
 
 ایستگاه آخر

 
 نیم تاج ایزدپناه

 اجتماعی - عاشقانه: ژانر
 

 
 خوندن این رمان رو به افراد زیر پانزده سال توصیه نمیکنم *

 
زنی سیاه پوش، هر روز در ایستگاه آخر ولیعصر می نشیدند و به رو برو خیره میشود؛ او کیست و منتظر “

 ؟ چیست
 ”.زمان همه چیز را مشخص میکند

 
 : مقدمه

 دختري منزوي، که طعم تلخ تحقیر و خفقان چشیده ...اضطراب آینده  استادي جوان، درگیر تلخی گذشته و
  !غم انگیز ...چه آش شله قلم کاري بشود این عاشقانه ي غلیظ و شاید هم 

 
 قطار می رود

 رويتو می
  !رودتمام ایستگاه می

 و من
 امچقدر ساده

 که سالهاي سال
 در انتظار تو

 اماین قطارِ رفته ایستادهکنار 
 و همچنان،

 هاي ایستگاهِ رفتهبه نرده
  !امتکیه داده

 قیصر امین پور -
 



 بنام خداي بی همتاي یاري دهنده
 

 نَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍإِ
 )یقینا نیکان در نعمتند(

 
 اپیزود اول

 باتلاق گذشته و سراب آینده:  آغاز دوست داشتن
 

 1397: زمان
 

ت خواس .میان راه موبایلش زنگ خورد؛ همسرش بود .تقریبا میدوید تا به اتوبوس برسد .ایش را تند کردقدم ه
 !بیخیال شود؛ اتوبوس واقعا داشت میرفت و شاید تا نیم ساعت بعد هم اتوبوس دیگري گذرش اینورها نمی افتاد

 ؟ پري -: جواب داد،همسرش نگران بود !اما شاید شوهرش کار واجبی داشت
 ؟ جانم: پا تند کرد و در همان حال،با عشق گفت

همسرش هیچ نمیگفت؛تنها به صداي نفس هاي تند او گوش  .تقریبا داشت میدوید .اتوبوس داشت حرکت میکرد
 ؟ عزیزم کار مهمی داري: زن با کلافگی بریده بریده گفت .سپرده بود

 منه فقط خواستم بگم دوست دار -: مرد زمزمه کرد اتوبوس رفت؛
با خوشحالی از این  .و تماس را قطع کرد ”منم“زیر لب زمزمه کرد  .لبخندي روي لبش نشست .سرجایش ایستاد

هرروز که  !به زن کنارش نگاه کرد که سرتاپایش سیاه بود .ابراز علاقه ي صبحگاهی روي صندلی ایستگاه نشست
  !است از این مسیر میگذشت او را میدید که بی هدف به روبرویش خیره شده

بالا یا پایین شهر؛ بستگی به تعریف هر فرد از آخرین مرحله ي  .ایستگاه آخر به تعبیر هرکس میتواند هرکجا باشد
  !از هر ایستگاهی که شروع کنی؛نقطه ي مقابل و آخرین مسیر،میشود ایستگاه آخر .زندگی دارد

 ؟ ایستگاه آخر شما کجاست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پرتوي امید:  فصل اول
 
 ”گلم هیچکسی براي باغ ما هرگز نمیسوزه،دل “
 

 1392: زمان
ه سپس نگاهی ب .عینکش را برداشت و چشمانش را مالید .دستی بر ریش هاي پر پشت و قهوه اي روشنش کشید

 کلمه اي که بصورت تحریري داخل ساعتش نوشته شده بود؛ به چشمش خورد  .ساعتش انداخت
 ”هیچ“

  .کلاس تموم شد: صدایش را صاف کرد و مثل همیشه پر صلابت گفت .واقعا وضعیت زندگی اش این بود
برخی با عجله کلاس را ترك کردند و برخی دیگر که اکثرشان دختر بودند به سمتش  .دانشجوها به تکاپو افتادند

انی بیمارستدر  ...نه تنها در دانشگاه؛ بلکه در تمام زندگی اش  !دور و برش پر بود از زنان و دختران رنگین .آمدند
خانه اي که در آن  ... پاتوقش ...در آموزشگاهی که روزي در آن تدریس میکرد ...که در آن کار میکرد 

برگه هاي روي میز را جمع کرد و  !حتی در خانه ي پدر و خانه ي مادرش ...تختی که در آن میخوابید ...میزیست
بی توجه به گله ي گوسفندانی که دورش بودند؛ به سرعت  .در کیفش چپاند؛ هیچ وقت در این موارد منظم نبود

