
  

 
1 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 یتفت | طناز فالح  یشگیرمان همان هم

 



  

 
2 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 

 
 

 

  .آماده شده است رمان یک یتساکتاب در   این

www.1roman.ir 

 

 

 

گرگ سیاهرمان   خواهدمیاین عشق مرد رمان   سومین دختر وارثرمان    

.  یستن  یماد  یشهارث بودن، همو
از  یباا لب  ییهااانسااااان یگااه

  یاااناطارافا  یرا بارا یاااالامااان دنا 
 کنندیم ییر دسااات وغ ت  یطور

از  ی ااییکاه بداد از مرگ، تن اا ز
 ی! حال، مرزهاماندیها به جا مآن

 شاوند،یجا به جا م ن ایتیباور ب
بر  یدختر وارث داسااتان ینسااوم

از  یکه ناگاه باد  یسااتمدار دختر
جنس ساارنوشاات او را به ساامت 

سااو   یاز زندگ یبعج یریمساا 
 .دهدیم

های سارنوشت  ها و ببندییدر ژرفای پسات 
ای از تقصایر و پناه میان هجمهلاصادکی بی

شاود به گناه  به های ناکرده مت م میگناه
کردناد و باه پاای او خطاایی کاه دیگران  

اغ میان باد  نوشاته شاد. رویاهای دخترانه
آید و شاااید عشااق  مدعای  به پرواز در می

ساانگینی از احسااان او به مردی شااود که 
ای لدیمیسات. از کینه م خوردهها زخساال

عبی در پساااتوهاای پر هیااهوی زنادگی 
شاود که ناگری  زخم گیر اتفالاتی میگری ان

کند  از خشاام پر می به جانش زده و او را
و کیناه و احسااااسااااتی کاه تن اا ج ران 

گیرد خواهد و بس  جدالی صاور  میمی
بین عقل و احساان  و این عشاق تن ا ی  

 !خواهدمرد می

تنفر، وجود  را  یادیکاه رر  و پب  یولت
و رشاامانت را رنا انتقاپ پر  سااوزاندیم
جاساات که ! آنمیردیم  یتانسااان کند،یم

ناابود کردن  ییتواناا درونات  یااهگرگ سااا 
باه  یکاه از کودک  یج اان را هم دارد. دختر

هار روز از طار   یاادن،عشاااق ورز یجااا 
و تشاااناه م  ات  یادهاغ نفر  دخاانواده

که ادعا   کارییبفر اووناسات، با ر ره ط
  ید. شااا بازدیعاشااق اوساات دل م کندیم

 یندرون وجودغ بااا ا یخااال یهااا حفره
 ی  که همه ر  یعشااق پر شااود  اما نه زمان

بف مد   کشادیاسات! طول م یباز  ی فقط 
 یآن جا ااان پااا  و فاااناتا  یااا کااه دنا 
. کردیکه فکر م  یسااتن یداشااتندوساات

 ا اغ را خواهند داد  امتاوان لبب شاکساته
 باشد. یراه نابود ینا یانپا  یدشا 

 دانبود دانبود دانبود
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 یشگیاثر: همان هم نام

 یتفت  فالح: طناز  نویسنده

 ی: عاشقانه / اجتماع ژانر

 

 :خالصه

اش سر خورد. گونه  یو به رو یداش خزتاب خورده یهامژه یاناز م یاشک  قطره
زودتر به وجودش رخنه کرده بود،   یلیکه خ  یطرف و زمستان  یکلرزش دستانش 

داشت و    یشکه نه راه پ  کرد؛ی پرتگاه حس م  یک   ی. خودش را لبه یگرطرف د  یک
؟  تلخ را شروع کرده بود یباز یکبا او  یکه چرا زندگ  یس… به راست نه راه پ

آنکه   یدو با ام رفتیمار پله شده بود؛ که تا چندقدم باال م یکمانند  اشیزندگ 
 زدیم  یششکه مار ن  یاما امان از روز  داد؛یبه راهش ادامه م  خوردینم  یشن  یگر د

 !گشتیباز م یهچند ساله را در عرض چندثان یر و همان مس

 

 »یماهلل الرحمن الرح بسم«

 

 

اش سر خورد. گونه  یو به رو یداش خزتاب خورده یهامژه یاناز م یاشک  قطره
زودتر به وجودش رخنه کرده بود،   یلیکه خ  یطرف و زمستان  یکلرزش دستانش 
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داشت و    یشکه نه راه پ  کرد؛ی پرتگاه حس م  یک   ی. خودش را لبه یگرطرف د  یک
ود؟  را شروع کرده ب لخت  یباز یکبا او  یکه چرا زندگ  یراست  نه راه پس... به

آنکه   یدو با ام رفتیمار پله شده بود؛ که تا چندقدم باال م یکمانند  اشیزندگ 
 زدیم  یششکه مار ن  یاما امان از روز  داد؛یبه راهش ادامه م  خوردینم  یشن  یگر د

 !گشتیباز م یهچند ساله را در عرض چندثان یر و همان مس

آمد؛   یادشمجال فکر کردن به خودش نداد. تازه  یگر آقاجانش، د ی عصا یصدا با
شام دعوت کرده بود؟! مگر  یرا برا یلفام یکه کجا است و چه کار دارد؟ چرا همه 

کوتاه از    یرا در فاصله یز خوردن داشت؟! سخت است که دو عز یهم برا یرمق 
.. بدتر از دستش داده بود. یلیخ بود؛ اما یز زد، او هم عز ی.. پوزخندیدست بده 

به   یبیغر  یم*منوعه بود و حق خوردنش را نداشت... خوردن؟ چه واژه  ییوهم
 !و لمس کردنش را نداشت، چه برسد به خوردن  ییدنحق بو  ی... او حت آمدینظر م

شده باشد... سنش همان بود؛   یر شده بود... نه آن که تولدش باشد و پ  یر پ  آقاجان
را از جمله   هایلیدل خ یشگلو  یو رفتگ و آن فر  یرتر پ یلیبود... خ دهش یرتر اما پ

و کمر خم  یرشدنپلکش نشان از پ یگوشه  هاییخوردگ  ین. چلرزاندیشهرزاد، م
اش، گر بر عکس ظاهر شکست خورده یبود و دلش د یده... داغ ددادیکردنش م

وسط سالن،  یمبل تک نفره  یرا با دو دست گرفت و رو یشجوان نبود... عصا
کند، خودش هم تعجب کرده بود!   یلرزش دستانش را مخف   کردی م  ینشست. سع

 یدسف  یکنند... او که به جز موها  ییآن قدر زود خودنما  اشیریعالئم پ  شدیمگر م
 یلی خ  یزش،نداشت... اما مرگ عز  یزیچ  یگر د  هایشعیدست و دندان مصنو  یک

خم شده عصا به دست شده و کمرش هم او به ارمغان آورده بود.  یرا برا یزهاچ
 .بود
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آن فراموش کرد که چرا آن ها را   یکسردش را به افراد داخل خانه کشاند...  نگاه
  یک سرام  یرا به رو  یشانداخت و نوک عصا   اشیشانیبر پ  ینیدعوت کرده است، چ

 ه ساکت بودند، افکارشان را نه... آنها ک  یاعصا، همه را ساکت کرد...    ی. صدایدکوب
 .ساکت کرد

 ی برا یگهد یلدل یهنبود!  یمدلتنگ یلشدل  جا،ین ا یاینامشب که گفتم همتون ب-
 .کارم داشتم  ینا

خوب  یلیشهرزاد که خ یجمع بود... مخصوصا برا یبرا ینیسنگ یواژه  دلتنگی؟
ا با تک تک  بود و عمق آن واژه ر   یدهرا فهم  یدلتنگ   یزود معن  یلیخ  کرد،یدرکش م

 .کردیحس م یشهاسلول 

... یستادکنج سالن، ا  یکنسول چوب   یمبل بلند شد و روبه رو یاز رو یسخت  به
سکوت خانه را شکسته بود. پشت    یک،سرام  یبه رو  یششدن عصا  یدهکوب  یصدا

از داخل آن خارج کرد و   یاکنسول را باز کرد، نامه یو کشو یستادبه همه ا
ه که رد اشک هم در چند مبل نشست. آن کاغذ تا شد  یبازگشت و به رو  یشسرجا

بود ِاال نامه.! نفسش را رها کرد و نگاهش را از   یزیبه هرچ یهداشت، شب یشجا
 .کاغذ گرفت

 ...هم یشخانواده افتاد. آخر ینا یتو یبد یهااواخر اتفاق  ینا-

 یکرد آرامشش را کنترل کند. مگر آرامش هم کنترل شدن   یادامه نداد و سع دیگر 
 :شده بود؟! چشم برهم گذاشت و ادامه داد  دستش خارج   کنترلش از   یبود؟ پس ک 

رو عوض کنه!   هایلیسرنوشت خ   یدکه االن تو دست منه، شا  یکاغذ  ین... ایمبگذر-
بازش کنم.   پاکت رو باز نکردم. خواستم چهل روز بگذره و بعد ینمن تا به امروز، ا

 .و نه من ینرو داشت یطشاون موقع، نه شما شرا
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 .داد یهه مبل، تکرا به دست عصایش

 .کنمیراست بازش م یکو  شمینم  یهوارد حاش یگهد-

و به افراد داخل خانه  یدآن دست از کار کش یکباز کردن پاکت بود؛ که  درحال
 :ید کرد و پرس  تر یقرا عم اشیشانیپ هایینانداخت. چ ینگاه 

 .دمیجواب نم یسوال یچبه ه یگهبازش کنم، د ینداره؟! وقت  یسوال یکس-

  یره فرستاد و به کاغذ در دست او خ یرونفرزند آخرش، نفسش را محکم ب افسانه،
 :شد

 !نوشته که انقدر براتون مهمه؟ یکاغذ چ   ینآقاجون، داخل ا-

پلکش    یجمع شده به رو  یهاقطره   توانستینم برداشتند... اما چرا نم  هایشمژه
 .را هم نداشت یشهاکنترل اشک  یگر را روانه کند؟ د

 ...غذکا  ینا-

***** 

 »اول فصل«

برد گرفت و به دختران   یترنگ را بست و نگاهش را از تخته وا  یمشک   یکماژ  در 
 :حاضر در کالس کشاند

 .کنیمیاشکاالتتون کار م یبعد رو یسه جل یدخب دخترا...خسته نباش-

شان تک نفره  هاییقرمز شده بودند، از صندل  یشانهاکه از زور گرما، گونه  دخترها
هم  یاز کالس خارج شدند. آن چند نفر یسرسر یافظ دند و با گفتن خداحدل کن
 .پرسیدندیرا از شهرزاد م یدشانمربوط به درس جد یهاماندند، سوال یکه باق 
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درجواب به  کرد؛یرا جمع و جور م یز م یرو یپخش و پال یهاکه برگه  لیدرحا
 اشیده خشک یهامهمان لب یدختران، سر تکان داد و لبخندکمرنگ  ِی خداحافظ 

که از   یعرق را پاک کرد. درحال یز ر یهاچسباند و دانه یشانیکرد. ساعدش را به پ
اش که با دو بند سبز و  یبا پخته شدن نداشت، به ساعت مچ  یاگرما، فاصله 

انداخت و   یشده بودند، نگاه  یچیدهبه دور مچ دستش پ یصورت  یز ر یهاگل
 .دآسوده ش اشیاز بابت کالس بعد یالشخ

کرد تا به اتاق   یدوتا ط  یکیها را از کالس خارج شد و پله  اشیشگی سرعت هم با
  یش و با شاگردانش ب  دانستینم  یر دب  یکا در حد  برسد. هنوز هم خودش ر   یراندب

افتادن در کالس او، سر و دست   یکه دختران برا یبود. جور یمیاز حد صم
دوست و خواهر دوستش   یک  ندمانبلکه    یر،دب  یکو شهرزاد را نه مثل    شکاندندیم

 یزشچ  یچ! هییداشتند. هوا در آن فصل از سال، گرم بود و شهرزاد هم بدجور گرما
شباهت نداشت. عاشق باران و برف بود و قدم زدن در  ی،دختر تابستان  یک به

را برداشت و  ی. کنترل کولر گازدادیم یحپر آب را به آفتاب گرفتن، ترج یهاچاله
 یاش را کماش دست برد و مقنعه چانه   یر تر کرد. به زکه بود، کم  آنیاز  اش را  درجه

زخمت بود؛ که به   یفقط آن مقنعه شیلو دل کردیم یتر کرد. احساس خفگ شل
هم جنسش نخ   یدکرده بود. شا  یداریاز فروشنده خر  یزی،و پائ  یجنس نخ   یهوا

سرش را به   وشت گذا   یز م یرا رو یلشو موبا یفحساس بود. ک یلی بود و او خ
را ماساژ   یشهاشست و سبابه، پشت پلک   یهاداد. با انگشت   یهتک  یپشت صندل

روزها! دلش   یگر کسل کننده بود، مانند د  یش. امروز برایدکش  یقیداد و نفس عم
با   یشهمادرجان را کرده بود. دوست داشت به آنجا برود و مانند هم  یخانه  یهوا

 ی هامدهوش شود. از آن شربت شان،ه خان یاطکاشته شده در ح یهاعطر گل
و استرس اطرافش،   یآن همه شلوغ بنوشد و خودش را از  یزعفران و گل محمد
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بهشان بزند. دلش نامهربان نبود و   یدور کند. قصد کرد بعد از کالس سر
 ...کند  یاز آنها دور توانستینم

  یست ب  اشیبعد  برداشت. تا کالس  یز م  یرا از رو  یامتحان   یهاخم شد و برگه   کمی
 .کند  یحها را تصح فرصت بود تا برگه  ینوقت داشت؛ پس بهتر یقهدق

دسته قرمزش را  یمطالعه ینکبرداشت و ع اشیفک  یرنگ را از تو یآب  خودکار 
اتاق را پر کرد. از  یکل فضا   یه، هد یکه صدا  ید نکش یهم به چشمانش زد. طول

. کردی هرزاد درکش نمبود و شسرخوش  یادیبود. ز یوانهنظر شهرزاد آن دختر د
 ینعبوس... عبوس که نبود؛ اما غمگ یادیرفتار او درست بود و شهرزاد ز یدهمشا

به  محلیی ندارد؛ اما با ب  یاست و حال خوش ینکه غمگ  دانستیبود. خودش م
 .که داشت... تاکنون خودش را سرپا نگه داشته بود  یتیوضع

 اشیرچانه ز یپرت کرد. دست  یصندل یوجانش را ر  یاتاق را هل داد و جسم ب  در 
 یمانع ادامه  یز،م  یخودکاِر شهرزاد به رو   یاما با ضربه   یداش را باال کشبرد و مقنعه 

بود   یههم نداشت؛ هد یسرش ولو ماند! تعجب یطور روکارش شد و مقنعه همان
معلمان را  یاببودند. دفتر حضور وغ دهش یشهرزاد عاد یبرا یشکارها  ین. ایگرد

 یگریکه مطمئن شد کار درزاد بعد از آنغول باد زدن خود شد. شهبرداشت و مش
اتفاِق ماه   گاهیچها دوخت. هنگاهش را از آن گرفت و به برگه  دهد؛یانجام نم

به بار   یهکه هد  یخاطر دسِت گلکه مجبور بود به  ی. زمان کردیرا فراموش نم یشپ
ها بچه یکند و برا یوزشگاه سپرخود را در آم یمساعت تا یشهرروز ش ده،آور 
نسبتًا  یآورد و با صدا یروناو را از افکارش ب یهس فوق و العاده بگذارد! هدکال

 :گفت  یبلند

 !خسته شدم  یلیخونمون تنگ شده، بخدا خ یدلم برا-
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اش اصفهان نبود تا مثل شهرزاد، راحت و بدون دغدغه  هم داشت... او که خانه   حق
  یس تدر  یه هم نرم شد... اگر اکنون در همان پا  یاهرزاد ذره رفت آمد کند؛ اما دل ش

 .بود  یهفقط و فقط هد یلشدل کرد،یم

 .تو اتاق یایآدم ب یو مثل بچه یاریرو در ن هاییاروپا یادا خواستییحقته، م-

  یکه کار درست   دانستیرا لرزاند... م یهکرد و دل هد  یانسرد ب یلیرا خ اشجمله 
 .ز او معذرت خواسته بودما تاکنون صد دفعه اانجام نداده است؛ ا

 .دارم یتکه به گرما حساس  دونیی! مزنی؟یرو م یهتوهم حرف بق-

ه خود و مجبور بود هر لحظ  دادی نشان م  یتبدنش به گرما حساس  گفت؛یم  راست
برگه را امضاء    یبود. شهرزاد، باال  یبو غر  یبدختر عج  ینا  یز را بخاراند! کاًل همه چ 

از جا برخاست و به سمت   یهنوشت. هد یشامضا یر شاگرد را ز یمره کرد و ن
 .ولو شد یصندل  یشهرزاد گام برداشت و کنارش رو

 !کردم  یمعذرت خواه  یهنوز؟ من که کل ی! قهری؟شهرزاد-

و نه چشمانش   یدخطابش کند. نه دلش لرز «ی... او اجازه نداشت »شهرزادنه
 !اسمش به آن حال و روز افتاد؟ یدنشد، پس چه مرگش بود که با شن یاشک 

کلمه    یکگرفته بود، همان   یکاف   یجر و بجث نداشت. دلش به اندازه  یحوصله
ببندد. چرا گذشته   یش گذشته و در را هم به رو  یبود بندازدش در دردها یکاف 
... پنج  یدنگو یچبماند و ه یر قرار بود در چنگال گذشته اس یتا ک  کرد؟ی نم یشرها

نکرده بود، پس چطور آن   تغییریاو که    دست... اما شهرزاد چه؟! سال گذشته بود  
 .نگفته بود یچپنج سال سخت را پشت سر گذاشته و ه 

 .کنمیدارم صدات م یقستتر؟ ده دقتو دخ ییشهرزاد؟ کجا-
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 !ام؟مگه من بچه یه،هد یستمقهر ن-

 :شد یرهچشمانش خ یرا قاب صورت او کرد و در مشک  دستانش

 !یستی؟بچه ن یکنی فکر م یستی؟ن-

او  یاداش جمله  یادختر آن روز قصد جانش را کرده بود؟! چرا با هر حرف  آن
فکر کردن به او  یبرا یلیچه دل یگر ... دکردیچرا هنوز هم به او فکر م افتاد؟یم

 اش پس کجا رفته بودند؟ داشت؟ آن همه بهانه

متوجه  یکسانداخت. دوست نداشت   ینبه دندان گرفت و صورتش را پائ لب
تنها   یتا کم  دادیاو آن اجازه را بهش م  ینحال بدش شود... اما مگر چشمان غمگ

ها بود و متوجه از آن حرف تر زرنگ  یهحال بدش را نفهمد؟ هد یباشد و کس
 یط گفت. شرا  سزابه خودش نا  یرلببه سرش زد و ز  یکوچک   یاشتباهش شد. ضربه 

 .کند  ینشت که غمگو قصد آن را هم نداش دانستیشهرزاد را م

  ی بستن یمبعد کالس بر آییم یم،کرد یحاال که آشت  گمی م ی؟شهرزاد جون -
 !مهمون من یدی،! چون من رو بخشیم؟بخور

 ینداشت... شهرزاد در گذشته یرا به ظاهر عوض کرده بود؛ اما او که گناه  بحث
 تر یق آن گودال هم عم  زد،یدست و پا م  یشتر شومش حبس شده بود و هرچه قدر ب

 .کشاندیو او را به داخلش م شدیم

نداشت دل او را بشکند؛ به جهنم هرچه دل خودش شکسته شده بود... مگر   قصد
 !کند؟یدارد و چه م یمهم بود که چه حال یشبرا یکس

 .کار دارم  یلیامروز خ یگه،وقت د  یه یباشه برا-

 .کردم  یه ... من که هزاربار معذرت خوایگهد یدببخش ی؟نکرد یهموز آشت -
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 :و جواب داد ید خند یاعتراضش بلندشد. کم یکه صدا  ید سرخش را کش لپ

 یسر  یه  یدت کالس دارم بعدش هم با. تا ساعت هشیستمباهات قهر ن  یوونهنه د-
 .به مادرجون بزنم

بهش زد و   یماساژش داد. شهرزاد چشمک  یلپش گذاشت و کم یدست رو هدیه
 :گفت

 قبول؟  ریم؛یفردا م-

بخواد چشمانش را به  ینکهتا ا کردیم یبشها نصهم از آن چشمک  یزندگ  کاش
 .او ببندد یرو

و   ید شهرزاد را بوس یاز بابت او راحت شده بود، گونه  یالشخ یگر که حاال د  هدیه
 :گفت

 !یخودم یدوست جون -

به صورتش    یو او را با هزار زحمت از خودش جدا کرد. دست   یدبه اجبار خند  شهرزاد
 یفششده را داخل ک یحتصح یهارا از چشم برداشت. برگه ینکشو ع یدکش

  یه با هد  ید. بعد از خداحافظ ده  یلتحو  یدیگذاشت؛ تا قبل از رفتن به خانم جمش
ها  از بچه  بعد،شد. دوساعت  یس رفت و مشغول تدر یدشبه سمت کالس جد

 .داد یلتحو یدیها را هم به خانم جمشکرد و برگه  یخداحافظ 

*** 

پرت کرد. مغزش  یز م یو خودکار را با حرص به رو یدلبش کش یبه گوشه  دستی
 .تمرکز کند توانستیقفل شده بود و نم
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ساده را  یمسئله  یک یحت  توانستیبود که حاال نم یر اخ یهاخاطر اتفاقبه  شاید
که   ییجا یناتاقش رفت. بهتر یهم حل کند. ازجا برخاست و به سمت پنجره 

بود   یینقش جهان، تنها جا  یدانجا بود. م، همان احساس آرامش کند  توانستیم
حال  یتو اییقهچنددق شدیو باعث م کردیدور م یر که ذهن او را از اتفاقات اخ

افتاده   اشیشانیپ  یکه رو   ییو تارها  یدپر پشتش کش  یبه موها  یخود باشد. دست 
اده بود  شده بود. قول د یر انداخت، د یبودند را به باال سوق داد. به ساعتش نگاه 

حالش را بدتر    یننرفته بود و هم  یششانکه پوقت بود    یلیها بزند. خبه آن  یسر
 .یندها را ببامروز نتواند به قولش عمل کند و آن  کردیم ن. گماکردیم

نشان احترام، صاف   ی. برایدرا در چهارچوب در د  یاتاق بازشد و سرهنگ رستم  در 
 ی. سرهنگ رستمیدکوب  ینزم  یچپش رو  یراستش را محکم، کنار پا   یو پا  یستادا

به او داد. در اتاق را بست و چندقدم به جلو   یباالبرد و فرمان آزاددستش را 
جور کرد و به صورت سرهنگ،   ورا جمع  یز م یرو ییختههم ربرداشت. وسائل به 

 .انداخت ینگاه 

 !یارینب یفبعد تشر یورا؟ قرار بود که هفته ینجناب سرهنگ، از ا-

فاصله    ینکنج لبش نشاند. از ا  یاو انداخت و لبخند کج   یبه صورِت آشفته  نگاهی
که بهش واگذار   یااضطراب او را حس کند. حق هم داشت، پرونده  توانستیهم م

بهش   یگرید  یآمده بود تا پرونده   ینجابود. به ا  ینو سنگ  یچیدهپ  یلیکرده بود، خ
بود و قصد داشت   اشینیجانش  یبرا  شبعد از خود   ینهبدهد، به هرحال بهتربن گز

 .سنجدمهارتش را ب

ها و خودم مونده رو سپردم به بچه  یباق   یزودتر تموم شد، من هم کارها  یتمأمور-
 .برگشتم
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 .را برداشت یزشم یتکان داد و تلفِن رو سری

 !قهوه؟  یا خورینیم ییچا-

 :دستش را باال برد و گفت سرهنگ

 .بهت بگم و برم یزیچ یهم برم. اومد خوامیزحمت نکش فرنود، م-

و صاف   یدکش  یششبه ته ر  یگذاشت، دست   یشنگفت و تلفن را سر جا چیزی
حرف زده بود، شش   طور ینکه ا  یبار  یننشست تا سرهنگ حرفش را بزند. از آخر

اش دور شود سال از خانواده  یککه مجبور شده بود    ی. درست زمان گذشتیسال م
را قبول   ینیسنگ یپرونده  یتش،امورم ینن اولسفر کند. به عنوا یو به کشور دب 

که هشت ماه  یکرده بود که البته خداروشکر، موفق شد و توانست باند بزرگ 
 ی روبه رو  یقاً تا دق  ید چرخ  یبدهد. سرهنگ کم  یلشکند و تحو  یدادنبالش بود را پ

 .او باشد

 .گرفتم  یلتحو  یدجد یپرونده -

 شنیدیکه م  ییهاشد. حرف  یرهبه او خرا باال انداخت و متعجب    یشابرو  یتا  یک
 یدوار کنار بکشد و پرونده قبول نکند. ام  یگر داشت. او که قرار بود د یتازگ  یشبرا

 یکه در دست داشت، حساب   یاپرونده  ین بود خودش به حساب پرونده برسد، ا
 .ذهنش را مشغول کرده بود

 ید؟ودتون رو بازنشست کنخ خواینیم یندوباره؟! مگه نگفت-

 ی هادارد؛ اما نه آنقدر که صحبت  یخوب   یحافظه   دانستیکرد. م  یکوتاه   یده نخ
 .داشته باشد یادرا به    یشسال پ یک

 !کنییم یادداشترو تو ذهنت  گمیکه م  یزیتو... هرچ یاز دست حافظه -
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کنج    یبه چپ و راست چرخاندش. لبخند کمرنگ  یداد و کم یرا به صندل  اشتکیه
 :ادلبش نشاند و جواب د

االن فکرکردم نظرتون عوض   ینهم یبرا ین،مصمم بود یمتونرو تصم یلی آخه خ-
 .شده

  ید مانده بود کش  یصورتش باق   یکه دو روز بود به رو  یششبه ته ر  یدست   سرهنگ، 
 .یدرا مرتب، کنار هم چ یاوردکه قرار بود بر زبان ب  ییهاو جمله 

  یت که زمان فعال  دونییم  یری،بگپرونده رو به عهده    ینا  یتمسئول  یدفرنود... تو با-
 یه خودم    یبرا  یدبا  تر یع و هرچه سر  رسهیم  یانبه پا  یگهماه د  یشمن تو اداره، ش

اسم تورو رد  یناعتماد ندارم؛ بنابرا یانتخاب کنم. منم به جزء تو به کس ینجانش
 یپاز طرف سرت ییدشکه منتظر تا  ینهخاطر اجام، بهینا بینییکردم و االنم که م

 یرو هم ط  یشمراحل ادار یدبا ینظرشون رو بهم گفتن ول یم. البته شفاه سته
 .برم جاینکنه تا من بتونم از ا

 ینا یفپس تکل کرد؛ی. مغزش کار نمیدبه گردنش کش یتکان داد و دست  سری
گرفت و   یز م یرو یهاپرونده  ! نگاهش را از شد؟یکه دستش بود چه م  یاپرونده 

 .به صورت سرهنگ دوخت

 .ستیچیدهپ یکم  یهعقبم،  یلی! خشه؟یم یپرونده چ  ینا یفتکل-

 یهم چاشن   یلبخند کمرنگ   آورد،یکه کتش را در م  یاز جا برخاست و درحال  سرهنگ
 .کالمش کرد

 یای، پرونده بر ب یکی یناز پس ا ید. تو بایبه سرگرد حامد دمیپرونده رو م ینا-
 یلیخ یعنی دمیم یلشم به تو تحوپرونده رو به من دادن؛ اما من االن دار  ینا

 .بهت اعتماد دارم پس شرمندم نکن و خودت رو ثابت کن
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تا با   یندپرونده را بب خواستیم تر یعذهنش مشغول شده بود، هرچه سر حسابی
! انگشت  آیدیم از دستش بر  یدهد چه کار یصدر نظر گرفتن مهارتش تشخ

 .فکر کرد یو کم یدلب کش یشصتش را به گوشه 

 .یدنگران نباش کنم،ی م یدتونسف ور -

 اشی بر لبش نشاند. خوشحال بود که توانسته راض  یتاز سر رضا  یلبخند  سرهنگ 
بار مطمئن نبود که از  ینقبول کردن پرونده، شک داشت. ا یکند؛ اما هنوز برا

 یزیکرده بود؛ اما چ  یدشبه امروز سر هر پرونده، رو سف  ... با آنکه تایایدپسش بر ب
 .لرزاندیرا م ته دلش

*** 

 »دوم فصل«

را ترک کرد.   ینجلو برداشت و ماش  یصندل  یرا از رو  یفشو ک  یدرا کش  یدست   ترمز 
 یتداع  یشبرا یبد یهاآن خانه، خاطره یدن. هنوز هم با دیستادخانه ا یجلو

هم از   وقتیچ بود و ه یشهاخاطره  ینالبته به جزء او! او جزو بهتر شدندیم
پنج سال،   ینکه تو ا  اریکرد خودش را کنترل کند. ک  یسع .شد یذهنش پاک نم

 ینکه ماش یچندقدم جلو رفت و زمان  مدام درحال انجام دادنش بود.
نتظر و م  یدکش  یقیزنِگ در نشست. نفس عم  یانگشتش رو  ید،را ند  کدامشانیچه

  یش باز شد و پا یکوتاه   یکه در با صدا  یدنکش یباز کنند. طول یششد تا در را برا
 یسوغات  یدیکه تازه از خانم جمش  یعسل هانسو یگذاشت. جعبه   یاطرا داخل ح

به دور و برش انداخت. محال بود  یگرفته بود را در دستش جابه جا کرد و نگاه 
باغچه،  یتازه آب خورده یهاگل  یبو. یندلبش نش یلبخند رو یاط،آن ح یدنبا د

 ی . نگاه رفتیم یرونبدنش ب روز از  یکه تمام خستگ   داد؛یچنان جانش را جال م
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وقتش را به آن  یشتر درخت سرو انداخت؛ که آقاجان ب یافتاده هایشاخه به 
  .اختصاص داده بود

از  یشترشان دستان آقاجان و خودش بودند و ب یثمره  یاط،درختان آن ح تمام
قرار داشت   یاطکنج ح  یاو زنگ زده  یمیبودند. تاب قد  یدهسر به فلک کش یبلند

بود که با پگاه، دختر  یزمان  یکیشها داشت. خاطره  یلیزاد با آن تاب خو شهر 
و پسرها   زدیدخترانه م یهاحرف  یاط،ح یناش در او کهربا، دختر عمه یشعمو

که   ییانداخت؛ درست جا ینگاه  یاط. به سمت راست حکردندیشان مرهمسخ
 .دار کند یحهاحساسات شهرزاد را جر توانستیم

 یاطح ینقدر در اگردو مانندش را فرو فرستاد. چه  گرفت و بغض لب به دندان   
که   جاییین شب خود را روز کرده بود تا به ا یاط،ح ینقدر در اخاطره داشت، چه 

کند و بخواهد دست    یر نبود که ازش تقد یکس  یگر د یده؟. حاال چه فاهست برسد
 بود و پدرشفوت کرده    پیشبکشد! مادرش که سه سال    یشموها  یبر رو  ینوازش

 ینافقط ش یامدام در راِه مسافرت بود. از داره دن یلعنت  یهم به خاطر آن کارخانه
سال بعد از مرگ مادرشان، با استاِد دانشگاهش ازدواج کرد    یکرا داشت که او هم  

 .یایدب یابه دن یگر ازدواجشان قرار بود تا چندماه د یو ثمره 

 ینا و ش یمانداشت، ن یخوب  ِی ه حال روح آن دوران ک گفت،یناحق م یدالبته نبا 
 شهرزاد خوب  یداشتند که اوضاع را برا  ینبر ا  یبه فکرش بودند و مدام سع  یلیخ

تمام شد.    یشاو که نبود، اوهم بعد از مرِگ مادرش برا  یده؟جلوه بدهند؛ اما چه فا
با او بود. درسته  یشهاخاطره  یلدل هاکنون که شهرزاد زنده مانده بود فقط ب 

 .بخشیدندیم  یجاِن شهرزاد را تسل یشهاکنارش نبود؛ اما خاطره   یزیکیف
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 یش هاکه از گلو تا چشم   یبه او نداد و بغض  یشتر مادرجان، مجال فکر کردن ب  صدای
کنار در منتظرش   ی،داربلنِد گل یراهنباال آمده بود را فرو فرستاد. مادرجان با پ

  یاد که به  یی. تا آنجاکردی اش نگاه مدوردانه یبود و با لبخند به نوه  یستادها
از پشت  یدشدست سف یک یود. موهاده بیهمان طور د یشه داشت، او را هم

  ی به رو یشههم مانند هم اشییدسته طال یته استکان  ینکبافته شده بودند و ع 
لب و چشمانش انداخت؛ که   یگوشه  یهاو چروک  ینبه چ  یچشمانش بود. نگاه 

راستش قرار داشت، مانند   یهم که در گونه یو چال شدندیم تر یقبا هر لبخند عم
آنکه شهرزاد انگشتش را داخلش    یبرا  دادیفرو رفته بود و جان م  لبه داخ  یشههم

  .فرو کند

را که با  یاسشرا در آغوش گرم و مهربان او انداخت و عطِر گل  جسمش
سِت  خم شد و دفرستاد.  هایشیه شده بود، به ر یختهکنج خانه آم  هاییشمعدان 

 .یدا بوسو چروکش ر  ینپر چ

 :مهربان گفت یو با لحن یدبر سر شهرزاد کش یکرد و دست   اخمی

 ی؟زد یکه به ماهم سر  یچه عجب شهرزادجون، راه گم کرد-

سوهان را   یو جعبه  ید مادرجانش را بوس یکرد و گونه یزیر یخنده  شهرزاد
 :سمتش گرفت

 !تو؟ یاب شهی حاال م ی؟آشت -

و باعث شد گل از گل شهرزاد بشکفد. گمان   بم آقاجان هردو را به خود آورد  صدای
را به سرعت درآورد و به   یشهاکرده بود که تهران است، فارغ از مادرجان، کفش

. یدداد و او را بوس یسمت آقاجان گام برداشت. جسمش را در آغوش امِن او جا
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را پشت  یرشجان دست پداشت. آقا یاجروزها چقدر به آغوش آن مرد احت ینا
 :یدکش  سر شهرزاد

 کنی؟ی و پشت سرت رو نگاه نم رییشده؟! م جوریینشهرزاد خانم، ا یگه آره د-

آقاجان  یبه صورِت شکسته یلب به دندان گرفت و شرمسار، نگاه  شهرزاد،
 ی هابهانه  یسخت شده بود که حت  یشجواب دادن آن قدر برا یانداخت. از ک 

را دوست نداشت، قصد داشت  ینشانبرده بود. بحث ب یاد را هم از  اشیشگی هم
ش قدم شد و  یآمده نجات دهد؛ که مادرجان پ  یشهرچه زودتر خودش را از جو پ

 :یستادکنارشان ا

 یسین؟ وا جاینتا آخرشب ا خواینیم-

 :به آقاجان انداخت و ادامه داد یجمله، نگاه  یناز گفتن ا بعد

حداقل از   یادشلوغه که نتونسته بسرش حاج محسن، ول کن بچم رو حتمًا -
 .بهتره  یلیخ  زنهیبهمون م  یسر  یه  یدنید  یدع  یخواهرش که سال به سال فقط برا

دراز   یراییاش گرفت و دستش را سمت پذدردانه  یمحسن، نگاهش را از نوه   حاج
 .کرد

 یز ذره چ یه ریمی. من و خانم جونت میاخسته  یلیبرو دخترم، برو تو. حتمًا خ-
 ...االن... تو برو آیمیم یمماده کنآ  یز م

جواب   یر از ز  یشتر همه سؤال و جواب راحت شده بود. باز بابت آن  یالشخ  شهرزاد
 ی. از ک دانستیرا نم اشتابیی آن همه ب  یلدادن در رفته بود و خودش هم دل

آنها قرص قرص بود...  یشپ یشه طاقت شده بود؟ دلش که هم یآنها هم ب  یانم
که از مطبخ خانه    یر؛خته با سینان آم یبو کرد؟یم قرارییآنقدر ب  کنونپس چرا ا
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 یشه و به حال منتقل کرد. کاش هم  یدکش  یرونذهنش را از گذشته ب  آمد،یم  یرونب
کردن در گذشته خودش را از حال    یر قرار بود با گ  یها وجود داشت... تا ک از آن نان 

برق، نور  یدبا فشردن کلداشت و قدم بر  ییمحروم کند؟ به سمت دستشو یندهو آ 
صورتش   یآب را باز کرد و چند مشت آب خنک رو یر پخش شد. ش ازرد در فض

 .یدپاش

که نگاهش در دستان به هم   ید؛بار آخر، صورتش را با آب بشو یقصد داشت برا 
پاک کند... کاش  با آب توانستیاش را هم مقفل شد. کاش گذشته اشیده چسب

و تمام گذشته و خاطرات بدش را پاک  کردیمغزش نفوذ مقطرات آب به داخل 
 ...نبودند ش... خاطرات خوب هم داشت؛ اما به وسعت خاطرات بد کردیم

 ...آمد  ینجارا شست و صورتش را با حوله پاک کرد... چه خوب شد که به ا  دستش

 !چشمش آمد یاش جلوگذشته  تمام

فرستاده بود تا خودش    یراییرا به پذو وارد آشپزخانه شد. شهرزاد    ید مالرا    زانویش
اش، لب به دندان  گذشته  یروزها یادآوریاز او را آماده کند. با  یراییوسائل پذ 
 .یددلش لرز  یر گرفت و ز

 یزیچ کردیشهرزاد باخبر بود؛ اما وانمود م یته چهره یکه از غم و غصهآن با
 یبود تا عروسرا صابون زده ... چقدر دلش آوردی او بر زبان نم از  یو حرف  داندینم

  یگرشان د یکیو  خوردی ور دلش غصه م شانیکی اما حاال چه شد؟  یند؛آنها را بب
 .دقرار دار  یتیمعلوم نبود در چه وضع

اش را خانه  یاش آمده بود؟ چه گرد بادبر سر خانواده  ییعرض پنج سال چه بال  در 
د؟! مگر آرام هم شده  تر کر برا خرا  یکرده بود؛ که بعد از آرام شدنش همه چ   یرانو
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گاه هم    یچاش را کرده بود و هبود؟ آن گرد باد فقط قصد جان خودش و خانواده
 ...آرام نشد

بود؛ اکنون به   یاوردهن یرون ب یرزمینرا از ز ی لعنت  ینِ حاج محسن سند آن زم اگر 
را  هایوانل ییهتا از مطبخ، بق زدیحاج محسن را صدا م یوان،برداشتن دو ل یجا

... مهم یوانچه دو ل یوان،ل یکنبود... چه  هایوان... بحثش تعداد لیاوردب یرونب
 .جا نداشت یکشان را همه  ونبودند؛ که اکن یشهاها و نوه بچه

 یز؟مهرانگ کنییفکر م یبازهم دار-

از   یشصدا  یدنازش گذشته بود؛ اما هنوز هم با شن  یبا آن که سن و سال  مهرانگیز 
 .کردیهجده ساله را تجربه م  ، حس و حال دخترانجانب حاج محسن

چه در سرش  دانستیچشم دوخت. م ینش،غمگ یشد و به چهره نزدیکش
از  یها هر کارنداشت؛ اما چاره چه بود؟ آن ی. خودش هم حال خوب گذردیم

خدا وجدانشان    یشپ  شدیباعث م  ینرا انجام داده بودند و هم  آمدیدستشان بر م
را پاک   بودچشمش سر خرده  یکه از گوشه  یقطره اشک  یز،هرانگآسوده باشد. م

 :کرد و گفت

 !افتاد یبچه بعد از ماهرخ و رادمهر از زندگ  ین دلم براش خونه، ا-

همسرش، تکان داد. حالش را  یهاحرف  ییدتأ یمحسن سرش را به نشانه  حاج
كرد... مدارا؟! رحم با او مدارا مي... واقعا زندگي، چه بيكردیخوب درک م یلیخ

 ...اي زندگي او نبودي مناسبي بر شايد مدارا واژه 

 .کرد  شهینم یشبوده... کار ینزن؟ سرنوشتشون ا یهچاره چ-
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که   یخچالکانتر قرار داد و به سمت    یبرداشت و رو  ینکس  یرا از باال   یچوب   سینی
 .کنج آشپزخانه قرار داشت، رفت

  افتند؟ یحال و روز ب   ینبه ا  هردوشون   که اآلن  شدیم  جوریینا  یدسرنوشتشون با-
 ینذره عشق و عالقه! ا یهاز  یغاون بچم که سه ساله با اون دختر نامزد کرده، در

 ...هم که یکی

گفت... گفت؟ بيشتر نبايد مياين يكي كه اصال گفتن نداشت... چه بايد مي الح
 .آمدهايش بيشتر به چشم مياين روزها نگفته 

را کامل باز کرد. پارچ شربت گل   یخچالو در نصفه باز محسن سمتش آمد  حاج
 :گفت  یز را برداشت و رو به مهرانگ یو تخم شربت  یمحمد

از  یشتر ماهم اگه ب یتنداره. وضع اییدهفا  یجته هفکر کردن به گذش یز مهرانگ-
قلبم رفتم    یتوضع  ینقدر با ا چه   یرمرد. مِن پیستها بد نباشه، بخدا کمترهم نبچه

! ی؟برگشت  جوابیمشهد و ب  یدرد پاهات، رفت  ینابرگشتم؟ چقدر تو با تهران و 
 .یدجنگ شهینم تو سرنوش  یر قرار نبوده درست بشه. با تقد

كرد و تازه اين را  آرام گرفته بود. او چقدر خوب دركش مي یشهابا حرف  بازهم
 .فتفهميده بود. لبخند كمرنگي كنج لبش نشاند و پارچ را از دسِت حاج محسن گر 

 .آمیبچم تنهاست. منم اآلن م یشش،برو پ-

ن هيچ حرفي از آشپزخانه خارج شد... نگران حال شهرزاد بود؛ اما بيشتر نگرا  بدون
زنش بود تا شهرزاد... در اين پنج سال، او هم پا به پاي آنها زجر كشيد و هيچ  

اش در عرض يك شب خاموش شد و هيچ نگفت. آن همه نگفت... چراغ خانه
هايش كه ديگر براي خودشان اسم در كرده بودند، يك  مه و شلوغِي مهمانيهمه
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شد باالخره زخمش باز مي  شبه خوابيدند و باز هيچ نگفت. عجيب بود دل اين زن...
 !دانستزد؛ اما كجا و چطور... خدا ميو حرفي مي

باز شود و  یشموها ییره زمخت را از سرش کند و همان باعث شد تا گ یمقنعه
 یکیمانتواش را    یهاپخش شوند. دکمه  یشهالخت و بلندش، دور شانه  یسوانگ

  یزان آو   یانتواش را به جالباسحرکت از تنش درآورد. مقنعه و م  یکباز کرد و با    یکی
مبل مخصوص به خودش    ین. اکردپرت    یراییپذ  یمبِل گوشه  یکرد و خودش را رو

 یادآوریکرده بود. با  یآن سپر یرا به رو یادیز یهازمان ی،بود و در نوجوان 
لبش نقش بست. خاطرات   یگوشه   یلبخنِد کوچک   اش،یو نوجوان   یخاطرات کودک 

از گذشته بودند؛ که باعث اشک و آه او   ینها خاطرات ت اشیو نوجوان  یکودک 
 .کردندیم یشهارا هم مهمان لب  ی... بلکه لبخند کمرنگ شدندینم

 یراههرا ماساژ داد و خودش را به ب یشها ، پشت پلکانگشان شست و سبابه  با
قرار   یشهازد... دوست نداشت... فکر کردن به گذشته که او هم در تک تک خاطره 

داشت...  اییده نداشتن او چه فا یاداشت را دوست نداشت. اما دوست داشتن 
 بایستی ی م یدبود! شا رانده سال را هم با خاطرات او گذ ینکه همان چند  یدرحال

هم وجود  یگرید ییهزاو یا... مگر بعد کردینگاه م اشیبه زندگ  یگر بعد د یکاز 
خط راست قرار داشت و تا   یک یوبه ر  اشیوقت بود که زندگ  یلیداشت؟ خ

 ...اشیو نه کار و زندگ  کردیم ییری... نه خودش تغرفتیم یشپ نهایتیب 

و قصد هم   دتشدیی... نمکردیهم وجود داشت و او درکش نم  یگریبعد د  یه  اما
 ...یرتشنداشت که نه باورش کند و نه بپذ
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ود... وِاال همان سه سال  کشانده ب   یکه او را به آن مرحله از هست   یگرید یزاویه 
نحس و شومش فاصله   یو از تمام گذشته خوابیدیکنار مادرش م یشپ
 ...گرفتیم

آن   یدکه چطورر با  دانستی و نم توانستیاو بود... نم یبرا یبیغر یواژه  فاصله
 ...کار را انجام دهد

زمستان  ... اما او راه و رسمش را بلد بود... بلد بود که چطور دانستینم شهرزاد
 ...بهار بازگرداند یهادرون شهرزاد را به نوبرانه 

 ...وجودش یبهار یهااز گل یشاخ گل یا... یفنجان چا یکبا  یحت  شاید

 (و نود و سه  یصدبهمن ماِه سال هزار و س یسِت ب)

 یهاعطر گلدان یگر با آن همه دار و درختش آمده بود؟ چرا د  یاطبه سر آن ح چه
  ی خبر یگر زمستان آمده بود و د کردند؟ی او را مدهوش خود نم یم،و مر یشمعدان 

شده   یده تازه چ یرهایاز انج یخبر یگر مادرجان نبود... د یاِط ح یبهار یهااز گل
 ی،زمستان  هاییوهآتش و م یرو یذغال یعطر چا به دست آقاجانش نبود... اما

  یاه ... رنگارنگ نبودند؛ اما سکردیرا جبران م  یزیپائ  ِی زرد و نارنج   یهانبود آن برگ 
 ...هم نبودند یدو سف

 یهاکه در هوا معلق بودند را تکان داد و نگاه گرمش را به دانه   یزانشآو  پاهای
اشت،  د یادکه به   یکشاند... از وقت   نشستند،ی م یشهاو گونه ینیب یبرف که رو

 .درست کردن بود یعاشق برف و آدم برف 

به کتاب منطق در  یدرس و کنکور، مجال فکر کردن را ازش گرفت و نگاه  استرس
 ...دستش انداخت
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دستش بود. مانند هرپنجشبه،   یکیدست و کتاب هم درآن  یکقهوه در  فنجان
 یبودند. با آن که دل و دماغ   یامدهکامران نآنجا بودند و فقط رادمهر و    یلتمام فام

 .مشغول شد یو حساب  یددرس خواندن نداشت؛ اما پا پس نکش یبرا

کتابش، کتاب را به خودش چسباند و سرش را    یبرف به رو یهانشستن دانه  با
شده باال گرفت... آسمان هم آن شب دلش گرفته بود و قصد داشت هر جور که 

 ...برف یهال هم... دانهباران و حا کند... اول  یخودش را خال

 ی... نگاه یستادقدم شد. اما نه... ا یشرفتن به اتاقش، پ  یو برا یدکش  ایخمیازه
 یاخم کرد... همه خواب بودند و به جز خودش کس  یبه دور و برش انداخت و کم

 ...نبود یاطدر ح

 نست دایشد. نم یپشت  یاطحبت از حص یرفته را بازگشت و متوجه صدا مسیر 
باز و بسته شدن در به گوشش خرده بود!  ینه؟ اما صدا یااست  یدهدرست شن

خبر داشتند و اکنون همه غرق در خواب بودند.   یپشت   یاطخانه از دِر ح  یفقط اهال
و رادمهر هم که  تبود و سرشب با عمه افسانه تماس گرف یکامران که سرباز

 .کردیرا خاموش م شیلموبا یت،اوقات در مأمور تر یشبود و ب یتمأمور

اگر   شد؛یمطلع م یهاز قض یدانداخت. با یرا فرو فرستاد و به اطراف نگاه  بزاقش
 اییجهدر ذهنش هزار سؤال و جواب کرد و به نت  کرد؟یوقت چه مدزد بود چه؟ آن

درس خواندن را   توانستی نم یگر . ذهنش کامل مشغول صدا شده بود و دیدنرس
  .گرم و نرمش فرو برود  خواِب دد و در تخت ه بازگر به خان یحت  یاادامه دهد 

. لب به  گرفتیذهنش آرام نم شد،یمطلع نم یز کنجکاو بود و تا از همه چ  خیلی
ه بود را برداشت. به سمت داد  یهتک  یرزمین،کنار ز  یوارِ که به د  یلیدندان گرفت و ب



  

 
25 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

بال  و به دن گذاشت    یاطتخِت داخل ح  یراه بر رو   ین رفت و کتابش را ب  ی پشت   یاطح
 .صدا حرکت کرد

. خودش را سرزنش خردیصحبت هم به گوشش م  یندر، طن  یاکنون عالوه بر صدا  
  یا روپوش    یچنشود! بدون ه  یاالتیخ  جوریین تا االن ا  یدهکرد که چرا زودتر نخواب

به دنبال    ینآن برِف سنگ  یر کوتاه و شلوار گرمکن، ز  ینبلوز آست  یکبا    ی،س گرملبا
روبه راه نخواهد شد. دعا دعا   وشیخ یطمئن بود که با صحنهم و رفتیصدا م

امکان داشت سرش را از تنش جدا   یدنشکه کامران نباشد، چون بعد از د  کردیم
 یرون. نفسش را محکم بدیستاا یوار پشت د ید،رس یپشت  یاط به ح یکند. وقت 

  .کج کرد  یاط،فرستاد و سرش را به سمت ح

 یراه افتاده بود اما توجه  اشینیآنجا نبود... آب ب  شایه کس به جز خود و سا  هیچ
. انگار که توهم زده بود چون  انداختیم اشینیبر ب ینیچ ی و هرازگاه  کردینم
  ی . به خود ناسزا گفت و سرش را از رویهاز صدا بود و نه از سا ینه خبر یگر د

ه ناگهان تأسف، به چپ و راست تکان داد. قصد داشت برگردد و به خانه برود؛ ک
از دستش  یلحرکت به عقب برگشت. ب یکشد و با  یدهمچ دستش از پشت کش

ش قرار  دهان یبزند که رادمهر دستش را بر رو یغافتاد. خواست ج ینزم یبه رو
 .چسباندتش یوار داد و به د

 یرفتن قفسه  ینرادمهر هم متوجه باال و پائ ید که ترس  تپید؛یآن چنان م قلبش
 او به آن حال و روز افتاده؟  یدنبا د یااست  یدهترس ستدانیاش بشود. نم

بود. آن دختر با   یرهو به چشمان شهال و خوابالودش خ یستادها اشی قدم یک در 
با او   تواستی و نم شدیم یگر رادمهر د یک  یدنشدلش چه کرده بود که هربار با د

بهتر   یلیبا شهرزاد خ  حرِف دلش را بزند؛ اما رفتارش  کهین رفتار کند. نه ا  یهمانند بق
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دهان شهرزاد برداشت  ی. نبود؟! دستش را از روبودبا پگاه    یحت   یا  ینااز کهربا و ش
 .انداخت اشیشانیر پب ینیو چ

 کنی؟یم یکار چ جاینوقت شب ا  ینتو ا-

دهانش قفل شده بود و  شنیدند؟یم یشهاجواب دهد...مگر گوش توانستنمی
 یقاً . دقیدارشودبزند و از خواب ب یحرف  ترسید یقصد باز کردنش را هم نداشت. م

تصور   یارو یحت  یاخواب  یک یک،نز َقدر ینهم ابا رادمهر را، آن یدار همان بود. د
هم کامل در  یششالغرتر و ته ر  یبود، کم یدهکه او را د  یبار ین. از آخرکردیم

آن مرد   یز چ... چرا همه  یطوس  یبه تن داشت با پالتو  یمشک   یراهنآمده بودند. پ
 او جذاب بود؟  یبرا

 ...یتمگه مأمور کنی؟یکار مچه جاین. تو... تو اخوندمیدرس م-

 :ید پرس یشهرزاد انداخت و عصب یقرمز شده  یهاو گوش ینیببه  نگاهی

 !خوندی؟یدرس م جاینخونه رو ازت گرفته بودن که ا-

 کرد،یکه احساس مقدر خوشحال شده بود  او نسب به خودش آن   یاز نگران   شهرزاد
 یش اما بازو  ید؛ بگو  یزی. دهانش را باز کرد تا چشودیقند در دلش آب م  یلوک  یلوک

 .شد یدهتوسط او کش

 !خورییبرو دختر، برو تو االن سرما م-

که رادمهر هم   کردیو شهرزاد باور نم  داشتندیسمت خانه قدم بر م  یبه آرام  هردو
داشتند...  یشرا در پ ترییطوالن  یر کاش مسباشد.   یستادهاکنون آنجا در کنارش ا

نگاهش    یرچشمی،ز  یگاه . هراز خوردندی ها تکان نمو عقربه   ایستادیکاش زمان م
. خودش هم رفتیاش مصدقه  قربانو در دل،  کشاندیرا به صورت رادمهر م
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  آمد،یم یبه او وابسته است؟ هرزمان که اسم عمو عل قدر ینکه چرا ا   دانستینم
 .رادمهر بود کردیکه فکر م  یکس   ینبه اول شهرزاد

 :زد و گفت یخندو خوش تراشش را از نظر گذراند که پوز   یصورت جد قدر آن

 .یومدهسرم ن ییبخدا سالمم، بال ی؟مامان رو گرفت  یجا-

. ینداختبه صورت او ن ینگاه  یگر انداخت و تا دم در د یینزده سرش را پا خجل
 نگاه  ینزم یبرف به رو ینشسته  یهاکه به دانه  یو درحال یستادرادمهر کنار در ا

 :گفت  کرد،یم

 !خوره یاون تورو نم خوری،یچه تو سرما رو م. گر یبرو تو، برو تا سرما نخورد-

بمش با آن دختر چه   یکنج لبش نشاند. او با صدا  یجمله را گفت و لبخند این
  ی او نه تنها سرما یهااز زمستان نبود... با نگاه و حرف  یخبر  یگر کرده بود؟ د
و حسشان   دیدیبرف را هم نم  یهادانه یگر رفته بود... بلکه د ینوجودش از ب

 !با وجود او  شدی... چه راحت دلش قرص مکردینم

 .یرو جا گذاشت  ین... ایارؤ یشهرزاده -

... وقتش کردیاسمش را خطاب م یبامرد قصد جانش را کرده بود؟! چقدر ز آن
مهمانش کند و جسمش را در آغوش گرمش بپوشاند؛   یرینم« ش»جان  یکبود که به  

... کاش خوردیگاه افسوس نبودنش را نم  یچو ه دکر یاما نکرد و نکرد... کاش م
. شدی رفتنش خراب نم از اما آنقدر حالش بعد  بوسیدتش؛یو م  کردینوازشش م

دستش که نگاه سردش را مهمان صورتش کند، کتاب را از سرچرخاند و بدون آن
 .کرد و وارد اتاقش شد  یدوتا ط  یکیها را خانه شد. پله  یگرفت و راه 
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که   یشهااشک  کرد؟یخاطراتش را مرور م یش بسته بودند؟! از ک چشمان یک   از 
سر خوردند و قلبش پر از درد شد...   یشهاگونه   یبلد بودند، به رو  یگر راهشان را د

وقت بود که   یلی نرود... خهق هقش باال  یدستش را مقابل دهانش گرفت تا صدا
  یی و خوشرو  یحالنقاب خوش  کهوقت بود    یلی... خکردیم  یخودش را در خفا خال

 .کردیم یمخف  یگرانرا از د اشی به صورتش زده بود و خوِد واقع

. دانستیمادرجان و آقاجانش را مقصر نم  گاهیچکند، ه  یاوقات تلخ   خواستنمی
 کرد،یآن اشتباه را نم  یش،بود. اگر پنج سال پکه مقصر بود، پدر خودش    یتنها کس

  یگر بار د یک ادامه نداد. دوست نداشت  یگر اگر طمع آن کارخانه را نداشت... د
داشت؟  یرا در سرش مرور کند... مگر خودش کم بدبخت  یشچندسال پ یهااتفاق

 ...اش را زمزمه کردشعر مورد عالقه   یرلبگذاشت و ز  یشانیپ یساعدش را رو

 باشن،  یکما که به هم نزد یاه لد

 کند،  یم یچه فرق  دیگر 

 یم،جهان باش ینا یکجا  که

 یک، باش اما نزد دور 

 !ترسمیدور م یهابودن  یکاز نزد من

*** 

 »سوم فصل«

را به   ینماش یچخانه و سوئ یدرا در قفل در چرخاند و وارد واحدش شد و کل کلید
بود؛    یککرد. خانه تار  یزانبود؛ آوکه عکس او را داخلش قرار داده    یچوب   یدِی جا کل

 یاقهوه  ی! موهادانستی... فقط خودش ملرزاندیچطور دلش را م اما عکس او
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رها کرده بود. چقدر آن شب با  چپش یشانه  یطرف بافته و به رو یکرنگش را 
 یشان جمع خانوادگ یانتور در م ینآست یدِ قرمز و بلوز سف ینآن دامن دور چ

مانندش که    یضربدر  ییقه پر پشتش زد و جل  یبه موها  یچنگ .  کردیم  ییخودنما
 .آورد یرونبه آن وصل بودند را از تنش ب سیمشیاسلحه و ب 

قرمز رنگ کنج سالن، انداخت و چشمانش را برهم    یکاناپه  یرا رو   جانشیب   جسم
صورتش مانده بود، زد و نگاهش    ی هفته به رو  یککه    یششبه ته ر   یفشرد. دست 
  یک با  یشصت متر یواحد آپارتمان نقل یک کشاند.   خانه یشده  هدی را وسائل چ

هم به اجبار سوگند   وسائلکوچک اجاره کرده بود و آن   یاتاق خواب و آشپزخانه
و به آنجا ببرد   یرددست او را بگ یروز یکخودش که قرار بود  یبود. خانه  یدهخر

 یشتر ب ... وگرنهآمدیم  ینجاخواب به ا یرا به سوگند داده بود و خودش هم برا 
 .کردیم یوقتش را که در اداره سپر

آورد. چرا آن   یرونرا ب اشی برد و گوش یبدست، داخل ج یلشموبا ییبره و با
  یک نه    گرفت؟یلحظه آرام نم  یککس را نداشت؟ چرا دلش    یچه  یشب حوصله

 !بود  یرفتهسر به مادرجانش زده بود و نه دعوت شام مادرش را پذ

  یرون انداخت و نفسش را محکم ب اشیشانیبر پ ینیصفحه، چ یوم ر اس یدن د با
کردن   یهتوج یبرا یلیدل یگر و د زدیبار سوم بود که زنگ م یفرستاد. امشب برا

بعد از نصفه شب شب بود    یکخودش که چرا جواب نداده است، نداشت! ساعت  
 ...ساعت به خانه آمده است ینکه در ا  دانستیو او م

 یکه صدا  یدنکش یگوشش برد. طول  یخرا با اکراه ب  یلو موبا را زد اتصال یدکمه
 .سوگند، گوشش را کر کرد یغج
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چندبار زنگ زدم و توام   دونییم دی؟یفرنود؟! چرا تلفنت رو جواب نم ییکجا-
 ...آخه تو چرا انقدر ی؟ چ  یعنی ینگران  دونییم ی؟جواب نداد

با   کرد،یاو گوش م  یهابه غرزدن  برخاست و وارد اتاقش شد و همان طور که  ازجا
 .بود اشیسرم یشرتنگاهش دنبال ت

 یشانه  یکه سرش را کج، به رو  یتوالت برداشت و درحال یز م یر را از ز تیشرت
چشمانش را بر هم  کرد؛یرا باز م ینشسرآست یهاراستش گذاشته بود و دکمه 

 .زد یشصدا یرلبفشرد و ز

کردن   یدرحال خال  ریز یکبه او داشته باشد؛    یکه اندک توجهسوگند، بدون آن  اما
ر دلش جوانه از آن عاشق. عشق او بد د یشتر دلش بود. نگران بود؛ اما ب یهاعقده

را رادمهر آن ی. منتهشدیآن درخت پربارتر م گذشت،یزده بود و هرروز که م
 !بود یگریکِس د  یو قلبش در گرو فهمیدینم

 :نسبتًا بلند گفت ییرا خاراند و با صدا اشیشانی شد و پ یز صبرش سرر یکاسه

 ...امخسته یلی. اآلن خزنیمیسوگند، بعدًا باهم حرف م-

. تلفنت گردییحالت بر م ینسرکار و شب با ا رییصبح م طوره، ن یهم یشههم-
جناب احتشام تو جلسه هستن،  گنیاداره، م زنمی . زنگ مدیی رو که جواب نم

... پس من تو یتجناب احتشام رفتن مأمور  کنن،یم  یلجناب احتشام دارن غذا م
خواهرت   ایمادر  بوناز ز  یدمن با یت،مأمور رییدارم؟ م یچه نقش یتزندگ

 ...من یفقط برا گی؟یبشنوم؟ چطور به اونا م

  یلی بحث رو تموم کن. امروز، ذهنم خ یناالن ا ینسوگند آروم باش. لطفًا هم-
 !نبدترش نک یگهمشغول بوده؛ پس تو د
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  یش هااشک   یرشدنباقي حرفش را قورت داد و لب به دندان گرفت تا از سراز  سوگند
نبود   یناگر دوستش نداشت بازهم حقش ا ینبود، حت  ینکند. حقش ا  یریجلوگ
مگر آدم نبود و قلب   شد؟ی دلش چه م یفباهاش رفتار کند. پس تکل طور ینکه ا

 یشرادمهر جلو د و هماننداشت؟ سوگند كه قصد داشت كار خودش را يكسره كن
آسان بود و سوگند   یلیجوابش خ  کرد؟یصحبت م   طور ین را گرفت. حاال چرا با او ا

رادمهر از سوگند، فقط   یدور  یلدليل آن همه دوري و فاصله را متوجه شده بود. دل
رفتار   طور ین را دوست داشت و حال که با سوگند ا یگرینفر بود. او کس د یک

 .وداش بیاب ت یب  یلشدل کرد،یم

كرد اين قضيه را به او بفهماند،  دلش در گروي فرد ديگري بود و هرچه قدر سعي مي 
 .زدشد و خودش را به بيراهه مي ملتفت نمي

اش دل رادمهر را لرزاند... نه آنكه دلتنگش شود و بخواهد از دلش  سكوت طوالني
شود. چرا يك    ره تكرار ترسيد اتفاق چندسال پيش دوباترسيد... ميدر بيارد؛ اما مي
گرفت؟! آن دختر درخواستي را مطرح كرده بود؛ كه رد كردنش براي لحظه آرام نمي

 .رادمهر غير ممكن بود

 .جواب بده شنوی،ی... لطفًا اگه صدام رو مشنوییسوگند؟ م-

شد دلش نرم نشود؟ اما نشد... گرفت... با صداي بم او مگه ميو آرام مي  شنيدمي
دانست مقصر اصلي خودش  شب ديگر هم نشد... مي و هزارانآن شب نشد 

 كرد؟ها در گروي او بود چه ميكرد؟ با دلي كه مدتهست؛ اما با دلش چه مي

 ...اش خزيدنم برداشتند و قطره اشك، از چشمش سر خورد و تا زير چانه   هايشمزه

نشست    ینزم  یتخت پرت کرد. رو  یرا رو  یلش کرد و موبا  یاز او خداحافظ   سرسری
به او   یشتر آن روزها که رادمهر ب  یرا داخل شكمش فرو برد. دلش برا  یشو زانوها 
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تنگ شده بود. پوزخندي زد... توجه؟ آن واژه با حال و روز سوگند   کرد،ی توجه م
كه حاال بخواهد از او ببيند؟!    دخيلي فاصله داشت... از چه كسي توجه ديده بو

ا كرد و تركشان كرد. خواهر يا برادري ودشان رهمادرش كه او و پدرش را به حال خ 
هم نداشت كه بخواهد در روزهاي سخت، ازشان طلب كمك كند. از دار دنيا يك 

اش پدر داشت كه بود و نبودش خيلي به حالش فرقي نداشت... حال كه قاب زندگي
توانست تشخيص بدهد كه او بيشتر از همه به دادش ... بهتر ميشترا در دست دا

شد... دوستش ته قصدش كمك بود؛ اما دل كه اين حرفا حاليش نمييده. درسرس
 .ها از دستش بدهدخواست به آن راحتي داشت و نمي

به قاب عكس سفيد و طاليي   یآمد، نگاه صداي اذان كه از مسجد سر كوچه مي  با
کنار تختش انداخت. آنقدر با خودش حرف زد و فكر كرد كه متوجه    ِی روي عسل

 .هاي ساعت نشده بودن خوردن عقربهان و تكاگذر زم

 .زد و به عكس خيره شد پوزخندي

 !من نبودي یشاون روز هم پ یحت -

*** 

قدم برداشت.  یاطها را با چاي هل و دارچين پر كرد و به سمت حفنجان کهربا،
از بابت او    یالشکرد. خ  یداچشم چشم كرد تا شهرزاد را ببيند و او را کنار مادرش پ

اش كه بيشتر اوقات همان دايي امير ت دايي اميرعليه شد و كمي به سمآسود
 .كردند، خم شدخطابش مي

 .شهی. سرد مییبفرما دا-

 .اش دوختهرزادهنگاهش را از آقاجان گرفت و به صورت گندمگون خوا امیر،



  

 
33 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 دی؟یم یرو ک  یرینیش یی،کهربا دا-

 ...ها برطرف شدکدورت   ینا یان شاءهلل وقت  دم،یهم م یرینیچشم حتمًا. ش-

چشم گذاشت و   یدستش را به رو  یکیدست گرفت و انگشان آن   یکرا با  سینی
 :ادامه داد

 .کنمیرو رستوران دعوت م یل. همه فامیستن یزیکه چ  یرینیچشم، ش یبه رو-

آنها را   یگر بار د یک. خودش هم از خدايش بود که یدرا درهم کش یشهااخم امیر 
به ديدار   یلاست و م  یراض  یتوضع  یناز ا  یاکه گو  کردیوانمود م  یاما طور  یند؛بب

را  یچا یکاش تشکر کرد و استكان کمر باراز خواهرزاده یرلب دوباره ندارد. ز
است.  یدهپاش اشییحرفش، نمک بر زخم دا ینکه با ا  دانستیبرداشت. کهربا م

نفر را مقصر   یک  فقط   دید،ی شهرزاد را م  یتکه وضع  یاما دست خودش نبود هنگام
در جمع حضور  یعل ییبود. اکنون که همه به جز دا اشییو اوهم دا دانستیم

 .دانستیم یر ام ییاتفاق را دا ینا یداشتند؛ باعث و بان 

 یان داشت به او بفهماند حرکتش درم  یکه سع  یدصورت مادرش چرخ  یرو  نگاهش
 .وارد خانه شد را دور همه گرداند و ینینکرد و س ی. توجهیستن یحجمع صح

اش، کامران انداخت و رد  پسرعمه  یشانشفته و پر به صورِت آ  ینگاه  شهرزاد،
نشسته بود و   یاطحوِض وسط ح  ی. لبهیدرس ینگاهش را دنبال کرد و به کسر

. کردیقرمز كوچك را دنبال م یانگشت کوچکش را داخل آب فرو برده بود و ماه 
بچه چه بود که بايد روزهايش را   ینا دلش به حال کامران سوخت. گناه یالحظه
 یشانه   ی. دستش را روکردیحس م  یگذراند و نبود مادرش را در زندگ طور مي اين  

 .و به شهرزاد چشم دوخت  ید کامران گذاشت که صورتش چرخ

 .لبخند كمرنگي كنج لبش نشاند شهرزاد
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 !ی؟با سودابه صحبت کرد-

 .را آرام تکان داد سرش

 !صحبت کردم-

  یگر لب به دندان گرفت و د  د؛زنیم  یمهرا نصفه و ن  یشهاکه چرا حرف   ستدانمی
و قصد نداشت    دانستیادامه نداد. به صالح بود که ادامه ندهد، حال کامران را م

اش سر حوصله  ید،جمع چرخ یزبانش حرف بکشد. نگاهش رو یر که به زور از ز
  ید نشست. شا لبش کنج  دیهم کالم شود. لبخن یرفته بود و قصد داشت با کس

که شهرزاد تنها باشد و او را سرگرم    گذاشتیجمع حضور داشت، نم یناگر او در ا
انداخت. صورتش را مدام مخفي  یینو سرش را پا  یدکش ی. آه کردیم یکار
كرد تا كسي متوجه حال بدش نشود... قصد نداشت اوقات تلخي كند،  مي

 .ر حال رفت و آمد بودندنها دبا آ  ماش كه مداي عمهمخصوصا كنار خانواده

  یر بلند کامران مواجه شد و سرش را باال گرفت و او را ز یگذشت که با صدا  میک
زد، از توجه کامران   ی. لبخندرفتیم ینظر گذراند که با سرعت به سمت کسر 

. اگر مادر نداشت، الاقل پدرش  کردیم یافترا در ینسبت به فرزندش، حس خوب 
گاه حسش نكرد... نبود   چيبود. چيزي كه شهرزاد ه  یستادهمانند کوه پشت سرش ا

كرد؛ اما بود و نبود پدرش خيلي فرقي به حالش  مادر را خيلي خوب حس مي
 .نداشت

هاي محوي به اش كه خط عطر ياس و گل محمدي، سر چرخاند و صورت عمه با
 .روي پيشاني و دور لبش نشسته بود را از نظر گذراند

 .عمه یخسته نباش-

 .بخندي كنج لبش نشاندبه روي زانوهايش كشيد و ل  دستي
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و   شیدیکرد! شما جوونا هرروز بزرگ م  شهی نم یشکار  یگه. دیرشدیمعمه، پ یه -
 .ترو چروک ینو صورتمون پر چ شیمیم یر تر؛ ماهم هرروز پخوشگل

 .یداش را بوسزد و دست عمه  یلبخند گرم شهرزاد

که    یهچه حرف ینهاتون باشه. او نوه ها بچه رو سر  یتونسا یشهان شاءاهلل هم-
 .و چروک داره ینو نه صورتتون چ یریدشما نه پ زنید؟یم

شهرزاد، سرش را آرام تکان داد و  یدلگرم کننده  یهادر جواب به حرف  افسانه
 :گفت

بشه؟   جوریینکه عاقبت شما دوتا ا  کردیفکرش رو م یبگم... ک  یعمه جون چ -
 ...بوده  ینکن حتمًا سرنوشتشون ا، ولشون  حرف نزن گمی م یهرچ 

 :و ادامه داد یدکش  آهی

 یشد  یر که گوشه گ  بینمیم  جوریین تورو ا  ی! وقت شهیکه نم  شهینم  یاما دلم راض-
 گمی خدا م یشو پ کشهی م یر بخدا قلبم ت ی،و طراوت و نشاطت رو از دست داد

 ...و یکاش من رو گرفته بود  یا

شده؟ من و اون   جوریینشما بوده که ا مگه دست عمه جون؟ یهچه حرف ینا-
  ید پس شما لطفًا خودتون رو سرزنش نکن  یمداشته باش  ایینده باهم آ   تونستیمینم

 .یدو به گذشته فکر نکن

 ی جمله را بر زبان آورده بود؟! کس  ینا  ینثار حرفش کرد. چه کس  یدلش پوزخند  در 
کرده بود! ماشين زمان    یر گذشته گود و تو  را بسته ب   اشیحال زندگ   یکه تمام درها

 .اختراع نشده بود؛ اما شهرزاد مدام درحال سفر بود

 .سرد شهرزاد را در دست گرفت دست
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اونم از تو بهتر  یتاما بخدا وضع دییم یخودت رو دلدار دونم،یعمه م دونمیم-
 .بدترم هست ی. حت یستن

بودند و   یده هردو ضربه دهم از دست داده بود؟  یزیبود؟ چرا بدتر... مگه چ بدتر 
بدتر از  یلیخ یبود... حت  یدهکه فراموش کنند؛ اما شهرزاد ضربه د  بردیزمان م

 ...اون

سختش باشه؟ اون که   یدچرا با  یگههه، بدتر؟ چرا بدتر؟ مگه نامزد نداره؟ خب د-
 ...منم که ین. اکنهیرو م یشاالن خوب و خوشبخت داره زندگ

ماند. دلش گرفته   یهشهرزاد هم نصفه و نم  شد، حرف  که بلند  یزنگ در ورود  صدای
از آنکه   یشتر ب یلیخ یاز آنکه بخواهد صحبت کند... حت  یشتر ب یلیخ یبود... حت 
! چرا فکر  دانستند؟یاو را مقصر آن ماجرا م یگرانو ناله کند... چرا د یزد اشک بر

بدتر بود    فت؟گر   یبدتر بود که نامزد  ود؟رادمهر بدتر است؟ ب  یتکه وضع  کردندیم
و نه   یانبود... نه بوسه  یزیفراموشش کرد؟! درسته چ یده،سال نکش  یککه به 
  ی اما تمام آن نبودها جا شان؛ینده از آ  یو نه صحبت  ی... نه قول و قراریآغوش
 .آمدیبود؛ اما به چشم نم  یشتر ب یشهابوده  کردند،یها را پر نمبوده

اش به عمه  ی. نگاه رودیر مفته و به سمت درا در آغوش گر   یکه کسر  یدرا د  کامران
تا از   زدیبه سر و صورتش م یآب  یدانداخت و ازجا برخاست و وارد خانه شد. با

مشت آب هم از گرما و  یک... کاش با شدیوجودش خالص شود؛ کاش م یگرما
 .شدیاش خالص مهم از گذشته

 .رداشتقدم ب ییمتوجه حال بدش شد و دنبالش به سمت دستشو کهربا

 .یقهدق یهشهرزاد صبر کن -
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پا و آن پا کرد. انگار  ینا یرا خاموش کرد و سمت کهربا برگشت. کم چراغ
داشت  یادکه به   ینگران شد از وقت  ی. کمتوانستی بزند و نم یحرف  خواستیم

 .نگرانش کرد یکم  یناو بود و هم یبد، بخ عهده  یمسئول گفتن خبرها 

 کهربا؟  شدهی چ -

 .ینکن یتقول بده که... خودت رو اذ گمیم یزیچ یه-

 شودیهرچه که هست به رادمهر مربوط م  دانستی. میدمانند گنجشک کوب  قلبش
 کرد؟ی م یتاو را اذ یگرید یز وِاال چه چ

تکان داد تا کهربا حرفش که شهرزاد را جون به    یدهانش را فرو فرستاد و سر  بزاق
که حالش خوب باشد. بازهم به عواطف   کردیلب کرده بود، ادامه دهد. خدا خدا م

! کهربا نقش آنتن زد؟یاو پر پر م یاش لعنت فرستاد، چرا هنوز هم دلش برازنانه 
 هاییت... از ماموردادیم  یحاو توض  یاد را براافتیه مک  یرا داشت و هر اتفاق   یلفام

 یکاکه آمر  پدر و مادر نامزدش یابکه گرفته بودن... از غ  اییاو... از مراسم نامزد
 ...یگرد یزهایچ یلیو از خ کردنیم یزندگ 

 نه؟ یا شده  یچ  گییم-

حال شاد عمه افسانه که آمد، صحبت کهربا را هم قطع کرد.   ینلرزان و در ع  صدای
آن همه   کنند؟یم یرا از او مخف  یزیکه چه خبر است و چه چ  فهمیدیچرا نم

 .بود یبعج یلیدفعه خ یکاسترس و اضطراب، آن هم 

 !ین؟شده؟ چرا انقدر نگران یعمه چ -
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از جمع خارج شود.  و با چشم و ابرو به کهربا اشاره کرد که یدلبش را گز افسانه
به او   یبه صورت شهرزاد انداخت و جمع را ترک کرد. قدم یسرسر یکهربا نگاه 

 :شد و گفت تر یک نزد

 ...کن  یاما سع گمیم یزیچ یهشهرزاد... -

حال  ینا یلاز شما... اصاًل دل ینمره؟ اون از کهربا و اخب چه جاینا ینبگ شهیم-
 !کنمی بدتون رو درک نم

 .یقول بده خودت رو کنترل کن یول گمی باشه عمه، م-

 یرلبرو دارد؛ سرش را آرام تکان داد و ز یشچه در پ  دانستیکه نمبا آن  شهرزاد
 :گفت

 .شنومیم-

 .تب کردسرد او را گرفت و جمالت را در سرش مر  دستان

که قرار بوده کامران به    یااالن به کامران زنگ زد و گفت که پشت دره تا بسته -
وگرنه    جایینین که شماها هم امشب ا  دونستهی . حتمًا نمیرهونه رو بگ دستش برس

بهتر  یدکه بهت خبر دادم. با خودم گفتم شا  یدشهرزاد توروخدا ببخش اومد،ینم
 ...باشه

بود تا داغ دلش    یجمله کاف   یک ! همان  شنید؟ینم  یگر ... چرا دیدسوت کش  گوشش
  ین اکنون ا دید،یم یشهاکه پنج سال او را در خاطرات و خواب   یتازه شود. مرد

 .لمس کردنش را هم نداشت یا یدنحق د یجا پشت در قرار داشت و او حت 

 ...یبا... باشه عمه. مرس-
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که هنوز    یاش ضعف عمه به دندان گرفت و دستش را مشت کرد... قصد نداشت    لب
 .نسبت به رادمهر داشت را متوجه شود

 .ینبهم اطالع داد که  یمرس-

 ...شهرزاد، عمه-

... شدیاز آن جمع دور م  یدشد. با  یها راه گفت و به سمت پله   ی«ید »ببخش  زیرلب
 .کردیم یسپر ییرا تنها یو مدت   رفتیم یدبا

  یانداخت و آه سوزناک و بلند یکه درحال باال رفتن بود، نگاه   جانشی جسم ب  به
 .شدیحالش خراب م یتهم با آن وضع اش آنبرادر زاده یدن. چقدر از دیدکش

. ینتشکنار در بب  توانستی اما حداقل م  گذارد؛ی که پا به داخل خانه نم  دانستمی
پنج سال را   یناو خوب متوجه بود که ا دانستیدل تنگ او هم بود، هرکه نم

گذرانده است. صورتش را به دو طرف تکان داد و به سمت   اییچطور و با چه سخت 
 .شد یراه  یاطح

*** 

 »چهارم فصل«

را خاموش کرد.   اشیآسفالت پرت کرد و با نوک کفشش باق   یرا به رو   یگارشس  ته
پشتش گرفت. آن  یآجر سه سانت  یوار را از د اشیه و تک یدبه گردنش کش یدست 
ز مسافت کوچه را تا آمدن کامران، ا یفرو برد و کم یبدستش را داخل ج یکی

 .قدم زد
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در چارچوب    یستادهباز شدن در، نگاهش را از آسفالت گرفت و به قامت ا  یصدا  با
شده بودند از هم فاصله گرفتند   یکنزد یکدیگر که به   یشاو چشم دوخت. ابروها

 .صورت عبوس او شد یگزینجا یو لبخند کمرنگ 

ه سمت  ر خانه را هم تا نصفه بست و برا در دستش جا به جا کرد و د کسری
 .بود، قدم برداشت یستادهرادمهر که وسط کوچه ا

 .خب آوردمیبود حاال؟ فردا صبح خودم برات م یاچه عجله -

  یلش کنم و فردا تحو  یلشتکم  یدامشب با  شد،ی م  یر سالم... درضمن فردا د  یکعل-
 .بدم

گفت و لبخندش   یدکشیم یکسر  یبر سر کم مو یه دست ک  ی جمله را درحال این
 .شده بود تر یقهم عم

 .انداخت یپشبه ت یش گرفت و نگاه تکان داد و بسته را سمت  یسر کامران

 ی؟ اداره بود-

 :تا داخلش را چک کند، جواب داد کردیپاکت را باز م یکه لبه   درحالی

 یدی؟از کجا فهم-

ه بود، را که تا مچ داخل دهانش فرو برد ینثارش کرد و دست کسر پوزخندی
 .آورد یرونب

 یصتشخ یلومتریرو از صدک یرونتاداره و ب یپت شناسمت؟یچندساله که م-
 .دمیم
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با نوک انگشتش، کاغذها را ورق زد تا از حدسش    یگر بار د  یکباال انداخت و    ابرویی
 .مطمئن شود

 دو ورقش کمه چرا؟ -

سمت   یقدمکه دور گردنش حلقه شده بود را از خودش جدا کرد و    یکسر  بازوهای
  ی گرفتن کسر  یکج کرد و کهربا را صدا زد تا برا  یاطدر برداشت. سرش را داخل ح

 .خودش را برساند

 ی. چه توقع یدکش یششبه ته ر یهم برد و دست  یکرا دوباره نزد ابروهایش 
دوست   یدهم... شایردرا بگ یکسرتوقع داشت که او را صدا بزند تا   یدداشت؟ شا

 ینسبت به او از دستش خارج شده بود... ب  اشیتنگ داشت تا توقع... حساب دل
 یبود که پا عرفتم یکرد... ب  یشبود که رها معرفتیمعرفت بود؟! نبود؟ ب 

 ...یستادمحکم نا یمشتصم

 یگردن گذاشت و کم یکه در گردنش احساس کرد، دستش را رو یسوزش با
روزها که مدام   ...کردیتعجب م ید بود با ین از ا یر بود، غ یعیداد... طبماساژش 

... نه خواب داشت و کردیم یها را هم همان جا سپرشب  یشتر بود و ب  یز پشت م
 .نه خوراک

خودش را در آغوش کامران نگه دارد، به   کردیکه تقال م  یکسر  ییهگر  یصدا با
به کهربا انداخت و سرش را به عنوان   یخودش آمد و افکارش را پس زد. نگاه 

را در آغوش گرفت و جواب  یکسر یهربا هم به سخت سالم، آرام تکان داد. ک
 .فرستاد یرلبیسالمش را ز

 .مطمئن بودم که کامله یکمه؟ من بازش نکردم ول  یمطمئن-
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... چرا توانش را  توانستی اما چرا نم یند؛ ها را ببچرخاند تا پنجره را  گردنش
 .بدهدو کنترلش را از دست   یندبب یشهاو را پشت ش یچهره  ترسیدینداشت؟ م

 ...یستاش هم کم ندونه  یهکه کامله داداش،   ینا-

پاکت را گرفته و   یبه پاکت که در دست کامران قرار داشت انداخت... ک  نگاهی
به   یتا نگاه  یدهماو بود... شا یمردنش شده بود؟! تمام حواسش پمشغول ش

 .گرفتیآرام نم انداخت،ی پنجره نم

 .فکر کردم کمه. دستت درد نکنه-

 یزیکه دردش چه چ دانستی حالت او شده بود و م ییر که متوجه تغ نکامرا
 :هست، سرش را آرام تکان داد و گفت

 !خبره؟ رادمهر چه-

اش به صورت خسته یآن جمله را نداشت، دست  یدنوقع شنت یدکرد... شا  تعجب
 .که پاکت را گرفته بود، به گردنش اشاره کرد  یو با دست  یدکش

 ..کنهیم یتاذ ینم... ایکم  هیام . خستهیستن یزیچ-

 .فرو برد یبرا در ج یگرشاو زد و دست د یضربه با دستش به شانه  چند

 .ذره استراحت کن یهبرو داداش، برو خونه -

ها را چک کرد و آن ها را مرتب داخل پاکت گذاشت. برگه  یبار آخر شماره  برای
 :به کامران انداخت و گفت یینگاه گذرا

تا فردا   یدبرم اداره. هزارتا کار عقب مونده دارم که با یدباکامران،  شهینم-
 .بدم یلشونتحو
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رنگ را کنار   یریرفتند و رادمهر در عقب را بازکرد و پاکت ش  ینبه سمت ماش  هردو
را درآورد    یشرتش پرت کرد. در سمت عقب را بست و سوئ  یگر د  یهاو پاکت   یلوسا
 .اش انداختشانه  یو رو

 .گذاشت  ینسقف ماش یو کرد و دستش را ر   سمت خودش را باز  در 

تا  کردمیه واجب نبود، صبر موقت شب مزاحم شدم. آگ ین ا یدبرو تو، ببخش-
 .یاریشفردا خودت برام ب

 :شلوارش فرو برده بود، گفت یِب را داخل ج یشهاکه دست  یدرحال کامران

 .هم بخواب یکم  یبرو به سالمت. وقت کرد-

کمک   یشد و دستش را پشت صندل ینار ماشچشم برهم گذاشت و سو رادمهر 
 .راننده گذاشت و دنده عقب از کوچه خارج شد

 یافت،   ینانانداخت و بعد از آنکه از رفتنش اطم  ینگاه   ینبه دور شدن ماش  کامران
 .خانه شد یو راه  یدپنجه پا چرخ  یبه رو

*** 

به   تر یق دقکه آزاد بود، صورتش را پاک کرد و   ینم برداشتند... با دست  هایشمژه
 یبیحس عج کرد،یآنقدر آزادانه نگاهش م ینکهشد. از ا یرهفرد داخل کوچه خ

 .داشت. لب به دندان گرفت و پرده را در دستش مشت کرد

که   یدیجذب سف  یشرتخوش فرمش بود و نه به ت  یکلنگاهش به قد بلند و ه  نه
صورِت آشفته و  کرده بود. نگاهش به   یاناش را نما برنزه  یبر تن داشت و بازوها

کرده بود و حال در کمال آرامش    یغز خودش درسال ا ین او بود که چند یخسته
 .کردینگاهش م
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دلشوره و استرس نداشت. چرا با   یگر آرام شده بودند... چرا د  یش دردها چرا
به حال خودش زد و   یبا آن فاصله حالش بهتر شده بود؟ پوزخند یحت  یدنش،د

  فرستاد. پنچ سال و شش ماه و دوازده ساعت  ون ر ینفسش را محکم و با صدا ب
عادت کرده  صدایش یدنو نشن یدنشاو را تحمل کرده بود... به ند یبود که دور

 .بود

که در چشمانش حلقه زده بود را روانه کرد و با حسرت تمام به او    یاشک  قطره
 .شد یرهخ

ز کوچه خارج  شد و دنده عقب گرفت تا ا ینکرد و سوار ماش  یکامران خداحافظ   از 
. چقدر تفاوت کردیفرق م اشینوجوان  یروزهاروزها با  یندمهر اشود. چقدر را

به   ی رادمهر و آن رادمهر، او که عادت داشت قبل از رفتن حتما نگاه  ینداشت ا
همان طور که روزها   یفکند... اما ح یو با شهرزاد خداحافظ  یندازدها بپنجره 

 .تر شدد کمرنگ گذشت، خاطرات او هم در ذهن شهرزا

به جا مانده    یهابه اشک  یکرد و پرده را رها کرد. دست   یرا از هوا پر و خال  اشسینه
 .و ازجا برخاست یدبر صورتش کش

*** 

را از فرمان گرفت و نگاهش را به کوچه کشاند. چقدر با خودش    اشیشانیپ  یتکیه
 قرار یاما اکنون... چرا آنقدر ب   زد؛دایناتاق ن  یهابه پنجره   یکلنجار رفته بود تا نگاه 

شو؛ اما قلبش... قلبش چرا ساز  یالخ یحرکت کن و ب  گفتی بود؟ ذهنش م
تر در دست کمو دور فرمان را مح یدکش یششبه ته ر یدست  زد؟یمخالفت م

  ی دستش را به رو   آمد،یکه از پشت سرش م  یبوق ممتد  یفشرد. با صدا  یگرشد
 :زد  یادو فر یدفرمان کوب
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 !خدا لعنتت کنه-

مقابلش سبقت   هایینپدال گاز فشرد. از ماش  یرا رو  یشرا جابه جا کرد و پا  دنده
به   یدست   کرد،یم  یضبط را تا آخر بلند کرده بود. احساس خفگ   یو صدا  گرفتیم

  ید اما با  رودیکجا م  دانستیداد. نم  یینهردو طرف را پا  ییشهو ش  یدگردنش کش
 :و دادزد یدفرمان کوب یبر رو ار ب ین. با دستش چندشدیاز آن منطقه دور م

 ...یدشا رفتیینم  یتخدا لعنتت کنه. آگه به اون مأمور-

پارک  یاآورد. گوشه ینرا پائ یشکه در قلبش احساس کرد، ولوم صدا  یسوزش با
منظم شده بودند و آرامش    یشهاداد. نفس  یهتک  یکرد و سرش را به پشت صندل

بر   ینیقلبش گذاشت و چ یدستش را به رو ورده بود.به دست آ  ینه چندان 
بود. خودش   شدهدرد مهمان جانش    ینکه ا  شدیم  یانداخت. چندسال  اشیشانیپ

 یرا کم یشها قرار داد. پاهاآن یا بر روپل رساند و دستانش ر  هاییلهرا سمت م
چه  دانستیعقب برد و سرش را خم کرد. فکش از خشم منقبض شده بود، نم

 ؟ کند

که  ی. زمان رفتیم یدحداقل امشب نبا رفت؛یجا مبه آن یداصاًل نبا شاید
گرفتن   یبرا  یا. عجلهرفتیجا مبه آن   یددر خانه قرار دارد، نبا  یچه کس  دانستیم

که   گفتی. اما دلش میردبگ یلآن را تحو توانستیبسته نداشت. فرداهم مآن 
او تنگ شده  یدلش برا ببیند،ا برو و شانست را امتحان کن. دوست داشت او ر 

 .بکاهد اشی از حس دلتنگ  تواندیجا مبا رفتن به آن  کردیبود و گمان م

شده در   یده وان پوشرو برگرداند و نگاهش را به دختر ج ی،دختر یخنده  یصدا با
... خندیدیبلند م  یو با صدا   کردیحرکت م  یمرد  یچادر دوخت که شانه به شانه 

 .گذاشته بود  یار را با همسرش در اخت یدشا ینشاد بود و ا
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 یهافرستاد و نگاهش را از آن زوج گرفت و به چراغ  یرونآه مانندش را ب نفس
 .روشن شهر دوخت

دستش و دست  یکاکنون دست شهرزاد در  کرد،یآن حماقت را نم یشعمو اگر 
 .قرار داشت یگرششان هم در دست دبچه

 !خودش و شهرزاد یبچه

*** 

 یکه در لباس  به پسر شش، هفت ساله یو نگاه  یدکش  ینرا پائ ینشما یشیشه
  یین و عرِق گرما از گردنش پا کردیم یرا ط  یابان رنگ و رو رفته طول و عرض خ

 .انداخت ریخت،یم

 چند؟  یاآقا پسر، دسته-

 :جواب داد  یاصفهان   یرینش  یشگل را در دستانش جابه جا کرد و با گو  هایشاخه

 .ده تومن ی،قابل نداره آبج -

 .برداشت و رو به پسر گرفت یتراول پنجاه تومان  یک از کرد و پولش را ب کیف

 یان پنج دسته گِل نرگس از م یجان،پسرک گشاد شد و لبالب از شور و ه چشمان
 جدا کرد و رو به شهرزاد گرفت  یشهاگل

 .خدا بده برکت یآبج  یمرس-

  ش ی پا  کشید،یرا باال م  یشه شگذاشت و همان طور که    یصندل  یگل را رو  هایدسته
 .مادرش شد یخانه  یپذال گاز فشرد و راه  یرا رو
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  ی گالب را باز کرد و دور تا دور قبر را با دستش، شست. دستش را رو  یشهش در 
افتاده   یهاجوان مادرش نگاه کرد. برگ  یو به چهره   یدشده کش  یحکاک   یهانوشته

نشوند.   یجار  یشها تا اشک  یدگزسنگ را با دستش پس زد و لبش را    یشده به رو
  ینا به ش یکللحاظ قد و ه از را از مادرش به ارث برده بود و  یشچشمان شهال

 .به مادرش بودند یهشباهت داشت و صورت و مخصوصًا چشمانش، شب

  زد و   یآن کنار سنگ قبر نشست. لبخند  یبرداشت و رو  یفشاز داخل ک  ایروزنامه 
 ینبه دور و برش انداخت. در ا یرداشت. نگاه گل نرگس را از کنارش ب  یهادسته

بابت هم خوشحال بود و هم ناراحت.  ین. از ازدیساعت از روز، پرنده هم پر نم
که مادرش چقدر   دانستی. مشدیشرمسار م  انداخت،یم  یکه به قبور نگاه   یزمان 

به  بود که همراه مادرش  یده فهم یمان را از ز  ین. اکشدی انتظار او و خواهرش را م
 .کردیگله م   یرشانو چقدر مادرش از بابت تاخ زدندیپدربزرگش سر م

ها را مرتب کنار عکس  سنگ قبر انداخت و آن  یپر پر شده را رو یهااز گل مشتی
منتقل   یمارستانکه مادرش را به ب  یافتاد، زمان   یشچندسال پ  یادمادرش گذاشت.  
احساس ترس از   یاند تا لحظه و او را خندا  یناوز با حال بدش شکردند، چقدر آن ر 

راهشان را بلد   یگر که د  هایشاشکنبود مادرشان نکنند. دستش را مشت کرد و 
 .کرد  یشهاگونه  یبودند را روانه 

 یهااما بخدا حالم خوب نبود. اتفاق  ای؛یاز دستم عصبان   یلیخ  دونمی... مدونمیم-
 .هم خوب بودن یدشا دونمیافتاد... نم یبد

 :نرگس برداشت و ادامه داد یهااز گل ر گید ایدسته

شبا که    کنم؟یهرروز چقدر نبودت رو حس م  دونییم  یه؟چقدر جات خال  دونییم-
و بعد   مکنیم یخودم خال یعطرت رو رو شم،یخونه. اول وارد اتاقت م رسمیم
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 ی. عصبان یبود ی. دلم برات تنگ شده مامان، کاشک دمیکارهام رو انجام م  یهبق
 یعطر تنت، برا ی! دلم برایاما بود زدییکتکم م زدی،یسرم داد م ،شدییم

 .تنگ شده کردند،یهات که هرشب موهام رو نوازش مدست یآغوش گرمت، برا

د؛ اما دستش را مقابل دهانش از خودش آن دور و اطراف نبو یر غ یآنکه کس با
 ی د و طعم شوررا با زبان، تر کر  یشهااش باال نرود. لبهق هق یگرفت تا صدا

 .ید را چش یشهااشک

 اشینیخود را برداشت و آب ب یفاز داخل ک یرا پاک کرد دستمال هایشزیرپلک 
مادرش را پر کند،   یخال  یکه پدرش نتوانسته بود جارا گرفت. ناراحت بود. از آن

 یششپ کرد،یاحساس م یار اگر آن روزها که نبود مادرش را بس یدبود. شا ینغمگ
 .پدرش سرد نبود  بهقدر نسبت اکنون آن گذاشت،ی ش نمبود و تنها

 :انداخت و گفت اشیشانیبر پ چینی

 ...من  یبرسم. ول  جاینتا به ا  یدهبرام زحمت کش  یلیخ  دونمیمامان... م  دونمیم-

 .خم شد یشجلو ی،احرفش را بزند که دختر بچه یداشت ادامه قصد

 .ییدخاله بفرما-

شد. بازهم کار خود را انجام داده بود، نگذاشت   یره خزد و به مادر خود  لبخندی
خوشحال شد.  یار که هنوز هم حواسش به او بود، بسحرفش را ادامه دهد. از آن

 :گفت  شد و یرهدخترک خ یدبا لبخند، به صورت سف

 .یزمقبول باشه عز-

برداشت و رفتن دخترک را تماشا کرد. خودش هم بعد   یکشمش  یرینیعدد ش یک
 .آموزشگاه شد یبا مادرش، از جا برخاست و راه بت صح یاز کم
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*** 

به اطراف  یشد. نگاه  یراییبازکرد. آرام در را بست و وارد پذ  یدخانه را با کل در 
آشپزخانه شد.   یو راه   یدکش  یقید. نفس عماز بابت او راحت ش  یالشانداخت، خ

