلو هل داد و وارد شد یکم. باز بود مهیواحد ن در

 .ایبا کفش ن: از جا پراندش انیپرن غیج يصدا

 .را با فشار به بغل پا در آورد شیرا گرد کرد و کفش ها شیها چشم

 .زحمتامون رو سه سوت به باد بده يهمه  خوادیم: دیشن یرا م انیغرغر پرن يصدا

 .کرده بودند پا زد و داخل رفت يداریچند روز خر نیهم يرا که موقتا برا يحوله ا دیسف يها یفرش رو
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 .نجایا شهیم دهیچه بزرگ د: خانه انداخت و لبخند زد واریبه در و د ینگاه

 !؟يدیسارا رو د: آمد رونیدل دل کردن، از پشت کانتر ب یگفت و با مکث و کم یاوهوم انیپرن

 ...دمشیآره د: نفس باال رفت کیبه طرفش گرفته بود  انیکه پرن یآب خنک وانیل

 ...یعنی... نه: چاندیرا در هم پ شیها انگشت

صورتشه آره  تیاگه منظورت وضع: دشیعقب کش یرا گرفت و کم شیبازو. متوجه منظورش شد بالفاصله

 ...میکن يادآوری یمعذب بشه اگه ه کنمیفک م... اریبه روش ن يزیچ یول... دمید

 ...ادیبراش م واریاز در و د... چارهیب: گفت يتکان داد و با دلسوز سر

 .برگرداند و از او فاصله گرفت انیرا به پرن یخال وانیباز و بسته شدن در، ل يصدا با

 !د؟یخواب: دیلب نشاند و از سارا پرس يرو يلبخند انیپرن

 ...دنیجفتشون خواب... اوهوم: را پشت گوش زد شیشل بلوز بافتش را مرتب کرد و موها ي قهی

 ...مینشه به کارامون برس داریب يزود نیبه ا دالیخدا کنه م: دینال انیپرن

 .تنها لبخند زد سارا

 .شد دهیپشت سرش کش ش،یپاها اریسالن رفت و ساراناز به اخت يگوشه  يبه طرف کارتن ها انیشا

 .کانتر گذاشتند يروبه رو واریبه د دهیرنگ را چسب یمشک يد يال ا زیم

 .یتماشا کن ونیزیتلو یتوانست یتخت م ياز رو ،یگذاشتیداشت و هم اگر در اتاق را باز م دیاز آشپزخانه د هم

 ...واریهم کنج د یمثلث يقرار گرفت و بوفه  ونیزیتلو يقرمز روبرو دیست سف مین

 .شد رهیخ کشیاما ش ینقل يدست به کمر عقب رفت و به خانه  ساراناز

و عکس  انیو قاب عکس ک ردیگیم ییگارد طال نهیشوم يجلو يبرا. کم دارد ينهار خور زیم کیکرد  فکر

 .گذارد یم نهیشوم ياز آبان را رو یبزرگ و کوچک يها

 یخال يشتریب يکه فضا دیچ یم يکرد و طور یعوض م دیاتاق خواب را با يتو لیاز وسا يسر کی يجا

 .باشد

 .گرفت یکمک م انیااز ش دیبا. دندان ها فشرد انیانگشت اشاره اش را م شه،یعادت هم به

 .کرد رشیغافلگ انیشا ي رهیو نگاه خ دیچرخ

 .نظر گرفته بود ریشد تک تک حرکاتش را ز یم یمدت

 .به لب داشت يمحو لبخند
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 !؟یکن یم نیبا خودت سبک سنگ يدار ویس چ قهیده دق: دیپرس انیرا باال برد و شا شیابرو يتا کی

 !!من؟؟: انگشت به خودش اشاره کرد با

 ...اوهوم: سر تکان داد کودکانه

 . زد و پلک زد و باز هم پلک زد پلک

 خردهیاتاق خواب رو  يتو لیوسا خوامیم: شانه باال داد ش،یلب ها انیهمزمان با فاصله افتادن م ت،یدر نها و

 .اتاق رو گرفته يتمام فضا بایتقر. جابجا کنم

 دیچ یها م نتیکاب يتو انیکه پرن یبرخورد ظرف و ظروف يتوانست قطع شدن صدا یم. سر تکان داد انیشا

 .را بفهمد

 .زد و پشت سر ساراناز راه افتاد يسرفه ا تک

 .زنگ يشدنش به اتاق، همزمان شد با به صدا در آمدن صدا وارد

 .فک کنم مامان و ترالنن: نگاهش را تا در اتاق امتداد داد ساراناز

.... جابجا کـ يخوا یرو م ایتو بگو چ... کنهیباز م انیبذار پرن: را گرفت شیبازو انیبه در برسد، شا نکهیاز ا قبل

 !شد؟ یچ! سارا؟

 !؟یولم کن شهیم: پر اشک زمزمه کرد ییآلود و با چشمها بغض

 .قدم به عقب برداشت میانداخت و ن نییپا ریرا با تاخ دستش

 .گفت یفیو آخ ضع دیچپش کش شیبازو هیبا دست راست،  ساراناز

 !شده سارا؟ یچ _

 .سر تکان داد نیو به طرف دیگز لب

 بازم؟؟! کار باباته؟: و تا چانه و سپس گردنش امتداد داد دیزده کف دستش را به گونه اش کش حرص

هنوز نگاه نکردم اما . دستش گرفته بود يبازومو تو زدیداشت باهام حرف م یوقت: زهر مار بود یبه تلخ لبخندش

 .کبود شده باشه کنمیفکر م

 .شد زیلبر ياز حس ناشناخته ا. به ساراناز نگاه کرد رهیخ رهیخ

که نام پدر را  ينسبت به مرد... نفرت یبا چاشن... بغض یکم دیشا.... خشم ،یمحبت، نگران ،ياز دلسوز یبیترک

 .دیکش یم دكی

 .قدم به جلو برداشت و همانجا متوقف شد کی
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 .به لب داشتهنوز همان لبخند تلخ را  سارا

 .زد یمرطوب بود و وبرق م شیها یعسل

 .آذرماه، به شدت عرق کرده بود يروزها نیواپس يتو. با کف دست گردنش را فشرد انیشا

 .ساراناز حرکت دستش را دنبال کرد سیخ يمردمک ها. چپش را باال آورد دست

 .افتاد نییپا تیصورتش متوقف شد، خم شد، مشت شد و درنها یکیکه در نزد يا دهیکش يها انگشت

 .و سپس شتابزده اتاق را ترك کرد دیبا مکث چرخ. برداشت عتریرا سر يقدم بعد. قدم عقب رفت کی

با مادر و خواهرش وقفه انداخت و ترالن بود که متعجب  انیپرن یاحوالپرس انیم ،يشدن در ورود دهیکوب يصدا

 !؟چش بود نیا: دیپرس

االن خوب ... دونم ینم: که به چهارچوب برخورد کرده و بسته نشده بود، کَند ینگاهش را از درب ریبا تاخ انیپرن

 ...بود که

 سارا جان؟: باز اتاق خواب را گشود مهیو در ن دیمادرش کش يبه شانه  یدست يسرسر

نشده، خشک  ریکه رطوبتشان سراز ییبا چشمها. بود ستادهیا شیپ قهیچند دق يهمان نقطه  يهنوز رو ساراناز

 .شده بود

 .بو ستادهیدرب اتاق ا يدر استانه  انیرفت که پشت سر پرن يزد و به طرف سود يسرفه ا تک

 !کجا رفت با اون عجله؟ انیشا: دیچرخ انیپرن يرا هم بغلو با صدا ترالن

 یکیاما قبلش  م،یتخت رو جابجا کن ادیمن گفتم ب... یعنی... زنگ زد یکی: باال داد و با مکث به حرف آمد شانه

 .تماس گرفت اونم با عجله رفت

 .کجا رفته؟ بذار بهش زنگ بزنم. کار مونده یهنوز کل ؟یچ یعنی _

 یاز صبح کل. اومده شیکار پ دیشا: شده بود گرفت رهیلبش خ يکه به زخم گوشه  ياز نگاه موشکاف سود نگاه

 .میدیرو خودمون انجام م هیکمک کرده بق

 بگم؟ یچ: باال انداخت و زمزمه کرد ییابرو انیپرن

 .دخالت ندادند ياجاز  ياتاق را جابجا کردند و به سود لیوسا يسه نفر خودشان

اش  يشش متر يآشپزخانه  ه،یبرخالف تصور اول دیهم خلوت شد و تازه آن موقع بود که سارا فهم آشپزخانه

 .ستیانقدرها هم کوچک و خفه کننده ن

 .به برق زد یگرفت و با بسم اللّه ریش ریرا ز يسود ي هیهد سازیچا يکتر
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 یب يزد راجع به صورت و زخم لبش که سود یحدس م. دیشن یپچ پچ مادر و دخترها را ناواضح م يصدا

 .کنند یزد، صحبت م ینم یشد اما حرف یم رهیحواس به آن خ

 لهیوس چیکانتر بود، ه يکه رو یخشک ینیریکوچک ش يو جعبه  يفور يدرواقع جز نسکافه ها. نداشت يچا

 .نداشت يا ییرایپذ ي

ها  یکیهم همان نزد یسوپر گوشت. بود دهیفروشگاه د کیموقع آمدن . رفت یم دیدر اسرع وقت به خر دیبا

 .از همه بهتر بود نیا. است دهیپارك هم د کیفکرکرد به نظرش . بود

کرده بود، از آب  دایباال پ يها نتیرا که با مشقت از کاب يدیسف يفنجان ها ساز،یتق آف شدن چا يصدا با

 .نسکافه گذاشت يقاشق و بسته  کیهر کدام  يجوش پر کرد و برا

را  يزیهر چ دیپرس یم انیاز پرن قیدق دیبا. گذاشت ینیس يو همه را تو دیچ یشدستیپ يها را هم تو ینیریش

 .خودش عوض کند ي قهیرا به سل زهایچ یبعض يالزم بود جا دیشا. کجا گذاشته

 يال ا زینشست، نگاهش به م یاز ترالن م یکم يکه با فاصله  ینیح. مبل ها گذاشت انیم زیم يرا رو ینیس

 . کوچک پر کند يرا با مجسمه ها زیم يتوانست رو یم. افتاد يد

 .یرنگ یو رنگ یمربع. کرد یبزرگ درست م يهم کوسن ها ونیزیتلو يجلو يبرا

. مشخص شده میدیچ لیاالن که وسا... خونهت ها ستین کیگفت کوچ یم انیناز اونقدر ها هم که شاسارا _

داره به  دیکامال د ییاز اون ساختمان روبرو. یپرده بکن يبرا يفکر هی دیفقط با. هم هست ریخدا رو شکر نورگ

 .داخل

 .ها را با روزنامه پوشانده بود شهیش يبا وسواس همه  انیشا. بزرگ سالن رفت و برگشت يتا پنجره  نگاهش

 .آمد یم شیبه رنگ مبل ها. گرفت با والن قرمز یم دیسف ریحر يشد اگر پرده  یم خوب

 یکوچک مربع يپنجره  يبرا. و قرمز بود یو طوس دیسف يآشپزخانه هم متشکل از رنگ ها لیوسا بیترک

 . قرمز ي هیگرفت با حاش یم دیسف يآنجا هم پرده 

 ... من گرسنمه _

 .کرد یدندان باز م ينسکافه اش را با گوشه  يبسته . ترالن نگاه کرد به

 .دیبرم خر دیبا. خونه يتو ستین یچیه: زمزمه کرد شرمنده

 .نه ای ادیم انیشا نمیبذار بب. دمیغذا سفارش م زنمیزنگ م: به ترالن چشم غره رفت انیپرن
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 یهمه چ. هیخوب يهست؟ محله  کتیآشپزخونه هم نزد هی یدونستیم: دیرا به دست گرفت و پرس لشیموبا و

 .اطراف هست

 .شد يریمشغول شماره گ و

 .داشت اجیاحت زهایچ یلیخانه هنوز خ نیا. تلفن هم نداشت. اش را فشرد یشانیپ سارا

 

*** 

 

 .ستادیدورتر از حرکت ا یقل خورد و کم. را با نوك پنجه شوت کرد شیپا يجلو ي زهیر سنگ

 .زد یآذرماه قدم م يروزها نیسرد واپس يبافت، درهوا زیژاکت ر کیبا  ب،یدر ج دست

 .ساراناز فاصله گرفته يدانست چند کوچه از خانه  ینم

 .دیآ یوسط جور در نم نیاز ا يزیچ کیدانست  یم فقط

 .خورد یکه ته دلش وول م یهمان حس مثل

 .سارا یزخممتورم و لب  يلمس گونه  يکرد دست بلند کند برا یمجبورش م که

 .ردینبود وادارش کند ساراناز را بغل بگ دیبع ماند،یدر اتاق م شتریب یکه اگر کم یحس همان

 !!چه مرگش شده بود؟؟. ستادیاز حرکت ا شیپاها

 .بود دنیسرش از هجوم افکار مختلف در شرف ترک. دیرا محکم کش شیموها

 گرفت؟ یمختلف و متفاوت از کجا نشات م يحس ها نهمهیا

 !!!عالقه.... هم دیو شا تیمالک یگاه یتعصب، حت رت،یغ ،يدلسوز ت،یحما حس

 !عالقه؟: لب تکرار کرد ریشده ز خکوبیم

 !نــــــــه... نه... نه: کرد بیبا تکان محسوس سرش به سرعت تکذ و

 !داد؟یسرش جوالن م يبود که تو یچه فکر مزخرف گرید نیا

 .چشمش گذشت شیکوتاه از پ لمیف کیاراناز، مثل لحظات همراه بودنش با س يزد و همه  پلک

 ...بغل گرفتن ساراناز يبرا لشیتما

 ...کرد یکه نسبت به پدر ساراناز احساس م ینفرت حس

 ...و رفتن تارا انیساراناز راجع به نبودن ک ياش از حرف ها يدلخور
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 ... یسر پسرك بنگاه شیهوار هوار ها... قبل تر یکم

 .هم زمان به عقب برگشت باز

 ...او يبرا انیشا بیو غر بیعج یخودشان و دلتنگ يبرگشتن ساراناز به خانه ... آمدن آبان ایبعد از بدن يروزها

 .جرقه را به خاطر آورد نیو اول ستادیا زمان

که  یذتسارا و احساس ل يپوست گونه  يحرکت نوازشگرانه اش رو. اشتباه گرفته بودش انیکه سارا با ک یشب

 .بود دهیپوستش دو ریاز نوازش سر انگشتان ز

 ...لمس سارا يبرا لشیتما

 ...و

 !!بود؟؟ ییچه بال گرید نیا. بند رفت نفسش

 !که از برادرش بچه داشت؟ یبه زن برادرش؟ به کس! سارا عالقمند شده بود؟ به

 .گرفت و خم شد واریبه د دست

 .زد ینبض م شیها قهیشق

 . ناز احمقانه بودشدن به سارا عالقمند

 .شدن به زن برادرش احمقانه بود عالقمند

 .به شدت احمقانه بود... ــــــــــــانیشدن به زن ک عالقمند

 ...!!!وجود ندارد گریکه د یانیک: زد بیاز مغزش نه يگرفت و گوشه ا نفس

* * * 

از شبانه  یهر ساعت ،یداشت یسارا جان هر مشکل: کرد دیبار تاک نیچندم يو برا دیساراناز را بوس يرو يسود

 !بهم زنگ بزن خب؟ یستیروز بود بدون رودربا

 !یمرس. چشم مامان جون: تکان سر موافقت کرد با

و مجددا سفاراتش را تکرار کرد و به  دیصورت آبان را هم بوس. دیساراناز را در آغوش کش گریزد و بار د لبخند

 .طرف در رفت

 آژانس زنگ بزنم؟: دیتا دم در رفت و پرس ساراناز

 .نهییپا انینه شا: خم شد شیکفش ها دنیپوش يآغوشش تکان داد و برا يبد عنق را تو الدیم انیپرن

 کرد؟ یرفتار م نگونهیرا چه شده بود که ا انیشا. لحظه ماند کی يبرا
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 .منتظرمونه نییتماس گرفت گفت پا ،یبه آبان سر بزن یرفت: داد حیتوض يگفت و سود یآهان

خواست  ینه؟ نم ایکم و کسر دارد  يزیبپرسد چ شهیمثل هم ند؟یآمد باال تا آبان را بب ینم. را تکان داد سرش

 را با وسواس از نظر بگذراند و سفارش کند؟ زیهمه چ يمثل سود

 !سارا جان؟ _

 .آمد ونریشانه اش حس کرد، از فکر ب يرا که رو انیدست پرن ینیسنگ

 .کرد یو خداحافظ دیرا بوس الدیشد م خم

 .روزنامه را کنار زد يو گوشه  دیدو منیبزرگ نش يدر را بست، پشت پنجره  نکهیمحض ا به

 .بدهد صیرا تشخ انیرنگ شا يکوچه، مگان نقره ا يپارك شده تو يها نیماش انیزود توانست م یلیخ

 .کرده زانیآو نیباز ماش يفرمان گذاشته و دستش را از پنجره  يسرش را رو ندیدقت توانست بب یکم با

 .را باال انداخت و از پنجره فاصله گرفت شیابروها

 .واحد ساراناز عبور کرد ياز پشت پنجره  يا هیسا دکهید. فرمان بلند کرد يسرش را از رو انیشا بالفاصله

 .دیکش یقیفرمان گذاشت و نفس عم يرا رو مشتش

 .ها و پشت لبش نشسته بود قهیو شق یشانیپ يرو يسرد عرق

 .شد یدر نطفه خفه م دیکه اسمش بود، با یهر کوفت ایعالقه، دوست داشتن  نیا

 یمدت با منظور همراه نیا ایکه به همسر برادر مرحومش چشم داشته  ردیدست بگ شیبرا یخواست کس ینم

 .کرده یاش م

 !کرده؟ یاش نم یکرد واقعا با منظور همراه فکر

 .دیرا کش شیموها یبا کالفگ و

 .است شرفتهیو پ قیدانست احساس ناشناخته اش نسبت به ساراناز، تا چه حد عم ینم یحت

 . اش را دوست دارد یهمکالس يکرد خواهر دو قلو یفکر م یشانزده سالگ يتو

نبود که در شانزده  يزیبه چ هیکه شکل گرفته بود، اصال شب یهر احساس ایدوست داشتن  ایعالقه  نیا یول

 .تجربه کرده بود یسالگ

 .کنارش نشست يباز شد و سود در

 .سالم کرد خشدار

 .استارت زد انیعقب نشست و شا یصندل انیپرن
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 !؟یظهر کجا رفت: دیشد و آهسته پرس رهیخ شیابروها انیم قیسرخ و اخم عم يبه چشم ها يسود

_ ... 

 !افتاده؟ یاتفاق _

_ ... 

 .فشرد یرا کم انیشا يرا دراز کرد و بازو دستش

 مامان؟ یگفت يزیجان؟ چ: حواس زمزمه کرد یخورد و ب یتکان دهیترس

 .گرفت يسود زیزد و نگاهش را از نگاه ت يدستپاچه تک سرفه ا انیشا. موشکاف نگاهش کرد يسود

 !زد؟ بتیکجا غ هوی _

 .اومد شیپ يکار هی... هی: منظم کردن افکارش يپلک زد برا محکم

رو  لتیموبا ؟ينگه دار ینگران يو چند ساعت ما رو تو رونیب یاز خونه بزن هویانقدر مهم بود که  ؟يچه کار _

 بود بهت زنگ زد؟ یک ؟يداد یچرا جواب نم

 زنگ زده بود؟ یزنگ زد؟ مگر کس: خودش تکرار کرد با

 .چاندیدست فرمان را پ کیدور زدن راهنما زد و با  يبرا

 ...انیشا _

 !م؟یبعدا حرف بزن شهیمامان م: دینال

 تو بچه؟ یکنیم کاریچ يباز دار _

 .میزنیبعدا حرف م... یچیه... مامان یچیه _

 .خب مامان نگرانته_

 .را گفت نیبود که ا انیپرن

 .وسط کم داشت نیرا ا انیفقط پرن. جلو نگاهش کرد و چشم غره رفت ي نهیآ از

 !با ما؟ يایم ای يریخودتون م يخونه : دیپرس یعصب

 .خودمون يخونه  رمیم: زمزمه کرد ياخم و دلخور با

 .مقابل برج آسمان توقف کرد انیشد و شا یسکوت ط يتو یقیدقا

 .شد ادهیزود پ یلیکرد و خ یخداحافظ انیپرن

 ؟يالزم ندار يزیچ! برم خونه؟: تند گفت انیشا ،یبرج گرفت و قبل از هر کالم ينگاه از نما يسود
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 خونه برم مامان؟: و باز تکرار کرد دیکش یپوف. زل زل نگاهش کرد يسود

 .برو خونه. آره: داد رونیانگشتانش فشرد و نفسش را ب انیرا م فشیک بند

 .را جا زد و حرکت کرد دنده

 

* * * 

 

 . آشپزخانه را چک کرد یبرق لیوسا

 .چراغ هال را کم کرد نور

 .را خاموش کرد و به اتاق رفت ونیزیتلو

 .داد یرا تکان م شیتخت دست و پا يرو آبان

 .زد و به همان سمت رفت يلبخند

 .تخت دو نفره اش نشست ي لبه

 .اش را خودش دوخته بود یروتخت

 ...فقط من موندم و تو: دیرا بغل گرفت و صورتش را بوس آبان

 .گرفت یقیشانه و گردن کودك فرو برد و دم عم انیم یرا در فرورفتگ سرش

 .خوش و بکر تن آبان يپر شد از بو شیها هیر

 .نق نقش بلند شد يصدا

 .بلوزش چنگ انداخته بود ي قهیو به  دادیرا تکان م شیو پا دست

 پسر من گرسنشه؟ هوم؟: دیرا عقب کش سرش

 .آغوشش داشت، از جا بلند شد يکه آبان را تو همزمان

 . باز گذاشت و چراغ را خاموش کرد مهیرا ن در

 .فضا را روشن کند ینداشت و چراغ آشپزخانه را روشن گذاشته بود تا نور کم چراغ خواب هنوز

 .دیتخت گذاشت و خودش هم به پهلو دراز کش يرا رو آبان

 .خوردن شد ریبا ولع مشغول ش آبان

 .گرسنه بود شهیبچه هم نیا
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 .شکمو: و زمزمه کرد دیشکمش کش يانگشت رو با

 .دیآهسته خند و

 .گاه سرش شد هیخوشخواب گذاشت و کف دستش تک يرا رو آرنجش

 .در رد شد ریاز ز يا هیباز اتاق افتاد و حس کرد سا مهینگاهش به در ن يا هیثان يبرا

 .شدم یاالتیحتما خ: و زمزمه کرد دیلب گز. پلک زد وحشتزده

 .سرش گذاشت ریرا ز شیرا صاف کرد و بازو دستش

 .آمد یباران م. پنجره نگاه کرد به

 .نبود يخبر چیه. به در اتاق نگاه کرد گرید بار

 . دیکش یراحت نفس

 . بود دهیخوردن دست کش ریاز ش آبان

 .دیآبان را کش يرا مرتب کرد و رو رشیز لباس

 .سبک آبان را رها کرد يزد و سارا وحشنزده پتو رعد

 .دیکوب یاش م نهیمحکم به س قلبش

 .ترسو... رعد و برق بود يصدا... شیا: اش گذاشت و سر خودش غر زد نهیس يرا سمت چپ قفسه  مشتش

 .دیگز لب

 .آمد و اتاق را ترك کرد نییاز تخت پا یآرام به

 .سردش شود شتریشد ب یخنک، باعث م يپارکت ها يبود و پابرهنه راه رفتنش رو دهیترس

 .به آشپزخانه هم. دیسرك کش ییحمام و دستشو به

 .دیچرخ فیپشت در را هم انداخت و بالتکل رینجز. در را چک کرد قفل

 ...اما حاال. نبود الشیخ نیخودشان تنها بماند و ع يآمده بود خانه  شیبارها پ! مرگش شده بود؟ چه

 ...هال و راهرو. روشن کرد یکی یکیها را  چراغ

 .نطوریرا هم هم ونیزیتلو

 .بود دهیاطرافش خواب يایخبر از دن یآبان راحت و آسوده ب. باال برد و باز به اتاق برگشت یرا کم شیصدا

 .دیتخت خز يدست و پا رو چهار

 .را در آغوش گرفت شیداد و زانوها هیتاج تخت تک به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٣٤٥ 

 ...یچیه. یچیه. یچیه. وجود نداره دنیترس يبرا يزیچ چیه: کرد نیخودش تلق به

 . دیکش یپوف

 .چپش را به زانو چسباند يو گونه  فتدین نییآبان گذاشت تا از تخت پا گریسمت د یکوسن

 .برداشت یپاتخت يرا از رو لشیموبا

 .مانده به دوازده شب بود قهیدق ده

کوچکش، مشت شده کنار سرش  يپلک بسته و دست ها کهیآبان درحال ریتصو. دیصفحه کش يرا رو انگشتش

 .کرد یم ییصفحه خودنما يبود رو

 .کرد فکرش را منحرف کند یسع

 .انیشا يعاد ریبا فکر کردن به رفتار غ مثال

 .بود که به سرعت در ذهنش شکل گرفت يفکر نیاول نیچرا، اما ا دینفهم

 .نرم آبان را نوازش کرد يسر انگشت موها با

 .کرد یم تیحما. مهربان بود. خوب بود انیشا

 یآورد که دلش م یانتظارش آنچنان حرص ساراناز را در م و دو از يعاد ریغ ياوقات با رفتار ها یگاه اما

 .خواست محکم پس کله اش بکوبد

 ...ایداشت گو سمیزوخ پسرك

* * * 

 .دیدردناکش دست کش يپلک ها به

 .سه بار. دوبار. بار کی. سر هم عطسه کرد پشت

 .آخرش یکن یم ضیما رو هم مر. برو دکتر ایخب ب: گفت يکُفر ترالن

بهت  یهر چ شبیبچه؟ د يانقدر لجباز یچ يبرا... خب گهیراس م: با بشقاب سوپ کنارش نشست يسود

 ير یتو خونه نم یاالنم که نشست. یکنیدود م گاریتو سرما هوف هوف س ینشست رهنیال پ هیتو، با  ایب گمیم

 بذارم آخه؟ ابونیمن از دست تو سر به کدوم ب. دکتر

 .شم یخودم خوب م: ش را بهم رساند و چانه باال دادشانه ا يرو يپتو يلبه ها انیشا

 .به لب آورد يلبخند محو يخنده و سود ریزد ز یاش، ترالن پق یخروسک يصدا از

 .بخور گلوت وا شه: گذاشت و گفت انیشا يپا يتکه نان را رو کیآب و  وانیظرف سوپ، ل يمحتو ینیس
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 ...!مامان: رنگ انداخت و ناله کرد ینارنج ظیغل عیبه ما ینگاه

 .زود باش. شروع کن... شیخوریتا آخر م _

 اتیرنگ سوپ فرو برد و محتو ینارنج عیاش انداخته بود، قاشقش را داخل ما ینیب يکه رو ینیو با چ لیم یب

 .بشقاب را هم زد

 .دید یرا م یشگیهم انیماه، شا ازدهی -بعد از ده . با لبخند نگاهش کرد يسود

 .داشت تیبه حما ازیآمده بود و حاال ن رونیگرانه اش ب تیاز جلد حما. کرد یکه مردانه رفتار نم یانیشا

 .گرفت یم رادیا. کرد یغرغر م. زدیم نق

 .کودك چهارساله هم بچه تر است کیو سه ساله اش، از  ستیباور رسانده بود که پسر ب نیرا به ا يسود و

 .اش را نوازش کرد قهیشق يعرق کرده  يموها

 .دیدست از خوردن کش انیشا

 .دادیهمچنان به نوازشش ادامه م يسود

 .تونم ینم گهید: گذاشت زیم يرا رو ینیرا پس زد و س بشقابش

 .دکتر میهم بلند شو بر ای. انیتموم کن سوپت رو شا _

 .نکن تیمامان اذ _

 .بچه گلوت عفونت کرده _

 ...و بچه بچهمامان انقدر نگ: زمزمه کرد کالفه

 .گهید يبچه ا: پله ها بلند گفت ریز یراحت ياز رو ترالن

 ...تو ساکت _

 یکنیم فیاه و پ یه ارمیجوشونده برات م هی. يخور ینم کنمیسوپ درست م. خب گهیراست م: گفت يسود

 . يخوریخودت مشت مشت قرص م شیاز پ یه. یزن یآخرشم لب نم

 .کاناپه رها کرد يو پتو را رو ستادیپا ا يرو یسست با

 کجا؟: دینگاهش را باال کش يسود

 .کم بخوابم هی رمیم_

 .برو: به تاسف تکان داد يسر

 .کشان به سمت پله ها و سپس اتاقش رفت کشان
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 .را برداشت لشیموبا یهدف خاص چیه یتخت به شکم افتاد و ب يرو

 .شود زیخ میتماس از دست رفته از ساراناز، باعث شد به سرعت ن کی

 دنینشن يساراناز، برا دنیند يطاقت آورده بود برا. کلنجار رفته بود. بود دهیکه با خودش جنگ... از شش روز بعد

 ...شیصدا

 !سارا هم دلتنگ شده بود؟ یعنی... تماس از دست رفته نیا... حاال

 .بود انیشد؟ سارا هنوز عاشق ک یسارا دلتنگ م. زد پوزخند

 .اش را فشرد نهیس يو گلو و سپس قفسه  دیکش نییشرتش را پا یت ي قهی

 .بود انیساراناز با ک يها نیاول ي همه

 . رابطه نیاول. بوسه نیاول. آغوش نیاول

 .و ساراناز انیک نیبارز عشق ب ينمونه ... آبان و

 .بوجود آمده باشد يکرد ممکن است در دل ساراناز هم عالقه ا یکه فکر م یخام الیخ چه

 .نگاه کرد نیاسکر يم سارا روزد و باز به نا غلت

 .که سر راهش بود یموانع. به تمام فاصله ها. روز و هشت ساعت به تمام تفاوت ها فکر کرده بود شش

 .گفت به او عالقمند شده یم یکه ممکن بود ساراناز نشان دهد وقت یالعمل عکس

 .دندید یآدم فاسد و هوسباز م کیرا به چشم  انیپدر و مادر ساراناز که شا رفتار

 .عالقه را در نطفه خفه کند نیخواست ا یم

 .افتد یکوتاه مدت است و از سرش م یوابستگ کیکرد  یم فکر

کرد  یحس م لش،یموبا يصفحه  يتماس از دست رفته رو کیبعد شش روز و هشت ساعت، با ... حاال اما

 .است ستادهیاول ا ينقطه  يرو

تماس از دست  کیتک زنگ و  کی. صفحه حک شد يسارا روو نام  دیدست عرق کرده اش لرز يتو لیموبا

 .از ساراناز گریرفته د

 سرعت قطع کرد؟ نیشده بود که به ا مانیزنگ زدن پش از

 ترش کند؟ وانهیخواست د یم ای

 .رفت شیآمد و به طرف کمد لباس ها نییاز تخت پا يقرار یب با

 ...اآلنِ اآلن نیهم. دید یساراناز را م دیحاال با نیهم
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 !حالت؟ نیبا ا يریکجا م: دیآورد و پرس نییدستش را پا يزده کتاب تو رتیح يآمد سود یم نییپله ها که پا از

 .سیحالم خوب ن... رم دکتر یم: عجله به سمت در شتافت با

 .امیبذار منم باهات ب _

 .رمیخودم م: دیرا پوش شیهوا تکان داد و بوت ها يرا تو دستش

 .شه یکه نم ينطوریآخه ا: دم در آمده بودتا  يسود

 .مامان امیزود م: اش را صاف کرد یکاپشن مشک ي قهیو  دیاش را باال کش ینیب

 .و خانه را ترك کرد دیرا بوس يسود یشانیپ يسر سر و

 .شد یم وانهیقطعا د دید یساراناز را نم اگر

 .کرد یط قهیدق ستیب يساعته را تو کی ریمس

 .ساختمان متوقف شد يدو بعد از ظهر بود که روبرو ساعت

 .توجه به ساعت، زنگ را فشرد یشد و ب ادهیپ نیماش از

 ان؟یشا: دیشن فونیمتعجب و البته خواب آلود ساراناز را از پشت آ يتا صدا دیطول کش هیثان یو س قهیدق دو

 .سالم: شد رهیخ فونیآ یبه چشم میمستق

 .باال ایب: زده زمزمه کرد رتیسارا حباز شد و  یتلق يبا صدا در

 .کوچک آپارتمان شد اطیرا به جلو هل داد و وارد ح يفلز - يا شهیش درب

 .را رد کرد و وارد آسانسور شد یالب

 .ضرب گرفته بود نیپنجه کف زم با

 .آسانسور از هم باز شد يرا پر کرد و در ها نیکاب يکرد فضا یطبقه را اعالم م يکه شماره  یزن يصدا

 يرو یبه تن داشت و شال بلند و پهن دیبلوز و شلوار خوابِ ساتن سف کهیزده به چهارچوب در، در حال هیتک سارا

 .کرد ینگاهش م رهیانداخته بود، خ شیسر و شانه ها

 .سالم: به جلو برداشت و زمزمه کرد یقدم

 . جا خورد شیصدا یگرفتگ از

 طرفا؟ نیچه عجب از ا: کش آمد يبه پوزخند شیو لب ها دیطول کش هیتنها چهار ثان تعجبش

 .کرد یدرب آسانسور تا در واحد را ط يدو قدم بلند فاصله  با

 .داخل شد انیدر کنار رفت و شا ياز جلو سارا
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حضورش در آن ساعت از روز  يبرا انیاز جانب شا یهیمنتظر توج نه،یدست به س شنیهنوز با همان پوز ساراناز

 .بود

 .از ساراناز ماند يگریاف گذاشت و منتظر تعارف د يام د یجاکفش يرا تو شیتعلل بوت ها با

 .يراه گم کرد: کاناپه انداخت يدسته  يرفت و شالش را رو منیتوجه به سمت نش یاما ب سارا

 يسر هی امیگفتم ب يزنگ زد دمید. دکتر رفته بودم: ساراناز، متوقف شد یناگهان دنیسرش رفت و با چرخ پشت

 .بزنم

 !جدا؟: را باال انداخت شیابرو يتا کی

 .آره... خب_

 .هفته هیبعد . خوبه: زد شخندین

 .شناخت و دوست نداشت یساراناز سرد و طعنه زن را نم نیا. کرد اخم

 .کاناپه ولو شد يرو انیبه آشپزخانه رفت و شا ساراناز

 .داد رونیعرقش گذاشت و نفسش را با صدا ب سیدستش را پشت گردن خ کف

 . آمد یاز آشپزخانه م لیوسا ییتلق و تلوق جابجا يصدا

 نسکافه؟ ای يچا: دیپرس ینیچ يآوردن فنجان ها روتیب نِیح. پر کرد و به برق زد مهیرا تا ن سازیچا يکتر

 . نکرد افتیدر یمنتظر ماند و جواب قهیدق کیاز  شتریب

 !ان؟یشا: دیپشت کانتر کله کش از

 ...بله: خورد و سرش را چرخاند یواضح تکان

 نسکافه؟ ای يچا دمیپرس: باال داد ابرو

 .اش يخلط دار بعد يسرفه ها يشد برا يمقدمه ا نیزد و هم يسرفه ا تک

 !شد؟ یچ: زد رونیهول از آشپزخانه ب ساراناز

 .دو کتفش بکوبد انیرا باال برد تا م دستش

 .کف دستش را نشانش داد تا دست نگه دارد انیشا

 .انداخت نییدستش را پا ساراناز

 .کرد یخم شده بود، به شدت سرفه م یکم کهیدهانش گرفته و در حال يمشتش را جلو انیشا

 .يشد یخوب م عیسر يزدیآمپول م هیبهت داد؟  یدارو چ یدکتر رفت... بابا يا: نگاهش کرد نگران
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 .ساراناز را دوست داشت نیا .سرفه لبخند زد انیم

 .تفاوت و سرد باشد یتوانست ب یکه نم ییسارا

 .دکتر نرفتم: درناکش را فشرد و زمزمه کرد ي نهیس يکف دست قفسه  با

 ...اممم... خب: مات شد سارا

 ؟یدکتر نرفت یچ یعنی: بلندتر ادامه داد و

 .زد و شانه باال داد هیکاناپه تک یپشت به

 .زد یحدقه دو دو م يبراقش تو یمشک يها لهیت. تبدارش بود يچشمها خیم ساراناز

 .دلم تنگ شده بود: اعتراف کرد صادقانه

 .بود نیسنگ يادیز انیحرف شا. جا خورد ساراناز

 .و به آشپزخانه برگشت دیپاشنه چرخ يقدم به عقب برداشت و سپس رو مین

 .دهیآبان خواب... آ: زمزمه کرد مرتعش

 .کرد زیخشک سر ر يچا يحاو يقور يشت و رورا بردا يکتر

 .ستیآبان ن يفقط برا میدلتنگ_

 .و دستش به فنجان گرفت دیدلهره چرخ با

 .رفت ییآشپزخانه چند تکه شد و هر تکه به سو یکیسرام نیزم يسر خورد و رو نتیکاب ياز لبه  ینیچ فنجان

 .اش ناقص شد يصبحانه خور سیکرد سرو فکر

 .شده بود چشم دوخت میتقس میکه از قطرش به دو ن یمربع یو گنگ به نعلبک جیگ و

 .دو پا نشست يو رو دیگز لب

 .روشن آشپزخانه افتاد کیسرام يرو يبلند ي هیسا

 .ختهیر شهیش این: سر بلند کند، لب زد نکهیا بدون

 .فشرد شیدندان ها انیرا م نشیریلب ز و

 ...اش کوتاه و کوتاه تر هیتر شد و سا کینزد انیشا

 ا؟یمگه نگفتم ن: را کف دستش گذاشت وانیتکه از ل کیو حرص زده  یعصب

 !سارا جان؟ _

 .و آرام بود فیلط تینها یبــــــــ انیشا يصدا ،یگرفت یصدا فاکتور م یاز گرفتگ اگر
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 .فشرد یرا م شیدندان ها انیهنوز لبش را م. دیکش قیتند نفس عم تند

 .نشان بدهد یکرد رفتار خوب ینم نیکرد، تضم یم يشرویپ گرید یکم انیشا اگر

 ...من کـ يدیاجازه م... سارا _

 ...حـ زادیمگه زبون آدم: شد زیخ میرا مشت کرد و ن دستش

 .به مچ دستش چنگ زد که الل شد یآنقدر ناگهان انیشا

 .مشتتو باز کن: زد ادیفر

 .کف دستش شد قیهول و دستپاچه انگشتانش را گشود و تازه آن موقع متوجه سوزش عم سارا

 .که کف دستش گذاشته بود، پوست دستش را شکافته بود ینیتکه از فنجان چ کی

 .فرود آمد نیزم يبا صدا رو شهیش. مچش را محکم تکان داد انیشا

 .را نداشت یعمل چیقدرت انجام ه سارا

 .دیپر رونیب شیلب ها انیاز م ياشک شد و آخ خفه ا به مرور پر شیچشمها

 يکردن جعبه  دایپ يها را برا نتیفرستاده بود و خودش کاب ییساراناز را به دستشو انیبعد، شا قهیدق چهار

 .کرد یو رو م ریز هیاول يکمک ها

 ؟يگرد یم یدنبال چ: دیساراناز را شن فیضع يصدا

 ؟يندار هیاول يجعبه کمک ها: دیرا کوب خچالیکنار  نتیدر کاب یعصب

 .هست ییکمد دستشو يتو نیاما باند و بتاد... نه _

 .یگفت یزودتر م: پا تند کرد و لب زد یبهداشت سیسمت سرو به

 .باز کرد نهیانداخت و در کمد کنار آ ییروشو يرنگ گرفته  يبه کاسه  ینگاه یعصب

 .دیکش رونیبباند  يو بسته ا نیبتاد انیفاصله گرفت و شا یکم سارا

 .نخ دندان بود. افتاد نییپا یرنگ دیگرد سف جسم

 !سوزونه، خب؟ یم خردهی: آك را باز کرد و زمزمه کرد نیبتاد تیاهم یب

 .سر تکان داد و بالفاصله از سوزش زخمش، پلک بست سارا

 . دندان باز کرد و کف دست ساراناز گذاشت يرا با گوشه  لیگاز استر يبسته  انیشا

 .چسب باند نداشتند. گره زد فشیو سپس دور مچ ظر دیچیباند را دور دستش پ اطیاحت با

 ...ایب: را گرفت شیساراناز شسته شود و سپس بازو ي رهیو ت ظیرا باز کرد و تا خون غل ییروشو ریش
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 .تونم یخودم م: به دستش داد و فاصله گرفت یتکان

 .خارج شد یبهداشت سیکنارش عبور کرد و از سرو یخال يفضا از

 .صورتش فشرد و پشت سر ساراناز رفت يرا رو شیکف دست ها هیسه ثان يبرا انیشا

 .دیکه سارا خودش را عقب کش دیکاناپه نشست و د يرو کنارش

 تو چته سارا؟: زمزمه کرد یعصب

 ؟يبر شهیم: و آهسته جواب داد مرتعش

 .باال رفت شیلمس بازو يبرا انیشا دست

 .هم عقب تر رفت و تنش را جمع کرد باز

 ...سارا _

 .کرد یاش م یعصب انیبلند شا يصدا

 .برو _

 .ستمیمن دله ن _

 .برو _

 ...ســــــــارا _

 .لطفا _

را  شیرا دراز کرد و سارا دست ها شیدست ها. نشست شیروبرو نباریداد و ا رییقرار مکان نشستنش را تغ یب

 ...یعنی... نینه بب... بهت شتریخواد ب یفقط دلم م. کنم تتیام اذخو یمن نم نیسارا بب: دیعقب کش

 .عرق کرده بود و تبش باال رفته بود. دیکش یپوف

 .کرد یحس م یتنش را به خوب حرارت

 ...من دو... سارا من _

 .سرش را چرخاند انیتکان خورد و شا دهیسارا ترس شه،یشکستن ش بیمه يصدا با

 .افتاده بود نیزم يرو نه،یاز شوم انیعکس ک قاب

 ...چند لحظه برقرار شده بود شکست يرا که برا یآبان سکوت ي هیگر يبعد، صدا هیثان کی

 .نیسارا بش: مچش را گرفت انیشد و شا زیخ مین

 .آبان: زمزمه کرد جیگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٣٥٣ 

 .هیفقط چند ثان _

 .آبان _

 .میبش کیبه هم نزد شتریب... شـیمن دوست دارم ب _

 ...من. من دوست ندارم: آزاد کردحرکت مچش را  کی با

 .نجایبرو از ا: تکان داد نیرا به طرف سرش

 ...لطفا: اضافه کرد ملتمسانه

 .و وارد اتاق خواب شد دیچرخ

 .دیرا کوب در

 .را پشت گردنش به هم قالب کرد شیبه جلو خم شد و کف دست ها انیشا

 .نه گفت دوستش ندارد. نه گفت دوستش دارد سارا

 .گذاشتش و رفت یفیبالتکل يتو

 .شد اهیس شیچشمها يجلو هیثان کی يبرخاست و برا یناگهان

 .کرد تعادلش را حفظ کند یکاناپه چنگ زد و سع یپشت به

 .برگشت يبه حالت عاد زیلحظه بعد همه چ چند

 .رفت نهیگرفت و به سمت شوم دهیزدند را ناد یچشمش چشمک م شیکه پ ینوران يها ستاره

 .ها برداشت شهیخرده ش انیا از مر انیشد عکس ک خم

منو ... يدار بایز رتیکه هم صورت و هم س... رو با تو تجربه کرده یهمه چ یوقت: زد و زمزمه کرد یتلخ لبخند

 !درخشانم؟ يسابقه  نیبا ا کاریخواد چ یم

 . گذاشت يد يال ا زیم يو عکس را لبه  دیکش یآه

 .در را بست یو به آرام دیرا پوش شیبوت ها. فرو افتاده به طرف در رفت ییشانه ها با

 .تر از قبل هق زد دیفشرد و شد نهیبسته شدن در که آمد، ساراناز سر آبان را به س يصدا

 کرده بود؟ يبا خودش چه فکر انیشا

 بسازد؟ گرید يندا کیخواست از او  یم

 .میشو کیبه هم نزد خواهمیگفته بود م یخودخواه با

 .نگفته بود دوستش دارد یحت
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 . را مشت کرد دستش

 !!دهد؟؟ یساده وا م یابراز دلتنگ کیفکر کرده بود ساراناز با ... پررو پسرك

 .تخت گذاشت يزد و آبان را رو يپوزخند

 .به محض در آغوش گرفتنش آرام شد. بود قهیدق کی ياش فقط برا هیو گر يقرار یبود که ب بیعج

 ...دردآور... تلخ. نوك انگشت اشک چشمش را گرفت و لبخند زد با

 .اش را هم از دست داد یحام نیکرد آخر فکر

 .جلو خم شد و هق زد به

 .خوش نشان بدهد يروزگار حاال حاالها قصد نداشت رو نکهیا مثل

 

* * * 

 

 .به اسقبالش آمد يوارد خانه شد و به محض ورود، سود خسته

 ه؟یچه وضع نیخدا مرگم بده ا: دیمحکم به گونه اش کوب انیرنگ شا یب يچهره  دنید با

 . داد يداروها را به دست سود ي سهیزد و ک پلک

 .شک نکند يکه از داروخانه گرفته بود تا سود یشربت ي شهیچند بسته کلد استاپ و ش همان

 وضعم چشه؟: کنارش گذشت و به سمت پله ها رفت از

تو مگه : حس کند ورشیپل يتوانست از رو یحرارت تنش را م. جا نگهش داردرا گرفت تا بر شیبازو يسود

مصرف  کیوتیب یآنت دیبا ؟یبرگشت یخودت چهار تا قرص و شربت گرفت شیاز پ یدکتر؟ باز رفت يریم ینگفت

 آخه؟ هیچ نایا ،یکن

_ ... 

 ...با توام انیشا _

 ...اَه... مامان ولم کن _

 .بلندش جا خورد يصدا از

 .به طرف پله ها رفت انیانداخت و شا نییرا پا دستش

 .کشد یم نیزم يرا موقع راه رفتن رو شیکه چطور پاها دید
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 !بچه؟ نیباز چش شده ا: چسباند شیدستش را به لب ها کف

 .رها کرد زیم يداروها را رو ي سهیو ک دیباال شن يرا از طبقه  يشدن در دهیکوب يصدا

 .از همان روزها بود یکیبود، امروز هم  دایکه پ نطورینبود و ا میمستق یراطص چیکرد به ه یلج م یوقت انیشا

 .رفت یاعصابش م يرو يبدجور انیاوقات شا یگاه. به تاسف تکان داد يو سر دیکش یپوف

در اتاق  یدر دست داشت، از پله ها باال رفت و به آرام شنیاز دم نوش آو یبزرگ وانیل کهیساعت بعد، درحال مین

 .را گشود انیشا

 .بود زانیتخت آو نییاز پا شیتخت افتاده و پاها يو به شکم رو رونیهمان لباس ب با

 . باز گذاشت و جلو رفت مهیرا ن در

 جان؟ انیشا: صدا زد آهسته

 .دیکش یخواب هم اخم داشت و با خس خس نفس م يخوابِ خواب بود و تو. ستادیسرش ا يباال

 ؟یکن یمامان لباساتو عوض نم انیشا: خم شد یگذاشت و کم یپاتخت يرا رو وانیل

 .و تخت را دور زد دیپسرش کش يعرق کرده  يبه موها یدست. دیند یعکس العمل چیه

 .اما موفق نشد. کرد سگک کمربندش را باز کند یرا در آورد و سع انیشا يها جوراب

 .دیاش گذاشت و لب گز یشانیپ يرو دست

 .دیشد فهم یسرخ و گل انداخته اش هم م يرا از گونه ها نیباال بود و ا تبش

 .برگشت یرنگ دیسف يبعد با لگن آب و حوله  یقیرا ترك کرد و دقا اتاق

 .را از تن خارج کرد مشیضخ وریشده بود، برگرداند و پل هوشیرا که انگار ب انیکمک ترالن، شا با

که  یگذاشت و به اصوات نامفهوم شیو کف دست ها نهیس يو قفسه  یشانیپ يرو سیخ يغروب حوله  تا

 .کرد گوش داد یلب زمزمه م ریز

 .کردن دکتر دایپ يدست به دامن محمد شد برا امد،ین نییباز هم تبش پا یوقت و

 

* * * 

 .شد اریگوشش هش يو باال قهیشق يرو یحس قلقلک با

 .باز کرد مهیتبدارش را تا ن يچشمها

 .را باور نداشت دید یکه م يزیچ
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 .نبود شیب يزمزمه اش ناله ا. خشکش فاصله افتاد يهالب  انیم

 ...سارا: باز تکان خورد شیدهانش را فرو داد و لب ها آب

 .انیشا: دیرا پشت گوشش زد و لب گز شیموها

 ...سارا: زد و تکرار کرد پلک

 ! ه؟یسارا ک... ترالنم... انیمنم شا _

 .خنکش را لمس کرد يباال آورد و گونه  یرا به سخت دستش

 ...ترالنم... نیبب... منم یداداش: دو دست گرفت انیدستش را م ترالن

 سارا کجاست؟ _

 گرفت؟ ساراناز؟ یگفت؟ سراغ کدام سارا را م یم انیهذ انیشا. را تر کرد لبش

 .خودشه يسارا خونه  ؟يدار کاریبا سارا چ _

 .فرستاد رونیکه نفسش را آه مانند ب دید

 يباال شیساعت پ کی نیمامان تا هم. نییتبت اومده پا: و زمزمه کرد دیاش چسب یشانین به پدست ترال کف

 .استراحت کنه خردهیرفت . سرت بود

 ومد؟یسارا ن _

 ؟یگیم يدار یچ ان؟یشا ادیسارا کجا ب: گفت کالفه

 .هم افتاد يباز رو شیها پلک

 گرفت؟ یسراغ ساراناز را م دیچرا با. کرد ینگاهش م رهیخ ترالن

 .تکان داد نیذهنش شکل گرفت را به سرعت عقب زد و سرش را به طرف يکه تو يفکر

 !و ساراناز؟ انیشا

 .نداشت امکان

 . دیکش یقیعم نفس

 .دیکش یمجددا به خواب رفته بود و آرام و منظم نفس م انیشا

 .شب بود مهیدو بعد از ن ساعت

 .آمد یو کش و قوس دیخسته اش را مال يها پلک

 . تخت بلند شد يرو از
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متکا مانند داشت  یطرفش برجستگ کیکه  یدسته و بدون پشت یب يکاناپه  يقدم به جلو برداشت و رو دو

 .دیدراز کش

 . شد اریهش یگنگ يگرم نشده بود که با زمزمه  شیپلک ها هنوز

 .بود انیشا يناله  يصدا

 .و خودش را کنار تخت رساند دیجا پر از

 .زد یلب سارا را صدا م ریز انیشا

که مد  ییکرد سارا دایپ نیقی د،یشن شیزمزمه ها انیرا از م انینام ک یرا باال انداخت و وقت شیابرو يتا کی

 .از ساراناز خودشان باشد ریغ یتواند کس یاست، نم انینظر شا

 .ردرا لمس ک انیشا يشانه  یو به نرم دیلب گز داد،یسرش جوالن م يکه تو يتصور فکر از

 ...جان انیشا: تکانش داد و لب زد آهسته

_ ... 

 .شو داریب... انیشا _

 ؟یخوب: گشود و ترالن لبخند زد پلک

آخه تو خواب صداش  ؟يدید یم انویخواب ک یداشت: گونه اش گذاشت ينگاهش کرد و ترالن دست رو جیگ

 .يزد یم

 گفتم؟ یم یچ گهید... گهید: دیپرس یشد و وحشتزده و به سخت اریآخر ترالن، هش يجمله  دنیشن با

 .تخت از نشستن ترالن فرو رفت تشک

 .دمیکه من نفهم یگفت یهم م ییزایچ هی... يزد یرو صدا م انیهمه ش ک... یچیه: زد و گفت لبخند

 .به شَک انداخت شتریترالن را ب د،یکش انیکه شا ییراحت تابلو نفس

 ؟يدیچقدر خواب یدون یم ؟يبهتر: دیحفظ لبخندش پرس با

 ؟يخور یم يزیچ... ساعت ازدهی: کرد و ترالن با مکث ادامه داد یدر سکوت نگاهش م انیشا

 .آب: زمزمه کرد تنها

 .شد زیخ میآرنجش ن يرو انیپر کرد و شا شیبرا یآب وانیل ترالن

 .را به ترالن برگرداند وانیو ل دیاز آب را سر کش یمین

  ست؟ینه ت نگرس... گرم کنم ریبرات ش رمیم_
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 .تکان داد نیرا به طرف سرش

 .گردم یها، االن برم ینخواب: لبخند زد و بلند شد ترالن

 .گفت یفیضع ي باشه

 .اتاق را ترك کرد ترالن

 .زد هیداد و به در اتاق تک رونیرا با صدا ب نفسش

 .آورد یماجرا را در م يته و تو دیبا

 .رخ داده بود ییاتفاق ها کی

 .هم قرار بود رخ دهد دیشا

* * * 

 ...مامان _

_ ... 

 ...مــــــــــامــــــان _

 ؟يبه داداشت سر زد... جان بگو مامان حواسم با توئه _

 مامان؟... خواب بود... اوهوم: برداشت و با سر و صدا گاز زد ياریخ

 ...بگو... بله... بله مامان جان _

 نجا؟یا ادینهار م يبرا انیپرن _

 !آره، چطور؟: گذاشت ییظرفشو يخارج کرد و تو زریبسته گوشت چرخ کرده از فر کیبسته مرغ و  دو يسود

 ه؟ینظرت چ. گفتم سر راهشون دنبال سارانازم برن... ينطوریهم یچیه _

. بود نیاتفاقا نظر خودمم هم: سبد انداخت يتو یکی یکیآب گرفت و  ریش ریزرد و سبز را ز يها يدلمه ا فلفل

 .زنمیحاال باز زنگ م. بهش زنگ زدم جواب نداد شیساعت پ کی

هم برداشت و مشغول  يکارد. وسط آشپزخانه گذاشت زیم يگفت و سبد فلفل دلمه ها را رو يخوبه ا ترالن

 .جدا کردن سر فلفل دلمه ها شد

 .در کشاند ينگاه هر دو را تا آستانه  ،يسالم خفه ا يصدا

مامان؟  یخوب: دیمال شبندشیرا به پ سشیخ يو در همان حال دست ها پا تند کرد انیبه طرف شا يسود

 ؟يبهتر
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 .تبت قطع شده خدا رو شکر: داد رونیب یاش گذاشت و نفسش را با آسودگ یشانیپ يدست رو و

 نگرانت کردم؟ یلیخ: رساند شیرا به لب ها شیافتادن گرفت و سر انگشت ها نییرا قبل از پا يسود دست

 ؟یستیگرسنه ن... نجایا نیبش ایب.. .نه مامان جان _

 ...تکان داد که چرا سر

 .آشپزخانه نشست زیپشت م و

من : را عقب برد یصندل ن،یزم يرو شیبشقاب گذاشت و با فشار پاها يشده رو تو یخال يفلفل دلمه  ترالن

 .نه ای ادیم نمیبرم زنگ بزنم به سارا بب

 .در هم رفت انیشا ياخم ها دیچشم د يشد و از گوشه  بلند

 .باال داد و آشپزخانه را ترك کرد ابرو

 .دیآ یمطمئن بود ساراناز نم بایتقر. مشت شد شیپا يرو انیشا دست

 .شود یاو حاال ممکن است کال با آن ها قطع رابطه کند و تنهاتر از قبل م يفکر یکرد به خاطر عجله و ب فکر

 !؟...گفت یم يذهنش گذشت اگر به سود از

 .ستون فقراتش راه گرفت يقطره عرق از پشت گردنش سر خورد و رو کی و

. مواظب باش. هنوز داغه مامان: هم کنارش یگذاشت و قاشق شیرو شیبرنج را پ ریش يظرف محتو يسود

 .تازه درست کردم

آخه؟ از دوازده ماه سال،  يکه تو دار هیتیچه وضع نیا: دیرا بوس شیموها يرو يحواس سر تکان داد و سود یب

 .یضیماهش رو مر شیش

 .حس، قاشق را برداشت یب ییدست ها با

 .بود پیک پِیاش هم ک ینیکرد و عضالتش کوفته و ب یدرد م شیاستخوان ها تمام

 يرو يکرده، لبخند محو یترالن به آشپزخانه برگشت و اظهار کرد با مشقت ساراناز را راض یبعد وقت قهیدق ده

 .ترالن دور نماند نیزبیت ينشست که از چشم ها شیلب ها

 .نوشت یخانواده اش نم يبود که ساراناز گناه او را پا خوب

 .پر بود که آشپزخانه را ترك کرد و به اتاقش رفت مهیبرنج ن ریظرف ش هنوز

 .پشت سرش اعتراض کرد يسود

 .نکرد یتوجه
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 .گرفت و صورتش را اصالح کرد دوش

 .دیبر هیراستش را از دو ناح يگونه  یدقت یب با

 .را ترك کرد یبهداشت سیگونه اش فشرد و سرو يرو یدستمال

 .کنسول چشم دوخت ي نهیآ يتو رشیتخت نشست و به تصو يرو

 .دیایتا بارخودش کنار ب دادیبه ساراناز فرصت م دیبا دیشا

 .را قبول کند انیشا تا

 مان ساراناز قبولش کند؟ مگر قرار بود با گذر ز. کرد و سپس پوزخند زد اخم

 .پسر یالیخوش خ يادیز: کرد زمزمه

 .دیکش یاش را به خوشخواب فشرد و پوف پنجه

 وجود داشت تا ساراناز را به طرف خودش بکشد؟ یراه

 .ندارد یمحل یذهنش گذشت ساراناز طاقت ب از

 .تارا گله کرده بود يسر ماجرا انیروز قهرِ شا کیآن  از

 .ساراناز بود که تماس گرفته بود نیا ،يخبر یاز شش روز و هشت ساعت ب بعد

 !دهان ساراناز را بفهمد؟ يتوانست مزه  یم یمحل یبا ب حاال

 . مرطوبش را عقب زد يکرد و موها يا سرفه

 .باز شد یبا تق در

 .وقت داروهاته: آب را نشانش داد و زمزمه کرد وانیل ترالن

 .شد کیالن نزدسر تکان داد و تر انیشا

 سوال بپرسم؟ هی: را کف دستش گذاشت و زمزمه کرد نیلیس یدو رنگ آموکس کپسول

 ؟یفضول يبرا يریگیتا حاال اجازه م یاز ک: لبخند زد يور کینفس باال رفت و  کیآب را  وانیل

 .ستمیمن فضول ن: اخم کرد ترالن

 !از سارا خوشت اومده؟... تو: دیمقدمه پرس یبا مکث و ب و

 !؟یچ: شیو گشاد شدن مردمک ها دیخوردنش را به وضوح د جا

و  يزد یاسم سارا رو صدا م. یگفت یم ونیصبح همه ش هذ کینصفه شب و نزد شب،یآخه د: زد یدست کی

 .يکرد یابراز عالقه م
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 .کند یخونش را حالل م انیو فکر کرد اگر اشتباه کرده باشد شا دیکه گفته بود لب گز یدروغ از

 !؟یگیم يدار یتو چ ...تو _

 .خب آخه... امممم _

 بود؟ شتیمامان هم اون موقع پ: و در اتاق را بست دیجا پر از

 .آنقدرها هم اشتباه نکرده دادینشان م انیشا یدستپاچگ. دیکش ینفس راحت ترالن

اول منو با  یعنیسارا کجاست؟ نه  يدیبعد پرس... يشد دارینصفه شب ب ادینم ادتی.. نه مامان نبود... خب _

 !ومد؟یسارا کجاست؟ سارا ن يدیتو هم پرس. ستمیبعد من گفتم من ترالنم سارا ن. یسارا اشتباه گرفت

... یلعنت: پا به در اتاق ضربه زد و سه بار پشت سر هم تکرار کرد يبا پنجه . دیرا محکم به چنگ کش شیموها

 ...یلعنتــــــــــ... یلعنت

به سمتش، فقط توانست  انیشا یبا هجوم ناگهان. نظر گرفته بود ریاش را ز حرکات آشفته یچشم ریز ترالن

 .خوشخواب به عقب بخزد يرو

مخصوصا ... فهمه ترالن ینم يزیماجرا چ نیاز ا چکسیه: دیپنجه گرفت و غر انیالغرش را م يبازوها انیشا

 ؟يدیفهم... انیمامان و پرن

 .کرد شیرها انیترس سر تکان داد و شا با

 .دیکش یرا م شیو موها دیچرخ یدور خودش م هکالف

 .ستیاصال بد ن نیبه نظر من ا... راستش... خب: گفت اطیبا احت ترالن

 !؟یچ: سمتش دیو چرخ ستادیحرکت ا از

آبان . ادیدر م ییسارا از تنها. خوبه یلیخ: رنگش را به دست گرفت یشرت نارنج یاز بغل ت زانیآو يها بند

 ...و  یبهتر از تو که همخونش یو ک شهیصاحب پدر م

 ...گهید شهیباحال م یلیخ: هوا تکان داد و کودکانه گفت يرا تو شیها دست

 ...لمایمثل ف: دیخند و

 ...مخصوصا سارا... کنن یمثل تو فک نم هیاما بق... آره... هه: پوزخند زد انیشا

 !مگه؟ یبهش گفت: دیزده پرس شگفت

 .بند را آب داده بود. لب لعنت فرستاد ریز انیشا

 ...خب یول... مینه به اون صورت مستق یعنی... خب نــــــــه: تته پته گفت با
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 مخالفه؟ _

 ...صد در صد _

 !؟یبهش گفت یزد تو گوشت وقت _

 ...نــــــــه: را گرد کرد شیها چشم

 به صورتت؟ دیپاش یدنیپس نوش _

 نه؟ ،ینیبیم لمیف یلیخ: را کج کرد دهانش

 ...ینگ یبگ يا: دیکودکانه خند ترالن

 .از لحنش به خنده افتاد انیشا

 .هیدختر خوب یلیساراناز خ... یموفق بش دوارمیام... به هر حال: بلند شد ترالن

 .کرد یهجده ساله اش چقدر بزرگانه صحبت م يخواهر کوچولو. اش انداخت ینیب يرو ینیچ

 ...فقط... یمرس... هه _

 !؟یچ: ستادیبه در ا دهینرس

 ...انیمامان و پرن _

 ...خاطرت جمع... فهمه ینم یچیه چکسیه يایباهام راه ب یتا وقت: حرفش و با خباثت گفت يتو دیپر

 .اتاق را ترك کرد يخفه ا غیسمتش پا تند کرد و ترالن با ج به

 .خواستیحاال باج م نیبچه پررو از هم. خنده اخم کرده بود انیم انیشا

 نیمثبت به ا دید نیهم مثل ترالن با هم هیفکر کرد ممکن است بق ینیگوشش را خاراند و با خوش ب کنار

 رابطه نگاه کنند؟

 .ته دلش تکان خورد يزیو چ دیشن نییپا يرا از طبقه  يهمهمه ا يصدا

 آمده بود؟ سارا

همه و همه ... به او یمحل یب يکه با خودش گذاشته بود، فرصت دادن به ساراناز، نقشه  ییقول و قرارها همه

 .را فراموش کرد

 یپرتقال يشرت سه دکمه  یبه ت یعوض کرد و دست یمشک نیسرعت شلوارك گشاد چهارخانه اش را با ج به

 .دیاش کش

 !افتاده؟ یپرسد چه اتفاق یم یدستش گرفته و با نگران يدست ساراناز را تو يکه سود دید. رفت نییپله ها پا از
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 .اژ دست ساراناز سرخوردباند يرو نگاهش

 .و اخم کرد دیکه خودش دور مچ سارا زده بود را د يا گره

 !!دستش را عوض نکرده بود؟؟ پانسمان

 ...سالم: و جلو رفت دیکش یپوف

 .دیحالش را پرس ینفر بود که جلو آمد و با نگران نیاول انیپرن

 !بدحال؟ ضیاحوال مر: مشت زد شیهم با خنده به بازو محمد

 .به لب آورد يمحو لبخند

 .نداختیهم به جانبش ن ینگاه مین یمدت نگاهش به ساراناز بود که حت نیتمام ا در

 .سالم: ستادیساراناز ا يو روبرو دیماهان کش يبه موها یدست يسرسر. و محمد را پشت سر گذاشت انیپرن

 .کرد یحس م ینگاه ترالن را به خوب ینیسنگ

 .کرد به نشستن و حواسش به آنها نبود یرا تعارف م هیبق يسود

 .شد رینگاه کوتاه به چهره اش انداخت و متح کی ساراناز

 آمده بود؟ دیروز پد کیفرو رفته، در عرض  يدور چشم ها و گونه ها ي رهیت يحلقه  نیا

 ...سالم عرض شد سارا خانــــــم _

 ...را جابجا شیها يساراناز را نوازش کرد و چتر یشانیگرمش پ نفس

 .ادا کرده بود و سارا مور مورش شده بود دهیرا کش خانم

 .قدم به عقب برداشت مین

 .کرد لیگرفتن آبان دست دراز کرد و سارا دستش را حا يبرا انیشا

 .کرد اخم

 ...يسرما خورد: زمزمه کرد ساراناز

 .مماس شد انیشا يشانه اش به بازو. از کنارش گذشت يبه تند و

 .ترالن قفل شد ي رهینگاه خ يو نگاهش تو دیحفظ اخمش به عقب چرخ با

 .ابرو باال داد و به خنده انداختش شیبا خنده برا ترالن

 .کرد یباال و اتاق سابقش م يطبقه  یلباس راه ضیتعو يکه ساراناز را برا دیشن یرا م يسود يصدا

 .اناز به اتاق برسدکرد تا قبل از سار یکیو پله ها را دو تا  دیخودش جنب به
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 .باز، نگاهش کرد یکه متوجه شد ترالن بود که با دهان یکس تنها

 .آمد ینم شیاخمو شهیگوشت تلخِ هم يرقمه به برادر عصا قورت داده  چیلوس ه يها يباز نگولکیج نیا

 .سالنه سالنه از پله ها باال رفت سارا

را به چپ و  شیکنار در اتاق زانو واریزده به د هیرا پشت کمرش برده و تک شیکه دست ها انیشا دنید با

 .دیپاشنه چرخ يو بالفاصله رو دیکش یپوف ،دادیراست تکان م

 ...لحظه هی... سارا: ستادیا شیبا عجله روبرو انیشا

 هیخوام  یفقط م: مانست گفت یم يکه به زمزمه ا ییبا صدا انیکف چشم دوخت و شا ي رهیپارکت ت به

 .ندارم تیکار... بگم يزیچ

 .نداد یآغوشش جابجا کرد و جواب يرا تو آبان

 .دس به من نزن: دیچانه اش نشست، عقب رفت و با غضب غر ریکه ز انیشا ياشاره  انگشت

 .دیخب باشه ببخش لهیخ... سسس: باال آورد میتسل يرا به نشانه  شیها دست

 .نمود یم نیساراناز هنوز خشمگ نگاه

 ...چطور بگم... خب... سارا نیبب: مکث گفت یکم با

که دو روز باهاش خوش  ستمیمن ندا ن... دور زیگذره بر یپوکت م يتو اون کله  یهر چ... نینه تو بب _

  ؟يدیفهم ،یکن رمیتحق تمیبه خاطر وضع يحق ندار... منم غرور ندارم... یو بعد که دلتو زد ولش کن یبگذرون

 .بودنگه داشته  نییرا پا شیزحمت تُن صدا به

 دارم؟ یتین نیگفته من همچ یک: گرد شده گفت ییبا چشم ها انیشا

 ...یگیم یهان؟ وقت! ؟یپس چ: دیشده اش غر دیکل يدندان ها انیم از

 ها؟! ؟یچ یعنی نیا میبش کیبهم نزد شتریمن دوست دارم ب: را کلفت شیرا کج کرد و صدا دهانش

 ...خب _

 رقصت قشنگه؟ ای یسابقه ت پاکه؟ خوشکل ؟يدار یدل ببندم مثال؟ اخالق خوب دیتو با یآخه من به چ _

 ...نکبت: از کنارش رد شد و به اتاق رفت يبا تنه ا و

 .غـــــــــار باز مانده بود يدهانش به اندازه  انیشا

 ! رقصت قشنگه؟ ای یچه گفت؟ خوشکل سارا

 .جالب بود... نکبت؟؟؟؟؟ هاه... فرستاد رونیرا با صدا ب نفسش
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 .آمد یهم خوب به وقتش از خجالت همه در م ساراناز

 انقدر پشت سر هم ور زد؟ اوریکرد نفس کم ن فکر

 .ناموزون به طرف پله ها رفت ییقدم ها با

 .آمد نییکه از بدو ورود به پا داشت پا يسرمه ا نیو ج يکه سارا با بلوز بافت خاکستر دیطول نکش ادیز

رد شد و به آشپزخانه  شیسارا شتابزده از جلو. کرد نییهدف کانال ها را باال و پا ینشست و ب ونیزیتلو يجلو

 .رفت

 !!نکبت؟؟: با خودش فکر کرد باز

 .به ناکجا چشم غره رفت و

 .نمینهار را بچ زیحاال م نیمجبورم هم دیامد ریگفت بس که د یم یتیکه با نارضا دیشن یرا م يسود يصدا

 .جنبد یبه خودش م ریانداخت که د یرا گردن شوهرش م ارهیتقص انیپرن و

 .به جلو سر خورد ش،یباز کردن پاها یصاف کاناپه گذاشت و با کم یپشت يرا دراز کرد و رو شیها دست

 ...ا... نیدرست بش: عبور کرد و تشر زد شیبا ظرف ساالد از جلو انیپرن

 .چه طرز نشستن است نیکرد ا یبود که اعتراض م يبعد سود يا هیثان. جمع و جورتر نشست یکرد و کم یپوف

طراح مد  یاگر گذاشتند مستند زندگ. دیکش یکالفه پوف. رد شد شیهم بدو بدو با پارچ دوغ از جلو ترالن

 .محبوبش را درست تماشا کند ییایتالیا

برو  یه ؟یرد بش نجایاز ا دیحتما با یبزرگ نیخونه به ا: دیشد صاف نشست و غر یم کیساراناز که نزد دنید با

 ...اَه... ایبرو ب... ایب

 .آمد يشدن در ورود دهیکوب يبعد صدا يا هیو ثان دیکاناپه کوب يرا رو کنترل

 .خشکش زده بود ونیزیتلو یبشقاب به دست، در دو قدم سارا

احواله مامان  ضیمر: پشت سارا زد و آهسته گفت یبا کف دست به تخت. جلو رفت یو کم دیلب گز يسود

 ...ریتو به دل نگ... اعصاب نداره... جان

را بهم  زیعجله به خرج داده و همه چ دیکرد شا یفکر م ينهارخور زیبه م رهیآن طرف تر، خ یکم ترالن

 .نباشد یکار درست انیچشم شا يزمان و مکان، جلو نیبودن ساراناز در ا دیشا. ختهیر

 .عجله کنند، به آشپزخانه برگشت و دستمال سفره ها را برداشت گفت یکه م يسود يو با صدا دیکش یپوف

 .شد دهیچ زیم
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کجا رفت؟ ترالن برو صداش بزن  انیشا: دیپرس یکل ینشست و با نگاه زینفر بود که پشت م نیآخر يسود

 .ادیب

 .از جا بلند شد نهیو آزاد کرد و با طمان دیکش شیدندان ها انیم يا هیثان يرا برا نشیریلب ز ترالن

با  د،یکش یم گاریس اطیبه ح یمنته يپله ها يکه رو انیشا دنیسالن را باز کرد و با د يدر ورود اطیاحت با

 .جلو رفت اطیاحت

 !رون؟یب ینشست رهنیال پ هیسرما با  نیتو ا ،يدار یخوب تیوضع یلیخ _

 ...یچیه... نگو ترالن یچیه: که انگشت اشاره اش را باال گرفت و اخطار گونه گفت دید

 .نهار ایپاشو ب _

 ...من... دیشما بخور: پله فشرد يرا رو لترشیگرفت و ف گارشیاز س یقیعم کام

 . شد دهیتوسط ترالن کش شیجمله اش تمام نشده بود که بازو هنوز

 وزن را از جا بلند کند؟ لویداشت نود ک قصد

 ...ا... پاشو برو اونور بچه: دستش را پس زد کالفه

 ...ــــــنممممممیبب... شــــــو... بلند: کرد تا بلندش کند یتقال م هنوز

 بذارم؟  ابونیاز دست شما ها سر به کدوم ب... اوووف... ول کن... بلند شدم... بلند شدم بابا _

 .زد و پشت سرش وارد شد يا روزمندانهیپ لبخند

 کی يبا فاصله . نشست زیداد، پشت م ی مشرتش را تا ساعد باال یجذب ت يها نیکه آست ینیح انیشا

 .از ساراناز یخال یِصندل

. شوهرت چه کم اشتها شده يپر... يدیمحمد جان چقدر کم کش: کرد یمدام تعارف م شهیبه عادت هم يسود

 یمامان تو مرغ نخور سرخ کردن انیشا. به خاطر تو درست کردم یها بخور مامان يمرغ سوخار نیماهان از ا

 .رسه یسارا دستش نم يدلمه بذار برا. بخور مهیاز اون ق. برات ستیخوب ن

را  يانداخت و سفارش سود داد،یتکانش م فیبه سر چنگال زده و بالتکل يا نهیبه ساراناز که تکه س ینگاه مین

 .گرفت دهیناد

 .بود که ظرف دلمه ها را طرفش گرفت ترالن

 .کرد نگاهش

 .اشاره کرد ریچشم و ابرو به سارانازِ سر به ز با
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 .اخم کرد انیشا

 .ناچارا ظرف را از دستش گرفت انیچشم غره رفت و شا ترالن

 .نکرد یَش توجه_داشتمیخودم برم_ يبشقابش و به زمزمه  يشکم پر را سر داد تو ي دلمه

 .و مشغول شد ختیبرنجش ر يرو يرنگ سود یو نارنج ظیاز خورشت غل یاشتها کم یب

 .کند یم يباز شیشد که سارا فقط با غذا متوجه

چقدر  نیبب... نکن مامان بخور غذاتو يباز يباز ؟يخور یساراناز چرا نم: دیبه سرعت متوجه شد و پرس يسود

 .يشد فیضع

 .شدم، تازه صبحونه خوردم داریوقت ب ریآخه د... یمرس... مامان جون خورمیم: زد یکمرنگ لبخند