پر صلابت در راهرو گام بر میداشت و همراه با اخم محوي که همیشه ي خدا روي پیشانی  .از کلاس بیرون زد
کم کم داشت کلافه میشد؛ مگر رشته ي  .بلندش خودنمایی میکرد؛ جواب سوالهاي بیهوده دختران را میداد

 ؟ سوال برانگیز بودروماتولوژي چقدر 
آن وقت الان داشت در دانشگاه هنر،تدریس گیتار  .کاش هیچوقت پدرش او را مجبور نمیکرد تا پزشکی بخواند

 !تازه از هامون شنیده بود که دختران دانشگاه موسیقی از پزشکی زیباترند .میکرد؛ مثل دوران دانشجویی اش
ود با خ !اترین ها بود این مسئله یک موهب الهی بشمار می آمدبراي او که تنها انگیزه اش از تدریس شکار زیب

رفیق گرمابه و گلستانش، جز معدود کسانی بود که حتی بعد از  !آه، هامون .کوفتش بشه هامون لعنتی: فکر کرد
هیچ وقت به هامون نگفته بود که به او حسادت میکند؛ به فهم و شعور  .آزادي اش همچنان پاي رفاقتش ماند

که جبري بر هامون وارد نکرده بود و او با علاقه به هنرستان موسیقی رفته بود و حالا در دانشگاه موسیقی  پدرش
ه پس ب .سرش را تکان داد و فهمید که دیگر خبري از گوسفند هاي سمج نیست .گیتار برقی تدریس میکرد

اي مردي به موقعیت او کمی چیپ شیده همیشه میگفت رونیز بر .سوار رونیز نقره ایش شد .سمت پارکینگ رفت
  !است و او در جواب میگفت خفه

ماشین را روشن کرد و از فکر  .راستی شیده کمی تکراري شده بود؛ بهتر بود با لعبت دیگري تعویضش میکرد
او با خود  .در ماشین باز شد و هامون روي صندلی کنارش نشست .دانشجوهاي رنگینش لبخندي روي لبش آمد

به چی میخندي : هامون لبخند شیطانی زد و گفت؟ را همیشه یادم میره در ماشین رو قفل کنمچ: فکر کرد
 ؟ عوضی

 منحرف: سري از روي تاسف تکان داد و گفت
 تو پسر پیغمبر ...ما منحرف : هامون در حال بستن کمربند گفت

 نه ببخشید، پسر ناصر خسرو -: بعد با شیطنت اضافه کرد



پایش را روي پدال  !خسرو ناصر: دیرینه بود که هردو با اسم و فامیل پدرش میکردنداین هم یک شوخی مزخرف 
 ؟ امروز چیکاره اي: هامون گفت .گاز فشرد

 ؟ راستی این ورا چه غلطی میکنی ...هیچ کاره  -: با بی قیدي شانه بالا انداخت
انی بود که ریش به صورت هامون شیطان خندید؛ لپ هایش بالا رفت و چشمانش ریز شد؛ او جز معدود کس

امروز چهارشنبه بود و بیمارستان نمیرفت؛ بنابراین راه  .تپلش می آمد و کوتاهی قدش کمتر به چشم می آمد
 ؟ این چیه رو سرت: نگاهی به کلاه کپ مسخره هامون کرد و گفت .پاتوق همیشگی را پیش گرفت

 کلاه -هامون
 ؟ نه بابا -

چیکار : نگاهش به سر کچل هامون خورد، با تعجب پرسید .اشبرد پرت کردکلاه را از سرش برداشت و روي د
 ؟ کردي احمق

 موهامو زدم -هامون
 ؟ شکست عشقی خوردي؟ حالا چرا زدي ...میبینم  ...کور که نیستم  -

  !انقدر مزخرف نگو جون یاسی -هامون
  !اسم خواهر منو به زبون کثیفت نیار -

 واسه مناوه اوه چه غیرتی میشه  -هامون
  !واسه تو نه -

  !خوبه ناتنی هستینا ...واسه خواهرت  ...خیلی خوب بابا  -هامون
 نمیدانست .حالش بهم میخورد بس که همه این نکته را برایش یادآور میشدند تا کمی از حساسیتش کم شود

مه مهمتر ازدواج کرده شاید چون از او بزرگتر است و از ه؟ چرا نسبت به یکتا، خواهر تنی اش چنین حسی ندارد
ربطی به تنی و ناتنی نداشت؛ او کسرا که برادر کوچکتر و ناتنی اش بود را بیشتر از یاسر، برادر بزرگ و تنی  !است