برداشت، سبد    انداخت. ظرف کتلت را  ییبه مواد غذا  یرا باز کرد و نگاه   یخچالدر  
  ی خانگ  یوقت بود که غذا یلی. خیستاداپن قرار داد و پشت کانتر ا یرونان را 

  ی از باال  یوانل یک خود گرفت و مشغول خوردن شد.  یبرا یانخورده بود. لقمه 
کنج لبش نشست. با دستمال دور لبش   یآب خورد. لبخند  یبرداشت و کم  ینتکاب

 :گفت  یرلبرا پاک کرد و ز

 اش رو فراموش کنم؟مزه تونمیتوش که نم یبود یختهر یچ -

قبل از  شد.  یراییگذاشت و وارد پذ  یخچالدو لقمه که خورد، ظرف را داخل  یکی،
روز را فراموش نکرده بود. به سمت اتاق . هنوز اتفاق آنزدیبه او م  یسر  یدرفتن با

ورش را حس  بود؛ اما حض یککه همه جا تاردر را آرام باز کرد. با آن یرفت و ال
باز کرد،   یشتر او را به خودش زده بود. در را ب ناخم کرد، باز از ادوکل ی. کمکردیم

 .بود  یده تخت به طاقباز دراز کش ی. رودیدیل ماو را کام یگر حاال د

اخم   ی. کمیدرا شن  یش خود را تکان داد. قصد داشت از اتاق خارج شود که صدا  سر 
وارد اتاق شد.   ید،. با شک و ترد کرد، دوست نداشت متوجه حضورش بشود

او  یبرا ینامنظم شده بودند. چندبار یشهاخم شد. نفس ی سمتش رفت و کم
اما رادمهر  خوابد؛درست ب تواندیو نم بیندیبد م یهاود که خوابکرده ب  یفتعر

اکنون که او را   ی. منتهشودیکه درست م  گفتی نکرده بود و هربار به او م  یتوجه
 .بود که درست نشده است ه شدهمتوج دید،یم
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را   اشیده تکان خورد و لب خشک  یآب شده بود. کم  یسسوگند از ترس، خ  صورت
 .گشود

 ...... نهیننه... نه ولم کن-

سال    یکهرچه که هست به آن    دانستیشده بود. م  یرهبا تعجب به او خ  رادمهر،
تخت  ی. لبهدکر یم یدارشب یدنبود با یااخم کرد، چاره ی. کمشودی مربوط م

 .زد یشنشست. دست او را در دست گرفت و آرام صدا

بابت که رادمهر را در   ینزد. از ا  یت، لبخندکه داش  یترس و اندوه   یاندر م  سوگند
 .خوشحال بود. قصد نداشت که چشمان خود را باز کند یار بس دید،یخواب خود م

در   یگر ساعت د کیانداخت،  ینگاه  اشیکالفه شده بود. به ساعت مچ   رادمهر،
 :اداره جلسه داشت. لب خود را تر کرد و گفت

 شنوی؟ یسوگند، سوگند صدام رو م-

سرش را روشن کرد  یچشمان خود را با ترس گشود. به سرعت چراغ باال د،سوگن
خود نشست. حالش خراب بود. هنوز متوجه حضور رادمهر نشده بود.  یو درجا

 ی کرد. به سمت راستش نگاه  یر زخود را سرا یهاو اشک  یدکش یقینفس عم
 :فتخود را پس زد و گ یهااشک ید،که رادمهر را کنارش د  یانداخت و زمان 

 !باالخره؟  یاومد-

 :تکان داد و گفت یحال سوگند شده بود، سر یر درگ یکه حساب   رادمهر 

 ...اومدم، چندوقته-
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وش گرفت. و او را در آغ یدادامه نداد تا حرفش را بزند، سمت او پر یگر د سوگند
  یش، هااخم یش،صدا یعطر تنش، برا ی را غرق در بوسه کرد. دلش برا صورتش
 .او تنگ شده بود یز همه چ

کار،   ینکه با ا  دانستیکرد تا او را از خود جدا کند. م  یکرد و سع  یاخم رادمهر 
و را در ا گاهیچبه او نداشت و ه ینبود. احساس یااما چاره شکند؛یدل دختر را م

 .کردی ود تصور نمکنار خ

 :را از خود جدا کرد و گفت سوگند

 .بهت بزنم و بعد برگردم یسر  یهبرم. اومده بودم  یدسوگند، من با -

 :و گفت یدخود را درهم کش یابروها سوگند

  ین چندوقته منتظرتم؟ آخر دونییم کنی؟ی چرا حال من رو درک نم یع؟ انقدر سر-
  ی پسره ک  ینپس ا گهیم مدفعه بابابوده. هر  یشه پما یدیم،که هم رو د  یبار
  ی؟ کار داره، سرش شلوغه. آخه تا ک   گمیتورو ببره خونه خودش، منم م خوادیم

 کنی؟یمن رو مشخص نم یفچرا تکل

سوگند را   ینو غمگ یو ازجا برخاست. نگاه عصب یدبه صورتش کش یدست  رادمهر 
 گفت: ا  ید،که د

که   یودت نخواست کردم؛ اما ختورو مشخص   یفلوقته که تک یلیسوگند، من خ-
 !یباورش کن

 :آمد و گفت یینتخت پا یو دستش را مشت کرد. از رو یدلب خود را گز سوگند

  یچوقت ه یعنیداشته باشم؟  یتتو زندگ ییجا تونمینم یچوقتفرنود من ه-
 ی؟نگاه کن  یندتبه من به عنوان زن آ  شهینم
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خسته  دانست،یو هم او م آن حرفا که جوابشان را هم خودش یدناز شن رادمهر 
 :شد و گفت تر یک به سوگند نزد یشده بود. قدم

مونده   یادت یدبهت گفتم؟ البته با یچ  یادته یدی،که من رو د  یسوگند روز اول-
 .باشه

سر خود را به دوطرف تکان  کرد،یروز را فراموش نم آن گاهیچکه هبا آن  سوگند
 :تداد و گف

 .آدینم یادمنه... -

بود. دو دست   یستادهاو ا یقدم یکشد. حال در  یکبه او نزد یگر د یقدم رادمهر 
 :سوگند گذاشت و گفت یها شانه  یخود را رو

 .کنمیم یادآوریبهت  یگهبارد یک پس -

ها را بشنود، حس  که مجبور بود دوباره آن حرف بود. از آن یده ترس یار بس سوگند
بزند که رادمهر صورت   یحرف است  . خوید. لب خود را گزکردیربه مبودن را تج  یر حق

 :او برد و آرام گفت یک خود را نزد

 یبه بعد هر زمان خواست   ینتا از ا  کنمیم  یادآوریاون حرفا رو بهت    یگهبار د  یک-
 .یگله کن  یتوضع یناز ا ینخوا  یگهو د افتییامروز ب  یاد ی،گله کن

ود تا رادمهر تظر بو من کردیم یشهاگونه   یروانه  صدایخود را ب  یهااشک  سوگند
 .روز را تکرار کندآن یهاحرف 

جواب دادم.   یه... منم بهت  یکه دوستم دار  یبار بهم گفت   یناول  یبرا  ی اون روز وقت -
نداره دوباره تکرار   یخب مورد یباشه ول یادتها جوابم حاالحاال  کردمیفکر م

 ...کنمیم
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وگند مجبور نبود س و کردیدهان باز م ینچشمان خود را بست. کاش زم سوگند
 .از زبان رادمهر بشنود یگر ها را بار دحرف  آن

 دانستیبه سوگند زد و خانه را ترک کرد. م یگر ها را بار دتمام آن حرف رادمهر 
  یچ اما چاره چه بود؟ ه کند؛یبه او وارد م یبد یخود، ضربه یهاهربار با حرف 

کار را با خود انجام  ده بود تا آن خاطر قبول کر   ین به او نداشت. او را فقط به ا  یحس
  ید اکنون با کرد،یرا قبول نم یشنهادپ گرفت و آنی را نم یشروز جلو ندهد. اگر آن 

تمام عمر خود را به آن فکر    خواستی. دلش نمکردیم  یبا عذاب وجدان خود زندگ 
اره  و وارد اد  یدکش  یرا نکرده است. آه   کار ین به او کمک کند و ا  توانستهیکند که م

 .شد

زد و   ی. لبخندیدد یزشرا پشت م یمحض ورودش به اتاق، سرهنگ رستم به
 .سمتش رفت

 :بلندشد و گفت یصندل یکه متوجه حضور رادمهر شد. از رو  یزمان   سرهنگ،

. قرار بود امروز برام انداختمیم یات نگاه داشتم به گزارش پرونده شرمنده، -
 .اما خب قسمت نشد یش؛بفرست

 :زد و گفت یدلبخن رادمهر،

 .مونمیم جاین من امشب و ا ین،راحت باش-

 :گذاشت و گفت  یز م یها را روبرگه سرهنگ،

 !ی؟ندار  یبازهم؟ فرنود مگه تو خونه و زندگ -

 :انداخت و گفت یینسر خود را پا رادمهر 

 .که شبا تو اداره بمونم  ینهکار کنم سرهنگ؟ سرنوشت منم آ چه -



  

 
54 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 یناوقات با رادمهر در ا یلیخبر داشت. خ سوگند او با ینامزد یاز ماجرا سرهنگ 
 !کالم بود   یکو  شدینداشت. رادمهر قانع نم اییجهاما نت کرد؛یمورد صحبت م

 :سر خود را تکان داد و گفت سرهنگ

 ید؟ اونم تورو د یدیش؟د یرفت -

 :و گفت یدبه گردن خود کش یآن شب، دست  یادآوریبا  رادمهر 

 مونین؟ یم یتا ک -

در مورد آن شب صحبت کند.   خواهدیتوجه شده بود که او نم ب مخو سرهنگ 
 .ادامه نداد و بحث را عوض کرد یگر د ینبنابنرا 

 یای؟ش بر باز پس تونییم یه؟! نظرت چیدی؟خب فرنودخان، پرونده رو د-

. در یندخود نشست و دست خود را دراز کرد تا سرهنگ هم بنش  یز پشت م  رادمهر 
 :تپرونده را باز کرد و گف

رو   یت. فقط زمان شروع مأمورکنمیاما خب دارم روش کار م یچیدست؛کم پ  یه-
 .ینننوشته بود

سر خود را تکان داد و  کرد،یخود را پاک م ینکع ییشهکه ش  یدرحال سرهنگ
 :گفت

 !یشروع کن یک   یمشخص کن یدننوشتم چون خودت با-

 :زد و گفت یپووزخند رادمهر 

 .کارم در اومده  یپس حساب -
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  یبرا یمن و حت  یبرا یلیطور که قباًل هم بهت گفتم؛ خپرونده همون یننود، ار ف-
خوب جمعش  یکن که بتون   یخودت مهمه. پس تمام حواست رو جمع کن و سع

 .یکن

به خود   یکم  یدانداخت. با اشیشانیبر پ ینیو چ یدگردنش کشبه   یدست  رادمهر 
برخاست    یش ازجا  ید، د  قرار ی ب   طور که رادمهر را آن   ی. سرهنگ زمان دادیاستراحت م

 :و گفت

 تونیی جدول ضرب هم نم  جوریینکم استراحت کن. ا  یهپاشو، پاشو برو خونتون  -
اداره سراغت رو   زنمیزنگ م یگهساعت د یه رم،یدارم م یگه. من دیحل کن

 .گیرمیپرونده رو ازت م ی،بفهمم هنوز نرفت  گیرم،یم

 :و گفت یدخند یکم  رادمهر 

 .بود یشپنج سال پ ین،کرد  یدمکه تهد   یربا ینآخر-

 .گفت و گو با او، اتاق را ترک کرد و از اداره خارج شد  یبعد از کم  سرهنگ

*** 

 :برداشت و گفت یحاندسته ر یک شینا

ات تا نوه  یداره که خودت و بچت و حت  یتو دختر؟ طرف اونقدر کنییا لج مچر -
 یه؟دردت چ یگهکنه پس د  ینرو تأم

 یرآب ش یر پر کرده بود، ز یحانکه داخلش را با ر  یکید رنگ پالست زر ظرِف  شهرزاد،
 :قرار داد و گفت

ظم  با اکبِر خاله اع یش. آگه پول بود سال پیستازدواج پول ن یمالک من برا-
 .کردمیازدواج م
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 :و گفت ید لب خود را گز شینا

کدوم  س  پ ی،سر خودم تا بهش بله بگ  یتو  زدمیدختر؟ پارسال که م گییاالن م-
 ی؟بود یگور

 :دسِت خود را داخل ظرف فرو برد و گفت شهرزاد

 .شدنیهام مونگول ممونده بود با اون پسره ازدواج کنم. االن بچه ینمهم-

 :او نازک کرد و گفت یبرا یپشت چشم شینا

 رو پسر مردم؟ چش بود بنده خدا؟  ذارییم یبآخه چرا ع-

 ی را از تو یزر فر یسهکه ک  یو درحال کانتر گذاشت  یرا رو هایظرف سبز شهرزاد
 :گفت  داشت،یبر م ینتکاب

به پشت سرم   کرد،یلوچ بود. هروقت بهم نگاه م کمیه استغفراهلل  فقط  یچیه-
 نه؟  یا هست  یکس  ینمبب کردمینگاه م

 :و گفت  یداو خند یبا جمله  شینا

 یزیها چلکه... از مینزنش رو بب ینکنه شهرزاد، حاال برو زندگ  یکارتخدا بگم چ-
 .کم نداره

 :خود را باال انداخت و گفت یهاشانه شهرزاد

 .بهشون بده یشتر ا بخد-

 یاز رو یاخم کرد و با هزار بدبخت  یگذاشت، کم  ینزم یدست خود را رو شینا
کانتر گذاشت.   یرو هایبلندشد. آرام آرام سمت شهرزاد رفت و ظرف سبز ینزم

 :داد و گفت یروننفس خود را محکم ب
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 .استرس دارم-

 :و گفت ید خند یز ر شهرزاد

 تو راهه؟   یدچرا؟ بچه جد-

 :و گفت ید لب خود را گز شینا

 .یامبهوش ن ترسمی. مگمیم یمانخجالت بکش دختر، واسه زا-

 :گذاشت و گفت  یخچالرا داخل  یسبز هاییسهک  شهرزاد،

 .یرونب آیی قسمت باشه، انشااهلل که زنده م یهرچ -

خود    یبه او ناسزا گفت. هردو کارها  یرلبداد و ز  ه دوطرف تکانسر خود را ب  شینا
 یلدل یک اش،یپدر یبه خانه  ینانشستند. آمدن ش یرایی پذ یرا تمام کردند و تو

 .گفتن آن دودل بود  یداشت؛ اما برا

از آن خورد. تمام فکرش  یارا برداشت و جرعه  یشربت گل محمد یوانل شهرزاد،
 .ودب ینانزد ش

به او قول داده    یمابهوش آمدن او نبود. ن   یبرا  ینی تضم  یچ بود و ه  یمار ب  ینا ش  قلب
شان مراقبت کند و نذارد آب تو دلش تکان  آمد، از بچه یشپ  یبود که اگر مشکل

  تواند یم  یناکه بعد از ش  دانستیهم دلش به شهرزاد گرم بود و م  یبخورد و از طرف 
ها  به آن  یل بود و دکتر جواب قطعتمااح  یکها  ینا  ی. البته همهیرداز او کمک بگ

که   گفتندی به او م یانبود و هرچه قدر اطراف ینشزمان سزار یگر،نداده بود. ماه د
 گفتیها مگوش او شنوا نبود و درجواب به آن   یاورد،ب  یابه دن  یعیخود را طب  یبچه

 ترسیدیم آورن، یابه دن یعیاز طب یتکه در واقع  یطور خواسته؛ درحالکه دکتر آن
 .همه درد را نداشتو تحمل آن
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 :زد و گفت یادل خود را به در شینا

 بهت بگم؟ یزیچ یهشهرزاد، -

 :آمد و روبه او گفت یرونبا جمله او از افکار خود ب شهرزاد

 ...اگر درمورد بچه و بعد از عمل و-

 :و گفت  یدخند یکم  شینا

 یمان افته،یمن ب  یبرا یخودم رو گرفتم. آگه اتفاق  یمتصم یگهنه بابا، من د-
 .حواسش به بچمون هست

سخت بود؛ اما سر خود را به اجبار تکان داد   یشحرفا براکه هضم آنبا آن  شهرزاد
 :و گفت

 ی؟ بگ  خواستییم ی خب، چ -

 :از شربت خورد و گفت یاجرعه  شینا

ت که رادمهر اومده بوده  فرداش کهربا بهم گف ین، اون شب که خونه مادرجون بود-
 .یرهبگ یلرو از کامران تحو یابسته خواستهیو م

در چشمانش حلقه زد. بغض خود را   یاون شب، قطره اشک  یادآوریبا  شهرزاد
 :قورت داد و گفت

 خب آره. مگه چه شده؟ -

 :او گذاشت و گفت یشانه یدستش را رو شینا
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واج  باهاش ازد  یگهکه رادمهر نامزد داره و قراره تا چندوقت د  دونییشهرزاد، م-
رو دوا  یغم بغل گرفتن و جواب رد دادن به خاستگارات، درد یس زانوکنه. پ

 .خودت باش و اون رو فراموش کن یینده. به فکر آ کنهینم

که قصد نداشت با  آن یلنقطه ضعف او گذاشته بود. دل یدرست دست رو شینا
ا  او ر  یها وقت بعده  خواستیاج کند فقط رادمهر بود. دلش نمکس ازدو یچه
کار را کرده بود. قرار بود   ینباشد؛ اما رادمهر ا  یگریدستش در دست مرد د  بیند،یم

بود او را فراموش کنم.  مجبور با نامزدش ازدواج کند و شهرزاد  یگر تا چندوقت د
دلش چه  یفا تکلمرد زن دار چشم داشته باشد. ام یکبه  خواستیدلش نم

 .ل دل او خبر داشتخدا بود. فقط خدا از حا یشجوابش پ شد،یم

نگفت و از او خواست تا خانه    یزیچ  یگر د  ید،او را د  یکه سکوت طوالن   یزمان   شینا
 .برساندش

*** 

و با گوشه چادر، اشک چشمش را پاک کرد. بار اول نبود؛ اما   یستادکنار در ا  یاسمن
 .کردیحال او را درک نم کسیچ او مادر بود و ه

 :صدا زدخود را قورت داد و دخترش را  بغض

 !ی؟پس؟ اسپند رو آماده کرد یپگاه کجا موند-

خود را پاک   یهااشک داشت،یکه در آشپزخانه ظرف اسپند را بر م  یدرحال پگاه
 :کرد و گفت

 .مامان آمیاآلن م-
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به پسر و پگاه به برادرش    یاسمن.  کردندیبودند و به او نگاه م  یستادهکنار در ا  هردو
. به آن دو  یستادکفش خود را محکم کرد و صاف ا  چشم دوخته بود. رادمهر بند

 :چشم دوخت و گفت

 جنگ؟  رمیمگه دارم م-

داشت که  یندر ا یشد و پگاه سع  یر سراز یاسمن یهارادمهر، اشک  یآن جمله  با
 یااو را آرام کند. رادمهر سمتش رفت. لبه چادر مادرش را در دست گرفت و بوسه 

 .آن گذاشت یبه رو

 :تو گف  یدخند کمی

 رمی که دارم م  یست. مادر من بار اولم نکننیمسخرمون م یه بخدا در و همسا-
 یم؟بش یتکه هم من و هم خودت اذ  کنییم یکار  یه. آخه چرا یتمأمور

 :خود را پاک کرد و گفت یهاک اش یاسمن

تلفنت رو که خاموش  ی،که بفهم یستی. مادر نکشمیم یمن چ  دونیی تو نم-
که    یتهچه مامور ین. آخه ایمخبر ازت داشته باش یکالاقل ه ک  ذاریی و نم کنییم

 کشه؟یماه طول م یشکِم کم ش

 یه به گفتهپروند یننبود. ا یااما چاره  کرد؛یمادرش را حس م ینگران  رادمهر 
 .کردیآن را تمام م یبه خوب  یدارزش داشت و با یلیخ یسرهنگ رستم

مادر و خواهرش   یشد. برگشت و برا  ینفرودگاه را باز کرد و سوار ماش یتاکس در 
  یال داد و چشمانش را بست و خ یهتک یدست تکان داد. سرش را به پشت صندل 

 .که تا فرودگاه بازشان کند را هم نداشتآن
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 ییدعا  یرلبکه در دست پگاه بود، برداشت. ز  ایینیس  یظرف آب را از رو  یاسمن
از رفتن رادمهر  ی. کمتیخر ینزم یپسرش خواند و آب را به رو یسالمت  یبرا

 .پسرش بود یبرا یاهنوز درحال خواندن سوره  یاسمنگذشته بود؛ اما 

 .رفتند یکار   یه شدند و هر کدام پوارد خان هردو

به ساعتش    یچشمانش را باز کرد. نگاه   کرد،یبلندگو که پروازها را اعالم م  یصدا  با
خود    یکه به موقع نرسد. پاداشت و او نگران بود    یر از حد تأخ  یشانداخت. پرواز ب

گذشت که با   ی. کمانداختیم یو به اطراف خود نگاه  کوبیدیم ینزم یرا به رو
 .نفر، به خودش آمد یک یداص

مکان  ین زد. انتظار نداشت که او را در ا یلبخند یدنشخود را برگرداند و با د سر 
 .. از جا برخاست و سمتش رفتیندبب

 :پشتش زد و گفت یاهتند. رادمهر ضربرا در آغوش گرف یگر د یک هردو

 ...ینه خبر ینه زنگ  یگهمکه. د  یحاج  یحاج  ی،رفت -

 :و گفت  یدخند یکم   یرضا،نشستند. عل یصندل یرو هردو

 ی نامزدباز یزد. رفت  یبت غ یهو خودت  یوفتی؟که پس ن  گیریی و م یشدست پ-
 ...و

که او با   کردین مگما یرضاسوگند را به او نگفته بود و عل ی هنوز ماجرا رادمهر 
 :به ساعتش انداخت و گفت یشهرزاد نامزد کرده است. رادمهر نگاه 

 .زدیمی اداره و تا شب حرف م رفتیمیوگرنه م ی،اومد یر که د  یفح-

 :مچ او را گرفت و گفت علیرضا
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 ی؟بر ییکجا؟ مگه قراره جا-

 :سرش را به دوطرف تکان داد و گفت رادمهر 

. نشستمینم جاینکه ا  اومدمیم ییخدا آگه از جا یه ... آخه بندکمیه تو هنوز -
 .یمسر کار و زندگ رفتمیم

 :انداخت و گفت یدر دستش نگاه  ط یبه بل علیرضا،

 ی؟دار یتمأمور ری؟یم یخب حاال کجا دار-

 :چشمانش را برهم گذاشت و گفت رادمهر 

 .پابوس امام رضا رمیم-

 :او گذاشت و گفت یشانه یدستش را رو  علیرضا

 .پابوس امام رضا رمیکه. منم دارم م  یمداداش همسفر-

بود  یگرید یجا یرضاعل یخود نشسته بودند. البته صندل هایی صندل یرو هردو
 .را عوض کرد یشصحبت کرد و جا یاما با صاحب آن صندل

خود را خاموش کند؛ اما قبل از آن، عکس او را از   یلقصد داشت که موبا رادمهر 
خود را   یلکه موباخود، قبل از آن هاییتزد. در تمام مامور ی بخندنظر گذراند و ل 

که حالش خوب    کردیحاصل م ینانو اطم کردی خاموش کند، عکس او را نگاه م
 .است

 :چشمش زد و گفت یجلو  یبشکن علیرضا،

 چندمته؟  یتمأمور گمیم یی؟کجا-

 :آمد و گفت یرونخود ب یاز حال و هوا  رادمهر 
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 !م... فکرکنیچهارم-

اما االن  یتر بودچاق یدمتکه د  یبار ینآخر ری؛یم یشپ یماشااهلل خوب دار-
 .یالغر شد

 :رادمهر انداخت و گفت یکلبه ه نگاهی

 .یالبته الغر که نه... درکل اآلن خوب -

 :و گفت یدخند یکم  رادمهر 

 خب، مشهد چرا؟ -

آن گذاشت    یبه رو  یارا لمس کرد. بوسه   یو گردنبند  یدخود کش  یبه قفسه    دستی
 :و گفت

  یست خوب ن یلیبرم نذر مادرم رو ادا کنم. دراصل نذر خودم رو. حالش خ ید با-
مادرم روهم    ید حالم رو خوب کنه شا  تونهیرو بکنم. فقط اون م  یشبرم پابوس  یدبا

 .خوب کرد

 :زد و گفت یشد. سر خود را تکان داد، لبخند  یناو غمگ یهااز حرف رادمهر 

 .نگران نباش ،یهمه چ  شهیدرست م-

 :نگاهش کرد و گفت یاو باشد. کم یتا روبه رو  یدچرخ یکم  علیرضا

 ی؟... نکردیازدواج کرد ی؟خب، تو بگو. خوش گذشت نامزد باز-

را   یرضا در آن مورد صحبت کند؛ اما چاره چه بود؟ عل خواستی نم یچه رادمهر 
 .یرد تا جوابش را بگ پرسیدی قدر سؤال م. آنشناختیخوب م

 :و گفت یدلب خود کش یرا به گوشه  تشانگش
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 .. من با...شهرزاد نامزد نکردمیستن کنییجور که تو فکر ماون  ی،عل-

 :اخم کرد و گفت یکم  علیرضا

 ...! نکنه بهتی؟نامزد کرد یپس با ک  ی؟چ   یعنی-

 :و گفت یدحرفش پر یانم رادمهر 

 .کنمیم  یف تعر  . واستیگهد  یم. حاال تا مشهد باهمیستنه داداش، موضوع اون ن-

کرد. از حرف رادمهر جا خورده بود اما   یار نگفت و سکوت اخت یزیچ یگر د علیرضا
را دوست داشتند   یکدیگر داشت تا موضوع را بداند. آن دو عاشقانه    یجانه  یشتر ب

  ی ه بودند کماما حال که از هم جدا شد  ید؛نبود که از او سخن نگو  یاو رادمهر لحظه
 .داشت تعجب یجا یرضاعل یبرا

*** 

 .فراش کنم  یددفعه هم نشد که برم تجد ینبابا ا یا-

 :روح بر لب آورد و گفت یب  یلبخند مهرانگیز 

 نه؟  یا یمن رو به کشتن بد تونییتو م ینم. ببیاز...از دست تو حاج -

 :او را در دست گرفت و گفت یر محسن دست پ  حاج

 !آدی م به موقعش سراغت یلانقدر زود بار سفر رو نبند، عزرائ-

 :تخت نشست و گفت یآب قند وارد اتاق شد. لبه  یوانل یکبا  شهرزاد

 کنین؟یآخه چرا به حرف من گوش نم ین،مادرجون شما که من رو سکته داد-
 .واسه قلبتوندکتر خوب  یه  ینبر یاینچندبار بهتون گفتم که ب
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 :محسن، سر خود را به دوطرف تکان داد و گفت حاج

 جوریینکردم ا  محلییبهش ب   یکم  یه. امروز  یستن  یچیشهزن من    یندخترم، ا-
 .کنهیشد. وگرنه قلبش مثل ساعت کار م

 :چشم بر هم گذاشت و گفت شهرزاد

  ی داروها   رفتمیاما آقاجون آگه من امروز نم  یارم؛یشما سر در نم  یمن که از کارها-
 ...که اآلن  یرممادرجون رو بگ

 :اخم کرد و گفت یمحسن کم حاج

 !یست؟من حواسم بهش ن یبگ  وایخیم-

 :و گفت یداو را بوس یاز جا برخواست و سمتش رفت. گونه  شهرزاد

 یدکن  یشراض گمیم یول یشتر؛از من هم ب یقربونتون برم چرا هست. حت  یاله-
عذاب  ینخودم رو ببخشم. ا تونمیموقع نماون یادسرش ب ییبال یهبره دکتر. اگه 

 ...اما ی؛کمکش کن  تونستییتو که م گهیو م یمیسهگلوم وا  یخوجدان ب

 :گفت  یحال  یاز آب قند خورد و با ب  یکم  مهرانگیز 

خسته شدم. برو   یکم  یهکار کردم،   یاد. امروز زیستن یزیمشهرزاد مادر، من چ-
 .برس یتمادر برو به کار و زندگ

ه  و خان ید. به ناچار از جا برخاست. هردو را بوسشدیآن دونفر نم یفحر شهرزاد
 .رک کردرا ت
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صحبت  یبا کس ید. باخواستیهم صحبت م یک. دلش زدیبه او م یسر باید
  توانست یو م دلش را به او بزند. او از تمام ماجرا خبر داشت یهاتا حرف  کردیم

 .حال شهرزاد را درک کند

*** 

فرو برد و به او چشم دوخت. هنوز منتظر بود تا  یگاریخود را داخل جا س سیگار 
 :ر صحبت را باز کند. لب خود را با زبان تر کرد و گفتاو س

 !ی؟حرف بزن  خوایینم-

 کرد یدرک نم  یچبه دور و برش انداخت. ه  یبلند کرد و نگاه   یخود را به سخت   سر 
تلخ و تند   یحهِ و را یدکش  یقرار دارد. نفس یتیکه کجا هست و اکنون در چه موق

و چشمانش تار  رفتیم یجش گفرو فرستاد. سر  هایشیه ادوکلِن او را به ر
 .دیدندیم

شد. صورت جذاب و   یرهطال شکل مارش را در انگشت چرخاند و به او خ انگشتر 
 یگر اول خود بازگشت. د  ید و باز سرجاکر   یط   یداشت. مسافت اتاق را کم  یراییگ

فضا را پر کرده بود و او قصد داشت هرچه زودتر    یاکالفه شده بود. سکوت مسخره
 .بشکندسکوت را 

سر او را در دست گرفت.   یجلو  یاز موها  یاخشم سمتش گام برداشت و دسته   با
 .ینددستش را باال برد تا صورت دختر را خوب بب

کمک   یرلبجمع کرد و ز یششدن موها یدهدرِد کشصورت خود را از  دختر 
 .خواست

 :فرستاد و گفت یرونخود را محکم ب نفس
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 !ه؟رفت یکِ   گمیم زنی؟ی چرا حرف نم-

 :کرد و گفت  یر خود را سراز یهااشک دختر 

 .یستمن یان... بخدا در جردونمینم-

 :و گفت یید هم سا یخود را به رو یهادندان یت،از فرط عصبان مرد

 !یت؟رفته مامور یک   دونیی! چطور نمیبگو باور کنم دختر. تو نامزدش یز چ یه-

 :و گفت  یدخود را گز لب

 .گردهیو بر م رهیم یکه ک   گفتیمن نماوقات به  یشتر ... بگفتینم-

  یرون از پاکت خود ب  یگاریکنج اتاق رفت. س  یزِ او را رها کرد و سمت م  یموها  مرد
 :آورد و گفت

 که رفته؟   یدیپس از کجا فهم-

 :داشت، گفت یشکه داخل صدا  یخود را قورت داد و با لرز بغض

  یلش فتم؛ اما موباباهاش تماس گر  یدم،تماسش رو د یزنگ زده بود بهم. وقت -
 .کنهیتلفنش رو خاموش م یتمامور رهیکه م  یخاموش بود. فقط زمان 

 :و گفت  یستادپنجره ا یزد. روبه رو یگار به س ی سر خود را آرام تکان داد و پک  مرد

از کجا   یکنم که نفهم  یتحال  یجور  یهفرنود احتشام.    ی،رو شروع کرد  ایی بد باز-
 !یخورد

دست او ندهد، خود   یکه نقطه ضعف آن یاما برا ید؛لرز سوگند با آن جمالت بدن
 :را کنترل کرد و آرام گفت
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 ...خواینیدر حقتون کرده که اآلن م ی! چه کار بدین؟دار یکار نود چبا فر -

 :زد و گفت یسمت سوگند رفت. پوزخند مرد

تا   رو ازم گرفت. یزانمرو نابود کرد. زنم، بچم، همه عز یمچه کار کرده؟ هه... زندگ-
 ...و کنمی. اول از تو شروع میستمکنم، ول کن نداغدارش ن

 :و گفتکرد   یازهر خنده  سوگند،

 !ینکه دنبالش  یستمن یبه سنگ خورده، چون من اون  یرتونپس ت-

 :پرت کرد و گفت ینزم  یخود را رو یگار . سیدمرد باال پر  ابروی

! مگه تو نامزدش ؟ینکه دنبالش  یستمن  یمن اون   یچ   یعنی  ینم،درست حرف بزن بب-
 !یستی؟ن

 :سرش را تکان داد و گفت سوگند

 جاینبه من نداره. اگه هم  یحس  یچجبار من. فرنود هاز سر ا  یچرا نامزدشم، منته-
 ...یپس وقتتون رو الک  دهیبراتون انجام نم یکار  یچهم، اون ه  ینمن رو بکش

 یهاق شد. چشم داخل اتا یده ورز یکلیبلند و ه  یبا قد یاتاق باز شد و مرد در 
  یرنگ به شدت برا یآب  یهامرد، توجه سوگند را جلب کردند. آن چشم یرنگ 

 .سوگند آشنا بودند

 :و گفت  یستادمرد ا یکیوارد اتاق شده بود، کنار آن  یکه به تازگ   مردی

 جا؟ین فرنود رو بکشونه ا  تونهیزد؟! م یحرف -

 :به سوگند انداخت و گفت یسرسر یمرد، نگاه  یکی آن

 .یماشتباه رفتا فکر کنم راه رو قآ-
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از پاکِت    یگار نخ س  یک انداخت.    یاخم کرد و به سوگند نگاه   یکم  ی،چشم رنگ   مرد
 :برداشت و گفت یز م یرو

 !یستی؟مگه تو »سوگند نامدار« ن-

 :مرد رو به او گفت یکیبدهد، آن  یکه سوگند جواب از آن قبل

 ...ینشسته ول اجینکه ا  یهدختر ینچرا آقا... سوگند نامدار هم-

 .چه مرگته ینم... بنال ببیگهنداره د یول-

مرد   یکرد. چهره  یانب  یزیگوشش چ  یخدستپاچه شد. سمت او رفت و ب  یکم  مرد
 ییناز ترس از گردن او پا یشد و همان باعث شد عرق ناش ینخشمگ یچشم آب 

 .برود

 ...رو بفهمم و یانجر دمی. قول مینتوروخدا آروم باش ید،آقا حم-

کردم   یداش. حاال که پامیکهمرت ینرو بفهمم؟ چهارساله دنبال ا یانجر یچ  یچ -
 صبر کنم؟  یدبازم با

ها کرده در حق آن ایی. فرنود چه بدآوردیآن دو سر در نم یهااز حرف  سوگند
 دنبالش بودند؟  طور ینبود که ا

 :سمت سوگند آمد و گفت حمید،

 ؟ یستین یکهن مرتتو مگه نامزد او ینمدختر، بگو بب یه -

 :انداخت و گفت اشیشانیبر پ ینیچ سوگند

 ...اوال درست صحبت کن. دوما-
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به صورتش خورد. چشمان خود را باز   یمحکم یلیاو تمام نشده بود؛ که س حرف
که از    یو قطره اشک  کردیپوستش حس م یرا به رو یو بسته کرد. سوزش بد

 .کردیتر مدرد و سوزش را بد ینا شد،یم یچشمان او جار

 :زد و گفت یپوزخند دحمی

 .کردمیکارت رو تموم م  جاینبرو خداروشکر کن که الزمت دارم، وگرنه هم-

نداشته باشد.  یقدر درد و بدبختگ تا آن کردیکاش کار او را تمام م  کرد،یم کاش
جا  داشت که بعد از آن یا. نه خانواده کردی دل خود را خوش م یزیبه چه چ یدبا

کردن او    یداپ  یها که سخت در پمانند قهرمان داستان  یپناه ببرد و نه مردبهشان  
 .کند  یکسرهکار خود را   داد یح. پس ترجیایدباشد و به دنبالش ب

 :را قورت داد و گفت بغضش

 خواستی؟ی رو نم ینتموم کن. کارم رو تموم کن... مگه هم-

 :و گفت را به اطراف کشاند نگاهش

 .خوشگل هست. با همون کارم رو تموم کن یلیخ یچاقو  یهجا اون ین،آها بب-

. انتظار نداشتند تا از زبان او کردندینگاه م  یکدیگر اش، با تعجب به  و نوچه   حمید
ها را بشنوند. چرا که از درد و رنج وجود سوگند خبر نداشتند و گمان  آن حرف

باز  ودخ یتدختر، از مامور ینخاطر ا که دنبالش هستند به یکس کردندیم
 .گرددیم

*** 

 روز قبل دو
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و زنگ را فشار داد. جعبه شکالت را در دستش جابه جا کرد و بعد    یستاددر ا  جلوی
 .از باز شدن در، وارد خانه شد

وجود نداشت و اگرهم بود    یلیکه به شکل آپارتمان باشد، خ  ییهااصفهان خانه  در 
 یر قدم برداشت. خانه شد و به سمت آسانسو یوارد الب . شدیم یدهکم د  یار بس
در   یا دیدی در کافه م یابود. او را  یامدهجا ن وقت به آن  یچبود. ه ی و مجلل یکش

  یکدیگر و پوک    یکبودند و از ج   یمیصم  اهم ب  یار دانشگاه اما با آن وجود، آن دو بس
 .خبر داشتند

. در باز شد و شهرزاد به سمت واحد شماره نه قدم  یستادهفتم ا یطبقه  آسانسور 
 .یافتکرد تا باالخره خانه مورد نظر را   یاز مسافت راهرو را ط  یبر داشت. کم

که در باز شد و او را در   یدنکش ی و زنگ در را فشرد. طول یستادلبخند مقابل در ا با
 .یدچهارچوب در د

تا وارد خانه بشود. هردو وارد  از شهرزاد درخواست کرد  یجان،از شور و ه لبالب
زد. جعبه شکالت را   یبه وسائل خانه انداخت و لبخند  ینگاه   خانه شدند. شهرزاد

 :سمتش گرفت و گفت

 .آرمی بهترش رو م یدفعه بعد یزم،ناقابل عز-

 :شکالت را از دست شهرزاد گرفت و گفت جعبه

 .یزمعز یدیچرا زحمت کش یه؟چه حرف  ینا یوونه د-

 :گفت  آورد،یخود را در م یکه مانتو  یدرحال شهرزاد

 یستن؟نه نآقاتون خو-

 :گفت  شد،یکه وارد آشپزخانه م  درحالی
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 .بینمشیکم م  یلیخ یاکاراشه. تازگ  یر نه، درگ-

 :سر خود را تکان داد و گفت شهرزاد

 .قشنگه یلی. خیدار یخوشگل  یچه خونه -

 :کنج بر لب خود نشاند و گفت  لبخندی

 .بینهیچشمات قشنگ م یول  یزمعزنظر لطفته -

در دانشگاه   یکدیگر که با   یمبل نشستند و از خاطرات  یوهردو به ر  ی،از مدت  بعد
 یخوشحال بود که وقت خود را کنار او سپر یلیداشتند، سخن گفتند. شهرزاد خ

را به او گفته بود  ییهاحرف یدوستش بود. حت  یناو بهتر یه،. بعد از هدکردیم
 .ها خبر نداشتاز آن  یهکه هد

 :فتگذاشت و گ  یز م یشربت خود را رو لیوان

 !ی؟... بهترکمیه خب تو بگو -

 :زد و گفت جانیب  یلبخند شهرزاد

 .فراموشش کنم ید. بایگهد کنمیسر م یستم؛بد ن یه -

 :ابرو انداخت و گفت یانم اخمی

 !بینیش؟ی هنوز م-

 :به دوطرف تکان داد و گفتسر خود را  شهرزاد

سر اومد.  یه ،یممادرجون بود یکه خونه  یشفقط چندشب پ یدنی؟نه بابا. چه د-
 .. دم در با کامران مشغول صحبت بودیومدالبته داخل ن
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 :یدپرس یدزد و با ترد ایی کند. لبخند زورک   یریکرد از لرزش دستانش جلوگ  سعی

 ید؟ ... تورو دیاون چ  یدیش؟تو د-

او مهم شده است؟   یخود و رادمهر برا یقدر ماجراکه چرا آن  دانستینم شهرزاد
 داند،یرا درمورد او م یز اش است و همه چدساله وست چنچون د کردیم یالخ

از آن شب    یگرفت حرف   یمباخبر شود؛ اما شهرزاد تصم  یز از همه چ  خواهدیدلش م
وقتش را در کنار او  یقهدق یککه فقط   یاگذشته  ینزند. با مرور کردن گذشته، حت 

 .کردیکرده بود، حال شهرزاد را خراب م  یسپر

 :یدپرسزد و   یزورک  لبخندی

هم قراره   یگه. اون نامزد کرده و تا چندوقت دیستمهم ن یلیخ یگه ولش کن. د-
 .یهون کار اشتباهازدواج کنه پس صحبت کردن من درمورد ا

گمان   یگرانکه دشهرزاد، آرام شده بود. خوشحال بود از آن یهااو با حرف  ذهن
 :شد و گفت یرهاو خه ب یهازدواج کند. با طمان یفرنود قرار است به زود کردندیم

  یال . حداقل خیریهرچه زودتر توهم سر و سامون بگ  یدوارمام یزم؟ بگم عز یچ -
 !شهیراحت م یکیمن 

 :و گفت ید خند یز ر ادشهرز 

وگرنه زودتر   دونستمیدوست دارن از شر من زود خالص شن. نم هایلیمثکه خ-
 .شدمیدست به کار م

 :شد و گفت یکبه او نزد یکم  شهرزاد

. مثال یرونب یمبر ییروز سه تا یه. قرار بود یااشد  معرفتیب  یلید، خگنسو -
 !یمن رو با نامزدت آشنا کن خواستییم
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 :و دستپاچه گفت یدلب خود را گز سوگند

 .ریمی موقع ماون یم،بذار هرموقع باهم عقد کرد یزم؟عز یهاحاال چه عجله -

 :سر خود را تکان داد و گفت شهرزاد

  یده انقدر شوهر ند  کردمی فکر نم  یچوقت. هدیی نم  به آدم نشونعکس هم که    یه-
 .یباش

 :و گفت ید خند یزورک  یکم  سوگند

 .عکسامون تو خونه خودشه یول دمینشونت م یزمباشه عز-

 :چپ چپ نگاهش کرد و گفت شهرزاد

! قبول کن سوگندجان، شما شوور  یندار یتکه صدتا عکس ازش تو گوشآخه نه -
 .اییده ند

 :از جا برخاست و گفت سوگند

 !رزادکه فکرکنم غذا سوخت. از دست تو شه  یمبسه انقدر حرف زد-

ناهار آماده  یرا برا یز نگفت. هردو وارد آشپزخانه شدند تا م یزیچ یگر د شهرزاد
 .کنند

*** 

. با انگشت ینزم  یرا در دست گرفت و پرتش کرد رو   یشرا باز کرد. بازو  ینماش  در 
 :زد و گفت اشهقیبه شق یاسبابه، ضربه 

... کنییم یکه توش زندگ   یا... تلفنت، خونت، کوچهیمابهت گفت ینره چ  یادت-
 .یبمون  یکه زد  یپس بهتره سر حرف  یرنظرههمه جا ز
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 یغج یکه صدا یدنکش  یشد و طول ینبعد از گفتن آن جمله، سوار ماش مرد،
ت و لنگ لنگان  خاسبر   ینزم  یبلندشد. سوگند آرام و همراه با درد از رو  هایکالست

 .به سمت خانه قدم برداشت

برداشت و در را باز کرد.  ینزم یرا از رو یدکه در دستانش داشت، کل  یلرزش با
جا خوش کرده  یشدر گلو ینیو بغض سنگ شدندیآرام آرام روانه م یشهااشک

 .بود

من،   یجپش را در دست گرفت و خود را سمت آسانسور رساند. الب   یدست، بازو  با
 :زده سمتش رفت و گفت یراناو ح یدنا دب

 زنگ بزنم آمبوالنس؟   خواینینم احتشام حالتون خوبه؟! مخا-

! آمدی جمله، به وجد م ینا یدن. چقدر آن روزها از شنیدلب خود را گز سوگند
 :گفت  یرلببغض خود را قورت داد و ز

 .... نه احتشامیفرهاد-

 :و گفت من...من کرد ی. کمیدندمرد باال پر ابروهای

 !یرم؟احتشام تماس بگ یبا آقا-

 :چشمان خود را برهم گذاشت و گفت گندسو 

 .... من حالم خوبهیخبر بد ی به کس یست الزم ن-

که نداشت، از آن یجمله را گفت و سمت آسانسور قدم برداشت. حال خوب  آن
به او گوشزد کرده بودند،   یرهارا انجام دهد که آن گروگان گ یمجبور بود کار

 .کردیساس درد و رنج م اح
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 یشاو را امتحان کند؟! مادر و خواهرش را که سال پ  خواستیم  یتا چه زمان   خدا
 ی داشت که هرروز بر رو یر پدر معتاد و فق یک حادثه از دست داده بود.  یکدر 

شت. اگر فقط رادمهر را دا یا. از دار دنکردیو درخواست پول م شدیسرش آوار م
 !کردن داشت؟  یزندگ  یبرا یلیچه دل یگر د تند،گرف یاو را هم ازش م

خانه بر وجودش رخنه کرد و  یکیخود را پس زد و وارد خانه شد. تار هایاشک
 ی نشست. زانوها  ینزم  یتر شود. همان جا کنار در، به روباعث شد تا درد دلش تازه 
 .یختخود را جمع کرد و اشک ر

*** 

بود را در   یدهخر یکه به تازگ   یلیموباکنار زد؛   ی. پرده را کمیستادپنجره ا پشت
 :دست گرفت و گفت

 ی؟ من رو دار یرضا... رضا صدا-

 .بلندشد یمرد  یصدا یهقطع و وصل شد. بعد از گذشت چندثان یکم  آنتن

 !ها تازه وارد عمل شدند! بچهیه؟سرگرد... دستور چ-

 :فکر کرد و گفت یگذاشت. کم  لبش یرا رو یلسر موبا رادمهر،

که از اطراف    یاون مکان کامل نشده، تا وقت   یدارن، هنوز بررس  دست نگه  بگو فعال-
 .یمرو شروع کن یاتعمل تونیمینم یمنکن یداپ ینانمکان اطم

 .ینشما دستور بد یهرچ -

 :و گفت یدلب خود کش یبه گوشه یدست  رادمهر 

 رو گرفت؟  ی! مجوز بازرسید؟احمد رس-
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جا به  در آن  یلقرار داشت و موبا ینیرزمبود، داخل ز  یعیرضا قطع شد. طب صدای
را برداشت،  یکرد. کنترل کولر گاز  ی. رادمهر مسافت اتاق را ط دادیآنتن نم یخوب 
 .یدبه گردن خود کش یآن را کم کرد و دست  یدرجه یکم

او را بشنود.  یصدا ستتوانیوصل شد. حاال بهتر م یقهرضا بعد از چنددق صدای
 :کرد و گفترا در دستش جا به جا   یلموبا

 رو گرفت؟  یرضا، احمد مجوز بازرس-

شد، احتماال   یماسوار هواپ یشساعت پ یک بله سرگرد. امروز ظهر از اداره گرفت. -
 .برسه یگهد یقهتا چنددق

 :سر خود را آرام تکان داد و گفت رادمهر 

 .بده  خبر به من یه یدخب، پس رس  یلیخ-

پرونده شده بود که   یر ر درگقدنشست. ذهنش آن یز را قطع کرد و پشت م تلفن
خود را برداشت.  یلموبا یکیپاک فراموش کرده بود تا با سوگند حرف بزند. آن 

پاسخ از پدر و   یتماس ب  ینشد. چند یشهاتماس یستروشنش کرد و وارد ل
 .برد ششرا کنار گو یلسوگند را گرفت و موبا یسوگند داشت. شماره 

را    یلشنکرد. تا نداشت او جواب موبا  فتیادر یشش تا بوق خورد اما پاسخ  پنج،
 .به صدا درآمد اشیلبزند؛ که زنگ موبا یندهد. قصد داشت به منزل زنگ 

داد  یهتک ید را به پشت صندلاتصال را زد و به سرعت جواب داد. سر خو یدکمه
 .را ماساژ داد یشها و با انگشت شست و سبابه، پشت پلک 

 :شت خط، از جا برخاست و بلند داد زدد پفر  یجمله  یدنکه با شن  یدنکش طولی

 اتفاق افتاده؟ ینمگه اون ساختمون صاحب نداره که ا ی؟چ   یعنی-
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 :قبل گفت یقدم زد و بلندتر از دفعه  کمی

االن کجاست؟ چرا جواب تلفنش    ینممن نده، بگو بب  یلرو تحو  یفاراج  ینفرهاد، ا-
 !ده؟ی رو نم

 یقنفس عم  یر زد و در پنجره را گشود. کمسمت پنجره قدم برداشت. پرده را کنا  به
 :و گفت یدکش

 ...مدار بسته اون شب رو هایین دورب یلمف-

 :زد و گفت یز م یرا محکم به رو دستش

به سوگند    یسر  یهولش کن. برو خونه    یناروهم کردن... افکر همه جاش رو    یاعوض-
 .جارو ببر اون یدکتر سماوات  یابزن، اگه حالش بد بود، ببرش دکتر 

 :خود را با زبان تر کرد و گفت لب

 .... منتظر تماستمیما نذار خبر یفرهاد ب -

 :خود را کنار بگذارد که دوباره کنار گوشش برد و گفت  یلداشت موبا قصد

 .یرهتماس بگ یه... بگو با من یدیفرهاد... سوگند رو د -

و جانش  دختر در کنار ا ینپرت کرد. ا یز م یرا رو یلش برهم گذاشت و موبا چشم
نرود؛ اما گوشش  یرونود. بارها به او گفته بود که تا حدامکان از خانه بدر خطر ب

 .بود اعتنایاو ب  یهاشنوا نبود و نسبت به حرف 

 .خود را برداشت و هتل را ترک کرد یشرت. سوئیدبه صورتش کش دستی

*** 

 :و گفت یدنوش یاز چا یارا برداشت. جرعه  یککمر بار  استکان
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 !زنی؟یها رو به من محرف ینا یخانم، چرا دار ز یمهرانگ-

به او »مادر«  یگر وقت بود که د یلیشد. خ ینغمگ یاسمش کم یدنبا شن زن
 :مهربان به پسرش انداخت و گفت ی. نگاه گفتینم

 !ی؟انقدر با من لج کن خواییم یقربون اون قد و باالت برم. آخه تا ک  یالله-

را گشود و   یز م یکشو داد،یرش گوش مادم یهاه به صحبتطور کهمان علی
 .آورد  یروناز آن ب یدیرس

  ییهارا صدا زد. اکبر با قدم یردستشو بلند اسم ز یدنوش یاز چا یگر د ایجرعه 
 :گفت  ی،اصفهان  یرینش یشاستوار سمتش آمد و با گو

 شده؟  یطور  ی؟چه َخَبِرس حاج -

 :فتکه تازه فروخته بود را سمتش گرفت و گ  یفرش یدرس علی

فعال از حسابم پول برنداره تا خودم    گییبه احمدآقا. بهش م  دییم  رییرو م  ینا-
 .خبرش کنم

 :چشمش گذاشت و گفت یبه رو یدست  اکبر،

 .گردمیبر م یشوما جون ُبخواه. َجلد-

 :تکان داد و گفت یسر مهرانگیز 

 !گم؟یم یچ  دییگوش م  ی،عل-

 :به او انداخت و گفت ینگاه  یعل

 .دمیهمون رو انجام م ینکنم؟ شما بگ  یکار چ اآلن من-
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 :گذاشت و گفت  یز م یاستکان خود را رو مهرانگیز 

  آین ی. اونوقت بعدش ممیرمیم  افتمیارزش نداره. فردا، پس فردا من م  یامادر، دن-
 ...سر قبرم

 :و گفت یدرا درهم کش یشابروها علی

 !شین؟یم یکنم شما راض  یکار من چ یه؟ رفچه ح ینآخه ا-

 :زد و گفت یلبخند دردناک  مهرانگیز 

ها هم  و بچه   یرعلیام گمیما. م یخونه   یاینها بآخر هفته پاشو با ماهرخ و بچه -
. انقدر من رو ذارمیو منم آبگوشت بار م یرهبگ یرینیش فرستمی. آقات رو میاینب

تو   یهبرم بخوابم، اول آلبوم بچگ کهین. بخدا هرشب قبل از ا ینچشم انتظار نذار
 .خوابممی و بعد  کنمیرو نگاه م  یرعلیو ام

  توانست ینم یچه کند؟! دو دل مانده بود. از طرف  دانستیاخم کرد. نم یکم  علی
دلش به حال    یگر،د   یو از طرف   یردبگ  یدهبرادرش را نسبت به خودش ناد  هاییبد

 .سوختیم یرشمادر پ

 :برداشت و گفت یز م یخود را از رو  تسبیح

 .... دوماً یتهر ماموراواًل رادمه-

 :چشم برهم گذاشت و گفت مهرانگیز 

به رادمهر و  یو کار آییم یای،اگر قرار باشه ب دونمی. من که میارپسرم بهونه ن-
اتفاقا افتاده؛   ین ا یدو برگشت د یتطور که رفت مامور. رادمهر همونیندار یهبق

  یقدر روه. پس اندرست شد  ی که همه چ   بینهی و م گردهیطورم اآلن بر م همون
 .بکن یرمردمن و اون پ  قدر ح یلطف  یهو  یاننداز، ب ینمن رو زم
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 :گفت  یرلب تکان داد و ز  یمخالفت کند. به ناچار سر  توانستیاز آن نم  یشتر ب  علی

 .شیمیانشااهلل جمعه مزاحم م-

قدر خوشحال شده بود که هرچه زودتر  گل از گلش شکفت. آن مهرانگیز،
خبر خوش را به حاج محسن بدهد. خداروشکر قبل از برود و  به خانه خواستیم

 .از بابت او آسوده بود الشیرا گرفته بود و خ یرعلیام یترضا جا،ین آمدنش به ا

را ترک   یفرش فروش یگفت و گو با پسرش، از جا برخاست و حجره   یاز کم بعد
 .کرد

*** 

بود،   یدهزه خرکه تاخود   ِی به روسر یو زنگ در را فشرد. دست  یستاددر ا جلوی
 .او بلندشد و در را بازکرد  یکه صدا  یدنکش  یلب آورد. طول  یبه رو  یو لبخند  یدکش

 کرد،یخود صحبت م یلو با موبا بستیرا م یراهنشپ یهاکه دکمه درحالی
 .به او زد و آرام اشاره کرد که داخل شود یچشمک 

وارد خانه  نترل کرد و. خود را کیختر یینکامران، پا  یتوضع یدنپگاه با د قلب
 :گفت  یرلببه دور و برش انداخت. سر خود را به دوطرف تکان داد و ز  یشد. نگاه 

 .تو یاشلختهقدر چه -

  یداشت با کس یابلند او که گو یدر را بست و سمت اتاقش رفت؛ اما صدا کامران
مبل گذاشت و به  یخود را رو یف. پگاه کرسیدیبه گوش پگاه م کرد،یبحث م

نشسته   یهاانداخت. پر بود از ظرف   ینکو س  یز به م  یآشپزخانه رفت. نگاه   سمت
 !غذا یمانده  یو باق 
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و   نظمیب  تواندیانسان م یکقدر که چه   کردی خود را باد زد. با خود فکر م کمی
 یانسان به خصوص برا یک یمالک برا ینترشلخته باشد. از نظر او نظم مهم

 .مردها بود

خواب بود. وگرنه امکان  یااما گو یند؛او را بب کردین م. گمانبود یاز کسر خبری
 !یایددر ن شی باشد و صدا یسقف  یر ز ینداشت، کسر

 کرد،ی و حس م داشتیدوست م یلیرا خ  یکنج لب خود نشاند. کسر  لبخندی،
بچه بود و درک   یلیکه هنوز خاو پر کند. با آن  ینبود مادرش را برا یجا تواند؛یم

چه کوچک  ی،هر فرزند ینداشت؛ اما بازهم نبود مادر برا یهقض یناز ا یو فهم کاف 
 .بود یو چه بزرگ معضل بزرگ 

پا و آن پا کرد، تا باالخره کامران از اتاق خود دل کند و به سمت آشپزخانه   ینا  یکم
 :و گفت  یدخود کش یبه موها یدست  یستاد،گام برداشت. مقابل پگاه ا

! جوریهینا  جاین خوابه و ا  ی؟! حاال فکر کن کسرنوم  یهوضع خونه و زندگ  بینییم-
 .کنهی نم یفرق  یچجنگ ه یدونبا م جاینباشه که ا یدار اگه ب

 :و گفت ید خند یکم  پگاه

زهراخانم از هفته  گمیم یلیخداوک یخب حاال. اشکال نداره، امشب با من؛ ول-
بابت    یناز ا  تیالو هم بچه دوسته. حداقل خ  یه. هم زن خوبیادخونه توهم ب  یگهد

 .یرو بهش بسپار یکسر  تونییراحته که آشناست و م

 :اپن گذاشت و گفت یست خود را لبه فکر کرد. د یکم  کامران



  

 
83 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

منه. حاال   یهاز بدبخت ینم. امونهیکس به جز تو و شهرزاد نم  یچه یشپ یکسر-
 یروز دکنم؟ مامان و کهربا که    یکار بچه رو چ  ینا  یستمکه ن  یادوهفته  ینا  دونمینم

 ...یگهروزا کالس فوق و العاده داره. واقعا د ینرفتن تهران. شهرزاد هم که ا

 :شد و گفت یکبه او نزد یقدم هپگا

 یرو مثل بچه یکه کسر  دونیی. ممونمیم یششراحت، من پ یالتکامران خ-
 .راحت برو به کارات برس یالنداشته خودم دوست دارم. با خ

بودند.   یستادههم ا یقدم یکشد. حال هردو در  یک به او نزد یهم قدم کامران
 :زد و گفت یکامران لبخند

 کنم با تو؟   یکار ! من چی؟آخه تو چرا انقدر مهربون -

نگاه کامران درحال ذوب شدن بود.  یر گرفت خود را عقب بکشد. ز  یمتصم پگاه
 :خود را خاراند و گفت یشانیپ

 ...کنم  شروع یراییخب از کجا شروع کنم؟! اول برم از پذ -

داشت از آشپزخانه خارج شود که مچ دستش را گرفت و اسمش را صدا زد.   قصد
 :شد. آب دهان خود را قورت داد و گفت یرهپگاه برگشت و به او خ

 شده؟  یزیچ-

 :بعد گفت یشد و کم یرهدر چشمان او خ کامران

 .تورو نداشتم و ندارم یاقتبگم. من ل تونمیرو م ین... همیدببخش-

آن فعل »ندارم«   یدنبا شن یجمله، حال پگاه خوب بود؛ منته آن یدناز شنقبل  تا
  یگر هنوز نتوانسته بود خود را در دل او جا کند؟! د یعنیحالش به کل خراب شد. 
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او از همسر سابقش کمتر بود  یهچ یند؟تا کامران او را بب دادیانجام م یدچه کار با
 !د؟ شیدش نمخو به نسبت پگاه  یدکه کامران متوجه عالقه شد

بغض خود را به سرعت قورت داد تا کامران متوجه حال بدش نشود. مچ   پگاه
 :که نشان از اجبار بود، گفت  یاز دست او خارج کرد و با لبخند  یدستش را به آرام

 .من برم به کارا برسم-

. دکر ی بود و به او نگاه م  یستادهجا اآشپزخانه را ترک کرد؛ اما کامران هنوز آن  پگاه
به خود ناسزا گفت. با خود عهد بسته بود که بعد از آن   یرلباخم کرد و ز یکم

 .یوفتدن یبه فکر ازدواج با کس یگر ازدواج ناموفقش، د

به او  یرا برداشت. نگاه  ینماش یچخانه و سوئ یدسمت در خانه رفت. کل به
 یاربه ض  ید،لکردن وسائل خانه سرگرم کرده بود. با سر ک  ییز انداخت که خود را با تم

 .شد  یرهدر زد. پگاه برگشت و به او خ یبه رو

 :مهربان زد و گفت یلبخند کامران

 یدبرگردم؛ اما کل یبخواب  کهینتا قبل از ا کنمیخودم رو م ی. سعرمیمن دارم م-
 .بهم زنگ بزن یخواست  یزی. چبرمیخونه رو هم با خودم م

 :تکان داد و گفت یسر خود را به آرام پگاه

 .ودت باشاقب خر م-

چشم برهم گذاشت و از خانه خارج شد. به محض خروجش، بغض پگاه   کامران
 کردیهمه مدت گمان م  ینکه اشد. دلش پر بود. از آن  یر او سراز  یهاو اشک   یدترک

 کرد ی م یالاما او خ افتد؛یو مهرش به دل او م بیندیتا کامران باالخره او را م
 یلم یب  ینکامران هم همچ  کهآنفارغ از  ندارد.نسبت به او  یحس یچکامران ه
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را خراب کند.  یز بزند و همه چ یحرف  ترسید ی. مزدینم یبه او نبود؛ اما حرف 
. مخصوصا حال که او  کردیبا ازدواج آن دو موافقت نم یعل ییکه دا  دانستیم

 .بچه هم داشت یکطالق گرفته بود و 

*** 

.  یستادشد. احمد کنار او ا یرهپ تاب خگذاشت و به ل  یشهاگوش   یرا رو هدفون
 :گذاشت و گفت  یتور مان یانگشت اشاره خود را رو

داره و   یکمتر  یددور و اطراف د  یهانسبت به مکان  یم،وارد عمل بش  جاین اگر از ا-
 .گیرندیها کمتر در معرض خطر قرار مبچه

 :سر خود را تکان داد و گفت رادمهر 

 داره؟ یمداربسته دسترس هایینبه دورب  ! ین؟کرد  یبررسجا رو خوب اون -

به   یداد. دست  ییر تغ یتور را در صفحه مان ید د یه سر خود را تکان داد و زاو احمد
 :و گفت یدصورت خود کش

که مقابل   یی. درست جاشنیم  یرزمینو داخل ز  کنندیعبور م  جاینپس فردا، از ا-
 .یمجا داراونکامل به   یدرضا هست و هم رضا و هم ما د

 :و گفت یدلب خود کش یبه گوشه یدست  رادمهر 

. فردا با سرهنگ هماهنگ یربگ  یرزمینو اون ز  جاین ا  یمکان   یتاز موقع  ینت پر  یه-
 .یمکه از پس فردا کار رو شروع کن  کنمیم

 :سر خود را تکان داد و گفت احمد

 ...هست یمشکل یهفقط -
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 :گفت  ،اشتدیبر م یشهاگوش  یکه هدفون را از رو  یدرحال رادمهر 

 !ی؟ چ -

 :شد و گفت یابا ماوس، وارد صفحه احمد

  ین هم  ی. برایمقراره شروع کن  یکه از ک   دوننی اما نم  جاییم؛ینکه ما ا  دوننی م  یناا-
 جور ین ا ید. شاشهیبهتر م یلیخ یم،کم عقب بنداز  یهرو  یاتاگر زمان شروع عمل

 ...یا یمفکر کنند که گمشون کرد

 :گفت  یرلبشد و ز هر یخ یتور به مان رادمهر 

 !نزده؟  یهنوز حرف -

 :خود انداخت و گفت یلبه موبا ینگاه  احمد

 .یننگران نباش یششنها پ. بچهیادنه قربان اما االِن که بهوش ب-

 :را خاموش کرد و گفت یتور نگفت. مان یزیچ یگر د رادمهر 

گ  رو هماهن  یاتعمل یقکه روز دق  گیرمیفردا باهات تماس مخب تو برو،  یلیخ-
 .کنم

داد و نفس   یهتک  یتکان داد و هتل را ترک کرد. رادمهر به پشت صندل  یسر  احمد
از او    یو هنوز خبر  گذشتیماجرا م  . نگران سوگند بوذ؛ سه روز از آنیدکش  یقیعم

 .نکرده بود یداپ

جز عکس  یز چ یچاز او آمده باشد؛ اما ه  یامیخود را برداشت تا بلکه پ موبایل
  ی را جلو یلزد و موبا ینمانده بود. لبخند یباق  یلموبا یحهصف  یشهرزاد به رو
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عکسش را   ینا گاهیچو ه داشتیعکس او را دوست م ینچشمانش برد. چقدر ا
 .به او نشان نداده بود 

را باز گذاشته آن  یهاتا زانو بود، به تن کرده و دکمهآن    یکه بلند  اییره سبز ت  پالتوی
  ین و زم یده بار ینی. آن روز برف سنگکردی حس نم سرما را گاهیچ دختر ه ینبود. ا
کرده بود. رادمهر قول داده بود که آن شب او را به رستوران ببرد و    یدپوشرا سف

  یا ا به نام جرات که با پگاه و کهرب  یامسخره بازیشام دعوتش کند؛ چرا که در 
ار را در کنشب خود  بایستییراه انداخته بودند، او برنده شده و رادمهر م یقتحق

اما باز حس    داد؛یانجام م  یلکار را از ته دل و با کمال م  ینکه اکند. با آن   یاو سپر
نه! اما احساس خطر    د؛که از بودن با شهرزاد دلسرد شده باش نداشت. نه آن   یخوب 

خاطر دوست   یندشمنانش است. به ا یبتحت تعق کردیو هرگاه گمان م کردیم
 یبی. قصد نداشت از جانب خود آسیندبراند و او را ب با او وقت بگذ یلینداشت خ

 .به او وارد کند

دست برد و ابر   یکس  یاآمد. گو یروناز آن افکار ب  یلش،موبا یکیزنگ آن  با
 .داد و تلفن را جواب داد یروناره کرد. نفسش را محکم برا پ یاهایشرو

و    یافتند اطالع  گفت و گو، باالخره از حال و احوال سوگ  یساعت و اند  یکاز    بعد
از  یکی یقخرسند بود. درسته با او صحبت نکرده بود؛ اما از طر یار بابت بس یناز ا

گناه آن دختر   گفتیشود. با خود م یاتوانسته بود حال او را جو هایشیردستز
: »من که، گفتیبعد به خود م یتد؛ اما کمافی حال و روز ب  ینبه ا ید که با  یستچ

 ینا «یستممقصر من ن یگر او شرح دادم، پس د یخود را برا تمام جوانب رابطه با 
که بر دوشش افتاده بود؛ خالص   ینیتا بلکه خود را آرام کند و از بار سنگ  گفتیرا م

 ا و خود ر  کردیم یبو غر یبعج ینداشت و او باز فکرها یده فا یچشود؛ اما ه
خود انتخاب  یکه برا  یشغل ید. اصال شادانستیم یاقضا ینتمام ا یمقصر اصل
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اش بود؛ اما چاره چه بود؟! او تمام عشق و عالقه   های بدبخت   ینکرده، مصبب تمام ا
بود که   یده. چقدر از آقاجان و مادرش حرف شنکردیشغل خود فدا م یرا به پا

و   یریزن بگ توانیینه م ی؟هم شغل است که تو انتخاب کرد ین»پسرجان مگر ا
ات هم مدام در ! جان خود و خانوادهیشته باشلحظه آرامش دا یک توانیینه م

 یکالم بود. رو  یکو  کردی ها توجه نمبه حرف آن یاخطر است!« اما رادمهر ذره
رتبه در دانشگاه   ینبود و همان هم شد. او موفق شد با بهتر یستادهحرف خود ا

ه ها کپسر خود چه  یکه مادر او از دور  دانیدیشود. آخ! نم قبولتهران  یافسر
قدر به پسر خود  در تهران بود. آن  یگرشد  یپا  یکدر اصفهان و    یشپا  یکنکرد...  

 .پگاه هم درآمده بود یصدا یگر که د  دادیم یتاهم

لبانش نقش بست. دل خود   یبر رو یز انگغم یخود، لبخند یمرور کردن گذشته  با
او را  یبایصورت ز توانست یاو خوش کرده بود. حال که نم یهارا فقط به عکس

خود را برهم گذاشت و   یها. چشمکردیدل خود را قصر م یشهابا عکس  یند،بب
 .به عکس او زد یابوسه

*** 

را که درحال   یناتخت گذاشت. به سمت خانه رفت و ش یرا رو ی دوغ آبعل پارچ
 :انداخت و گفت اشیشانیبر پ ینیخوردن آلوچه بود، صدا زد. چ

 !ی؟نخور یشور یگهداواخر  ینمگه دکتر نگفت ا یناش-

 :ا زبان تر کرد و گفتدور لبان خود را ب شینا

  یمقا   یجور  یهرو    هامیل! تموم آلوچه و پاستیناروهاا  ینگ   یمان   یباشه حاال... جلو-
 .ذره از مال تو بخورم  یه   تونمیم  آمیکه م  جاین متوجه نشه. حداقل ا  یماکردم که ن
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و توان جر و بحِث با او را   آوردیمدر مقابل او کم  یشههم ید،خند یکم  شهرزاد
که تا مچ پا   یگل گل  یدسف یراهنپ یکاو انداخت.  یبه سرتا پا ینگاه  نداشت.

 یر خورده بود که به غ  جاتیو ترش  یرینیاواخر ش  ینقدر در ابود، بر تن داشت و آن
 !شده بود یلف یککرده بودند و مانند   دشکمش، بازوها و صورت او با  یاز برآمدگ 

 یاط،تخت داخل ح  یبعد همه رو  یاو را در دست گرفت. کم  ی رفت و بازو  تشسم
 .کردندیم یلکه شهرزاد پخته بود را م  یدور سفره نشسته بودند و شام

به خوردن غذا نداشت. مخصوصا آن شب که خود   یلیها مشب  یگر مانند د  شهرزاد
غ را  پارچ دوبخورد. از آن  یاتا ذره  رفتینم یلشغذا را آماده کرده بود و اصال م

نگاه پدرش به  ینیاز آن خورد و متوجه سنگ یارا پر کرد. جرعه یوانبرداشت و ل
به   یسرگرم کرد. نگاه  یشکردن غذا  زینکرد و خود را با با یخود شد. توجه یرو

بود از  یککه نزد  یکنج لب خود را نشاند و اشک   یظرف کتلت انداخت. لبخند
 .زدشود را پس  یگوشه چشمش جار 

 :به شهرزاد انداخت و گفت ینگاه  گرفت؛یکه لقمه م  یدرحال نیما

 !خوری؟یکه خودت نم  یختیشهرزاد خانم، تو غذا سم ر-

بر لب خود نشاند. تالش   روح یب   یآمد و لبخند  یرونخود ب  یاز حال و هوا  شهرزاد
 :و گفت  یدکش  یقیکه در صدا دارد را سرکوب کند. نفس عم  یداشت تا لرزش   ینبر ا

 .دوتا خوردم یکی یاینشما ب کهین. قبل از ایرمس کمیهقط ... فخورمیم-

 :بر دهان گذاشت و گفت یالقمه امیرعلی

سر سفره   یوقت  یاو  خوابهیم رهی و م خوره یشام نم یابساطه...  ینهرشب هم-
 .افتهیو از دهن م شهیکه سرد م  کنهیم یانقدر با غذاش باز شینه،یم
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او قصد داشت امشب   یابه پدرش ندهد؛ اما گو یتا جواب  یدرا گز لب خود شهرزاد
 .بکوبد و او را خار و کوچک جلوه دهد ینشهرزاد را بر زم

 :که بحث را عوض کند گفتآن یبرا ید،خواهرش را د یکه ناراحت   یهنگام شینا

شدم و  یل... مثل مانکن شده خواهرم. پس من خوبم که مثل فیگهخوبه د-
 ورم؟ن بختکو تونمینم

 :و گفت  یدخند یکم  نیما

و   شمیتخت جا نم ی رو یگهاواخر د ین. اییشخدا گهیرو راست م یناوه اوه ا-
 .مبل بخوابم یشب رو رو یدبا

 :ند، گفتکه پرتابش کجعبه دستمال را از کنار خود برداشت و به قصد آن شینا

مبل  یرو رییم ینهم یتو حساسم! برا یکه به بو دونیی... میبامزه شد-
 !پس هوا برت نداره  خوابییم

نداشت و   یشانیاخم بر پ  یگر بود، چرا که پدرش د  یدهبه هدف خود رس  ییگو  شینا
 .کردیها مهربان صحبت محاال با آن 

  ینا و ش یماگام برداشت. ن  یراییبه سمت پذ یچا ینیرا شست و با س هاظرف 
چشم  یده،خر یگ ه تاز که ب یاهم به روزنامه  یرعلیمشغول صحبت بودند و ام

 .دوخته بود

گذاشت. قصد داشت جمع را ترک کند و به اتاق    یز م  یرا به رو  یچا  ینیس  شهرزاد
  یدهچه که شنشد. از آن یخکوبخود م ی سرجا یرعلیام یخوابش برود که با صدا

جمله را بر زبان آورده بود؟! مگر  ینپدرش بود که ا یننداشت. ا ینانبود، اطم
که   کردی کابوس بود! تصور م  یکهم  یدنبود؟ شا  یا رو یاخواب  یک یعنی شد؟یم
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  یل کابوس تبد  یکبه    یدار د  ینبا وجود او امکان داشت که ا  یکابوس باشد. حت   یک
 .شود

کند. آب دهان خود را    را متوقف یشو تالش کرد تا لرزش پاها ید خود را گز لب
دست خودش   یگر د کرده بود را بازگشت.  یکه ط   یقورت داد و آن مسافت کوتاه 

متوجه حال بد او نشود.   یتا کس دادیرا انجام م آمدینبود. هر آنچه از خود بر م
آن حس   یکاما    یند؛سالن قرار داشت بنش   یکه در گوشه  یمبل  یقصد داشت به رو
 .متوجه حال بد او شوند یهاست و ممکن است که بق یکرد که کار اشتباه 

نشان دهد.  یکرد خود را مشغول کار  ی مبل نشست و سع یخواهرش رو کنار 
 .تا مطمئن شود که از حال او خبر ندارد کردیپدرش را نگاه م یرچشمیز

  ی را از رو ینککه ع  یپرت کرد. درحال یز م یرا روروزنامه را تا کرد و آن امیرعلی
 :گفت  داشت،یخود بر م یهاچشم

  یهوسوال کرد؛ اما  مادربزرگتون اومد شرکت. اولش درمورد کسب و کار ازم  دیروز 
 .یدکش  یشبا عموتون رو پ یدار بحث د

از آن   یول کردیبه شهرزاد انداخت. حال او را درک نم یجمله را گفت و نگاه  این
 :اشت و گفتباخبر بود. چشم از شهرزاد برد

نداشتم و ندارم   یرابطه برقرار بشه. اصال دل خوش یناصرار کرد تا دوباره ا یلیخ-
. حرف، حرف  شناسیدیاما خب مادربزرگتون رو که م یره؛بگرت صو یدار د ینکه ا

 .کرد  شهینم  یشخودشه و کار

 یامتوجه او شد و با آرنج خود ضربه   ینازد؛ اما خداروشکر فقط ش   یپوزخند  شهرزاد
بشنود. با   یگر ها را بار دحرف  ینکه ا  شدیشهرزاد زد. شهرزاد باورش نم یبه پهلو

جمالت را   ین بعد از گذشت پنج سال پدرش هنوز ا ودشیمگر م کردیخود گمان م
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نرم شده است؛ البته شده بود وِاال   یاواخر کم ینا کردیحس م یاورد؟بر زبان ب
 .قدر خونسرد رفتار کندامکان نداشت حرف مادرجان را بشنود و آن

  ید به چانه خود کش  یبه او نداد. دست   یشتر فکر کردن ب  یاجازه   یگر د  یرعلیام  جمله
 :گفتو  

که چندسال    ییهافکر کنم. به هرحال اتفاق  ید ندادم؛ چون با  یمن هنوز جواب قطع -
حال بد   تونیمینم کدوم یچ گذاشت و ه  یر ما تاث یهمه  یرو یتاد به نحواف یشپ

 .یمها رو انکار کناون سال 

 :را برداشت و گفت یکاستکان کمر بار شینا،

  ی از نظر من رو  یول  ینرو انجام بد   دونیدیخودتون صالح م  یبگم؟ هرچ   یواهلل چ -
 .یدو به حرفش گوش کن ینننداز ینمادرجون رو زم

از  یانداخت، منتظر واکنش یسر خود را آرام تکان داد. به شهرزاد نگاه  امیرعلی
قصد داشت که  یا. کردیم یر س یگریشهرزاد در عالم د  یاجانب او بود؛ اما گو 

ها همانا و تازه شدن  با آن  یدار حال دپرت کند. به هر  یگرید یحواسش را به جا
 .درد دل شهرزاد، همانا

  ی ها بر رواز آن یآثار یگر بلوزش کلنجار رفته بود که د هاییشهقدر با رآن شهرزاد
را به دهان خود بگذارد،  یکه سوهان عسلقبل از آن  یمانمانده بود. ن یبلوزش باق 

 :گفت

 ی؟ندار یشهرزاد؟ نظر گییم یخب، تو چ -

قورت  نداشت. آب دهان خود را  یماسوال را از جانب ن ینا یدنانتظار شن زادشهر 
  یرعلی به پدرش که تا آن لحظه چشم بر او دوخته بود؛ انداخت. ام یداد و نگاه 
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هراس داشت که به صورت دختر  یددوخت. شا یز نگاهش را از آن گرفت و به م
او که اکنون   یینده در آ   یرایجو  یکبه هرحال    کرد،یشرم م  یدهمخود نگاه کند. شا

 .اشتشهرزاد شده بود، نقش د یبرا یتلخ  یگذشته

 :زد و گفت یروح  یدوخت. لبخند ب   یماچشم از پدر خود گرفت و به ن شهرزاد

 !و صالح هست  یر که خ  یبگم؟! هرچ  یمن... من چ -

 :سر خود را آرام تکان داد و گفت یما. نشدی او به وضوح حس م یدر صدا لرزش

  ین ا . انشااهلل اگر صالح باشه افتهیم افته،ی که بخواد اتفاق ب   یزی. هرچموافقم-
 .شهیدوباره برقرار م  یوندپ

 :و گفت یدخود را نوش یجرعه چا ینآخر شینا،

 ...تا اون موقع ینممنم موافقم. حاال بب-

 :انداخت و گفت یرعلیبه ام یزد. نگاه  یمهخود را نصفه و ن حرف

 یم؟قراره بر یک   ی،راست -

 :و گفت یدبه صورت خود کش یدست  امیرعلی،

 .پنجشنبه انشااهلل-

را به   یشهاو انگشت ید. لب خود را گزیزدبود تا قلب شهرزاد فرو بر  یکاف   همین
اصال چه  کرد؟یم یدقدر زود او را مالقات کند؟ چه باقرار بود آن یعنیهم فشرد. 

و   چرخیدندی و مام در ذهن اها مدسوال ینا کرد؟ی در مقابل او رفتار م ید جور با
 .فکر کند اوبه  یقهشهرزاد هر دق شدندیباعث م
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بودند و خود را   ینگفتند. هر کدام مشغول به کار  یزیچ یگر ها داز آن یکهیچ
. دادیانجام نم یاما شهرزاد در خود فرو رفته بود و کار دادند؛ی سرگرم جلوه م

 .ها را هضم کندقدر زود آن ن آ  توانستیپدرش بود. نم یهاحرف  یر فکرش درگ

زد و تماس   یاسمش، لبخند یدنآمد. با د یرون ب یخودب یاز فکرها یلزنگ موبا  با
 .را برقرار کرد

 جا؟ینا یایب تونییالو، شهرزاد... م-

او را از پشت خط  ییهو گر ینغمگ یخود را درهم فرو برد. صدا یابروها شهرزاد
شت. در اتاق را بست  سمت اتاقش گام بردا . از جا برخاست و بهکردیاحساس م

 :و گفت

 کنی؟ یم یهچرا گر شده؟ی چ  شنوی؟یمنو م یالو، سوگند صدا-

 :خود را با دست، پاک کرد و گفت یهااشک  سوگند،

 .کمکم  یا... توروخدا بمیرمی. دارم از درد میستمنه اصال خوب ن-

به سمت کمد  د،کر یکه با او صحبت مطور نگران شد. همان یگر د شهرزاد
را بر شانه انداخت    یفشک  یمانتو و شال را برداشت. دسته  یکرفت و    یشهالباس

 :و گفت

 شده؟ی نکن و تا برسم بهم بگو که چ  یه... گررسمیاآلن م-

 .او شرح داد یرا برا یز خود برخاست و همه چ یاز جا یبه سخت  سوگند،

*** 
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  یشه و ش یدهفرشته، خواب یک مانندشد.  یرهت و به او خخود را کنار گذاش موبایل
 .در دستش درحال افتادن بود یر ش

تکان خورد؛ اما  یخود بلندکرد. کم یپا یبه سمتش خم شد و او را از رو کمی
طور که او را در آغوش گرفته بود، به سمت اتاق رفت  را باز نکرد. همان  یشهاچشم

 .تخت گذاشت یو او را رو

سرش قرار داشت، برد و آن را روشن کرد.   یکه باالتخت او؛    ینی تزئ  یز وبه آ   دستی
آن   یها بلندشد. محو تماشاآهنگ همزمان با رقص اسب  یکه صدا   یدنکش  یطول

 .شده بود یش

است، اتاق را ترک کرد و به سمت   یدهکه مطمئن شد که او خواب  یبعد، زمان  کمی
در قفل در   یدکل  یگام برداشت. قصد داشت وارد آشپزخانه شود که صدا  یراییپذ

و خود را به پشت ستون   یدکامران است؛ اما باز ترس  دانستیکه م. با آن یدرا شن
راحت شد. نفسش  یالشخ ید،که او را در چهارچوب در د  یآشپزخانه رساند. زمان 

 .داد و از پشت ستون کنار رفت یرونرا محکم ب

که   یحالزد و به سمتش رفت. در  یچندشب به خانه برگشته بود. لبخنداز  بعد 
 .متوجه حضور او شد کرد،یم یزانآو یدیخانه را به جاکل یدو کل ینماش یچسوئ

که اکنون او را  کنج لب خود نشاند. از آن یدهانش را قورت داد و لبخند آب
 .او رفت خرسند بود. در خانه را بست و به سمت یار بس دید،یمقابلش م

. عطر او را یداو را در آغوش کش بزند؛ اما کامران امان نداد و یخواست حرف  پگاه
  یگه نخواهد داشت؛ اما د یکار عواقب خوب   ینا دانستیفرستاد. م هایشیه به ر

 .غرق شده بود یوصف نشدن  یکار از کار گذشته بود و او اکنون در آرامش 
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بد باشد   کهین نداشت. نه ا  یحس خوب  تعجب کرده و  یار حرکت او بس ین از ا پگاه
موقع شب در ظلمات، او را در  شود؛ اما انتظار نداشت که آن و بخواهد از او جدا 

 .یردآغوش بگ

 یکسر  یبودند که اگر صدا  یهردو بند آمده بود. هم پگاه و هم کامران درحال  نفس
 .یایندب یرونب یکدیگر ها حاالحاالها قصد نداشتند از آغوش آن  شد،یبلند نم

که به او نگاه کند، به  آن دون و ب یدآمد. لب خود را گز یروناز آغوش او ب پگاه
نتواند  یگر د کرد،یخجل زده بود و گمان م یار قدم برداشت. بس یسمت اتاق کسر

 !اندازدیب  یدر صورت او نگاه 

تاب  ینخواند. قلب او به باال و پائ یاو الالئ  یرا در آغوش گرفت و برا کسری
کار را کرد؟    ینند. چرا امانند قبل با او رفتار ک تواند ی نم یگر د دانستی. مخوردیم

عقل خود را از دست داده بود.   یگر کار خود داشت؟ حال پگاه د  یناز ا  یچه مقصود
بدتر بود. او   یلیاو که خ یتک کند. وضعدر  احال بد شهرزاد ر  توانستیاکنون م

تا عقل از سرش   کردیکه چطور با او رفتار م  دانستیو م  شناختیداداش خود را م
 !بپراند

. لسیدیبود که در آغوش او آرام گرفته بود و انگشت شست خود را م  یمدت   کسری
و بعد از  به او نگاه کرد  یتخت گذاشت. کم یو او را رو یداو را بوس یشانیپگاه پ

 .از اتاق خارج شد یمدت 

 شد ی کار باعث م  یناما ا  یاید؛ن  یرونبه اتاق برود و تا صبح ب  یکراست داشت    قصد 
  ی بود؛ منته  طورهم ینندارد. البته هم  یحال خوش  یا   یدهت کشاو گمان کند که خجال

 .کامران متوجه حال بد او شود  خواستینم
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  یدا آرام به اطراف خود انداخت و او را پ یقدم برداشت. نگاه  یراییسمت پذ به
 شرتیکه ت   ی. برگشت و او را درحالیدکش  یقیراحت شد و نفس عم  یالشنکرد. خ

و چشم از او برداشت. کامران   ید. لب خود را گزیافت  کرد،یبه تن م  یجذب مشک 
 :به سمتش آمد و گفت

 !ید؟خواب یکسر-

 :و گفتسر خود را تکان داد  پگاه

 .خوابمیم یششپ رمی. منم االن میدآره... خواب-

 :او گذاشت و گفت یهاشانه  یرا رو یشهادست کامران

. بسه انقدر زحمت یسرتو اتاق ک رمیتو اتاق من و من م رییشما م یر،نخ-
 .تو چشمات نگاه کنم شهی! روم نمیدیکش

قرار داشتند،  یشهاانهش یاو که بر رو یو مردانه یاستخوان  یهابه دست پگاه
 :انداخت و گفت ینگاه 

 !که  یدمنکش یزحمت... زحمت -

 :را برداشت و گفت یشهادست ی،بعد از مدت  کامران

 ی. خودم چندروزیتون و استراحت کنونخ یبر تونییام. ممن فردا کال خونه -
 .هستم جاینا

شد. سر خود را آرام تکان داد و   ینغمگ یار که مجبور بود فردا برود، بساز آن  پگاه
 :گفت  یرلبز

 کنی؟ی م یرونمب-
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 :و گفت ید. بلند خندیدحرف او را شن  کامران

 گفتم   کنم؟  یرونرو ب یمحترم ین باشم که بخوام خانم به ا یمن؟ من خر ک  ی؟ک -
 .... وِاالیاستراحت کن کمیه یو بخوا یخسته شد یدشا

شد. صورت خود را   یرهادامه نداد. پگاه سر خود را بلندکرد و به چشمان او خ  دیگر 
 :پرسش تکان داد و گفت یبه نشانه 

 وِاال؟ -

 :زد و گفت او ضربه  یشانه یخونسرد شد. دو، سه بار به رو کامران

 .خوببرو... برو بخواب دختر -

بابت خوشحال    ینقدر از اچه   نگفت و به سمت اتاق او روانه شد.  یزیچ  یگر د  پگاه
 .تخت کامران صبح کند  یشب خود را به رو  توانستیبود که م

. بالشت او را سفت در دست گرفت و یدتخت او پر یرو یجاناز شور و ه لبالب
 ادوکلنش را یبو

 .کرد  استشمام

*** 

 :یدپرس یا نگران را از پزشک گرفت و ب نسخه

 شه؟یدکتر، حالش خوب م یآقا-

 :به سوگند که از درد به خود مچاله شده بود، انداخت و گفت یاه نگ دکتر 

 .شهیبعدش انشااهلل بهتر م یول کشه؛یدو روز طول م  یکی-
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صحبت با  یکرد. بعد از کم  یسر خود را تکان داد و او را تا دم در، همراه  شهرزاد
 .شت و کنار او لبه تخت نشستدکتر، به اتاق برگ

 دانست ی او انداخت. واقعا نم  روحیبه صورت ب   یاو را در دست گرفت و نگاه   دست
و گمان کرد   یداز او نشن  ییصدا  یگر د  یشانهاصحبت  یانکند؟! در راه م  یدکه چه با

 دانستی بود و او نم  به او رساند. در بسته  یعبد شده. خود را سر  یار که حال او بس
  یدک   یدمن رفت و کل  یبه سمت الب   بگیرد؟کمک    یاخبر دهد    یبه چه کس  دیکه با

 .کردیافتاده بود و ناله م ینزم یکه رو  ید؛او را د یواحد او را گرفت. زمان 

که مجبور بود به او انداخت. از آن یچشمان خود را باز کرد و به او نگاه  سوگند
خود را صاف کند.  یا صدا. تالش کرد تکردید و رنج ماحساس در  ید،دروغ بگو

 :دست او را فشرد و گفت

 ...که  یبرو... خونتون... مرس-

 :و گفت  یدحرف او پر یانم شهرزاد

 .ذارمی حالت تنها نم ینبا ا جوری،ین چرت نگو سوگند. تورو ا-

 :کرد و گفت  یشهاگونه  یاشک در چشمانش را روانه  سوگند،

 .ش، لطفا من رو ببخششهرزاد... ببخ-

گفت که داروها اثر کرده و چشمان او درحال بسته شدن   ی را درحالله جم این
 .بودند

جمله را به او   ینکه چرا ا  کردیشد. با خود گمان م یره با تعجب به او خ شهرزاد
که دکتر به او زده بود، گذاشت    ییهاجمله او را بر حسب آمپول  ینگفته است؟! ا

 .لرزیدیمبدن او مدام  گرم بود؛ اما  یار نکرد. هوا بس یفکر یگر و د
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که با قرص و آمپول پر    یز م یو از جا برخاست. رو یدباالتر کش یاو را کم یرو پتو
اتاق را ترک کرد و   یافت، ینانکه از حال او اطمشده بود را مرتب کرد. بعد از آن

 .شد یراییوارد پذ

قبل از   را بکند!  یکار  ینپدر بتواند با دخترش چن یککه   کردیگاه گمان نم  هیچ
سوگند   یتدارد؛ اما حال که وضع یبا او رفتار بد یرعلیکه ام  کردیمشب، گمان ما

مانند پدر سوگند ندارد. سوگند   یکه پدر  کردی هزاران بار خدا را شکر م دید،یرا م
  یت چون از وضع  یهم کالم شده بود؛ منته   هرزادبا ش  بار قبال در مورد پدرش  ینچند

 بار یک . هر چند وقت  کردیبه سرعت بحث را عوض م  کشید،یبد پدرش خجالت م
 یکارها  یر درگ گفتیم گشتینبود و هرگاه بر م یو از او خبر زدیم یبشهم غ

 .گرفته   یپدرش بوده و از دانشگاه مرخص

تا  ماندیکنار او م  یچندروز یدمبل ولو شد. با یچشم برهم گذاشت و رو شهرزاد
با   کردیبه حال خود رها کند. گمان م  جور ین ااو را    توانستیازش مراقبت کند؛ نم 

 .یاوردبه سر خود ب ییکه دارد، بال  یتیوضع ینا

سوگند او را از   یلداشت مانتو و شال خود را از تن جدا کند؛ اما زنگ موبا  قصد
کرد.   یداپ  یز کنار م  ین،زم  یاو را رو  یلسمت صدا رفت و موباحرکت باز داشت. به 

اسم فرنود، قلبش فرو    یدنشد و با د  یرهفحه خشت. به صرا بردا  یلخم شد و موبا
خاطر   ینبه ا ید . شاشدی خراب م حالش شنید،ی. هرگاه اسم نامزد او را میختر

 .داشتند یبود که آن دو تشابه اسم

 یان او را در جر یدنه؟! اما با یااست  یکار درست   جواب دادن به او دانستنمی
مطلع سازد.  یانجر یناو را از ا خواستینم هم سوگند از قصد  ید. شاگذاشتیم

است. به هرحال ممکن بود بازهم   یحصح یچه کار  دانستیواقعا دودل بود و نم 
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 یهدکم یلدل ینبدهد. به هم رازنگ بزند و سوگند خواب باشد و نتواند جواب او 
 .را کنار گوشش گذاشت یلاتصال را زد و موبا 

 :و گفت یدکش  یقیعم نفس

 بله؟ -

آرام بر زبان   یار . شهرزاد گمان کرد چون آن بله را بسیامداز پشت خط ن صدایی
که پشت   یکه کسنکرده؛ اما فارغ از آن یافتدر یآورده؛ از فرِد پشت خط جواب 

 .همان بله، غرق در فکر شد یدنخط قرار داشت، با شن

  ی و سع  از کنار گوش خود کنار برد. لب خود را با زبانش تر کرد  یتلفن را کم  رادمهر 
  یگر د بار یک چه کند؟! دوست داشت  دانستیکرد آرامش خود را حفظ کند. نم

وش خود برد. با را سمت گ یلاو را بشنود. چشمان خود را بست و باز موبا یصدا
را از   یش تا بلکه صدا یاوردب بانرا بر ز  یگرید یکاش جمله   کرد،یخود گمان م

 .پشت خط بشنود

 :داد و گفت یرونحکم ب. نفس خود را مکالفه شده بود  یگر د شهرزاد

 ! آقا فرنود... الو؟شنوید؟یمنو م یصدا-

کنج لب خود نشاند و    یلبخند کمرنگ   ید،که اسم خود را از زبان او شن  یزمان   رادمهر 
اسم خود را از زبان او بشنود.  یگر بار د کردی گاه گمان نم  یچغرق در آرامش شد. ه

  یک از زبان او  یزیهرچ   یول زد؛یم یشمهر« صدااوقات همان »راد یشتر که ببا آن 
 .داشت یگرید یجلوه 

را   یلو موبا یداز پشت خط شن ییقصد داشت تلفن را قطع کند که صدا شهرزاد
 .نزد گوشش برد
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 ...که  یستیهمون ل ینجناب سرگرد ا-

 ینیرا از کنار گوش خود دور کرد. چ یلبه سرعت چشمانش را گشود و موبا رادمهر 
 نییشابر پ

آرامش خود   کردیم   یطور که سع. دست خود را سمت در دراز کرد و همانانداخت
 .را حفظ کند، اشاره کرد که اتاق را ترک کند 

 .کرد و از اتاق خارج شد  یمعذرت خواه  یرلبشده بود، ز یجکه پاک گ  احمد

آن ضربان   یکآشنا با گوشش برخورد کرده است.  یاکلمه   کردیگمان م  شهرزاد
نگفت   یزیچ  یگر را کنار بگذارد. د  یاالتود ناسزا گفت که خباال رفت و به خ  قلب او

 .تلفن را قطع کرد ی،معطل یو ب 

  یرا به رو  یلداد و موبا  یرونبوق ممتد، نفس خود را محکم ب  یدنبعد از شن  رادمهر 
مسئله   ینورد ا. قبال در مبیندیاو را نم  یگر پرت کرد. گمان کرده بود که سوگند د  یز م
بت کرده بود. بارها به او گوشزد کرده بود که روابطش را با شهرزاد  سوگند صح با

موارد   ین . متشابه اکردیرفت و تنها بودنش را بهانه مینم یربار قطع کند؛ اما او ز
و   شودیخراب م  یز بار که رادمهر مطمئن بود که همه چ  یکآمده بود.    یشپ  یار بس

 .گرفته بود  قرار  یتیدر بد موقع

  یببرد. سانس  ینماروز جمعه بود و رادمهر به سوگند قول داده بود تا او را به س  عصر 
که شهرزاد    یانتخاب کرده بودند، هفت شب بود. درست زمان  یلمف یدن د یکه برا

 .به همراهش برود  یهقبول کرده بود به اصرار هد

 به سمت یخوراک  یکم  یدخر یسوگند را داخل سالن فرستاد و خود، برا رادمهر،
  یی بود تا نوبتش بشود، صدا یستادهطور که در صف بوفه ارکت کرد. همانبوفه ح

  یده صدا را شن ینهم ا یگر بار د یککه   کردیآشنا با گوشش برخورد کرد. گمان م
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خود را کرد و نوبت به    ید خر   د،بو  یستادهبوفه ا  یکه پشت به او، جلو  یاست. مرد
 .یدرادمهر رس

که پشت    یکارت خود را به زن   یل،و پاست یبسته چچند بس یدن عد از خرب رادمهر 
 .یردبود، داد و منتظر شد تا آن را پس بگ یشخوانپ