 .سر تکان داد يسود

 .کرد یو رو م ریچانه اش و برنج ها را ز ریدستش را زده بود ز انیشا

 ...انقدر تابلو نباش: زد شیبا آرنج به پهلو ترالن

 ...برو بابا حوصله ندارم: کرد زمزمه

 .خوشمزه بود یلیخ... مامان یمرس: را عقب برد و بلند شد یصندل و

 .اش باال رفت دهیسارا تا صورت رنگ پر نگاه

 . بخورم ادیتونم ز ینم کنهیگلوم درد م: کرد یشدستیپ انیدهان باز کرد و شا يسود

 .به طرف پله ها رفت انیسر تکان داد و شا یتیبا نارضا يسود

 به خاطر من؟؟؟: فکر کرد ساراناز

 ...شیا... پسره دله... سیاصال اصال اصال مهم ن... سیاصال مهم ن: سر را نامحسوس تکان داد و

 .وارد اتاق سارا شد یهدف خاص چیه یراست و ب کی انیشا

 .نامطمئن به طرف تخت رفت یینگاه کرد و سپس با قدم ها واریبه در و د فیبالتکل يا لحظه

رفت،  یم نییاش تند تند باال و پا نهیس يآبان که مشت کوچکش را کنار سرش گذشته بود و قفسه  دنید با

 .لبخند زد

 .کرد یرا به وجودش القا م یآبان به خودش، حس خوب قابل انکار ریو غ بیعج شباهت

 .پر بلندش کرد کی یو به سبک اطیتن نرم کودك برد و با احت ریدست ز یآرام به

 .دیجنب یخواب م يتو شیها لب
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 .زد لبخند

 .رفت و در را آرام با پشت پا بست رونیب. به طرف در قدم برداشت آهسته

 .تختش گذاشت يرو اطیاتاق خودش رفت و آبان را با احت به

 .خواب وول خورد يتو یکم

 ؟یدونیم.. دوست دارم آبان یلیمن تو رو خ: و زمزمه کرد دیپشت انگشت به گونه اش کش با

 ...دونم یم... يدوست دار یلیتو هم منو خ: وسعت گرفت لبخندش

 ...برعکس مامانت: زد يپوزخند صدا دار و

نه اونقدر که مامانت فکر  یول... ستمین یکه آدم خوب دونمیمن خودم م... خب یدونیم: درد دلش باز شده بود سر

 .کنه یم

من اونو مثل ندا  کنهیچرا مامانت فکر م: وزنش فرو رفت ینیگاه سرش کرد و تخت از سنگ هیرا تک آرنجش

 هوم؟ نم؟یبیم

 یبهش بگ یتونستیدر نظرش من انقدر منفور و هوسبازم؟ کاش تو م یعنی: برد و پچ پچ کرد کیرا نزد سرش

 ...خوامش یمن واقعا م... من... ستمیکنه ن یکه فکر م يمن اونجور

 .دیته دل آه کش از

 .آبان گذاشت و پلک بست يرا کنار سر کوچولو سرش

 

**** 

 

 .ستیآبان ن... آبان: دیدو یم نییاز پله ها پا دهیشتابزده و ترس ساراناز

 ست؟ین یچ یعنی: دندیو سپس هر دو از جا پر وقفه افتاد يلحظه ا انیو پرن يصحبت سود نیب

قبل نّ نّ نّ ... تخت يخوابوندمش گ گ گ گ گذاشتمش رو... دونم یمن نم... م: لکنت گرفته بود سارا

 ...ستین... االن... نهار

 شده؟ یچ: آمد رونیاز آشپزخانه ب ترالن

 دیمجدد را کش حیزحمت توض انیپرن. بدهد حیتوان نداشت مجددا توض ساراناز

 ؟یچ یعنی: را گرد کرد شیچشمها ترالن
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 ن؟ییباسه پا فتادهیغلت نزده باشه ن: چنگ زد به گونه اش انیپرن

چنگ  يزیهوا تکان داد تا به دستاو يبه طرف پله ها رفت و سارا فقط دستش را تو انیامام زمان گو ای يسود

 .پا ماندن يرو يبزند برا

 .را گرفت شیبازو ریهجوم برد سمتش و ز انیپرن

 .بود دهیدو يپشت سر سود ،يا هیسه ثان يریبه تاخ ترالن

 .کرد یترس اطراف تخت را نگاه م با

 .ستین: ترالن هق زد. دندیپله ها رس يباال ریو سارا با تاخ انیپرن

 .داد هیتک واریسست شده به د سارا

 .کرد یباز م یکی یکیدرب اتاق ها را  ترالن

 .لحظه مبهوت ماند کی يرا با شتاب گشود و برا انیاتاق شا در

 .نجاسیا نیایب: داد و زمزمه کرد هیگرفته شده باشد، به جدار در تک کجایتمام توانش  انگار

 .روِش همانجا متوقف شد شیپ يصحنه  دنیترالن را کنار زد و با د. نفر به طرفش شتافت نیاول سارا

 . خوابش برده بود انیتخت شا يرو آبان

 ...کنار سرش انیشا رس

 ...مشتش يتو انیشا ياشاره  انگشت

 ...دیجنب یخواب م يکه همچنان تو یکمرنگ یو صورت کیبار يلب ها و

 .لبخند زد ترالن

 .لبخند زد انیپرن

 .لبخند زد يسود

 .دل ساراناز تکان خورد يتو يزیچ

 

 * * * 

 . دیشد گرفت و چرخ یکه دور م انیپرن نیاز ماش نگاه

 .انداخت دیگذاشت و کل نیزم يآبان را رو ينوزاد ساك
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خشک شد و ناباور به  يفلز ي رهیدستگ يزد، دستش رو یم شیکه صدا يو مرتعش زنانه ا فیضع يصدا با

 .دیعقب چرخ

 .پرت کرد بایکمک راننده تقر یصندل يرا از پنجره، رو هیشد و کرا ادهیآژانس پ نیخانم با عجله از ماش ایثر

 .مامان: صدا و با حرکت لب زمزمه کرد یب

 .مامان: بار بلندتر گفت نیخانم جلو آمد و ساراناز ا ایثر

بودش، رشد  دهیکه د يبار نیاز آخر. آبان انداخت اریهش يبه چهره  یو نگاه ستادیاش ا یقدم مین در

 .داشت يریچشمگ

 ؟يکرد دایپ يرو چطور نجایاصن آدرس ا ؟یکن یم کاریچ نجایا: دیوقفه پرس یو ب تند

 يسودابه برا ياومده بودم دم خونه : صورت دخترش را از نظر گذراند و زمزمه کرد يتک تک اجزا یدلتنگ با

 .دنبالت اومدم. يشد انیپرن نیسوار ماش دمیگرفتن آدرس که د

 .عـــــــجــــــب: را باال انداخت شیابرو يتا کیزد و  يشخندین

 ...تو ایب: احساس زمزمه کرد یقفل چرخاند و ب يرا تو دیکل و

 .آبان را برداشت و پشت سر مادرش وارد خانه شد ساك

 

* * * 

 

مبل ها گذاشت و  يجلو زیم يرا رو يشکالت خور یو قندان و ظرف منحن يدو فنجان چا يمحتو ینیس

 .امیکنم م یعوض م لباس: کرد، زمزمه کرد یم ییمادرش خودنما یشانیپ يکه هنوز رو یبه اخم رهیخ

 .خانم با حفظ اخمش سر تکان داد و ساراناز به اتاق خوابش رفت ایثر

 . مادرش به تخت دو نفره پوزخند زد ینگاه ناراض يادآوریبه تخت افتاد و با  نگاهش

 یگرفته است، با ت يروزه ا کیعرق  يکرد بو یتخت انداخت و بلوزش را که حس م يو شالش را رو مانتو

 .عوض کرد يفسفر یسکشرت عرو

 .خانم بود ایآغوش ثر يتو آبان

 !بعد از ده روز؟ ؟ياز من کرد يادیشده  یچ: پا انداخت ينشست و پا رو شیروبرو ساراناز

 خونه رات نده؟ يتو گهیمن شوهرت د دنید يایب يدینترس: اضافه کرد هیبا خنده و کنا و
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 .کرد یخانم بهت زده نگاهش م ایثر

 .شناخت یدخترش را نم يرو نیا

 .ریاحساس و نفوذ ناپذ یب سرد،

 ...میهمه مون دلتنگت: آبان زمزمه کرد يبه چهره  رهیخ

 ...که دهیاما غرورش اجازه نم. از همه بابات شتریب: با مکث اضافه کرد و

 ...هه... غرورش؟ غرور _

 .تازه خوب شده شیکبود: دیبه بازوش دست کش و

 .نباش يا نهیدر کانق: دیخانم لب گز ایثر

 !؟يا نهیک: را گرد کرد و لبخند زد شیها چشم

 ؟یکن یم ينطوریسارا چرا ا _

 ختمیهل ر... بخور توییچا... حرفا رو مامان نیول کن ا: زد هیکاناپه تک یرا برداشت و به پشت شیچا فنجان

 .يتوش که دوس دار

 .به مادرش نداد شتریب يگله گذار ياجازه  و

 

* * * 

 

 .خدا رحم کنه... اووووف: زد هیرا بست و به آن تک یچوب در

 .گرفته بود رادیا زیاز همه چ بایخانم تقر ایثر. دیاش کش یشانیرا به پ دستش

 .و قرمزش دیسف یست راحت میسالن گرفته تا ن ریحر يپرده  از

است، کم مانده بود اسم  انیو پرن يسود ي هیهد یبود همگ دهیفهم یمجهزش که وقت يآشپزخانه  لیوسا

 .همه بگذارد يبنجل رو

تخت دو ... ينفر هیمادر من تو « و اعتراض کرده بود که  اوردهیسارا که آخر هم طاقت ن يتخت دو نفره  و

 »اتاقو گرفته  يکل فضا نیآخه؟ بب کاریچ يخواینفره م

 .مادرش تاسف خورده بود يزده بود و به کوته فکر شخندیساراناز تنها ن و

 .گذاشت و به آشپزخانه برد ینیس يرا تو يخور وهیم يها یشدستیپ
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 .شد یم رهیخ يبه نقطه ا یو گاه دادیرا تکان م شیبه آبان هم بود که دست و پا حواسش

 .کرد یسطل خال يها را تو وهیزد و آشغال م يلبخند

 .گذاشت یم رونیزباله ها را هم ب دیبا

 .گذاشت ییظرفشو يرا لبه  یخال يها یشدستیحواس پ یب

 .صدا داد یافتاد و تق نییپا يوخور وهیم کادر

 .گفت و خم شد يکالفه ا اَه

 .را باال انداخت و برداشتش شیافتاده بود، ابروها نتیکاب ي هیکه کنار پا یرنگ يدستبند چرم قهوه ا دنید با

 .جلب کرده بودو توجه ساراناز را  دیچیپ یچند دور، دور مچش م انیبود که شا يدستبند همان

 .دیکرد و بو کش کیاش نزد ینیدستبند را به ب یهدف خاص چیه یب

 .داد یهم م يعطر خنک مردانه ا يچرم، بو يبر بو عالوه

 .کند یم ينبض مچ و گردنش اسپر يرفتن، عطرش را رو رونیموقع ب انیبود شا دهید بارها

 .برد شیسطل زباله پ يمتر یزده دستبند را مشت کرد و دستش را تا چند سانت حرص

 .شد مانیمکث کرد و پش یکم

 !شد؟ یعوض م يزیانداخت چ یسطل م ينوا را تو یدستبند ب حاال

 .کشو پرت کرد يزانو بلند شد و دستبند را تو يرو

 .زباله را گره زد و از جا بلند شد سهیک يحرص بارز با

 . ه نبودنبود ک. و رو کرد ریکشوها را ز يدیجد ي سهیکردن ک دایپ يبرا

 سرعت تمام شده؟ نیبه هم سهیرول ک کیکرد  فکر

 .داد هیتک نتیکشو را بست و همانجا به کاب یعصب و

 .دیاش دست کش یشانیپ به

 .اش نشسته بود یشانیپ يپشت لب و رو يسرد عرق

 .کرد یامان قلبش را هم درك نم یتپش ب لیدل

 .را باز و بسته کرد شیو انگشت ها دیکش یآه

 .ندارد دیبه پانسمان جد اجیدستش را محمد باز کرده و گفته بود احت پانسمان
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 يسود يپوشکش را هم در خانه  نیآخر. خشک آبان رو به اتمام است ریرا عقب زد و فکر کرد ش شیموها

 .استفاده کرده بود

 .زد یم ابانیبه فروشگاه سر خ يسر دیبا

 .رها کرد و به اتاق رفت ییظرفشو يرا همانجا تو فیکث يها یشدستیپ

 .خودش و آبان را برداشت يها لباس

 .دیخودش را پوش يو شلوار آبان را تنش داد و سپس پالتو يکاپشن سرمه ا ابتدا

 .گذاشته بود يورود يراهرو يآبان را تو ي کالسکه

 .واحد را قفل کرد و منتظر آسانسور ماند در

 رونییاتاقک بود و انگار قصد  يکه تو یانسالیخانم م دنیو با د آسانسور از هم باز شد يبعد درب ها يا هیثان

 .مکث کرد یآمدن هم نداشت، کم

 .آبان داد و داخل رفت يبه کالسکه  یزد و هل يزن ناچارا لبخند ي رهینگاه خ دنید با

 .زمیعز دیهست دیجد ي هیهمسا: دیدستش انداخت و کنجکاوانه پرس يتو يزباله  سهیبه ک ینگاه زن

 .بدهد دیبا یو ساراناز ماند چه جواب. هم نبود یسوال. نبود ياش خبر ملهج

حتما کارشون شهرستانه که  ستن؟یهمسرتون ن: اش ادامه داد يجنباند و زن به کنجکاو يزد و سر يلبخند

 !نه؟ ستن،ین نجایا

 .دیبر یزباله ها رو خودتون م دمید يآخه چند بار: و به سرعت اضافه کرد دیمحو ساراناز را د اخم

فضول و پرحرف  ي هیهمسا کیکه حوصله اش را ندارد  يزیفکر کرد تنها چ یحوصلگ یگرفت و با ب ینفس

 .است

 ...من و پسرم یعنی... کنمیم یمن تنها زندگ: زمزمه کرد آهسته

 .همسرم فوت شده: به خود گرفت و سارا لب زد ینیزن رنگ بدب نگاه

 .کند یم رییتغ يبه دلسوز ینیکه از بدب ندیاه زن را نبپلک بست تا نگ و

 ياش برا یبرده بود که باز از زندگ ادیرا از  یمشاور امالک يماجرا. دیلبش را محکم گز یموضوع يادآوری با

 !گفته بود؟ يگریکس د

 ... متاسف شدم یلیخ... زمیعز یآخ: دیمتاسف زن را شن يو صدا. کند یفرق م نیداد ا يخودش دلدار به
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از دست زن و  یکوتاه یو با خداحافظ دیکش یآسانسور نفس راحت يلب تشکر کرد و با باز شدن درها ریز

 .فرار کرد شیها یپرحرف

 .شد زیخ مین دنشیبا د نگهبان

 .کرد خیکه داشت، مو به تنش س یپدرش و هدف ينگهبان خانه  يادآوریتکان داد و  شیبرا يسر

 .را رد کرد و خودش را به کوچه رساند اطیکوچک و سپس ح یتند الب تند

 .اش از آن ها بود يپدر ينگهبانِ خانه  يشوند و خواستگار یاتفاقات تا ابد از ذهن آدم پاك نم یبعض

 .ماند یم نینگهبان ها بدب يکه تا عمر داشت به همه  يطور

 .رفت ابانیو سالنه سالنه تا سر خ دیآبان را باالتر کش يبه صورتش خورد، خم شد و پتو يسوز سرد با

 .برسد، غروب شده بود ابانیبه فروشگاه سر خ تا

چند بسته  لیاز قب یدندان و تنقالت ریخم وپیت کیزباله،  سهیپوشک، ک يخشک، بسته  ریش یقوط کی

 .دادیم لیرا تشک شیدهایبور و شکالت تلخ خر یپت تیسکویو ب لیپاست

خسته  یباشه تا مامان نجایا نایا شهیم يپسر: آبان گذاشت و زمزمه کرد يکالسکه  يفروشگاه را تو ي سهیک دو

 نشه، هوم؟

 ...پسر خوب نیآفر: دیبا خنده گونه اش را کش و

 .لبخندش پهن تر شد دنیگونه اش د دنیآبان را که از کش اخم

 .و سپس اطراف انداخت کیبه آسمان تار یآمد و نگاه رونیفروشگاه ب از

 .چسبانده شده بود، کنجکاو به همان طرف رفت شهیکه پشت ش يا هیکاغذ اطالع دنید با

 !مهد؟ یمرب کی... را باال انداخت شیابروها

 .مشغول به کار شود ییشد به فکر افتاده بود تا جا یم يسه روز دو

کرد و به در  یم نییرا باال و پا ونیزیتلو يهم کانال ها دیخواب یآبان م یکرد و وقت یم يبا آبان باز ایخانه  در

 .گرفت یشد و خوابش م یزد آنقدر که خسته م یزل م واریو د

 .و تکرار مکررات گریروز د کیشد و باز  یم دارینق نق آبان از خواب ب يبا صدا صبح

 .به هم بود هیشب شیتمام روزها بایتقر

مراه خودش سر کار ببرد، باعث شد که از موضوع توانست ه یشد آبان را تنها بگذارد و نه م یکه نه م نیهم اما

 .اشتغال به کار کال صرف نظر کند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٣٧٥ 

 ...!تواند هم کار کند و هم آبان را کنار خودش داشته باشد یفکر کرد اگر قبولش کنند، م ،یآگه دنیحاال با د و

* * * 

 

 .ه زانو زدکف آشپزخان ،ییلباسشو نیماش يشانه و گوشش نگه داشت و جلو انیتلفن را م یگوش

 .خواست یاز ساراناز نظر م یزد و گاه یمراسم حرف م يبرگزار یچگونگ يدرباره  انیپرن

 . انداخت نیماش يداشت را تو یالك پشت ي قهیکه  يقهوه ا يآبان با خرس ها دیسف ینخ بلوز

 .بود انیاما حق با پرن رد،یخودش بگ يخانه  يرا تو انیسالگرد ک نیخواست اول یدلش م نکهیا با

  .شدند یکوچکش جا نم يخانه  يهم تو همانانیسوم م کی یحت

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

اصراف الزمه؟ من  نهمهیواقعا ا يحاال پر: انداخت و درش را بست نیماش يلباس آبان را هم تو يتکه  نیآخر

نوع غذا هم  هیبا  گمیم یول... خودش يماست و نوشابه سر جا... نوع کباب هی ای... برنج و مرغ بسه هی گمیم

 میبد یآنچنان يها ینیریو ش وهیم ای شتریب يغذا يبرا نیبد نیخوایرو هم که م یاون پول... شهیم ریدم سآ

 ست؟ین... بهتره ينجوریبه نظرم ا... یستیبهز ای هیریخ

 .که در حال فکر کردن است دادینشان م انیپرن سکوت

 .داد هیتک نتیکاب هیعقب رفت و  یکم

سارا تو خانواده  یول. گفت نویهم انمیشا شبیاتفاقا د... دونم واال ینم: به حرف آمد انیبعد پرن ي هیثان چهار

بزرگ کنن و  رادیا هیبه  لینقص رو تبد نیکتریمنتظر نشستن که کوچ ينجوریهم. یشناس یمنو نم يپدر

 .پشت سر آدم صفحه بذارن

ما قرار : دیکش رونیبود ب ختهیکه کف آشپزخانه ر ییلباس ها انیچرکش را از م یصورت يدراز کرد مانتو دست

 میریگیم یمراسم میاگه ما دار. ادین تونهیهر کس ناراحته م. يپر میانجام بد يبه خاطر حرف مردم کار سین

ها رو ببرم سر خاك  ینیریش وهیغذا و م نیا يهمه  دمیم حیوگرنه اگه به من باشه ترج. لهیاحترام به فام يبرا

تا خرخره بخورن بعدشم هزارتا  انیمفت خور ب يآدما نکهینه ا... يزیچ يا هیریخ ایبدم به چهارتا آدم مستحق 

 .بذارن رو کار آدم رادیو ا بیع
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 .دمیخبرش رو بهت م... شه یم یچ نمیکنم بب یحاال با مامان صحبت م... هیحرف نمیا _

 شد؟ قبولت کردن؟ یاون مهد کودکه چ یراست: دیبا مکث پرس و

زنگ زدم  روزید: کمر مانتو خشک شده بود افتاد يکه رو یرنگ یبرجسته و نارنج يناخن شست به جان لکه  با

 . ادیم شیپ یچ نمیبرم بب دیفردا با. به همون شماره هه

 يبچه ها دارن تو سر و کله  نیا گهیسارا جان من برم د. ادیب شیبه صالحته همون پ یهر چ شاالیا. آهان _

 ؟يبار يکار. زنن یهم م

 . نه قربونت برو به کارات برس: بدقلق زمزمه کرد يبا همان لکه  ریدرگ

 .رساند انیتماس را به پا یکوتاه یخداحافظ با

 . شستش درد گرفته بود ناخن

 گه؟ید شهیاالن مگه پاك م نیا... شیا: دیکف رها کرد و حرص زده غر کیسرام يرا رو مانتو

 .سمت مراسم دیباز فکرش پر کش و

 .بود انیسالگرد ک نیاول گر،یروز د ستیب

 .گذشت یاش م یو رو شدن زندگ ریاش، از تنها گذاشتن سارا، از ز یسال از رفتن ناگهان کی قایدق

 .فتادیسال چه اتفاق ها که ن کی نیا يو فکر کرد تو دیکش یپوف

 .گرسنه اش شده دادینق نق آبان نشان م يصدا

را  سازیچا يدکمه  داشت،یبرم نتیخشک را از کاب ریش یکه قوط ینیاز جا بلند شد و ح نیفشار دستش به زم با

 .هم فشرد

به آن عالقمند  بیعج دایماگ بزرگ نسکافه که جد کیخوش هم  يکرد و برا ایآبان مه يبرا ریش شهیش کی

 .شده بود

نهار  زیم کیآشپزخانه  نیکرد ا يادآوریبار به خودش  نیچندصدم يراکانتر گذاشت و ب ينسکافه را رو ماگ

 .جمع و جور کم دارد يخور

 .پشت کانتر يبلند برا هیپا یحداقل چند صندل ای

 .دیحوصله خودش را از کانتر باال کش یآبان را داد و ب ریش

 یم نییرا باال و پا ونیزیتلو يکانال ها ایشود  داریماند تا آبان ب یزد و منتظر م یزل م واریبه در و د دیبا باز

 .کرد
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 .رفت ینم نییپا شیلقمه اش هم از گلو کی ییکه تنها ییغذا. غذا درست کردن هم زود بود يبرا یحت

 .بود یبهتر ازکنار خانواده بودن و تحمل آنهمه فشار عصب ییتنها نیباز هم ا اما

 .دیدو دستش گرفت و بو کش انینسکافه را م ماگ

 .کسب کرده بود انیبود که از شا یعادت

 .دنشانیها قبل از نوش یدنینوش دنیکش بو

 .ضیناشناخته و ضد و نق يپر شد از حس ها انیشا يادآوری با

 .به آن حال و روز افتاده بود انیکه بعد از فوت ک یانیشا

 .شد يبستر. که تشنج کرد یانیشا

 .سوخت یتب م يتو دارشانید نیبه خاطر از دست دادن آخر ان،یک يهفته بعد از خاکسپار کیکه تا  یانیشا

 .ننشسته بود يحکم خسرو از پا يکه تا اجرا یانیشا

 نیبه هم م؟یشو کیبه هم نزد شتریخواهم ب یزن برادرش و گفته بود م يچشمها يصاف زل زده بود تو حاال

 با وقاحت تمام؟ ؟یراحت

 .پنهان باشد یسوئ تین انیشا یهمراه يسخت بود پشت روزها باورش

 .کرد یم بیو دلش تکذ شیها يهوسباز يبوده برا يباز کیگفت همه  یم عقلش

 آن صداقت چشمها که

 خالصانه يها کمک

 وقفه یب يها تالش

 .توانست دروغ باشد ینم چکدمیه

 .پلک زد محکم

 .شد یسرد م شیانگشت ها انینسکافه م ماگ

 .کنار گذاشتش لیم یخت و باندا وانیل يرنگ تو يقهوه ا عیبه ما ینگاه

 .رفته بود نیمحبوبش از ب يخوردن نسکافه  يعالقه اش برا تمام

 

* * * 

 .که براش وقت ندارم کنسرته يزیواقعا االن تنها چ. ساك ببندم دیبا. رم سفر یمن فردا دارم م _
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_ ... 

 .ستین یاالن واقعا وقت مناسب. گهیوقت د هی يبذار برا. گوش بده الهام جان... نیبب... نه خب _

 .دیجو یبود و ناخن م ستادهیدر ا يدر آستانه  ترالن

 .تکان داد دواریانگشت اشاره اش را تهد ،یوحشتناک يتلفن را دست به دست کرد و با چشم غره  یگوش انیشا

 .را گرد کرد شیچشمها ترالن

 . گهیفرصت د هی شاالیا. آره بذار من برگردم. باشه _

_ ... 

 ؟يندار يکار. برم دیبا. الهام من واقعا عجله دارم. خب لهیخ _

 .فعال. باشه _

 .گرفت سمت ترالن زیجهش خ کیتخت و با  يرا پرت کرد رو یمحض قطع تماس، گوش به

 .درنگ اتاق را ترك کرد یو ب دیکش یغیج

 نیبه ا يبهت گفت شماره منو بد یک. کشم یمن تو رو م: کرد یکیزنان پشت سرش پله ها را دو تا  ادیفر

 هـــــان؟.  تهیعفر

االن منو . مامان کمک: سنگر گرفت شیرا چرخاند و پشت شانه ها يهجوم برد سمت آشپزخانه و سود ترالن

 .کشه یم

 باز؟ يکرد کاریچ. میبچه سوزوند يآ: به دست اعتراض کرد ریکفگ يسود

 .دمیم حیتوض. صبر کن صبر کن: دیکش یفیخف غیکه وارد آشپزخانه شد، ج انیشا دنید با

 ...کـیتو غلط م _

 !انیشا: اخطار داد يسود

 .نشیآخه مامان بب _

 اومده بودن الهام دم رفتن گفت نایکه عمه ا شیدفعه پ. به خدا من ندادم شماره رو بهش _

که شماره  میانداختم رو گوش سیم تیمن با اجازه ت از گوش. ترالن جوووون: را نازك و پرعشوه کرد شیصدا

 .رو هم برداشتم انیو پرن انیشماره شا. فتهیت ب

 قفل نداره؟ تیبچه تو مگه گوش. عجبا: دیاش دست کش یشانیبه کمر، به پ دست
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 ییکارا هیکه  ذارهیچفت و بند م شیگوش يبرا یکس: آمد و آهسته گفت رونیب ياز پشت سر سود محتاط

خب الهامم برش داشته . طرف و اون طرف ولوئه نیا شهیهم میمن که گوش. بفهمن هیباهاش بکنه نخواد بق

 .گهید

 .لبخند زد قایخوش آمده بود که عم يادیز يانگار به مذاق سود حرفش

 ؟یاونوقت چ. تیو گم شد گوش يداره؟ اومد یچه ربط _

 يکه اگه روز میتو گوش دارمینگه نم یخانوادگ لمیمن اصن عکس و ف. بشه: رفت خچالیباال داد و سر  شانه

 .فتمیگم شد پس ب

 کنه؟ یمنو ول م زونیآو ي تهیعفر نیا گهیحاال مگه د: را به چنگ گرفت شیو موها دیکش یپوف

 .یگیم ينجوریزشته ا. لهیفام... دختر عمه ته. نشده که يزیحاال چ: دیلب گز یمصلحت يسود

که دو سال پشت کنکور  کنهیکارا رو م نیهم. الیفام نیاز ا مینخواست. هه. لیفام: تکرار کرد یدهان کج با

 .مونده دختره

 .خورد جواب دهد یوقفه زنگ م ینوا را که ب یآشپزخانه را ترك کرد تا تلفن ب و

 .دیخند زیر زیگره خورد و ر ينگاه خندان سود يترالن تو نگاه

 بله؟؟؟: و با پرخاش گفت دیکش رونیب ونیزیتلو يجلو يکاناپه  يکوسن ها ریرا از ز میس یب یگوش انیشا

 .سالم... امممم: زمزمه کرد یطوالن یخط، ساراناز با مکث پشت

 بعد از سالم؟: دیتوپ

 .اخم کرد سارا

 بچه؟  یزن یحرف م ينطوریا يدار یبا ک: آمد رونیگرد شده از آشپزخانه ب يبا چشمها يسود

 الو؟: دیرا از دستش کش یگوش و

 آبان خوبه؟ ؟یخوب. سالم سارا جان: چشم غره رفت انیشا به

 .نظر گرفته بود ریبا دقت مادرش را ز انیشا

 . ایب یخواست یهر ساعت. فردا؟ آره مامان جان من هستم _

_ ... 

  ؟یچ يآهان فقط آبان؟ مصاحبه  _

_ ... 
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 . آبانو ببوس از طرف من. باشه ه؟یچه حرف نینه ا. ارشیباشه ب _

_ ... 

 .زمیفعال عز _

 ه؟یمصاحبه چ: دیکنجکاو پرس انیشا

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا: با اخم گفت يتوجه به سوالش، سود یب

 .نکن مامان تیاذ _

 دهید یآگه هی: ختیدر هم آم ختیر یظرف ها م يکه رو یبا شرشر آب شیصدا. و به آشپزخانه رفت دیچرخ

 .نه ایکنن  یم قبولش. هیبه چ یچ نهیخواد بره بب یحاال فردا م. مهد کودك یمرب يبرا

 کار کنه؟ خوادیم _

 ره؟یاجازه بگ دیاز تو با: چپ چپ نگاهش کرد يسود

... یعنی ه؟یاجیچه احت یول. نه... خب: چشم دوخت يسود يداد و به حرکات تر و فرز دست ها هیتک نتیکاب به

مونه  یحقوق م هیخودش مث . شه به حسابش یم زیهر ماه سود کارخونه وار. به کار کردن نداره که يازیخب ن

 .شتریب یلیخ یحت. گهید

که پول  یداره؟ همه چ یچه ربط: خشک کرد شبندشیرا با پ شیو دست ها دیبشقاب را هم آب کش نیآخر

 دیفقط دو روز در هفته تو و ترالن همزمان دانشگاه. گناه داره. بچه از صبح تا شب تنهاس تو خونه نیا. سین

 .داره تویوضع نیاال فک کن سارا هر روز اح. شم تو خونه یم وونهیمن تنها د

 .اش چشم دوخت یروفرش يگفت و به صندل ها یاوهوم يفکر انیشا

 . بود يبا سود حق

 آورد؟ یرا تاب م ییتنها نیکرد واقعا چطور ا فکر

لجباز  يدختره . آوردم که حظ کنه یدرش م ییاز تنها نیوگرنه من همچ. خودش نخواست: دلش غر زد يتو

 .بداخالق گند دماغ

سر دلش مانده بود و  ،یکوتاه دو بخش يکلمه  کی نیانگار هم. نکبت گفتن ساراناز افتاد و اخم کرد ادیباز  و

 .شد یجوره هضم نم چیه

 

* * * 
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 .بغلش را بود کرد ریز اطیبرداشت و با احت يبلند نیشرت آست یت

 .بود زیتم خوشبختانه

خودش هم دچار دردسر  یزد و گاه یسرش غر م زیو تم فیکث يذاشتن لباس هاجا گ کیبابت  شهیهم يسود

 .شد یم

چمدان را  پیلباس ها و ز يجفت جوراب رو کیانداخت و شارژر و  یچمدان کوچک مسافرت يشرت را تو یت

 .دیکش

 .جا نگذاشته يزیبه اتاق انداخت تا مطمئن شود چ یکل یتخت بلند شد و نگاه يرو از

 .رفت نهیآ يرنگ را برداشت و جلو یمشک یاسک ي قهی وریپل

 .گردنش بود يانحنا يرو گرید یکیبرهنه اش و  ي نهیخراش بزرگ سمت چپ س کی يجا

 .شب قبلش با ماهان بود یکشت ي جهینت

 .تو روح پدرت بچه: و غر زد دیرا جلو کش گردنش

 .دیرا هم به تن کشسوخته اش  يساعتش را به مچ بست و کت چرم قهوه ا. دیرا پوش ورشیپل

 .را برداشت و اتاق را ترك کرد لشیوسا

 .کرد زیرا ت شیپله ها مکث و گوش ها يرو ییآشنا يصدا دنیبا شن يلحظه ا يبرا

 . دیپله ها گردن کش يباال از

 .مادرش نشسته بود يساراناز بود که روبرو. کرد ینم اشتباه

 .رفت و سالم داد نییاز پله ها پا نهیطمان با

 .رفت جواب سالمش را بدهد ادشیدستش،  يچمدان کوچک تو دنیو با د دیسارا به سمتش چرخ سر

 ؟يریم يدار: دیبلند شد و با اخم پرس يسود

 .که حاصل از سکوت ساراناز در جواب دادن به سالمش بود سر تکان داد و جلو رفت یاخم با

 ؟يبر يخوایواقعا م: دیرس یبه نظر م یناراض يسود

سر به  هی رمیفرجه هامم، هم م يحاال که تو. شهیامتحانام شروع م گهیچند روز د. میا قبال حرف زدمامان م _

دارم  اجیحرف ها، واقعا احت نیا يخب؟ جدا از همه  م،یبا هم بر یهمگ دیکه ع کنمیهم آماده ش م زنم،یم الیو

 .روم فشار بوده یلیمدت خ نیا. با خودم خلوت کنم يچند روز هی
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 به خاطر من؟: دیو بالفاصله از خودش پرس. شد دهیباال کش شیسارانار تا چشمها نگاه

 .کرد یرا م شیسفارش ها نیآخر يسود

 .برو اطیبا احت زه،یل جاده

 .بزن کنار استراحت کن ادیخوابت م يوقت حس کرد هر

 ؟یسرده لباس گرم برداشت هوا

 ؟يوقعا الزمه بر حاال

 . ستمینگران نباش بچه که ن: را بغل زد يو محکم سود دیخند انیآخرش، شا يجمله  با

 .سر تکان داد یتیبا نارضا يسود

 .فکر بود يتو ساراناز

 .تو رو هم برسونه انیشا يخوایسارا جان اگه م: به خودش آمد يسود يصدا با

 .نـــه: فکر گفت یو ب تند

 .به جانبش انداخت یطوالن یسر برگرداند و نگاه انیشا

 .رسونه یتو رو هم سر راه م. خب رهینه؟ داره م چرا... وا _

 .خوام مزاحم بشم یآخه نم... نه _

 .را باال انداخت شیابروها انیشا

 تیتا همراه رونیب شیکشوند یوقت م یاون موقع که وقت و ب: و از ذهنش گذشت دیاش لب گز رهینگاه خ از

 ...اونوقت حاال... یشیمزاحم کارش م يکرد یکنه فکر نم

 !چه حرفا؟ مزاحم؟: با خنده به شانه اش زد يسود

. بازه نیدر ماش: نداد شتریمخالفت ب ياجازه  انیمتحکم شا يدست فشرد و صدا يرا محکم تو فشیک بند

 .امیمن االن م نیبش

 .آبان دنیبوس يخم شد برا و

 .را حساس نکند يکرد تا سود یقدرت در مقابل اخم کردن مقاومت م نیشتریبا ب سارا

 .باشه: گفت و لب زد یدهانش گرفت و اهم يرا جلو مشتش

 .را راجع به آبان کرد شیسفارش ها نیآخر و

 .هم چمدان به دست از ساختمان خارج شد انیپس از خروجش، شا قهیدق کی
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 .گفت یظیعقب نشسته بود، اوف غل یساراناز که صندل دنید با

 ستمیپاپا جونت ن یمن راننده شخص: گفت یعقب خم شد و با اوقات تلخ یصندل يگذاشتن چمدانش رو يبرا

 .نیجلو بش ایپاشو ب. یعقب نشست یرفت

 .تحملت کنم ستمیمجبور ن: شد ادهیدرنگ پ ینگاهش کرد و ب یحرص سارا

 .خب نکن: شد رهیبه روبرو خ شخندیبا ن ب،یشانه باال داد و دست به ج يخونسرد با

 .رد نگاهش را زد سارا

 .شد یم کینزد یآب يبه دست با قرآن و کاسه  ینیس يسود

 .کمک راننده نشست یصندل يو ناچارا رو دیکش یپوف

 .لبخند زد انیشا

 .شد، رفت یخارج م اطیکه از ح نیقرآن ردش کرد و پشت سر ماش ریاز ز يسود

 .ه شدکرد و وارد خان یآب را پشت سرش خال يکاسه  ن،یدور شدن ماش با

 .را پر کرد نیماش يفضا یمیکالم مال یب یقیبعد، موس يا هیدست دراز کرد پخش را روشن کرد وثان انیشا

 .کرد ینگاه م انیجز شا يزیبود و به هر چ رهیبق کرده به روبرو خ سارا

مغازه اش را  ي شهیکه ش يمغازه دار. شد یرد م ابانیکه از خ يدختر. زهیسطل مکان. آب يجو. درخت

 .دیکش یدستمال م

 کجا برم؟ _

 .را زمزمه کرد یابانیخورد و آهسته نام خ یتکان

 .یچه سکوت دلچسب: دور زدن راهنما زد يبرا انیشا

 .اش را گرفت و اخم کرد هیکنا

 .یلیخ... يکرد رییتغ یلیخ: فرمان ضرب گرفت يدو انگشت اشاره و وسط رو با

 .کنهیم جابیا طیشرا_

و بعد که خرت از پل  يخوش نشون بد يرو يدار اجیاحت یکیبه  یتا وقت کنهیم جابیا طیشرا. آره خب_

 .يریبگ افهیق ينطوریگذشت ا

 دادمیخوش نشون م يدوما اون مدت که رو. اوال که سر من منت نذار: دیشد و به سمتش چرخ یآتش

 ...کمک... ازت... وگرنه اصال یبا منظور کنارم دونستمینم
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 .گلو خفه شد يرفت و تو لیتحل شیصدا ان،یشا یبرزخ يچهره  دنید اب

 با منظور؟ _

 .دیترس شیصدا یگرفتگ از

 با منظور کنارت بودم؟ یچ یعنی _

 .نیهم یعنی... یعنی: باز و بسته کرد یرا مثل ماه دهانش

 .دیرا برگرداند و به در چسب شیرو و

. مثل آدم جواب بده. با توام: شد دهیچنگ شد و عقب کش انیشا يانگشت ها انیم شیکه بازو دینکش یطول

 با منظور کنارت بودم؟ یچ یعنی

 ره؟یگ یم... رهیگ یخدا موش نم يمحض رضا يگربه ا چیه. دس به من نزن: دیرا عقب کش خودش

 ...سارا _

 .در گرفت ي رهیدستش را محکم به دستگ ن،یماش یپلک بست و با ترمز ناگهان ادش،یفر يصدا از

 ؟يفک کرد یتو واقعا راجع به من چ _

 چیچون تجربه نشون داده ه. نکنم يفکر چیه گهید گرانیگرفتم راجع به د ادیمن : اش سخت شده بود چانه

 .سین دهیکه نشون م یکس اون آدم

 .شد ادهیو به سرعت پ دیرا کش رهیدستگ و

تو و سطح فکرت که  يواقعا برا ه؟یچ یدونیم: که با نفس نفس گفت دیرا شن انیشا يخشدار و گرفته  يصدا

 .خودم متاسفم يبرا... نه

 .کنده شد شیپا يبا شتاب از جلو نیبود که ماش انیشا یشانیپ يبه رگ برجسته شده  نگاهش

 .چسباند نهیرا به س فشیعقب رفت و ک ،يکشدار نیه با

 .بود شیرو شیپ قایدق ،يکودك کاله قرمز مهد

 !؟...فتهیبراش ب یاگه اتفاق: آسفالت زمزمه کرد يرو رهایبه رد تا رهیخ

بسته؟ با آن اعصاب خراب و  خیلغزنده و  يرفت شمال؟ با آن وضع جاده ها یم. دیاز ترس به خودش لرز و

 زده؟ رونیب يرگ ها

 .بست خیکمرش از ترس  ي رهیو ت دیگز لب

 بود؟ چه يبرا يریجبهه گ نهمهیکرد، پس ا یبود که فکر م یهمان انیشا اگر
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 .آمد یجور در نم انیبا رفتار شا اتشیفرض

 .انگشتانش مچاله کرد انیرا م فشیک بند

تا ابد خودش را  د،یایسرش ب ییکرد اگر بال یچشم دوخته بود و فکر م انیرفتن شا ریتمام به مس ي قهیدق ده

 .بخشد ینم

 .شد رهیو به بخار دهانش خ دیکش یپوف

 ستادیکودکانه ا يها یمهد با نقاش یدرب آهن يکرد و روبرو یسست و ناموزون، عرض کوچه را ط يقدم ها با

 .داخل رفت یو با بسم الله

 .داشت محال است قبولش کنند نیقیکه خودش هم  دادیحواس پاسخ م یحوصله بود و ب یب آنقدر

 .افتاده مهد کودك را ترك کرد نییپا يسر با

 .کرد یفکر م انیو هنوز به شا انگشتانش سر شده بود نوك

 .گرفت یخبر م انیاز شا دیبا

 .فتادهین شیبرا یشد اتفاق یمطمئن م دیگذشته بود و با قهیدق ستیساعت و ب کی

 زد؟  یزد؟ نم یزنگ م دیبا

 .را باز کرد فشیبغل ک پیو ز دیرا باال کش دماغش

 .توانست قفل صفحه را باز کند یحس بود که نم یانقدر ب شیها انگشت

 .مربع شکل را رسم کرد يالگو یبدبخت با

 .ضربه زد انیشا يشماره  يشد و رو نشیمخاطب ستیل وارد

باشد،  یاعالم کرد دستگاه مشترك مورد نظر خاموش م یسیو سپس انگل یکه به دو زبان فارس یزن يصدا

 .مثل ناقوس مرگ بود

 .شماره گرفت دوباره

 » باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م «

 ...باره سه

 »... دستگاه مشترك مورد نظر «

 .افتاد 8 دیکل يرو قایو دق دیچک نییقطره اشکش پا کی

 »... دستگاه مشترك «
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 .مشت فشرد و وحشت زده و مغموم به دو طرف کوچه نگاه کرد انیرا م یگوش

 .برسد ابانیسمت چپ حرکت کرد تا به خ به

 .دست بلند کرد ،یدربست یتاکس نیاول يلحظه منتظر ماند و برا چند
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 .دیکارش پرس ي جهیآغوشش داشت به استقبالش آمد و از نت يآبان را تو کهیدر حال يسود

و پکر  یناراحت يقبولش کنند و سود ستیندارد، ممکن ن يکار يتجربه  نکهیداد به خاطر ا حیحوصله توض یب

 .موضوع نیهم يابودنش را گذاشت پ

 .شد يخبر انیاز شا دیآنجا بماند شا يشتریقبول کرد تا وقت ب تیرا با رضا ينهار سود دعوت

 چرا پوشک نداره؟ نیمامان ا: آغوشش جابجا کرد يرا تو آبان

 . هوم؟ بذار هوا بخوره بچه: دیبه دست چرخ تلفن

 .خاموشه شیباز که گوش: لب زمزمه کرد ریز و

 خاموشه؟ شیگوش یک: دیصحبت دستش آمده، پرس يبرا يبهانه ا نکهیاز ا خوشحال

 . کنهیرو خاموش م شیتو جاده گوش. انیشا: گذاشت زیم يتلفن را رو یشد گوش خم

 .زنمیبازم بهش زنگ م یول... موضوع رو هـــا نیا دونمیخودم م: دیخند و

 .آهان: دیکش یراحت نفس

 .نهار ایبلند شو ب... امان جانپاشو م: ستادیگرفت و ا شیدست به زانو يسود

 دیمون یمنتظر ترالن نم _

 .ادینم. خونه دوستشه: دیرس یتر به گوش م فیاز آشپزخانه ضع يسود يصدا

 .ظهر بود میو ن کی. شد دهیگفت و نگاهش به سمت ساعت کش یآهان

 .گذشته بود میچهار ساعت و ن. حساب کرد شیانگشت ها با

 بود و خبر نداده بود؟ دهیبود؟ رس دهیتا به حال رس یعنی

 . و به آشپزخانه رفت دیگز لب
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 یغر م يسود يبودن فسنجان ها نیریبه ش شهیهم انیآمد که شا ادشیفسنجان،  يمحتو يقابلمه  دنید با

 .زد

 .اش بود ییغذا يوعده ها نفکیکه جزو ال زیسر م ينبودن سبز به

 .ترالن يمورد عالقه  یترش ریس يبو به

 .در حال غر زدن است شهیهم انیاراده لبخند زد و فکر کرد و کال شا یب

 یپنج ساله بود، م -چهار  يبچه  کیمظلوم تر از  یکه گاه يو سه ساله ا ستیپسر ب: باز از ذهنش گذشت و

 !!تواند سواستفاده گر باشد؟؟

 .گذاشت زیم يگرفت و رو يبرنج را از سود سید

 .زد رونیشتابزده از آشپزخانه ب یبود وقتزنگ تلفن، دست خودش ن يصدا با

 شد؟ یچ: دیزده پرس رتیح يسود

 الو؟. دمیمن جواب م _

 .خط سکوت برقرار شده بود يآنسو

 الو؟: آهسته تکرار کرد ساراناز

 ...ـیشا: اضافه کرد یبا مکث کوتاه و

 .نگران نباشه. دمیبه مامانم بگو من رس _

 ...ـیدق هی انیشا: از درب آشپزخانه فاصله گرفت و دیبه خودش لرز انیکالم شا يسرد از

 .آورد نییرا پا یباز، گوش مهین یو با دهان دیچیگوشش پ يبوق بوق قطع تماس تو يصدا

 قطع کرد؟ واقعا

 .شد یمشتش فشرده م انیشد که م رهیرنگ خ ينقره ا میس یب یهم فشار داد و به گوش يرا رو شیها لب

 بود؟ یک: دیرا از پشت سرش شن يسود يصدا

 .دهیگفت رس انیشا: دیلب نشاند و به عقب چرخ يرو يلبخند. بار پلک زد چند

 يا وهیساعت م يپنگ گشاد شد و نگاهش رو نگیدو توپ پ يبه اندازه  ه،یاز ثان يکسر يتو يسود يچشمها

دنبالش  یمگه کس. خوبه بهش گفتم آروم برو ده؟یسرعت رس نیرونده که به ا يچطور: آشپزخانه چرخ خورد

 کرده آخه؟
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بچه ها تا منو دق مرگ نکنن دست بردار  نیا. نیبش ایب. سارا جان زیسر م نیبش ایب: به تاسف تکان داد يسر و

 .ستنین

 .خدا نکنه: گفت تند

 .گرفت يجا زیپکر جلو رفت و پشت م د،یکش یم نیزم يرا رو شیپاها کهیدر حال و
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 تاك کیت

 تاك کیت

 .کرد یگوشش صدا م يبلندتر از حد معمول تو ،يواریساعت د يعقربه ها يصدا

 مجاور يالیپارس سگ نگهبان و يصدا

 که احتماال تا تراس اتاقش باال آمده بود یرکیج ریج

 باد يهوهو

رفت، همه و همه دست به دست هم  ینم رونیلحظه هم از گوشش ب کیزنگ دار ساراناز که  يدر آخر صدا و

 .داده بود تا آرامشش را بهم بزند

 .دیچپ به راست غلت يپهلو از

 .بعد، راست به چپ ي هیثان سه

 .سرش برد ریرا ز شیو دست ها دیدر آخر رو به سقف دراز کش و

 .کرد یم تشیاذ نینداشت و ا نانیبودن مالفه ها اطم زیتم به

 .رزندش منتقل کرده بودوسواسش را به هر چهار ف يسود

 .و ترالن بهتر بود انیک تیوضع باز

 ...انیو پرن انیشا اما

 .یبه شدت وسواس يو برادر خواهر

 کرد؟ یمتهمش م یساراناز به چ. اتاق محکم پلک زد یبه سقف چوب رهیخ

 استفاده؟ سوء
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 با منظور بوده؟ شیها تیکمک ها و حما يکرد همه  یم فکر

 زدند؟ یچرا همه او را با چوب گذشته اش م. دردناکش را فشرد يها قهیزد و شق پوزخند

 .بداخالق هم آدم است الیخ یب انِیشا نیالناس ا هایکرد ا یفکر نم یکس چرا

 .آدم ها احساس دارد يهمه  مثل

 .تواند عاشق شود یآدم ها م يهمه  مثل

 .ردیش بگرا دوست داشته باشد و در کنارش آرام یتواند کس یآدم ها م يهمه  مثل

 .دوستش داشته باشد یدارد کس ازیبه همان نسبت ن و

 .قسمت کند یرا با کس شیها یها و ناراحت یخستگ یدارد گاه اجیاحت

 .را گرفته بود یکی يبازو ریزن ها وول خورده بود و هر بار ز انیشده بود بس که م خسته

 .ساراناز... ترالن... يسود

 .شد یگونه نم نیاش وجود داشت ا یزندگ يمرد تو کیاگر  دیشا

 .داشت اجیکردن هم احت هیگاه بود به تک هیکه تک همانقدر

 .آرامشش باشد ي هیکه ما یزن

 .که بتواند مردانه با او درد دل کند يمرد و

 ...برادر بزرگتر کی... پدر کی

 ...یروح طیشرا نیتر یبحران ياش از دست داده بود و برادرش را تو یدوران نوجوان نیرا در حساس تر پدرش

 ریغ يادیز... و سه ساله ستیپسر ب کی يبرا... نفر کی يآنهم برا... مشکل نهمهیا... ضربه نهمهیکرد ا فکر

 .منصفانه است

 .تخت نشست يو بالفاصله رو دیچیاش پ قهیشق يتو يبد درد

 .خواست یرا م نییپا يطبقه  نیتریو يمارك تو يها ياز همان بطر یکی دلش

 رونیهمه را ب دنشان،یخسرو به جا مانده و به محض د یآنچنان يها یداد از مهمان یکه احتمال م ییها همان

 .بود ختهیر

 .حاال بود نیکه هم ییمبادا يرا نگه داشته بود برا یکیکرد کاش حداقل  فکر

 .خودش از فکرش به خنده افتاد و

 . کرد یمطمئنا سر از تنش جدا م يسود
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 ...!دیفهم یاگر م البته

 .که سقف اتاق را روشن کرد، باعث شد گردن درناکش را به چپ بچرخاند يو نور جیمس دنیرس کیت يصدا

 .را باال انداخت شینام ساراناز ابروها دنیو با د یبرداشتن گوش يتفاوت دست دراز کرد برا یب

 را کامل کند؟ شیها یاحترام یب ونیداده بود تا کلکس امیپ

 .لشیبرداشتن موبا يدست دراز کرد برا ریتاخ با

 .خوام یمعذرت م: نوشته بود سارا

 ...نیهم

 جمله کی

 کلمه دو

 هجاء پنج

 » ـخوامیم معـذرت«

 .انداخت یپاتخت يرا رو یزد و با پوزخند گوش پلک

 ...درنگ و بعد هیثان سه

 ــنـــگید

 .دیجد امیپ کی

 .دیطول کش هیثان ستیو ب قهیدق کیتنها  امیدر برابر خواندن پ مقاومتش

 .دو دستش داشت انیرا م یتخت نشسته بود، گوش يچهارزانو رو کهیبعد در حال قهیدق دو

 » ستیکار تو هم درست ن یول... تند رفتم «

 ــنـــگید

 »من زن برادرتم  یول... هیکار چ نیدونم قصدت از ا ینم «

 ــنـــگید

 »وقت مثل اون باشم  چیه ستیقرارم ن... ستمیدر ضمن من ندا هم ن «

 .دستش عرق کرده بود انیم یگوش

 .کرد یو بالفاصله ارسال م پیآمد را همان لحظه تا یسارا هر چه به ذهنش م يانگار

 .يبود انیزن ک: نوشت دیترد با
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 .گذاشت امشیپ يسه عالمت تعجب انتها شتریب دیتاک يبرا و

 .دست نگه داشته بود ساراناز

 .من ندا رو دوست نداشتم. یشیوقت هم نم چیه. یستیتو ندا ن... درسته: نوشت

 !!گر؟؟یشود د یابراز عالقه و دوستت دارم محسوب م یآخرش نوع يگوشش را خاراند و فکر کرد جمله  يباال

 .دیلنگ یو ابراز کردنشان بدجور م یموارد احساس نینچنیا يتو

 .داد یهمچنان جواب نم ساراناز

 .کرد نیو جمله اش را سبک و سنگ دیکش شیدندان ها انیرا م نشیریز لب

 .بار آخر است نیداد ا نانیخودش اطم به

 .ساراناز انداخت يپاها ریرا کف دستش گذاشت و ز غرورش

 ؟يد یفرصت به جفتمون نم هیچرا : کرد پیتا

 .دیسبز رنگ لغز " Send " يرو شستش

 .ارسال شد امیشود، پ مانیپش نکهیزد و قبل از ا پلک

 .شد رهیصفحه خ يظاهر شده رو يجمله  به

" message received by Sara 

+912" 

 .جواب نداد سارا

 .ساعت منتظر ماند کیتخت،  يرو چهارزانو

 ...ساعت دو

 ...ساعت سه

 .دیکش دراز

 ...ساعت چهار

 .دیراناز رسسا امیافتاد، پ یکم کم رو هم م شیپلک ها کهیبعد، درحال ي قهیساعت و چهل دق پنج

کش  يبه لبخند شیلب ها جیرا گرد کرد و به تدر شیکه با خواندش اول شوکه از جواب سارا، چشم ها یامیپ

 .آمد

 »کنم  انتیخ انیخوام به ک یمن نم «
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 چه کنم؟ با،یگل ز يپرپر شدنت، ا بعد

 چه کنم؟ ا،یبه داغ تو، جوان رفته ز دن من

 است، مگر داغ جوان، ییهر درد، دوا بهر

 مداوا، چه کنم؟ ستیکه بر او ن يبه درد من

 

 . ختیر یم نییاشکش تند تند پا قطرات

 .که اشک همه را در آورده بود خواندیآنچنان با سوز و گداز م مداح

 .دندان ها هق هقش را خفه کرد انیم شیمشتش فشرد و با فشار لب ها انیمچاله شده را م دستمال

 .از همه بلندتر بود يسود يضجه ها يصدا

 .دیمال یرا م يسود يشانه ها یگاه ستن،یگر نیح انیپرن

 .و نگاهش را گرداند دیاش کش ینیب ریرا ز دستمال

 .بود شیروبرو قایدق انیشا

 ینم یآفتاب نکیع يها شهیش ریکه از ز ییاش و چشمها یشانیپ يرو یقیپوش، با اخم عم یتا پا مشک سر

 .دهد صیتوانست حالتشان را تشخ

 .پنهان بود یمشک نیج يها بیج يتو شیاش عقب رفته و دست ها یاور کت کوتاه مشک يها لبه

 شیو شانه ها شیاش را چسبانده بود به بازو یشانیحلقه کرده بود و پ انیهر دو دستش را دور آرنج شا ترالن

 .دیلرز یم

 .بودند ستادهیآنطرف تر پدر و مادرش ا یکم

 .نیماش يبرادرش تو شیرا گذاشته بود پ آبان

 .مراسم شرکت کرده بودند يحفظ ظاهر هم که شده تو يبود که برا خوب

 .بودند ستادهیعمه ها و عمو و دو عموزاده ا ،یکم يراستش با فاصله  سمت
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 .دید یو الناز را نم الهام

 .شوهرِ عمه بزرگه را نطوریهم و

 .دیکش نییاپ یرا تا سنگ مشک نگاهش

 .شد يجار شیرگ ها يتو يسنگ را لمس کرد و حس بد ياشاره اش نوازشگرانه لبه  انگشت

 .یمانیپش. یشرمندگ. مثل غذاب وجدان یحس

 .خواسته بود انیفکر کردن از شا يکه برا یفرصت يبرا یمانیپش

 .بود دهیکه سفر دو روزه اش به نوشهر، ده روز طول کش یانیشا

 .دیرس یکه الغرتر از قبل شده بود، اما آرامتر به نظر م یانیشا

 .انیشد سمت شا دهیو نگاهش باز کش دیگز لب

 .توانست خط نگاهش را بخواند یداشت تا م یاش را برم یلعنت نکیآن ع کاش

 .را تار کرد دشید یزد و قطره اشک پلک

 ؟یتو از دستم ناراحت انیک: نوازش سنگ سرد، لب زد نیح

 .زیبعد، سر ر يا هیشمش به سرعت پر شد و ثانچ ي کاسه

 .را بهم فشرد شیها لب

 ...یول. دونم یم. انیدونم ک یم _

 .چفت شد شتریب شیتکان داد و لب ها نیرا نامحسوس به طرف سرش

 .اش را سوزاند دهیخشک ياش سر خورد و لب ها ینیاز کنار ب یاشک قطره

 . کرد ینم دایپ یهیتوج چیه

 د؟یایبا خودش کنار ب رد؟یبگ میفرصت خواسته بود؟ که فکر کند؟ تصم انیچرا از شا واقعا

 .کدام را انجام نداده بود چیبرگشته بود، ه انیکه شا يمدت ده روز يکه تو ییکارها

 .گرفته بود و نه با خودش کنار آمده بود یدرست و قاطع میفکر کرده بود، نه تصم انیبه شا نه

 .کردن کار بود دایپ يزدن به چند مهد کودك برا سر دشیکار مف تنها

 .بهتر بود چیکه قرار بود در آن مشغول به کار شود از خانه اش فاصله داشت اما از ه يمهد

 .زل بزند واریخانه و به در و د يشد که همه ش بماند تو ینم

 ...سارا _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٣٩٤ 

 .گفت و تکان خورد یکوتاه عیه

 بود؟ دهیپشت سرش رس یک انیشا

 .چرخاند و از سر شانه نگاهش کرد را سرش

 .ندیرا بب شیچشم ها يخون افتاده  يِدیتوانست سف یسر برده بود و م ياش را باال یآفتاب نکیع

 .کنه یم يقرار یشده ب داریآبان ب گهیداداشت م _

 کجاست؟: دیاز جا پر هول

 .به چپ اشاره زد انیشا

 .ساراناز دست تکان داد و سارا با عجله به همان سمت رفت يبرا سبحان

 .محو شد دشید ينگاهش کرد تا از جلو آنقدر

 .داد رونیپلک زد و نفسش را پر شتاب ب محکم

 .سنگ گذشت يشده رو یحکاک رینگاهش از تصو يلحظه ا يبرا

 .کرد یاجتناب م انیک ریاز نگاه کردن به تصو يقابل باور ریطرز غ به

 .دیکش شیدندانش ها انیعادت لبش را م يرو از

 !مگه نه؟ ان،یک یبخش یمنو م: کرد زمزمه

 .قدم به جلو برداشت کی دیترد با

وجود داره  ایدن يتو يزیاومد فکر کردم چ ایآبان دن یوقت. آبانو دوس دارم. انیمن واقعا سارا رو دوس دارم ک _

ازشون  يکه اگه خودت بود يهمونجور. خواد مراقبشون باشم یبچه بخوامش؟ دلم م نیاز ا شتریکه من ب

 ان؟یک يد یاجازه رو م نیبهم ا. يکرد یمراقبت م

 .داد یم نانیبه او دوخته شده بود که انگار با نگاه بهش اطم ياز عکس طور انیک نگاه

 .ردیباعث شد نگاهش را از قاب عکس بگ انیپرن غیج يصدا

 .مامــــان _

 .افتاده بود انیپرن يه شان يرو يسود سر

 مامان؟: دو پا نشست يبه همان سمت رفت و رو شتابزده

 شد؟ یمامان چ: زد يسود يدست به گونه  با

 .هم افتاد يبعد باز رو ياز هم باز شد و لحظه ا مهیتا ن يسود يها پلک
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 .شد همهمه

 .مامان جونم... یمامان: کرد یمشتش گرفت بود و هق هق م انیرا م يسود نیآست ترالن

 .دیرس انیتا به شا دیدست به دست چرخ یآب يبطر

 .دیپاش يو به صورت سود ختیآب کف دستش ر یکم

 .دیلرز شیها پلک

 صدامو؟  يشنویمامان م: را چسباند به گردنش سشیرا باز کرد و کف دست خ يسود يروسر گره

 .دیجه رونیب شیلب ها انیاز م یفیخف ي ناله

 شده؟ یچ: را کنار زد و جلو آمد تیجمع محمد

 .انداخت یبه اطرافش نگاه فیبالتکل انیشا

 .فشارشون افتاده فقط... هول نکن: داد یم يدلدار انیکه به پرن دیشن یمحمد را م يصدا

 .برداشت و از وسط باز کرد ییسنگ مزار خرما يپر رو مهین سید از

 .خرماها مغز گردو گذاشته بود يهمه  يال ساراناز

 .مامان... مامان دهنتو باز کن: گذاشت يسود يگونه  يرو دست

 .وادارش کرد تا آن را بخورد یو نگران جانیگذاشت و با ه يسود يلب ها انیرا م خرما

 .خرما را هم به خوردش داد گرید ي مهین

 .دیکش یرا کامل باز کرد وجمع نفس راحت شیبعد چشم ها یکم

 ؟یبلند بش یتون یم: انداخت شیبازو ریدست ز انیشا

 .سر تکان داد یسست با

 .را گرفت گرشید يکمرش را نگه داشت و محمد بازو انیپرن

 مامان؟ يایراه ب یتونیم _

 ...محمد جان... تونم یم... تونم یم: حنباند يسر

 .بله مامان _

 .کن ییمهمونا رو راهنما _

 نهمهیاز ا يآخه االن جون دار... گهیموم بشه دت میتاالر بهشون بد ينهار تو هی میگفتم ببر یه: غر زد انیپرن

 مادر من؟ یکن ییرایخونه پذ يآدم تو
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 .کرد یهمراه نیبه ماش دنیرا تا رس يبا چشم و ابرو اشاره زد بس کند و سود انیشا

 شده؟ یخاك به سرم چ: شد ادهیپ نیعقب ماش یبا هول از صندل ساراناز

 .نخورده یچیاز صبح ه... فشارش افتاده یچیه: ردیبگ يجا نیماش يکمک کرد تا تو يبه سود انیشا

تو  قهی: سارا و شال کنار رفته اش، آهسته تشر زد يپالتو يباال يباز بودن دکمه  دنیسرش را چرخاند و با د و

 .درست کن

 .دیاش گذاشت و لب گز قهیزده از  رونیب یبرهنگ يدستش را رو شرمزده

 .دادهیم ریبه آبان ش شیچند لحظه پ نیتا هم دینشد بگو شیرو

 مامان؟ نیخوب: خم شد نیدر ماش يجلو

 .خوبم مامان جان: گفت يو با لبخند محو آهسته

 با ما؟ يایم: انگشت اشاره اش چرخاند يرا تو چیسو انیشا

 . را جمع کرد شیها لب

 .محو نشده بود يلحظه ا یکه حت یقیبردن اخم عم نیاز ب يبرا شیدو ابرو انیداشت انگشت بکشد م دوست

 .امیب نایاحتماال با مامانم ا _

ها پشت سر هم حرکت  نیگرفت و ماش يعقب جا یصندل يترالن رو. نشست نیماش يگفت و تو یآهان

 .کردند

 

* * * 

 .اش را بست یمشک ییسه ربع رو زانو نیآست راهنیپ پیدست پشت کمرش برد و ز یسخت به

 .لژ دارش را پا زد يو کفش ها دیاش را پوش یمشک میضخ يشلوار جوراب

 .هوا چنگ زد يتو يزیبه چ آبان

 .دیکم پشتش کش يبه موها یگرفتش و دست بغل

 .خشک و پوسته پوسته شیقرمز بود و لب ها شیو چشمها ینینوك ب. به خودش انداخت نهیآ يتو ینگاه

 .دیکش یرا به خاطر آورد و پوف انیشا يعجق وجق دختر عمه ها يها چهره

 کیبود، فقط به  ختهیر رونیشالشان ب نییکه از باال و پا يرنگ شده ا يو موها ظیغل يدود شیآن آرا با

 .يداشتند، نه مجلس عزادار اجیشبانه احت يها یشرکت در پارت يبراق برا یمشک يدکلته 
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 .لژ دارش آرام تا در اتاق قدم برداشت يکفش ها با

 .خورده بود و مچش هنوز آزرده بود چیپ شیقبل پا شب

 .دیاتاق را پشت سرش بست و چرخ در

زد، از اتاقش خارج شد و به طرف پله ها  یرنگش را باال م یمشک يمردانه  راهنیپ نیآست کهیدرحال انیشا

 .رفت

 دنش؟یتظاهر کرد به ند ای دش؟یفکر کرد واقعا ند سارا

 .رفت نییپا از پله ها اطیتکان داد و آرام و با احت يسر

 . باال داد ییدو دست گرفته بود، ابرو انینشسته بود و دستش را م يمادرش که کنار سود دنید با

 !شدن به سارا و رفع کدورت ها و حاال مادرش؟ کینزد يپدرش برا يبا مالحظه  رفتار

 !خانواده اش متحول شده بودند؟ واقعا

 .کردن پدرش سر چرخاند دایپ يبرا

قرار  یتر از سطح سالن اصل نییکه سه پله پا یدر سالن مربع شکل پنج در پنج ،ییرایپذ يتهاان يمبل ها يرو

 .داشت، کنار محمد نشسته بود

 .گفت يآخ خفه ا ،یسخت یِو بالفاصله از برخورد با حجم گوشت دیو چرخ دیکش یقیعم نفس

 .آروووم: دیچیپ شیدور بازو یدست

 يکلفت نقره ا ریپرمو و زنج يبرنزه  ي نهیقرار گرفت، س دشید يکه تو يزیچ نیو اول دیکش یراحت نفس

 .بود یرنگ

 .دیببخش: و تند گفت دیعقب کش هول

 .ستین یمشکل: جوان لبخند زد مرد

 .سارا خانم: ادامه داد يعمد یبا مکث و

 . دیمرد باال کش يرا تا چشمها نگاهش

 .بود دهیبه وضوح پر رشانیکه ز ییبلند تاب دار و ابروها يو مژه ها یمشک ي دهیکش يچشمها

 د؟یببخش: دیشالش را جلو کش یدست کیاراده و  یاش اخم کرد و ب رهینگاه خ دنید با

 . بزرگ خاندان احتشام ينوه . من آرشم ن؟یاوردیبه جا ن _

 .و پر خنده ادا کرد دهیاحتشام را کش خاندان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٣٩٨ 

 !؟یاوک.. عمو زاده... وهرت باباپسرِ عمو جاللِ ش: گفت یتر شد و آرش با لودگ قیعم اخمش

حلقه شد  شیدور بازو یلب زمزمه کرد و با باال آمدن دست آرش، همزمان دست ریز یحفظ اخمش، خوشوقتم با

 .دشیو عقب کش

  د؟یشد ییرایآرش جان شما پذ: مردانه اش گوشش را پر کرد ياش و صدا ینیب ریزد ز انیخنک عطر شا يبو

فک کنم االن تو آشپزخونه . گشت یدنبالت م انیپرن. آبانو بده من: از جواب آرش، محکم رو به سارا گفت قبل

 .باشه

و پر  نینگاه سنگ ریسپردن آبان به آغوشش و از ز يدست دراز کرد برا اریاخت یزد که ب یآمرانه حرف م آنقدر

 .اخمش فرار کرد

 .شد رهیبه رفتن ساراناز خ زانیآو يبا لب ها آرش

 .دیکش ازهیباز شده بود خم یاسب آب يکه به اندازه  یوول خورد و با دهان انیآغوش شا يتو آبان

 .ستیسر پا نا. آرش جان نیبفرما بش: لبخند گونه اش را نوازش کرد و به آرش تعارف زد با

 .آبان چسباند و فاصله گرفت يخوش بو ي قهیرا به شق شیلب ها و

 .فضا را پر کرده بود ،ینیبرخورد قاشق و چنگال با سطح ظروف چ يبعد صدا یکم

 !؟...ومدیظرف که کم ن: دیو پرس دیبه آشپزخانه سرك کش يسود

 .دست نخورده مونده نیاز خونه آوردم بب سیمنم دو تا سرو ؟ینه مامان چرا انقدر نگران: گفت انیپرن

 .تلنبار شده اشاره زد يها سیآشپزخانه و بشقاب ها و د زیبه م و

 .نشست یصندل يسر تکان داد و رو يسود

 .آوردن نوشابه و ماست از جا بلند شد يبشقاب گذاشت و سارا برا شیبرا انیپرن

 .گذاشت زیم يرو يدست سود ينوشابه و ماست تک نفره را جلو یقوط

 ؟یلنگ یچرا م: دیانداخت و پرس شیبه پا ینگاه

 .ستین يزیچ. کنه یپام درد م خردهی: را ماساژ داد شینشست و مچ پا یصندل يرو

 یکه درد م ییآخه مادر من با پا: جفت شده بود انداخت یلژ دارش که کنار صندل يبه کفش ها ینگاه يسود

 پوشن؟ یکفشا رو م نیکنه ا

 .بودم آخه اوردهیبا خودم ن يا گهیکفش د: لبخند زد سارا
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شد،  یکه رفته رفته از تعدادشان کاسته م یهمانانیم يبدرقه  يبعد، برا ي قهیگفت و ده دق یآهان يسود

 .تمام رها کرد مهیرا ن شیغذا

 .گرفت یسراغ آبان را از ترالن م ساراناز

 .بود انیشا شیبار پ نیآخر: حواس گفت یدور خودش زد و ب یچرخ

 .با عجله آشپزخانه را ترك کرد و

 .آشپزخانه به طرف پله ها رفت يب توجه از کنار ورودرا دست گرفت و پا برهنه بدون جل شیکفش ها سارا

 .بود ستادهیا يکه کنار سود دیرا د انینگاه شا کی در

 .قابل تحمل شده بود ریغ شیپا درد

 .دیدرد کش ياز رو یقیپله ها رساند و نفس عم يلنگان خودش را باال لنگان

 .رفت انیراست به اتاق شا کی

 .بود، لبخند زد دهیتخت خواب يخروار کوسن و بالش رو کی انیآبان که م دنید با

 پسرکش سنگر درست کرده بود؟ يبرا... یوسواس انِیشا

 .سر و صدا به اتاق خودش رفت یبغل گرفتش و ب اطیاحت با

 .اش را هم در آورد يپرت کرد و جوراب شلوار يرا گوشه ا شیها کفش

 .متورم و قرمز بود شیاز آن، قوزك پا شتریو ب مچ

 .دو دستش گرفت و چهره اش از درد جمع شد انیمچش را م. راستش را باال آورد يگفت و پا یآخ

 .نبود ادیانقدر دردش ز شبیکرد د فکر

 .گذاشت نییرا پا شیآرام و محتاط مچش را ماساژ داد و پا يا قهیدق چند

 نجاس؟یآبان ا: دینفس نفس زنان پرس انیباز شدن در، سرش را چرخاند و شا يصدا با

 .و دستپاچه بلند شد و باز نشست هول

 .دیو لب گز دیزانوها کش يرا رو راهنشیپ دامن

 .دیصورتش فهم یرا از داغ شدن ناگهان شیشدن گونه ها سرخ

 نجاس؟یا: باز تکرار کرد انیشا

 .کالفه از سکوتش، داخل آمد انیو شا دیبهم چسب شیلب ها. فشرده شد شیانگشت ها انیم دامنش

 خب؟ یزن یچرا حرف نم: دیکش یبود، نفس راحت دهیتخت خواب يپشت سر ساراناز رو قایآبان که دق دنید با
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 .کرد، سکوت کرده بود یعرق م شیاز پ شیکه هر لحظه ب ییکف اتاق، با دست ها ي چهیبه قال رهیخ

 سارا؟ _

 .دیرس انیبه گوش شا يفاصله افتاد و هوم خفه ا شیلب ها انیم

 شده؟ یپات چ... شده؟ چرا حـ يزیچ _

 .را جمع کرد شیپا يناخودآگاه انگشت ها سارا

 شد؟ ينطوریخورده پات؟ درد هم داره؟ االن ا چیپ: خم شده بود شیروبرو انیشا

 . انگشت اشاره اش افتاد يناخن شست به جان پوست گوشه  با

 .شبید: تکان داد و خفه لب زد نیرا به طرف سرش

 ؟يدردش رو تحمل کرد شبیجدا؟ از د: ش را بلند و نگاهش کردسر ده،یخم همانطور

 .انقدر درد نداشت شبید... شبید: شد یهم داغ م شیکم گوش ها کم

 .جمله را ادا کند کیکند تا توانست همان  جان

 .ها یبلند نش. دردتو کم کنه ارمیبرات م يزیچ هیصبر کن االن : تند گفت انیشا

 .خروجش از اتاق، ساراناز عضالتش را شل کرد و نفسش را آزاد با

 .شیدستش را چسباند به گونه ها کف

 !سرد؟ یلیخ شیدست ها ایداغ بود  يادیز صورتش

 يو رل باند يبا اسپر انیبکند، شا یاقدام انشیعر يپوشاندن ساق ها يبه خودش بجنبد و برا نکهیاز ا قبل

 .دیاه رسدستش، نفس نفس زنان از ر يتو

 !!بود؟؟ دهیرا دو ریمس تمام

نشست و  خیبه مچش، ناخواداگاه س انیشا يزانو زد و سارا از برخورد انگشت اشاره  شیپا شیتخت پ يجلو

 .اش را منقبض کرد یعضالت شکم

 .یمرس... دمیخودم انجامش م: و تند گفت دیرا عقب کش شیپا

 .شهیصبر کن االن تموم م: حلقه شد شیدور ساق پا شیباالتر آمد و انگشت ها انیشا دست

 .زخم دار و فکش سخت شده بود شیصدا

 کرد ناراحت شد؟ فکر

 .را جمع کرد شیپا يباز انگشت ها و
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 .کردند یبرق به بدنش وصل م انیانگار جر ان،یهر برخورد دست شا با

 یم نانیاش بود که با اطم یمشک راهنیپ يکوچک سر شانه  دیسف يلکه  هی. شد رهیبه سر شانه اش خ معذب

 .رد آب دهان آبان است دیتوانست بگو

 .دیلکه کش يناخن انگشت اشاره رو با

 .مکث، به کارش ادامه داد یکرم رنگ ثابت ماند و با کم یمچش و باند کش يرو انیشا دست

 .کمرنگ را پاك کند دیسف يمصرّ بود آن لکه  ساراناز

 .باال رفت یبه طرز قابل توجه انیشا يدست ها يشد که دما متوجه

 .دیدستش را پس کش بالفاصله

 .محکم کرد، اما دستش را برنداشت يکوچک فلز ي رهیباند را با دو گ انیشا

 .را تکان داد شیپا ساراناز

 ...سارا: گرد و کوتاهش، خفه لب زد يبه ناخن ها رهیخ

 ؟یولم کن شهیم _

 .خش برداشته بود شیصدا

 .سارا گذاشت يزانو يدست آزادش را رو انیشا. دبه مچش دا یتکان باز

 .شد يجار شیرگ ها يو تو ختیمثل سرب داغ در دلش فرو ر يزیچ

 .انیشا... شـ _

 ...سارا: مثل خودش لب زد ش،یها یبه عسل رهیخ

 .گذراند یصورت سارا را از نظر م يتب دارش تک تک اجزا شیچشمها

 .ده روز گذشته: به رانش فشار آورد انیکرد از جا بلند شود و کف دست شا یسع

 خب؟: نشست و از ته حلقش گفت شیرخوت سر جا با

فقط  ایچند روز  نیا يواقعا فکر کرد: براق و خوشرنگش يها یپلک زد و باز نگاهش را گره زد به عسل محکم