: صداي هامون او را از فکر بیرون کشید .کسراي جوان، حالا زیر خروار ها خاك بود .آهی کشید .اش دوست داشت
  !میگم رسیدیم؟ بروتچته مثه بز اخوش زل زدي به رو -

 ؟ کجا: با گیجی پرسید
 رسیدیم خانه یار یاب ...تازه میگه لیلی زن بود یا مرد  ...دکی  -هامون

رابطه ها را از  !هدف -به قول هامون  - این اسم را براي پاتوق گذاشته بودند؛ زیرا اکثرا در این جا آشنا میشدند با
این  !معامله ي منصفانه اي بود؛ گرفتن نمره از راهی نامتعارف .اینجا آغاز و در تخت به پایان میرساندند

کافه اي تاریک و غرق در دود؛ با دیوار و صندلی  .وارد پاتوق شدند .پیشنهادي بود که با جان و دل میپذیرفت
  .هاي چوبی قهوه اي

ل طبق معمو .ساختمثل همیشه کنج کافه نشستند؛ جایی که دید نداشت و نور کمی فضاي دودي را روشن می 
کتش را  .صداي همهمه با شروع شدن ملودیی وهم انگیز کمتر شنیده میشد .آهنگ هاي خارجی شان به راه بود

گارسون چشم سبز به  .پا روي پاي بلندش انداخت .از تن در آورد و پشت صندلی آویخت و خود روي آن نشست
آواي زیبایی در فضاي  .یک قهوه ي ترك سفارش داد مانند هفته هاي گذشته او یک موکا و هامون .سمتشان آمد

 : تاریک پیچید و او را غرق حس وهم کرد؛ نمیدانست چه سري است که با صداي لانا روحش به پرواز در می آمد



You say that you wanna go” 
 میگی میخواي بري

To the land that's far away 
 به یه سرزمین دور

How are we supposed to get there 
With the way that we're living today 

 چطور باید با وضعیت زندگی الانمون به اونجا برسیم
You talk lots about God 
 خیلی در مورد خدا حرف میزنی

freedom comes from the God 
 میگی آزادي به فرمان خدا بدست میاد

But that's not what this b** wants 
 ست که این ه*رزه میخواداما اون چیزي نی

I want money,power and glory 
 من پول،قدرت و شکوه میخوام

Alleluia! i wanna take you for all that you got 
 من بخاطر همه ي چیزایی که داري میخوام بدستت بیارم !خدا پاك است

The sun also rises on those who fail the God 
 نی که از فرمان خدا سر پیچی میکنند هم طلوع میکندخورشید حتی بالاي سر کسا

My life it comprises of losses and win and fails and falls 
 ”شکست و سقوطهاي زیادي در برمیگیره برد، زندگی من باخت،

 
به خود قول داد در فرصت مناسبی  .دختري که روبرویش نشست فرصت گوش سپردن به آهنگ را از او گرفت

  !این آهنگ را انقدر گوش کند تا بالا بیاورد
دخترك لبخند نمکی زد و پا روي پا  .غزل و چند نفر دیگر از دوستانش هم روي صندلی هاي خالی نشستند

توي  من معرفی میکنم،پرتو،یکی از مستعدترین شاگرداي: هامون با چشمانی که برق میزد روبه او گفت .انداخت
 آموزشگاه

و  :دختر با کنجکاوي پرسید .بود -زن برادرش -ابروهایش کمی مانند کمند .نگاهی به صورت گرد دختر انداخت
 ؟ شما

 ناصر -
 ... اما هامون به من گفت: پرتو با کنجکاوي گفت

دمو اینطوري معرفی اما خوب تمایل ندارم خو ...بله،بله،اسم کوچیکم یزدانه : او خسته از تکرار این مسئله گفت
 به همین خاطر از پسوند فامیلیم استفاده میکنم ...کمی خودشیفتگیه  ...کنم 

 ؟ یعنی فکر میکنید که خودشیفته نیستین -: دختر ابروي خوش فرمش را بالا انداخت
  !ایول بابا: غزل با ذوق گفت .او هم به عادت همیشگی یک ابرویش را بالا انداخت .از جسارت دخترك خوشش آمد



پرتو  .در واقع غزل جز معدود دخترانی بود که نگاه ابزاري به او نداشت !غزل را خواهرانه دوست داشت؛ از کودکی
چرا بخشی از فامیلیتون رو  ...خب  ...میگم  -: که با اخلاق او آشنا نبود سعی کرد تا حرفش را ماستمالی کند