 .یداو را شن یکه صداتا آن  رفتیم یشخوب پ یز چ همه

 کنی؟یم یکار چ جاین سوگند؟ تو ا-

زن  یصدا یانجام دهد. حت  یکار یچه توانستی. نمیستاداز حرکت ا رادمهر 
  یت جمع  ین. به سرعت کارت را از او گرفت. خود را بشنیدینم  یگر مقابلش را هم د

 .یستادا یگم کرد و پشت به ستون 

سر خود را کج کرد و با   یه،تازه کند و بعد از گذشت چندثان یصبر کرد تا نفس  کمی
را در دست   یسهرا درهم فرو برد و با غضب ک  یشچشم دنبال آن دو گشت. ابروها 

 .خود مچاله کرد

که بر   یاخم ی. حال به جایندآرام شد؛ بهتر توانست او را بب یه کمکاز آن  بعد
لبخند کوچک، کنج لب خود نشانده بود. چقدر دلتنگ او شده    یکداشت،    یشانیپ

خود را    یموها  ه،یشاو را تماشا کند. مانند هم  یر دل س  یک  توانستیبود. اکنون م
 .داشت یاساده یشاز باال بسته بود و آرا 

بود و   یستادهکوچِک او دل رادمهر را برده بود. در مقابل سوگند ا  یزهایچ همین
غم داخل  توانستی. از همان فاصله دور هم م کردیم یدوستش را به او معرف 

ادرش به او شرمسار بود که نتوانسته بعد از مرگ م یار اش را حس کند. بسچهره
ود؛ اما خب اده بفرست یبزرگ  لاو دسته گ ی. البته از طرف خود برایدبگو یتتسل

 .با او را پر کند یصحبت و دلدار یجا توانستینم یز چ یچه
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گذراندن وقت خود بدون مادرش بود، رادمهر   یها که او سخت در پآن سال  در 
کرد با پدرش در   یبارها سع .  آمدیاز دستش بر نم  یفقط از دور نظاره گر بود و کار

درست   یز داشته باشد تا همه چ  بر ص  یآن مورد صحبت کند و او را قانع کند که کم
 .گذاشتینم یباق  یزیچ یادبه جز اخم و فر یشود؛ اما عل

کنار زد و به گنبد    یازجا برخاست و به سمت پنجره حرکت کرد. پرده را کم  رادمهر 
  ی به او سالم کرد و چشمانش را بست. صدا یرلبشد. ز یرهامام رضا خ ییطال
 یهمه گرفتار . با آنبخشیدی م یرا تسلادمهر جان ر  شد،یکه از حرم بلند م  یقرآن 

اعصاب خود را کنترل   یتوانست کمیجا مکه داشت؛ حداقل آن  ایی و مشغله فکر
 .داشته باشد یشتریکند و تمرکز ب

*** 

که توانسته بود به سوگند  . از آنگذشتیسه روز از بازگشت شهرزاد به خانه م   دو،
 یکمک 

به   ی. قرار بر آن بود که پس فردا همگ کردیم یتبکند، احساس رضا یز ناچ حتی
 .جوشیدیو سرکه م یر مادرجان بروند و دل شهرزاد مانند س یخانه

در خلوت  یوقت  یگر د یو از طرف  کردیم یاو را عصبان  یناش یهاطرف حرف  یک از 
 .شدیحالش بدتر م کرد،یفکر م افتدیکه قرار است ب   ییهاخود به اتفاق

 دانستیبا او صحبت نکرده بود، چرا که شهرزاد ما در آن مدت  بود که کهرب  عجیب
  پرسد یاگر او متوجه شود که قرار است با رادمهر روبه رو شود، مدام از او حالش را م

 .کند  سر صحبت با او را باز  کندیم یسع یابه هر بهانه  یا

 تیار اخی. ب یددستش پاش ی روغن به رو یابود؛ که قطره  خودیب  یهمان فکرها در 
که تازه به خود  انداخت. مثل آن  ینرا بر زم  یبه عقب برداشت و قاشق چوب   یقدم
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از   یشده بود و بخار حاو یاهکه دور و اطراف آن س  یتابهبه ماه یآمده باشد، نگاه 
 .انداخت و به سمت گاز رفت شد،یاز آن متصاعد م یسوختگ 

گاز را خاموش   یر ز یت،عصبانآب سرد قرار داد و با  یر ز ینک،را داخل س ماهیتابه
به دست خود انداخت. پوست   یآب را بست. نگاه   یر کرد. به خود ناسزا گفت و ش

به و  ید . شهرزاد لب خود را گزکردیدستش، قرمز شده بود و جلز و ولز م یرو
 .سمت اتاق مادرش گام برداشت

  ت و جس ی. بعد از کمیدکش  یرونداروها را ب یفخود را سمت کمد برد و ک دست
دستش  یاز آن را به قسمت سوخته یکرد و کم  یداپ یپماد ضد سوختگ  یکجو، 

 .یدمال

اگر او در کنارش بود، حال    ید نبود مادرش را حس کند. شا  توانستی درست م  حال
از  یکم  ی. درست نبود که آن دو را در فاصلهکشیدیکمتر عذاب مداشت و   یبهتر

 !هم، از دست بدهد

. گریستیم  صدایو شهرزاد ب   شدندیم  یشهاگونه   یروانه  ،اختیاریب   هایشاشک
 .یدتخت دراز کش یمادرش را در دست گرفت و همراه با آن، رو  یاز بلوزها یکی

که فرو فرستاد. با آن  هایشیه برد و عطر آن را به ر اشینیب یر بلوز را ز ییقه
 یرو رش را بر عطر ماد یاما شهرزاد هنوز بو گذشت؛یاز فوت مادرش م یچندسال

 .کردی بلوزش احساس م

که داشت تنها   یبد یتقدر زود رفت؟! چرا دخترش را در وضعرفت؟ چرا آن  چرا
که  ی! درست در زمان آسوده ساخت؟ یگذاشت و خود را از هرگونه درد و رنج 

  ی داشت، تا با او حرف بزند، تا دست نوازش   یاجاحت  یاز هر زمان   یشتر شهرزاد به او ب
 .رفت ، او گذاشت وبر سرش بکشد
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بلوز مادرش زد. لب خود را با زبان تر   ینرم به رو  یارا گرفت و بوسه  اشینیب آب
 .کرد  یهمهمرا شد،ی روانه م یشهاگونه   یرا که به رو یشهاکرد و اشک 

است و به خواب  یچه ساعت  یدفکر کرد؛ که نفهم یر به گذشته و اتفاقات اخ قدر آن
. مادر چراغ  یستاز، از دست دادن مادر ن یزتر گانغم  یز چ یچفرو رفت. ه یقیعم

آن خانه را روشن کرد.   توانینم یچلچراغ  یچخانه است و اگر خاموش شود با ه
! سر ندونم کنیمیم یبا او بد رفتار و دانیمیکه هست، قدرش را نم یزمان 
  یمداومش، سر نگران  یهاسر سوال  یمان،در کارها اشیسر کنجکاو هایش،یکار

که   رسدیهم م یکه روز  یدرحال کنیم؛یبرخود م یاز حدش، با او به سرد یشب
 کنیمی. آن زمان که حس مخوریمیدر کنارش را م یشتر ب  یقهدق یک حسرت 

به او   یخبر یچکه هراحت، بدون آن  یال و ما با خ شودینگرانمان م خودییب 
درست در آن  یم،گذرانیو با دوستانمان، وقت م رویمیم یروناز خانه ب یم؛بده

تا   دوزدیو مدام چشم بر در م گذراندیرا پشت سر م یقدقا ین ترزمان، او سخت
اتفاق کوچک    یکبه خاطر  . درست در آن زمان که تو  گرددیبر م  یفرزندش ک   یندبب

غذاها   ینکارها و بهتر  یناو با بهتر ی؛دختر در جهان هست  ینبدبختر کنییفکر م
! تو کنیینگه دارد و تو آن را درک نم یال از زندگ که تو را خوشح  کندیم یسع
به آن اندازه   وقتیچ ه یراز ی،گاه محبت مادرت را حس کن یچه توانیینم

 .داشت یو نخواه  یادوستش نداشته

 یو به رو  ریز یآن خانه فرو م یربنایخانه است. با رفتنش، ز یکچهارچوب  مادر 
  یکس یگر کرد که د  یحس خواه  ینبودش را در زندگ  ی. زمان شودیسرت آوار م

در را با  رسی،یکه خسته از راه م یرا نوازش کند، تا زمان  یتتا موها یستن
 ینیزم  یفرشته  ین. قدر اندباز کند و صورتت را غرق در بوسه ک  یتبه رو   ییخوشرو

 !را پر کند اشی خال یجا تواندینم کسیچ . بعد از رفتنش، هیدرا داشته باش
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*** 

خود را ماساژ   یکه زانوها  یتخت نشستند. درحال  یدو به رورفت و هر او را گ  دست
 :گفت  داد،یم

بهت بزنم، صحبت امروز و فردا  خوامیکه امروز م  ییحرفا ینا یزم،دخترم... عز-
 آرییشکر به جا م یصدهزار بار سجده   یو روز  آدی! تا آخر عمر به کارت میستن

 .ییدحرفارو از زبون من شن ینروز ا یهکه 

 :سر خود را آرام تکان داد و گفت شهرزاد

 !مادرجون؟ یکارکنم،من چ گینیشما م-

 :رفت و گفتدست شهرزاد را گ مهرانگیز،

هم قرض کن و قشنگ به حرفام   یگهجفت گوش د یهدخترم... پس  یکالآ بار-
 ی سر یه . هرروز یستمشخص ن یادن ینمادرجون، عمر آدم تو ا ینگوش بده. بب

رو ترک   یادن ینزود ا یلیخ یامرز مامانت... خداب ین. همرنیم یرس یهو  آنیم
بود. تا پاش  قدمیبود. عروس خوش  ینیخانم نازن یلیکرد. خدا رحتمش کنه، خ

حل شدن. انگار با خودش   یکبارهخونه بازشد، تمام مشکالت پدرت هم  ین به ا
رو تازه کنم.   دلت  داغ  خوامینم  یم،خونه. حاال بگذر  ینسحر و جادو آورده بود تو ا

ده   یو من تو یداغدار شد ی سالگ  یسته، بنوزد یسخته... تو تو یلینبود مادر خ
 .دادم و هم مادرم رو تهم پدرم رو از دس ی،سالگ 

 :گفت  یرلبخود را پس زد و ز یهااشک شهرزاد،

 .خدا رحمتشون کنه-



  

 
108 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

به ه ک یاکنج اتاقش رفت. پارچه یاطیازجا برخاست. سمت چرخ خ مهرانگیز،
 .نشست یصندل یت و به رو بقچه کنار چرخ، برداش یبود را از رو یدهخر ی،تازگ 

 :چشم گذاشت و گفت  یخود را به رو ینکرا روشن کرد. ع چرخ

 .برسم جاینحرفارو زدم که به ا  ین. اصال ایزمعز یامرزهخدا مادرت رو ب-

  یش ا درست درجاور و آن ور کرد ت  ینآن را ا  یسوزِن چرخ گذاشت. کم  یر را ز   پارچه
 یچرخ را در دست گرفت و آن را به حرکت در آورد. صدا ی. دستهیردقرار بگ

 .پارچه بلندشد یسوزن به رو یهادوختن و ضربه 

 بار یکخاطر بود که    یندخترم. من اگه رفتم با بابا و عموت صحبت کردم، فقط به ا-
 .ینمهام رو دور هم ببها و نوه قبل از مرگم همه بچه یگهد

 :یدحرف او پر یانکرد و م  یاخم شهرزاد

 .ینسال زنده باش  یستمادرجون؟ انشااهلل صد و ب یهچه حرف ینا-

 :و گفت یدخند یکم  مهرانگیز،

  یار همه زنده بمونم. حرف رو حرف ن ینچه خبره دخترم؟ عمر نوح ندارم که ا-
. یریل بگغم بغ یزانو ید تو نبا جا،ین ا یانفردا که قراره همه ب گمیدخترجون. م
نبود.  جایناتفاقا افتاد، ا ینکه ا  یخترم. رادمهر زمان خودت باش د یبه فکر زندگ 

. یلرابطه قطع بشه. بنا بر چنددل ینبود بچم. اگه بود امکان نداشت ا یتمامور
 ...من بگم یستو الزم ن دونییرو که خودت م یکیش

 :و گفت  یدحرف او پر  یانبازهم م شهرزاد

 یل؟به چه دل... دونمی نه نم-
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سر خود را به   کرد،یوصل م یکدیگر که دو پارچه را با سوزن به   یدرحال مادرجان
 :گفت  یرلبدوطرف تکان داد و ز 

از زبون  خواینیهم م بار یک که هست رو  یزیآخ از دست شما جوونا. هرچ-
بشنون و عقلت هم   یشتر ها بتا بلکه اون گوش گمی. باشه مادرجون میدبشنو

 یزیق تو بود دخترم، هنوزم هست. چکار کنه. رادمهر عاش تر یاب درست و حس
 یخواد و چ یم یچ  شم،یاما من بزرگش کردم و از نگاهش متوجه م گه؛ینم
رو دوست نداره. اما مادرجون،   یزیرو دوست داره و چه چ یزی. چه چخوادینم

ت صور  ین،مسئله رو حل کن کهینا ی. تو و اون بچه به جا یستراحش ن ینا
بهت  تونمی که االن نم  یلیدرجون، اون پسر بنا بر دال. ماکنیدی ئله رو پاک ممس

نابود کرد. االن چندساله که با   یدست   ستیدختر نامزد کرد و خودش رو د  یهبگم، با  
. خودش یچیمادر، ه یچیعشق... ه یمحبت، کم یاز کم یغاون دختر نامزده، در

که   جاینا  یایتر شد. مادر نگفتم ببختبد  یچارهاون دختر ب  یچی،که بدبخت شد ه
  یستبدم. قرار ن یکه بهت درس زندگ   یایگفتم ب  ینرو بهت بگم. واسه ا یزاچ ینا

 یلی. سخته مادر خیو خودت رو بباز  یجا بزن  یدی،پس فردا که رادمهر رو د ،فردا
غلط،  یاکرد. اون حاال درست   شهینم یشبوده و کار ینسخته؛ اما سرنوشتتون ا

 ینکن مادر، برا یرو نکن. لجباز کار ینتو ا یدختر نامزد کرد. ول یهبسته با  چشم
تا آخر عمرت ازدواج    گمینزن. نم  یببه خودت هم آس  ی،نزن   یببه اون آس  کهینا

کن و    یدا رو پ آلتیده کار رو نکن. قشنگ بگرد مرد ا  ین هم ا ی نکن؛ اما از سرلجباز
 .یفتبعد به فکر ازدواج ب

به مادرجان کمک کند،   یاطیتو خ  کردیم   یکه سع  یاخم کرد و درحال  یکم  رزادشه
 :گفت
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ازدواج    یبا کس  یستهم قرار ن  یمادرجون من اصال قصد ازدواج ندارم. از سرلجباز-
 ...که زود جا زد و خودش رو باخت، من نبودم  یکنم. کس

 :به او انداخت و گفت ینگاه تند مادرجون

پنج سال.    ینتو ا  یدکش  یکه چ   یدی... ندیدیچه رو ندکه اون ب  نگو مادر، نگو... تو-
جمع از طرف پدرش خرد شد. نگو مادر، اون بچه اگه  یکه چنددفعه تو  یدیند

 !بخدا یستحالش از تو بدتر نباشه، بهترم ن

نداشت    یاما خودش هم حال خوب   داد؛ینگفت. حق را به او م  یزیچ  یگر د  شهرزاد
 یبه زمان  یقهچنددق ینامزد کند. برا یکسود با  که بر   شدینم یلو حال بد اوهم دل

 یگر بود! د  یقدر آن روز، روز بد. چهیداو را از زبان کهربا شن  یبازگشت که خبر نامزد
ها  بود و به بچه  یستادهکه در کالس ا  ید. زمان دییم  یزیو نه چ  شنیدیم  یزینه چ

 .د ا او تماس گرفت و آن خبر بد را به او داکهربا ب  داد،یدرس م

 :به سمت او گرفت و گفت یورق دستمال مهرانگیز،

 .حرفا رو بهت بگم یهمادر پاک کن اون اشکارو تا بق-

 .را پاک کرد  یشهانشده بود. دستمال را گرفت و اشک  یشهامتوجه اشک  شهرزاد

داشت که او را قانع   ین بر ا یبا شهرزاد صحبت کرد و سع یلیآن روز خ مهرانگیز،
ها را که گفتن آن حرفخودش باشد. با آن یبرا یدجد یزندگ  یککند تا به فکر 

خودخواهانه فکر کند و او   یدکه نبا  کردیخود گمان م یشاما پ دانست؛یصالح نم
 یانآن دو پا  یها. باالخره صحبتبازداردبدون رادمهر    یدِ جد  یزندگ   یکرا از داشتن  

فردا  یرجان در کارهاجا بماند و به مادگرفت که شب، آن  یمو شهرزاد تصم  یافت
 .کمک کند
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با آن   یاسسبز رنگ که عطر گل  یحمهر برداشت. تسب یخود را از رو پیشانی
 .ذکر گفت یرلبشده بود را برداشت و ز یختهآم

و چروک همسرش،   یننشست و به صورت پر چ  ینزم  یمحسن، کنار او به رو  حاج
د  فرستاد، جانماز خوذکر گفت و صلوات  یکه کمبعد از آن  یز چشم دوخت. مهرانگ

 :گفت  یرلب را جمع کرد و ز

 .شنومیم ی،بگو حاج -

 :کنج لب خود نشاند و گفت  یمحسن، لبخند  حاج

 ی؟قبول باشه، با شهرزاد صحبت کرد-

 :گفت  د،کر یکه چادر خود را تا م  درحالی

 و من انجامش ندم؟  یدبه من بگ یزیشما چ شهیمگه م ی،بله حاج -

 :ان داد و گفتسر خود را آرام تک حاجی،

 نه نشده... قبول کرد؟-

 یرنگ که دورتا دور آن سنگ دوز یدملحافه سف یکبه سمت کمد رفت.  مهرانگیز 
 .شده بود را برداشت و به سمت تخت رفت

 :گفت  کرد،یا عوض متخت ر  یکه ملحافه رو   درحالی

  ی خودش باشه و وقت  یبگه بچم... فقط تونستم قانعش کنم که به فکر زندگ  یچ -
 .خودش رو نبازه ید،مهر و با اون دختره دادر 

 :و گفت یدخود کش یشبه ر یدست  حاجی
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. خودت رو ناراحت نکن،  یادب  یشو صالح پ  یر که خ  یبگم واهلل؟ انشااهلل هرچ   یچ -
هاشون  خونه یهات رو راه ها و نوه بچه یموقع دار ینا افکر کن که فرد ینبه ا

 .کنییم

 :زد و گفت یلبخند مهرانگیز 

 .تنگ شده یلی. دلم براش خیادرادمهر هم ب یشک کا-

 یهاکه دست  یبرخاست. سمت همسرش رفت و درحال  ینزم  یمحسن، از رو  حاج
 :او را در دست گرفته بود، گفت

رو نخور زن. فردا، پس فردا  یزیهرچ ی... انقدر غصهبینییرادمهر رو هم م-
 !ی؟رو بزرگ کن  هاتیجهنت خواییم یچجور

 :و گفت یدخند یکم  مهرانگیز 

 .دهیبه اون روزا کفاف نم یگه! عمر من دی؟حاال کو تا اون موقع حاج -

 :و گفت ید محسن، دست او را بوس حاج

 .یمکار دار  یبخواب که فردا کل  یر . بگبخواب..  یر ... بگیاحرفا بزن  یننشنوم از ا  یگهد-

کرد و هردو  تخت را عوض کرد، چراغ را خاموش    یکه ملحافه روبعد از آن   مهرانگیز 
 .یدندتخت دراز کش یبه رو

*** 

تا مادرجان در اتاق را  کردیم یرا بازکرد. لحظه شمار یشهااذان، چشم یصدا با
 بازکند و او 

 .فشرد  یشتر بالشت فرو کرد و چشمانش را ب  ینماز، صدا بزند. سرش را تو  یبرا  را
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که با آن   باز کرد.خود را    یهاچشم  یگر،. شهرزاد بار دیامدگذشت و مادرجان ن  کمی
 .گام برداشت  یراییآمد و به سمت پذ  یینتخت پا یخواب آلود بود، از رو یار بس

هم ممکن بود؟ مادرجان تا به حال   یزیچ ینخاموش بودند. مگر چن هاچراغ
 یشهرزاد جا ینشده بود، برا یدار نمازش قضا نشده بود. حال که آقاجان هم ب

 .تعجب داشت

اق مادرجان را گشود. چراِغ اتاق خاموش بود و آقاجان  در ات  رفت و   ینها پائپله  از 
را نگاه کرد؛ اما او را نجست. دور و اطراف خود  یدر اتاق حضور نداشت. کم

که چراغ را روشن کند، کنار  خود را باال انداخت و وارد اتاق شد. بدون آن   یهاشانه
 :تخت نشست و گفت یاو رو

! هااشهینماز خودتونم االن قضا م ین؟نکرد رمیدانماز ب یمادرجون... چرا برا -
 .یره... آقاجون هم حتما رفته وضو بگیگهد ینپاش

اخم کرد و دست خود را به   یاز جانب مادرجان بلند نشد. شهرزاد کم  ییصدا  هیچ
 .سرد شده بود یخچالاو مانند  یلخت او گذاشت. در آن گرما، بازو یبازو یرو

نکرد. شهرزاد کم   یاو حرکت   مادرجان را تکان داد؛ امادهان خود را قورت داد و    آب
 :گفت  و آرام یداو را بوس یبازو یکم نگران شده بود. رو

که اگه   دونینی... میگهد ینخب بلندش ذارین؟یسر به سرم م ینمادرجون... دار-
 !گیرهیخدا قهرش م ید،شما نمازتون رو قضا بخون

که . جرات آنیختر د. قلب شهرزاد فرو از جانب او بلندنش یحرکت  یا صدا  بازهم
 .یدخودش کشاو را سمت    یاو را برگرداند، نداشت. بغض خود را قورت داد و بازو
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شهرزاد افتاد. شهرزاد نا خداگاه  یپاها یحرکت برگشت و به رو  یکبا  مادرجان
 :زد یادو با التماس فر  یدکش  یبلند یغج

من  ینخدا چشمات رو باز کن... ببمادرجون... مادرجون چشمات رو باز کن. تورو-
 .یدکن  یدار منو ب  یستالزم... الزم ن یگهخودم بلندشدم، د

  شدند؛ یم  یجار  یشهااشک  یلکه س  یمادرجان را در دست گرفت و درحال   صورت
 :گفت

آبگوشت    ید ... مادرجون باینتنها نذار  جوریین نه... مادرجون... نه توروخدا منو ا-
 ...یدکن  یسرو خ  یاتونلوبد و نخو ینبلندش یم،بار بذار

بدن او  یروکه   یآن زد. درحال یبه رو یاسرد او را در دست گرفت و بوسه  دست
 :زد یادشده بود، فر  یز خ یمن

... توروخدا  یم... فردا، فردا قراره همه دورهم جمع شینمادرجون... بلندش-
 !نداره؟  یده فا  اون نماز   یگهمومن... اگه نمازش قضا بشه د  ین... مگه نگفتیدبلندش

آب  یسکه صورتش خ  ی. درحالیدکش  یبلند  یغ افتاد و ج ینزم یبه رو شهرزاد
انجام   یدبا  یچه کار  دانستینم  یگر بلند، آقاجان را صدا زد. د  ییشده بود، با صدا

بلندشد و   ینزم یاز رو یکابوس بود. به سخت   یکمانند  یشاتفاق برا یندهد. ا
 .خارج شد اقاز ات اندازد،یبه مادرجان ب  یکه نگاه بدون آن 

نداشتند، به سمت  یتمام یشهانکرد. اشک یداخانه را گشت؛ اما آقاجان را پ کل
 یاطپله ح یندوم یکه به رو  یآقاجان را درحال ی،ناباور ینرفت و درح یاطح

 .کرد   یدانشسته بود، پ
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ت که در بدن خود داش  یبا اندک جون   شد؟یبود؟! مگر م  یدهرا نشن   یشصدا  یعنی
 :و گفت یدبه سمت او دو

 محلییاره شما بهش ب ... حتما دوبشهینم یدار آقاجون... آقاجون... مادرجون ب-
 !هااشهی... آقاجون، نمازش قضا میدصداش کن ین... توروخدا بلندشینکرد

که در دستش داشت،   یاو فقط به نامه  دادیاز خود نشان نم  یحرکت   یچه  آقاجان
 .شده بود یرهخ

به آن وارد کرد.   یاو را در دست گرفت و فشار کوچک   یکنار او نشست. بازو  شهرزاد
 .او دوبرابر شده بودند یهاحال اشک 

 :او چسباند و گفت یخود را به بازو پیشانی

 ...... مادر... مادرجونیدبکن یکار  یهآقاجون... توروخدا  -

ها که آن یشتر ب شده بودند و یدار ب هایهشهرزاد، تمام همسا یادداد و فر یصدا از 
 .فشردندیجا آمده و زنگ خانه را مبه آن شناختند،یو حاج محسن را م یز مهرانگ

*** 

کمد برداشت و    یرنگ را از تو  یآن محله، شال مشک   یگاناز همسا  یکی  زهراخانم،
 :گفت  یهو با گر یستادسر شهرزاد انداخت. مقابلش ا یرو

 .رو ببرن یامرز جسد خدا ب آنیمادر، بپوشون خودتو... مردها دارن م-

مانتواش را بست و کنار ستوِن اتاق   یهاد، دکمه بزن یکه حرف بدون آن  شهرزاد
 .یستادمادرجان ا
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وارد خانه شدند و به سمت اتاق مادرجان رفتند.   یخانه بازشد. کامران و عل در 
 .به شهرزاد انداخت و سر خود را به دوطرف تکان داد یسرسر یکامران نگاه 

وارد خانه شدند و   یان،گو یااهللمسئوالن آمبوالنس  یقه،شت چنددقگذ از  بعد
وارد خانه شده و با برادرش   یرعلیبرانکارد گذاشتند. حال، ام یرا به رو یز مهرانگ

 .روبرو شده بود

بر آن داشت تا او را آرام کند و پگاه هم   یبود و سع یستادهکنار مادرش ا  کهربا
را در آغوش   یکسر کرد،ی م یشهاگونه یه روانرا  یشهاکه آرام اشک یدرحال

 .ساکتش کند کردیم یگرفته و با تکان دادن او سع

  یک . او را داخل کردیشده و جنازه او را نگاه م یرهبه اتاق مادرجان خ شهرزاد،
  ین آخر ی. شهرزاد توانست برایدندرا باال کش یپشدار گذاشتند و ز یپز یپارچه 

 .یندببمادرجان را  یبار چهره

که   کردندیتعجب م یاننشدند. اطراف یر سراز یشهانگفت و اشک  یزیهم چ باز 
که فارغ از آن   دهد؟یاز خود نشان نم   یواکنش  یچقدر ساکت شده و هاو چطور آن 

اتفاق سر  گاهیچ. هکردیرا درک نمآن کسیچ بر پا بود و ه یدر دل شهرزاد، طوفان 
طور قدر سرد و صورتش آن آن جاندر دن ماکه ب  ی. زمان کردیصبح را فراموش نم

. با  یندمادرجان را در آن حالت بب یکه روز  کردیشده بود! شهرزاد گمان نم یدسف
  یگران و مانند د ریزدی! چرا اشک نمکند؟ی نم یهکه چرا گر کردیخود گمان م

خواب  واضح بود، چرا که شهرزاد مطمئن بود  یار جوابش بس کند؟ینم یعزادار
 .شود یدار است که ب یقدقا مینو در ه بیندیم

دست او را فشرد و آرام  یسمت او رفت و دستش را در دست گرفت. کم کهربا،
 :کنار گوشش گفت
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 ...کن... توروخدا  یهبگو... گر یزیچ یهشهرزاد... توروخدا -

  ی کهربا شد. افسانه، خود را رو   یهاافسانه، مانع ادامه دادن حرف  یاد و فر جیغ
و   یدکش یینپارچه را پا یپ. زگریستیانداخته و از ته دل م درشما یجنازه 

 .صورت او را غرق در بوسه کرد

چشم از آن دو گرفت و دنبال آقاجان رفت. وارد آشپزخانه شد و او را کنار   شهرزاد
 یداپ یخچال

 .او گذاشت یشانه یفت و دست خود را به رو. سمتش ر کرد

  یش هاگونه  یروانه  ی که به آرام  ییهاکانداخت و متوجه اش  یصورتش نگاه  به
 .شد شدند،یم

و شهرزاد   کردیم یهو روز آقاجان مانند شهرزاد بود. با آن تفاوت که او گر حال
ه، گمان به صورت او چشم دوخت  تر یقخشک شده بودند. اکنون که دق  یشهااشک

 !تر شده استتا به امروز، شکسته یشبقدر از دکه چه  کردیم

که   دانستیاو گذاشت. م یشانه یبان تر کرد و سرش را به روا با ز خود ر  لب
  یهابا نوازش یگر د یقهکابوس است و شهرزاد چنددق یکها آن اتفاق  یهمه

 .شودیمادرجان، بلند م یز آممحبت

*** 

و کاوه   یرعلیتا کفن مادرش را از ام کردیبود و تالش م هیستادداخل قبر ا علی
بار آخر او را داخل قبر گذاشت. بعد از    یبرد و برا   یینار باال و پا . کفن را سه بیردبگ
دستش   یرعلیبرود؛ که ام  یرونبه مادرش نگاه کرد، قصد داشت از قبر ب  یکه کمآن

 .را سمت او دراز کرد
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به   یکه نگاه آمد. بدون آن  یروندست او را گرفت و از داخل قبر ب  ید،شک و ترد  با
 .د و به سمت خواهرش قدم برداشتتشکر کر از او  یرلبز یندازد،او ب

از خاک مقابلش    یادسته  ریخت،یکه کنار قبر نشسته بود و اشک م  یدرحال  افسانه
  یتی ه وضعو در چ کندی که چه م  فهمیدی نم یچ . هیدرا برداشت و به صورتش مال

 !حضور دارد

  ییهاخاک یل،چشم دوخته که با ب یبود و به مرد یستادها یتجمع یانم شهرزاد
بر آن داشت تا صورت   ی و سع  ریختیمادرجان م   یکه کنارش قرار داشت را به رو
 .و بدن او را با خاک بپوشاند

 شد؟یمن یتاذ یکی،چرا او را داخل قبر گذاشتند؟ در آن تار کرد،یخود گمان م با
  یده خروار خاک خواب  یک  یر هراس داشت، پس چرا اکنون، ز  یکیمادرجان که از تار

 مگر قرار نبود که آبگوشت بار بگذارد؟   شد؟یناهار امروز چه م یفتکل بود؟ پس

از قرآن بود، به خود آمد. انگار که تازه  اییه که درحال خواندن آ   یمرد یصدا با
دور و برش را نگاه کرد و   ی. کمافتدیدارد در اطرافش م یباشد چه اتفاق  یدهفهم

را که خودش هم به زور آن   ییبا صدا که در کنارش قرار داشتند را کنار زد.  یتیجمع
 .کرد  یشهاگونه   یرا روانه  یشهااشک الخرهمادرجان را صدا زد و با  شنید،یم

کردند که آرامش   یو پگاه او را گرفتند و سع   یاسمنداشت داخل قبر شود که    قصد
 ی رو یش،هردو زانو ی. به روکردیتقال م یشتر و ب کشیدیکنند. شهرزاد پا پس نم

 .که مقابلش قرار داشت و در مشت گرفت  ییها افتاد و خاک ینزم

 :زد یادخود را خم کرد و بلند فر صورت

کنم؟!  یکار ! مادرجون... من بدون شما چین؟مادر... مادرجون چرا تنهام گذاشت-
 ین؟ادرم... مادرم که رفت... شماهم رفتم
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متوجه شود، به   یکه کساو را آرام کند، بدون آن  کردیم یکه سع  یدرحال یاسمن
و در دل به مسبب تمام آن اتفاقات لعنت   ریختیحال و روز شهرزاد اشک م

 .فرستادیم

 :گفت  یهانداخت و با گر یاسمنخود را در آغوش  شهرزاد

... من تنها بودم... االن یادب ینجون برگرده... توروخدا بگمادر  ینزن عمو... بگ-
 ...تنهاتر شدم

 یشلرز در صدا  کرد،یم  یکه سع  یو درحالست پاک کرد  او را با د  یهااشک  یاسمن،
 :را کنترل کند؛ گفت

... به ذارمیهم تنهات نم یگه... دیشتمحرفو دخترم... من اومدم، من پ یننگو ا-
 .ذارمیتنهات نم  یگه خدا د یخداوند

از  یاتفاقات دور و برش بود؛ که پاک فراموش کرده بود خبر یر قدر درگآن شهرزاد
 .بود  یدو او را نه در خانه و نه در بهشت الزهرا ند یردگرادمهر ب

*** 

که پشت سرش قرار داشتند، اشاره    یرا در دستش جا به جا کرد و به افراد  یمس  بی
 .و فعال حرکت نکنند  یستندکرد تا عقب با

 :را روشن کرد یمس یبه جلو قدم برداشت و ب  کمی

 ی؟جلو رو دار تیمنو؟! موقع یصدا شنوییپنج، م یاسر ... یاسر-

 :آرام گفت  یبا صدا  یمرد  یهقطع و وصل شد و بعد از چندثان  یکم  یمس  یب   صدای

 .یدوارد بش یچک شده، از ضلع غرب  تیسرگرد... موقع-
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 :را سمت دهانش گرفت و آرام گفت یمس یب  رادمهر،

رو قطع کنند. وارد خونه که شدم، خودم   یمشون س  یها بگو، ب ... به تمام بچهیاسر-
 .دمیم یامون پبهت

 یعبور کردنند. در چوب  یرزمینکه پشت سرش قرار داشتند، از ز  یبا افراد رادمهر 
 .خانه شد یاطز کرد و وارد حمقابلش را با

خم شد و به افراد پشت سرش دستور داد تا  یبه دور و برش انداخت، کم نگاهی
 .متفرق شوند

 یکردند. رادمهر، کنار در ورود  یرا ط خانه رفتند و آن  یهاو احمد، به سمت پله  خود
اسحله را در مقابلش قرار داده بود، به احمد اشاره   یکه دو دست   یو درحال یستادا

 .کرد تا در خانه را باز کند

و آن جا را محاصره   رفتندیخانه باال م یوار که همراهشان بودند، از در و د  افرادی
 .رفت تا رادمهر وارد شود قبع یکرده بودند. احمد در خانه را آرام باز کرد. کم

به دور و برش  یو اسلحه را جلو گرفت. نگاه بدون مکث وارد خانه شد  رادمهر 
  یده با پارچه پوش  یشرشانبود با وسائل کهنه که ب  یمیقد  یار خانه بس  یکانداخت.  

شده   یختهر یشهم کم و ب یوارهاشده بودند. سقف خانه ترک برداشته و گچ د
 .بودند

  . برگشت و به یدرا مقابلش کنار ستون د اییهکرد. سا  یط  یکم  خانه را مسافت
حرکت کرد و قصد داشت   یهبه سمت سا  یاطاحد دستور داد تا ساکت باشد. با احت

آمد و   یروناز پشت ستون ب یکه مرد جوان اسلحه به دست   یند پشت ستون را بب
شمان و  بود و فقط چ ه. صورتش را با پارچه پوشاندیستادرادمهر ا یروبه رو

 .معلوم بودند یشهالب
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. رادمهر یندازداش را بزد تا اسلحه یادند فرشد و بل یکبه رادمهر نزد قدمی
به مچ دستش زد که اسلحه   یابه سمتش گام برداشت. با ساق پا ضربه   معطلییب 

را در دست گرفت و از   یش افتاد. قصد داشت فرار کند که بازو یناز دستش بر زم
 .گردن او زد  یینبه پا یاهپشت با اسلحه ضرب 

را   یرونادمهر با دست به احمد اشاره کرد که بافتاد. ر  ینزم یبه رو یهوشب مرد
و   یکتار یی. راهرویدرس اییخانه رد شد و به در آهن یلوسا ینچک کند. از ب

 .کرد  یرا ط  یچیمارپ یهانمناک را پشت سر گذاشت و پله 

با   یبو غر  یبعج یی. صداکردیم یها را ط داده و پله  یهتک یوار خود را به د شانه
 یکه جلو  یاهشد و به جز دو مبل چرم س یگوشش برخورد کرد. وارد سالن کوچک 

 .شدینم یدهد یگرید یز بود، چ ینشانکه ب  اییگرد چوب   یز قرار داشت و م ینهشوم

شده    یدهپوش  یشرو  اییمشک   یتور  در قرار داشت که با پارچه  یکراستش    سمت
 .شودیط ماتاق مربو ین ه هست به ائن بود هرچه کبود. مطم

روشن  یمشس یبه در بزند که ب  یا. قصد داشت ضربهیستادفاصله مقابل در ا با
 .را برداشت و مقابل دهانش قرار داد یمشس یشد. از کنار کمربند خود، ب 

 :آرام گفت خیلی

 ...یبگو چ  یعکردم، سر  یدا... باند رو پیاسر-

اخم کرد. آب دهان خود   یحرفش باز داشت. کم  یاو را از ادامه  ید،که شن  یا  جمله
 :را قورت داد و بلندگفت

 شده؟  ی... چ ینم! درست حرف بزن ببگی؟یم یدار یچ -
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قطع و وصل شد. رادمهر چشمان خود را برهم گذاشت و منتظر  یمس یب  صدای
 .از جانب او شد یپاسخ 

 .یدو کنرو لغ یاتن تا عملعقب... سرهنگ دستور داد ین برگرد ید سرگرد با-

 :مقابلش زد و گفت یز به م یاضربه  یشبا پا رادمهر 

کردم... تو ساختمون مقابلن! فاصلم باهاشون    یداباند رو پ گمیم ی؟ چ  یعنیِد -
 .دره یهفقط 

 ...رو بهتون نگم؛ اما یلشجناب سرگرد... سرهنگ گفتن که دل-

 !یه؟چ یلش... دلینمبگو بب-

 :داد و گفت یرونود را محکم بپشت خط، نفس خ فرد

 .یناالن برگرد ین... لطفا همگمی م یتتسل-

 :کرد و گفت  یط  یانداخت. مسافت سالن را کم اشیشانیبر پ ینیچ رادمهر 

شده؟! ِد حرف بزن   یش طور یها کس! از بچهگم؟یم یتتسل یچ  یعنی... یعنی-
 ...یلعنت 

  ی دو زانو یوا از پا درآورد. به ر اصابت کرد، رادمهر ر  یشکه با بازو  یاگلوله  صدای
 .را رها کرد یمس یخود افتاد و ب 

برداشت.  ینزم یاش را از روخود را گرفت و اسلحه یدستش، بازو یکیآن  با
مقابلش  ی،پوش یاهصورت خود را از درد جمع کرد. قصد داشت برگردد که مرد س

 .رادمهر گذاشت یشانیپ یه روو اسلحه خود را ب یستادا
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 یش اش را مقابل پامرد وارد کرد. اسلحه یبه زانو  یابا تمام توانش، ضربه  رادمهر 
 .سمت چپش زد یبه پا  یریقرار داد و ت

شروع شده   هایراندازیکرد. ت  یها رفت و آن را ط جا برخاست. به سمت پله  از 
 .یددر مقابلش دخانه گام برداشت که دو مرد را  یاطبودند. به سمت ح

 یش که در بازو  یغرق در خون شده بود و سوزش دستش،. کف یستادا سرجایش
فکرکند. در آن  توانستی. درست نمکردیتر محالش را خراب کرد،یاحساس م
 !به چه معنا بود؟  یتلحظه تسل

 :زد یادکه داشت، فر  یرا مقابل آن دو گرفت و با تمام توان  اشاسلحه

 ...... تمام خونه محاصره شدهیینپا ید اسلحتون رو بنداز-

خالص  یگر که دآن یالاز آن دو مرد زد، رادمهر با خ یکی به  یریاز پشت ت احمد
مرد، از فرصت استفاده کرد و   یکیشده، قصد داشت از خانه خارج شود که آن 

 .رادمهر وارد کرد یبه پا یگر د یریت

سر خورد.   ینزم  یداد و رو   یهتک  یاطافتاد. به در ح  یناز دست رادمهر به زم  اسلحه
 .ع کردش را از درد جم صورت

شدند. احمد  یر که کل خانه با افراد رادمهر پر شد و تمام باند دستگ  یدنکش طولی
 یهاشود؛ اما پلک یهوشنگذارد او ب کردیم یسمتش آمد و مقابلش زانو زد. سع

 .هم افتادند یبه رو یرادمهر به آرام

*** 

 هاییشده بود که کولر گاز  قدر گرمخانه را پر کرده بود. هوا آن  یقرآن، فضا  صدای
 .دادندیکفاف آن گرما را نم  یگر داخل خانه هم د
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و دوست و آشنا در خانه مادرجان جمع شده بودند و با افراد صاحب   یلفام کل
ما هنوز  ا گذشت؛یکه چهل روز از مرگ مادرجان م. با آن کردندیم یعزا، همدرد

 .سوزاندیرا از جمله شهرزاد م هایلیدرد نبود او، دل خ

داشتند تا او را از آن حس و حال   ینبر ا  یسع  یگرانآقاجان بهتر شده بود و د  حال
ها آن  یها را در خانه تا شب  کردی. هرچقدر که افسانه به او اصرار میاورندب  یرونب

  ی تر است. آن خانه، بوه خود راحت در خان  گفتیو م  کردیبگذراند؛ او مخالفت م
 .سخت و طاقت فرسا بود یار آقاجان بس یبرا ناز آ  یدورو  دادیمادرجان را م

که بهش وارد   یو جسم یدوروز بعد از مرگ مادرجان، به خاطر فشار روح  شینا
آمد، پزشکان    یاکه نوزاد به دنآورد. بعد از آن   یابه دن  یعیشده بود، بچه خود را طب

در دستگاه  ،یمارستانرا در ب یمدت  بایستی دارد و م یمتوجه شدند که بچه زرد
 کردیمانده و هرچقدر اصرار م  یمارستانب   لاز آن موقع تا به امروز داخ  ینابماند. ش

که   گفتنیو م دکردنیقبول نم یرعلیو ام یمان یاید،تا به مراسم چهلم مادر جان ب
 .استراحت کند یدبا

ها کابوس که شب  یخراب شد. به طور  یار و روز شهرزاد از آن شب به بعد، بس  حال
و    یناها که ش. آن شبپریدیو سر نماز صبح با ترس و اضطراب از خواب م  دیدیم
و هرشب    کردیشب خود را صبح م  یش،در خانه نبودند؛ شهرزاد در خانه عمو  یمان

 .اش نجات دهندشبانه  هایشده بود که او را از کابوس  ینشان ابرنامه 

. به طور مثال از  دادیواکنش نشان م یزها چ یلیبعد از آن شب، به خ شهرزاد
ها است، بماند. شب یککه تار  یدر مکان  توانستینم یگر و د ترسیدیم یکیتار

اروها را رفع  اثر د دید،یکه م  ییهااما کابوس کرد؛ی آرام بخش مصرف م یدارو
 .کردندیم
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است و تا بعد    یتپگاه و مادرش، متوجه شده بود که رادمهر مامور  یهاصحبت  از 
دارد؟! نه خوشحال بود و نه   یچه حال یقدق دانستی. نمگرددی بر نماز چهلم هم 

  ی و از طرف  بیندینم یتخوشحال بود که رادمهر او را در آن وضع یناراحت. از طرف 
او تنگ شده بود و دوست داشت او را    یناراحت بود چون به شدت دلش برا   یگر د

 .یندسخت بب یاما یندر ا

که   یمگر در مواقع ضرور شدند؛ یهم کالم نم یگر یکدبا  یلیهم خ یو عل امیرعلی
 .یرنداز هم فاصله بگ  کردندیم  یها بود و تا حدامکان سعآن  یبه مشورت هردو   یاز ن

 یرا کنار او سپر اشیقه شهرزاد، به وجد آمده بود که هردق یدنقدر از دآن  یاسمن
 .ختسویبه او ترحم کند؛ اما دلش به حال و روز او م خواستی. نمکردیم

اما   بیند؛یکه چرا نامزد رادمهر را نم  کردیتعجب م یار اول بس یدر روزها شهرزاد،
ندارد. اما    یوب شده و حال خ  یضبود که عروسشان مر  یدهشن  یاسمن بعدها از زبان  

تا   زدیبه او زنگ م یاسمن  یشتر که آن دو مشغول صحبت بودند و ب  دیدی بارها م
 .احوالش باشد  یایجو

ها با از آن یاریها رفت. بسا را برداشت و به سمت مهمانخرم ظرف شهرزاد
دکتر خوب درمورد شهرزاد  یکصحبت کرده و سفارش کرده بودند تا با  یرعلیام

شده است. البته حق هم داشتند، چون   یوانه که او د  کردندیمشورت کند. گمان م
  رفت یه مآموزشگانه به    یگر شهرزاد، آن شهرزاد سابق نبود. کامل عوض شده بود. د

 .شدیقدم م یشدانشگاهش پ  یدترم جد یو نه برا

قرار   یراییپذ یکیرا باز کرد و شهرزاد را صدا زد. مردها در آن  یراییدر پذ کامران،
 .جا مشغول خواندن قرآن بودداشتند و مداح آن 
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از   یاسمنبرگردد که    یراییخرما را به او داد و قصد داشت به پذ  هایینیس  شهرزاد
 .یاورداز طبقه باال ب ینیرخواست کرد تا چند ساو د

*** 

  ی و به سمت در خروج  یداش را باال کششت. دستهبردا یلر یرا از رو چمدانش
 .حرکت کرد

شد و چمدان او را    یاده. راننده پیستادفرودگاه مقابلش ا  یتاکس  یقه،از چنددق  بعد
 .داخل صندوق عقب گذاشت

 ی . دست راستش را رویدکش  یر ت یشود؛ اما باز را باز کن ینداشت، در ماش قصد
 .باز کرد یگذاشت و در را به سخت   یشبازو

 یداد و چشمانش را بست. قصد داشت کم یهعقب تک یخود را به صندل سر 
 استراحت کند

حالش ممکن  ینکه شهرزاد در آن جمع حضور نداشت. واال با ا  کردیم خداراشکر 
بود و مطمئن شده بود که او در خانه مادرجان   یدهسبود او را نگران کند. از کامران پر 

 .حضور ندارد

گاه اتفاق آن روز را فراموش   یچاش انداخت. هشده یچید پبان  یبه بازو نگاهی
و  یبه خوب  یاکنون همه چ  دادند؛ی. اگر به او خبر فوت مادرجان را نمکردینم

 یش،د دست و پااز بهو  را بعد  یاتعمل  یو رادمهر مجبور نبود باق   شدیتمام م  یخوش
 .انجام دهد
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 یک و  یدرا کشآن یپبود را برداشت. ز ی صندل یکه کنارش به رو  اییدست  ساک
 اشی مشک  یشرتت یآن را به رو  یآورد. به سخت  یروناز آن ب یمشک  یراهنپ

 .را باز گذاشت یشهادکمه  یول ید؛پوش

  ی موقع نرسد. دست مراسم تمام شود و او به    ترسیدیانداخت. م  یساعتش نگاه   به
خود را برداشت و   یلوباو آب دهانش را قورت داد. م یدنمناک خود کش یبه بازو

را باال  یش ابرو یتا یکاز جانب او نداشت.  ی تماس یا یامپ یچآن را روشن کرد. ه
 .شده بود یبرادمهر عج یبرا وگنداواخر رفتار س ینبود! ا یبعج یلیانداخت. خ

به دور و اطراف خود    یراننده چشمانش را گشود. نگاه   یساعت، با صدا  یکاز    بعد
خانه نصب شده بود، دستش را مشت  یکه باال  یپارچه مشک  یدنانداخت. با د

را حساب کرد و از   ی تاکس یهمنقبض شده بود. کرا یکرد. فکش از خشم و ناراحت 
 .شد یادهپ ینماش

کردند    یال پرسبا او سالم و احو یادیز یتبه دست، وارد خانه شد. جمع چمدان
که طبقه   یشد. قصد داشت به اتاق   یراییراست، وارد پذ  یکگفتند.    یتو به او تسل

به سرعت سمتش آمد و پسرش را در آغوش   یدنش، با د یاسمنباال بود برود؛ اما 
 .گرفت

  ی او را غرق در بوسه کرد و خداراشکر کرد که او سالم است. دستش را به رو  صورت
 .رادمهر درهم رفت یهاماو گذاشت که اخ یبازو

 :شد و گفت یرهبا تعجب به او خ یاسمن

 شده؟! چرا... چرا؟ یزیمادر... چ-

 :خود جدا کرد و گفت یدست مادرش را از بازو رادمهر 
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 ...خوادیفقط. نم یکهخراش کوچ یهنشده...  یزینه مادر چ-

 :صورتش زد و گفت یبه رو یاسمن

 یمن لجباز... توروخدا با یمارستانب یمرب یا! بی؟شد یخدامرگم بده مادر، زخم-
 ...یانکن، ب

طور که انگشتانش پشت سر  و همان  یدمادرش را بوس یشانیزد. پ یلبخند رادمهر 
 :مادرش بود، گفت

 یآب  یه. بذار من برم باال کنندی... مردم دارن بهمون نگاه مجورینمادر من نکن ا-
 .کنیمیبه سر و صورتم بزنم، باهم صحبت م

 :و گفت یدها آمد. برادرش را در آغوش کشسمت آن  هپگا

 !داداش؟ ی،خبردار شد یتو ک -

 :ها گفتکرد و به هردو آن   یاخم رادمهر 

برم باال سر و وضعم رو مرتب   ین. بذارجامینکه! فعال ا  یتبرم مامور  خوامینم-
 .گردمیکنم، بر م

  یسالن باال، کم  یدنبا د  ها باال رفت.موافقت کردند و رادمهر از پله   یبه سخت   هردو
  ین آخر  یکه او را براسالن با مادرجان خاطره داشت. از آن  ینقدر در ااخم کرد. چه

 یبود؛ که رادمهر برا یزمان  یدارشاند ین. آخرخوردیتاسف م یار بود، بس یدهبار ند
  ی کوتاه بود؛ اما برا  یلیکه خبا آن یدار و آن د دز  یبهشان سر یگرفتن آش نذر

 .ماندیم یذهن رادمهر باق  ر د یشههم

 .شد یخود را به دوطرف تکان داد و به سمت اتاق راه  سر 
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*** 

 یغاما در  یستاد؛پا ا یدراز کرد و درش را باز کرد. رو پنجه  ینترا سمت کاب  دستش
 یکاز 

داد.  یرون! نفسش را محکم بینیِاال س شد؛یم یداجا پدر آن یز ! همه چسینی
 .کند  یداپ ینیاز س یه ردچندقدم عقب رفت، تا بلک

و آن را دوباره سر کرد. به  یدافتاده بود، کش یشموها یبه شالش که از رو دستی
االن است    کرد؛یگشت. با خود گمان م  ینیرفت و دنبال س  یگر د  هایینتسمت کاب
 ینیس یک  را گشت، هاینتکه کل کاب. بعد از آنیایددر ب یشزن عمو  یکه صدا

 .ممکن بود یجا یافتنین کرد؛ که در دست  یداپ

! به هرحال  یاورد؟را ب  ینیپگاه نگفته بود که س  یاشده بود. اصال چرا به کامران    کالفه
 .از شهرزاد بلندتر بود یلیها خقد آن 

و  یددراز کرد. لب خود را گز ینیو دستش را سمت س یستادپنجه پا ا  یرو دوباره
اما قبل   ید؛رس ینیتش به سخره دس. باالیردرا بگ ینیش کرد تا سبا تمام توان تال

 .افتادند و خرد شدند یینکه آن را بردارد، چند ظرف و استکان پااز آن

را  اشیمشک  یراهنپ یهاکه دکمه یآمد. درحال یروناز اتاق خود ب رادمهر 
را باال   یشابرو یتا  یک شد.  یلخرد شدن چند وسا یمتوجه صدا بست،یم

 .انداخت و به سمت صدا رفت

به فرد   یو در اتاق را گشود. وارد اتاق شد و نگاه  یدبلوزش کش ییقهبه  دستی
 .مقابلش انداخت
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گرفته   اشیباز  ینیآن س  یارا بردارد؛ اما گو  ینیهم چنان در تالش بود، تا س  شهرزاد
  ید را پس کشو دست خود    یدکش  یقی. نفس عمخوردیخود تکان نم  یبود و از جا

درست    ینی،کشاند. اکنون س  گرفت و آن را به باالمردانه، مچ دستش را    یکه دست 
 .در دست شهرزاد قرار داشت

 ی،کم یدهان خود را قورت داد و صورتش را سمت او چرخاند. در فاصله  آب
قدر به وجود شهرزاد رخنه کرده  دست او، آن   یدرست پشت سرش قرار داشت. گرم

 .تنش در آتش دست او، درحال ذوب شدن بودبود؛ که تمام 

را نداشتند    یندو قصد ا  از آن   یک   یچ گره خورده بود و ه  یکدیگر ها به  هردو آن  نگاه
 .تا چشم از هم بردارند

فرو   هایشیهاو بود و شهرزاد عطر تن او را به ر یغرق در چشمان شهال رادمهر 
 .فرستادیم

 :بم، آرام گفت ی یشد و با صدا یکبه او نزد یقدم رادمهر 

 !مو؟دخترع گی،ی خوش آمد نم-

او خواب  یعنیکرد.   یشهارا روانه گونه  یشهاو اشک یاوردطاقت ن یگر د شهرزاد
بم او با عطر   یصدا  کرد؟یفاصله رادمهر را تماشا م  ینبود و در ا  یدار ب  یعنینبود؟!  

 .بخشیدیم یشده بود و جان شهرزاد را تسل یختهتنش، آم

  توانست یشد. کاش م  یرهاو خ  یسقدم به عقب برداشت و به صورت خ  یک  رادمهر 
او را   یشانیپ توانستیرا پاک کند. کاش م یشهاو اشک یرداو را در آغوش بگ

نبود. شهرزاد    یر امکان پذ  یگر د  یزهاچ  ینببوسد و غرق در لذت داشتن او شود؛ اما ا 
 .او باشد یبرا توانستینم گر ید
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وقت بود؛   یلیبود. آن دو خ یگریچرا که متعلق به فرد د توانست،یهم نم رادمهر 
  یکدیگر به  ی چسب یچ با ه یگر د یوندشان،جدا شده بودند و بنِد پ یکدیگر که از 

 .شدیمتصل نم

ا رادمهر را ببندد؛ ام  ینت را پاک کرد. دستش را باال برد تا در کاب  یشهااشک  شهرزاد،
اخم کرد و  یمواجه شد. کم یشزودتر دستش را باال گرفت و با درد و سوزش بازو 

 .را گرفت یشست، بازو با دست را

شد.    یک به او نزد  یو قدم   یدشد. لبش را گز  یرهبه او خ  یبا تعجب و نگران   شهرزاد
اتفاقات گذشته، مانع  یادآوریاو بگذارد؛ اما  یبازو یقصد داشت دستش را به رو

 .ادامه کارش شد

 :آرام گفت یلیرا قورت داد و خ بغضش

 با خودت؟ یکرد  یکار چ-

 :زد و گفت یکه داشت، لبخند  یشو سوز درد  یاندر م رادمهر 

 !شی؟ی هنوزهم نگرانم م-

پانسمان شده بود.  یر،انداخت. انگار از ز یشبه بازو یبه خود آمد و نگاه  شهرزاد
 .بود یسباد کرده و خ یچون کم

 :و گفت  یدرا گز لبش

 .یمارستانب یبر ید... باکنهی م یزیداره خونر-

کنج لب خود    رنگیید. لبخند ب آرام تکان دا  کرد و سرش را  یز چشمانش را ر   رادمهر 
 :نشاند و گفت
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 ...بودم. پام بهتر شده؛ اما دستم یمارستانب یروز رفتم... تا د-

 :حرف او را قطع کرد و گفت شهرزاد

 ...پات؟! مگه پات هم-

آن همه بال به سرش    یعنیکه سالم باشد.    آمدیاو انداخت. به نظر م  یبه پا  نگاهی
 !آمده بود؟ 

  یش هاپلک یر به ز یکند. دست   یریجلوگ یشهاشدن اشک یکرد تا از جار  سعی
 :و گفت یدکش

 .رو ببرم  ینیس ینا یدبرم... با ید با یگهمن د-

از اتاق خارج   معطلییبه سمت در رفت و ب   یندازد،به او ب یگریکه نگاه دآن  دونب
 .شد

نظم هم م یقهدق یکداد و چشم برهم گذاشت. ضربان قلبش  یه در تک پشت
  یده . واقعا او را دیستگر  صدایقلبش گذاشت و ب  ی. دستش را به روشدندیمن

 !بودند؟ یوستهپ یتاکنون به واقع یال،آن همه فکر و خ یعنیبود؟ 

 .ها شدپله  یفرستاد و راه  یرونخود را محکم ب نفس

*** 

  یزان از آن آو  یکرنگ که دور کمرش کش داشت و دوبند بار  یصورت   یاپارچه  دامن
 را  ودب

کنج لب خود    یزد. لبخند یبه خود انداخت و چرخ  ینگاه  ینه کرد. در آئ  تنش
 :نشاند و گفت
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 !ذره گشادمه یه! آخه ید؟تر کنکم تنگ   یهکمرش رو   یدتون نبامادرجون از نظر -

برخاست. با متر، به سمت او رفت. متر را  اشیاطیچرخ خ یز از پشت م مادرجان
 :دور کمرش انداخت و گفت

 تونییهم نم ینرو زم یگهتنگش کنما، د یگهذره د یهکمر اندازست.   ین، امادر-
 .ینیبش

 :و گفت یدرا بوسذوق زده، لپ مادرجان  شهرزاد

 ...ینبد یاد یاطیبه من خ ینشما قول داد ی. ولینگل  یلیعاشقتونم مادرجون، خ-

 :را با گوشه لباسش پاک کرد و گفت ینکشع مادرجان

رو   یپلمتد تونییباالخره م  ینیم. ببفعال درست رو تموم کنخوبه... خوبه... شما -
 نه؟  یا یریبگ

 :خود را لوس کرد و گفت یکم  شهرزاد

 !اا خانم جون، مگه من خنگم؟-

 :و گفت  یدخند یز ر مادرجان،

 ...یدقت  یب  کمیه یستی،نه مادر خنگ ن-

  یه روکه مادرجان دستش را ب  یاورد؛قصد داشت دامن را از تن خود درب شهرزاد
را در دست  یشافتاد. با سرعت سمت او رفت. بازو ینزم یقلب گذاشت و به رو 

 :و گفت گرفت

 ...منو یمادرجون... مادرجون صدا-
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  یرلب و ز دادیآب شده بود. سر خود را به دو طرف تکان م یس شهرزاد خ صورت
 .کردیاسم مادرجان را تکرار م

انداخت    یه بود. به رادمهر نگاه کنارش نشسته و دست او را در دست گرفت  یاسمن
 :و گفت

 ینبه ا شه،یساعت که م ینهرشب ا یبرنامه هرشبمونه... طفلک  ینمادر، ا ینبب-
 بینهیکابوس م  جوریین و شباهم ا زنهی. روزا که لب به غذا نم افتهیحال و روز م
 .شهیآب م  یسو بدنش خ

 اشیشانی بر پ  ینیه بود. چداده و به شهرزاد چشم دوخت  یهبه چارچوب در تک  رادمهر 
 :انداخت و گفت

 برنش؟ی دکتر نم یهچرا -

را با  یوانداخل ل یاتکه محتو  یآب قند، وارد اتاق شد. درحال یوانل یکبا  پگاه
 :گفت  کرد،یقاشق مخلوط م

 .شهیو باالخره خوب م یستن یچیشبچم ه گهی. مکنهی قبول نم یر عمو ام-

 :گفت  یرلبزد و ز یپوزخند رادمهر 

 .هنوزم لجبازه-

 :و گفت یدبه سر شهرزاد کش یدست  یاسمن

 .ادر اون آب قند رو بدهبحثارو، م ینا ید ول کن-

را بغل گرفت    یشخود نشست. زانوها  یو سر جا  یدکش  یغیلحظه شهرزاد، ج  همان
 :و بلند گفت
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 .نه... نرو... مادرجون نرو توروخدا نرو-

 :او را مالش داد و گفت یهاشانه  پگاه،

ذره آروم   یهتموم شد. توروخدا  یگهآروم باش. اون خواب بود، د یزماد... عزرز شه-
 .شبا

 :گفت  یرلبز یه،گر  یاندستانش را به صورت گذاشت و هق زد. درم شهرزاد

 ...منم با مادرجون یخسته شدم، کاشک  یگهخسته شدم... بخدا د-

 :صورتش برداشت و گفت یدستان او را از رو یاسمن

. یزمعز  گذرهیروزاهم م  ینا  ی،هنوز هزارتا راه دار  ی،! تو جوون دختر  حرفو  یننگو ا-
 .یذره آروم باش یهکن   یسع

 ید،که رادمهر را مقابلش د یبه دور و برش انداخت و زمان  ینگاه  شهرزاد
 :را با دست پاک کرد و گفت یشهااشک

 ...ید. ببخشیدمن... خوبم... شما بر-

 :گفت  و با اخم  یدحرف او پر یانم یاسمن

 تنها بذارم؟  جوریین تورو ا تونمیدخترم؟! مگه من م یهچه حرف ینا-

از آن را   یآب قند را از مادرش گرفت. قاشق را داخلش فرو کرد و مقدار  یوانل  پگاه
 :لب شهرزاد برد و گفت یکبرداشت. قاشق را نزد

 .حالت بهتر بشه  ید... بخور شایزمبخور عز-

 :او گرفت و گفت ز دسترا ا یوانزد. ل یلبخند شهرزاد
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 ...... شماخورمیخودم م-

 :جلو آمد. لبه تخت او نشست و گفت یکم  رادمهر 

 .مونمیم یششپ کمیه ... من یرونب ینشما بر-

از اتاق خارج شدند. شهرزاد   یاسمن،شهرزاد زد و با  یبه گونه یابوسه  پگاه،
 .کردینم  یاو نگاه انداخته بود و به    یین. سرش را پاکردیاحساس معذب بودن م

 :شد و گفت یکتر به او نزد یگرفت. کمرا از دست او   یوانزد و ل  یلبخند رادمهر 

 ی؟بهم نگاه کن کشییچرا خجالت م یشماا،من همون رادمهر پنج سال پ-

خجل زده   خواند،یقدر راحت ذهنش را مکه او، آن . از آن یدلب خود را گز شهرزاد
 :گرفت و گفت  شیهاشده بود. ملحافه را در دست

 ...من... حالم خوبه، شما برو به-

 :و گفت یدخند یکم  رادمهر 

 کنی؟یشدم که مراعاتم رو م یر تو، شما شدم؟! انقدر پ یتاحاال من برا ی شما؟ از ک -

لخت او؛ که   یبه بازو ینگاه  یرچشمیهم حاال لبخند بر لب داشت. ز شهرزاد
به  کشیدیملت س گرفت. خجانگاهش را پ یعشده بود، انداخت و سر یچیباندپ

خود، او را در  یایها در رو از شب یاریکه بسصورت و اندام او نگاه کند. با آن
 کردیاند؛ اما اکنون شرم مگذر یو راحت صورتش را از نظر م  کردیمقابلش تصور م

و کنترل از   یفتدچشمانش به او ب ترسیدیبه او نگاه کند. چرا که م یمکه مستق
 .وددستش خارج ش
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. یدباال کش یچانه او گذاشت و صورت او را کم یر اش را زگشت سبابهان رادمهر،
 :به چشمانش نگاه کرد و گفت یممستق

باهات ندارم،   ی! من که کاری؟کن  یغها رو از من درچشم  ینا شهی باعث م یچ -
 ...خوامیفقط م

 .ادامه نداد و دست خود را مشت کرد  دیگر 

 :فتاو گرفت و گرا از دست  یوانل شهرزاد،

 ...که من و تو  یستدرست ن ینرادمهر برو... ا-

 :از جا برخاست. به سمت پنجره اتاق قدم برداشت و گفت رادمهر 

من بخوام بعد از پنح سال با دخترعموم صحبت کنم،  کهینا یست؟درست ن یچ -
 یست؟! کجاش درست نیست؟ن یکار درست 

 :را پس زد و گفت  یشهااشک شهرزاد،

 ...که  یستقرار ن ی،. تو قراره ازدواج کنیزد دارتو نامتو... -

 :و بلند داد زد یدکوب  یوار د یمشتش را به رو رادمهر،

 !من به گوِر... استغفراهلل... دختر دهن منو باز نکن-

 :گفت  یرلبفرستاد و ز یرونادامه نداد. نفس خود را محکم ب دیگر 

 ...... خدارفتییخدا لعنتت کنه... اگه نم-

دادن حرفش باز داشت. دستش را   شد، او را از ادامه  یجادکه در دستش ا  شیسوز 
دست  یه،کرده بود و در عرض چندثان  یزیگذاشت. زخمش خونر  یشبازو یبه رو

 .او غرق در خون شده بود
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او را در  یبرخاست. به سرعت سمتش رفت و بازو یشوحشت زده از جا شهرزاد،
 :فتاخم کرد و گ یدست گرفت. کم

 ...توروخدا یمارستان،ب یمبر یا! بیکرد  یکار با خودت چ ینبب-

 جا ین دست او را پس زد و از اتاق خارج شد. حال شهرزاد، اکنون که او ا رادمهر 
بکند؟! از  یدبا خود چه با دانستیبود که او در کنارش نبود. نم یبود، بدتر از زمان 

 .شود یکبه او نزد  استخوینم  یگر از او جدا شود و از طرف د ترسید یطرف م  یک

که بتواند    کردیشد. در دل دعا م  یره. پرده را کنار زد و به ماه خیستادپنجره ا   کناره
  تواستیبهتر و زودتر م  دید،یاگر نامزدش را م  یدببرد و فراموش کند. شا  یاداو را از  

 .او را فراموش کند

انه خارج نشود،  از ختا    یرنداو را بگ  یجلو  کردندیم  یو پگاه که سع  یاسمن  صدای
پنجره   یشهرا به ش اشیشانیبرهم گذاشت و پ . چشمیدبه گوش شهرزاد رس 

 .چسباند

کرد و به او فهماند که    یار شهرزاد را هوش ها،یکالست یغج یکه صدا  یدنکش طولی
 .رادمهر رفته است

*** 

 :به او انداخت و گفت نگاهی

 !آی؟ی مادر تو نم-

را پارک کند؛   ینماش کرد،ی م یکه سع  یدرحالفرمان گذاشت و  یرا رو دستش
 :گفت



  

 
139 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 فرستمیاحمد رو م ید،برگرد ید. خواستیدذره کار دارم. شما بر یهنه فعال... -
 .دنبالتون

 :به پگاه و شهرزاد انداخت و گفت یبرگشت. نگاه  یاسمن،

 .آمیم یگهد یقهمنم چنددق ید،شما بر-

به   ینهبه صورت رادمهر؛ که از آئ ینگاه شود،  یادهپ ینه از ماشکقبل از آن شهرزاد
 .خارج شد ینکرد و از ماش  یخداحافظ  یرلبانداخت. ز کردی او نگاه م

که راه را گم نکنند، تا دم آسانسور  آن یبرا یماشدند. ن یمارستانوارد ب هردو
 .دنبالشان آمده بود

سال   ینرا تجربه کرد؛ که بعد از چند یحس و حال دختر ینا،ش یدنبا د شهرزاد
 .و او را در آغوش گرفت یدباشد! به سمتش دو یدهمادرش را د

. یناها را داشت و نه شآن یار شد. نه شهرزاد اخت یهردوشان جار یهااشک سیل
 محترم خانم،

 :و گفت یدبر سر شهرزاد کش یدست  یما،ن مادر 

 !کنهینم یهنوزاد گر یکه جلومادر؟ آدم   کنییم یهچرا گر-

خود آمد و با چشم به دنبال نوزاد گشت. پشت   ترم خانم بهبا جمله مح شهرزاد
 :نگاه کرد و گفت یما. به نیستادا یشهش

 !کدومشونه؟-

 :و گفت  یدخند یکم  نیما

 !ی؟ کن  یداخواهرزادت رو پ تونییکه نم  یهست  یاتو چه خاله -
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 :کرد و گفت  یز چشمانش را ر شهرزاد

 .کنمیم یداشاالن پ-

انداخت.   یادان داخل اتاق، نگاه دقت به تمام نوز  را پاک کرد و با هایشاشک
 :خود را جمع کرد و گفت یهالب

 !یگه! خب بگو دیلیسخته خ-

 :اخم کرد و گفت یکم  یناخواست مخالفتش را اعالم کند؛ که ش نیما

بده کدوم بچه    یصتشخ  یهمه نوزاد، چجور  ینا  ینب  کنی؟یم  یتشچرا اذ  یمااا ن-
 منه؟

 :رزاد گذاشت و گفته شهشان یدستش را رو نیما

 .تخت ینجا، سمت راست، دوم. اونگمیخب. بهت م یلیخ-

کوچک،   یار بس یاشاره کرده بود، نگاه کرد. نوزاد یماکه ن  یبه همان تخت  شهرزاد
به صورتش وصل  ژنیمانند دستگاه اکس یزیدستگاه قرار داشت و چ یکداخل 

 .یخترهم به آن شکل، قلبش فرو نوزاد، آن یدنبود. با د

بر    روحییکند. لبخند ب   یریجلوگ  یشهااشک  یزشکرد تا از ر  یو سع  یدرا گز  لبش
 :لب آورد و گفت

 .قدر بانمکه! خدا حفظش کنهچه  یزم،عز-

 :کرد و گفت  یشهاگونه  یرا روانه  یشهااشک شینا،

 !براش یرمبم ی... الهکشهیداره زجر م یبچم چجور شهرزاد؟!  بینییم-

 :او گذاشت و گفت یهاشانه یش رفت. دستانش را به روسمت زد. یلبخند پگاه
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باال سرش باشه.   یشههم یما، تو و آقا ن یهانشااهلل سا یناجان؟ش یهچه حرف ینا-
خودت، رو   یهم تحمل کن، از پس فردا تو خونه   یگهدوروز د  ی،شما که تحمل کرد

 .بینیشیم یدینکه براش خر  یتخت 

 :زد و گفت  یآماده کرده بود، لبخند  یشکه برا   یت تخ  یبا تصور نوزادش به رو  شینا

 .یزمانشااهلل عز-

 :به محترم انداخت و گفت یکه بحث را عوض کند، نگاه آن یبرا شهرزاد

 .ین. شماهم باالخره نوه دار شدگمیم یک محترم خانم، تبر-

 :زد. دست او را گرفت و گفت یلبخند محترم،

 ترسیدمیرو از دست داده بودم. م یدمام یگه. آره واهلل دیزمفدات بشم من عز-
 .ینمرو نب یناو ش یماو بچه ن یرمبم

 :انداخت و گفت اشیشانیبر پ ینیچ نیما

 .سال باال سر ما باشه یستصد و ب یتونمن؟! انشااهلل که سامادر  یهچه حرف ینا-

. بعد از گذشت یدکرد و گونه مادرشوهرش را بوس  یدحرف او را تائ شیناهم
 !یت گفت و هم تسل  یکهم تبر  یناها ملحق شد و به شهم به آن   یاسمن  یقه،چنددق

چرا که او . واقعا از ته دل خوشحال بود. کردینگاه م یناکه به ش  یزمان  شهرزاد
 .افتادیماه گذشته م یهااکنون بچه داشت و ذهنش کمتر سمت اتفاق

حالش    یا کمبه سمت بوفه رفت ت  یوه،آب م  یداز نوزاد گرفت و به بهانه خر  چشم
 .بهتر شود

*** 
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تا او در را باز کند.  ید طول کش اییقهو زنگ در را فشرد. چنددق یستاددر ا پشت
 :را در آورد و گفت یشهااخم کرد. کفش یبه سر و وضع او انداخت و کم ینگاه 

 !تو؟ یامب شهیم-

هردو   یقهکه به او نگاه کند، کنار رفت تا وارد شود. بعد از چنددقبدون آن سوگند
 .مبل نشسته و سکوت کرده بودند یرو

 یاواخر سع ینکه ا  ایی ند به دلتنگ و سوگ کردیبد او فکر م یتبه وضع رادمهر 
 :داشت سرکوبش کند. باالخره رادمهر سکوت را شکست و گفت

 !ی؟خوب -

 :زد و گفت یپوزخند سوگند

 !خوب؟ از نظرت االن خوبم؟-

او    یددرک کند که چرا با  توانستینم  چیشد. ه  یرهاخم کرد و به صورت او خ  کمی
رفتار کرد که انگار    ی. جورزدی رد، به او مدر آن مو   یحرف   یدباشند. فعال نبا  یده را دزد

 .داندیاز آن اتفاق نم یزیچ

 :را تکان داد و گفت سرش

خودم رو   یعبهم خبر دادن که مادرجون مرده. سر یت... تو ماموریستممنم ن-
 ...هم  یترسوندم و مامور

 :به او انداخت و گفت ینگاه  سوگند

خروار خاک. من به   یک یر رفت ز! مادربزرگت ی؟هست  یتتهنوز هم به فکر مامور-
 !ی؟هست  یتتحال و روز افتادم، اون وقت تو هنوز به فکر مامور ینا
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شد. دستش را   یکبه او نزد  یشتر ها را از جانب او داشت. بانتظار آن حرف رادمهر 
 :ذاشت و گفتشانه او گ یبه رو

  یکار که بابات باهات چ  دونمیم ی،روز افتاد ین ! به خاطر من به ایدسوگند، ببخش-
رو ول کنم و برگردم. االنم که  یتممامور تونستمیکرده؛ اما واقعا اون لحظه نم

 .برگردم. پس لطفا درکم کن یدبا یگهدوماه د یکی. یهموقت جام،ینا بینییم

 :و گفتسر خود را تکان داد  سوگند

 !چندوقت هم روش ین... اکنمیچندساله دارم درکت م-

 :زد و گفت یلبخند رادمهر،

 اون شب، شهرزاد تلفنت رو جواب داد؟  یچ  ی! و برازدی؟ی چرا بهم زنگ نم-

 :اخم کرد و گفت یکم  سوگند

هم، به جز شهرزاد  ینداشتم و دوم یمشخصه. چون حال خوب  یلشکه دل  یاول-
 .، من خواب بودمکمک بخوام. اون موقع که تلفن رو جواب داد  یاز کس  تونستمینم

 :انداخت و گفت اشیشانیبر پ ینیچ رادمهر 

 ...اآلن شد؟یم یچ  زدم،یاگه من زودتر حرف م دونییم-

 :گفت  یتبغض کرد و با عصبان یاز جا برخاست. کم سوگند

  یه به خانوادت با    نه؟! فرنود، تو منو  یابفهمه    یروز  یه  ید! بای؟خب باالخره که چ -
پدر و مادرم خارج از   ی. گفت یمنو عوض کرد یز . همه چیکرد  یمعرف  یگهاسم د

 ی، که از من بهشون راست گفت   یزی. تنها چکنمیم یزندگ  یرانکشورن و من تنها ا
 .یآشنا شد هاتیتاز مامور یکیبود که با من تو   ینا
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اش، شست و سبابه  یهاذاشت و با انگشت گ  یشپا یآرنجش را به رو رادمهر،
 .را ماساژ داد یشهاپشت پلک 

 :بغضش را قورت داد و ادامه داد سوگند،

االن   یوجود نداشت؛ ول یشهرزاد ی،اون موقع که من رو به خانوادت آشنا کرد-
منو مثل   خواییم  ی؟کن  یکار چ  خوایی! االن که شهرزاد و خانوادش هستن، می؟چ 
 !تموم شد؟  یز همه چ ی،و به همه بگ  یل کنآشغال و  یکهت یه

 یکه به رو  یی برد و تارها یشاز جا برخاست. دستش را به سمت موها رادمهر 
 :داد و گفت یرونبودند را به باال سوق داد. نفسش را محکم ب یختهر اشیشانیپ

قرارمون رو   ینچرا هر دفعه ا دونمیکردم. نم یامعامله  یهسوگند، من با تو -
 یگه! من دکنی؟یگله م  ی،که داخلش قرار دار  یتیوضع ینو از ا کنییمفراموش 

شرط. بهت    یهبمونم و نرم، منم قبول کردم؛ اما به    یشتپ  یکنم؟ به من گفت   یکار چ
من و تو نفهمه.   یاز رابطه  یچیه  زادبمونم که شهر   یشت پ  تونمیم  یگفتم در صورت 

  یشت دم پمن و تو ببره. من قبول کر  یهاز قض ییبو  یچ ه یدبهت گفتم شهرزاد نبا
 کنمیم  یبه خانوادم معرف   یگهاسم د  یهشرط. گفتم تورو به    یهبمونم، اونم فقط به  

 !کنم؟  یکار چ یدمن با یگه. حاال دیقبول کرد ینوو توهم ا

 :کرد و گفت  را پاک یشهاآرام شده بود. اشک یکم  سوگند،

ونا منو به ا  خواییم  ی! االن که شهرزاد هم هست... چجورشه؟یم  یخب االن چ -
 .باشم یابیبراشون عروس غ تونمی! من که نمی؟کن  یمعرف 

 :و گفت یدبه صورتش کش یدست  رادمهر 
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حالت   ینم. فعال کار دارم، فقط اومدم ببکنمیمورد باهات صحبت م ینبعدا در ا-
 .نه یاخوبه 

شد و فقط به  یناو را تحمل کند، غمگ یکه دوباره مجبور بود، دوراز آن سوگند
 تکان دادن

 .اکتفا کرد شر س

که به او کرد، از خانه خارج شد    ییهاگفت و گو با او و سفارش  یبعد از کم رادمهر 
 .حرکت کرد یمارستانو به سمت ب

*** 

  یدقبر کش یبه رو یدست کرد.   یقبر خال ی گالب را از مادرش گرفت و به رو  شیشه
 .مشغول خواندن فاتحه شد یرلبو ز

مادرجان به  یبه عکس حک شده یو نگاه  سرش داد یرا باال اشیآفتاب  عینک
 .داد و از جا برخاست یرونسنگ قبر انداخت. نفسش را محکم ب یرو

انداخت. نگاهش را از  ریخت،یکه کنار قبر نشسته و اشک م  اشیبه عمه نگاهی
 .و با چشم، دنبال شهرزاد گشت او گرفت

کرد.   یداف خرما بود، پکه مشغول تعار   یدرحال   یت،او را کنار جمع  یقهاز چنددق  بعد 
نداشت.    یدهاما فا  یرد؛کرد تا نگاهش را از او بگ  یانداخت و سع  اشیشانیبر پ  ینیچ

 .دیدندیرا نم یگریاو به جز شهرزاد، فرد د یهاچشم

و فاتحه  یستادهدور سنگ قبر مادرجان ا یلفام کل یقه،از گذشت چند دق بعد
  یله د، مجبور بود به وسشب به بع که از آن  اشیچوب  ی. آقاجان عصاخواندندیم

 :سنگ قبر زد و گفت یآن راه برود را، به رو 
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 .باهاتون صحبت کنم یزیچ یه درمورد  یدخونه. با  یاینهمتون، شب ب-

جمله را گفت و به کامران دستور داد تا خانه برساندش. خانواده عمه، از بهشت   این
 .کنند  اشیالزهرا خارج شدند و به سمت آقاجان رفتند تا همراه 

بودند و به سنگ قبر نگاه   یستادها یکدیگر درست در مقابل  یرعلی،و ام علی
که در   یم به درخت بود و رادمهر ه یستادهکنار پگاه و شهرزاد ا  یاسمن. کردندیم

 .داده بود یهکنار قبر قرار داشت؛ تک

د.  داشت تا خود را آرام جلوه ده ینبر ا یرا پاک کرد و سع یشهااشک شهرزاد،
که با مادرجان داشت را در ذهن مرور   ی شد و خاطرات خوش یرهبه سنگ قبر خ

 .کرد

جان افتاد روزش با مادر  ینآخر یاداو جا خوش کرده بود.  یدر گلو  ینیسنگ بغض
کرد   یو حالت تهوع به او دست داد. دستش را در مقابل دهانش قرار داد و سع

 .خودش را کنترل کند

نشسته و مشغول خواندن فاتحه    ینزم  ی به رو  یش،پاها  یکه تا آن موقع رو  علی
 :برخاست و رو به رادمهر گفت ینزم یبود، از رو

 .خونه آقاجون یمبر ید. شبم بایگهد یمبر یار،رو ب ینبرو ماش-

را از درخت گرفت و سمت پدرش رفت. درحال رد شدن از کنار  اشیهتک رادمهر،
 .ادرفت و عقب افت یجشهرزاد بود؛ که سر او گ

 یشد. کم یرهاو را در دست گرفت و به صورتش خ یبا دو دستش، بازوها رادمهر 
 .اخم کرد و او را صدا زد
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که   یردداشت شهرزاد را از رادمهر بگسمت آن دو آمدند. پگاه قصد  یهو بق یاسمن
 :اخم کرد و گفت یکم  یرعلیبا مخالفت او روبرو شد. ام

 ...تا یمارستانب برمشی. میادب ینتا دم ماش یدخانم، کمکش کن یاسمن-

 :و گفت  یدحرف او پر یانم رادمهر،

 .خونه ید. شما بربرمشیخودم م-

 :شهرزاد را در دست گرفت و گفت صورت

 منو؟ یصدا شنوییشهرزاد؟! م-

 یرونب یفشگالب را از ک  یشهش یاسمنصورت او ضربه زد.  یآرام به رو چندبار 
 :و گفت یخت دهانش ر یآورد. چندقطره آن را تو

 !غش کنه  یدمنخورده، با یچیخدا مرگم بده... سه روزه ه-

  یرلب را با زبان تر کرد و ز اشیده ب خشکشهرزاد، آرام آرام باز شدند. ل چشمان
 :گفت

 مادر... مادرم کجاست؟! مادر... مادرجون کجاست؟-

چانه   یگرش،دست و با دست د یک را در  یش او را به پگاه داد. بازو یفک  رادمهر،
 :گفت  یگرفت و عصباو را  

 !ی؟راه بر تونییهات رو باز کن. مشهرزاد... چشم-

قصد داشت،  یرعلیهم افتادند. ام یرو یشهاپلک نگفت و  یزیچ یگر د شهرزاد
 :گفت  یکه عل  یرد؛ شهرزاد را از او بگ

 .خونه آقاجون آنیم یمارستانبذار ببرتش. از ب-
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به سمت  معطلی،یرادمهر ب نشست و  ینبه کمک پگاه داخل ماش شهرزاد،
. گرفتی و نبضش را م کردیحرکت کرد. در طول راه، مدام به او نگاه م یمارستانب

. بهش سرم وصل کردند و داخلش چند  یدندرس یمارستانساعت به ب یمبعد از ن
 .کردند  یقتزر یتیآمپول تقو

  خت ت ی را از داروخانه گرفت، سمتش رفت و کنارش رو یشکه داروهااز آن  بعد 
 .او چشم دوخت یرنگ و رو  یبه صورت ب  داد و  یروننشست. نفسش را محکم ب

 :وارد اتاق شد و روبه رادمهر گفت دکتر 

 یومده؟ ما چطوره؟! هنوز بهوش ن یضخب، حال مر-

 :ازجا برخاست. سمت دکتر رفت و گفت رادمهر 

 !یهوشهساعته که ب یم! االن نآد؟یدکتر، چرا به هوش نم-

 :گفت  کرد،یرا امضا م یابرگه یر که ز  یالدرح زد. یلبخند دکتر 

 یبود. اتفاق  یینپا یلیخ یم،پسرم. از حال رفته. فشارش رو گرفت یستن یهوشب-
 یا خانواده  یتو

 !افتاده؟ یتونشخص زندگی

 :سرش را تکان داد و گفت رادمهر 

 .یمبله... عزادار-

 :سرش را به دوطرف تکان داد و گفت دکتر،
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داروهاش   ید. شما که رفتیدبکن  یشروح  یتوضع  یبرا  یفکر  یه  اما  گم؛ی م  یتتسل-
  یه رو با  یتشوضع کنمیم یه. بهتون توصکردیم یو زار یهمدام گر یرید،رو بگ

 .یدبذار  یانروانپزشک در جر

 یقه،دق یستاز دکتر تشکر کرد. بعد از گذشت ب یرلبسرش را تکان داد و ز رادمهر 
مت خانه آقاجان راه  آن دو به ستمام شد،  که سرمش    یشهرزاد بهوش آمد و زمان 

 .افتادند

قدر روزها  چشم دوخته بود. چه  یرونداده و به ب  یهتک  ینماش  یشهرا به ش  آرنجش
دور و اطرافش    یهاآدم   توانستینم  یگر کسل کننده شده بودن. د  یشها برا و شب

. کردیر مسف  یگر د  ی جا  یکو به    شدیها دور ماز آن  یمدت   یبرا   ید را تحمل کند. با
 .و نگاهش را به جلو دوخت  یدکش  یآه 

 یکرد. دست   یمرا سمت شهرزاد تنظ اشیچهرا روشن کرد و در ینکولر ماش  رادمهر،
 :و گفت یدکش   یراهنشپ یقهبه 

 !یاتی؟رو سرت. هنوز هم مثل بچگ یرو گذاشت  یمارستاندکترا گفتن ب-

 :و گفت  بر لب آورد یلبخند اش،یخاطرات کودک  یادآوریبا  شهرزاد

 .فهمیدمیرو نم یزهاچ یلیخ یمهنوز بچه بودم! تو بچگ یکاشک -

 :گفت  زد،یرا دور م یدانکه م  یدرحال رادمهر 

 .یفتهب یاتفاق  یستقرار ن یگه... دشهی. حاال هم میخوش خبر خبری،یب -

 :زد و گفت یپوزخند شهرزاد

چه   یگه راره درجون. خدا قبدتر هم هست؟! اول مادرم، حاالهم ماد ینمگه از ا-
 یره؟ رو ازم بگ یکس
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 :انداخت و گفت اشیشانیبر پ ینیچ رادمهر 

 ینتو ا  یبشه. بعدشم عمر دست خداست. هرکس  یشطور  یستقرار ن  یکس  یگهد-
 .میرنیآدماهم م  شن،یخراب م  یلطور که وساداره. همون  ییانقضا  یختار  یه  یادن

  یخ ارند. بغض بهم شباهت د  مادرجان به  او و  یهاقدر حرف گمان کرد، چه  شهرزاد
 :. چشم برهم گذاشت و گفتیستادا یشگلو

 !ی؟آهنگ دار ین،ماش یتو-

را روشن کرد. . دستش را سمت ضبط برد و آن دانستیسوال او را م یلدل رادمهر 
 .از نصفه پخش شد یگذشت و آهنگ   یکم

متن  یرلبآهنگ، تر شدند. بغضش را قورت داد و ز یدنشهرزاد با شن چشمان
 .تکرار کرد هنگ راآ 

 «یرمم یادهپ یابونا خ ینتو و ا بی»

 یگیرمتو سراغتو از آدما م بی

 تو یبود یتو کاشک  یشگیمیتو هم یب  یمیرمتو م بی

 یت از دور یههرثان یشمزنده م یمیرموم  یحاال ازم دور ولی

 یشت چه منظورکارات دا  ینا یتو که عاشقم بود آخه

 یمجبور یبهم گفت  رفتی

 یازم دور  یخوامم تورو

 سخته زمان از دستم رفته یتو زندگ  بی
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 برگرد دوباره  یابسه ب یدهعذابم م دوریت

 خنده هاتم عاشقه اون چشماتم دلتنگ

 برگرد دوباره  یابرات تنگه ب دلم

 جلو چشمام  یادآروم م تصویرت

 یشمداغون م یاون بدجور با

 «یشمبرگرد پ یهردوتامون لعنت  یر بود تقص دلخوریامون»

 :قسمت آخر آهنگ را تکرار کرد  یرلب را پاک کرد و ز  یشهااشک شهرزاد،

 «یشم برگرد پ یلعنت »-

آهنگ را   یناخم کرد. از قصد ا یبه او انداخت و کم ینگاه  یرچشمیز رادمهر 
 .اردآهنگ د ینبا ا یکه او چه خاطرات   دانستیگذاشته بود؛ خوب م

*** 

که درست در وسط   یاه مبل تک نفر  یرا با دو دست گرفته و رو یشعصا آقاجان
 .خانه قرار داشت، نشسته بود

را   یشانداخت و عصا اشیشانیبر پ ینی. چیدرا به افراد داخل خانه کش نگاهش
عصا، همه ساکت شدند و به او چشم دوختند.  ی. با صدایدکوب  یکسرام ی به رو

 :گفت  یجد یلیو خ کرد  یاتک سرفه 

 ی برا یگهد یلدل یهنبود!  یمدلتنگ یلشدل  جا،ین ا یاینامشب که گفتم همتون ب-
 .کارم داشتم  ینا
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  یک،سرام یبه رو یش شدن عصا یدهکوب یمبل بلندشد. صدا یاز رو یسخت  به
 ِی کرد و به کنسول چوب   یاز خانه را ط  یسکوت خانه را شکسته بود. مسافت کم

 .یدکش  یروناول آن را ب  یو کشو  یستادا  یهآن، پشت به بق  ی. جلو یدکنج خانه رس

مبل نشست.  یبازگشت و به رو یشاز داخل آن خارج کرد و سرجا یانامه تپاک
 :فرستاد و گفت یروننفسش را محکم ب

 ...هم یشخانواده افتاد. آخر ینا یتو یبد یهااواخر اتفاق  ینا-

کرد آرامش خود را کنترل کند. چشم برهم گذاشت و ادامه   یادامه نداد و سع  دیگر 
 :داد

رو عوض کنه!   هایلیسرنوشت خ  یدکه االن تو دست منه، شا  یپاکت   ین... ایمبگذر-
پاکت رو باز نکردم. خواستم چهل روز بگذره و بعد بازش کنم.  ینمن تا به امروز، ا

 .و نه من ینرو داشت یطشاون موقع، نه شما شرا

 :داد و گفت یهبه دسته مبل، تک را عصایش

 .کنمیراست بازش م یکو  شمینم  یهوارد حاش یگهد-

و به افراد داخل خانه  یدآن دست از کار کش یکباز کردن پاکت بود؛ که  درحال
 :کرد و گفت  یانداخت. اخم ینگاه 

 .دمیجواب نم یسوال یچبه ه یگهبازش کنم، د ینداره؟! وقت  یسوال یکس-

 :فرستاد و گفت یروننفسش را محکم ب افسانه،

 !یه؟پاکت چ  ینآقاجون، داخل ا-
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را با زبان تر کرد و   اشیده قه بست. لب خشکآقاجان، حلدر چشمان  یاشک  حلقه
 :گفت

رو بهم  ینفوت کنه، ا کهین! دوهفته قبل از ایزنامه مهرانگ یتپاکت... وص ینا-
 .داد و گفت که تا بعد از مرگش، بازش نکنم

مبل گذاشت. دستش را سمت  یداد و پاکت را رو دسته یرونرا محکم ب نفسش
 یش هاآورد. اشک  یرونب یورق دستمال کاغذ یکو  ردب اشی مشک  یراهنپ یبج

 :را پاک کرد و ادامه داد

 .یرین... انقدر منو به حرف نگیمبگذر-

  یچ را خواند؛ که ه یزیو شروع کرد به خواندن. آقاجان آن شب چرا باز کرد  نامه
و حال رادمهر از  کردندیزده، به او نگاه م. همه بهتکردیکس فکرش را هم نم

 !تر بودرابهمه خ

به جمع   ینامه را تا کرد و داخل پاکت قرارش داد. نگاه   یقه،از گذشت چند دق  بعد
 انداخت و 

 :گفت

 .... وِاالینانجامش بد یدرو گرفته و شماهم با یممتص  ینمادربزرگتون بهتر-

 :زد و گفت یحرف آقاجان پوزخند یانم علی

 !گرفته. نه؟  یمیتصم ینفقط به خاطر من، همچ-

 :او آمد و با لبخند، روبه آقاجان گفت یبرا ییچشم و ابرو یاسمن،

 !کار رو انجام بدن؟  ین ا ید دونفر با ینخب آقاجون حاال چرا ا-
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 :از جا برخاست و گفت آقاجان

داشته؛ که  یلیدل یهنامه بود رو براتون خوندم. حتما  یتو یکه... هرچ   یدین شن-
 .دونفر رو انتخاب کرده ینا

 یاسادگ ینرا به اآن توانستیمادرجان بود و نم یت نوشتههنوز در به شهرزاد
شهرزاد تمام    دانستی کرده بود؟! او که م  کار انتخاب  ینا  یهضم کند. چرا او را برا

کرده بود    یترا وص  یزیاست که از رادمهر دور شود، پس چرا اکنون چ  ینهدفش ا
 دو باهم انجام دهند؟ تا آن

 :به او انداخت و گفت یکه آقاجان نگاه لبش شد؛   به کندن پوست مشغول

 ی؟بگ  خوایینم یزیشهرزاد بابا، تو چ-

 :و به او دوخت. آب دهانش را قورت داد و گفترا از فرش گرفت  نگاهش

 ...یعنیکار رو انجام بدم؟!   ینا یآخه آقاجون، من چطور-

 :شانه او گذاشت و گفت یدستش را به رو افسانه

 .یشتیمپکه، ما همه   یستیفقط تو ن-

 :گفت  یتو با عصبان  یدکوب  یک،سرام یرا به رو یشنوک عصا آقاجان

 !خودشون دوتا انجامش بدن ید... گفتم که، فقط بایرنخ-

 :انداخت و گفت اشیشانیبر پ ینیکه تا آن لحظه سکوت کرده بود؛ چ   رادمهر 

 .ننوشته بودن یتوص یرو تو ین! ایم؟وقت دار یتا ک -

 :گفت  کرد،یم یط خانه را  که مسافت  یدرحال آقاجان
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دست به  یگه،از دوهفته د دیشروعش مهمه، با یخ. تاریستکار مهم ن   یانزمان پا-
 .ینکار ش

 :و گفت یدبه گردنش کش یدست  رادمه

 یتمبرگردم مشهد و مامور یدکار رو شروع کنم. با  ینا یگهدوهفته د تونمیمن نم-
 .رو تموم کنم

 :اخم کرد و بلندگفت یکم  آقاجان

 ین، شروع کن  یدبا  یگهاز دوهفته د  گمی! مکنی؟یپسرجون چرا انقدر با من بحث م-
جا مدت اون  یه مشهد.  رینیو باهم م گیرییبگو چشم. دست شهرزاد رو م

. کنیدیو بعد کارتون رو شروع م یاریناطالعات به دست ب کمیه تا  مونینیم
 !نه؟ یا یدینفهم

بار،  ین. ایندتا واکنششان را بب چرخیدید ممدام از رادمهر به شهرزا هایشچشم
 :برخاست و گفت یشاز جا یرعلیام

 یکه چ   یگهشهر د یه یبفرست  خواییآقاجون؟! دوتا جوون رو م یچ  یعنیآخه -
کار   یناز پس همچ خوانیم یرو، چجور یشنه تجربه دارن، نه سرما ینابشه؟! ا

 یان؟ بر ب یبزرگ 

 :ستش گرفت و گفتزد. عصا را با دو یپوزخند آقاجان

!  یاری؟رو دوباره سرشون ب  یشال پچندس  یتورو بفرستم باهاشون که بال  خواییم-
 .از خودم، کار از خودشون یشالزم نکرده. سرما یر نخ

 :خواست مخالفتش را اعالم کند که آقاجان قاطع گفت امیرعلی

 .ریبشنوم. شبتون بخ یزیمورد چ یندر ا خوامیهم نم یگهکه گفتم. د  ینهم-
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 یفضا یاسخرهجمله را گفت و به سمت اتاقش گام برداشت. حال، سکوت م این
را شکست و خانواده عمه،  آن یکسر  هاییهبعد، گر یخانه را پر کرده بود؛ که مدت 