 ؟يچوندیمنو پ

 .سوزاند یپوستش را م ش،یپا يرو انیشا دست

 معلوم هست چته؟: گرفت دهیرا ناد شیحرکت بلند شد و درد پا کی با

 .قدم به جلو برداشت کیزد و  لنگ
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 !؟یدوون یمنو سر م ادیخوشت م: دیاز پشت سر آرنجش را کش انیبه در برسد، شا نکهیاز ا قبل

 .یکن یم تمیاذ يدار: دیسرشانه نگاهش کرد و نال از

 .دیدستش را کش و

 ؟یفهمیم... یکنیم تیمنو اذ يتو هم دار: انداختش ریگ انیبه در شا دهینرس

 .رفت عقب

 .شد واریمماس د کمرش

 .افتاده بود ریگ انیو تن شا وارید انیم

 .ندارم تیمن که کار! من؟ _

 .یکن یم تمیاذ يدار... چرا... چرا: واریداد به د هیرا کنار سرش تک مشتش

 ...من... نه _

بکشوندت خونه  یخوام شاگرد بنگاه ینم. بشه کیبهت نزد دیکه از راه رس يپدر یخوام هر ب یمن نم _

 .نمیب یرو م نایا یوقت شمیم تیمن اذ. آرش سر بحث رو باهات باز کنه. یخال

 .نگهبان ساختمان هم خبر ندارد ياز ماجرا انیفکر کرد تازه شا سارا

 .دیو باز خفه نال دیگز لب

 .سوزاند یصورت و گردنش را م انیشا بازدم

 ...اگه بودم که... سارا ستمیمن دله ن: پشت دست گونه اش را نوازش کرد با

سال صبر  کیداشتم که  ياگه من منظور بد. ستین یسال مدت کم کی... سال گذشته کی نیبب: گرفت نفس

 .کردم ینم

 .من دوست دارم سارا: بست و عقل و دلش با هم به حرف آمد پلک

 .دیسارا لرز دل

 .دیگز لب

 .ستون فقراتش حس کرد يرا رو يقطره عرق سرد خوردن سر

 يگُر گرفته  يگونه  يرو یهمچنان پلک بسته بود و پشت دو انگشت اشاره و وسطش با نظم خاص انیشا

 .کرد یساراناز حرکت م

 ...سارا... سارا... سارا: بسته لب زد چشم
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 .خورد یدل دخترك تکان م يتو يزیهر بار سارا گفتنش، چ با

 .دیکش نییرا پا نگاهش

 .ندیتوانست بب یلباس هم م ياز رو یرا حت انیامان قلب شا یب تپش

 .نبض دار عیوس يهمان نقطه  يدستش را گذاشت رو کف

 ...ساراناز _

 .پلک گشود و پرسشگرانه نگاهش کرد انیشا

 !چرا؟... رانازسا یوقت نگفت چیه... سارا یگیم شهیهم: بود رهیهنوز به همان نقطه و دست لرزانش خ سارا

 .به ذهنش خطور کرده بیو غر بیسوال عج نیمکان، ا نیلحظه و در ا نیدانست چرا در ا یهم نم خودش

 .قلبش يدست ساراناز، رو يدستش را گذاشت رو انیشا

 يدیحاال که پرس... یول... دونستم چرا یخودمم نم: داد يپنجه گرفت و فشار مختصر انیرا م شیها انگشت

 ...دمیفهم

 .مانست یم يبه زمزمه ا شیصدا

 آرام

 نواز گوش

 گرانه نجوا

 ...زد یوقتا اسمِ کاملت رو صدا م شتریب... اما شه،ینه هم... اون... انیچون ک _

 ...ساراناز: آزاد کرد یقیرا با بازدم عم نفسش

ورد و اش سر خ نهیدست و س انیساراناز از م يبعد، انگشت ها یشد به صورت شگفت زده اش و کم رهیخ

 .افتاد نییپا

 .فرصت بده _

 !؟یچ _

 .فرصت بده: اش و عقب راندش نهیس يرا گذاشت رو مشتش

 .عقب رفت یکم

 ...بده... فرصت: دیبلع شیها هیشد و هوا را به وسعت حجم ر ادیز ژنیحس کرد اکس سارا

 !بازم؟ _
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 .بازم فرصت بده _

 .کرد فرصت بده یوار تکرار م وانهید

 ...سارا _

 .خوامیهنوزم فرصت م... هنوز: باز اتاق را گشود مهین در

 . رفت رونیدر ب يال از

 .را بست در

 .به در دیکمر چسب از

 .داد هینشست و سرش را به در تک نیزم يحس رو یب

 .فرود آمد شیزانوها يبه در سر خورد و رو دهینا آرام تر، چسب یبا قلب گر،ید یدر، کس يآن سو همزمان

 

 

* * * 

 

 .فتدیو با دست کمرش را نگه داشته بود تا ن شیپا يشانده بود رورا ن آبان

 !بچه چرا انقدر داغه؟ نیمامان ا: اش یشانیپ يدستمال آب دهانش را پاك کرد و دست گذاشت رو با

 انیشا... واکسن زده خب: گرفت انیصحبت کردنش وقفه افتاد و نگاهش را از پرن يتو يلحظه ا يبرا يسود

 .ادیبه بچه فشار م... هنوز نهیتونه بش ینم... نگهش ندار ياونجور

 .نه نگهش داشتم: آب دهانش باز راه افتاده بود. دقت صورت آبان را از نظر گذراند با

 .شد ینم انیشا يها يغد باز فیدر رابطه با آبان اصال حر. کالفه سر تکان داد يسود

 .را از سر گرفت انیبا پرن صحبتش

 .سر خورد و به همان سمت رفت انیپرن يپا ياز رو الدیم

 . دست دراز کرد دنشیبا د انیشا

 .و به شستش مک زد ستادیمردد ا الدیم

 !بچه؟ یکن یاستخاره م: پا نشاندش يبغلش را گرفت و رو ریحرکت ز کیجلو خم شد و با  به

 .هم به خنده افتاد الدیو م دیخند
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 .وددهانش فرو برده ب يدستش را تا مچ تو آبان

 !کنه؟ یمامانش دعباش نم: پچ پچ کرد یبه آهستگ الدیم

 !هوم؟: را باال برد شیابرو يتا کی

 .کنه اگه دستمو تو دهنم کنم یآخه مامانم دعبام م: برد انیگوش شا کیآدم بزرگ ها سرش را نزد مثل

 . گرفت شیگلو ریاز ز یبه خنده افتاد و گاز محکم انیاش شا یزبان نیریش از

 .آبان لذت بخش تر است يذهنش گذشت بوسه گرفتن از گلو از

 .را محکم فشار داد الدیم و

 .کودك به هوا رفت يو خنده  غیج يصدا

 .به آن ها زل زده بود رهیخ رهیخ داد،یگوش م يسود يظاهرا به حرف ها کهیدرحال انیپرن

 .دیما رو هم د يچه عجب شازده بچه ها: اراده زمزمه کرد یب

 !؟یچ _

 .بود يمتعجب سود ياصد

 .اومده خواهر زاده هم داره ادشی. گم یم انویشا: و گفت دیکش یآه انیپرن

 !؟یچ یعنی _

 .عمر و جونش شده آبان. همه ش آبان آبان... نیهم یعنی _

 ؟يپر _

 .گم یمگه دروغ م! مامان؟ هیچ: به جانب گفت حق

 به آبان؟ ؟یکن یم يحسود _

 يرفتار انیشا يبود دهیبار د هیتا حاال  یول ه؟یچ ينه مامان حسود: زل زد يسود يشگفت زده  يچهره  به

 من داشته باشه؟ يکه با آبان داره رو با بچه ها

 توئه مامان جان؟ يآبان مثل بچه ها تیبعدشم وضع شه؟یسه سال پ -دو  انِیشا ان،یشا نیا _

 !بگم؟ یچ: شد رهیرنگش خ یزرشک یبه صندلِ انگشت يفکر انیپرن

 .بلند شد الدیم يقهقهه  يصدا

 .کرد یشکمش پوف م يکاناپه و تو يخوابانده بودش رو انیشا
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رسه به لگنش فشار  ینم نیپاهاش به زم... بچه رو گذاشته تو روروئک نیبب: غر زد انیلبخند زد و پرن يسود

 .اوووف... خب ادیم

 . جا بلند شد و آبان را بغل گرفت از

 .آمد یال نماز شدت خنده با الدیم نفس

 .یبچه مو کشت ياو: تشر زد انیپرن

 .سرخوشه ها یلیامروز خ نیا: ابرو باال انداخت يرو به سود و

 . بگو ماشاال: لبخند زد يسود

 .کاناپه زد يبا پشت انگشت به دسته  و

 .کرد تو روروئکش یداشت حال م ش؟یبر یکجا م: سر بلند کرد انیشا

 .گرفت یماهان را از مدرسه م دیبا. نگاه کرد گفت و به ساعت ییبرو بابا انیپرن

 .را آماده کند رشیو به آشپزخانه رفت تا ش يرا سپرد به سود آبان

 .خوام برم دنبال ماهان دنبال اونم برم ینه؟ م ایبه سارا زنگ بزنه بپرسه کارش تموم شده  یکی _

 !کجا رفته مگه؟ _

 .دیعقب چرخ به

 .بود ستادهیدر آشپزخانه ا يدر آستانه  انیشا

 تو؟ یفضول: را آهسته تکان داد ریش شهیش

 .دلخورن ایبعض... که نمیب یم: پر کرد خچالیاز  یآب وانیل

کف  یگذاشت یصاف رفت. ممنون مامان یلیخ: نگاهش کرد و بلند گفت رهیخ رهیخ هیچند ثان يبرا انیپرن

 دستش؟

بذار بدونه تا از دلت در . باشه يبچه هام دلخور نیخوام ب یمن نم: از سالن گفت يبلند يبا خنده و صدا يسود

 .ارهیب

 .گذاشت نتیکاب يرا رو شهیگفت و ش یشیا

 .شیحلقه شد دور بازوها یبه آرام شیقرار گرفت و دست ها ریش شهیکنار ش انیپر شا مهیآب ن وانیل

 بچه؟ یکن یم کاریچ _

 .ابراز محبت _
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 .برو به زنت ابراز محبت کن: اش نهیآرنج زد سمت چپ س با

 !کو زن؟: دیخند یکیشل

 ؟يخوا یزن م: به خنده افتاد انیپرن

 گهیکنه م یم يا هیبچه هه چه گر! رو؟ پهیاون کل يدید: ندیرا واضح بب انیرا خم کرد تا صورت پرن گردنش

. شم یخودم زنت م ایکنم؟ ب دایبعد مامانه خب زن از کجا برات پ. خوام یخوام زن م یزن م. خوام یمن زن م

 . یکن یبابا رو بغل م يریم ینــــــــه، تو زنم بش گهیم يلحن جگرسوز هیپسره هم با 

 ه؟یخبر... امروزا يخوشمزه شد یلیخ _

وجب بچه  میکنم به ن یدارم جبران مافات م گهیآره د: زد هیتک نتیدستش را باز کرد و از کمر به کاب ي حلقه

 .ینکن يحسود

 .برو خودتو دست بنداز... مسخره: هم فشرد و با دست کنارش زد يرا رو شیدندان ها انیپرن

 .دیپنجه بلند شد و بو کش يرو انیو پرن دیقاه خند قاه

 ه؟یچ انیجر... يهم نخورد يزینه چ _

 .به خنده افتاد انیرا بامزه دوبار باال انداخت و پرن شیابروها

 .ندیب یم شیرا روبرو شیچند سال پ انیحس کرد شا يلحظه ا يبرا

 .سوخت یتب م يکه شب ازدواجش تب کرد و تا دو روز تو یهمان

 .را شگفت زده کرده بود انیاش آمده بود درِ خانه اش و پرن یکه روز سوم عروس یهمان

 .زتام ا یبرو راض. یشیم یبچه خوب يکم کم دار: روزه اش را لمس کرد و لبخند زد کی شیکف دست ته ر با

 .بود نجایصبح که هم! سارا کجا رفته؟. نداره نیخودم بنز نیماش. رم دنبال ماهان یبده م نتویماش چیسو _

 ؟يراحت شد... شگاهیرفته آرا! تو؟ ياریسر درب دیبا یاز همه چ: به گونه اش زد آرام

 چه خبره؟ : دیکش یهوم

دنبال ماهان  يریاگه م. که با اون سر و شکل بره شهینم... خواد بره سر کار یشنبه م. به زور فرستادمش_

بغل  بیتو ج چمیسو. سیدور ن ادیز. اگه کارش تموم شده دنبال اونم برو نیبه سارا زنگ بزن بب. عجله کن

 .فمهیک

 .اطاعت امر: اش قهیشده بود، دو انگشت اشاره و وسطش را چسباند به شق بشیکه نص یتیاز موقع خوشحال

 .رفت رونیپزخانه بسوت زنان از آش و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٤٠٨ 

 .باال داد و به کارش مشغول شد يندانستن شانه ا ياز رو انیپرن

 .شد یم يزیچ کیرا امروز  انیشا

آشفته و  يموها دنیکه ساراناز با د ینگاه و لبخند ناخوداگاه کیدانست شروع کردن روزش با  یم یکس چه

 !کرده است؟ قیربه وجودش تز یمثبت يشرت باال رفته اش زده بود، چه انرژ یت

 

* * * 

 

 .زمیمبارك باشه عز: دور گردنش را باز کرد و لبخند زد شبندیپ شگریآرا

 .برانداز کرد نهیآ يرا تو دشیجد يزد و چهره  لبخند

 .دادیپوستش را روشن تر نشان م ش،یموها یتونیز يپهن و کوتاه شده بود و رنگ دود شیابروها

 .کوتاه شده بود شیکتف ها ریشد که پله پله تا ز شیموها دنیمشغول سشوار کش شگریآرا

 .لتیموبا زمیعز _

 جان؟: حواس گفت یب

 .خوره یزنگ م لتیموبا: روبرو اشاره زد زیسر به م با

چقدر بچه سال معلوم  یول... ماشاال زم؟یشوهرته عز: لبخند زد ن،یاسکر يچشمک زن رو ریبه تصو یبا نگاه و

 .شهیم

 .خم شد لشیبرداشتن موبا ياکتفا کرد و برا يبه لبخند تنها

 .سشوار را خاموش کرد شگریآرا

 الو؟ _

 ...سالم! سارا؟ _

 .سالم: مکث جواب داد یکم با

اگه کارت تموم شده دنبال تو  نمیگفت بهت زنگ بزنم بب انیپرن. رم دنبال ماهان یمن دارم م: مقدمه گفت یب

 .امیهم ب

 ...نه من خودم... اممم: بناگوشش يرو دیکش انگشت

 شه؟یکارت تموم م یک _
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 .بود عجله دارد مشخص

 ...الزم نـ. امیمن خودم م. انیشا _

فوقش منتظر . امیمن م الیخ یاصال ب ؟یتموم گهیساعت، سه ربع د میتا ن. ستادهیا سیپل نجایزود باش ا _

 .فعال. تونم حرف بزنم ینم. مونمیم

 !چه وضعش بود؟ گرید نیا. آورد نییرا پا یا بهت زده گوشرا قطع کرد و سار تماس

 .رفت شیلباس ها دنیپوش يبلند شد و برا یصندل يبعد از رو ي قهیدق ستیب

 .سر انداخت و همزمان مچ دستش را بو کرد يرا رو شالش

 .استفاده کرده بود ونیالسیکه بعد از اپ یونیهمان لوس يبو. دادیم مویل يبو

 .را برداشت فشیبپرسد و ک شگریکرد حتما نام و مارکش را از آرا فکر

 .نشسته بود سپرد زیهمسن و سال خودش که پشت م یبانکش را به دختر جوان کارت

 .دیسوت کش متیق دنیاز شن مخش

 !ون؟یالسیمو و اپ یاصالح صورت، رنگ و کوتاه کی يو شصت هزار تومان فقط برا پانصد

 .را ترك کرد ییبایسالن ز یکوتاهو با تشکر  دیکش یپوف

 .گذشته بود انیاز تماس شا قهیچهل دق. انداخت فشیظر یبه ساعت مچ یآمد نگاه رونیساختمان ب از

 .چراغ داد شیبرا یرنگ يو شش نقره ا ستیو دو دیاز سمت راستش شن یبوق يصدا

 !بود؟. و شش که نبود ستیبود اما دو ينقره ا انیشا نیماش. کرد زیرا ر شیها چشم

... منم بابا ؟يکرد یشکل نیا افتویچرا ق: آورد رونیسرش را از پنجره ب انیمتوقف شد و شا شیپا يجلو نیماش

 .سالم

 .را دور زد نیداد و ماش رونیب يرا با سالم آهسته ا نفسش

 ...ییماهان؟ بپر عقب دا: عقب انداخت یماهان را صندل یکوله پشت انیشا

چه خوشکل : نشست، شگفت زده گفت یم نیماش يعقب رفت و رو به سارا که تو یدو صندل انیاز م ماهان

 .یــــــیزندا يشد

 .اخم کرد انیگفتنش، شا ییسارا رنگ گرفت و از زندا يها گونه

 .فرمان برداشت و به چشم زد ياش را از باال یآفتاب نکیع

 .شد رهیو فک چفت شده اش خ يرخ جد میبه ن سارا
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صورتش حس  يرا هنوز رو ششیپ هیچند ثان زیبرانگ نیو تحس دارانهینگاه خر ینیاراده دوست داشت سنگ یب

 .کند

 رو به آن رو شده بود؟ نیاز ا ده،ینکش قهیدق به

 تزا؟یپ میبر ییدا _

 .نه: پاسخ داد کوتاه

 ...تزایپ... یـــــــیدا _

 .خونه مادرجون میاالن مامانت گفته بر. میر یبعدا م _

 .میبخور تزایپ میبهش بگو بر ییزندا... ییدا.. خوامیاالن م... نــــــه: دیپر یم نییعقب باال پا یِصندل يرو

 .نیماهان درست بش: تشر زد بلند

 .بغض کرد و ساراناز بهتش زد پسرك

 شده؟ يزیچ: دیپرس آهسته

 .نه: تکان داد نیرا به طرف سرش

 .را جمع کرد شیها لب

 .بگذارد انیرا با او در م یقصد داشت موضوع مهم یوقت. حداقل نه امروز. شد یو ناراحت م یعصبان دینبا انیشا

 یمامانت جفتمون رو دعوا م میاالن اگه بر. برمت بعدا یجون م ییدا: به ماهان بق کرده انداخت ینگاه نهیآ از

 خب؟. کنه

 .خوام اصن ینم: باال داد چانه

 .دیکش یپوف

 .کرد یحس م مرخشین يرو یساراناز را به خوب ي رهینگاه خ ینیسنگ

 .انیشا: لب زد آهسته

 .اش رفت قهیکه به سمت شق یو دست دیپوف کشدارش را شن يصدا

 هو؟یشد  یچ: دیپرس ینرم به

 گه؟یما د يخونه  يایم... یچیه _

 یسر م هیرفت گفت بعد از ظهر مامانم تماس گ. برگردم دیزود با یول. آبان اونجاست گهیآره د: تکان داد سر

 .زنن
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 بابات؟... مامانت و داداشت و یعنیزنن؟  یم _

 .سرش را چرخانده بود سمتش حاال

 ینگاهش م میتوانست حدس بزند مستق یاما م د،ید یرا نم شیچشم ها یآفتاب نکیع يها شهیپشت ش از

 ...گهیآره د... خب: کند

 کدورتا برطرف شد؟: را گرفت نگاهش

 .میاریخودمون ن يبه رو شهیم... اما.. وقت چیشه ه یبرطرف که نم: انگشت ها فشرد انیرا م فشیک بند

 .گفت و سکوت کرد يکشدار آهان

 .تا به خانه برسند دیها شلوغ بود و طول کش ابانیخ

 ؟یبا من فسقل يقهر: ماهان را به دستش داد يو کوله  دیعقب چرخ به

 ...بعله _

 .الدیم يبرم برا یها رو م یمنم شکالت تخم مرغ. قهر باش _

 .بده: دیپر نییپا یاز صندل یتفاوت یبغل گرفت و با ب ياش را تو کوله

 .دیرا بست و به طرف خانه دو در

 .واس ما آدم شده نمیا: باز زمزمه کرد مهین یبا دهان انیشا

 !نشده بود؟ ادهیچرا پ. آورد ادیو حضورش را به  دیساراناز را شن يآهسته  يخنده  يصدا

 م؟یحرف بزن شهیم... یعنی... خوامیم: گفت د،یدزد ینگاه م کهیرا به زبان آورد و ساراناز در حال فکرش

 اومده؟ شیپ یمشکل: فرمان گذاشت يو آرنجش را رو دیسمتش چرخ به

 .ندیرا بب شیتوانست چشم ها یگذاشته بود و م شیموها ياش را باال یآفتاب نکیبود که ع خوب

 .نبود يخبر شیپ قهیدرهم چند دق يکه از فک سخت شده و اخم ها حاال

 .شد یحرف زدن هم راحت تر م د،یرس یکه آرامتر به نظر م حاال

 ...که يهمون روز... هفته، بعد از اون روز کی نیا يخب تو... خب: را در هم چالند شیانگشت ها باز

 .اتاق يواون روز ت: کارش را راحت کرد انیشا

... يساده ا ،یمهربون ،یتو خوب انیشا نیبب... یعنی... فکر کردم یلیبعد از اون ماجرا من خ... آره: تکان داد سر

خوبت  يها یژگیاما خب و... سیاصال خوب ن نیکه ا یشیم یو عصبان ير یهم زود از کوره در م یلیالبته خ

 ...چربه و یبدت م يها یژگیبه و
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تو گوشم  یهمگ ه،یدر و همسا ل،یفام ،یاز بچگ شه،یآخه هم... شرمانه س یب یلیخ دونمیم: تازه کرد نفس

 ،يمامان و ترالن رو دار يکه چقدر هوا نمیب یم یوجود من وقت نیاما با ا... یکیمرد  ،یکیخوندن که خدا 

 ...هکنم بهتر باشه ک یمن فکر م... و مینداشته باش يچقدر حواست هست که من و آبان کم و کسر

 درسته؟ ،يبه خودم و خودت فرصت بد يخوا یم _

 .آرامش را به وجودش برگرداند ان،یشا يغوطه ور در صدا آرامش

 .سوخت بس که با پوستش ور رفته بود یناخن شستش م ي گوشه

 .تکان داد نییرا به باال و پا سرش

 لیم یب انیکه او هم نسبت به شا دهیباور رس نیمدت که با خودش خلوت کرده، به ا نیا دیشد بگو ینم شیرو

 .ستین

 .شده باشد خودش هم وحشت کرده بود یقابل جبران ریغ يکه انگار مرتکب خطا ياول، طور روز

قسمت اعظم قلبش هنوز  نکهیکرد با وجود ا یموضوع فکر م نیبه ا یوقت دادیبهش دست م يبد یلیخ احساس

 .دارد لیهم تما نایو خاطراتش متعلق بود، اما نسبت به شا انیبه ک

 .دیتوانست دروغ بگو یخب به خودش که نم اما

 .شد یناراحت م انیشا یناراحت از

 ...اش، خوشحال یخوشحال از

 .شد یم دلتنگش

 توانست داشته باشد؟ یم يا یها چه معن نیا يهمه  خب

 .مثل برق گرفته ها تکان خورد ان،یبرخورد دست شا با

 نیا... یعنی... من واقعا... سارا: مشت چپش آزاد کرد و لب زد انیشست دست راستش را از م مت،یبا مال انیشا

 .بگم دیبا یدونم چ ینم... من... واقعا خوبه... خوبه یلیخ

 .ساراناز کش آمد يزد و متقابال لب ها يلبخند

 .گرفت شیدست ها انیهر دو دستش را م انیشا

 .نکرد شیدست هاآزاد کردن  يبرا یتالش چیه ساراناز

 م؟یکن کاریچ دیحاال با: دیپرس کودکانه

 ؟یچ یعنی _
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اما ... بکنم، اما نکارویخوام ا یحاال من م ؟يدیفرصت به خودمون نم هیچرا  يدیتو از من پرس. دونم ینم _

 ؟يدونم چطور ینم

 ؟يا ينطوریچرا ا... آروم... سارا: عرق کرده اش وارد کرد يبه دست ها يفشار

 ؟يبه من اعتماد دار: شیشد به چشمها رهیخ و

... به بعدش رو بسپر به من نیاز ا... خوبه یلیخ... خوبه: بزند یقیدرنگش باعث شد لبخند عم یتکان دادنِ ب سر

 .کنم ینم مونتیکه پش دمیبهت قول م

 .موافقت کرد دیترد با

 .و از ته دل قیعم. زد یوقفه لبخند م یب انیشا

 .دیرا عقب کش دستش

 .سر خورد انیشا يبزرگ و مردانه  يدست ها انیاز م شیها شتانگ

 .دیشن یرا م شینفس نفس زدن ها يصدا

 ...سارا: زده صدا زد جانیه

 !؟...بله: کرد زمزمه

 بغلت کنم؟ شهیم: دیطاقت پرس یب

 ...نه... یعنی... نه: به در دیو دستپاچه عقب رفت و چسب هول

 .خوام یمعذرت م... خب لهیخ... باشه: باال برد میتسل يرا به نشانه  شیها دست

 .را خواباند یدست انیآزاد کرد و شا ینفسش را با آسودگ ساراناز

 م؟یر یکجا م _

 نه؟ ای رمونیتاخ نیا يبرا میجور کن يبه بهانه ا دیبا. دزدمت ینترس خانوم نم: به جانبش انداخت ینگاه مین

 !؟...ایالزم نداره؟ پوشک  يزیآبان چ نمیبب: گفت يفرمان ضرب گرفت و جد يبا انگشت رو و

 

* * * 

 

 رفتن؟ نایمامانت ا _

 .ساراناز يآمد و بعد اوهومِ خفه  یخش خش يصدا
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 کنمیحس م ؟یخوب: دیخورد، پرس یهوا تاب م يتو یدر تراس که به نرم يبه پرده  رهیپهلو غلت زد و خ به

 .یناراحت

_ ... 

 ...سارا: پچ کرد پچ

 .ناراحتم _

 .را هم تصور کند نشیریلب ز فیتوانست لرزش خف یم. مرتعش بود شیصدا

 شده؟ یچ: داد به تاج تخت هیشد و تک زیخ میفشار آرنجش به خوشخواب، ن با

 ...بود که زیچ هیحرفاش فقط  يهمه  یمعن. دمیجد ي افهیگرفت به ق رادیا یمامانم کل_

 .کنه یجلب توجه م: کرد و خفه گفت مکث

 .اش را فشرد یشانیبا کف دست پ انیشا

وسط؟  نیا هیچپ و راست غر زد به جونم که کار کردنت چ یبابام ه: شدیساراناز هر لحظه گرفته تر م يصدا

 ...تو هم که

 ؟یمن چ: دیپرس تند

 .یچیه: دیشن ریرا با تاخ شیصدا

 من ناراحتت کردم؟... بگو سارا: نشست راست

 ...یول... نه _

 ؟یچ یول _

 .سیمهم ن. فراموشش کن یچیه _

 ...سارا _

 .که يتو اعصاب درست درمون ندار. بگم بعد دعوامون بشه يزیچ هیحوصله ندارم  _

 .شم ینم یبگو عصب _

 ؟یناراحت نش يدیقول م: دیپرس اطیاحت با

 .یبگ يخوا یم یدونم چ یخب من که نم: دیخند آهسته

در واقع  یعنی... يخوا یگه تو م یبهم م یحس هی یعنی... کنم که یخب من فکر م... خب: تته پته گفت با

 ...يدار... يدار
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 .کرد سکوت

 .گذاشت نییرا از تخت پا شیکالفه جابجا شد و پاها انیشا

 .یگیم یچ ارمیمن که سر در نم _

و  یکن یم ندا و دخترش رو با من و آبان پر یخال يجا يکنم تو دار یفکر م: وقفه گفت یبست و تند و ب پلک

 ...زنـ یکه ازش دم م ياون احساس و عالقه ا

 سارا؟: حرفش يتو دیپر

 .یناراحت نش يقول داد _

 سارا؟ _

 .ناباور بود شیصدا

 ؟یگیم يدار یتو چ: لغزاند شیموها يرا البال شیو انگشت ها شیران پا يرا گذاشت رو آرنجش

و چند  يبا ندا تموم کرد یناگهان یلیتو خ. کرد یفکرو م نیمن بود هم يهر کس هم جا نیخب بب... آخه _

. ترسم یم. دهیبهم دست م يحس بد یلیکنم خ یموضوع فکر م نیبه ا یمن وقت. سراغ من يوقت بعد اومد

 نیهم يبرا. ترسمینامعلومم م ي ندهیمن از آ. دوم يآبان بشه پروا نکهیاز ا. به سرنوشت ندا دچار بشم نکهیاز ا

 .نگه داشته بودم فیرو بالتکلتا االن تو و خودم 

 .زد یاش م قهینبض شق. شیدو ابرو انیم دیکش انگشت

 نکهیاما ا. یکه بترس دمیمن بهت حق م... من: گفت يکنترل شده ا يو با صدا دیکش یقیحال نفس عم نیا با

 یحس دیبا يدونم چطور ینم. هیانصاف یب یلیخ یکن سهیاز اون مهمتر آبان رو با پروا مقا ایخودتو با ندا  يبخوا

 ...تو هم... تو... آبان جونمه... سارا یول. ارمیکه به شماها دارم رو به زبون ب

 .جمله اش لیتکم يگشت برا یم يکلمه ا دنبال

 !؟یگفت عشقم یم

 .اش جمع شد و فکر کرد چقدر جلف چهره

 !؟ینفسم

 .نداشت یوجه همخوان چیهم به ه اتشیبا روح. خز بود يادیز

 .دیچیپ یم یگوش يتو شینفس ها يسکوت کرده بود و تنها صدا ساراناز
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 یهمون احساس یعنی! ؟یچ یعنی یدونیدوست داشتن م. که من دوسش دارم یهست یتو هم زن: گفت آهسته

اما به . که پروا رو واقعا دوست داشتم ستمین هیقض نیمنکر ا. که من نسبت به ندا اصال نداشتم اما به تو دارم

 ...اصال... اصال... نه! آبان؟ يزه اندا

 مثل ندا؟ ؟یمدت دلتو نزنم و ولم نکن هیاز کجا معلوم منم بعد  _

 .رو بدونم فمیاالن بگو تا متم تکل نیهم ؟یبرس یبه چ يخوایحرفا م نیبا گفتن ا! تو؟ یگیم يدار یچ _

 .هم فشرد يرا رو شیخط ساراناز لب ها يآنسو

 .کرد یکه راه نفسش را بسته بود درد م یمیحج ياز توده  شیگلو

 .کند یم يریبهانه گ یعیدانست به طرز فج یم

 .شده بود داریامشب ب نیسال، هم کی نیا يسرکوب شده و خفته اش تو يانگار تمام زنانه ها اما

 .خواست یم ینازکش دلش

کرد و  یرا نوازش م شیهامو یگاه. دادیگوش م شیها هیپا و با حوصله به گال ينشاندش رو یم شهیهم انیک

 .زد یبوسه م فشیسکوت به بناگوش و سر انگشتان ظر يتو

کامال  یزد و وقت یزد و حرف م یو حرف م زدیگردنش و حرف م يانحنا يکرد تو یسرش را فرو م ساراناز

 ...کن باباجون نیف: گفت یو با اشاره به صورتش م دادیبه دستش م یدستمال انیشد، ک یسبک م

به لب ها، با نوك انگشت گرفت و خفه زمزمه  دنیچشمش سر خورد، قبل از رس يکه از گوشه  یاشک قطره

 . دو کلمه باهات حرف زد شهیاصال نم. يریزود از کوره در م. یهست یعصب یلیتو خ: کرد

 ...اصال مثل تو نبـ انیک: کرد و بغض آلود افزود ینیف نیف

 .تو کله ت فرو کن نویا. شم ینم انمیک... سارا ستمین انیمن ک _

 .فشرد شیدندان ها انیرا محکم م لبش

 .کرد یم دادیب شیصدا يداد نزده بود، اما حرص تو انیشا

با حضور  دیمن وجود داشته؟ اما من با يگذشته  يتو انیکه ک يایکنار ب یتون یچطور تو نم: گفت يلجباز با

 ...بوده نه مـ یو شرع یما رسم يتازه رابطه  ام؟یندا کنار ب

 ...سارا جان... سارا... سارا _

 .گفتنش با آن حرص بارز، از صد تا فحش بدتر بود جان

 .عرقش سیپشت گردن خ دیکش دست
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 .نشان بدهد یمطمئن نبود بتواند رفتار درست شد،یساراناز همان لحظه ساکت نم اگر

 !!ان؟؟یشا گفت؟یم یبا چه کس انیاز رابطه اش با ک ساراناز

 .دیشن یرا م نشیف نیف يصدا

 ...سارا: زمزمه کرد ینرم به

 .گفت يسرد ي بله

 .میبهتر حرف بزن زیچ هیراجع به  ایب _

 مثال؟: گفت يهمان سرد به

 .کند یخال شیچند لحظه پ يناراحت کننده و افکار موذ يزد تا ذهنش را از حرف ها پلک

 م؟یبه خودمون فرصت بد يچرا قبول کرد... نکهیمثال ا_

 .را پشت گوش فرستاد شیو موها دیگز لب

 خواستیدلش اعتراف کرده بود را م يآنهم تو کباریرا که فقط  يزیبود؟ چ یچه سوال گرید نیا. یلعنت انیشا

 اورد؟یصراحتا به زبان ب

 ...سارا _

 .اصن خودت بگو... اه. دونم یچه م... خب... خب _

 .دوست دارم _

 .اش نهیس يبه قفسه  دیکوب یم تند تند. قلبش يرا گذاشت رو مشتش

_داشت؟ یچه ربط: گفت و زمزمه کرد ي- اهم 

 .رو دادم يدیکه نپرس یجواب سوال _

 .گوشش يسر خورد رو قهیاز کنار شق يعرق سرد ي قطره

 ؟یاز ک... از: دیهوا پرس یب

 ؟یاز ک یچ_

 ...منو... من رو... که يدیفهم یاز ک: دندان فشرد ریاشاره اش را ز انگشت

 .را حبس کرد نفسش

 .اوردیجمله اش را به زبان ب دیکش یخجالت م یحت
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 یم ریاش را با ت هیسا شیسال پ کیکه تا  یانیشا»  ؟يمنو دوس دار يدیفهم یاز ک«  دیپرس یم انیشا از

 .زد

 .دیترس یاز او م یکه حت ییاخمو شهیهم انیشا

 ...کنم یدونم، اما فکر م ینم قیدق: عضالت منقبض شده اش را شل کرد ان،یشا ينجوا گونه  يصدا

 .کرد مکث

 .خودش شمرد شیپ ساراناز

 ...هیثان کی

 ...هیثان دو

 ...هیثان سه

 .یاشتباه گرفت انیکه منو با ک یفکر کنم از همون شب: پچ کرد پچ

 .آورد یرا به خاطر نم یتیلحظه و موقع نیاصال همچ. پلک زد ساراناز

 !؟یک: دیکرد و پرس اخم

 .از دهانش در رفته بود. خودش جا خورد شیپ انیشا

 .یلعنت: کرد زمزمه

 .فهمم یمن نم ؟یک: دیمجددا پرس ساراناز

 .تخت بلند شد يرو از

 ...سارا نیبب... خب: در تراس را کنار زد ينازك جلو يکرد و پرده  یهدف طول اتاق را ط یب

 .ادینم ادمیواقعا ... من _

 . روشن بود اطیح يجا يشکل جا یکوتاه و قارچ هیپا يها چراغ

 دیسف يها یگرفت و تا صندل زدینور ماه برق م يو درخشش آب استخر که به واسطه  یرا از زالل نگاهش

 .فرفورژه امتداد داد

اومدم  خسته و کوفته ادتهی... که رفتم شرکت يروز نیبه اول گردهیماجراش برم. کم سخته هی حشیآخه توض _

 .پسرونه ياز اسم ها يدفتر بود که پرش کرده بود هیبعد جلوت . يتو تنها بود. خونه

 . دادیبا دقت گوش م ساراناز

 .چشمش بود شیآن شب پ ریتمام تصاو. پلک زد انیشا
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 یندا و وقت يمن رفتم خونه . برگشتن خونه يبعدشم مامان و پر. نیحرف زد خردهی. بعد مامانت اومد _

 .پله ها خوابت برده بود ریز يهمون کاناپه  يبرگشتم، تو رو

 ...خـ یاون شب برنگشت یتو که گفت یول: کرده باشد، تند گفت یانگار کشف مهم ساراناز

 .ساکت شد یناگهان

 .کف دستش فتدیمانده بود تخم چشمش ب کم

 .ادب یب... یتیترب یآدم ب هیعا تو واق... انیتو شا... ــــــنیه... تو اون شب... تو: زده لب زد رتیح

من مطمئن نبودم که . يکه نوازشم کرد يتو بود. يکه صدام زد يخب تو خودت بود.. نیبب... سارا: گفت جیگ

واقعا  ایفکر کردم . گفتم که اون شب برنگشتم خونه یمعذب نش نکهیبه خاطر ا نیهم يبرا. داریب ای یواقعا خواب

 .يدیه خواب دک يهم فکر کرد اینشده،  تیحال

 ...دیبا... دیتو با. که من خودم خواستم رمیگ ن؟یفقط هم ن؟یهم _

 .زد ینفس م نفس

 کردم؟ کاریمن چ: دیپرس انیشا

اما ... کنه یکه نوازشم م دمید. انهیاول فک کردم واقعا ک. ادمهیرو  یهمه چ گهیاالن د... اومد ادمیمن  _

 ...بعدش تو

 .ادب یب: دیتوپ يتمام رها کرد و با حرص بارز مهیاش را ن جمله

 .بعدش من رفتم تو اتاقم ؟یبعدش چ: دیرا انداخت و به جهت مخالف چرخ پرده

 .ادمهیمن ... تو اتاقت ینرفت... رینخ _

 .اتاقم يمن رفتم تو یوقت يتو خوابِ خواب بود ادته؟یرو  یچ یچ: دیکش یپوف کالفه

گرفت و با خجالت زمزمه  یگوش يدهانه  ياتاق حضور دارند، دستش را جلو ينفر تو نیکه انگار چند يطور

 .يدیبوس... اما تو منو: کرد

 !؟یچ: داد زد بایتقر

 .را از گوشش فاصله داد یگوش

 تو؟ یگیم يدار یچ: دیبهت زده پرس انیشا

 ...اما حاال... واقعا دمیکردم اون شب خواب د یمن تا حاال فکر م: به جانب گفت حق

 .تیترب یادبِ ب یب: باز تکرار کرد و
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 .را دست به دست کرد لیموبا

 .عرق کرده بود گوشش

 .من رفتم یوقت يبه خدا تو خوابِ خواب بود... سارا _

 .واقعا که... که تو شهینم لیدل نیخب؟ ا _

 .واقعا يدیخواب د دیشا... تو. نکردم يکار چیبابا من ه _

 .يدیخواب د آره: زده زمزمه کرد رتیکرد و ح مکث

 .خنده ریزد ز یپق و

 .دستش انداخته ای دیگو یراست م انیهنوز مطمئن نبود شا سارا

 .يدیخواب د يمن که رفتم تو تا ته ماجرا رو تو. نه خوشم اومد: دیخند یآهسته م انیشا

 .کوفت: زد تشر

 .آن شب مادرش واقعا کارساز بوده يحرف ها نکهیمثل ا. دیلبش را محکم گز و

 ...که از من خوشـ يکنم اول تو بود یسارا؟ من فکر م یدونیم: با خنده گفت انیشا

 ... ساکت... بسه... ـــسسسیه _

 .یگفت یاز ندا جـــــــــون م یداشت: بحث را عوض کرد انهیناش و

 ...اَه... سارا: و غر زد دیلبش ماس يرو لبخند

 .تا بناگوش سرخ شده بود ساراناز

 .داغِ داغ بود شیق کرده و پشت گوش هاو عر سیخ شیدست ها کف

 ...از کجا معلوم که بعدا منم مثل ندا... من هنوز جواب سوالمو نگرفتم ه؟یچ: لبش يباال دیپشت دست کش با

 ...سارا _

 هوم؟ _

 ؟ییاالن کجا _

 .اتاق خوابم يتو: حواس جواب داد یب

 شته؟یآبان هم پ _

 .دهیخواب... آره... خب _

 ؟یتو نشست. خوبه _
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 .تخت ينشستم لبه ... من. آره: گفت جیگ. کرد اخم

 ؟يدار یچه حس یخوابیآبان م شیپ یوقت... سارا _

  ؟یچ _

 ؟يبر یتو هم لذت م ای هینطوریمن ا يفقط برا. تنش فوق العاده س يبو: لحن ممکن زمزمه کرد نیآرام تر با

 .تن آبانم يشق بومن عا: کامال ذهنش را منحرف کرده بود انیشا. لبخند زد ساراناز

 .سمت چپش دیدراز کش ینرم به

 .خواباند یآبان را کنار خودش م شهیهم یو تخت حفاظ دار آبان عمال بال استفاده مانده بود وقت گهواره

 .شیکنار خودت داشته باش یتونیخوبه که هر لحظه م _

 .نرمش و سپس گونه اش را نوازش کرد يموها يرو دیکش دست

 یخاص تیصورتش و به چهره اش معصوم ياز اتاق را روشن کرده بود، افتاده بود رو یمیمهتاب که ن نور

 .بود دهیبخش

 .دارم ایدن يکه تو هیزیچ نیآبان ارزشمندتر. خوبه یلیخ... آره _

 .خوش به حال آبان _

 .نجواگونه بود شیهم صدا هنوز

 اد؟یخوابت نم: زمزمه کرد یبه آهستگ انیشا

 ...چرا... هوم: دیکش ازهیاراده خم یب

 .بود ییمثل الال انیزمزمه گون شا يصدا

 .آبانم از طرف من ببوس... یکن بخواب یپس چشم هاتو ببند و سع... خب _

 .شیکوچک آبان را چسباند به لب ها مشت

 .یخوب بخواب... سارا ریشب بخ _

 ...توام... هـــــوم_

 ...فعال... دوست دارم _

با رخوت چند لحظه قبلش پلک  ریو کامال مغا اریبعد، ساراناز هش يا هیقطع شد و ثان انیاز جانب شا تماس

 .گشود

 .مشتش بود انیم لشیموبا یگوش
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 .خرم کرد يجوریچ... ها نیرو بب یعوض: دیگرد شده غر يچشم ها با

 .دیاش باال کش نهیس يسبک آبان را تا رو يو پتو یپا تخت يرا پرت کرد رو لیموبا

 

 

* * * 

 

 ن؟یک گهید نایا. اووووف: در سالن را محکم بست و کالفه گفت ترالن

 

صبر نکردن مراسم عقد  انیتا سال ک. چقدرم مردم پرروئن ادیخوشم م: دستش را گاز زد يتو بیس انیشا

 رن؟یگیاومدن اجازه م یعروس يحاال برا. دختره رو گرفتن

 .هه... گهین دسر و صدا برگزار کرد یمراسم عقد رو مثلـــــــا ب _

 .یــــــلــــــــــــیآره خ: را کج کرد دهانش

 .بسه... بچه ها: متحکم تذکر داد يسود

 .و ترالن پشت چشم نازك کرد دیکش یپوف انیشا

 .رم یبه هر حال من که نم. خب میگیدروغ که نم _

 .يایشما هر جا من برم م _

 .مــــــــامــــــــــان: کشدار گفت ترالن

 . شد رید دیآماده ش دیبر. گهید میماه و ن کیکو تا . بابا حاال نه به باره نه به داره _

 .عیضا. رو جمع کن شتین: دیکوب شیشل شد و ترالن به بازو انیشا شین

 .چشم غره رفت و ترالن دور شد انیشا

 .ساراناز دعوت بودند يخانه  شب

 .شاغل شدنش ذوق داشت يبرا

 .کرد تا به اتاقش برسد یکیها را دو تا  پله

 .دیشن یآواز خواندن ترالن را از حمام م يصدا

 .آورد رونیرا ب يسرمه ا یو سرهم دیکش رونیدوم کنسول را ب يزده کشو ذوق
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 .شد یخودش م يلباس ها نیآست کی يروشن که هر کدام به اندازه  یو شلوار آب شرتییسو

 .یلبه دار به رنگ سرهم یکوچک و کاله یمچ يها جوراب

 .رنگ گذاشت و به حمام رفت دیسف يساك کاغذ يرا تو همه

 .گفت عجله کنند یکه م دیشن یرا م يسود يصدا

 .رنگش را به تن کرد يقهوه ا يمردانه  راهنیو پ دیاش را پوش یکرم نیج

 ؟يآماده ا: تنه اش را داخل آورد میبه در خورد و ترالن ن يا تقه

 .هوم: شد یهوا کم کم گرم م. بافت نازکش را از سرش رد کرد ي قهی

 ؟يدیسارا کادو خر يبرا ه؟یچ نایا: به طرف تخت رفت و ساك را برداشت يکنجکاو با

 .نه... هه: را مرتب کرد وشیزده از پل رونیب ي قهیپوزخند،  با

 تو؟ يندار استیذره س هیپس؟  یسارا چ. همه ش مال آبانه که _

 يبدو برو االن صدا. ومدهیها به تو ن یفضول نیا: را هم برداشت لشیو همزمان موبا دیدستش کش را از ساك

 .ادیمامان در م

 .گهید رهیگ ینم لتیکه تحو یکن یکارا رو م نیهم: گفت و عقب رفت یشیچ ترالن

 .ترالن: قدم به جلو برداشت کیرا گرد کرد و  شیچشمها

 .باال برد و از اتاق فرار کرد میتسل يرا به نشانه  شیدست ها کف

 .رفت رونیبه اتاقش انداخت و ب یهدف نگاه یب

 .کرد یاش را چک م یدست فیک اتیمحتو يسود

 مامان؟ میبر: را دور انگشت اشاره چرخاند چشیسو

 .اش را سفت کرد يتکان داد و گره روسر سر

 .از مادر و خواهرش سالن را ترك کرد جلوتر

 .راند یساراناز الك پشت يبه خانه  دنیاس پشت فرمان نشست و تا رسبا خواهش و التم ترالن

 .برد به قرآن یخوابم م میدیرس یم رترید: دیکش یکالفه کمربندش را باز کرد و پوف انیشا

 .شد ادهیپ نیچاك داد و از ماش شین ترالن

 .باز شد یحرف چیه یدر ب ده،ینکش هیرا فشرد و به ثان فونیآ یشاس

 .و ترالن داخل بروند و سپس خودش وارد شد يرا به جلو هل داد و منتظر شد تا سود درب
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 .بود ستادهیدرب واحد به انتظارشان ا ساراناز

را  ییخوشامد گو يساراناز به نشانه  يو ترالن داخل بروند و دست دراز شده  يهم منتظر شد تا ابتدا سود باز

 ؟یخوب: تدست نگه داش يتر از حد معمول تو یطوالن

 .به پشت سرش انداخت یو نگاه دیلب گز سارا

 .گفت یاش م یکرده اند و ترالن از رانندگ ریچرا انقدر د دیپرس یم انیپرن

 ...سارا: پنجه فشرد انیساراناز را م فیظر يها انگشت

 .خوبم. خوبم: را پشت گوش زد شیو موها دیرا عقب کش دستش

 .گرفتفاصله  انیو از شا دیپاشنه چرخ يرو و

 يکه جلو يمردانه ا یرو فرش يرا با صندل ها شیها یدستش انداخت و کتان يبه ساك تو ینگاه فیبالتکل

 .در جفت شده بود عوض کرد

 .را کرده زیذهنش گذشت ساراناز فکر چ از

 .وستیپ هیبه جمع بق و

 .دیچسب شیآمد و به پا شیکنان پ یتات الدیمحض ورود، م به

 .بغلش را گرفت و بلندش کرد و همزمان با چشم دنبال آبان گشت ریز

 .زدیبه مادرش دست و پا م دنیرس يبغل ترالن برا يتو

 .خم شد دنشیبوس يهمان سمت رفت و برا به

 .دیچنگ انداخت به صورتش و بلند خند آبان

 .ان کردگفت و سارا از پشت کانتر با لبخند نگاهش یو از ته دل دهیجـــــــان کش يسود

 .خم شد شیرو شیپ يچا ینیکنار ترالن را اشغال کرد و حواسش به ساراناز بود که با س مبل

 .نگاهش کرد رهیبرداشت و خ یفنجان

 . داشت یسارا برق خاص يچشمها

 .خورد و نگاهش را گرفت شیترالن به پهلو ي سقلمه

 .کرد یتعارف م انیبه پرن نباریا سارا

 .يبود و شلوار قهوه ا دهیپوش یسه ربع کرم نیآست بلوز

 .انیبرعکس شا درست
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 .مبلش گذاشت يدسته  ياش را در آورد و رو ییرو وریاز حد هوا، پل شیب یحس گرم با

 .گفت تازه دو روز است که مشغول به کار شده یو ساراناز با خنده م دیپرس یاز کار م يسود

 .شد دهیکش انیناخوداگاه نگاهش به سمت شا و

 .کرد یباال رفته نگاهش م يابرو يتا کی با

 .مثل صبح روز قبل قایدق

 .سارا موقع رفتن به مهد باهاش روبرو شده بود یوقت

 .کرد یکه باال انداخته بود نگاهش م ییلنگه ابرو کیبا  ينطوریزده اش، هم رتیح يچهره  دنید با

و خودش روز اول  دیایب رونیاز دو ساعت در خانه منتظر مانده بود تا سارا ب شتریخبر، ب یب شدیباورش نم ساراناز

 .برساندش يکار

 .دینه، نگاهش را گرفت و لب گز ایهست  یاش راض يکار طیاز مح دیپرس یکه م يسود يصدا با

 .آورد یدر م يداشت تابلو باز يادیز

 .را داد يزد و با لبخند جواب سود يسرفه ا تک

 .نشسته بودند منیوسط نش يدور سفره  یبعد همگ یشد و کم يه و گفت و گو سپربه خند یساعت

 .شلوارش فاق کوتاه و تنگ بود. راستش انداخت يپا يمعذب جابجا شد و وزنش را رو ترالن

 ه؟یچ: گوشش گفت ریز يسود

 .راحت تر بود ينطوریا. زانوها برد ریرا ز شیمچ پاها. نشست يور کیتکان داد و  سر

 . گشت یدنبال پارچ آب م انیشا

  ؟يخوایم يزیچ: دینگاهش کرد و آهسته پرس ساراناز

 .آب: پاسخ داد کوتاه

 .ارمیاالن م. رفت ادمی: شتابزده گفت سارا

 .نیبش. رمیخودم م. نه: کرد یشدستیبلند شدن پ يتو انیشا

 .خچالهیپارچ آب تو : و سارا شرمنده زمزمه کرد ستادیسرعت ا به

 .تکان داد و رفت سر

 .کرد یبشقابش را جابجا م يرنگ تو ییو طال يمرغ سوخار ي نهیبا نوك چنگال، س ساراناز

 .شدینم دهیاز آشپزخانه شن ییصدا چیه
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 .نشد يگذشت و خبر قهیدق دو

 ...که ومدین: لب زد ساراناز

 دنبال آب؟ شیتو فرستاد نه،یب یچشمش باشه نم يجلو يزیچ نیا: دیخند انیپرن

 .رمیخودم م: را زد پشت گوشش و بلند شد شیموها

 .و وارد آشپزخانه شد دیچرخ

 .بود ستادهیا خچالی يدرب بسته  يجلو انیشا

 ...پـ ينکرد دایپ: دیپرس

 .تمام گذاشت مهیجمله اش را ن د،ید خچالیاش را که به  رهیخ نگاه

 .کرد ینصب شده بود نگاه م خچالیرنگ  يبه عکس عقد سارا که با مگنت به درب نقره ا میمستق انیشا

 .ارمیبرو من خودم م: ستادیا خچالیو  انیبدن شا انیحدفاصل م ش،یروبرو

 .که انگار اصال وجود ندارد يکرد طور یاز بدنش عبور م انیمات شا نگاه

 .انیشا: را بهم فشرد شیها لب

 ؟یدوس داشته باش انیرسه که منم قد ک یم يروز هی _

 .ارمیبرو من برات آب م _

 ...اونوقت ،يدیفرصت م یگیم ؟یکن یم کاریبا من چ يسارا دار _

 .دست اشاره زد به پشت سرش با

 .را برگرداند به پشت انیک یو عکس عقد و عکس تک دیچرخ دستپاچه

 خوبه؟... ایب _

 .تو رو خدا... برو: شیبازو يبا کف دست زد رو و

 .و پوزخند زد و عقب گرد کرد دیکش یآه

 .اوووف: زد هیتک خچالی يو همانجا به در بسته  دیکش يکالفه ا قینفس عم سارا

 .دیشن یرا م انیسر به سر گذاشتن پرن يصدا

 .انداخت نتیکاب يزده تمام عکس ها را جز تک عکس کوچک آبان کند و رو حرص

 .داشت ییجا یچه توقعات ب انیشا
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و خاطراتش را از ذهن و قلبش پاك کند فقط چون قبول کرده بود به  انیک يزود نیخواست به هم یم

 خودشان فرصت بدهد؟

 .چشمش بود شیپ انیخندان ک ریتصو

 .شیکه از همان روز اول دل لرزانده بود برا یانیک

 .ریمودب و سربز ي هیپسر همسا همان

 .اش یهجده سالگ يروزها يایرو

 .یو دو سالگ ستیب يهمسر روزها و

 .اش رفت یهوا تر از زندگ یاش و ب یزندگ يهوا آمد تو یب انیکرد ک فکر

 .کرد یدلش جا باز م ياما کم کم تو انیشا

 .بود دهیبودش، قلبش لرز دهید نیماش يدرب خانه تو یوقت روزید

 .آورد رونیب خچالیآب را از  يا شهیش يو بطر دیگرفته چرخ نفس

 !!برده بود؟؟ یبه تعداد کاف وانیل. دیدور خودش چرخحواس  یپشت لب عرق کرده اش و ب دیکش دست

 .داد انیرا به شا يسست و ناموزون آشپزخانه را ترك کرد و بطر ییقدم ها با

 .نگاه ازش گرفت و آهسته تشکر کرد یب

 .نظر گرفته بودش ریبا دقت ز ترالن

 .آشپزخانه شدند يسفره جمع و ظرف ها روانه  یتمام مانده بود وقت مهین شیبشقاب غذا انیشا

 !شود؟ یرو به آن رو م نیسرعت، از ا نیچطور به ا انیو فکر کرد شا دیکش یآه ساراناز

 .قابلمه برگرداند يبرنج را تو سید

 ونیشب آقا کیو با خنده گفت  دیکش رونیآشپزخانه و ساراناز را ب يرا فرستاد تو انیبه زور محمد و شا انیپرن

 .شود که ینم يزیچ. زحمت بکشند

 .رفت انیبود همره پرن انیدرهم شا يآخر نگاهش به اخم ها يتا لحظه  کهیدرحال ،یتینارضا با

 انگار؟ يشده مامان جان پکر یچ: جا باز کرد شیکناز خودش برا يسود

 ضیمر خردهیمامانم : به زبان آورد عیذهنش شکل گرفت، سر يرا که تو يفکر نیلبخند زد و اول یزورک

 .هنوز وقت نکردم بهش سر بزنم. سرما خورده. احواله

 .نداشت انیاز جانب شا یمحمد که جواب يها یشد سمت آشپزخانه و مزه پران دهیباز نگاهش کش و
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 .گرفت يناخن شست پوست کنار انگشت اشاره اش را به باز با

 .حال مادرش يبرا ینگران يد پااش را گذاشته بودن یو همه کم حرف دادیکوتاه پاسخ م هیجواب سواالت بق در

 ؟يکرد کاریچ: محمد بلند شد يو صدا دندیهر چهار نفر از جا پر ،یشکستن جسم بیمه يصدا با

 .دیشن یرا نم انیشا يصدا. ناخنش سوخت ي گوشه

داد به  هیظرف ها راه گرفته بود، با ضعف تک ياز خون که رو یکیبار يجو دنیتند کرد سمت آشپزخانه و با د پا

 .کانتر

 حواست کجاس مامان جان؟: انیبا دست کنارش زد و پشت سرش پرن يسود

 .بچه رو زد ناقص کرد سیسرو. یچیخودش ه _

 ه؟یچه حرف نیا... ا... يپر _

 .ستادیرا منقبض کرد و راست ا عضالتش

 ؟يدیاجازه م: ترالن يشانه  يگذاشت رو دست

 .کنار رفت ترالن

شده بود، دلش بهم  میکه از وسط دو ن یآب بود و بشقاب ي کهیبار ریکه ز انیشا ي دهیبند انگشت بر دنید با

 .خورد

 .ادیهم م یحواست کجا بود؟ چه خون. طرف دستتو ظرف ها پر خون شد نیا ریبگ: هول گفت يسود

 .خورد زیاز دستم ل: زمزمه کرد کوتاه

 .نچ نچ کرد انیپرن

با آب خونش  ياونطور. دور زخمت ریبگ: و گرفت سمتش دیکش رونیب نکسیکل يدستمال از جعبه  یمشت سارا

 .ادیبند نم

 .تشکر دستمال ها را گرفت یب

 .نگاهش کرد یچشم ریز ساراناز

 .فشرد یمشت راستش م انیدست چپش را م ياشاره  انگشت

 .آورد رونیب نتیرا از کاب هیاول يکمک ها يو جعبه  دیپاشنه چرخ يرو

 .انتقال داده بود نتیبه کاب ییاز کمد روشووقت بود جعبه را  یلیخ

 .بزنم برات ایب: آورد رونیب یکیچسب زخم را برداشت و  ي جعبه
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 ...تـیخودم م _

 .به خودش بجنبد، ساراناز چسب را دور انگشتش محکم کرده بود تا

 .شدند ریبه  ریفکر کرد حاال  انیشا

 .به جانبش انداخت ینگاه مین و

 .شورم یرو م هیبرو خودم بق ایب: را گرفت شیبازو يسود

 .نجایا نیشب اومد هیحاال . دمینه مامان باشه خودم بعدا انجام م: تند گفت سارا

 .نیدرست انجام بد نیتون یکارو نم هی نیبب: غر زد انیپرن

 .محمد چشم غره رفت به

 .کوندیداداشت زد ش ؟یبه من چـــــــــــــ: را گرد کرد شیچشم ها محمد

 د؟یتو چرا رنگت پر: سارا يبه بازو دیبا دست کش انین پر

 .زدم یمن بودم زار م. رو ناقص کرد خب سشیسرو: دیخند ترالن

 .آشپزخانه را ترك کرده بود انیشا

 .تند و فرز ظرف ها را شست و خشک کرد انیپرن

 .شد یکنده نم انیساراناز از شا نگاه

 .رفت منیبه نش انیرا با دستمال خشک کرد و پشت سر پرن شیها دست

 .شیپا يآبان را نشانده بود رو انیشا

 .به گونه اش دیو مشت کوچکش را مال دیکش ازهیخم آبان

 .ادیخوابش م: دنشیدر آغوش کش يو ساراناز دست دراز کرد برا دشیبوس انیشا

 .برمش یمن م: نوك انگشت کمرش را نوازش کرد با

 ببرم؟: دیمکث، نا مطمئن پرس یمبا ک و

 .نگاهش کرد و آهسته سر تکان داد هیچند ثان يبرا سارا

 .جا بلند شد و راه افتاد سمت اتاق خواب از

 .دیکش یقینفس عم ساراناز

 .توجه، غرق صحبت بود یب انیو پرن زدیآغوش پدرش چرت م يتو الدیم

 .دیچرخ یم انیاتاق و حول شا يبود و قسمت اعظم حواسش، تو انیبه پرن نگاهش
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 .پشت گردنش دیسرش را باز کرد و از نو بست و دست کش ي رهیگ

جمع را ترك کرد و راه  یکوتاه یالهام که باال گرفت، با عذرخواه یراجع به عروس انیو پرن يسود انیم بحث

 .افتاد سمت اتاق خواب

 .راهش شد يترالن بدرقه  ي رهیخ نگاه

 .باز داد و داخل رفت مهیبه در ن یفیخف فشار

 .دادیگهواره را تکان م ،ینظم خاص چیه یآبان و دستش ب يگهواره  ي لهیداده بود به م هیسرش را تک انیشا

 .فرش افتاد باعث شد نگاه گنگش را از صورت غرق خواب آبان بِکَند يدر، رو يکه از ال ينور ي کهیبار

 د؟یخواب: مکث آمد سمتش یب ساراناز

 .دیپر رونیب شیلب ها انیاز م ياوهوم خفه ا تنها

 .هم قالب کرد يرا تو شیو انگشت ها نیزم يرو شینشست روبرو ،یو دودل ریتاخ با

 ه؟یچ: نگاهش کرد رهیخ انیشا

 ...تو بگو: را باال انداخت شیابرو يتا کی

 من؟: کرد به خودش اشاره

 بگم؟ یاز چ: پوزخند زد و

 .یرو به اون رو بش نیاز ا هوی شهیکه باعث م یهر چ. کنه یم تتیکه اذ يزیاز هر چ _

 تمیو خاطراتش اذ انیبشه؟ مثال اگه من بگم حضور ک یکه چ: پشت سرش واریداد به د هیسرش را تک پسِ

 دور؟ يزیر یرو م یتو همه چ کنه،یم

 .اتاق واریاشاره زد به در و د شخند،یبا ن و

 .زیم يرا برگرداند رو انیو قاب عکس ک یگرفت سمت پاتخت زیخ ساراناز

 سارا؟: زده نگاهش کرد رتیح انیشا

 کنمیم یاما سع. فراموش کنم انویوقت ک چیتونم ه یمسلمه که نم. کنمیم یمن دارم سع: گفت مصمم

که  يکه هستم و با گذشته ا ينطوریمنو هم یکن یسع دیکه تو با يهمونطور. خاطراتش باعث آزار تو نشه

 .یداشتم قبول کن

 ؟یکن یم نییتع دیو نبا دیمن با يبرا ياومد يمهموناتو ول کرد _

 .تموم کنم انویجر نیا شهیهم يبار برا هیخوام  یچون م. آره: باز اتاق رفت و برگشت مهیتا در ن نگاهش
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 واقعا؟ چرا؟ _

و ترکشات اول از  ریو ت يزیبهم بر يرنطویا ،ینیب یم انیاز ک ينشونه ا هیخواد هر بار  یدلم نم نکهیا يبرا _

 .رهیهمه منو نشونه بگ

 برات داره؟ یتیمن اهم یو ناراحت ختنیبهم ر _

 .آره: مکث پاسخ داد یب

 چرا؟ _

 .یچون برام مهم: دیهوا از دهانش پر یب

 .بالفاصله کف دستش را چسباند به دهانش و

 !سارا جان؟: يسود يشست، همزمان شد با بلند شدن صدا انیشا يلب ها يرو جیکه به تدر يلبخند

 .نطوریکه ا: لبخند پچ پچ کرد با

 .از جا بلند شد و

 یشود، به همان سرعت هم آتش خشمش فروکش م یو ناراحت م یکه عصب یفکر کرد به همان سرعت ساراناز

 .کند

نفس حبس شده اش را با شدت داد نگاه تا خارج شدن از اتاق دنبالش کرد و همزمان با بسته شدن در،  با

 .رونیب

 .کرده بود فیآبان کث: دادیم حیبلند توض انیشا

گذشته  يتو انینشونه از حضور ک نیبچه بارز تر نیا: آبان لب زد یبه صورت مهتاب رهیبه گهواره داد و خ یهول

 !پس؟ يزیر یاون بهم نم دنیچرا با د. منه ي

 

* * * 

 

 .حوله را به داخل داد تا محکم شود يدور تنش و لبه  دیچیکمرنگ را پ یصورت ي حوله

 .لخ لخ کنان حمام را ترك کرد دشیسف يها يابر ییو با دمپا دیچیپ سشیخ يهم دور موها یکوچک ي حوله

 .دیکش یخواب بودن آبان نفس راحت دنیدرب اتاق خواب را گشود و با د اطیاحت با

 .زد ونیلوس شیپاهارا خشک کرد و به دست ها و  شیحوصله موها با
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 . و لبخند زد دیکوب شیگونه ها يبار رو نیکف دست چند با

 .پر و برجسته شده بود شیها گونه

 .را چک کرد لشیکرد، موبا یانتخاب لباس باز م يکه در کمد را برا ینیح

 .کرد یم ییصفحه خودنما يرو یغاتیتبل امیپ کی تنها

 نگفته است؟ ریامروز صبح بخ انیتخت گذاشت و فکر کرد چرا شا ياش را رو یکاربن یکتان آب ياخم مانتو با

 قهیدق ستیب انیصبح بود و شا ي قهیهفت و پنجاه دق. کنسول و به ساعت نگاه کرد يرا انداخت رو یگوش

 چرا؟. داشت ریتاخ

 .ردیبگ یاش را از گوش رهینق نق آبان باعث شد نگاه خ يصدا

 .وابسته شده بود انیگاه شا یگاه و ب يها و تماس ها امیبه پ بدجور

 .شد دهیکش یو باز نگاهش سمت گوش دیرا بغل گرفت و گونه اش را بوس آبان

را تنش داد  انیشا ییاهدا یسرهم. تن آبان داد يبلند نیآست دیو بلوز سف دیرا پوش شیلباس ها. پلک زد محکم

 .يسرمه ا يو کفش ها دیسف یمچ يبا جوراب ها

 .کرد کسیشانه ف يرا رو فشیبه چهره اش انداخت و ک ینگاه نهیآ يتو

 .دادیهوا تکان م يهدف تو یرا ب شیدست ها آبان

 .گرفتش و خانه را ترك کرد بغل

را پشت سر  اطیو سپس ح یکرد و الب یها که مشغول صحبت بودند احوالپرس هیبا دو تا از همسا یالب يتو

 .گذاشت

 .ستادیرا باز کرد و همانجا ا اطید که در حبو انیاز شا يخبر یب ریفکرش درگ هنوز

را  يا زهیفرو برده بود و با نوك پنجه، سنگر نشیج يها بیج يرا تو شیدست ها ن،یزده به ماش هیتک انیشا

 .کرد یجابجا م

 . زد و در را بست يلبخند نامحسوس

 .سر بلند کرد انیبسته شدن در، شا يصدا از

 .معاوضه کرد یمصنوع یزود لبخندش را با اخم یلیشد که سارا خ متوجه

 ؟یینجایباز که ا _

 .سالم: را باال برد شیابرو يتا کیبه جلو برداشت و  یقدم
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 . سالم _

 .میبر نیبش: آبان دنیبوس يشد برا خم

مگه تو درس : گفت کندیکه پسر هفت ساله اش را مواخذه م يو چشم در چشمش، مثل مادر دیعقب کش یکم

 ؟یینجایهمه ش ا يندار و دانشگاه

 .نیکرد سمت ماش تشیبه کمرش داد و هدا يکف دست فشار با

 .کمرش جدا شد یاز تخت انیسرعت داد و دست شا شیبه قدم ها سارا

 ؟یبمون یخوام منتظر آژانس و تاکس یبده نم _

راه از اون سر  نهمهیا. گمیمن به خاطر خودت م: شد رهیخ شیبه چشمها نیسقف ماش يرا باز کرد و از باال در

من که  يبرو بده به بابا يمفت دار نیبنز. دانشگاه يبر يبعد دوباره برگرد. میبرسون. دنبال من نجایا يایشهرب

 .ناله یم متشیو ق نیاز بنز شهیهم

 . که خوبه ارمیبتونم دلشو به دست ب نیاگه با بنز: نیسقف ماش يدستش را گذاشت رو کف

 يفشرد، رو یم شیدندان ها انیلبش را م يگوشه  کهیزد و چشم غره رفت و در حال يتک سرفه ا سارا

 .نشست یصندل

 .استارت زدن به ساراناز تذکر داد تا کمربندش را ببندد نیسوار شد و ح ریتاخ هیبا سه ثان انیشا

 .کرد یاش نگاه م يرخ جد میبه ن یرکیز ریز سارا

 .فرمان يپنجره بود و دست راستش رو يباال زده لبه  يها نیمعمول دست چپش با آن آست طبق

 .ردیچنگ زد به صورتش و باعث شد نگاهش را بگ آبان

 ؟یکنیم کاریآخ مامان جان چ: اخم گفت با

 شد؟ یچ: دیپرس انیشا دادیم نییرا پا ریکه آفتابگ ینیح و

 .یچیه: به گونه اش دیرا کنار زد و دست کش نهیآ درپوش

 .را داد باال ریمجددا آفتابگ و

 .سارا: صدا زد یبه نرم انیشا

 .دادیخنک ته دلش را نوازش م یمیبود که مثل نس فیسارا گفتنش آنقدر لط یگاه

 .گفت يبله ا یهمان آهستگ به

 .مکث کرده بود يفکر انیشا
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 .مردد است یگفتن حرف يمتوجه شده که برا یخوب به

 شده؟ يزیچ: دیپرس

 ...امشب: ش گفتبه جانب ینگاه میبا ن انیشا و

 !!خب؟؟: باعث شد سارا کالفه بپرسد مکثش

 ؟يوقت دار... امشب: فرمان يدو انگشت اشاره و وسط ضرب گرفت رو با

 !چرا؟: جابجا شد یصندل يرو معذب

 ...و میبخور یشام هی... رونیب میبر... خب _

 .ششیمامانت گفته برم پ _

 ...خب _

 .هم مامانت گفت اما چون مامانم خونه بود نتونستم روزید. شهینخواه کنسلش کنم چون نم _

 .گهید یچیپس ه: گفت و اضافه کرد يآهسته ا آهانِ

 ؟يناراحت شد: گفت ییدلجو با

 .گهیوقت د هی... الیخ یب.. یول... نه خب: تکان داد نیرا به طرف سرش

 .شده بود رهیبه روبرو خ ساراناز

... تو رو تحت فشار بذارم یخوام ه یمن نم نیسارا بب: پخش را کم کرد و سکوت را شکست يصدا انیشا

 .خسته شدم یفیبالتکل نیمن واقعا از ا... یول

 !خب؟: کوتاه پلک بست و سپس به سمتش سر برگرداند ي هیچند ثان يساراناز برا دیچشم د يگوشه  از

 ؟يجواب درست بهم بد هی يخوایم یباالخره ک... که نهیمنظورم ا... یعنی _

 !؟یراجع به چ: و آرام گفت. آمد ینم انیجوره به شا چیصحبت کردن، ه اطیکرد انقدر با مالحظه و احت فکر

 .را کالفه کرده انیشا دانستیم

 ...ادامه ش. راجع به رابطه مون ست؟یواقعا مشخص ن! ؟یراجع به چ _

 ان؟یشا ياز من بشنو يخوایم یچ _

 .خب _

بعدش . برات رمیمیمن دوست دارم عاشقتم م زمیعز. رابطه رو قبول کردم نیفک کن من همه جوره ا نیبب _

 شه؟یم یچ! ؟یچ
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 ؟یچ یعنی _

تو  اد؟یم شیپ یجفتمون جا افتاد چ يرابطه برا نیا یوقت گمیمن م س؟یواضح ن: را باال برد شیابرو يکتای

 باشه؟ یادامه قراره چ نیا "رابطه مون و ادامه ش  " یگیم

 ...خب... خب... خب: گفت يا هیثان کی یسه بار پشت سر هم و با مکث. که به فکر فرو رفته دیدیرا م انیشا

 .سکوت کرد و

 .گفت یراست م سارا

 .قاطع از ساراناز بود کجوابیحال حاضر تنها دغدغه اش گرفتن  در

 ؟یبعد از آنچ اما

 آمد؟ یم شیپ یکه چ. موضوع نیبه حال فکر نکرده بود به ا تا

با دسته گل . اش يرفت خواستگار یهم م دیسارا؟ شا يبا خانواده  ایگذاشت؟  یم انیدر م يا سودرا ب موضوع

بار،  نیدوم يبعد برا. کردند یاش م یهم همراه انیو ترالن و پرن يسود. دیپوش یکت و شلوار م. ینیریو ش

 .کردند یم ياحتشام خواستگار يپسر کوچکتر خانواده  يبرا نباریساراناز را ا

 .روز کوچکتر بود ازدهیکه از همسر برادر مرحومش دو ماه و  يپسر

 .گرفتند یم یهم البد عروس بعد

بار  نیدوم يبرا. زد یبار دفتر عقد را امضا م نیدوم يبرا. آمد یدر م يبار به عقد مرد نیدوم يبرا ساراناز

 . شد یم اهیدوم شناسنامه اش س يصفحه 

 یبعد هم شام و غذا دهان هم م. رقص دونفره يرفتند برا یم. دیپوش یبار لباس عروس م نیاول يبرا دیشا

 .ها يباز لیخز و خ نیگذاشتند و از هم

 .يرد کرد _

_ ... 