 ؟ نمیگین
 ؟ یگانه هستم؟ بگم چیمثلا ...چون سو تفاهم به وجود میاد -

چطور تابحال توجه هامون  .کم کم داشت از او خوشش می آمد .صداي دل نشین و لوندي داشت .دخترك خندید
 .در اسرع وقت باید از هامون پرسوجو میکرد؟ نکند مشکل یا مسئله ي عجیبی داشت؟ را به خود جلب نکرده بود

پس موهاي فرش را که همیشه ي خدا شرابی بودند داخل  .دغزل اینبار فرصت را مناسب دید تا خودي نشان ده
 ؟ یزدان با خود اندیشید چرا تابحال از او علت علاقه اش به رنگ آبی را نپرسیده بود .شال آبی اش داد

خب توام امید صداش : غزل گفت .خستگی باعث ایجاد چنین افکار مزخرفی در ذهنش میشد .سرش را تکان داد
 ش امیدیهآخه فامیلی ...کن 

یزدان سعی کرد به حرف هایش گوش سپارد که داشت از دوست دختر  .بعد هامون جمع را بدست گرفت
 .پیام را باز کرد .صداي اس ام اس موبایلش آمد .سفارشات را آوردند .جدیدش که نیلوفر نام داشت،سخن میگفت

 حداقل جواب تلفناتو بده بی معرفت؟ یزدان جان مامان، نمیخواي یه سر به مادرت بزنی: پروانه بود، مادرش
 “ !حتما،در اسرع وقت“: در جواب نوشت

همیشه کمی با آن ها فاصله  ...اما او نه  .با حرف هاي غزل و هامون جمع میخندید !بعد هم شکلک چشمک
 نظرت: غزل با خوشرویی به سمت او چرخید و پرسید.هرچی نباشد چند سالی از اکثرشان بزرگتر بود  .داشت

 ؟ چیه
 ؟ راجبه -: اخم محوي روي پیشانی یزدان نشست

 دختره دیگه -
یزدان نیم نگاهی به پرتو انداخت که  .حتی پنج سال اختلاف سنی هم نتوانسته بود مانع صمیمیت غزل شود

لب  !دخترك چهره ي دل نشینی داشت و البته بینی عملی .داشت موهاي سیاهش را داخل شال میفرستاد
در اثر ژل یا رژ حجم دهنده کمی برجسته شده بود؛ هر چی نباشد یزدان در تشخیص این موارد هایش هم شاید 

  !دختر معصومی بود .کمی دقیق تر شد !خیلی حرفه اي بود
 ؟ میگم پسندیدي؟ کجا سیر میکنی حاجی ...اوه  -غزل

 نه: یزدان قاطع گفت
 ؟ چرا: غزل معترض پرسید

 بچس ...یخوره به درد من نم: یزدان با جدیت گفت
 ؟ بابا شاه بخشیده،شاقلی نمیبخشه ...بیخیال یزدان  -

  !راسته کاره من نیست ...دختر بچس طرف  ...وقتی گفتم نه،یعنی نه  ...زر زیادي نزن : یزدان کلافه گفت
 ؟ مشکلی پیش اومده: پرتو که توجهش به آن ها جلب شده بود با چشمان کنجکاوش پرسید

 منو یزدان داشتی مرور خاطرات میکردیم؟ نه عزیزم چه مشکلی -: ماله را برداشتغزل طبق معمول 
یزدان خواست اوضاع را محک بزند تا ببیند واقعا دخترك معصوم است یا مثل خیلی دیگر از  !ارواح عمش

 سمتگفتی ا: دانشجوهایش اداي نجیب ها را در می آورد؛ با صداي جذابی که تنها مختص به خودش بود پرسید



 ؟ چی بود
 ؟ همیشه انقدر کم حافظه این !پرتو: با صداي لوندي گفت .نه،این برق نجابت نبود .چشمان دختر برقی زد

  !شاید میتوانست کمی سر خودش را گرم کند .یزدان سعی کرد کمی بر نرمشش افزوده کند
 ؟ راستی گفتی چند سالته ...از پیامدهاي پیریه  -

 بیست و سه سالمه ...نگفتم  -: یده ي او زدپرتو لبخندي به چشمان در
  !میتوانست بیست و سه روزي را با او خوش بگذراند؛به تعداد سال هاي عمرش .خوب بود

از این فکر لبخندي روي لبش پدید آمد که باعث شد پرتو جرئت پیدا کند و سوالی را که در مغزش چرخ میخورد 
 ؟ شما چند سالتونه -: بپرسد

 سال بیست و هشت -
بیست و هشت سال کمی زیاد بود اما او میخواست به پدر و مادرش  .پرتو اندکی با چشمان گرد او را نگریست