 .قصد رفتن کردند

*** 

 یرونب یبه ملک مقابلش انداخت. کم یسرش برد و نگاه  یرا باال  یآفتاب  عینک
 :هر گفترا نگاه کرد که رادمآن

 .بهتره یانسبت به اون قبل گمیچطوره؟! من م-

 :خانه گذاشت و گفت یدر چوب  یجلو رفت. دستش را رو یقدم شهرزاد

 .خوادیم یبازساز یمیه،قد یلیآخه خ-

 ییقه را به    یآفتاب   ینک گرفت و سمت او رفت. ع  ینرا از کاپوت ماش  اشیهتک  رادمهر 
 :کرد و گفت  یزانشته بود، آوآن را باز گذا یکه دو دکمه  یراهنش؛پ

بهش بندازه.   ینگاه   آرم،یمعمار م  یه  ی. عصریهبقکمتر از    یول  خواد؛یم  یبازساز-
 .قرارداد یبرا ریمیموقع منظرش رو که گفت، اون

 :انداخت و گفت ینگاه  یسرش را تکان داد. به امالک  شهرزاد

 !ینیم؟داخلش رو هم بب شهیخب، م-

 :زد و گفت یلبخندجلو آمد.  ی،امالک  مرد

رو هم بهتون نشون   یرزمینشمن ز ین،. شما پسند کنشهیبله خانم چرا که نم -
 !دمیم
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ها ملک  هفته بود که به آن یک حق داشت.  یچاره اش گرفت. مرد بخنده  شهرزاد،
 .گذاشتیها مآن  یبه رو یرادیو شهرزاد هردفعه، نقص و ا دادینشان م

زد. درسته    یجا انداخت و لبخندآن   یاطبه ح  یگاه ملک شدند. شهرزاد ن  یاط ح  وارد
 یسرسبز و دلچسب  یقشنگ بود و فضا   یلیخوب نبود؛ اما داخلش خ  یلیخ  یرونشب

 .داشت

که مشغول صحبت بودند، دور   ی؛کرد و از رادمهر و مرد امالک   یرا ط  یکم  مسافت
 .شد

رخت که  عالمه د یکرا مشاهده کرد.  یر نظ یب  یاو منظره  یدرس یپشت  یاطح به
قرار داشت. به سمت    یاطکه وسط ح  یحوض کوچک   و  رسیدیتا آسمان م   یشانلندب

بود و چند برگ درخت، داخلش  یداخلش انداخت. خال یحوض رفت و نگاه 
که   کردیزد. احساس م یاطداخل ح یکنج لبش آورد و چرخ   یافتاده بود. لبخند

 .مادرجان هم در آن مکان، حضور دارد

 :گفت  یرلبپس زد و زگوشه چشمش را   اشک

 !درستش کنم دمیکردم. قول م  یداشباالخره پ-

خارج    یپشت   یاطکه از ح. قبل از آنزندیکه اسم او را صدا م  یدرادمهر را شن  صدای
 :اخم کرد و گفت یشود، رادمهر وارد شد و مقابلش قرار گرفت. کم

 کنی؟یم یکار چ جاین ا-

 :گفت  ند وکشا  یاطزد. نگاهش را به ح یلبخند شهرزاد

 !قشنگه نه؟  یلیخ-

 :شد و گفت یکسمتش نزد  ی. قدمیدرادمهر باال پر ابروی



  

 
158 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 !خوادیم یبازساز ینشما که گفت-

او دوخت. آب دهانش را  یگرفت و به چشمان مشک   یاطنگاهش را از ح شهرزاد
 :قورت داد و گفت

ه،  خوب یلی. داخلش خیرونشب یشتر اما ب خواد؛یم ی. بازسازگمیخب االنم م-
 .یمنگهش دار جوریینمه

 ی،مرد امالک  یشده بود. با صدا یره و فقط به صورت او خ گفتینم یزیچ رادمهر 
 .هردو به خودشان آمدند و برگشت

 :گفت  کرد،یرا پاک م اشیشانیپ یکه با دستمال، عرق رو   یدرحال یامالک  مرد

 !ین؟آقا؟ پسند کرد شدی خب چ -

 :تو گف شهرزاد برد یکصورتش را نزد رادمهر 

 کنم؟  یکار خانم؟ باالخره من چ شدی چ -

 یکه نگاه . لبش را با زبان تر کرد و بدون آن یختفرو ر  یکی،شهرزاد از آن نزد  قلب
 :گفت  یندازد،به او ب

 .خوبه  ینآره... خوبه، هم-

روز   یگفت و گو، برا  یاز او فاصله گرفت و به سمت مرد رفت. بعد از کم رادمهر 
 .شتند و هرسه، خانه را ترک کردنده گذاچهارشنبه، قرار معامل 

*** 

 :گفت  یقهخواند و بعد از چنددق ینه دستش را با طمان یهابرگه رادمهر،

 خب، حله. کجا رو امضا کنم؟-
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 :گفت  آورد،ی م یرونکه استمپ را از داخل کشو ب  یدرحال یامالک  مرد

 .یده باشرو تو اون ملک داشت یمبارک باشه جناب سرگرد. انشاهلل لحظات خوب -

 :زد و گفت یلبخند کمرنگ  رادمهر 

 کجا رو امضا کنم؟   ین،ممنون. نگفت-

 :برگه گذاشت و گفت یر انگشتش را ز مرد،

 .رو. هم شما و هم خانمتون جاین ا-

سرش را باال گرفت   ی،بود؛ با جمله مرد امالک  یینکه تا آن لحظه سرش پا  شهرزاد
 و به رادمهر

  یر زد و به او گفت تا ز یشدمهر صداکه را  بزند؛  یدوخت. قصد داشت حرف  چشم
 برگه را امضا 

 :خانه را سمت شهرزاد گرفت و گفت ید. صاحبه ملک، کل کند

 ی،داشت  یکوچه باهاتون فاصله داره. کار  یهخودم،  ی. خونهیزمعز گمیم یکتبر-
 تعارف نکن و 

 .هم به ما بزن یسر یه یهرزگاه 

انداخت   یت. به رادمهر نگاه م مسن، گرفرا از خان  یدزد و دسته کل  یلبخند  شهرزاد
 :و گفت

 .ینمداخلش رو بب خوامیم یم؟سر به خونه بزن یه یمبر-

 :انداخت و گفت ینگاه  اشیسرش را آرام تکان داد. به ساعت مچ  رادمهر 
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 .برم اداره یدفعال با شه،یم یچ  ینیمحاال بب-

بر لب آورد و   یخنداخم کرد و نگاهش را از او گرفت. خانم مسن، لب یکم  شهرزاد
 :گفت

  یست . دل تو دلش نگهیم  یچ   فهممی. من مینهپسرم، خانومت رو ببر خونه رو بب-
 ...و واسش ینه جا رو ببتا اون 

 :و گفت  یدحرف او پر یانم مقدمه،یب  شهرزاد

 .یستمن یشونمن همسر ا-

 :ها انداخت و با تعجب گفتبه آن ینگاه  ی،امالک  مرد

 ...خونه رو ینپس ا ید؟یستن  یشونشما همسر ا-

 :اخم کرد و گفت یکم  رادمهر 

 یم؟بر یگهحاال د شهی. میمقرارداد رو که بست-

 .دو را تا دم در، بدرقه کردنگفت و آن یزیچ یگر د یامالک  مرد

*** 

 :ار خانه پارک کرد و گفترا کن ماشین

خور.  بده و بسفارش    یزیچ  یه  یرون برگشتم، از ب  یر کار دارم. د  کمیه تو برو باال من  -
 یزیرو بخره. اگه بازهم چ یدار یاز که ن  یزهاییفروشگاه تا چ فرستمیاحمد رو م

 ...بهم زنگ بزن و ی،خواست 

و  خوامینم یزیگفت چکه به او نگاه کند،  را باز کرد. بدون آن یندر ماش شهرزاد
 .یدهم کوبرا ترک کرد. به سمت خانه رفت و در را محکم به ینماش



  

 
161 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 .و به سمت اداره حرکت کرد  یدکش  یشموها  یانبه م  یاخم کرد. دست   یکم  رادمهر،

و درحال فحش دادن به رادمهر و  زدیآسانسور ضربه م ینهآئ یبه رو یدنوک کل با
و آقاجان تنگ شده بود. قصد داشت هرچه زودتر   یناش یشغلش بود. دلش برا
به   کهین ت کند. او صحببا ا  یدند،که خر  یتا در مورد ملک   یند؛برگردد و آقاجان را بب 

تعجب داشت.   یشهرزاد جا  یبرا  دهد،یاو و رادمهر گفته بود، تلفنش را جواب نم
 .به اصفهان برود و رو در رو خبر را به او بدهد  یمابا هواپ  ی،هر خبر  یبرا  مجبور بود

 یشصدا یآسانسور باز شد. با سرعت به سمت واحدش قدم برداشت که کس در 
 .و برگشت یستادا یشزد. سرجا

به تن داشت،    یطوس  یرهنبا پ  یکه کت و شلوار مشک   ای،یقد بلنِد چشم رنگ   مرد
 :سمتش آمد و با لبخند گفت

داشته    یادکه بنده رو به    یدوارمبا شما خوشوقتم. ام  یدار از د  یلیخ  یشی،خانم تجر-
 .یدباش

 :فکر کرد و گفت یشد. کم یرهبه صورت او خ شهرزاد

 .آرمی نم یادبه  بنده شما رو یول یمرس-

 :شد و گفت تر یک به او نزد ی. قدمیدخند یکم  مرد،

و االن هم   کنمیفراموش نم وقتیچ شما رو ه یشرق  یاما من چهره ید؛حق دار-
 .کردم  یارتشمارو ز یاتفاق  یلیخ

 :کنج لبش نشاند و گفت  یاو نسبت به خودش، لذت برد. لبخند  یف از تعر  شهرزاد

 ید؟ کن  یخودتون رو معرف  شهیم  یممنون؛ ول یمرس-
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 :چشم برهم گذاشت و گفت مرد،

فنجون قهوه دعوت   یهمن رو به  یدیم،حاال که هم رو د یچشم. ول یبه رو-
 کنید؟ینم

داشته باشد.   یکه قصد بد  آمدیشد. اصال بهش نم  یرهاو خ  یپبه صورت و ت  کمی
مشغول فکر   قدر نه؟! آن یا است  یدعوت کردن او به خانه، کار درست  دانستینم
 :زد و گفت یردن شده بود؛ که مرد لبخندک

اما من خودم رو  یست؛ن یبه خونتون کار درست  یبهغر یهدن دعوت کر  دونمیم-
 !یستمن یبه هم غر یلیکه خ  فهمیدیکنم، م  یمعرف 

 :و گفت  یدلبش را گز شهرزاد

 .تو یدبفرمائ یه،چه حرف یننه ا-

. به سمت آشپزخانه قدم داخل خانه دعوت کرد  باز کرد و او را به  یدخانه را با کل  در 
 .برداشت و مشغول درست کردن قهوه شد 

  ی و قصد بد  کندینم  یتا مطمئن بشود که کار  انداختیبه او م  ینگاه   هرازگاهی،
او آشنا بودند؛    یاست. چشمانش برا  یدهکه او را کجا د  آمدینم  یادشندارد. اصال  
مهم نبوده. وِاال امکان نداشت    یلی. پس حتما خرا فراموش کرده بود  هااما حال، آن

وارد    ینی،س  یکبا    یقهفراموش کند. بعد از چنددق  ار و آن   یندرا بب  یمهم  یز شهرزاد چ
 .را سمت او گرفت ینیخم شد و س یشد. کم یراییپذ

د  . شهرزایداز آن نوش یافنجان برداشت. تشکر کرد و جرعه  یکزد و  یلبخند مرد
 :ت و گفتنشس مبل یاو رو یروبرو

 ید؟ کن  یخودتون رو معرف  شهی حاال م-
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 :زد و گفت یچشمک  نوشید،یکه قهوه را م  یدرحال مرد

 .یمباهم صحبت کرد یلی. آخه اون روز خیدداشته باش یادمن رو به  کردمی فکر م-

 :و گفتنشد. لبش را با زبان، تر کرد    یرشدستگ  یزیفکر کرد؛ اما باز چ  یکم  شهرزاد

 .ندارم یخوب  یحافظه  یلیخمتاسفم. من -

 :گذاشت و گفت  یز م  یفنجان را رو مرد،

 ین . من، دکتر ستوده هستم. فردکنمیم یخودم رو معرف  یگهخب، پس د یلیخ-
خانم نامدار    یه. من همسایمخانم نامدار، هم رو مالقات کرد  یستوده. اون روز خونه 

 .هستم

  یه، و بعد از گذشت چندثاند ش یرهخ یز به م  ینگاهش را از او گرفت. کم شهرزاد،
 :بلندگفت

و اون روز،   یدخانم نامدار هست یعنیسوگند،  یهآهان، بله شناختمون. شما همسا-
 .یدموقع برگشت من رو تا خونه رسوند 

 :و گفت یدخند یکم  مرد،

  یادتون االخره هم داشتم! خب خوشحالم که ب ییجا یهبله، پس ته حافظتون -
 .اومد

 :تتکان داد و گفسرش را آرام  شهرزاد

 ید؟ مشهد هم مطب دار یتو جا؟ینخب، شما... ا-

آورد. کارت را سمت  یرونکارت ب یککتش برد و  یبدستش را سمت ج مرد،
 :شهرزاد گرفت و گفت
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  یک   یریتو بنده مد  یمراه انداخ  یزینسب  یکمطب ندارم؛ اما با دوستم    جایننه، ا-
 .رکت رو به عهده دارمش

 :ت و گفتدست او گرف کارت را از   شهرزاد،

 !کنید؟یم یتفعال ایینهچه خوب. تو چه زم-

 :و گفت یدکش  یشبه موها یدست  مرد،

جا رو  اون  یریت و بنده مد یمدار یدیتول یک یعنی. یمتو کار پوشاک هست یشتر،ب-
 .به عهده گرفتم

 :سرش را تکان داد و گفت شهرزاد،

 رید؟ یاصفهان نم یگه! دمونید؟یم جاینا ی. تا ک یخب به سالمت -

 :زد و گفت یلبخند مرد،

 اقوام؟  یدند  ین! اومدی؟. شما چ آمی و م رمیچرا م-

 :داد و گفت یهبه پشت مبل، تک شهرزاد

 .یمکار اومد  یک یبرا یر،نخ-

 :سرش را آرام تکان داد و گفت مرد،

 .بینمشونیتو ساختمون، نم  یلی! آخه خین؟آورد  یف.. با خانم نامدار تشردرسته.-

 :لبش را با زبان تر کرد و گفت رزاد،هش

 .گردمیبر م یم،از اقوام اومدم. کار رو که تموم کن یکی. با یومدمنه با سوگند ن-

 :شد. آب دهانش را قورت داد و گفت یکبه او نزد یکم  مرد،
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 رزاد صداتون کنم؟شه تونم،یشهرزاد... م-

 :و گفت دیخودش، را عقب کش یمعذب شد. کم یکی،از آن نزد شهرزاد،

 .بهتره  یشیاما همون خانم تجر ید؛هرطور راحت-

 :و گفت یدخند یکم  مرد،

 !خب پس، نه حرف من و نه حرف تو. شهرزاد خانم بهتره-

 :که بحث را عوض کند، گفتآن  یسرش را آرام تکان داد و برا شهرزاد

 ی ساختمون زندگ  ین ا ی. دوستتون تویدمتونخوشحال شدم که د یلیخب، خ-
 ؟ کنندیم

باز شد. هردو به در نگاه کردند  یدقصد داشت جواب بدهد؛ که در خانه با کل مرد،
 .و رادمهر وارد خانه شد

کارش سرزنش    ینا   یکه رادمهر او را برا  دانستی. میداز ترس، لبش را جو  شهرزاد
 .کندیم

 :سرعت ازجا برخاست و گفت به

 ی؟ اومد-

را درهم فرو برد و   یش . ابروهایدم درا ه ینبه او انداخت؛ که فرد ینگاه  رادمهر،
 :گفت

 به به، بد موقع مزاحم شدم؟-

 :از جا برخاست و گفت ینبزند؛ که فرد یقصد داشت حرف  شهرزاد،
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راهرو   یستوده هستم. خانمتون، تو یند جناب. بنده دکتر فر  کنمیسالم عرض م-
تشون،  کردم. االن هم درمورد سالم  یشونحالشون بد شد و بنده تا خونه همراه

 .کردمیباهاشون صحبت م

 :جلو آمد و گفت یهم چنان، اخم بر ابرو داشت. قدم  رادمهر 

 ین؟ زنگ به من نزد یهتلفن همراه دارن. چرا  یشون،ا-

 :و گفت  یدخند یکم  فردین،

هم خورد و من تا اومده. عرض کردم که، حالشون به یشفکر کنم سوء تفاهم پ-
 .یدماس با شما نرسبه ت فرصت یگهکردم. د  یشمنزلتون، همراه

را  اشینهنفس حبس شده در س یکه رادمهر متوجه نشود، به آرام  یطور شهرزاد،
 .به رادمهر گفت، شکر کرد ینکه فرد   یدروغ  یفرستاد و خدارا برا یرونب

 :سکوت را شکست و گفت رادمهر 

  تونید ی. میستبه شما ن یازیمن اومدم، ن یگه . حاال دیخب، مرس یلیخ-
 .یدرو ببر نیفتوتشر

 :تکان داد و روبه شهرزاد گفت یسرش را به آرام فردین،

بوده؛  فشارتون افتاده  یاد،. به احتمال زید کن  یت که گفتم رو رعا  یحتما اون نکات -
 .یستبد ن ین،هم بد یشآزما یهدرکل  یول

از او تشکر کرد.  یرلبکه زبانش بند آمده بود؛ سرش را آرام تکان داد و ز  شهرزاد
 .رفت و شهرزاد ماند و رادمهر ینفرد یقهره بعد از چنددق باالخ
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 یکه به او نگاه کند، قصد داشت به سمت اتاقش برود؛ که رادمهر پوزخندآن   بدون
 :تزد و گف

 !خوش گذشته بهتون ی! پس حساب آرن؟یدکتراهم قهوه م یتاحاال برا یاز ک -

 :برگشت و گفت یعصب شهرزاد،

 .بره ی،که بذارم همون جور  تونستمی. نمیستن ی،گ یکه م  طور ین. اصال ایرنخ-

 :و گفت یدلبش کش یبه گوشه یدست  رادمهر،

هم نشد که از   یقهمن که پنج دق یاره؟بال سرت ب یه که ممکنه،   یاصال فکر کرد-
 .برگردم گفتییو م زدییرفتم. بهم زنگ م یشتپ

 :زد و گفت یپوزخند شهرزاد،

 یتاز کار اهم  یشتر ب  یزیشما، چ  ی! تو زندگ مدیاویم  زدم،یآخه نه که اگه زنگ م-
 داره؟

آب  ی آورد و کم یرونب ینکاز داخل س یوانیبه سمت آشپزخانه رفت. ل رادمهر،
 :چشم برهم گذاشت و گفتخورد. 

 !ی؟االن بهتر-

 :بغضش را قورت داد و گفت شهرزاد،

 مگه مهمه؟-

 :را باز کرد و گفت چشمانش

 ی؟ر. بهتپرسمیحتما مهمه که م-
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گفت که بهترم. به سمت اتاقش گام برداشت؛ که رادمهر   یرلبرا تکان داد و ز   سرش
 :گفت

 .ینیمبب یمعوض کن، بر برو لباسات رو  ینی؟خونه رو بب خواستییمگه نم-

 :زد و گفت یبود، لبخند یکه از دستش عصبان با آن شهرزاد،

 ی؟ شد که برگشت  یاداره؟ اصال چ  یبر  خواستییمگه نم-

  یستادکانتر گذاشت و به سمتش رفت. درست در مقابلش ا  ی را رو یوانل هر،رادم
 :و گفت

 !برگردم؟  ی،ناراحت -

 :. آب دهانش را قورت داد و گفتیختفرو ر یکیشهرزاد از آن نزد قلب

 ...یستمنه... ناراحت ن-

 :فرو برد و گفت یباز دستانش را داخل ج یکی. یدرادمهر، باال پر یابرو یتا یک

 نرم؟  یگهد خوایی م ی؟شحالپس خو-

 ی نرود و برا  شدی. کاش مشدیکاش م  کرد،ی. با خود گمان میدلبش را گز  شهرزاد
 .بود یگری. او متعلق به فرد دشدیدر کنارش بماند. اما نم یشههم

که بر سر راهشان قرار داشت، اشک در  یفکرکردن به گذشته رادمهر و مانع با
به سمت اتاق رفت   یندازد،به او ب یگرینگاه دکه چشمانش حلقه بست. بدون آن 

 .را عوض کرد یشهاو لباس 

*** 
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به  یسر یهمشهد که  یبهت گفتم بر کنی؟یم یجا چه غلط نمحمد، پس تو او-
  ینو شده؟! چرا ا یفاز خطامون، توق یکی گییم زنیی. حاال زنگ میکارخونه بزن 

 ی؟بهم نگفت  یشهفته پ

 :از قبل، گفتدتر بلن  یرعلیگذشت و ام  چندثانیه

و  ر   یفاراج  ینبه حسابت؛ که ا  ریزمیم  یلیونچند م  ی. ماه یستجواب من ن  ینا-
 ی؟ من بد یلتحو

 :فرو برد و گفت یب. دستش را داخل جیستادپنجره ا یبرخاست و جلو  ازجا

فروشمون چند درصد   ین بب یر آمار بگ یه. حاال برو یگهخب بسه د یلی... خیخ -
 .اومده ینپائ

 :ن را قطع کند که گفت، تلفداشت قصد

 .زنگ بزن  یگهساعت د یه یا،دوهفته بگذره جواب بد  یدفعه نذار ینا-

 :گفت  یپرت کرد. در اتاق باز شد و منش  یزشم یرا با حرص، رو موبایل

 .آوردن یفتشر یشیجناب تجر یشی،تجر یآقا-

 :اخم کرد و گفت یگرفت. کم  یز نگاهش را از م امیرعلی

 .کم داشتم فقط   ینوا و دار  یر گ  ینتو ا-

 :انداخت و گفت ینگاه  یمنش به

 .تو یادبگو ب-

 :بلند گفتکنار رفت و   منشی



  

 
170 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 .داخل یدمنتظرتون هستند. بفرمائ یشیجناب تجر-

به دور و برش   یدسته گل، وارد اتاق شد. نگاه   یک با    یعل  یه،از گذشت چندثان   بعد
 .لبش نشاند یگوشه  یانداخت و لبخند کمرنگ 

 :زد و گفت یندبخل امیرعلی،

 .ینبش یاب ی،خوش اومد-

  یرعلیگرفت و به صورت ام  یوار د ی نصب شده بر رو ینگاهش را از تابلوها علی
 :دوخت. سرش را آرام تکان داد و گفت

 .سبد گل گرفتم ینواسه هم ی،گل دوست دار  دونستمیناقابل. م-

 یقه، عد از چنددقاز او تشکر کرد. ب یرلببه دسته گل انداخت و ز  ینگاه  امیرعلی،
 .شغول صحبت شدندهم نشسته و م یدو روبروآن

 :دسته مبل گذاشت و گفت یدستش را به رو  علی،

 ره؟یم یشکار و بار چطوره؟ خوب پ-

 :و گفت یدکش  یششبه ته ر یدست  امیرعلی،

 خوبه اوضاع؟  ی؟. شما چ یگهد گذرهی. میستبدک ن ی،ه -

 :سرش را آرام تکان داد و گفت علی،

 .درآورد شهیلقمه نون از توش م یه روشکر. خدا خوبه-

کرد بحث را عوض کند.   یاو نسبت به خودش شد. سع ییکهمتوجه ت امیرعلی،
لبش   یرا روآورد. آن  یروناز آن ب  یگاریبرداشت و نخ س  یز م  یرا از رو  یگار پاکت س

 .گذاشت و با فندک روشنش کرد
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 :و گفتسمت او گرفت  فرستاد. پاکت را یرونزد و دودش را ب یقعم پکی

 !بردار-

 :زد و گفت یپوزخند علی

 .بکشم یگار دوست نداشت س یاسمندوساله که ترک کردم. -

 :سرش را آرام تکان داد و گفت امیرعلی،

 !یبه ما زد یشده؟ سر یخب... چ -

 :مبل، جا به جا شد و گفت یرو یکم  علی

 .هست که هنوز تموم نشده یزاییچ یه. اومدمی م یدبا-

 :فرستاد و گفت یرونرا ب یگارشدود س علی،امیر 

 یزیچ یگه. دیمخونه آقاجون، همه مشکالت رو حل کرد یشما که هفته پ یا؟چ-
 .نمونده یگفتن باق   یبرا

 :برداشت و گفت یز م یرا از رو یاستکان چا علی،

 .مسئله مهم هنوز حل نشده یهچرا مونده. -

*** 

انداخت.   یهوا، نگاه   و غباِر معلق در و به ذرات گرد    یدطاقچه کش  یورا ر   انگشتش
 .دوخت یوارهانگاهش را از طاقچه گرفت و به د
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داشت و شهرزاد نسبت    یخاص  یبود؛ اما صفا  یمینبود، در اصل قد  ینوساز  یخانه
مشغول    یاطرا جمع کرد و به رادمهر که در ح  یشهاکرده بود. لب   یدابه آن عالقه پ

 .انداخت یبا تلفن بود، نگاه صحبت 

  یر س یگر عالم د یکبود. در  یک با شهرزاد شر یر مس یننه انگار که او هم در ا گار نا
 .کار و شغلش بود  یر و تمام ذهنش درگ کردیم

داد و نگاهش را از او گرفت. از اتاق خارج و وارد سالن   یرونرا محکم ب نفسش
 «!ارهکار د  یلی گفت: »خ  یرلبجا انداخت و زآن   یوارهایبه در و د  یشد. نگاه   یاصل

 باالخره پسند شد سرکارخانم؟ -

  ی داده بود؛ نگاه  یهرا به چارچوب تک یشهابرگشت و به او که شانه  شهرزاد
 :فتانداخت. سرش را آرام تکان داد و گ

 کنیم؟یشروع م یکار داره. از ک   یلیپسند شده بود! گفتم خ-

 :به دور و اطرافش انداخت و گفت یاو شد. نگاه  یکنزد رادمهر 

بزنه و   یواریرو کاغذ د یوارهاد یادب فرستمی رو م یکیکار نداره، فردا م  ه یلیخ-
 ...بعد

 :و گفت  یدحرف او پر یانم شهرزاد

 .رو رنگ کنه یوارهاد  یادرنگ بهتره، بگو ب-

 :و گفت یستادا رادمهر 

 زنه؟ی االن رنگ م یگهد یرنگ؟ ک -

 :اخم کرد و با حالت قهر گفت یکم  شهرزاد،
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 کنم؟ی فکر م یمیقدن م  یبگ  خواییپس م-

 :شد و گفت یکبه او نزد یقدم رادمهر،

 !ی؟شد جوریین گفتم؟ دختر تو چرا امروز ا  ینومن ا-

بودند.  یستادههم ا یقدم یکسمت او برداشت. حال هردو در  یهم قدم ادشهرز 
 :و گفت یستادا

 !شهیمربوط م یچارهشدم؟! حتما بازهم به اون دکتر ب یچجور-

برهم گذاشت و نفسش را در  اسم دکتر، منقبض شد. چشم  یدننرادمهر، با ش فک
 .حبس کرد

 یهازد. نگاهش را به مژه  ید آمده، استفاده کرد و او را د یشپ یتاز موقع شهرزاد
 یش،پ یهامانند جواِن سال  یگر د یشبر لب آورد. موها یبلند او کشاند و لبخند

 یختهر اشیشانیپ یبه رو آن، شلخته نبود. حال، همه به باال شانه شده و چندتار 
پلک او بگذارد؛ که   یرا رو نگشتشبودند. دستش را باال برد؛ قصد داشت ا

 .چشمانش را گشود

 :و مضطرب گفت یدسرعت دستش را پس کش به

 .ذره خستم یه... من یگهد یمبر-

 :شد و گفت یرهمتفکر به او خ رادمهر،

 یم؟بخور یرونشام رو ب-

رفت. چشم برهم   یروناز تنش ب یدمهر، تمام خستگ ه رابا آن جمل ییگو  شهرزاد،
 :زد و گفت یگذاشت. لبخند
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 !کنمایمن رستوران رو انتخاب م-

 یسرش را آرام تکان داد. دستش را پشت او گذاشت و به سمت در ورود رادمهر،
 .کرد  اشیی راهنما

 نشستند. رادمهر، کمربندش را بست و به شهرزاد هم گوشزد ینداخل ماش هردو
 .که ببندد  کرد

حرکت. با سرعت   یاز کم یغ اما در ید؛را سمت کمربندش برد و آن را کش دستش
 ین به رادمهر که درحال روشن کردن ماش یبود. نگاه  فایدهیب  یول یدکش  یشتریب

 :بود، انداخت و گفت

 خرابه؟   ینماش ینکمربند ا-

 :فرستاد و گفت یرونبه او انداخت. نفسش را محکم ب ینگاه  رادمهر 

 .درستش کنم یسا. وایگهادارست د ینماش-

شهرزاد  یدستش را پشت صندل یک. یدرا باز کرد به سمت او چرخ کمربندش
قدر به گذاشت و با آن دستش، مشغول درست کردن کمربند شد. صورتش آن 

 .کردندیش برخود مشهرزاد با پوست یهابود؛ که نفس یک صورت او نزد

او را نگاه   همهینکه ازد. از آن یلبخندنداخت و رخ او ا یمبه ن ینگاه  شهرزاد،
 :اخم کرد و گفت ی. رادمهر کمیدخجل زده شد و لبش را گز کرد،یم

 .گرفته  یشحاال امروز باز-

صورت او و  ینب یافاصله یگر کار مصادف با آن شد که د  ینجلو رفت و ا بیشتر 
 .شهرزاد نباشد
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سال صبر   ینشهرزاد دوخت. چند  چشم از کمربند گرفت و به صورت سرخ  ایلحظه
ها را به دست اما اکنون که آن  یند؛بب  یکها را از نزدصورت و چشم  ینکرده بود تا ا

 .نگاه کردن به او را نداشت یحت  یاآورده بود، حق لمس صورت 

گردنش گذاشت. از آن همه   یدستش را رو آب دهانش را قورت داد و شهرزاد
 ی با زبان تر کرد و به رادمهر؛ که مدت  ش را. لبکردیم یاحساس خفگ  یکی،نزد

 .چشم دوخت کرد،ی به او نگاه م شدیم

زد و   ی. رادمهر، لبخندکردندینگاه م یکدیگر هردو چشم در چشم شده و به  حال،
 :گفت

 ...یچقدر عوض شد-

 :با حالت لوس و قهر گفت شهرزاد،

 !بد شدم؟-

 ی. رادمهر کمبردیرادمهر را ماش، دل بچگانه یکارها  ینکه با هم  دانستی نم او
 :گفت  یرلبشد و ز یرهبه صورتش خ تر یقدق

 ...ی... آروم شدیخوب شد-

 :اخم کرد و گفت یکم  شهرزاد،

 ...... بگو کهیکنیرو م  یهست رو دار  یمگه آروم نبودم؟! بگو... ماشااهلل هرچ -

 یدج یلیداشت حرفش را ادامه دهد که رادمر انگشتش را باال گرفت و خ قصد
 :گفت

 !یستبه بعدش دست خودم ن جایناز ا یگهاما د کنم؛یم یکار اشتباه   دونمیم-
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تمام شد؛ که  یرینشهرزاد ش یقدر آن بوسه برا. آنیداو را بوس یشد و گونه خم
 .آن کار را انجام دهد یگر ار دب  یک یدگمان کرد به او بگو

بود، انقدر   یس خوب حسا . ازدندیدوتا م یکیقلبش نا منظم شده بودند و  ضربان
 .که شهرزاد قصد بازکردن چشمانش را نداشت

خود نشست.  یدرست کردن کمربند شد و درجا خیالیگذشت و رادمهر، ب   کمی
 .«گفت: »ال اهلل اله اهلل  یرلبکولر را روشن کرد و ز 

را روشن کرد و راه   ینفرستاد. ماش یرونجمله را گفت و نفسش را محکم ب این
 .افتاد

تر کرد. لبش را با زبان تر  شل  یو گره شالش را کم  یدکش  یشبه گلو  یدست   د،شهرزا
 .دوخت یابانکرد و نگاهش را به خ

*** 

 :سمتش گرفت و گفت یدستمال ورق

 !ی. آبرومون رو بردینمپاک کن اشکاتو بب-

  یش هادستمال را گرفت و اشک  شد،یم یده که به وضوح در دستانش د  یلرزش با
 .را پاک کرد

شدند. سرش را به پشت   ینگرفت و هردو سوار ماش  ینرا از کاپوت ماش اشتکیه
 :داد و گفت یهتک ی،صندل

داخل  یکهبه نفعته! اگر اون مرت گمیم یدختر؟! من هرچ  کنییم ینجوریچرا ا-
 که  یاتله 
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 یدحم یلپست فطرت رو تحو یننونمون تو روغنه. اگر ا یفته،ب یم،ذاشتگ  براش
 دونییم یم،بد

خودت  یدنبا ی،هست  اییفکر کن دختر. تو دختر قو ینا! به اآد؟یمون مستد چی
 .یرو بباز

 :شده بود، گفت یرهکه به روبرو خ  یرا پاک کرد و درحال یشهاپلک  زیر 

 ین. اون مستحق ایادسرش ب ییبال یچه یداون نبا آرین؟یکه سرش نم   ییبال-
 .یستن ید،که براش در نظر گرفت  یعذاب 

 :زد و گفت یپوزخند مرد،

 ی هفت تا جوون داره. اگه قرار باشه بال سر کس یکه،اون مرت یی؟نه بابا چه بال-
 !یارهب یبال رو سر چه کس دونهیم ید. حمیستبدون اون ن یاد،ب

 یانت که داشت به عشق و دوستش خآب دهانش را قورت داد. از آن سوگند،
جز آن کار  یگرید یه داشت. اما چاره چه بود؟ او چار  یبد یلیحس خ کرد،یم

رادمهر بود.  یمطلع شود. آن هم سالمت  یز چ یکنداشت. فقط قصد داشت که از 
 .یایدسر او ب ییکه بال  خواستیدلش نم

 :زد و گفت چشم سوگند  یجلو یبشکن مرد،

 جوریین ! ایبگ   یکهرو به اون مرت  یز همه چ  یوقت به سرت نزنه بر  یه سوگند،    ینبب-
 .کنهیهم خاک مدوتاتون رو بغل  ید،حم

. اصال شدیاز تصور مرگ رادمهر هم، حالش خراب م ی. حت یدلبش را گز سوگند
بزرگ را    یرحم  یب   ین نباشد. دلش طاقت ا  یبه آن فکر کند که او روز  توانستینم

 .نداشت
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 :انداخت و گفت یرا آرام تکان داد. به مرد، نگاه  سرش

سرش  ییکه بال ینقول بد ید شماهم با ی... ولی. ولگمینم یچیه گم،ینم-
  یچ، خدا، به فرنود که ه  یتار مو ازش کم بشه... به خداوند  یهاگه    ی. حت آرینینم

اون روز، روز مرگمه؛ اما اصال برام   دونمیم  دونم،ی. مبرمیمتو کل شهر آبروتون رو  
 ...که گفتم  یند. همیاسرش ب ییبال ید. فرنود نبا یستمهم ن

 :زد و گفت یپوزخند مرد،

 ...اونم تورو دوست داشت. آخه تو ی،قدر که تو دوستش دار ینا یشک اک-

 :گونه سوگند گذاشت و گفت  یرا رو انگشتش

به   یدهآخه چرا تورو ولت کرده و چسب  ی،خوش برخورد   یلیخ  ی،خوشگل  یلی تو خ-
 اون دختره؟ 

که ذهنش را مسموم  آن یو نه از اخالقش؛ اما برا بردیاز چهره سوگند لذت م نه
 .کردی م یف، از او تعرکند

  ی پوزخند زد و طول یهکرد.   یدندستش را پس زد. بدنش شروع به لرز سوگند،
 .را پر کرد ینماش یفضا یستیرکش،ه یهاخنده  یکه صدا  یدنکش

 :کرد و گفت  یهم او را همراه  مرد

 !بهت خوش بگذره  دمی خونه ما؟! قول م یمامشب بر-

جان رادمهر، تن به هر   یکه مجبور بود برادر چشمان سوگند، حلقه زد. از آن  اشک
. ید. دستش را مشت کرد و لبش را گزکردیبدهد، احساس حقارت م یفیکار کث
رو  خوانیکه م  یهر کار هایاون عوض داد،یاجازه م یدسوگند نبود. نبا یننه، ا

 .انجام بدن
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فرمان  یبود و با انگشانش به رو یبه صورت بشاش مرد؛ که درحال رانندگ  نگاهی
 :انداخت و گفت زد،یضربه م

 !رو نگه دار ینماش-

 :به چهره غضبناک او انداخت و گفت یبا تعجب، نگاه  مرد

 ...... حاالیمقرار بود امشب خوش بگذرون یگه،اب نکن دسوگند، خر  -

را چرخاند. با دست  یندست او گذاشت و فرمان ماش یدستش را رو سوگند،
 :زد مرد را گرفت و داد یقه یگرش،د

 ...رو نگه دار، کثافِت آشغال ینگفتم ماش-

و  دیر کرد، فرمان را در دست بگ  یو او را سمت در هل داد. سع یدکش  یادفر مرد،
  یک به سمت  یاد،با سرعت ز ینشده بود، ماش یر د یگر را کنترل کند؛ اما د ینماش

در  بود؛ که  یدیشد یقدر ضربه شد. آن  یدهدرخت حرکت کرد و محکم به آن کوب
 .شدپرتاب  یابانگند باز شد و او به سمت خسمت سو 

ممتد  یدِ سف یهاکه خط   یدنکش یآسفالت افتاد و طول یبه رو یدیضربه شد با
 دادندینشان م یکدیگر قرمز رنگ شدند. مردم با انگشت، آن صحنه را به  یابان،خ

 .ندکردینگاه م ین،زم یمچاله شده و دختِر رو ینو همه با دهان باز به ماش

. افراد دیدی نم یرا به درست  یز چ یچباز کرد. ه یچشمانش را به آروم یال سوگند،
 .تش را تکان داد و لب گشوددورش جمع شده بودند. انگش یادیز

 :گفت  یرلب. لبش را با زبان، تر کرد و زکردیخون را داخل دهانش، احساس م  مزه

 .فر... فرنود-
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*** 

نشستند.   ینماش گذاشت و هردو داخل  را داخل صندوق عقب یدخر هایکیسه
 .شد  یمانپش  یروز،اتفاق د  یادآوردیشهرزاد قصد داشت، کمربندش را ببندد؛ اما با  

را   یکرد خودش را آرام جلوه دهد. شب سخت   ینشست و سع یش سرجا صاف
روز   سختش بود که به صورت رادمهر نگاه کند! هرگاه اتفاق آن   یلیگذرانده بود. خ

 .شدی م و الل یرفتبه فکر م رد،آویم یادرا به 

 :گفت  یرلببه ساعتش انداخت و ز یرا روشن کرد. نگاه  ینماش رادمهر 

 !اداره رمی خونه و م رسونمی . تورو میرشدد-

او از کنارش برود؛ اما   خواستیدلش نم یچبرپا شد. ه یدرون شهرزاد، طوفان  باز 
ود دن به رادمهر، مانند آن ب! او نامزد داشت و فکر کر رفتیم یشپ طور ین ا یدنبا

 !کند  یانتکه به نامزدش خ

رادمهر   یمس  یب   یگذشت و صدا  یقهرا روشن کرد و راه افتاد. چنددق  ینماش  رادمهر،
 .بلندشد

زده نگاهش کرد. را برداشت و مقابل دهانش، قرار داد. شهرزاد، تعجب یمس بی
 یقهذشت چنددقاز گ  . بعدگویندیچه م  یمس  یب   که او و فرد پشت  دانستی نم  یچه

 .را پر کرد ینماش یرادمهر، فضا یادفر یصدا

 :و گفت  یدفرمان کوب یرو به

 کنی؟یچرا درک نم یام،ب تونمیاالن نم گمیم-

شد. رادمهر چشم  یره بود. پوست لبش را کند و به او خ یدهترس یار بس شهرزاد،
 :برهم گذاشت و گفت 
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 ...رزاد روحمد رو بفرست سر جاده، شهاحمد کجاست؟! ا-

 :پشت خط، بلند گفت فرد

خودتون   تر یع . هرچه سریمرو بفرست  یکس  تونیمیسرگرد، احمد وارد عمل شده. نم-
 .قرمزه. تمام یت وضع ید،رو برسون

 :یدکش  یادو بلند فر  یدفرمان کوب یقطع شد. رادمهر دستش را رو سیمیب  صدای

. آخه شهیباورش نم سیچکحساب کتاب نداره، ه یمکار و زندگ  گمیم یمن وقت -
 تونم یوقت شب، نم ینهم که ا یابونبا خودم ببرم؟ وسط خ یاالن تورو چجور

 .ولت کنم

اعصاب   ید،هرچه که بگو دانستیکلمه صحبت کند. م  یه توانستینم شهرزاد،
 .ریزدیبهم م یشتر رادمهر را ب

 .دنده را با سرعت جابه جا کرددست برد و  یشموها یانم عصبی،

کرد تا    یدستش را سمت کمربند شهرزاد برد و سع کرد،یم یکه رانندگ   ور ط همان
. هرچه قدر چرخیدندی بکشد. چشمانش مدام از روبرو به کمربند، م یرون را بآن
 .یامدن یرونکرد، کمربند را بکشد، ب  یسع

 :مچ دست او گذاشت و گفت یدستش را رو  شهرزاد

 ...یدگ ... تو راننکنمیهر، من خودم درستش مرادم-

را برداشت   یمس  یماند. رادمهر، ب   یمهحرف شهرزاد هم نصفه و ن  یم،س  یب   یصدا  با
 :و بلند گفت

 یه؟جناب سرهنگ دستور چ-
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 :گفت  ینسبتا بلند یبا صدا مردی،

 یهفقط کاف  یکی،بهشون نزد  یلی... خیمرو برات فرستاد  یتموقع  یی؟رادمهر، تو کجا-
ها خودشون رو تا اون موقع  بچه یری،گتا قبل از ورود به جاده، جلوشون رو ب

 .رسوننیم

به  ینگاه  یمرا قطع کرد. ن یمس یکرد و ب   ییددستور سرهنگ را تا یرلبز رادمهر 
 :شهرزاد انداخت و گفت

 .رو محکم نگه دار ینماش یره و دستگ ین. سفت بشیستن یاچاره -

ت او را اجرا بود؛ سرش را آرام تکان داد و تمام دستورا یدهترس یلیکه خ  شهرزاد
 .نشست یشرا گرفت و محکم سر جا ینماش یرهکرد. دستگ

برد و   ینماش یرونآورد. دستش را ب  یرونرا از داخل داشتبورد، ب یریآژ رادمهر،
 .آن بلندشد  یکه صدا  ید؛نکش یسقف گذاشت. طول یرا رو یر آژ

آب د.  بو  یدهند  یکیرا از آن نزد  یتیمامور  یچ. تا به حال هیختشهرزاد فرو ر  قلب
 .دهانش را قورت داد و شروع به فرستادن صلوات کرد

. راندیرا م  یناز حد ماش  یشو با سرعت ب  گرفتیبه سرعت سبقت م  هاینماش  از 
نداشت و فقط نور چراغ    یچراغ   یچشدند. ه  یاوارد جاده  یقهبعد از گذشت چنددق 

 .شدیم یدهجا درادمهر، در آن ینماش

 یغگلوله بلندشد. با ج  یکشل یفرستاد؛ که صدا یروننفسش را محکم ب شهرزاد
 :زد  یادشهرزاد، رادمهر دستش را پشت سر او گذاشت و سرش را خم کرد. بلند فر

 ...خم شو شهرزاد، خم شو-
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آورد. ماشه را  یرونرا از داخل آن ب ینگ ر  یداشتبور را باز کرد و اسلحه مشک  در 
 .برد یرونب ین،و سرش را از داخل ماش یدکش

قدر نامنظم  . قلبش آنکردینشسته بود و به او نگاه م ینماش ینپائ د،شهرزا
 .کندیکه گمان کرد االن سکته م  کوبید؛یم

داشت تا   ینبر ا یو رادمهر سع خوردیبا سرعت به چپ و راست تکان م ماشین
 .یردمقابل را هدف بگ ینماش یکالست

جان خودش و  یبرا قط ف یرلبکرده و ز  یشهارا روانه گونه  یشهااشک شهرزاد،
 .خواندیرادمهر دعا م

 یچنددور رو ین،بزند. ماش ینبه چرخ ماش یریباالخره موفق شد تا ت رادمهر 
 یرا خاموش کرد و ب  ین. رادمهر ماشیستادو باالخره از حرکت ا  یدآسفالت چرخ

به شهرزاد؛ که از ترس به   ینگاه  زد،یکه نفس نفس م  یرا برداشت. درحال یمس
 :ه شده بود، انداخت و گفتخود مچال

هرموقع   ی،که بلد  ی. رانندگ کنییرو قفل م ینو در ماش آیی نم یرونشهرزاد، ب-
 ...دور جایناز ا ینبهت زنگ زدم، با ماش

 .که رادمهر خم شد و انگشتش را باال گرفت  یدف او پرحر  یانم یهبا گر شهرزاد،

 :را با زبان، تر کرد و گفت اشیده خشک لب

 جاین بهت زنگ زدم، از ا کهین به محض ا یر،بگ ی... حرفم رو جدگفتمکه    ینهم-
 فرستمی احمد رو م یسا،دور شو. سر جاده وا جایناز ا تونیی. تا مشییدور م

 ...که  دونهیدنبالت، اون خودش م
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  ین به باال و پائ اشینهس یرادمهر شد. قفسه  یهاگلوله، مانع ادامه حرف   صدای
شهرزاد انداخت. سرش را باال گرفت و   یانبه صورت گر یاه . نگکردندیحرکت م

اخم کرد   یقرار داشت، انداخت. کم  یادکه در مقابلش با فاصله ز  ین؛به ماش  ینگاه 
 .و دوباره خم شد

 یرهاینشست و ت یش. صاف سرجایدشهرزاد را بوس یشانیپ  زد و یکمرنگ   لبخند
 ینحاصل کرد، در ماش  یناناطم  هاکه از پر بودن آن  یداخل اسلحه را چک کرد. زمان 

شود؛ که قفل دهان شهرزاد باز شد. آب دهانش را  یادهرا باز کرد. قصد داشت پ
 :قورت داد و گفت

 ...رادمهر-

 :به او انداخت؛ که شهرزاد گفت ینگاه  یسرسر رادمهر 

 ...مراقب خودت باش! توروخدا مراقب باش-

 .خارج شد ینت و از ماششد. چشم برهم گذاش یرهبه صورت او خ یکم  رادمهر 

بلندشد و پشت فرمان    ینداشت، از کف ماش  یشکه در پاها  یبا اندک جان   شهرزاد
فرمان گذاشت. استرس   یلرزانش را رو  یها را قفل کرد و دست   یننشست. در ماش

 .شدندیم  ییده هم سا  یاز ترس، به رو  یشهابه تمام جانش رخنه کرده بود و دندان 

و   یدکش  یقکرد خود را آرام کند. چند نفس عم  یکرد و سع  یمرا تنظ ینماش آئینه
  یلش را مشت کرد؛ که زنگ موبا یشهاشد. چندبار، دست یرهرفتن رادمهر، خبه 

 .را برداشت و تماس را برقرار کرد یلموبا ی،بلند شد. با دستپاچگ 

 .یدبلند رادمهر را از پشت خط شن یبزند؛ که صدا یداشت، حرف  قصد

 ...جا دور شواز اون یع.. سرشهرزاد... برو.-
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پرت    یصندل  یرا رو  یلماس را قطع کرد. شهرزاد، موباجمله را گفت و ت  ینا  رادمهر 
 .کرد و دنده را جابه جا کرد

عقب دوخت.  یشهگذاشت و نگاهش را به ش  اشیکنار  ی،را پشت صندل دستش
از   یش،هااشک یار جا دور شد. اختپدال گاز فشرد و با سرعت از آن یرا رو یشپا

 .شدندیروانه م یشهاگونه  یها قطره قطره به رودستش رفته بود و آن

.  ید را د ینینور چراغ ماش یقه،جا دور شد. بعد از گذشت چنددقسرعت از آن  با
پارک کرد و به سرعت از آن   یارا گوشه یناحمد باشد. ماش ینحدس زد که ماش

 .خارج شد

 :سمتش آمد و گفت ی،با دستپاچگ  احمد

به    رسوننیها شمارو م. بچهینداخل اون ماش  یدببر  یفتشر  یعخانم احتشام، سر-
 .سمت سرگرد رمیم ین،ماش ینهتل. من با ا یه

جا دور  نشست و با سرعت از آن ینبزند، داخل ماش یکه شهرزاد حرف از آن  قبل
 .شد

*** 

، تر کرد و  در هم رفت. لبش را با زبان یشهاباز کرد که اخم  یرا به آرام  چشمانش
 .یدسرهنگ را مقابلش د 

 :سرهنگ سمتش آمد و گفت یه،از گذشت چندثان  بعد

 .سرگرد یبه به جناب سرگرد ما حالش چطوره؟ باز که گل کاشت -

 :زد و آرام گفت یبه زور، لبخند  رادمهر 
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 شهر...شهرزاد؟-

 :و گفت ید خند یکم  سرهنگ،

هتل. حواسشون بهش   یهش  ها بردنهم... نگران نباش، بچه  یتوضع  ینتو ا  یعنی -
تا مرخص  کشهیچقدر طول م ینیمبب یادهست، شما فعال استراحت کن تا دکتر ب

 ی؟ بش

  یقرمز شده بود. دست   ی،به شکمش انداخت. پانسمان شده و باند کم  ینگاه   رادمهر 
 :و آرام گفت یدکش  اشینی به نوک ب

 !یمارستانم؟چندوقته تو ب-

 :فکر کرد و گفت یکم  سرهنگ

 یهوا یچهارچشم یمها گفت. گفتم که نگران نباش به بچه شهی هفته م یه ایبتقر-
 ...شهرزاد رو داشته باشن. فقط 

 :با تعجب به او چشم دوخت و گفت رادمهر،

 ...شده؟! واسه شهرزاد یچ -

 :اخم کرد و گفت یکم  سرهنگ،

 ...ا سوگندشهرزاد حالش خوبه؛ ام گمیم دی؟یپسرجون چرا گوش نم-

. صورتش را از درد مچاله کرد و یندخود بنش یکرد درجا  یسع ی،خت به س رادمهر 
 :که داشت، گفت  یدرد و سوزش یانم

 ...همون یهشده؟ دوباره قض یسوگند... چ -

 :سرش را به دو طرف تکان داد و گفت سرهنگ،
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  تان یمارسب یاس که توهفته یه . االن یستنه، تصادف کرده. حالش اصال خوب ن-
 .... دکترایومدهنوز بهوش نملش کردند و هشده. دوبار ع  یبستر

 :و گفت یدکش  یشموها یانم یدست  ی،عصب رادمهر 

 تصادف کرده؟  یاصال با چ  یه؟بستر یمارستان! کدوم بین؟چرا زودتر بهم خبر نداد-

 :شانه او گذاشت و گفت یدستش را رو سرهنگ،

 رم ی. میشد  مرخص  کهین اما بعد از ا  دم؛یم  یحرو برات توض  یآروم باش. همه چ -
 .دکترت رو خبر کنم

 ییاتفاق افتاده بود؟ اگر بال ینچطور ا یعنیسخت درحال فکر کردن بود.  رادمهر،
 !داد؟یجواب خدا را چه م  آمد،یسر آن دختر م

*** 

  یرون چشم دوخت. نفسش را محکم ب یرا برداشت و به صفحه خال موبایلش
 :ست و گفتاز جا برخا. به سرعت یدفرستاد و احمد را در چارچوب در د

تو    ینهفتست من رو آورد  یهنه؟    یارادمهر حالش خوبه    یداحمد آقا، توروخدا بگ-
زنگ    یرادمهر کجاست؟ چرا هرچ   ید. توروخدا بگگیدیهم بهم نم  یچیهتل، ه  ینا
 !دهیجواب نم زنم،یم

 :پا و آن پا کرد و گفت ینا یکم  احمد،

تون. جناب سرگرد، خودشون گفتن که اتاقتو  یامب یترسمخانم احتشام... بخدا م-
 .کنم  یچیاز دستورشون سرپ تونمیبهتون نگم. منم نم یزیفعال چ
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بود؛ که تمام   یدهجمله را از زبان احمد شن ینقدر اهفته، آن یک  ینتمام ا شهرزاد
 :نشست که احمد گفت  یشد. دوباره سرجاآن را حفظ بو

تموم بشه، باهاتون تماس  شون کار  کهین. سرگرد به محض ایدنگران نباش-
 .گیرنیم

  یم احمد زنگ خورد. ن یلکه موبا  کرد؛یرا در دست جابه جا م  یلش موبا شهرزاد،
که احساس کرد او معذب است، به سمت اتاق قدم   یبه او انداخت و زمان  ینگاه 

 .برداشت

  ن یدحاصل کرد؛ تماس را برقرار کرد. با شن ینانکه از رفتن او اطم  یهنگام احمد،
 :زد و آرام گفت یرادمهر، لبخند یصدا

 ین؟ جناب سرگرد، حالتون خوبه؟! مرخص شد-

 :کرد و گفت  یط  یرا کم یراییپذ  مسافت

 اصفهان؟ رینی. شما مگمینم یچیعال هراحت. نه ف یالتونچشم خ-

 :را آرام تکان داد و گفت سرش

 یالتونخ گمینم یچی. به شهرزاد خانم هم هرمیم یگهخب، پس من د یلیخ-
 .راحت باشه

شد.  یراییرفت. شهرزاد وارد پذ یرونگذاشت و از هتل ب یبشرا در ج موبایل
را از سرش درآورد و به  شد. شالش  یرهمبل پرت کرد و به سقف خ یخودش را رو

که او   دانستیخبر بود و نم یهفته، از رادمهر ب  یک ینپرت کرد. تمام ا یاگوشه
خبرش را   یگرانباشد و د اده او افت یبرا یاتفاق  ترسیدیاست. م یتی در چه وضع

بود   یبعج  یار بس  یشدعا خواند. برا  یشسالمت  یو در دل برا  یدندهند. لبش را گز
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. سوختیبود که با نامزدش صحبت کند؟ دلش به حال او م  یدهگاه ند  یچکه چرا ه
 :گفت  یرلبزد و ز یپوزخند

 !رادمهر عادت کنه  یرفتارا  ینبه ا  یدبا-

اما شهرزاد،   کرد؛یو تحمل م  خریدیرو به جان م  یزها چ  یلیخ  ید نامزد او با  کهین ا  با
نامزد او باشد و   یجا  یقهدق یک نستتوای. کاش مخوردیباز به حال او غبطه م
 .یردرادمهر را در آغوش بگ

اش، دوباره صورتش قرمز شد و خودش را گونه  یبوسه رادمهر به رو یادآوردی با
هفته را به   یک  ینرا قورت داد و چشمانش را بست. تمام ا  باد زد. آب دهانش

 .شدندی بسته نم یقهدق یک گذرانده بود و چشمانش   یسخت 

. دوست داشت دیدیرادمهر را در کنارش م  شد،یکه بلند م  یو زمان   وابیدخیم  کاش
 .فرو رفت یقیزد و به خواب عم یاو را اکنون در کنارش داشته باشد. لبخند کمرنگ 

*** 

 .اتاقتون یدکل  ینم. ایدسرگرد بفرمائ-

 :را گرفت و گفت یدکل  رادمهر،

 .اتاق شهرزاد هم بده یدکل-

به شکم   یآورد. نگاه  یرون ب یبشاتاق شهرزاد را از ج یدزد و کل یلبخند احمد،
 :سرگرد انداخت و گفت

. اگر موضوع سوگند خانم هست، من  مونیدیم یمارستانتو ب یشتر ب ید شما با-
 .زنمیبهشون م  یسر یهاصفهان و  رمیخودم م
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 :و گفت یدرا درهم کش یشهااسم سوگند، اخم یدنبا شن رادمهر 

 .کنمیداشتم خبرتون م  یکار  ید،ذره استراحت کن  یه   ینو، بر بر   یگهباشه احمد. تو د-

گرفت و به سمت آسانسور رفت. رادمهر کارت اتاقش را داخل   یحالت نظام  احمد،
برداشت. قصد داشت در را باز کند؛ اما  اتاق شهرزاد گام  فرو برد و به سمت یبج

در را باز نکرد.   ینداشته باشد. چندبار در زد؛ منته  یمناسب  یتوضع  یدگمان کرد شا
 یباز شد. داخل اتاق شد و در را به آرام  اتاقدر قرار داد و در    یمستاصل، کارت را رو

 .بست

که حمام باشد؛ اما   کردیگمان م  د.ش یراییبه راهرو انداخت و وارد پذ ینگاه  نیم
زد.  یکشاند و لبخند  یرایی. نگاهش را به تخت داخل پذآمدیآب نم یر ش یصدا

 .گرد وسط اتاق، پرت کرد و به سمتش رفت  یز م یوکارت را ر 

فرستاد. قصد   یرونبه چهره معصوم و ناز او انداخت و نفسش را محکم، ب نگاهی
عش شد. کنارش، لبه تخت نشست و  داشت خم شود؛ اما سوزش شکمش، مان

 .یدخود کش  ینیبه نوک ب یدست 

خود و وجدانش    یانم  یاو، جنگ   یدن. با هربار دشدیشرمسار م  دید،ی او را م  هرگاه
که با   یدکند و بگو  یفاو تعر یرا برا یز همه چ زد،ی. به سرش مگرفتیصورت م

ذاشت و ازجا  م برهم گکند. چش  یرو  یادهاجازه نداد تا افکارش ز   یگر دوست او... د
 .خودش شد اتاقرفت و وارد  یرونبرخاست. از اتاق او ب 

آورد. شماره احمد را گرفت.  یرونب یبرا از داخل ج یلشامبل نشست و موب روی
 .بعد از گذشت سه بوق، جواب داد

 جانم سرگرد؟ -
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شماها اصفهان.    گردیمی. من و شهرزاد بر میربگ  یماهواپ  یط فردا دوتا بل  یاحمد، برا-
 یدی؟. فهمینمونده رو انجام بد یباق  یو کارها یدباش جاین  افعال

 .کنمی رزرو م یط براتون بل یتاخل سابله قربان. االن از د-

 :سرش را آرام تکان داد و گفت رادمهر،

 .دمت گرم-

شکمش   ی. دستش را رویدتخت دراز کش یگذاشت و آرام، رو  یز م یرا رو موبایل
 یلدل ینبه ا ید. شادیدیصدمه م یلیخ هایش،یتماموراواخر در  ینگذاشت. ا

خوب   یلیخ توانستینم یل،دل ینبود و به ا یگر د یزهایچ یر بود؛ که ذهنش درگ
 .تمرکز کند

استراحت،   یو چشمانش را بست. قصد داشت بعد از کم  یدبه صورتش کش  دستی
 .به اتاق شهرزاد برود

*** 

را مرتب کرد و به   یش گذاشت. روسر  ز یم  یکمپوت را برداشت و به رو  هایقوطی
 .سمت او رفت

تا زانو، داخل گچ بودند و  یشپاهامشخص نبودند. جفت  یلیصورتش خ اجزای
و چشم از او گرفت. در باز   ید شده بود. لبش را گز یچیدور سرش هم کامل، باندپ

 .وارد اتاق شدند  یو عل  یاسمنشد و 

 :ه گفتچادرش را از سرش برداشت و روبه پگا یاسمن،

 ی؟مادر، به رادمهر زنگ زد-
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 :گفت  یرلبسرش را تکان داد و ز پگاه

 .خاموشه یشا گوشزنگ زدم؛ ام-

کوچک، گوشه اتاق بر   یخچالرا از داخل  یآب معدن  یکه بطر یدرحال علی
 :گفت  داشت،یم

رو بر    یشکه گوش  یتمگه رفته مامور  کنه؟یم  جور ین پسر چرا ا  ینا  فهممی من نم-
 داره؟ینم

 :سرش را تکان داد و گفت یاسمن،

اون   ید. شایگهفتن مشهد دزنگ به شهرزاد بزن. باالخره اون دوتا باهم ر  یهخب -
 .برداشت

  یدن برداشت و شماره شهرزاد را گرفت. با شن  یز م  یرا از رو  یلشمستاصل، موبا  پگاه
 :و گفت یدکش  یپوف  «باشدی»مخاطب در دسترس نم کردیزن؛ که اعالم م یصدا

نشده   یزیآقاجونن. حاال چ یدستورها یر . حتما درگیگهد دارنیدر من، بر نمام-
 .یادسرش ب  ییو ممکنه بال  کنهی بدتر هول م  یم،که! اتفاقا پشت تلفن بهش خبر بد

 :گفت  یرلبزد و ز یپوزخند علی،

 .گزهیآره... ککش هم نم-

 :انداخت و گفت اشیشانیبر پ ینیچ یاسمن،

برو خونه    ی،و جواب منو بد  یسیوا  جاینا  کهینا  یه جاخب. بچه جون، ب  یلیخ-
 .یاربهار ب یبراو چندتا لباس 

 :انداخت و گفت یبه سوگند نگاه  پگاه،
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 .آرمیچشم... لباس هم براش م یاد،! بذار بهوش بیهوشهمامان، بهار که هنوز ب-

 :سرش را به دوطرف تکان داد و گفت یاسمن،

بخر. االن وقت مالقاته، عمو و دختر عموت    یوهم  باشه، پس برو بوفه و چندتا آب-
 .جاینا یانب خوانیم

 :گفت  یرلببه سمت در رفت و ز پگاه

 گین؟یچرا واضح نم یاه،نخود س یپ ینآدم رو بفرست خواینیخب م-

مبِل کنار تخت نشست و   یرو یاسمن،شد.  یره و به رفتن او خ ید خند یکم  علی
 :گفت

 که بهار تصادف کرده؟  یچرا به رادمهر نگفت  ینمبگو بب ی،بخند  کهین ا یشما به جا-

 :را برداشت و گفت یز م یروزنامه رو علی،

بهار تصادف کرده.   دونستمیصد دفعه گفتم. اون موقع که به رادمهر زنگ زدم، نم-
 !یگهد آنیخب م خوری؟یبعدشم چرا انقدر حرص م

 :به بهار انداخت و گفت ینگاه  یاسمن،

  یده که تصادف رو د  ییسر صورتش اومده! کسا یی چه بال ین بب خدا مرگم بده.-
پر خون   ینزم  یقهدق  یهآسفالت که در عرض    یاونقدر بد خورده رو  گفتنیبودن، م

 .شده. خداروشکر که زندست االن

 :به او انداخت و گفت ینگاه  یرچشمیز علی،

 آد؟یبهوش م یگذشت. دکترا نگفتن ک   یر خداروشکر بخ-

 :به دوطرف تکان داد و گفتسرش را  یاسمن،
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داشته، گفتن امکانش هست که   ینیسنگ یلی. عمل خیستگفتن هنوز معلوم ن -
 .بره تو کما

 :گفت  داد،یبهار را ماساژ م یهاکه دست  درحالی

بدم؟ بگم بچتون رو   یبچه بره تو کما، من جواب پدر و مادرش رو چ  یناگه ا-
 به ما و االن رفته تو کما؟  ینسپرد

 :زنامه را تا کرد و گفترو علی،

وضع دچار  ینکرده و االن به ا  یدقت  یشده؟ ب  جوریینماست که ا یرهمگه تقص-
 .شده

 :انداخت و گفت ینگاه  یبه عل یاسمن،

 اون بنده خدا در چه وضعه؟  ی؟که پشت فرمون بوده، ندار  یاز کس یخبر-

 :فرستاد و گفت یروننفسش را محکم ب علی،

بده. دکترا گفتن احتمال زنده  یلیخ یتشمثکه وضعنگفتن؛ اما  یزیفعال چ-
 .کمه  یلیموندنش خ

 :دستش زد و گفت یبه رو یاضربه یاسمن،

 ...االن اونم یرون،ب شدیپرت نم ینخدا مرگم بده! اگه بهار، از ماش-

 :ازجا برخاست و گفت علی

حجره بزنم.  به یسر یه  رمیچرت و پرت نکن. من م ی. انقدر فکرهایگهبسه د-
 .زنگ بزن یخواست  یزیچ

 .وارد اتاق شدند ینا،و ش یمان یرعلی،برود؛ که ام یرونقصد داشت از اتاق ب علی،
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*** 

  یرلب و ز  یدتخت، بلندشد. چشمش را مال  یباز کرد و از رو  یرا به آرام  هایشپلک 
 :گفت

 ...آخه چرا ی،دار یداحمد، تو که کل-

نشده بود. در را باز کرد و   یدار ال بداد. هنوز کام ینرا پائ یرهو دستگ یددر رس به
 :گفت

 ...آقا احمد، شما که-

 :صورت او، ادامه حرفش را خورد. آب دهانش را قورت داد و بلند داد زد یدند با

 رادمهر؟! تو... تو-

به دور و برش انداخت و انگشتش را باال گرفت. او را به داخل اتاق،    ینگاه   رادمهر،
 .تکرد و آرام، در را بس  یتهدا

داده و انگشت رادمهر، هنوز باال بود. رادمهر، از  یهبغل در تک یوار به د شهرزاد،
به شهرزاد؛ که به   یراحت شد، نگاه  یالشکه خ  یراهرو را نگاه کرد و زمان  ی،چشم

 .ه و ماتش زده بود، انداخت داد یهتک یوار د

 :زد و گفت یکه بر ابرو داشت، لبخند  یاخم میان

 یدی؟ مگه روح د ی؟زن یدختر، چرا داد م-

 :دست رادمهر را گرفت. آب دهانش را قورت داد و گفت شهرزاد،

 ی؟اتو زنده -
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به صورت رنگ گچ، شهرزاد  یشد. نگاه  تر یک و به او نزد یدخند یکم رادمهر،
 :انداخت و گفت

 !مرده باشم؟ ی،توقع داشت -

 :انداخت و گفت یشبه سر تا پا ینگاه  شهرزاد،

 ...رتس  ییبال ی؟واقعا سالم-

 :را کنار زد و گفت  یشرتشسوئ رادمهر،

 ...خوردم؛ اما حالم یر چرا... ت-

سر    ینزم  یبه رو  یوار چشمانش را بست و از د  یرهنش،پ  یبرآمدگ   یدن با د  شهرزاد،
 :نشست و بلند گفت یشزانوها یبه روخورد. رادمهر دستپاچه، 

... ینمکن بب شهرزاد چشمات رو باز  شنوی؟یمن رو م یشهرزاد... شهرزاد صدا-
 .شهرزاد

 :آب قند را به سمتش گرفت و گفت لیوان

 یهو؟ ی! چرا غش کردیآخه دختر، تو که من رو نصفه جون کرد -

 :گفت  یحال یو با ب  ید از آب قند نوش یاجرعه شهرزاد،

 بشکن بزنم؟  ی،خوردم! توقع دار یر ت گییم یهفته، اومد  یکبعد از -

ر او لبه تخت نشست. نفسش را محکم کنا و   ید به گوشه لبش کش یدست  رادمهر،
 :داد و گفت یرونب
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هفته هم، ازت معذرت  یه  ین کردم. بابت اون شب و تمام ا  یرشونعوضش دستگ-
 ینبا من ا ی! اما خب... زندگ یدیکش یهفته چ  یک  ینتو ا دونمی. مخوامیم

 .یگهروهم داره د هایسخت 

 :، تر کرد و گفتبا زبان . لبش رایختآن جمله، فرو ر یدنشهرزاد با شن قلب

خبر    یهپس چرا    دونست؟یاحمد هم م  ی؟بود  یمارستانهفته، ب  یه  ینخب... تو ا-
 ی؟ندار یاز رادمهر خبر پرسم،یهفتست دارم ازش م یک دادن؟یبه من نم

 ...گهیم

 :و گفت  یدخند یکم  رادمهر،

 !دمیم یحرو برات توض یز همه چ یم،رو جمع کن  هامونیلنفس بکش. بذار وسا-

 :به او انداخت و گفت یبا تعجب نگاه  شهرزاد،

 ...یتدوباره مامور یم؟ قراره بر ییجا-

 :ازجا برخاست و گفت رادمهر،

انجام بدم،  یدکار هست که با  یسر یهخونه و منم اداره.  گردینیبله... شما برم-
. خودم  یایتو ب  یستدفعه الزم ن  ین . البته اگردیمی کارهام که تموم شد، دوباره بر م

 ...آمیم

 :با حالت قهر گفت شهرزاد،

 یایب خوایی. اونوقت بدون من میکمراه با شما شر ین... مثکه منم تو ایداببخش-
 ی؟کن  یکار چ

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه  رادمهر،
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 !شد یر . دیمشهرزاد، بر-

رج را جمع کرد و با رادمهر، از هتل خا هایش یلنگفت. وسا یزیچ یگر د شهرزاد،
 شد. هردو به 

 .شدند یشانضرور هاییل رفتند و مشغول جمع کردن وسا خانه

*** 

 :گذاشت و گفت  یشهالب یرا به رو یوانل لبه

 .آروم بخور مادر-

و   یدبر سرش کش ی. پگاه، دست یداز آب را نوش یرا از درد، جمع کرد و کم صورتش
 :گفت

  ین بود؛ که تو ا  یدهر به من نرس . مامانم تا به حال انقدیناشد  یز بهار خانم، خوب عز-
 .ید دوهفته به شما رس

 :گفت  یاسمن،زد و روبه  یلبخند سوگند

 !. شرمندهیدینزحمت کش یلیخ-

 :اخم کرد و گفت یکم  یاسمن،

 .یدشمنت شرمنده، مادر. خدارو صدهزار مرتبه شکر؛ که بهوش اومد-

س زد و آرام  گذشته و تصادف، اشک چشمانش را پ  یهااتفاق یادآوریبا  سوگند،
 :گفت

 !فرنود... کجاست؟-
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 :و گفت  یدخند یکم  پگاه،

رادمهر، تو محل کار اسمش رو   که چرا  یدمفرنود؟ آخر من نفهم  گییهنوز بهش م-
 گذاشته، فرنود؟ مگه رادمهر چشه آخه؟

 !بچه جون؟! تو بگو رادمهر یدار یکار چ یزاچ ینتو به ا-

او   یدننگاه کردند. سوگند، از د ت،بسیبرگشتند و به او؛ که در اتاق را م  هرسه
فت و کمپوت را از دست او گر   یوهآب م  یسهبه سمتش رفت. ک  یاسمنزد و    یلبخند

 :و گفت

 دادی؟یمادر؟ چرا تلفنات رو جواب نم  یکجا بود-

 :چشم برهم گذاشت و گفت رادمهر،

 .رو یز همه چ گمیرو مادر من. بذار برسم، بخدا م یهمه چ  گمیم-

 :به در انداخت و گفت یه نگا پگاه،

 یاوردیش؟ شهرزاد کو؟ با خودت ن-

شک  یکه کسآن یاسم شهرزاد، آب دهانش را قورت داد و برا یدنبا شن سوگند،
 :نکند، گفت

 یه؟شهرزاد، ک-

 :زد و گفت ینگاهش را از در گرفت و به صورت او دوخت. لبخند پگاه،

.  ینیشبب یدکه با  یهقدر دختر نازرادمهر، از شهرزاد برات نگفته؟ دختر عمومونه! ان-
و  یدشب خونه ما خواب ینحالش بدشد. چند یلیبعد از مرگ مادرجون، خ یچارهب

 .دیدیهرشب کابوس م
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 :گفت  داد،یکه بغضش را قورت م  یسرش را آرام تکان داد و درحال سوگند،

 .یشه... انشااهلل که درست میآخ -

به پگاه   ی،ال بد او، باخبر شد. عصببه سوگند انداخت و از ح ینگاه  یمن رادمهر،
 :انداخت و گفت یه نگا

 منم حرف بزنم؟  یشهپگاه تموم شد؟ م-

 :او نازک کرد و گفت یبرا یپشت چشم پگاه،

 گفتم؟  یباشه، مگه چ -

که هنوز در گچ   یشنگاهش را از او گرفت و به سوگند دوخت. به پاها رادمهر،
 :انداخت و گفت یبودند، نگاه 

 ی؟ش اومدهوب ی! ک ی؟بهتر-

 :فرستاد و گفت یرون ت او دلخور بود؛ نفسش را باز دس یلیکه خبا آن  سوگند،

 .بهوش اومدم یشدوروز پ یستم،بد ن-

 :گفت  یاسمنفرو برد؛ که  یبرا کنار زد و دستش را داخل ج  یشرتشسوئ رادمهر،

 بهت دادن؟  یتمگه دوباره مامور ی؟مادر، تو چرا اسلحه همرات دار-

 :زد و گفت یلبخند  اش شده بود؛توجه نشان دادن اسلحهازه مکه ت  رادمهر 

 .همراه من باشن ید با یشههم یزاچ ینکه مادر من. ا  خوادی نم یتمامور-
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افتاد. دستش   یر اتفاقات اخ  یاداسلحه، آب دهانش را قورت داد و    یدنبا د  سوگند
 یگراند کرد،یگذاشت. گمان م اشینهس قفسه  یبلندکرد و به رو یرا به سخت 

 .شوندی قلب او م یمتوجه ضربان باال

 :سوگند انداخت و گفت رنگ،یبه چهره ب  ینگاه  یاسمن

 کنه؟یدرد م ییتجا  یده؟وا مادر، چرا رنگت پر-

  یش؛ به داروها یآورد و به سمتش رفت. نگاه  یرونب یبدستش را از ج رادمهر،
 :بودند، انداخت و گفت یز م یکه بر رو

 شی؟یمرخص م یدکتر نگفته ک -

اعتراف کند.   یارا لو بدهد  یز همه چ ترسیدی . میداو بدنش لرز یکی از نزد سوگند،
 :آب دهانش را قورت داد و گفت

 .یشممرخص م یگه،دو روز د یکیچرا... گفت... -

 :تکان داد و رو به مادرش، گفت یسرش را به آرام رادمهر،

 .مونمیم یشش. من پیگهخونه د یدشما و پگاه بر-

 :به سوگند انداخت و گفت ینگاه  یاسمن،

 !نمونده که یشتر نه مادر، خودم هستم. تو برو به کارت برس، دو روز ب-

 :مادرش را گرفت و گفت یبازو پگاه،

 .بهتره  یمزنش باشه! ما بر  یشپ  خوادیداداش دلش م  کهین. مثل ایمبر  یامامان ب-

 :به او چشم دوخت و گفت یعصب رادمهر،
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 .آرمیسرت م ییبال یهِاال  تو که حتما برو، و-

سوگند بماند و از   یششد تا آن دو روز هم رادمهر پ  ینو قرار بر ا  یدخند  یکم  پگاه،
را انتظار آن  یشهکه همسوگند. با آن  یبرا  یخطر بزرگ  یعنی ین او مراقبت کند. ا

 یقهدق  یک تا    خواستی ن اصال دلش نمباشد؛ اما اکنو  یششکه رادمهر پ  کشید؛یم
تا رادمهر  ید بگو یزیچ یا انجام دهد  ید کارترسیی بگذراند! م ر کنار او خود را د

 .شود یز متوجه همه چ

و رادمهر   یدهتخت دراز کش  یو پگاه گذشته بود. سوگند رو  یاسمنروز از رفتن    یک
 .مبل نشسته بود یکنارش رو

  یلش موبا  یبه خودشان آمدند. سوگند، به سخت سوگند، هردو    یل زنگ موبا  یصدا  با
 .اسم شهرزاد، نفسش را حبس کرد یدن برداشت و با دا ر 

است. دکمه  یگرید یبه رادمهر انداخت و متوجه شد که او حواسش جا نگاهی
 .را کنار گوشش گذاشت یلاتصال را زد و موبا 

 ی؟ الو سوگند، خوب -

 :فرستاد و گفت یروننفسش را محکم ب سوگند،

 ی؟تو خوب  یزموبم عزخ-

 ی! اومدم خونتون، نگهبانتون گفت که تصادف کردشده؟یچ   ینممن خوبم... بگو بب-
 و االن 

 ی؟! االن خوب بیمارستانی

پاسخ سواالت  یه،و بعد از چندثان انداختیبه رادمهر م ینگاه  یهرازگاه  سوگند،
 .دادیشهرزاد را م
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 .شمی. فردا مرخص میزماالن خوبم عز-

 :گفت  شد،یم ینکه سوار ماش  یدرحال شهرزاد

 !آمیآدرس رو بگو دارم م  ستانی؟ار یمکدوم ب-

گردن گذاشت و   یبا سکته کردن، نداشت. دستش را به رو یافاصله  یگر د سوگند
 :گفت  شد،یم یدهد یشکه به وضوح در صدا  یبا لرز

 ...شهرزاد یایب خوادی نه نم-

گرفت و به صورت سوگند   یلش را از موبااسم شهرزاد، نگاه یدنبا شن رادمهر 
 :گفت  یرلبرا باال انداخت و ز یشابرو  یتا یکدوخت. 

 !شهرزاد؟-

 :دنده را جابه جا کرد و گفت شهرزاد،

با تلفن صحبت کنم. آدرس رو برام اس    تونم ی جلومه نم  یسلوس نشو سوگند. پل -
 !ام اس کن

 :به رادمهر انداخت و گفت یجمله را گفت و تلفن را قطع کرد. سوگند، نگاه  این

 .رفت ینم یربار ز اما یاد؛بخدا بهش گفتم ن-

 :را کنار گوشش گذاشت و گفت یلش موبا ی،ازجا برخاست. عصب رادمهر،

من   هاییلاز فام  یاگر کس  یسن،در اتاق. نامحسوس وا  یاحمد، دونفر رو بذار جلو-
 یدی؟تو! فهم یاناومد، نذارن ب

 :بلند، گفت ییکرد و با صدا  یاز مسافت اتاق را ط  کمی
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 .یگهاتاق د یه! بگو منتقلش کردن یگهبگو د یزیچ یهبهش بگم؟  یچ  ی،چ   یعنی-

 :و گفت یدکش  یشبه موها دستی

 !یبد  یجلوش سوت  یوقت نر یه. ینجاا آدیاحمد، شهرزاد داره م -

 :گذاشت و روبه سوگند گفت  یبرا داخل ج یلشوبام یقه،از چنددق بعد

 !صحبتتون رو جمعش کن یعسر یا،. لفتش ندیرونب یرممن م-

را برداشت. قصد داشت اتاق را ترک کند؛ که   یشرتشت و سوئسمت مبل رف به
 :سوگند گفت

 ...فرنود-

 را با زبان، تر کرد  اشیده به او انداخت. سوگند، لب خشک  یبرگشت و نگاه   رادمهر،
 :و گفت

 ...یدببخش-

 .سرش را آرام تکان داد و از اتاق خارج شد یه،بعد از چندثان  رادمهر،

*** 

 :زد و گفت ی. لبخندیدوسشد و گونه او را ب  خم

 ی؟اصال چرا به من زنگ نزد کنی؟یآخه دخترجون چرا حواست رو جمع نم -

 :انداخت و گفت یز م یبه دسته گل رو ینگاه  سوگند،

 یدی؟چرا زحمت کش-

 :انداخت و گفت اشیشانیبر پ ینیچ شهرزاد،
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 ی؟که تصادف کرد   شدیچ  گمیطفره نرو! م-

 :د و گفتستافر  یروننفسش را محکم ب سوگند،

با  یام،زنگ خورد و تا اومدم به خودم ب یلم. موباشمیداشتم رد م یابوناز خ-
 که به  اییتاکس

 .تصادف کردم اومد،یم سمتم

 :لبش را جمع کرد و گفت شهرزاد،

 یشی؟مرخص م یناراحت شدم! حاال ک  یلی... خیزمعز-

 :زد و گفت یلبخند سوگند،

 !که  یدیاما گوش نم یای. بهت گفتم نیشمفردا مرخص م-

 :یدبه دور و برش انداخت و پرس ینگاه  شهرزاد،

 .باشن جاینا کردمی فکر م یست؟ن  یشتمادرشوهرت پ-

 رنگی ی کرد خودش را کنترل کند. لبخند ب   یآب دهانش را قورت داد و سع سوگند،
 :بر لب آورد و گفت

 .خسته شدند یلیبودند؛ اما فرنود فرستادشون که برن. آخه اوناهم خ جاین چرا ا-

 :گفت  یجانچشم برهم گذاشت و با ه شهرزاد،

 .شهیبدنم داغ م کنمی! هنوز که بهش فکر مشدیسوگند، اگه بهت بگم چ -

  یلی و خ ید او و فرنود افتاده باشد، لبش را گز ینب یکه اتفاق با تصور آن  سوگند،
 :صد برابر از قبل، گفت یجانیآرام سر تکان داد. شهرزاد با ه
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مشهد    یمهمون رفت  یکرده. ماهم برا  یتوص  یت گفته بودم؛ که آقاجون چ به  خب،-
ولش   ینارو. حاال ایمدوست رادمهر، بود یهااز خونه  یکیبه دوهفته تو  یکو نزد
که طبق معمول،    یمتو راه برگشت بود  ینیم،رو بب  یدیمکه خر  یملک   یمروز رفت  یهکن،  

 .جناب سرگرد گفتن که کمربندم رو ببندم

بر لب آورد. ملحافه تخت را در دستش   یبغضش را قورت داد و لبخند زورک   د،سوگن
 .ندهدکرد تا حال بدش را جلوه    یفشرد و سع

و  یدکمربندم رو درست کنه، سمتم چرخ  که،ینا یکمربند خراب بود و رادمهر برا-
 چشمامون

 .قفل شد توهم

 :خودش را باد زد و گفت یکم  شهرزاد،

 یرینمن ش ی. انقدر اون بوسه، براافتمیاون روز م یاد م،یشاصال رنگ به رنگ م-
 .چشمام رو باز کنم خواستمی تموم شد؛ که نم

اشکانش   یزشر یلبش، جلو یدنکرد تا با گز  یو سع یدکش  یقینفس عم سوگند،
 :برد و گفت اشیشانیافتاده بر پ ی. دست لرزانش را سمت تارهایردرا بگ

 ید؟ لپت رو بوس-

 :و گفت  یدندبلند خ  شهرزاد،

بود! فکرکن، بعد از  یچقدر حس خوب  دونیی. اما سوگند، نمید گونم رو بوس  یرو -
 .پنج سال، حسرتش رو داشتم ینکه تو ا  یزیگذشت پنج سال. چ

 :آرام گفت یلیاش شده بود را به سرعت پس زد و خکه روانه گونه  یاشک  سوگند،
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 ...تو و اون یعنی کردین؟یسر م یخب، شب رو چجور-

 :او زد و گفت یبه بازو یاضربه شهرزاد،

. صبح زود هم  یراییمبل تو پذ یو رادمهر رو ابیدمخوینه بابا. من تو اتاق م-
 .اداره رفتیم

زد و   ی در دلش روشن شد. لبخند کمرنگ  یچراغ  یدی،همه ناامآن  یاندر م سوگند،
 :گفت

 رادمهر کار داشت؟ ید! فر... ببخشین؟چرا برگشت-

 :خودش را باد زد و گفت یکم  شهرزاد،

بهمون خبر دادن؛ که نامزدش  م،یفرودگاه که بود یآره هم کار داشت و هم تو-
 .یمارستانهتصادف کرده و تو ب

 :و گفت  یدخند یکم  شهرزاد،

اونم مثل تو تصادف کرده. اما خب رادمهر بهم گفت که اون سوار  یست؟ن یبعج-
 یمارستانی؟که تو ب. تو چندوقته  خونه زن عموم رفتهیبوده و داشته م ینماش

 :گفت  یاندک  یر مکث کرد و با تخ یکم  سوگند،

 !شهیم یاسه هفته-

به    یفرستاد. نگاه   یرونسرش را به دوطرف تکان داد و نفسش را محکم ب  شهرزاد،
 :ساعتش انداخت و گفت

 .کردییاستراحت م یدبرم. مزاحمت هم شدم، با  یگهپس من د-

 :گفت  خاست،یکه از جا بر م  درحالی
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 .ینمت بب یامبهم بده. ب  یامپ یهخونه،  یرفت -

 :و گفت یدشد. گونه او را بوس خم

و آقا فرنود مهربون رو بهم   یخوب ش  یزود   ید! دوست شهرزاد، پس بایاتو سوگند-
 !یکن  یمعرف 

 :چشم برهم گذاشت و گفت سوگند،

 .مراقب خودت باش ی،که اومد  یحتما. مرس یزمباشه عز-

به سمت در رفت. در را باز کرد و از اتاق او فرستاد و  یبرا یابوسه هوا،در  شهرزاد
 .خارج شد

صورتش    یبه محض خروج او از اتاق، ملحافه را با دو دست گرفته و به رو  سوگند
که به   یکرد و چشم برهم گذاشت. زمان   یشهارا روانه گونه  یشها. اشکیدکش

 شهرزاد فکر یهاحرف 

بار در   یکگند، حسرت که سو   ی. هنگامخوردی ز او غبطه مبه حال و رو کرد،می
و از سمت او نوازش  کردیرا تجربه مشهرزاد آن کشید،یآغوش بودن رادمهر را م

شدن از طرف رادمهر را داشت، شهرزاد   یدبوس  بار یک   یکه سوگند آرزو  ی. زمان شدیم
 .شدی م یدهراحت از سمت او بوس یلیخ

را داخل پتو فرو   یشهاکل فضا را پر کرد. ناخن  اش،قهق ه  یو صدا   یدرا گز  لبش
 :گفت  یرلبکرد و ز

 بینی؟ی چرا؟... آخه چرا من رو نم-

 یقیشدند و به خواب عم ینسنگ یشهاکرد؛ که پلک   یهو گر یختاشک ر قدر آن
 .فرو رفت
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*** 

 یدفتر کوچک   یزش،م  یرنگ را در دست گرفت. خم شد و از داخل کشو  یآب   خودکار 
 .اشت را برداشتچرم دجلد  که

کنج لبش نشاند    یاولش را ورق زد و به دست خط او چشم دوخت. لبخند   صفحه
 :نوشته شده را زمزمه کرد  یجمله  یرلبو ز

 .شب گذشت و تب گذشت و عمر رفته برنگشت-

 .تازه آمد داغ الله تازه گشت ینوبهار-

 .نم نم باران، غباران هوا را شسته بود-

 .ا آغشته بودهانه ر پروبا نم شبنم پ-

 خاطره دست تبار سرنوشت  یر بر حر-

 .را کنار هم نوشت یرینخاطرات تلخ و ش-

کرد. صفحه   یشهارا روانه گونه  یشهاو اشک  یدجمله آخر کش یرا رو انگشتش
 را  یدیجد

زمزمه   یرلب صفحه نوشت و ز یروز را باال یخ زد و شروع کرد به نوشتن. تار ورق
 :کرد

 یگر ام احساس کردم، دگونه  یرا به رو  یشهالب  یکه گرم  یمان . ز دارمیدوستش م-
از   یگر آن موقع د  یدکه چقدر دوستش دارم. شا  فهمید؛یکاش او م  یخودم نبودم. ا

 .کردیفکر ازدواج با آن دختر صرف نظر م
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  ی. نتوان یکن  یشبو  ی و نتوان   ینیسخت است که او را بب  یلیسخت است. خ  یلیخ-
سخت است او را در کنارت   یلی! خیقدمش شوباران هم  یر و ز یریدستش را بگ

سخت است حضورش  یلی. خیقلبش بگذار یسرت را به رو یو نتوان  یحس کن
 .یریاو را در آغوش بگ یو نتوان  یرا پشت سرت احساس کن

 :اش افزودچشمانش را پس زد و بر جمله  اشک

کاش ذهنم را   ی. ادیدییسمت را درون قلبم مکاش ا  ی! افهمیدییکاش م  یا-
. کنمیکه در تمام شبانه روز فقط به تو فکر م  فهمیدیی و م  خواندییم  خواندی،یم
 .شدییخسته م یدنمکه از د  بودی؛یم یشمقدر پکاش، آن  یا

  یرلب را قورت داد و دفتر را کنار گذاشت. سرش را با دو دست گرفت و ز  بغضش
 :گفت

 .رفتیینم مشیچقدر دوست دارم و از پ فهمیدییکاش م  یا-

را پاک کرد. دفتر خاطراتش را  یشهااتاقش باز شد و شهرزاد به سرعت، اشک در 
 :گفت  یرلبداخل کشو قرار داد و ز

 .تو یاب-

 :مهربان به او انداخت و گفت یتخت نشست. نگاه   یکنارش به رو  شینا،

نامزد   ینبهش فکر نکن. بب  یگه روخدا دتو  کنی؟یکارارو م  ینشهرزاد چرا با خودت ا-
جور    یهکرده و چقدر هم نامزدش رو دوست داره. فکر کردن به مرد زن دار، گناهه!  

 .. هم به خودت و هم به زنشیانتهخ

 :گفت  یبغضش را قورت داد و عصب شهرزاد،



  

 
211 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

داره که فقط  یبهش فکر کنم؟ چه اشکال یداون که هنوز ازدواج نکرده. چرا نبا-
 ...شط به. فقکنمینم یبهش فکر کنم؟ من که کار

را به   دیدندی خاطر اشک، تار محرفش را خورد. چشمانش که اکنون به  یادامه
 :دوخت و با بغض گفت یناش

بذارم با  تونمیفراموشش کنم. من نم تونمیمن... من دوستش دارم. نم ینا،ش-
 .زدواج کنها یگه،د یکی

او را به آغوش    اش کرد وشدن بود را روانه گونه   یکه درحال جار  یقطره اشک   شینا،
 :لرزان، گفت  ییشانه او گذاشت و با صدا  یهرزاد، سرش را به روخود مهمان کرد. ش

. توروخدا یروناز ذهنم بندازمش ب  تونمی... نمتونمیدوستش دارم. نم  یلیمن... خ-
 .بکن من بتونم فراموشش کنم یکار  یهبکن،  یکار  یه

او زد و آرام    یشانیپ   یبه رو  یاوسهاو را نوازش کرد. ب  یو موها  یدلبش را گز  شینا،
 :گفت

شما دوتا   یشه،درست م  ی. توروخدا انقدر غصه نخور. همه چ یزمعز  یشهدرست م-
 .ینازهم جدا بش ینبوده؛ که بخوا ینحتما سرنوشتتون ا  ین،قسمت هم نبود

فرو   یقیبچه در آغوش او به خواب عم یک حرف زد؛ که شهرزاد مانند  قدر آن شینا
 .رفت

*** 

را مرتب کرد و دکمه طبقه مورد نظر را فشار داد. در آسانسور درحال  سریشور 
 .مانعش شد ی،بسته شدن بود؛ که دست 



  

 
212 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

زد. سرش را آرام تکان داد و   یچهره او، لبخند یدنسرش را باال آورد با د شهرزاد،
 :گفت

 ین؟ سالم، خوب-

و جواب سالم او  آسانسور چسباند    یوار اش را به دداخل آسانسور شد. شانه   فردین،
 :زد و گفت یا داد. لبخندر 

 ینید؟خانم نامدار رو بب  ین ورا؟ اومد یناز ا-

 :سرش را تکان داد و گفت شهرزاد،

 .یادتشبله، اومدم ع-

 :را باال انداخت و گفت یشرواب یتا  یک فردین،

 شده؟  یچرا؟ طور یادتع یادت؟ع-

 :انداخت و گفت یطبقات نگاه  یتور به مان شهرزاد،

 .گذشت خداروشکر. تصادف کرده بود؛ اما االن خداروشکر حالش بهتره  یر بخ-

 :اخم کرد و آرام گفت یکم  فردین،

 .ناراحت شدم یلیانشااهلل که بهتر بشن. خ-

 :به سمت در آسانسور رفت و گفت شهرزاد،

 .ممنون. با اجازه یمرس-

 :گفت  ینداشت از آسانسور خارج شود؛ که فرد قصد

 .یسماش رو بنومن نسخه یاینحتما ب یدخواست یزیچ یی،اروشهرزاد خانم. اگر د-
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چشم برهم گذاشت و از او تشکر کرد. از آسانسور خارج شد و به سمت   شهرزاد،
 .یدخود کش یبه سر و رو یو دست  یستادپشت در ا واحد مورد نظر رفت. 