 !؟يریکجا م. يرد کرد انیشا _

 .پر شتاب از کنارش رد شد ،ییبا بوق کشدار و نا سزا ،يبلند یشاس نیماش. ترمز گرفت ابانیحواس وسط خ یب

 ؟یکنیم کاریچ: فشرد نهیآبان را به س دهیترس سارا

 رد کردم کوچه رو؟: به پشت سرش نگاه کرد نهیو از آ ابانیخ يرا کشاند تا گوشه  نیماش

 .ردیساراناز تا دنده عقب بگ یو دستش را گذاشت پشت صندل دیچرخ و
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 .شم یم ادهیپ نجایهم... گهینرو د: برد رهیسرعت دستش را سمت دستگ به

 .را باز کرد نیماش در

 .هنوز گنگ بود انیشا نگاه

 !موضوع فکر نکرده بود؟ نیچرا تا به حال به ا واقعا

 د؟یآ یم شیپ یقلب ساراناز را از آن خودش کرد چ یوقت که

 .شد ادهیپ یکوتاه یسر تکان داد و سارا با خداحافظ جیگ

 .خارج شد دشید يکوچه و از محدوده  يتو دیچیکه پ ینگاهش کرد تا زمان نهیآ از

 .یزد به صندل هیتک یو با کالفگ دیکش یپوف

 

* * * 

 .کرد یکردند، گله م یلحظه کالس ها را ترك نم نیکه تا آخر یسمج ياز دانشگاه و استاد ها ترالن

 .يدختر سرمون رو خورد گهیبسه د يواااا: کالفه گفت يو سود دیخند ساراناز

 ...ـــــــــشیا. گهید گمیا خب راس م: دیلب ورچ یبا ناراحت ترالن

 .بابا انقده غر نزن گذرهیم: شیپا يدستش را گذاشت رو ساراناز

 .هنوز تازه اولشه شه؟یکجاش تموم م _

 .کردن در آورد هیگر يبا ناله ادا و

 .دیرس یدور به گوش م ییاز جا يریز يصدا

 .تیمامان گوش: تکردن، بلند گف زیدقت و گوش ت یبه آشپزخانه رفته بود و ترالن با کم يسود

 .جواب بده من دستم بنده _

 .ناشناسه مامان: شد رهیخ یگوش يکرد و به صفحه  دایرا پ يسود یدست فیجست و جو ک یکم با

 تلفن ثابت؟ ای لهیشماره موبا _

 .ثابت _

 .جواب بده: ستادیدر آشپزخانه ا يدر آستانه  يسود

 .گفت يرا برقرار کرد و بله ا تماس

 .به دست نگاهش کرد ریکفگ يسود
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 یچ داد،یهوا تکان م يدستش را تو يزیدست آو افتنی يترالن در هم رفت و همزمان که برا يکه اخم ها دید

 .دیپر رونیب شیلب ها انیاز م يخفه ا

 !شد؟ یچ: ترالن را گرفت يبازو ریپا تند کرد سمتش و قبل از آن، سارا ز يسود

 !الو؟: و به گوش چسباند دیکش رونیحسش ب یانگشتان ب انیرا از م لیموبا

 .شودیحس تر م یب کردیآورد، حس م یکه مرد پشت خط به زبان م يهر جمله ا با

 .انیمامان شا: لب زد يکه ترالن با بغض رو به سود دید

 .نشست نیزم يهمانجا رو و

 !؟یک... ك: دیکاناپه و پرس يبا ضعف ولو شد رو ساراناز

 .شدیو کشدار م دیچیپیگوشش م يباد تو يمرد مثل هوهو يصدا

 .خواست تا حرف بزند یم یگرفته بود و با نگران شیدست ها انیصورت ترالن را م يسود

 .کاناپه يرا انداخت رو لیموبا

 .گونه يرو دیچشمش چک يقطره اشک از گوشه  کیدهانش و  يدستش را گذاشت رو کف

 .انیشا: لب زد ناباور

 .کف دستش را محکم گاز گرفت و

 بود؟ یچتونه شماها؟ سارا؟ ک: دیکش غیج يسود

 .تصادف... احتشام انیشا... ییکارت شناسا... شد یسرش تکرار م يها تو صدا

 .انیپرن يضجه ها. گونه ها يسرد. اش قهیشق يرد خون خشک شده رو. آمد شیرو شیپ انیک ي چهره

 ...خدا: قلبش و زمزمه کرد يرا گذاشت رو مشتش

 ؟یگیم یتو؟ چ یگیم یچ: دادیترالن را گرفته بود و محکم تکان م يشانه ها. بلند شد يسود غیج يصدا

 .هق زد ترالن

 .نشده باشه شیزیخدا چ: و لب زد ستادیپا ا يضعف رو با

 .زد غیباز ج يسود

 ...خدا... نشده باشه شیطور ایخدا: وار تکرار کرد وانهید

 .نشد داریخواب تکان خورد اما ب ين در، آبان توضرب باز شد ياز صدا. سمت پله ها و اتاقش دیدو

 .و شالش را چنگ زد مانتو
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 ...ایسارا ب... سارا: زد غیج نییپا ياز طبقه  ترالن

 !؟يشد یمامان چ... مامان: دیشن یاش را م هیگر يصدا

 .کرد یکیها را دو تا  پله

 .خورد يو سکندر شیپا ریبود ماند ز زانیشال که از دستش آو ي لبه

 .تعادلش را حفظ کرد یرا گرفت به نرده ها و به سخت دستش

 .مامان جونم: زد یاز حال رفته ضربه م يِسود يبه گونه  هیبا گر ترالن

 .کرد زیاز آب داخلش را سر ر یمین من،یبه نش دنیاز آشپزخانه برداشت و تا رس یآب وانیل

 .برد وانیرا داخل ل شیو انگشت ها يسود يپا شیزد پ زانو

 .دیلرز شیآب به صورتش، پلک ها يشدن قطره ها دهیپاش با

 .انیشا: لرزاند و ناله کرد چانه

 .حواست باشه به مامان و آبان. مارستانیب رمیمن م: آهسته گفت سارا

 .ستین یمهم زیکه چ شاالیا: با خودش زمزمه کرد و

 .و بغض کرد دیقلبش لرز و

 .امیمنم م: دیاز جا پر ترالن

 ...نه من خـ: گذاشت شیبازو يرو دست

 .تمام گذاشت مهیکالمش را ن فونیآ زنگ

 ...هیپر يوا: اش و هق زد یشانیدستش را گرفت به پ ترالن

 .بعد زنگ مجددا به صدا در آمد يا هیرا لمس کرد و ثان فونیآ دیحرف کل یب

 بله؟: را برداشت یگوش

 ...آژا هیکرا اریتومن وردار ب ستیب هیترالن  _

 .ــــــــــانیشــــــــــا: دیکش غیبا تمام وجود ج ترالن

 ؟یزنیم غیچرا ج _

 .انیشا: دیلرز شیها لب

 .سیپول همرام ن یچیمن ه اریتومن وردار ب ستیب هیبابا _

 ...انیشا: تکرار کرد باز
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 .دیخند هیگر انیم و

 .کرد ینگاهش م رهیخ سارا

 .امیخواد اصن خودم م یبچه؟ نم يشد وونهید _

 .سمت در دیرا گذاشت و دو یگوش

 .مبهوت مانده بود سارا

کرد با تمام  یرا به ساختمان متصل م اطیکه در ح یشن ریمس يرو اطیح انیو م رونیب دیپا برهنه دو ترالن

 .را بغل کرد انیوجود شا

 .حرکت دو طرف بدنش مانده بود یب انیشا يها دست

 !شده؟ یچ: دیو واج پرس هاج

 .یــــــــداداشـ: هق زد ترالن

 !شده؟ یجان؟ چ _

 .زد یو حرف نم دادیفشارش م محکم

 ؟یکنیم هیچرا گر! شده؟ یترالن چ: را گرفت شیبازوها

 شده؟ شیمامان طور: دیکرد و با هراس پرس مکث

 .دیرا کنار زد و به طرف ساختمان دو ترالن

 .رود یبود و ساراناز هم کنارش، حس کرد جان از تنش م نیزم يرو زیخ میکه ن يسود دنید با

 !مامان: يبرد سمت سود هجوم

 .جان انیشا: آغوش گشود شیبرا يسود

 !شده؟ یچ! مامان؟: دیرا بوس شیموها يبغل گرفتش و رو محکم

 .دشییبو یو م زدیبوسه م شیبه سر و وصورت و دست ها يسود

 !شده؟ یسارا چ ه؟یچه کار نیمامان ا: دیرا عقب کش دستش

 .کرد یدهانش و مبهوت نگاهش م يدستش را گذاشته بود رو ساراناز

 !؟یخوب انیشا... زنگ زد... اون... اون مرده: لکنت گفت با

 .شهیم تونیزیچ هیشماها  یمن خوبم ول: را تکان داد سرش

 .خواست یاش را م هیآژانس بود که کرا يراننده . آمد فونیزنگ آ يصدا
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 .رو بردن میهمه چ. پول ندارم یچیمن ه... بنده خدا رو ي هیبرو بده کرا ایبابا ب: دیتوپ انیشا

 !کجا؟ _

 .گهید برو د _

 .دارش شیته ر یگندم يگونه  يرو دیکش یبا بغض دست م يسود

 .لمسش کند يشد مثل سود یفکر کرد کاش م سارا

 .دیشرمانه اش لب گز یفکر ب از

 .کابوس بود و بس کی شیپ ي قهیتمام اتفاقات چند دق انگار

 !!افتاد؟؟ یم انیشا يبرا یاگر اتفاق... دیکرد و لبش لرز بغض

 .کرد خی انیکمرش از تصور نبودن شا ي رهیت

 .ندیکاناپه بنش يکرد تا رو یکمک م يبه سود انیشا

 ...منو یشده کشت یمامان بگو چ: شیرا گرفت و چسباند به لب ها دستش

 .را بغل کرد شینشست و بازو انیبه شا دهیکاناپه چسب يداخل آمد و رو ترالن

 .دیرا بوس شیموها يرا چرخاند و رو سرش

 ؟يتو کجا بود: دیمرتعش پرس ساراناز

 من؟ _

 .يتو تصادف کرد... گفت تو مارستانیزنگ زد از ب ییآقا هیآخه ... آره: تکان داد سر

 ...بعد. دستشون بود تییکارت شناسا. مامان زنگ زد یبه گوش: دیاش لرز چانه

 .دیچک اشکش

 ه؟یتصادف چ. بردن نمویماش: ساراناز گفت يبهت زده از حرف ها انیشا

 ؟یچ _

 .دیبود که پرس ترالن

نشده  لیخالف پارك کردم رفتم تو بانک تا تعط نویبابا سر ظهر بود منم عجله داشتم ماش: را چرخاند سرش

شد؟  یبه چ یچ دنش،یبردش، دزد لیجرثق دمینفهم. سین نیماش دمیساعت بعد برگشتم د مین. فتهیکارم راه ب

. شه آژانس گرفتم اومدم خونهینم دمیعا يزیچ دمیدر و اون در زدم د نیو سرگردون به ا رونیساعت ح کی
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توئه  ریاصن همه ش تقص. رهیآفتاب گ ریز شهیمدارکم هم که هم. نیپولمم موند تو ماش فیو ک یگوش یحت

 .گهید

 ؟یبه من چ: نگاهش کرد یاشک يبا چشمها ترالن

 یبه خاطر جنابعال. سانیو فالن و ب خوامیو کارت م رمیبگ یبیاز شماها پول تو ج ستمیمن بچه ن یتو گفت_

 .رفتم بانک

 .و سکوت کرد شیسرش را چسباند به بازو ترالن

 دن؟یدزد ایبرده  لیباالخره جرثق. دمیمن نفهم: گفت جیگ ساراناز

 کرده بود؟ هیبه خاطرش گر. سرخش يشد به چشمها رهیخ

 .شد دایباز خوبه پ. داغون شده نیماش ایگو نیگیکه شما م ينجوریبه هر حال ا. دونم ینم _

 .ییعجب ماجرا: و کالفه گفت دیکش یپوف و

 .پلک زد ساراناز

 ؟يدیمامان اجازه م: آهسته گفت انیشا

 .کَند یساراناز نگاهش را نم. جا بلند شد از

 .به آبان سر بزنم رمیم: که از پله ها باال رفت، سارا هم بلند شد انیشا

 .سر تکان داد دادیاش را ماساژ م نهیس يکه قفسه  ینیح يسود

راه  انیدر را به سمت جدار و چفت شدن هل داد که م ش،یفشار پشت پا. در اتاقش را گشود و داخل رفت انیشا

 .متوقف شد

 .و نفس گرفت شیموها انیرا سراند م دستش

 !بود؟ ییچه بال گرید نیا

 .سمت کمد دیچرخ یبرداشتن لباس راحت يرا گشود و برا راهنشیپ يها دکمه

 .افتاد ریگ یو براق سیعسل ناب خ يراه تو انیم نگاهش

 .کرد یو نگاهش م ستادهیچهارچوب ا انیم ساراناز

 سارا؟: زد لب

سارا پشت  يبردارد، دست ها یبه خوش بجنبد و قدم انیو تا شا دیاشکش چک. قدم به جلو برداشت کی ساراناز

 .کمرش به هم قفل شده بود
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 .مثل دو تا چوب خشک دو طرف بدنش قرار گرفت شیزده سر جا متوقف شد و دست ها بهت

 ...سارا: کرد زمزمه

 .نمتیب ینم گهیفک کردم د: زد هق

 مردم؟ يفک کرد: راناز را لمس کردالغر سا يخشک شده اش داد و بازوها يبه دست ها یتکان

 .خنده داشت ي هیته ما شیصدا

زنگ بزنن بگن طرف تصادف کرده و بعد برم  نکهیاز ا. ترسم یم مارستانیاز ب. ترسم یمن از خبر تصادف م_

 ...بفهمم... اونجا و بفهمم

 .دیرس نیخم شد و به زم شیزانوها

 ...اسار: نیزم يزانو زد رو شیهم روبرو انیشا همزمان

 .پنجه فشرد انیرا م راهنشیپ يشانه  سر

 .مردم يفک کرد يجد يپس جد: را گذاشت پشت گردن سارا دستش

 .ساکت شو: دیشانه اش فرو کرد و غر يبلندش را تو يها ناخن

 .االن که زنده م. باشه. خب لهیخ: سارا و سرش را عقب برد يرا چسباند به گونه ها شیدست ها کف

 .دیخند و

 .دمیترس یلیخ: دیسر و صدا دماغش را باال کش با

 چرا؟: دیپرس محکم

 .اشک نگاهش کرد ياز پشت پرده  ساراناز

 !چون برات مهمم؟: دیرا باال برد و شوخ پرس شیابرو يتا کی انیشا

 .زد پلک

 .رفت نیاز ب دشید يتار

 ...!!!چون دوست دارم: انیشا يبرهنه  ي نهیبه س دیاش چسب یشانیرفت و پ جلو

 

 

 :.فصل چهارم .: 
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 ...تاك کیت... تاك کیت

 .انداخت فشیظر یبه ساعت مچ ینگاه

 .توانست بشنود یاش را م یساعت مچ يحرکت عقربه ها يآنقدر ساکت بود که صدا فضا

 .باغچه بود يکه تو یرکیرجیمعلوم نبود منبعش کجاست و ج یچک چک آب يصدا

 .صبح بود ي قهیچهار و ده دق. اش نگاه کرد یست و به ساعت مچباغچه نش یسنگ ي لبه

 .را به هم رساند شرتشییسو يو لبه ها دیکش یپوف

 .خواب اخم کرده بود يتو آبان

 .دیسبکش را باالتر کش يشد پتو خم

 .دیوز یم یخنک يبهار مینس

 .بود کیتار کیهنوز تار. به آسمان انداخت ینگاه

 .دیکش رونیب فشیبغل ک بیرا از ج لشیحوصله دست دراز کرد موبا یب

 يرا الك کند و سر جا لیباعث شد موبا ییبوق آشنا يصدا ،یشد و قبل از هر اقدام نشیمخاطب ستیل وارد

 .اولش برگرداند

 .دیاش کش یکوتاه و شلوار ورزش کیبه پشت تون یلب باغچه برخاست و دست از

 ...سارا: از پشت سر نجوا کرد ییچکش خم شده بود که صدابرداشتن چمدان کو يبرا

 .دیراست کرد و چرخ کمر

 .سالم: را کامل باز کرد و داخل آمد اطیباز ح مهیدر ن انیشا

 .يکرد ریچقدر د: اراده اخم کرد یب

 .کرد یرا با دو قدم بلند ط انشانیم ي فاصله

 .ندیسرش را باال گرفت تا صورتش را بب سارا

 .کرد یم ییصورتش خودنما يروزه رو کی یشیپف داشت و ته ر شیچشمها

 .جا گذاشته يزیچ هیاومد  ادشیباز  میفتیراه ب میده بار خواست. ترالن بود ریتقص ؟يمنتظر موند یلیخ _

 م؟یبر ؟یرو برداشت یهمه چ: گونه اش را نوازش کرد و

 .فک کنم یعنی... اوهوم... ممم: گفت ریزد و با تاخ پلک

 .اریرفته برو ب ادتی يزیاگه چ نیبب: خم شد و چمدانش را برداشت انیشا
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 .نرفته باشه دوارمیام یعنی. نرفته ادمی يزینه چ: دندان فشرد ریاشاره اش را ز انگشت

 .رفت رونیکوچک مجتمع ب اطیچمدان به دست از ح انیشا

 .آبان را برداشت ریکرد و سپس کر کسیشانه ف يبزرگش را رو يریحص فیبند کوتاه ک ابتدا

 .شد نهیبه س نهیس انیدر با شا يآستانه  در

 .برمشیبده من م: زد لبخند

 .و در را بست انیرا سپرد به دست شا ریکر

 .گذاشته بود رونیب نیرا از ماش شیپاها ترالن

 .کرد یشد و احوالپرس ادهیپ دنشید با

 .نطوریهم هم يسود

 .شدند انیپرن دنیعقب گذاشت و منتظر رس یصندل يرا رو فشیک

 .دندیهم از راه رس شیو شوهر و بچه ها انیبعد پرن ي قهیدق پانزده

 .شهیم رید. گهید دینش ادهیپ: به سرعت گفت انیشا

 ؟یمامان داروهاتو برداشت: آورد و بلند گفت رونیب نیسرش را از پنجره ماش انیپرن

که را خوانده بود به  ییبعد، دعا ید و لحظاتپلک ز دییتا يبه نشانه  خواند،یلب دعا م ریز کهیدرحال يسود

 .فوت کرد انیو سپس شا انیپرن نیماش

 .چشم نگاهش کرد و لبخند زد ياز گوشه  انیشا

 .از کوچه خارج شد انیشا لومتریو صفر ک یمشک 60 کسیرنگ محمد و سپس ا دیسف يایزانت ابتدا

 .اتوبان افتادند يها تو نیماش یروشن شده بود وقت هوا

 .زد یچرت م نیعقب ماش ترالن

 .دادیم انیبه خورد شا ایساراناز  يعقب برا فرستادیو م کردیمغز م لیکند و آج یپوست م وهیم يسود

 .کرد میصورت ساراناز تنظ ياش را رو نهیاش جابجا شد و آ یصندل يرو انیشا

 .متوجه شد و محو لبخند زد سارا

 .خورد و چرت ترالن پاره شد یفیتکان خف نیماش

 .جاده بودند يکه تو شدیم یساعت سه

 .با دو تک بوق کوتاه سبقت گرفت محمد
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 يدلم تنگ شده بود برا: زمزمه کرد خت،یریم يچا شیپا يکه خم شده بود و از فالسک جلو ینیح انیپرن

 .نبود انیها از دست دادن ک یخوش نیا متیفقط کاش ق. مسافرت رفتن نجوریا

 .بود دهیرا فهم شیبغض صدا. چشم نگاهش کرد ياز گوشه  محمد

مسافرت  میاومد. حرفا رو نیبابا ول کن ا يپر: انیپرن يپا يدستش را از فرمان جدا کرد و گذاشت رو کی

 .دیع

 یوقت رهیگیدلم م: دهان محمد گذاشت يرا داد دستش و با دست خودش قند تو يچا يدسته دار محتو وانیل

 .نمیبیم انویک یخال يهمه جا جا

 .سکوت کرد محمد

 .و پرشتاب ازشان سبقت گرفت انهیناش ،یرنگ دیسف يبزند، کمر یحرف انیپرن نکهیاز ا قبل

 .هم با همان سرعت و شتاب از کنارشان رد شد انیشا نیگفت و همان لحظه ماش ینیه انیپرن

 .خدا مرگم بده کورس گذاشتن: گفت یزده پلک زد و سپس با نگران بهت

 .يخوریچقدر حرص م... يپر الیخ یب: گفت الیخ یب محمد

 کنه؟یداره م کاریبچه چ نیا. مامان قلبش ناراحته: یزد به تشک صندل چنگ

 .محو شده بود انیپرن دید ياز محدوده  ه،یاز ثان يکسر يبود که تو ادیآنقدر ز سرعتش

 .فرستاد یاسترس صلوات م با

 .جاده متوقف شده يگوشه  انیشا نیکه ماش دیجلوتر، د یکم

 ؟یکنیم کاریمعلوم هست چ: برد رونیداد و سرش را از پنجره ب ستیمحمد دستور ا به

 .دیتا صورتش را بشو ختیر یدستش م يخم شده بود و ترالن اب رو انیشا

 شده؟ یچ: دیعقب چرخ به

 .نتیتو ماش يدار کیبچه کوچ فته؟یب یاتفاق یگ ینم ؟یتن مارو بلرزون دیجاده هم با يتو: کرد غیج غیج

 چه خبره؟: شد ادهیپ نیاز ماش يسود

بدم با  ادشی خواستمیم. نشده که يطور... پسره بچه بود بابا. بود قهیهمه ش چند دق: متعجب گفت انیشا و

 .که از از باباش کش رفته پز نده ینیماش

و  نیبه ا. ما نیتو ماش میبر ایب... مگه؟ مامان یمردم یوص لیتو وک: شد ادهیپ نیاز ماش یبا آشفتگ انیپرن

 .ایب... سین ياعتماد شیرانندگ
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 .ساکت شد يچشم سود ياعتراض دهان باز کرد و با اشاره  يبه نشانه  انیشا

 .شد ریمحمد جاگ نیماش يتو نباریا يسود ان،یپرن ياصرارها با

 .با شما امیمنم م. يمنم ترسوند نیبب يپر: آهسته گفت ترالن

 .به سرعت موافقت کرد انیپرن

اش را  يو هنذفر لیو موبا یکوله پشت کهیو درحال نیسرکوب شده، رفت سمت ماش يبا خنده ا ترالن

 .زد انیبه شا ینامحسوس چشمک داشت،یبرم

 .شل شد انیشا شین

 سارا؟ ادیکجا ب. همه مون میش یجا نم: دیحرفش پر يبه سارا هم تعارف زد و ترالن تو انیپرن

 .یمن راحتم مرس: لبخند زد ساراناز

 یخنک نارنج یکوتاه و نخ کیحاال تون. انداخت یصندل يرا رو شرتشییبه اندامش داد و سو یو قوس کش

 .به تن داشت دیسف یمچ یرنگ و شلوار ورزش

 .کرد یو دقت به اطرافش نگاه م يبا کنجکاو آبان

 .آبان را محکم کند یفرو رفت تا صندل نیماش يتا کمر تو انیشا

 .کرد یم دیضد آفتابش را تجد ساراناز

 .نیدیچقدر لفت م گهید میبر: غر زد ترالن

 مهمونات موندن؟ ه؟یچه عجله ا. مامان جان میریم: با آرامش گفت يسود

 .شدن ریها جاگ نیماش يتو یو کم کم همگ دیکش یپوف

 .کرد یم میبغل و جلو را تنظ يها نهیآ انیشا

کرد، به آبان  یشالش را از پشت گردن رد م يکه دسته ها ینیجلو نشست و ح یصندل يکنارش رو ساراناز

 وقت؟ هی فتهین: نگاه کرد

 !م؟یبر... نه: را چرخاند و نگاهش کرد سرش

 .تکان داد سر

 .آسفالت راه افتادند يها رو ریتا شیها با خرت خرت سا نیماش

 .دهانش فرو برده و آب دهانش راه افتاده بود يتو شدیکه م ییمشتش را تا جا آبان
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دست نکن تو دهنت : چانه اش يرو دیعقب برد و با دستمال کش یدو صندل انیتنه اش را از م مین ساراناز

 .اووووف. مامان

 . اش لم داده بود یصندل يتو. اخم کرد و نق زد آبان

 .ندیبنش توانستیکه بدون کمک م شدیم یمدت

 مونده؟ گهید یلیخ: زد هیتک یو به صندل دیچرخ سارا

 .نگاهش به جاده بود، دنبال دست ساراناز گشت کهیدستش را از فرمان جدا کرد و درحال کی انیشا

 م،یکه اومد نقدریهم: دنده گذاشت يدست خودش رو ریدستش را گرفت و ز ش،یحس لمس انگشت ها با

 ؟يخسته شد. مونده گهید نقدریهم

 م؟یرسیظهر م يپس طرفا... نه _

 .شهیم نیسنگ یلیخ کیاز االن به بعد تراف. نطورایا ازدهیساعت  _

 .نییسر خورد پا انیدست شا ریدستش از ز. دیکامل به سمتش چرخ یصندل يگفت و رو یآهان

 . بود دهیروشن پوش یآب يشرت سه دکمه  یت

دو رنگ  نجایپوستت از ا: شرتش یچسب ت نیآست يحلقه  ریدراز کرد و انگشت اشاره اش را سراند ز دست

 .شده

 .شیرو شیپ ينگاهش کرد و باز نگاهش را داد به جاده  يلحظه ا يبرا

 .میتا برس شهیدستت هم که رو فرمونه آفتاب سوخته م یکیاون  _

 کنم خب؟ کاریچ: زد لبخند

 .يدیپوش یبلند م نیآست: و زمزمه کرد دیرا عقب کش دستش

 .گرمه هوا _

 .و جواب نداد دیکش يا ازهیخم

 !اد؟یخوابت م _

 .کرده بودش نیکه در حال پخش بود، سنگ یکالم یب یقیو موس نینرم ماش يها تکان

 ...هوم؟ نه _

 .بازت معلومه مهین ياز چشمها: دیخند

 .جاده نخوابم يتو کنمیم یسع _
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 چرا؟: نرم و خنکش يبه گونه  دیدراز کرد و انگشت کش دست

بخوابم  دمیترس یم. موندمیم داریفقط من بودم که از اول تا آخر راه ب میرفت یهم که م نایبا مامانم ا :کرد زمزمه

 .بابام هم خوابش ببره

 .راحت التیخ رهیگ یمن خوابم نم. کن و بخواب یحاال سنت شکن! جدا؟ _

 .شدم داریسه صبح ب دمیساعت دوازده خواب. بکنم نکارویهم دیفک کنم با: دیکش ازهیخم مجدد

 .را پر کرده بود نیکوچک ماش يآرام و منظمش فضا ينفس ها يبعد صدا یقیدقا

 

* * * 

 

 .شد و وحشتزده پلک گشود اریهش یگرومب يصدا با

 ؟يشد داریب: گوشش را پر کرد ییصدا

 .آخ: دیچیگردنش پ يدرد تو. جابجا شد یزد و کم پلک

 ؟یخوب _

 .بود انیشا يصدا

 م؟یدیرس... اوممممم: باز نگاهش کرد مهین يچشمها با

 .شو ادهیپ: دیرا کش یبعد دست یگفت و کم یاوهوم

 .بود دهیخواب انیچپ و روبه شا يپهلو يرو ریتمام مدت مس. کوفته بود یخشک شده و کم بدنش

 .و راست نشست دیچرخ

 .بود یو ذوزنقه شکل دیساختمان کوچک سف شیروبرو

 .نجایچه خوشکله ا: و لب زد دقت اطراف را از نظر گذراند با

 .دیکش یبود و عضالتش را م ستادهیکاپوت ا يشده، جلو ادهیپ نیچون از ماش دینشن انیشا

 .بود دهیسر و صدا خواب یسمت آبان که ب دیچرخ

 .بودشان دهیبود که قبل از خواب آنجا ند یصندل يکنارش رو دیخر ي سهیک چند

 .گذاشت رونیب نیرا از ماش شیو پاها دیرا کش رهیدستگ

 ؟يدیخوب خواب: سبد به دست از کنارش رد شد ترالن
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 .گفت یلبخند اوهوم با

 هرس کرده؟ یباغچه ها رو ک. نجایا زهیچه تر و تم: دیشن یرا م يسود يصدا

گفتم ... یبغل يالیباغبون و: دیرس یبم تر به گوش م شیصندوق عقب فرو رفته بود و صدا يتا کمر تو انیشا

ها خراب  وهیهم م. بکشه نجایبه سر و گوش ا یدست هیبار،  هیها، هر چند وقت  وهیاده از مدر عوض استف

 .مونهیم زیتم الیهم و شهینم

 .ولیا. يچه فکر بکر... اووو: گفت نیبا تحس انیپرن

 .کرد یخانواده نگاه م یمیلبخند به جو صم با

 .رنگ بامزه اش امتداد داد یبا آن سقف نارنج يگرد پشت سر سود قیرا تا آالچ نگاهش

 .بود دهییسبزه رو شیجا ياز شن بود و جا دهیپوش الیو نیزم

درخت اما از جنس  يبا طرح تنه  یو صندل زیدست م کیساختمان،  يجلو يصبحانه خور يسکو يرو

 .الیو یبه ساحل اختصاص دیرس یفشرده قرار داشت و سمت راست ساختمان هم م کیپالست

 .توانست حس کند یرا از همان فاصله م ایدر يبو

 .بروند ایفعال حق ندارند سمت در گفتیبا تشر به بچه ها م انیپرن

 ...اَه. نشونیمحمد بب: زد غیموفق نبود که کالفه ج ادیکنترلشان ز يانگار تو و

 .دیشد و عضالتش را کش ادهیپ

 ؟يدیچمدونم رو م: گفت انیرا دور زد و روبه شا نیماش

 .عرق کرده. نیاز ماش رونیب اریآبانو ب. هم همونجاس فتیک. در يبردم جلو: اره زد به ساختمانسر اش با

 .تکان داد و اطاعت کرد سر

 .اراده لبخند زد یشادش ب يو رنگبند دمانیچ دنیبه ساختمان که گذاشت، با د پا

ها  یراحت انیه نامنظم مک یرنگ سبز و نارنج بیبا ترک يا چهیسبز و قال يبا روکش چهارخانه  یراحت ست

 .افتاده بود

 .متصل بود منیکه به نش کریدر و پ یکه ب يو آشپزخانه ا نچیا 32 يد يا ال

 .دیرس یباال م يکه به طبقه  یپلکان تیدر نها و

 .اتاق خودت يتو دیمامان شما هم بمون يپر. چمدون سارا رو ببر باال انیشا: گفت يسود

 .از پله ها باال رفت انیسر شا پشت
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 .یسر کن نجایبا ترالن ا دیبا: درب را باز کرد و چمدانش را داخل برد نیاول انیشا

 .نداره بیع: شانه انداخت يرا شل کرد و رو شالش

کال سه تا خواب . نجایاتاق مستقل داشته باشم ا هیوقت نتونستم برا خودم  چیمن ه: غر زد یبه شوخ انیشا

و  يپر م،یموندیاتاق م هیتو  انیمن و ک. که مال مامان بابام بوده کال حسابش جداس ینییاون اتاق پا. داره

سالن و  يرو تصاحب کرد ما آواره  ماعروس شد، ترالن اتاق  انیبعد که پرن. گهیاتاق د هی يترالن هم تو

 .سال قبل ستیبرگشتم به ب. برم تو بغل مامانم بخوابم دیاالنم که با. میشد یکاناپه م

 ...یزنیچقدر نق م: دیخند ساراناز

 .شدیباز م ایرو به در قایاتاق دق يقد يپنجره . و اتاق غرق در نور شد دیرا کش پرده

 .دیکش یقیعم نفس

 .ساك به دست به اتاق آمد ترالن

 رم؟یتونم دوش بگ یمن م: دیپرس سارا

 . اتاق مامان يهم تو یکیباالس،  يطبقه  سیسرو هی: داد حیگفت و ترالن توض يآره ا انیشا

 .رفت رونیاز اتاق ب انیکرد و شا تشکر

 .استراحت به اتاقش رفت يخوردند و هر کس برا یرا سبک و سر دست نهار

 . شد یپهلو به پهلو م یبا کالفگ سارا

 .آمد یبود و حاال خوابش نم دهیراه خواب يساعت تو نیچند

 .اختبه ترالن اند ینگاه میشد و ن زیخ مین

 .بود دهیچیپ شیرنگش، دور پاها ینارنج يخواب، مالفه  غرق

 .را پا زد شیاز کنار آبان برخاست و صندل ها اطیاحت با

 .نییرفت پا ياضطرار يتراس را باز کرد و از پله ها ییصدا در کشو یب

 .نشست یتخته سنگ يشد سمت ساحل و رو دهیاراده کش یب شیها قدم

 .ساعت قبل با مادرش حرف زده بود کی

 .دلخور و ناراحت بود د،یرفته بود مسافرت ع انیک يبه نظرش احترام نذاشته و با خانواده  نکهیا از

 .دادیرا قلقلک م شیو گردن و گونه ها ختیر یرا بهم م شیموها باد

 .چپش يشانه  يرو ختیجمع کرد و ر یدست کیرا  همه
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 .بکشد و از جا بپرد ینیه دهیعث شد ترسبا ش،یبا بازو یدست برخورد

 .نترس... منم نترس: سر برد يرا باال شیدست ها انیشا

 ...گفتم ،ينوریا ياومد دمید: داد حیتوض انیو شا دیکش یراحت نفس

 .شانه باال داد بیتمام گذاشت و دست به ج مهیاش را ن جمله

 .هم کنارش بود انیشا نباریهمان تخته سنگ نشست و ا يمجددا رو ساراناز

 .کلفتش و سرش را چسباند به شانه اش يدو دستش را حلقه کرد دور بازو هر

 .گرفت یبغل کرده بود که شب ها موقع خواب بالشش را بغل م يرا طور انیشا يبازو

 .شتریجنگلو ب یول. رو دوس دارم ایدر _

 .شد ید جابجا مسارا که با هر وزش با ينرم و رها يبه موها دییگونه اش را سا انیشا

 .هم مشهد ییوقتا هی. میرفت یو اصفهان م زدیو  رازیش یه. نجایآوردن ا یما رو نم ادیز نایاما مامانم ا _

 .رفت جمع کرد یدهانش م يساراناز را که کم کم تو يدست آزاد، موها با

 !چرا؟ _

 .بودن المونیکه فام ییجاها میرفت یم شتریب. میرو ندار یکس نجایا _

 .گفت یآهان

 .جابجا شد یکم سارا

 سارا؟: صدا زد ینرم به

 .را رها کند شیباعث شد سرش را بلند و بازو انیگفت و تکان خوردن شا یهوم

 بله؟ _

 .ساراناز را داد پشت گوشش يموها متیمال با

 .صورتش يرو ختیزد و باز ر باد

 .گرفتم یمیتصم هیمن  _

 . نگاهش کرد منتظر

امشب به مامان : زد وندیساراناز پ يها یبعد، مجددا با عسل یو کم ایش را داد به درنگاه يلحظه ا يبرا انیشا

 .گمیم

_... 
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... که ما گمیبعدم بهش م کنمیسر صحبت رو باهاش باز م ه؟یدهنش چ يبفهمم مزه  خوامیاول م... یعنی _

 ...من و تو یعنی

 س؟یزود ن: حرفش يتو دیپر ساراناز

 .کرد یم دادیب شیصدا يتو استرس

 شیکردم پ يزیکه من برنامه ر ياونطور یاگه همه چ. مشخص بشه فمونیتکل خوادیمن دلم م... خب آخه _

 ...میتونیم... میتونیتهران، م میکه برگشت التیبره، بعد از تعط

 .آمد یجمله به زبانش نم ي ادامه

 .و ناشناخته بود دهیچیپ يمقوله ا شیهنوز هم برا نهایا يهمه ... متعهد شدن... متاهل شدن... عقد... ازدواج

از آن  یشناخت چیه بایبرود که تقر یتیبار مسئول ریبدست آوردن هر چه زودتر ساراناز، حاضر بود ز يبرا اما

 .نداشت

 .کرد یسکوت نگاهش م يتو سارا

  ؟یموافق: فشرد یرا گرفت و کم شیبازوها

 ...اما در عمل. به حرف آسان بود زیهمه چ. من من کرد. هم فشرد يرا رو شیها لب

 .بگم دیبا یدونم چ یمن نم... خب _

 ؟يبه من اعتماد دار _

 .آره: تامل پاسخ داد بدون

 .رو بسپر به من یهمه چ... پس. خوبه: زد لبخند

 .تکان سر موافقت کرد با

 .کرد و برخاست شیرها انیشا

 .ستادیپاها ا يرو ان،یاز شا تیفرمان داد و به تبع مغزش

 داخل؟ میبر يایم _

 .برم جنگل خوامیم. بگردم. قدم بزنم خردهی خوادیدلم م _

 .و سارا چنگ زده بود به دامنش راهنشیدامن پ ریز زدیباد م. کرد نگاهش

 .یو درشت آب زیر يو گل ها دیسف ي نهیبه تن داشت با زم یخنک یکوتاه نخ نیآست راهنیپ

 .دیرس یم دشیسف یصندل انگشت يپا و رو نییتا پا راهنیپ يبلند
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شدن  داریب هیکه بق گهیدو ساعت د یکی. سیراه ن شتریب قهیده دق ادهیپ سنگانیس یتا پارك جنگل نجایاز ا _

 !خب؟ م،یر یبا هم م یهمگ

 .خب: شانه يرا خم کرد رو سرش

 .داخل پس میبر ایب _

 .امیم گهید ي قهیده دق هیبرو من : انداخت انیشا يبه دست دراز شده  ینگاه

 .یهر طور راحت: اش یشلوار راحت يانداخت و فرو برد تو نییرا پا دستش

 .ایب يزود: رفت و گفت عقب

 .الیو راه افتاد سمت و دیچرخ و

 . لبخند زد ساراناز

 !اش يدستور يایب يزود نیگفتن و نه به ا یبه آن هر طور راحت نه

 

 

*** 

 

 .دیچپ به راست غلت يپهلو از

 .د از راست به چپبع يا هیثان

 .را با پا کنار زد مالفه

 .و بالشش را به آغوش گرفت دیچرخ

 .نشد آرام

 .يتخت سود ي هیزد به سمت مخالف و نگاهش را دوخت به پا غلت

 !؟يقرار یمامان جان؟ چرا انقدر ب هیچ _

 .رختخوابش نشست يبلند شد رو کالفه

 شده؟ یچ: یپاتخت يکرم مرطوب کننده را گذاشت رو وپیت يسود

 ...ام اصال يجور هیبود  نیهوم؟ شام سنگ _

 .البته فکرمم مشغوله: اضافه کرد دیلبش و با ترد يرو دیزبان کش. نگاه کرد يبه سود و
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 .خواست تا ادامه بدهد انیتخت و با نگاهش از شا يرو دیدراز کش يسود

زن  خوادیم. منظورمه امیاز هم دانشکده ا یعنی... قامیاز رف یکی: را صاف کرد شیزد و صدا يسرفه ا تک

 .ستنیخانواده ش موافق ن... رهیبگ

 خب؟: دادیبا دقت گوش م يسود

 .بار ازدواج کرده هیمنتها . هم هست یدختر خوب... طرف دخترخالَشه_

 جدا شده؟: را باال انداخت شیابروها

 .شوهرش مرده: تکان داد نیرا به طرف سرش

 ...حق دارن _

 حق دارن؟: جا خورد يسود يجمله  دنیشن از

 پسره همسن توئه؟: انیسمت شا دیو چرخ شیپا يرو دیرا کش مالفه

 ...اوهوم _

 مجردم هست؟ _

 ...آره... خب _

 .کنن یواقعا حق دارن که مخالفت م _

اده م که خواهر ز شهیادعاش م یلیتاره مامان پسره هم خ... دخترخالَشه... هیدختره واقعا دختر خوب... آخه _

 .بچه هم داره هیس و  وهیچون فقط دختره ب کنهیبازم مخالفت م یول. جونمه و عمرمه

 .بدتر از بدتر گهیبچه هم داره؟ د _

 ...یول _

هر چقدر هم که خواهرزاده ش رو دوست داشته باشه، از ... تیهمکالس... مادر اون پسر.... مامان جان نیبب _

رو  وهیزن ب هیپسر مجردش جوونش بره  شهیحاضر م یک. وست ندارهد بشتریتنش که ب ياز پاره ... پسرش

براشون  یاز ازدواج چه مشکالت بعدرو دوس داشته باشن،  هیهر چقدرم که همدگ نایا یدونیبچه؟ م هیبا  رهیبگ

 اد؟یم شیپ

 ...یچیه: باال داد شانه

اون تب تند عشقشون که فروکش کنه، ... االن داغن نایا... یکن یفک م ؟یچیه: دینرم و آهسته خند يسود

خودش  يهمسرش رو از بچه ها يبمونه که تا اخر عمر، بچه  ادشی دیپسره با. شهیتازه مشکالت شروع م
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تازه . ذارهیرو سرش م خترهبودن د وهیبخوره و دعواشون بشه، منت ب یبه توق یتا تق. دوس داشته باشه شتریب

 ...نشونهیپا افتاده تر شیپ نایا

 .کلمه وا رفته بود یواقع يبه معنا انیشا

 .باشد يزیچ نیچن يسود دگاهیکرد د یفکر نم اصال

 .که نسبت به سارا داشت یآنهمه احترام و محبت با

 .دیورز یکه به آبان م یانهمه عشق با

 را در مواجهه با ساراناز هم حفظ کند؟ دگاهید نیبود ا ممکن

 .نگاه کرد يدرهم به سود یو صورت زانیآو يلب ها با

 گهیکه بعد از مرگ شوهرش بتونه عاشق کس د یتازه زن: داد نیاش را چ ینیچهره اش را جمع کرد و ب يسود

 .شهینم یبشه، بدون اون زن زندگ يا

... یتجربه کرده باش يا گهیرو با کس د ییزناشو یزندگ يها نیاول کهیمرد درحال هیازدواج با : با انزجار گفت و

 مونهیآدم واقعا م... اوووف... یکیمرد  ،یکیخدا  تونن؟یچطور م ایواقعا بعض... تصورش هم چندش آوره یحت... هاَ

 .بگه دیبا یکه چ

 .تاسف تکان داد يو سرش را به نشانه  دیکش یپوف

 .رختخوابش نشسته بود يکرده رو خی یبا تن انیشا

 یشیناراحت نم... پهلو بخوابم هیتونم به  ینم ادیمامان جان من ز: و آهسته گفت دیکش یقینفس عم يسود

 ...اگه

 ...راحت باش: حرفش و خفه زمزمه کرد يتو دیپر

 .دیپشت بهش غلت يسود

فرو رفته بود،  یقیعم یخواب یآرام و منظم شده و ب يسود يبعد که نفس ها ي قهیدق ستیساعت و ب کی

 وارید يرو ینامعلوم يو به نقطه  شهیتشک پشم ش يهنوز به همان حالت چهار زانو نشسته بود رو انیشا

 .کرد ینگاه م کیتار

 ... ترق

 .انگشت اشاره اش را شکاند مفصل

 ...ترق
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 ...وسط انگشت

 ...ترق

 .دییسا یهم م يفشرد دندان رو یمفصل انگشتانش را م بیترت به

 .راناز استسا يکردن خانواده  یکرد تنها قسمت سخت کارش، راض یکه فکر م یباطل الیخ چه

 .آمد یمخالف سرسختش به حساب م نیاول ه،یقض نینسبت به ا یمنف دیخودش با آن د مادر

 .از جا برخاست زیخ کیو با  دیرا سر پنجه کش شیموها

 .درب اتاق را گشود یقدم برداشت و به آهستگ نیپاورچ نیپاورچ

 .مطلق بود یکیو تار سکوت

 .انیشا: متوقفش کرد یپچ پچ يسالن و صدا يرا کج کرد تا ورود راهش

  .برگشت دیترد با

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 رون؟یب يریم: کرد یبود و نگاهش م ستادهیپله ها ا يباال ساراناز

 .سر تکان داد تنها

 ...امیمنم م: تر آمد نییپله پا کیروپوش لباس خوابش را به هم رساند و  يلبه ها سارا

 ام؟یب: اضافه کرد دیبا ترد و

 .کرد نگاهش

 ییشلوار کوتاهش، آلبالو يپاچه  نییتاپ و پا ي قهی يرنگ به تن داشت که جلو ین مشکو شلوار سات تاپ

 .رنگ بود

 .روپوش لباسش را هم باز گذاشته بود بند

 .ایب: باال داد و زمزمه کرد شانه

 .صبر کرد تا ساراناز بهش ملحق شود و

 .شیبازو ریآمد و دستش را انداخت ز نییاز پله ها پا شینوك انگشتان پا يرو

 .دیبه خود لرز انیشا
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 « شهینم یبشه، بدون اون زن زندگ يا گهیکه بعد از مرگ شوهرش بتونه عاشق کس د یزن »

 .ترك کردند ایرا حبس کرد و هر دو پا برهنه ساختمان را به مقصد در نفسش

 .دیبخش یوجودش را خنکا م ش،یو درشت و نمناك ساحل به کف پا زیر يشن ها برخورد

 . زد و روپوشش کنار رفت باد

 .دیچسب انیبه شا شتریوجودش رخنه کرد، ب يکه تو ییحس سرما با

 ...هیچه باد _

 .ستادیگفت و سرجا ا یاوهوم

 .از احساسش جا خورد یاز حرکت خال ساراناز

 .فاصله گرفت یدستش را باز کرد و کم ي حلقه

 .چهارخانه اش فرو برد یشلوار راحت يها بیج يتوجه به فاصله گرفتن سارا، هر دو دستش را تو یب انیشا

 اومده؟ شیپ یمشکل: دیپرس اطیاحت با

 .نگاهش کرد زیرا چرخاند و ت سرش

 ؟یخوب: دیمجددا پرس. هم آورد يسبنه رو يدست گرفت و جلو يروپوشش را تو ي قهی سارا

 یحت... اَه... یربه کرده باشتج يا گهیرو با کس د ییزناشو یزندگ يها نیاول کهیمرد درحال هیازدواج با  «

 »تصورش هم چندش آوره 

 .زد پلک

 « یتجربه کرده باش يا گهیرو با کس د ییزناشو یزندگ يها نیاول کهیدرحال »

 .اش نبض گرفت قهیشق

 » ییزناشو یزندگ يها نیاول «

 .که حاصلش آبان بود؟ یهمان یعنی ییزناشو یزندگ ؟ییزناشو یزندگ يها نیاول. قفل کرده بود مغزش

 .تجربه کرده بودش انیبار با ک نیاول يکه سارا برا یهمان

 نهیو پس زم رودیبا حرارت قربان صدقه م انیبود ک دهیاتاقش رد شده بود، شن يدر بسته  يکه از جلو کباری

 .بود يزنانه ا يو پر عشوه  زیر ياش خنده ها

 ؟ییروابط زناشو گفتندیم نهایا به

 .شد مورمورش
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 .و گردنش را خم کرد دیرا باال کش شیها شانه

 ان؟یشا: نشست شیبازو یلخت يرو ینرم جسم

 .دست سارا بود کف

_ ... 

 ؟يشده؟ با مامان حرف زد يزیچ _

 .بهتره ينطوریبه نظرم ا. میکه برگشت یوقت يفکر کردم بذارم برا... من... نه: خش برداشته بود شیصدا

 .باشه: زد پلک

 .شده یحاال بگو چ: افزود يا هیدو ثان يریبا تاخ و

 ...فقط. نشده يزیچ_

 فقط؟_

 .زده به سرم یخواب یب_

 یرا بروز بدهد، اصرار سارا ب يزیچ خواستیدر واقع نم ای داد،یبروز نم يزیچ انیشا یوقت. نگاهش کرد رهیخ

 .بود دهیفا

 .دیانگشتانش رس يزد و آب تا رو موج

 .برهنه اش را قلقلک داد يآب مچ پا يسرد

 ...سارا _

 ...بله _

 .اش يسخت و جد مرخیبود و نگاه ساراناز به ن ایمخوف در یاهیبه س انیشا نگاه

او  ایدوست داشته  شتریرا ب انیمن را چطور؟ دوست داشت بداند ک ؟يرا چقدر دوست دار انیبپرسد ک خواستیم

 را؟

 .یچیه: ادرا سر تکان د شیدندان ها انیم دیرا کش لبش

 .نه ساراناز از ندا د،یپرس یم انیاز ک انیقرار نانوشته، نه شا کی طبق

 .بود ییکه البته چه کار طاقت فرسا رندیبگ دیطرف مقابلشان را ند يداشتند گذشته  یدو سع هر

 .دیکش یقیعم نفس

 .خاك ينم و شور يپر شد از بو شیها هیر
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 .شد یم کینزد يبزرگتر موج

 .ترسناکه یلیشب خ يتو ایدر: قدم به عقب برداشت کیاراده  یب ساراناز

 .اوهوم: زمزمه کرد کوتاه

 .از کوره در رفت نباریسارا ا و

 چته تو؟ معلوم هست؟: دیطاقت پرس یب

 .ساراناز قرار گرفت يقدم به عقب برداشت و شانه به شانه  کی

 ...من _

 ...سارا: قرار ساراناز گره خورد یبراق و ب يها یعسل يتو شیمردمک ها. دیگفت و چرخ يکالفه ا اوه

 .بود هوار بکشد دهیشن ياز سود شیرا که چند ساعت پ ییحرف ها خواستیم دلش

 .دیکرده بود بگو ینیب شیپ يکه سود یمشکالت از

 .قدم به جلو برداشت کی

 .شد رهیخ شیتکان نخورد و مصمم و منتظر پاسخ، به چشم ها شیاز سرجا ساراناز

 ...و راست... چپ... گردن ساراناز يهر دو دستش را چسباند به انحنا کف

 ...تو... سارا _

 ؟یمن چ: کنار زد شیگونه و چشمها يرا که باد آشفته کرده بود، از رو شیموها

 ...با کـ... تو با _

 .دادینم دنیسوال پرس يکه اجازه  يقانون نانوشته ا نیبه ا لعنت

 .ساحل يشن ها يرو. ..نیپا زد به زم يپنجه  با

 .و گنگ بود جیساراناز گ نگاه

 ...تو... انیشا: کرد زمزمه

 ...پر شد انیشا يافتاده بود، با لب ها شیلب ها انیحرف زدن م يکه برا يا فاصله

خنک و نرم ساراناز  يگردن، تا گونه ها يرا از انحنا شیدست ها انیشا. چنگ زد به سر شانه اش دهیبر نفس

در جودش نشسته بود،  يسود يکه با حرف ها ياز حس آزاردهنده ا یسارا خوب بود و کم یهمراه. دیباال کش

 .کرد یکم م

 .سارا يدوس دار شتریب انیبگو منو از ک: کنار لبش نجوا کرد ییجا
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 .انیشا: خشدار زمزمه کرد. خشک شده بود شیگلو

 .به عقب برداشت یقدم ان،یشا يشل شدن دست ها با

 .نشسته بودبه تنش  لرز

 .بگو به من... شده به خدا تیزیچ هی: پهلو محکم کرد يروپوشش را رو گره

 .خجالتزده هم نشد یصورتش فشرد و فکر کرد سارا حت يرا محکم رو شیدست ها کف

 گذشته اش بود؟ يخاطر تجربه ها به

 .و خنک سیخ يخم شد و نشست روش شن ها شیزانوها

 .انیشا: با تامل کنارش زانو زد سارا

 ...سارا: برد گونه اش را نوازش کرد دست

_ ... 

 .دوست دارم _

 .منم: زد لب

 ان؟یاز ک شتریب: دیدهانش پر از

 بود؟  یچه سوال گرید نیا. جا خورد ساراناز

 دوست داشت؟ نداشت؟ انیاز ک شتریرا ب انیشا

 .کرد ینم دایسوال پ نیا يبرا یجواب چیه

 .ادیز یلیخ. را دوست داشت انیشا

 ...را هم انیک

 .کرد یتا آسمان فرق م نیجنس عالقه اش زم اما

و پر تب و تاب را  جیحس مه کی انیبا شا. کرد یمقدمه ابراز عالقه م یب. کرد یتوجه م. خوب بود انیشا

 .کرد یتجربه م

 .نگفته بود دوستش دارد میهم مستق کباری یحت يتا قبل از نامزد انیک. مه شناور بود يانگار تو انیک با

 کند؟ سهیدو نفر را با هم مقا نیعالقه اش به ا توانستیم چطور

 ...بگو... سارا _

 .به زبان آورد دادیسرش جوالن م يرا که تو ییفکرها تمام
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 .قانع شد يبه طرز شگفت آورد انیشا

 .اتش عمل کرد يساراناز مثل آب رو يحرف ها انگار

 .پهنش ي نهیداد به س هیآغوشش فرو رفت و تک يمقاومت تو یرا بسا. دور شانه اش انداخت دست

 .گاه بدنش کرده بود هیدست آزادش را از پشت تک انیشا

 .حسودم یلیمن خ... یعنی... یاگه گاه سیسارا من دست خودم ن _

 .دونمیم: انیشا ي نهیس يرا گذاشت رو مشتش

 .بار بغلش کردم که ببرمش بذارمش دم در هیاومده بود،  ایترالن که به دن گهیمامان م _

 ؟یچ: زده نگاهش کرد رتیرا چرخاند و ح سرش

 هیبه گر ینشستیم يکرد یخودت قفل م يتو اتاقت درو رو یرفتیم گهیم. باور کن: گفت ایدر یاهیبه س رهیخ

 .منو دوس نداره یشکیه. خونمون انیبه خاطر ترالن م نایا يهمه  دونمیکه من م

 .ستیدور از انتظار ن ادمیز... خب: ند زدلبخ ساراناز

 ...ارمیدرم يباز وونهیبه سرم و د زنهیوقت م هیاگه  یرو گفتم که بفهم نایا_

 .شناختم اتیباز وونهید نیمن از اول تو رو با هم... دونمیم... دونمیم: حرفش يتو دیپر

 .مدت چند ساعته لبخند زد نیا يبار تو نیاول يبرا

دوکلمه باهات حرف  شهینم. تحمله رقابلیاصن غ. بده یلیواقعا خ نیا: جابجا کرد انیشا ي نهیس يرا رو سرش

 .یشیقرمز م. یزنیداد م. یشیم یزود عصب. زد

 .پهن شد يبه لبخند لیآخرش تبد ينشسته بود، با جمله  انیشا يابروها نیکه ب یاخم

 ...!یکه هست ينجوریهم... من دوست دارم یول _

 

*** 

 

 .را پر کرده بود الیو يبچه ها فضا يو داد شاد غیج يصدا

 .دیفاصله گرفت و چرخ منینش يقد ياز پنجره  يسود

شده  یچ: بدهد صیبودنش را تشخ فیو کث زیصورتش گرفت تا تم يماهان را جلو یشرت پرتقال یت انیپرن

 .يقرار یمامان؟ از صبح انگار ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٤٦٢ 

 .کرم مشغولهف: نشست یراحت نیتر کینزد يو رو دیکش یقیعم نفس

 چرا؟: شد کینزد يساعدش و به سود يرا هم انداخت رو الدیم یگل شلوار

 ...انیشا _

 خب؟ _

 .کنهیم ییکارا هیفکر کنم باز داره  _

 کنه؟یم ییکارا هیداره  یچ یعنی: سبز رنگ یکوتاه راحت یِپشت يکرد و لباس ها را گذاشت رو اخم

 خوادیم قاشیاز رف یکی نکهیاز ا. زدیم ییحرفا هی شبید... دونمیچه م: زانو مرتب کرد يدامنش را رو يها نیچ

پسر . مامان جان ستمیمن که بچه ن. حرفا نیبچه هم داره و از ا هیش ازدواج کنه که  وهیب يبا دخترخاله 

 .شده ییداشته و هوا يزیچ يدارید هی... ندا... غلط نکنم دوباره با اون خانم. شناسمیم یخودمم بهتر از هر کس

 ؟یبهش گفت یخب شما چ... امکان نداره! ماه؟ ازدهیبعد از ده ... نه مادر من _

 ...گناه مردمو شستم با حرفام... خدا منو ببخشه: دیلب گز يسود

 ؟یگفت یخب مگه چ _

 يخوب کار. سیاصن مهم ن: گفت یالیخ یبا ب انیداده بود بازگو کرد و پرن انیشا لیرا که تحو ییها حرف

 .تو سرش تا آدم بشه زدمیم یکیگفت  یبه من م. يکرد

_ ؟يپر... ا 

 هیپسره آدم شده سر به راه شده، باز  نیا میفک کن میایتا م یه... واال به خدا: ها را جمع کرد و بلند شد لباس

 .زنهیم يگند

 ...وا... گند زده بچه م یگیم میستیمطمئن ن يزیحاال هنوز که به چ _

 .پسر دوست... خب حاال: دیرفتن به آشپزخانه خند نیح انیپرن

 .ریصبح بخ _

 .سارا نگاهش را تا پله ها امتداد داد ریصبح بخ يصدا

 مامان جان ساعت خواب؟ ریصبح بخ: گفت ییخوشرو با

 ...نه که جام عوض شده بود. شب نتونستم خوب بخوابم: را پشت گوش زد شیموها یبا شرمندگ ساراناز

 .خوابش برده بود رینشسته بود، د ایلب در انیصبح با شا کیبود که چون تا نزد نیا قتیحق. دیلب گز و

 .رو روشن کن فک کنم سرد شده باشه يکتر ریفقط ز. میهنوز جمع نکرد زویم... نداره بیع _
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 .آشپزخانه يرفت تو یبا تشکر کوتاه سارا

... مادرجون: ان باعث شد به همان سمت بچرخدماه ي جانزدهیه يباز شد و صدا یبیمه يبا صدا يورد در

 .کشت... آبانو ییدا... حوله بده هی گهیخاله م... خاله

 شده آبان؟ یچ: دیپرس دستپاچه

 .دیآنکه منتظر جواب ماهان باشد، به طرف در دو یب و

 .آبان: تند کرد سمت ساحل و بلند گفت پا

 يبلند، برا يخنده  يصدا نیزده فکر کرد ا رتیح ،يخنده ا يسمتش و با بلند شدن صدا دیترالن چرخ سر

 !!آبان است؟؟

 .جلو تر رفت یکم

قهقهه اش را در  يبرد و صدا یآب م يکوچکش را تو يبغل آبان را گرفته بود و پاها ریکه ز انیشا دنید با

 .داد و لبخند زد رونیب یآورد، نفسش را با آسودگ یم

 ؟؟یکنیم کاریچ... وونهید... انیشا _

 !تو آب؟ ياینم _

 .چادیول کن اون بچه رو م... نه _

 .آب يکوچک آبان را فرو برد تو يپاها

 .انیشا... به خدا خورهیسرما م: بلند قهقهه اش دل ساراناز را لرزاند يصدا

 !؟ياینم. شهینم شیچیه _

 .برو بابا استخاره نکن: ایو هلش داد سمت در دیترالن دستش را کش. نگاهش کرد مردد

 .شیانگشت ها يآمد تا رو آب

 انیبغل شا يتو يشلوارك سرمه ا کیماه، تنها با  نیفرورد يخنک و بهار يهوا يآبان بود که تو نگران

 .شدیم سیخ

 .و هوا معلق شد نیزم انیبه جلو برداشت و بعد حس کرد م گریقدم د کی

 .دیچیپ شیدور بازو یو دست دیکش یغیج

 .کند يریرا محکم گرفت تا از افتادنش جلوگ شیآبان را در آغوش داشت، بازو کهیدر حال انیشا

 بود؟ يکدوم خر: را کنار زد شیموها
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 .یخر خودت: به صورتش دیآب پاش ترالن

 .شد سیهمه لباسام خ. ترالاااان: انیبه صورت و بدن شا دیآب با شدت پاش. دیکوب نیرا محکم به زم شیپا

 .بشه سیخ اصن آوردمت همه لباسات _

 .کشمت یم: زد غیته دل ج از

 .با خنده دور شد ترالن

 .به صورتش دیپاشیآب م کباریآب سختش بود و ترالن هر چند لحظه  انیم دنیدو

 .آمدند رونیب مهیسراس يو سود انیبلندشان، پرن يها غیج يصدا از

 .سمت دخترها دیسپرد و دو يآبان را به سود انیشا

 ...خدا ای: دیکش غیج ترالن

 .شد ریاس انیدست شا انیاز فرار مچش م قبل

 .ولم کــــــن: زد غیخنده ج با

 .دست بلندش کرد يحرکت رو کی با

 .يواااا: دینال ترالن

 بندازمت؟: هوا تابش داد يتو

 .مـــــــامــــــــان کــــمـــــک... تو رو خدا.... نــــــه: را محکم حلقه کرد دور گردنش شیها دست

 .انینکن شا: کردیبا خنده نگاهشان م يدسو

 .بندازش: دیرا بهم کوب شیکف دست ها سارا

 .نامرد... ساکت... سارا _

 .ندازمتیم: را شل کرد دستش

 .مامان يوا.ینکن عوض. انیشا _

 .انیشا يشانه  يرا فشرد رو شیها دندان

 !؟.چته...اوخ: دیدرد غر با

 .کرد شیحرکت رها کی با

 . حقت بود: بعد تعادلش را حفظ کرد ياب و ثانه ا يشناور شد رو ترالن

 ؟يریگیامسال گاز م ،يزدیپارسال لگد م _
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 . حقته: آب دست و پا زد يتو

 ؟يخوایبازم م: دیخند انیشا

 ! ؟یتونیمگه م: سرعت هر چه تمام تر دور شد با

 تونم؟ینم _

 .غلط کردم... یتونیم یتونیم _

 .سمتش شلپ کنان هجوم برد شلپ

 .آب غوطه ور بود انیم انیبعد، شا يا هیو ثان دیرا جلو کش شیپا يپنجه  یبا بدجنس ساراناز

 ...سارا: دیکش هوار

 م؟یداشت: گفت انیو شا دیخند زیر

 .گهید گهید: را بامزه دوبار باال انداخت شیابروها

 .ترالن و سارا بر مسند قدرت، هجوم بردند سمتش نباریا و

 .دندیلرز یم منیوسط نش چیبعد هر سه پتو پ یساعت

 .سرماهه رو خوردم يوا: چانه اش چفت کرد ریرا ز یمسافرت يچهارخانه  يپتو ترالن

 .آره: دیدماغش را باال کش انیشا

 .خوامیبود؟ از همون م یچ کرد،یرو گاز بود بخار م یچ هیمامان : بلند گفت و

 .خوره یبه درد شماها نممال آبانه . بادومه رهیاون حر: گفت يسود

 .کنم یبعد خودم واسش درست م اریحاال ب: دینال ترالن

 ؟یکنیهم نه، تو درست م یشکیه: دیخند انیپرن

 .کرد یقرمز شده ساکت بود و تنها فس فس م ینیبا گونه ها و نوك ب ساراناز

 .سمتش دیبدون جلب توجه و آهسته خودش را کش انیشا

 .نگاهش کند، لبخند زد نکهیا یمتوجه شد و ب سارا

 .دیپتو خز ریسارا و دستش ز يپتو يرا انداخت رو شیپتو يلبه  انیشا

 .اوردیخودش ن يلبخندش را خورد و به رو. نرم پتو شد يمتوجه تکان ها ترالن

 .سارا يشد سر زانو دهیکش انیشا دست

 .گل کرده بود طنتشیش انیباز شا. خورد يآهسته ا تکان
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 .دیرا کنار کش شیپا نامحسوس

 .دیدستش از راه رس يتو یبزرگ ینیبا س انیاخم کرد و پرن انیشا

 .فاصله گرفت انیبهانه از شا نیو به هم ینیگرفتن س يزانوها بلند شد برا يرو ساراناز

 .ساراناز یگوشیتر شد از باز قیعم انیشا اخم

 .را با حفظ اخمش از دست ساراناز گرفت یفرن يمحتو بشقاب

 .نکرد انیدرهم شا يبه اخم ها یاش را فرو خورد و توجه خنده

 .پکر شده بود انیشا

 مونده؟ يزیآبانم چ يبرا يپر: نیزم ياش را گذاشت رو یفرن يخورده  میبشقاب ن ساراناز

 .شد بهش بده داریب. دیفعال که خواب. آره هست: آشپزخانه بلند گفت از

 .دیگرسنه خواب: کرد ینچ

 .انهیشا نیا ریهمه ش تقص _

 بد کردم به بچه حال دادم؟: اعتراض کرد انیرو به پرن انیشا

 ؟ینگرفت ادیهنوز حرف زدن  شهیو چهار سالت م ستیداره ب ؟يبه بچه حال داد _

 به من؟ يداد ریتو باز گ _

بدون جنگ و جدال مثل  نیتون یبابا دو دقه نم يا! به جون هم؟ نیباز شما دوتا افتاد: مداخله کرد يسود

 د؟یخواهر و برادر با هم حرف بزن

 .کرد سمت آشپزخانه تشیگذاشت و هدا انیدست پشت کمر پرن و

 .خب بابا ساکت شدم: سر خورد و افتاد پشت سرش. را رها کرد شیشانه ها يرو يپتو انیشا

ا اش ر یگرفتن دست ساراناز شده بود و حاال علت بدعتق يبرا انیمتوجه حرکت دست شا. دیخند زیر ترالن

 .کرد یدرك م

 .خوامیمن شام جوجه م: را حلقه کرد دور زانوها شیها دست

 .یکباب یماه: مخالفت کرد انیشا

 .خوامیآره منم جوجه م: تکرار کرد جانزدهیه سارا

 .نگاه کرد انیباال رفته به شا يابرو کیبا  و

 .خوامیفک کنم منم جوجه م: آب دهانش را قورت داد و آهسته لب زد انیشا
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 .پهن شد نیخنده و کف زم ریپق زد ز ترالن

 .هم خنده اش گرفته بود ساراناز

 .از حد بامزه بود شیجمله اش، ب يموقع ادا انیشا لحن

 .قرار دارد انیرابطه اش با شا انیترالن در جر دانستیم

 شده؟ یچ: دیاز آشپزخانه کله کش انیپرن

 .واسه شام خوادیدلش جوجه م انیشا... یچیه: دیخند ترالن

 .دیبغل ساراناز و کرکر خند يخودش را ول کرد تو و

 .زنگ بلند شد یبلبل يصدا

 فونیآ. انیزنگ شا نیسوال با ا ریز يو ابهتش رو برد الیکل و ادیخوشم م یعنی: خنده اش شدت گرفت ترالن

 ؟یو زنگ بلبل يریتصو

 .میبزنن ما هم درو باز کن یگفتم از اون طرف اونا بلبل. کنه یکار نم فونیخب زنگ خود آ: زد شخندین انیشا

چلو  دیجوجه کباب با يفک کنم شب جا. یبلبل یبلبل. نمیبب دیجمع کن دیپاش: دستش را زد به کمرش انیپرن

 .دیو افاده با خورشت عشوه بخور سیف

 ؟یچ یعنی: را گرد کرد شیچشم ها ترالن

 .آوردن فیعمه خانوم جون و همراهان تشر. نیهم یعنی: فونیسمت آ رفت

 چرا؟ نجایا: دیاز جا پر ترالن

 اومدن؟: آمد رونیاز آشپزخانه ب يسود

 .آره: گفت انیپرن

 کنن،یآماده م لیو کور کردن چشم فام یعروس يرو برا الشونیآخه نه که دارن و: جواب ترالن را داد سپس

 .قراره خراب شن سرِ ما

 چه وضعشه؟ نیا: اعتراض کرد انیشا

 .بره درو باز کنه یکی ه؟یکارا چ نیمونن ا ینم شتریبابا زشته دو شب که ب: زد پشت دستش يسود

 .انیشا يها برگشت رو نگاه

 من برم؟: را گرد کرد شیها چشم

 .ممنون واقعا یلیخ: دیغر انیتکان خورد و شا نییبه باال و پا یهمگ سرها
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 .به طرف در رفت د،یکوب یم نیزم يرا رو شیسه ساله پاها يمثل بچه ها کهیدرحال

 .از آن باخبر بود، کارش در آمده بود یساراناز که به خوب تیو حساس زانیآو يوجود آن الهام تفلون کنه  با

 

* * * 

 

 .کر کننده بود کیموز يصدا

 .دواند دنبال ترالن یچشم م یبا نگران يسود

 .زده بود بشیشد غ یم یمدت

 شده مامان؟ يزیچ: شیزانو يدست گذاشت رو ساراناز

 .جان؟ نه مامان نگران ترالنم: حواس گفت یب

 .دیرقص یبا دختر عموهاش داشت م دمشید شیپ قهینگران چرا؟ من پنج دق_

تو  یناسالمت. که سیتو حال خودش ن چکسیه نجایا. ره یدلم هزار راه م سیچشمم ن يدو دقه جلو _

 .توبه ایخدا. میکنیم یزندگ یمملکت اسالم

 .دیترالن خودش هم حواسش جمعه نگران نباش یول. بود ششیهم پ انینه پرن: دیخند

 .آبان را نوازش کرد يتکان داد و گونه  سر

 .شده بود یخوردن یحساب شیگلو ریکوچک ز ونیو پاپ يو شلوار و شانه کش سرمه ا دیسف راهنیآن پ با

 .کرده بود یآمد، ژل مال یدستش برم که امکان داشت و از ییآبان را تا جا يکله  انیشا

 .ردیدهانش فرو برده بود بگ يرا که تو ياریکرد خ یسع ساراناز

 .خاره یلثه هاش م. بذار دستش باشه مامان جان: آهسته گفت يسود

 ؟ینشست نجایتو چرا از اوله که ا: دیپرس يو سود دیرا پس کش دستش

 کنم؟ کاریچ: چپش، زد پشت گوشش يشانه  يبود رو ختهیرا که ساده ر شیموها

 .هیعروس یناسالمت. به خودت بده مادر یتکون هیبرو  کنن؟یم کاریآدم دارن چ نهمهیا _

 .نگفت يزیبه لب آورد و چ یلبخند کمرنگ تنها

 .نبود شیجا نجایاگر بود هم ا. اهل رقص نبود ادیز

 .سالم عرض شد زن عمو جان: که گفت یکلفت يصدا با
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 .دیه سمت صدا چرخهر دو ب نگاه

 .سالم عرض شد: آمد و باز گفت کینزد آرش

 .را فشرد و دستش را سمت ساراناز دراز کرد يسود دست

 .دیزود پس کش یلیآرش و خ يدست گنده  يرا گذاشت تو شیبا اکراه تنها نوك انگشت ها سارا

 .دانست چرا یآمد و خودش هم نم یبود که به سمتش م یسمت آرش تنها موج منف از

 .اش را به زحمت جمع کرد دهیچاک شیشد، ن یم کیکه دوان دوان نزد انیشا دنید با

 !!کرد؟؟ یشد که توجه پسرك را جلب م یم دایجنس مذکر اطرافش پ کی يسر و کله  دیبا حتما

 . بود چشم غره رفت ستادهیا زیکه حاال کنار م انیو به شا دیورچ لب

 .دکش کرد گشت،یآرش و با گفتن فک کنم عمو دنبالت م يشانه  يو دست گذاشت رو دیند انیشا

 .دیخند انیشا قیبه اخم عم يسود

 ...حاال هم د،یپلک یدور و ور ترالن م شیدو دقه پ. یبگم چ يپسره : دیغر انیشا

 .تمام گذاشت مهیصورتش و جمله اش را ن يرو دیدستش را کش کف

 .دستش را گرفت سمتش يتو اریخ آبان

 .حرکت آبان را بغل گرفت کیباز شد و با  اخمش

 .پوشش يجوراب شلوار يزانوها يرو دیکوتاهش را کش راهنیحرکت داد و دامنش پ یرا کم شیپاها ساراناز

 ؟یچرا نشست _

 کنم؟ پاشم برقصم؟ کاریچ: شیسارا باال آمد تا چشمها نگاه

 چرا نه؟: صورت لبخند زد يپهنا به

آبان را به  يبا دو انگشت شست و اشاره گونه ها انیشا ،یرا گرد کرد و قبل از دادن هر جواب شیچشمها ساراناز

 !دهنت؟ يذاریم ادیم رتیگ یهر چ. نمیباز کن دهنتو بب: داخل فشرد

 ه؟یچ گهید نیا: را با تقال ببرون آورد و با دو انگشت باال گرفت یبنفش رنگ ي مهره

 .از لباس منه: دیدست کش راهنشیپ ي قهیبه  سارا

 ؟يمامانتو چرا خورد رهنیپ. بد يبچه : آبان يزد به گونه  یشیو نما دیخند انیشا

 .قربان صدقه اش رفت يو سود دیغش غش خند آبان

 .ییمن با مامانش برم تا جا ریوروجکو بگ نیمامان ا ایب _
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 .ساراناز پاشو. زمممممممیعز. مامانم ایب: شیپا يآبان را نشاند رو يسود

 . نه مامان _

 .بلند شو. پاشو مامان _

 .میبر ایب: را دور زد و مچش را گرفت زیم انیشا

رو  یکس. کشم یمن خجالت م. بابا دستمو ول کن يا: انیساعد شا يدست آزادش را گذاشت رو کف

 .آخه نجایا شناسمینم

 .یشناسیمنو که م _

کرد به بلند  قشیدو کتف ساراناز و تشو انیآبان را در آغوش داشت، کف دستش را چسباند م کهیدر حال يسود

 .بلند شو گهیراس م: شدن

 .دیرس زینفس نفس زنان سر م انیهمراه شد و همان لحظه پرن انیبا شا ناچارا

 .رقص ستیرا کشاند وسط پ ساراناز

 .من دوس ندارم: آهسته گفت سارا

: سرخوش زمزمه کرد انیو با کم شدن نور چراغ ها، شا دیرس انیال پخش بود به پاکه در ح یجیمه یقیموس

 .من که دوس دارم. بــــــــه بــــــــه

 .خنده اش گرفت ساراناز

 یبراق شب گون را م ي لهیدو ت يو بنفش، تاللو یقرمز و ژرد و سبز و آب يرقصنده  ينورها انیفقط م حاال

 .دید

 .را در بر گرفت شیپهلوها انیشا يها دست

 .نهیب یم یکینکن : تکان خورد شیدست ها انیم معذب

 ؟ینیبیرو م یتو به جز من کس: اوش برگردد يقدم به چپ بردارد و باز سرجا کیکرد  وادارش

 .نه: مکث جواب داد با

 ..نهیب یهم ما رو نم یپس کس: دیخند نرم

 .سپرد انیشا يت هادور چرخاند و خودش را به دس کیرا در حدقه  شیها مردمک

 .کشاند یبه هر سو م یرا گرفته بود و مثل پرکاه دستش

 .پنجه انیساراناز را گرفت م يسر انگشت ها انیشا
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 .سر سارا يقدم به عقب برداشت و دستش را برد باال کی

 .انیشا يپنجه ها انیو کمرش چنگ شد م دیدور چرخ کیآهنگ  تمیبا ر متناسب

 .دوست دارم: گوشش نجوا کرد ریز ییاش و صدا نهیبه س دینفس زنان چسب نفس

 .منم: آغوشش تاب خورد انیاش و م نهیس يرا گذاشت رو مشتش

 سارا؟: را به تعجب واداشت انیکالمش شا بغض

 .دیاز اشک درخش شیها یعسل

 !سارا؟: و باز گفت ستادیا سرجا

 بله؟: پلکش ریز دیکش انگشت

 ؟یکنیم هیگر _

 ...عد: زمزمه کرد یدماغ تو

 هو؟یشد  یسارا چ: را گرفت شیبازوها

 .ترسم یم: پچ کرد پچ

 ؟یاز چ _

 .که االن دارم یحس خوب نیاز ا _

_ ... 

 .بد در انتظارم بوده یلیاتفاق خ هی ،یخوش هیبعد از  شهیهم: دیچک اشکش

 .ــــــــزمیعز: حرارت زمزمه کرد با

 .گردن ساراناز ينرم و خوشبو يانحنا ينشست تو سرش

 .چنگ زد انیپشت گردن شا يبه موها صیحر سارا

 ....سارا... سارا... سارا: اش را به قوس گردنش فشرد ینیب

_ ... 

 .دوست دارم _

_ ... 