. لبش را یدرا از پشت در شن  یامردانه  یزنگ در گذاشت؛ که صدا  یرا رو  انگشتش
. با خود گمان کرد، حتما نامزدش داخل خانه است. قصد داشت زنگ در را یدگز

 .فشار دهد؛ که در بازشد و شهرزاد، سرش را باال آورد

محو شد.  یشهالب ید. لبخند شهرزاد، کم کم از روش یختهدرهم آم نگاهشان
 .اسمش را صدا زد یرلب زده او انداخت و ز یرتو ح یبه صورت عصب ینگاه 

بلند   کرد،یرا با حوله خشک م یشکه موها  یاز اتاق خارج شد و درحال سوگند
 :یدپرس

 پشت در؟ یهفرنود، ک-

انداخت. صورت   ی. بغضش را قورت داد و به سوگند نگاه یختشهرزاد، فرو ر  قلب
شد. دستش را مقابل دهانش گذاشت و به سرعت پشت    یداو سف  یدنسوگند، با د
 .شد یرادمهر مخف 

 ی،زده. قطره اشک  یرت دارد. نه ناراحت بود و نه ح یچه حال نستداینم شهرزاد،
را با زبان،   اشیده د. لب خشکرا تار کرده بود؛ اما قادر به روانه کردن آن، نبو  یدشد

 :گفت  یرلبچنگ زد و ز یشجلو رفت. رادمهر، به موها یتر کرد و قدم

 .یمتو باهم صحبت کن یاتو. ب یاشهرزاد، ب-

 یگذاشت. دست   یکسرام  یرا به رو یرینیخم شد و جعبه ش د.ز  یپوزخند شهرزاد،
نفس بکشد.   دتوانیکه نم  کرد؛یو گره شالش را شل کرد. حس م  یدکش  یشبه گلو

 .کردیرا حس نموجود داشت؛ اما او آن  یبه اندازه کاف  یژناکس
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به رادمهر انداخت و به  یبار، نگاه  ینآخر ی. برایدجلوتر کش یرا کم روسریش
 یلمف یکتمام آن پنج سال، مانند  کردیانسور قدم برداشت. احساس م سمت آس

 .شودیچشمش رد م یاز جلو

 :گفت  یرلبرا پاک کرد و ز زیرپلکش

 .یتو... چقدر احمق  یچقدر احمق -

. طبقه همکف را فشرد  کردینم  یاما توجه  شنید؛یرادمهر را از پشت سرش م  صدای
 .رفت  یرونساختمان ب یو به سرعت از الب 

کرد. به    یشهارا روانه گونه یشهاپدال گاز فشار داد و باالخره اشک یرا رو پایش
 فرمان  یرو

 :و بلند داد زد کوبید

 ی؟تو... چرا انقدر نفهم ی؟چرا انقدر تو نفهم-

  ی را پاک کرد. دستش را رو یشهابرداشت و اشک  ینماش یاز جلو  یدستمال ورق
 .گفتمقابلش، ناسزا   ینبوق گذاشت و به ماش

 ی که هر لحظه امکان داشت، تصادف کند. کم  کرد؛یم یبا سرعت رانندگ  قدر آن
 :و گفت ید خند

 ...که سوگند همون نامزد  یدم؛نفهم یچجور یدم؟چرا نفهم یشعور من ب من...-

که درحال بوق زدن   اشیپشت   ینجلو، به ماش  ینهادامه نداد و نگاهش را از آئ  دیگر 
 .بود، کشاند
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  یشتر پدال گاز فشرد و سرعتش را ب یرو یشتر را ب یشرادمهر، پا ینماش یدن د با
 .یرداو را بگ یکرد جلو  یبوق گذاشت و سع یکرد. رادمهر، دستش را رو

 ینرا پائ  اشیشهاو رساند. ش  ینرا کنار ماش  ینشماش  ی،اتوبان شدند. به سخت   وارد
و بر  یدشرهم کرا د یشهارادمهر، اخم یدنداد و اسم او را صدا زد. شهرزاد، با د

 .سرعتش افزود

 :زد یادلند فرشد و ب  تر یک به او نزد رادمهر،

 .ینرو بکش پائ یشهشهرزاد... شهرزاد ش-

 :به او انداخت و گفت یداد. نگاه  ینرا پائ  یشهش شهرزاد،

 ی؟خامم کن تونییم  یدفعه چطور ینا ینی تا بب یدینقشه کش ینشست  شد؟ی چ -
 یاوردی؟چرا سوگند رو با خودت ن

 :گفت  کردیکه هم به جلو و هم به شهرزاد، نگاه م  یدرحال رادمهر،

 .یمشهرزاد... چرت و پرت نگو. بزن کنار تا باهم صحبت کن-

کرد. از    یشرا باال داد. دنده را فشار داد و جابه جا یشهزد و ش یپوزخند شهرزاد،
  ید وبان کفرم ی . رادمهر، دستش را به روید پل رس یرادمهر جلو زد و به رو ینماش

 :و بلند گفت

 ...یسا شهرزاد. وا یسا وا-

  ینش ماش  یسبقت گرفت و با تمام سرعت، خودش را به او رساند. جلو  هاینماش  از 
 .ترمز فشار داد یرا رو  یشو پا یچیدپ
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رفت و در سمتش را  ینشخارج شد. به سمت ماش ینرا باز کرد از ماش کمربندش
 .باز کرد

 :گفت  یرلبفرمان گذاشت و ز یرا به رو اشیشانیپ شهرزاد،

 .... بروینمت بب خوامیمن یگهبرو رادمهر... برو. د-

که نفس   یاخم کرد و درحال  یزل زد. کم  یشهاو تو چشم   یداو را کش  یبازو  رادمهر،
 :گفت  زد،ینفس م

 ...ینتو ماش یا. بیستن کنیی جور که تو فکر ماون یهشهرزاد... قض-

 :گفت  ینسبتا بلند یصدا و با ید حرف او پر یانم شهرزاد،

دوست من... چطور... چطور  ترینیکا نزدرادمهر... تو ب یه؟پس چ یهقض-
فرنود، همون...  ینفکر نکردم که ا ین لحظه به ا یک یمن... من خر، حت  ی؟ تونست 
 ...همون

را از دست  یش. بازوکندیم یهرا پس زد و به خود تشر زد که چرا گر هایشاشک
 :و گفت یدکش  یرونرادمهر ب

 .یتزندگ یولم کن رادمهر. ولم کن، برو پ-

 ید کوب  ینماش یشهش یرا ببند؛ که رادمهر، دستش را به رو ینداشت در ماش قصد
 :زد  یادو فر

از جهنمم   یکه تو توش نباش  اییزندگ  ی؟ کدوم زندگ   یگه،ِد بگو د ی؟کدوم زندگ -
 .بدتره
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  ی د. پوزخندمع و جور کر . خودش را جیختآن جمله فرو ر  یدنشهرزاد، با شن  قلب
 :زد و گفت

 .یاز پشت بهم خنجر بزن  یپنج سال تونست  یچطور تو دمی... دیدمآره د-

 :گفت  زد،یدرش موج م یمانیکه پش  یاشد و با چهره  یکبه او نزد یقدم رادمهر،

. لطفا بذار باهات صحبت کنم و یستن کنییاون جور که تو فکر م یهشهرزاد، قض-
 .بدم یحرو بهت توض یز همه چ

انداخت و   ی. به صورت رادمهر، نگاه و دستش را مشت کرد ید لبش را گز شهرزاد،
 :گفت

 .تموم شد یز بهتره بگم آقا فرنود، همه چ یاتموم شد. رادمهر... -

هق   یکه صدا  ید؛نکش یجا دور شد. طولرا بست و به سرعت از آن ینماش در 
 یدستش را به رو  یکبه او انداخت.  یگاه ن ینه، اش کل فضا را پر کرد. از آئهق

 .فرو کرده بود یبرا داخل ج یکیگردن گذاشته و آن 

  ی . سرش را به پشت صندلیدفرمان کوب ی را از او گرفت و چندبار به رو نگاهش
 :داشت، گفت یشکه در صدا  یداد و با لرز یهتک

پنج سال،    ینام اتم  یمن... تو  ی؟رو خراب کرد  یز چرا... چرا رادمهر؟ چرا... همه چ-
 ...دوستم  یکتریندر کنارت بودن رو داشتم. اونوقت تو... تو با نزد  یقهدق  یکحسرت  

و   یدرا کش یرا کنار زد. ترمز دست  ینماش یقهحرفش را خورد و بعد از چنددق ادامه
 یجار  یشهاگونه  یآب، به رو  یر مانند ش  یشهافرمان گذاشت. اشک  یسرش را رو

 .از دست شهرزاد، خارج شده بود یارشونو اخت شدندیم

*** 
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 .یدممن با پدر و خودش صحبت کنم، بهتون خبر م ینچشم حتما. پس اجازه بد -

آب   یحاو یوانل یکبا  یناشد. ش یرهرا گرفت و به ساعت خ اشینیآب ب شهرزاد،
 :وارد اتاق شد و گفت یموترش،جوش، عسل و ل

 ؟ خورهیتو تابستون سرما م یک   دونم،ی آخه من نم-

 :گرفته، گفت  یینداخت و با صداا اشیشانیبر پ ینیچ شهرزاد،

 بود زنگ زد؟  یک -

 :را سمت او گرفت و گفت یوانل شینا،

 .بخور ینوحاال. شما فعال ا گمیم-

و  یدرا درهم کش یشها. اخمیدنوش یارا از دستش گرفت و جرعه  یوانل شهرزاد،
 :گفت

 ...چرا انقدر تلخه؟ مگه-

 :و گفت  یدخند یکم  شینا

 !من. صدات چقدر قشنگ شده  یکاله قرمز  ی،آخ -

 :بالشتش را سمت او پرت کرد و گفت شهرزاد،

 پسرخاله، چرا تلخه انقدر؟-

 :را باال انداخت و گفت یشهاشانه شینا

 .یرو از دست داد ییتحس چشا ی،سرما خورد-
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رفت و  ویرپتگرفت. به ز  ینارا سمت ش یوانو ل یدتا ته آن معجون را نوش شهرزاد،
 :گفت  آرام

 .چه قدر سخته-

از اتاق خارج شد و   ینافرو رفت. ش یقیجمله را گفت و به خواب عم  یک  همین
 .یدتلفن را به پدرش بگو یگرفت تا ماجرا  یمتصم

 :برداشت و گفت ینیس یشربت را از رو یوانل امیرعلی،

 .که! من فکر نکنم قبول کنه  شناسیشی بگم واهلل؟ م یچ -

 :گفت  خواباند،یکه نارگل را م  یلم کرد و درحااخ یکم  شینا،

 .کنمیم یمن شهرزاد رو راض ید،شهرزاد با من. شما موافقتتون رو اعالم کن-

 :و گفت یدکش  یششبه ته ر یدست  امیرعلی،

 .یان. بگو پنجشنبه بآدیم یشپ یچ  ینیمبب-

ه پدرش  کند؛ ک  یدار زد و چشم برهم گذاشت. قصد داشت شهرزاد را ب  یلبخند  شینا،
 :گفت

 یتو مراسم خواستگار یدزنگ بزن، عموت رو هم دعوت کن! باالخره اوناهم با-
 .باشن

امکان ندارد قبول کند؛   یند،اگر شهرزاد، رادمهر را بب دانستی. میدلبش را گز شینا،
 .کنددرخواست پدرش را هم رد   توانستیاما نم

. یدبه شهرزاد نگو یزیه، چبار  ینگرفت که در ا  یمتکان داد و تصم یناچار سر به
 .کرد  یدار شام ب یبه سمت اتاق شهرزاد رفت و او را برا
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 :گفت  گرفت،یم یناشسته شده را از ش یهاکه ظرف   درحالی

 گرده؟ یبر م یک   یمان-

 :د و گفتز  یو به سمت شهرزاد گرفت. لبخند یدرا آب کش یوانیل شینا،

 .یخالفت نکنقول بده م گمیم یزیچ یهحاال. شهرزاد،  آدیم-

 :به او انداخت و گفت یبا تعجب نگاه  شهرزاد

 !شده؟ی چ -

 :آب را بست و گفت یر ش شینا،

چون اونوقت با من طرف   کنی،ی. ردش نمیادپنجشنبه، قراره خاستگار برات ب-
هم پولداره هم با اصل و نسب، توروخدا به بختت   یپ. پسره هم خوشتشییم

! تا به کنی؟یبت کن. چرا انقدر با من لج مباهاش صح ینش،بار بب یهلگد نزن. 
آقا، محترم، خانواده دار.   پسر .  ینرو بب  یکی  ینا  ی،امروز صدتا خواستگار رو رد کرد

 .کنهیپدرش کار م یشدارن، پ یدیتول

 :و گفت  یدخند یکم  شهرزاد،

 کردن؟  یداپ یاشه بابا. نفس بکش! من رو چجورب-

 :گفتاو نازک کرد و   یبرا یپشت چشم شینا،

آدم راحت باشه؟! مادرش امروز زنگ زد و گفت که پسرش، خودش   ذارییمگه م-
 .تو رو پسند کرده

 :باال انداخت و گفت ییابرو شهرزاد،

 که پسند کرده؟   یدهپسرش منو از کجا د-



  

 
221 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 :و گفت تادیسدست به کمر ا شینا،

کن تا    یداراه حل پ یه  ینبش ی،از من سوال بپرس کهینا یشهرزاد خانم به جا -
 .یرو درست کن  یتکاله قرمز  یپنجشنبه صدا

دستش را خشک کرد و به سمت اتاقش گام برداشت. هرچه قدر فکر کرد،    شهرزاد،
شته از آن ماجرا، گذ یاهفته یکرا برداشت.  یلشنشد. موبا یرشدستگ اییجهنت

و فرستاد  یرونبار با او تماس گرفته بود. نفسش را محکم ب یکبود و رادمهر فقط 
 .تخت پرت کرد یرا به رو یلشموبا

رادمهر  یخودش را فدا یداو نبا گفت،یفکر کرد. راست م یکم  ینا،ش یهاحرف  به
هفته  یادآوریخورده است. با  یبود چه رکب یده. مخصوصا االن که فهمکردیم
 .بغضش را قورت داد و در دل به رادمهر و سوگند، لعنت فرستاد یش،پ

 ینا نگذاشته بود. از ش یرونرا ب یش کرده و پا  یدر خانه سپرهفته را  یک  ینا تمام
 .بار به آنجا آمده و او در آن زمان، خواب بوده یکبود که رادمهر  یدهشن

. پرده را کنار زد و به  و به سمت پنجره، گام برداشت یدبه صورتش کش دستی
 .سرفه کرد یرا گرفت و کم اشینیشب، چشم دوخت. آب ب یکیتار

 ی. چشمانش را کمیدرادمهر را در کوچه د  ینپرده را رها کند؛ که ماش  داشت،  قصد
کرد و از آن بابت مطمئن شد. به سرعت پرده را رها کرد و لبه تخت نشست.    یز ر

 ی ا. چاره ینداو را بب خواستیدلش نم یچ. هکالم شودبا او هم  توانستی فعال نم
با او   یدار د  یاما اکنون آمادگ   ید؛دیم  مدهااز رفت و آ   یکینبود، به هرحال او را در  

قدر راحت  دو توانسته بودند آن که چطور آن   کردی که به آن فکر م  یرا نداشت. زمان 
  یمش تصم یتر پاو مصمم شدیکنند؛ حالش خراب م یاو نقش باز  یجلو

 .را همراه آب خورد یسرماخوردگ  یها از قرص  یکیکرد و   یا. عطسهایستادیم



  

 
222 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

*** 

راحت،    یالبا خ  ید،او را ند   ینکه ماش  یبرد. زمان   یرونکرد و سرش را ب  خانه را باز   در 
 .وارد کوچه شد و در خانه را بست

  یستگاه را گرفت. وارد ا  اشینیآفتاب، اشک چشمانش را پاک کرد و آب ب  یدنتاب  با
 یف،را از داخل ک یلشسرفه کرد و موبا ینشست. کم یصندل یاتوبوس شد و رو

 .برداشت

بوق اتوبوس ازجا برخاست. قصد   یدنو با شن یدچرخ یمجاز یضاداخل ف کمی
ا چرخاند و او را کنارش  . سرش ر یدرادمهر را شن  یداشت وارد اتوبوس شود؛ که صدا

 .کرد  یداپ

فرستاد و نگاهش را از او گرفت. وارد اتوبوس شد و به  یرونرا محکم ب نفسش
که  یند؛بنش یک ت یصندل یقدم برداشت. قصد داشت رو یصندل  ینسمت آخر

 .نشست  یصندل یرادمهر از او جلو زد و رو

پشت او   یصندل را باز و بسته کرد و به سمت یشهااز زور حرص، چشم  شهرزاد
 .انداخت یش پاها  یرا با حرص رو یفشنشست و ک  یصندل یرفت. رو

نکند. انگار دوست داشت  یکرد تا به او توجه یپنجره چشم دوخت و سع به
به او  یو نگاه  کردیاز فرصت استفاده م ی. هرازگاه خودش را زجر دهد

شهرزاد   یمعلوم بودند؛ اما همان برا یشکه فقط گردن و موها. با آنانداختیم
 .بود یکاف 

بچه  یکبا  یرا قورت داد و نگاهش را از او گرفت. اتوبوس ترمز کرد و زن  بغضش
  ی آمد. رو اش را گرفت و به سمت شهرزادداخل اتوبوس شد. زن، دست بچه

 .گذاشت  شیپاها یاش راهم روشهرزاد نشست و بچه  یکنار  یصندل
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کرد؛ که  یازد. همان لحظه عطسه  یبه دختر انداخت و لبخند ینگاه  شهرزاد،
او نازک کرد و    یبرا  یبه او انداخت. شهرزاد، پشت چشم  یرادمهر برگشت و نگاه 

 .را برگرداند یشرو

به سمت شهرزاد گرفت. شهرزاد قصد   برداشت و یفشاز داخل ک یدستمال زن،
 داشت آن را از

 :کرد و گفت  یاکه رادمهر سرفه  د؛یر او بگ دست

 !به من؟ یندستمال رو بد یشهخانم م-

 :به رادمهر انداخت و گفت ینگاه  زن،

 .خب دارم بازم-

به   یقنور گرفت و دق یدستش را دراز کرد و دستمال را گرفت. آن را جلو رادمهر،
 :شدند؛ که زن گفت یره شهرزاد و زن، هردو متعجب به او خ شد!  یرهآن خ

 .یدم. تازه خریزهبخدا تم آقا-

 :اخم کرد و گفت یکم  رادمهر 

 یندوره زمونه از دست ا ینرو کردم. تو ا کار ینا یگهد یز چ یه نه خانم به خاطر -
 .آدیبر م یدبگ یجوونا هرکار

 :سرش را تکان داد و گفت زن،

 یست؟ن یزیکه چ  نیخب حاال مطمئن شد-

 :دستمال را سمت شهرزاد گرفت و گفت رادمهر،

 .راحت یالتونخ  یستن یزیبله. چ-
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دستمال را گرفت و اشک چشمش را   یندازد،به او ب یکه نگاه بدون آن  شهرزاد،
قصد داشت به  یقه،شد و بعد از گذشت چنددق  یرهبه او خ یپاک کرد. رادمهر کم

 .را به او داد  یشجا  اخل اتوبوس شد و رادمهر،د  یرمردیخود بازگردد که پ  یسرجا

تن کرده بود  یاسرمه یراهنپ یکاو را نگاه کند.  یق،دق توانستیاکنون م شهرزاد
  یا  یسی تعجب داشت؛ که چطور وسائل پل یاو جا ی. برایمشک  یابا شلوار پارچه 

 .بود یاوردهرا به همراه ن اشیبه قول خودش، ضرور

 .او شده بود یدو شکل جد یپت ییفتهبود و شهرزاد، شکامل در آمده   یششر ته

. شودیم یادهشهرزاد از جا برخاست و بلند گفت که پ یقه،از گذشت چنددق بعد
 یابانشد. شهرزاد در خ  یادهبه او انداخت و با فصله، از اتوبوس پ  ینگاه   یمرادمهر، ن

 .اده بودو رادمهر، با فاصله کم، به دنبال او راه افت زدیخلوت، قدم م

داشت؛ اما  یحس خوب  کرد،یه حضور او را پشت سرش حس مکاز آن شهرزاد
هم کالم شدن با او نداشت. بعد از  یبرا یلیبود؛ که تما یقدر از دست او عصبآن

 .کرد  یاشد و عطسه یاوارد کوچه یقهگذشت چنددق

تا شانه به  و تالش کرد یدرا تندترکرد. به او رس یشهااخم کرد و قدم  یکم  رادمهر 
 :دفعه رادمهر گفت ینکرد و ا  یاعطسه یگر او راه برود. شهرزاد، بار د یشانه

 ی؟تبم دار ی؟شد یضمر-

  ید او بگذارد که شهرزاد، خودش را عقب کش  یشانیپ  ی داشت دستش را به رو  قصد 
 :داشت، گفت یشانیپ یکه به رو  یو با اخم

 .یدشما نگران باش یست الزم ن-
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 ی. وارد داروخانه شد و ورق قرصیدرس یار کرد و به داروخانه را تندت هایشقدم 
به شهرزاد انداخت و   ینگاه  یز،حالش بدش درخواست کرد. مرد پشت م یبرا

 :گفت

 ید؟ خانم نسخه دار-

 :را گرفت و گفت اشینیآب ب شهرزاد،

 !خواد؟ینه... مگه نسخه م-

 :داد و گفتسرش را تکان  مرد،

نسخه داشته  یدکرد. با  یز دارو تجو طور ینهم یشهنم بله خانم. بدون نسخه که-
 .یدباش

 :گفت  یرلبفرستاد و ز یروننفسش را محکم ب شهرزاد،

 !آخه؟ یارممن االن نسخه از کجا ب-

زد.  یاو، لبخند یدنآشنا با گوشش برخورد کرد. سرش را برگرداند و با د  صدایی
 :و گفت یستادرو به مرد ا

 !لطفا  یدص رو بدمن نسخه دارم، شما ورق قر -

را به مرد داد و ورق قرص را گرفت. هردو از داروخانه خارج شدند. شهرزاد   نسخه
 :زد و گفت یلبخند  ن،ینکرد. فرد یدا با چشم، دنبال رادمهر گشت؛ اما او را پ

 !ید؟ شد  یضخدا بد نده. مر-

 :کرد و گفت  یاتک سرفه  شهرزاد،

 .یشهم یبله متاسفانه. چندروز-
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 :ا آرام تکان داد و گفتسرش ر  فردین،

 .دکتر یدحتما بر ید با یداگر تب دار ید؟تب هم دار-

 :سرش را به باال تکان داد و گفت شهرزاد،

 ...نه... تب ندارم، فقط -

 .یشهاستراحت کنه حالش خوب م کمهیفقط -

رادمهر انداخت. آب دهانش   یبه صورت عصب یسرش را برگرداند و نگاه  شهرزاد،
 :گفت  ینداد که فرد قورت یرا به سخت 

 !مشهد یتو یم؟مالقات کرده بود یگروما قبال هم هم د-

  ین سرسنگ یلیرا خ ین به صورت شهرزاد انداخت و جواب فرد ینگاه  یمن رادمهر،
 :و گفت یدخند یکم  یند. فرددا

 .فعال بینیمی. حاال هم رو میشممزاحمتون نم یگهخب، من د یلیخ-

 :و گفت یدرا درهم کش یشهااخم رادمهر،

. آخه هروقت حالشون بده، یدهست  یشیخانم تجر  یبرا  یابله... مثکه شما فرشته-
 .یشهم یدا شما سر و کلتون پ

 :و آرام گفت  یداز جمله رادمهر، لبش را گز شهرزاد

 .فعال-

 اییتاکس یداشته باشد، از کوچه خارج شد و برا یکه به رادمهر توجهآن  بدون
 :و گفت یستادا دست بلندکرد. رادمهر، کنارش



  

 
227 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 .یمبر یاب رسونمت،یپارک کردم. خودم م یستگاهرو دم ا ینماش-

. رادمهر، کردیبه رادمهر نم  یهمچنان دستش را باال نگه داشته بود و توجه  شهرزاد،
 :و گفت یدشهرزاد را کش یفک  یدسته

 .باهات حرف بزنم یدبا ینتو ماش ینبش یانکن. ب یشهرزاد، لجباز-

 :گفت  ینبه او انداخت و سرسنگ اییسرسرنگاه  شهرزاد،

 .یدمنتظر نذار خونه، سوگندجان رو یدالزم نکرده. شما بفرمائ-

 :گفت  یرلبچشم برهم گذاشت و ز یعصب رادمهر،

 .نکن یشهرزاد. انقدر با اعصاب من باز  یفتراه ب-

 :خشن به او انداخت و بلندگفت ینگاه  شهرزاد،

. دوما یدیکه بهم دستور م  یستمو منم مجرم ن یستبازداشتگاه ن جایناوال که ا-
و خودت  یسیوا ینجاا کهین ا یجا ما نمونده که زده بشه. شماهم به ینب یحرف 

 .ببر منزل و سوگند جانت رو تنها نذار یفتشر ی،رو خسته کن

 :را رها کرد و گفت یفشک  یدسته رادمهر،

 ...بذار ی،ارخبر ند یز چ یچبدم. تو از ه یحرو بهت توض یز بذار همه چ-

  یچ و شهرزاد بدون ه یستادشهرزاد ا یپا  ی جلو ی،زرد رنگ  ی لحظه تاکس همان
زد و  یشبه موها یشد و در را محکم بست. رادمهر، چنگ  ینسوار ماش ی،حرف 

شد   ینکرد. سوار ماش  یگردن گذاشت. تمام آن مسافت را تنها ط   ی دستش را رو
 .و راه افتاد

*** 
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به  ینشست. نگاه  یششآرا یز م یمع کرد و جلونم دارش را پشت سر ج موهای
که به رادمهر زنگ بزند و    کردیفکر کرد. با خود گمان م  ز یروخودش انداخت و به د
و   یشدم یمانبعد، پش یقیکند؛ اما دقا  یف تعر یشرا برا یز از او بخواهد تا همه چ

 .کردیسرگرم م  یشخود را با انجام دادن کارها

امشب، کس  یخواستگار یبپرسد که از ماجرا ایناز ش خواستیدلش م خیلی
 یترسید،را نداشت. م  یدنشنه؟ اما جرات شن  یاخبر دارد    هم به جز آقاجان  یگرید
که بر نداشته باشد. از آن  یقدم یچ باشد و ه یدهرادمهر هم آن را فهم یترسیدم

. با خودش یترسیدم د،نکن  یکار یچرا بداند و ه یخواستگار یرادمهر ماجرا
 »!یخوش خبر ی،خبر ی: »ب فتگیم

شان به صدا در آمد. به سرعت،  چقدر گذشت و زنگ خانه   یدفکر کرد؛ که نفهم  قدر آن
بود. وگرنه   یناکرد. البته آن هم به اصرار ش  یشهم آرا  یچادرش را سرش کرد و کم

 .به آن کارها نداشت یاعالقه  یچخودش، ه

اند، از  نکرده یشصدا یا وقت پدرش، داخل آشپزخانه شد و قرار شد ت یگفته  به
آن   یو به رو یدداخل آشپزخانه را عقب کش یزِ م یخانه خارج نشود. صندلآشپز 

و   ینا ش یکه با صدا  کشید؛یم یز م ی به رو یاش اشکالنشست. با انگشت سبابه 
 .یدپدرش، دست از کار کش

 .کرد تا صداها را بشنود  یرا به در آشپزخانه چسباند و سع  گوشش

 یدید؟. چرا زحمت کشین ش اومدبه به خو-

 :دسته گل را از زن مسن گرفت و گفت ،شینا

 .ید. بفرمائیدیدزحمت کش یلیخ-
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بلند و   یجوان با قد یها، مردو مرد مسن، وارد خانه شدند و پشت بند آن زن
  ین کرد و ب  یسالم و احوال پرس یناو ش یرعلیوارد خانه شد. با ام ی،رنگ  یهاچشم

 .مادر و پدرش نشست

را باال انداخت و  یشهااز پشت در متوجه حضورشان در خانه شد. شانه  شهرزاد
بود حاال طرف چه   ی نشست. به هرحال، جواب او که منف  یصندل یرو یخیالب

 .کردینم یشهرزاد فرق  یچه کارخانه، برا یاداشته باشد   یدیتول

آنها را  یچهرهبود.  ین. کارش همیندخواستگار را بب یکنجکاو بود تا چهره  بسیار 
مشغول مسخره    یناو بعد از رفتنشان، با ش  کردی م  یدااز صورت آنها پ  ی. نقصدیدیم

 .یشدکردنشان م

. ازجا برخاست و یدپدرش را شن یخودش را باد زد؛ که صدا یلبه چادرش کم با
 .گویندیچه م یند باز همان کار را تکرار کرد تا بب

 :را پاک کرد و گفت  اشیشانیپ  یعرق رو  که در دست داشت،  یبا دستمال  امیرعلی

 ید؟ پسر رو دار یه ین. خب، همینخوش اومد یلیخ-

 :زد و گفت یلبخند  یانسال،م مرد

 !یمهم موند ینشآقا تو بزرگ کردن هم یه -

 :و گفت  یدخند یکم  امیرعلی

 یالتتتحص یه،پارچه آقا هستن که! خب بگو پسرم، کارت چ یه چرا؟ ماشاهلل -
 یه؟چ

 :بزند؛ که آقاجان گفت یقصد داشت حرف  ی،نگ چشم ر  مرد
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 .بپرس  ینارو. بعد ایارهب ییپسرم، اول شهرزاد رو صدا بزن چا-

. شهرزاد، صورتش یاردب  یسرش را تکان داد و بلند، شهرزاد را صدا زد تا چا  امیرعلی
 .قدم برداشت ی،رد و به سمت کتررا از در، جدا ک

متن  یرلببود و ز یچا یختنمشغول ر خیالیشان به صدا در آمد. ب خانه  زنگ
گذاشت.   ینیبرداشت و داخل س ینتکاب  یرا از تو های . نلبک خواندی را م یآهنگ 
 .انداخت و بلندش کرد ینیبه س یسرسر ینگاه 

شد. هنوز سرش را باال   یراییرد پذآشپزخانه که تا نصفه بسته بود را باز کرد و وا   در 
صورت پدرش   یدنرش را باال گرفت و با دنگرفته و متوجه حضور او نشده بود. س

به سمت مبل گوشه سالن برود، چشم از او گرفت و به سمت آنها    کردیکه اشاره م
 یپدر خواستگار باشد، چا زد،یم حدسکه   یانسالخم شد و به مرد م یرفت. کم

چهره او،   یدنگرفت. با د یرا سمت نفر بعد ینیزد و س ی خندتعارف کرد. لب
  یرلب اخم کرد و ز  یکه در چهره داشت، کم  یشدند. همراه با تعجبچشمانش گشاد  

 :گفت

 !ستوده؟ یآقا-

برداشت. شهرزاد، همان   ینیرا از داخل س یکزد و استکان کمر بار یلبخند فردین،
 :کرد و گفت  یاتک سرفه  یرعلیکه ام  کرد؛ی طور به او نگاه م

 .شهرزاد جان برداشتند. به مادرشون تعارف کن-

 دانستی بود و نم یجبزاقش را فرو داد و به سمت مادرش رفت. هنوز گ شهرزاد،
 :زد و گفت ی! زن، لبخندکند؟یکه او، در آن جمع چه کار م

 !مونهیثل پنجه آفتاب مماشاهلل. م-
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که به همه تعارف کرد، قصد داشت به زد و بعد از آن یلبخند سرد شهرزاد،
 :گفت  یرعلیآشپزخانه برود که ام

 .باال آنیاالن م ینا. عموت ایزبر ییچا یگهد ی سر یهبابا. شهرزاد -

طاقت نداشت، طاقت آن   یگر . نه دیختآن جمله فرو ر یدنشهرزاد، با شن قلب
 ی ظلم یهمه ب 

  یک  یخبر داشت و حت  یخواستگار یاو از ماجرا یعنیاز جانب رادمهر نداشت.  را
را روانه    یشهاشد و اشک  تماس با شهرزاد، نگرفته بود؟! به سرعت وارد آشپزخانه 

را  یشدهانش گرفت و تالش کرد تا ولوم صدا یکرد. دستش را جلو  یشهاگونه
 .کنترل کند

مرتکب شده بود؟ تنها   یمگر چه گناه  کرد؟ی حمل مت یستیآن همه درد را با  چرا
او را   توانستیجور نم یچرادمهر داشت و ه یجرمش آن بود که دل در گرو

 یمخبر دارد، تصم یز نون که متوجه شده بود، رادمهر از همه چفراموش کند؛ اما اک
 .قلبش، گوش ندهد یبه ندا  یگر گرفت که د

را برداشت.  یرا پاک کرد و کتر یشهااشک یش،عمو و زن عمو یصدا یدنشن با
شد    یراییوارد پذ  ینیکرد خود را آرام جلوه دهد. با س  یبغضش را قورت داد و سع

 .و شد، رادمهر بودکه متوجه ا  یکس  ینو اول

را باز کرد و  یراهنشبه او انداخت و دستش را مشت کرد. دکمه اول پ  نگاهی
 :زد و گفت یشهرزاد، لبخند  یدنبا د یاسمن،رستاد. ف یروننفسش را محکم ب

 .آوردن یفبه به عروس خانم هم که تشر-
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مه قدم برداشت. به ه ی،و به سمت عل ید شد. لبش را گز یدههمه به او کش نگاه
را سمتش گرفت. تمام تالشش   ینیخم شد و س  ی. کمیدتعارف کرد و به رادمهر رس

 .شد یدهمانش ناخودآگاه به سمت او کشرا کرد تا به او نگاه نکند؛ اما چش

 :گفت  یرلباو انداخت و ز یبه صورت عصب نگاهی

 .ینخوش اومد-

اشت و سرش  استکان را برد  شد،یم  یدهکه به وضوح در دستش د  یبا لرزش  رادمهر 
ادوکلن  یانداخت. بو ینتکان داد. کنار پدرش نشست و سرش را پائ یرا به آرام

انداخت و ناخودآگاه  ینبه فرد ینگاه  یرچشمی،د. زبو یچیدهپ اشینیب یاو، تو
 :گفت   دین،درهم رفت. چشم از او گرفت؛ که پدر فر  یشهااخم

 .طلبسر اصل م یمبر یگهعروس خانم که پسند شد. د ییخب، چا-

 :گفت  یرلبکرد و ز   ییدبا تکان دادن سرش، حرف او را تا امیرعلی

 .یدبفرمائ کنم،ی خواهش م-

 :به پسرش انداخت و گفت ینگاه  ین،فرد پدر 

 .که الزم هست رو بگو  یبگو پسرم. هرچ -

 :گفت و شروع کرد به صحبت کردن  ی. بسم اللهیدکش  اشیقه به  یدست  فردین،

درموردش باهاتون صحبت کنم.    یلیدارم که بخوام خن  یزیمن چ  یتش،واهلل راست-
 یهباشه.  یدونفر کاف  یدارم؛ که فکر کنم متراژش برا یهفرمان یتو یواحد نقل یه

 یاندارم عوضش کنم. کارم هم که دخترتون در جر یمهم دارم که تصم ینماش
. من پزشک  یستن ینم، ایپوشاک دارم؛ اما شغل اصل یدیتول  یک هستند. بنده 

 .هستم
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به رادمهر انداخت و متوجه حال بدش شد. بغضش را   ینگاه  یرچشمی،ز شهرزاد
 یشپ یتا اتفاق  فرستادیصلوات م یرلبد. زقورت داد و انگشتان دستش را فشر 

 :زد و گفت یلبخند ین،. مادر فردیایدن

بگم   یشاز خوب یپارچه آقاست. هرچ  یهاما واقعا  کنم؛ینم یف من از پسرم تعر-
سر و سامون  یتبه زندگ یر،پسرم برو زن بگ گمیدساله دارم بهش مکم گفتم. چن

دختر عالقه   یهاومد و گفت که به  یشدوهفته پ کهین بده؛ اما کو گوش شنوا؟ تا ا
 .یمشد که ما زحمت داد ینمند شده و ا

 :کرد و گفت  یاتک سرفه  علی

 !بودن؟ یدهشهرزاد ما رو از کجا د یشون،ا-

 :به شهرزاد انداخت و گفت یه زد. نگا یلبخند فردین،

مجتمع بنده و خانم نامدار بود. دوست شهرزاد خانم؛ اما  که تو  یدارموند یناول-
 یدفعه بعد تو

 .کردم  یارتشونز مشهد،

 یبه شهرزاد نگاه  ینا،دستش را مشت کرد و نفسش را حبس کرد. ش رادمهر،
 :انداخت و گفت

 !شناسید؟ یپس شما از قبل هم رو م-

که متوجه    یرعلیام  تکان داد.  یبه رادمهر انداخت و سرش را به آرام  یاه نگ  شهرزاد
 :و گفت  یدکش  یششبه ر یشهرزاد و رادمهر شده بود، دست  یهانگاه

 !. دهن مهمونامون خشک شدیزبر ییچا یگهد یسر یهشهرزاد، برو  -
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 :گفت  ینگفت و قصد داشت بلند شود؛ که پدر فرد  یاباشه شهرزاد

ت کنن و  باهم خلو یدوتا جوون برن تو اتاق، کم ینا یدازه بداج یشیجناب تجر-
 یه؟حرف بزنن. نظرتون چ

 :فکر کرد و گفت یکم  امیرعلی،

 !نشون بده ینندارم. شهرزاد بابا، پاشو راه رو به آقا فرد یمن که حرف -

 :ازجا برخاست. بزاقش را فرو فرستاد و گفت شهرزاد

 .طرف  یناز ا یدبفرمائ-

 یگفت و به دنبال شهرزاد، راه افتاد. شهرزاد قبل از رفتن، نگاه   یاه با اجاز  فردین،
وارد اتاقش شد. در را باز کرد و کنار رفت تا او وارد  یدبه رادمهر انداخت و با ترد

 .کردندینگاه م ین،شود. هردو رو لبه تخت نشسته بودند و به زم

 :به اتاق شهرزاد انداخت و گفت ینگاه  فردین،

 !کنند؟یم یزندگ   ینجا. خواهرتون هم ایددار یاتاق قشنگ -

 :گرفت و گفت  یننگاهش را از زم شهرزاد،

  ینجا چند روز که من حالم خوب نبود، ا ین نه، خواهرم خودش خونه داره. تو ا-
 .موندیما م یشپ

 :زد و گفت یسرش را آرام تکان داد. لبخند فردین،

 من بگم؟ یا گیدیشما اول م  یم؟خب، شروع کن-

 .بهتره یداما شما شروع کن کنه؛ینم یسه من فرق وا-
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 :و گفت یدکش  ینشبه دکمه سرآست یدست  فردین،

هم هست که فکر   اییگهد  یزایچ  یهجمع گفتم؛ اما    یرو که تو  یزهاچ  یشتر خب، ب-
 .بهتر باشه ید کنم اول، شما بدون

 یزمان   ین،دهد. فرد  و منتظر آن بود تا او حرفش را ادامه  گفتینم  یزیچ  شهرزاد،
 :ادامه داد  ید،که سکوت او را د

مدام از اصفهان  یانید،خودتون هم در جر یعنیمن مدام درحال مسافرت هستم. -
 یم،و باهم ازدواج کن یداز اصفهان به تهران؛ اما اگر که شما قبول کن یا به مشهد، 

 امخویکه م  یگهمسئله و مورد د  یه  ینرفت و آمدم رو کمتر کنم. ا  ینا  کنمیم  یسع
 !بگم؟ یبهش اشاره کنم... راستش چجور

 :سرش را بلندکرد و گفت شهرزاد،

 .یدراحت باش-

 :زد و ادامه داد یلبخند فردین

هست که   یادیتوقع ز یلی بچه دار بشم. واقعا... واقعا خ تونمی راستش من نم-
انقدر  یدم،اما بهتون قول م ید؛که دارم، با من ازدواج کن ییط شرا ینبخوام با ا

 !کنم که فکر بچه به سرتون نزنه  یابراتون مه یرینیش یهدگزن

 :گفت  یرلبانداخت و ز  یندوباره سرش را پائ شهرزاد،

 هستند؟  یانمتاسفم. خانوادتون در جر یلیخ-

 ...که داشتم  یاموفق بعد از ازدواج ن یعنیگفتم،   یشوقت پ  یلیبله. به اونا از خ-

 :و گفت  یدخند ین،ردبه او انداخت که ف یبا تعجب، نگاه  شهرزاد
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 !ینمعکس و العملتون رو بب خواستمیگفتم. م  یالک  ینوا-

فرستاد    یرونانداخت. نفسش را محکم ب  یینزد و سرش را پا  یلبخند کمرنگ   شهرزاد،
 :و گفت

 !یرون؟ب یمخب، بر-

 !ید؟ بگ خوایدینم یزیشما چ-

 :گفت  یهفکر کرد و بعد از گذشت چندثان کمی

 .دمیبهتون اطالع م یگهامشب رو هم تا هفته د ینه. جواب خواستگار-

 :سرش را تکان داد و ازجا برخاست. دکمه کتش را بست و گفت فردین،

 .یگهد یمخب، پس بر یلیخ-

نکرد.   یدارا پ  اما او  یند؛از اتاق خارج شدند. شهرزاد، سر چرخاند تا رادمهر را بب  هردو
 .صورتش، حس کرد یرورا به   یننگاه فرد ینیهبغضش را قورت داد که سنگ

را با زبان،   اشیده . لب خشکپرسدیرا از او م  یجهمتوجه شد که پدرش دارد نت  تازه
 :تر کرد و گفت

 .دمیخبر م-

 :زد و گفت  یلبخند ین،فرد مادر 

نخورد.  یمرد یچچشمم به ه هیگمن، من د یواهلل، فرهاد آقا که اومد خواستگار-
 .خوامیرو م یناال و بال هم فتمگیم اومدم،یم  یینپا رفتم،یباال م

 :زد و گفت یکه کنار او نشسته بود، لبخند  شینا
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 .یشههم یدزنده باش-

ترک کردند. شهرزاد،  ییجمع را با خوشرو ین،گذشت و خانواده فرد  یساعت  نیم
 ینه آئ یدسته مبل انداخت و به سمت اتاقش قدم برداشت. جلو یچادرش را رو

اش را پاک کرد گونه   یشده به رو  یاخت. اشک جاربه خودش اند  یو نگاه   یستادا
قرار بود به  ی؟ چه جواب کندیکه دارد چه کار م  دانستینم یچ . هیدو لبش را گز

را اعالم نکرده و خودش    اشیرا همان جا جواب منف اش بدهد؟ چو خانواده   ینفرد
 روزها، راحت نکرد؟  یگر را مانند د

وجه حضور رادمهر شد. برگشت و او را  مت کرد،یطور که به خودش نگاه م همان
 .یدکش  یشهاپلک یر به ز یکرد. بغضش را قورت داد و دست   یداکنار در اتاقش پ

فرو برد و   یبدستش را داخل جاتاق شد و در را پشت سرش بست. هردو  وارد
. کشیدی را م یدنشد بار یک که پنج سال، حسرت   یبه اتاق انداخت. اتاق  ینگاه 

  یک شد و در  یکبه شهرزاد نزد یقدم کرد،ی اتاق را نگاه م یهمان طور که فضا
 .یستاداو ا یقدم

 توانست، یانداخت و نگاهش را از او گرفت. نم یینسرش را پا شهرزاد،
  ی قدر راحت به او نگاه کند. هنوز هم از دستش دلخور بود و ماجراآن  توانست ینم

 .زخمش بود یبه رو  یامشب، نمک 

 با خودت؟ یابا من  ؟کنییلج م یدار یبا ک -

کرد. رادمهر، صورتش را   یشهارا روانه گونه  یشهانگفت و اشک  یزیچ شهرزاد
 :اخم کرد و آرام گفت یاو چشم دوخت. کم یهاگرفت و به چشم  یینپا

 !ی؟رو اعالم نکرد  یتشهرزاد، چرا جواب منف-
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جواب   شد. بغضش را قورت داد و  یرهسرش را باال گرفت و به صورت او خ  شهرزاد،
 :داد

 !باشه؟ یاز کجا معلوم که جوابم منف -

حرص  یکه تمام آن کارها، فقط و فقط برا  دانستیاما م یخت؛رادمهر فرو ر   قلب
 :و آرام گفت یدبه صورتش کش یندارد. دست  یگریقصد د یچدادن او هست و ه

 دونی،یازش نم یچیکه ه  یبا مرد خواییم ی،که ازش خبر ندار  یزیبه خاطر چ-
 !ی؟واج کنازد

 :زد و گفت یپوزخند شهرزاد،

باهاش ازدواج کنم، حاال  خوامی فردا م ین. من که نگفتم همشیمیخب آشنا م-
 ...و بعد شیمی نامزد م چندوقت

. دستش را پشت ید برد و به شهرزاد چسب یناندک را هم از ب یآن فاصله رادمهر 
و با   یید هم سا یبه رورا  یشهاشد. دندان یره کمر او گذاشت و به صورتش خ

 :حرص گفت

و جواب   زنیی فردا هم زنگ م ین. همیکس ازدواج کن  یچبا ه یست تو... قرار ن-
رو    یز بذار همه چ  ی،خبر ندار  یز چ  یچ. شهرزاد، تو هنوز از هکنییم مرو اعال  یتمنف

 .کنم  یفبرات تعر

و   کمرش حس کرد، چشمانش را بست  یکه دست رادمهر را به رو  یزمان  شهرزاد
 :گفت

داشته   یپسرعمو، نقش  یهبه جزء    یمتو زندگ  خوامینم  یگهبرو، رادمهر... لطفا برو. د-
 !... پس برویباش
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دستش را از پشت کمر او برداشت.   یه،رادمهر شل شد و بعد از گذشت چندثان  دست
زد. لبه کتش را کنار زد و   یشبه موها  ی فرستاد و چنگ  یروننفسش را محکم، ب

 :کرد و گفت  یاز مسافت اتاق را ط  یفرو برد. کم یبل جدستش را داخ

 !بده   یقول یهشهرزاد... قول بده. به من -

 ی،کند. به سخت   یریجلوگ یشهااشک یزشدستش را مشت کرد تا از ر اد،شهرز 
 :شد و گفت یکبه او نزد یبه او انداخت. رادمهر، قدم ینگاه 

ازدواج   یکه مرت ینا توهم با ا ام یرون؛ب رمیم یتبه من قول بده... من از زندگ-
 نکن. بهم قول 

 !کنیی نمازدواج  یگهکس د  یچه یا ینکه بعد از رفتن من، با ا  بده

 :تند، گفت یو با لحن ید لبش را گز شهرزاد،

 ...به تو یدبا یچ  یمن برا-

اشک او   یسبه چشمان خ یدوطرف صورت او را در دست گرفت. نگاه  رادمهر 
 :انداخت و گفت

قبل از اومدن به   رم،یمن و تو باشه. من دارم م  یدار د  ینآخر ینا  یدشاشهرزاد...  -
. فقط... بهم رمیم  ینجا کال از ا  یگه،رزرو کردم و تا دو، سه روز د  یماهواپ  یط بل  ینجا،ا

حداقل   ی،کس ازدواج نکن  یچبده. بهم قول بده که بعد از رفتن من با ه یقول یه
که بدونم    ینهم  گیرم؛ینم  ین. من ازت خبرن کار رو نکیچندماه هم که شده ا  یبرا

 ...بهم خبر برسونه که شهرزاد  ی... نذار کسینفقط هم  یه،من کاف  یحالت خوبه برا

شد. انگشت شستش را به   یشتر صورت شهرزاد ب ی رادمهر، به رو یهادست  فشار 
 :و گفت  یدگونه او کش  یرو
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 .مراقب خودت باش-

 یرلب او چسابند و ز  یشانیپ  یرا به رو  یشهاصورت او برد. لب  یکرا نزد  صورتش
 :گفت

 ...یارو یمراقب خودت باش، شهرزاده-

و چشمانش را   یدشدند. لبش را گز یجار یشهاگونه   یشهرزاد به رو هایاشک
چشمانش را گشود و نبود او را احساس کرد. با   یقه،بست. بعد از گذشت چنددق

بود و نه   اشینر زد. نه ماشو پرده را کنا یدسرعت به سمت پنجره اتاقش دو
 !خودش

 یرا بغل کرد و سرش را به رو  یشسر خورد. زانوها  ینزم  یرا رها کرد و به رو  پرده
و دستش را مشت کرد. نفسش را حبس کرد و چشمانش    یدآن گذاشت. لبش را گز

 .را بست

*** 

. نفسش را محکم دادیرا فشار م یو دسته صندل کوبیدیم ینرا به زم پاهایش
 فرستاد  یرونب

 :گفت  و

 !ت... تموم نشد؟-

 :او فرو کرد و گفت یآخر را داخل موها ییرهگ  زن،

 .. تموم شدیزمتموم شد عز-
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  ینه، آئ  یبه رو  یدپارچه سف  یدنانداخت. با د  ینگاه   ینه را باز کرد و به آئ  چشمانش
 :و گفت یدرا درهم کش یشهااخم

 !ینمرو بب خودم خوامی! من مین؟رو پوشوند  ینهآ  یچرا رو-

 :گفت  بست،ینارگل را م یکه موها  یو درحال  یدخند یمک  شینا

 ...که  یمها! قرار گذاشترفته یادتکه شرطمون رو   ینمثل ا یزمعز-

 :کرد و گفت  ینچ  شهرزاد،

 ینم؟ خودم رو بب تونمیدست شما نشستم، حاال که تموم شده نم یر سه ساعته ز-
 !چه وضعشه؟ ینآخه ا

 :به شهرزاد انداخت و گفت یباز کرد و داخل شد. نگاه در اتاق را  کهربا

 !یشهرزاد، چقدر خوشگل شد یوا-

 :را جمع کرد و گفت یشهالب شهرزاد،

 ی؟راست  ی. خوب شدینمخودم رو بب تونمی واقعا؟! آخه من نم-

 :تکان داد و با حسرت گفت یسرش را به آرام کهربا،

. من خرو بگو، انقدر به خودم کنهی من نگاه نمکس به   یچه یگهآره اونقدر که د-
 !نشون بدم یداماد، خود یهادوست ی تا بلکه جلو یدمرس

 :گفت  یناو ش  یدندبلند خند یشگر،و آرا شینا

 .کهربا  یخوشگل شد یلیبه خودش برسه، توهم خ یدها! باعروسه  ینا یزم،عز-
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 یش هاهربا، دستبه صدا در آمد. ک یفونقصد داشت جواب دهد که زنگ آ  کهربا،
 :و گفت  یدرا به هم کوب

 ...وقتشه یگهکه د  یمآقا داماد هم اومد. پاشو شهرزاد، پاشو بر یوا-

. انگشتانش را فشرد و نفسش را  یختزنگ، فرو ر  یصدا یدنشهرزاد با شن قلب
گوشش   یخاو گذاشت و ب یشانه یدستش را به رو ینا،فرستاد. ش یرونمحکم ب

 :گفت

 !شده یدسف یوار،ل گچ د! صورتت مثیزم؟عز یچرا نگران -

گذاشت.  ینادست ش یبر لب آورد و دستش را به رو یلبخند کمرنگ  شهرزاد،
 .کرد و دستش را گرفت تا بلند شود  یدرژلب او را تمد یشگر،آرا

افراد حاضر در سالن، با  یدهانش را فرو فرستاد و از اتاق خارج شد. همه  بزاق
 .کردند  یدناو در لباس عروس، شروع به کل کش یدند

انداخت.   ینگاه  کرد،ی که مهربان، نگاهش م  ینازد و به ش یلبخند کمرنگ  شهرزاد،
آن را دور   یوصل کرد و کم یشتور لباس عروسش را پشت موها یشگر،آرا

 .پخش کرد یشاهشانه

 :گفت  یرلبرا مشت کرد و ز دستش

 !... آروم باشیزهمه چ یشهآروم باش. درست م-

 :که کهربا گفت  یددر آمد. شهرزاد لبش را گزبه صدا  یشگاهدر آرا زنگ

 !یشه! خب رژ لبت خراب مکنی؟یکه تو م  یهچه کار یناا... ا-

 :کرد و گفت  یزیر یخنده  یشگاه،از دختران داخل آرا یکی
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 ...یگهد یچه جا ینجا! حاال چه اشهیخب باالخره که خراب م-

  یین زده، سرش را پاآن جمله خنده سر دادند؛ اما شهرزاد خجل  یدنبا شن همه
 .زد یانداخت و لبخند کمرنگ 

 :و گفت یستاد پشت در ا شینا

 .در رو باز کنم خوامیم یگه؟د یاخب آماده -

  یک شهرزاد، مانند  یبرا یهدر را باز کرد. هر ثان یناسرش را تکان داد و ش شهرزاد
ا کامل در ر  یه،که خواب باشد. بعد از چندثان  کردیو او گمان م گذشتندیساعت، م

به باال   اشینه که قفسه س  کردی. گمان میدباز کرد و شهرزاد، او را در چارچوب در د
 .کندیحرکت م یینو پا

به  یکه دست  یبه جلو برداشت. درحال یقلبش گذاشت و قدم یرا رو دستش
به باال براندازش کرد و سرش   یینبه او انداخت. از پا ینگاه  کشید،یکراواتش م
کنج لبش نشاند و دست گل را  ی،تکان داد. لبخند کمرنگ  ییدتا یرا به نشانه 

 .سمتش گرفت

 اشینی ب  یر را ز  یرز صورت   یهادستش را دراز کرد و دسته گل را گرفت. گل  شهرزاد،
. برگشت و  یداو را ند یگر به او انداخت؛ اما د ی زد. نگاه  یچسباند و لبخند کمرنگ 

اش حس گونه  یدستش را به رو  یکرد. گرمن  یداداخل سالن را نگاه کرد؛ اما او را پ
 .یدکش   یبلند یغاو، ج ین چهره یدکرد. صورتش را برگرداند و با د

. نفس یدو از خواب پر  یدکش  یبلند  یغگذاشت. ج  اشهینس  یقفسه   یرا رو  دستش
 اشیده . لب خشکشدندیم یجار  اشیشانیاز ترس، از پ  یو عرق ناش  زدینفس م

 .به ساعتش انداخت یگاه را با زبان، تر کرد و ن 
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رنگ را از  یو کاغذ چسبان صورت  یدبه صورتش کش یاذان صبح بود. دست  نزدیک
فکر کرد. اصال  یانداخت و کم یز م یرو یهابه ورقه  یاش جدا کرد. نگاه گونه
بلند   یز خودش را باد زد و از پشت م یخوابش برده است. کم یبود که ک  یدهنفهم

 ینکاز داخل س یوانی. لدداشت و داخل آشپزخانه شگام بر   یراییشد. به سمت پذ
 .آب خورد یبرداشت و کم

تخت پرت کرد و به  یاژ داد و به سمت اتاقش رفت. خودش را رورا ماس گردنش
 دید؟یتعجب داشت که چرا هرشب آن خواب را م یجا یششد. برا یرهسقف خ

 .نستدایو علتش را نم  دیدیم ییر تغ  یهرشب همان خواب را بدون کم

شدن،  یدار مرد اول، رادمهر بود؛ اما صورت مرد دوم را بال فاصله بعد از ب صورت
 ی کرد که بخوابد؛ اما فکرها  یرا ماساژ داد و سع  یشها. پشت پلک کردیفراموش م

 .داشتیباز م یدناو را از خواب آمدند،یکه سراغش م  یمزخرف 

را لمس کرد و  یگردن  . تویدبه گردنبند داخل گردنش کش یپهلو شد و دست  به
اذان  یقدر فکر کرد که صداکه با مادرجان داشت را مرور کرد. آن  یخاطرات خوش

 .خوابش نبرد یگر و د یدرا شن

*** 

  یل به وسا ی. نگاه یدرا پشت گوش فرستاد و لبه شالش را جلوتر کش موهایش
 :فتگ  کرد،یرا پاک م اشیشانیپ یکه عرق رو  یداخل خانه انداخت و رو به مرد

 !که ناقصن   ینا ! اآرین؟یم یرو ک  هایل وسا یهخب، بق-

 :انداخت و گفت یلبه وسا ینگاه  مرد،



  

 
245 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

. اونا هروقت زنگ بزنن،  یدبا خودشون صحبت کن یدام، باخانم من فقط راننده-
 .آرمیمونده رو براتون م یباق  یلمنم وسا

 :تکان داد و گفت یسرش را به آرام شهرزاد،

 شه؟یر چقدر مبا  ینه خب، هز یلیخ-

 :گذاشت و گفت  یز م یرا رو یاستکان چا مرد،

 .یمرفع زحمت کن یگهما د یست،ن یحساب کردن خانم. اگه امر ینآقا فرد-

 :گفت  یرلباخم کرد و ز یکم  شهرزاد

 !اون چرا حساب کرد آخه؟-

 :به در زد و گفت یاتقه مرد،

 .. خداحافظ یمخانم ما رفت-

  یل به وسا  یبازگشت. نگاه   ین اصلرد و دوباره به سالشان کتا دم در، بدرقه  شهرزاد
را گرفت. بعد از   ینرفت و شماره فرد یلشانداخت و دست به کمر، به سمت موبا

 .گذشت سه بوق، جواب داد

 ...تو چرا بارها ین الو، فرد-

اول سالم و احوال   زنه،یکه زنگ م  ینفس بکش، بعدش هم کس یهشهرزادخانم -
 .کنهیم یرو سر طرف خال یشو دلبعد دق  کنهیم یپرس

 :کرد و گفت  یزیر یخنده  شهرزاد،

 .... سالمیدخب ببخش یلیخ-
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 و سالم. سرکار خانم خوب هستن؟   یکعل-

 ی؟بار رو حساب کرد  ینهو هز یدیخوبم، چرا زحمت کش یمرس-

 یکیو خودم دوست داشتم که سهم کوچ یستن یاوال که منم خوبم. دوما زحمت -
 .باشمکارت داشته   یتو

 :یدزد و پرس یلبخند شهرزاد

 !یارن؟ رو ب  هایلکه قراره امروز وسا  دونستییاما از کجا م  ی؛لطف کرد  یلیواقعا خ-

نکردم. گفتم که،  ی. در ضمن کاریدمفهم کردی،یکه با تلفن صحبت م  یشبد-
 رو آوردن؟ هایل خودم دوست داشتم. حاال وسا

 :انداخت و گفت یلبه وسا ینگاه  شهرزاد،

به دست  یگهتا چند روز د هایلوسا یهبق کهیناما نصفه آوردن. مثل ا آوردن؛-
 .رسهی راننده م

 :فرستاد و گفت یرونرا محکم ب نفسش

 !رو هم حساب کنم یگهبار د یه ینههز  یدبابا پس با یا-

 :و جواب داد  یدخند یکم  شهرزاد،

شما با    یجلو  یگهبعد، دبه    ینو منم از ا  کنیدی کارها نم  یناز ا  یگه. شما دیرهمنخ-
 .کنمیتلفن صحبت نم

شام  یهنظرت درمورد  ی،. راست زنمیبرم، بعدا خودم بهت زنگ م یدشهرزاد من با-
 !یه؟ خوشمزه چ

 :فکر کرد و گفت یکم  شهرزاد،
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 .یهفکر خوب-

پرت کرد و  یز م یرا رو یلشکرد و تلفن را قطع کرد. موبا  یاز او خداحافظ  فردین
 :و گفت یدکوب  یز م یدستش را رو اخت.بهش اند ینگاه 

دفعه حواست   ینبه نقشمون. لطفا ا یگند زد  یات،که با احمق باز  یشچندماه پ-
بار هم به ضرر خودت تموم   ین . چون ایرو جمع کن که نقشمون رو به باد ند

 !یدی؟و هم به ضرر من، فهم شهیم

 یده کوچک در دستش گرفت و به او دوخت. خن ینهنگاهش را از آ  سوگند،
 :کرد و گفت  یستیریکیه

 شده؟  یخب بابا، حاال مگه چ  یلیخ-

 :زد و جواب داد یپوزخند حمید،

 یابه نقشه   یگند زد  یکت،بشه؟ با اون مغز کوچ  خواستییم  ی چ   یگهشده؟! د  یچ -
. سامان رو که تو اون تصادف  یدیمکه من و سامان دو سال تمام سرش زحمت کش

 یچ  گیی. حاال میدید یبآس ی،حاظ روان و خودت هم که از ل یبه کشتن داد
 !شده؟

سرش  یگرفته بود را رو  یه هد یاسمنکه از   یشم؛ رنِگ جنس ابر یاسرمه روسری
 :جابه جا کرد و گفت

 !یه؟چ یدجد ینقشه -

 :و گفت یداش کشبه چانه  یداد. دست  یهتک یپشت صندل به حمید،

 یه یدکردن نقشمون، با  یعمل یاز دستم قسر در بره! برا ذارمی نم یگهدفعه د ینا-
 .یمحذف کن ینفر رو از داخل باز
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 :ید. بزاق دهانش را فرو فرستاد و پرسیداز رخسار سوگند پر رنگ

 ...ی! چه کسیه؟منظورت... چ-

 :و گفت زد یپوزخند حمید

. حاال حاالها با اون یادسر اون شازده ب  ییبال  یست. قرار نینمجمع کن خودت رو بب-
 .یمکار دار

مبل   یاز رو  یهو بعد از گذشت چندثان  یدکش  یقیسوگند راحت شد. نفس عم  لخیا
 :شانه انداخت و گفت یرا به رو یفشک  یبلندشد. دسته

 .خبرم کن ی،بگ  یخواست  یدیجد یز برم! چ یدبا یگهخب. من د یلیخ-

چرخانش به سمت پنجره اتاقش   یسرش را آرام تکان داد و با صندل حمید،
 :گفت  یرلباز ساختمان انداخت و ز یرونبه منظره ب ی. نگاه یدچرخ

 !جناب احتشام گیرمیانتقامم رو ازت م یروز یه-

*** 

ست. نفسش به ساعتش انداخت و با خود گمان كرد كه چقدر زود رسيده ا  نگاهي
 .را بيرون فرستاد و بخار خارج شده از دهانش را نگاه كرد

تاد. كمي خم شد و زيرلب سالم  به جلو برداشت و روبه روي حرم ايس چندقدم
هايش را بست و زمزمه وار براي اطرافيانش دعاي خير خواند. نگاهي  فرستاد. چشم

فرد ديگري آن وقت   به دور و برش انداخت؛ اما به جز مسئول آنجا و چند خانم،
 .هايش را درآورد و وارد مسجد كنار حرم شدصبح، آنجا حضور نداشت. كفش
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اي داشتند، هاي نقرههاي قرمز رنگ كه حاشيه خاب كرد و روي فرشسالن را انت  كنج
نشست. چادرش را از سر برداشت و به پشتي تكيه داد. تسبيح دانه درشت سبز  

ته شده بود را در دست گرفت و زير لب همراه با رها  رنگ كه با عطر گل ياس آميخ
 .ها، صلوات فرستادكردن دانه

. يكي دو روزي ميشد كه مشغول بازسازي داخلش  به سالن مسجد انداخت  نگاهي
بودند. مردان جواني، مقابل شهرزاد، آن طرف سالن، مشغول رنگ و نقاشي بودند 

 .شستندبردند و آنها را مييرون مي هاي مسجد را يكي يكي بو چند خانم هم فرش 

ر گذراند. خيلي آرام هاي هفت ماه اخير را از نظدهانش را فرو فرستاد و اتفاق   بزاق
گرفت. زماني كه اميرعلي، وضعيت بد دخترش  ي چيزي را ميشده بود و كمتر بهانه

 .اجاره کرد یشدر مشهد برا یآنجا و واحد یرا ديد، او را راه 

هاي نم دارش را با دست، پاك كرد. آقاجان هم را با زبان تر كرد و چشم  لبش
از ماجراي ساخت پرورشگاه كه وصيت مادرجان بود زماني كه كناركشيدن رادمهر را  

ديد، دستور داد كه ديگر هيچ كدامشان سراغ آن ملك نروند و پي زندگي خودشان  
مادرجان را به زير پا بگذارد و   صيتباشند؛ اما شهرزاد تحمل آن را نداشت كه و

 .دهرجور كه بود، اعتماد آقاجان را جلب كرد و به قول خود، يك تنه راه افتا

تسبيح را در دستش گرفت و دوباره از اول شروع به فرستادن صلوات  هايريشه 
 .هايش را بستكرد. نفسش را همراه با بخار، برون فرو فرستاد و چشم 

ن شب نحس را به خاطر آورد. يعني زماني كه شهرزاد كالسش اخم كرد و آ  كمي
 .کردندیركت م تمام شده بود و همراه شينا و پدرش به خانه آقاجان ح

ي اش دعوت كرده و قصد داشت مسئله تمام فاميل را آن شب به خانه  آقاجان
شهرزاد   ها در ميان بگذارد. در اصل نيتش آن بود كه همه چيز را برايمهمي را با آن
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گذشت و آقاجان مجبور  اي ميو رادمهر تعريف كند؛ اما از رفتن رادمهر، دو هفته
ي بزرگي كه باعث دوري پنج ساله رادمهر و مسئله را باز كند. مسئله بود در غياب ا

ي بزرگي كه مادرجان هم نتوانست آن را حل كند و به هدف  از شهرزاد شد. مسئله
 .ش نرسيد و جان باختاچندين ساله 

يچ شدند و ههايش جاري ميشهرزاد با يادآوري آن شب، به روي گونه  هاياشك
 .شدها نمي كس هم متوجه آن اشك

ها را از آقاجان شنيد، زماني كه تاییدشان را هم از زبان شب، زماني كه آن حرف   آن
قلبش فرو ريخت. براي اولين با بود كه قصد داشت به رادمهر تلفن   ید،عمويش د

شماره  هايش حتي توانتوانست. انگشت كند و همه چيز را به او بگويد؛ اما نمي
 .گرفتن هم نداشتند

شرمسار پدرش را ديد و هنگامي كه ظلم بزرگ پدرش را به علي   كه نگاه  زماني
حس كرد، ديگر نتوانست خودش را كنترل كند و هرچه در دل نگه داشته بود را به  

 .زبان آورد

 !ي شديدش نسبت به رادمهرچيز را به جزء عالقه همه

اش را با دستمال هايش را پس زد. آب بينياشك  جمله را زيرلب تكرار كرد و آن
 .كشت، از داخل كيف برداشتگرفت و موبايلش كه داشت خودش را مي

 :اش انداخت و گفتاتصال را زد و موبايل را بيخ گوشش برد. چيني بر بيني دكمه

 جانم بابا؟ -

 سالم دخترم، چطوري؟-

 خوبم. شما چطورين؟ بهترين؟  سالم بابا-
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هي بد نيستم بابا. امروز شينا اومد يه سري بهم زد. خدا خيرش بده، يه سوپ هم -
 .برام درست كرد و رفت

 :لبخندي زد و جواب داد شهرزاد،

 خب خداروشكر. آقاجون چطوره؟ حالش خوبه كه؟ -

 خوبه بابا همه حالشون خوبه. تو كجايي؟ حتما باز رفتي حرم؟ -

 :ادي ريزي كرد و جواب دخنده  دشهرزا

 !از كجا فهميدين؟-

 ...من اگه تورو نشناسم كه بايد برم بميرم-

 :كمي اخم كرد و گفت  شهرزاد

 !خدا نكنه. اين چه حرفيه؟-

 :نفسش را محكم بيرون فرستاد و گفت اميرعلي

  شهرزاد، زنگ زدم بگم كه واسه آخر هفته پاشو بيا اينجا. آقاجون يه مهموني راه -
 .موني باشيمانداخته كه همه بايد تو مه

 :تسبيحش را بوسيد و آن را داخل كيفش گذاشت. از جا برخاست و گفت  شهرزاد،

 ...چرا؟ اتفاقي افتاده؟ نكنه دوباره شما و عمو-

 .نه دخترم، قضيه يه چيز ديگست كه ماهم بي خبريم-

 :سرش را آرام تكان داد و جواب داد شهرزاد،
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و بيام. نارگل و شينا رو هم از طرف من   كنم كارهام رو جور كنم مي  باشه بابا. سعي-
 .ببوسيد

 .اي گفت و بعد از كمي گفت و گو، تلفن را قطع كردباشه اميرعلي

ماشين شد و به سمت ملك راه افتاد. فكرهاي او هم با زنگ زدن پدرش،   سوار 
 .فكر كرد تر به آن شبنصفه و نيمه ماند. دنده را جابه جا كرد و دقيق

 :گرفت و گفت  را از نامه نگاهش

 !پس... واسه همين مادرجون، وصيت كردند پرورشگاه بسازيم؟-

 :سرش را به آرامي تكان داد و گفت آقاجان،

گفت تونست. ميخيلي دوست داشت كه خودش اين كار رو انجام بده؛ اما نمي-
جراتش رو ندارم. براي همين يكي دوهفته قبل از فوتش، اين نامه رو نوشت و  

 .كيد كرد كه تا بعد از مرگش، نامه رو نخونمبهم داد. تا

 :نامه را تا كرد و گفت شهرزاد،

 !اين صندوقچه براي مادرجونه؟-

هاي تو و رادمهر، تو اين صندوقچست. من فعال هيچي بهت مام سوال جواب ت-
گم تا خودت داخلش رو ببيني و بفهمي كه چرا پنج سال از عموت دور بودي. نمي

ين رو بدون كه من و مادرجونت هيچوقت بين بابا و عموت فرق  فقط... شهرزاد ا
 .نذاشتيم

داخل صندوقچه را ببيند. شهرزاد، پرسشگرانه نگاهش كرد كه اشاره كرد تا    شهرزاد،
 :لبش را گزيد و در صندوقچه را باز كرد. آقاجان از جا برخاست و گفت
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 .يز ميشيمن ميرم بيرون. با ديدن اين صندوقچه، خودت متوجه همه چ-

نگاهش را آقاجان گرفت و به صندوقچه دوخت. فوتي كرد و گرد و غبار   شهرزاد،
 .روي آن را با دست، پاك كرد

چيزي كه از داخلش برداشت، عكس سياه و سفيدي از پدر و عمويش بود.  ليناو
عكس را در دست گرفت و لبخندي زد. چند عكس ديگر هم مانند آن، داخل 

اي قرمز رنگ؛ كه روي آن  از گذشت چنددقيقه، دفترچهصندوقچه بودند. بعد 
بودند، توجه او را   ده اي به هم وصل شي آن با يك بند پارچه برجسته بود و لبه 

 .جلب كرد

كرد كه تمام رازها و  را برداشت. ناگهان قلبش فرو ريخت. گمان مي دفترچه
م بيرون فرستاد و  هاي ناگفته در آن دفترچه وجود دارد. نفسش را محكحرف 

 .دفترچه را باز كرد

كرد. با ديدن دست خط و غبار حاصل از دفترچه را به روي پوستش، حس مي  گرد
هايش كرد. بغضش را قورت داد و شروع به ي گونههايش را روانه رجان، اشكماد

 :خواندن كرد

خواستم ميامروز بهترين روز عمرمه. چرا كه باالخره به مراد دلم رسيدم و آنچه كه  -
ي عشق من و محسن رو از جانب خدا دريافت كردم. درسته كه اين بچه، ثمره 

دونم چرا ولي زماني كه ل، مهرش به دلم افتاد. نمينيست؛ اما... از همون ديدار او 
كردم كه خودم مادرش هستم. البته    حسصورت گرد و تپليش رو ديدم، يك آن 
نه از اون مادرها كه وقتي چشماشون رو باز  من مادرش هستم؛ اما نه مادر واقعي!  

براي  شونبينن. نه از اون مادرا كه وقتي بچه كنند، نوزادشون رو بغلشون ميمي
 .كننكنه، بهش شير ميدن و با لذت، نگاهش مياولين بار گريه مي
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هايش خشك شده بودند. دفترچه را دو دستي  هاي شهرزاد به روي گونه اشك رد
ي ي اول را تمام كرد و صفحهها بود. صفحهد مشغول خواندن جمله گرفته و تند تن

 .جديدي را گشود

هايي كه از صبح نوشتم رو پاره كردم و دوباره  ي اسمامروز، براي سومين بار برگه -
دونم شروع به نوشتن كردم. واقعا انتخاب اسم براي يك بچه، كار دشواريه. نمي

 ...اميرعليگه اسمش رو بذار چرا؛ اما دلم مي

شهرزاد با شنيدن اسم پدرش، فرو ريخت. لبش را گزيد و به خواندن ادامه  قلب
 :داد

تو وفات امام علي، بچه رو گرفتيم، بايد اسمش رو بذاريم    گه چوناما... محسن مي-
 .علي

شد. به سرعت،  صفحه هم تمام شد. لرزش دستان شهرزاد، به وضوح ديده مي آن
 :رد و مشغول خواندن شدي جديدي را باز كصفحه

باالخره من و حاج محسن با كمك خانم جونم، تصميم گرفتيم كه اسم بچه رو علي  -
 .بذاريم

ي من و حاج محسن، قراره كه تو اين خونه با ما زندگي ريشي، اولين بچهتج  علي
 .كنه و پيشمون بمونه 

زد تا تاري    از دست شهرزاد، به روي ميز افتاد. بغضش را قورت داد و پلك دفترچه
 ديدش از

توانست باور كند كه... كه عمويش، عموي واقعي نباشد و  برود. اصال نمي بين
 .نباشدرادمهر، پسر عمويش 
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نتوانست خودش را كنترل كند و از ته دل، گريست. در صندوقچه را بست و  ديگر 
 .اش را به روي آن گذاشتپيشاني

پارك كرد. كيفش را از صندلي جلو  را روي پدال ترمز فشار داد و ماشين را پايش
برداشت و از ماشين خارج شد. به سمت ملك رفت و درش را با كليد باز كرد. داخل 

ط شد و نگاهي به درختان و فضاي بازي وسط حياط انداخت. لبخندي كنج  حيا
 :لبش نشاند و زيرلب گفت

 .داره تموم ميشه مادرجون. ديگه چيزي نمونده-

*** 

 .زنمه. دارم ميرم خونه، فردا بهت زنگ مي باش ینباشه فرد-

زد و موبايل را داخل كيفش انداخت. وسايل روي ميز را مرتب كرد و   لبخندي
اش را سرش كرد. كيفش را مانتواش را پوشيد. جلوي آئينه ايستاد و روسري

 .برداشت و وارد حياط شد

اشين بگيرد. ايستاد و موبايلش را از داخل كيفش برداشت. قصد داشت م ناگهان
 :لبش را جمع كرد و زيرلب گفت

 !حاال وقت گرفتن ماشين من بود آخه؟-

سمت در حياط رفت و وارد كوچه شد. در را با كليد قفل كرد و به سمت خيابان   به
 .قدم برداشت

 :پرت کرد، ماشين را روشن كرد و گفت یرونرا ب یگارشس مرد،

 !برم آقا؟-
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 :به شهرزاد انداخت و گفت نگاهي

 .نه وايسا. بذار هروقت وايساد، راه بيفت-

 .هرچي شما بگي-

 :اي را گرفت و گفترا خاموش كرد و موبايلش را برداشت. شماره ماشين

كسي كه تو كوچه نيست؟! هركسي خواست وارد بشه، جلوش وايسا و ازش يه  -
 .آدرس بپرس. به داوود هم بگو اون ور كوچه همين كار رو بكنه

 :شد و گفتو موبايل را روي پايش گذاشت. به او خيره   را تكان داد سرش

 !آقا وايساد. برم؟ -

 :سرش را تكان داد و گفت حميد،

 .راه بيفت-

را روشن كرد و با سرعت كم، راه افتاد. شهرزاد، كنار ديوار ايستاد و موبايلش    ماشين
اشت هايش پيدا كرد. قصد دي آژانس را از داخل ليست تماسرا روشن كرد. شماره

 .شماره را بگيرد؛ كه فردي صدايش زد

اش را با زبان، با شنيدن صداي او، فرو ريخت. لب خشكيده و ترك خورده  بشقل
توانست  ي تاريكي بود؛ اما در آن تاريكي هم ميتر كرد و برگشت. با آن كه كوچه

 .چهره او را تشخيص دهد

اخت. خيلي عوض شده دهانش را فرو فرستاد و نگاهي به سر تا پايش اند بزاق
بيشتر نگذشته؛ اما او خيلي تغییر كرده بود. الغر شده و بود. با آن كه هفت ماه 
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کاپشن    یکتن کرده بود با  اییره ريشش هم كامل در آمده بود. پيراهن سبز ت
 .یمشک 

 :شد و گفت یکبه سمتش نزد  قدمی

 !ی؟شهرزاد... خودت -

شد. دستش را مشت کرد و نفسش را   یره به او خ تر یقو دق ید لبش را گز شهرزاد،
 :زد و گفت یفرستاد. رادمهر، لبخند یرونمحکم ب

 آی؟یم یدار یا یریم یدار-

  یر به د یر او بود؛ که سواالت او را د یشهرزاد، قفل شده بود. آنقدر محو تماشا زبان
 :اخم کرد و گفت ی. رادمهر کمشدیمتوجه م

 !زبونت رو موش خورده؟-

 :د و دهانش را باز کرد. سرش را آرام تکان داد و گفتبه خود آم شهرزاد

 !ی؟اومد یک -

به دور و برش انداخت و   یشد. نگاه  یکبه او نزد یزد و قدم یلبخند رادمهر،
 :گفت

 !آی؟یو م یریکوچه م  ین تو ا ییهربار تنها-

 شد یشهرزاد راحت شد. همان رادمهر بود. همان رادمهر که مدام نگران او م خیال
هم صحبت   یبا فرد ناشناس  یاقدم بزند    یکتار  یادر کوچه  یینداشت تنها   و دوست

 .بشود

 .خونه یرمم یناوقات با فرد یبعض-
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  ین بود که در تمام ا یزیهمان چ یعنیرادمهر نشست.  یشانیپ یرو یسرد عرق
 اشیشانیبر پ ینیپس حدسش درست بود! چ کرد؟یهفت ماه، بهش فکر م

 :گفت  ین،انداخت و سرسنگ

 .دونستمیمبارک باشه... نم-

کرد و نه رد کرد. دوست نداشت که او    یید نگفت. نه جمله او را تا یزیچ شهرزاد
او  یدوست داشت کم یچرا ول دانستیمطلع شود. نم یز قدر راحت از همه چآن

  یگر فت، دشهرزاد کاشت و ر  یشانیپ یبه رو یاکه بوسه   یرا زجر بدهد. از آن شب
نبود!    طور یناست؛ اما ا  یرانکه او خارج از ا  کردندیه گمان مازش نشد. هم   یخبر

و دورا دور از شهرزاد خبر  کردیم یهفت ماه، در مشهد زندگ  یناو در تمام ا
در حرم امام   یااوقات  یشتر هم داشت؛ اما ب یکوتاه   هاییت. البته مامورگرفتیم

 .کرده بود  که اجاره  یکوچک   یخانه در   یا رضا قرار داشت و 

  یروناو را مشاهده کرد، نفسش را همراه با بخار ب  یهکه سکوت طوالن  یزمان   رادمهر،
 :فرستاد و گفت

 برسونمت؟  ی،ندار یناگه ماش-

 :انداخت و گفت یلشبه موبا ینگاه  شهرزاد،

 .شمی. مزاحم تو نم یرماسنپ بگ خوامیاما م ینه؛دست فرد ینمماش-

 :انداخت و گفت اشیچ به ساعت م ینگاه  رادمهر،

 .یرسونمتخودم م یم،بر یاب-
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. هردو شانه به شانه یرفتنتوانست مقاومت کند و درخواست او را پذ  یگر د  شهرزاد
راه  ین. در بکردندیرادمهر حرکت م ینو به سمت ماش داشتندیقدم بر م یکدیگر 

 :یدرادمهر پرس

 !ینجا؟ا یاومد یاز ک -

 :فرستاد و جواب داد یرونبنفسش را محکم  شهرزاد،

 .یشهم یماه  یشپنج، ش-

 ی؟ساخت پرورشگاه رو انجام بد یکه کارها  یاومد-

 :تکان داد و گفت یسرش را به آرام شهرزاد،

 !یریممجوز رو بگ یدنمونده. فقط با یزیچ یگهد-

شگاه و ساخت آن  چرا؛ اما هربار که بجث پرور  دانستیجمع بست. نم بازهم
را   یز همه چ یشهکه رادمهر هم در کنارش است و هم  کردیگمان م  شهرزاد شد،یم

 .بستیجمع م

 یبش. داخل جیستاداز حرکت ا  یلشزنگ موبا  ینگفت و با صدا  یزیچ  یگر د  رادمهر 
شد و بعد از  یرهخ یکم  یلآورد. به صفحه موبا یرونرا ب یلشدست برد و موبا 

 .خ دادپاس یه،گذشت چندثان

که   کردیفکر م ینچشم دوخت. به ا ینداد و به زم یهش تککنار   یوار به د شهرزاد،
  ین او را فراموش کند؟ فرد توانستیاو تنگ شده است. چرا نم یچقدر دلش برا

به او  خواستیاز آنچه شهرزاد م یشتر و ب  رفتیاو م یقربان صدقه یشتر که ب
درست است  کند؟!    یرونسر خود ب  ز رادمهر را ا  توانستی. پس چرا نمکردیتوجه م

درباره شهرزاد صدق   یهنظر  یناما ا شوند؛ یعاشق م یشانهاکه دختران با گوش
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که از او    ی. او با مغزش عاشق رادمهر شده بود. با خاطرات کوچک و بزرگ کردینم
 .داشت، عاشقش شده بود

چرا به آن گناه بزرگ   یشد؟ ه ماو چ یفاو انداخت. پس تکل یبه سر تاپا نگاهی
کرد؟ اشک در   یدوست شهرزاد به او نامرد ینچه با بهتر ی؟ برا مرتکب شده بود 

 .چشمان شهرزاد، حلقه زد

او هم مانند   یهااش کند! اشکروانه  توانستیپسش بزند و نه م توانستیم نه
 یهامحبت  که  یبسته بودند و شهرزاد، قادر به شکستن آن نبود. زمان   یخآن هوا،  

نفر به   یک. کاش یشدم یزار از خودش ب کرد،ی خود را به سوگند، در ذهنش مرور م
که کار   کرد؛یدر کنار او حضور داشت و به او گوشزد م ی. کاش کسیداداو هشدار م

. هرچقدر با خود  یبا سوگند رابطه داشته باش  یستن  ی. که کار درست یستن  یدرست 
 .بردیم یآن ماجرا پ یهابه راز و ناگفته یشتر ب کرد،یفکر م

. نفسش را محکم ید کش  یرونب یال هر، شهرزاد را از آن همه فکر و خبم رادم صدای
 :ید فرستاد و به رادمهر چشم دوخت. بغضش را قورت داد و پرس یرونب

 .ذره خستم یه من  یگه؟د یمبر-

کنند. باالخره بعد از    ییاسرش را تکان داد و دستش را دراز کرد تا او راهنم  رادمهر،
قرار داشت و  یاباندر آن سمت خ ین. ماشدیدنرس ینبه ماش یقهگذشت چنددق

 .رد شوند یابانبودند تا از خ یر آنها ناگز

شهرزاد را   یفرا از نظر گذراند. دسته ک یاباناخم کرد و دو طرف خ یکم رادمهر 
بودند؛ که   یستادها نیاباوسط خ یبا. تقریفتدکرد تا راه ب  یگرفت و اشاره کوچک 

صورت رادمهر   یبه رو  ینو نور چراغ ماش  بلندشد   ینیماش  هاییکالست  یغج  یصدا
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هل  یابان شهرزاد را به آن سمت خ و زد »مراقب باش«  یادافتاد. رادمهر، بلند فر
 .داد

که به گوشش   یوحشتناک   یآسفالت افتاد. صدا  یو به رو  یدکش  یبلند  یغج  شهرزاد
 یمشک   ینبرخورد کرد، او را از حرکت باز داشت. سرش را برگرداند و دور شدن ماش

 ینماش یشهکه کنار راننده نشسته بود، دستش را از ش  یرنگ را مشاهده کرد. فرد
 .پرت کرد یرونرا ب یگارشآورد و ته س یرونب

مچ دستش  یوبه شکل پروانه، به ر  اییکرد و خالکوب   یز چشمانش را ر شهرزاد،
 .به سرعت حرکت کرد و از آنجا دور شد ین. ماشیدد

. کردیرا باور نم  دیدیکه م  یزیند و چندبار پلک زد. چنگاهش را به او کشا  شهرزاد،
 یبلندشود را هم نداشت. کف دستش را به رو ینزم یکه از روتوان آن یحت 

تکرار کرد؛ که بعد کار را   ین. آن قدر ایدجلو کش یآسفالت گذاشت و خودش را کم
ت را  که بغل دستش قرار داش  ایری. زن چادیدبه رادمهر رس یقهاز گذشت چنددق

 .آسفالت افتاد یکنار زد و کنار رادمهر، به رو

که   یاو را صدا زد. مرد مسن یرلبکرد و ز  یشهاچشمانش را روانه گونه  اشک
 :یدآورد و پرس یرونب یبشرا از داخل ج  یلشبود، موبا یستادهمقابل شهرزاد ا

 یشناسیش؟دخترم م-

 :و گفت یدبه صورت غرق در خون او کش یدست  شهرزاد،

 ...یشناسم.. مآره.-

 :گفت  یهلب او را پاک کرد و با گر یانگشت شستش، خون رو با



  

 
262 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

  ید منه... نبا  یهمرد زندگ  ینمرِد منه... ا  ین... ایرهبم  ید. رادمهِر منه... نباشناسمیم-
 .یرهبم

 :اشاره رادمهر، تکان خورد. شهرزاد، دستش را در دست گرفت و گفت انگشت

 ...منو؟ رادمهر چشماتو باز کن... رادمهر یصدا یشنویرادمهر... رادمهر م-

 .فقط نذار بخوابه یرسهدخترم نذار بخوابه، زنگ زدم اورژانس. االن م-

 :دهانش را قورت داد و گفت. شهرزاد، آب یدندرادمهر لرز هایپلک 

... رادمهر چشمات رو باز کن. توروخدا چشمات رو باز  یبخواب  یدرادمهر، تو نبا-
 ...کن

را باز کند. لب   یشها کرد تا پلک   یصورت او گذاشت و سع ی رو دستش را هردو
 :را با زبان، تر کرد و بلند داد زد اشیده خشک

 ...ینجاممن ا  ینهات رو باز کن... ببمهات رو باز کن... توروخدا چشرادمهر، چشم-

گشود و لب   یرا به سخت  یشهارادمهر به شمار افتاده بودند. پلک  هاینفس
 .باز کرد را اشیده خشک

. یدبگو یزیکه قصد داشت چشد. مثل آن یرهو به لب او خ یدلبش را گز شهرزاد،
 :و گفت یدشهرزاد، دست او را بوس

 ...ی... همه چ یدم.. بهت قول م... رادمهر.یشهدرست م یهمه چ -

و شهرزاد، کمتر  یشدم تر یک ها نزدآمبوالنس هر لحظه به آن یر آژ صدای
 .را بشنود  یاوردهر قصد داشت به زبان بآنچه که رادم توانستیم
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اسم شهرزاد را صدا زد. شهرزاد،  یرلبصورتش را از درد جمع کرد و ز رادمهر،
 :زد و گفت یلبخند

 ...... توروخدایرسه . آمبوالنس االن منگو یچینگو... ه-

دست شهرزاد را فشرد و وادارش کرد تا به حرفش گوش کند. نفس نفس  رادمهر،
 .حرف بزند توانستینمو درست  یزدم

 :انداخت و گفت یابانبه ته خ یمسن، نگاه  مرد

 .یمارستانب بریمشیدخترم... نگران نباش االن م  یدآمبوالنس هم رس-

 :اخم کرد که شهرزاد گفت یکم  رادمهر 

 ...بگو... االن آمبوالنس ی؟بگ  خواییم یرادمهر... چ -

  یکصورت او را نزد پشت سر شهرزاد گذاشت و یدستش را به سخت  رادمهر،
 .صورتش کرد

 :را از درد جمع کرد و گفت صورتش

 ...قول... قول بده... اگه زنده موندم-

. در پشت آمبوالنس را باز کردند و  شدند یادهو دو مرد از آن پ یدرس آمبوالنس
 :به او انداخت و گفت  ینگاه   یس،خ  یهاآوردند. شهرزاد با چشم   یرونب  یبرانکارد

 ...ین... توروخدا نگو امونییده م... زنمونییم-

 :گفت  یشد،م یدهشن یکه به سخت   ییاخم کرد و با صدا یکم  رادمهر،

 ...یاگه... زنده موندم... با من... ازدواج کن-
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. بغضش را قورت داد و به صورت درب و داغون  یختشهرزاد با آن جمله فرو ر  قلب
هم   یرادمهر، به رو یهاتکان داد که پلک  یانداخت. سرش را به آرام یاو نگاه 
 .افتادند

گذاشتند.  برانکارد ی آمبوالنس، سمت آنها آمدند و رادمهر را به رو مسئوالن
شهرزاد، ازجا برخاست و به سمت آنها حرکت کرد. قصد داشت سوار آمبوالنس 

 .را به او داد  یلشو موبا یفک  ی،شود که زن 

نشست و دست    ییسکو  یر، روشد. کنار رادمه  ینآنها را گرفت و سوار ماش  شهرزاد
 .او را در دست گرفت

*** 

 ید؟ ندار یادافراد داخلش به  یا یناز اون ماش یزیچ ی،پالک  یاخب نشونه -

 :جواب داد کند،ی که پوست لبش را م  یدرحال شهرزاد

نبودم که بخوام پالک  یطی... من اصال تو شرایستن یادم یزینه... نه بخدا چ-
 ...یاحفظ کنم 

 :و رو به شهرزاد گفت یوستمع آنها پبه ج احمد

کارها رو انجام   یمن خودم باق  ید،ت کناستراح یکم  یدخانم احتشام شما لطفا بر-
 .یدمم

که از شهرزاد، سوال   یسینگفت و از جمع آنها خارج شد. پل یزیچ یگر د شهرزاد
 یپرسید،م

 :به احمد انداخت و گفت نگاهی
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 تشام هستند؟ همسر جناب اح یشونخانم احتشام؟ مگه ا -

 :را باز کند؛ که احمد گفت یقصد داشت در اتاق  شهرزاد

 .قراره بشننه، اما -

احمد شکست. دستش را مقابل دهانش گذاشت و وارد   یشهرزاد با جمله بغض
 :گفت  یرلببه رادمهر انداخت و ز یاتاق شد. نگاه 

بار به  یکا چر  ی؟که دوستم دار  یچرا... بهم نگفت  گفتی؟یآخه چرا... چرا بهم نم-
 ی؟که به من عالقه دار  یاوردیزبون ن

 یخوب  یلیخ یتنشست. وضع یصندل ی رش روبه سمتش برداشت و کنا قدمی
که    یکس  ینبود. به اول یدهد یبآس اشیه روز در اتاق عمل بود و ر یک نداشت، 

 .را هم به او واگذار کرد یگرانتوانست خبر بدهد، آقاجان بود و خبر دادن به د

پر شده   یپزشک  یلبه صورتش که با لوله و وسا یمهر را گرفت و نگاه راد دست
را لبه تخت او گذاشت که در  اشیشانیبودند، انداخت. چشمانش را بست و پ

 .و پگاه بلندشد یاسمن یهگر  یاتاق باز شد و صدا

به آن دو انداخت. دستش را از دست رادمهر   یسرعت سرش را بلند کرد و نگاه   به
ش  پرت کرد و خود  ین زم  یرا رو  یفشک  یاسمن،برخاست.    یشازجا   و   یدکش  یرونب

 :گفت  اشیو زار یهگر  یانرا به رادمهر رساند. دست رادمهر را در دست گرفت و م

رادمهر...  یهو؟ یشد ینجوریرادمهر... پسرم توروخدا چشمات رو باز کن... چرا ا-
 ...رادمهرم، پسرم

 :گفت  مادرش را در دست گرفت و یهاشانه  پگاه،

 .یشهه، حالش خوب ممامان آروم باش... توروخدا آروم باش. رادمهر خوب-
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 :به دستگاه کنار رادمهر انداخت و گفت ینگاه  یاسمن،

  !آخه؟ یشد ینجوریبرات مادر... چرا ا یرمبم یاله-

 .یندمبل گوشه اتاق بنش یو به کمک پگاه توانست رو  یداو را بوس دست

که    یرفت. درحال یاسمنآب سمت  یوانل یک د و با را پاک کر  یشهااشک  شهرزاد
 :و التماس گفت  یهبه شهرزاد انداخت و با گر ینگاه  یداد،را ماساژ م یشپاها

 یهو؟شد   ینجوریشد شهرزاد؟ توروخدا بگو چرا ا ینجوریبچم چرا ا-

را در دست گرفت  یاسمنمبل نشست. دست  یو کنار او رو یدلبش را گز شهرزاد،
 :و با بغض گفت

زد به رادمهر... بخدا منم  ینماش یهه ک  یشدیمرد م یابوناز خ یم... داشتیمداشت-
بودن...   یابون که تو خ  یزد بهش؛ اما... اما افراد  ینشد و چرا اون ماش  یچ   یدمنفهم

 !بوده  یگفتن که تصادف، تصادف عمد

 :و گفت یدآب نوش یواناز ل یاجرعه  یاسمن،

 ...یدزنه؟ چرا باب ینبه بچم... ماش یدآخه چرا با-

 :گفت  کرد،ی را پاک م یشهاکه اشک   یدرحال پگاه

کنه   یاز اونا خواسته تالف  یکیهزارتا دشمن داره... حتما  یسه،مامان... داداش پل-
 .یرهانتقام بگ یا

کرد که    یهقدر گر. آنیختادامه نداد و فقط اشک ر یگر پگاه د یبا جمله  یاسمن
به پگاه که    یو نگاه   یدبه صورتش کش  ید، دست همان مبل خوابش برد. شهرزا  یرو

 .آن دو انداخت  یرو  یی کنار مادرش خوابش برده بود انداخت. ازجا برخاست و پتو
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قدم برداشت.   ییگرفتن وضو به سمت دستشو  یاذان بلندشد و شهرزاد برا  صدای
 یتبهبود وضع یاهل نمازخواندن نبود؛ اما آن روز با خود عهد بسته بود که برا

 .مهر آن کار را انجام دهدراد

آمد و به سمت  یرونب ییاز دستشو کرد،یرا خشک م یشهاکه دست  لیدرحا
. وارد نمازخانه شد و  آمدیم یخنک  یمنمازخانه قدم برداشت. صبح زود بود و نس

 .مهر برداشت یکبا  یدچادر سف یک

م داد و  سال یقهموکت گذاشت. بعد از گذشت ده دق یرا سر کرد و مهر را رو چادر 
 .به همراه داشت را در دست گرفت یشهمادربزرگش که هم یحتسب

را روانه   یشها. اشکفرستادیصلوات م یرلب و ز کردیرها م یکی  یکیرا  هادانه
 کرد   یشهاگونه

 :گفت  یرلبز و

کن که رادمهر به   یکار  یه... توروخدا کنمیتمنا م کنم،ی... ازت خواهش میاخدا-
نداره. بهم از پشت    یگناه   کن و خوبش کن. اون  یامعجزه   یه. توروخدا  یادهوش ب

 یچوقت کرد درست؛ اما من ه  یدوستم بهم نامرد یکترینخنجر زد، درست. با نزد
 .یستمبه مرگش نبودم و ن یراض

را کنترل کند،   یشولوم صدا کردیم یکه سع  یرا پاک کرد و درحال هایشاشک
 :گفت

در حقش  یلطف  یه. توروخدا یستمحت ناز دستش نارا یگه... دیدمشمن بخش-
 .یمیرم. من بدون اون میادبکن که بهوش ب یکار  یهبکن و 

 :را آرام تکان داد و گفت سرش
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که   ینکه مال من بشه؛ اما هم  یستهم قرار ن یاداگر بهوش ب دونمی... مدونمیم-
 .یهمن کاف یبدونم حالش خوبه و سالمه برا

باز    یشسرجا زجا برخاست. چادر و مهر رادستش مشت کرد و ا یرا تو تسبیحش
سوگند را   یزد. قصد داشت وارد اتاق شود؛ که صدا یرونگرداند و از نمازخانه ب

 .یدشن

 ی؟هه باالخره کار خودت رو کرد-

دستش را مشت کرد و سمت او    یکی خشک شد. آن    یرهدستگ  ی شهرزاد، رو  دست
  ین را فرو فرستاد. مانند اانداخت و بزاق دهانش  یشبه سر تا پا یبرگشت. نگاه 

 یبه تن داشت با روسر یکاربن  یجذب آب  یبارون  یک! یبود که آمده باشد عروس
  ی را هم رو  اشی مشک   یف. کیخی  ینداشتند و شلوار ج  یبزرگ آب   یهاکه گل  یدسف

 .دوشش انداخته بود

چشم برهم گذاشت و قصد داشت دوباره به نمازخانه باز گردد که او   شهرزاد،
 :را گرفت و گفت  یشبازو

که فرنود    خواستییرو نم   ینمگه هم  خواستی؟ی رو نم  ینمگه هم  ی؟چرا الل مرد-
 !یگهد یدیخب االن بهش رس ی،ببر ینرو از ب

س زد  شد. دستش را پ  یره او خ  ی بغضش را قورت داد و به چشمان وحش  شهرزاد،
 :و جواب داد

صورتت تف   ی که رو  یارهم ند ینوا یاقتل یکه حت   یارزش یمن ب  یتو انقدر برا-
 .ینباش که اعصاب منو خرد کن یندنبال ا یخود یکنم. پس ب 

 :گفت  ینسبتا بلند یقدم از او دور شد که سوگند با صدا چند
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هستم  یمن ک که   یچرا به مادر فرنود نگفت  ی؟رو به خانوادت نگفت  یز چرا همه چ-
 بهت کردم؟ اییو چه نامرد

دست  یتا کار کردیاد و در دلش دعا دعا مفرست یروننفسش را محکم ب شهرزاد،
 .او ندهد. زمزمه وار صلوات فرستاد و به سمت نمازخانه گام برداشت

افتاد که با او آشنا شده   یروز یاد کرد،ینگاه م  ید که به باال آمدن خورش  درحالی
برسرش    ییبال  ینچن  یفکرش را هم بکند که او روز  توانستیبود. آن زمان، اصال نم

 یدهرا چطور و کجا د یکدیگر هم امکان داشت؟ اصال آنها  یزیچ ین. مگر چندیاور ب
 ...بودند که اکنون

و به روز ورودش به دانشگاه فکر  یدبه صورتش کش یحرفش را خورد. دست  باقی
پدرش، با رادمهر به دانشگاه برود و   یهوییکه مجبور شد به خاطر کار   یکرد. روز

 .برگردد

جر و   یمتوجه صدا رفت،ی دانشگاه به سرعت باال م یورود یهاکه از پله   درحالی
 دو، سه نفر شد. با آن که روز اول بود و شوق و ذوق داشت که زود به یانبحث م

 .کالس برسد؛ اما آن شوق و ذوق را سرکوب کرد و به سمت صدا قدم برداشت

گذشت    را تندتر برداشت. بعد از  یشهاشانه جابه جا کرد و قدم  یرا رو اشکوله
در آن مکان حضور   یگریشد که به جز دو دختر، فرد د یاوارد محوطه یقهچنددق

 .نداشت

با   یبلند مشک  یمانتو یکو داشت  ایی معصوم و معمول یلی ظاهر خ یکیشان
زده  یپت یامروز یلیبرعکس او خ یگر به تن داشت؛ اما دختر د یاسرمه یمقنعه

 .مارکش را تن کرده بود یزیبود و از هر چ
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شد و متوجه شد که آن دو درحال دعوا کردن هستند.   یرهبه آنها خ  تر یقدق  شهرزاد،
 یاول کم

 .یستادا یشدختر معصوم سرجا یکرد؛ اما با صدا  ینیو قصد عقب نش ترسید

 ...... توروخدایدمخونه رو من م یهشده و خرج یکار ندارم... بخدا ندارم. بابام ب-

 یدمتم یا  یدیاالن پول منو م ینهم یا. یشهنم یمحرفا حال ینبرو بابا... من ا-
 .یارنب گمیو م یارنسرت ب یدکه نبا  ییها و اون بالدست بچه

کرد و    یا. تک سرفه یوست انداخت و به جمع آنها پ اشیشانیبر پ ینیچ شهرزاد،
 :یدپرس

 !اومده؟ یشپ یمشکل-

در دهان   به شهرزاد انداخت و آدامسش را  یداشت، نگاه   یکه ظاهر خاص  دختری
 :زد و گفت  یترکاند. چشمک 

 .آرمی به جا نم-

 :دختر انداخت و گفت یکیبه آن  ینگاه  شهرزاد،

 ومده؟ ا یشپ یمن دوستشم... مشکل-

 هم داره؟  یفسقل مگه دوست  یندوستش؟ ا-

 :گفت  یسمت دختر برداشت و عصب یقدم شهرزاد،

 گی؟ یرت و پرت مچرا چ  یگه. دخوامیمثل بچه آدم بگو پول م  خواییاگه پول م-

. آدامسش را باد کرد و دستش را به سمت شهرزاد  یددختر، باال پر ی ابرو ی تا یک
 :امسش را ترکاند و گفتآد یهگرفت. بعد از گذشت چندثان
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 !خب باشه... پولم رو بده-

 :اش درآورد و گفتپولش را از کوله یفک  شهرزاد،

 !بدم؟   یدچقدر با-

و   ید. شهرزاد، صورتش را عقب کشیدرزاد را کشخنده و لپ شه یر بلند زد ز دختر،
 :یدپرس

 خندی؟ی... چرا میگهد یشهخب بگو چقدر م-

 ینو که بابات بهت داده، حساب ا  اییبیاز پول تو ج  خواییدخترجون... م یآخ -
 ی؟ کن  یهتسو

 :ید اش را بست و پرسکوله  یپز شهرزاد،

 بدم؟  ید مثل بچه آدم حرف بزن و بگو چقدر با -

 :ختر، نگاهش را به شهرزاد کشاند و گفتد یکی آن

به من و   یهقض ین. ایداز لطفتون ممنونم؛ اما شما لطفا دخالت نکن یلیخانم خ-
 .یشهمربوط م یشونا

 :او را در دست گرفت و گفت  یمقنعه  یدختر بازو   یکیاخم کرد؛ که آن    یکم  شهرزاد

 یه تسو یتوندوست ج ینپس بذار ا دی؛یدخترجون، تو که پولم رو نم یهوو-
 !کنه

به  یاپولش برداشت و سمت او گرفت. اشاره  یفکارت عابر بانکش را از ک  شهرزاد،
 :کارت کرد و گفت
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دفعه آخرت  یگهد یازش بردار. ول خواییرمزش چهارتا صفره. برو هرچه قدر م-
 .یصحبت کن ینجوریدختر ا یهباشه با 

 :او فرستاد و گفت یبرا در هوا یازد و کارت را گرفت. بوسه یپوزخند دختر،

 .چشم خوشگله-

 :را گرفت و گفت  یشداشت جمع را ترک کند؛ که شهرزاد، بازو قصد

 یدی؟کارت رو بهم م  یک -

 :زد و گفت یچشمک  دختر،

 .کوچولو  یر کارتت رو بگ   ینجاهم  یاب یگه ساعت د یه-

و به   یداش را کشکوله  یپجمله را گفت و از محوطه خارج شد. شهرزاد، ز این
 :بر لب آورد و گفت یانداخت. لبخند یتر، نگاه دخ

 یه؟. من شهرزادم. اسمت چیموقت نشد باهم آشنا بش-

 :گفت  کرد،یاش را صاف مکه مقنعه   یدرحال دختر،

چه قدر   ینحساب من با ا  دونینیشما که نم  ین؟ کار رو کرد  ینمن سوگندم. چرا ا -
 !بود

 :و گفت  یدخند یکم  شهرزاد

 .برداره  خوادی. بذار هرچقدر میستن  تو کارتم  یشتر دو تومن ب  بابا. کال  یستمهم ن-

 :یدزد و پرس یلبخند سوگند،

 ی؟ هست   یسال اول-
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 :زد و جواب داد یچشمک  شهرزاد،

 !ی؟آره. شما چ -

 :گفت  کرد،یاش جابه جا مشانه یاش را روکه کوله   یدرحال سوگند،

 یه؟نمونده. رشتت چ یشتر سال ب یه-

 ی؟زبان فرانسه. شما چ -

 .یسیزبان انگل  یاما مترجم خونم؛یمنم زبان م-

 :دستش را سمت او دراز کرد و گفت شهرزاد،

 .ینیمرو بب  یگر بازم همد یدوارمخب خوشبختم. ام-

 :هم دست او را فشرد و جواب داد سوگند

 .یزمانشااهلل عز-

 :گفت  یرلباش را پاک کرد و زاشک روانه شده بر گونه  شهرزاد،

تورو تا   یچوقتکاش ه  ی. اآوردمیجمله رو به زبون نم ینا  یچوقتکاش ه  یا-
 .رسوندمیدم خونتون نم

و ازجا برخاست. از نمازخانه خارج شد و به سمت اتاق رادمهر قدم  یدرا گز لبش
 .هر شدرادم یبرداشت. قصد داشت در بزند؛ که متوجه صدا

لبش نشاند و  بر  یرا قورت داد و به سرعت در اتاق را گشود. لبخند پهن بغضش
 .لبخند لبش کم کم محو شد ید،که د  یابلند اسم او را صدا زد؛ اما با صحنه

 :و دستپاچه گفت  یدرا گز لبش
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 ...فکر کنم بد موقع مزاحم ید،ببخش-

افتاده بود    یشهاشانه  یرو  که به  اشیآمد و روسر  یروناز آغوش رادمهر ب  سوگند،
 :زد و گفت یرا سر کرد. لبخند

 !ی... خوش اومدیهچه حرف ینا یزمنه عز-

فکر   ین ماند. هردو به ا یرهصورت او خ یمتعجب شهرزاد و رادمهر، رو یچهره
زد   یلبخند یاسمن، کند؟یم یفاقدر ماهرانه نقشش را اکه او چطور آن  کردند؛یم

 :و گفت

 ی؟بهتر ی؟تو مادر. شرمنده به خاطر رادمهر اصال نشد حالت رو بپرسم. خوب  یاب-

 :زد و جواب داد اییلبخند زورک  شهرزاد،

 .خونه یرمو م کنمی... زحمت رو کم میگهخوبم. خب من د یمر... مرس-

  ی اخم کرد و به او اشاره کرد که بماند؛ اما شهرزاد خود را به کوچه عل یکم  رادمهر 
 :را جمع کرد. پگاه، دست شهرزاد را گرفت و گفت  یلشساچپ زد و و

 !دکتر رو خبر کنم؟   خوایی فشارت افتاده، م  یدده؟ شا شهرزاد، چرا انقدر دستت سر -

بود. نفسش را   یدهفا ینگاهش را از رادمهر بدزد، ب  کردیم یهرچقدر سع شهرزاد
 :فرستاد و جواب داد یرونمحکم ب

 .یشمم، بخوابم بهتر مخست یکم  یه... فقط یزمخوبم عز-

 :ازجا برخاست و گفت یاسمن

کم استراحت کن.   یه. آره مادر برو یروهم نذاشت روزه چشم  یهبرات.  یرمبم یاله-
 .اصفهان ریمیدنبالت باهم م آیمیرادمهر مرخص شد، م
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بر لب   یرنگیکند. لبخند ب  یریجلوگ یشهااشک یزشتا از ر یدلبش را گز شهرزاد،
 :آورد و گفت

و خودم خبرشون    زنمی . به آقاجون هم زنگ میامباهاتون ب  تونمی رمنده، من نمش-
 .پرورشگاهم یکارها  یر کم درگ  یه. مکنیم

 :بر لبش نشاند و گفت یتاز سر رضا یلبخند سوگند،

 .یفرنود موند  یشکه پ  یشهرزاد جون، مرس-

 :و ادامه داد  یدخند کمی

 .گلم  یبابا من هنوز عادت نکردم بگم رادمهر... درکل مرس یا-

 .کنمیگفت خواهش م  یرلبو ز یید هم سا یرا به رو یشهادندان شهرزاد،

 یدکرد، به رادمهر رس  یکه از همه خداحافظ را جمع کرد و بعد از آن یلشوسا تمام
 :و گفت

 .. از خودت مراقبت کن لطفایانشااهلل که بهتر بش -

. سرش را از آمدیخونش در نم  زدییرادمهر از خشم منقبض شده بود. کارد م  فک
 .از او تشکر کرد یرلباجبار تکان داد و ز یرو

 :سمت در رفت؛ که سوگند سمتش قدم برداشت و گفت به شهرزاد

 .بدرقتون کنم یمارستان،من تا دم در ب ید بذار-

خارج شدند که سوگند    یمارستاند و از اتاق خارج شد. هردو از بمنتظر او نش  شهرزاد
 :گفت

 .باهات حرف بزنم یدبرسونمت. با یاب-
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 :فتقصد داشت مخالفتش را اعالم کند که او زودتر گ شهرزاد،

 .باشه یدارموند ینکه انشاهلل آخر   ی،گوش کن  ید. حرفام واجبه بایمبر یاب-

رفت. هردو   ینهمراهش سمت ماش او نازک کرد و یبرا یپشت چشم  شهرزاد
راه آدرس را از شهرزاد   یننشستند و سوگند شروع به حرکت کرد. در ب  ینداخل ماش

 .و شهرزاد هم آدرس پرورشگاه را گفت یدپرس

پشت    ینبوق ماش  یداده و چشمانش را بسته بود. با صدا  یهتک  یه صندلرا ب  سرش
 .سوگند، چشمانش را گشود و سوگند شروع به حرف زدن کرد یسر

رو   یلشاما اگه فرنود دل ی؛شد یر غافلگ یلیمن و فرنود باهم، خ یدنبا د دونمیم-
 .گمیبهت نم یچیمنم ه ینو بنابرا دونستهیم یزیچ یهبهت نگفته، حتما 

را دور   دانیکه م  ینگاهش را از او گرفت و به پنجره دوخت. سوگند، درحال   شهرزاد
 :گفت  زدیم

 ...یمشهرزاد... من و تو باهم دوست ینبب-

 :با نگاه تند شهرزاد، حرفش را عوض کرد و ادامه داد سوگند

نده  ما مو ینب اییفکر نکنم دوست  یگهد یر،اخ یها... با توجه به اتفاقیمالبته بود-
 ...برسم ینجاگفتم که به ا  یناروباشه. اصال ا

 :گفت  یندازد،شهرزاد ب به  یآنکه نگاه  بدون

 کوچه رو برم تو؟   ینهم-

و فقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد. سوگند  یداختبه او ن یهم نگاه  شهرزاد
 وارد کوچه شد 
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 :گفت  و

.  یبشنو یت دارشهرزاد... منو فرنود... منو رادمهر، حاال هرجور که خودت دوس-
ل هم فقط به خاطر تو صبر  چهار، پنج سا ین. تو ایممنو اون قراره باهم ازدواج کن

قصد   یگهد ی،باخبر یز اومده و تو از همه چ یشپ یتشاما حاال که موقع یم؛کرد
منو اون، فاصله ننداز. فرنود    ین. پس لطفا انقدر بیمکه مراسم رو عقب بنداز  یمندار

کردم؛ اما خب مقصر   یبه تو نامرد ییجورا یهه که من رو فراموشش کن. درست
 ین خبر داشت و با ا یز ماجرا فقط من نبودم. فرنود هم مقصر بوده. اون از همه چ

 .شد  یکوجود به من نزد

شده   یکرادمهر به او نزد یعنی. یختآن جمله آخر فرو ر یدنشهرزاد با شن قلب
در که   یگر د یعنیده بود؟ و هزاران را به او دا یدوست  یشنهادرادمهر پ یعنیبود؟! 

کند؛ اما   یریجلو گ  یشهااشک   یزشتا از ر  یدسر شهرزاد رخنه کرده بود. لبش را گز
که قطرات باران به   یکرد. درحال روانهرا  یشهاآسمان آن کار را نکرد و اشک 

 یدچرخ  یرا خاموش کرد. کم  ینماش  شدند،یم  یدهکوب  ینماش  یشهش  یسرعت، رو
 :لبش نشاند و گفتبر  یشهرزاد باشد. لبخند  یبه روتا درست رو 

  ی زندگ   ی،کنه. اگر تو باش  یداتجا که فرنود نتونه پ  یهبرو شهرزاد. جمع کن برو. برو  -
به زن عموت   یچی،. پس نمون و لطفا برو. اصال من هپاشییمنو فرنود رو ازهم م

ده و با تو ازدواج  فکر کن. به خانواده خودت فکر کن. اگر بفهمن فرنود منو ول کر 
تا فرنود رو مال خودت  یختیکرم ر  گنینم کنن؟یدرموردت م یکرده، چه فکر

. اگر بره من بدبخت یستمن یچیرابطه خراب شه، من بدون اون ه یننذار ا ی؟کن
 .شمیم
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شود؛ که سوگند لبه   یاده پ ینچشم برهم گذاشت و قصد داشت از ماش شهرزاد،
 :ادامه داد یهت گراو را گرفت و با حال یمانتو

محله رو   یهانداره، کل سطل زباله   یچیمن معتاده... ه  یمن... بابا  یشهرزاد، بابا-
که اصرار دارم تا با فرنود باشم،   بینییکنه. اگر م  یدالقمه نون پ  یه تا بتونه    گردهیم
منم برگردم به همون محله    خوامینه... دلم نم  یست،فقط دوست داشتنم ن  یلشدل

  ی ... شهرزاد من تازه چندساله که طعم زندگ کوفتی  یط خونه و همون شراو همون 
... کنمی. تازه چند وقته که دارم حس خوشبخت بودن رو تجربه میدمرو چش

 ...پس... پس

 :را پاک کرد و ادامه داد هایشاشک

 ی،من مطمئنم اگر بر  ینمنم شده برو. بب  یت پس لطفا برو... نمون، به خاطر وضع-
اما اگه من برم...   ی؛نفر رو از دست بد   یه  ید شا  یبر  . تو اگهیشهدومون مبه نفع هر 

 .یدمرو از دست م یم... کل زندگدمینفر رو از دست نم یهفقط 

 یزشرا داخل دهانش حس کرد. اصال متوجه ر یشهااشک یطعم شور شهرزاد،
 .شد یرهنشده بود. پسشان زد و به صورت او خ یشهااشک

. یزدو التماس در صورتش موج م ییشان ودند و حالت پر قرمز شده ب چشمانش
 :گفت  یرلبتکان داد و ز یسرش را به آرام

 .رمی... مرمیم-

به خاطر شدت باران به تنش    یشهاخارج شد. لباس  ینجمله را گفت و از ماش  این
بود.   یختهصورتش ر یبه رو یشموها یاز جلو اییکهبودند و ت  یدهچسب
 .ن گم شده و فقط خودش متوجه حال بدش بودبارا  یر به ز یشهااشک



  

 
279 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 یفشداد و ک  یهوقفه به سمت پرورشگاه رفت و در را باز کرد. به پشت در تک  بدون
سوگند،  ینماش هاییکالست یغج یصدا یقهرا رها کرد. بعد از گذشت چنددق

را   یشافتاد. زانوها ینزم ینتوانست خودش را کنترل کند و به رو یگر بلندشد. د
 .یستش گرفت و از ته دل گرر آغود

او   ی. درک و هضمشان برایفتدها باتفاق ینکه ا  کردیگاه فکرش را هم نم  هیچ
 ین. پس بهتریردبگ  یدهاو را ناد  توانستینم  یآسان   ینسخت شده بود و به ا  یلیخ

 .بردیم یاددر قلبش از  یشههم یو او را برا رفتیم  یدراه رفتن بود. با

را پاک کرد. به سمت سالن حرکت کرد و وارد سالن   یشهااشک برخاست و ازجا
داخل سالن انداخت و بغضش را فرو   ینشده  یدهچ یلبه وسا یشد. نگاه  یاصل

سالن را  ینرا در سرش گذرانده بود. قصد داشت با او ا یاهاییفرستاد. چه رو
 .تنها ماند یش پ الاما نشد... نشد که بشه و او دوباره مانند چندس یند؛بچ

*** 

به کارتن وسط   یشراه، پا   ینحرکت کرد. در ب  یراییاتاق خارج شد و به سمت پذ  از 
پرت شود. صورتش را از درد جمع   ینزم یبود که به رو یککرد و نزد  یر گ  یراییپذ

ه بازشدن در را فشرد. داخل قدم برداشت. دکم یفونکرد و لنگ لنگان به سمت آ 
 .یچیدخانه پ خلدا دیحم یصدا یقهآشپزخانه شد. بعد از چنددق

 !جنگ؟  یدونم یااوه اوه وارد خونه شدم -

 :شد و جواب داد یراییوارد پذ  ینیس یکبا  شهرزاد

 !یسادی؟تو چرا دم در وا یاجنگ. ب یدونهمون م-
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 یهاکارتن و روزنامه   ی به الاز ال یشد. به سخت  یراییو وارد پذ یدخند یکم  حمید
 .نشست یافرهمبل تک ن یمچاله شده، رد شد و به رو

 نظرت عوض شد؟  یهویی! چرا ی؟بر خوایی حاال واقعا م-

را   ینگفت. بعد از آنکه استکان چا یزیرا سمتش گرفت و چ ینیس شهرزاد،
بهش انداخت و   ی. نگاه سرسریستادگذاشت و صاف ا  یز م یرا رو  ینیبرداشت، س

 :گفت

رو ببره   یلموسا ادیوانت م یه یگهساعت د یهکارها رو انجام بدم.   یمن برم باق -
 .اصفهان

خانه انداخت    یلبه وسا  یخورد. نگاه   یشاز چا  یاسرش را تکان داد و جرعه  حمید
 :ید و بلند، پرس

 .نکن یستیهست، بگوها رودربا ی! اگه کارخوای؟ی کمک نم-

اتاقش را بلند کند؛ که او را صدا زد و   یلقصد داشت کارتِن وساخم شد و   شهرزاد،
 کمک

 :وارد اتاق شد و گفت ید. حمخواست

 االن گفتما، کدوم کارتن رو ببرم؟  ینخوبه هم-

خم    یداشاره کرد. حم  ین،زم  ی ماساژ داد و به کارتن رو  یمچ دستش را کم  شهرزاد،
 :ید سبه او انداخت و پر  یشد و کارتن را برداشت. نگاه 

 خب، کجا بذارمش؟ -
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مچ دست او   یور  یه قصد داشت جواب او را بدهد که چشمش به خالکوب شهرزاد
  ی که آن خالکوب   کردیکرد. گمان م  یز شد و چشمانش را ر یرهبه آن خ یافتاد. کم

 .آوردی است؛ اما اکنون آن را به خاطر نم یدهد یگرید یرا جا

 :و گفت یدکش  یسوت بلند حمید،

 کارتن رو کجا بذارم؟   گمیم یی؟شهرزاد... کجا-

به کنج سالن کرد   یاخارج شد. اشاره  آمد و همراه او از اتاق یروناز فکر ب شهرزاد
 :گفت  یرلبرا خاراند و ز اشیشانیو گفت که کارتن را آنجا بگذارد. پ

 !من؟ یدمرو کجا د یخالکوب  ینا-

را قورت داد و تالش کرد تا   . آب دهانشیستادا یشاو سرجا یبا جمله  حمید
 ید،. حمنشد یرشدستگ یزیکند. شهرزاد هرچه قدر فکر کرد، چ  یدستش را مخف 

 :را از رو دسته مبل برداشت و گفت یشپالتو

 .نذار خبر یخبرم کن و منو از خودت ب  یداشت  ی. شهرزاد کاریگهد یرمخب من م-

اش کرد و بعد از زد و چشم برهم گذاشت. تا دم در بدرقه یلبخند کمرنگ  شهرزاد،
 .پرداخت یلشوسا یبه جمع کردن باق  ی،مدت 

*** 

 :زد  یادو فر گاوصندوق را باز کرد  در 

 .یمبر یمجمع کن یدتموم شد. با ی... همه چ یملو رفت گمیم گم؟یم یچ  فهمییم-

 :گفت  تا خودش را آرام جلوه دهد، کردیکه تالش م  یدرحال سوگند

 دارم؟ یریبه... به من چه؟ من... من چه تقص-
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او را در دست  یپالتو ییقهبلندشد و سمتش حمله کرد.  یشزانو یاز رو حمید
 :یداش غرقفل شده یهادندون ی. از الیوارگرفت و چسبوندش به د

دارم؟ اگه  یریمن چه تقص ی... گفت ینمتو؟ ها؟ جواب منو بده بب یزد یچه زر-
 .حرفت رو تکرار کن یگهبار د یه یجرات دار

گردن   ید،و قادر به حرف زدن نبود. حم  یشدم  یاز گوشه چشمان سوگند جار  اشک
 :یدو باز پرس تر فشرداو را محکم

و تورو   یرممن م ی. فکر کردیشیکه توهم بدبخت م  یفتمب یر بدبخت، اگه من گ-
دوتا چک بهت بزنن که   ی؟چ   یرنتورو بگبه حال خودت؟ اگه من برم،    کنمیول م

 .یدیرو لو م یز همه چ

  یکبا    یدبه خس خس افتاد. حم  یشآنقدر تحت فشار دست او بود که گلو  سوگند
و   یدبه گردنش کش یرد و به سمت گاو صندوق راه افتاد. دست حرکت او را ول ک

 :گفت

هرچه زودتر از   دی. کارامون رو درست کنه. بایقاماز رف یکی به  زنمیفردا زنگ م-
 ...شهرزاد یم،بر ینجاا

 :و ادامه داد یدکوب  یوار د یرا رو دستش

مون رو  ها... تمام نقشهیدهدست منو د ی رو یهاون شب چطور خالکوب دونمینم-
 .گند زد توش

 یشبه گلو  یبلندشد و شروع به سرفه کردن کرد. دست   ینزم  یاز رو   یبه سخت   سوگند
 :و گفت یدکش
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  یی نبود که بال  ین. قرارمون... قرارمون ایستیتو اصال آدم ن یوونی،ح یه تو... تو -
 ...اما یاد؛سر فرنود ب

 :و جواب داد یدکوب  یوار د یمشتش را رو  حمید

. ینماش  یر ز  یرهاونجا و خودش م  آدیکه اون سوپرمن م  دونستمیم  یدمن از کجا با-
 .دتصادف کر  ینشهرزاد رو هل داد و خودش با ماش

 :را پاک کرد و گفت یشهاحال و روز رادمهر، اشک چشم یادآوریبا   سوگند

 ...شم یبغ  یهوبهشون بگم؟ اصال  ی! من... من... چ یم؟ حاال کجا قراره بر-

ک و پول نقد، از داخل گاوصندوق برداشت و آنها را داخل چند برگه چ  حمید،
 :فترا خاراند و روبه سوگند، گ اشیشانیسامسونتش گذاشت. پ

 ی؟... پاسپورت دارگمیم یچ  ینانقدر چرت و پرت نگو... گوش کن بب-

 :بغضش را فرو فرستاد و جواب داد سوگند

 ...تو فکرته یمنم بگو چ توروخدا به  ریم؟یکجا م  یم؟بر خواییم یراست  یراست -

... یشهم یچ  ینیمتا بب  یهترک یمبر ید... فعال باریمیم ییجا یهحاال  دونمینم-
 !نه؟ جواب منو بده  یا یپاسپورت دار

 :سرش را به دو طرف تکان داد و جواب داد سوگند،

 کنم؟ کجا برم؟   یکار رادمهر برام گرفت. خب االن چ یعنیآره دارم... -

پاسپورتت    یادب  فرستمیرو م  یکیفردا    ی،رفتار کن   یکن عاد  ی.. سع فعال برو خونه.-
 .فته کارامون رو درست کنمتا آخر ه کنمیم  ی. سعیرهرو ازت بگ
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را سمتش گرفت   یلآورد. موبا  یرون ب یلموبا یک فرو برد و  یبرا داخل ج دستش
 :و گفت

تا  کنییم شی. در ضمن مخفگیرییبا من تماس م یلموبا ین به بعد، با ا یناز ا-
 .یجوابم رو بد  یددادم، با یاممتوجه نشه و هرموقع بهت پ یکس

کرده بودند را    یخگذاشت. دستانش که   یفشرا گرفت و داخل ک یلموبا سوگند
 :گفت  شد،یم  یدهد یشکه به وضوح در صدا  یفرو برد و با لرز یبداخل ج

 .یستحالم... اصال حالم خوب ن یگه؟من برم د یشه... میشهم-

گفت که برود. بعد از رفتن سوگند،   یرلببه او انداخت و ز ینگاه  یمن مید،ح
مشغول صحبت شد. سفارش کرد تا کار  یشاز رفقا یکیرا برداشت و با  یلشموبا

. قصد نداشت که او را همراه  یاورداز سوگند به زبان ن  یخودش را درست کند و اسم
او را   تواندیکند که م  دیدشهبترساندش و ت خواستیببرد، فقط م یهخود به ترک
 .دش، بدبخت کندهمراه خو

فرار   ییراه، کنار مرز ولش کند و خودش تنها ینذهن خود، قصد داشت او را ب در 
قصد داشت  یرد،جور نتوانسته بود انتقامش را از رادمهر بگ یچ کند. اکنون که ه

 .کند  یسوگند خال یبه رو یکجور زهرش را 

*** 

چادرش،  یوشهند دفعه دور سر رادمهر چرخاند و با گظرف اسپند را چ یاسمن،
داد و به کمک کامران،   یه تک  یوار اشک چشمانش را پاک کرد. رادمهر، واکرش را به د

 .مبل گوشه سالن نشست یبه رو
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که سوگند چه به او گفته   فهمیدیآمده بودند، اال شهرزاد. اصال نم  یادتشبه ع  همه
  ی خواهش شود، یهوشکرده بود! قبل از آنکه ب  ر ییانقدر تغ یکبارهاست که شهرزاد 

 یرفت؛ از او کرد. ازش خواهش کرد که اگر بهوش آمد با او ازدواج کند. او هم پذ
 !دانستیخدا م  ،رفتار و نظرش عوض شد یلاما به چه دل

 :را سمتش گرفت و گفت یلشآورد. موبا یروناو را از افکارش ب پگاه

 .ر واجب دارهکا  یگهاز همکاراته. م یکی یاب-

بزند، احمد    یگوشش برد. قبل از آنکه حرف   یخستش گرفت و برا از د  یلموبا  رادمهر،
 :گفت

خودتون رو   یع به شما صدمه زده. لطفا سر ینبا ماش یک   یدیمجناب سرگرد، فهم-
 .اداره یدبرسون

مبل گذاشت. رنگ از   یدسته  یرا رو یلش گفت و موبا یاباشه  یرلبز رادمهر،
هرچه که هست، مربوط به او و   یترسید. دلشوره داشت. میدد پررخسار سوگن

نگاه رادمهر  ینیهکرد تا خودش را آرام جلوه دهد. متوجه سنگ  یباشد. سع یدحم
 .خودش شد و ازجا برخاست یبه رو

به کامران انداخت و گفت که بلندش   یرادمهر بلندشد. نگاه  یلحظه، صدا همان
 :ید انداخت و پرس آنها یبه هردو ینگاه  یاسمنند. ک

 .یارمناهار ب خوامیمادر؟ م یریکجا م-

 :گوشه لبش نشاند و جواب داد  یلبخند کمرنگ  سوگند،

 .اونجا باشم یدبا یارن،بسته برام ب یهبرم خونه. امروز قراره  یداما با ی؛م... مرس-

 :اخم کرد و گفت یکم  یاسمن
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 .و برگرد یر بگ خب، برو بسته رو یلیخ-

 :ت جواب دهد که رادمهر، گفتقصد داش سوگند،

 ینانجامش بدم. ب یدکار دارم که با  یسر یه اداره  ی. خودمم تویرسونمتمن م-
 .اداره یرمو م یرسونمراه تورو م

 یتکه وضع  یرا قبول کرد. کامران، زمان   یشنهادشنگفت و به اجبار، پ  یزیچ  سوگند
و هردو را به   یندداد تا او پشت فرمان بنش  یشنهادپ ید،رادمهر را د یجسم

 .مقصدشان برساند

از   یرلبآپارتمان سوگند، توقف کرد. سوگند ز یساعت، جلو یماز گذشت ن بعد
 یشدرجا یشود؛ که رادمهر کم یادهپ ینکامران، تشکر کرد و قصد داشت از ماش

 :ید جابه جا شد و رو به سوگند، پرس

 کنی؟یم یاز من مخف  یرو دار یزی، تو چسوگند-

. دست لرزانش را  یدخند یبزاقش را فرو فرستاد و به اجبار کماز ترس،  سوگند
 :کرد و جواب داد  یمخف 

 افتاده؟ یکنم؟ مگه اتفاق   یازت مخف  یدرو با یزیمن...مم... من چه چ-

 :یدبه صورت رادمهر انداخت و پرس یبا تعجب، نگاه  کامران

 شده رادمهر؟ یزیچ-

 :به او و سوگند انداخت و گفت ینگاه  یمن رادمهر،

 یز از بابت همه چ خواستمیذره ذهنم مشغوله، فقط م یهاواخر  یننشده. ا یزیچ-
 .مطمئن بشم
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 ین،کرد. به سرعت از ماش  یاز آنها خداحافظ   یرلبسرش را آرام تکان داد و ز   سوگند،
 .حرکت کرد یشد و به سمت در ورود یادهپ

  یش بازو  یرا روشن کند؛ که رادمهر، دستش را رو ینقصد داشت ماش کامران،
 :که درحال بسته شدن بود، انداخت و گفت  یبه در ورود یگذاشت. نگاه 

من  یاسنپ هم برا یهداشته باش.  یرنظر بمون و سوگند رو ز ینجاکامران، تو هم-
 .تا برم اداره یر بگ

 :یدو پرسرا باال انداخت  یشابرو  یتا یک کامران،

نظر داشته  یر ند رو زسوگ یدبا یچ  یشده؟ برا یچ  ینمخب رادمهر حرف بزن بب-
 کرده؟   یکار باشم، مگه چ

 :آورد و رو به کامران، گفت یرونب یبرا از داخل ج یلشموبا رادمهر،

رو انجام بده. فعال برو سر کوچه تا    یگمکه م  یکامران، انقدر دست دست نکن. کار-
 .یسادیما و  ینجاشک نکنه که ا

کرد. بعد از گذشت   را روشن ینفرستاد و ماش یروننفسش را محکم ب کامران،
 یقه،چنددق

به او  یاسنپ شد. نگاه  ینشد و سوار ماش یادهپ ینبا کمک کامران از ماش رادمهر 
 :انداخت و گفت

  یگه ساعت د  یههم باخبر نشه.    یکه گفتم رو انجام بده. درضمن کس  ییتمام کارها-
 .یکن  یکار چ یگمم زنم،ی بهت زنگ م

شد. رادمهر آدرس اداره را به راننده   ینشچشم برهم گذاشت و سوار ماش کامران،
 .چشم دوخت ینماش یشهداد و به ش
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. به کمک چندتا از همکارانش، داخل اتاقش یدساعت به اداره رس  یماز گذشت ن  بعد
 آورد، ی که کاپشنش را در م  یشد و همان لحظه، احمد وارد شد. رادمهر، درحال

 :گفت

ها رو کنار هم  . هرچقدر پازل میشکه دارم خل م  یهچ یهبدو احمد. بدو بگو قض-
 .یشهنم یرمدستگ یزیچ چینم،یم

آورد و به   یرونرا ب یدحم که در دست داشت، عکس سوگند و یاز پاکت  احمد،
گذاشت   یز م یداخل اتاق، وصل کرد. رادمهر، کف دستانش را رو اییشهش یتخته

 :یداخم کرد و پرس یشد. کم یرهو به تخته خ

 !باهم دارن؟ یدوتا چه ارتباط  ینا-

 :آورد و گفت یرونب یبشرنگ را از داخل ج یآب  یکماژ احمد،

حادثه رو گزارش    یهکه    خوادیه اومد و گفت مخانم به ادار   یهجناب سرگرد، امروز  -
. یسهکاغذ بنو  یرو رو یدونهکه م  یکاغذ دادن و گفتن هرچ   یه ها بهش بده. بچه

که نوشته شده بود    یزایینم چو م یدساعت، اون کاغذ به دست من رس یکبعد از 
 .ن آقا بودیها، شماره تلفن ا نوشته یینرو خوندم. پا

 :یداراند و پرسلبش را خ یرادمهر، گوشه

 یدیش؟بود؟ خودت ند یخب اون خانم ک -

 :آورد و گفت یرونب یبشکاغذ را از داخل ج  احمد،

نگاه به    یهم  بوده. شماه  یکه ک   یدم... برگه رو خوندم، فهمیاما وقت   یدمش؛من ند-
 .یشینخودتون متوجه م ین،کاغذ بنداز
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جمله،   ینکاغذ را از دستش گرفت و شروع به خواندن کرد. با خواندن اول  رادمهر،
 :گفت  یرلبانداخت و ز اشیشانیبر پ ینیچ

 بوده؟  ینجاشهرزاد؟! شهرزاد... ا-

 ینکه ا  کننینوشتن. ادعا م  یزاروچ  ینو ا  ینجابله آقا، شهرزاد خانم اومده بودن ا-
که به شما صدمه    خواستهیته و منظر داش یر بکتاش، شما رو ز ید آقا، به نام حم

 .بزنه

 :نشست و گفت  یصندل یبعد از آن که نامه را خواند. رو رادمهر 

سر از  یخواستگار شهرزاد؟ چجور یست؟ستوده ن ینفرد ینبکتاش؟ مگه ا یدحم-
 داره؟ با سوگند  یدر آورده؟ اصال چه ارتباط  ینجاا

 :آورد و گفت یرونپرونده ب یاز ال یگریکاغذ د  احمد،

بار با   ینکه چند یدیمفهم یم،بکتاش رو درآورد یدحم یهاتماس  ینتپر یوقت -
طول   یقهپنج تا ده دق ینهاشون هم معموال بسوگند خانم صحبت کرده. صحبت

 .کشیدهیم

به تخته   یشد. نگاه   ها انداخت و غرق در فکر تماس  ینتبه برگه پر  ینگاه   رادمهر،
 :انداخت و گفت

داشته؟   یخاص  یسابقه  یه؟ بکتاش، شغلش چ  یدحم  ینهم  یعنی...  یناحمد، فرد-
چرا   یره؟من رو هدف بگ یدبا یچ  یاصال برا یاری؟سر در ب یزاچ یناز ا یتونست 

 به من صدمه بزنه؟  خواستهیم

تا   یتاجوابش نها .کننیم یها دارن بررسما بچها یدیم؛جناب سرگرد، هنوز نفهم-
 .یشهآماده م یگهساعت د یمن
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را برداشت. قصد داشت با کامران تماس  یلشسرش را تکان داد و موبا رادمهر،
 .یردو از سوگند خبر بگ یردبگ

*** 

 :ید بر لب آورد و پرس رنگییب  لبخند

 !تو؟  یامب یشهم-

 :دستانش را باز کرد و گفت مهتاب،

 .خاله جون یا... بیزدلمعز یاب-

اش انداخت. کرد و خودش را در آغوش خاله یر را سراز یش هااشک شهرزاد،
 :قلب او گذاشت و گفت یصورتش را رو

 ی هاچندوقت، انقدر اتفاق  ینتوان ندارم. ا  یگهخستم. بخدا د  یلیخستم خاله... خ-
ضربه خوردم که  ییکنم؟ از کسا  یکار چ یدبا دونمیو درشت برام افتاده که نم یز ر
 .رفتمیمنم م ی... کاشک رفتمیم ی. کاشک کردمیرش روهم نمفک یچوقته

  یکرد. هردو به رو  یی و او را داخل خانه راهنما یدپشت سرش کش یدست  مهتاب،
 یشهرزاد را از دستش گرفت و کنار مبل گذاشت. نگاه  یمبل نشستند. ساک دست 

 :داخت و گفتو رنگ گچش ان  روحیبه صورت ب 

  یزم، . نذار تو دلت بمونه عزیارتو دلته رو به زبون ب یهرچ  یزمبگو خاله، بگو عز-
رو از زبون خودت  یز همه چ خوامیباخبرم؛ اما خودت بگو. م یز از همه چ یباتقر

 .یزمبشنوم عز

 :را پاک کرد و گفت یشهابا دست، اشک شهرزاد
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از خنجر رادمهر و دوستم بگم؟ اول    یا،  بابام به عموم بگم  یبگم خاله؟ از نامرد  یچ -
 کدوم رو بگم؟   یوست دارد

 :دست سرد او را در دست گرفت و گفت مهتاب،

 یزینذار چ یزم،شروع کن. فقط بگو عز یبگو خاله، از هرجا که خودت دوست دار-
من که هستم. پس بگو    یست،ن  یشتپ  یگهکنه. مادرت د  یتتدلت بمونه و اذ  یتو

 .دختر قشنگم

 :صحبت کرد فرستاد و شروع به یروننفسش را محکم ب د،شهرزا

  یز چ یچمتوجه ه یگه د یست،ن یمواقع یعمو ی،عمو عل یدمکه فهم یاون شب-
به عموم کرده،   یبزرگ  یکه آقاجونم بهم گفت که پدرم چه نامرد  ی. وقت شدیمینم

تو صورت بابام نگاه کنم؛ اما خودش اومد و باهام  تونستمیواقعا تا چند روز نم 
رو انجام  یکه ندونسته کار  رده. اعتراف کصحبت کرد. اعتراف کرد که اشتباه کرد

 .داده و طمع کرده

 :را با دستمال گرفت و ادامه داد اشینیب آب

عموم بوده، البته   یبرا  یروز یک مشهد داره.  یکه بابام االن تو  یاکارخونه   ینا-
رو که   ینو کورکورانه، اون زم  کنهیم  یاشتباه   یهعموم بوده؛ اما بابام    یبرا  ینشزم

 .آرهیکارخونه، از چنگ عموم در م  یهکرده به   یلشتبداالن 

 :یدانداخت و پرس اشیشانیبر پ ینیچ مهتاب،

بابات کارخونه  ی! اصال چطوریست؟عموت ن یبرا یگهکارخونه، االن د  ینا یعنی -
 آره؟یت در مرو از چنگ عمو

 :جواب داد کند،ی که پوست لبش را م  یدرحال شهرزاد
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بزرگ بوده که آقاجونم   یلیخ ینزم یهه کارخونه نبوده. اول کارخونه از اول ک  ینا-
  آره ی م  یرونب  یرزمینرو از ز  ینروز آقاجونم، سند اون زم  یه ها  بودتش. بعده   یدهخر
کسب و    یه  ینسند رو به اسم عموم بزنه تا عموم هم با اون زم خوادی م یگهو م
اما  یزه؛ام و عمم براز سودش رو هرماه به حساب باب یراه بندازه و مقدار یکار

هرطور    خواستیکارخونه رو تو سرش داشت و م  یهپدرم... اما بابام طمع ساخت  
 .رو بسازه یلعنت  یکه شده اون کارخونه 

 :سرش را آرام تکان داد و گفت مهتاب

که عموت   یدفهم یحدس زد. حتما بابات وقت  یشهآسون م یلیرو خ یشخب بق-
 یش برادر واقع

قرون  یهکنه و   یمساخت کارخونه سه یکرد که عموت رو تو قبول ن  یگهد نیست،
 .پول هم کف دست عموت نذاشت

 :گفت  یرلبخجل زده سرش را تکان داد و ز شهرزاد،

 دونینیداخلش. خاله نم  کشیدیو اون شب، منو م  کردیدهن باز م  ینکاش زم  یا-
  ی ه روزهاچ  دونینیداشتم. نم  یمن چه حس  کرد،یم  یفتعر  یناروآقاجونم ا  یوقت 

کار رو بکنه...   ینبابام چطور تونسته بود ا ینکهرو پشت سر گذاشتم. از ا یسخت 
صورت عموم نگاه کنم. خجالت  یبابام و نه تو ینه تو رو تونستمی واقعا نم

 .شرم داشتم کشیدم،یم

 :سمت شهرزاد گرفت و گفت یورق دستمال مهتاب،

از حرفا   یلیراحت کن، هنوز خکم است  یهبسه. برو  یهگر  یگهباشه خاله جون د-
کم از  یهو هم  یشه. برو خاله، هم حالت بهتر مینکرد یفمونده که برام تعر

 .گیرییر و برت فاصله مدو یهااتفاق
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  ی اش رفت و رو لبش را با زبان تر کرد و ازجا برخاست. به سمت اتاق خاله  شهرزاد،
در آن احساس  توانستیکه م  یی. بعد از اتاق مادرش، تنها جایدتخت دراز کش

اش بود. صورتش را داخل بالشت فرو کرد و بعد از گذشت خاله  یآرامش کند، خانه 
 .فرو رفت یقیب عمبه خوا یقهچند دق

*** 

 :در اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد. به سمت رادمهر قدم برداشت و گفت احمد

رو راجع بهش  مهم یلیخ یز چ یهبکتاش آماده شد.  یدجناب سرگرد، گزارش حم-
سال    یشکه ش  یبکتاشه. همون خالفکار  ید بکتاش، پسر جمش  ید حم  ینا  یدیم،فهم

 .م شدو اعدا یر توسط شما دستگ یش،پ

 ی. محکم به رویدتمام ماجرا را فهم  یهفکر کرد و بعد از گذشت چندثان  یکم  رادمهر،
 :و گفت یدکوب  یز م

وارد کنه.    یببه من آس  تا   یکشهسال تموم داره نقشه م  یش... شیعوض  ییکه مرت-
  یست، ن ی منو سوگند جد ینامزد فهمهیکه م یسراغ سوگند و زمان  یره اول م

 یر شهرزاد رو ز  خواستهی. حتما اون شب هم مکنهیم  یکخودش رو به شهرزاد نزد
 .ینماش یر ز یرمو من م  خورهیبه سنگ م یرشکنه که باز ت

 :سرش را چندبار تکان داد و گفت احمد

. مثل یرنتا ردش رو بگ کننیرو م شونیها دارن سعرد. حاال بچهسرگ یقادق-
 گیرهیخط تماس م یهاز تلفنش استفاده کرده و با  یشبار دو روز پ ینآخر کهینا

 .یمرد اون شماره رو بزن یمنتونست یم،کرد  یکه هرکار

 :زد و گفت یشبه موها یچنگ  رادمهر،
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 !کرده؟یم یمدت، باهاشون همکار ینپس سوگند هم تمام ا-

 :آورد و گفت یرونرا ب سیمشیب  احمد،

 ینجا؟ ا یارنرو ب ها سوگند خانمجناب سرگرد، دستور بدم بچه-

 :ازجا برخاست و گفت رادمهر 

سوگند رو در  ید. بایشهباخبر م یز از همه چ یدحم ینجوری. ایشهنم ینجورینه، ا-
 .یرونب یمپاش رو از وسط ماجرا بکش یتونیمم ینجوری. ایمبذار یانجر

 :یدگذاشت و پرس  یبرا داخل ج سیمشیب  احمد،

 .یمباخبر بش یداز حم تونیمیزودتر م یسراغش؟! اونجور یرینم یخب ک -

برداشت و به سمت در رفت. قبل از آنکه در  یکاپشنش را از پشت صندل  رادمهر،
 :را باز کند، گفت

 ...یداحمد، دو نفر رو همراه من بفرست دم خونه سوگند. با-

اتصال را    یاسم کامران، دکمه  یدنبه صدا درآمد. با د  یلشهنگام، زنگ موبا  همان
 .گوشش برد  یخرا ب یلفشرد و موبا

 بله کامران؟ -

 :را خاموش کرد و بلند گفت یلشموبا یقه،از گذشت چنددق  بعد

 یبشونرفته دنبال سوگند. کامران داره تعق یدها رو آماده کن. حماحمد، بچه-
رو با من بفرست، خودت  یسر یه. یمبرس ینالقبل از اونا به ترم ید با اما کنه؛یم

 .یدیمبه موقع نرس ید. شایسمت خو  ینبر یههم همراه بق



  

 
295 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

انجام  یسرش را تکان داد و با رادمهر از اتاق خارج شدند. همراه احمد برا احمد،
 .شدند ینالترم یآماده شدند و راه  یتمامور

 :گفت  یرلبو ز یداه کرد. لبش را گزبرگشت و پشت سرش را نگ سوگند

 دنبالمون؟ آدینم یکس  کنیم؟یفرار م یمما واقعا دار یعنی... یعنی-

 :گفت  کرد،یکه دنده را جا به جا م  یدرحال حمید

. انقدر هم  ریمیواقعا م یمبه ماجرا... بله دار یآخر، گند نزده باش یقهاگه شما دق-
 یم؟کن  یکار که بعد چ  یهترک یریمم ینجااز ا یمرار...، دارنگو فرار... ف

 :بغضش را فرو فرستاد و جواب داد سوگند،

 ...کانادا  یمکه بعدش بر -

 :یدبشکن زد و پرس یه حمید

 یم؟کن  یکار کانادا که چ  یریم... میکالآ بار-

 :کرد و جواب داد  یشهارا روانه گونه   یشهااشک  سوگند،

 یه. فقط لطفا دونمیرو م  ز یمن خودم همه چ ی،نپرس انقدر از من سوال یشهم-
 نکن که یکار

 .گوشه زندان  یمونبنداز یا یخودت و هم من رو بدبخت کن هم

 :زد و جواب داد یپوزخند حمید

و  یماالن اونجا بود آوردی،یرو در نم یشما اگه اون بچه باز یگه؟م یبه ک  یک -
 .کردیمی رو م یمونخوش و خرم زندگ
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 خواستیداد. نم یهتک ینماش یشهه شنگفت و سرش را ب یزیچ یگر د سوگند
.  یرد بگ یدهاو را ناد توانستیرادمهر بود. مگر م یشجوابش را بدهد؛ اما دلش پ

کرده بود که رادمهر را فراموش کند تا خودش به او برسد؛    یحتشهرزاد را نص یکل
شهرزاد، باز  یو راه را برا کردیاما حال... حال که خودش داشت آنها را ترک م

 .ذاشتگیم

*** 

  ی اتوبوس گذاشت و همراه او رو یخود و سوگند را باال  یهاساک حمید،
 .اتوبوس نشست یفرد ینآخر هاییصندل

 :گفت  یرلبانداخت و ز یرونبه منظره ب  یبار، نگاه  ین آخر یبرا سوگند

 ...اومدییاالن م یکاشک -

 :یدرساو برد و پ  یکصورتش را نزد حمید،

اما خودت   فهمی؛ینم  یاالن داغ   ی،رو گرفت   یمتصم  ینترانقدر بهش فکر نکن. تو به-
 .گفتمیم یکه من چ   فهمییاونور، م یپات رو که بذار

داد. با خود گمان   یهتک  یاو آرام شد. پرده را رها کرد و به صندل  یهابا حرف   سوگند
اش کم از دلشوره یاتا بلکه ذره  افتادیکاش حداقل اتوبوس زودتر راه م  کرد،یم

انداخت.   ید به حم ی . نگاه یدرا فشرد و پوست لبش را جو  یشهاانگشت شود.
 .داده و چشمانش را بسته بود یهتک  یسرش را به صندل

بود. آنقدر پوست بغل انگشت شستش را کنده که   یدهامان سوگند را بر دلشوره
 کرده  زییخونر
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سوگند   یال. خفتدیراه ب   خواهدیراننده اعالم کرد که م  یقه. باالخره بعد از چنددقبود
رادمهر و  ینماش یر آژ یراحت شد، فارغ از آن که همان لحظه، صدا یکم

 .همکارانش بلندشد

 یازجا برخاست و پرده را کم یدرا صدا زد. حم یدگفت و حم  یبلند یه  سوگند،
مشاهده   شدند،یم یک را که به اتوبوس نزد یسپل هاییناشکه م  یکنار زد. زمان 

 یو دست سوگند را گرفت. ساکش را از محفظه یدکوب  یشهکرد، مشتش را به ش
که کنار   یشد. مرد جوان  یادهاتوبوس برداشت و همراه سوگند از اتوبوس پ یباال

نکرد   یجهتو یداخم کرد و بلند آن دو را صدا زد؛ اما حم یراننده نشسته بود، کم
 .کرد  یدنو شروع به دو

 :گفت  یها گرکرد و ب  یشهارا روانه گونه   یشهااشک  سوگند،

 ...که  یمگه تو نگفت -

 :انداخت و بلند جواب داد اشیشانیبر پ ینیچ حمید

 .کنمیم یکار ساکت شو سوگند... ببند دهنتو بفهمم دارم چ-

بودند    یستادها  هایننگفت و پشت سرش را مشاهده کرد. ماش  یزیچ  یگر د  سوگند
آورد و   یروناز کمرش ب اش راشدند. رادمهر، اسلحه یادهها پاز آن یادیو افراد ز

همکارانش متفرق شوند. خودش هم همراه احمد شروع به    یگر بلند دستور داد تا د
 .کرد  یدندو

به او  یکه اندک توجهبدون آن اما  ید؛رادمهر را شن یهاگفتن  یستا یصدا حمید
تر فشرد و کرد. دست سوگند را محکم یشتر را ب یدنشداشته باشد، سرعت دو

 :بلندگفت
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 .ذره عجله کن یه... ی لعنت  یگهجنب دِد ب-

بود و کمتر  یدهفا یب  افزاید،یتا بر سرعتش ب  کردیهرچه قدر تالش م سوگند
 یمتنظ یدحم یپا یش را به روارا تکان دهد. رادمهر اسلحه یش پاها توانستیم

  ید که د  ینکرد و زمان  یتوجه یچ ه یداما حم یستند؛کرد و بلند دستور داد تا با
کرد.   یکز است، دست سوگند را رها کرد و همان موقع، رادمهر شلقرم یتوضع

 .او اصابت کرد یو گلوله با پا یستادا یدحم یسوگند، جا

افتاده و  ینزم یبه سوگند که به رو یو نگاه  یستادگلوله ا  یکشل یاز صدا حمید
 ی،راستش غرق در خون بود، انداخت. قصد داشت از آنجا دور شود که ماموران   یپا
 .و به دستش دستبند زدند یستادندابل او امق

 ید،د یتکه سوگند را در آن وضع  یو رادمهر زمان  یدندو احمد به آنها رس رادمهر 
که به    یدرحال  یدنشست. حم  یش دو زانو  یبه رو  انداخت و   یناش را به زماسلحه
 :زد و گفت یدستبند زده بودند، پوزخند یشهادست

 یرم؛ب سرگرد؟ من که نتونستم انتقامم رو ازت بگجنا یباالخره کار خودت رو کرد-
 .یریبگ یتانتقامت رو از نامزد قالب یاما تو تونست 

 :به پشت او وارد کرد و بلند داد زد یاضربه  احمد،

 .ینشببر ینم،ببند دهنت رو بب-

 :و رنگ گچ سوگند انداخت و گفت یدبه صورت سف ینگاه  رادمهر،

 .ذره تحمل کن یهذره...  یه... دآ یتحمل کن... االن آمبوالنس م-

و صورتش را از درد جمع کرده بود، لبخند   زدیکه نفس نفس م  یدرحال سوگند
 :آرام گفت یلیبر لب آورد و خ یکمرنگ 
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 ...... پسیفته... اتفاقا... برام بیننداره... من... من... حقم بود که ا  یاشکال  اش...-

 :یدحرف او پر  یانانداخت و م اشیشانیبر پ ینیچ رادمهر 

 یگلوله   یه یرسه،االن آمبوالنس م یر،ذره آروم بگ یه. یستحرفا ن یناالن وقت ا-
 .آرنیساعته درش م یهتو ساق پاته.  یککوچ  یلیخ

را با زبان،   اشیدهکه لب خشک  یدست رادمهر را در دست گرفت و درحال سوگند،
 :گفت  کردیتر م

... دونمی... بد کردم... میلیو شهرزاد خفر... فرنود... منو ببخش. من... به تو -
اما... اما به شهرزاد هم بگو که...  یرون؛ب آمیبدبختانه زنده از اتاق... اتاق عمل م

 .منو ببخشه

شدند و سوگند را   یادهآمبوالنس بلند شد. دو مرد از آن پ یر آژ یلحظه صدا انهم
  یگر رفت و احمد و د یمارستانبرانکارد گذاشتند. رادمهر، همراه او به ب یرو

 .را به اداره منتقل کردند یدهمکاران، حم

به ساعتش  یداده بود، نگاه  یهکنار در اتاق عمل تک  یوار همان طور که به د رادمهر 
شود. بعد از صحبت   یارا جو  یدحم  یتبا احمد برقرار کرد تا وضع  ینداخت و تماسا

صورتش    یسکش را از روکه ما  یآمد و درحال  یرونبا او، پزشک داخل اتاق عمل، ب
 :گفت  داشت،یبر م

هم    یگه ساعت د  یکو تا    یم پاش در آورد  ی گذشت. گلوله رو از تو  یر خداروشکر بخ-
 .بخش کنیمیمنتقلش م

 :گفت  یرلبتکان داد و ز یسرش را به آرام رادمهر 

 .خداروشکر-
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 :درحال رفتن بود که رادمهر سد راهش شد و گفت دکتر 

 ...اداره... پس یمببر  یدخانم رو با ینکه... ا  ددونییدکتر شرمنده... م-

 :او گذاشت و جواب داد یشانه یدستش را رو دکتر 

 .یدشببر تونیدیو م شهیبه مرخص م. تا دوشندونمیبله جناب سرگرد م-

از مسافت راهرو را   یکنج لبش نشاند و از او تشکر کرد. کم  یلبخند کمرنگ  رادمهر 
را مرور کرد.   ید اش درمورد سوگند، بگوبود به خانوادهکه قرار    یی هاکرد و حرف   یط 

  یرحمانه قدر بکه سوگند، آن   ین. اشدینم  یز چ  یچشده بود. اصال متوجه ه  یجپاک گ
 .داشت یتعجب و ناراحت  یرادمهر جا برایبا او و شهرزاد رفتار کرده بود، 

بر بود، تصادف هم باخ یکرده بود؛ اما آنکه از نقشه   یبه دوستش نامرد درسته
 و یبعج یلیخ

آنقدر   توانستی . هنوز هم نمیشداز تمام ماجرا باخبر م یدبود. باالخره با غریب
به اون نداشت؛ اما قصد   یگاه حس  یچرد سوگند، ظالمانه فکر کند. با آنکه هدرمو

 .یایدکوچک بر سر او ب  یحت  ییو عالقه نداشت که بال

آوردند. به سمت  یروناتاق عمل بکرد؛ که سوگند را از   یآن مسافت را ط  آنقدر 
 یایبودند، جو یستادهکه دور و برش ا یی برانکارد قدم برداشت و از پرستارها

 .احوالش شد

بود و  یهوشآنجا در کنار سوگند ماند. ب یآنها سمت بخش رفت و مدت  همراه
اما از  کرد؛ی گاه درخواست او را قبول نم  یچکاش ه  ینداشت. ا یخوب  یتوضع
 .بودیم یر با وجدانش درگ یشههم یبرا بایستییم ،کردیر قبول نمهم اگ یطرف 
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آن روز را  یهارا ماساژ داد و اتفاق یشاش، پشت پلکهاانگشت شست و سبابه  با
 یماو را در کمتر از ن یساعته اداره تا خانه یککه مسافت   یاز نظر گذراند. زمان 

رژانس،  و او یآتش نشان و  یسبا پل یرانندگ  ینکه در ح  یکرد. زمان   یساعت ط 
بود، به آنها داد  یدهخر یش برا گیتماس گرفت و آدرس خانه سوگند را که به تاز 

 .کنند  یریبه آنجا بروند و از وقوع آن حادثه جلوگ تر یع تا هرچه سر

. آن روز، سرنوشت رادمهر را رقم  کردیرا فراموش نم یز گاه آن روز نفرت انگ  هیچ
روزها، در اداره   یگر ادمهر مانند دکه ر   یاند. روز که هست، کش  ینجاییزد و به ا

از  یکیپرونده بود و سوگند با او تماس گرفت. آن دو در  یک یمشغول بررس
آنها   یی از آشنا یسال یک و  د آشنا شده بودن یکدیگر رادمهر با  هاییتمامور

گروه    یکاو با  یآشنا شد که متوجه همکار ی. رادمهر با سوگند، زمان گذشتیم
که شهرزاد درخواست کرد تا او را به   یداو را د یبار زمان  ینفکار شده بود. اولخال

 .محل کارش برساند

به  یجلو، نگاه  ینهجلو و سوگند هم عقب نشسته بود. رادمهر از داخل آئ شهرزاد
که محل کارش کجاست؟ سوگند آدرس را گفت و آنها بعد از    یداو انداخت و پرس

 .یدندد رسکار سوگن  ساعت به محل یمن

شد؛ اما رادمهر، ذهنش  یو با او مشغول خداحافظ  یدبه عقب چرخ یکم  شهرزاد
 یشرکت  یر درگ

آن شرکت انداخت و غرق در  یبه تابلو ی. نگاه کردیکه سوگند در آنجا کار م  بود
بار    یکآشنا بود و مطمئن بود که اسمش را    یلیخ  یشفکر شد. اسم آن شرکت برا

 .تاس یدهشن یگر،د
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آن شرکت شد؛ اما بعد از گذشت چندهفته، در  یخیالگذشت و رادمهر ب  روز  آن
اسم آن شرکت را مشاهده کرد و از تمام ماجرا باخبر شد. آن   یش،هااز پرونده   یکی

و فروش کاال بود، دختران جوان را به کار  یدشرکت؛ که به اصطالح شرکت خر
را به   یشهاتا جنس کردمی ست حقوق باال، از آنها درخوا یو در ازا گرفتیم

 .فروش برسانند

کرد. آن دفعه،   ینبه دانشگاه شهرزاد رفت و آن دو را سوار ماش یگر بار د رادمهر،
. یاوردبه دست ب یشتریکرد اطالع ب  یو سع یدزبان سوگند حرف کش یر از ز یشتر ب

نتوانست   یگر او گذاشت و د  یدو، آنقدر تکرار شد؛ که سوگند، دل در گرومالقات آن
 .کند  یرون را از ذهنش ب او

 یناله  یبود، صدا یشچندسال پ یهاطور که مشغول فکر کردن به اتفاق همان
 .شد یکشنزد یبه او انداخت و کم یسوگند، بلند شد. نگاه 

رادمهر را صدا زد. قصد داشت    یرلب کرد و ز  را با زبان، تر   اشیده لب خشک  سوگند،
افتاده بود    یشهاپلک  یبه رو  یلوییصد ک  یوزنه   یکچشمانش را باز کند؛ اما انگار  

 .و او توان باز کردن چشمانش را نداشت

هوا بخورد.  یاو را از نظر گذراند و از اتاق خارج شد. قصد داشت کم یکم  رادمهر 
 .تماس گرفت خارج شد و با احمد یمارستاناز ب

*** 

 ی وکرد. ر   یفرو برد و آهنگ مدنظرش را پل یشهارا داخل گوش اشهندزفری
 .شد یرهخ یش روبرو  یاتوبوس نشست و به منظره  یستگاهداخل ا یصندل

 یداددار دنبالتم چقدر کنم داد و ب دنباله
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 یدادبهم قولتو م یآسمونم قهرم و الک  با

 ادیاون نم یگهماه و پس زدم، آخه م سرتو

 یادکه شب ستاره من ب  یدکن  یکار  کهکشونا

 روتو  یننتوقت نب یه یا،تو ب یواشکی ستاره

 وقت نگاه کنه تورو  یه یندارم نامحرم خوش

نفر  یکمتوجه حضور  کرد،یاش را تکرار مآهنگ موردعالقه  یرلبطور که ز همان
خودش و او   ینرا ب یفشنشود، ک یکبه او نزد  یلیآنکه خ یدر کنارش شد. برا

رادمهر انداخت. آه  یاد که آمد، او را   یادوکلن یگذاشت و خودش را جمع کرد. بو
بوق اتوبوس    یصدا  یقه را جمع کرد. بعد از گذشت چنددق  یشها و لب   یدکش  یندبل

 .بلندشد

را برداشت. از جا برخاست و به سمت اتوبوس رفت. داخل اتوبوس شد و   کیفش
 یکرد و سرش را به پشت صندل   یوباره آهنگ را پلنشست. د  های از صندل  یکی  یرو
 ی، آن همه صندل  ینکالفه شده بود. ب  یگر همان ادوکلن آمد. د  یداد. باز هم بو  یهتک

 نشستن انتخاب کرده بود؟  یچرا کنار او را برا

مشغول    یرلب،اتوبوس چسباند و ز  ییشهباشد. خودش را به ش  تفاوتیکرد ب   سعی
را بست. هوا    یشهاگذاشت و چشم   یشپا  یرا رو  یلازمزمه کردن آهنگ شد. موب

  ین سنگ  یشهاکرده بود. کم کم پلک   آنقدر سرد بود؛ که سوزش تا مغز شهرزاد نفوذ
 ی،گرم   یپالتو یاکه پتو   ردحس کرد. گمان ک یشرا به رو یزیچ یشدند و او گرم

کنج لبش    ی،فشرد و لبخند کمرنگ   یشتر را ب  یشهاانداخته شده است. چشم  یشرو
ترمز اتوبوس بلندشد. قصد داشت  یصدا یقهنشاند. بعد از گذشت چنددق

 .را بر زبان آورد یگر د یستگاها یک اننده، اسم چشمانش را باز کند که ر 
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  یان شد و بزاق دهانش را فرو فرستاد. آهنگ به پا یش هاباز کردن پلک یالخ بی
تنش،   ی. آن قدر آن سکوت و سرمادادیم یح رجبود و او آن سکوت را ت یدهرس

 .فرو رفت یقیشد که به خواب عم یطوالن 

مشغول گوش دادنش بود، دوباره از  که   یافتاد و آهنگ  یلشموبا  یبه رو دستش
و   یشد. فقط متن آهنگ خوانده میتمبار بدون آهنگ و ر ینسر پخش شد؛ اما ا

 یارشهرزاد از بابت آن اتفاق، بس

او  یبم و گرفته یاست؛ اما صدا یالشخ یاکرده بود. گمان کرد که توهم   تعجب
کنج لبش نشاند و    ی. لبخند کمرنگ کردیآرام آرام آهنگ را نجوا م یکیشدر نرد

را باز کند، چرخاند. مطمئن شد که در خواب  یشهاصورتش را بدون آنکه چشم
 .در آن نقش داشت هم وها، اکه بعد از مدت  یفرو رفته است. خواب  یرینیش

پوست  یرا به رو یشهانفس یفرو رفته بود؛ که حت  یرینیدر خواب ش قدر آن
  ی . بوشدی نم یدار ه از آن خواب بگا  یچخدا، کاش که ه ی. اکردیصورتش حس م

طرف و آن سوزش پوستش که   یکاش بم و گرفته  یطرف، صدا یکادوکلنش 
 .طرف یکاو بود هم  یهاحاصل نفس

  یشش گاه از پ یچبود و ه یکاش واقع یبود، ا یرا باال برد. کاش واقع دستش
کردن  هراس داشت با باز   ترسید،ی. قصد نداشت چشمانش را باز کند. مرفتینم

 ی را به رواو را از دست بدهد. لبش را با زبان، تر کرد و انگشتانش  یش،هاچشم
 .یدخودش کش یشته ر

 تر یقبودنش را حس کند. دق  توانستی. اکنون درست میدخند  یز آمد و ر  قلقلکش
 .ادوکلنش را استشمام کند یبو توانستیم
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 ی عصب  ین نشد و صدابود؛ که اصال متوجه گذر زما  یرینش  یشآن لحظه برا  آنقدر 
نبود او را متوجه شد.  . چشمانش را آرام آرام باز کرد ویدراننده به گوشش رس

.  یند او را نب گشاید،یچشمانش را م یحقش نبود که وقت  یندلش شکست، نه ا
. از راننده بابت  رخاستکرد و ازجا ب  یشهاچشمش را روانه گونه  یاشک گوشه

 .س خارج شدکرد و از اتوبو  یعذرخواه  یرشتاخ

قدم    یکیانداخت. با آنکه فقط هفت شب بود؛ اما هوا رو به تار  یساعتش نگاه   به
 .داشتیبر م

شده   یجادوکلن رادمهر شد. پاک گ یکه متوجه بو  یدکش  یشهاپلک یر به ز دستی
نوک انگشتان  یادوکلنش به رو یبود، پس چرا بو یارو یکبود، اگر آن اتفاق 

 شهرزاد، جا مانده بود؟

 .برد یفشآمد و دست داخل ک یرونب یار و رو از فک یلش،زنگ موبا یصدا اب

*** 

 :اش انداخت و با لبخند، گفتبه خاله یدر گذاشت. نگاه  یرا جلو ساکش

  یدا رو پ یمچندماه، ازتون ممنونم. باالخره تونستم خود واقع ین خاله واقعا بابت ا-
  ید نبا  چقدر ارزش داره،  یکه زندگ   فهممی. االن م یستماون شهرزاِد قبل ن  یگه کنم و د

 .نفر، به خودم زهرش کنم یهبه خاطر 

 :و گفت یدبر سرش کش ی. دست یداو را بوس یچشم برهم گذاشت و گونه  مهتاب،

که تو گذشته افتاده،   ییهابه گذشته و اتفاق   یدنبا   یگه ... شهرزادجون تو دیزدلمعز-
 یدجد  یهزندگ  یهبه فکر    یدو با  یشد  یخانم  یهخودت    ی. تو االن خودت برایفکر کن

 .یباش



  

 
306 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

ساکش را در دست گرفت. بعد از  یسرش را آرام تکان داد و دسته شهرزاد،
 یاش داشت، از ساختمان خارج و سوار تاکسکه با خاله اییطوالن  یخداحافظ 

 .فرودگاه شد

 ییشه را در دست، جابه جا کرد و به ش یطشرا گرفته بود. بل یمتصم بهترین
 یما، ن ینا،پدرش، ش یآقاجان، برا ی. براشدیچشم دوخت. دلش تنگ م ین،ماش

را نداشت؛ اما آن  یچکدامشانه یمادرش. با آنکه تحمل دور یبرا ینارگل، حت 
 .بود ینبهتر اشخانواده یخود و هم برا یکه گرفته بود، هم برا  یمیتصم

د او سخت بود که بخواه یلیرا بست. خ یشهاو چشم  یدبه صورتش کش دستی
  ی، خداحافظ   یکه برا  ی. زمان کردیآن کار را م  ید. باکردیم  یدرا فراموش کند؛ اما با

 یادیز یهاشد. متوجه شد که اتفاق یزهاچ یلیاش رفت، متوجه خخانواده یشپ
 .بکتاش  یدا همان حمی ینشدن فرد یر او افتاده، ازجمله دستگ یابدر غ

 یانتچند نفر به او خ  یر،در چندماه اخبر لب آورد و با خود گمان کرد که    پوزخندی
 یریچشمانش جلوگ یزشتا از ر یدسوء استفاده کرده بودند. لبش را گز یاکرده 

 یزیبکتاش. مگر چه چ  ید نفر هم همان حم  ینکند. اول رادمهر، بعد سوگند و آخر
آنقدر ساده از او استفاده  توانند یم کردندیبودند؛ که گمان م یدهدر صورت او د

 دستمال مچاله شده، به  یکو مانند   کنند

  یشه فرستاد و صورتش را به ش یرونگوشه پرتش کنند. نفسش را محکم ب  یک
  یدهرا فهم یز . همه چیندبار بب ینآخر یاو را برا توانستیچسباند. کاش حداقل م

 !یزچ یکبود، ِاال 

، هنوز متوجه نشده بود. اکنون، رادمهر و سوگند را به خودش ینامرد دلیل
 .بازداشت شدن سوگند را بدانند یلها هم مانند شهرزاد، قصد داشتند دلخانواده
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خارج  ین. خودش را جمع و جور کرد و از ماشاندیدهراننده که گفت رس یصدا با
را حساب کرد و چمدان به دست، وارد فرودگاه شد. پاسپورتش را از مرد    یهشد. کرا

گذاشت    یشپاها یرا رو  یشاهنشست. آرنج  ی صندل یگرفت و رو  یشهپشت ش
آخر  یهاشد. به ورق یاو هم داشت تمام م یقصه  یگر چشم دوخت. د ینو به زم

که در سرش   یاهایی. چه رو بستیدر کتاب را م ید بود و با یدهرس اشیزندگ 
. حاال چه شد؟ حاال  دیدی که خواب او خودش را نم  ییهانپرورانده بود، چه شب

 .بود یانشدن به خط پا یکل نزداو، درحا یداستان زندگ  یگر د

به کشور مقصد انداخت. صورتش را به   ی برداشت و نگاه  یصندل  یرا از رو بلیط 
 :گفت  یرلبدو طرف تکان داد و ز

 تو آخه؟  یی. کجادیدمتیبار م ینآخر یکاش برا  یا-

 ری؟یم ی. تو کجا دارجامینمن که ا-

و چه شد؟! تصور داشت  کردی. چه فکر میدبه صورتش کش یو دست  یدرا گز لبش
 .دادیاش گوش شهرزاد را قلقلک مبم و گرفته یاما هنوز صدا یند؛او را اکنون بب

رنگش گرفت   یمشک  هاییو سرش را چرخاند. نگاهش را از کتان  یدکش  یبلند آه
  یرشکه ز  یطوس یور پل یکبه تن داشت با  یکتان مشک   و به باال دوخت. شلوار 

 شدی کوتاه کرده بود؛ اما آن باعث نم  یرا کم   یشهابود. مو  یدهپوش  یمشک   یرهنپ
را فرو فرستاد و ازجا   نشظاهر و باطن او کم شود! بزاق دها یت از جذاب یاذره

 .انداخت یسمتش برداشت و به صورتش نگاه  یبرخاست. قدم

آن را باز کند.   یدیکل  یچقفل شده بود و قصد نداشت تا با ه  یشه،مانند هم  زبانش
 یدلش هوا
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و در دل   زدیم  یداو را از پشت درخت، د  یرا کرده بود؛ که دزدک   یشسال پ  نچندی
که او چقدر شکسته   کردیچرا؛ اما گمان م دانستی. نمرفتیاش مقربان صدقه 

 .داشته است یر او هم تاث  یبه رو یر،اخ یهاشده است. پس اتفاق

 یخاص  یلنا بر دالباور کند، رادمهر ب  خواستیکه نم  یخودخواه بود. به قدر  شهرزاد
اند؛ اما تصورات روز هم درکنار هم نبوده یک یبا سوگند نامزد کرده است. آنها حت 

رادمهر،  یدستور یدو با جملهآن یانبود. باالخره سکوت م یگریشهرزاد، جور د
 .شکسته شد

 .بشه  یدهگفته و شن  یدبا  یزاچ یلیخ یم،بر یاب-

  ی به بازو   یفشار کوچک   یگرشدست د  ساک شهرزاد را در دست گرفت و با  یدسته
  یش بود، بازو  یستادهمجسمه ا  یکشهرزاد وارد کرد. شهرزاد که تا آن لحظه، مانند  

 :ید و پرس یدکش  یرونرا از دست او ب

 آم؟ یباتو به بهشت هم نم یگهمن د بری؟یم یمنو کجا دار-

قعا آن هم از به زبان آوردن آن جمله تعجب کرد. با خود گمان کرد که وا خودش
هم با او به جهنم   یط شرا  ینطور است؟! نه آن طور نبود. شهرزاد حاضر بود در بدتر

 جمله را بر زبان آورد؟ ینهم برود. پس چرا ا

 :گفت  یشد و با لحن محکم یکبه او نزد یقدم رادمهر،

اونوقت اگه    یدی،هام رو شنهروقت حرف   یم؛بر  آیین مکه گفتم. االن با م  ینهم-
 .فرودگاه  رسونمتیو م گیرمیم یط تن بود، خودم برات بلباز نظرت رف

نداد و او را   اجازه  یگر قصد داشت مخالفتش را اعالم کند؛ که رادمهر د شهرزاد،
شود. گفت که سوار   یرلبفرودگاه برد. در را باز کرد و ز ینگهمراه خودش به پارک
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 یاز حرص به رو را یفشبه اجبار سوار شد و ک یقهشهرزاد، بعد از گذشت چنددق
 .یدکوب  یشپا

  یه، گذاشت و بعد از چندثان  یصندل یدر عقب را باز کرد و ساکش را رو رادمهر،
که از آرام   یبه شهرزاد انداخت و زمان  ینگاه  یرچشمیپشت فرمان نشست. ز

 حاصل کرد، ینانبودن او، اطم

اما از  ؛کردیرا روشن کرد. از ته دل خوشحال بود که او را درکنارش حس م ماشین
 !نه؟  یااو را قانع کند  تواندیم یش هاکه با حرف   دانستینم یگر د یطرف 

آن دو برقرار بود. شهرزاد، نفسش را   ینب  یساعت گذشت و هنوز سکوت مبهم  نیم
 :یدپرس یت،فرستاد و با عصبان یرونمحکم ب

 چون مطمئنم  ی؟و بعدش حرفاتو بزن   برییم  یمنو کجا دار  یز همه بگ اول ا  یشهم-
 !باطل بشه یطمبل خوامینم شم،ی که قانع نم

 :جواب داد زد،یرا دور م یدانکه م  یدرحال رادمهر 

به ساعتت بنداز. از   ینگاه   یه. در ضمن،  فهمیی رو م  یز همه چ  ی،کم صبور باش  یه-
 .دستت کامل باطل شده یط زمان پروازت گذشته و اون بل

و   ید. لبش را گزیدکوب  ینشرا کف ما یشبه ساعتش انداخت و پا ینگاه  شهرزاد
 :گفت  تر ی عصب

مونده که بخواد  یما باق  ینب یدنبال من؟ اصال مگه حرف  یاومد یچ  یاصال برا-
 زده بشه؟ 

 :جواب داد یه،با طمان سرش را تکان داد و رادمهر،

 .هم مونده یلیمونده... خ-
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ش  چرا؛ اما به خود دانستیکرد. نم  یار نگفت و سکوت اخت یزیچ یگر د شهرزاد
که قانع    کردیاست. گمان م یر هرچه قرار است از زبان او بشنود، خ دادیم یدام

ادمهر چه؟! باز حالش خراب شد و در خودش فرو رفت؛ که ر   شد،ینشود! اگر قانع نم
 .یدخند یاش شد و کممتوجه

 :برگرداند و گفت یاو شهرزاد، رو یخنده یصدا از 

وسط فقط من بودم که   ینشده؟ ا یاصال چ مگه  ی،هم بخند  یدبخند، آره واهلل با-
دوستم بود  ینکه بهتر  یکیش ی،که شما بود  یکیشدست سه نفر شدم.  ییچهباز
 .بکتاش یدهم که اون آقا حم یکیو 

تر گرفت. با حرص، دنده را انداخت و فرمان را محکم اشیشانیبر پ ینیچ رادمهر،
 جابه جا کرد

 .نگفت یزیچ یگر د و

. کمربندش را باز کرد یدرا کش  یآقاجان پارک کرد و ترمز دست   ینهرا کنار خا  ماشین
 .به شهرزاد انداخت ایی و نگاه سرسر

کرد.   یشهارا روانه گونه  یشهاو اشک  د یمادرجان، بغضش ترک یخانه  یدن د با
صورتش گرفت و   یدستانش را جلو  یند،نب یتآنکه رادمهر او را در آن وضع یبرا

رادمهر  ترسیدیم ترسید،یراس داشت و هم دلهره. م. هم هیستگر  یر دل س یک
خنده دار باشد؛   یلیخ وعفکر کردن به آن موض یدحرف بزند و او قانع نشود. شا

 .گرفتیهم م اشیهبلکه گر آمد،یاش نمنه تنها خنده  اما شهرزاد

 :یدو روبه شهرزاد، پرس یدفرمان کوب یمحکم به رو رادمهر،
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گفتم.   یزیزدم و نه چ یمن که هنوز نه حرف  کنی؟یم یهگر  یدار ی چ  یآخه برا-
اونوقت چشمات    ی،بعد اگه حق رو به من نداد  یاد،ب  یرون بذار دوکلمه از زبون من ب

 .کن  یرو بارون 

صورتش   یرا آرام، آرام از رو یشهابغضش را فرو فرستاد و دست  شهرزاد،
را   یشهاپلک  یر ز. شدیاو آرام م یهابرداشت. چقدر خوب بود که هنوز با حرف

 :یدآنکه جو را عوض کند، پرس یپاک کرد؛ که رادمهر برا

 خودم بازش کنم؟ خواییم یشه،از نماگه کمربندت ب-

انداخت و کمربندش را به    یین شهرزاد با آن جمله، سرخ شد. سرش را پا  هایگونه
ند.  خارج شدند و به سمت خانه آقاجان راه افتاد ینباز کرد. هردو از ماش ی،آرام

 ترسیدیچرا؛ اما هراس داشت. م  دانستیبه شهرزاد دست داد. نم  یبیعج  یدلهره
. دوست نداشت که او را در کنار  نندراجع به او بک ی فکر بد یش، عمو یخانواده

چه؟! بدون آنکه بداند   کردندینگاه م یگر،چشم د یک. اگر به او به ینندرادمهر بب
او   یرا به بازو اشیشانیرادمهر را گرفت و پ یبازو دهد،یانجام م یدارد چه کار

 .ندچسبا

دست سرد او گذاشت و   ی. دستش را به رویدخند یو کم یستاداز حرکت ا رادمهر 
 :ارام گفت

 شناسی؟ی خونه رو نم ینمگه افراد داخل ا  ترسی؟ی آخه چرا م-

 کشیدیجوابش نه بود و خجالت م ید. شا دانستیجواب آن سوال را نم شهرزاد
شده است. به   یریخوددرگ یک که دچار   کرد؛ی. احساس میاوردآن را به زبان بکه 

 یدبا کرد،یکار را م  ینا یدخودش را از رادمهر جدا کرد و قدم برداشت. با ی،سخت 
 .شدیمطلع م یز و از همه چ رفتیم
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 :گفت  یرلبرا در آورد و در را باز کرد. دستش را دراز کرد و ز یشهاکفش  رادمهر،

 .تو... برو شهرزاد خانمبرو -

  یرا به رو یشبر لب آورد و داخل خانه شد. همان که پا ید کمرنگ لبخن شهرزاد،
 ی خبر  یگر از آرامش شد و د  یز پارکت خانه گذاشت، وجودش گرم شد. وجودش لبر

هم وجود   یدمادرجان در آنجا حضور داشت، شا یداز آن ترس و دلهره نبود. شا
 .بود شده اشیرادمهر باعث دلگرم

کرد و    یرا ط  یقدم برداشت. مسافت کم راییی در را بست و به سمت پذ رادمهر 
  یدن که نبود شهرزاد را حس کرد، برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. با د  یزمان 

متوجه  یکه کس  یآرام، طور  یلیو خ یدرا درهم کش یشبد او، ابروها یتوضع
 :یدنشود، پرس

چرا انقدر دست دست  یگه،د یمبر یاکم. بکم  کنیینگرانم م یشهرزاد... دار-
 کنی؟یم

اما او   افتد؛یقرار نبود که ب   یاتفاق   یچه  یدچه کند؟ شا  یدکه با  دانستینم  شهرزاد،
جان گرفتند و شروع به راه رفتن کرد. به رادمهر  یشدل نگران بود. باالخره پاها

 .شد یراییاو وارد پذ یو شانه به شانه  یدرس

. نگاهش را از نوک  ید کش  یرونب یال و خ ، شهرزاد را از فکر آقاجان یعصا صدای
از جانب او    ی بر لب آورد. منتظر واکنش  یاو به صورتش کشاند و لبخند کمرنگ   یپا

 :گفت  یرلبرا باز کرد و ز یشهانبود؛ اما دست

 ...شهرزادم یادخترم... ب یاب-
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ه با لبخند او  شدند. انگار ک یشهاروانه گونه یشهاو اشک  یدشهرزاد ترک بغض
داد.  یگرفته باشد. به سمتش فدم برداشت و خودش را در آغوش او جاجان 

آمده بودند، زد و کم کم افراد   یروناو که از داخل شال ب  یبه موها  یاآقاجان، بوسه
 .شدند یداشان پداخل خانه، سر و کله

خت.  خانه چشم دو ی و به اهال یدکش  یرونخودش را از آغوش آقاجان ب شهرزاد،
طور نبود.  یناما ا یند؛از آنها بب ینیخشمگ یچهره  یاشت رفتار بد انتظار دا یدشا

که شهرزاد   کردندیبه او نگاه م یآنقدر با مهربان  یاسمن،و  یهمه، بخصوص عل
 .یندبنش النس یمبل گوشه یکامال جان گرفت و توانست رو

 ی. دست یستادسالن ا کرد و وسط   یاآرام خانه، تک سرفه  یتوضع  یدنبا د رادمهر 
 :و گفت  ید کش  یششبه ته ر

 .یدباخبر بش یز وقتشه که از همه چ یگهفکر کنم د-

سالن   یخانه، در گوشه  یاهال  یهمبل نشستند و بق  یبه رو  یاسمن،و    یرعلیام  علی،
شد.   یرهفرستاد و در چشمان شهرزاد، خ  یرون. رادمهر، نفسش را محکم بیستادندا

 :اخم کرد و گفت یاو بود. کم صحبتش فقط  انگار که طرف

اومده و منم موظفم   یشپ  یادیز  یهاهرکدومتون سوال  یاالن برا  یعتا،خب... طب-
بگم که... من  خوامیم یزی،که جواب تک تکشون رو بدم؛ اما قبل از گفتن هرچ

نداشتم.   اییگهکه کردم، فقط به خاطر جون سوگند بوده و قصد و قرض د  یهرکار
  یک اما  ی؛بر یاصال ولش کن یا ینکن تونستییکه خب م  یدبگبا خودتون  یدشا

 .یریدبگ یمو بعد تصم   یدمن بذار یلحظه خودتون رو جا یکلحظه، فقط 

 :عصا را گرفته بود، گفت ی،که دودست   یسرش را آرام تکان داد و درحال آقاجان

 .یمسرپا گوش یهمگ  یزمبگو باباجان، بگو عز-
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  ی. چنگ یستادا یه،کرد و بعد از گذشت چندثان  یط  از مسافت خانه را یکم  رادمهر،
 :زد و گفت یشبه موها

هست، من    یشهمون سوگند که اسم اصل  یاخب اول از همه بگم که من و بهار...  -
روز ورود شهرزاد به دانشگاه. خب،   یناول  یعنی . یمآشنا شد ینو اون باهم تو ماش

من رفتم. من رفتم و شهرزاد هم  بال شهرزاد بره و  دن   تونستینم   یر اون روز، عمو ام
ما بود. من  ییشروع آشنا یقادق اینگفت که سوگند رو تا محل کارش برسونم. 

که    یکه از شکم، مطمئن نشدم، به صورتش نگاه هم نکردم؛ اما وقت   یتا وقت  یحت 
که سوگند    یدممطمئن شدم. فهم یز ... از همه چیدمرو د یاسم اون شرکت لعنت 

 یشدم؛ اما زمان  یخیالخبره. چند روز گذشت و من ب یازش ب که   کنهیکار م  ییجا
 .بردم یماجرا پ یقتبه حق یدم،هام داز پرونده  یکی یرو تو رکتکه اسم اون ش

را با زبان، تر   اشیدهسکوت کرد. لب خشک اییه و چندثان  یدبه صورتش کش  دستی
 :کرد و ادامه داد

 ی هاشون رو تومجبور بود جنسکه   کردیم یهمکارگروه خالفکار   یکسوگند با -
خبر بود. چون به  یمختلف، به مردم برسونه؛ اما خودش ب  یهاها و شکلبسته

که   یکردم از افراد  یبه محل کارش رفتم و سع  یماجرا شک کرده بودم، دو سه بار
 یچیگذشته بود و من هنوز ه  ماه  یک.  یارمبه دست ب  یاطالعات   کردن،یاونجا کار م

مجبور بودم دست به کار بشم و با سوگند صحبت کنم.  یگهود. دنشده ب  یرمدستگ
 کرد،یاز دور نگاه م  یکه آدم وقت   دادن؛یکارهاشون رو انجام م  یقاون گروه انقدر دق

 .یشدنم اییقانون  یر غ یاخالف  یز چ یچمتوجه ه

را   یشهاآن نشست. آرنج  یبه رو و یدکش   یرونرا ب یزناهارخوریپشت م صندلی
 :آرام ادامه داد یلیگذاشت و خ  یشاپاه  یبه رو
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  یلی باهاش صحبت کنم. اول خ یدسوگند و بهش گفتم که با یشروز رفتم پ یک-
که  یدمکه گفت، فهم ینوافتاده؟ ا یشهرزاد اتفاق  یکه برا ید تعجب کرد و پرس

  ی مجبور شدم خودم رو بهش معرف نداره.    ی چندوقته دانشگاه نرفته و از شهرزاد خبر
د؛ اما با حرفام آرومش کردم یترس  یلی. اولش خیسمدادم که پل  یحضکنم و بهش تو

بشم، سواالم رو ازش   یهوارد حاش ینکهآروم و بدون ا یلیکافه بردمش. خ  یهو به 
اجرا کردن  یبه تک تکشون، پاسخ داد. برا ی،ترس یچو اونم بدون ه یدمپرس

ه نفوذ کنه و  اون گرو یبودم، مجبورش کردم که تو یدهکه از قبل کش یانقشه
کرد؛    یفرو برام تعر یشه. اولش قبول نکرد و داستان زندگیار به دست ب یاطالعات 

 یشاما بعد بهش هشدار دادم که اگه قبول نکنه، ممکنه بعده ها براش مشکل پ
جاسوس   یکبشه. خالصه قبول کرد و نقش  جرم، بازداشت    یکو به عنوان شر   یادب

به مشکل بر   هابود که خانواده یزمان  یقاوران، دقد ینکرد. ا  یگروه اونا باز  یرو تو
ازهم جدا شده   ی،لعنت  یزایو اون چ ینخورده بودن و سر اون سند و ملک و زم

 ...یم. بگذریمبود

 :را فرو فرستاد و گفت بزاقش

 !؟یارینآب برام ب یوانل یه یشهم-

د ازجا  او شده بودند، به خودشان آمدند و شهرزا یهاخانه که گرم صحبت افراد
او شده بود، با  یهاصحبت یر برخاست و به سمت آشپزخانه رفت. ذهنش درگ

که آنها باهم نامزد کنند؛ اما   یشهنم یلها دلاتفاق ینکه ا  کرد؛یخودش گمان م
رادمهر گوش   یهاصحبت  باقیکه صبر کند و به    دادیدرونش به او هشدار م  یندا

 یوانبازگشت. ل  یراییآب، به پذ  یوانل  یکفرستاد و با    یرونکند. نفسش را محکم ب
 یارا گرفت. جرعه   یوان ل  یندازد،به شهرزاد ب  یرا به رادمهر داد و او بدون آنکه نگاه 

 .یندو به شهرزاد گفت که بنش یداز آن نوش
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 :اش را قطع کرده بود، ادامه دادکه جمله   یینشست و رادمهر از همان جا شهرزاد

از خانواده و  یچیبودم و ه یتگند داخل ماموربودم... با سو  یتمامور یمن تو-
که من بهش    یتیاون مامور ی. سوگند تودونستمی که افتاده بود، نم  ییهااتفاق

حالش بد  یلیخ ی،بود و از لحاظ روح  یدهد یادیز هاییبودم، آسواگذار کرده ب
  یگه د  چشم  یهبخوام به    یا نرم شه    دلم  یاباعث نشد که من، ذره   ینها بود؛ اما تمام ا
 .بهش نگاه کنم

به شهرزاد انداخت. شهرزاد، متوجه  ینگاه  ی،چشم یر جمله را گفت و ز این
 ین از خودش نشان نداد و به زم یشخودش شد؛ اما واکن ینگاه او به رو ینیهسنگ

 .چشم دوخت

 :کنج لبش نشاند و ادامه داد  یلبخند رادمهر،

. سوگند هم چون یمکن  یر ستگاون باند خالفکار رو د یمچندماه گذشت و ما تونست-
 ی. زمان یمآزادش کرد کرد،یم یهمکار یساون ماجرا نداشت و با پل یتو ینقش

نداره. پدرش معتاد بود و خونه   یزندگ  یبرا ییکه جا  یدکه سوگند آزاد شد، فهم
اومد و ازم کمک    یشم، سوگند پینهم  یمواد، فروخته بود. برا  یدنشون رو سر خر

 ی بودم رو بهش دادم تا اونجا زندگ   یدهخودم خر  یکه برا  یخواست. منم اون واحد
 .یدمشب هم اونجا نخواب یککنه؛ اما خدا شاهده،  

که در ذهنش نسبت به    ییها. همه پلیختآن جمله فرو ر  یدنشهرزاد با شن  قلب
درحال درست شدن بودند و او از آن بابت احساس   یکی یکیاو خراب کرده بود، 

حق به جانب به خودش گرفت.   ییافهرا قورت داد و باز ق  . لبخندشکردیم  یترضا
 .شهرزاد شود بخششتوجه م ی،که رادمهر به همان سادگ   گذاشتی م یدنبا

 :به جمع انداخت و دوباره مشغول شد  ینگاه  یمن رادمهر،
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به ظاهر تموم شده بود. من پرونده رو تموم کرده بودم و از سوگند هم   یهمه چ -
چندهفته گذشت و سوگند با من تماس گرفت. ازم   ینکهتا ا  نبود  یخبر  یچه  یگهد

. قبول  یادبهش گفتم که به اداره ب خواست تا به خونه برم؛ اما من قبول نکردم و
رو به زبون آورد. اون لحظه،  یشد زده م ید که نبا  ییهاکرد و اومد. اومد و حرف 

  یهداخل  ردمکیکنم، حس م یکار چ یدبا  دونستمی حالم بد شد، واقعا نم یلیخ
نجات دادن خودم ندارم. سوگند به من ابراز عالقه  یبرا یکردم و راه   یر باتالق گ

. چون دادمیکنه؛ اما من فقط گوش م  ی زندگ  تونهیکرد و گفت که بدون من نم
. اون روز یفتهب  یبد  یهابزنم و اتفاق  یحرف   ترسیدمینداشتم، م  فتنگ  یبرا  یچیه

ال به  من حوابم مثبته، شاد و خوشح ینکها یال ا خجواب حرفاش رو ندادم و اون ب
  یوونم اوضاع داشت د ین ا یگه. دگرفتی خونه رفته بود و هرروز باهام تماس م

قرار نداشت   وضعیتیبگم، چون سوگند در    یزیچ  تونستمیطرف نم  یک. از  کردیم
وجوانم در عذاب بودم. با خودم  یشپ یگه،که بخواد جواب رد بشنوه و از طرف د

از پشت بهش خنجر   یدار کنی،یم یانتکارت به شهرزاد خ  ینبا ا یدار گفتمیم
 ...زنییم

کرد تا خودش    یانداخت و سع یین در چشمان شهرزاد، حلقه زد. سرش را پا اشک
از  یگر،د یاسکوت کرد و جرعه  یقهتفاوت جلوه دهد. رادمهر، چنددق یرا آرام و ب 

را عقب    یشگذاشت. پاها  یز م  یا به رو. ازجا برخاست و کف دستانش ر یدآب نوش
 :گفت  برد و

رو مو به مو   یز باالخره عزمم رو جزم کردم و بهش تمام حرفام رو گفتم... همه چ-
... کس یبهش ندارم و دلم در گرو یاکردم. بهش گفتم که عالقه یفبراش تعر

 .ایهیگهد
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نگاه جمع را  نیهیقند در دل شهرزاد آب شد. سنگ یلوک  یلورادمهر، ک یآن جمله  با
با  یاز خود نشان نداد و سرگرم باز یواکنش یچخودش حش کرد؛ اما ه یبه رو

 .شالش شد هاییشه ر

رفتم و باخودم گفتم  یششراحت از پ یالکه کل حرفام رو بهش زدم، با خ  یوقت -
تموم شد. باالخره اونم زن بود و غرور داشت، اصال فکرش رو هم  یز که همه چ

اما  دادم؛یدوبارش رو م یدار د یامال زنگ احت یعنی. یفتهاتفاق ب که اون  کردمینم
 .کنه  یکه بخواد خودکش  کردمی تصورش رو هم نم

با دست   یاسمن،.  یختافراد، فرو ر  یگر قلب شهرزاد و د  ی،خودکش  یگفتن کلمه  با
 :گفت  یرلبو ز یددستش کوب یکیآن   یراستش، به رو

 شد؟  یخدا مرگم بده. خب مادر بعد چ -

 :انداخت و جواب داد شایشانیبر پ ینیچ ادمهر ر 

 یصفحه یکه اسمش رو رو  کردمیم یخونه تا اداره رو ط  یر روزها، مس  یهمثل بق-
. انتظارش رو داشتم که زنگ بزنه؛ اما انتظار نداشتم که بخواد باهام یدمد یمگوش

و   سیپشت بوم، صحبت کنه. بعد از اون که تماس رو قطع کردم، با پل یاز باال
رو بهشون دادم. خودم هم  خونمتماس گرفتم و آدرس  یآمبوالنس و آتش نشان 

. خداروشکر  یدمکردم و به خونه رس  یط   یقهدق  یست ساعته رو در عرض ب  یک  یر مس
جون سوگند، آماده  نجات  یرو برا یاز بودند و مراحل مورد ن یده اونا قبل از من رس

م که قانعش کنم اون کار رو  کرد ی. من خودم رو بهش رسوندم و سعکردندیم
و تنها بودنش برام گفت و منم در جوابش سکوت   یشاز بدبخت نانجام نده؛ اما او

بهم داد.   یشنهادپ  یهبه نجات دادنش نداشتم؛ که خودش    یدیام  یچه  یگهکردم. د
فکر   یشنهادشکنم. اول بدون اونکه بخوام به پ  از درخواست کرد تا باهاش نامزد
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لحظه  یهد. یلحظه مغزم سوت کش یهم جواب رد بهش بدم؛ اما گرفت  یمکنم، تصم
اگه خودش رو از اون باال   ی؟کنه چ   یبه خودم اومدم و گفتم، اگه واقعا خودکش

  ی جواب خودم و خدام رو چ  کردم؟یم یدبا یکار اون وقت من چ ی؟پرت کنه چ 
رم رو س خواستمیم ینجاتش بدم؛ اما نکردم؟ وقت  تونستمیم گفتمیم ؟دادمیم

. دادیدادم؟! تمام اون فکرها آزارم میم یبالشت بذارم، جواب وجدانم رو چ  یرو
اون  فهمیدنیقضاوت مردم... اونا اگه م یگهطرف د یکطرف فکرها و از  یکاز 

با خودشون   کردن؟یدرموردم فکر م یکرده، چ  یدختر به خاطر من خودکش
خودش رو بکشه؟   خوادیدختر م ینکرده که ا  یغلط  یهپسره حتما  ینا گفتنینم

 کردمینم یکار  یچ... اگر من ه ینافراد خونه، جواب بد ینشما... هم یناصال هم
 کردین؟ی حرفارو تکرار نم  ینخودش رو خالص کنه، شما با خودتون هم  ذاشتمیو م

اش، نشست. با انگشت شست و سبابه  یصندل ینگفت و باز به رو یزیچ دیگر 
 :د و گفترا ماساژ دا یشهاپلک 

  یه رو قبول کنم. قبول کردم؛ اما به  یشنهادششد که منم مجبور شدم پ ینهم-
و  یادب یشمن و اون پ ینب یاعالقه  یستوقت قرار ن یچشرط... بهش گفتم که ه

ماجرا بو ببره و بازم قبول کرد. قبول   یناز ا د ی. بهش گفتم شهرزاد نبایرفتاونم پذ 
گرفت با    یماز من و شهرزاد، تصم قامگرفتن انت  یو برا یدیمرس ینجاکرد که به ا

برسونه. اون شب... اون  یبشهرزاد آس یاکنه و به من   یبکتاش، همکار یدحم
االن   یشش،پ رفتمیشب قرار بوده شهرزاد تصادف کنه... اگر من... اگر من نم

 ...شهرزاد

 شده بود، یجگ  یرا بست. آقاجان که حساب  یشهاحرفش را خورد و چشم  باقی
او گذاشت و  یشونه یسرش را آرام تکان داد و سمت رادمهر رفت. دستش را رو

 :گفت
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که بهش فکر    یستقرار ن  یگهد یهکه بوده، تموم شده رفته... نه تو و نه بق  یهرچ -
ها و  اتفاق ینبوده که ا ینجوره. قسمت توهم ا یهباالخره قسمت هر فرد  ید،کن
 .یو تو از شهرزاد، چندسال دور بش یفتهب

و خودش را آرام   یدآقاجان سرخ شد. لبش را گز یشهرزاد با آن جمله  هایگونه
 ی. شهرزاد نگاه کردیم یاناش را نسبت به رادمهر بجلوه داد. چقدر راحت عالقه 

بر لب  رنگییلبخند ب  یست،که متوجه شد حواسش ن  یمهر انداخت و زمان به راد
 .نشاند

 :اد و گفتصورتش را به دو طرف تکان د یاسمن،

سوگند رو مثل پگاهم دوست داشتم،   یعنیبگه، من بهار...    یچ   دونهی آدم واقعا نم-
 .یارهبالها رو سرمون ب ینروز بخواد ا یهکه   کردمیفکرش رو نم یچوقته

 :یدو روبه رادمهر پرس یدبه صورتش کش یدست  ،علی

 !ی؟کرده بود  یموضوع رو تا االن ازمون مخف  ینا یچ  یبرا-

 :زد و جواب داد یپوزخند رادمهر 

دختر نامزد کردم که قصد داشته خودش رو بکشه و    یهبا    گفتمی! مگفتم؟یم  یچ -
  ین من بود یجاکار رو نکنه درخواستش رو قبول کردم؟! شما اگر   ینا ینکه واسه ا

 کردین؟یم یکار چ

 :یدآورد و پرس یرونب یبشرا از ج یگار برخاست. پاکت س یشازجا امیرعلی

 !یشه؟م یبکتاش چ  یدخانم و حم ینا یفلحاال تک -
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بود، صورتش را باال آورد و نگاهش را به صورت   یینکه تا آن موقع سرش پا  شهرزاد
داد.  یهتک یز م یرادمهر دوخت. رادمهر ازجا برخاست و به لبه یدرهم و عصب

 :قالب کرد و جواب داد ینهس  یدستانش را به رو

 ییشنها ییجهرو بدم دست بازپرس تا نت پرونده ید. بایستمعلوم ن یچیفعال ه-
حکم حبس ابدش امضا   یروز بکتاش مشخص شده. د  یدحم  یفرو اعالم کنه؛ اما تکل

 .خورهی چندسال حبس م  کرده،یم  یبا مجرم همکار  ینکهشد، سوگند هم به خاطر ا

به رادمهر انداخت   یداشت، نگاه   یشکه در صدا  یزبان شهرزاد باز شد. با لرز  قفل
 :ید ب پرسو مضطر 

 !یم؟کن  یکار چ  یدع... با! اون موقی؟چ   یشمونپ  یاداگه... اگه آزاد بشه و دوباره... ب-

به او   یشده بود. مهربان، نگاه  یختهرادمهر با لبخند کمرنگش آم یابرو یانم اخم
 :انداخت و جواب داد

  کدوم   یچبه ه ذاریمینم یم،تا من و همکارام هست افته،یاتفاق نم ین... ایشهنم-
 .برسه یبخانواده آس  یاز اعضا

نگاه،   ینکه از ا یشدم یصورت شهرزاد قفل شده بود. چندوقت  یبه رو نگاهش
تک   یرا داشته باشد. با صدا  یبایشز  یاو و چهره   توانستیمحروم شده بود و نم

سمت  یلشگرفت. بر خالف م  یز را از م اشیه آقاجان به خودش آمد و تک یسرفه 
 :آقاجان رفت و گفت

 .اداره بزنم، با اجازهسر به   یه ید. باکنمیزحمت رو کم م یگهمن د-

  یدپارکت کوب یرا به رو یشداشت از خانه خارج شود؛ که آقاجان نوک عصا قصد
 :و گفت
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به حرفام گوش کن، بعد هرجا   ینمنم حرف دارم، بش ی؟گفت بر  یک   ینم،بب یسا وا-
 .یبر تونییم یخواست 

به ساعتش انداخت و بعد از  یخشک شد. نگاه  یرهدستگ یرادمهر به رو دست
 .نشست و به آقاجان چشم دوخت یهمان صندل یرو   یهشت چندثانگذ

 :را صاف کرد و روبه جمع گفت یشصدا آقاجان،

  ی و خداش؛ اما وقت   دونهیبچه ندارم. خودش م  ینا  یدرمورد کارا  ینظر  یچمن ه-
  یشه نم  یشمجبور بوده و کار  رو انجام بده، پس واقعا  یکار  یهمجبور بوده    یگهکه م
 .کرد

 :مکث کرد و دوباره ادامه داد یاز گفتن آن جمله، کم بعد

  ینکار ا ید کرد، نبا  یدختر رو گرفت و به عنوان نامزدش به ما معرف  یه رفت دست -
اما خب جوونه و هنوز تجربه  یداد؛کم تحمل و صبر به خرج م  یه ید. باکردیرو م
مادربزرگتون   یارو انجام بدم که مادر  یکار  خوامیم گمیم ینارونداره. اگه ا یکاف 

 .نداد افعمرش کف یعنینتونست انجام بده... 