 .کنم یسره م هیرو  فمونیروزا تکل نیهم _

_ .. 
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 ...سارا _

 .دیپر رونیب شیبه هوم از گلو هیشب يخرخر

 .بازم دوست دارم _

فاصله  انیروشن شد و شا يادیبسته اش از حجم نور ز يمنم گفتن نوك زبانش بود که پشت پلک ها میم

 .گرفت

 .زدیبرق م انیشا يها چشم

 .زد لبخند

 .زد یم ادیرا فر یتینارضا لبخندش

 .تاب بخورد و دوستت دارم بشنود انیآغوش شا انیداشت همچنان م دوست

 .بود ستادهیبهت زده سر جا ا يسالن، سود يآنسو

 بیرا که مشغول پوست گرفتن س انیهمراه بود، پرن یعقب رفتن صندل ژُیق ياش که با صدا یناگهان ستادنیا

 .ماهان بود، متعجب کرد يبرا

 مامان؟ يخوایم يزیچ: دیپرس آهسته

 .سارا: لب زد يسود

 ؟یسارا چ _

 .اش را فشرد قهیشق

 .ز گردن ساراناز برداشتهسر ا انیبود که به محض روشن شدن سالن، شا دهید

 مامان؟ _

 .سارا بود _

 ؟یچ _

 ...زدیراجع بهش حرف م انیکه شا یکس _

 .ندا نبود: انیرا چرخاند سمت پرن سرش

_ ... 

 !!!سارا بود _
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 * * * 

 

 .را خفتش کند انیبود تا شا یو منتظر فرصت دیپریم نییآتش باال و پا يمثل اسپند رو انیپرن

 .شد الیو يپشت سر هم وارد محوطه  لیاتومب دو

تن آبان خواب رفته بود کمک  ریکه دستش ز ییشدند و ترالن به سارا ادهیپ انیشا نیو ترالن از ماش يسود

 .دیایب نییکرد تا پا

 .آغوش داشت يخواب آلود را تو الدیم انیپرن

 .گذاشتند الیپا به ساختمان و یهمگ

 .یخدا مردم از خستگ يوا: انداخت يا را از پا کند و گوشه شیکفش ها ترالن

 .ریبخ یشب همگ. من رفتم بخوابم: رفت سمت پله ها کردیرا باز م شیمانتو يکه دکمه ها ینیح

 .برهم خوردن درب اتاق آمد يبعد صدا يا هیو ثان دیشن يریبخ شب

... ها ینخواب رونیماهان؟ مامان با لباس ب. ببرش باال بذارش تو تخت: را به آغوش محمد سپرد الدیم انیپرن

 .نیخب؟ برو آفر

 .کرد یرا راه شیو بچه ها همسر

 .ریشب بخ. بخوابم رمیمنم م: لبخند زد ساراناز

 .جوابش را دادند انیو شا يسود تنها

 .نشد انیپرن يمتوجه نگاه خصمانه  ساراناز

 .باال رفت یشانه اش بود، از پلکان چوب يآغوشش داشت و سر ابان رو يآبان را تو کهیدر حال یارام به

 .کرد یو لبخند محوش نگاه م انیشا ي رهیبه نگاه خ يسود

 .ساعت سه صبحه ؟یبخواب يبر يخوا یتو نم يپر: گفت آهسته

 .ریشب بخ. من هالکم: دیکش ازهیخم انیشا

 .يسمت اتاق سود رفت

 !؟یبهش بگ يخواینم یچیمامان اصن ه: دیحرص زده غر انیمحض بسته شدن درب اتاق، پرن به

 .کنم کاریچ دیبا دونمیمن خودم م... يپر: خسته اش را فشرد يپلک ها يدو انگشت رو با

 گه؟یخفه شم د یعنی _
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 .ریشب بخ. برو بخواب مامان جان: انیپرن يبازو يرو دیدستش را نرم کش کف

 .باز پشت سر گذاشت مهین یرا شگفت زده و با دهان انیافتاد سمت اتاقش و پرن راه

 .را مشت کرد شیاتاق انگشت ها يبه در بسته  رهیخ انیپرن

 .رفت سمت پلکان دیکوبیم نیحرص به زم يرا از رو شیپاها کهیحال در

 .اه رفته را برگشتر نیپاورچ نیاول نذاشته بود که منصرف شد و پاورچ يپله  يرا رو شیپا هنوز

 .جلو رفت گریقدم د کیبه در اتاق نگاه کرد و  دیترد با

 .کرد کیرا به جدار در نزد سرش

 مامان؟ یپرس یم نویچرا ا: دیبود که شن ییصدا نیاول انیشا يدو رگه  يصدا

 .دمتونیمن د. انیانکار نکن شا _

 .خسته م یلیمن االن خ م؟یفردا حرف بزن شهیم... مامان نیبب... ما. خب _

 ...با سارا... تو ؟یکنیم کاریچ يدار انیجواب منه؟ شا نیا ؟يخسته ا _

 ...لطفا... مامان _

 يوا... شما دو تا باهم دم؟ید يزیبرف انگار نه انگار چ ریهان؟ سرمو مثل کبک فرو کنم ز! ؟یمامان لطفا چ _

 ..من يخدا

 .باشه آروم... خب لهیخ... مامان _

 .بلندش فضا را پر کرد يعطسه  يرا به در چسباند و بالفاصله صدا گوشش

 .دیماس انیدهان شا يتو حرف

 .عجله درب را گشود با

 .پشت در خشکش زده بود انیپرن

 !؟یکش یتو خجالت نم: دیتوپ انیشا

 يدیبا گند جد یخجالت بکش دیمن خجالت بکشم؟ تو با: حق به جانب گفت. دست کنارش زد و رفت داخل با

 .يکه زد

 .يرو خبر کرد ایممنون مامان جون که همه دن یلیخ: پشت گردنش دیدستش را کش انیشا

 ا؟یدن يهمه : انیچشم غره رفت و رو کرد به شا انیبه پرن يسود

 . دنیفهم ایکل دن یعنیرو بفهمه  یموضوع هیکه  انیپرن... بله _
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 ...تیترب یب... حرف دهنتو بفهم: قدم به سمتش برداشت کی انیپرن

 !چه خبرتونه؟... ساکت... بچه ها _

 ساکت بشم؟ یبرا چ _

 ...گناه... گناهه ؟یدردسر درست کن دیحتما با ؟یکنیم یچه غلط يدار یدونیتو م: دیچرخ انیطرف شا به

 .هیشرع. باهاش ازدواج کنم خوامیمن م... برام مشخص گناهشو! کجاش گناهه؟... سیگناه ن _

 !؟یازدواج کن: لب زمزمه کرد ریز يسود

 .دینشن انیشا

 ! ه؟یشرع نمیا ؟یچ يبا زن برادر مرحومت رابطه دار نکهیا: بود ستادهیحرفش ا يهنوز رو انیپرن

 .زر مفت نزن يپر _

که همه فک کنن  شیگرفت یم انیخوب بود که بالفاصله بعد از مرگ ک یرابطه تا وقت نیزر مفت؟ ا.... هه _

 ...و نیکه عشق و حالتون رو کرد میسال و ن کیبعد از ... نه حاال. يرت بودبه فکر زن براد

 ؟یزنیکه م هیحرفا چ نیا..زشته. بس کن... انیپرن: مداخله کرد يسود

و فعال هم عرفه که . سیعرف ن نایا م؟یسال و ن کیاما بعد از ... هیبله ازدواج شرع: توجه ادامه داد یب انیپرن

 شه؟یپشت سرتون زده م ییچه حرفا يکه کرد يکار نیبا ا یدونیم ؟يبه حرف مردم فک کرد.زنهیحرف اولو م

 ...جز مامان شما دو تا رو تو اون حالـ گهیچند نفر د دونهیخدا م

 سیکه بهت مربوط ن يپس تو کار. نداره یربط چیبه تو ه. باشه پشت سر منه یهر حرف... ساکت شو يپر_

 .دخالت نکن

 ...با هر دو تونم... دیبس کن... انیشا... انیپرن_

 . دمیرو خوب فهم يزیچ هیاالن  یول... کنمیبس م... چشم: پوزخند زد انیپرن

 .ندارم دنشیبه شن يمن عالقه ا. خودت نگه دار يرو برا يدیفهم یهر چ_

 ...شوهرش بدن تا عتریهر چه سر خواستنیکه م شناختنیسارا دخترشون رو خوب م ي چارهیپدر و مادر ب... هه_

 ...خفه شو... يخفه شو پر_

 .پلک بست و دو قدم کوتاه به عقب برداشت انیبلند شا ادیفر يصدا از

. یحرف بزن ينطوریراجع به سارا ا يحق ندار: چشمانش تکان داد شیوار پ دیاشاره اش را تهد انگشت

 ؟يدیفهم
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 ...تو: لب زد ناباور

 ؟یزنیداد م... سر من... تو به خاطر اون دختره: دیاش از بغض لرز چانه

 .دیبس کن... خدا يا: دیتخت نشست و نال يکالفه و مستاصل رو يسود

 .دیکش یم ریچپش ت يبازو

 ...ـ◌ٔ يرو که ز یکس يکه بر نهیهم اقتتیل. اقتیل یب: انیشا ي نهیبا کف دست محکم زد تخت س انیپرن

 خفه ت کنم؟ ای یشیخفه م: شیچنگ شد دور بازوها انیشا يها پنجه

 هااااان؟: دیغر انیپرن يالغرش وارد کرد و همزمان با ناله  يبه بازوها يفشار

 ...آخ... بسه _

 .دیسر هر دو به سمتش چرخ ،يناالن سود يصدا با

 .فشرد یرا م یروتخت گریاش و با دست د نهیس يدستش چنگ زده بود به قفسه  کی با

 .دیرو نشکن گهیتو رو خدا حرمت همد: انه اش سر خوردگونه و تا چ يرو ختیر اشکش

 ...مامان: دیدو يرا رها کرد و به طرف سود انیپرن

 ؟یمامان خوب: زانو زد شیپا يجلو

 مامان؟: نشست گرشیطرف د انیپرن

 ...برو... مامان برو تو اتاقت بذار شر بخوابه... يپر: گفت دهیبر نفس

 ...اخه _

 .من خوبم... برو... برو مامان _

 .تخت بلند شد ياز پا یلیم یب با

 .دو دستش گرفته بود انیرا م يسود يدست سرد و عرق کرده  یبا نگران انیشا

 .انداخت و اتاق را ترك کرد انیبه شا ینفرت نگاه با

 مامان؟: را فشرد يسود دست

 .دیچیاش پ نهیس يتو یفیو درد خف دیکش یقینفس عم اطیاحت با

 !؟یمامان خوب _

 .افتاد يسود ینیب يرو ینیچ

 !مامان؟: شیرا گرفت و چسباند به لب ها دستش
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_ ... 

 مارستان؟یب میبر... مامان... مامان غلط کردم _

 ...خوبم... خوبم: به سر انگشتانش داد يفشار

 .تخت جابجا شد يرو اطیاحت با

 .بذار کمکت کنم ؟یدراز بکش يخوایم: دو کتفش ریدستش را برد ز انیشا

 !مامان، خب؟ میزنیبعدا حرف م: تخت يخواباندش رو محتاط

 نیمامان به خدا گناهه ا... انیشا: تنش بود گرفت يرا که مشغول مرتب کردن مالفه رو انیدست شا ساعد

 .شما دوتاست نیشکل ب نیکه به ا یارتباط

 .فضا دوخت يتو ینامعلوم ينگاهش را به نقطه  معذب

 با سارا؟  یبه کجا برس يخوایم: گفت صالیستبا ا يسود

 ...ـٔ◌◌ٔ مامان بعدا ح _

 .جواب منو بده _

 نیا خواستمیم شیمن چند روز پ... خب مامان... من: زد هیتخت تک ي هیو به پا نیزم ينشست رو همانجا

 .میزنیمامان بذار بعدا حرف م.... که يزد ییحرفا هیآخه شما ... یول. بذارم ونیموضوعو باهات درم

 .یزنیراجع به ندا حرف م يمن فکر کردم دار _

 ندا؟: چشم نگاهش کرد يرا چرخاند و از گوشه  سرش

پشت  فهممیم. ستمیمن که خر ن... يکرد فیرو تعر قتیرف انیجر یخب وقت... یعنی: شد زیمخیآرنجش ن يرو

چه ... و  يدیو اون خانوم رو د يشد ییمن فک کردم حتما باز هوا. هست يمنظور هی یگیکه م يهر جمله ا

 .يبرگرد بهشباز  يمن مخالف سرسختتم اگر بخوا یجوابتو دادم که بفهم يجور هی... دونمیم

 !؟یستیتو با سارا مخالف ن... مامان... یعنی: از هم فاصله گرفت يبا ناباور شیها لب

 دیخر... رهیمراسم بگ... ياستگارپسرش بره خو يکه برا هیهر مادر يبگم؟ آرزو یاالن من چ: دیآه کش يسود

 خوادیرو که دل خودت م يهر طور شده کار. يگوش بد گرونیکه به حرف د یستین یتو کس... خب یول... بره

 .باشه يانجام باشه، بدون دلخور يچه بهتر که اگر قراره کار. يدیانجام م

 !د؟ید یخواب نم. پلک زد محکم

 .که آن شب زده بود ییآنهم با حرف ها... مخالفش باشد نیاول دیشا کردیکه فکر م يا يسود
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 !کرد؟ یموافقتش را اعالم م یراحت نیبه هم حاال

 گه؟ید یشما االن موافق یعنی... مامان _

 .اول تو جواب منو بده _

 .موافقت پلک زد ينشانه  به

 ...یعنیواقعا قصدت ازدواجه؟ ... تو _

 ...اونا... انیکه قبال سارا و ک کنمیفک م یوقت... یعنی. فتادهیبرام جا ن ییزایچ هیخب هنوز ... مامان_

 . دستش را گرفت يسود

 .شدیکم کم برافروخته م انیشا ي چهره

 .یگیم یچ دمیفهم... ادامه نده... خب _

 .داد رونینفسش را ب یبا آشفتگ انیشا

 .کرد یدرکش م يسود

 ؟یکن کاریچ يخوایخب حاال م _

 ؟یچ یعنی _

 خواد؟یم نویاونم ا ؟یسارا چ. تو قصدت ازدواجه: داد هیآرنجش بلند شد و به تاج تخت تک يرو

 .سر تکان داد ینرم به

 ...اونم. خب من سارا رو دوست دارم... یعنی... نویا... ما هر دومون _

 .کرد یاحساس خجالت م یبار در مواجهه با کس نیاول يبود اما برا مسخره

 ن؟یایموضوع کنار ب نیتا با هر دوتون با ا دیفعال محرم بش يخوایم: شانه اش را لمس کرد يسود

 .سارا دوس نداره: شد رهیخ نیزم به

 ؟یچ _

چه ... غهیاز ص ادیبدش م گهیم. رو بهش دادم شنهادیپ نیبار ا هیمن . گهیدوس نداره د: اش را باال داد شانه

 .گهید ادیخوشش نم دونمیم

 .دیکش یقینفس عم يسود

 ...انیشا: صدا زد يسکوت برقرار شد و سود یکم

 .گفت يهوم خفه ا رد،یبگ نینگاهش را از زم نکهیا یب
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... گمیم یعنی گه؟ید يخوایسارانازو م یتو مطمئن گمیمامان جان م... انیشا: تخت نشست ينگران رو يسود

حس زودگذر شده  هیممکنه دچار  یکنیذره هم فک م هیاگه . دهینکش یسن کمش، کم سخت نیبچه با ا نیا

 ادیاز سنگ صدا م. کنه یمبشه اعتراض ن تیهم اذ یهر چ. مظلومه یلیسارا خ. االن کنار بکش نیهم... یباش

 ...سارا یول کنن،یم يخودم باهام تند يوقتا بچه ها یگاه... بچه نه نیاز ا

 !سر و صداست؟ یکرد سارا مظلوم و ب فکر

 .آفتاب يرا شسته و پهنش کرده بود تو انیچطور شا لینرفته بود آن اوا شادی هنوز

حاال که تازه چند . وقته که دنبال سارا رو دارم یلیمن خ ه؟یحس زودگذر چ ؟یگیم ینه مامان چ: کرد اعتراض

 ؟يزیریخوش نشون داده شما ذهن آدمو بهم م يماهه بهم رو

من با سارا . يبا خودت چند چند نیفک کن بب یبار درست حساب هی گمیم یول. زمیذهنتو بهم بر خوامیمن نم _

 .گهیم یچ نمیبب. زنمیهم حرف م

 .میما قبال همه حرفامون رو با هم زد _

 .چشم و دلم روشن: چشم گشاد کرد يسود

 .اش گرفته بود خنده

 .دختر پسرا حل شده س نیمسائل ب نیدوره زمونه ا نیا يبابا مادر من تو يا _

 ...هر چند شما دو تا. بره شیحساب و کتاب پ يرو دیبا یهمه چ. شهینم میحال زایچ نیمن ا _

 .لب استغفار گفت ریتمام گذاشت و ز مهیاش را ن جمله

 .دیآشکارا خند انیشا

اون مجلس هست که  يهزار تا آدم تو يتو عقل تو کله ت هست بچه؟ فکر نکرد. ببند شتوین: تشر زد يسود

 نه؟یشماها رو بب

 .باز پشت سر هم استغفراهللا گفت و

 !خوبه؟... رهیم شینظر شما پ ریز یمن بعد همه چ... چشم: با خنده سر تکان داد انیشا

 .پشت چشم نازك کرد يسود

 .هوا بخورم خردهی رمیمن م... بخواب مامان: و زمزمه کرد دیاش را بوس یشانیجلو رفت پ انیشا

 .شد بلند

 !؟یبکش گاریباز س ينر: چنگ انداخت به ساعد قطورش یبا نگران يسود
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 ...وقته ترك کردم یلیخ گار؟یس: زد لبخند

 .شگفت زده نگاهش کرد يسود

 ...منم... سارا خواست: و زمزمه کرد دینگاهش را د انیشا

 .باال داد و اتاق را ترك کرد شانه

 !!نفوذ داشت؟؟ انیشا يحد رو نیساراناز تا ا یعنیمبهوت فکر کرد  يسود

 

 

 * * * 

 

 سارا؟ _

_ ... 

 !ساراناز؟ _

 .بله گفتن يبه زمزمه  هیشب يزیچ. دیپر رونیاز ته حلقش ب يخفه ا يصدا

 ...نیساراناز؟ منو بب _

 .دوخت يروشن سود يخجالتزده اش را به چشمها نگاه

 .دادیبهش قوت قلب م يسود یو صورت کیبار يلب ها يمهربان و لبخند محو رو نگاه

 .و آشفته بود دیکش یحال هنوز هم خجالت م نیا با

 ... سارا جان: زمزمه کرد یبه نرم يسود

 ...بله: را مشت کرد دامنش

 ه؟ینظرت چ یبه من نگفت _

 ...من... خب: شد یچالنده م شیانگشت ها انیم چارهیب دامن

من بهت حق ... مامان جان نیبب: گرفت شیدست ها انیتخت جلو آمد و دست سرد سارا را م يرو یکم يسود

 يکه تو یطنتیاون جوهر ش یول. هاش رو کنار گذاشته طنتیش انیشا هیدرسته که مدت. یکه نگران باش دمیم

به زبون آوردن حرف دلت از من  يبرا سیپس اصال الزم ن. کنهیخود منم نگران م یوجودش هست، حت

 ...ای ياگه هنوزم نسبت بهش مردد. یخجالت بکش
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 .را به خنده انداخت يکه ساراناز گفت سود يا دهیبلند و کش نه

 ...که نهینه منظورم ا: دهانش گرفت و شرمزده زمزمه کرد يانگشتش را جلو چهار

 ؟یپس تو موافق: دستش را فشرد يسود

 .من من کرد یکم

هم کنار  اتیو اخالق اتیتا با روح دیکه موقتا محرم بش خواستمیاگه به من بود م: ادامه داد متیبا مال يسود

 .نداره یداره، اصال صورت خوش انیکه شا یاونم با اخالق د،یکه با هم ارتباط داشته باش ينطوریهم. نیایب

 .با خجالت سرفه کرد ساراناز

 ...یول... شهیکه نم يزور دمیمنم بهت حق م. ادیخوشت نم غهیتو از ص... خب یول _

 .دامنش يرو دیقطره اشک چک کی

من از . یعقد رسم گهیم. لکسهیر یلیخودش خ انیشا. کنم کاریخودمم موندم چ: متوجه نشد و ادامه داد يسود

ما  يجامعه  يتو... اون پسره. ترسم یتو و آبان م يبرا. ترسم یکه داره م يتنوع طلب و تب تند هیروح نیا

 ...هم

 سارا؟: کرد را گرد شیچشمها.لرزان سارا بهتش زد يشانه ها دنیو با د دیکش یآه

کرد  لهیپ یه لهیپ یه... انهیشا نیا ریهمه ش تقص. من نبود ریبه خدا تقص... مامان: وقفه گفت یتند و ب ساراناز

 .گهیخب منم دل دارم د... منم

 .شیدندان ها انیم دیرا کش نشییپا لب

من به خاطر تو و  ینگران شتریخداشاهده ب. نگفتم يزیمن که چ... من زیعز: شانه اش را نوازش کرد يسود

 .ادیم شیبراتون پ یمشکل ندهینکرده در ا ییخدا خوامینم. آبانه

از . خودم دوس نداشته باشم کمتر از اونا هم ندارم ياز دخترا شتریمن تو رو اگر ب: جابجا شد و محکم گفت یکم

آبانم که . هدل بست تیو سادگ یپاک نیبه هم انیشا دونمیم. شناسمت یم. دمیاز تو ند دمید يچشمم بد

 آخه؟ یکنیم ينطوریچرا با خودت ا... نفسمه... جونمه

 .آورد یرا به در م يو دردمندش دل سود سیخ يچشمها

مشابه االنِ  یطیخب اونم شرا... یعنی ن؟یچرا با اون انقدر مخالفت کرد... ندا... اون خانم... پس: گفت آهسته

 .منو داشت
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 انویشا تیوضع. بزرگتر بود انیاون زن ده سال از شا ؟یکنیم سهیخودت رو با اون مقا يچطور ؟یچ یعنی _

تو خودتو با اون . کرد یسواستفاده م شیو بچگ انیکه داشت، از شا یتیبود و به صرف ثروت و موقع دهید

 اره سارا؟ ؟یکنیم سهیمقا

که ... روزهچند  نیمخصوصا ا... چند ماه نیا ياخه تو: مشت چپش گرفت انیانگشت دست راستش را م چهار

 یدگاهیبعدشم که بهم گفت چه د. بود نیمن هم يدغدغه  يبا شما حرف بزنه، همه  خوادیگفت م انیشا

 .ییرابطه شما نیا لفمخا نیو سرسخت تر نیمطمئن شدم اول گهید د،یدار وهیزن ب هیراجع به ازدواج مجدد 

 یگفته اگه کس یک رم؟یبگ میتصم یکس یزندگ يکه بخوام برا میآخه من ک. خدا منو ببخشه: دیلب گز يسود

 ییکارا هیداره  انیشا کردمیبشه؟ من فقط اون حرفا رو زدم چون فکر م ایتارك دن دیبا گهیشوهرش فوت کرد د

خواستم بدونه اصال و . کرده ییرو هوا انیشده و شا دایاون خانم پ يبا خودم گفتم حتما باز سر و کله . کنهیم

 .ما نداره يخانواده  يتو ییجا چیابدا اون خانم ه

 .یوگرنه تو که دختر خودم: سارا و سرش را بلند کرد يچانه  ریبرد ز دست

 .لبخند زد و اشکش را با نوك انگشت گرفت ساراناز

 .گونه اش را نوازش کرد يسود

 ...ها يآخرشم جواب منو نداد _

 بگم آخه؟ یخب چ... من: را زد پشت گوشش شیموها

 .مهم نظر توئه. دیاون پسره که از خداشه زودتر عقد کن... گهیدلت م یهر چ _

 .دیاقدام کن دیدونیشما هر طور که خودتون صالح م... مامان... خب: انداخت نییرا پا نگاهش

 .از ته دل لبخند زد يسود

 .دختر صاف و ساده داده بودند نیهر دو حق داشتند که دل به ا شیپسرها

 .دیباز شدن در، سر هر دو به همان سمت چرخ يد و با صداسارا دا يبه شانه  یفیخف فشار

 .مزاحم شدم دیببخش ن؟یمادر و دختر خلوت کرد... اوا: را باال انداخت و پوزخند زد شیابروها انیپرن

 .دیعقب گرد کرد و در را کوب و

 از دست من ناراحته؟ انیپرن: با تعجب زمزمه کرد ساراناز

 .نگاه کرد يبه سود و
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اما هر چه فکر کرده بود . در مواجهه با خودش شده بود انیپرن نیها و رفتار سر سنگ یمحل یصبح متوجه ب از

 .را ناراحت کرده باشد انینشان داده که ممکن است پرن ياورد چه رفتار یبه خاطر نم

آخر از  نکهیاز ا دلخوره خردهی... نه مامان جان: سارا زد يبه لب آورد و آهسته به بازو یزورک يلبخند يسود

نباشه من  تیتو کار. بهش نگفته يزیبه عنوان خواهر بزرگتر چ یشما دو تا باخبر شده و کس يهمه از رابطه 

 .کنمیخودم درستش م

 .در رابطه با رفتار زننده اش بدهد انیبه پرن یتذکر درست و حساب کی دیفکر کرد حتما با و

 .سر تکان داد یجیبا گ ساراناز

 .را ترك کرد يگفت و آرام اتاق سود ياجازه ا با

 

* * * 

 

 .دیپرس يسود يخفتش کرد و از حرف ها انیپله، شا نیاخر يمحض پا گذاشتن رو به

 .نهیبیم یکیچته؟ نکن ... اه: اش وارد کرد و عقب بردش نهیبه س يبا کف دست فشار ساراناز

 ...حاال بگو: کشاندش داخل اتاق یرا گرفت و به سادگ شیبازو

 .کرد نگاه کرد یرا که در را از پشت قفل م انیزده به شا بهت

 ...حاال بگو _

 ؟يکرد هیگر نمیبب: به جلو برداشت یکرد و قدم زیرا ر شیها چشم

 ... رمینخ: همان نسبت عقب رفت به

 پس چرا چشمهات قرمزه؟ _

 کشمیمن خجالت م. ته باشبه کار من نداش يکار میینجایکه ا يروز آخر نیبابا هم: را عقب زد شیموها کالفه

 ...ا. مامانت يجلو

 ؟يدیکش یتا حاال خجالت نم: را باال برد و مسخره گفت شیابروها انیشا

 ... ما دو تا زوم نبود يتا حاال صد تا چشم رو _

 ؟يتا اطالع ثانو میتحر یعنی نیا: گونه اش را خاراند و گفت يرو شیانگشت اشاره ته ر با

 ...فک کنم: بود که سارا به خنده افتاد دهیمظلومانه پرس آنقدر
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 گه؟ینداره د یراه چیه یعنی _

 ...نع: شد رهینسبتا بلندش خ يصورتش و به ناخن ها يپشت دستش را گرفت جلو ساراناز

 !نقد؟یا یحت _

 .کرد نگاهش

 .نوك انگشت شستش را به انگشت اشاره چسبانده بود انیشا

 ...نُچ: اش را باال داد چانه

 ...باعشه: دیدست کش صورتش به

 .لبخند زد ساراناز

 گفت؟یبهت م یدو ساعت مامان تو اتاق چ نمیبگو بب ایخب حاال ب _

 بگم؟ دیبا یا؟ برا چ: کرد اخم

 ؟یبگ دینبا یبرا چ _

 .گنیاگه مامان صالح بدونن خودشون بهت م... گمینم یچیمن ه... بد نباش انیشا _

 گه؟ید هینجوریا _

 ...ــلـــــــه◌ٔ بــ: کرد شیصدا یناز قاط یبخواهد، کم نکهیا یب

 .باشه: زد و دو قدم بلند رفت عقب يتک سرفه ا انیشا

 !ان؟یشا: حالتش نگاه کرد رییبه تغ متعجب

 ...باشه... گهیمامان خودش بهم م یعنی... فک کنم... یگیراس م... آره خب: دیصورتش دست کش به

 .رفت نرویقفل چرخاند و ب يرا تو دیکل

 .سارا از شرم گل انذاخت يها گونه

 ...زهیبشر چقدر چ نیا: لب زمزمه کرد ریز

 .خودش از حرف خودش به خنده افتاد و

 .گفتیم راست

 !!!!بود زیچ يادیز انیشا

 

*** 
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 .را بابت رفتار زننده اش به شدت بازخواست کرده بود انیپرن يسود

 .یکن یحرصت را سر ساراناز خال يحسابش جداست؛ اما حق ندار ،يبا برادرت دعوا کرد نکهیبود ا گفته

از رفتارش شرمنده شده بود، اما باز هم مغرورانه خودش را نگه داشته و  یفقط کم... یکم نکهیبا ا انیپرن

 .اش را بروز نداده بود یشرمندگ

کردم که ناراحتت  يارمن ک يبود پر دهیتمام پرس تینهار، سارا با مظلوم يموقع شستن ظرف ها یوقت یول

 .از خجالت رفتارش آب شده بود انیکرده باشم، پرن

 .خنک شده بود که به مقصد تهران راه افتادند یبود و هوا کم عصر

 .دشانییپایم یو حساب انیشا نیماش ينشسته بود تو يسود نباریا

 .خنده شان گرفته بود يعکس العمل سود نیاز ا همه

 دیسه برابر آنچه که با یزمان يتو ریکردند و مس یحرکت م يمتریلیها م نیششلوغ بود که ما يبه حد جاده

 .شد یط

 .کرد یمخالفت م يخودش و سود ياصرار داشت برود خانه  ساراناز

 .شد و اول او را رساندند خانه روزیساراناز پ تاینها

 .داشته باشد یبا احساس یخداحافظ توانستینم ادیز انیشا ،يموشکاف سود يچشمها شیپ

 .بسنده و ساراناز را ترك کرد یو کوتاه یبه خداحافظ خشک و خال یتینارضا با

و  يسود نیکه صبح ب ییاز حرف ها جانیو با ه يهجوم برد سمت اتاق سود انیبه خانه، شا دهیمحض رس به

 .دیساراناز رد و بدل شده بود پرس

 .خنده اش گرفته بود انیاز هول بودن شا يسود

 .را گفت زیهمه چ تاینکرد و نها تشیسر به سرش گذاشت و اذ یکم

 هیشب یحس کیگفت اگر ساراناز معذب باشد، حاضر است عقد کنند، اما باز هم  يخودش به سود انیشا نکهیا با

 .خوردیته دلش موج م دیبه ترد

 .هم دوست داشت یلیخ... شک یب... را دوست داشت سارا

 .و خاطراتش وسط نبود انیک يپا یتا وقت اما
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 انیبدتر، نزد ک یطیدر شرا یحت ایکرد و  یناز م شیکه کنار خودش بود و برا یطیکه ساراناز را با شرا نیهم

 .شد یم وانهیکرد، د یتصور م

 .دینشست و دستش را محکم به چانه اش کش يکنار تخت سود ينفره  کی یراحت يرو

 !قرار بود عقد کنند؟ واقعا

 

*** 

 

 .دهان آبان را با دستمال پاك کرد و از جا بلند شد دور

 ...اومدم... اومدم بابا _

 .نگاه کرد رونیبه ب یچشم از

 .در گذاشته بود یچشم يدستش را رو یکس

حق  يتا اطالع ثانو. برگرد يکه اومد یراه نیخان از هم انیشا: کرد کینزد یدرب چوب يرا به بدنه  دهانش

 .نجایا يایب يندار

 ؟یچ یعنی... ا: دیاعتراضش را از پشت در شن يصدا

 ...نیهم یعنی: مشهود بود شیصدا يتو خنده

 .باز کن درو. اریدر ن يمسخره باز... سارا _

 .شهینم _

 شه؟یکه نم یچ یعنی: دیبه در کوب یآرام مشت

 .يتا اطالع ثانو نجایا يایمامان گفته نذارم ب. نیهم یعنی _

 .نمیباز کن درو بب. کشم یرو که ورد زبونت شده با هم م تیاطالع ثانو نیمن تو و ا _

 ؟یکش یم يچطور نمیبکش بب ایب: دیخند بلند

 .سارا باز کن درو کالس دارم: دینال

 .بفرما برو به کالست برس _

 ...سارا _

 .در را باز کرد يو ال دیبلندش لب گز يصدا از
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 .ا کنار زدساراناز ر یزور در را هل داد و به سادگ یبا کم انیشا

 شنوه؟ یم یکیها  هیاز همسا یگینم... يآبرومو برد ؟یکن یچرا صداتو بلند م: با خنده عقب رفت سارا

 کجا؟... یه: رساند و ساراناز دو قدم کوتاه عقب رفت چیقدم بلند فاصله شان را به ه کیبا  انیشا

 ...پووووف... آآآآآ: زیم يکوچکش را محکم زد رو یقاشق الک آبان

 هـــان؟: را گرد کرد شیچشمها انیشا

 .دیخند آبان

 .و هجوم برد سمتش اوردین طاقت

 .دیاز ته دل آبان بلندش کرد و گردنش را محکم بوس يخنده ها انیسر و صدا و م با

 .کرد یبا خنده نگاهشان م ساراناز

 "گلستان  ياهرجو "رنگ  ییطال يبود و نوشته  انیدست شا يکه تو یبراق یمشک ییدست به ساك مقوا با

 ه؟یچ نیا: اشاره کرد زد،یسطحش برق م يرو

 .نیبش ایب: مبل و نشست يآبان را نشاند رو انیشا

 .شیقدم به جلو برداشت و نشست روبرو سه

 ؟یمهمون داشت: دیپرس زیم يرو ینیریبه فنجان ها و ظرف ش رهیخ انیشا

 .ساعت اومد و رفت هیمامانم ... اوهوم _

 بهش؟ یگفت _

 ...نه: کرد و با مکث چانه اش را باال داد نگاهش

 يرو شیگذاشت پ ینیریش سیست برداشت و همراه د مین يجلو زیم نییپا ياز طبقه  يزیتم یشدستیپ

 آلبابو؟ ای يخوریآب پرتقال م: انیشا

 ...کار دارم... زود برم دیبا... خورمینم يزیچ: شده بود گرفت و نگهش داشت زیخ میدست ساراناز را که ن مچ

 .انیبرگشت و منتظر زل زد به صورت شا شیسرجا

 .را گرفت سمت سارا ییمقوا ساك

 .رنگ یمشک يگرفتن ساك کوچولو يدست دراز کرد برا دیترد با

 .زدیساك بهش چشمک م يتو يسرمه ا یمخمل يجعبه  دو

 .گشود را با فشار شستش به درب جعبه یکیو  دیکش رونیدو را با هم ب هر
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 .دیجعبه درخش يو براق مردانه، تو دیسف نگیر

 ...نیا: و گفت دیباال کش انیشا يرا تا چشمها نگاهش

 .نیرو هم بب یکیاون  _

 .دوم را برداشت و به سرعت گشود ي جعبه

 .رنگ انگشتر چشمش را زد ییطال يحلقه  يرو ان،یکوچک برل نیسه نگ برق

 مال ماس؟ نایا: دیپرس آهسته

 .سر تکان داد انیشا

 .دیساراناز به حلقه بود و سر تکان دادنش را ند نگاه

 .را بهم فشرد شیها لب

 .کرد یکه فکرش را م يزیشد زودتر از آن چ یم يداشت جد زیچ همه

 .باعث شد تا سرش را بلند کند شیبا مچ دست ها انیشا يانگشت ها تماس

 .زیم يو گذاشت رو دیکش رونیسارا ب يانگشت ها انیجعبه را از م ینرم به

 .شد کیمبل جلو رفت و به سارا نزد يرو یکم

 .قورت داد یآب دهانش را به سخت ساراناز

خب مسلما ... يکنار بذار ای... یرو فراموش کن يزیکه چ خوامیمن نم... نیبب... سارا: زمزمه کرد میمال انیشا

 ...یول... رو پاك کنه شیخاص از زندگ یزمان يبرهه  هی تونهیکس نم چیه

آورد و گذاشت کف دست  رونیحلقه اش را ب یرا تا انگشت دوم دست چپ سارا سر داد و به نرم شیها انگشت

 ؟یتونیم... دمیکه منم دارم انجام م يکار... یکن یسع خوامیازت م: ساراناز

 .کف دستش يشد به حلقه  رهیخ ساراناز

 .درا بهم فشرد و دستش را مشت کر شیها لب

 .کنمیم یوقته دارم سع یلیخ... من... کنمیم یسع: دیدرخش شیچشمها يبرق اشک تو. تکان داد سر

 .خوامیم نویمنم هم... خوبه: اش وارد کرد دهیو کش فیظر يبه انگشت ها یفیفشار خف انیشا

 .مکث از جا بلند شد یلبخند زد و با کم و

 ؟يریم: شد دهیساراناز باال کش نگاه

 ...گفتم که کالس دارم... آره: مردانه اش را صاف کرد راهنیپ ي قهی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٤٨٩ 

 .گفت ياهسته ا ي باشه

 .دشینرم و معطر آبان را نوازش کرد و بوس يموها انیشا

 .لبخند زد انیشا نشیکودکانه و دلنش يو از خنده  دیخند آبان

 ...حلقه ها نیا: گفت سارا

 ...خودت شیپاشه پ: زد پلک

 ...فعال: دیرا بوس شیموها يرو یخم شد و به نرم و

 .تنها سر تکان داد ساراناز

 .آمد يبسته شدن درب ورود يبعد، صدا یلحظات

 

* * * 

 .پشت خط يصدا دنیشن يرا چسباند به تلفن و تمام حواسش را جمع کرد برا گوشش

 .ردیشانه اش تا فاصله بگ يسفتش گرفت و زد رو ياز بازو یمحکم شگونین يسود

 .دقه هیفقط ... تو رو خدا: اشاره اش را باال گرفت و ملتمس لب زد انگشت

 .زمیگوشم با شماست عز: گفت یگوش يچشم چرخاند و تو يکاسه  يرا تو شیمردمک ها يسود

 .چاندیگوشش را محکم پ يسود نباریباز گوشش را چسباند به تلفن و ا انیشا

 .يچته بچه؟ آبرمو برد: دیرساند و غر انیسرعت تماس را به پا به

 گفت؟ یچ: دیپرس جانزدهیه

 .چشم يقدمتون رو نیایگفت ب: گذاشت و شانه باال داد زیم يتلفن را رو یگوش

 !؟...انیبگو مرگ شا ؟یگیراس م: را گرد کرد شیچشم ها انیشا

 .بود لکسیحتما سارا قبال باهاشون صحبت کرده که انقدر ر ه؟یدروغم چ _

 ...یول... سارا گفت با مامانش حرف زده... آره _

 .ادیاز من خوشش نم ادیمامانش ز کنمیحس م: اش و ادامه داد ینیب يانداخت رو ینیچ

 .هم دلشون بخواد یلیخ! واه؟: پشت چشم نازك کرد يسود

 ي فک کردزدن که سارا رو شوهرش بدن، حاال واریانقدر خودشون رو به در و د: مبل جابجا شد يرو انیپرن

 کنن؟یمخالفت م
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 ...یالل گهینم یکس یبه خدا تو حرف نزن يپر: غر زد انیشا

 .تیترب یب... تو دهنتا زنمیم: را گرد کرد شیها چشم

بدون دعوا با هم سر  دیتونیدو دقه نم. افتادن به جون هم نایباز ا... خدا يوا: دستش را گرفت به سرش يسود

 د؟یکن

 گهیسارا هم م يرو جلو نایبعد ا... گهیم ادیاز دهنش در م یهر چ نشیخب مامان بب: با اعتراض گفت انیشا

 ...اونوقت

 .هیچشمش ابرو يباال گهیبه سارا جونت نم ینترس کس _

 .کنهیم یکار خوب یلیخ یاون کس: لبخند زد يور کی

 .از حرص باد کرده بود انیپرن

 يا. گهیها رو د هیو کنا شین نیتو هم بس کن ا يپر... ر بزرگترتو نگه داراحترام خواه انیشا: تذکر داد يسود

 .بابا

 .رفت سمت پله ها انیرو گرفت و شا يبا قهر و دلخور انیپرن

 .نییبعد حاضر و آماده برگشت پا قهیدق ده

 !؟یکجا به سالمت: فورا از جا بلند شد يسود

 .به سارا خبر بدم رمیم... من؟ خب: آرنج تا زد يچپش را تا رو نیآست

 ؟يبهش خبر بد یتونینم یتلفن: را زد به کمرش دستش

 .هم پشت سرش يسمت در و سود رفت

 .با شمام... انیآقا شا _

 .گهینده د ریمامان گ: را خم کرد سرش

 .شیکفش ها دنیپوش يخم شد برا و

 ...زشته ؟یسارا که چ يخونه  يریندم؟ راه به راه م ریگ یچ یعنی_

 .دمیقول م. کنم یدست از پا خطا نم: دیرا محکم بوس يسود ينه و گو ستادیا

 .از دست تو: نگاهش کرد یتیبا نارضا يسود

 .فعال... نوکرتم مامان: گفت یکمر خم شد و با لودگ تا

 .کرد یم یکیرا دو تا  اطیبه ح یمنته يرفتنش شد که چطور با ذوق و شوق پله ها ي رهیخ
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 .تکان داد و در را بست يلبخند سر با

 

* * * 

 

فکرش را  انیپدر و مادر ساراناز، زودتر و ساده تر از آنچه که سارا و شا تیو گرفتن رضا يخواستگار يکارها

 .کردند انجام شد یم

را به  انیدرخشان شا يگذشته  هیو کنا شیبا ن یو هر از گاه دیرس یبه نظر م یآقا ناراض نیچند حس هر

 .آورد یم شیرو

که فکرش را بکنند دوست دارد و هر طور  يزیاز هر چ شتریرا ب انیگفته بود شا نکهیاتمام حجت سارا و ا اما

آقا از موضعش عقب  نیباعث شد حس. دارد یفاتیتشر يمراسم فقط جنبه  نیو ا ردیگیازدواج سر م نیشده ا

 .ندیبنش

توانستند  یجوره نم چیبه شدت جا خورده بودند و ه ییهوی يخواستگار نیسارا در ابتدا از ا يخانواده  نکهیبا ا و

 .بدهند تیسارا باعث شد تا رضا يو ساراناز را در کنار هم تصور کنند، اما پافشار انیشا

 يو با دهانش صداها خوردیآغوش سارا وول م يمراسم هم وجود آبان بود که تو نیقسمت ا نیتر جالب

 .خنده انداخته بودکرد و همگان را به  یم دیتول بیو غر بیعج

 

* * * 

 

 .را به گوشش چسباند لیمجتمع متوقف کرد و موبا يورود يرا روبرو نیماش

 بله؟ _

 ...من درم درم سـ _

 ...اومدم اومدم _

 .دیچیگوشش پ يبوق بوق قطع تماس تو يصدا

 .خاموشش اخم کرد يآورد و به صفحه  نییرا پا لیموبا

 چه طرز صحبت کردن بود؟ نیا
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 یقیکرد، اخمش با لبخند عم یعرض ساختمان را ط يامد و به تند رونیساراناز که از ساختمان ب دنید با

 .معاوضه شد

 .سالم: شد در سمت کمک راننده را از داخل گشود و گفت خم

 ؟يمنتظر موند یلیخ... سالم: نشست نیماش ينفس نفس زنان تو سارا

 .دمیهمون موقع که بهت زنگ زدم رس .نه: گل انداخته اش را نوازش کرد يگونه  ینرم به

 م؟یبر... خب خوبه: دیکش یراحت نفس

 !آبان کو؟: دیزد و پرس استارت

 .کمربندتو ببند: بدهد، تذکر داد یساراناز جواب نکهیاز ا قبل

. هیهمسا شیگذاشتمش پ: ندیتا راحت تر بنش دیرا کش يجا انداخت و بند پهن خاکستر یرا با تلق يفلز زبانک

 .شهیسرگرم م کنهیم يباز یبغل هیهمسا ياونجا با نوه ها. تو دست و پا موندیآوردمش م یم

 .خارج شدن از کوچه سر و ته کرد يرا برا نیتکان داد و ماش سر

 .دیمالیرا بهم م شیبا استرس کف دست ها ساراناز

 شده؟ يزیچ: دستش را از فرمان جدا کرد و دست چپ سارا را گرفت کی

 .خردهیاسترس دارم . نه: نگاه کرد انیشا مرخید و به نرا چرخان سرش

 استرس چرا؟ _

 .خوادینم لیدل. گهیدارم د: گفت کودکانه

 ده؟یمدل جد: را برد باال شیابرو يتا کیبه جانب سارا انداخت و  یبیو غر بینگاه عج مین

 !؟یچ _

 .لیدل یب ياسترسا نیهم _

 .مسخره: شیزد به بازو یگفت و مشت آرام یشیا

انداخت و سارا هم با حرص مشت  یو دستش م گذاشتیسر به سر ساراناز م انیشا شگاه،یبه آزما دنیرس تا

 .شیبه بازو دیکوبیم

 . نییبپر پا: را خاموش کرد و گفت نیماش

 .شد ادهیو پ دیرا کش رهیدستگ

 .دیکش راهنشیپ بیبه ج یرا فشرد و دست موتیر انیشا
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 .آمد یبه چشم نم گارشیکت سپا یخال يها بود جا مدت

 .نمود یروشن تر م شیهم سر حال تر بود و هم رنگ پوست و لب ها حاال

 .رد شدند ابانیساراناز فرستاد و از خ يانگشت ها يرا ال شیها انگشت

 .کرد یحس م یساراناز را به خوب يو رطوبت دست ها یسیخ

 !چته سارا؟: شدند و زمزمه کرد کینیکل وارد

 .دیخجالت لب گز با

 .ندارد یخوب ي انهیم چیبا سرنگ و سوزن و آمپول ه دیبگو انیبه شا شدینم شیرو

 .تکان داد نیو سرش را به طرف دیزبان کش نشییلب پا يرو

 .رنگ کنار ساراناز نشست یآب يها یصندل ينوبت گرفت و رو انیشا

 .خردهیترسم  یمنم م... راستش: داد یو فشار نرم شیدست ها انیاش را گرفت م پنجه

 !؟یاز چ: نگاهش کرد جیگ

 .را باال فرستاد شیابروها انیشا

 .ترسم یمن نم... من: منظورش را گرفت و بالفاصله گفت ساراناز

 .مشخصه: داد هیتک واریرفت و به د عقب

 ...شیا: نازك کرد و نگاهش را گرفت یچشم پشت

 

 

* * * 

 

 .سطل يو پنبه را شوت کرد تو دیکش نییرا پا راهنشیپ نیآست

 .گرفته بود واریدستش را به د ساراناز

 ؟یخوب: را گرفت شیبازو ریدو قدم بلند خودش را به ساراناز رساند و ز با

 .حال سر تکان داد یب

 .خارج شدند کینیاز کل ان،یزده به شا هیتک
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 يموز را درونش جا ریش وانیکه دو ل ییقرمز رنگ مقوا ینیس کیبعد با  یقیو دقا نیماش ينشاندش تو انیشا

 .داده بود برگشت

 ...ایب: بزرگتر را داد دست سارا وانیل

 .دیکش شیلب ها انیرا م یرا گرفت و ن وانیل یتشکر کوتاه با

مک  یساراناز که به ن يرژ خورده  يکرد نگاهش را از لب ها یرا هم زد و سع رموزشیش اتیمحتو انیشا

 .منحرف کند زدیم

 .یمرس. زد خیدندونام . تونمینم گهید: داشبورد يرا گذاشت رو مخوردهین وانیل زسارانا

 .و استارت زد زهیسطل مکان يانداخت تو ییمقوا ینیپر سارا و س مهین وانیخودش را همراه ل یخال وانیل

 !امروز؟ يکه ندار یخاص يبرنامه  _

 !گرفتم،چطور؟ یمرخص.. نه: فشرد يدستمال کاغذ انیرا م شیها انگشت

 خواستمیبعدشم م. من صبحونه نخوردم... میبخور يزیچ هیجا  هی میگفتم بر: آمد رونیزد و از پارك ب راهنما

 .موضوع مهم باهات حرف بزنم هیراجع به 

 .منم: زد لبخند

 !؟یتو هم چ: را گذاشت لب پنجره آرنجش

 .وع مهم باهات حرف بزنمموض هیراجع به  خوامیمنم هم صبحونه نخوردم هم م: دیخند نرم

 !جدا؟: دیکش یهوم

 .شو ادهیپ: سفره خانه گفت کیبا توقف مقابل  انیبعد، شا یقیسر تکان داد و دقا ساراناز

 .سفره خانه گذاشتند یسنت يهم پا به فضا يبه شانه  شانه

 .مانند کنار ساراناز نشست مکتین يها یصندل يرو ز،یداد و پشت م یکامل يسفارش املت و صبحانه  انیشا

 .دیاز راه رس ینیچ يو فنجان ها يچا يزود با قور یلیخ شخدمتیپ

 !؟یبگ یخواستیم یچ... خب: سارا یصندل یچوب یپشت يدستش را گذاشت رو انیشا

 .خودش را جمع و جور کرد یکم

نشسته بود، حس  انیبغل شا يتو بایحالت و تقر نیعموم، به ا دید يو جلو یمکان عموم کی يتو نکهیا از

 .نداشت یخوب
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... شروع کنم يدونم چطور ینم... خب: دیزبان کش شیلب ها يفشرد و رو شیانگشت ها انیرا م فشیک بند

و تنها پشتوانه ت هم همون ... يندار یکار ثابت. یگرفت سانسیتازه ل. ییتو االن دانشجو... انیشا نیبب... یعنی

 .شهیحسابت م زیسود کارخونه س که هر ماه وار

 ؟يشد مونیپش ه؟یچ: خنده گفت با

واقعا خسته . کنمیم یماهه دارم تک و تنها زندگ شیخب من االن ش... نیبب یول... نه: دیبا مالحت خند سارا

 .تنها باشم خوامینم گهید. کردن یجور زندگ نیشدم از ا

 داره؟ یکه االن گفت ییزایچ نیبه ا یاولت چه ربط ياون حرفا. شدم جیمن گ االن _

کار ثابتم  هیو  يریتو ارشدت رو بگ یبه نظرم تا وقت... گمیمن م... خب: تازه کرد ییدهانش را فرو برد و گلو آب

 ...یکن دایپ

 .داشت دیکامل کردن جمله اش ترد يبرا

 ...خب: طاقت گفت یب انیشا

 .میکن یمامانت و ترالن زندگ شیتا اون موقع ما پ گمیمن م: پلک بست و تند و پشت سر هم گفت سارا

 .قفل شد انیشا يگشاد شده  يمردمک ها يو نگاهش تو دیکش یقیبا اتمام جمله اش، نفس عم همزمان

 !!؟؟یچـــــــــــــــ _

 ...خب: و من کرد من

 .دستش، به ساراناز مجال صحبت نداد يتو يصبحانه  ینیبا س شخدمتیپ دنیرس سر

 .را تکرار کرد دیندار يا گهید شیفرما يا شهیکل يگذاشت و جمله  زیم يرا رو يا روزهیف ینیچ يها کاسه

 .گفت يتنها سر تکان داد و ساراناز ممنون آهسته ا انیشا

 .شد رهیظرف خ يو براق تو رهیعسل ت به

 .فک کنم دیبا. بگم دیبا یچ دونمیمواقعا ن: گفت یآهسته بود وقت انیشا يصدا

 ؟یهست يکردن فرار یکه از مستقل زندگ یهست يتو چطور دختر: نگاهش را داد به ساراناز یطوالن یبا مکث و

 ...گهیخب د: لبخند زد ساراناز

 .کنمیراجع بهش فک م _

 .یبه من بگ يزیچ هی یخواستیتو هم م... یراست _

 ...خب... آره: را تر کرد و سرش را تکان داد شیلب ها انیشا
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 .بود ختهیذهنش پاك بهم ر. بار محکم پلک زد کی

 ...اما. شهیهمون م یخودت دوست داشته باش یهر چ. کنم یمحبورت نم يمن به کار نیبب. خب _

_ ... 

ار و به جاش درست سر ک ينر گهید خوامیمن م یعنی... سر کار يبر نکهیا يمن دوس دارم بعد از عقد به جا _

 .یرو تموم کن

: بلند تر از حد معمول بپرسد یگرد شد و کشدار، کم ينوبت ساراناز بود که با چشمها نباریا

 !!!؟؟؟یچـــــــــــــــ

 

* * * 

 

 .باز را به جلو هول داد و قدم به داخل اتاق گذاشت مهین یچوب درب

 .اش ینیب ریرنگ زد ز يبو

 .خورده بود یمیو سبز روشن مال دیرنگ سف ان،یدر م کیها  وارید

 .دیکش یقیعم نفس

 .و روشن بود یخال اتاق

 .دیرفت جلو و بعد به چپ چرخ گریقدم د کی

 .دیچیپ یم یخال يفضا يتو شیقدم ها انعکاس

 .شکمش بهم قالب شد ياز کنار پهلوهاش رد و جلو یبعد دست یمشامش را پر کرد و لحظات یعطر خنک يبو

 .داد هیپهنش تک ي نهیمردانه و به س يقالب دست ها يرا گذاشت رو شیها دست

 خوب شده؟ _

 .اوهوم: اتاق لبخند زد يبزرگ و قد يبه پنجره  رهیخ

 .مایداشت ییقرارا هیما : گوشش لب زد ریز ینرم به

 !خب؟: به عقب دیرا باز کرد و چرخ شیدست ها قالب

 سرکار؟ یامروز رفت: را باال فرستاد شیبه عادت ابروها انیشا

 رفتم؟ یم دینبا: لبخند زد سارا
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 .نه _

 !چرا اونوقت؟ _

 .را پشت کمر قالب کرد شیقدم بلند به جلو برداشت و بالفاصله ساراناز دو قدم عقب رفت و دست ها کی

 .میچون قرار گذاشت: را جمع کرد شیها لب

 .دمیمن هنوز به کارم ادامه م چهیدر نت... میساکن نشد نجایما هنوز ا... خب: گفت متفکر

 .را دگرگون کرده بود انیساراناز، حال شا يصدا میمال تن

 .ارنیچوب رو م سیفردا صبح سرو: زد و برگشت يسرفه ا تک

 .دیساراناز را شن ينخود يخنده  يآهسته  يصدا

 ؟ياریم یآبانو ک لیوسا: کرد و بحث را عوض کرد یرا از هوا پر و خال شیها لپ

 .فردا: ستادیشد و کنارش ا کینزد

 .را لمس کرد واریو د دیکش یهوم

به خود گرفته  يبرداشته شده بود و اتاق که حاال شکل ال مانند همانیو اتاق خواب م انیاتاق شا انیم وارید

 .آمد یبه حساب م ینقل تییسو کیو تراس مجزا  سیبود، با سرو

 .ومدیمانم نما: انداخت فشیظر یبه ساعت مچ ینگاه

 اد؟یکجا ب: دیبا سرعت به سمتش چرخ انیشا

 .گهید ادیبا ما م: اش را فرو خورد خنده

 !چرااا؟: دیته دل نال از

 با مامان من؟ يدار یمشکل اد؟یچرا مامانم م: غره رفت چشم

 .ادیمامانت از من خوشش نم: با خودش غر زد آهسته

 .شهیدرست م: نخندد انیشا يوا رفته  ي افهیزحمت خودش را نگه داشته بود تا به ق به

 .خورهیمن که چشمم آب نم _

 .از اتاق رونیشانه باال داد و رفت ب ساراناز

 .پشت سرش روانه شد ریبا تاخ انیشا

 .نظر گرفته بود ریکوچک را ز منیدست به کمر نش ساراناز

 !نجا؟یا ارمیب ونمویزیست و تلو مین شهیم: با خودش گفت آهسته
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طبقه  منیبشه مث نش نجایا میبذار میاریرو ب يد يمبل و ال ا گمیم گم؟یم یچ يشنویم ان؟یشا: بلند گفت و

 چطوره؟. ارمیگلدون ها و تابلوهام رو هم م. نییپا ي

 .فهیح. يبدم سمسار ادیدلم نم. نوئه ينو لمیبه خدا همه وسا: و افزود دیرا د انیمتفکر شا نگاه

 .به حال من نداره یفرق چیکارا ه نیا. مسائلو به مامان بگو نجوریا. دونم سارا یمن نم _

 .باشه: دیورچ لب

 .مامان اومدن. سارا جان: پله ها بلند گفت نییاز پا يسود

 .میبر: و گفت شیموها يرا برگرداند رو شالش

 .رفت نییاز پله ها پا انیشا همراه

 .زدیبا دست خودش را باد م اخانمیثر

 .کرد یو در کمال ادب و احترام احوالپرس به سرعت جلو رفت انیشا

 .نگاه کرد انیمودب شا يرو نیبا خنده به ا ترالن

 م؟یبر: ساعد انداخت يرا رو فشیخانم ک ایثر

 .ادهیوقت ز دیتازه کن ییگلو هی ومده؟یکجا ن. واه: گفت يسود

 .برگردم دینه برم که سر شب با _

 .اریترالن مامان شربت ب. کشهیتا من آماده بشم طول م. رفتن يبرا شهینم ریحاال د _

 .کاناپه ينشست رو اخانمیمثل جت رفت سمت آشپزخانه و ثر ترالن

 .رفت به اتاقش دنیلباس پوش يصورت ساراناز کرد و برا يروانه  يلبخند يسود

دختر صد چندان  نیر عالقه اش به ابود، انگا دهیباال را شن يبر ماندن در طبقه  یساراناز مبن شنهادیپ یوقت از

 .شده بود

 .اتاق را ترك کرد زد،یگلو گره م ریاش را ز يروسر کهیو درحال دیزود لباس پوش یلیخ

 .میستیکه ن چهی. مامان گهید میرفتیخودمون م: مثل بچه ها و دو از چشم ساراناز و مادرش نق نق کرد انیشا

 .حرف نباشه: گرفت شیاز پهلو یشگونین

 .انگشت اشاره چرخاند يرا تو چشیو سو دیکالفه پوف کش انیشا

شد غذاشو  داریب. خوابهیم شیقربونت آبان حداکثر تا ساعت ش: کرد یرا به ترالن م شیسفارش ها نیآخر سارا

 .نخورد یچیبده که ظهرم ه
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 .شد یراه انیو شا يداد حواسش هست و ساراناز همراه مادرش و سود نانیاطم ترالن

 .لباس رفتند دیخر يابر ابتدا

هم سن و  يبه خانم ها شتریو کرم رنگ عهد بوق که ب يریو ش دیسف يکت و دامن ها يدست رو اخانمیثر

 .بود ختهیرا بهم ر انیاعصاب شا یو حساب گذاشتیم خوردیسال خودش م

کرد هر آن ممکن  یفکر م یبا نگران يرا کنترل کند و سود تشیداشت عصبان یسع قیعم يبا نفس ها انیشا

 .بپرد و بلوا به پا شود اخانمیبه ثر انیاست شا

 .ینیتریدست ساراناز را گرفت و کشاندش سمت و ه،یتوجه به بق یب تاینها

 .را گرد کرد شیچشمها انیشا ییپروا یاز ب اخانمیو ثر دیلب گز ساراناز

 ...انیشا _

بازو داشت و  يکوتاه تا ابتدا يها نیکه آست یرنگ يریساتن ش راهنیآنکه دستش را رها کند، با انگشت به پ یب

 ؟يپسند یم نویا: و درخشان کار شده بود اشاره زد زیر ياز دامنش با سنگ ها یپهلو و قسمت نه،یس يرو

 .دیکش رونیب انیشا يعرق کرده  يپنجه  انیرا از م شیانگشت ها یبه نرم ساراناز

 .کرد یحس م یرا به خوب و احتماال اخم آلود مادرش رهینگاه خ ینیسنگ

  س؟یباز ن: گفت متیرا تر کرد و با مال لبش

 .که تو محضر مانتو بپوش روش سین یکس میفقط خودمون: را چرخاند و نگاهش کرد سرش

 .به جانب مادرش انداخت و نرم سر تکان داد ینگاه مین سارا

 .خانم سرشار... مامان: و بعد صدا زد کیکرد و داخل بوت تشیهدا انیشا

 .خودش هم داخل رفت و

 .برو بپوشش: گرفت و داد دست ساراناز لیمورد نظر را از فروشنده تحو لباس

 .اطاعت کرد ساراناز

 .بود ستادهیا يگوشه ا افهیق يباد کرده و تو اخانمیثر

 ؟يایلحظه م هیمامان : آورد رونیدر اتاق پرو ب يسرش را از ال سارا

تو : را گرفت و با چشم غره سر جا نگهش داشت شیبازو يهم به سمت اتاق پرو برود، سود انیشا نکهیاز ا قبل

 کجا؟

 .نجایهم: زد ییدندان نما لبخند
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 .یمجلس يخنده اش را بروز نداد و رفت سمت رگال کت و دامن ها يسود

خوشرنگ  یعناب کیکت و دامن ش کیهم  يآمد، سود رونیاف ب يعرق از اتاقک ام د سیکه خ ساراناز

 .بود دهیپسند

 اندازه بود؟: رفت سمتش انیشا

 .گشت یدنبال دستمال م فشیک يتو

 .آورد رونیب یو برگ دستمال بشیج يدست کرد تو انیشا

 .گشاد بود برام خردهی: اش را پاك کرد یشانیدستمال را گرفت و عرق پ یتشکر کوتاه با

 کجاش؟ _

 ...دور کمرش... زیچ... اممم: دیگز لب

 .میکنینداره براتون درست م یاون مشکل: بلند گفت فروشنده

 .لبخند زد یزورک ساراناز

 هم خوب و اندازه است؟ یلیکه کمرش خ گفتیچطور به فروشنده م حاال

 .دیاریب فیتشر... يخانم احمد: و پسر فروشنده بلند صدا زد يا شهیش شخوانیپ يرا گذاشت رو لباس

جان؟ : کنار زد یشانیبلوندش را از پ يموها یفروشگاه آمد و به نرم يبا ناز و آرام از آن سو ،يقد بلند دختر

 !ن؟یدیپسند

 .اندازه بزن براشون. دور کمرش گشاده نکهیمثل ا _

 .دوباره بپوش. يآورد یکاش درش نم زمیعز: را لمس کرد راهنیپ فیلط يپارچه  دخترك

 نهیس يفقط جلو. راستش کمرش اندازه س: ممکن پچ پچ کرد يصدا نیترسرش را خم کرد و با آهسته  ساراناز

 .زنهیلق م خردهیش 

 .بپوشش دوباره. زیباشه عز: به سارا نگاه کرد يو لبخند گشاده ا طنتیش با

 .و لباس را برداشت دیخجالت لب گز با

 ؟يالزم ندار يزیجون شما چ ایثر: آهسته گفت يسود

 .فعال بچه ها کاراشون رو انجام بدن. رمیگیمن بعدا م. نه _

 .سر تکان داد يسود

 .ندیایگرفتن لباس ب لیتحو يبرا توانندیرا اندازه زد و گفت بعد از ظهر فردا م راهنیفروشنده پ دختر
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بلندش  يکه باز پاشنه ها دیپسند يا شهیش ينقره ا - دیجفت صندل سف کی ان،یبعد ساراناز با نظر شا یکم

 .خانم نبود ایمورد پسند ثر

 .دیهم خر يدیو شال سف مانتو

 .را هم بردارد نیچرك پرچ یصورت کیاصرار داشت  انیشا

 .را ترك کرد کیقبول نکرد و بوت سارا

 .داد يساراناز جا يها دیخر انیرا م نیپر چ یبعد صورت یبرگشت داخل مغازه و کم انیشا

 .بار لبخند زد نیاول يو برا دید اخانمیثر

 .يمانند نقره ا ریبود با سگک قلب و بند زنج يدیشکل سف لیمستط فیکه موافق بود، ک يدیتنها خر با

رنگش را با فشار به بغل پا خارج  يشاپ نشست و بالفاصله کالج پسته ا یکاف زیخسته و کوفته پشت م ساراناز

 .کرد

 .کفشتو بپوش دختر: شیزد به پهلو اخانمیثر

 .خب مامان کنهیام درد مپ: تکان داد زیم ریرا ز شیها انگشت

 .دیخانم کالفه پوف کش ایثر

 .ینرم صندل یداد به پشت هیکفش فرو برد و تک يرا تو شیپنجه ها ساراناز

 ؟يخوریم یچ: منو را سر داد سمتش انیشا

 .فقط آب: دینال

 !بعد از آب؟: زد شخندین

 .اسنک هی: را از نظر گذراند شیرو شیپ فهرست

 شما؟: اخانمیتکان داد و رو کرد به ثر سر

 .شهیتا برسم خونه نصفه شب م. آژانس خبر کن زودتر برم هیفقط . خورمینم يزیمن چ: تکان سر امتناع کرد با

 يزیچ هی. که کنهینم یفرق گهیساعت د میچه حاال چه ن. خانوم جون ایکه ثر شهینم: به جلو خم شد يسود

 .سفارش بده

 .سفارش داد ينو انداخت و سرسربه م ینگاه ناچارا

 .ساراناز يکش آورد و زد به پنجه  زیم ریرا ز شیپا انیشا

 .تند تند سرفه کرد دیرا که د اخانمیو نگاه متعجب ثر دیجن زده ها از جا پر مثل
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 يمالحظه  اخانمیثر يجلو یگرفت که حت یم شگونین انیشا يبا تمام قدرت از پهلو يسود زیم يسو آن

 .کرد یرا نم زیچ چیه

 .کوفت: دیلب غر ریز ياش را پشت لبش پنهان کرد و سود خنده

 .چشم غره رفت ساراناز

 .را برگرداند شیبا خنده رو انیشا

 

 

* * * 

 

 کی ي هیشما را با مهر دیده یبه بنده وکالت م ایکنم عروس خانم ساراناز سرشار، آ یبار عرض م نیسوم يبرا

به عقد  يبهار آزاد يو چهارده سکه  صدیشاخه نبات و س کیو شمعدان،  نهیجام آ کی د،یجلد کالم اهللا مج

 !لم؟یعروس خانم وک اورم؟یاحتشام در ب انیآقا داماد شا یشگیو هم یدائم

 .بود اوردهیکه عاقد قبل از اسمش ن يا زهیگرفته بود از دوش دلش

 ...صفحه دوم شناسنامه اش یبه خاطر خط خوردگ دیشا

 .را دراز کرده بود سمتش شیگفت و دست ها یم... ما... آغوش سبحان ما يکه تو یبه خاطر آبان دیشا

 !؟یگیچرا نم: دستش را فشرد و نجوا کرد یبه نرم انیشا

 .زد پلک

 .چشمش تار شد شیقرآن پ اتیآ

 یه و با اخمعصا قورت داد انینشسته بود و شا انیکنار ک یتیوضع نیماه قبل، درست در چن ازدهیسال و  کی

 .سمت چپش واریداده بود به د هیاز صورتش شده، تک ینفکیجز ال کردیکه آن موقع فکر م

 .دیساب یسرش قند م يباال انیترالن، پرن يجا

 .خواندیبار خطبه را م نیچهارم يبرا عاقد

 .برقرار شد سکوت

 !کرد خواندن خطبه تمام شد؟ فکر

 ...سارا: ملتمسانه صدا زد انیشا
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 .دیلرز یم شیجمالت صدا يکه به شدت خودش را نگه داشته بود، باز هم موقع ادا يوجود با

 ...بله... جمع يو بزگترا... پدر و مادرم يبا اجازه  _

 .گم شد دنیکل کش انیکه م یمحکم يو بعد بله  دیرا به وضوح شن دیکش انیکه شا ینفس راحت يصدا

 .مبارك است انشااهللا: بلند گفت عاقد

 .اووووف: ار گفتکشد انیشا

 قرآن یکاه يصفحه  ي هیحاش يرو دیقطره اشک از چشم سارا چک کی

* * * 

 

 .آقا را در آورده بود نیآنچنان محکم کمر ساراناز را در بر گرفته بود که کفر حس انیشا

 ...انیآنوقت شا. ردیدست ساراناز را بگ یکرد حت یپدر زن و مادر زنش جرئت نم يجلو انیک

 .بشر نبود انگار نیوجود ا يذره مالحظه و خجالت تو کی

 .چپش يپا يمعذب وزنش را انداخت رو ساراناز

 .محکم دور کمرش چنگ شده بود انیشا دست

 .خارج شد انیدست شا يجلو آمد و ساراناز از حلقه  اخانمیثر

 .یخوشبخت بش ندفعهیا دوارمیام: دیاش را بوس یشانیو پ دیرا در آغوش کش دخترش

 .دیلب گز ساراناز

 .کردند یم يادآوری یرا هـــــ زیکم حساس بود که پدر و مادرش هم بدتر همه چ انیشا

 یمدت کم سخت نیا يتو... مواظب دخترم باش: را فشرد و آرام زد سر شانه اش انیآقا دست شا نیحس

 .دهینکش

 ...چشم: را خم کرد سرش

 .دینگاهش کرد و بعد چرخ رهیخ

حاال  ،یبه قول ترالن بزن و برقص خصوص ای یمجلس خودمان کیاز آمدن از محضر و صرف نهار و  بعد

 .کردند یم(!!) رفع زحمت  همانانیم

 ...گهید میما هم بر... پام يآ: هم از جا بلند شد انیاز رفتن پدر و مادر و برادر ساراناز، پرن بعد

 .دردناکش را فشرد يو مچ پا رنگش را باال زد یاسی یمجلس راهنیشد دامن پ خم
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 .را داد دستش شیمانتو محمد

 !کفشام کو؟: دور خودش دیمانتو رد کرد و چرخ يها نیرا از آست شیها دست

 .ایب: مبل داد دستش ي هیپاشنه بلندش را از کنار پا يکفش ها ترالن

 .خم شد زیم ياز رو فیکث يها یشدستیبرداشتن پ يبرا يسود

 .مامان کنمیمن جمع م: به سمتش شتافت سارا

 !لباست لک شده؟. برمیخودم م زمیعز: دست کمکش را رد کرد يسود

 .ستیمهم ن... ختیر وهیآبان آبم: دیدست کش راهنشیپ فیلط يپارچه  به

 .شده را از دستش گرفت و به آشپزخانه رفت دهیهم چ يرو يها یشدستیپ و

چطور تند تند  شیپا ریبلند که هر لحظه ممکن بود برود ز راهنین پکرد که با آ یبا حرص نگاهش م انیشا

 .داشتیقدم برم

خوردن  نینگران زم دیداشت که حاال با یحال خوش انیک يادآوریآقا و  نیحس ياز دست حرف ها یلیکه خ نه

 .بود یساراناز هم م

 .داد به دستش هیو سرش را تک دیکش یپوف

 .رساند یم يسود یدست یفراموشش نشود و ترالن با غرغر گاه يزیکرد تا چ یاطرافش را نگاه م انیپرن

بود  کیخدا نزد يوا: کاناپه يدستش را گرفت به لبه .و نگاهش کرد دیساراناز را شن ي دهیکش نیه يصدا

 .فتمیب

محو  ند،یبنش شیلب ها يرفت رو یکه م يلبخند ش،یابروها انیگره محکم م دنینگاه کرد و با د انیبه شا و

 .شد

 .گهیمامان من برم د: را برداشت فشیک انیپرن

 ...حاال يبود: تعارف زد يسود

 ...ماهان فردا صبح تو مدرسه آزمون داره رمینه م _

 !سر صبح جمعه؟! وا؟ _

 .فتهیاالن م الدویم ریبگ... محمد... مامان ایماهان ب... نایاز دست ا میندار شیبه خدا جمعه ها هم آسا _

 .اش کرد یا دم در همراهت يسود

 .انیپرن يبدرقه  يو سارا و ترالن هم همراهش شدند برا انیناچار شا به
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 .هفت عصر بود ساعت

 .یخدا مردم از خستگ يواااا: دیکش ازهیپشت دستش را چسباند به دهانش و خم ترالن

 .منم: انیمبل کنار دست شا يهم ولو شد رو ساراناز

 .آزاد کرد شیبلندش را از دور ساق پاپاشنه  يخم شد بند صندل ها و

 .کرد یهمچنان اخم کرده بود و صحبت نم انیشا

 !؟یخوب: گوشش پچ پچ کرد يتو

 ..کنهیسرم درد م: صورتش شده بود نفکیانگار جز ال اخمش

 !چرا؟: سمتش دیچرخ کامل

 .ندانستن سر تکان داد ياما زبان به کام گرفت و به نشانه » تو  يبه لطف خانواده «  دیبگو خواست

 يرا که بچه ها پخش و پال کرده بودند گذاشت رو ییانداخت و کوسن ها يرا گوشه ا شیکفش ها ساراناز

 .کاناپه

 یگفت توجه یم يکه سود ییها دهمیرا سر و سامان داد و به خودم انجام م منینش یکمک ترالن کم با

 .نکرد

 ...خسته م یلیخ. بخوابم رمیمن م: عضالتش زمزمه کرد دنیکش نیبلند شد و ح انیشا

به  قهیساعت ده دق. اول برگشت يساعت و باز به همان نقطه  يرفت رو انیاز صورت ملتهب شا يسود نگاه

 !؟يخوریشام نم: هشت بود

 ...س ها هیالو: را گرفت يحرف سود يساراناز با ذوق ادامه  و

 .ینه مرس: باال رفتن از پله ها زمزمه کرد نیح

 .را باال داد شیابروها يوا رفت و سود ساراناز

 .نبود یچیزد و حواسش به ه یمبل چرت م يرو ترالن

 .دیباال شن يبسته شدن در را از طبقه  يصدا

 .پلکان خشک شده بود يرو نگاهش

 ...تو اتاقش برمیانو ممن آب... اممم: دندان فشرد و لب زد ریاشاره اش را ز انگشت

 .موجود شده بود يعاد ریمتوجه جو غ يسود

 .گرفت زانشیآو يرا از بندها شیکاناپه بغل زد و صندل ها يآبان غرق خواب را از رو ساراناز
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 کمکت کنم؟: رفت طرفش يسود

 ...نه ممنون: زد لبخند

 .دیعقب کش يسود

 ...رفت سمت پله ها اطیبا احت ساراناز

 .داد و داخل رفت نییآبان پر شده بود پا لیرا که حاال با وسا انیدر اتاق ک ي رهیآرنج دستگ با

 .اراده لبخند زد یو ب دیچرخ یهفت ماهگ نیآبان از تولد تا هم يقاب شده  ریتصاو يرو نگاهش

 .کوب را روشن کرد واریرنگ خواباندش و د یتخت حفاظ دار آب يتو

 .اتاق را ترك کرد یشد و به آهستگ دهیبرق کش دیکل يرو دستش

 .باز بود دشیسف يمردانه  راهنیپ يتخت و دکمه ها يبود رو دهیدراز کش انیشا

 .يوارینوك انگشتان پا رفت سمت کمد د يرا گذاشت کنار در و رو شیسر و صدا کفش ها یب

 .دارمیب: گوشش را پر کرد انیشا يگرفته  يصدا

 !؟یکنیلباس عوض نم: و نگاهش کرد دیچرخ

 ...نه: اش یشانیپ يرا مجدد گذاشت رو ساعدش

 .رمیدوش بگ رمیمن م... خب _

 .برقم خاموش کن: و گفت دیجه رونیب شیلب ها انیاز م يخفه ا ي باشه

 .دیکش رونیرا ب شیلباس ها يگفت و کشو يچشم کشدار و حرص زده ا ساراناز

 .بست شیکشو را با فشار زانو برداشت و یتوجه به ست نبودن لباس ها، تاپ و شلوارک یب

 .آب گرم و سرد را همزمان باز کرد ریحمام و ش يتو رفت

 .دیکش نییپا یرا با بدبخت راهنشیپ پیرا برد پشت کمرش و ز دستش

 .یآب - دیسف يها کیسرام يرنگش افتاد رو يریش راهنیپ

و  دیکش رونیفر شده اش را از صورت عقب زده بود ب يکه موها یمشک ییلب وان و چند سنجاقِ مو نشست

 .دوش ریتمام قد رفت ز

 .اش غلبه کرده بود بند رفت یآب که بر گرم ينفسش از شدت سرد يلحظه ا يبرا

 .ندیپوستش بنش يسرد را کم کرد و اجازه داد تا آب ولرم رو آب

 !را چه شده؟ انیکرد شا فکر
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 .اش را چنگ زد دهیبهم چسب يموها و

 .دیآن ها را کش يبلندش را سه دور شامپو زد و با خودآزار يوهام

 .دانست یرا نم لشینداشت و دل یحس خوب چیه

 .حمام روشن بود يجا يکه جا يعطر يرو شمع ها ختیشور کرد و با کف دست آب ر گربه

 .سوخت یکه واردش شده بود م ییاز حجم شامپو شیچشمها. دیرا باال کش دماغش

 .دور موها دیچیرنگش را پ ییمویل يو حوله  دیپوش لباس

 . رونیلخ کنان از حمام آمد ب لخ

 يپرت شده بود پا ینظم خاص چیه یبود که ب انیشا يکه متوجهش شد، کمربند و جوراب ها يرییتغ تنها

 .تخت

اال که کت ستش احتم يتنگ سرمه ا يباز بود و شلوار پارچه ا شیکه تمام دکمه ها دیسف راهنیهمان پ با

چشم ها  يتخت و ساعدش هنوز رو يافتاده بود، ولو شده بود رو نییپا يطبقه  منینش يکاناپه  يدسته  يرو

 .بود

 .دیدراز کش انیتخت و با فاصله از شا يرو دیدست و پا خز چهار

 .شیدو پا انیرا بهم چسباند و گذاشت م شیشکمش و کف دست ها يرا جمع کرد تو شیزانوها

 !؟یبخواب يخوایم: تکان خورد تخت

 ...آره: کرد زمزمه

 !دم غروب؟! چه وقت خوابه االن؟ _

 !س؟یبرا تو وقت خوابه برا من ن... خسته م _

 .دارمیمن که ب _

 .نداد یجواب

 .بالش ياز حصار حوله آزاد و پخش شد رو شیرفت باالتر و بعد موها. دیگردنش خز يرو یجسم

 .شهیلک م ینکن روبالش: دیسرعت چرخ به

 .بشه: انداخت پشت سرش یالیخ ینمناك را با ب ي حوله

 .برگشت یقبل شنیو به همان پوز دیبلغور کرد و باز چرخ يحرص زده ا اَه

 .دیساتن گوشش را پر کرد و لرز یزوتخت يمثل سرخوردن رو يکشدار سیف يصدا
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 !؟یبخواب يخوایواقعا م: کتفش یبرهنگ ياز پشت سر نشست رو انیشا يها لب

 کار کنم؟... ـ◌ٔ یچ: نلرزد شیکرد صدا یسع

 ...سر شانه اش گرید يبوسه  کی... بعد يا هینکرد و ثان افتیدر یحواب

 ...شانه یفرو رفتگ بعد

 ...گردن يانحنا يرو گرید یکی

 ...گوشش ریباالتر ز یکم

 .حرکت برش گرداند کیو با  شیدور کمر و پهلوها دیچیپ چکیکه مثل پ ییدست ها و

 .پلک زد و آب دهانش را قورت داد انیدر چشم شا چشم

 !؟یبخواب يخوایم _

 ...نه: زد لب

 ...لبش يدلچسب تر نشست گوشه  نباریا... گرید يبوسه  کی

 .نفسش بند رفت انیوزن شا ینیگرفت و از سنگ نفس

 .گردنش فرو برد يانحنا يرا تو سرش

 .را عقب برد انیشا راهنیپ يرا باال آورد و سر شانه ها شیدست ها ساراناز

 .انداخت يرا گوشه ا راهنیخودش پ انیتا آرنجش و بعد شا رساند

 .تاپش را گرفت يلبه  گریکمر سارا و با دست د ریرا سر داد ز دستش

 .انیشا راهنیکنار پ ییاز سرش رد شد و احتماال افتاد جا یسرش و تاپ مشک يرا برد باال شیدست ها سارا

 ...انیشا: کرد زمزمه

 .منتظر ابراز عالقه... بود منتظر

 .دیسرش پتک کوب يگفتن ساراناز انگار تو انیشا

 ...ــــــان◌ٔ جـ... جــان: گفتیم يبم شده ا يبا حرارت و صدا یکی

 ...ــــانیک... شنوهیمامانت م... انیک... سسس: دیخند یو با عشوه م زیکه ر یکی و

 .دیکش یرا با ناز م يگفتنش الف متصل به  انیمثل شا درست

 .دیرا عقب کش سرش

 .به رنگ خون در امده بود شیچشم ها يدیسف
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 ...ــانیک: ساراناز تکان خورد يها لب

 .ستمین انیمن ک ان؟یک یگیچرا م... من... من: گلو گره خورد يتو نفسش

 !؟یم کن وونهید يخوایم! ؟ینیبیم انیمنو ک: چنگ شد انیشا يپنجه  انیالغر ساراناز م يبازو

 !هــــان؟: را محکم فشار داد شیبازو

 ...من... من نگفتم: جمع شد انیتن شا ریز شیرا منقبض کرد و پاها عضالتش

 .انیمن گفتم شا: بود دهیسر حد مرگ ترس تا

 ...انیبه خدا گفتم شا: و هق زد رونیب دیچشم چپش جه يقطره اشک از گوشه  دو

 ◌ٔ .ساراناز یشانیپ يرو دینبض گرفته اش چک ي قهیشق ياز رو انیعرق شا قطره

 .ساراناز از فشار مشتش فرو رفت يپهلو کینزد ییرا به خوشخواب فشرد و جا مشتش

 یرا محکم م شیها قهیتخت افتاده بود و شق يعرق، کنار سارا رو سیخ یبعد، نفس نفس زنان و با تن یلحظات

 .فشرد

 .انیشا: شد زیمخیآرنجش را به خوشخواب فشرد و ن ساراناز

 .رفت نییحرکت از تخت پا کیو با  دیچرخ انیشا

 .رونیبه چپ و رفت ب دیکش تیتراس را با زور و عصبان ییکه در کشو دشید

 ؟یکنیم ينطوریا... چرا: دهانش يدستش را فشرد رو کف

 .برنگشت نگاهش کند یحت انیشا

 .دیچک یم شیگونه ها يتند تند رو شیها اشک

 .دیدستش آمد به تن کش ریرا که ز يزیچ نیشد و اول خم

 .بود انیشا راهنیپ

 .نییرا به هم رساند و از سمت چپ تخت رفت پا راهنیپ يها لبه

 .نجایا ایسارا ن: دیرا کش شیبا تمام قدرت موها انیشا

 .تراس يرا کنار زد و رفت تو دیسف ریحر ي پرده

 .یکن تیمنو اذ يخوایکه م ییتو: سنگ سرد کف تراس لرز به تنش نشاند یخنک

 ...سارا: نرده ها يشکم خم شد رو از

 ان؟؟؟؟؟یگفتم ک یمن ک: برهنه و سفتش يبازو يکف دست محکم زد رو با
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 ...غلط کردم... دمیمن اشتباه شن... سسسس: را گرفت شیو بازوها دیچرخ

 .دیلرز یم انیشا يدست ها انیم تنش

 .دیترس یبه رنگ خون در امده بود م شیاش برجسته شده و چشمها یشانیکه رگ پ یانیشا نیا از

 ...خودمه ریتقص... سیتو ن ریتقص: را محکم تکان داد و رفت عقب شیبازوها

 ...مـــــن. من اشتباه کردم... خودمه ریآره تقص: تکان داد نییرا تند تند به باال و پا سرش

 ...سارا _

 .رفت داخلو با حرص پرده را کنار زد و  دیچرخ

 .دیتراس کوب يفلز يو با پنجه محکم به نرده ها دیرا کش شیموها انیشا

 .نفوذ کرد انیو درد تا مغز استخوان شا دیها در جا لرز نرده

 .داد هیتک واریو به د نیزم يجا نشست رو همان

 يمچاله شده رو یزن ،يا شهیدرب ش يسوخته شده و آن سو يگارهایبعد، اطرافش پر شده بود از ته س یقیدقا

 .دیلرز یم هیتخت از شدت گر

 

* * * 

 .دیآه کش نهیبه آ رهیپف کرده و ملتهبش فشرد و خ يپلک ها يدست ها را رو کف

 .داشت کم کند یطوالن ي هیرا که نشان از گر شیچشم ها يتوانست التهاب و قرمز یجوره نم چیه

 .دادینشان م زیه اش را به شدت ترحم برانگچهر ده،یرنگ پر يو گونه ها دهیخشک يبر آن، لب ها عالوه

 نهیآ يتو انیحوله پوش شا ریبعد، تصو یقطع شد و لحظات دیرس یکه از حمام به گوش م یشرشر آب يصدا

 .افتاد

 .رنگ بلند شد دیکوتاه سف مکتین يو از رو شیآرا زیم يو پد را پرت کرد رو پنکک

 .حاضر شود يگذاشت مقابل سود یم شیکه حال درونش را واضح به نما يتوانست با چهره ا یوجه نم چیه به

 .تخت يرو دیگرفت و خز دهیرا نشن انیشا ریصبح بخ ي زمزمه

 ؟یباز بخواب يخوایم: سمتش دیچرخ انیشا یبا کنار زدن روتخت همزمان

. يوزم آوردبه ر یچ شبیبفهمن د ایهمه دن خوادیدلم نم: سرش و سرد و خشک گفت يرو دیرا کش مالفه

 .بگو ساراناز هنوز خوابه یرفت
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 ...من نیبب... سارا: فرو رفت انیوزن شا ینیتخت از سنگ تشک

 .گم یجدا م نویا. لهیتکم تمیظرف. بشنوم یچیه خوادیواقعا االن دلم نم _

 .لحظه هیگوش بده ... سارا: حرکت ملحفه را کنار زد کیجلو رفت و با  دستش

 .االن نه. گوش بدم خوامینم: رونیب دیانگشتانش کش انیخنک ساتن را از م يتقال پارچه  با

 ...االن نه: اش و نجوا گونه تکرار کرد یشانیرا گرفت به پ دستش

 .کرد ینگاهش م دیسر خورده و ناام انیشا

 .و از جا بلند شد دیکش یپوف

 .دادیم حیتوض شب قبل را هضم کند بعد يتا ماجرا دادیبه ساراناز فرصت م دیبا دیشا

 .داشت یحیکارش توض ياگر برا البته

 ...را تا سر حد مرگ ترسانده بود و بعد هم چارهیحال دختر ب نیشده بود و با ا شقدمیبود که پ خودش

 .را گشود يواریکمد د یلیر درب

 .دیشن یرا م دنشیلباس پوش فیخش خش ضع يصدا ساراناز

 .دیباال آمده اش و آه کش يزانوها ياش را چسباند به کاسه  یشانیپ

تو : انیشا يو بعد هم صدا دیبر هم خوردن در و متعاقب آن گشوده شدن درب اتاق مجاور را شن يصدا

 !؟يداریب

 .بـَّ گفتن آبان گوشش را پر کرد بـَّ

 آنچنان شگفت زده یرا به زبان آورده بود، همگ یالبیدو س يواژه  نیبار ا نیاول يکه آبان برا شیروز پ سه

 .شد ینم دهیشن یاز کس ییصدا نیکوچکتر یلحظات يشده بودند که برا

 .آبان به بغل خشکش زده بود انیشا

 .اشک چشمش را گرفته بود يباز مانده و سود مهین رتیساراناز از فرط ح دهان

 .شده بود يهمه عاد يبارها و بارها از زبان آبان در طول روز، برا دنشیحاال انگار شن اما

 .کرد زیت گوش

 .شد ینم دهیشن گریآبان د يصدا

 .رفت یم نییاز پله ها پا انیشا

 .رشیچنگ زد به زنج آبان
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 .سوخت گردنش

و با  دیجه رونیشدن گردنبند و سوزش گردنش بود از ته حلقش ب دهیاز کش یکه ناش يسسسس مانند يصدا

 .دیکش رونیآبان ب يانگشت ها انیرا از م ينازك نقره ا ریزنج متیمال

 .آمد یظروف از آشپزخانه م ییجابجا ياصد

 .مامان جان ریصبح بخ: دیبه سمتش چرخ يسود رش،یصبح بخ يرا به همان سمت کج کرد و با صدا راهش

. يشد داریا چه زود ب: دستش داشت، گفت يبود و قالب کره را تو ستادهیا خچالی يروبرو کهیدرحال ترالن

 زو؟یجمع نکنم م

 سارا کو؟: دیپرس يبالفاصله سود و

 .کنم با سارا بخورم یصبر م. نه جمع کن: کرد زمزمه

 .خوابه هنوز: گفت يدر جواب سود و

 .گفت یآهان يسود

 .برو حاضر شو. بجنب مامان: و به ترالن گفت دیرا به سرعت آب کش فیکث يها استکان

 یم ییجا: دیکش رونیا بسرالك ر یرا گشود و قوط نتیآبان را نگه داشته بود، درب کاب یدست کی کهیدرحال

 ن؟یر

 .میگرد یتا عصر برم. چند جا کار دارم هیآره  _

 . را باال انداخت شیابروها

و  انیفقط قصد داشت شا يشد و سود یانجام نم یکار خاص چیواضح بود که از سر صبح تا عصر جمعه ه پر

 .ساراناز را تنها بگذارد

 .رفتن داشت ياش برا یتیترالن نشان از نارضا زانیاو يکه لب ها مخصوصا

 .دیرا شن شانیخداحافظ يبعد صدا یقیآشپزخانه را ترك کردند و دقا يترالن و بعد سود ابتدا

 .داد هیو سرش را به کف دستش تک زیم يرا گذاشت رو آرنجش

 .دیظرف سرالك و خند يرنگش را محکم زد تو یآب یقاشق الک آبان

 .اَه... آبان: و غر زد دیپاش نایشرت شا یسرالك به صورت و ت ظیغل مخلوط

سرالك نابود شده  يو همراه کاسه  دیکش رونیمشتش ب انیو تپلش را گرفت و قاشق را از م دیسف ساعد

 .نکیس يانداخت تو
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 .کرد و خم شد لیحا نکیرا دو طرف س شیها دست

 توانست اشتباهش را جبران کند؟ یم چطور

 آمد را کنترل کند؟ یکه سراغش م یجنون آن نیشد ا یم چطور

 .و سرش را محکم تکان داد دیکش یپوف

 .باعث شد سر برگرداند ییشدن قدم ها کینزد يصدا

 .رفت سمت آبان کراستیوارد آشپزخانه شد و  ساراناز

 .خانه را ترك کردند شیپ قهیچند دق نیو ترالن هم يبود که سود دهیاتاقش د يپنجره  از

 .شد یهوش م یخورد واقعا ب ینم يزیهمان موقع چ اگر

شربت آلبالو وارد معده اش  وانیل کیرستوران صرف شده بود، تنها  ينهار روز قبل و بعد از محضر که تو از

 .شده بود و بس

 .لباستو که يکرد فیکث: و زمزمه کرد دیآبان دست کش يگونه  يرو

 .داشت به آن برسد از دسترسش دور کرد یرا که آبان سع یکینمکدان سرام و

 .اش داشت یتیآبان نشان از نارضا اخم

 .شد یم انیشا هیحالت شب نیا يتو چقدر

 .ختیغذاشو ر _

 .را گفت نیبود که ا انیشا

 .نکرد و آبان را بغل گرفت یتوجه

 .رونیاش را پاك کرد و رفت از آشپزخانه ب قهی يدستمال دور لب ها و رو با

 .وردجا خ انیشا

 .گرفتنش داشت دهیدر ناد ینحو ممکن سع نیبه بدتر ساراناز

 حرکات؟ نیا یچ یعنی: عجله پشت سرش رفت با

 به کارش برسه، خب؟ یتا مامان نجایا نیبش: روروئک نشاندش يو تو دیبا پا روروك ابان را جلو کش ساراناز

 .نیمنو بب: چنگ شد انیشا يپنجه  انیم شیبازو

 .اش از درد جمع شد چهره
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 یگیچرا م: زده بود ادیبا تمام قدرت فشرده و فر شبیگرفته بود که د شیانگشت ها انیرا م ییهمانجا انیشا

 ان؟؟؟؟؟یک

 .پر شد شیچشم ها يهم فشرد و کاسه  يرا رو شیها لب

 !حرف بزنم؟ يذاریچرا نم ؟یکنیم ينطوریچرا ا: تکانش داد انیشا

 .يزد شبیحرفاتو د: و عقب راندش انیشا ي هنیس يدستش را فشرد رو کف

 ؟یسخت تر کن زویهمه چ يدوس دار_

 .نمتیکه جلو چشمم نب نهیا خوادیکه دلم م يزیاالن تنها چ _

 .نییساراناز سر خورد پا يبازو يشل شد و از رو انیشا يها انگشت

 .از دردش را آزاد کرد و همان محل دردناك را فشرد یناش يباالخره ناله  ساراناز

 !ه؟ینجوریا... خب لهیخ... باشه: عقب رفت انیشا

 .کاناپه يو خودش را پرت کرد رو دیچرخ و

 .به دست برگشت به سالن یبعد با سر و صدا و جاروبرق یخارج شد و لحظات دشید ياز محدوده  سارا

 .خچالیسر  کراستیآشپزخانه و  يکرد و رفت تو شیرها همانجا

 .ظرف برداشت و به دهان گذاشت يتو هیاز الو يچنگال مقدار با

 . گرددیکرد کم کم جان به تنش برم حس

 .برداشت و لقمه گرفت یتکه نان زیم يسبد رو از

 .حس گرفت و تنش گرم شد شیها دست

 .شیپا يآبان را از روروکش برداشته بود و نشانده بود رو انیسالن که برگشت، شا به

 .را به برق زد و افتاد به جان خانه یبرق جارو

و  يکارها را گردن سود يو همه  دیخوابیو م خوردیکه م دینبا. آمد یاو هم به حساب م يانجا خانه  حاال

 .انداخت یترالن م

 .جا مانده بودبه  ینیریکاناپه از شب قبل خرده ش يها هیپا کنار

 .دیرا جارو کش رشیو ز دیست را با زحمت کنار کش مین يجلو يا شهیش زیم

 .کرد ینگاهش نم انیشا

 .ستدیپا با يآبان قرار داده بود تا به کمک آن رو اریاشاره اش را در اخت انگشت
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 .پاهاتو جمع کن: سرد گفت ساراناز

 ...چششششمممم: چپ نگاهش کرد چپ

مامانت نباش بذار به  يتو دست و پا. نمیبب نجایا ایب: و آبان را بغل گرفت دیکاناپه باال کش يرا رو شیپاها

 .برسه شییزناشو فیوظا

گردنش را باال  د،یکش یرا جارو م انیقرق شده توسط شا يکاناپه  يدر همان حال که خم بود و جلو ساراناز

 .آورد و چشم غره رفت

 .پررو. منه ریتقص یه چکنه انگار هم یرفتار م يجور هی _

 .زدیبا خودش غر م زیر زیر

 .بوسه گرفت شیو ناغافل از لب ها دیگردن کش انیشا

 .لبش يرو دیهول شده عقب رفت و دست کش سارا

 .گرفته بود یرا به شوخ زیانگار همه چ انیشا

 .که هست نهیهم: را باال انداخت شیابروها انینگاهش کرد و شا یبرزخ

 .داد رونیب ینیاز ب تیرا با عصبان نفسش

 .چشمش يانگشتش محکم خورد تو. انیبا تمام قدرت چنگ زد به صورت شا آبان

 ... آخخخخ: دیبا درد و بلند نال انیشا

 .که هست نهیهم: نتوانست خنده اش را کنترل کند ساراناز

 یکش یخجالت نم! ا کنم؟تو رو دعو ادیاالن من دلم م: دیآبان را کش زانیتپل و آو يبا دو انگشت گونه  انیشا

 ...بابات ؟یفهمیمن باباتم بچه م! ؟یکنیدس رو من بلند م

 او بود؟ يققط برا انیاخم و تخم شا. دیلب ساراناز ماس يرو لبخند

 شیرا تا مرز جنون پ انیگذشته که شب قبل شا ياز همان رابطه ها... انینشانه از حضور ک نیآبان بارزتر مگر

 برده بود، نبود؟

 !را که با آبان دارد، با ساراناز هم داشته باشد؟ يتوانست همان رفتار ینم چرا

 .دیرا دنبال خودش کش یدور شد و جاروبرق يحرص بارز با

 .کرد یم يبه پسر خودش هم حسود یحت ان،یبود اما در مواجهه با شا مسخره

 .دیچیپ یم سرش يتو یهوم هوم سرسام آور جاروبرق انیاز ته دل آبان م يخنده ها يصدا
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 .ستادیعرق از کار ا سیو خسته و خ دیسالن را جارو کش کل

 .شده بود به سرعت جمع شد دهیسر تا آن سر سالن کش نیکه از ا یلیطو میجارو فشرد و س يپنجه رو با

 .آشپزخانه مرتب بود خوشبختانه

 .به ساعت انداخت ینگاه

 .صبح بود ي قهیو ده دق ازدهی هنوز

 .دیجارو را دنبال خودش کش یخستگ با

 .نهیسنگ. برمش یبده من م: روروئکش يآبان را نشاند تو انیشا

 .را همانجا رها کرد و به طرف پله ها رفت یمقاومت جارو برق یب

که ساراناز از  ییکوچک و گلدان ها و تابلوها يد يقرمز، ال ا - دیست سف میباال با ن يکوچک طبقه  منینش

 .پر شده بود خانه اش آورده بود

 .پوزخند از کنارشان گذشت و وارد اتاق خواب شد با

 ...چقدر ذوق و شوق داشت، اما حاال دیچ یانجا را م یوقت

 .کرده بود رانیرا و شیشبه کاخ آرزوها کی انیشا

 .اش را برداشت و به حمام رفت حوله

 .بود دهیاز فرط عرق به گردنش چسب شیموها

 .ته بزند و خودش را راحت کند همه را از شدیکرد کاش م فکر

 .سرش يرو ختیشامپو ر و

 .کردن داشت هیبه گر یبیعج لیتما

لغزد از دل پرش است  یم شیگونه ها يکه تند تند رو یداغ يدانست اشک ها ینم. سوخت یم شیها چشم

 .شده شیکه وارد چشمها ییشامپو

 . آب لعنت فرستاد یدوش و به داغ ریز رفت

 .ردیبگ رادیو زمان ا نیاز زم خواستیم دلش

نه گذشته و . با شخص خودش مشکل دارد انیکه شا دیرس یم جهینت نیبه ا دید یبا آبان را که م انیشا رفتار

 .اش ندهیحال و آ

 .کند رییو رفتارش با آبان هم تغ دیبگو يزیچ انیبه شا دیترس یحال م نیا با
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 .آب سرد و گرم را همزمان گشود ریوان نشست و ش لب

 .دیترس یم انیاز شا يطرز احمقانه ا به

 .که در حال پر شدن بود یوان يرا خم کرد تو وپیشامپو بدن فشار آورد و سر ت يحرص به بدنه  با

 ؟يذره هم فک نکرد هیکه  يخاك تو سرت لنگ شوهر مونده بود: خودش غر زد با

 .وان فرو رفت يتو و

 . شوهر نمانده بود لنگ

 .را دوست داشت یلعنت انیبا تمام وجود شا یول

 ...شتریهم ب انیاز ک یشد و با خجالت به خودش اعتراف کرد حت يمجددا جار شیها اشک

 ...سارا: دیدر کله کش ياز ال انیبه در خورد و شا يا تقه

 !تو؟ يایبهت اجازه داد ب یک: زد غیآب کف ها فرو رفت و ج ریگردن ز تا

 شده؟ یخب مگه چ: قدم به عقب برداشت کی

 ؟يدار کاریچ: دیبغض و خشم توپ با

 .تونم ساکتش کنم ینم. کنه یم هیآبان داره گر ایب _

 بچه مو؟ يکرد کارشیچ _

 کردم بچه تو؟ کارشیچ: زده گفت رتیرا باال انداخت و ح شیابروها

 .سوخت شیچشم ها. صورتش يرو دیپشت دست کش با

 .امیبرو االن م: کرد نیف نیف

 .دیرا کوب در تیعصبان تیبا نها انیشا

 .یلعنت: دیآب کوب يمشتش را رو هیبا گر ساراناز

 . آمد رونیوان ب از

 .شد یکردم چ یفکر م یچ: کرد زمزمه

 ...دوش ریرفت ز و

 .دیرس یواضح به گوشش م انیشا يکرد، صدا یپهلو محکم م يتن پوشش را که رو بند

 .عجله حمام را ترك کرد با

 .شکمش يآبان را نشانده بود رو انیشا
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ابان زمزمه  يسرخ شده  ینیگونه ها و چشم ها و نوك ب دنیشد و سارا با د زیخ میتخت ن يساراناز رو دنید به

 !شده مامانم؟ یچ: کرد

 .حرکت بلندش کرد کی با

 .سین يزیچ. نیپارکت خورد زم يرو: گفت انیشا

 .فدات بشم یاله! دردت اومد مامان؟: نرم و معطر آبان چسباند يرا به موها شیها لب

 .تن پوشش ي قهیچنگ زد به  آبان

 هوم؟! گرسنشه؟ يپسر: گوشش پچ پچ کرد يو تو دشیبوس

 .نشست انیسمت تخت و پشت به شا رفت

 .افتاد یهم م يکم کم رو شیدادن به آبان شد که پلک ها ریاخم کرد و سارا مشغول ش انیشا

 .دیشن یرا از پشت سرش م انیشا یو عصب قیعم ينفس ها يصدا

 .تخت بگذاردش يتوانست رو یخوابش برده بود و نم آبان

 .انیشا: را کنار گذاشت و زمزمه کرد غرورش

 .دیاز پشت سرش شن يخفه ا هوم

 .دستم خواب رفته. ریآبانو بگ ایب _

 .ظاهر شد شیرو شیپ انیتکان خورد و شا تخت

 .برداشت شیدست ها يآبان را از رو یآهستگ به

 ش؟یبر یکجا م _

 .اتاقش يتو: درب اتاق را گشود اطیاحت با

 .نگفت يزیچ سارا

 .رفت و سارا از جا بلند شد رونیب انیشا

 .کرده بود سیرا خ یروتخت شیموها آب

کوتاه و  ریحر يها نیرنگش را که آست ییمویل ییرو زانو ینازك و نخ راهنیرا گرفت و پ شیحوله آب موها با

 .داشت به تن کرد نیپرچ

 .را برداشت ونشیسر جمع کرد و لوس يباال رهیگ را با شیموها

 .کمرش نشست یتخت يرو یدست یگذاشت که گرم شیآرا زیم يجلو مکتین يرا باال آورد و رو شیپا
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 .را منقبض کرد عضالتش

 .شکمش يرو دیرد شد و لغز شیاز کنار پهلو انیشا دست

 ...اراده شکمش را داد تو یب

 سر و صدا وارد اتاق شده بود؟ یچطور انقدر ب انیشا

 .يدیم یخوب يچه بو _

 .ولم کن: تکان خورد معذب

 چرا؟: گوش و گردنش نشست يرو انیگرم شا نفس

 ؟یکن تمیاذ يخوایباز م _

 کنم؟یم تتیمن اذ: را کنار زد شیموها یدست کی

 .یکنیم رمیتحق: گردنش جمع شد يرو انیشا يدندان ها میاش از فشار مال چهره

 !من؟ _

 ...آره تو: شده بود ریقدرتمندش اس يبازوها انیم

 .دیشن ینم انیشا

 .را خم کرد گردنش

 .نکن: دیبود شن یتیرا که از سر نارضا انیغرغر شا يصدا

 ...دمیقول م: پر آبش يچشمها يحرکت چرخاندش و زل زد تو کیبا  و

 ؟یکه چ _

 .دمیقول م: و باز گفت دیهر دو پلکش را بوس يرو

 ؟یکه چ يدیقول م _

 .دوست دارم: کرد سمت تخت تشیهدا ینرم به

 ؟يدیقول م ویچ _

 ...ـــــــــسسسسیه... زمیعز... سارا _

 .خوشخواب فشرد یِرا به نرم شیشانه ها انیو شا دیچک اشکش

 

* * * 
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 .پشت پلکش دیخنک غلت خورد و دستش را کش يمالفه ها انیم

 .کرد یم یبهش دهن کج انیشا یخال يجا

 .يبالش کنار یخنک يرو دیداد و دست کش رونیب یقیرا با آه عم نفسش

 .خوردیهوا تاب م يتو یباز تراس به نرم مهیدر ن يجلو ریحر ي پرده

 .به دست تصور کند گاریتراس و س يداده به نرده ها هیرا تک انیسخت نبود که شا اصال

 .دیشد و مالفه را با خودش باال کش زیخ مین

 .تنش نشسته بود يوت یدلچسب رخوت

 .ممکن بود ریغ بایرفتار کند، تقر میمال نینچنیشدن نداشت ا وانهیتا د يفاصله ا شبیکه د یانیشا نکهیا باور

سرش را از دست حرکات  انیهر آن شا دادیرا داشت که احتمال م انیشا يشدن دوباره  یاسترس عصب آنقدر

 .ساراناز به تاج تخت بکوبد

 .بالفاصله پس از معاشقه ترکش کرده بود انیشا نکهیرفته بود جز ا شیخوب پ زیچ همه

 .برداشت یپاتخت يرا از رو راهنشیشد و پ خم

 .شکر داشت يتا آخر آرام مانده بود، خودش جا انیکه شا نیکرد، اما هم یم یاحساس سرخوردگ یکم نکهیا با

 ؟یخوب: دیپرس متیبا مال انیکنار رفت و شا پرده

 .گفت یوملبخند اوه با

 .یستیخوب ن ادیفک کنم تو ز یول: به چهره اش گفت یقیتخت آمد و ساراناز با نگاه دق يزانو رو دو

 .کنهیسرم درد م خردهیفقط .. خوبم... نه من: دیشانه اش را بوس سر

 .ذوقش زده بود يتو گاریتلخ س يبو. اخم کرد ساراناز

به ساراناز  یرا تحمل کرده که باز احساس حقارت و سرخوردگ يدانست چه فشار ینم انیکس جز خود شا چیه

 .دست ندهد

 .ساراناز فرستاد ي دهیو کش فیظر يانگشت ها يرا ال شیها انگشت

 .لبخند زد شانیبه تفاوت رنگ پوست و برق حلقه ها سارا

 ...گرسنمه: و زمزمه کرد دییسا انیشا ياش را به شانه  گونه

 .منم: زد لب
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 . له گرفتاز سارا فاص و

 .از هم جدا شد شانیها دست

 !سفارش بدم؟ يخوریم یچ _

 ...هست هیالو: را صاف کرد ینوك انگشت چروك روبالش با

 .دهیگند م يبو. با مرغ دوس ندارم هیمن الو _

 !گند؟ يبو: اش نگاه کرد یناراض يو به چهره  دیرا عقب کش سرش

 ...تو بهتره ونیلوس يبو: گفت انیشا

 اش دارد؟ ییمویل ونیبه لوس یچه ربط هیالو يرا باال انداخت و فکر کرد بو شیابروها

 .دیبوس یگردنش را م يبا حرارت انحنا انیشا

  ...درست کنم پس يزیچ هیبذار برم : شیبازو يرو زد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .رفت نییتخت پا ياز آن سو چیو مالفه پ دیخودش را عقب کش و

 !اومد؟ یاز کدوم جهنم نیا... آخ: و خم شد دیکش يخفه ا غیج ش،یکف پا يزیحس فرو رفتن جسم ت با

 شد؟ یچ _

آبشو : و لبخند خسته و کمرنگش چشم غره رفت انیو به شا دیکوب یپاتخت ياش را رو مهینصفه ن پسیکل

 ... چلو شد دنیکش

 .نگاه کرد پسیکل انیدر م یکی يبه دندانه ها انیشا

 .ز باز کردهسارانا يآن را از موها یآورد ک ینم ادیبه  اصال

 .شد رهیخ دنشیلباس پوش به

 .لعزاند یهم م يرا رو یتونیو ز يدود يشد و تارها یم دهیکش شیموها انیکه م یبرس به

 ...است به جز یدوست داشتن شیساراناز برا زیکرد همه چ فکر

 ه؟یچ: کنسول گذاشت يو سارا برس را رو دیکش یآه

 ه؟یچ یچ _
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 ؟یکش یچرا آه م: سرش يدور تاب داد و برد باال کیرا  شیموها

 کشم؟ یمن آه م _

 ؟يدیاالن آه نکش نیهم _

 ...نه _

 .یکش یم گاریتو فقط س یگیراس م: چشم نازك کرد و طعنه زد پشت

 .دیترک یکرد م یاش را ابراز نم یتیاگر نارضا جدا

 .لبخند زد انیشا

 !کتلت؟ ای يبندر ای يخوریناگت م... ایب: به طرف در رفت ساراناز

 .یفک کنم تو از همه شون خوشمزه تر باش: دیپر نییجهش از تخت پا کی با

 

* * * 

 

 .را با سر انگشتانش شانه زد شیو موها ستادیا نهیآ يکرد، جلو یلب زمزمه م ریرا ز يکه ترانه ا ینیح

 .سوخت یشد که به شدت م رهیگونه اش خ يرو یسطح یدگیو به بر دیگردن کش نهیآ يجلو

 ...انیشا: صدا زد سارا

 .دیچرخ

 صورتتو؟ يدیباز بر: گفت غشیبه صورت شش ت یاش را داد دستش و با نگاه دهیاتوکش راهنیپ ساراناز

 .سین يزیچ: را گفت راهنیپ يلبخند محو با

 .را باال انداخت شیابروها ساراناز

 نرفته؟ ادتیقرارمون که : بستن دکمه ها گفت نیو ح دیرا به تن کش راهنیپ انیشا

 ؟یقرار چ: را مرتب کرد یشد روتخت خم

 برات؟ رمیکنکورو بگ يکتابا _

 نرفته؟ ادتی: و با مکث گفت ستادیاز حرکت ا شیها دست

االن  نیبب. خوره یبر نم ییدو ساعت درس خوندن به جا یکی يحاال با روز... يسارا تو همه ش تو خونه ا_

 .یکنیکه نداره شانستو امتحان م يضرر. يسال فرصت دار کیاز  شتریتا کنکور سال بعد ب. شتهبهیارد
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 .نشست شیلب ها يرو يو بالفاصله لبخند محو دیچرخ انیبه شا رو

 شتریب ،یآب نیداشت و ج يو سرمه ا یو آب دیسف ياز رنگ ها یبیجذب چهارخانه که ترک راهنیبا آن پ انیشا

و چهار سالش  ستیب گرید يمرد متاهل که تا سه هفته  کیشده بود تا  یرستانینوجوان دب يبه پسرها هیشب

 .شدیم

 !ه؟ینظرت چ _

 ...بگم یدونم چ ینم: زد و افکارش را منظم کرد پلک

 رم؟یپس کتابا رو برات بگ _

 ...ریبگ: شانه باال داد کرد،یرا صاف م انیشا راهنیپ نیآست يبا وسواس تا کهیرفت و در حال جلو

 انقالب؟ بعد از ظهر؟ میبا هم بر يایم _

 ؟يتا ساعت چند کالس دار: را هم مرتب کرد راهنیپ يشانه ها سر

 دنبالم، خب؟ ایب... ذارمیبرات م چویسو... چهار _

 ...نه: قدم به عقب برداشت کیو با ترس  ناخوداگاه

 !نه؟ یچ _

 .نمیش یتو نم نیمن پشت ماش _

 چــــــــرا؟: و متعجب گفت کشدار

 بلند؟ یپشت شاس نمیبعد بش. ترسم یم یاز رانندگ شینجوریمن هم _

 .یعادت کن دیبا _

  ؟یچ یعنی _

 ...نیهم یعنی _

 نابود بشه؟ نتیماش واریخوبه بزنمش به د _

 .سرت يفدا: نهیسمت آ دیشانه اش را باال داد و چرخ يدیق یب با

 .دیکش يکالفه ا قینفس عم ساراناز

 .حدودا خودتو برسون نیا میتا چهار و ن: کنسول و ادکلنش را برداشت يرا انداخت رو نیماش چیسو انیشا

 ...امیمن نم _

 ...يایم: زد شخندیبه صورت درهم ساراناز ن نهیو از آ شیگلو ریپاف زد ز دو
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 ...زورگو: هم فشرد يرا رو شیها لب

 .را برداشت و به طرفش گرفت انیشا فیک

 هوم؟ گه،ید يایم: دشیدست ساراناز را گرفت و به آغوش کش ف،یک يجا به

 .زمزمه کرد و ساراناز انگار خلع صالح شد شیموها انیم

 !؟...با شهینم ن؟یبا ماش: گفت یهمان آرام به

 .نیبا ماش: شینرم و خوشبو يبه موها دییاش را سا گونه

 ...نداره اصال یلباس تابستون. آبانم لباس بخرم يبرم برا دیبا... باشه _

 ...خب: پچ کرد پچ

 ...دوست دارم: با مکث افزود و

 .منم: لب زد ساراناز

 .ساراناز به حرکت در آورد يموها ياشاره اش را ال انگشت

 یلیمن خ... سارا: دور انگشتش دیچیها را پ يدسته ازدود کیو  یتونیز يپراکنده  يتارها يرو دیکش دست

 ...فقط به خاطر... شمیپرخاشگر م. کنمیم یموقع بدخلق هی... شمیاگه تلخ م... دوست دارم

 .نشه ریکالست د: را باال گرفت فیآمد و ک رونیآغوشش ب از

 ...باشه: هر چند تلخ بود. کرد لبخند بزند یو سع دیآه کش انیشا

 .رونیلوله شده را برداشت و از اتاق رفت ب يها طرح

 .خواب بود. به ابان زد يرفتن از پله ها سر نییاز پا قبل

 .و ترالن مشغول خوردن صبحانه بود دیچرخ یآشپزخانه م يتو يسود

 .یبرسون ییتا جا دیصبر کن منم با: دهان پر گفت با

 .برم امروز ینم نیماش: دینوش يچا يا جرعه

 چرا خب؟: دیلب ورچ ترالن

 .امیمن با آژانس م ونیببر ماش: گرفت یبا وسواس لقمه م ساراناز

و گردو به سمتش دراز شده بود  ریپن يحال دست ساراناز را که با لقمه  نیبه خوردن صبحانه نداشت با ا عادت

 ...سارا... مامان خدافظ. امیباشه باهات م یکی رامونیکه مس ییترالن بجنب تا جا... میقبال حرف زد: رد نکرد

 .تا دم در امیباهات م: حرفش يتو دیپر
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 .و ساراناز آشپزخانه را ترك کردند انیلبخند زد و شا قایعم يسود

 !!!قبال تذکرات الزم را داده بود يسود. پا زد و با سرعت از کنارشان رد شد شیها یکتان ترالن

 ارم؟یآبانم ب: خم شد و سارا گفت شیکفش ها دنیپوش يبرا انیشا

 ؟يبراش لباس بخر يخوایمگه نم _

 .دونمیرو م زشیسا: زد هیتک واریشانه به د از

 .نیپا چند بار زد به زم يو با پاشنه  ستادیا راست

هر طور خودت : کند، اما خونسرد گفت يعصر تا شب را فقط با خود ساراناز سپر کیخواست  یدلش م نکهیا با

 .یدونیم

جمع سه  ایرش در جدا کردن آبان از ماد یخودش، سع ندیخوشا يوجه برا چیقبال تذکر داده بود به ه يسود

 .ممکن است ساراناز را آزرده کند نینفره شان نداشته باشد و ا

 ...فعال... منتظرتم: و گفت دیشد گونه اش را بوس خم

 .به سالمت: را تکان داد سرش

 .دیکش یقیرا بست و نفس عم در

به سرانجام  انیدر م یکیکه  یدغدغه و روابط نهمهیا انیم... انیشا ریاخالق و رفتار متغ ریو واگ ریهاگ انیم

زده به نرده  هیکه تک دشیدیم يداریخواب و ب انیرو آورده بود و شب ها م گاریکه باز به س یانیشا... دیرس ینم

 !!!گذاشت؟؟؟ یدلش م يکجاواقعا درس خواندن را ... کندیدود م گاریتراس چطور س يها

 

* * * 

 

 .را چک کرد ششیو آرا دیکش رونیب فشیاش را از ک یبیج ي نهیآ

 .و محو و هنر دست ترالن مختصر

 ...جوجو یبابا خوشکل: از سمت راستش گفت یبم يصدا

 .اخم سرش را چرخاند با

 ...اخمشو... جووووون: بم باز گفت يبا همان صدا پسرك
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بود کامال به  دهیچیدور دور گردنش پ نیکه چند یو شال يبلند فرفر يبا آن موها دنشیو طرز لباس پوش چهره

 .خوردیها م يهنر

 .و استارت زد دیرا باال کش شهیحرص ش با

 .فرمان يهنر پارك کرد و سرش را گذاشت رو يدانشکده  يجلوتر از ورود یکم

 .نبود انیاز شا يگذشته بود و خبر قهیدق ستیقرار داشت، ب انیکه با شا یمیساعت چهار و ن از

 .دادیرا هم جواب نم لشیموبا

 .خورد، سر بلند کرد شهیکه به ش يتقه ا با

 .بکشد نییرا پا شهیاشاره زد تا ش انیشا

 تو؟ ییکجا: غرغر گفت با

  ؟يمعطل شد یلیخ... سالم _

 .نیخودت بش ایب... شهیم یساعت مین هی _

 .شد ادهیرا باز کرد و پ در

 زنشه؟ نیا: گفت ینازک يصدا

 .سر برگرداند يبا کنجکاو سارا

چسبانده بودند،  نهیبزرگشان را به س يها یهر دو تخته شاس کهیدر حال رهیخ رهیجالت و خخ یدختر ب دو

 .کردند ینگاهش م

... گهیاحتماال هست د: به تن داشت یچرك کوتاه یصورت يکه مانتو يرا باال انداخت و دختر شیابرو يتا کی

 .ندازهیهست حلقه م يدو هفته ا

 .سارا میبر نیبش... شرمنده که با شما هماهنگ نشده... آره زنمه: دیکله کش نیاز پشت ماش انیشا

 ...واه: پشت چشم نازك کرد دخترك

 .ادب یچه ب: اش گفت یدست بغل

 .گازش را گرفت و با سرعت دور شد انیشا

 .اعصاب یچه ب: لب گفت ریز ساراناز

 ؟ياوردیآبانو ن ؟یخوب. ..رفتار کرد ينطوریهم دیجماعت با نیا يجلو: زد و دستش را گرفت لبخند

 .مامان شیگذاشتمش پ _
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 م؟یکتاب بخر میاول بر: تکان داد سر

 واقعا واجبه؟: اش انداخت ینیب يرو ینیچ

 ست؟ین: چشم نگاهش کرد يگوشه  از

 .میبر: گفت یتیداد و با نارضا هیتک یصندل یپشت به

 .کرد یراستش بود و ساراناز احساس آرامش م يدنده  يآن ساعت انگار رو. دور زدن راهنما زد يبرا انیشا

 . کرد یکه لج م یامان از وقت یول

 .رساند یگرفت و ساراناز را به جنون م یم رادیو زمان ا نیزم به

 .غروب شده بود د،یکتاب ها که به اتمام رس دیخر

 ابانیتا از عرض خآرم دار را به دست چپش داد و با دست راست، دست ساراناز را گرفت  يها لکسینا انیشا

 .عبور کنند

 ! کتابا؟ نیا يباال میمگه پول علف خرسه که بد دونمیمن نم: غر زد ابانیرد شدن از خ نیح سارا

 .انقدر غر نزن: را فشرد شیها انگشت

 .نشست نیماش ينازك کرد و تو یچشم پشت

 لباس آبان؟ يبرا میبر: دیشد و پرس ریپشت فرمان جاگ انیشا

 .گفت یاوهوم ساراناز

 .آبان ختم نشد يلباس تابستانه برا دیو رو کردن پاساژ ها به خر ریز

 .ستش بدجور چشم ساراناز را گرفته بود فیو ک یکفش پاشنه تخت عروسک کی

 .دوست نداشت انیشا

کفش را  يتق تق پاشنه  يصدا يبه طرز احمقانه ا. پاشنه بلند بپوشد يساراناز کفش ها خواستیم دلش

 .دوست داشت

کفش را به دستش  انیسوخته نشست و شا يرنگ با روکش چرم قهوه ا یمشک یچوب هیچهارپا يرو ارانازس

 .داد

 ...نبود که نیا: اش گفت یباز کردن بند کتان نیح

 .بپوش قشنگه: هوا تکان داد يرا تو کفش
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آخه با کفش پاشنه بلند راحت : نظر گرفته بودش، پچ پچ کرد ریکه با دقت ز یجوان ياز حضور فروشنده  معذب

 .ستمین

 .حاال بپوشش _

 .اش را در اورد و کفش را پا زد یمچ دیجوراب سف ناچارا

 . اوردیرا ب يکفش، اما رنگ قهوه ا گرید ياز فروشنده خواست تا لنگه  انیشا

 ؟يکدوم رنگش رو دوست دار... قشنگه: تدسیپا با يرا هم به ساراناز داد و بعد دستش را گرفت تا رو آن

 .خوامیاون پاشنه تخته رو م. چکدومیه: ستادیا نهیآ ياش انداخت و جلو ینیب يرو ینیچ

 .پاشنه بلند قشنگ تره. سیاون قشنگ ن _

 .راه برم نایبا ا ستمیاصال بلد ن. خب من دوس ندارم _

 .قشنگ تره شیقهوه ا _

 ...انیشا: گفت یحرص

 .زد و به طرف فروشنده رفت يشخندین انیشا

 .بودند مغازه را ترك کردند دهیهر دو کفش را خر کهیدرحال

آن کفش پاشنه تخت  دیکش یدر دل نقشه م انیو شا دیپوش یکرد عمرا اگر آن پاشنه بلند را م یفکر م ساراناز

 .را نکند دنشیگم و گور کند تا سارا هوس پوش ییجا کیرا 

 .ستادیا یمانتو فروش یبزرگ و نوران نیتریو يجلو

 .زد یسه ربع بهش چشمک م يها نیبا آست یکوتاه دیسف يمانتو

 شگاهینما يت از اون روز تو قهیسل... نه خوشم اومد: را باال انداخت شیابرو يتا کیرد نگاهش را زد و  انیشا

 .کرده شرفتیپ

 .شد یو وارد مانتو فروش دیدستش را کش و

 .دیپسند شیبرا انیروشن را هم شا یشال آب کی. دیرا خر مانتو

 .تر از خودش است قهیخوش سل یلیخ یلیخ انیبه خوش اعتراف کرد شا ساراناز

را که تا پشتش تا کمر برهنه بود و بند  نیدرشت قرمز آتش يبا گل ها یلباس خواب ساتن مشک کی یوقت اما

 .گرفت نشانش داد، حرص زده اعترافش را پس نیتریپشت و خوردیم يضربدر يها
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 ظشیغل شیاز دخترك فروشنده با آن آرا يو با خونسرد کیو برد داخل بوت دیدستش را کش انیشا یوقت

 .کند زیو بعد خودش را حلق آو انیاول شا خواستیدلش م اورد،یخواست تا لباس خواب را ب

 .ستیجنسش خوب ن: لباس را لمس کرد زینرم و ل ي پارچه

لباس باز  يپارچه !!  ياز جنس اعال دیو تمج فیتعر يتوسط فروشنده که دهانش را برا یاز هر اقدام قبل

 که جنسش مهمه؟ شیقراره بپوش شترینداره مگه دو بار ب بیع: گفت انیکرده بود، شا

 .خرد یاعالم کرد که همان را م و

 .از حرص رو به انفجار بود ساراناز

پرانده بود با  یخیس خیپسر جوان مو س کیکه  یدر مقابل متلک نایشا ک،یبعد از ترك بوت یقیکه دقا مخصوصا

 .دستش بود فشرده و خواسته بود تندتر حرکت کند يدست ساراناز را که تو يخونسرد

و خاطراتش آنطور جنون  انیک ياداوریقصد آزار ساراناز را داشت که فقط با  ایبود  وانهیواقعا د ای انیکرد شا فکر

 .نشان نداده بود یعکس العمل چیو در مقابل پسرك هکرد  یرفتار م زیآم

 ...!کرد یاش م یعصب دایشد نینامعلومش نداشت و ا ي ندهیاز آ یدرك درست چیه واقعا

 ...سارا _

_... 

 ...سارا _

 ؟یگفت يزیهوم؟ چ: گرفت شیرو شیشلوغ و پر تردد پ ابانیخورد و نگاهش را از خ یتکان

 .فقط صدات زدم: زد شخندین انیشا

 .داد هیتک یصندل یو به پشت دیکش یقیعم نفس

 ...سارا _

 !!!بلــــــــــه؟؟؟: گفت کشدار

 م؟یبزن يزید میبر نا؟یچلو ا ای يخوریفست فود م _

 .بره یبخورم شب خوابم نم نایاز ا. میشام سبک بخور: جابجا شد نینرم ماش یصندل يرو

 م؟یبخور يمرغ سوخار میبر_

 .میبر: آبان بود شیدلش پ. گرفت نفس

 .دستش را از فرمان جدا کرد و دنبال دست ساراناز گشت کی
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 ؟يپکر هیچ: گفت شیحس لمس انگشت ها با

 ...خسته م فقط: نگاه کرد انیشا مرخیرا چرخاند و به ن سرش

 خونه؟ يبر يخوایم _

 .باال داد یچپش را به نرم يشانه  تنها

 نه؟ ای میبر ؟یچ یعنی نیا _

 م؟یبخور نایخونه با مامان ا میببر میریهمون غذا رو بگ: و گفت دیبه سمتش چرخ یصندل يرو

 ؟ینگران آبان: ساراناز يگونه  يرو دیرا دراز کرد و شستش را نرم کش دستش

 .آره... خب: مکث سرش را تکان داد با

 .يتو بخوا یهر چ... باشه: را چرخاند و زمزمه کرد فرمان

 .با آرامش لبخند زد ساراناز

 .نبود يکرد خود را یآنقدرها هم که فکر م انیشا

 .آورد یو نامفهوم از خودش در م بیعج يآغوشش و سر و صداها يبعد آبان نشسته بود تو یساعت

 .داشت برشش دهد یسع یتکه از مرغ و به سخت کیبا کارد و چنگال افتاده بود به جان  ترالن

 ...گاین... بخور ينطوریرو بذار کنار ا ایسوسول باز نیه ابچ: شانه اش يزد رو انیشا

 .و با دهان پر لبخند زد دیشده را به سس آغشته کرد و به دندان کش یپفک ران

 .چندش... شییییا: اش انداخت ینیبه ب ینیچ ترالن

را پاك  انیلب شا يو ساراناز با انگشت شست سس گوشه  دیرا به هم کوب شیکف دست ها جانیبا ه آبان

 .کرد

 .با لبخند به جمع خانواده اش نگاه کرد يسود

 .شد یوگرنه خانه چقدر سوت و کور م. جدا نگرفته بود يبعد از ازدواج خانه  انیخوب بود که شا چقدر

 .داد هیپشت سرش تک يکاناپه  ي هیو به پا دیاز نوشابه اش نوش يجرعه ا انیشا

شام  فاتیو بدون تشر یمیکه هنر دست سارا بود و صم ونیزیوتل يبزرگ جلو يکوسن ها يبودند رو نشسته

 .خوردندیم

 .سارا ي نهیداد به س هیو تک دیکش ازهیباز کرد و خم یاسب آب يدهانش را به اندازه  آبان

 .افتاد یوقت خوابش گذشته بود و کم کم به نق نق م از
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 .جمع کرد کجایرا  یپپس يفلز يها یو قوط يمرغ سوخار يجعبه ها يسود

 .بلند نشه یکس. کنم یمن خودم همــــــــــه رو جمع م: برداشت کجایکرد و همه را  یشدستیپ انیشا

 ... حاال انگار چقدر هست: دیخند ساراناز

 ...بگو نویهم: کرد دییتا ترالن

 ...پسرمو دینکن تیاذ: در صدد دفاع برآمد يسود

 ...ووواو: ترالن و ساراناز همزمان اوج گرفت يصدا و

 .وول خورد و نق زد آبان

 .اوووف. رهیگیآقا خوابش م میحرف بزن میایتا دو دقه م: کرد و گفت ینچ ساراناز

 .و از جا بلند شد دشیبغل آبان را گرفت و به آغوش کش ریز و

 خوره؟یپاپ کورن م یک: بلند از آشپزخانه گفت انیشا

 .بخوابم صبح زود کالس دارم رمیمن که م: دیعضالتش را کش ترالن

 .زایچ نیاز ا ادیمنم کال خوشم نم: گفت يسود

 ؟یسارا تو چ: داد زد انیشا

 .رفت آبانو بخوابونه... ستین: شلوارکش را تکاند يبلند شد و رو ترالن

 .هر دو را به خنده انداخت انیبابا گفتن شا يا يصدا

 .نبود منینش يتو چکسیآمد، ه رونیپاپ کورن از آشپزخانه ب يکه با کاسه  انیشا

 .خورمیخودم همه ش رو م: باال داد و به طرف پله ها رفت شانه

 .کاناپه يباال را روشن کرد و کنترل به دست لم داد رو يطبقه  منینش ونیزیتلو

 ؟یینجایا: درب اتاق آبان را بست یبه آهستگ ساراناز

 .پاپ کورن ایب... هوم: و نگاهش کرد دیچرخ انیشا

 .آرام به همان سمت رفت ییقدم ها با

 .دیمچش را گرفت و کش انیشا

 .کاناپه فرود آمد يرو ینرم به

 ؟یپوش یلباستو نم _

 ؟یلباس چ: نگاهش کرد نییو از پا انیشا ي نهیداد به س هیتک
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 .عقدت رهنیکاور پ يتو شیچپوند میکه تا اومد یهمون _

 !!ان؟؟یشا: سر جا نشست خیس

 ؟يدیفهم. من پشت سرمم چشم داره: دیایرا گرفت تا باز به آغوشش ب شیبازو

 .داد یلب فحش ریرا بهم فشرد و ز شیها لب

 ؟یگفت یچ: دیاش را کش ینیبا دو انگشت ب انیشا

 ...یچیه: چشم نازك کرد پشت

 .نیآفر: ساراناز يبهم فشرده  يچسباند به لب ها یکورن پاپ

 .شور شده: شیلب ها انیم دیکورن را نرم کش پاپ

 .خوش نمکه: کانال را عوض کرد انیشا

 ...کتاتورید: دیلب غر ریز

 ...یگفت یچ دمیشن _

 .يمنم گفتم که بشنو: از ساعد قطورش گرفت یشگونین

 ...موهات دو رنگ شده: دور انگشت اشاره اش دیچیساراناز را پ يرشته از موها کی

 . پاپ کورن يکاسه  يجابجا شد و دستش را فرو برد تو یکم

 .شگاهیآرا میریم يپس فردا با پر: بود دهیدراز کش انیشکم شا يرو عمال

 .رنگو بذار نیدوباره هم _

 .قصدو داشتم نیخودمم هم: دیکش ازهیخم

 .پشت دستش را چسباند به دهانش و

 .شکمش بود یتخت يرو انیدست شا کف

 .شرتش یت ریز دیخز انیوول خورد و دست شا یکم

 .نکن: را منقبض کرد عضالتش

 .را با دو دست گرفت ساعدش

 سارا؟: لب زد انیشا

 .حال ندارم: دیکرد و خودش را باال کش انیشا يرا بند شانه  دستش

 .من که دارم _
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تو تراس هوف  يبر یبدم بهت؟ که وسط راه ولم کن سیسرو دیمن با یهر وقت اراده کن: دیرا کنار کش خودش

 ؟يترك نکرده بود گارویتو مگه س نمیبب ؟یدود کن گاریهوف س

 ...بار شب اول و دو بار هم هی. اتفاق افتاده نیدفعه؟ کال سه بار ا هیخب چت شد  لهیخ... سیه _

 ...يچه خوبم آمارشو دار _

 دلت از کجا پره باز؟: کرد زیرا ر شیها چشم

 .از تو دلم پره: قهر رو برگرداند با

 !از من؟: ردشیبه زور هم که شده در اغوش بگ انیکرده بود باعث شد شا شیصدا یکه عمدا قاط يناز

 ؟ینگفت یچیچرا به اون پسره ه: دیبود به شکمش انگشت کش دهیکه چسب انینرم ساعد شا يموها يرو

 کدوم پسره؟ _

 .همون که از کنارمون رد شد متلک گفت _

 دعوا راه بندازم؟ یدوس داشت: شیپا يساراناز گذاشت و نشاندش رو يرا دو طرف پهلو شیها دست

 یول... رینخ: دیدرخش یم انیپوست گردن شا يکه رو یرنگ ينازك و نقره ا ریزنج ریرا سر داد ز انگشتش

 .یبش یرتیانتظار داشتم حداقل غ

 نشدم؟ یدونیتو م _

 ؟يشد: شیشد به چشمها رهیرا رها کرد و خ ریزنج

 تمینشون داد مگه؟ خوب بود من عصبان دیبا زویهمه چ: را برد پشت کمر ساراناز و بهم قالب کرد شیها دست

 شد؟ یکه گردشمون کوفتمون م دادمیرو بروز م

 .تنها پشت چشم نازك کرد و نگاهش را گرفت. نداشت یجواب ساراناز

 .نیمنو بب: را گرفت زشیت يدستش را از پشت کمر ساراناز برداشت و با دو انگشت چانه  کی

نشان  تیوجود ندارد حساس گریکه د یانیراجع به خاطرات ک يدلش مانده بود بپرسد فقط بلد يرو ساراناز

 ؟یبده

 .سکوت کرد شهیحال مثل هم نیا با

 .را دوست داشت انیشا

 .اش را دوست داشت یزندگ
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را  يلحظه ا يها یو تمام خوش دادیدر دل داشت، آزارش م شهیرا هم انیشدن شا یکه ترس عصب نیهم اما

 .پراند یم

 ...هزار بار گفتم مثل: دیخورد و عقب کش یسر شانه اش، تکان انیشا يدندان ها يزیحس ت با

 . به هم دوخته شد شیها لب

 ...سسسس: کنار لبش زمزمه کرد انیشا

 ...باز شروع شد: حبس کرد و در دل گفت نهیس يرا تو نفسش

 .تمام وجودش را پر کرد انیشا یشدن ناگهان یعصب استرس

 .آنکه بداند و بخواهد تمام عضالتش منقبض شده بود یب

 سارا؟: مات و متعجب سر بلند کرد انیشا

 .ممکن بود ریغ نشییلرزش لب پا کنترل

 شد؟ یچ: دست گونه اش را نوازش داد با

 ...خسته م: کرده لب زد بق

 .کرد یزل زل نگاهش م انیشا

 بود؟ یتن و عضالت منقبض شده اش همه به خاطر خستگ يسرد... شلب ها و چانه ا لرزش

 ...خسته م: و باز زمزمه کرد انیشا يداد به شانه  هیاش را تک یشانیپ

 ...خب: اش گنگ بود زمزمه

 ...باشه... خب: و کمرش را نوازش کرد و باز گفت کتف

 .فشرد یم شیدندان ها انیرا م نشییلب پا سارا

 ؟یبخواب يخوایم: را گرفت و عقب بردش شیبازو انیشا

 ...آره: بچه ها سرش را تکان داد مثل

 ...نداره که هیگر... خب لهیخ: دیلبش را نرم بوس ي گوشه

 .کرد یاش م یبدتر عصب انیبه خرج دادن شا متیمال

 .کند یخال کجایدلش را  يتلنبار شده تو يتوانست عقده ها یتا م دیکش یم ادیسرش را فر انیشا کباری کاش

 .میبخواب میبر ایب: پا بلندش کرد يحلقه شد دور کمرش و از رو انیشا دست

 .دیکش یقیعم نفس
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 سیباز شوت گاز پرواز کرد سمت سرو مهین ییآمد و ترالن با چشمها یگرومب يصدا ان،یاز بلند شدن شا قبل

 .یبهداشت

 !چش بود؟ نیا: تعجب گفت با

 یه ییبره دستشو ادیزورش م: کرد سمت اتاق تشیرا خاموش کرد و دستش را گرفت و هدا ونیزیتلو انیشا

 ...نیا شهیآخرش م دارهیخودشو نگه م

 .مثل منه: دیمحو خند ساراناز

 .وارد اتاق شد و

 اد؟یواقعا خوابت م: با پا در را پشت سرش بست انیشا

 .ـــــــانیشا: دینال

 ...که گمینم زیبابا به خاطر چ: لبش يگوشه  دیشستش را کش انگشت

 !؟یگیم یپس به خاطر چ: را از کشو برداشت دشیبلوز و شلوار ساتن سف ساراناز

 .دیرفت و لباس ها را از دستش کش جلو

 ؟یکنیم کاریچ... ا: اعتراض کرد سارا

 ؟یپوشیکه م نایا هیچ: کشو و کشو را با زانو بست ينظم انداخت تو یها را ب لباس

 گه؟ید يکرد يجاساز نیلباسه رو تو ا: رونیب دیعقد ساراناز را کش راهنیکمد را گشود و کاور پ درب

... ناهاشیا: نییافتاد پا یرنگ یآب لکسیو نا دیکش نییکاور را پا پیاز جانب ساراناز، ز یاز هر عکس العمل قبل

 .افتمی

 .اریدر ن يمسخره باز: چنگ زد کیبا عجله به پالست سارا

پول دادم  یکل ؟يمسخره باز یچ یعنی: گفت یمصنوع یو اخم تیکاور را به کمد برگرداند و با جد انیشا

 .باالش

 ...یتو گفت... سیتازه جنسش هم خوب ن... یتو خودت اصرار داشت... من که گفتم نخر _

 .شیبپوش سیر نقرا شتریدو بار که ب: را در آورد انیشا يکه عمدا کلفتش کرده بود ادا ییو صدا یدهن کج با

 ...گـید ارمیمن درش ب یدو بار تو بپوش... همه ش نخ و بنده... سیپارچه که ن. خب گمیراس م: زد شخندین

 .آغوشش جا داد يو ساراناز را تمام قد تو دیاش، خند نهیس يقفسه  يمحکم ساراناز که نشست رو مشت

 ...گهیبپوشش د: گوشش فوت کرد يگوشش را به دندان گرفت و تو ي الله
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 .دیخز رونیاز آغوشش ب یخلع صالح شد و به نرم ساراناز

 .شکست یلباس سکوت اتاق را م زیل يپارچه  شیسا سیف سیو ف کیخش خش پالست يصدا

لباس  نیقرمز آتش يبه رنگ گلها يا هیدامنش حاش نییها و پا نیکه سر آست یجلو رفت و روپوش مشک انیشا

 گه؟ید کاریچ يخوایم نویا: دیکش رونیرا بسا يانگشت ها انیخواب داشت، از م

 .کاناپه و دستش را حلقه کرد دور کمر سارا یپشت يخنک را انداخت رو ي پارچه

 .کرد سمت تخت تشیهدا انیرا زد پشت گوشش و شا شیموها

 .تخت يرو دیشرتش را انداخت کنار روپوش سارا و خز یت

 .بافت یچپش م يشانه  يرا شل رو شیداده بود به تاج تخت و موها هیتک ساراناز

 .دارم نیمنم مث ا: کتفش يرو دیانگشت کش انیشا

 .به شانه اش داد یشد و تکان مورمورش

 !؟یچ: شیبافت موها يبنفش را بست انتها کیبار کش

 .هیشکل نیمنم هم یماه گرفتگ گمیم: شکل سارا را با انگشت اشاره نوازش کرد یهالل یماه گرفتگ يرو

 .قبال دمشیآره د: بالش قرار گرفت ینرم يسر خورد و سرش رو یروتخت يرو سارا

 .سمتش دیچرخ و

 .کرد یگاه تنش کرده بود و نگاهش م هیآرنجش را تک انیشا

 !ان؟یشا... گمیم: دیزبان کش شیلب ها يرو

 .بلغور کرد یحواس هوم نا مفهوم یب

 گفت جانم؟؟؟ یمرد م یم. اخم کرد ساراناز

 ...هیجد لیتحص يادامه  يبرا ممیتصم... من: گفت ریزد و با تاخ پلک

 !؟...خب: با دقت نگاهش کرد انیشا نباریا

تو  یلیمن خ پلمیفوق د ارهیبه حساب نم یاالن که مدرك دکترا رو هم کس شییخدا یعنی... گهید نیهم _

 .زنه یذوق م

 .خوبه یلیخ _

 اره؟یمنو به حساب نم یکس نکهیا _
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: آزاد شده بود برد پشت گوشش شیکه از بافت شل و ول موها ییساراناز لبخند زد و دسته مو ياخم بامزه  به

 .يبد لیادامه تحص يقصد دار نکهیا... نه

 یبعد ازش م. مدرسه رهیآبان م گهیفک کن مثال چند سال د... گهیآره د: ادامه داد جانیگفت و با ه یآهان

 پلمیبابام صاحب فالن شرکت و برنده، مامانم خونه دار با فوق د گهین؟ بعد اون م کارهیپرسن مامان بابات چ

 ...عشیضا یلیخ... اَه. تیریمد

 !برند؟: تخت يآرنجش را صاف کرد و پهن شد رو انیشا

 یمد و طراح يشرکت ها نیاز ا. يخودت شرکت زد يو برا يتا اون موقع تو درست رو تموم کرد... آره خب _

به راه رفتن  گهیاون موقع د. يکه تو دوس دار يپاشنه بلند يتق تق با کفشا. تشیپ امیبعد من م. چند طبقه

بعد . خانم مهندسم  هیمنم  قعاون مو گهید. مخصوصه يمانتوم هم خودت طرحش رو زد. باهاشون عادت کردم

 فیطرفا؟ تشر نیچه عجب از ا. نیخانم احتشام خوش اومد يوااا گهیم هیمنش شنیهمه به احترامم بلند م

 رهیبهم خ هیتو اتاقت تو هم اول چند ثان امیکنم م یبعد من اصن توجه نم. جلسه دارن سییر يآقا دیداشته باش

 ...بعد یشیم

 .خانومم اومده. دیهمه مرخص یگیم: هوا تکان داد يرا بپراند تو يکه بخواهد پشه ا يرا طور دستش

 .نرود رونیق بغش غش خنده اش از اتا يگرفت تا صدا یبالش را گاز م انیشا

 .گم یکوفت نخند دارم از آرزوهام برات م: برهنه اش يبا مشت زد به بازو سارا

 .يوااااا... سارا... سارا: به حرف آمد دهیبالش فرو برد و نفس بر ینرم يرا تو صورتش

 ...مگه مـ! خب؟ هیچ: هم به خنده افتاده بود خودش

جمله  د،یتنش و گونه اش را گاز گرفت و به همان سرعت عقب کش يزد رو مهیکه خ انیحرکت ناغافل شا با

 .تمام ماند مهیاش ن

 ..یگفت یم... خب: بازش بوسه گرفت مهین ياز لب ها انیشا

 تا حاال؟ يکرده بود میرو کجا قا یخوشمزگ نهمهیا: دیخند انیمحکم پلک زد و شا ساراناز

 !نه؟ ایو کامل کنم حرفم يذاریم: چشم نازك کرد و با ناز رو گرفت پشت

 .خانوم مهندس دییبفرما: را باال انداخت شیابرو يتا کی

توئه  ریتقص نیبب... بگم اصال خوامیم یرفت چ ادمی: و متفکر لب زد شیدندان ها انیم دیرا کش نشیریز لب

 .همه ش
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 .بود دهیساراناز را تا به حال ند يرو نیا. کرد یو البته لذت نگاهش م یبا خنده و شگفت انیشا

 ؟يکه کنکور داد یتو رتبه ت چند شده بود سال یراست... ادینم ادمیبابا  يا _

سال بعدش که دوباره کنکور . کال گند زدم نایسال اول که همزمان شد با فوت بابا و ا. من دو بار کنکور دادم _

 .شیو ش یدادم شد س

 ... هزار شیمن شدم ش ؟یواقعن: دیاز جا پر ساراناز

 .خب کنکور هنر تعداد شرکت کننده هاش کمتره: دیاش را کش ینیت بدو انگش با

 .خنگم یلیخ کنمیوقتا فک م یبعض... یحاال هر چ: کرده زمزمه کرد بق

از سنت بزرگتر رفتار  یلیخ کنمیوقتا فک م یبعض... يسارا چقدر بچه ا: گونه اش يرو دینوك انگشت کش با

 ..مثل حاال... ییوقتا هی یول... زن هی... مادر هیکامل  ينمونه . یکن یم

... زنِ هی... عروس خوب هی... مادر باشم... کنه بزرگ باشم یم جابیا طیشرا... در نیپشت ا: بود دهیورچ لب

هنوز زن بودنم رو  یبره وقت ادمی... کنم یبچگ... بچه باشم خوامیم شهیدر که بسته م نیا یول... دهیفهم دیشا

 ...بره ادمی. ..قبول نکردم مادر شدم

 !هو؟یچت شد ... سارا _

 ...یشیم یعصب یوقت یعنی... اصال... توام که: توجه ادامه داد یب

 کنم؟یم تتیمن اذ _

_ ... 

 ...نیسارا منو بب _

 .دیباال کش انیشا يپر آبش را تا چشمها نگاه

 .گردن سارا ریرا سر داد ز دستش

 .مچاله شد انیشا يبازوها انیمقاومت به آغوشش پناه برد و گربه وار م یب

اون موقع ... من... یکن یتو منو درکم نم. ستیهم هست هم ن... دونمینم... یعنی. سیسارا من دست خودم ن _

 .دهیفکر کردن بهم نم يتو سرمه که اجازه  ییصداها هی

 ؟ییچه صداها: به فک سخت شده اش نگاه کرد نییفشرد و از پا انیشا ي نهیس ياش را رو چانه

 ...با... تو يخنده ها... تو يصدا... يصدا: اش نبض گرفت قهیشق. پلک زد حکمم

 ...آخ... انیشا... يآآآآ _
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 .دور تن سارا شد شیساراناز، متوجه فشار بازوها يناله  يصدا با

 .دیببخش... دیببخش: دستش را گشود ي حلقه

 کنه؟ یم تیمن تو رو اذ يخنده  يصدا: دردناکش يبه بازو و شانه ا دیدست کش سارا

 ...یوقت یول... تو نه يخنده  يصدا... نه: قرار گفت یو ب کالفه

 .شد زیخ میرا حبس کرد و ن نفسش

 ...يبرا... يبرا يدیخند یم یوقت: ستون فقراتش ياز پشت گردنش راه گرفت رو يسرد عرق

... يکرد یو ناز م... و... يدیندخ یاون م يبرا... انیک: شوندیسرش هر آن پاره م يها رگیکرد مو یم حس

 ...انیک يقربون صدقه رفتن ها يصدا... من صداتون رو

 .ادامه نده... بسه... بسه... انیشا _

 ...لطفا... نگو گهید: شد رهیاش خ یشانیپ يصورت برافروخته اش و به رگ برجسته  يگذاشت رو دست

 .دادیآزارش م انیشا ينفس زدن ها نفس

 ...نگو... نگو گهید: بغض صورتش را نوازش کرد با

 ...یآزارت بدم ول خوامیسارا من خودمم نم... ادیم ادمی یوقت. اون صداها رو فراموش کنم تونمیمن نم _

 .کنم یخواهش م... نگو یچیه... گهیبسه د. يدیرو آزار نم یتو کس... دونمیم... شیه _

 ...کنمیخواهش م: کنار زد یشانیعرق کرده اش را از پ يموها

 .ستادیوسط اتاق ا فیرفت و بالتکل نییسمت چپ تخت پا از

 . دیگردنش دست کش به

 ...ارمیآب ب دیبا... آب: زد و گفت پلک

 .دیهدف دور خودش چرخ یب

 . آورد یآب م انیشا يبرا دیبا

 ...وانیل...وانیل... وانیل: خودش زمزمه کرد با

 .نداشتند وانیاتاق ل يتو

 .رنگش را برداشت ینارنج وانیرفت و ل فشیک سر

 .یبهداشت سیسقف بود پا تند کرد سمت سرو ي رهیکه خ انیبه شا ینگاه مین با

 .رشیرا گرفت ز وانیرا گشود و ل ییآب سرد روشو ریش
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 .شد زیسر ر وانیل ياز لبه  دهینکش هیو به ثان وانیل يراه گرفت تو یشیف يپر فشار و با صدا آب

 .را ترك کرد یبهداشت سیرا بست و سرو ریعجله ش با

 .دیلبش را محکم گز... انیشا يبرهنه  ي نهیصورت و س يدرشت عرق رو يقطره ها دنید با

 .آب بخور ایب: گردنش ریدستش را سر داد ز ینرم به

 .تبدارش صورت ساراناز را نشانه گرفت يچشمها

 .آب بخور: زد يبغض آلود لبخند

 .همه شو بخور: گذاشت شیلب ها انیرا م وانیل را باال آورد و سارا سرش

 .تخت يرو دیگذاشت و خز یپاتخت يرا رو یخال وانیل

 خب؟... بهش فک نکن: انیشا ي نهیس يدستش را گذاشت رو کف

 .انقدر بهش فک نکن: چسباند انیتبدار شا يخنکش را به گونه  يشد گونه  خم

 .را چرخاند سرش

 .فک نکن: و باز گفت دیاش را بوس گونه

 .کمرش یتخت يباال آمد و نشست رو انیشا يها دست

 ...زمیعز: بغض لبخند زد انیم سارا

 .کرد ینگاهش م انیشا. را باال آورد سرش

 .انیشا يگلو يرو دیقطره اشکش چک کیزد و  پلک

 .دوست دارم: اشک فشرد یسیخ يرا رو شیها لب

 ...دوست دارم: گوشش را پر کرد انیخشدار شا يصدا

 .بود دهیدراز کش انیشا يتنه  مین يعمال رو. کرد نیف نیو ف دیاش را باال کش ینیب

 ...دیبا: مغزش فشار آورد به

_... 