بود و شهرزاد،   یانشوندر چشمان شهرزاد، حلقه زد. کاش او هم امروز در م اشک
پلکش   یر ز یجا کند. دست  یزشخودش را در آغوش گرم و محبت آم توانستیم

 .کردو به صورت آقاجان نگاه   یدکش

االن  یرعلی،. امدمیسر اصل مطلب و ماجرا رو کشش نم  یرمم یگهخب د یلیخ-
 !یم؟چندم ماه هست

 :را روشن کرد و جواب داد یلشموبا امیرعلی،

 !چطور؟ یم،اسفند یستب-
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 :سرش را تکان داد و گفت آقاجان،

 .یمخب پس هنوز وقت دار-

 :را به رادمهر کشاند و ادامه داد نگاهش

 !ی؟کن  یکار چ یمونده. شما موظف  یدتا ع یگهه روز دباباجون، د-

 :به او انداخت؛ که خودش ادامه داد یپرسشگرانه، نگاه  رادمهر 

  یمدنبال من که بر  آییم  یگیری،دسته گل م  یهو    یرینی جعبه ش  یه پس فرداشب،  -
 .آرییشهرزاد رو به عقد خودت در مو  کنیی رو م  یهقال قض یگهخونه عموت. د

آقاجان گرد شدند. بزاق دهانش را فرو فرستاد و لبش   ید با جمله شهرزا چشمان
خودش را باد زد و سرش را   یاست. کم یدهکه اشتباه شن  کردی. گمان میدرا گز

بر لب آورد و ازجا برخاست.    یانداخت. آقاجان از شرم شهرزاد، لبخند کمرنگ   یینپا
 :و روبه جمع گفت یدکش  اییازهخم

 .بخوابم رمی. من میشپ یر خ-

 :گفت  کرد،یم ی تا اتاق را ط  یراییکه مسافت پذ  درحالی

 .در رو قفل کنه یرون،که از خونه رفت ب  ینفر ینآخر-

به ساعتش انداخت و  یخارج شد. رادمهر، نگاه  یراییجمله را گفت و از پذ این
 :گفت

 .شما رو برسونم بعد برم یمبر  یاینبرم اداره، بابا ب یدشده با یرممن د-

 :روبه رادمهر گفت یرعلی،بدهد که ام یصد داشت جواب ق علی

 .رسونیمی پسرم، تو برو به کارات برس. ما بابا و مامانت رو م خوادینم-
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جمع را ترک کرد.  یشد و بعد از خداحافظ  یرهخ یشدر صورت عمو یکم  رادمهر 
  را به   یاسمن   یهادست  یآقاجان را باور نکرده بود، گرم  یهاشهرزاد که هنوز حرف 

 ی گرفت و به او کشاند. لبخند کمرنگ   یندستانش حس کرد. نگاهش را از زم  یرو
 :و اروم گفت یدشدر آغوش کش یاسمنزد؛ که 

راستش   خواستیم،یمبگم... باالخره همون شد که رادمهر و ما    یواقعا چ   دونمینم-
 کردمیبود که حس م ینفقط ا یلشدل رسم،ی به سوگند م یلیخ یدیدیاگه م

رو نداره. رادمهر به ما گفته بود که پدر، مادرش خارج هستن و   یو کستنهاست 
. خداروشکر مراقبش بودم و  مهواش رو داشته باش یدبا کردمی فکر م ین،هم یبرا

 ...یتو عروسم شداالن وجدانم راحته؛ اما االن که 

اش قند در دل شهرزاد آب شد. لبش را با زبان، تر کرد و چهره  یاسمن،  یآن جمله  با
چرا؛ اما    دانستینگاه کند. نم  یو عل  یاسمنبه صورت    کشیدی. خجالت میدرا دزد

درموردش فکر کنند. فشار کوچک   یگر جور د  یکآنها    ترسیدیهنوز هراس داشت. م
 .او شد یه فکرهامانع ادام یاسمن،دست 

 :یدو پرس ید خند  یز ر یاسمنبه او انداخت؛ که  یکوچک   نگاه

  ی و عموت هم همون عل یاسمنمخترم؟! من همون د کشییخجالت م ی از چ -
خجالت بکشه، من و  یدکه با یخجالت نداره، اتفاقا کس یگهسابقه. پس د

هامون از سوگند، به  ها و مراقبت که با محبت  یمخجالت بکش ید... ماها بایمعموت
 !یزم . مارو ببخش عزیمکرد  یانتتو خ

 :جواب داد چشمم را با دست، پاک کرد و یاشک گوشه شهرزاد،

صورتتون نگاه کنم، راستش  یتو یلیخ تونمی توروخدا، من خودم هنوز نم یدنگ-
 ...هم کشم،یهم خجالت م کشم،یخجالت م
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 :او گذاشت و گفت یانهش  یدستش را رو علی،

که تو   هایییسخت  یم،به تو بد کرد یلی. ما خیگهراست م یاسمنشهرزاد جان، -
. مادرت یتنها بود  یلیراه خ  ینا  یتو تو  یده؛کشهزارمش رو رادمهر ن  یک  یدی،کش

 ...اواخر هم که مادرجون  ینو بعدش رادمهر و ا  یاز دست داد  یشرو که چندسال پ

درمورد او و پدرش    ینادرست   یهاخاطر بود که قضاوت  ین به ا  د یادامه نداد. شا  دیگر 
ود،  ز  یلیکه خ  یدرس یجهبه آن نت یر به حرفش گوش داشت و د یر د یلیداشت. خ

 .شد یر زود، د یلیو همان شد. خ  ید! آن را نفهمشودیم یر د

 .آنها را به خانه رساندند یرعلی،نگفت و همراه ام یزیچ یگر د شهرزاد،

*** 

تعجب کرد. رادمهر   یشده، کم  یدهچ  یلوسا   یدنخانه را باز کرد و داخل شد. با د  در 
  یاسی بنفش  یهالاز مب  یخبر یگر را عوض کند؟! د یلفرصت کرده بود تا وسا یک 

را به   یدعوض شده بود. دسته کل یاکرم، قهوه  یهابا مبل یشاننبود و اکنون جا
 یدمانصبح تا عصر آنجا نبود و چ یکشد.  یراییکرد و وارد پذ  یزانآو یدیجاکل

کرم،   هاییواریکنج لبش نشاند و به کاغذ د  یکرده بود. لبخند  ییر تغ یار خانه بس
که   آورد؛یب  یرونب یف،را از داخل ک یلشداشت موبا. قصد یددست کش یاقهوه
 .یدرا از داخل اتاق خواب، شن یکس  یصدا

تماس شد و به سمت صدا گام برداشت. وارد راهرو شد و به اتاق خودش    خیالبی
 یره . دستش را سمت دستگیندمشتاق بود تا آن اتاق راهم بب  یلی. خیدو رادمهر رس
که   فهمیدیشده بود، اصال نم  یجبلند شد. پاک گدختر،    یک  یخنده  یبرد؛ که صدا

که رادمهر   ییهاا با سقارشدر اتاق را باز کند. مخصوص ترسیدیچه خبر است؟! م
 .بهش کرده بود
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تخت به   یدنکس در اتاق نبود، با د  یچترسش مقابله کرد و در اتاق را گشود. ه  بر 
 .شد یخو چند دست لباس زنانه، مو به تنش س یختههم ر

دور و برش را نگاه کرد و متوجه    یلرزانش را صاف کرد و وارد اتاق شد. کم  نوهایزا
انداخت؛ اما صورت دختر در   ینگاه   ینهشد. به آئ  یششآرا  یز پشت م  یحضور فرد

 .معلوم نبود ینهآئ

اش گذاشت و شانه یرا فرو فرستاد و سمتش گام برداشت. دستش را رو بزاقش
و   یدکش  یبلند یغ. جیداد و بشاش سوگند را دش یبزند؛ که چهره یخواست حرف 

 .از دستش افتاد یلموبا

 :زمزمه وار گفت یرلب،و زرا به دو طرف تکان داد  صورتش

 ...... نهیستین ینجاا یگهتو... تو د شه،ی... نه نمشهینه... نه... نم-

  ید نشست. دستش را سمت کل  یشو سرجا  ید از خواب پر  یلش،زنگ موبا  یصدا  با
حاصل   ینانشان، اطمکه از اتاق و خانه  یاند و چراغ اتاق را روشن کرد. زمان برق رس

 .یدبه صورتش کش یفرستاد و دست  یرونکرد، نفس حبس شده اش را ب

 .لرزیدیآب شده بود و از ترس بدنش م یسخ لباسش

شد. دستش را دراز کرد و  یلشزنگ موبا یمتوجه صدا یقهاز گذشت چنددق  بعد
جواب دادن،   ی. برایختناشناس، قلبش فرو ر  یشماره   یدنبا د  را برداشت.  یگوش
 ید کش  یقیباره تماس قطع شد. نفس عم  یکچه کند؛ که    دانستی داشت. نم  یدترد

اعالن اس ام اسش بلند شد.   یتخت بگذارد که صدا  یرا رو  یل و قصد داشت موبا
 .را باز کرد یامرا برداشت و با ترس پ یلموبا

 .دهمنم رادمهر، جواب ب-
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کنج لبش نشاند و    ی،لبخند کمرنگ  او به خودش آمده باشد. یکه با جمله   انگار 
 :بوق، جواب داد یکخودش با او تماس گرفت. بعد از گذشت  

 !ی؟شهرزاد... خواب بود-

 :لبش نقش بسته بود، جواب داد یکه به رو  یو با لبخند یدرا مال چشمش

 .یدماب پرازخو یدم،خواب بد د یهآره؛ اما  یعنینه... -

 :انداخت و گفت اشیشانیبر پ چینی

باهات حرف   خوامی. میینپا یاآماده شو ب آدیان شاء اهلل. اگه خوابت نم یرهخ-
 .بزنم

گفت و ازجا برخاست. به سمت کمدش رفت و    یابپرسد، باشه  ی آنکه سوال بدون
 .تنش کرد یابا شال سرمه  یمشک  یبارون  یک

به خودش انداخت    ی از اتاق خارج شود؛ که نگاه   را برداشت. قصد داشت  موبایلش
 :گفت  یرلبو ز

 .ینهبب یافهق  ینکه منو با ا  کنهیخب االن سکته م-

را باز کرد و  یرا با رژ لب، سرخ کرد و از اتاق خارج شد. در ورود یشهالب کمی
 .یندرا بب ینشچشم چشم کرد تا ماش

را   ینتش رفت و در ماش. به سمزندیه چراغ مک  یدرا د ینشگذشت و ماش  کمی
 :گفت  یرلبرا باز و بسته کرد و ز یشهاباز کرد؛ اما تا نصفه بازشد. چشم

 .یشهبار ترمزش خرابه، االنم که در باز نم یهبار کمربندش خرابه،  یه-
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در ور رفت و  ییرهبا دستگ یکمربندش را باز کرد و سمت در خم شد. کم  رادمهر 
. اشاره کرد تا در را باز کند و شهرزاد داخل  درستش کرد یقهت چنددق بعد از گذش

 .نشست ینماش

که   یسالم داد؛ اما رادمهر سمتش خم شد و درحال یرلب بهش انداخت و ز نگاهی
 :جواب داد کشید،یکمربند را م

 .سالم؛ اما اول کمربندت رو ببند یکعل-

را  یشهافتاد که رادمهر، پلکآن روز ا یاد. یختفرو ر یکیشهرزاد از آن نزد قلب
 :گفت  یرلب. بزاقش را فرو فرستاد و زیدبوس

 ...سالم-

به صورت سرخ او انداخت و   ینگاه  بست،یکه کمربندش را م یدرحال رادمهر 
 .همراه با تکان دادن سرش، جواب سالمش را داد

به ساعتش  یرا روشن کرد. شهرزاد، نگاه  ینخودش نشست و ماش سرجای
به رادمهر انداخت  یهفت صبح است. نگاه  انداخت و تازه متوجه شد که ساعت 

 :ید و پرس

 !شده؟! آخه ساعت هفت صبحه یزیرادمهر چ-

 :و جواب داد یدخند یکم  رادمهر 

 اومدی؟ینم یدیدی،ساعت هفته؟ اگه ساعت رو م یدیاالن فهم یآخ -

 :رد و گفتاخم ک یکم  شهرزاد،
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شده   یدار بلش بق ینهم یبرا یدم،د ینبود، گفتم که خواب بد ین منظورم ا یر نخ-
 .بودم

 :گفت  یرلبسرش را آرام تکان داد و ز رادمهر،

 .با تو صحبت کنم یامگفتم اول ب  ینهم ی. برایدمد یمنم خواب بد-

اش بپرسد که رادمهر، انگشت سبابه  ینگران شد و قصد داشت سوال یکم  شهرزاد
 :او گذاشت و گفت یهالب  یرا رو

 .ذره صبر کن هیفقط  گم،یرو بهت م یز همه چ گم،یم-

 .به انگشت او انداخت ینگاه  شهرزاد،

 :گفت  یرلبنگاهش را از جلو به صورت او کشاند و ز رادمهر،

 .کنمیال اهلل اال اهلل نکن دختر، االن تصادف م-

 یارا گوشه  یندفعه رادمهر ماش  ینو باز همان کار را تکرار کرد و ا  یدخند  یز ر  شهرزاد،
 .او باشد یتا روبه رو یدچرخ یرد و کمپارک کرد. کمربندش را باز ک

 :و گفت یدکش  یشش به ته ر دستب

 .بگم خواستمیم یرفت چ  یادم. اصال گمیم یزاچ یننکن، واسه هم گمی م یوقت -

 :را باال انداخت و جواب داد  یشهاشانه شهرزاد،

 ...انگشتت رو خواستییخب به من چه؟! م-

سرش را تکان   یقه،. بعد از گذشت چنددق ادامه نداد  یگر نگاهش کرد و او د  رادمهر،
 :داد و روبه شهرزاد گفت
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 یسر  یهاما قبلش من خودم اومدم تا    ی؛خواستگار  یایمشهرزاد... ما قراره امشب ب-
 .بدم یحتوضرو برات واضح  یزاچ

 .سرش را آرام تکان داد و منتظر شد تا او حرفش را بزند شهرزاد،

  یا روز  یه. امکان داره یستاصال مشخص نو زمان کارم  یسمپل یهشهرزاد، من -
ماه پشت سرهم خونه باشم و   یکنباشم. ممکن هم هست که  یشتپ یشتر،ب

 .یهاز دوم یشتر ب ینرم؛ اما امکان اول ییجا

 :و ادامه داد یدش کشبه گردن دستی

برم اونجا،  یدبهم زنگ بزنن و بگن که با یوجود نداره، وقت  یکار من مرخص  یتو-
 .آمیساعت م ینا یا آمیبگم امروز نم تونمینم  یگهرم. دب یدبا یعنی

 :گفت  ید،شهرزاد را د یهکه سکوت طوالن  زمانی

  ین سوال بپرسم. ا یه که امروز اومدم ازت   ینها یگهد یمسئله و مسئله  ینا یکی -
 .مهمه، پس لطفا با دقت بهش فکر کن و با عجله جواب نده یلیسوال خ

بپرسد؛ اما   خواهدیکه چه م دانستی. نمیدترس یلحن رادمهر، شهرزاد کم با
 .است یمهم و ضرور یلیمطمئن بود هرچه که هست خ

 :ید شد و پرس یرهچشمان او خ به یمبعد از گفتن آن همه مسئله، مستق رادمهر 

 یسپل  یهو با    یایمن کنار ب  ییچیدهسخت و پ  یط شرا  ینبا ا  تونییشهرزاد... تو م-
. پس  یمداره و نه تا ی گفتم، کار و بار من نه مرخص  ! همون جور کهی؟کن  یزندگ 

 .خوب فکر کن و امشب جواب بده

در جوابش  یزیآنقدر محو چشمان او شده بود؛ که پاک فراموش کرد چ شهرزاد
 :به خود آمد و جواب داد یش،هاچشم  ی. با تکان دست او جلویدبگو
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 .کنمیباشه... باشه بهش فکر م-

 :ید رد و پرسبر لب آو یلبخند رادمهر،

 خواییم ییاداره باشم، اگه جا ید! من که تا ساعت ده بایم؟خب، حاال کجا بر-
 .بگو برسونمت ی،بر

 :و جواب داد یدکش  اییازهخم شهرزاد،

 .خونه یمبر یشهبرم رو تختم و بخوابم، اگه م خوامی آره م-

مان کرد زد و گ  یرا روشن کرد. شهرزاد لبخند  ینچشم برهم گذاشت و ماش  رادمهر،
نداشت تا به آن  یازین یگر فکر کردن ندارد، جوابش مشخص بود و د یگر که د

 .مسئله فکر کند

به رادمهر  یسوپر مارکت نگه داشت. نگاه  یک یجلو یقه،از گذشت چنددق بعد
 :یدانداخت و پرس

 !یسادی؟وا ینجاا یواسه چ -

 :داد جواب داشتیپولش، بر م یفک  یکه کارتش را از تو  یدرحال رادمهر 

 یبخور یزیچ یه یدبا یرون،ب یایبه بعد هروقت با من ب ینباشه، از ا یادت ینوا-
 .خونه یو بعد بر

 :و گفت  یدخند یکم  شهرزاد

 .بخورم تونمیآب هم نم یوانل یهوقت صبح  ینواا مگه زوره؟! من ا-

 :زد و گفت یچشمک  رادمهر 

 .خورییم-
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  یره رداشت. شهرزاد به رفتن او خخارج شد و به سمت سوپرمارکت قدم ب   ینماش  از 
شد و با خودش فکر کرد که چقدر دلتنگش بوده است. چقدر منتظر مانده است تا 

رادمهر   یلموبا  کرد،ی. همان طور که فکر مینددر کنارش بب  یکآنقدر نزد  ینجور،او را ا
خط ناشناس، قصد   یدن ل انداخت و با دیبه موبا ینگاه  یاتفاق  یلیروشن شد. خ

را خواند. قلبش با خواندن جمله   یاماز پ یرا کنار بگذارد؛ که قسمت  یلباداشت مو
 .را خواند یمهنصفه و ن یامرا برداشت و پ یل. موبایختفرو ر

 ...یهباهات صحبت کنم.    ید. بایستحالم اصال خوب ن  یشم،پ   یاتوروخدا امشب ب-

خراب شد؛  کرد. حالش آنقدر   یخو تمام بدنش  یدرا درهم کش یشهااخم شهرزاد،
 .را بخواند، نداشت یامپ هیتوان آنکه بق  یکه حت 

شده   یدار ربط نبود. بعد از آنکه از خواب ب  یب   یلیبود، خ  یدهکه صبح د  یخواب   پس
امکان ندارد؛ اما مثل آنکه داشت و آن   یزیچ ینبود، با خودش گفت که همچ

 .کابوس قرار نبود که حاال حاالها تمام شود

 یرا خاموش کرد و همان جا یلموبا شد،یم یکنزد ینماش رادمهر که به یدند با
 .کرد خودش را آرام جلوه دهد  یو سع یدکش  یقیگذاشت. نفس عم  اشی قبل

جعبه که داخلش دو   یکرا باز کرد و پشت به فرمان نشست.  یندر ماش رادمهر 
 :هات چاکلت بود را سمت شهرزاد گرفت و گفت یوانل

 .بخور تا سرد نشده-

مگه سوگند  کردیشد. با خود گمان م یرهخ ینرا برداشت و به زم هاوانیاز ل یکی
داده است؟! دستش را مشت کرد  یام! پس چطور به رادمهر پیست؟بازداشتگاه ن

 :گفت  یرلبو ز
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 !کنی؟یم یازم مخف  یچرا دار-

 !ی؟گفت   یجانم؟! چ -

 :شد و جواب داد یرهصورت متعجب رادمهر خ به

 .چقدر داغه گفتمی... داشتم میچینه... ه-

 :شکوک سرش را تکان داد و گفتم رادمهر،

 .! بخور تا سرد نشدهیآره... داغه؛ اما خوبه واست. هوا سرده ممکنه سرما بخور-

و باز مشغول فکر کردن شد. اصال تمرکز نداشت   ید از هات چاکلت را نوش ایجرعه 
  یده گردنش کشب یبه جز آن موضوع فکر کند. دست  یگرید یز به چ توانست یو نم
انداخت. همان لحظه روشن شد و زنگش به    یرادمهر نگاه   یلموبابه    یرچشمیو ز

 .صدا در آمد

صفحه   یاسم رو  یدنرا برداشت. با د  یلگذاشت و موبا   یشپا  یرا رو  یوانل  رادمهر،
کردند.   یدن اخم کرد و رد تماس داد. دستان شهرزاد شروع به لرز یکم

  شد، یم یده د یشکه به وضوح در صدا  یبا لرزرا به هم فشرد و  یش هاانگشت
 :یدپرس

 ی؟بود؟! چرا جواب... نداد ی... ک یک -

به او   یکاپشنش گذاشت و بدون آنکه نگاه  یبرا داخل ج یلشموبا رادمهر،
 :جواب داد یندازد،ب

 .یستمهم ن یلیخ یچیه-

 :ید به شهرزاد انداخت و پرس نگاهی
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 .برم اداره یدنم و هم باتورو برسو ید... هم بایمبر ی،اگه خورد-

 :اخالقش شد. بغضش را فرو فرستاد و گفت  ییر متوجه تغ شهرزاد

 .... تموم شدیگهد یمنه... بر-

 یبه رو یاتشرا در دستش مشت کرد که محتو یوانل یت،زور حرص و عصبان از 
که   سوگند بود یهاو حرف یام. آنقدر ذهنش مشغول آن پیختپوست دستش ر

به شهرزاد انداخت و   ینگاه  یرچشمیستش نشد. رادمهر، زاصال متوجه سوزش د
 :پوست دستش شد، بلند گفت یکه متوجه قرمز  یزمان 

 شد دستت؟   یچ   ینمبده بب  ی؟کرد  یکار با دستت چ  ینحواست کجاست شهرزاد؟! بب-

قرمز شده بود،  یبه دستش که که تاول زده و کم ی به خودش آمد و نگاه  شهرزاد
اش کرد. چشمش را روانه گونه   یفاده کرد و اشک گوشهنداخت. از آن فرصت استا

را روشن کرد و با سرعت    ینشهرزاد را مشاهده کرد، ماش  یتفاوت   یکه ب   یرادمهر زمان 
 .به سمت درمانگاه حرکت کرد

شد. در سمت شهرزاد را باز کرد و  یادهپارک کرد و به سرعت پ یارا گوشه ماشین
  یرش درمانگاه شدند و رادمهر به سمت پذ شود. هردو وارد یادهکمکش کرد تا پ

 .رفت

 :یدپرس یرلببه پوست دستش انداخت و ز ینگاه  شهرزاد،

 !چرا... چرا درد ندارم؟-

بسوزد؛ اما تو آن  یاشود  یدهسخت است که دستت بر یلیسخت است، خ خیلی
  یشتر را ببرپا است و تو درد آن  یطوفان بزرگ  یک درونت  یعنی ینا. یرا حس نکن

 .شوییه ممتوج
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کرده بود و او قادر به قورت دادنش نبود. آنقدر   یر گ  یشمانند سنگ، در گلو بغضی
به   دانستینم یگر را تجربه کرده بود که د یکوچک و بزرگ   یهااواخر اتفاق ینا

 !کند  یهگر  یر دل س  یکخاطر کدامشان، 

 :ید به سرعت، سمتش آمد و پرس دمهر را

 ی؟درد دار یلی! خکنی؟یم یهچرا گر ی؟بهتر ی؟شهرزاد... خوب -

  یاید؟ از او بدش ب  توانستی به صورت او انداخت. چرا هنوز هم نم  ینگاه   شهرزاد،
در چشمانش نگاه    توانست ی که بهش کرده بود، باز نم  اییچرا با وجود آن همه بد

 یبود برا  یو مسکن کردیعمل م  ینمورف  یکشهرزاد مانند    ینکند؟! چشمان او برا 
 .دشهرزا یهازخم

شهرزاد را در دست گرفت. هردو به   یو بازو  یدرا درهم کش یشابروها رادمهر،
 اتاق رفتند. رادمهر قصد داشت وارد یکسمت 

 :را گرفت و گفت یشجلو یشود که پرستار اتاق

 !یدوارد بش تونیدیها هست، شما نم بخش خانم ینجاقا اآ-

کرد. پرستار،   یتتاق هداسرش را آرام تکان داد و شهرزاد را به داخل ا رادمهر،
 ی. قبل از آنکه رویندها بنشاز تخت یکی یدست شهرزاد را گرفت و گفت که رو

بود و    به رادمهر انداخت. مشغول صحبت با تلفن  یبرگشت و نگاه   یند،تخت بنش
 .کردیصحبت م یعصب یلیخ

  ین نگران و غمگ کند،یو گمان کرد که او با سوگند صحبت م ید لبش را گز شهرزاد
که از او    خواستی. اصال دلش نمیدبود. دوست نداشت که رادمهر به او دروغ بگو

مسئله را باز کند و از رادمهر، چند سوال بپرسد؛ اما    توانستیدروغ بشنود، کاش م
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 یپا بگذراد و از او درباره یر را به ز رشتا غرو دادی. دلش اجازه نمانستتوینم
 .بپرسد  یسوگند، سوال

به او انداخت و متوجه شد که درحال   یتار به خودش آمد. نگاه پرس یصدا با
 .است یدادن دستور و العمل استفاده از پماد ضد سوختگ  یحتوض

 افتادی اتفاق نم ینکاش ا  یانداخت و بغضش چند برابر شد. ا یدستش، نگاه  به
 یه گر یر دل س یکو  بودیتختش م ی. دوست داشت رورفتیو او به خانه م

پرورشگاه را کرده   ی! دلش هواخورد؟یو اون ضربه م  یناز ا یدبا یک   . تاکردیم
ه  ب یبرود و سر دبه مشه ید،بگو یبدون آنکه به کس توانستیبود. کاش م

 .پرورشگاه بزند

 :پماد را سمت شهرزاد گرفت و گفت یجعبه  پرستار،

 ید نبا  ... ان شاء اهلل که زود خوب بشه. تا سه، چهار ساعت دستتیزمتموم شد عز-
بار، مصرف   یکآب بخوره، پس حواست رو جمع کن و پماد رو هر هشت ساعت 

 .کن

د را گرفت و از اتاق خارج  آمد. پما  یینتخت پا  یسرش را تکان داد و از رو  شهرزاد،
 :یدپرس یکنار در، گرفت و با نگران   یوار را از د اشیهشد. رادمهر، تک

 !! پماد بهت دادن؟ی؟شد؟! بهتر یچ -

 :پوستش را فوت کرد و جواب داد یرو یکم  شهرزاد،

 .کنمیم یفبرات تعر ین... تو ماشیمبر یاب-

ش را ببندد؛ اما پوست  نشستند. شهرزاد، قصد داشت کمربند ینداخل ماش هردو
 :دستش سوخت. رادمهر، کمربندش را ول کرد و گفت
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 .بندمیمن م  یسا... وایساوا-

رادمهر سمتش خم شد و کمربندش را   خواست مخالفتش را اعالم کند؛ که شهرزاد
 :شد و گفت یرهبه صورتش خ ی. کمیدکش

 .یشد ینجوری. به خاطر من ایبخور یز چ یهشرمنده، من اصرار کردم -

شده بود. رادمهر،  یره نگفت و فقط به صورت مهربان و نگران او خ یزیچ شهرزاد،
 .یدرا بوس اشیشانی دستش را پشت سر او گذاشت و پ

. رادمهر یدکرد و صورتش را عقب کش یشهارا روانه گونه  یش هااشک شهرزاد،
 :یدداشت، پرس ابرو یکه به رو  یاو شد و با اخم یهامتوجه اشک

 !یگست؟د یز چ یه یهقض یا کنییم یهچرا؟! به خاطر درد گر یهگر-

 :آرام جواب داد یلیرا با زبان، تر کرد و خ اشیده لب خشک شهرزاد،

 .خونه یمبر یشه... اگه مهسوز یدستم... دستم م-

را روشن  ینخودش نشست. ماش یشد و سر جا یرهبه صورت او خ یکم  رادمهر،
شان پارک کرد. خانه یرا جلو ینماش یقه،دق یستفتاد. بعد از گذشت بکرد و راه ا

 .خارج شد ینبا او کرد و از ماش یسرسر  یشهرزاد، خداحافظ 

 :گفت  یرلبرفتنش را تماشا کرد و ز رادمهر،

 یحاال امشب چ  ی؟کرد یکار با دستش چ یننکنه رادمهر، بب یکارتخدا بگم چ-
 ی؟بگ  خواییم

 .را روشن کرد و راه افتاد  ینحاصل کرد، ماش  یناناز آنکه از رفتنش به خانه اطم  بعد

*** 
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 اشیسوختگ  یبه جا یداروها گذاشت. دست  یپماد را بست و داخل جعبه  در 
وارد اتاقش شود؛ که زنگ خانه به صدا در   و ازجا برخاست. قصد داشت یدکش
 .آمد

بود. نفسش را محکم  یفتادهن یفوندر آ  ی کس  یر رفت؛ اما تصو یفونسمت آ  به
 :گفت  یرلبفرستاد و ز یرونب

 .خراب شد یفونآ  ینبابا... بازم ا یا-

صبح   یادآوریسوگند افتاد. با    یادبازکردن در را فشار دهد؛ که    یداشت دکمه  قصد
فرو فرستاد؛ که   ی. بزاق دهانش را به سخت یختودن سوگند، قلبش فرو رو آزاد ب
 .روشن شد  یفوندوباره آ 

 یقیرا برداشت. نفس عم  یفونآ   یقهشد و بعد از گذشت چنددق  یرهخ  یفونبه آ   کمی
 :یدلرزان، پرس یو با صدا یدکش

 !یه؟... کیک -

 دانست ی . واقعا نمکالفه شده بود   یگر جواب نداد و باز زنگ، به صدا در آمد. د  کسی
 .یندبب یدر را باز کند و او را پشت در ورود ترسیدیکند؟! م  یکار چ یدکه با

 :یدرا صاف کرد و باز پرس صدایش

 !یه؟گفتم... ک-

 .شهرزاد باز کن درو، دستم بنده-

را  اشینه راحت شد و نفس حبس شده داخل س یالشخ ینا،ش یصدا یدن شن با
 .راهم باز کرد یدر را فشرد و در ورودفرستاد. دکمه بازکردن  یرونب
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کرد   یو سع یدبه سر و صورتش کش یبه خودش انداخت. دست  یگاه ن ینهآئ در 
کار   ینا،ش یکردن آن موضوع برا  یفتعر دانستیخودش را آرام جلوه دهد. نم

 .پوست دستش را فوت کرد و به سمت در قدم برداشت ینه؟! کم یا است  یدرست 

وارد خانه دستش بود،    یاو قابلمه   یفرا در آغوش گرفته و ک  که نارگل  یدرحال  شینا
 .فشرد و به سمت آشپزخانه قدم برداشت یششد. در را با پا

 .میرمیم یدارم از گشنگ  یم،ناهار رو بکش یاشهرزاد... ب-

بر لب آورد و به سمت آشپزخانه رفت. قابلمه را از دستش   ایی لبخند زورک   شهرزاد،
 .گاز گذاشت  یشعله  یگرفت و رو

 .شد اشیگذاشت و مشغول در آوردن پالتو و روسر  ینزم ینارگل را به رو  شینا،

چقدر استرس دارم... از صبح تاحاال صدبار بابا بهم زنگ   دونیی شهرزاد، نم یوا-
 یامگفت ب  یرسه،م یر کم د  یه. مثکه امشب یشتپ یامسفارش کرده تا ب یزده و کل

 .یوقت دست تنها نباش یه

  ی رو یشهانبود، با انگشت یناش یهاحرف یشکه اصال ذهنش آنجا و پ  شهرزاد
 .جویدی اپن ضرب گرفته و پوست لبش را م

. بعد از آوردیرا در م  یشهاصحبت، لباس  ینو درح  کردیهمچنان صحبت م  شینا
 .یدبه گوش شهرزاد رس ینا بلند ش یصدا یقهگذشت چنددق

 !هشد ک یگدخترجون حواست کجاست؟! همش ته د-

 :، تر کرد و گفتبه قابلمه انداخت. لبش را با زبان  یبه خودش آمد و نگاه   شهرزاد

 گفتی؟یم یداشت  ی... حواسم نبود. چ یدببخش-
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 :به او انداخت و جواب داد ینگاه مشکوک  شینا،

 .یستین ینجاتو؟! انگار اصال ا ی. خوب یستمهم ن یچیه-

 :و جواب داد یدکش  یشبه موها یدست  شهرزاد،

 ...ذره استرس دارم... آخه یهبم... خوبم فقط خو-

 :یددستش را در هوا گرفت و نگران، پرس شینا

 با خودت؟ یکرد  یکار شده؟! چرا تاول زده؟! چ  یشهرزاد دستت چ -

 :و آرام جواب داد یدکش  یروندستش را از دست او ب شهرزاد،

 ...خوادینم یست،ن یمهم یز . چیختروش هات چاکلت ر -

دکتر، اگه خوب نشه و دستت   یمبر  یا! بی؟دکتر رفت  یست؟ ن یهمم یز چ یو چ یچ -
عروس   خواییم یگهتا چند وقت د ینکه! دختر مثل ای؟بمونه چ  ینجوریهم
 .یشهدست که نم ین! با اهایبش

بود  یامدهبه او ن ینکهعروس، داغ دلش تازه شد. مثل ا یکلمه  یدنبا شن شهرزاد
خوب بود؛ اما با آن  یلیخ یز د. همه چچشرا ب  یگاه طعم آرامش و خوشبخت   یچه
 .شد یجاددر دل شهرزاد ا یسوگند که سر صبح آمد، دوباره طوفان  یامپ

 :نشست و گفت ینزم یو از آشپزخانه خارج شد. کنار نارگل رو  یدرا گز لبش

 .ندازیمیرو عقب... م یفوقش عروس  یه؟احاال... چه عجله یشهخوب م-

 :انداخت. دستش را به کمر زد و گفترا باال  یشابرو یتا یک شینا،

همه وقت خود به خود عقب   ینا  یم؟رو عقب بنداز  یشد؟! عروس  ی... چ یدمنفهم-
 .یمشالزم نکرده خودمون هم عقب بنداز یگهافتاد، د
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 :گفت  یرلباخم کرد و آرام ز یکم  شهرزاد،

دمهر مشخص آقا را  ین رو با ا  یفمتکل  یددر کار نباشه... فعال با  اییعروس  یداصال شا-
 .کنم

 :و گفت یدکش  یپوف  شینا

 .گییم  یچ  فهممیوز وز نکن، نم یرلبشهرزاد، صددفعه بهت گفتم ز-

 ینترا باال انداخت و ازجا برخاست. سفره را از داخل کاب یشهاشانه شهرزاد،
به صدا در  یفونکه زنگ آ   یند؛پهن کرد. قصد داشت بنش ینزم یبرداشت و رو

 .رفت و در را باز کرد ونیفه سمت آ ب یناآمد. ش

 !بود؟  یک -

 :جواب داد داشتیبر م ینت،از داخل کاب یگر بشقاب د  یککه   یدرحال شینا

رادمهر بود... فکر کنم اومده ناهار بخوره، آخه عمو و زن عمو امروز رفتن دکتر، -
 .رادمهر ناهار نداشت بخوره ینواسه هم

ا برخاست. به سمت اتاقش راه  سفره پرت کرد و ازج یتکه نان را به رو شهرزاد،
 :یدپرس یناافتاد؛ که ش

 شهرزاد؟ یریکجا م-

 :جواب داد بست،یکه در را م  یاتاقش شد و درحال داخل

 .ذره استراحت کنم یه یرم. مسوزهیندارم غذا بخورم، دستمم م یلم-

شدن در مواجه شد.  یدهکوب یبزند؛ که با صدا یگریقصد داشت حرف د شینا
 :گفت  یرلبگذاشت و ز  ینزم یبشقاب را رو
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 .دونهیدوباره چش شده، خدا م-

 :گفت  آورد،یرا در م یشهاکه کفش  یداخل اتاق شد. درحال  بازشد و رادمهر  در 

 !تو؟ یامشهرزاد خانم ب  یااهلل،-

 :از آشپزخانه خارج شد و گفت شینا،

 .تو یارادمهرجان... ب یاب-

 :زد و گفت یلبخند ینا،ش یدنبا د رادمهر 

 .شدمیوگرنه مزاحم نم ینجاا آییم دونستمی! نمینجایی؟توهم ا یناش اِ -

 :و جواب داد یدخند یکم  شینا،

 یادم یر کم د  یهاومدم تا شهرزاد دست تنها نباشه، آخه بابا  یه؟نه بابا مزاحم چ-
 .امشب

 :یدبه دور و برش انداخت و پرس ینگاه  رادمهر،

 خب شهرزاد کجاست؟! حمومه؟ -

 :.. من کرد و جواب دادمن. یکم  شینا

 .استراحت کنه یرهذره حال ندار بود، گفت م یهنه، -

 :انداخت و گفت اشیشانیبر پ ینیچ رادمهر،

 !سوزه؟ ی! هنوزم دستش می؟حال ندار؟ واسه چ -

 :یدبه او انداخت و پرس  یمتعجب نگاه  شینا،

 شده؟ یدستش چ  دونیی... مگه مدستش
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 یده؟ . االن کجاست؟! خوابشد.. ینجوریکه ا  یمآره باهم بود-

به سمت آن رفت و   لشیاعالن موبا یقصد داشت جواب دهد که با صدا شینا،
جواب  یندازد،به او ب یاخم کرد و بدون آنکه نگاه  یشهرزاد شد. کم یاممتوجه پ

 :داد

 ...یدهآره خواب-

 :گفت  یرلبو ز یدکش  یششبه ته ر یدست  رادمهر 

 .یشهکه نم  ینجوریا-

 :سفره گذاشت و گفت یپلو را رو ایلوب یسد شینا،

 .ینبش  یانگران نباش ب  یگه،د  خورهیم  یزیچ  یه شد    یدار رادمهر... حاال ب  ین بش  یاب-

  ی رو یهبه اتاق او که درش بسته بود انداخت و بعد از چندثان یاول نگاه  رادمهر،
در دست  یر ش یشهبود و ش یدهآرام خواب یلیبه نارگل که خ ینشست. نگاه  ینزم

 .بر لب آورد ی رنگ  یلبخند ب  یش،ابرو  یانانداخت و همراه با اخم م داشت،

به سر و وضعش انداخت و   یظرف او را گرفت و داخلش را پر کرد. نگاه  شینا
 :یدپرس

 !ی؟اداره بود-

 :آمد و جواب داد یرونب یالشاز فکر و خ رادمهر 

ه شب بتونم سرموقع  انجام بدم؛ ک کارامو  یدبعد از ناهار برم. با یدآره... دوباره با-
 .یامب
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  یشب . تا دشدیشهرزاد را متوجه نم یآن کارها یلاو سوخت. دل یدلش برا شینا
سوال   یجا یناش یشده بود، برا  قرار یطور ب  ینکه حالش خوب بود؛ اما حال که ا

 .داشت

م انداخت. نفسش را محک  یکرد و به اتاق شهرزاد نگاه   یباز  یشبا غذا  یکم  رادمهر 
نبود که بخواهد بر   یاست. او آدم  یگرید  یز چ  یهد و گمان کرد که قضفرستا  یرونب

 .یاوردرا در ب هایباز ینا ی،سطح  یسوختگ  یکسر 

نگاهش را به صورت او   ینا،بشقاب انداخت و ازجا برخاست. ش یرا تو قاشقش
 :یدپرس  فرستاد،یاش را به سرعت فرو مکه لقمه  یدوخت و درحال

 ی؟؟! چرا بلند شدشده رادمهر یزی... چیزیچ-

دوبار در زد و  یکی. یستادبه سمت اتاق شهرزاد قدم برداشت و پشت در ا رادمهر 
 :گفت

 .یمباهم صحبت کن یدتو؟! با یامب یشهشهرزاد... شهرزاد م-

چشمش را   یبود، اشک گوشه یدهتخت دراز کش یکه به صورت طاقباز رو  شهرزاد
 .م برهم گذاشتو چش یدپهلو دراز کشنگفت. به  یچپس زد و ه

گذاشت. قصد داشت در   یرهدستگ یزد و دستش را رو یشبه موها یچنگ  رادمهر،
 .به صدا در آمد یلشرا باز کند؛ که زنگ موبا

  یرون را ب  یلشفرو برد. موبا  یبدستش را داخل ج  یض،به در انداخت و با غ  نگاهی
 :آورد و با حرص جواب داد

 ...دارم بله احمد، بگو کار -
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 ینا،و سمت در رفت. ش  یدرا درهم کش  یشکه احمد بر زبان آورد، ابروها  یاجمله   با
 :ید به سمتش رفت و پرس یبا نگران 

 گی؟ی نم یچیشده رادمهر؟ آخه چرا ه یزیچ-

 :در را باز کرد و جواب داد رادمهر 

 .نشده. از اداره زنگ زدن، کار واجب داشتن، گفتن خودم رو برسونم یزینه چ-

کرد و    یخداحافظ  ی. رادمهر، سرسریستادرا تکان داد و کنار ا  به اجبار سرش شینا،
در را بست و به سمت اتاق شهرزاد قدم برداشت. وارد   ینا،از خانه خارج شد. ش 

 :یدپرس ی،اتاق شد و عصب

اما   ینه؛با هزار شوق و ذوق اومد تو رو بب یچارهب ینچته؟! ا یبگ  یشهشهرزاد... م-
 .لقمه هم غذا نخورد یه

 :را پاک کرد و جواب داد  یشهااشک ،شهرزاد

 .ذره بخوابم یه خوامیم یست،... حالم خوب نیرونبرو ب یناش-

 یباهاش صحبت کن. برا  ینبش  ی،! اگه از دستش ناراحت ی؟چ   یعنیکارا    ینآخه ا-
 !آری؟یرو در م یا مسخره باز ینا یچ 

او   یت براحرکا ینزد و با خود گمان کرد که ا ی. پوزخندیدلبش را گز شهرزاد،
 ی هاکس از حال و روز او خبر نداشت، همه مانند سال   یچاست. ه یمسخره باز

خوب  یلیکه شهرزاد حالش خ  کردندیو گمان م دادندیحق را به رادمهر م یش،پ
 .است

 :ن، گفتلرزا ییرا گرفت و با صدا اشینیب آب
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 .کم بخوابم  یهبذار...  یرون،... برو بیناش-

را به رادمهر   یهو از اتاق خارج شد. با خود گمان کرد که قض  نگفت  یزیچ  یگر د  شینا
آن بود؛ که به شهرزاد کمک کند. دوست نداشت که او را آنقدر   یتش. تمام نیدبگو

 .یندو سردرگم بب قرار یب 

او   یحال شهرزاد برا یتاز روا یرا برداشت. متن یلشسمت نارگل رفت و موبا به
  یلباشد. موبا  یاناو در جر  یدگمان کرد؛ که شا. با خودش  یدرا پرس  یلشنوشت و دل

 .مبل گذاشت و به جمع کردن سفره پرداخت یرا رو

*** 

 :گذاشت و گفت  یز م یرا رو پرونده

حل شده،  یز . همه چینکه بهم واگذار کرد  یهاپرونده  ینآخر ینجناب سرهنگ، ا-
 ...فقط 

 :یدپرونده را باز کرد و پرس ی،رستم  سرهنگ

 پروندست؟  ینهم  ! درموردی؟فقط چ -

  ید کش  یششبه ته ر ینشست. دست  یصندل یسرش را آرام تکان داد و رو رادمهر 
 :و آرام گفت

 ...سوگند نامدار-

 اشیشانیبر پ ینینگاهش را از پرونده گرفت و به صورت او دوخت. چ سرهنگ،
 :یدانداخت و پرس
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پس  که هنوز حکمش صادر نشده،  دونییسرش اومده؟ رادمهر م ییخب؟! بال-
 ...یدنبا

 :یدپر  حرف او یانسرش را تکان داد و م رادمهر 

رو برام   یحکم پزشک قانون  یش،ها هفته پبگم... بچه ی که... واهلل چ   یینه... بال-
  یز از همه چ یدمش،خودم رفتم و د  یآوردن. اول فکر کردم اشتباه شده؛ اما وقت 

 .مطمئن شدم

 :یدشد و پرس یرهمتعجب به او خ سرهنگ،

 .یستن یزینوشته بود؟! داخل پرونده که چ یکم چ ح یتو-

کنن؛ اما    یشنه فعال حکم رو داخل پرونده نذاشتم، چون فرستادم تا دوباره بررس-
 !یگستد یز چ یه... مشکل یستن ینمشکل ا

حرفش را بزند. رادمهر، بزاق دهانش را فرو   یسکوت کرد تا او ادامه سرهنگ
 :فرستاد و ادامه داد

و  ی. از لحاظ روح یمارستانا سوگند رو منتقل کردن به تهبچهحناب سرهنگ، -
. اول فکر  یستو اصال حرکاتش قابل کنترل ن یدهد اییجد یلیخ یبآس یروان 

جور بتونه خودش رو نجات بده؛ اما خودم امتحانش کردم. به  یهتا  یشهکردم باز
ردم و ساز کاونجا جا مخفی یندورب یه. یها دستور دادم منتقلش کنن انفرادبچه

 .رو گرفتم یلمشدوساعت، ف یکیبعد از 

 :یدقالب کرد و پرس یز م یرا به رو یشهادست  سرهنگ،

 وضعش خرابه؟ -
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جواب   کرد،ینگاه م  ینکه به زم  یدرحال  یقه،سکوت کرد و بعد از چنددق  یکم  رادمهر 
 :داد

ها چهب یحت  زنه،ی. خودش رو کتک میرهراست باال م یوار جور که از د یه... یلیخ-
 .کنهیو از خنده غش م زنهیبلند قهقهه م یاوقات با صدا یکه بعض  یدنشن

 :را خاراند و ادامه داد اشپیشانی

 .طرف یهاومده،  یشکه برامون پ  یطرف و مشکل بزرگ   یک یناا یاما همه -

 :یدو نگران پرس یدبه صورتش کش یدست  سرهنگ،

 .باشه دهیاور سر خودش ن ییبال یدوارمشده؟! ام یباز چ -

 :را ماساژ داد و گفت یشهابا انگشت شست و سبابه، پشت پلک  رادمهر 

 .فرار کرده-

 فرار کرده... مگه شهر هرته؟  یچ  یعنیکار کرده؟!   ی... چ یگفت   ی! چ ی؟چ -

 :و جواب داد یدلبش کش یبه گوشه یدست  رادمهر،

ها  دادم بچهداده، شماره رو    یامبهم پ  یگهخط د  یه... با  یدمامروز فهم  ینخودم هم-
رو روشن کرد،   یلشکنن، تا االن خاموش بوده، بهشون گفتم هروقت موبا   یبررس

 .یزیمچ یه. فقط نگران یرنباهام تماس بگ

 یاره؟ سرت ب ییبال ترسیی! می؟چ -

همون    یقارو خونده باشه، آخه صبح با شهرزاد بودم. دق  یامشهرزاد، پ  ترسمینه... م-
ه بودم سوپرمارکت. از اون ساعت به بعد هم شهرزاد  رو داده، من رفت  یامموقع که پ

 .شده یگهآدم د یهکرده، اصال   ییر تغ یکل
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 :زد و گفت یشبه موها یفرستاد. چنگ  یرونجمله را گفت و نفسش را ب این

 گمی اوقات به خودم م یخسته شدم. بعض هیگخسته شدم جناب سرهنگ .. د-
  یقه دق یهخالص کن؛ اما به استعفاء بده و خودت رو  یگهتمومش کن. د یگهد

 .شمیم  یمونپش یده،نکش

برخاست. سمت رادمهر رفت و  یز سرش را آرام تکان داد و از پشت م سرهنگ،
 .نشست ی صندل یمقابلش رو

 :هم قالب کرد و گفت یرا به رو  هایشدست

  یچوقت تحمل کرد. تاحاال ه  یداما با  یشه؛درست م  یفرنود... همه چ   یشهست مدر -
حل   ینداره، ان شاء اهلل همه چ  یبه ماجرا باز نشده بود. حاال مورد خانوادت یپا
 یفراموش نکن. بهم گفت  ینوا یچوقته ی، سرگرد ماهر و موفق هست  یه. تو یشهم

قبول کنم که از کارت   تونمی نمگه یمنم قبول کردم؛ اما د ی،سرهنگ بش خوایینم
 !یاستعفاء بد

 :یدپرس یقه،سکوت کرد و بعد از گذشت چنددق کمی

فرار کرد؟!   یشهم هایآسون  ینبه ا یمارستانفرار کرده؟ مگه از ت یحاال چطور-
 کرده و باتو تماس گرفته؟  یداپ یلموبا یچطور

 :غرق در فکر شد و جواب داد یکم  رادمهر 

 یکس  یبرا  ی،خط اعتبار  یه  یدنو خر  یلموبا  یهکردن    یدااما پ  دونم؛ی فرارش رو نم-
چند    یشه،م  یداشروز پ  یه  دونمیکه م  ییهاتو تمام محله نداره.    یمثل سوگند کار

سر شهرزاد   ییبال  ترسمیاما... اما فقط م  یرن؛ازش بگ  ینفر رو گذاشتم تا بتونن رد
 .یارهخانوادم ب یا
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 :و گفت یدکش  یششبه ر یدست  سرهنگ،

دور و بر شهرزاد باشن. خودت هم احمد رو  فرستمینگران نباش، چندتا مامور م-
 .هم نگران نباش یلیکه همه جا با شهرزاد باشه. خ  بفرست

 :به ساعتش انداخت؛ که سرهنگ گفت  ی. نگاه یدکش  یششبه ته ر  یدست   رادمهر،

رو   یتدوماد یگهرو خودت رو آماده کن؛ که قراره تا چندوقت دپاشو... بلندشو ب-
گه  نه؟ ا یا یدهرو فهم یهقض ینبه شهرزاد نگو، اول بب یزی. فقط فعال چینیمبب

 .نگو یچیبود، توهم ه یدهنفهم

 :سرش را آرام تکان داد و گفت رادمهر 

رو گذرونده، واقعا   یبهش بگم. شهرزاد هم لحظات سخت  یچیاصال قرار نبوده ه-
 .نگرانش نکنم یشتر بهش نگفتم تا ب ینواسه هم یده،کش  یسخت  یلیخ

 :ازجا برخاست و سمت در رفت. در را باز کرد و گفت سرهنگ

 نه؟ یا بینیمیتورو م یباالخره ما عروس ینیمکن بب  یکار  یهداماد.. برو  برو آقا-

با   یبرخاست. بعد از خداحافظ  یشبر لب آورد و ازجا یلبخند کمرنگ  رادمهر 
شب آماده شود.   یسرهنگ، از اداره خارج شد و به سمت خانه حرکت کرد تا برا 

. هرچه قدر  یاورداد ببر سر شهرز  ییسوگند بال ترسیدی. مزدیدلش شور م یلیخ
و   دادی نم یجواب  سک  یچپرس و جو کرده بود که او چطور فرار کرده است، ه

از او داشتند؛    یلمف  یک . تنها  دادندیرا نشان نم  یز چ  یچ مدار بسته هم ه  هاییندورب
 .بود یشکه او مشغول خوردن داروها
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هم   یشهابه چشم  یگر روزها د ینشد و در را قفل کرد. ا ینسوار ماش رادمهر 
را روشن کرد    ینماش  ی. بخارافتدیب   یپلک بزند و اتفاق   ترسیدینداشت. م  یناناطم

 .و راه افتاد

*** 

را   یامبه خودش انداخت. کاش امروز آن پ  ینگاه   ینهرا شانه کرد و در آئ  موهایش
مختلف و جورواجور را در سرش گذرانده   یبود. از صبح تا االن، هزارتا فکرها  یدهند

را داده  یامحتما سوگند آن پ گفتی. با خودش میامدن یزدستشچ یچما هبود؛ ا
 کردیبعد، حرفش را عوض م ییقهادمهر او را بازداشت نکرده؛ اما چنددقاست و ر 

رادمهر  کردیباشد چه؟!« مدام گمان م یاندر م یگر زن د یک ی: »اگر پاگفتیو م
 .کندیم یبه او نامرد

و ازجا برخاست.   یدکش  یقیمزخرفش را پس زد. نفس عمو تمام افکار    ید را گز  لبش
زنگ در،  یخودش انداخت و از اتاق خارج شد. با صدابه  یبار نگاه  ینآخر یبرا

و   یارویی که پدرش باشد. هنوز توان رو  کردی ضربان قلبش نامنظم شد. دعا دعا م
بله  و او جواب شدیتمام م  یز مقابله با رادمهر را نداشت. درسته امشب همه چ

 .به نفع شهرزاد بود افتاد،یآن اتفاق م یرتر اما هرچه د داد؛یم

 :زد و گفت یرا برداشت و دکمه بازشدن در را فشرد. لبخند یفونآ  شینا

 اومدن... شهرزاد... شهرزاد؟-

را داد. به سمت آشپزخانه   ینا را باز و بسته کرد و جواب ش یش هاچشم شهرزاد،
 .مشغول کرد ی،رفت و خودش را با دم کردن چا

مبل   یها خوش آمد گفت. همراه آنها رورا باز کرد و به مهمان یدر ورود شینا
 .نشست و مشغول گفت و گو با آنها شد
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. لبخند  بردیبم رادمهر، گوش شهرزاد را قلقلک داد. چقدر از آن صدا لذت م صدام
بود که  گذاشت. چقدر بد  ینیها را داخل سلبش نشاند و فنجان یگوشه  ی،کمرنگ 

داشت؛ اما خودش دوست   یدهم نداشت... نداشت؟! شا یاقآن شب، اشت یبرا
 .نداشت؛ که داشته باشد

دور و برش،   یهاساخته بود؛ اما حال با اتفاق یگر مرد د یکدر ذهنش، از رامهر  او
 .درحال خراب شدن بود یتشتمام ذهن

ها را  اشت. فنجانرا برد یبه خودش آمد و کتر شد،ی که متصاعد م  یبخار کتر با
 .نارش ظرف قند و خرما را گذاشتپر کرد و ک

رفت و با چشمش او را   یراییرا برداشت. به سمت پذ  ینیو س  یدکش  یقیعم  نفس
لحظه دوست  یککه با خودش چند چند است؟!  دانستیدنبال کرد. اصال نم

 .شدیاو تنگ م یدلش برا رسید،ینم  یقهداشت از او دور باشد؛ اما به پنج دق

رفت.   یشکنج لبش نشاند و سمت عمو  یمد. لبخندبه خودش آ   یاسمن  یصدا  با
 :گفت  یرلبخم شد و ز یکم

 ...یدبفرمائ-

  یرلب برداشت و ز یفنجان با نلبک  یکشد.  یره او خ یبایبه صورت ز یکم  علی
چرا؛ اما دلش  دانستی. نمیدتشکر کرد. به همه تعارف کرد و به رادمهر رس

 .ا بدزددنگاهش ر  خواستیم

اخالق او شده بود، بدون آنکه نگاهش   ییر که از صبح تا حاال، متوجه تغ  رادمهر؛
 .آرام از او تشکر کرد یلیفنجان برداشت و خ یککند، 
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جمع را در دست گرفت و   یما،نشست. ن ینا کانتر گذاشت و کنار ش  یرا رو سینی
شت تمام  بود. قصد دا یگرید یشروع به صحبت کرد؛ اما شهرزاد حواسش جا

.  ید رادمهر باز هم به او دروغ بگو ترسیدیبفهمد؛ اما هراس هم داشت. م ماجرا را
افراد   ترینیک ر به نزدیگ. دکردیرا باور م ییهاروزها حرف معدود آدم  ینا

و    یدنداشت. آنقدر فکر کرد و فکر کرد؛ که پدرش از راه رس  یناناش هم اطمخانواده
 .ببرد  یان چاپدرش یبه او گفت که برا یناش

بم رادمهر را  یکانتر، ضرب گرفته بود؛ صدا  یبه رو یشهاکه با انگشت  الیدرح
او    یقدم  یککانتر برداشت و سمت او برگشت. رادمهر در    ی. دستش را از رویدشن

 .فرو برده بود یبو هردو دستش را داخل ج یستادها

قش که در اعما  یشمان شد. به چ   یرهبزاقش را فرو فرستاد و در چشمان او خ  شهرزاد،
 و  شدی م یدهمهربان و عشق به وضوح د

ساز  یچا یخود کرده بود. با صدا یهم چاشن یخشم و نگران  ی،آن مهربان  همراه
. چشم برهم گذاشت و منتظر شد تا او  یستادبه خودش آمد و پشت به او ا ی،برق 

  .برد او یکشد و دستش را نزد تر یکاز آشپزخانه خارج شود؛ اما رادمهر نزد

بابت هم خوشحال بود و هم ناراحت. صورتش،    ین ش، نامنظم شد و از اقلب  ضربان
ادوکلن  ی. بوکردیاما مدام آن حالتش را سرکوب م طلبید؛یچشمان او را م

 .شود یهوشآن ب یبود؛ که با بو  یکو نزد یچیدشهرزاد پ ینیب یر تلخش، ز

 :آرام، گفت یلیآن دو شکسته شد و رادمهر خ  یانسکوت م باالخره

 !رسمشه، شهرزادخانم؟ ین! اکنی؟ی م یغکه نگاهت رو ازم در  شدهی چ -

قند در دل شهرزاد آب شد. کاش هرلحظه او را »شهرزاد خانم« خطاب  یلوک  کیلو
 را با زبان، تر  اشیده. لب خشککردیم
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به او نگاه نکرده بود.   یکینزد  ینو صورتش را سمت او چرخاند. تا به حال از ا  کرد
متناسب با صورت. پوست   ییهامتوسط و لب  ینیبا ب یمشک  یچشم و ابرو

  یدا هم پ یدرنگیسف یآن، تارها یکه ال به ال  ی؛مشک  یداشت با موها یگندمگون 
 .بود بآن مرد، از نظر شهرزاد، جذا هاییژگی. تمام وشدیم

 که درد  دانستیش قرص شد. کاش مدل ید،او را د یبایکه صورت ز  یزمان  رادمهر 
قدر   ین نداشت تا او ا یلیرا خوانده است، وگرنه دل یاممطمئن بود پ یست؟ او چ

 .کند  ییر رفتارش تغ

  یآنها به خودشان آمدند و رادمهر، از او فاصله گرفت. درحال  یهردو   ینا،ش  یصدا  با
آب  یوانل یکدرخواست کرد تا او  داشت،یکه به سمت در آشپزخانه قدم بر م

 .بهش بدهد

به او که الجرعه تمام   یآب به او داد. نگاه  یوانل یکو  یدز کار کشدست ا شهرزاد
 .ساز برگشت یانداخت و به سمت چا  نوشید،یآب را م

از آشپزخانه خارج شدند و به سمت جمع قدم بر داشتند. شهرزاد آرام شده   هردو
 .خرسند بود یار بابت بس ینو از ا شدیاو آرام م یهابا حرف  یشهبود، هم

برداشت   ینیفنجان از داخل س  یک بود،    ی که مشغول صحبت با عل  یدرحال  امیرعلی
 یناگذاشت و قصد داشت کنار ش  یز م یرا رو  ینیتشکر کرد. شهرزاد، س یرلبو ز
  ی به دور و برش انداخت و متوجه جا  یآنجا نشسته بود. نگاه   یاسمناما    یند؛ بنش
سرش   ی،عل  یتک سرفه   یابا صد  کهپا و آن پا کرد؛    ینا  یکنار رادمهر شد. کم  یخال

 .را باال گرفت

 ...تر است. واهللسخن عشق خوش یم،بگذر یاز هرچ  یگهخب... د-

 :انداخت و گفت  کرد،یاو گوش م  یهابود و به حرف  یستادهبه شهرزاد که ا  نگاهی
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 .خب ینبش یسادی؟شهرزاد عمو، چرا وا-

مبل   یکنارش روفرستاد و به سمت رادمهر رفت.   یروننفسش را محکم ب شهرزاد،
 :و ادامه داد  یدخند یکم  ی نشست و خودش را جمع و جور کرد. عل

حرف بزنم؛ اما به عنوان    یدنبا  یگهآوردن و من د  یفواهلل امشب آقاجون هم تشر-
 ی مرتکب اشتباه شده. اول  یلیپنج سال خ  ینبچه تو ا  ین... ابگم که  یدپدر رادمهر با

 .دهم نامزد کردنش با سوگن  ینشترو بزرگ 

 :حاصل کرد، ادامه داد یناناطم یت،که از آرام بودن وضع  یمکث کرد و زمان  کمی

. یست که دلش با سوگند ن  دونستمیاما من م دونم؛ی ... حاال مادرش رو نمیول-
بالشت   یروز هم نشد که سرش رو رو یه... یدجا نخوابشب هم اون یه بچه  ینا

و نه سرزنش. حاال  کنمیم ینش سبابت نه تح ینو من از ا  یناون خونه بذاره زم
 .کرد و خودش تاوانش رو پس داد  یاشتباه  یه

 :و روبه جمع گفت ید حرف او پر یانم آقاجان،

 هاییکه سخت   بینمی... مکنمیکه واسمون افتاده، فکر م  ییهاهروقت به اتفاق -
... هممون، نه فقط من، نه فقط شهرزاد... نه فقط رادمهر، یمرو تحمل کرد یادیز

مهمه...  یلیخ یز چ یهبلکه هممون. از اختالف عموتون و مرگ مادربزرگتون؛ اما 
 یش. از همون پنج، ششدیم صسرانجامش مشخ یدکه باالخره با  یعشق، عشق 

دوتا جوون همو دوست دارن و به   ینکه ا  دونستنیهمه خانواده م یش،سال پ
 .مانعشون شد هایییو بلند یهم دل بستن؛ اما خب پست 

 :شد و با لبخند، ادامه داد یرهخ ینبه زم کمی
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... من یهعقد و عروس  یخوقت، وقته صحبت درمورد تار  یگهگذشته... د  یناحاال از ا-
 ...خودم

 :بود، صورتش را باال آورد و روبه آقاجان گفت  یین رش پاکه تا آن لحظه س  شهرزاد

 یسر یه. یمکن  با اجازتون... من و رادمهر تنها باهم صحبت یشهآقاجون... اگه م-
 .زده بشه  ید حرف هست که با

 :او را اصالح کند، گفت یآنکه جمله  یکنج لبش نشاند و برا  یلبخند شینا،

اجرا بشه. پس  یدرسمه و با یهها صحبت ینکه، باالخره ا  ینهالبته... منظورش ا-
 !خوبه که اجرا بشه. نه... شهرزادجان؟ یلیخ

به   یدست  یرعلی،کرد. ام  ییدحرف او را تا تکان داد و یسرش را به آرام شهرزاد،
 :و گفت یداش کشچانه

 کنید،یتا شما صحبت م ید،کم صحبت کن  یه ین رادمهر عمو بلندشو با شهرزاد بر-
 .کنیمیرو مشخص م  ید و عروسعق یخماهم تار

کتش را بست. دستش را دراز کرد و به شهرزاد    یازجا برخاست و دکمه رادمهر 
ازجا برخاست و همراه او به سمت  یهشهرزاد بعد از چندثانگفت که بلندشود. 

اتاق نگاه کرد و   یلبه وسا یاتاقش رفت. در اتاق را باز کرد و وارد شد. رادمهر کم
که به آن اتاق رفته بود، از شهرزاد   یبار ینکنج لبش نشاند. آخر  یلبخند کمرنگ 

 .بود خبر یکرد و هفت ماه از او ب   یخداحافظ 

 یز پشت م یصندل یم گفت که روختش نشست و به رادمهر هت یرو شهرزاد
 .نشست ی صندل ی. رادمهر، سرش را آرام تکان داد و رویندبنش یرشتحر
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را   یدکه قرار بود به او بگو  ییهاآنها برقرار بود. شهرزاد، جمله ینب یبیعج سکوت
ا  ر  یامکه چطور متوجه شود او پ  کردیمرور کرد و رادمهر هم با خودش گمان م

 نه؟  یا خوانده است 

به چشمان مهربان   یمبزاقش را فرو فرستاد و قفل زبانش را باز کرد. مستق  رزاد،شه
 :شد و گفت یرهحال نگران او خ ینو درع

که عاشقشم، دروغ نشنوم. دلم  یوقت از کس یچه خوادیرادمهر... من دلم م-
خواد منو از سر  مدام بهم دروغ بگه و ب کنه،یم یکه باهام زندگ   یکس  خوادینم

  ین ام رو بدم، لطفا به اجواب بله   ینکه... امشب قبل از اینهم  یز کنه. براخودش با
 .ازت بپرسم، پاسخ بده خوامیکه م  یسوال

راحت شد. پس درست حدس    یاماز خواندن پ  یالشآن جمله، خ  یدنبا شن  رادمهر 
 .حال و روز افتاده بود ینبه ا یامزده بود، او به خاطر پ

گفت که سوالش را بپرسد. شهرزاد،   یرلبتکان داد و ز یسرش را به آرام ر،رادمه
 :یدشده در ذهنش را به زبان آورد و پرس  یینتع یشاز پ یهاجمله 

 !هنوز... نه؟  یرونه! سوگند ب ین؟که... که سوگند رو گرفت  یتو... تو به من دروغ گفت -

برخاست و   یشجااز . یدکش  یقیرا ماساژ داد و نفس عم یشهاپشت پلک  رادمهر 
 :تخت نشست. دست لرزان او را در دست گرفت و جواب داد یکنار او رو

.  یستاما االن نه... امشب وقتش ن کنم؛ی م یفرو برات تعر یز چشم... همه چ-
... کنیی هست و آزاده؛ اما نه اونجور که تو فکر م  یرونبله... درسته... سوگند االن ب

خوب  تونیی و نم ریزه یبگم، ذهنت به هم مت ... االن اگه بهیگهشکل د یهبه 
رو برات   یز کم صبر داشته باش، آخر هفته همه چ  یهپس صبر کن.  ی،تمرکز کن

  یی و چه فکرها یدیکش یاز صبح تاحاال چ  دونمی... مدونمی. مکنمیم یفتعر
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دفعه ذهنت رو نسبت به من خراب نکن شهرزاد... من  یناما ا ی؛درمورد من کرد
 .بد نيستم كنيیکه تو فکر م  هماونقدرا 

سوگند... سوگند که اون همه بال   کنم؟یم  یفبعدا برات تعر یچ  یعنیرادمهر... -
و تو و همکارات  چرخهی شهر م ینسر من و تو آورد، االن راست راست داره تو ا

 !تفاوتین؟یانقدر ب 

 :آرام گفت یرلب،او سرش را تکان داد و ز یهادر جواب به گفته رادمهر 

رو بهت نگفتم، فقط به   یلشاما شهرزاد من اگه دل  دونم؛یم  ینارو... همه ادونمیم-
چندوقت اتفاق   یننگرانت کنم، انقدر تو ا  خواستمیخاطر حال خودت بود. نم

 .بهت نگم یچیگرفتم فعال ه  یمبرامون افتاده؛ که تصم

 :ادامه داد  د،یاور ب  یینرا پا  یش ولوم صدا  کردی م  یکه سع  یمکث کرد و درحال  کمی

 ...اما یستم؛پسرعموت ن یگه... درسته دیمازهم دور شد یلیمن و تو خ-

 :یدپرس یرلببه او انداخت و ز یبهت زده نگاه  شهرزاد،

 !دونی؟یتو... تو م-

او را نوازش  دست یکه با انگشت شستش، رو یو درحال یدخند یکم رادمهر 
 :جواب داد کرد،یم

مملکتم،   ینا  یسمن پل  یا،زادخانم منو دست کم گرفتشهر   دونم؟ینم  کردییفکر م-
 !نداره یمن کار یکه برا  یزاچ ینا یدنفهم

را بداند.   یهکه او قض  کرد؛یشد. اصال فکرش را هم نم  یرهمتعجب به او خ  شهرزاد،
قرار نبود او   یگر وشحال بود چون دطرف خ یک هم خوشحال بود و هم ناراحت. از 
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 ین ناراحت بود چون در تمام ا یگر،کند و از طرف د  یفتعر یش تمام ماجرا را برا
 .کرد که از همه ماجرا باخبر استیاش بود، تصور مخاله یچهارماه که خانه

 :بزند، گفت یاخم کرد و قبل از آنکه شهرزاد حرف  یرادمهر، کم

ذره بهم زمان بده...   یهاما شهرزاد    کنم؛یم  یفبرات تعر   ینمچشم ا  یچشم... به رو-
رو   یز کنم، اون وقت همه چ  یساداره رو راست و ر یکن تا کارها  یه صبورذر  یه

 .دمیم یحبهت توض

خجل زده لبش را گزيد و صورتش را از او مخفي كرد. چقدر ذهنش نسبت   شهرزاد،
كرد. اين دفعه نگاهش رنگ  هايش گوش مييد به حرف به او خراب شده بود. با

 .شدشمانش ديده ميديگري داشت، صداقت كالمش به وضوح در چ

 :دست نوازشي به سر او كشيد و گفت رادمهر،

 ...شهرزاد خانم... ميشه يه نگاه به اينور هم بندازين؟! اينجا-

انداخت و لبخندي   نگاهي به او كه انگشتش را به روي خودش گذاشته بود،  شهرزاد،
 .هايش كردمهمان لب

 اش رو بدي؟بله خواي جوابها... نمياينجا... خيلي وقته منتظره-

شد. با خود گمان کرد، خودش را   یره به صورت او خ  تر یقنگفت و دق  یزیچ  شهرزاد
دهد، اما خودش را کنترل کرد. صورتش را باال گرفت و جواب   یدر آغوش او جا

 :داد

 ...بله-

هايش را چشمان رادمهر، دل شهرزاد را لرزاند. ازجا برخاست و يكي از دست برق
. كمي از مسافت اتاق را طي كرد و سرش را باال گرفت. زيرلب  پشت گردن گذاشت
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بود. همان    یز چ  یک اش  چيزي گفت و چشم برهم گذاشت. دليل آن همه خوشحالي
 .بود یکاف   یشبرا یادن  یک»بله« شهرزاد، 

او، رادمهر  ی. با خنده یدخند یز اش گرفت و رو روز رادمهر، خنده  از حال شهرزاد
 .شد یرهو به صورت او خرا باز کرد  یشهاچشم

زانو زد. دو دست او را در دست  ینزم یسمتش برداشت و مقابلش رو قدمی
 :گرفت و گفت

که خوشبختت کنم، بهت قول    دمیمن... بهت قول م یایرو یشهرزاد... شهرزاد-
 ین ترخوشبت کنمیم یکار  یهقطره خون از دماغت بچکه،  یک ینذارم حت  دمیم

 .یجهان بش یدختر رو

  یت احساس رضا دید،یزده م یجاناو را آن همه خوشحال و ه کهین از ا شهرزاد
. دلش از بابت او قرص قرص بود. چقدر خوب بود که او را درکنارش داشت کردیم

 .احساس آرامش کند توانستیو م

 :ید و پرس  یدخند کمی

 !سراغمون  آینیم یگه! االن دیم؟بر-

و تکان بخورد، به اجبار سرش را تکان داد و  از کنار ا خواستیکه دلش نم  رادمهر؛
 :تازجا برخاست. دستش را دراز کرد و گف

 ...ییدبفرما-

  یش دو، نوک عصاآن  یدن. آقاجان با دیوستنداز اتاق خارج شدند و به جمع پ  هردو
 .و به جمع که درحال صحبت بودن، گفت ساکت شوند یدپارکت کوب یرا به رو

 :ید کنج لبش نشاند و پرس  لبخندی
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 !رو باالخره؟  یرینیش ینا یمخب... بخور-

. شهرزاد یدبه صورتش کش یبه شهرزاد انداخت و دست  ینگاه  یرچشمیز رادمهر،
 .جواب بله را داد یرلبو ز  یدسرخ شده بودند، لبش را گز یشهاکه گونه  یدرحال

 یدست   یاسمن،را دور همه چرخاند.    یرینیازجا برخاست و ظرف ش  یناجواب او، ش  با
 .آورد یرونب یفکوچک از ک  یجعبه  یکبرد و  یفشاخل کد

جعبه را از دستش  یداد و اشاره کرد به سمت شهرزاد برود. عل یرا به عل جعبه
به  یو مهربان، نگاه  یستادا یش گرفت و به سمت شهرزاد، قدم برداشت. جلو

 .صورت او انداخت

 ...همه حرفا زده شده؛ اما یگهد یبادخترم... تقر-

 :ادامه داد آورد،یم  یرونکه دستنبد طال را از جعبه ب  درحالی

که  یدوارمتر هست. امو واجب مهم یزیشما دوتا از هرچ یهما االن خوشبا-
 .ینخوشبخت بش

به شکل فرشته داشت را دور مچ دست او بست   یز آو یک که   یدسف یطال دستبند
  یش ق زده از عموبه دستبند انداخت و ذو ی. شهرزاد، نگاه یدرا بوس اشیشانیو پ

مبل   یرو یدن،شن یخوشبخت  یو آرزو یکتبر یها بعد از کلآن یتشکر کرد. هردو
  یا  یناول فرورد روز  یو عل یرعلینشستند و مشغول صحبت با جمع شدند. ام

انتخاب  یشانمراسم عروس یعقد و ششم همان ماه را برا ینوروز را برا یدهمان ع
 ترسید یرادمهر افتاد و نگران سوگند شد. مکردند. از همان لحظه استرس به جان 

 یند که داخل خانه بش  یدمدام به او بگو  توانستی نم  یگر د  یاورد،اد بسر شهرز   ییبال
  یدن خر  یو او مجبور بود برا  کردندیعقد م  یگر نرود. به هرحال چند روز د  یرونو ب

 .خانه را ترک کند  یازش،مورد ن یلوسا
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 یتبا احمد و سرهنگ درمورد امن  یدبرخاست. باکرد و ازجا    یآن احساس نگران   یک
رادمهر  ی. همه مشغول صحبت بودند؛ اما نگاه شهرزاد روکردیشهرزاد، صحبت م
به او انداخت و نگرانش   ی. متعجب، نگاه یدبود، چرخ یستادهکه وسط سالن ا

نبود و او   ینطور کاش ا  یهرچه که هست به سوگند مربوط باشد، ا ترسیدیشد. م
 .کند  یتشت چندسال، احساس آرامش و رضابعد از گذ ستتوانیم

را برداشت و با احمد تماس گرفت. بعد از گذشت سه بوق، جواب   یلشموبا  رادمهر،
 :داد

  یلش اداره، سوگند موبا  یدزنگ بزنم... خودتون رو برسون  خواستمیاالن م  ینآقا هم-
 .رو روشن کرده

را در دست   یلشوباا قطع کرد. مانداخت و تلفن ر  اشیشانیبر پ ینیچ رادمهر،
 :کرد و بلند گفت  یافشرد و برگشت. تک سرفه 

اونجا باشم، شما  یداومده که من با یشتو اداره پ یمشکل یه ی،همگ  یبا اجازه -
 .گردمیبر م یر د یلیمن خ  ید،شامتون رو بخور

 ی لبخندو با چشم و ابرو به او شاره کرد که بماند؛ اما رادمهر    یدلبش را گز  یاسمن،
ناراحت شد؛   یاز خانه خارج شد. شهرزاد، کم  یکنج لبش نشاند و بعد از خداحافظ 

 .یاوردبر زبان ن یز چ یچاما خودش را کنترل کرد و ه

 :به شهرزاد انداخت ینگاه  یبا مهربان  یاسمن،

م تو راه رفت و آمد به ادارست، واقعا کنار  ... مداینه... رادمهر شغلش همیزمعز-
هم داره   یاروسخت ینا یسخته؛ اما خب عشق و عاشق  یلیخ یط شرا ین اومدن با ا

 .یگهد
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 یو به چهره  یدخند یز بود، ر یدهها را صبح از زبان رادمهر شنکه آن حرف  شهرزاد
 :چشم دوخت یاسمن،حال نگران  ینشاد و در ع

حرفارو پسرتون هم بهم گفته و منم قبول کردم.  ینا یزن عمو... همه دونمیم-
نداره... باالخره عادت   یاما اشکال آره؛یبه وجود م یکم سخته و ناراحت   یهدرسته 

 .کنمیم

. با خودش یدکنج لبش نشاند و او را در آغوش کش  یتاز سر رضا  یلبخند  یاسمن،
از چند سال،  بعد  توانستی دختر کجا و سوگند کجا؟ اکنون م ینگمان کرد ا

 .دهد یصپسرش تشخ یچهره یرا تو یتاحساس رضا

*** 

 :انداخت یو به احمد نگاه  یدنوش یاز چا ایجرعه 

 رو روشن کرد؟  یلشموبا یشده؟! ک  یچ  ینمخب... بگو بب-

نفر با اداره تماس گرفت و   یه ید،شما رفت ینکه ساعت بعد از ا یمجناب سرگرد... ن-
. آدرس رو ازش یدهد یم،کرده بود  یرو با اون مشخصات که آگه یگفت که زن 

 یداازش پ یمنتونست یاثر یچاما ه یم؛ا رو به اون محله اعزام کردهو بچه یمگرفت
 .یمکن

 :سرش را آرام تکان داد رادمهر،

 کجاست؟  یدین! فهمین؟ردش رو بزن ینخب... حاال تونست-

که اون فرد پشت خط    یههمون آدرس  یقاه آدرسش رو داخل پرونده گذاشتم، دقبل-
اون محله خودش رو   یکنه؛ اما کجاوقته اونجا سا یلیخ ینکهبهمون داد. مثل ا

 .مونهیکرده، خدا م  یمخف 
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و ازجا برخاست. کاپشن چرمش را از پشت  یدکش  یششبه ته ر یدست  رادمهر،
 :برداشت و روبه احمد گفت یصندل

ها رو نفرست اونجا. کدوم از بچه  یچ... هزنمی سر به اون محله م یه من خودم -
 .بشم یکبذاره بهش نزد ینهاگر منو بب یدبذار خودم برم و باهاش صحبت کنم، شا

 یید و دستور رادمهر را تا یدکوب  ینزم یراستش به رو یچپش را کنار پا یپا احمد،
 .کرد

 یست را از احمد گرفت و به سمت آن محله حرکت کرد. بعد از گذشت ب آدرس
رنگ را از داخل داشتبورد  یمشک  ی. کاله بافتنیدبه محل مورد نظر رس یقهدق

 .خارج شد ینت و سرش کرد و از ماشبرداش

ساعت  ینبود او را در ا یدبه ساعتش انداخت. از دو بامداد گذشته بود. بع نگاهی
مقابلش قدم برداشت. حاضر    یدانو به سمت م  یدکش  یشبه موها  یکند. دست   یداپ

 یابه شهرزاد  یبیانجام دهد. قصد نداشت آس یکردن او، هرکار یداپ یبود برا
 .وارد شود اش خانواده

خاموش   یابانآن خ  یهاشد. تمام چراغ   یضی عر  یابانوارد خ  یدان،از رد کردن م  بعد
رادمهر را قلقلک    یهاگوش  آمد،یکه م  یسوز بودند و رادمهر از آن بابت نگران بود.  