 !خب؟... یکالس کنکور ثبت نامم کن میبر دیبا _

 .نگرفت یجواب

 ان؟یخب شا: و بلندتر گفت دیگز لب

 ...خب _
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 غاتشونیتبل نمیبیم شهیآموزشگاه ها رو من هم نیهست، نه؟ ا شهیکالس کنکور که هم م؟یبر یک... خوبه _

 ...رو

 .دیکرد و چرخ يناله ا انیشا

 .دیچرخ انیهمزمان با شا سارا

 .شد خفه کرد یفشرده م شیلب ها يکه با قدرت رو ییدندان ها انیگلو و م يهقش را تو هق

 .طعم خون گرفته بود دهانش

 ؟يدیخواب: را صاف کرد شیصدا يتک سرفه ا با

_ ... 

 ...زنـیدارم باهات حرف م یهزار بار بهت نگفتم وقت ؟يدیخواب انیشا _

 ...دارمیب _

 گفتم پس؟  یبگو من چ _

 .کرد یپنهان بود و نگاهش نم انیشا ي نهیس يهنوز تو سرش

 ...ياردیاگه ب گهیبگو د: اش محکم گاز گرفت هیگر يبلند نشدن صدا يدستش را برا کف

 .بافدیمنحرف کردن ذهنش چرت و پرت بهم م يمشخص بود ساراناز فقط برا کامال

کالس  میبر یگفت: خواهد بکشاندش یم ییرا به دست ساراناز سپرد و اجازه داد به هر سمت و سو ذهنش

 .یکنکور ثبت نام کن

 ؟یچ گهید... هوم _

_... 

 ...بعد... البته اگه تا اون موقع کنکورو برنداشتن... بشه يآبان کنکور یبه نظرت تا وقت انیشا _

 . کامل کردن جمله اش يکرد برا ینم ياری ذهنش

 .کرد یرا فراموش م یقبل ياورد کلمه  یکه به زبان م يکلمه ا هر

 ...یعنی... شهیم یچ... بعد آبان به نظرت _

 آخه؟ چرا؟؟؟ یکنیفک م زایچ نیچرا به ا انیشا: و هق زد دیبا صدا ترک بغضش

 ...بخواب... بخواب سارا: شیموها انیم دیلغز انیداغ شا دست

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٥٤٢ 

* * * 

 

مادر هم گرفتم  تییسکویب. آبان يباشه برا نیا: گذاشت زیم يکاسه و رو يتو ختیشده را ر ابیآس يها بادام

 .براش

تنوع داشته  شییغذا يوعده ها خردهی... کنمیمنم با آبِ گوشت براش سوپ درست م... خوبه: لبخند زد يسود

 .باشه

 .شد رهیخ يزیحواس سر تکان داد و به روم یب ساراناز

 مامان؟ یسارا؟ خوب _

 .کرد یم شیرا پس و پ یکیسرام دیسف نمکدان

 ساراناز؟: شانه اش يدست گذاشت رو يسود

 ن؟یگفت يزیجان؟ چ: دوخت يخورد و نگاه گنگش را از دست به صورت سود یتکان

 ؟یخوب گمیم _

 ... خوبم _

 ...يتو فکر نمیبیآخه م _

. کالس کنکور ثبت نام کنم خوامیم... فکرم مشغوله: شیشانه ها يرو ختیر شیو موها دیرا کش شیمو کش

 .نگران آبانم یول

 ...من که هستم _

 ...خب یول... دونمیآره م _

 .زد و شانه باال داد یخجول لبخند

 .شانه اش را فشرد و فاصله گرفت يسود

 .دور موها دیچیرا سه دور پ یصورت يرا جمع کرد و کش ساده  شیموها

 .شد دهیاز پشت کش شیانداخت، موها نییرا که پا شیها دست

 .دیچرخ یصندل يرو متعجب

 .نبندشون: کش مو را داد دستش و پچ پچ کرد انیشا

 رو؟ ستتیل یمامان نوشت: بلند گفت و
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  ؟ياومد یتو ک يوا يا: گفت دهیترس يسود

 .بود انیشا يطرفه  کی شخندین جوابش

 .مهمون دارم... يساعت لفت بد شیش ينر... ایب: برداشت و داد دستش یادداشتی کاغذ

 شده مهمون؟ يتا حاال پر یمهمون؟ از ک _

 .سارا هم هستن يخانواده ... که سین انیفقط پرن _

 .دیلب گز ساراناز

 .را دوست نداشت انیشا یشدن ناگهان ساکت

 ...بــــاشـــــه! ا؟: شل و ول گفت انیشا

هم  یلیبودشان و تما دهیند گریپاگشا با پدر و مادر سارا رو برو شده بود، د يدو شب بعد از عقدشان که برا از

 .نداشت

 با من؟ يایم: سارا يشانه  يگذاشت رو دست

 .و بغض کرد دیچشمانش باال کش يخون افتاده  يدیو سف انیشا يرا تا چشمها نگاهش

 .بود دهیبه سقف د رهیرا خ انیقبل هر وقت چشم باز کرده بود، نگاه شا شب

 نه؟ ای يایم _

 .امیم: تکان داد نییرا به باال و پا سرش

 .پس برو لباس بپوش: دشیباال کش یصندل يو رو چاندیپ شیدور بازو دست

 . کرد عتشیاتاق خواب مشا تا

 .آورد رونیخنکش را از کمد ب یکرم کمر دار نخ يو مانتو ییخرما نیج ساراناز

 .تخت و منتظر بود تا ساراناز لباس بپوشد يحاضر و آماده نشسته بود رو انیشا

 ...انیشا: سمتش دیچرخ

 .بگو یعنیکند و باال آورد و سر تکان داد  یغاتیتبل امیو پ یگوش يرا از صفحه  نگاهش

 ...یچیه: اش نهیرا چسباند به س مانتو

 .شرتش را از تن کند یت و نهیسمت آ دیچرخ و

 .نگاهش را گرفت ریپلک زد و با تاخ انیشا

 .مانتو رد کرد يها نیرا از آست شیدست ها سارا
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 .دیچرخ یدور خودش م کالفه

 ؟يخوایم يزیچ: از کشو برداشت یو ورق قرص یخم شد سمت پاتخت انیشا

 س؟یمن دست تو ن يکش مو... آره یعنی... ها؟ نه _

 .آشپزخونه زیم يفک کنم موند رو _

 .جمع کرد رهیرا تاب داد و با گ شیگفت و موها یآهان

 .گذاشت شیلب ها انیافتاد که قرص را م انیبه شا نهیاز آ نگاهش

 ؟يخوریم یچ: دیپرس تند

 .مسکن: دیمانده بود سر کش وانیکه ته ل یآب

 .دیرا محکم گز لبش

 باز؟ يسر درد دار: تلنگر بود تا بغضش را بشکند کیصبح منتظر  از

 چت شد؟: از لرزش صدا و چانه اش گفت متعجب

 .شمیاالن آماده م یچیه... یچیه: دیتند پلک زد و دماغش را باال کش تند

 .رونیداد ب یشد و نفسش را هوف رهیمانتو خ يبستن دکمه ها يدست سارا برا یحرکات عصب به

 .من آماده م: را دست گرفت فشیت و کسرش انداخ يرا رو شالش

 ...میبر: را برداشت چشیاز جا بلند شد و سو انیشا

و با تمام وجود  دیطاقت چرخ یکمر ساراناز نشست، ب یتخت يبه سمت در رو تیهدا يدستش که برا کف

 .بغلش کرد

 سارا؟: تکان خورد شیمات و مبهوت سر جا انیشا

 .بهم رساند انیرا پشت کتف شا شیها دست

 سارا جان؟: زمزمه کرد نرم

 .پهنش فشرد ي نهیرا به س شیها لب

 شده؟ یسارا چ _

 ...یچیه... یچیه: ته حلقش زمزمه کرد از

 ؟یکنیم هیگر ينطوریا یچیه يبرا: را نوازش کرد کمرش

 .کنم ینم هیمن گر: هق کرد هق
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 .زدمیاون حرفا رو م شبید دینبا. مکرد تتیباز اذ. منه ریتقص: تا عمق وجودش را سوزاند انیشا آه

 .دیرا عقب کش سرش

 .سشیخ يها یخون افتاده زل زد به عسل يبا چشم ها انیشا

 .روزه بود و کمرنگ کی ششیته ز. گونه اش يرو دیرا باال آورد و کش دستش

 .پنجه بلند شد يبست و رو پلک

 .نشست انیشا يچانه  يرو شیها لب

 .کرد را دوست داشت یبه کمرش وارد م انیکه شا يندیو فشار خوشا شیشدن پهلوها چنگ

 ... دوست دارم: چانه اش لب زد يرو

 ...سارا: فشرده شد شیاز پ شیب شیپهلوها

 .دوست دارم -

 .سر خورد و افتاد دور گردنش شالش

 .شد و بعد جدا شد دهیگونه اش کش يسارا از چانه رو يسر خم کرد و همزمان لب ها انیشا

 شده؟ هوم؟ یچ یگیبهم م: آنکه ببوسدش یگردن سارا ب يرا گذاشت رو شیها لب

 .فقط تو رو دوست دارم... دوست دارم یلیخ... یلیخ... یبدون خواستمیفقط م... فقط _

 م؟یاالن نر يخوایم: رگ نبض گرفته اش لب زد يرو

 م؟ینر: پنجه فشرد انیمردانه اش را م راهنیپ ي قهی

 ...میریم گهیساعت د هی گمیبه مامان م: آنکه سر از گردنش بردارد ساراناز را وادار کرد قدم بردارد یو ب دیچرخ

 ...خوبه... آره: کرد زمزمه

 خواهد بکشاندش یکه م ییبه هر سو انیاجازه داد شا و

**** 

 .دیهم مال يرژ خورده اش را رو يخم شد و لب ها نهیآ يجلو

 .بست یساعتش را به مچ م انیشا

 خوب شدم؟: دیسمتش و پرس دیچرخ

 .آره: زدم لبخند

 .سرش انداخت يکرم رنگش را برداشت و رو شال
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شال را از پشت گردنش رد کرد  يدسته ها زد،یاش بهم نر دهیصاف و اتو کش يها يمراقب بود چتر کهیحال در

 .گل داشته باشد کیرا کنار گوشش سنجاق کرد تا طرح  شیو انتها چاندیچپ پ يشانه  يو رو

 ...اما با حضور پدرش. مهم نبود شیهم برا انیشا. گرفت یمحمد حجاب نم يجلو يحالت عاد در

 .آورد رونیپاشنه اش را از کمد ب یب یانگشت يکرد و صندل ها یپوف

 .کمد يو رفت تو دیخز نیزم ياز بستن درب کمد، آبان چهار دست و پا و به سرعت رو قبل

 يریم يندازیکجا سرتو م... آقا یه: بلند شد و آبان را از کمر بلند کرد انیشا ،یعکس العمل و قبل از هر دیخند

 !تو؟

 . و دست و پا زد دیکش غیج آبان

 .نهیسمت آ دیو آبان لبخند زد و باز چرخ انیشا يریبه درگ سارا

 .ستیاثر رژ گونه اش ن شیو طراوت صورت و گونه ها یزد و مطمئن بود سرخ یبرق م شیچشمها

 .يبچه کورم کرد يآ _

 .لبخند زد انیمعترض و ناالن شا يصدا به

 .فوق العاده را تجربه کرده بود يرابطه  کیکه  شیهمان چند ساعت پ از

 .دوستش دارد ایدن يتو يزیاز هر چ شتریگفته بود ب انیبه شا یوقت

 .آورد بوسه گرفته بود یکه به زبان م يبعد از هر کلمه ا یوقت

 .ترکش نکرده بود انیبار شا نیاول يبرا یوقت

 .زدیاراده لبخند م یب يزیهر چ به

 .ناخن بلند انگشت اشاره پشت پلکش را خاراند با

پهن و کوتاهش مداد  يابروها يدر آمده بود و تو نهیبار قر نیاول يبرا شیپشت پلک ها ینازك مشک خط

 .بود دهیکش يقهوه ا

 .شده بودند اطیکه وارد ح انیپرن يبچه ها يبعد سر و صدا یقیو دقا دیرا شن فونیآ يصدا

 .چشم دوخت اطیسنگفرش ح يپسرها رو زیرا کنار زد و به جست و خ پرده

 .آرومتر الدیم... يندو اونطور... ماهان: کرد یم غیج غیج شهیمثل هم انیپرن

 .کردبرخورد  یمحکم یو بالفاصله با حجم گوشت دیخنده پرده را انداخت و چرخ با

 .واااشی: شیدست گذاشت دو طرف پهلوها انیشا
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 .ساراناز برق داشت يها یاش مثل عسل یمشک يها مردمک

 ن؟ییپا میبر: کرد شیبه کمرش داد و رها يفشار

 .میبر: کرمش را صاف کرد نیو درز دامن پر چ دیرنگش کش يبه بلوز جذب قهوه ا یدست

 .ختیدر هم ام فونیآ يبچه ها با پله ها، با بلند شدن مجدد صدا يبرخورد قدم ها يصدا

 .هم اومدن نایمامانم ا: کرد زمزمه

 .درب اتاق را گشود و

 .پشت در بود ماهان

 .تو گرفتم يبرا نویا ییزندا: گفت يبلند يذوق و صدا با

 ...شما: غرغر کرد انیشا

 .لت بخزد بغل گرفتتوا زیم يجلو مکتین ریداشت ز یخم شد آبان را که سع و

 آبان؟ ایمن  يبرا... یمرس... زمممممیعز: را از دستش گرفت يخاکستر یشیپول خرس

 ...تو و آبان با هم: ذوق زده از توجه سارا گفت ماهان

 ...تو نه شما: بلندتر گفت نباریا انیشا

 .یدلم مرس زیعز: دیماهان را بوس يموها يخم شد رو سارا

 آورده؟ یمامان ماهان برات چ نیآبان؟ بب: و خرس را به طرف آبان تکان داد دیچرخ و

 .ردیخم شد تا عروسک را بگ جانزدهیه آبان

 .کند و عروسک را گرفت و به دستش داد يریآبان تا از افتادنش جلوگ ي نهیس يدستش را گذاشت رو انیشا

 .رفت نییو از پله ها پا دیکش یقینفس عم سارا

 .بود ستادهیرب سالن منتظر اد يجلو يسود

 .گفت... ماشاا... لب ماشاا ریساراناز لبخند زد و ز دنید با

 .کرد یخجول لبخند زد و با پدر و مادرش روبوس سارا

 .و با پدر زنش دست داد دیمادرزنش را بوس يخم شد رو لیم یهم ب انیشا

 .دعوت کرد ییرایسالن پذ يمکرر همه را به نشستن تو يبا بفرما بفرما گفتن ها يسود

 .قبل نبود يدفعه  یهمانیم يو سرد ینیبه سنگ جو

 .نداشتند یحس نیهمچ چکدامیو سارا که ه انیشا حداقل
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 .کردند یم ییرایو ساراناز پذ ترالن

 تو چرا؟. نیبش ایب: و بلند شربت به جلو خم شد و پچ پچ کرد کیبار وانیبرداشتن ل يبرا انیشا

 .ياریسر در نم زایچ نیاز ا. نباشه تیتو کار: تگف یهمان آهستگ به

 .اخم کرد و سارا با ناز پشت چشم نازك کرد و رو گرفت انیشا

 .دهانش فرو برده بود يپرز دار عروسک را تو يپا آبان

 .اون عروسکو نکنه دهنش ریبگ: اشاره زد انیپرن

 .دیکش رونیآبان ب يچنگ شده  يانگشت ها انیبا تقال عروسک را از م انیشا

 .به اخم خودش نگاهش کرد هیشب یو اخم یتینارضا با

 .لب قربان صدقه اش رفت ریخانم ز ایثر

 ومد؟یمامان؟ چه خبر چه احوال؟ سبحان چرا ن یخوب: نشست انیآمد و کنار شا سارا

 .نزنهکه مثل پارسال گند  ادینم رونیاز اتاقش ب خونهیبکوب داره درس م... کنکور داره گهیماه د کیاون  _

سال بعد کنکور . کالس کنکور ثبت نام کنم خوامیمنم م: لبخند زد و سارا با ذوق و شوق گفت یپوست ریز ترالن

 .بدم

 چه خوب؟ ؟يجد: لبخند زد انیپرن

 .امتحان بدم یاضیر خوامیم نباریآره ا: تند سر تکان داد تند

 يخوایخوبه م تیریهمون مد. مناسب دخترا نداره يرشته ا چیبشه؟ اصال ه یکه چ یاضیر: آقا اخم کرد نیحس

 .يریرو بگ سانستیبخون ل نیبش یدرس بخون

 مگه دختر پسر داره؟: دیلب ساراناز ماس يرو لبخند

اگه قرار باشه فقط مهندس : پا انداخت يکاناپه پشت سر ساراناز گذاشت و پا رو یپشت يدستش را رو انیشا

 .کارشون از مردها موفق ترن يخانم مهندس که تو نهمهیا. شهیند نمسنگ ب يکه سنگ رو میمرد داشته باش

 .آقا بحث را ادامه نداد نیکرد و حس دییتا انیپرن

 .تعارف کرد ینیریدستپاچه ش يانگشتانش فشرد و سود انینرم دامنش را م يپارچه  سارا

 .شد پشت گردنش دهیکش انیشا يانگشت ها نوك

 .لبخند زد ان،یلبخند شا دنیچرخاند و نگاهش کرد و با د سر

 .خراب کند يزیچ چیکه شروع کرده بود را ه يروز فوق العاده ا خواستیدلش نم واقعا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٥٤٩ 

 .شد يبه گفت و گو سپر یساعت

 .سپرد و از جا بلند شد و ترالن هم به دنبالش انیآبان را به شا»  نمیبچ زویم رمیم« با گفتن  سارا

 .نم هم دنبالشخا ایو ثر انیشد و پرن زیخ مین يسود

 .معذب جابجا شد انیشا

 .شکستن سکوت نداشت يبرا یلیتما چیه

 .آقا را به حرف گرفت نیآقا رد و بدل کرد و خودش حس نیو حس انیشا انیم ینگاه محمد

 ...تونمیخودم م ن؟یاومد نیهمه تون بلند شد هیبابا چ يا: آمد یساراناز از آشپزخانه م يو صدا سر

 .راست انداخت يپا يچپ را رو يپا نباریرا عوض کرد و ا شیپاها يو جا دیکش یقیعم نفس

 ...بوووو: شیزانو يزد رو آبان

 .را پاك کرد سشیو چانه و دور دهان خ دیکش رونیب نکسیاز کل یدستمال

 .برسد انیشا يخورده  میداشت چهار دست و پا به رولت ن یسع پسرك

 ؟يخوایم ینیریش جان؟: پا نشاندش يبغلش را گرفت و رو ریز

آبان را بغل گرفت و از جا بلند  یدست کینگاه کرد که  انیبه شا یچشم ریآقا وقفه افتاد و ز نیکالم حس انیم

 .شد

 .نه، جمع را ترك کرده بود ایبدهد  يخامه ا ینیریتواند به آبان ش یبه جهت آنکه از ساراناز بپرسد م صرفا

 .نداشت یخاص لیدل چیه وگرنه

 ...بده من بغلش کنم ییدا: شیبه پا دیچسب ماهان

 ...شیندازیم... ییدا شهینم: دیکش شیبه موها یدست يسرسر

 ...قول... مواظبم... ندازمینه نم: گفت ملتمسانه

 ...یــــــــــیدا: باز کشدار تکرار کرد و

 ریاون دستتم بذار ز... پشت شونه ها و کمرش رو نگه دار: ماهان سپرد يخم شد و آبان را به دست ها اطیاحت با

 .مواظب باش... خب. باسنش

 .قدم برداشت و دور شد اطیبا احت ماهان

 ...خامـ ینیرینداره به آبان ش بیسارا ع: را گرفت و وارد آشپزخانه شد نگاهش

_ زیبذار سر م نمیا يحاال که اومد... ا. 
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 مهیشده بود گرفت و با دهان ن نییتز ییبایبه ز جیهو يغ شکم پر که با پوره و خالل هامر سیرا از د نگاهش

 .باز به سارا نگاه کرد

 .برو زود پاش تو دست و پا نباش: شیعجله زد به بازو با

 .را بهم فشرد شیها لب

 ؟یکنینگاه م ویچ گهیبرو د: را گرد کرد شیچشمها ساراناز

 .کردو آشپزخانه را ترك  دیکش یپوف

 .با دو ظرف ساالد پاستا پشت سرش روان شد ساراناز

 ...سارا: گذاشت زیرا وسط م سید

 جانم؟: نگاه بهش گفت یب

 .زد لبخند

 ...سارا: دیمچش را چسب انیو بالفاصله شا دیچرخ ساراناز

 .کرد نگاهش

 .ارنیرو خودشون م هیول کن بق: زد لب

 ان؟یا؟ شا: دیدندان کش ریلبش را ز ي گوشه

 يسرفه  يخواسته اش را باز تکرار کند، با صدا نکهیسارا رساند و قبل از ا يرا به پهلو شیانگشت ها نوك

 .خانم، شش متر از ساراناز فاصله گرفت ایو نسبتا بلند ثر یمصلحت

 .گذاشت و فاصله گرفت زیم يپارچ آب را رو يمحو يخانم با چشم غره  ایثر

 .دز شخندین انیو شا دیلب گز ساراناز

 .کم و کسر نباشد يزیکرد تا چ یرا چک م زیم اتیمحتو يسود

 ...شام دییبفرما: صدا زد بلند

 دییمحترم بغرما يآقا. شام دییبفرما گرمیج. شام دییبفرما زمیعز. شام دییبفرما: بشکن زد و بلند گفت ماهان

 ...بفـ. ياوهو... شام

 .. سیه... ماهان: دیلب گز انیپرن

 .و برد دیدستش را کش انیو پرن دیلب ورچ پسرك

 .دیخند یغش غش م ترالن
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 دیرا بشو الدیمحمد که رفته بود دست و صورت م يشده  یخال یصندل يزد و رو يخانم لبخند محو ایثر

 ...نیحس... گمیم: نشست

 .دوس داره ها یلیپسره سارانازو خ نیا: پچ پچ کرد یخانم به همان آهستگ ایآقا سرش را باال گرفت و ثر نیحس

 چطور؟ _

 خوادیقشنگ مشخصه همه ش م. گرده یهمه ش چشمش دنبال سارا م: برد و زمزمه کرد کتریرا نزد سرش

 .باشه ششیپ

 .گرفته تو مشتش نیسارا هم پسره رو همچ: زد و آرام ادامه داد يلبخند و

 .باشه یگیکه تو م ینیمبگم؟ خدا کنه ه یچ: شد و سر تکان داد رهیهمسرش خ يمشت شده  يانگشت ها به

 .برود شیشستن دست ها ياز جا بلند شد تا برا و

 .فضا را پر کرده بود يسود یاپیپ يبرخورد قاشق و چنگال با کف بشقاب و تعارف ها يبعد صدا یقیدقا

 .بود ریبا آبان درگ ساراناز

 .بده ش من تو شامتو بخور: گوشش لب زد ریز انیشا

 .نه راحتم: را چرخاند و لبخند زد سرش

 .بده ش. یستیراحت ن: را دراز کرد دستش

 . فرستاد انیرا به آغوش شا آبان

 .حرکت داد قیرق عیما انیو قاشق را م دیبود جلو کش دهید هیآبان ته يبرا يرا که سود یبشقاب سوپ انیشا

 .دشانییپا یم یچشم ریز ایثر

 يلبخند محو انیشا يو امتناع ها» من عادت دارم، تو شامتو بخور «  يجمله  یاپیاصرارا ساراناز و تکرار پ به

 .زد

 .بودند وهیمشغول صرف م همانانیشب گذشته بود و م مهیاز ن ساعت

 .مشت کوچکش گرفته و مات برق حلقه اش شده بود انیرا م انیشا يانگشت حلقه  آبان

 هوم؟ اد؟یخوابت م: را قلقلک داد شیگلو رینوك انگشت ز با

 خوابش گرفته؟: نگاهش کرد و لبخند زد ساراناز

 .فعال که نشسته: ساراناز که به طرفش دراز شده بود برداشت وهیم یشدستیاز پ یبیس تکه

 .پر خوابه شیچشمها یول: آبان لبخند زد يبهم فشرده  يو لب ها زانیآو يلپ ها به
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و آبان به دور شدن جسم براق مورد عالقه اش اعتراض کرد و نق زد و دست  دیدستش را عقب کش انیشا

 .دراز کرد انیدست شا دنیکش نییپا يرا برا شیها

 ...بابا نزن منو بچه ایب: دیخند

 .دینگاهشان کرد و خند يسود

 .باشد یکرد انگار در حال کشف مهم یرا نگاه م انیشا يحلقه  یبا چنان دقت آبان

 ...بخورم تو رو: دیخم شد و گونه اش را پر سر و صدا بوس طاقت یب ترالن

 .امدهیخوشش ن دادیآبان نشان م اخم

 .کرد کم کم همه قصد رفتن کردند امیآقا که ق نیحس

 .شد یشب بود که خانه از مهمانان خال مهیبعد از ن ي قهیو چهل دق کی ساعت

 یرا به آشپزخانه برد و ترالن تند تند همه را کف مخوردهین لیو آج وهیو ظرف م فیکث يها یشدستیپ ساراناز

 .دیکرد و آب کش

 .انتقال داد خچالیرا به  ماندهیباق يغذاها يسود

 !م؟یبر: شال ساراناز را در دست داشت، وارد آشپزخانه شد کهیدر حال انیشا

 کجا؟: را خشک کرد شیدست ها ترالن

 .دور دور آخر شب: لبخند زد ساراناز

 .ایتو هم ب يخوایاگه م: ف زدبا مکث تعار و

 ؟یواقعن: ترالن برق زد يچشمها

 .بکوبد شیرو شیسرش را به کانتر پ خواستیدلش م انیشا

 هیخوبه  ينطوریهم: و تند گفت دیپر»  امیو م کنمیلباسامو عوض م« گفت  یحرف ساراناز که داشت م انیم

 .ایمانتو تنت کن ب

 .آشپزخانه را ترك کرد و

 .کرد، ساراناز در را باز کرد و سوار شد یآهنگ ها را جلو و عقب م نیماش يکه تو همزمان

 !ترالن کو؟: به جانبش انداخت ینگاه مین

واقعا که . امیگفت نم. خورد یمنم بودم بهم بر م یگرفت افهیکه تو ق ياونطور: را جمع کرد و در را بست دامنش

 .زشته یلیرفتارت خ
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 .رهیم ادشی شهینداره بزرگ م بیع: رفت رونیب اطیحاستارت زد و دنده عقب از  انیشا

 .دیبه ساراناز نگاهش کرد و به اخمش خند و

 .ها هنوز پر تردد بود ابانیخ

 !گه؟ید یتوت فرنگ: دیتوقف کرد و پرس یفروش یبستن کی يجلو

 ادیز زمیسس شکالت و اسمارت. ينسکافه ا یکی یدو تا توت فرنگ. خوامیسه تا اسکوپ م: نگاهش کرد ساراناز

 .خوامیم

 ...شکمو: اش را به عقب هول داد یشانینوك انگشت اشاره پ با

 .ستمین چمیه: را کنار زد شیها ياخم چتر با

 .شد ادهیپ نیاز ماش انیشا

 .شد یفروش یرا چرخاند و آنقدر نگاهش کرد تا وارد بستن سرش

 .با مالحظه بودانقدر آرام و  انیشا یکرد وقت یم یسبک احساس

 .کرد یاش را کمرنگ م یخوش نیاش را هر لحظه با خود داشت و ا یشدن ناگهان یترس عصب اما

 .داد به مشتش هیاش را تک قهیپنجره و شق يرا گذاشت لبه  آرنجش

 .و منتظر بود شخوانیپ يرا از آرنج گذاشته بود رو شیدست ها انیشا

را طبق معمول تا  شیها نیبه تن داشت و آست يقهوه ا -کرم  يچهار خانه  راهنیکرم رنگ و پ یکنف شلوار

 .آرنج تا زده بود

را به  دیچیپیم چیچرمش که چند دور، دور م ياز آن دستبند ها یکیاش را به دست چپ و  یو ساعت مچ حلقه

 .دست راستش بسته بود

 .دیقسمت رس نیتر یو به دوست داشتن دیرا باال کش نگاهش

 ...!!!شیموها

 ستادهیخوش حالت ا یژل و تافت چیه یلختش که ب يموها يرا تو شیداشت همان موقع انگشت ها دوست

 .کشاند بکشد یبود و باد آنها را به هر سو م

 .شد یم کیساراناز نزد یسفارش یبستن يمحتو ینیبا س انیشا

 .نشود رینگهش داشت تا سراز یدست کیرا گذاشت لب پنجره و  ینیس انیداد و شا نییرا تا انتها پا شهیش
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چرا . خوامیهم م یراشکیاز اون پ. خوام یمنم م.. بدجنس... یبستن جیآخ هو: نگاه کرد ینیس اتیبه محتو ساراناز

 ؟يدیخر یکیفقط 

 .شیلب ها انیرا گرفت م یو ن دیرا جلو کش یبستن جیبزرگ هو وانیل و

 .کرد یساراناز نگاه م يبه جنبش نا محسوس لب ها انیشا

 .شیخوشرنگ لب ها يو قرمز ین يدیتضاد سف به

 .چه خنک بود... شیآخ _

 .بفرما بخور بازم: و طلبکار نگاهش کرد رهیخ انیشا

 .شهیخودم آب م یبستن گهینه د: را پس زد وانیل

 .چقدر هوا گرم شد کهویفکر کرد  انیهمراه با خنده چشمک زد و شا و

 .کرد ینگاه م ینارنج ظیغل عیما انیمعلق م یبه ن یلیم یب با

 !؟يمن بخور یدهن یاز ن ادیبدت م هیچ: فرو برد یتوت فرنگ يقاشقش را وسط قله  سارا

ساراناز بود انداخت و فکر کرد  يلب ها يکه جا یصورت يهاله  کیبا  دیدراز سف کیبار يبه لوله  ینگاه

 .ادینه بدم نم: ردیرا داشته باشد و بوسه بگ نالشیتوانست اورج یدر مال عام که نم. است متیهم غن نیهم

 .لب ساراناز جا خوش کرده بود يکه گوشه  یشکالت يرو دیدست دراز کرد و انگشت کش و

 .نیماش يداد به بدنه  هیرا برداشت و تک وانشیل

 .اصفهان میخاله ت دعوت گرفته ازمون که بر -

 یرنگ کیهر لحظه  ،یفروش یرقص نور سر در بستن يرا چرخاند و به صورت ساراناز نگاه کرد که تو سرش

 ؟یک: داشت

مامانت ... یدونم ک ینم: گفت انیدهان شا يجدا کرد و جلو یلیچرب و چ یراشکیاز پ يدو انگشت تکه ا با

 ...امروز گفت

 .نگه داشت يا هیو چند ثان شیلب ها انیساراناز گرفت م يرا همراه با انگشت ها یراشکیپ

 .اخم کرد سارا

 .با خباثت لبخند زد انیشا

 ...من که امتحان دارم هنوز _

 .يتو منو ماه عسلم نبرد _
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 .برمت یم نطورایا وریشهر يگفتم تو _

 .کرد یبق کرده نگاهش م ساراناز

 .جدا کرد و به دهان گذاشت یراشکیاز پ يگرید ي تکه

 .نبود یقبل يلقمه  یبه خوشمزگ ابدا

رفته و  نییپا شیاز گلو قهیچند دق يکه به فاصله  یراشکیدو تکه پ يهاکشف تفاوت  ریذهنش درگ کهیحال در

خوشمزه تر  یلیبرخالف تصور خ داد،یالك م يکه طعم مرطوب کننده و بو یکیوارد معده اش شده بود و آن 

 ...انیشا: زد شیهم بود، ساراناز صدا

 .گفت یهوم

 م؟یما هم بر: سرش را خم کرد سمت شانه ساراناز

 ...آره میقرار باشه بر وریاگه تو شهر _

 .من تا حاال اصفهان نرفتم.... خواااااهششششش... دو هفته س یکی نینه هم _

 .برمت یخودم بعد م _

 صبر کنم؟ دیدو ماه با یعنی: دینال

و باز  زهیسطل مکان ياش را انداخت تو یراشکیو کاغذ پ یبستن جیهو وانیقدم بلند به جلو برداشت و ل دو

 !تو؟ یگیم یچ: برگشت

 .برم اصفهان خوامیگفتم م: تخس و لجباز تکرار کرد يمثل بچه ها ساراناز

 .برمت یمنم گفتم م: ياسکوپ نسکافه ا يرا برداشت و زد تو ینیس يتو یاضاف قاشق

 ... از اون نخور: دستش يرو زد

 ...خرم برات یم _

 .ادهیبخور که ز هیخب از اون توت فرنگ _

 .سیخس: نگاهش کرد کالفه

 !م؟یحاال بر _

 کجا؟_

 ...زنمت ها یم: را مشت کرد دستش
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بعد ! شوهرت ماه عسل؟ يخاله  يخونه  يبا مادر شوهر و خواهر شوهرت بر يخوایم: محکم پلک زد انیشا

 رو اون اسم ماه عسل گذاشت؟ شهیاونوقت م

 .دیادا کرد که ساراناز خجالت کش یعسل را با منظور و چنان غلظت ماه

 .خب حاال همون مسافرت _

 .را در آورده بود و ساراناز حواسش نبود يته اسکوپ نسکافه ا تا

 ...وریشهر _

 .انیشا: دیپا کوب نیبچه ها به کف ماش مثل

واضح تر  گهید... تنها. ..بار با زنم تنهـــــــــا باشم نیاول يکنم و بعد از ازدواج برا یاونا رو راه خوامیبابا م _

 !بگم؟ نیاز ا

 ...خب... خب: نگاهش کرد رهیخ سارا

 ...خودشو دار بزنه خوادیکه آدم م يریگیم ریرو هم اونقدر د زایچ یلیخ... سارا یرو مخ یلیوقتا خ یبعض_

 .رفت یفروش یرا برداشت و به طرف بستن یخال ینیس

 .که از هم باز مانده بود، فقط نگاهش کرد ییخجالت زده و با لب ها ساراناز

 

* * * 

 

 .شرشر آب گوش سپرد يداد و با لذت به صدا هیرنگ تک یالک یرا به پشت سرش

 نهیبا پس زم یتخت بغل يخانواده  یهر از گاه يخنده ها يصدا. بلند چشم دوخت هیالوان و پا يچراغ ها به

 .گوشش بود يتو یمحل یقیموس ي

 . سرش را چرخاند ن،یکف زم يها زهیبا سنگر ییبرخورد قدم هاخرچ خرچ  يصدا با

 .شد یم کیآبان به بغل نزد ان،یشا

 !اوردن؟یهنوز غدا رو ن: آبان را به آغوشش فرستاد انیزانوها بلند شد و شا يگرفت و رو یاش را از پشت هیتک

 ...نه هنوز: آبان را خشک کرد سیو سر و صورت خ دیکش رونیبرگ دستمال از جعبه ب چند

 .بد يبچه ... کرد کاریبا لباساش چ نیبب: دیرو به آبان توپ یمصنوع یبا اخم و

 .زد ینق آبان
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حموم؟ کشت منو تا گذاشت  شیبریم يچطور: تخت کنار ساراناز نشست يرا در آورد و رو شیکفش ها انیشا

 .دست و صورتش رو بشورم

 ...کشم یم یمن چ نیبب: ناله کرد سارا

 .آورد یدستش هجوم م يتو لیو موبا چیزد و به آبان نگاه کرد که چهار دست و پا به سمت سو لبخند

 .کرد کیتپل آبان سپرد و بعد خودش را به ساراناز نزد يرا به پشت ها لشیموبا يدست و دلباز با

گاه پشت سر ساراناز  هیتک ي لهیم يدرازش را جمع کند، دستش را رو يپاها يکجوریداشت  یکه سع ینیح

 چرا؟ يپکر ؟یخوب: گذاشت

 تا االن؟ دنیرس نایمامان ا یکنیفک م... ستمیپکر ن: سرش را چرخاند و نگاهش کرد ساراناز

ساعت چند پرواز کردن؟ فک : بزرگ ساعتش نگاه کرد يمچش چرخاند و به صفحه  يرا رو یپهن چرم بند

 .زنگ بزنن دنیرس نکهیگفتم به محض ا. باشن دهیکنم رس ینم

 .گفت و سکوت کرد یآهان

 شده؟ یبگو چ... ها يپکر یول: دیدو انگشت اشاره و وسطش گرفت و کش انیرژ خورده اش را م يگونه  انیشا

 .مسافرت يکه منو نبر یبرداشت یترم تابستون یبه دست: لب زد دلخور

 جان؟؟ _

 .خب گمیراس م: باال دادبزند، شانه  وندیپ انیآنکه نگاهش را به نگاه متعجب شا بدون

 یفرصت کند کالم نکهیقبل از ا. خوش فرم سارا و وادارش کرد تا نگاهش کند يچانه  ریانگشت اشاره زد ز با

 .دیغذا از راه رس ینیبا س شخدمتیپ اورد،یبه زبان ب

 .شیرا گذاشت رو يتخت پهن کرد و سبد نان و سبز يبار مصرف را رو کی ي سفره

را با  شخدمتیو پ دیرا به طرف خودش کش يزیجوجه کباب را به سمت ساراناز سر داد و بساط د سید انیشا

 .مرخص کرد " د؟یندار يا گهیامر د " يا شهیبه سوال کل یجواب منف

 ...یگفت یم... خب: کرد ریکاسه سراز يرا تو یسنگ گید اتیمحتو

 ...گهیگفتم د: کاسه زد يجدا کرد و تو یتکه نان سارا

 يزیجوجه کباب د يطعم شور و تند آبگوشت فکر کرد کاش به جا دنیرا به دهان گذاشت و با چش نان

 .سفارش داده بود
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 شیرو شیپ ییروشن کردن جسم جادو يبرا یتا راه دیکوب یم یبزرگ گوش يبا کف دست به صفحه  آبان

 .کند دایپ

 .میشتو سر گو يزد یبسه هر چ ایب: دشیاز پهلو گرفتش و عقب کش انیشا

 .برسد ینق نق کرد و تالش کرد تا باز به گوش آبان

 ...دهه... کهیمرت نمیبب نجایا نیبش ایب: به دستش داد یمانع حرکتش شد و تکه نان انیشا

_ ا... 

 ا؟ یچ: سارا و اخمش نگاه کرد به

 که؟یمرت یگیبهش م یبرا چ_

 .دوس دارم: را باال انداخت شیابروها

 .سر چنگال زد يگفت و تکه جوجه ا یشیا

 شده؟ يزیچ... بگو سارا: شیبا آرنج زد به بازو انیشا

 .بلند کرد سر

 .دوغ را باز کرد و به دستش داد يبطر انیشا

 ...گفتم _

 میسفر حرف زده بود نیما قبال راجع به ا. نبود یکه گفت ینیا... نوچ: را باال برد و متفکر گفت شیابرو يتا کی

 نیمن از ا... يشد یشکل نیا یاز کالس که برگشت... میخودمون تنها بر وریرکه اواخر شه يشد یو تو راض

راست و . ندارم یذهن خوان ییتوانا ای فهمنیرو از نگاه طرفشون م یکه همه چ لمایف يتو يمسخره  ياستعدادا

 ده؟یآزارت م یبگو چت شده و چ ینیحس

 .چشم دوخت انیمصمم و موشکاف شا يداد و به چشمها هیظرف تک يرا به لبه  چنگالش

و  يسود يآزاد کرد و توجهش به مکالمه  یکه فضا را پر کرد، نفسش را به راحت فونیزنگ مخصوص آ يصدا

 .جلب شد لیموبا یبه گوش دنیرس يو تالش آبان برا انیشا

 .کرد فیذهنش رد يکرد افکارش را منظم کند و جمله ها را تو یفرصت استفاده کرد و سع از

 ...فعال... دیمراقب خودتون باش... باشه: دیکش یقیو نفس عم دیرا شن انیشا یخداحافظ يصدا

 .گذاشت شیآورد و آن را دور از دسترس آبان کنار پا نییرا پا لیموبا انیشا
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باز هم سوال  انیکرد و هر لحظه منتظر بود تا شا یو رو م ریبرنج را ز يدانه ها لیم یساراناز ب کهیحال در

درون  يها يسبز انیاز م حانیر يجدا کردن برگ ها نیح انیشا اورد،یبپرسد و او خواسته اش را به زبان ب

 ؟یبگ يخوایبازم نم: دیسبد، پرس

: دیرا به رخ کش شانیو اختالف فاحش رنگ پوست ها دیخز انیدست شا يپلک زد و دستش رو محکم

 !دارم، نه؟که من چقدر دوست  یدونیتو م... انیشا

 يزیچ هینگفتم : کَند شدیم دهیپوستش کش يکه نوازشگرانه رو شیرا از دست ساراناز و انگشت ها نگاهش

 !شده؟

 ؟يتو هم منو دوس دار: با بزاقش مخلوط شد یرا تر کرد و طعم برق لب پرتقال لبش

 ه؟یچه حرف نیسارا ا: دیو مات دست از خودن کش جیگ

که  یکنیتالشت رو م يهمه  يتو دار دونمیمن م... انیشا یعنی... نبود نینه منظورم ا: شد و تند گفت کشینزد

 ...وقتا یبعض... خب یول. کم نداشته باشم میزندگ يتو يزیمن چ

تو  يمنم جا... ستیدست خودت ن دونمیم: شد یمعذب م انیشا زینگاه ت يجلو. دیلبش زبان کش يرو مجددا

خب  یول. نشم تیکه من اذ یکنیم یسع یلیاالنم خ نیتو هم... دادمیعکس العمل رو نشون م نیهم دیبودم شا

 نه؟... زنهیاز احساسمون لنگ م... گوشه از احساست هیهنوزم 

کالم بگو  کی. طفره رفتنا متنفرم نیاز ا یدونیسارا م: دیکش رونیب انیدست شا ریدستش را از ز یکالفگ با

 ؟یبه کجا برس يخوایم

 .کمکم کنه یکیبذار : لحن ممکن زمزمه کرد نیتر میمال با

جار  یک شیرو پ مییزناشو یموضوعات زندگ نیتر یبرم خصوص! مثال؟ یک: کرد یتمامنگاهش م یلیم یب با

 بزنم؟

 .مشاور بتونه کمکمون کنه هی... دیشا... خب _

دخترخاله ش مثل ما  طیشرا گهیآموزشگاه م ياز دوستام تو یکی: ادامه داد جانیپوزخند زد و ساراناز با ه انیشا

 ...مشابه ما بوده یول... که نه

 !ه؟یرو دار یختیبراش ر تویزندگ يشد یمیصم یکیباز تو با : صورتش يرو دیدستش را کش کف

 .رو به اون رو شده نیاز ا شونیچند ماه زندگ يگفت تو یم: خودش را به آن راه زد و گفت سارا

 .میشانسمون رو امتحان کن ایب! امتحانش که ضرر نداره، داره؟: انیشا يبازو يگذاشت رو دست
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 م؟یدار یمشکل روان ای میا وونهیسارا مگه ما د: را فشرد شیپلک ها يدو انگشت رو با

 ستد،یپا با يشالش رو زانیآو يداشت با چنگ انداختن به دسته  یکه سع یتوجه به آبان یجا خورد و ب ساراناز

تحت نظر  شیدو سه سال پ نیداره؟ تو خودت تا هم یمشاور مشکل روان شیپ رهیم یمگه هر ک: مات گفت

 ؟يا وونهید یعنی نیا... يبود

 .داشتم یواقعا مشکل روان. بودم وونهیاون موقع د. آره: ساراناز جواب داد ياز اصرارها خسته

 .چشم دوخت انیدر هم شا يچهره  چانه و دهانش گذاشت و به اخم و يکف دستش را رو ساراناز

خودش به ... سارا میندار یما مشکل: گذاشت نیرا به زم شیو پاها دیتخت جلو کش يخودش سمت لبه  انیشا

 .شهیمرور درست م

 .غذات که تموم شد صدام بزن. کمینزد نیمن هم: و برخاست دیرا پوش شیخم شد کفش ها و

 .مات رفتنش شد ساراناز

و  دیکوب یسنگ گید يرا محکم به بدنه  يبود که آبان قاشق فلز رهیخ انیرفتن شا ریچه مدت به مس دینفهم

 .ساراناز را ابراز کرد یتوجه یاعتراضش به ب

صبر  یحت انیشده ثابت ماند و فکر کرد شا دهیکوب يدست نخورده و گوشت و نخود ها يغذا يرو نگاهش

 ...!!!را تا آخر بشنود شینکرد حرف ها

 

* * * 

 

 ...دیدست کش يبالش کنار یخنک به

 ...دست نخورده... دیو شا یروتخت یصاف به

 .تخت نشست يبه اندامش رو یو با کش و قوس دیکش ازهیخم

 ...امکان نداشت! تراس سر کرده بود؟ يتا صبح تو انیشا... را خفه کرد آهش

خواب آلودش، بدرقه اش  یبا خداحافظ یشد و گاه یم اریاش هش یشانیپ يرو انیگرم شا يبا بوسه  شهیهم

 .کرد یم

 !شده بود که نفهمد؟ نیخوابش آنقدر سنگ ایبودش  دهینبوس انیشا

 .بالش برداشت يرا از رو یکوتاه و مشک يدو انگشت تار مو با
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 .دادیصبح را نشان م ي قهیده و ده دق ،يوارید ساعت

 .و در راه برگشت فکر کرد نیماش يبحثشان تو شب قبل و ي هودهیدردناکش را فشرد و به اصرار ب یشانیپ

 ...باشد زیتوانست خاطره انگ یکه م یخراب شدن شب به

 .رفته بود یبار بدون خداحافظ نیاول يکه برا یانیشا و

 .شد رهیخ نهیآ يتو رشیگذاشت و به تصو نییرا از تخت پا شیاش را کنار زد و پاها دهیدر هم تن يموها

 یتونیز ياز دود انیکه به درخواست شا ییموها. را پوشانده بود شیو مواج شانه و کتف ها ختهیبهم ر شیموها

 .و گردش را قاب گرفته بود دیرنگ داده و صورت سف رییتغ یشراب تیبا ال یپرکالغ یبه مشک

 .تخت بلند شد يشانه برگرداند و از رو يتاپش را از بازو رو بند

پا برهنه اتاق را ترك کرد و اجازه داد تا  زدند،یتخت چشمک م ياکه پ دشیسف يها یتوجه به روفرش یب

 .را قلقلک بدهد شیپارکت، پوست پاها یخنک

 .مامانم ریصبح بخ: بازش لبخند زد يچشمها دنیدرب اتاق آبان را گشود و با د یآرام به

 .گفت» ما ... ما« و دست و پا زد و  دیخند دنشیبه د آبان

 ...جونم مامان: شد و بغل گرفتش خم

 .گرفت یقینرم و معطرش دم عم يو از موها دیخنک و تپلش را بوس ي گونه

 .داشت بهش برسد را داد دستش و اتاق را ترك کرد یرا که آبان سع يا یشیپول خرس

 ...به شدت سوت و کور بود خانه

 .کرد یم یبیکه احساس غر بار بود نیاما اول ماندیخانه تنها م نیا يبار نبود تو نیاول

 .آبان، صورتش را شست ينق نق ها و دست و پا زدن ها انیم

 .چسباند يکتر يآشپزخانه رفت و اول کف دستش را به بدنه  به

 ...بود خی خِی

 ...دیکش آه

 ...آبان را داد يغذا

 ...را جمع و جور کرد آشپزخانه

 مانیاقدام کرد و باز پش انیتماس گرفتن با شا يتر از ده بار برا شیب ن،یب نیکتلت را حاضر کرد و در ا ي هیما

 .شد
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 ...که قهر نبود او

 .گرفت یتماس م دیهم اگر قهر کرده بود خودش با انیشا

 ... ختیر نیماش يچرك ها را تو لباس

 ...آورد رونیب

 ...زد اتو

منتقل  خچالیشد و دست نخورده به  دهیچ سید يتو ارشوریگوجه و خ يترد و چرب و برش ها يها کتلت

 ...شد

بود گرفت و با عجله  ریدرگ يپوست کنده ا اریبا خ دایزنگ تلفن همراهش، نگاهش را از آبان که شد يصدا با

 .و بلند شد دیرا عقب کش یصندل

از دوستان آموزشگاهش، لب  یکینام  دنیصفحه بود، با د يرو انینام شا دنیهر لحظه منتظر د کهیحال در

 ...جان سایسالم پر: شد زانیآو شیها

کالسش ... امجد امروز پرواز داره نیبب! ؟یسالم خوب... ساراناز: دیچیگوشش پ يو نازك دخترك تو غیج يصدا

... ها يایحتما ب... موسسه به همه نتونه خبر بده من خبرت کنم دیگفتم شا... سه تا هشت شب... شهیم لیتشک

 !خب؟... ادیب یدوباره ک سین معلوم نچو

 .دادیصحبت به ساراناز نم يو اجازه  زدیحرف م زیر کی

 .فرصت داشت یدو ساعت... آشپزخانه چشم دوخت يا وهیساعت م به

 ...يخبر داد یمرس... باشه: اش را فشرد و زمزمه کرد یشانیپ

 .هم خبر بدم دایبه و دیمزاحمت نباشم من با... فدات خوشکله _

 ...زمیعز یمراحم: حوصله تعارف زد یب

 ...فعال... نمتیبیعصر م _

 ...لحظه هی... سایپر: گفت تند

 ..جانم بگو: دیبه گوشش رس ریدخترك با تاخ يصدا

 ...مشاور شیرفت پ نکهیبعد از ا... اون دخترخاله ت: به حرف آمد دیرا تر کرد و با ترد لبش

 ...خب خب: عجله داشت که تند گفت يادیز سایپر انگار

 ...اون _
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 ...مشکلش حل شده گهیاون االن د: نییاش راه گرفت به پا قهیشق يقطره عرق از رو کی

مشکالتشون  نمیبب ستمین شونیواال من که تو زندگ... خب: دندان بفشارد ریباعث شد لبش را ز سایپر مکث

 شونیواقعا زندگ کنمیحس م نمیبیگود که دارم م رونیاز ب... ورمن از د نیبب... اما خب... نه ایکامل رفع شده 

 ...بهتر شده

 ...شهیم: را آزاد کرد لبش

آدرس و تلفن اون مشاورو بهم  شهیم: شود تند تند گفت مانیپش نکهیقبل از ا. زد ایپلک زد و دل به در محکم

 ...يبد

... رمیاز دخترخاله م بگ دیمن که ندارم با: گوشش را پر کرد سایخطوط پر یآغشته به خش خش خراب يصدا

 خبر بدم بعد از دختر خاله م بپرسم، باشه؟ دایاول زنگ بزنم ساعت کالس رو به و قه؟یچند دق یمونیمنتظر م

 ...زمیعز یکنیلطف م... نداره یبینه ع _

 ... خوشکلم دمیم امیبهت پ _

 ...نترکا يرا سر داد رو یکرد و گوش یخداحافظ

محبوبش  یداشت به خوراک یمخصوصش سع یصندل يو با خم شدن رو نیزم يرا انداخته بود رو ارشیخ آبان

 .برسد

 پسرش نداشت يقدم برداشتن به سو يبرا یهدف چیکرد و ه ینگاش م رهیخ رهیخ ساراناز

 ...دید یو نم دیدیآبان را م انگار

 ...ختیفرو ر نهیس يآمد، دلش تو جیمس دنیرس کیت يبعد که صدا ي قهیدق ده

 ..نه ایدرست است  انیخبر از شا یب يانجام کار دانستینم واقعا

 ...را باز کرد جیمس

 ...چشمک و بوسه کونیآ کیآدرس سر راست و  کیخط تلفن،  دو

 ...شد امیپ جادیو وارد کادر ا دیکش یقیعم نفس

 رمیمن دارم م... سالم: کرد پیتا شیرا با هر دو دستش محکم نگه داشته بود، با شست ها لشیموبا کهیحال در

 ...گرم کن بخور ياومد... خچالهی يغذات تو... رونیب

را  " زمیعز بوسمتیم " يآنکه جمله  یب انیشا يشستش فرستاده شد برا يبا ضربه  امیپ ،یاز هر اقدام قبل

 !!!نداضافه ک امشیپ يانتها شهیمثل هم
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 .بود دهینرس انیبه شا امشیپ. دیکش لشیموبا يصفحه  يشست رو با

 .همسرش نگاه کرد ریو با بغض و حرص به نام و تصو شیدندان ها انیم دیرا کش نشییپا لب

 !قهر بود؟ طلبکار بود؟! را قطع کند؟ یرا خاموش کرده بود تا راه هر گونه ارتباط لشیموبا

 ...مسخره يجنبه  یب: دیلب غر ریز

 ...خانم دیببخش: گفت زیسرش را بلند کرد و رو به دختر جوان پشت م و

کرد لبخند و لحن آرامش را حفظ  یحال سع نیبا ا. ساراناز جدا کالفه اش کرده بود... نگاهش کرد رهیخ یمنش

قرارش  ای ومدین یکس تا اگر دیداشته باش فیخدمتتون عرض کردم تشر. دینداشت یشما که وقت قبل زمیعز: کند

 ...رو کنسل کرد شما رو بفرستم داخل

 .فرستاد يروسر ریرا ز شیقرار سر تکان داد و موها یب

 .کرد یمضطربش م نیمطمئن نبود و ا دادیکه داشت انجام م يهم از صحت کار هنوز

 .عرق کرده اش را به هم چسباند يدست ها کف

 .غوشش خارج شودداشت از آ یسع انیگو... بووو... بووو آبان

 مامان؟ يخوایم یچ: شیرا چسباند به موها شیها لب

 .نییساراناز سر داد به پا يپاها يکه خودش را از رو ییزد و به تالشش ادامه داد تا جا ینق

 ...آبان يوا: بغلش را گرفت ریهول و شتابزده ز سارا

نسبتا بلندش،  يسالن حضور داشتند، از صدا يکه همراه دختر نوجوانش تو یانسالیچند خانم جوان و زن م نگاه

 .سمتش دیچرخ

 .دندان فشرد ریزده لبش را ز خجالت

 يکه از انواع و اقسام مجله ها و بروشورها پر شده بود رو شیرو شیپ يا شهیش زیبا کمک گرفتن از م آبان

 .دیخند عیه عیه عیبزرگش، ه يروزیپ نیو از ا ستادیخودش ا يپاها

 .کرد تیپسرش را به باال هدا یشانیپ يرو يبه لب آورد و موها یمرنگلبخند ک ساراناز

 ...خانم سرشار: بلند صدا زد یمنش

 بله؟: شد زیمخیخورد و ن یتکان ساراناز
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 ...داخل دیببر فیتشر دیتونیم: را گرفت سمتش و تکان تکان داد یرنگ دیسف ي پوشه

 ...مامان ایب: ساعدش انداخت و آبان را بغل گرفت يرا رو فشیک

 داخل؟ دیبر یپسرتونم م: را برانداز کرد شیسرتاپا رهیخ رهیپوشه را داد دستش و خ یمنش

 ..آره... خب: گفت دستپاچه

 ...دییبفرما: کوتاه و رنگ شده اش را باال انداخت يابروها

 .درب را گشود یدست کیو  یکرد و به سخت یهوف

 .نشسته و منتظرش بود زیپشت م ینسبتا جوان زن

 ..زمیعز يخوش اومد: گفت ییخوشرو با

 .تته پته تشکر کرد و در را بست با

داشت نگاهش به آبان متعجب  یسع کهیتعارف زد درحال زشیم يجلو يها یشد و با دست به راحت زیمخین زن

 .نباشد

 .دیاش دست کش يکاناپه فرود آمد و به روسر ینرم يرو دیترد با

که با  یچانه دار و بلند بود نه زن يبا آن مقنعه ها رستانشیدوران دب يمشاور ها هیشب شتریاز مشاور ب تصورش

رنگش  يا روزهیف يروسر ریمش شده اش را با سخاوت از ز ينشسته و موها شیرو شیپ ظینسبتا غل یشیآرا

 .گذاشته بود شیبه نما

 ؟یکن یاون پوشه رو لطف م_

 !بله؟: را تند باال گرفت سرش

 !زم؟یبه من عز يدیپوشه رو م: ار کردبا لبخند تکر زن

 زیم يآن را رو یو دو دست یشد نگاه کرد و با شرمندگ یمچاله م شیانگشت ها انیکه م دیسف يمقوا به

تا حاال ... ییبایچه اسم ز... ساراناز... ساراناز سرشار: پوشه را باز کرد و با حفظ لبخندش گفت: پزشک گذاشت

 ...بودم دهینشن

 .دیبخش یصحبت کردن زن بهش قوت قلب م یمیلبخند و لحن صم... زد یکمرنگ لبخند

 !م؟یشروع کن... خب: گفت متیبه هم قالب کرد و با مال زیم يرا رو شیها دست

 ...نکن مامان: تشر زد دیکش یاش را م يروسر نییتند تند سرش را تکان داد و به آبان که پا سارا

 ه؟بهتر باش م،یاگه تنها باش یکن یفک نم _
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 ...من... خب: گفت دیآبان نگاه کرد و با ترد به

 ...اتاق من ایچند لحظه ب هیرها جان : را فشرد يرا برداشت و دکمه ا یگوش زن

 خردهیتا ما کارمون تموم بشه، آقاپسرمون : بخشش را به لب آورد يرا گذاشت و مجددا همان لبخند انرژ یگوش

 .گذرونهیخوش م

 .داریجوان در آستانه اش پد یباز شد و منش يبا تقه ا در

 ... شما لیآقا پسر ما تحو نیا: با اشاره به آبان و شوخ گفت زن

 ...یتوپول نمیبب ایب: زن و آبان رد و بدل کرد و تق تق کنان جلو آمد نیب ینگاه یمنش

 یشود نگاه م کینزد خواست بهش یرا که م يا دهیتازه از راه رس ي بهیدرشتش غر يصامت و با چشمها آبان

 .کرد

 ..بغل خاله ایب _

 .را دراز کرد سمتش و آبان باز هم تکان نخورد دستش

 ...مممم... دارم براش یچ نمیبذار بب: چشمش را بست کیبرد  شیمانتو بیج يتو دست

 ...نیبب: آبان تکان داد يچشمها شیآورد و پ رونیب بشیرا از ج یتوت فرنگ زیبا آو یصورت يمو کش

 .دادیمحلش نم آبان

فک کنم : آورد و آن را از پوشش خارج کرد رونیآبان را ب يشکل مورد عالقه  يزنبور ریلثه گ فشیاز ک ساراناز

 ...بتونه کمکتون کنه نیا

کرد  یسع جانیسپرده شد دنبال کرد و بعد با ه یمنش يرا که به دست ها يریمشتاق آبان لثه گ يچشمها

 .کرد دیاز خودش تول بیو غر بیعج يداهازانوها بلند شود و ص يرو

 ...بغلم يایب دیبا... دمشیکه بهت نم ينجوریهم: بغلش را گرفت ریخم شد و ز دخترك

 ...یهست نمیماشاال چه سنگ: دیکرد و خند بلندش

 ...بچه غول: در دل اضافه کرد و

 .شد نگاه کرد یکه تق تق کنان از اتاق خارج م یبه منش یبا نگران ساراناز

 !م؟یشروع کن میتون یحاال م... خب _

 ...زن برگشت يرو نگاهش

 !زد یلبخند م شیبخش، به رو يهمان صورت بشاش و انرژ با
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اش  ینیو به ب دیکش رونیکه تعارفش شده بود دو برگ دستمال تند و پشت سر هم ب يا شهیش يجعبه  از

 .رساند

 ...يکه مشکل دار ییتو نیپس االن ا: گفت متیبا مال -داش ش یلیآنطور که بعدا متوجه فام- ینیام دکتر

 .ترسم یمن فقط م! من؟: کنان گفت نیف نیف

... يومدیکنار ن دینسبت جد نیاما خودت هم هنوز با ا... یستیخودت متوجه ن... زمیچرا عز: زد و رك گفت لبخند

 رینسبت ها گ نیتو ب... یبه خودت بقبولون دیبا نویا... ادیتو فقط برادرشوهرِ مرحومت به حساب م يبرا انیک

 یگاه... کامال متوجه شدم يکرد فیبرام تعر هک ییزایبا چ... ياوردیکه به زبون م یجمالت يمن تو... يکرد

هم  یبه نام همسر سابق، گاه انیاز ک... يکرد یم ادیبرادرِ همسرِ مرحومت  یرو به عنوان همسر و گاه انیشا

 ...ذارهیم ریتاث تونییزناشو یزندگ يرابطه ها ناخواسته رو فتادنیجا ن نیا... يدبر یبرادر شوهر اسم م

 منه؟ ریمشکالت تقص نیا يهمه  نیگیم یعنی: بغض گفت با

وجود تو  يکه تو یو البته ترس... از مشکالته یبخش هی نیا گمیدارم م... من زینه عز: دیخند حینرم و مل ینیام

 ...زنهیدامن م نتونیناخواگاهت ثبت شده، به مشکالت ب ریضم يرابطه که تو نیبد اول يهست و خاطره 

وقتا انقدر  یبعض... شهینه هم یعنی... هیعصب یلیخ انیشا... ستین نیفقط ا: نگاهش کرد سیخ يچشمها با

 ...شهیترسناك م یلیهم خ یاما گاه... خوبه یلیخ یعنی... خوبه که

و  دهیهست که شن ییبه خاطر همون زمزمه ها کیستریرفتار ه نیکه ا نهیبا توجه به گفته هات نظر منم هم _

اما حاال که ... برد یم ادیهاش رو از  دهیشن یکرد بعد از مدت یفرق م طیاگر شرا دیشا.. ذهنش ثبت شده يتو

رو  يادیز يمن زوج ها. بشه تیذکه ا دمیبهش حق م يهمسرت قرار گرفته، من تا حدود گاهیخودش در جا

به هر حال من ... کنهیشما فرق م طیاما خب شرا... موفق تر از ازدواج اول بوده یلیکه ازدواج مجددشون خ مدید

 .داشته باشم تا بهتر بتونم بهت کمک کنم يداریبا همسرت هم د دمیم حیترج

من  گهیم... ادیکنه که ب یقبول نم... ادینم: برداشت يگریو برگ دستمال د دیرا پر سر و صدا باال کش دماغش

 .ستمین وونهید

 ...از دو سال تحت نظر روانپزشک بوده شتریب یگ یمگه نم -
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 وونهیگفت اون موقع د... منم بهش گفتم: صدا و صورتش گفت يتو یطوالن ي هیآثار به جا مانده از گر با

 .نجایدونه که من اومدم ا یحاال هم نم. ستمیاالن که ن... بودم

 ...خب اریبس: خارج شد، گوشش را پر کرد ینیدکتر ام ي نهیکه از س یقینفس عم يصدا

 کنم؟ کاریچ دیحاال من با: شد یانگشتانش فشرده م انیم دستمال

... برادر شوهر مرحوم انیهمسر و ک گاهیدر جا انیشا... رهیخودش قرار بگ يهر کس سر جا دیاول از همه با _

سال خاطره  نیکه فراموش کردن و کنار گذاشتن چند یالبته بهش بفهمون... يبه همسرت نشون بد دیرو با نیا

مدام بهش گوشزد  دیبا نویا... قرار داره يا رهو جلوتر از هر خاط تیاما همسرت برات در اولو... ممکنه ریغ بایتقر

و  ییزناشو یزندگ يتو ینفر سوم چیه ادیکه بر خالف اون،  یباور برسون نیو با رفتارت اون رو به ا یکن

 ...نداره ییروابطتون جا

و البته  یرا حالج شیداشت حرف ها یشده و سع رهیخ ینیدکتر ام يکرده  شیآرا يو متفکر به چهره  رهیخ

 .ذهنش ثبت کند يتک به تک را تو

 ...يبر یتونیم... هیکاف نجایفعال تا هم... خب وقتت تمومه: به ساعتش نگاه کرد ینیام

 .برگشت زشیچرم تک نفره بلند شد و پشت م یراحت يرو از

 . کرد یخودش را جمع و جور م ساراناز

 .کرد ادداشتی شیرو شیکاغذ پ يرو يزیچ ینیام

 يدوشنبه  يبگو برا یبه منش: دست داشت، گرفت يرا تو فشیو ک ستادهیرا بست و به طرف ساراناز که ا پوشه

... کنه هم چه بهتر تیکه همراه یکن یهمسرت رو راض یاگه بتون... ساعت بهت وقت بده نیبعد هم يهفته 

 ...خوبه یلیحالش خ ای هکه سرحال یمواقع حایترج شنهادیپ هیفقط به عنوان ... البته نه با اصرار

 ...ممنون: تکان سر موافقت کرد و پوشه را گرفت با

 ...یموفق باش... به سالمت: پلک زد یبخش نانیلبخند اطم با

 

* * * 

 

 .دیغروب بود که به خانه رس يدما دم

 .رفت یچشمش فرو م يتو يمثل خار انیشا X60 یخال يجا
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 .تخت گذاشت يخوابش برده بود، رو ریمس يرا به اتاق خوابش رساند و آبان را که تو خودش

 يزیچ... هشت صبح تا هشت شب. حساب کرد شیو با انگشت ها ستادیزده و دست به کمر وسط اتاق ا حرص

 .نداشت يخبر انیوازده ساعت بود که از شابه د کینزد

 .دیکش رونیرا ب لشیرفت و موبا فشیبه طرف ک د،یکش یکنترل خشمش م يکه برا یقیعم ينفس ها با

شستش به راست  يرنگ را با اشاره  یبرق زد و فلش طوس یاز خوش شیپاسخ چشمها یچهار تماس ب دنید با

 .دیکش

 .خط ثابت ناشناس کیداشت و سه تا هم از  يتماس از سود کی

 .توالت نشان داد زیم يبه رو لیموبا یحرصش را با پرت کردن گوش تمام

 .خورد یخواب تکان يادوکلن و چپه شدن الك ها و رژها، آبان تو يها شهیش ختنیبهم ر يسر و صدا از

 ...یییییـــدااااارحق نـــــ! ؟يدیفهم یکن هیگر يحق ندار: دهانش فشرد يدستش را رو کف

 يکه از موها سر خورده و رو يمانتوش با همان روسر يگشودن دکمه ها یعوض کردن لباس و حت بدون

 ...مسخره... فکر یب... احمق يپسره : خودش مچاله شد يو تو دیتخت کنار آبان خز يگردنش افتاده بود، رو

 .رفت یم نییو شکم آبان که با هر دم و بازدم، باال و پا نهیس يدستش را گذاشت رو کف

داشتند، پلک بست و باز با  خچالی يکه تو ییاز آن هلوها یکی یبه درشت یسرکوب شده و بغض ي هیگر با

 ...نامرد......... فکرِ یب يپسره : خودش غر زد

 .دیپاشنه چرخ يرو یگذشت که درب اتاق به آهستگ یشدن خوابش نم قیساعت هم از عم کی هنوز

 .زیپر يرو دیمحض فرو رفته بود گذاشت و دست کش یکیتار يسر و صدا پا به اتاق که تو یب انیشا

 .دیکوب روشن شد و نور کمرنگش را به اتاق پاش وارید

را همانجا رها کرد و  فشیبه تن داشت، ک رونیلباس ب کهیساراناز و جسم در خود مچاله شده اش درحال دنید با

 .متش رفتبه س

کوب قرار  واریروشن نور د هیسا يصورتش که تو يخوشخواب و خم شد رو يراستش را گذاشت رو يزانو

 .گرفته بود

 رونیرا از دور گردنش آزاد کرد و ب يبالش گذاشت و روسر يگردنش برد و سرش را رو ریدست ز متیمال با

 .دیکش

 .اش را خاراند ینیخواب اخم کرد و نوك ب يتو سارا
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 .تخت را دور زد انیشا

 .دیرا باز کرد و بعد به کتف دردناکش دست کش راهنشیپ يدکمه ها یدست کی

 يشلوار کتانش، رو يفلز يتخت انداخت و بعد از گشودن دکمه  يرا پا شیو کمربند و جوراب ها راهنیپ

 .تخت رفت

 .گذاشت شیکرد و سرش را کنار سر کوچولو و خوشبو شیجابجا یکمر آبان برد و کم ریز دست

دست سارا و شکم آبان  يشد و دستش رو رهیخ دیجنب یخواب م يآبان که تو ینازك و صورت يلب ها به

 .نشست

 

* * * 

 .را به درد آورده بود پلک گشود شیها نوسیو س یشانیکه پ یمیحس باد مستق با

 .دیکش یم ریاز سرما ت شیها قهیو شق خوردیبه صورت به صورتش م میکولر مستق باد

 .گفت یبه بدن خشک شده اش داد و از درد کتف و گردنش آخ یتکان

 .چفت شده بود انگار یبدنش بود و دست راستش به جسم نسبتا نرم ریچپش ز دست

فرو رفته و  شیانگشت ها انیکه م يمردانه ا ي دهیکش يانگشت ها دنیبا د. سرش را باال آورد یسخت به

بالش  يو سرش را رو دیکش یپوف وارکوبینور کمرنگ د يتو نیپالت دیسف نگیقالب شده بود و برق ر

 .انداخت

 ...برگشته بود انیشا

 .تخت يو نشست رو دیکش رونیب انیشا يشل شده  يپنجه  انیرا از م دستش

از شبانه روز است  یچه ساعت نکهیا صیکوب پشت سرش بود و تشخ واریاتاق نور کم جان د ییروشنا تنها

 .سخت بود

 ...قهیدو و پنجاه دق. گردش را مقابل نور گرفت يمچ چرخاند و صفحه  يساعتش را رو فیظر بند

 .بود دهیبه شش ساعت خواب کینزد يزیچ... دیسوت کش مخش

 .رساند نیرا به زم شیکنار زد و پاها شیرها شده از حصار کش مو را از گردن و گونه ها يموها

 .رفت یمالش م یدلش از گرسنگ ته

 .متوقف شود شیرو شیاجسام، پ ینکرد تا حرکت دوران یحرکت هیچند ثان يو برا ستادیپاها ا يرو اطیاحت با
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 .و اتاق غرق نور شد دیبرق کش دیکل يرا رو دستش

 .خواب اخم کرد و غلت زد يتو انیشا

محکم  ند،یب یدرست نم نکهیکتف راستش و با حس ا يچند خراش رو يبزرگ و جا یخون مردگ کی دنید با

 .پلک زد

 ... شد انیآرنج شا يو به همان سمت رفت و تازه متوجه پوست کنار رفته  دیگز لب

 !سرش آمده؟ ییچه بال: زده فکر کرد رتیح

 .کرد لیرا تکم شیها یخوش ونیکنسول کلکس يرو انیشا لیموبا يالشه  دنید و

 ...انیشا: فرود آمد و لب زد انیشا يکنار زانو ییخوشخواب و جا يحال رو یب

 ...انیشا: و بلندتر صدا زد دیکش یخراش سطح يبا نوك انگشت اشاره رو دهیترس

 .دیجه رونیبازش ب مهین يلب ها انیاز م يخفه ا هوم

 !؟يکجا بود: زمزمه کرد خفه

 !؟یگیم یچ: بالش فرو برد ینرم يو صورتش را تو دیچرخ انیشا

 !تا االن؟ يکجا بود: کمرش که از عرق چسبناك شده بود یو برهنگ یتخت يگذاشت رو دست

 .گفت ينچ کالفه ا یخواب آلودگ با

 ؟يدعوا کرد ؟يکجا بود گمیبا توام م _

 ...انیشا: تکانش داد محکم

 !؟ینصفه شب یگیم یچ: پشت پلکش دیو دست کش دیغرغر چرخ با

 .نمیبب نیپاشو بش _

 ...اَ ه ه ه ه ه  _

 !؟ياومد یک: شیدندان ها انیم دیرا کش لبش

 ؟ینصفه شب یپرس یم نیاصول د... فک کنم مینه و ن... نه دونم؟یچه م: تخت ينشست رو یبدعنق با

 ؟يکجا بود _

 ه؟یسوال ستیب _

 ...جواب منو بده _

 ؟يخواب نما شد! چت شده تو؟: بود دهیاز سرش پر خواب
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 ؟يکجا بود _

 ...مارستانیب _

 کجا؟: رفت لیتحل يقابل باور ریساراناز به طرز غ يصدا

 ...ساراناز را يچشمها يشد اشک تو ینم باورش

 نمت؟یسارا؟ بب: سمت ساراناز دیو خودش را کش یروتخت يخورد رو سر

 ؟يپس قهر نبود _

 !؟یچ: گنگ ساراناز نشد يزمزمه  متوجه

 چرا؟ مارستانیب _

 ؟يتو کجا بود... اون بودم ریگ... قمیرف ریزد ز نیماش هیدانشکده  يورود يجلو: شیموها انیم دیکش دست

 ؟یلیپس چرا خودت زخم و ز: دیتوجه به سوالش پرس یب

 رشیزد ز نیماش... میخب کنار هم بود: راستش عبور داد و به کتفش رساند يشانه  يچپش را از باال دست

 ...کم هیتنم کوفته س  سین میزیچ... نیاونم خورد به من از شدت ضربه خوردم زم

 ...يفک کردم قهر کرد _

 ؟یگیم یشنوم چ یسارا درست حرف بزن نم _

 ؟یاالن خوب... یچیه یچیه: یاحتمال یسیپاك کردن خ يگونه اش برا يپلک و رو ریز دیتند دست کش تند

 ؟يدادیزنگ زدم جواب نم یهر چ يکجا بود: دیگفت و پرس یهوم

 ؟يزنگ زد یک: شد رهیخسته و خون افتاده اش خ يچشمها به

نه خونه رو جواب ... که داغون شد میگوش. زنگ زدم مارستانیاز ب: را خاراند شیموها يگوش رو يو باال پشت

 ...توینه گوش يداد

. شهیم لیاز آموزشگاه زنگ زدن گفتن استاد با پرواز اومده کالس تشک... خب: نشییلب پا يرو دیزبان کش با

 .جا موند میآماده شدم رفتم گوش یمنم هول هولک

 ؟يکرد کارشیآبانو چ. آهان: را باال انداخت شیابروها

 .آموزشگاه یمنت و التماس سپردمش به منش یکردم؟ با کل یم کارشیچ: چشم نازك کرد و رو گرفت پشت
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از قهر نبودن  نکهینه، اما با ا ایهست  یمشاوره اش کار درست يراجع به جلسه  انینبود حرف زدن با شا مطمئن

کنار آمدن با خودش و رفتن نزد  يشده بود برا يخوشحال شده بود، از تصور قهرش که مقدمه ا قایمع انیشا

 .بود یمشاور هم راض

دلش را  يتلنبار شده رو يکه حرف ها نیاش نداشت، اما هم ییزناشو یبهبود زندگ يتو يریتاث چیاگر ه یحت

 .کرد باز هم خوب بود یم یگذاشته و احساس سبک انیدرم یبا کس

 .گرسنمه: گوشش را پر کرد انیآرام شا يزمزمه  يصدا

 ...منم: دیجنب شیکرد و لب ها نگاهش

 .وارد کرد و بلند شد يکف دست به خوشخواب فشار با

 هنوز؟ يتو رو؟ قهر نمیبب: حلقه شد دور مچش انیشا ياز فاصله گرفتن انگشت ها قبل

 .خشم منفجر شد از

 من قهرم؟؟؟ من؟؟؟: انیگرد شده زل زد به صورت شا يو با چشمها دیرا پس کش دستش

 .شهیم داریآبان ب... واشی... سارا سیه _

 !من قهر کردم؟... ییپررو یلیخ انیواقعا شا _

صدات  یصبح هر چ ؟يقهر نبود: زد هیتشک تخت سر داد و به آن ها تک يرا عقب تر از تنش رو شیها دست