. بزاقش را فرو فرستاد  نشستندیم  یشصورت و موها  یبرف، رو  یهاو دانه  دادیم
سوپرمارکت کوچک   یک به  یقهچنددق ذشت . بعد از گرا تندتر کرد یشهاو قدم 

 .یدرس

  یش اخم کرد و سرجا  یدور شد. کم  یبه داخل سوپر انداخت و چندقدم  یی گذرا  نگاه
 تر یقدق یآورد و عقب گرد کرد. کم یرونب یبشرا از داخل ج یشها. دستیستادا

 .انداخت و از حدسش مطمئن شد یکه داخل سوپر بود، نگاه   یبه فرد
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او فرار کند.    یدناشت وارد سوپر مارکت شود؛ که گمان کرد ممکن است با دد  قصد 
 .سوپرمارکت شد یکنار  یفرستاد و وارد کوچه یروننفسش را محکم ب

آورد.   یرون ب یبرا از داخل ج یلشموبا یه،فکر کرد و بعد از گذشت چندثان کمی
 .داد یامود، پداده ب  یامشد و به همان شماره؛ که سوگند بهش پ ینشوارد مخاطب

را ارسال کرد. صورتش را چرخاند و متوجه او   یامانداخت و پ اشینی بر ب چینی
  ی در دست داشت. گذاشت تا کم  یسهآمده بود و چند ک  یرونشد. از سوپر مارکت ب 

 .دنبالش با فاصله راه افتاد  یقه،دور شود و بعد از گذشت چنددق

  ین زم یرا رو یدخر هاییسهسوگند بلند شد. ک یاعالن گوش یلحظه صدا همان
  ید ، بلند خند اسم رادمهر  یدنبرداشت. با د  یبشرا از داخل ج  اشیل گذاشت و موبا

 .را باز کرد یامو پ

بد   یتوضع یدنکرد. رادمهر با د  یستیریکیه یزمزمه کرد و خنده  یرلب را ز پیام
نوشت    یامشبار داخل پ  ینارسال کرد. ا  یش برا  یگرید  یامو پ  یستادا  یشاو، سرجا

 .یردکه فردا باهاش تماس بگ

را خواند. با دست، آب  یدجد یامقصد داشت به راهش ادامه دهد؛ که پ سوگند،
 اشیکنار  ینرا گرفت و صورتش را چرخاند. رادمهر به سرعت پشت ماش  اشینیب

 .فرستاد یرونشد و نفس حبس شده اش را ب یمخف 

برداشت. به راهش ادامه داد و را  یدخر هاییسه را نداد و ک یامجواب پ سوگند،
. یستادشد. رادمهر، سر کوچه ا  یکیتنگ و تار  یوارد کوچه  یقهشت چنددق بعد از گذ

را روشن کرد و سمت کوچه گرفت. با آن نور کم، فقط  یلشموبا یچراغ قوه 
بد   ی قرار داشت و بو وچهوسط ک یآب  ی. جو یندخودش را بب یتوانست چندقدم

 .رسیدیمفاضالب به مشام رادمهر 
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 ینشده را بازگشت. داخل ماش یسافت ط و م یدکش اشینی به نوک ب دستی
 ین نشست و به سمت اداره حرکت کرد. با خودش گمان کرد پس سوگند، تمام ا

 یکرده است. دستش را رو  یکرده و خودش را مخف   یزندگ  یابانمدت در آن خ
 :گفت  یرلبو ز یدفرمان کوب

 بندازم سوگند؟  یرتگ  یچجور-

  یی قبل از آنکه او را بازداشت کند، بال . هراس داشت تا  ترسیدیم  یلی... خترسیدمی
. پس مطمئن دانستیخودش و شهرزاد را م ی. آدرس خانهیاوردبه سر شهرزاد ب

 یگریبه فرد د  یاو    کردیخودش آن کار را م  یا.  افتدیاتفاق م  ین زود ا  یا  یر بود که د
 .را به سرعت جابه جا کرد هدند . دستش را فشرد و کردیواگذار م

*** 

به خودش انداخت    ینهدر آئ  یو ازجا برخاست. نگاه   یدهم مال  یرا به رو  هایشلب
 یصورتش انجام داده بود، تشکر کرد. موها  یکه رو  یحیمل  یشبابت آرا  یناو از ش

 :مرتب کرد و گفت یشالش را کم یجلو یصاف شده 

 .شهیم یل... االن سال تحویگهد یمبر-

چشم برهم گذاشت و دست او را گرفت. هردو از اتاق خارج شدند و به سمت    اشین
 .گام برداشتند  یراییپذ

آقاجان برگذار کنند.    یقرار شد تا مراسم عقد را در خانه   یشپدر و عمو  یمبر تصم  بنا
 یکنند، ب   یدادر محضر پ یوقت خال یککردند تا   یهفته سع یک هرچه قدر در آن 

 ی خال یجا یمحضر یچ پر شده بود و ه یگرهمها تا دوماه دتب بود. تمام نو یده فا
که   یدیگرفتند تا حاج آقا جمش  یمن، تصمیشهرزاد و رادمهر نداشت. بنابرا یبرا

عقد خوانده   یو همان جا خطبه یاوردنداز دوستان آقاجان بود را به خانه ب یکی
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ست و کل د یشد و همان لحظه صدا یراییوارد پذ یناشود. شهرزاد همراه ش
 .کهربا و پگاه بلند شد  یدنکش

آماده  یشانکه از قبل برا  یگاهیسمت جا یناانداخت و به کمک ش یینرا پا سرش
  یده اما مثل آنکه هنوز نرس یند؛کرده بودند، رفت. چشم چشم کرد تا رادمهر را بب

متوجه  یاسمناما  کرد تا خودش را آرام جلوه دهد؛  یناراحت شد و سع یبود. کم
با رادمهر تماس گرفت. بعد از آن که تماس را  یواشکیشد و  اشی و ناراحت  ینگران 

 .رسدیم یگر د  یقهقطع کرد، بلند اعالم کرد که تا چنددق

 :کرد و گفت  یز را ر  یشها. چشمیدشهرزاد را بوس  یسمت شهرزاد رفت و گونه   کهربا

 ...یریاامارو بگ ییپسر دا ینا یباالخره موفق شد یطونش یا-

 :او نازک کرد و جواب داد یبرا یپشت چشم  د،شهرزا

  یر د یدهست... تو روز عقدش هم با یمشما، آن تا  ییپسر دا ینآخه چقدرم ا-
 .برسه

. مطمئن  یدزنگ، دلش لرز  یجمله را که گفت، زنگ خانه به صدا در آمد. با صدا  این
کرد تا خودش را   یو سع  یدبه سر و صورتش کش یبود که خودش است. دست 

 .که از دستش ناراحت است  فهماندیبه او م یدو ناراحت جلوه دهد، با یعصب

وارد خانه شد و در را پشت سرش بست.   ید،سبد گل رز قرمز و سف یکبا  رادمهر 
کردند و رادمهر در جواب به آنها    یدناو شروع به کل کش یدنپگاه و کهربا، با د

شک کرد. امکان   یو کما  یتوضع  یدنشهرزاد با دکنج لبش نشاند.    یلبخند کمرنگ 
رار و آشفته باشد. مطمئن بود قیآنقدر ب  شانی نداشت رادمهر در جمع خانوادگ 

 .شودیسوگند مربوط م یاهرچه که هست به اداره 
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اواخر نقش   یهااتفاق  ینا  یریدرسته خودش در شکل گ  سوخت،یاو م  یبرا  دلش
  یچ ر زجر بکشد و ه. دوست نداشت او آنقد ختسویاو م  یداشت؛ اما باز دلش برا

و   آوردی هرچه که در دل داشت را بر زبان م گفت،ی. شهرزاد میاوردبر زبان ن یز چ
چرا که  گفت،ینم یز چ یچنبود. ه طور اما رادمهر آن  کرد؛یرا اعالم م اشیتینارضا

 .و ناراحت کند ینغمگ یشهادوست نداشت شهرزاد را با حرف 

حضور رادمهر را در کنارش متوجه نشد. فکر کردن شده بود؛ که  مشغول قدر آن
 :او برد و گفت یکرادمهر، صورتش را نزد

 !گیریینم یلشهرزاد خانم... تحو-

نشده   یکیبه خودش آمد و صورتش را چرخاند. اصال متوجه آن همه نزد  شهرزاد،
را به لبخند    یشانرا کمرنگ کرد و جا  یشهاصورت شهرزاد، اخم  یدنبود. رادمهر با د

او که اکنون با  یبایبه صورت ز تر یقداد. سرش را آرام تکان داد و دق کنج لبش
 .به خودش گرفته بود، نگاه کرد یاشکل و رنگ تازه  یحی،مل یشآرا

ادوکلن او را به  ی. دوست داشت تا بویدکش  یقیو نفس عم یدلبش را گز شهرزاد،
هنوز به    یدا. شکردیاحساس معذب بودن م  یکیبفرستد. از آن همه نزد  هایشیهر

 .خودش و رادمهر، عادت نکرده بود یانم یکیآن نزد

 !خوننای! االن خطبه رو م ی؟بزن  خوایینم یخب عروس خانم... حرف -

وب بود که قند در دلش آب شد. چقدر خ  یلوک  یلوخانم« ک  عروس»یکلمه   یدنشن  با
اگر   فقط از جانب او بود و یدهمشا شد،یخطاب م یگریهر بار از طرف او جور د

 .نبود یندشخوشا یلیخ کرد،یم یشآن جور صدا یگریکس د

نشستند.    یشانهردو به خودشان آمدند و صاف سرجا  یدی،حاج آقا جمش  یصدا  با
 یگر،ر دکرد. شهرزادهم با یاو تک سرفه  ید کش یشبه موها یرادمهر، دست 
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که تا  شد؛ی تا رژ لبش پخش شود. باورش نم یدهم مال یرا به رو  یشهالب
 یجانو ه دلشوره . آن قدر یایداو در ب ی قرار بود به عقد رسم یگر د ییقهددقچن

 .بود را در دست گرفت یشپا یداشت که ناخداگاه، دست رادمهر؛ که به رو

به صورت او   کشیدیخجالت م یگر،د ییسو دستش را گرفته بود و از سو یک از 
 فرستاد؛ که حاج یروننگاه کند. نفسش را ب 

 :عقد کرد یاندن خطبه شروع به خو آقا

البته اگه از  کنم،یعقد رو شروع م ی... خب بنده خطبهیمبسم اهلل الرحمن الرح-
 .نداشته باشه ینظر حاج محسن مورد

 .به او گفت که ادامه دهد یرلبرا تکان داد و زسرش  آقاجان،

. یمن یسفل یفمن رغب عن سنت  یخب پس مبارک باشه... »النکاح سنت  یلیخ-
  ی المده المعلومه عل ی)رادمهر احتشام( ف ی)شهرزاد احتشام( موکلیکلت زوجت مو 

 «المهر المعلوم

کنج    یبرداشت و سمت شهرزاد رفت. لبخند یز م یجلد قرآن از رو یک یاسمن،
 .از آن را بخواند اییهگفت که آ   یرلبلبش نشاند و ز

احتشام با  رادمهر  یشما رو به عقد جناب آقا  یلموک یاشهرزاد احتشام، آ  یزهدوش-
  یست شمعدان و ده شاخه نبات و ب ینهجفت آ  یکو  یدجلد کالم و اهلل مج یک

و هفتاد و   یصد هزار و س یکمشخص شده به مقدار  ییهشاخه گل رز قرمز با مهر
 یلم؟! وکیاورم؟در ب یهفت سکه تمام بهار آزاد

که تا   شده بود یدتهد ینانگفت چون از دوروز قبل توسط پگاه و ش یزیچ شهرزاد،
 .ندهد یاش را تکرار نکرده است، او جواب بار سوم جمله  یعاقد برا



  

 
370 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

 .حاج آقا ینهعروس رفته گل بچ-

به او نگاه  شدیم یه کامران؛ که مدت ب ی. نگاه یدخند  یز آن جمله را گفت و ر پگاه
 .انداخت یینانداخت و سرش را پا کردیم

پوست   یتش را رودست شهرزاد گذاشت و انگشت شص یدستش را رو رادمهر،
 .یددستش کش

  ی شما رو به عقد آقا یموکل کنم،یبار دوم عرض م یشهرزاد احتشام، برا یزهدوش-
 !رم؟یاومعلوم در ب ییهرادمهر احتشام با مهر

 ...یارهعروس خانم رفته گالب ب-

شما رو به عقد جناب رادمهر  یلموک یاآ  کنم،یبار سوم عرض م یخب، برا یار بس-
 شهرزاد خانم؟ یموکل اورم؟یاحتشام در ب

زد و جواب بله   یگذاشت. لبخند  یشپاها  یو آن را رو  یدجلد قرآن را بوس  شهرزاد،
 .داد یرلبرا ز

. یدندو پگاه و کهربا هم مانند دفعات قبل، کل کش  شروع به دست زدن کردند  همه
 .و او هم جواب بله را داد  یدعاقد از رادمهر هم سوال پرس

 یپا  یها رفت. دفتر را رورنگ را از عاقد گرفت و سمت آن  یدفتر بزرگ مشک   علی،
ها برگه  یر رادمهر گذاشت و به او گفت که کجاها را امضاء کند. رادمهر بعد از آنکه ز

ها کدام برگه  یر به اوهم گفت که ز  یامضاء کرد، دفتر و خودکار را به شهرزاد داد و عل
 .را امضاء کند

  ی امضا   ینترقشنگ   ینء کرد، با خودش گمان کرد که اها امضابرگه   یر از آنکه ز  بعد 
 .بوده است شایزندگ 
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را برداشت و دور همه چرخاند. چقدر خوشحال بود؛ که پسرش    ینیظرف ش  یاسمن،
 :به شهرزاد انداخت و با احساس گفت ی. رادمهر، نگاه دیدیم یرا در لباس داماد

 .گمیم یک. تبریخب شهرزاد خانم... باالخره مال خودم شد-

  یدن بزند، نداشت. بازهم با د  یبه او انداخت؛ اما توان آنکه حرف   یهم نگاه   شهرزاد
 یبزند، مخصوصا االن که همسر شرع   یحرف   توانستی او زبانش قفل شده بود و نم

 .او شده بود یو قانون 

برگشت. رادمهر و  یقهعاقد را تا کنار در بدرقه کرد و بعد از گذشت چندق آقاجان،
را سمت   یشیکآورد.    یرونب  یبشاز ج  یو دو تراول صدهزارتومان   یدا بوسشهرزاد ر 

 .را سمت رادمهر گرفت یگریشهرزاد و د

 ییقهدق  یککرد و روبه جمع گفت که ساکت شوند، تا    یادرا ز  یزیونتلو  یصدا  شینا
مشترکشان را   یلتحو یدع ینو شهرزاد دل تو دلش نبود تا اول شدیم یولسال تح

 .یردجشن بگ

  ی شده است، همه مشغول روبوس  یلبرنامه که اعالم کرد سال، تحو  یمجر  یصدا  اب
 .یدشهرزاد را بوس  یهاو گونه  یشانیاستفاده کرد و پ  یتشدند و رادمهر هم از موقع

 :و گفت یدبوس یگر را بار د اشیشانیطور که او را در آغوش گرفته بود، پ همان

 .یراییز  یق همان پرسش ب عش  یکه تو ا  یل؛و دل  یهاست به توج  یاز را چه ن  یعاشق -

قلب او گذاشته و   ی. دستش را رویختفرو ر یت،آن ب یدنشهرزاد با شن قلب
کرد. با   یشو از خودش جدا ید او را بوس یگر چشمانش را بسته بود. رادمهر، بار د

  یل،اما با توجه به حضور فام شد؛ی گاه از او جدا نم  یچآنکه اگر به خودش بود، ه
 .شود  د از او جدادا یحترج
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جعبه که با مخمل  یک . یدرا بوس یشانهردو  یشانی سمتشان رفت و پ امیرعلی،
 .آورد و سمت رادمهر گرفت  یرونب یبششده بود را از ج یدهقرمز پوش

 .تا خودم براتون بخرم  ین،من به شما دوتا... به مادرت گفتم حلقه نخر  یکادو  ینما-

 .لبش نشاند یشهگو  ید کمرنگ در جعبه را باز کرد و لبخن رادمهر،

الماس کوچک داشت را برداشت و داخل انگشت شهرزاد  یکتر که کوچک  یحلقه
ساده بود را برداشت و داخل  ینگر یکتر که بزرگ یفرو برد. شهرزاد هم حلقه

همه اال مادرش،   یدنو از او تشکر کرد. با د یدانگشت رادمهر کرد. پدرش را بوس
؛ اما کار از کار گذشته بود  یدجا خوش کرد. لبش را گز یشوداخل گل ینی بغض سنگ

 .چشمش سر خورد یاز گوشه یاو قطره 

شهرزاد حلقه  یمقابلش گذاشت و دستش را دور شانه یز م ی جعبه را رو رادمهر،
رزاد که  . شهیدرا بوس یشهااو چسباند و رد اشک  یشانیرا به پ اشیشانیکرد. پ

که آرام   یقهزد و بعد از چنددق  یشده بود، لبخند کوچک با حرکت رادمهر، آرام    ییگو
 .آمد یرونشد، از آغوش او ب

*** 

 .زنگ بزن یه یهم خواست  یزی... مراقب خودش باش، چیممادر ما رفت-

متنفر   ینیشان کرد. با آنکه از خانه نشچشم برهم گذاشت و تا دم در بدرقه  شهرزاد،
. دادیم  یح ن مجالس حوصله سر بر ترجاما نشستن در خانه را به شرکت در آ   بود؛

و در آنجا مراسم    رفتیاز دوستانش م  یکی  یبار به خانه   یک  یاهفته  یشزن عمو
 .انداختندیراه م یقرعه کش
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احساس   یشعمو یدر خانه یگر را برداشت. د یزیونمبل ولو شد و کنترل تلو روی
زود از خواب بلند  که صبح   شدیم یاهفته یک. کردینم معذب بودن یا یناراحت 

. صبحانه و ناهار و شام را در منزل  ماندیم  یشعمو  یو تا آخر شب در خانه  شدیم
خودشان  یاو را به خانه  رادمهر نصفه شب،  یکساعت  یکایو نزد خوردیآنها م

 .رساندیم

. اصال فکرش جوشیدیو سرکه م  یر بود و دلش مانند س  اشیفردا مراسم عروس  پس
  ی سخت   یچساده و آسان، بدون ه  یلیخ  یز ه انقدر زود بگذرد. همه چک  کردیراهم نم

گذشت. ازجا برخاست و سمت اتاق رادمهر رفت. درش را باز کرد و وارد    یو رنج 
 یل با وسابود  یخورد. اتاق بزرگ یبه اتاق او غبطه م یاز کودک  یشهاتاقش شد. هم

که کنج اتاق،   یوتر امپک  یز تخت دونفره وسط اتاق قرار داشت با م یک. یو آب  یدسف
 یاکمرنگ بود با حاله   یآب   هایواری گذاشته شده بود. تمام کاغذ د  یقد  یکنار پنجره 

 .یریو رنگ ش یداز سف

  پسندید، یرا م یچهقال  یامکان بدون فرش  یشتر به فرش عادت نداشت و ب کال
از   یهرزاد؛ که دوست داشت کل سالن را با فرش بپوشاند. مسافت کمبرعکس ش

 اشیهادوکلن او را به ر  یخم شد و بو  یتختش نشست. کم  یکرد و رو  یاق را ط ات
کنار  یپاتخت  ویبه ر  یدیفرستاد. صورتش را چرخاند و متوجه قاب عکس سف

عکس او و خودش به وجد آمد و قاب را برداشت. همان   یدنتختش شد. با د
ادمهر نشسته بود در رستوران انداخته بودند. او کنار ر   یبود؛ که دسته جمع  یعکس

 .او حلقه کرده بود یو رادمهر دستش را دور شانه 

تخت دراز  یگذاشت. قصد داشت رو یش و قاب را سرجا ید عکس را بوس روی
قدم   یراییبلندشد. از اتاق خارج شد و به سمت پذ  یلشزنگ موبا  یبکشد؛ که صدا

است. را کجا گذاشته  یلشبرداشت. دستش را به کمر زد و فکر کرد که موبا
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و   یدکش یکرد. پوف   یدا مبل پ یرا ال یلشمبل را کنار زد و موبا یرو یهاکوسن
ا  زده تماس را برقرار کرد. ت یجانرادمهر، ه یشماره  یدنرا برداشت. با د یلشموبا

 :رادمهر زودتر، بلند گفت  ید،بگو یزیآمد چ

 دی؟یتلفنت رو جواب نم یچ  یبرا یی؟شهرزاد، معلومه تو کجا-

بودن    یو عصب  یادآن همه فر  یلتلفن خشکش زده بود و دل  یبهت زده پا  شهرزاد،
 .دانستیرا از جانب رادمهر نم

 شنوی؟ یمنو م ی! صدای؟الو... الو شهرزاد خوب -

 زنی؟یشده؟! چرا داد م یزیرادمهر... چ-

 یها رو هم بکش. همهدر خونه رو قفل کن و پرده   گم،یم  یشهرزاد... گوش کن چ -
 یهم زنگ زد جواب نده، شماره  یکه گفتم رو انجام بده لطفا، هرکس  ییکارا  ینا

وقت فراموش   یه گفتم؟! شهرزاد...   یچ  یدیناشناس رو که اصال جواب نده. فهم
 ان؟ عنوان در رو باز نکن، همه خونه  یچگفتما، اگه زنگ خونه رو زدن، به ه  یچ   ینکن

 :ا ماليد و جواب داداش ر شهرزاد كه تازه به خودش آمده بود، كمي شقيقه-

ام... پگاه با كهربا رفته بيرون، زن عمو هم خونه يكي از  نه... فقط من خونه-
 .دوستاشه

 :ند گفترادمهر، دستش را روي فرمان كوبيد و بل

اي خدا بگم چيكارت نكنه سوگند... شهرزاد، تمام چيزايي كه گفتم رو يه بار تكرار  -
 .كن
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گ از رخسارش پريد. مطمئن شد هرچه كه هست  شهرزاد با شنيدن اسم سوگند، رن 
شود. بزاق دهانش را به سختي فرو فرستاد و تمام آن چيزها را  به او مربوط مي 

 .كردمو به مو براي رادمهر تعريف  

شهرزاد... توروخدا حرفام رو جدي بگير و نه در رو به روي غريبه باز كن و نه جواب -
 ي؟شناسي رو بده، فهميد تلفن كسي كه نمي

هايش، از دستش خارج شده بودند، سرش را آرام شهرزاد؛ كه ديگر كنترل اشك 
 .تكان داد و زيرلب »باشه«اي گفت

هاي رادمهر را عملي كرد. آنقدر حالش بد  تلفن را قطع كرد و مو به موي توصيه 
. دستانش جوشیدیو سرکه م  یر لرزيدند و دلش مانند سبود؛ كه دستانش مدام مي

تا   یراییهم گذاشت و مسافت پذ یسرد شده بودند را رو  چالیخکه مانند 
 .کردیم یآشپزخانه را مدام ط 

عدد   یککرد. به سمت آشپزخانه قدم برداشت و    یجهگذشت و احساس سرگ  کمی
واقعا حالش   بیند،یکه تار م  کردیداخل دهانش گذاشت. احساس م یسکوئیتب

آب را باز کرد   یر شد. ش ییودهانش گذاشت و وارد دستش یبد بود. دستش را رو 
 .و چندبار صورتش را با آب، تر کرد

  یزایی کرد؛ که حالش بهتر شده است. لبش را با زبان، تر کرد و وارد پذ  احساس
 .زنگ تلفن خانه به خودش آمد یاما با صدا یند؛مبل بنش یشد. قصد داشت رو 

نداشت.   را از ترس، به لرزش افتاده بودند و توان آنکه راه برود زانوهایش
 بود و  یمیشان قدکه چه کند، تلفن خانه   دانستینم
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به سمت تلفن رفت و دست لرزانش   ید. با تردافتادیاش نمصفحه یبه رو شماره
  ترسید یچه کند. م دانستینم شد،یم یوانه آن گذاشت. واقعا داشت د یرا رو

 .یرندبگ او تماس یلباشند، چون آنها عادت نداشتند با موبا  یناش یاپدرش 

نگفت تا فرد پشت   یزیتلفن را برداشت. چ  کند،یلبش را م  یها که پوست  درحالی
قصد داشت تلفن    ید،که سکوت پشت خط را د  یخط، شروع به صحبت کند. زمان 

 .گوشش را کر کرد  یستیریکیه یخنده  یرا قطع کند؛ که صدا

 یادنقدر زاو، حدس زد که سوگند باشد. لرزش دستانش آ  یتوجه به ته صدا  با
 .شدیبودند؛ که تلفن مدام در دستش جابه جا م

به   یرلب گوشش دور کرد و ز  یخاز ب یفرستاد. تلفن را کم یرونرا محکم ب نفسش
 .جواب دادن تلفن، ناسزا گفت یخودش برا

 رفت؟  یشپ  یو خوش یعروس خانم؟! مراسم عقد به خوب  یبه به... چطور-

نشست. حالش آنقدر  یش،دو زانو یونتوانست خودش را کنترل کند و ر  دیگر 
 .توان نگه داشتن تلفن را هم نداشت یخراب شده بود؛ که حت 

بدون    یدرو با  یشد... چون عروس  یفح  یزبونت رو موش خرده عروس خانم؟! ول-
 .یآقا داماد برگذار کن

او   یمشغول فکر کردن به گفتهنفس حبس شده اش را رها کرد و سخت،    شهرزاد،
  یی داشته باشد؟ نکند بال  تواندیم  ایی حرف او چه معن  کردیگمان مشد. با خودش  

 :! بغضش را فرو فرستاد و باالخره دهن گشود یاورد؟سر رادمهر ب

 ...س... سوگند... توروخدا-

 ش؟کنم؟! نکشم  یکار چ  ی؟... توروخدا چ یدیم شمارو هم شن  یبه به باالخره ما صدا -
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  ی د، کامل از بدنش خارج شد و به روهم که در بدن شهرزاد بو یذره جان  یک آن
 .را بغل کرد یشداد و زانوها یهتک یوار افتاد. به د ینزم

 .رو انجام بده گمیکه م  ینزن، به جاش کار یشهرزاد... خودت رو به موش مردگ -

  یقی او بدهد. نفس عم  یهاکرد حواسش را به گفته  یبه خودش آمد و سع  شهرزاد،
 .ا بزندو منتظر شد تا او حرفش ر  یدکش

سرنوشت خودت و   دم،یکه من بهت م  یبه آدرس آییم یشیاالن پا م ینهم-
 دی،ی و جون خودت و اون سرگرد رو نجات م  آییم  یا شوهرجونت تو اومدن توئه.  

... حاال گیرییم یلآقات رو تحو یجنازه  یگهساعت د یک و  مونیی همونجا م یا
 ...انتخاب با خودته

  یدن کش  یغبه ج یشتر که ب  یبلند یبزند؛ که او با صدا یقصد داشت حرف  شهرزاد،
 :شباهت داشت، ادامه داد

خودت   یومده باهاته، ن یس.... بخدا بفهمم پلدیااایرادمهر هم خبر نم یا  یسبه پل-
 .یااون دن فرستمی و شوهرت رو م

بوق ممتد، تازه   یصدا یدنله را گفت و تلفن را قطع کرد. شهرزاد با شنجم این
شده است. همان طور که  یچه خبر است و مرتکب چه اشتباه  که یدفهم

  یلش ازجا برخاست و به سمت موبا کرد،یم یشهاگونه یرا روانه  یشهااشک
سرش   ییبال یدستر ی سو م یک نه؟! از  یا یردبا رادمهر تماس بگ دانستی رفت. نم

ودش و  است تا خ نقشه  یکاو  یهاتمام حرف  کردیگمان م  یگر د یو از سو یایدب
 .اندازدیرادمهر را در خطر ب 
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را نفرستد؛    یامکه پ  کردیاو شد. دعا دعا م  یام را برهم فشرد و منتظر پ  هایشانگشت
 صفحه  یرو یناشناس یبلند شد و شماره  یلشاعالن موبا یاما همان لحظه، صدا

 .شد یاننما

 ید ا با تردر   یامرا برداشت. پ  یلپوست لبش را کند و موبا  اش،یشگیعادت هم  مانند
باز کرد و آدرس فرستاده شده را خواند. با خواندن آدرس، ترسش دو برابر شد. تا  

  یشتر اش را باسترس و دلهره  ینبود و هم  یده منطقه را نشن  یابه حال نام آن محله  
 .کردیم

 اشیمتوجه اختالل روان  یشهانداشت. از صحبت یوانگیبا مرز د یافاصله  واقعا
 .کردیم یستیریکیه یهاو خنده  زدیلند حرف مب یار شده بود، بس

مانتو و شال   یکفکر کردن نداشت. به سمت اتاقش رفت و با  یبرا یزمان  دیگر 
  یشپا  اش،یخال  هاییب ج  یدندارد؛ اما با د  ینفکر کرد که ماش  یابرگشت. لحظه

 .و با آژانس تماس گرفت یدکوب  ینزم یرا رو

. ترسیدیخودش هم م ییهاز سا یزد. حت  نیروپول برداشت و از خانه ب مقداری
. هنوز هم شک  کردی و پشت سرش را چک م گشتیبار، بر م یک یقهدق یک هر 

 .داشت که او راست گفته باشد

مقابلش، در خانه را بست و   ینماش یدنرا باز کرد و وارد کوچه شد. با د یاطح در 
 .داد  یهتک یشهسوار شد. آدرس را به راننده داد و سرش را به ش

اما هر صددفعه   یرد؛آورد تا با رادمهر تماس بگ  یرونرا ب  یلشراه، صدبار موبا  ینب  در 
 .پرتاب کرد یفشرا داخل ک یلششد و باز موبا یمانپش

مخصوصا آن که  کرد،یحال و روز شهرزاد را بدتر م رفت،یم یکیکه روبه تار  هوا
 .چراغ شده بود و بدون یکتار یاراننده از شهر خارج شده و وارد جاده 
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 یرو یزانپاره شد و آو اشیکهت یهشالش کلنجار رفت؛ که  هاییشهبا ر آنقدر 
 :را پارک کرد و گفت ینساعت، راننده ماش یمافتاد. بعد از گذشت ن یشپاها

 .هم نداره ی. قابل یشهده تومن م-

  یکبا  یمیقد یخانه یکبه جر  یز چ یچبه دور و برش انداخت. ه  ینگاه  شهرزاد،
 .شدینم  یده که کنارش پارک شده بود، د  یناشم

آورد. سمت راننده    یرونب  یتراول ده هزارتومان   یکفرو برد و    یبرا داخل ج  دستش
 :یدده پرسشود؛ که روبه رانن یادهگرفت و قصد داشت پ

 !ید؟ برام بکن یکار  یه شهی... میم-

سرش را به  به صورت رنگ گچ شهرزاد انداخت و  ینگاه  ینه،از داخل آئ راننده 
 .تکان داد یچه کار یمعنا

کوچک نوشت و سمت راننده    یبرگه  یک  یرادمهر و پدرش را رو  یشهرزاد، شماره -
 .گرفت

  ین از ا یکیبا  یشهاس نگرفتم، مبا آژانستون تم یگهساعت د یکاگر... اگر تا -
 ین؟ رو بهشون بد ینجاو آدرس ا یریدها تماس بگشماره 

 جا منتظرتون بمونم؟ ینهم خواینیماومده خانم؟!  یشپ یمشکل-

 .یدکار رو بکن  ینهم یشهنه... فقط اگه م-

 یگفت. شهرزاد، با دست   ای«باشه»یرلببرگه را از دست شهرزاد گرفت و ز  راننده،
 .خارج شد ینرا فشرد و از ماش یرهکه به لرزش افتاده بود، دستگ
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است.   یستادههرز ا  یهاعلف  یگذاشت، احساس کرد؛ که رو  ینزم  یرا که رو  پایش
 یفرا برداشت و متوجه آنتن ضع یلشکه کجا آمده است، موبا  دانستیاصال نم

از سوگند به    یامیبندازد؛ که پ  یفشک  را داخل  یلآن محدوده شد. قصد داشت موبا
 .صفحه، ظاهر شد یرو

لب تکرار کرد و به همان جا که گفته بود، قدم برداشت. بعد از   یر فرستاده را ز  متن
 که پشت  اییبه در چوب  یقهت چنددقگذش

لرزش بر اعصاب او   ینو ا لرزیدندیم یش. زانوها و پاهایدقرار داشت، رس  خانه
در گذاشت و قصد داشت در بزند؛   یدستش را مشت کرد و رو گذاشته بود.  یر تاث

که با اتر آغشته شده    یدرنگیسف یو پارچه یدمردانه مقابل صورتش د یکه دست 
 .را پوشاند یشهالب و  ینیبود، ب

 یرا رها کرد و دستانش را باال برد. قصد داشت خودش را از دستان قو اشکیف
مقابلش تار شد و  یر تصو یقهچنددقفرد پشت سرش نجات دهد؛ اما بعد از 

 .افتادند یکدیگر  یبه رو یشهاپلک 

کرد  او را بلند   یکل،ه  یشد. مرد قو  یهوشدستان مرد افتاد و کامل ب  یبه رو  شهرزاد
 :یدبه سوگند انداخت و پرس یرا هم برداشت. نگاه  یفشو ک

 !کجا بذارمش خانم؟-

. چندبار باال و  یدو سمتش دو  یدبد شهرزاد، بلند بلند خند  یتوضع   یدنبا د  سوگند
 :و جواب داد ید پر ینپائ

هست، دستمزد  یز م یپاکت هم رو یه... یگهببرش تو خونه، خودت هم برو د-
 ...امروزت توشه
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 :و بلند، گفت یدکش  یغدفعه ج چند

داشته   یتون ی نم  یگهمال من شد، د  یگههات دتموم شد رادمهر خان... شهرزاد قصه-
 ...یشباش

 :و آرام گفت یدصورت شهرزاد کش یبلندش را رو هایناخن

به آقاداماد  کنییخودت شرم م یگه... دیبش یدار ب یخدافظ عروس خانم... وقت -
 .ینگاه کن

*** 

صحبت چندنفر به  یتکان داد و همان لحظه صدا یاش را به سخت به سبا انگشت
 ی د؛ اما انگار دو وزنه به رو. قصد داشت چشمانش را باز کنیدگوشش رس

 .افتاده بودند و او توان باز کردنشان را نداشت یشهاپلک 

صورتش شد.  یبه رو یفرو فرستاد و متوجه دستگاه  یدهانش را به سخت  بزاق
با پوست صورتش برخورد    یشهاو هربار بازدم نفس  یدکش  یقیعمبار نفس    ینچند

 آمدیم  یزن جوان   یدهد. صدا  یص. باالخره توانست صداها را ازهم تشخکردندیم
 :گفتی که بلند م

 .دستشم تکون داد ین... نگاه کنآدیدکتر فکر کنم داره بهوش م-

سمت  یدست  شدن بود، یهوشکه او دوباره درحال ب یقه؛از گذشت چنددق بعد
برداشت    یبشرا از داخل ج  یارا باز کرد. دکتر، چراغ قوه   یشهاصورتش آمد و پلک 

که هردو چشمش را چک کرد،   یشهرزاد انداخت. زمان   یهاو نورش را داخل چشم
 .رو به پرستار بازگشت و گفت که سرمش را عوض کند

 .رفت  فرو یقیچندبار دستش را تکان داد و دوباره به خواب عم شهرزاد،
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*** 

گذاشت و به صورت    یز م  ی را رو  یوانل  ینا،تشکر کرد. ش  یرلبو ز  یدآب نوش  ایجرعه 
  دانست یزد؛ اما خودش م ایی خواهرش چشم دوخت. لبخند زورک  یو رو رنگیب 

شهرزاد،  یدناز بابت د یدل خوش یچدارد و ه یظاهر یلبخند فقط جنبه  ینکه ا
 .نداشت یتدر آن وضع

 یش کرد تا صدا  یاک سرفه داد و ت یهبه بالشت پشتش تک نا،یبه کمک ش شهرزاد
داخل اتاقش انداخت و متوجه حضور عمو، زن   ییشهبه ش یرا صاف کند. نگاه 

عمو و پدرش شد؛ که درحال صحبت بودند. بزاق دهانش را فرو فرستاد و صورتش  
 :زد نگاه او را دنبال کرد و گفت ینا،را از درد جمع کرد. ش

 ... اتفاقات رادمهره و ینمسئول تمام ا گهیم یه،عصب یلیبابا خ-

 :یدحرف او پر یانم یبا غصه و نگران  شهرزاد

 ...داره؟ من... من  یبه رادمهر چه ربط -

به او چشم دوخت   یعصب  ینا،نتوانست ادامه دهد. ش  یگر و د  یدامانش را بر  سرفه
گذاشت و با آن    یشهالب  یرا به رو یوانل یآب سمتش رفت. لبه  یوان ل یک و با 
 .تر نفس بکشدرا ماساژ داد تا راحت اشینه قفسه س  دستش، پشت یکی

 :انداخت ینگاه  ینا بهتر شد، نفسش را رها کرد و به ش یبعد از آنکه کم شهرزاد

 ...دادمیتلفنش رو جواب م  یدمن نبا  رفتم،یم  یدنداره، من نبا  یبه اون... اون ربط -

. کالفه شنیدی؛ که خودش هم به زور آن را مو خش دار بود  یفضع  یشصدا  آنقدر 
 یکاما رادمهر را فقط  گذشت؛یچندروز م یمارستان،بود، از آمدنش به ب یو عصب
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باشد و مسبب   ی. پدرش حق داشت که عصبیشهبود، آن هم از پشت ش یدهبار د
 !قدرنآ  یگر ها را رادمهر بداند؛ اما نه داتفاق ینتمام ا

سخت  یلی خمرخص شد.  یمارستانهرزاد از بچندساعت هم گذشت و ش آن
را گرفته بود. صورتش را   یشمدام بازو ینا حرکت کند و ش یاراه برود  توانستیم

از داخل   یرعلی،. امکردی نگاه م  یابان،چسبانده و به عابران در خ  ینماش  ییشه به ش
 ی اساسفکر    یه  ید. باید کش  رهمرا د  یشبه او انداخت و ابروها  یمقابلش نگاه   ینهآئ
مرگ  یقصد نداشت که او و رادمهر را باهم روبه رو کند. دخترش تا پا کرد،یم
 .بود یاله یمعجزه  یکرفته بود و حال خوبش، اکنون فقط  یشپ

دستان رادمهر بود.   یرو  یهوشفکر کرد که شهرزاد، ب  یارا دور زد و به لحظه  میدان
را   یشهامام خط و نشانکرد و ت  یرا سر رادمهر خال یتشآن لحظه تمام عصبان

داده بود، روز عقدشان از او قول گرفته    یل. دخترش را سالم به او تحو یداو کش  یبرا
مواظبت کند؛ اما او به عهدش وفا نکرد   و بود تا با جفت چشمانش از او مراقبت 

 .آورد یمارستانبه ب یمو شهرزاد را با آن حال و روز وخ

 ین شان، غمگخانه  یاطح  یدنا دشد. شهرزاد ب  خارج  ینو از ماش  یدرا کش  یدست   ترمز 
 یش هارا چنگ زد؛ اما از ترس پدرش، اشک  یش . بغض گلویدکش  یشد و آه بلند

کرده بود؛    یپدرش فکر خوب  یدرادمهر تنگ شده بود، شا یرا روانه نکرد. دلش برا
  که به   یرادمهر را نداشت. زمان  دوریاما تحمل  یند؛را نب یگر مدت هم د یهکه آنها 

 دید،یبه رادمهر م  یدنرس  یو تابش را برا  یچو راه سخت و پر پ  گشتیعقب باز م
 .شدیو دلتنگش م آوردی دلش طاقت نم

زد. برگشت و پدرش را کنار در،  یشصدا یرعلیداشت وارد خانه شود؛ که ام قصد
رد که رادمهر هم در گمان ک   یاسمن، یدن. با د یدد یشمشغول صحبت با زن عمو
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بود که   یگوسفند  ید،که د  یزیاست. به سرعت سمتشان رفت و چ دهیستاکوچه ا
 .شان، بسته شده بودبه درخت کنار خانه  یتوسط مرد

رادمهر   ینرا جمع و جور کرد و سر و ته کوچه را از نظر گذراند و متوجه ماش  خودش
 .شته بودفرمان گذا یرا رو اشیشانیشد. پشت فرمون نشسته و پ

گ شده بود؛ که متوجه تکرار اسمش توسط پدرش نشد.  او تن یدلش برا آنقدر 
 یشده  یختهدخترش را در دست گرفت و گفت که از خون ر یبازو یرعلی،ام

 .گوسفند، رد شود

 یا . شدیگوسفند انداخت. گذر زمان را اصال متوجه نم  یبه الشه یزده، نگاه  بهت
شهرزاد    یا ا تمام کرد و  ر   زبانیکار گوسفند ب   یعسر  یلیآن مرد کارش را بلد بود و خ

 .کردیم یر س یگریدر عالم د

رادمهر را در  یقهشود. بعد از گذشت چنددق یادهبه رادمهر اشاره کرد تا پ یاسمن،
که آن چشم و    شد؛یم یبه صورتش انداخت، چند روز یکنارش حس کرد. نگاه 

رنگ عذاب  یمانی،داشت، رنگ پش  یگریبود. نگاهش رنگ د یدهابروها را ند 
 ...دان، رنگ معذرت، رنگ عشقوج

باهم   یرعلیو ام یاسمنفاصله که  ینخون رد شدند و برگشتند. در ا یاز رو هردو
رادمهر دست شهرزاد را در دست گرفت و همان طور که سرش  کردند،یصحبت م

 :یدپرس یرلببود، ز ینپائ

 ...ی! بهتری؟خوب -

رادمهر، سرش را تکان    جوابش را داد.  یرلببه دستش انداخت و ز  ینگاه   شهرزاد،
 .نشست ینشآرام از آنجا دور شد و داخل ماش یلیداد و دستش را ول کرد. خ
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درست   یز به او قول داد که همه چ یاسمنکرد و   یخداحافظ  یاسمن هم با  شهرزاد
. یدتختش دراز کش یرو نای. هردو وارد خانه شدند و شهرزاد به کمک ششودیم
 .ه با مخالفت شهرزاد روبه رو شدک  یند؛قصد داشت کنارش بنش یناش

  شنید؛ یپچ پچ او و پدرش را م  یاز اتاق خارج شد و او را تنها گذاشت. صدا  بنابراین
 .کردندیصحبت م یکدیگر که در مورد حال و روز او با 

  یس ند و صورتش خشد   یبالشت گذاشت، چشمانش اشک   یکه سرش را رو   همان
زود او را   یا یر داشت. به هرحال دن یحس خوب  کرد،یم یهآب شد. از آنکه گر

 .دشوار بود یلیاو خ یهم برا یاما همان چندروز دور دید؛یم

*** 

شده و سکوت مطلق   یکباز کرد. هوا تار یزنگ در، چشمانش را به آرام یصدا با
شد.   یراییبرخاست و وارد پذ  یشاز جا  یاتاق را فرا گرفته بود. به سخت   یهمه فضا

  یاسمن، و    ی عل  یدنقدم برداشت و با د   یفوند. به سمت آ کس داخل خانه نبو  یچه
شود.   یعصب یرعلیدر را باز کند و ام ترسیدی نه؟ م یامردد ماند که در را باز کند 

 .یدز پشت سرش شنرا ا یرعلیام یبرد؛ که صدا یفوندستش را سمت آ 

 .یانباز کن باباجان، خودم گفتم که ب-

استقبال   یدر را باز کرد و قدمش را برا رد،کی که متعجب، پدرش را نگاه م  درحالی
  یاسمن و  ی گذشت و عل  یتندتر کرد. کم  یبه سمت در ورود یش، از عمو و زن عمو

در دست   یسهک  یکشهرزاد،    یادتو آقاجان، وارد خانه شدند. هرکدام به مناسبت ع
 .دشدنی م یاداشتند و حال و روز شهرزاد را جو
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 یرعلی، ام  یگذشته است. با صدا  یر و گفت که بخ  یدشهرزاد را بوس  یشانیآقاجان، پ
مبل نشستند. شهرزاد، قصد داشت به آشپزخانه   یهمه به خودشان آمدند و رو

 .او گذاشت یشانه  یدستش را رو یاسمنبرود؛ اما 

 یلی شهرزاد و رادمهر خ ی... من از صبح تا حاال در مورد رابطه ینکه اومد   یمرس-
نبود، بلکه   ارزشییب  یا شهرزاد افتاد، اتفاق ساده  یکه برا  یاتفاق  ینفکر کردم. ا

شهرزاد و جونش بود. شهرزاد اگه االن   یبرا اییاتی و ح یجد یهم مسئله  یلیخ
 .ادهبزرگ رخ د یلیخ یمعجزه  یهسالم نشسته، واقعا   ینجاا

 :گفت  یرلبرا پاک کرد و ز  اشیشانیپ  یعرق رو  یبش،با دستمال داخل ج  آقاجان

 داروشکر... شهرزاد بابا االن حالت خوبه که؟ گذشت خ  یر بخ-

را برهم  یشهامهربان به آقاجان انداخت و در جواب به او، چشم ینگاه  شهرزاد،
 .گذاشت

همه بال سر  ین واج نکردن و ادوتا هنوز ازد ینبا حال االنش ندارم... ا یمن کار-
 دخترم رو  ینیدختر من اومد، من با چه تضم

 یاز ما به زندگ   یشتر و حواسش ب  یسه؟! درسته خودش پلپسر شما  یخونه  بفرستم
و   یادب یش پ یمشکل یهسوگند حل شد، فردا اگه دوباره  ییههست؛ اما امروز قض 

 !ی؟چ  یفتهجون شهرزاد به خطر ب

 :جواب داد داد،یاو تکان م یهاگفته  ینآرام آرام در ح که سرش را  یدرحال علی

 یک سوگند  کنه،یفرق م یلیخ یهقض ینا یرعلیدرسته... همش درسته؛ اما ام-
ما رو خورده و از همه   یما بوده، چندسال نون و نمک سفره  یجزو خانواده  یروز
دوتا جوون اومده، همشون    ینکه سر ا  ییبالها  ینتر نامزد رادمهر بوده. پس امهم
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 یطه افراد داخل پروندش، راب  یبا همه   که... رادمهر  یخانوادگ   یبه رابطه   گردهیبر م
 .شهیتکرار نم  یگهاومد و د یشمورد استثناء پ یه یننداره... ا یخانوادگ 

 یت هم از آن موقع یاسمناو فکر کرد.  یهانگفت و به حرف  ییزچ امیرعلی،
 :را ادامه داد یعل یهااستفاده کرد و حرف

 ینتو ا شناسم،یمن پسرم رو خوب م یر طوره... آقا ام ینبله بخدا قسم که هم-
خودش انتخاب کرده، تا به حال امکان نداشته  یشغل رو برا ینکه ا  یچندسال

پروندش شده.    یاش هم قاط که خانواده   یهبار  ین اول  ینا  یاد،ب  یشپ  یمورد  ینهمچ
  دونید؛ ی. شما نمگمی م استر  یست،ن ینجابخدا قسم... به جون خودش که االن ا

رادمهر، شهرزاد رو  سرش اومد.  ییچه بال یست،شهرزاد خونه ن یدفهم یکه وقت 
  ینه، دوست داره، عاشقشه... اگه االنم قبول کرده که شهرزاد رو چندوقت نب یلیخ

 .کنه  یچیاز گفتتون، سر پ خواستهی شما بوده؛ که نم  یهمش به خاطر رو

به پدرش؛ که سخت مشغول فکر کردن بود،  یچشم یر و ز یدلبش را گز شهرزاد،
وست نداشت که  شده باشد. د  یکه راض  ردکیانداخت. با خودش دعا دعا م  ینگاه 

 .او و رادمهر به هم بخورد ینارتباط ب

 :گفت  یرعلیآقاجان هم در آمد و روبه ام یهمان لحظه، صدا در 

بذار  کنی،یم یتدوتا رو اذ ین همه فکر کردن نداره که، چرا انقدر ا ینپسرم... ا-
 ر ی؛ که حاال خداروشکر بخحادثه بود  یه... اتفاق امروز  یگهد  یشونبرن سر خونه زندگ

  زنه یرادمهر به هممون زنگ م  یماجرا مقصره... وقت   ینا  یگذشت... شهرزاد هم تو
کس    یچتلفن ه  یگهم  یوقت   یرون،ب  یمبر  ید نبا   یعنی  یرونب  یمکه از خونه نر  گهیو م

مقصره؛ که تلفن اون   ینجاپس شهرزاد ا یم،جواب بد  یدنبا یعنی یم،رو جواب ند
 .یدهرو جواب م خانم مشکل دار 
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انداخت و باز به خودش به خاطر آن کار احمقانه   ینخجل زده سرش را پائ  شهرزاد،
اش ناسزا گفت. خودش هم قبول داشت که اشتباه از خودش بوده است، گانهو بچه
 .کرد  ییدآقاجان را تا یها نکرد و حرف  یاعتراض یچه ین بنا برا

ل مانده بود. بزاقش  دود یزی،گفتن چ  انداخت. انگار که بر سر  یرعلیبه ام نگاهی
 :را فرستاد و مهربان نگاهش کرد

 !ید؟بگ یزیچ خواینیبابا... شما نم-

 یپشت لبش باز یبیلکه با س  یشهرزاد، به خودش آمد و درحال یبا صدا امیرعلی
 :جواب داد کرد،یم

 یدرادمهر بادوتا ندارم؛ اما... اما آقا    ینبا ارتباط ا  یشرط دارم... من مشکل  یهمن  -
 .ببره خونش یرهانجام بده و بعد دست شهرزاد رو بگ یکار  یه

حرفش را بزند. شهرزاد آن قدر   یبه او انداختند تا ادامه یمتعجب، نگاه  همه
 .استرس داشت؛ که مدام درحال کندن پوست لبش بود

ار  برگذ یبره و مراسم عروس ینجاکه شهرزاد با رادمهر از ا  دمی اجازه م یمن زمان -
که از کارش استعفاء بده، من اجازه   یه از کارش استغفاء بده. فقط وقت بشه؛ که... ک

 !وگرنه... طالق یشون،دوتا برن سر خونه زندگ ینا دمیم

. اصال فکرش را هم ید»طالق« رنگ از رخسارش پر یکلمه یدنبا شن شهرزاد
 یر راحت درباره آنقد  توانستی باشد. او چطور م  یر که پدرش انقدر سختگ  کرد؛ینم

از عقدشان نگذشته  یشتر که چه شود؟! دوهفته ب  یرداو نظر دهد. طالق بگ یزندگ 
 .بودند یدهرا د یکدیگر بود و او و رادمهر در آن مدت فقط دو سه بار 
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کرد.   یشهاگونه  یرا روانه  یشهاو اشک  یردحال بدش را بگ  ینتوانست جلو  دیگر 
شود. اگر   یوانه بود تا د  یکاف   یادن  یک   کرد،ی او و خودش فکر م  ییکه به جدا  ینهم

فقط و فقط  یلشمدت با مشکالتش، دست و پنجه نرم کرده بود، دل یندر تمام ا
از رادمهر بگذرد، حاضر بود   هایآسان   و  یسادگ   ینبه هم  توانستیرادمهر بود. او نم

 .اما از او جدا نشود یرد؛ها را با جانش بپذتمام اتفاق

را   یش ولوم صدا کردیم یکه سع  یخت و درحالبه پدرش اندا پر از خشم نگاهی
 :کنترل کند، گفت

من...  یرم؟! من از رادمهر طالق بگگین؟یم یچ  فهمینیبابا شما... شما م-
 کار رو انجام بدم؟   ینا تونمیم ی... چجوریچجور

 اشیشانیبر پ  ینیچ  ید،کوب  یکسرام  یرا رو  یشاز جا برخاست و نوک عصا  آقاجان
 :انداخت یبه پسرش نگاه  یداخت و عصبان

ساده به زبون  ینقدر که ا  یهمرد؟! مگه طالق بچه باز زنییکه م  یهچه حرف ینا-
دوتا رو ازهم جدا  ینا ذارهی... خودت واقعا وجدانت میچی! من هآریش؟یم

 یدن؟ همه مشکل به هم رس ین که بعد از ا  یاونم درحال ی؟کن

  یرلب انداخت و ز یاسمنبه  یکرده بود، نگاه   ر یاکه تا آن لحظه سکوت اخت  علی؛
و   یستادا یشان جلو یه،گفت که بلندشود. هردو از جا برخاستند؛ که شهرزاد با گر

 :گفت

 یه االن عصبان  شناسم،یمن بابام رو م  ید،صبر کن  یقهدق  یهعمو... زن عمو... توروخدا  -
 ...... توروخدایشهم یمونپش هیگد یقهزده؛ اما دو دق  یحرف  یهو 

 .انتخاب با خودشونه یگهکنار، من حرفم رو زدم، حاال د  یاشهرزاد... ب-
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به پدرش انداخت و به سرعت جمع را ترک    یبار نگاه   ینآخر  یبا بغض برا  شهرزاد
پدرش را درک    توانستی. اصال نمیدکرد. وارد اتاقش شد و در را محکم به هم کوب

دل   یک تخت پرت کرد و  یرو الن در کنارش بود. خودش راا  یناکاش ش  یکند، ا
مادر و مادرجان هم  برایرادمهر تنگ شده بود، دلش  ی. دلش برایستگر  یر س

داشت، هرسه ترکش کرده بودند، البته   یاز شان نتنگ شده بود. اکنون که به همه 
او  یادز ی. شهرزاد از عالقه رفتی رادمهر هنوز ترکش نکرده بود؛ اما اوهم باالخره م

کارش، دور   یکه رادمهر حاضر است برا  دانستیاطالع داشت و منسبت به کارش  
بود.   یدهفا  یب   اشیهو گر  ینگران   یگر د  ینو همه کس را خط بکشد. بنابرا  یز همه چ

 .کردیم  یبا او خداحافظ  یشههم یبرا بایستییم

خسته شده   یگر کرد. واقعا د  را بست و صورتش را داخل بالشت فرو هایشچشم
بد   یلیاتفاق خ یکرو به بهبود است،  یز همه چ کردیکه فکر م  یبود. درست زمان 

تا همه   کردیصبر م یدبا یگه. چقدر دانداختیباتالق م یک و او را داخل  افتادیم
! شد؟یپس خودش چه م کرد؟میرا  یگرانمراعات د یددرست شود، چقدر با یز چ

 کرد؟ی عات حال او را نمکس مرا  یچچرا ه

اتاقش رفت. عمو   یبرخاست و به سمت پنجره  یشدر، ازجا  شدن  یدهکوب  یصدا  با
. خبر نداشت که رادمهر رفتندیرادمهر م ینکه به سمت ماش  ید؛ را د یشو زن عمو

. مثل آنکه قصد داشت  یستادآنها ا یشد و روبرو یادهپ ینهم آمده است. از ماش
شد و   یصبع ید،شن یزبان عل ز را ا یز که همه چ  یبا خبر شود، زمان  یز از همه چ

را   یش بازو یآنها برود؛ اما عل یزد. قصد داشت سمت خانه  یشبه موها یچنگ 
 .به او گفت یزیگرفت و چ

 یاز مسافت کوچه را ط  ینشستند و منتظر رادمهر شدند. کم ینداخل ماش هردو
رفت و قبل از آن که سوار  ینگردنش گذاشت. به سمت ماش  یبه رو یدست کرد و 
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  ی شهرزاد، اخم رو یدن اتاق شهرزاد انداخت. با د یبه پنجره یشود، نگاه 
 .ستکم کم محو شد. نفسش را رها کرد و پشت فرمان نش  اشیشانیپ

*** 

کرد. پوست دستش، لمس    یبرد و قطرات باران را به رو  یرونرا از پنجره ب  دستش
انگشتانش حرکت داد.   ینقطرات را ب  یجان،کنج لبش نشاند و با ه  یلبخند کمرنگ 

فرستاد. باالخره   هایشیهنم باران و خاک نم زده را به ر  یو بو  یدکش  یقینفس عم
 .بود یبعج یلیاش خو خانواده  خود  یبرا ینماه، لبخند زده بود و ا یکبعد از 

. شدی خشنود م یار بس کرد،یشاهده مرا از داخل اتاقش، م  یعتکه طب زمانی
خوشحال بود، هم   و هم کردیم یفصل سال گذر ینعمرش را در بهتر یروزها

احساس آرامش   یکم  توانستی ناراحت. رادمهر کنارش نبود درست؛ اما حاال م
از   یبود. نه خبر  دیدهاو را ن  یگر د  ید،شان دخانه  یکند. از همان شب؛ که او را جلو

  یافت در یبار با او تماس گرفت؛ اما جواب  یک یاش! حت خودش بود و نه خانواده
 .نکرد

پنجره اتاقش  ییشهش یرخورد قطرات باران را به روب ینطور که طن همان
ماه از   یکاشتباه محض بوده است.  یکازدواج آنها  یدگمان کرد که شا  شنید،یم

که مجرد است   دانستینم یگر بودند. د خبر یاما آنها از هم ب  گذشت؛یعقدشان م
شت که را دا ی. نه کسداشتبا دختران مجرد ن یمتاهل؟! به هرحال اکنون فرق  یا

که از راه    یبود تا زمان  یو نه از صبح تا شب منتظر فرد یردهرروز با او تماس بگ 
 .و از سر و کولش باال برود  یدبگو یدیخسته نباش رسد،یم

. حداقل  یدند شد و پرده را بدون آنکه در پنجره را ببندد، کشپنجره اتاقش بل  یلبه  از 
تختش نشست  یرا بشنود. روو قطرات باران  یعتطب یصدا توانستیم ینجور ا
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 یدسف  یمهمان کاغذها  ی،متن  یگر وقت بود که د  یلیو دفتر خاطراتش را برداشت. خ
 یزیرا بست. حسش را نداشت که چ  رچهزد و در دفت  یدفترچه، نکرده بود. پوزخند

 نوشتینوشتن داشت؟ م  یهم برا  یزیمگر چ  نوشت؟یم  یزیاصال چه چ  یسد،بنو
از طرف   یتماس یا یامپ یکاما تا کنون  گذرد؛ی سرش مماه از عقد خود و هم یک

همسرش، او را گروگان گرفت و  ینامزد قبل یشماه پ نوشتی او نداشته است؟ م
بهتر بود   یازنده ماند؟  یمعجزه اله ییله اما به وس ت؛قصد کشتنش را داش

رادمهر از  یاو  یردطالق بگ یاگذاشت.   یشپا یجلو یشنهادپ یک پدرش  نوشتیم
 !ارش که با جون و دل قبولش دارد، استعفاء دهدک

مشکالت و مسائل  یندارد. او تمام ا یتگفتنشان مسخره است؛ اما واقع  درسته
 !نگفت  یچبود و هرا پشت سر گذاشته  یچیدهپ

 یار اعتراض نکرد و در جواب به آن همه زور و ستم، سکوت اخت یابار سکوت  یک
  یشتر که عاشقش بود و ب  ینگفت! کس  یچ، هکرد  یانت دوستش به او خ  ینکرد. بهتر

مورد   یننگفت و ا  یز چ  یچاز همه قبولش داشت، از پشت بهش خنجر زد؛ اما باز ه
را در ذهنش مرور   القط یکه واژه یآخرهم که پدرش مسبب شد. اصال زمان 

 .شدیو زبانش قفل م  لرزیدندیتمام بدنش م کرد،یم

 یدن از طرف او آمده باشد؛ اما با د امییپ یارا برداشت تا بلکه زنگ  موبایلش
  ید شده است. خودش با یر د یلیو اعداد ساعت، متوجه شد که خ یخال یصفحه

 .گرفتیم یمتصم اشینده آ  یو برا شدیدست به کار م

اش را گرفت. اصال انتظار نداشت؛ که جواب  شد و شماره  ینشمخاطب یستل وارد
 .جواب داد یل ناباوربدهد؛ اما بعد از گذشت سه بوق، در کما

 !بله؟ -
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  یص تشخ توانستیبم و گرمش بود. از پشت تلفن هم م یدلتنگ صدا چقدر 
کار   یلیاتاقش نشسته بود و خ یز قرار دارد. حتما پشت م یحالت  بدهد که در چه

 .داشت

 !الو؟ -

دوم او به خودش آمد و بزاق دهانش را فرو فرستاد. دوست داشت  یجمله  با
شدن اسمش از زبان او،   یده او گوش کند؛ اما با شن یبه صداو فقط  یدنگو  یچه

 .تمام افکارش را پس زد و سرپا گوش شد

 شنوی؟یشهرزاد... م-

هرروز   کرد؟یرا تجربه م یحس و حال خاص یکبا هربار »شهرزاد« گفتن او،  چرا
بود. باالخره به   یگر جور د یکاما از زبان او  شنید؛یاسمش را از زبان صدنفر م

 :ودش آمد و جواب دادخ

 ی؟سالم... خوب -

 !ی؟سالم، شما خوب  یکعل-

بود و او تمام آن حس و حال   یده آرام شده بود، دوباره طوفان درونش خواب  دوباره
 .بود یشهارادمهر و حرف  یونخوبش را مد

 !ینیم؟همو بب یشهم-

 :مکث کرد و جواب داد کمی

 .دمیکه بهت م  یبه آدرس یاامروز خوبه؟! ب-

 خوبه؟  یششه... آدرس رو بفرست. ساعت شبا-
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 ...فرستمی. آدرس رو االن برات میاجا کار دارم، ساعت پنج ب  یه  یشنه ساعت ش-

 :یدگفت و قصد داشت تماس را قطع کند؛ که رادمهر پرس  یرلبز یاباشه شهرزاد،

 یگه؟د آییشهرزاد... م-

 .آمیم-

که قرار است    شدیباورش نمتخت انداخت.    یرا رو  یلشرا قطع کرد و موبا  تماس
ساعت وقت دارد،   یک یدکه فهم  یش انداخت و زمان به ساعت ی. نگاه ینداو را بب

 .گرفت خودش را آماده کند  یمتصم

مانتو و شالش را انتخاب   ینرفت. بهتر  یشهابرخاست و به سمت کمد لباس   ازجا
 .بازگشت یشکرد و سرجا

که با او    یدباهاش تماس گرفت، بگو تماس گرفت و به او گفت که اگر پدر  یناش با
انداخت و از    ینهبه خودش در آئ  یبار نگاه   ینآخر  یاست. برا  رفته  یدبه مراکز خر

گرفت    اییتاکس ینرا نداشت. بنابرا یکو تراف یرانندگ  یزد. حوصله یرونخانه ب
 .رسدراحت منتظر شد تا به مقصد ب   یالو با خ

را   ینماکه او س  شدیشد. باورش نم  یادهپ  ینو از ماش ید خند یز ر ینما، س یدند با
زود    یکه کم  یدبه ساعتش انداخت و فهم  ی صحبت انتخاب کرده باشد. نگاه   یبرا

 .زودتر از شهرزاد  یلیخ یآمده است؛ اما مثل آنکه رادمهر هم زود آمده بود. حت 

به ساعتش انداخت و همچنان    یداد بود، نگاه   یهتک  یشهکنار گ  یوار که به د  درحالی
چه زودتر دوست داشت او را  که زود آمده است؛ اما هر   دانستینتظر ماند. مم
شهرزاد هم  یصدا ی و او حت  گذشتیبا شهرزاد م اشیماه از دور یک. یندبب

 .بود یدهنشن
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رفت. از همان مسافت هم   یشهراست سمت گ یکشد و  ینما وارد س شهرزاد
 یان کرد پس او هم برادهد. با خود گم یصادوکلن او را تشخ یبو توانستیم
فروش   یرشرا تندتر کرد و به سمت پذ یشهات. قدمعجله داشته اس یدارشاند
 .سرد بود سیار قرار داشتند و هوا ب ینمادر س یکم  یلیخ یتراه افتاد. جمع یط بل

خرسند بود. دوست   یار بابت بس ینو شهرزاد از ا باریدیهم باران نم نم م هنوز 
 .. دوست داشت با رادمهر هم قدم شودیی؛ اما نه تنهاباران قدم بزند یر داشت ز

در دست   یط که دو بل  یدرحال  یشه،و او را کنار گ  یدرس  یفروش  یط بل  یشهبه گ  باالخره
را   یش پاها  توانستی آن قدر به وجد آمده بود؛ که نم یدنشکرد. از د  یداداشت، پ

از نظرش درست   ها را از نظر گذراند.آن به عقب بازگشت و اتفاق یک تکان دهد. 
به هرحال   دید،یماه م یکاو را در آن  یشتر د بیماه از او دور باشد. با یکبود؛ که ن

 یقه چنددق یبرا یرا داشت که او را حت  یناو بود و حق ا یو شرع  یهمسر قانون 
 .یندبب

انداخت. چقدر عوض   یش به سر تا پا یو نگاه  یستادا یشجلو یقهاز چنددق بعد 
 کرده  ییر تغ  یماه هم کل یک در آن  یشده بود، حت 

 ی شلوار کتان مشک   یک زده و شهرزاد عاشق پوشش او بود.    یپت  یشه. مانند همبود
هم در دست داشت.  یطوس یشرتسوئ یکو  یاسرمه یشرتبه تن داشت با ت

با  یاشده بودند و شهرزاد، فاصله  یانجذب، نما یشرتآن ت یر اش زبرنزه  یبازوها
شده بودند و   هبه سمت راست شان یشهانند همم یشغش کردن نداشت. موها

آن شکل و    ییفتهدر آمده و شهرزاد ش  یشش. ته رآمدیهم شلخته به نظر م  یکم
 .شده بود یدشجد یلشما
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  یرلب را با هر دو دست گرفت و ز  یفشک  یکرد، دسته  یشاز آن که کامل بررس  بعد
هرزاد انداخت. هرچه  به ش یآمد و نگاه  یرونب یالخسالم کرد. باالخره از فکر و 

 .بود و به سمتش گام برداشت فایدهیکرد، خودش را کنترل کند، ب   یقدر سع

او چشم دوخت. لب   یبایو به صورت معصوم و ز یستادا اشیقدم یک در 
داد. قصد داشت او را   یرلبیرا با زبان، تر کرد و جواب سالمش را ز اشیده خشک

 .یدت جمع را کرد و خودش را عقب کشاما مراعا  یتش؛و ببو  یردش بگسفت در آغو

 :زد و گفت یکه متوجه حال بد او شده بود، لبخند پررنگ   شهرزاد؛

 .یباش یدند یلماهل ف کردمی! فکر نم ینما؟چرا س-

 داشت،ی قدم بر م  ینما س  یکه به سمت سالن اصل  یرا آرام تکان داد و درحال  سرش
 :یدپرس

 .خورمینم یچیه یدند یلمف نی! من خودم معموال بیرم؟بگ خورییم یزیچ-

 ...خورمی نه من هم نم-

را به مامور   یطشکرد. بل  ییسرش را تکان داد و او را به سمت سالن راهنما  رادمهر 
شدنش، پس گرفت. با شهرزاد وارد سالن   یید داد و بعد از تا یل کنار در سالن، تحو

  ییراهنما  یشانصندلآنها را سمت    کرد،یر آنجا تردد مکه با چراغ قوه د  یشد و مرد
 .کرد

وسط سالن نشسته و  هاییصندل یجلو بودند و نه عقب. درست رو یلیخ نه
به دور  یگذاشت و نگاه   یشپاها یرا رو یفشبودند. شهرزاد، ک یلممنتظر شروع ف

 یجانبا شور و ه  ییهاسالن درحال پر شدن بود و خانواده   یو برش انداخت. فضا 
 .نشستندمی  هایشانیصندل یرو ی،ردن عالمه مواد خو یکو به همراه 
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که حاال روشن شده بود، دوخت.    ینماس  ینگاهش را از آنها گرفت و به پرده   شهرزاد،
را انتخاب کرده است؛ اما همان که کنارش نشسته   یلمیکه او چه ف  دانستینم

 .بود یکاف   یشبرا یادن یکبود، 

به سر   ید. شهرزاد، دست هم شروع ش یلمف  یتراژ سالن خاموش شدند و ت هایچراغ
دست  یگرم  یقه،شد. بعد از گذشت چنددق یلمو منتظر شروع ف یدو صورتش کش
. اصال  یختدست او، فرو ر یدستش حس کرد. قلبش با گرما یرادمهر را به رو

 ی صد برابر، نگاه   اینرژی. حالش بهتر شد و با ایردانتظار نداشت تا او دستش را بگ
 .انداخت ینماس یبه پرده 

 :صورت او برد و گفت یکصورتش را نزد رادمهر،

 ی؟تمرکز کن یماه، خوش گذشت؟! تونست  یه ینا-

با صورتش قرار داشت،  یکم یبه صورت او؛ که در فاصله  یهم نگاه  شهرزاد
 :انداخت و آرام جواب داد

 !نه من کردین،ی فکر م یدبود... البته فکر کنم شما با یشما خال یجا-

را بهم قالب کرده بود،   یشهاکه دست  یرا باال انداخت و درحال   یشابروها  رادمهر،
 :جواب داد

 ر کنم؟هم بود که بخوام بهش فک یزی! مگه چکردم؟یفکر م  یدبا  یدرمورد چ -

 :دادیاو نشده بود و همچنان جوابش را م یتمتوجه آزار و اذ شهرزاد،

 !زدینینم زنگ به من  یهو   یننبود یش ماه پ یک یانپس شما تاحاال در جر-

شهرزاد چسباند و با دقت به صورت   یصورتش را کنار صورت او، به صندل رادمهر،
 :شد  یرهاو خ
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 .زنگ بزنم یه گفتیی منتظر تماس من بوده؟! خب زودتر م  یارو یپس شهرزاده -

که داده بود، احساس شرم کرد و نگاهش را از او    اییاز بابت آن همه سوت   شهرزاد
و شرط پدرش خبر ندارد.   یز چ یچواقعا از ه یدن کرد که شا. با خودش گمایددزد

جوابش را  به خاطر آن که خبر نداشت،  یعنی را فشرد.  یشته گلو  ینیبغض سنگ
 !داده بود

شدن ذهن و افکار   یر . متوجه درگیدبه مراد دلش رس ید،که سکوت او را د  رادمهر؛
اش ند تا نقشه بود. دوست داشت ذهن او را گمراه ک یناو شد. قصدش هم هم

 .شود یعمل

جمع به خودش آمد. اصال باورش    یخنده   یدرحال فکر کردن بود؛ که با صدا  شهرزاد
مشخص بود   اش،یمغرور و جد  یتنز پسند باشد. بر خالف شخصکه او ط  شد؛ینم

 .طنز دوست دارد یلمکه ف

 ...شهرزاد-

 :جوابش را داد یرلبآنکه نگاهش کند، ز بدون

 بله؟ -

باهات   یکه وقت   دونیی بله. م  یو بعد بگ   یبهم نگاه کن یدنگو بله... با یینجورنه ا-
 !یدوست دارم بهم نگاه کن کنم،یصحبت م

. اصال دوست ینداختبه صورتش ن یاو عمل کرد و نگاه  یبر خالف گفته شهرزاد
اش برسد. بزاق دهانش را فرو فرستاد و  راحت به خواسته یلینداشت؛ که او خ

 .تفاوت نشان دهد یرا آرام و ب کرد خودش   یسع
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ماه بس نبود، حاال   یک دزدی؟ینگاهت رو هم از من م یگهشهرزاد خانم؟! د-
 ی؟کن  یغچندساعت هم نگاهت رو ازم در ینا خواییم

 یلواو، ک  یهاکه با حرف   کردیاو باز شد. احساس م  یهاشهرزاد، کم کم با حرف   یخ
که دارد اکنون نازش   ین کرد که کس . با خودش گماشودیقند در دلش آب م یلوک

جهان بوده است. پس االن چرا داشت   یمرد رو   ینمغرورتر  یزمان   یک  کشد،یرا م
 زد؟یفا را به او محر  ینا

چشم  یدنانداخت. دلش با د یو به صورت او نگاه  یاوردنتوانست طاقت ب دیگر 
بود، لبخند    ده ی. رادمهر؛ که حاال به هدفش رسیدکش  یاو آب شد و آه بلند  یو ابرو

صورت او گذاشت.  یکرد و دستش را رو  یشابرو یاناخم م یگزین کمرنگش را جا
پوست صورتش را    شصتش،فته بود و با انگشت  اش را در دست گر طرف گونه   یک

 .کردینوازش م

  یک   ینا یمن تو دونییمن آسون گذشت؟! م یماه برا یک ین ا کنییچرا فکر م-
چقدر   دونییسگ دو زدم تا بتونم استعفاء بدم؟! م  چقدر   دونییم  کشیدم؟یماه چ 

ارت نشستم و  چرا االن کن ینجام؟! اما چرا االن ایمم؟سرزنشم کردن به خاطر تصم
 !کارم رو انتخاب نکردم؟

. با خود کردیبود را باور نم یدهدر چشمان شهرزاد، حلقه زد. آن چه که شن اشک
  یت است؛ اما نبود... تمامشان واقع  یارو   یا خواب    یک ها  گمان کرد که تمام آن حرف 

 یکداشت. او به خاطرش از کار محبوبش استعفاء داده بود و شهرزاد در تمام آن 
را گرفته و کارش    یمشکرد که رادمهر تصمی. گمان مکردیفکر م  یگر جور د  یکماه،  

کابوس از خواب    ینکرده بود، با ا   یکه سپر  ییهارا انتخاب کرده است. در تمام شب 
 .ه است و قرار محضر گذاشته استکه رادمهر با او تماس گرفت  پرید؛یم
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کرد. چقدر ذهنش نسبت به او    یشهاگونه  یرا روانه  یشهاو اشک  یدرا گز لبش
تا از کارش استعفاء  کردهیماه، تالش م یک او در تمام آن  یعنیخراب شده بود. 

 !دهد؟

 :یدزد و پرس  یمرنگ او شده بود، لبخند ک یهاکه متوجه اشک  رادمهر 

رو جلب کنم، پس چرا  یتتتا بتونم رضا کنمیتمام تالشم رو م چرا؟ من که یهگر-
 !کنی؟یم یچشمات رو بارون  یگهد

و   یبا ز یهارا ادامه دهد تا او هم آن حرف  اشیهدوست داشت گر شهرزاد،
ا  را پاک کرد؛ ام  یشهاو اشک   یدکش  یشها به پلک   یرا ادامه دهد. دست   ینشدلنش

 .پاک کردن صورتش شد رادمهر دستش را گرفت و خودش مشغول 

و هراس داشت؛ اما آن   ترسیدیمطلق م یکیاز تار یشهبا آن که هم شهرزاد
. هنوز هم در بهت آمدی به حساب م اشی زندگ  یکی تار ترینیرینش یکی،جزو تار

و قصد داشت هرچه زودتر آن خبر خوش را به پدرش   کردیم یاو سپر یهاحرف 
 .یدبگو

 :ازجا برخاست و رو به رادمهر گفت بنابراین

 ...به بابام بگم که خوامیخونه؟ م یمبر-

به خودش  کردند،یشهرزاد اعتراض م یستادنافراد پشت سرش که از ا یصدا با
  یش هانشست. لب  یشمچ دستش، سرجا  یآمد و توسط فشار دست رادمهر به رو

 :گفت  یرلب را جمع کرد و ز

 !یگه؟ د یمبر-

 :آرام جواب داد یلیانداخت و خ اشیشانیبر پ ینیچ رادمهر،
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 دونه؟یگفته که بابات نم  یدختر؟! بعدشم... ک  یهاحاال چه عجله -

پدرش   یعنینداشت.  یگر را د یکی ینتوقع اشهرزاد باز هم گرد شدند.  چشمان
ر به او نگفته بود؟! واقعا از پدرش انتظار نداشت؛ که آنقد یز چ یچو ه دانستیم

و در خانه قدم   زدیبه سرش م خوابییها که ب تمام آن شب  یعنی او را زجر دهد. 
 آورد؟ یخودش نم  یمطلع بود و اصال به رو یز پدرش از همه چ کرد،یزنان فکر م

 :ذهن شهرزاد را خواند و سرش را به دوطرف تکان داد رادمهر،

هم  یچاره. اون بیستنعمو، ظالم  کنییشهرزاد خانم، اونقدرا هم که فکر م  یر نخ-
باهاش تماس گرفتم و تمام ماجرا   یشپ یمطلع شده. من هفته  یز تازه از همه چ
 یشپ یخودت ک  ینمنگه تا بب یزیکردم. ازش خواستم به تو چ  یفرو براش تعر

 !شییقدم م

شده بود، سرش را آرام تکان داد و خجل زده   یز که تازه متوجه همه چ  شهرزاد؛
زودتر با او   یلیخ بایستییزنگ زده است و او م یر شد که د . متوجهیدلبش را گز

بود. نبود؟! دلش   دارد. خوشحال یچه حس یقدق دانستی. نم گرفتیتماس م
مرد را دوست داشت. از  آنآغوش گرم او را کرده بود. چقدر بودن در کنار  یهوا

رون عاشق او شده و تمام ذهن و فکرش رادمهر شده بود؟! بازهم زمستان د یک 
چه   یگر د ترسید؟یکردند. چرا هنوز م  یدنقلبش النه کرد و دستانش شروع به لرز 

اش توسط رادمهر، رو  شدن چانه  یدهت؟! با کشبر سر راهشان قرار داش یمانع
 .چشمان او را از نظر گذراند یبرگرداند و مشک 

 کنی؟یفکر م یبه چ  یگهشده خانم؟! د یدوباره چ -

که از تپش ضربان    لرزاند؛ی»خانم« آنقدر دلش را م یکلمه  یدن شن یعنی ! خانم؟
الت از زبان او در ها و جملحظه فارغ شود! چرا تمام کلمه یک توانستی قلبش نم
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»خانم«   یکس  یگوش شهرزاد، آنقدر جذاب بود؟ او با دلش چه کرده بود؛ که وقت 
 د؟ شیم یدهتمام ذهنش سمت او کش کرد،یخطابش م

 یم؟ذره راه بر  یه یهنظرت چ یدیم،نفهم لمیف یناز ا یچیما که ه-

! پیوست؟یم  یتداشت به واقع  یاهایشتک تک رو   یعنیکنج لبش نشاند.    لبخندی
  ی که جزئ   ی... آن هم در کنار رادمهر، با نم نم باران فصل بهاریابانقدم زدن در خ

  یبیال غرآرام بود و در آن ح  یا آن فصل بود... چرا آنقدر ناآرام بود؟!    یهااز نوبرانه 
 د ی... پس شاکردیآرام بودن را تجربه نم  حساسا  یگر وقت بود که د  یلیخ  کرد؟یم

 !فهمیدی آرام بود و نم

 آی؟ی! نمیی؟شهرزاد خانم... کجا-

را در سرش  یهمچون روز یایکه همراهش نرفت... شش سال رو یشدم مگر 
عابران راه    یانم آرام مبود که کنار او آرا  یش پرورانده بود و حاال... چه حرفا! از خدا

 یستکان چاا  یک برود و دست سردش را در دست داغ او؛ که حس و حالش مانند  
کردن به خودش نداد و ازجا    کر مجال ف  یگر بود، بگذارد. د  یزمستان   یتلخ در روزها

چه کار؟ حاال که مرد   خواستیم ینمابرخاست و همراه او از سالن خارج شد. س
 .نداشت یزهاو آن چ  یلمف یبه تماشا یازیاشت، نرا در کنارش د یاهایشرو

مانند دختر    یششد. حال و هوا  یر او اس  یوچه شد؛ که در دستان مردانه و ق  نفهمید
. مخصوصا او که نبود مادر کردیها مادرش را مالقات مبود که بعد از مدت یابچه
ن مادر و  به عنوا یاهایش،. رادمهر را عالوه بر مرد روکردیخوب حس م یلیرا خ

  یواشکی نبود و او    یاندر آن م  یعابر  یچکاش ه  یپدرش هم قبول داشت... ا  یحت 
 .کردیرادمهر م یبنص یابوسه
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  یز چ یکهوا فقط  ینانگشانش فشرد. ا یانرا دراز کرد و نم نم باران را م دستش
 توانستی... نمکردیم  یقرار  یروزها ب   ینکم داشت و آن هم مادرش بود. چقدر ا

آن که   پر کند. قبل از  توانستیکس نم  یچمادرش را ه یرادمهر شود؛ اما جامنکر 
و کوتاه نثارش کرد و در چشمانش که اکنون   یرینش یابزند، رادمهر بوسه یحرف 

 .شد یرهداشتند، خ یگریرنگ و برق د

که چقدر بوسه گرفتن از طرف   یزد. به راست   یو لبخند  یدلبش کش  یرا رو  انگشتش
زودتر   یلی. خیدفهم یر که شهرزاد آن را د  یفح یبود؛ ول یندلنش و  یبامعشوق ز

 یگر د یلیخ یخوشبخت  یدو لذت شود... نه، شا یصاحب آن خوشبخت  توانستیم
 .بود یبزرگ  یاو واژه  یزندگ  یبرا

 گشنمه، شما چطور؟   ی! من که حساب یم؟خب خانم کجا بر-

آن مرد بود که  درون یزیاو را هم دوست داشت. اصال چ یهاجمع بستن  حتی
 یاو از خود ب   یشهرزاد دوستش نداشته باشد؟! واال که نبود... آن دختر با هر کلمه

 .شدیخود م

اسم  یدنآورد. با د یرونو دلچسبش، ب یریناو را از افکار ش یفش،داخل ک یویبره 
انداخت؛ اما اصال حواسش نبود که او از تمام ماجرا خبر   اشیشانی بر پ ینیاو چ

  یخ را ب یلاتصال را فشرد و موبا یفارغ از هرگونه ترس و استرس، دکمهارد! د
 .گوشش برد

 یی؟شهرزاد... بابا کجا-

بود و در پوست خودش   یحال و روزش وصف نشدن   داد؟یبه او م  یچه جواب   باید
 یرمق  یگر او، د یار در حصار دست او بود و قلبش در اخت یشها. شانهگنجیدینم



  

 
404 

 یتفت | طناز فالح یشگیرمان همان هم

 

متوجه شد که  یش،بازو یت. با فشار دست رادمهر به رونداش صحبت کردن یبرا
 .پدرش را منتظر گذاشته است یلیخ

 ...چطور یعنیبابا... من با... -

... زن عموت زنگ زد و  یاباباجان، فقط خواستم بگم شب زود ب شمی مزاحمت نم-
رو مشخص    یتعروس  یخ تار  خوانیکه م  ینشام دعوت کرد. مثل ا  یهممون رو برا

 .در ضمن، به آقا رادمهر هم سالم برسونن... کن

... آن یگرد شدیم ین ... عاقبت دروغ گفتن به پدر هم همیدکرد و لبش را گز   شرم
کرد و    یاز پدرش خداحافظ  یرلب. زکردینم ییر تغ یاهم شهرزاد که؛ حرفش ذره

 .انداخت یفک  یرا تو یلشموبا

آن جمله در مورد پدرش   دکر ی هستن؛ اما فکر نم یز ت یلیبود که مادرها خ شنیده
 ید . سمتش چرخیستدو منتظر شد تا رادمهر هم با  یستادا  یشهم صدق کند. سرجا

  یگر د دانستیشهرزاد انداخت. فقط خدا م یبه صورت رنگ و رو رفته  یو نگاه 
بود، همه  یبآمده است! آن دختر از چشمان رادمهر واقعا عج یشپ یچه مشکل

و نه به   یششپ یقهدق  یک یرینش یبه آن خنده هم در تضاد بودند، نه با یزشچ
 ...حال و روز االنش

 یده؟ چرا رنگت پر  شده؟ی! چ ی؟شهرزاد... خوب -

-.... 

صورتش هم همان طور ثابت و   ی... بلکه اجزایچنکرد، ه یافتکه در جوابی
صورت سرد و کوچک او قاب کرد و حال   یماندند... دو دستش را به رو حرکتیب 

 :شد یا بدش را جو
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 !یشده دختر... نصفه جونم کرد یخب بگو چ -

 ...خونه شما یمقراره... قراره بر-

از آن صورت مهربان و خونسرد نبود؛   یخبر یگر نگاه رادمهر عوض شد... د رنگ
 .داد یدرهم رفته و عصب یرا به ابروها  یشبلکه جا

 ...شهرزاد اگه ینگفتن؟ بب  یزیبابام چ  یاشده؟ مامانم  یچ -

 ...رو مشخص کنن... من... من  یعروس یخقراره تار-

خب   دیدند؟یکنج لبش نشاند و او را محکم در آغوش گرفت. عابران م  یکج   لبخند
 یتفاوت  یلیاو خ ی... بودن و نبودنشان براکردیاو نم یبرا یفرق  یچه یگر د یند،بب

به آن اندازه، حالش را خوب   یز چ یچن زنش را در آغوش داشت و هنداشت! اکنو
 .دكر ینم

ي شالش را كمي جلوتر كشيد. دوست نداشت اش را بوسيد و لبه نم زده  موهاي
اش خيره  اش را بوسيد و درچشمان نم زده نامحرمي به همسرش نگاه كند. پيشاني 

 :شد

 !دختردن؟! تو كه من و نصفه جون كردي اينجوري خبر مي-

شيرين خطاب خانم، شهرزاد خانم، شهرزاد... چه قدر اسمش از زبان او  دختر،
شد. دوست داشت خودش را به بيراهه بزند، تا او مدام صدايش كند. يك  مي
 .ساختي ناچيز از زبان او دنياي ديگري را براي شهرزاد ميواژه 

اش دل را يني آن لحظات براي او شيرين گذشت. كم بود ولي شيرين، شير چقدر 
 .تر بودزد و اين از همه چيز براي او مهمنمي

*** 
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هايش فرستاد. از آخرين  عميقي كشيد و بوي تند ساندويچ كالباس را به ريه   نفس
گذشت. اصال كي غذا خرده بود كه  باري كه غذاي بيرون خرده بود، چندسالي مي

 .بخواهد فست فود بخورد

 :ماشاي ويترين لباس شب بود، كشيد و گفتمانتوي شينا را كه درحال ت يلبه 

يم؟! بخدا دلم ضعف رفت از بس اين خيابونا رو  شينا... بريم ساندويچ بخور-
 ...گشتم... بيا ديگه، بيا بريم

 !واي شهرزاد سرم رفت، نيم ساعت نشده اومديم خريد، اونوقت خسته شدي؟-

 .شهنمي انقدر اين خانمم رو اذيت نكنيد، االن گشنشه، حرف حاليش-

دستش داشت،  سر چرخاندند و به صورت رادمهر كه دو كيسه ساندويچ در  هردو
ي در دستش دوخت. لب خيره شدند. نگاهش را از صورت او گرفت و به كيسه 

 .اش را با زبان، تر كرد و بدون توجه به شينا، سمتش رفتخشكيده 

 كجا پيدامون كردي؟  واي رادمهر، غذا خريدي؟ از كجا فهميدي من گشنمه، اصال از -

آنکه جوابش را بدهد،    یاما برا  یاورد؛ب  یادشآن شب را به    یهانداشت اتفاق   قصد
 :زد و گفت یلبخند

 یهست که تو یابیفقط به خاطر رد ینجاییم، شهرزاد خانم... اگه االن همه ا-
 .نصب کردم یتگوش

تمام اگر آن شب و  شدیشد. چه م یرهخ یسهنگفت و فقط به ک یزیچ شهرزاد
ه بود؛ اما مثل کنار آمد  ی. تازه با خودش کمکردیاش را فراموش ممشابه  یهاشب

 .کردندی انقضاء نداشتند و او را رها نم یخآنکه خاطرات تار

 .یشهبخور سرد م-
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بشود   یهمان شهرزاد قبل  توانستیم  یرا به دستش داده بود؟ پس ک   یجساندو  ِکی
لحظه  یچکه ه کردیباور م یدبا یگر و خاطرات تلخش را فراموش کند؟! د

و همه کس دست به دست   یز د. همه چرا تجربه کن یطعم خوشبخت  توانستینم
 .بسازند یوانهد یکهم داده بودند تا از او 

 .کنم  یزششهرزاد حواست کجاست؟ بذار تم-

 یشده به رو یختهر ینوشابه  آورد. یرونب یبشاز ج یزانو زد و دستمال جلویش
او به فکر   با حرف  یعنیانداخت.    ینگاه   ینشمانتواش را پاک کرد و به صورت غمگ

. آوردی گاه آن جمله را بر زبان نم  یچو ه  شدی کاش زبانش قفل م  یرفته بود؟ افرو  
 .موقع باز شود یلعنت به دهاني که ب 

 !نداشتم یبخدا منظور ی؟... از دست من دلخوریشهرزاد-

 آمد یاش به حساب ماز گذشته  یکه تنها مقصر نبود... به هرحال او هم جزو  رادمهر 
خاطرات بدش را   کرد،یوبش را با او در ذهن مرور مخ  یهاو همان طور که خاطره 

دانست كه در بدترين شرايط، خاطرات بد، زودتر  . به هرحال ميآوردیم  یادهم به  
 .آمدندعيادتش مياز هر چيزي به 

 ...ِد حرف بزن لعنتي... من بايد اون صداتو بشنوم تا ببينم حالت چطوره-

ي ه حرف زدن نداشت. جمله به اندازه نداشت؛ كه آزارش بدهد؛ اما رمقي ب  قصد 
 .كافي در سرش داشت؛ اما خودش فرد مناسبي براي گفتنشان نبود

را حالش به يك باره آن قدر  برخاست و ساندويچش را روي ميز پرت كرد. چ ازجا
دانست... شايد هم  خراب شده بود؟ اين روزها زودرنج شده بود و دليلش را نمي 

هد كمي از ديگران دلخور شود؛ اما رادمهر چي؟ حقش بود، حقش بود كه بخوا
 د؟رادمهر كه ديگران نبود، پس چرا از او شروع كرده بو
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زد اما نه كسي در  فت... قدم مي ر كه چه شد و كجا هست... فقط راه مي  نفهميد
انتظارش بود و نه مكاني كه بخواهد وقتش را آنجا بگذراند. دستش كه كشيده 

بر است. نگاهي به صورت خشن و عصبي رادمهر دوخت،  شد، تازه فهميد كه چه خ
 .غرق در عصبانيت بود تشخورد و صور اش به باال و پائين تاب ميي سينهقفسه

 خواي خودت رو به كشتن بدي؟ كني شهرزاد... ميكار ميمعلوم هست داري چي-

ن آمد، تازه فهميد كه كجا ايستاده است... وسط خياباصداي بوق ممتدي كه مي  با
ي پيش كنار رادمهر بود. پس چرا يك باره سر كرد؟! او كه تا چنددقيقه چه كار مي

 از آنجا در آورده بود؟ 

 ...بيا بريم-

مت ماشين برود؛ اما دستش در دست شهرزاد قفل شد. قدمي برداشت تا س  رادمهر 
اش بود، نگاهي به شهرزاد انداخت.  چرخيد و با نگراني كه عصبانيت هم چاشني

 !كرد؟كند؛ اما چه بايد مينست كه حال خوبي ندارد و غريبي ميدامي

 ...رادمهر... توروخدا، توروخدا كمكم كن-

اش سرخ خورد و روي لبش نشست. چرا  هايش به روي گونه از ميان مژه اشك
كرد؟ حالش آنقدر خراب بود؛ كه درخواست كمك داشت؟ شايد هم  طلب كمك مي

خواست تا دستي نداشت، دلش آغوش او را ميخراب بود... واقعا حال خوشي 
 .نوازش بار بر سرش بكشد

كنن... ن خاطرات لعنتي ولم نمي من ديگه خستم... بخدا ديگه خسته شدم، اي-
 دارن؟چرا دست از سرم... چرا دست از سرم بر نمي
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كنم همه چيز  دارن... همه چي درست ميشه، بيا بريم... من خودم كمك ميبر مي-
 !وش كني، شهرزاد بهم اعتماد كنرو فرام

هايش هم  كرد! اين روزها به چشم چقدر با شنيدن آن جمله غريبگي مي اعتماد؟
كرد... او جور ديگري بود. يگر اعتماد نداشت، چه برسد به...! نه رادمهر فرق ميد

 .كردبايد به حرفش اعتماد مي

بودن كمربند فكر   ماشين شد و كمربندش را بست. پوزخندي زد و به سالم سوار 
ي آن را نداشت كه بخواهد بر سرش جر و بحث  كرد. حتي كمربند هم حوصله

 .شود

*** 

جلدش بيرون آورد و سمتش گرفت. ليوان آب را هم از روي ميز برداشت   را از   قرص 
و همراه قرص، به خوردش داشت. چقدر يك باره حالش بد شده بود... يعني او  

انع ديگري كه بر سر راهشان قرار نداشت... پس  مسبب تمام حال بدش بود؟ م
كرد ؟ چرا فكر مياو بود ودكرد؟ نكند حال بدش به خاطر وجقرار مي چرا آنقدر بي

اي كه بخواهد ازش دوري كه شهرزادكمي سرد شده است؟ شده بود؛ اما نه به اندازه 
 !كند

اتاق خارج    ي كوچكي به دستش زد و از كه مطمئن شد خوابيده است، بوسه   زماني
 .شد. اميدوار بود تا با كمي استراحت خوب شود

كرد... مطمئن بود با مي  هم دست كمي از او نداشت؛ اما مراعات حالش را  خودش
شود، چرا كه بيشتر پيشش بود و رفتنشان به زير يك سقف همه چيز درست مي

 .توانست مراقبش باشدبيشتر مي

*** 
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شد خوابیید، خسته مي. اين اواخر خيلي ميهايش را به سختي باز كردچشم الي
پر كرده  داد. سكوت سنگيني فضاي اتاقش را و خواب را به هر چيزي ترجيح مي

بود و تاريكي مطلق بازهم به سراغش آمده بود. از آخرين تصويري كه به ياد  
 .بيهوش شده بود ينجور داشت، رادمهر كنارش بود و قرصي را داد بخورد كه ا

را از رويش كنار زد و پاهايش را روي زمين آويزان كرد. كش و قوسي زمخت    پتوي
گيج رفت؛ اما توجهي نكرد و در اي سرش  به بدنش داد و ازجا برخاست. لحظه 

اتاقش را باز كرد. بيرون هم دست كمي از اتاقش نداشت. پس ترجيح داد تو همان  
 .اتاق بماند

از جانب رادمهر شد. يعني چقدر   پاسخرا برداشت و متوجه چند تماس بي  موبايلش
 !خوابيده بود؛ كه حتي صداي زنگ موبايلش را نشنيده بود 

معطلي اش خيره شد. رادمهر بود! بيخورد و به صفحه در دستش تكان موبايل
 .تماس را وصل كرد و تلفن را بيخ گوشش برد

 الو رادمهر؟-

 !سالم و عليكم خانم خوابالو... ساعت خواب-

 نكردي؟! چند ساعته كه خوابيدم؟ چرا بيدارم -

يه پنج شيش ساعتي ميشه... راستش خودمم خسته بودم، رفتم خونه يه ذره  -
 .استراحت كردم؛ اما ساعت گذاشتم كه بيدارت كنم

كمرنگي كنج لبش نشاند و خيالش از بابت نگراني او، آسوده شد. چقدر   لبخند
كشيد و ياد حركات ظهرش    خوب بود كه او را در كنارش داشت! دستي به موهايش

 :شرمنده شد و لبش را گزيد افتاد! 
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 ...رادمهر... ممنونم-

 !بابت؟ -

 ...مرسي از اين كه اين همه وقت هوامو داشتي، واقعا اگه تورو نداشتم چيكار-

ام تشكر نكن، من در قبال تو وظيفه دارم و شهرزاد... ديگه از من بابت وظيفه-
م... حالت رو هم  دادم كه تا آخر عمر، مراقبت باشمسئولم، به خودم و خودت قول  

ي ما هاي عجيبي افتاد و به نحوي روي همهكنم... اين چندوقت اتفاقدرك مي
 .تاثير گذاشت

برد... او برايش هم زد، بهترين جمالت را به كار ميزد و زماني هم كه مينمي  حرف
يلي خوب توانسته كرد. خهمسر بود و هم يك روانشناش كه حالش را درك مي

آن چندسال تشخيص دهد. شايد وقتش بود كه خودش را رها كند  بود اين را در 
 .و حرف دلش را به او بزند

 كني؟م نميرادمهر... يه چيز بگم مسخره-

 :مكث كرد و بعد از گذشت چند ثانيه جواب داد كمي

 !زي؟توني حال امروزم رو بساآد... بگو ببينم ميتا ببينيم چي پيش مي-

 زنم... بگم؟... دارم جدي حرف مي عهه رادمهر اذيت نكن ديگه-

 ...شنومجانم بگو مي -

زد و هيچ  جانم گفتنش، ذهن او را بهم ريخت. كاش فقط اسمش را صدا مي آن
 .ي خودش كنمبرد تا شهرزاد را مدهوش و شيفتهيك از آن الفاظ را به كار نمي

 ...گي شهرزاد خانمنمي-
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 ...دوست دارم-

-...... 

گفت ناراحت شد د؟ تعجب كرد يا خوشحال شد؟! اگر ميبه چه معنا بو سكوتش
چه؟ چقدر صبر كرده بود تا اين دو كلمه را از زبان او بشنود... پس ناراحت و  

 ...اش را تكرار كندغمگين بود، دوست داشت يك بار ديگر جمله 

 !چي... چي گفتي؟-

بشنوي، درخواستم خواي براي بار دومم  د و اگه ميگم... اين اولين بار بوديگه نمي -
 .رو قبول كن

! مگر امكان داشت او چيزي بگويد و رادمهر قبول نكند؟ حاضر بود  درخواست؟
 برايش جان دهد... پس درخواست به چه معنا بود؟ 

 .كنمجانم... هر درخواستي داشته باشي، قبول مي-

 ...فرداي عروسي-

*** 

و تمام حواسش را پرِت    ي ميز، ضرب گرفته بودروي شيشه   اش بهانگشت سبابه   با
شد، كرده بود. چقدر اين فضا برايش ناآشنا  آهنگ ماليمي كه در كافه پخش مي

كرد؛ اما نه در حضور او كه با كت و شلوار يكدست مشكي و  بود... غريبگي مي
 .دانشتنمي ر پيراهن سفيد، روبه رويش نشسته بود و چشم ازش ب

اش كه از در و ديوار باال  هاي زندگيبوساب يا رويا نبود؟! يعني تمام كاخو يعني 
رفتند تا او را ديوانه كنند، اكنون ديگر تمام شده بود؟! شايد هم خيلي وقت بود مي

 !خواست كه قبولشان كندكه تمام شده بود و او نمي 
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آن حلقه ي طاليي درون انگشتش كشيد و الماسش را لمس كرد. با  به حلقه  دستي
يب بود؟ نه نبود... شهرزاد خيلي وقت بود كه ديگر طعم  كرد... عجهم غريبگي مي

كرد كه ديگر قرار هم نيست بچشد. پس  خوش زندگي را نچشيده بود و گمان مي
گذاشته بود؟ اصال با چه كسي    ر كرد؟ براي چه قرااكنون آنجا در كافه چه كار مي

 قرار گذاشته بود؟ 

ي داغ دلچسب بود را به روي ي يك ليوان چااو كه به اندازه   كه گرمي دست  همان
دستش حس كرد، فهميد كه كجا هست و با چه كسي قرار گذاشته است؟! درسته... 

ي پيش مراسمشان گرفته شده بود... سندش هم در دست  او همسرش بود و هفته
؛ كه قرار جفتشان قرار داشت. خودش قرار امروز را گذاشته بود... چندين سال بود

 .برنامه ريزي كرده و اكنون به دستش آورده بود همچين روزي را در سرش

تموم شد؟! كاشكي منم يه ذره تو اون ذهنت جا داشتم، بخدا ديگه دارم به افكارت  -
 .كنيكنم، تو به اونا بيشتر از من ميرسي و فكر ميحسودي مي

 !كنم؟از كجا معلوم كه به خودت فكر نمي-

و را در دستش گرفت و بوسيدشان... بوییدشان و با خيال راحت،  دست ا هردو
نفسش را آزاد كرد. ديگر خبري از آن شهرزاِد غريب و سردرگم نبود... خودش بود 
و خودش! تنها يك هفته بود كه او را به دست آورده بود؛ اما هر دقيقه كه 

و قصد   داشت  شدوستكرد صد سال هست كه او را دارد.  گذشت، احساس ميمي
 .ها از دستش بدهدنداشت كه به آن راحتي

اش را به دست او چسباند... همه چيز مانند ي او را بوسيد و پيشاني حلقه نگينِ 
يك پازل به هم وصل شده بودند و فقط يك مهره از آن باقي مانده بود. يك مهره  

... يا شانگيي آخر زند گرفت. مهرهكه ديگر به دست شهرزاد، در جايش قرار مي
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ي در دست شهرزاد، شان... آن پازل با آن مهرهي آغاز زندگيبهتر است بگويد مهره
شد... پازلي كه ديگر از اول بايد  رسيد و پازل ديگري جايگزينش ميبه پايان مي

كردند... نه تنها خودش، بلكه با همراهي شهرزاد بايد درستش هردو درستش مي
 ...كردمي

پازل را در دستش گرفت و با لبخند، نگاهي به رادمهر انداخت. ي آخر  تيكه  شهرزاد،
اي، خيلي هيجان داشت... دوست ي آخر آن پازل ده هزار تكهبراي گذاشتن تيكه

داشت آن تيكه را بگذارد و پازل جديد را شروع كند؛ اما نه تنهايي... با كمك او 
 .قصد آن كار را داشت 

خاند؛ كه با صداي گارسون به خودش آمد. ستش چر سفيد رنگ آخر را در د  يتيكه
هردو به مرد جوان، منو به دست خيره شدند و قبل از آنكه حرفي بزند، زيرلب  

 :گفتند

 ...همون هميشگي-

ي كنارهم هاي چيده شده آخر را در جايش قرار داد و دستي به روي تكه  يتيكه
ه بود، زندگي آن دو روع شدكشيد. ديگر تمام شده بود... يا بهتر است بگويد... ش

 .«شروع شده بود، آن هم با يك قهوه به طعم »همان هميشگي 

 

 پايان 

 فالح تفتي طناز 

24/4/99 
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 رمان ، مرجع دانلود رمان  یک

  ید خواه یو م یدهست یسنده نو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما  درصورتی
  ی ساخته و منتشر شوند م یلزار موبادر قالب نرم اف یتانکه رمان ها و شعر ها

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ  یتبه وب سا یدتوان

 

خال مشکی دلداررمان  اندها خفتهفاصبهرمان   ی ماگررمان    

ولاتای باادنااامای، گاریا اااناگایار 
شاااود کاه گنااه میدختری بی

نقشی در سرنوشت شومی که 
بارایاش رلام خاورده ناادارد و 

 .ی ی  اشات اه اساتتن ا زاده
هاا باه مرور هاا و ت ماتن ااییت

شاااوناد و یتر مزماان پررناا
آورناد ج  درد. ارم اانی نمی

ولاتای خاودغ ایان تاولااد را 
ن واسااته پس ررا باید تاوان 

 !پس بدهد؟

 .رسااانادهاا باه وصاااال میفااصاااباه
ماضای تب،،  آشافتگی  بار در میان این
زند و حال  ای روشان جوانه میآینده

ای کاه در گیر و در جریاان، برای تراناه
سات، فاغ دار نوازغ  سا   شایدایی

کناد کاه  کردن رازهاایی را حکم می
هااای لاادیمی را ررکین زخم کینااه

هاای پی  در پی   کناد. شااااخاهمی
ها را ن س گذشااته، روشاانی جوانه

تن  م ب  بر ای کند و ضاربههی  می
کاوبااد. در ایان مایااان، تارانااه مای

شااوند که  هایی پناه ترانه میشااانه
 .اندخود از درون فروری ته

ی دو خواهر زنادگی  حاال و آیناده 
ت ات تایریر باازگشااات مردی لرار 
گرفتاه کاه باا حشاااورغ باه نااگاه  
اطرافیاانش را اااابگیر کرده اسااات. 

یگاران در تالغ  پس از آماادن او، د
هایشااان برای دسااتیابی به خواسااته

هااای دشاااوار ماجا اور بااه اناتا ااا 
شاااوناد، کاه آن گ یرهاا از خویش می

کند  تا آنجا که فراموغ دورشاان می
برناد  کنناد کیساااتناد، از یااد میمی

کردنااد و حتی  رگونااه زناادگی می
ورزیدند و ناگ ان حقیقت   عشااق می

ها را پیش رویشاان افساار سارنوشات
 . گیردست میبه د

 مطالده  مطالده  مطالده 

https://forum.1roman.ir/threads/177308/
https://forum.1roman.ir/threads/177614/
https://forum.1roman.ir/threads/168629/
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اپپری ادهرمان  نیکوتینرمان   دیوونگی نکنرمان    

پااهاایم، پااهاایم کاه ناه، انگاار کال 
شاود و پاهایم می،  بدنم سار  می

نگااهم مساااتقیم باه ! باه زمین
رشاامانش گره خورد، گویی هی   
 .جاای دیگر لاابال دیادن ن ااشاااد
یدنی ممکن اسااات در یا  ل  اه 

لادر شااادیاد شاااود کاه جاابباه آن
ناگااذارد تاو حاتای یاا  لاادپ هام 

در سااایناه مگر لباب  حرکت کنی؟
من لدنتی،   نیساات، پس ررا لبب
 !کاااوباااد؟در حاااباااقااام مااای

 

ی »َسرو«،  گر  لصهنیکوتیااان، روایت
دختااار م کم و مستقبااای ست که  

ای عااطفاااااای و  تاازگی از رابطاهباه
نقص، دساات کشاایده و  ظاهر بیبه

هاایش  مرگیخودغ را در کاار و روز 
کس  ار  کرده  باه طوری کاه هی 

ج  خودغ، عبات والدی  باه پاایاان 
اماا  داناداغ را نمیرساااانادن  رابطاه

والدیاات، این اساااات کااه او، بااا 
ناپذیر و  احساااسااا  و امیال  اجتنا 

کند  دردناکی دساات و پنجه نرپ می
اند به سارکو  شادن   که منجر شاده

ان مااناده در زیر سااارو  والدی و پن ا 
 !نقا 

ارمان با وضا  مالی بدی که  
دارد همه تالشاااش را برای  
پااس گاارفااتاان خااواهاار  

اغ پریمااه، از پادر باد  ُدرداناه
ناد، اماا  کسااارپرساااتش می

درساااات ولاتای ماوفاق بااه  
باارگاارداناادن خااواهاارغ  

ی  شاود که متوجه رابطه می
پااناا اااناای پااریااماااه بااا 

تاریان رفایاقاش  صااامایامای
 !شودم رداد می

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d9%86/
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