 .به خواب يخودتو زد یچیبه ه یچیاصن ه... خانــــــــــوم.. .زمیعز... زدم سارا جان

 ...يکه مثل بچه ها قهر کرد يتو بود... یرفت یمن خودمو زدم به خواب؟ من؟ تو بدون خداحافظ _

 .نشان از تعجبش داشت انیشا يباال رفته  يابروها

 !تو؟ یگیم یچ: بهت زده زمزمه کرد ساراناز

 .نگاهش را چرخاند دور اتاق یبا گنگ و

. کم هیبودم  جیفک کنم گ: دیاش و نال یشانیبود، دست گرفت به پ یپاتخت يکه رو یورق قرص دنید با

 .اومده یخوابم م. دمینفهم

 .را باال انداخته انیشا يقو ينگفت به خاطر سر درد دو تا از مسکن ها و

 .سمت کمد دیزمان چرخمانتوش را که هنوز به تن داشت گشود و هم يها دکمه

 ي رهیو با گ دیرنگ رها کرد و برس کش دیرا از بند کش سف شیموها. دیاش را پوش یو شلوار ساتن زرشک تاپ

 .سر جمع کرد يباال یکوچک
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 .از تخت دل کند یاپیپ يبا کش و قوس ها انیشا

 .صبح بود ي قهیدق ستیسه و ب ساعت

 .به پا کردن شلوارکش چشم دوخت يبرا انیو به تالش شا شیبغل ها ریز دیرنگ را کش یآب مام

 ...یدستام جوم نداره از گرسنگ: از شلوارك چهارخانه اش را گره زد زانیو بند آو دیساراناز را د ي رهیخ نگاه

 ...بخور يزیچ هی میبر ایب: کرد شیکنسول رها يو رو چاندیضد عرق را پ درب

 .اتاق را ترك کرد انیاز شا زودتر

 .گاز گذاشت يگرفت و رو ییظرفشو ریش ریرا ز يکتر. به آشپزخانه رفت کراستیشد و  ریپله ها سراز از

 .و خنکش را گذاشت دو طرف گردنش سیخ يبه صورتش آب زد و دست ها همانجا

 یبر اضطرابش م انیبودن شا ینیب شیپ رقابلیکرد و غ یمضطربش م انیمسئله از شا نیکردن کوچکتر پنهان

 .افزود

 .به شدت ناراحت کننده بود دهدینشان م یبا دانستن موضوع چه عکس العمل انیدانست شا یکه نم نیهم

 .بگذارد و راهکار بخواهد انیدر م ینیموضوع را هم حتما با دکتر ام نیکرد ا يادآوریخودش  به

نفسش را شکمش به هم قالب شد،  یتخت يعبور کرد و رو شیبازوها ریکه از ز ییدست ها یحس گرم با

 .حبس کرد ینیس يتو

 ...يتو فکر: ختیرا با بازدمش بهم ر شیگوشش لب زد و موها ریز انیشا

 .گفت يرفت، هوم خفه ا یو فرو م دیچرخ یو م ختیر یم نکیس يکه تو یبه آب رهیخ

 ...دلم تنگ شده: کرد را حس کرد یم جادیپوست گردنش ا يرو شیبا لب ها انیکه شا یمکش

 ...منم: زمزمه کرد شیباز کردن قالب دست ها يتقال برا نیح

 .متعجب به سمتش برگشت ان،یو نسبتا خشن شا عیفاصله گرفتن سر با

 !چته؟... يسرد شد... سارا يسرد شد _

 ...فقط... نه فقط: گفت تند

 ...مشغوله خردهیفکرم : شیزد به چشمها زل

 افتاده؟ یاتفاف ؟یمشغول چ: نرم شد انیشا

 ...نه نه: سرعت گفت به

 !؟...پس _
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من اصال از  میدیپول کالس م نهمهیا میدار یبه نظرم الک: کرد فیو جمالت را تند تند رد دیکش یقیعم نفس

 .رستانیاز دب سین ادمی یچیفهمم ه یدرسا نم

 ؟یدوره کن هی رمیبرات بگ رستانویدب يکتابا يخوایم... من هنوز اولشه زیعز _

 .آورد یدلش را به درد م انیشا یسادگ. ان دادتک یرا به نرم سرش

 .توجهش را جلب کرد يقل قل کتر يصدا

 .آورد رونیب نتیخشک را از کاب يچا یو قوط دیزودتر به خودش جنب انیشا

 .رفت خچالیگذاشت، به طرف  یاش م یبه حساب گرسنگ انیکه شا یسست يبا قدم ها ساراناز

 .زیم يآورد و گذاشت رو رونیکه روز قبل پخته بود ب یشکالت تلخ کیک

 .قرار گرفت کیکنار ک انیتوسط شا ینیفنجان چ دو

 يریم يقبول نشد... بهش فک نکن: مهربان زمزمه کرد انیگوشش کنار رفت و شا ياز رو یبه نرم شیموها

 هوم؟... کنه که ینم یفرق... یانتفاع ریغ... آزاد

 .گوشش نشست و فاصله گرفت يالله  ينرمش رو يبوسه  و

 !؟یتو خوب: نگاهش کرد يلبخند بغض دار با

 ویچ... آره خوبم... میریتو فاکتور بگ يو ترس تو چشمها یلعنت نیاگه از درد ا: دستش را رساند به کتفش انیشا

 !سارا؟ یکنیاز من پنهون م يدار

 ...به وضوح وا رفت ساراناز

 

* * * 

 ...دروغ بگم انیتونم به شا یمن نم _

 ...خب نگو _

اومد  یآبان در نم ياگر اون شب صدا... کنم که نفهمه فیناخوداگاه مجبورم براش دروغ رد یعنی... شهینم _

 .زهیت یلیخ انیشا. دادمیبهش م دیبا یدونم چه جواب ینم

 انقدر با مشاوره گرفتن تو مخالفه؟ یعنی _

دونم با مشاوره  ینم. دهینشون م یاگه بفهمه چه عکس العمل مدونینم یمن حت... یِنیب شیپ رقابلیغ انیشا _

 .ادیکار خوشش نم نیفقط خودش از ا ایگرفتن منم مشکل داره 
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... هیعیامر طب هی ونیمردم کشور ما بخصوص آقا نیب یژگیو نیمتاسفانه ا: ضربه زد زیم يبا ته خودکار رو ینیام

 .ستیخوب ن ادیز نیکنن و ا یم یبزرگ تلق نیتوه هیمشاور و روانشناس و روانپزشک رو  شیرفتن پ شنهادیپ

 .ندازهیم شیدوران زندگ نیبدتر ادیمشاوره گرفتن اونو  نیکنم ا یچون فکر م ادیخوشش نم انیشا _

 ...هست نمیا: دیکش یهوم

 .کارم ریمنم که تقص نیا کنمیکنم؟ حس م کاریچ دیاالن من با_

 چطور؟ _

خودم کم کم دارم ... سرد شدم و من گهیم انیشا: انگشتان عرق کرده اش فشرد انیدامن مانتوش را م ساراناز

 ...انگار... منم که وحشتزده م و نگرانم و انگار نیحاال ا... رسم یباور م نیبه ا

 بهیغر کینزد  شیزندگ لیمسا نیتر یصحبت کردن از خصوص. شیدندان ها انیم دیلبش را کش ي گوشه

 .کرد یبود که فکر م يزیسخت تر از چ

 ؟یانگار چ _

کردم  یمن فکر نم... نه د،یکه با يحداقل اونقدر... برم ینم یاز روابطمون لذت گهیانگار د: انداخت ریرا ز سرش

 ...انقدر تفاوت داشته باشه انیبا ک انیشا

 .اشتباه نیبزرگتر _

 یلیاشتباه خ نیا: خودکارش را به سمتش نشانه رفته بود. ردیباعث شد سرش را باال بگ ینینسبتا بلند ام يصدا

 .یکن سهینظر با هم مقا نیدو نفرو اونم از ا يکه بخوا هیبزرگ

 کیپنج تا انگشت  یحت... نیبب: انگشت دوم برق زد يرو نشیپهن و پر نگ يحلقه . چپش را باال گرفت دست

رگ و  کیآدم، هر چند برادر، هر چند همخون و از  دو تا يتو چطور انتظار دار... ستنیدست هم مثل هم ن

 !مثل هم باشن؟ شه،یر

 ...دونم ینم: لب زد شرمنده

 ریتجربه در ضم نیاول يکه تو یاز موضوع دنیترس... اشتباهه یگرفت شیکه تو پ یراه نیا... زمیعز نیبب _

هست  انیذهن شا يکه تو یمثل موضوع... دمیو من کامال بهت حق م دهیناخوادگاهت ثبت شده تو رو آزار م

و  دیهر دو سرد و دلزده بش شهیباعث م نهایا يهمه ... و البته اونم حق داره... راجع به روابط تو و همسر سابقت

من هر سخن  زیعز... بودن توئه يوسط هست، مبتد نیکه ا یاما موضوع. دیرو از روابطتون نبر یلذت کاف

مطرح کن که شوهرت سرحال  یخواسته هات رو زمان... من قبال هم بهت گفتم... ددار یو هر نکته مکان ییجا
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به تو  تایبرسه و نها جهیکنه به نت نیفکر کنه سبک سنگ... تو رو بشنوه يبتونه وقت بذاره و با دقت حرفا... باشه

 نجوریا. ه هاستمطرح کردن خواست يزمان برا نیحوصله و خسته هستن بدتر یکه مردا ب ییوقتا... جواب بده

 هیو با  یصلگحو یهم با ب ای دن،یم یکنن و جواب منف یدر برابر خواسته ها ممانعت م یبا اوقات تلخ ایمواقع 

بعد . حرفشون حساب کرد يرو شهیو در حالت دوم اصال نم کننیطرف رو از سر خودشون باز م يجواب سرسر

زمان . ستیاصال جالب ن نیو ا يریگیازش باج م يدار کنهیازش نخواه چون فکر م يزیاز رابطه اصال و ابدا چ

 ستین یصرف غذا هم وقت مناسب

 حایترج... هست که همسرت سرحاله یزمان همونطور که گفتم موقع نیبهتر... کنه یاونها رو کالفه م چون

و به راه اونا ر یتونیراحت م یلیخ... زمیمحبتن عز يمردا بنده ... ياریخودت سرحالش ب دمیم شنهادیبهت پ

 ...وقتت تمومه... یموفق باش دوارمیام... یعمل نکن انهیو ناش یکه کار بلد باش یدر صورت ياریب

 ...من اصال ارمش؟یبه راه ب دیبا دیبا يمن چطور... خانم دکتر یول: با عجله گفت ساراناز

 ...به سالمت. زنانه يو البته حربه ها طلبهیتالش خودت رو م گهیاون د _

 .را برداشت و از جا بلند شد فشیک یتینارضا با

 .دهدیشده مشاوره نم نییهم اضافه تر از وقت تع قهیدق کی یزن حت نیفکرش گذشت ا از

 .زد رونیب کینیاز کل ،یبا منش يکرد و بعد از هماهنگ کردن وقت بعد یخداحافظ

 يرو ادهیپ يو آدم را براگذشته خنک تر بود  يمرداد ماه، هوا نسبت به روزها يروزها نیاز واپس یکی در

 .کرد یوسوسه م

 .آورد و از حالت سکوت خارج کرد رونیب فشیبغل ک بیرا از ج لشیموبا

 ...زنــــــانـــــه يحــــربـــــه هـــــا... دیکش یم غیگوشش ج يتو ییصدا

 .مانتوش يعمود بیج يرا سر داد تو لشیشانه برگرداند و همزمان موبا يرا رو فشیو بند ک دیکش یپوف

 .شروع به قدم زدن کرد دهیدرختان سر به فلک کش ي هیسا ریرو و ز ادهیامتداد پ در

و فکر  ختیر یسبد م يحواس تو یب دیرس یکه دستش م یهر چ. کرد دیخانه خر يبرا رشیمس يتو پریها از

 !زنانه؟ يحربه ها: کرد یم

 .دیمخش سوت کش د،ید درب گذاشت را يجلو شیکه شاگرد فروشگاه برا ییها سهیک یوقت

 !کرده بود؟ دیخر نهمهیا یک

 .و از همانجا دربست گرفت دیکارت کش جیگ یو کم مات
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 .صندوق گذاشت يرا تو شیها دیسمند سبز رنگ و زاننده خر ينشست تو یحواس یب با

 .دیلرز یم بشیج يتو لیموبا

 .دیکش رونیرا ب یبرد و گوش بشیج يتو دست

 ...زنانه يحربه ها: تخس و شرارت بارش لبخند زد و زمزمه کرد يبه چهره . زد یچشمک م انیشا ریتصو

 يبا عذاب وجدان گفت که کالسش تمام شده و به خانه  ان،یگفتن شا ییرا برقرار کرد و در جواب کجا تماس

 .ردیرود تا آبان را بگ یم انیپرن

 ...ندارد يادیتماس گرفت و خواست آبان را آماده کند چون وقت ز انیاز آن با پرن بعد

 .دیاز دو ساعت بعد به خانه رس کمتر

 ریو پن تزایپ ریقارچ، خم يها، بسته  سیسوس يانتقال داد و رشته  خچالیها و  نتیرا به کاب شیها دیخر

 .آشپزخانه رها کرد زیم يموزارال را رو

دست آبان که  یتییسکویخارج کرد و ب زریرا از فر یگوشت چرخ يبسته  شده و زیخرد و فر يدلمه ها فلفل

 .مخصوصش نشسته بود داد تا مزاحم کارش نباشد یصندل يرو

 ییاش را که همه نوع مواد غذا يمن درآورد يتزایکه خودش هم از خودش سراغ نداشت پ يدیسرعت بع با

 .دیدور خودش چرخ لیموبا یکردن گوش دایپ يفر گذاشت و برا يشد تو یم دهیدرش د

 ...بود قهیهشت و ده دق. به ساعت آشپزخانه چشم دوخت ،يریشماره گ نیح

 جانم سارا؟ _

 ؟ییسالم، کجا: زمزمه کرد جانیه غرق

 ...گهید قهیتا چهل، چهل و پنج دق امیم... موندم کیتراف يتو: گوشش را پر کرد انیشا يخسته  يصدا

 ...تظرتمباشه من: دیلب گز جانیشدت ه از

 ...زنانه يحربه ها... سرش روشن شد يتو یالمپ

 .جمله اش اضافه کرد يرا هم انتها زمیسرعت عز به

 ...آشپزخانه را جمع و جور کرد و بعد سراغ آبان رفت يو پاش ها ختیر

 !!!دیخواب یم عتریهر چه سر دیبا آبان

 .هم افتاد يرو شیپلک ها دینکش قهیخسته شده بود که به ده دق يادیز انیپرن يخانه  يتو انگار

 ...تختش گذاشت يلباسش را مرتب کرد و آبان را تو یسخت به
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 .گرفت یدوش م دیاول با... خودش زمزمه کرد با

 .بود یموعدش را داده بود وقت باق انیکه شا يا قهیاز چهل و پنج دق قهیدق ستیآمد، تنها ب رونیحمام که ب از

 .و روز کرد ریز یکردن لباس مناسب دایپ دیرا به امو کمدش  دیرا سشوار کش شیموها

 .دیرس یبود مناسب به نظر م ینیپر چ ریکه باالتنه اش ساتن براق و دامنش حر یکوتاه یطوس يبنده  دو

 ...کتفش درد گرفته بود... را بست پشیرا تن زد و با تقال ز لباس

 ...ساعت نگاه کرد به

 .فرصت داشت قهیاز ده دق کمتر

 .زد انیشا يمورد عالقه  ونیاز لوس شیدست و پاها به

 .دیبخش نتیز راهنشیمتناسب با رنگ پ يدود شیرا به آرا شیو چشم ها دیکش يمداد نقره ا شیابروها ریز

مانده بود هنوز تا  قهیپنج دق. نگاهش را به ساعت کشاند داد،یرا م انیشا دنیرس دیدو تک بوق که نو يصدا

 .گفته بود کامل شود انیشا که يا قهیچهل پنج دق

 .رفت رونیکنسول رها کرد و از اتاق ب يرا رو عیخط چشم ما یدستپاچگ با

 .را چرخاند رهیپشت درب سالن، خودش را پشت در رساند و دستگ انیبا قرار گرفتن شا همزمان

 .حرکت مانده بود یب رهیدستگ یکیدر نزد انیشا دست

 ...سالم _

 .معاوضه شد!!! زود با برق عشق یلیخ شیچشمها یسر بلند کرد و خستگ ریتاخ با

 ...سالااااام خانووووم: به جلو برداشت و کشدار گفت یقدم

 .را به پا ندارد شیپنجه بلند شد و تازه آن موقع متوجه شد صندل ها يرفت و رو جلو

 یخسته نباش: رش را در بر گرفتکم انیشا يفشرد و دست ها انیشا يگونه  يرژ خورده اش را رو يها لب

 ...زمیعز

 ؟يهفته مهربون شد کیآفتاب از کدوم طرف در اومده بعد از ... یشما خسته نباش: با مزه گفت انیشا

... ا: ناز آمدن داشت لب زد يجنبه  شتریکه ب یفرود آورد و با اخم و اعتراض انیشا ي نهیس يرا نرم رو مشتش

 !ان؟یشا

 .به خنده انداختش انیکشدار و از ته دل شا جون
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 ایبرو لباساتو عوض کن ب: آمد رونیب انیشا يبه عقب برداشت و از حصار دست ها یرا عقب برد و قدم سرش

 ...شام

 ؟يجوجه سوخار کاریچ خوامیتا تو رو دارم شام م: نداد شتریفاصله گرفتن ب ياجازه  انیشا يها دست

 ...يدیسس کچاپم که خواب يتو... هووووم: و زمزمه کرد دیساراناز کش يها چانه و لب يرا رو شیها لب

رنگ  يخال قهوه ا کیکه  ییدرست همانجا... دو انگشت گرفت انیرا م انیگوش شا يبلند کرد الله  دست

 ...منم بخور ایب ينشد ریفعال برو لباس عوض کن غذا تو بخور، اگه س: کرد یم ییخودنما

 .نشست به شدت دلچسب بود یگردن و بناگوشش م يکه رو یو بازدم انیشا يقهقهه  يصدا

کف هر دو دستش را  د،یکش یم ادیساعت ها ماندن در همان حالت را فر يعقل و ذهنش هر دو برا کهیدرحال

 ...زمیبرو عز: گذاشت و فاصله گرفت انیشا يشانه ها يرو

 .فاصله گرفت و به سمت پله ها رفت یلیم یبا ب انیشا

 .دیبه آشپزخانه دو رانازسا

 .هم آماده نکرده بود یشام زیم یحت هنوز

 زیم يرا رو يو نقره ا یمشک ي هیبا حاش یمربع ینیچ يو ظرف ها دیکش رونیب خچالیرا از  مونادیل يبطر

 ...کارد و چنگال کیهر کدام  يگذاشت و برا

 .ها نداشتند يسوسول باز لیقب نیبا کارد و چنگال و از ا تزایعادت به خوردن پ چکدامیچند ه هر

 .شکل گذاشت یبلور دهان گشاد منحن يها وانیکرد و کنار ل یپارچ خال يرا تو نوشابه

 .زدیذوق م يتو يادیز التیآنهمه تشک انیم رهیهزار جز یموشک سس

 .بشقاب گذاشت يرا برش داد و تو تزاهایپ

 .کرد یاهش مدر نگ يو در آستانه  واریزده به د هیکه تک دیرا د انیشا

 .نیبش ایب: لبخند زد شیرو به

 ...میخوریاونجا م... رونیب ایب: قدم به جلو برداشت و هر دو بشقاب را بلند کرد کی

 ...باشه: سر تکان داد ریرا پشت گوش زد و با تاخ شیموها ساراناز

آوردن سس و کارد و  يرفت و بعد هم برگشت برا انیها را برداشت و پشت سر شا وانینوشابه و ل پارچ

 ...چنگال

 .زد یبا سس طرح م یمثلث يبرش ها يکاناپه و رو يلم داده بود رو یبا سرخوش انیشا
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 ...نجایا ایب: ساراناز لبخند زد و مچش را گرفت دنید به

 .همسرش حلقه کرد ي نهیفرود آمد و دستش را دور س شیپا يرو اقیبا اشت سارا

 .نشست شیموها ینرم يرو انیشا يها لب

 .دوست دارم: زمزمه کرد دادیم يانگشتانش باز انیرا م انیشا يکه دکمه ها ینیح

 خورده سارا؟ ییسرت به جا: تنگ تر شد شیدور کمر و پهلوها انیدست شا ي حلقه

 .باشم ينطوریهم کنمیم یسع شهیمن هم ؟یدونستیم ،یبدجنس یلیتو خ: دیاش را کش نهیس يخباثت موها با

هفته  کی نیآره اما ا: صدا و سرکوب شده اش داشت یب ياش نشان از خنده  نهیرفتن س نییو باال و پا لرزش

 .ازش کم کن رویده روز اخ -

 !؟يخند یم یبه چ: دیسرش را عقب کش ساراناز

 یرو قبول م شنهادتیپ دینبا نکهیبه ا: هم لغزاند يرا رو یو شراب یمشک يو تارها شیموها يرو دیکش انگشت

 .میگرفت یجدا م يخونه  دیکردم و با

 .گذره یاالن واقعا داره بهم خوش م: را خم کرد سمت شانه سرش

 .ساراناز برق زد يچشمها

... ببوسمت خوادیدلم م: نشست فشیظر يچانه  يزیبناگوش و ت قه،یشق يرو بیبه ترت انیشا يها لب

 ...کس چیه... کس نباشه چیه... خونه که دلم خواست يو هر جا... ينطوریهم

بلند  يبا صدا شیلب ها ي انهیو به بسته شدن پلک ها و غنچه شدن ناش دیآغوشش باال کش يرا تو ساراناز

 ...دیخند

* * * 

 .شدیمشتش فشرده م يتو انیگشاد شا يمردانه  راهنیپ ي لبه

 .اش نگه داشت نهیس ریاز قبل باال برد و ز شتریرا ب راهنیپ

 .خوشکل يراه رو بند آورد: از پشت سر گفت یشوخ يصدا

 ...چاق شدم چقدر: به شکمش دیدست کش نهیبه آ رهیو خ دیپهلو چرخ به

 .آره پهلوهات گوشت آورده: افتاد نهیآ ياز پشت سرش تو انیشا ریتصو

 .هیعیالبته طب: اضافه کرد طنتیزد و با ش لبخند

 ...مسخره: برهنه اش ي نهیبه س دیرا عقب برد و کوب آرنجش
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البته االنم ... یشیخوشکل م یتپل بش: چسباندش نهینشست و به س شیشانه ها ياز پشت رو انیشا يها دست

 ...اندازه ته يدیمنو پوش رهنیپ نیبب یستیالغر ن نیهمچ

 .دوس ندارم چاق بشم: را جمع کرد شیلب ها یتینارضا با

 .توام خودتو مسخره کن: کرد یشانه خال انیشا يدست ها ریجلو رفت و از ز و

 .پاگرد کنار رفت و وارد اتاق شد يتو ي نهیآ يجلو از

 انیشا راهنیپ يباز کردن دکمه ها نیتخت انداخت و ح يآورد و رو رونیو شلوار و مقنعه اش را از کمد ب مانتو

 .که به تن داشت وارد حمام شد

 .ر آمدتق باز و بسته شدن د يکرد صدا یم میآب را که تنظ يدما

 .اتو بزن هیمنم  ياون مقنعه  زمیهمسر عز: در رفت و بلند گفت کینزد

 !گه؟یامر د: دیناواضح به گوشش رس انیشا يصدا

 ...بجنب... یزمیعز: دیخند ينخود

 .دوش رفت ریکرد ز یلب زمزمه م ریکه ز یو آهنگ لیدل یب یجانیه با

 .زد یساراناز را اتو م يسوت زنان مقنعه  انیشا

 .دیتخت گذاشتش تا چروك نشود و عضالتش را کش يرو اطیاحت با

 يتوانست برنامه  یروز تنها بودنشان م نیآخر يرفت، برا ینداشت و اگر ساراناز هم اموزشگاه نم کالس

 .ندیبچ یمفرح

 .اتو را سر جا برگرداند و به طرف کنسول رفت انو،یآرام پ يملود يصدا با

 .دیلرز یساراناز در جا م لیموبا

 د؟ییبفرما: تماس را برقرار کرد دیصفحه چشم دوخت و با ترد يشماره و نام چشمک زن رو به

 .من با همراه خانوم سرشار تماس گرفتم دیببخش... مممم: پشت خط مکث کرد دخترك

 .من همسرشون هستم دییبفرما: را با کف دست باال زد شیو موها دیچرخ نهیبه آ رو

 ستن؟یسارا جان ن. فاتح هستم یعنی... سامیمن پر! شما؟ دیخوب هست يوا يا _

 .دییسارا دستش بنده امرتون رو بفرما _

 روزمینه که د... ارهیرو هم با خودش ب کشیزیف يگفتم جزوه  اد؟یکالس امروزو م نمیبب خواستمیم... خب _

 ...ومدین
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 ...یعنی ومده؟ین _

که  ادیاگر م اد؟یگفتم بپرسم امروز م. ومدهیکسالت داره که ن دیمن فک کردم شا گهیآره د: حرفش يتو دیپر

 .بگم گهینفر د هیاگر نه هم من به . ارهیجزوه ش رو ب

 .گم یبهش م... شهیداره آماده م... ادیم: زمزمه کرد یجیگ با

 !نه؟ ایدخترك را داد  یجواب تشکر و خداحافظ دیدر فکر فرو رفته بود که نفهم آنقدر

 ؟يزدیحرف م یبا ک: ساراناز از جا پراندش يصدا

 .بود ستادهیا سیدرب سرو يساراناز با تن پوش قرمزش جلو. دیحواس چرخ یب

سر کالس  روزمید... براش ببر کمیزیف يجزوه  يریگفت امروز م. دوستت زنگ زد: را باال گرفت لشیموبا

 .افتاده یفک کرد اتفاق يحاضر نشد

چون . افتاده یکالس آخرو نموندم فک کرده اتفاق نکهیحتما به خاطر ا... خب: دیوح دخوردن ساراناز را به وض جا

شد تا برسم خونه  ینصفه شب م گهیآوردم، د یم يپر يکردم هم آبانو از خونه  یم دیخونه خر يبرا دیهم با

 . کالس آخرو نموندم

 .گفت يرا باال انداخت و اهان کشدار شیابروها انیشا

 .گفت یتابلو دروغ م يادیز ساراناز

 .نداشت یبا سخن دخترك که گفته بود روز قبل ساراناز کال سر کالس حاضر نشده همخوان حرفش

 ...ياتو زد نویا یمرس زمیعز يواااا _

 .دیبار یم شیاز صدا یدستپاچگ

 ...برو آماده شو... ییییییمرس: دیکش نیرا به طرف انیشا يآمد و گونه ها جلو

 .شه تو خونه تنها گذاشت یآبانو که نم... ببر نویماش: اش رساند یشانیرا به پ دستش

 ... یگیراس م: سر تکان داد متفکر

 .مقنعه اش را مرتب کرد نهیآ يو جلو دیرا پوش شیها لباس

 .دوستت يجزوه : کرد يادآوری انیشا

 ...حواست به آبان باشه... من رفتم: چپاند فیک يرا تو کالسورش

 .را تکان داد سرش

 ...زمیفعال عز: دیرا نرم بوس شیپنجه بلند شد و لب ها يرو ساراناز
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 يدانست به بهانه  یکه فقط خدا ک يروزید. شده شیزیچ کیدختر  نیتا به حال ا روزیفکر کرد از د انیشا

 .کالس و آموزشگاه کجا رفته

 .بدرقه کرد داد و ساراناز را هیزاو شیهم که شده به لب ها یو زورک رونیرا فوت کرد ب نفسش

مطمئن ... گفت یرا بهش م زیفرصت مناسب همه چ يداشت و تو شیپنهان کار يبرا یلیبود ساراناز دل مطمئن

 !!!بود

 

* * * 

 .چشم گذاشت و استارت زد ياش را رو یآفتاب نکیع

 .دست بلند کرد ینیماش يدست داد و بعد فاصله گرفت و همزمان برا يبا دختر ساراناز

 .فرمان ضرب گرفت يچهار انگشت دستش رو با

 !د؟ینگو يزیداشت ساراناز سه ساعت زودتر از حد معمول آموزشگاه را ترك کند و به او هم چ یلیدل چه

 .خواست یشک کردن به ساراناز را نم دلش

 ياز مهربان شدن ساراناز که الحق همه ... دخترك که درخواست جزوه کرده بود یروز از تماس تلفن پنج

گذشت و حاال  یجوانه زده بود م انیدل شا يکه تو یاز شک... نمود یو از ته دل م یعیطب شیها یمهربان

 .گرفته بود شیخانه را پ ریسم ریغ یشده بود و راه یکه سوار تاکس دید یرا م يدرب اموزشگاه ساراناز يجلو

 .بود کیخودشان نزد يو نه به خانه  انیپرن يکه نه به خانه  ییجا... آباد سعادت

 .که متوقف شد ییزرد رنگ حرکت کرد تا جا ياز پژو یکم يو با فاصله  چاندیزده فرمان را پ حرص

مرکز مشاوره و  لیبزرگ و شک يساراناز را با چشم دنبال کرد تا به تابلو يقدم ها ریفاصله ترمز گرفت و مس با

 .دیمهر رس يندا یروانشناخت

 .مشاوره کینیکل کیجز روبرو شدن با را داشت  يزیهر چ انتظار

 .رفت نیاز ب کجایبدش  ياز حس ها یمیداد و انگار ن رونیب یرا با آسودگ نفسش

باشد که فقط خود ساراناز از  يماریب کی دیساراناز شا یناگهان يمهربان شدن ها نیسرمنشا تمام ا نکهیا فکر

 .آورد یآن با خبر است دلش را به درد م

 .فرستاد رونیو نفس راحتش را از اعماق جانش ب دیاش را آهسته به فرمان کوب یشانیپ

 .برطرف شده بود شیها ینگران شتریساراناز به شدت دلخور بود اما نصف ب يبابت پنهان کار نکهیا با
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 .دیطول کش یساعت کیرا ترك کند،  کینیساراناز کل تا

 کینیشد و به سمت کل ادهیپ نیبا همان سرعت از ماش انیکه امده بود، به سرعت دربست گرفت و شا همانطور

 .راه افتاد

 .شد یکه افتاده بود با خبر م یاز اتفاقات دیبا

ساراناز باخبر شود خودش به عنوان همسر ساراناز  یاز مشکالت روح دیکه با یکس نیبه جانب فکر کرد اول حق

 .بود دهید کینیکه نامش را سردر کل ینیام داینه خانم دکتر ل. است

 ...دیببخش: رفت یمنش زیمحکم به طرف م ییدور تا دور سالن انتظار را از نظر گذراند و با قدم ها یجیگ با

 ..دییبفرما: گفت ییسر بلند کرد و با خوشرو دخترك

 ...االن... همسر من: دانست سوالش را چگونه مطرح کند یو نم شدندیم شیذهنش پس و پ يتو جمالت

 ...یلیهمسر من به چه دل نمیبب خواستمیم: دیدهانش کش دو انگشت دور با

 !گفت؟ یمگر داشت اخبار م... یلعنت... رونیرا فوت کرد ب نفسش

 ...بوده که یمشکلش چ نمیبب خوامیم... رونیاومد ب کینیکل نیزن من االن از ا: پلک زد محکم

به شدت آشنا را  يکه کنار هم قرار گرفتنشان دو کلمه  قینستعل یرنگ و خطوط مشک دیسف يپوشه  دنید با

 ...ساراناز سرشار: تمام گذاشت مهیبوجود آورده بود جمله اش را ن

اسرار  میما اجازه ندار یمتاسفم ول: داد يکشو جا ياش را زد و به سرعت پوشه را تو رهیرد نگاه خ یمنش

 .میمراجعه کننده هامون رو فاش کن

مراجعه  نکهیاسرار مراجعه کننده هاتون؟ اون خانم قبل از ا: و سرش را خم کرد زیم يرودستش را گذاشت  کف

 ...شما باشه زن منه يکننده 

 .کننده را با تمسخر ادا کرد مراجعه

 !؟يریم يآقا کجا دار... ا... اجازه نیاما من ا... متاسفم: خونسرد زمزمه کرد یمنش

 .رنگ اتاق را گشود دیدخترك درب سف يتوجه به صدا زدن ها یب

 .ستادیو در جا ا دیکش يخفه ا غیبلند گشوده شدن در ج ينوجوان با صدا دختر

 چه خبره؟: بلند شد ینیام

 کاریچ نجایکنن بدونن همسرشون ا یآقا اومدن اصرار م نیا: تند تند گفت رشینازك و ز يبا صدا یمنش

 ...اسرار مراجـ میمن بهشون گفتم که ما اجازه ندار. داشته
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 !ه؟یاسم همسرشون چ _

 .رفت شیپ قهیخانوم سرشار که چند دق نیهم: کالفه گفت یمنش

 رونیب یتونیم قهیچند دق زمیعز: رو به دختر نوجوان گفت متیرا باال انداخت و با مال شیابرو يتا کی ینیام

 ...میدیبعدش حرف هامون رو ادامه م... قهیفقط ده دق! ؟یمنتظر بمون

جلسه رو بهشون  نیا تیزیحق و: گوشزد کرد یرو به منش ینیو تند تند سر تکان داد و ام دهیترس ركدخت

 ..دیبرگردون

 .رفت رونیب یلیم یدست پشت کمر دخترك گذاشت و با ب یمنش

 !نجا؟یا ادیسارا چرا م: دیپرس يبا لحن آرامتر انیشا

 ...ساراناز: گفت دیبا دست به کاناپه اشاره زد و با تاک ینیام

 .دیمنظورش را نفهم انیشا

 ه؟یبدونم مشکل سارا چ خوامیمن م: دیپرس مجددا

 ...ساراناز: اش نشست یصندل يرو ینیام و

 !کنه حاال؟ یم یچه فرق: از کوره در رفت انیشا

 شیهااز آرزو یکیجزو  شهیاسم کامل همسرتون از زبون شما داره م دنیکه شن نهیفرقش ا: محکم گفت ینیام

 ...فرقش نهیا... شیافتنیدست ن

 !بذاره؟ ونیموضوعات رو هم با شما در م نیتر یجزئ دیزن من با یچ يبرا ه؟یچه وضع نیا _

 .زنمیحرف م د،ینیبش دییبفرما: رنگ اشاره زد دیسف یبا دست به راحت ینیام

 ...بدونم خوامیمن فقط م _

 .میتا راحت تر حرف بزن دینیبش دییبفرما! م؟یدار م،یمحترم ما دعوا که با هم ندار يآقا _

 .کاناپه لم داد يکالفه رو انیشا

 درسته؟... انیآقا شا _

 ...نمتونیب یخوشحالم که م: لبخند زد ینیحوصله سر تکان داد و ام یب

 ...نیبه همچن: کج شد و با تمسخر گفت يبه پوزخند لبش

از  یاگر کمک شمیخوشحال م... خب: را در هم قفل کرد شیقرار داد و انگشت ها زیم يرا رو شیآرنج ها ینیام

 ...ادیدست من بر ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٥٨٧ 

 !ه؟یچ... یاونم پنهان... نجایرفت و آمد همسر من به ا لیبدونم دل خوامیم: نگاهش کرد یو برزخ دیچرخ یناگهان

 ..ادیم نجایمشخصه که هر کس چرا به ا... مرکز مشاوره س هی نجایا _

 !نجا؟یا ادیاطالع شوهرش ب یب دیبا» هرکس« گفته که اون  یاونوقت ک _

حل  ياز شما درخواست کرده بود تا به اتفاق برا کباریساراناز ... ستین نطوریابدا ا: آرام و خونسرد بود لبخندش

داده اول خودش اقدام کنه و  حیاونم ترج. دینشون نداد یو شما عکس العمل خوب دیکردن مشکالتتون اقدام کن

 ...تا دیش یم شقدمیخودتون هم پ د،ینیرفتار ساراناز بب يرو تو رشیدادم اگر شما تاث نانیمن بهش اطم

 يحرف ها يسر هی... روانشناس ها فقط بلدن شعار بدن يهمه  د؟یزن یشما از کجا انقدر مطمئن حرف م _

 لتیرو بلد نباشن تحو لیو ثق نیاز اون کلمات سنگ یبعض یممکنه خودشون هم معن یقلمبه سلمبه که حت

و تنها حسن اون  يرفرستنت ب یخروار قرص و شربت و آمپول با عنوان آرامبخش م هیو آخر سر با  دنیم

 ... راحت باشن اتیباز وونهیاز شر د هیبخوابونه و بق لیکه تو رو مثل ف نهیداروها ا

کنم شما پزشک مغز و اعصاب  یکر ممن ف... يچه دل پر: گفت نفکشیرا باال انداخت و با لبخند ال شیابروها

فقط دوستانه گپ  نجایما ا... بشه زیتجو ییدارو ستیابدا قرار ن. دیو روانپزشک رو با مشاور خانواده اشتباه گرفت

 د،یکه در گذشته داشت یتلخ يبابت تجربه  دمیم حقالبته من به شما . میدیراهکار ارائه م يو در موارد میزنیم

 ...از رفـ

شما  يرو برا یهمه چ ازیتا پ ریسارا از س... یقیچه اطالعات دق: حرفش يتو دیپر یعصب يتک خنده ا با

 !کرده؟ فیتعر

 ...کرد یم جابیا طیشرا _

 ...طیشرا... هه... طیشرا: تکان داد نیسرش را به طرف یظیپوزخند غل با

خودت پات به  لیحاال که بر خالف م... نایخب آقا شا: زد و زمزمه کرد زیم يرو ینرم يبا آرامش ضربه  ینیام

 ؟یبرام بگ يدار تیزندگ يکه تو ییاز تنش ها خردهیخواد که  یباز شده، بازم دلت نم نجایا

آرامش و اعتماد را به وجودش القا  ش،یرو شیروشن زن نسبتا جوان پ يچشمها. هم فشرد يرا رو شیها لب

 یم

 .کرد
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که  ییزایهم نداشته باشه، حداقل چ یحسن چیاگر ه: گذار ادامه داد ریو تاث میمال ینیو ام دیکش یقیعم نفس

به  یتونیم... کم بشه يکه دار ياز حس بد یکم دیو شا... یشیسبک م. رونیب يزیر یدلت هست رو م يتو

 ...کمکت کنم خوامیمن م... یمن اعتماد کن

 .شد رهیخ شیپوش روبرو دیزن سپ يبه چشمها دیترد با

 ...من... خب: فروکش کرده بود کجای تشیعصبان تمام

 ...شروع کن یکه خودت راحت ییاز هر جا... شروع کن: اش را پنهان کرد روزمندانهیلبخند پ ینیام

 

* * * 

 

 .داد رونیسالن نگاه کرد و نفسش را کالفه ب يگوشه  ي ستادهیساعت ا به

 .خانم ها به راه بود يبلند بلند حرف زدن و خنده  يصدا

 .سمت ساعت دیو باز نگاهش پر کش دیچیشده اش را دور انگشت پ یدم اسب يموها نییپا

 .شب بود ي قهیو ده دق نه

 !تو؟ ییکجا: شانه اش يدست گذاشت رو انیپرن

 ...نجامیهم: لبخند زد یزورک

شام دعوت کرده بود گوش  يتعارف برا یخواهر شوهرش که خودش را ب يبه حرف ها یلیم یبا ب يسود

 .دادیم

 انیشا: ستادیاز سالن ا يجمع را ترك کرد و گوشه ا یکوتاه یبا عذرخواه لش،یلرزش موبا زیو زیو يصدا با

 !تو؟ ییکجا

 ...سالم _

 ؟يکجا بود. يروشن کرد تویچه عجب گوش. سالم کیعل: رونیرا فوت کرد ب نفسش

 خونه س؟ یک. کار داشتم ییجا _

 !االن؟ ییتو کجا _

 .قدم به عقب برداشت کیو  دیکش ینیمجاورش خورد، ه يقد يجره پن ي شهیکه به ش يتقه ا با

 .پرده رو بکش: زمزمه کرد یگوش يتو انیشا
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 .را کنار زد دیسف ریحر يچهار انگشت پرده  با

 .درو باز کن: گفت شیآورد و با تکان لب ها نییرا از کنار گوشش پا لیموبا انیشا

 نیا: را باز کرد و پا به بهار خواب گذاشت يا شهیش ییداد و درب کشو رونینفسش را با حرص ب ساراناز

 تا حاال؟ يکجا بود ؟یچ یعنی ایمسخره باز

 م؟یمهمون دار: پچ کرد پچ

 ...نایو عمه ت ا انیپرن: تکان داد سر

 ...ينطوریزشته ا... داخل میبر ایب: به خنده انداختش انیشا يشدن لب ها زانیاو

 ...بدو برو لباساتو بپوش _

 واه؟: را گرد کرد شیچشمها

 ...زود باش _

 رون؟یب امیب يبه چه بهانه ا... زشته... نجانیا نایعمه ت ا گمیم ؟یگیم یچ انیشا _

بگو داداشم ... بگو نویآره هم... داداشم تصادف کرده ای... بگو مامانم حالش بهم خورده دونمیچه م: گفت متفکر

 .بهتره یکی نیا... تصادف کرده

 .تیترب یب... دور از جونشون: را گرد کرد شیچشمها

 ...من منتظرتم... یبشمار سه دم در باش... بجنب سارا: را گرفت و چرخاندش و هولش داد داخل شیها شانه

 .زد و فاصله گرفت لبخند

 ...مسخره... اَه... انیشا: دیکوب نیرا کف زم شیپا کیبا حرص  ساراناز

 .زندیو هشت م شیپسر باز امشب ش نیذشت ادور شدنش نگاه کرد و از ذهنش گ به

 .فرستاد رونیرا کالفه ب نفسش

 .پله ها با دو باال رفت و درب اتاق خوابش را گشود از

 ...تخت پخش بود يرو جزواتش

مدل چروك  ینخ کی. دستش آمد را برداشت ریکه ز یشال نیو اول دیکش رونیرا از کمد ب دشیسف يپانچو

 ...بود یمشک دیسف

 ...مشت فشرد انیرا م شیسرش انداخت و گوش يرا رو همان

 !است؟ یفکر کرد تنها گذاشتنش کار درست. سرگرم بود انیپرن يآبان با پسرها. کرد یها را با دو ط پله
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 .رونیب رمیمامان من دارم م: گفت ییرسا يبا صدا و

 د زنگ زد؟بو یموقع شب؟ ک نیکجا ا: برخاست دیصحبتش وقفه افتاد و با ترد انیم يسود

 .گفت سبحان تصادف کرده... مامانم: که آماده کرده بود گاز گرفت و رفت سمت در یرا به خاطر دروغ لبش

 االن حالش چطوره؟! ؟یک: خودش را به ساراناز رساند يو زودتر از سود دیکش نیه انیپرن

نظر گرفته بودش انداخت و سرش را  ریکه با دقت ز لهیبه عمه جم یداد و از همانجا نگاه هیرا به در تک دستش

 ...رونیب میبر ایب گهیم... بود انیشا. فتادهین یاتفاق نیمامان نگران نش: کج کرد يسمت گوش سود

عمه خانومش هزار تا حرف  خوادیم س؟یپسر عقل تو کله ش ن نیواه؟ ا: دهانش يمشتش را گرفت جلو انیپرن

 ه؟یچ ایه بازبچ نیتو ا ادیپشت سرمون بگه؟ برو بهش بگو ب

 کنم؟ کارشیچ... حوصله شون رو نداره گهیم... گفتم: نگاه کرد يبه سود مظلومانه

 ...باشه برو مامان جان: ساراناز يخنده اش را گرفت و با کف دست زد به بازو يبه زور جلو يسود

 ...خوش بگذره: با مکث و خنده اضافه کرد و

 دیچندان د ينشسته بود و به درب ورود ییرایپذ يخنده اش به گوش عمه خانم که تو يبود صدا حواسش

 .نداشت نرسد

 ...آبان: دیسرکوب شده و خجالت لب گز يبا خنده ا ساراناز

 ...برو مامانم ما حواسمون هست _

 نمیزحمت حواست به آبان باشه من برم بب یب يپر... مامان یمرس: دیرا بوس يسود يخم شد و گونه  ناغافل

 داداشت چشه؟ نیا

 ... داداشم چشه نیآره برو بب: با خنده هولش داد انیپرن

 دیببخش... الهام جان خدافظ... عمه جون: دیکله کش يسود يشد و از پشت شانه  دیبار سرخ و سف نیدهم يبرا

 .رمیم یمن دارم هول هولک

 .کرد یکیداد و پله ها را دو تا دست تکان  انیو پرن يسود يبرا

 .کوچه نگاه کرد يو به ابتدا و انتها دیرا عقب کش یآهن درب

 .چراغ زد شیبرا انیتر شا نییپا یکم

 .کوچه قدم برداشت يرا بست و به سمت ابتدا در

 .گشود شیخم شد و از داخل در را برا انیشا
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 ...به خدا يا وونهیتو د: نشست یصندل يرا جمع کرد و رو دامنش

 ...تو ي وونهید: و استارت زد رونیانداخت ب شهیفرهنگ از ش یب يرا مثل آدم ها گارشیس

 ...یزنیشنگول م یلیخ: رخ خونسردش نگاه کرد مین به

 ده؟یمدل جد... اوهوم: چشم نگاهش کرد يگوشه  از

 ؟یچ _

 ...اومدنت رونیب یمانتو دامن نیهم: حرکت فرمان از کوچه خارج شد کی با

 تا االن؟ يکجا بود: دیمشتش عرق کرده بود به دامنش کش يرا که تو لشیموبا ي صفحه

 ...خوب خوب يجاها: زمزمه کرد یسرخوش با

 کجا مثال؟: داد نیاش را چ ینیب ینیبدب با

 ...يریکه تو م ییمثال همونجاها: دیبلند خند انیشا

 ؟یزنیو هشت م شیانقدر ش يمث آدم بگو کجا بود... زنمتایم: نشانه رفت انیمشتش را سمت کتف شا ساراناز

 ...يکه تو امروز بود ییهمون جا: اش را اصالح کرد جمله

 آموزشگاه؟: ابرو باال داد متعجب

 ...بعد از آموزشگاه... نه: دیسمت ساراناز چرخ کامل

 ...برق زد شیچشمها

 ...!کرد خیساراناز از فرط وحشت  تن

 .شده بود رهیخ انیخونسرد شا ياز شدت ترس گشاد شده بودند به چهره  که ییبا چشمها یلحظات يبرا

 .ستون فقراتش سر خورد يقطره عرق سرد رو کیو ... آرامش قبل از طوفان است انیکرد آرامش شا فکر

 .یباال رفتن ترمز دست ژیکرد و بعد ق یسرش صدا م يراهنما تو کیت کیت يصدا

 .اش را خواباند یصندل انیمتوقف شد و شا ابانیاز خ يگوشه ا نیماش

 .بودند ستادهیا یحیتفر يمجموعه  کی يروبرو

 .ندیشد بب یهوا پخش م يرفت و تو یکه باال م يمتنوع فواره ا يتوانست رنگ ها یهمانجا م از

 ...انیشا... شـ: شکست یانگشت اشاره اش را با دستپاچ مفصل

 .پلک بسته بود نهیس دست به ،یصندل یزده به پشت هیتک انیشا

 ...نیبب... انیشا: شیلرزانش را برد سمت بازو دست
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 .شنوم یم... نمیب ینم: بسته لب زد چشم

 .دانست از کجا شروع کند یشد و نم یم شیذهنش پس و پ يجمالت تو. را حبس کرد نفسش

 ...یعنی... تو خودت... بار بهت گفتم هیمن  انیشا... خب _

منم گفتم خودم اول اقدام کنم حداقل ... يتو مخالفت کرد: اش را با نوك انگشت گرفت قهیعرق کنار شق قطره

 ریتقص یکنم ول یرو ازت مخف يزیچ خواستمیبه خدا من نم انیشا... هم نداره ينداشته باشه ضرر دهیاگه فا

ادامه  گهیمن د يوااگه تو بخ... کردم همن خب قبول دارم اشتبا... نیاالنم بب... یبس که ترسناک گهیخودته د

 ...به خدا یول.... دمینم

 .کرده بود بند رفت فیفکر رد یکه ب یجمالت پشت سر هم نهمهیاز ا نفسش

 .شکست یرا م انیکرد داشت مقاومت شا یم دادیب شیصدا يکه تو یبغض

 ...کارو کردم چون نیمن ا: دیلبش را محکم گز ساراناز

 ...یلیتو خ _

 .به سکسکه افتاد ن،یبه ماش دهیو چسب دیکش ینیه یبلند و راست شدن ناگهان يصدا از

 ...دیدیوحشتناك م اریشب فرو رفته بود را بس یکیتار يکه تو انیشا صورت

 خواستیتمام را م مهین» ... یلیتو خ«  نیا... شد انیشا يهم فشرد و منتظر اتمام جمله  يرا رو شیها پلک

 ؟يغلط کرد ؟يکرد جایکامل کند؟ ب يچطور

 ...خورد ینم انیشا یخانودادگ تیذهنش بود که کال به ترب يهم تو گرید ي نهیگز کی

 ...يدستپاچه ا ای یترس یم یمخصوصا وقت! ؟یدونستیسارا، م یملوس یلیتو خ _

 .زده پلک گشود بهت

 .کرد ینگاهش م يبر کی يشانه خم کرده بود و با لبخند يسرش را رو انیشا

مسخره  ای زندیحرف م يجد انیدانست شا یدهانش خشک شده بود و نم. را با سر و صدا قورت داد دهانش آب

 .کند یش م

 ...تو: و لب زد دیکش یپوف

 !من؟ _

 ...شِیپ... تو _

 !شِ؟یپ... من: را باال انداخت شیابروها
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 ...باش يجد انیاَه شا: گفت کالفه

 ...ام يمن جد: ختیکرد و دل ساراناز ر اخم

 !؟يبود ینیدکتر ام شیتو پ: گفت دیلبش و با ترد يرو دیکش زبان

 ...اوهوم _

 !؟يدیاز کجا فهم _

 ؟یمنو دست کم گرفت _

 ...بدونم خوامیم: گفت میرنگ عوض کند و از خشم منفجر شود، مال انیهر لحظه شا دیشا نکهیا يمالحظه  با

 ؟يکرد یچرا ازم مخف نکهیا... رو بدونم ییزایچ هی خوامیمنم م _

 یم تیبه خدا منم داشتم اذ... گهیکم درکم کن د هیتوام  انیخب شا: بود جواب داد دیکه ازش بع یتیمظلوم با

 ... شدم

 ...خوام یمعذرت م: نگاهش کرد و لب زد یچشم ریز و

 .کرد یزل زل نگاهش م انیشا

 ؟يدیحاال تو بگو از کجا فهم: گفت آهسته

سارا حتما  دیخواست و بعدش پرس ینه، دوستت زنگ زد جزوه م ایهس  ادتیدونم  ینم: دیکش يکالفه ا پوف

که اون  یدر صورت. يفقط دو ساعت آخر کالس رو نموند یگفت دمیاز تو که پرس... ومدهین روزمیچون د اد؟یم

 هیزیچ یمناسبت هیفک کردم  اول. دیدیصورت دوستت تو رو م نیا ریآموزشگاه چون در غ يروز کال نرفته بود

دو روز منتظر شدم و تو اصن به ... دونمیچه م... یکن زیمنو سورپرا يخوایم يچوندیکه به خاطرش کالسو پ

راحت شد تا  المیخ يایو م يریسر وقت م دمید یوقت... افتادم دنبالت شیاز سه روز پ... ياوردیخودت ن يرو

 ...يسر از کجا در آورد دمیکه د روزید

 یضیمر هیکردم دور از جونت  یسارا من فکر م: گفت يو با حرص بارز شیهامو يرا فرستاد ال شیها انگشت

 !بگم به تو؟ یآخه من چ... تییهویمهربون شدن  نیمخصوصا با ا... یگ یبهم نم یچیو ه یگرفت يزیچ يا

 يوارد کرده بود، دستش را داخل شال فرستاد و باال انیکه به شا يشرمنده از استرس ناخواسته ا ساراناز

 ...دیببخش: گوشش را خاراند

 ...گهید دیببخش: مچش يو دستش را گذاشت رو دیرا شن انیشا قینفس عم يصدا

 ...از دست تو سارا: روشنش نگاه کرد يرا چرخاند و به مردمک ها سرش
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 شد؟ یچ... اونجا یرفت: دیپرس آهسته

 ياون فرشته هه تو ای... ه خداستزنه فکر کرد: زد هیرا به حالت اول در آورد و به آن تک شیصندل انیشا

 رگذارهیتاث یلیخودش خ الیکه به خ یلحن هیبا ... رو به اون رو کنه نیکه با چوبش بزنه بهم منو از ا... ندرالیس

 ...گهیبرگشته م

 ...شروع کن خوادیکه دلت م ییاز هر جا: را نازك و لحنش را کشدار کرد شیصدا

 خب؟: لبخند زد ساراناز

 ...خب به جمالت: نگاهش کرد یچپک

 شد بعدش؟ یبدجنس بگو چ _

 نیهم: کرد مانشیمرداد ماه پش يدم کرده و خفه  ياما هوا... دیکش نییتازه پا يهوا دنیبلع يرا برا شهیش

برم  ییتنها یشیآزما يبعدش قانعم کرد دو جلسه ... عالم نشست حرف زد و حرف زد و حرف زد هی... گهید

 ...میبا هم بر ییبود بعدش دوتا اگر کارساز ششیپ

 !؟يجد: شگفت زده گفت ساراناز

 !؟ياواخر کرد نیکه ا ییدارم؟ مخصوصا با کارا یمن با تو شوخ _

 رو به اون رو نکرده؟ نیتو رو از ا اینداره؟  ییخانم دکتر چوب جادو نیا یبعد مطمئن: نگاهش کرد یرکیرزیز

مشکل  نایروانپزشک و ا يمقوله  نیگفته؟ من هنوزم با ا یک رینخ: را گرد کرد و حق به جانب گفت شیچشمها

 .دارم

 !!!مشاور: غرغر کرد ساراناز

 ...یحاال هر چ _

 !؟يکرد ینگاه م ندرالیتو س انیشا: آهسته گفت دیباریازش م طنتیکه ش یلحن با

 ...خنده ریهمزمان زدند ز يو نگاهش کرد و دو نفر رهیخ

 ...یبش هیتنب دیبا... هنوز از دستت دلخورم... نخند: باز گفت شیبا ن انیشا

 گه؟ید یچ هیتنب: گرفت هیزاو نییبه سمت پا شیها لب

 ...چشم یبگ دیبرو برگرد با یمن بگم ب یمدت هر چ هیتا  _

 ...چــــشــــــمممم: دیرا به هم کوب شیدست ها کف

 ...زن نیآفر: دیخند انیشا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٥٩٥ 

 .دیرا کش» ز« يرو ي فتحه

 .دیخند ينخود ساراناز

 ...هم نداشته باشه تو رو خوب تو راه آورده يا دهیفا چیشدم ه دواریدکتره ام نیبه ا یول شییسارا خدا _

 ...کنم مرتب باشم یم یسع شهیمن هم: چشم نازك کرد پشت

 ...یباش یمهربون و بغل یکن ینم یسع شهیهم یول... آره _

 ...میازشون جدا بش میاگه بخوا... شبیحرف زدم دبا مامان : گفت انیکرد و شا یشیچ

 !ان؟یشا: را گرد کرد شیچشمها

 م،یش یهم ما مستقل م ينطوریا... میریساختمون بگ هی يداد دو تا واحد تو شنهادیترالن پ... نپر تو حرفم _

 ...هنوز میکنار هم ییجورا هیهم 

تونه دل بکنه از  ینم... خونه براش پر از خاطره س نیا... نذار تیمعذور يمامانتو تو: زمزمه کرد متیمال با

 ...نجایا

 دیتجد تونهیمامان هر وقت خواست م... مونهیم ينطوریخونه هم نیا... از خاطره هاش دل بکنه سیقرار ن _

 ...ما با ارزشه يهمه  ياون خونه برا... خاطره کنه

 ...کنه ینم یمن فرق يبرا... بگم یدونم چ ینم: باال داد شانه

فعال جبران مافات کن ... یبگ يزیخواد چ ینم: دیسارا را به طرف خودش کش يتنه  میرا گرفت و ن مچش

 ...که به سرم نزد ییچه فکرا... يچند روزه حرص داد نیمنو ا نهمهیا

 ؟ییمثال چه فکرا: را به هم فشرد شیها لب

 ...سیمهم ن گهید: دیعقب کش انیتر شد و داغ و بعد شا شیها لب

 ...دوسش ندارم ؟یپرتقال ن؟یبود ا یچه طعم: لبش ریز دیدست کش و

 ..دلتم بخواد: گفت یشیه

 ...بذار دوباره امتحان کنم... دلم بخواد دیشا: زمزمه کرد متفکر

خورد، هر دو را  یم شهیکه به ش یمحکم يسرشان و تقه ها ينور گردان رو کیرا خم کرد و افتادن  سرش

 ...وحشت زده کرد

 .بود ستادهیا شهیشد که پشت ش يمردانه ا بتیمتوجه ه ان،یشا يشانه  ير بلند کرد و از باالس سارا

 .سر برگرداند انیباعث شد شا شیاخدای ي زمزمه
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 ...سین یچینترس ه: گفت آهسته

 !؟...دییبفرما: داد نییرا پا شهیرا چرخاند و ش چیسو

 .مدارکش را خواست سیپل مامور

 .داد و مدارکش را به دست مامور داد نییرا پا ریآفتاب گ يخونسرد با

 د؟یدار یبا خانم چه نسبت: دیدستش پرس يتو میس یخرخر ب انیکردن مدارك و م نییباال و پا نیح

 ...همسرم هستن _

 ...دیخانم رو لطف کن ییمدارك شناسا_

با خودم  نویفقط هم: را باال گرفت لشیموبا یسرش را به سمت ساراناز برگرداند و سارا وحشت زده گوش انیشا

 ...آوردم

 ...نییپا دیاریب فیتشر_

 ...میبه خدا زن و شوهر: با عجز زمزمه کرد ساراناز

 ...شهیمشخص م يکالنتر میریم نییپا دیاریب فیتشر _

 نایا :لب گفت ریرفت و ز نییپا نیشود و خودش هم از ماش ادهیبا چشم و ابرو به ساراناز اشاره زد تا پ انیشا

 .برن یشناسنامه و سند عقدشونم با خودشون م رونیب رنیانگار با زن و بچه شون م

 ؟یزنیهم م يادیحرف ز یبا اتاق خوابت اشتباه گرفت ابونویخ _

  م؟یما زن و شوهر یباور کن میقسم بخور یبه ک... آقا تو رو خدا: با التماس گفت ساراناز

 ..حلقه تو نشون بده انیشا... حلقه م نمیا نیبب: بچگانه دست چپش را باال گرفت و

 .شهیمشخص م فتیحرف نزن خانم راه ب: گفت يساراناز زد و با لحن بد يبه شانه  مشیس یب با

 .دستتو بکش: دیغر انیشا

: گفت یگوشش با لحن شوخ ریز سیدو مامور پل يخصمانه  يتوجه به نگاه ها یساراناز را گرفت و ب يبازو و

 يخاطره ا هیببرنمون ما هم  رنیبار بگ هیبذار  مینداشت يما که نامزد باز ؟يخور یرو م یچ يسارا غصه 

 .ما رو با هو گرفتن میبگ میداشته باش

 !کرد قدم برداشت شانییراهنما سیکه مامور پل ینگاه مات ساراناز لبخند زد و به همان سمت به

* * * 
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 .از هم باز شد یآسانسور به آهستگ يفلز يها درب

 يسرش را با غرور باال گرفته بود، اتاقک فلز کهیو موقر در حال نهیانداخت و با طمان شیرو شیبه سالن پ ینگاه

 .را ترك کرد

را متوجه کرد و به سرعت از جا  یمنش نیساق بلندش با زم يبوت ها يتق تق برخورد پاشنه ها يصدا

 ...خانم مهندس نیخوش اومد: برخاست

 یبه نرم يقهوه ا یچرم يرا از حصار دستکش ها شیت راست داد و انگشت هاچرم اصلش را به دس فیک

 .نمیبب سوییر خوامیم: خارج کرد

 ...جلسه هسـ يتو دیچند لحظه منتظر بمون _

نصب شده  زیم یداخل يبدنه  يکه رو یکوچک یخم شد و شاس زشیاز تمام شدن حرف دخترك، سمت م قبل

 ...بود فشرد

 .گشوده شد یفیبا تق خف يقهوه ا یو چرم آنطرف تر درب بزرگ یکم

 .را پشت سر جا گذاشت و با کف دست در را به جلو هول داد شیو صدا زدن ها یهمان سمت رفت و منش به

شکلش نشسته بود و با نشان دادن کف دست حرف بغل  ینعل زیمرد کت و شلوار پوشش که در صدر م دنید با

 .اش را قطع کرده بود لبخند زد یدست

 ...اما دیمن خدمتشون عرض کردم شما جلسه دار: نفس نفس زنان گفت یمنش

 ...رونیهمه ب: هوا تکان داد يتو يآمد و دستش را مثل پراندن پشه ا رونیب زیپشت م از

 .دیکاو ینقطه را م کیفقط  نگاهش

 .بسته شد یاز کنارش رد شدند و در به نرم اطیبا پچ پچ با احت یآهسته و بعض حضار

 ...انیشا: دیزن جنب يرژ خورده  يها لب

نازِ ... ساراناز... سارا: انداز نیگوشش طن يبمش تو يقدرتمند مردش چنگ شد و صدا يدست ها انیم کمرش

 ...من نِینازن... من

 ...بست پلک

 ...سارا... سارا... سارا: شد یگوشش تکرار م يتو شیصدا

 ...سارا: شانه اش را محکم تکان داد و باز گفت یکیپس سارا گفتن ها  در

 ...پلک کشود یجیگ با
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 ...زمیعز ریصبح بخ: زد یلبخند م شیبه رو انیشا

 ...اَه: دیکش ییچشم چرخاند و پوف بلند باال يکاسه  يرا تو شیها مردمک

... جانم: انازصورت سار ياش افتاد رو هیسا. گاه تنش کرد هیخوشخواب تک يو آرنجش را رو دیخند انیشا

 ...یدلچسب ریعجب صبح بخ

 ...دمید یداشتم خواب م: گفت ناراحت

: گونه و اطراف دهانش کنار رفت ياز رو انیانگشت کوچک شا ي لهیو گره خورده اش به وس شانیپر يموها

 ؟يزد یلبخند ژکوند م ينطوریکه ا يدیدیم یچه خواب

 ...افته یبعد اتفاق نم... کنم فیتعر شهینم: خندانش نگاه کرد يچشمها به

... ساعت پنجه... بلند شو... خوبه: دیتخت باال کش يتنه اش را رو میگردنش و ن ریو دست سراند ز دیکش یهوم

 هفت؟ شه؟یآزمون ساعت چند شروع م

تا  يوا... دنیراه م میاما تا هفت و ن... تو کارتم نوشته هفت: دیکش ازهیدستش را چسباند به دهانش و خم پشت

 ... دمینخواب شتریساعت ب کیفک کنم جمعا ... دمیصبح نخواب

 ...مامان از صبح بلند شده واست صبحانه آماده کرده... یشیسرحال م ریدوش بگ هیبرو : زد به کتفش آهسته

 واقعا؟: خجالت زمزمه کرد با

 .برخاستن کمکش کند يتا تو دیگفت و دستش را کش یاوهوم

 .شد یبهداشت سیوارد سرو دیکش یم نیزم يرا رو شیپاها کهیلخ کنان د حال لخ

 ...رو تخت سارا ذارمیحوله ت رو برات م: به در زد يساراناز را از کمد خارج کرد و تقه ا يتن پوش حوله ا انیشا

 یتوالت فرنگ يکه جلو يساراناز دنیبا هول در را گشود و با د. ساراناز بود یاپیپ يعق زدن ها يصدا جوابش

 ؟يشد یچ نمت؟یسارا بب: و زده بود به همان سمت رفتزان

 ... حالت تهوع دارم: سوخت یم شیاش درد گرفته بود و گلو یشکم يها چهیماه

 ...پاشو... نجایبلند شو از ا... ياز بس استرس دار: دیرا مال شیها شانه

 .دیگرفت و تن پوشش را پوش یدوش کوتاه انیکمک شا با

رفت و تن تند آب  ینم نییو پا دیچسب یم شیگرفت انگار به گلو یم شیبرا انیکه شا یکره عسل يها لقمه

 ...ردیعق زدنش را بگ يتا جلو دادیدهانش را قورت م

 ؟يخور یچرا نم ه؟یچ _
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 ...تونم ینم: دینال

 ... بخور پس نویا: مقابلش گذاشت نیریش ياستکان چا کی

 .جا بلند شد و آشپزخانه را ترك کرد از

 .به سراغش آمده بود کجایمدت  نیا یخستگ... گذاشت و پلک بست زیم يسرش را رو یبا خستگ ساراناز

 ؟یخواب... ساراناز؟ پاشو: شانه اش فرود آمد يرو یچقدر گذشت که دست دینفهم

 .دست داشت يمانتو و شلوارش را تو انیشا

 .داد هیتک انیشا ياش را به شانه  یشانیو بعد پ دیرا پوش شیرخوت لباس ها با

 سارا؟  هیچ: را گرفت شیبازوها

 .بخوابم ینذاشت... توئه ریهمه ش تقص... خستمه خب: زد غر

خواستم حواست پرت بشه استرست  یمنه؟ بده م ریتقص: گوشش نشست يتو انیشا يآهسته  يخنده  يصدا

 من؟ ریکم بشه ذهنتو منحرف کنم؟ حاال شد تقص

 ...کن دارینو بآبا: و فاصله گرفت دیجات خند یب

 ...پشت سرمون رهیگیبهانه م... کنم یببدارش نم _

 . تکان داد سر

 .واحد را ترك کرد انیبعد پشت سر شا یقیدقا

 ...مامان: خواب آلود نگاهش کرد آبان

 جونم؟: لبخند زد شیرو به

دوباره خوابش ... و پلک بست انیشا يشانه  ينگاهش کرد و بعد سرش را گذاشت رو رهیچند لحظه خ يبرا

 ...برد انگار

 ...را فشرد 2 يشماره  يدکمه  انیآسانسور شدند و شا وارد

 .دیکش یدستش انتظارشان را م يبا قرآن تو يسود

برات نماز  شبمید... دعا خونده س مامان جان: دهانش گذاشت يتو یقرآن رد کرد و شکالت ریرا از ز ساراناز

 .صالحته همون بشه یکه هر چ الشایا. امام زمان خوندم

سر جلسه رو که بهت  يبا يها یول... مال تو نیا ایب: به دستش داد یشکالت تلخ يکرد و ترالن بسته  تشکر

 واسه من، خب؟ اریدادن ب
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 ...اَه... شد رید میبر: غر زد انیشا

 ...کرد یخداحافظ يرا به آغوش ترالن سپرد و از سود آبان

 ...بوددرب سالن غلغله  يجلو

 یرانتفاعیدانشگاه غ نهمهیفکر کن که ما ا نیبه ا... باش لکسیر.. سارا: گفت یساراناز را گرفت و به نرم دستش

 خب؟ م،یو آزاد دار

 .بود نیسنگ شیو پلک ها دیخار یم شیکف دست ها... را تکان داد سرش

 .اش کرد یراه تیموفق يبا آرزو انیشا

 .کند دایاش را پ یتا توانست صندل دیدو دور، دور سالن چرخ یجیگ با

 ...دادیم یحاتیبود که توض دهیچیسالن پ يتو یزن يصدا

 .گذاشت یصندل يدسته  يو سرش را رو نیزم يرو شیاش را گذاشت کنار پا يجامداد

 ...دفترچه ها رو پخش کنن یتا وقت... قهیفقط چند دق: خودش زمزمه کرد با

 ...پلک بست و

 خانم؟ دخترم؟: شانه اش و آهسته گفت ينشست رو یدست

 .گردنش درد گرفته بود. را باز کرد و سرش را باال آورد شیها چشم

سرش  يکه باال یانسالیصورت زن م يکه در آن قرار داشت چرخ خورد و رو یینا آشنا طیمح يتو نگاهش

 .بود ثابت ماند ستادهیا

 وقت آزمون تموم شد؟: دیپلک زد و وحشتزده پرس محکم

حالت ... س که شروع شده قهیتازه ده دق زمینه عز: به خاطر برهم نخوردن سکوت و نظم سالن زمزمه کرد زن

 ست؟یخوب ن

 ؟يخانوم حامله ا: شد رهیساراناز خ يبرگشته  يروشن و مژه ها ينگاهش کرد و زن به چشمها یحرف چیه یب

 ...من؟ نه: گشاد شدند شیچشمها

شروع کن : شد و سر تکان داد قیکه تاب خورده و برگشته بود دق شیحالت صورت و مخصوصا مژه ها به

 ..هنوز يوقت دار... خانمم

ساراناز  یصندل ي هیو پاسخنامه بود را از کنار پا یسواالت عموم يکه شامل دفترچه  یلونینا يشد بسته  خم

 ...زمیعز یموفق باش... مشخصاتت رو چک کن: برداشت و داد دستش
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 ...استرس پوست کنار ناخن انگشت شستش را به دندان گرفت و کند با

 !سرش افتاده بود؟ يبود که تو يچه فکر مسخره ا نیا

 ؟يخانوم حامله ا: گوشش تکرار شد يتو صدا

 .دیپاشنه چرخ يدر اتاق رو و

 ؟يتو که هنوز لباس عوض نکرد: گذاشت و گفت نیآبان را زم انیشا

 .ستادیتخت نشسته بود ا ياز که روساران يو روبرو دیدو آبان

 .ندیبنش شیزانو يکرد رو یو آبان با چنگ زدن به شلوار مادرش سع دیسرش دست کش يرو يسرسر ساراناز

بهش زنگ ... بپرسه جهیاز نت خواستیخانم دکتر جونت زنگ زد م: ستادیا شیرو شیپ بیدست به ج انیشا

 سارا چته؟... هم به کله ت بـ يباد هی رونیب میبر ایب گمیمن م... ششونیپ میمامان هم گفت نهار بر... بزن

کرد، تند تند با  یم یکه ازش نظرخواه یانیکه حاال به نق نق افتاده بود و شا یآبان يتوجه به تقالها یب

 .کرد یرا حساب م يزیچ شیانگشت ها

 !نداشت؟ ادیعادتش را به  نیآخر خیچرا تار یلعنت

 .گذاشت و با عجله به سمت در قدم برداشت نییپا حرکت کیرا با  ابان

 ...سارا: بلند گفت انیشا

 .افتاد هیهم اتاق را ترك کرد به گر انیشا یمادرش بغض کرد و وقت یتوجه یاز ب آبان

 سارا معلوم هست چت شده؟: را گرفت و چرخاندش شیبازو خچالی يدرست روبرو انیشا

 شیانگشت ها انینصب شده بود را جدا کرده بود و م خچالیکه با مگنت به درب  یرنگ ادداشتی يکاغذها

 ...فشرد یم

 .حک شده بود ینارنج ادداشتیکاغذ  يرو یعدد که با خودکار مشک چند

 ...چهارم از ماه دوم روز

 ...از ماه سوم کمیو  ستیچندم بود؟ روز ب حاال

 .حساب کرد شیصورتش گرفت و با انگشت ها يرا جلو شیها دست
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 ...را مشت کرد شیانگشت ها دیروز چهاردهم که رس به

 .کرد یدستش هم تجاوز م ياز تعداد انگشت ها یحت یلعنت يروزها نیا

 با خودت؟ یگیم يدار یچ! سارا؟ حالت خوبه؟: را تکان داد شیبازو انیشا

 ...کم کن کیو  ستیچهارو از ب... نه... چهارده: بست و مرتعش گفت پلک

 ؟یگیم یسارا چ _

 ...حساب کن: دیکش يخفه ا غیج

 ...فدهیه: مکث جواب داد یتعجب و کم با

 ...ور نیروزم از ا کیو  یس... ور نیروز از ا فدهیه... فدهیه... فدهیه: با خودش تکرار کرد سارا

 شه؟یچند م فدهیو ه کیو  یس: نگاه کرد انیباز به شا و

 ه؟یچ نایا... نه چهل و هشت. ..و هشت یس: کرده بود جیرا گ انیشا

 !!چهل و هشت؟؟: نشست یصندل يو رو دیسوت کش مخش

 زم؟یشده عز یچ: زانو زد شیپا شیپ انیشا

 یگاه... اش یشگیو کسالت هم یطوالن يخواب ها یگاه... ماه آخر کی نیحاالت ا... زد یتند پلک م تند

... گذاشته بود یفصل تیکه به حساب حساس شیخارش کف دست و پا... اش با آبان يو پرخاشگر یبداخالق

شدن به  کینزد سترسا يها را به پا نیا يچطور همه ... نمود یآشنا م شیکه به شدت برا یحاالت يهمه 

 !!کنکورش گذاشته بود؟؟؟

 ...دانشگاه رفتن الیخ یاصال ب... هم بشم یانتفاع ریدانشگاه آزاد و غ الیخ یب دیفک کنم با: زده لب زد بهت

 ...سرت اصال يفدا ؟يچرا؟ انقدر خراب کرد: را گرفت شیها تدس

 ...نه: دینال سارا

... به شکل قلب و ابر و پراونه ییکاغذها... دیرس یکوچک و رنگ ياش را زد و به کاغذها رهیرد نگاه خ انیشا و

 یزمان يمشخص با بازه  خیتار کیهر کدام  يکه اعداد نوشته شده رو... ینارنج... زرد... یآب... سبز... یصورت

 ...گذاشته بود شیرا به نما کسانی

: گفت يبلند يکه با صدا دیبعد انگار برق سه فاز از سرش پر یکم... را باال انداخت و تمرکز کرد شیابروها

 ...سارا

 ...نگاهش کرد ساراناز
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 !؟...یعنی: صورت لبخند زد يبه پهنا انیشا

 ...!!!هیخبرائ هی فک کنم: شکمش چنگ شد يساراناز رو دست

 

 

 •°. انیپا. °•

 

 ش.  ایمیک

 

 و نود و چهار صدیو س کهزاریماه  مرداد

 

 اینودهشت يمجاز ي کتابخانه

 

 

 

 

  94 مرداد  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 مرداد: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member218008.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member59183.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member125532.html    :ناظر 

  

  

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98iA.Com 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ki Mi Ya ● $h  –جنحه 

wWw.98iA.Com ٦٠٤ 

  