پرتو از فکر آینده اي که قرار بود براي خود بسازد خشنود شد و شروع به  !ثابت کند از پس خودش برمی آید
 .یزدان تنها گوش میداد .حرف زدن درباره خودش کرد

 “ بخشی از روال کارهبالاخره “
در همین حین که پرتو با آن صداي دلنشین اما کمی گرفته اش مشغول صحبت درباره همه چیز بود؛ یزدان به 

او میتوانست پرتوي امیدي براي پر کردن  .این می اندیشید که چقدر زود جایگزینی براي شیده پیدا کرده است
 .از کافه بیرون زد .این مدت تنها سیگار کشید و گوش کردساعتی گذشت؛ او در طی  .اوقات تنهایی اش باشد

 ؟ بریم: روبه هامون گفت
ار ک ...کلاس جبرانی گذاشتم واسشون ...من با اینا میرم : هامون شیطان خندید؛ با سر به بچه ها اشاره زد و گفت

 تحقیقاتی ام داریم
پرتو خواست سوار ماشین شود  .ان دادیزدان سري از روي تاسف تک .چشمکی زد و به سمت سوزوکی غزل رفت

 ما ماشینمون جا نداره ...ببخش پرتو جون  ...اوا : که غزل گفت
 یه تاکسی میگیرم ...عیبی نداره : پرتو در حالی که کاملا مشخص بود بهش برخورده است گفت

 ؟ دانخب میرسونتتون دیگه، مگه نه یز؟ مگه یزدان مرده -: هامون باز هم شیطان رجیم شده بود
ین پرتو از ا .قفل ماشین را زد و در را براي پرتو گشود !لعنتی ها؛ از هردویشان متنفر بود .فکش را منقبض کرد

 .یزدان پشت فرمان نشست !حرکت یزدان قند در دلش آب شد؛ خبر نداشت که این یک عادت دیرینه در او بود
 : گوشی سونی اش را در آورد و به هامون مسیج داد

 ”باید راجبه این دختره بهم بگی .صبح،جلوي در خونم 8فردا “
این یکی از خصلت هایش  .را گذاشت ”mone,power,glory“ آهنگ AUXبلافاصله پخش را روشن کرد و با

پرتو کمربندش را بست و در سکوت به سلیقه ي عجیب او فکر  .چیزي را که میخواست باید بدست می آورد بود؛
 : کوتاهی؛ یزدان بود که سکوت را شکست پس از مدت نه چندان .کرد

 ؟ مقصد -
 ؟ هان: پرتو که در خیالاتش غرق بود گیج پرسید

 ؟ چی فرمودین ...ببخشید  -: پرتو سریع تصحیح کرد .ابروي یزدان بالا پرید



 ؟ مقصد ...عرض کردم : یزدان بی تفاوت گفت
 فرمانیه ...آها ببخشید  -پرتو

 ستنیازي به عذرخواهی نی -یزدان
یزدان آهنگ را  .کمی گذشت .انقباض تنش داشت از بین میرفت !اخلاقش از خودش عجیب تر .آدم عجیبی بود

تماس بطور خودکار وصل شد؛ صداي  .روي تکرار گذاشته بود؛ در اوج آهنگ بود که ناگهان صداي لانا قطع شد
 ؟ چطوري جوجو؟ یزدان جون -: لوند زنی به گوش رسید

صدبار نگفتم اینجوري ؟ بله: با خشم گفت .را از موبایل جدا کرد و آن را برداشت AUX به سرعت .یزدان هول شد
 ... بار آخرت باشه شیده ...یزدانو زهرمار  ...؟ صدام نکن

میدانست که  .پرتو در خود جمع شد .بعد هم بی خداحافظی تماس را قطع و گوشی را روي داشبورد پرت کرد
تنها نیست اما اینکه علنا جلوي او داشت با دوست دخترش دعوا میکرد، اصلا محترمانه  مردي به موقعیت یزدان،

پرتو با خود  .ماشین جلوي درب خانه ایستاد .تا رسیدن به آدرسی که پرتو به او گفت؛ سخنی ردوبدل نشد !نبود
 ؟ یعنی دیگر هیچ وقت او را نخواهم دید: اندیشید

 ؟ گفتی دانشجویی -: یزدان باز هم بی تفاوت پرسید
 اتفاقا توي دانشگاه شمام ...بله : پرتو با ذوق گفت

 ؟ پس چرا تاحالا ندیده بودمت؟ جدي -یزدان
 از کم سعادتی بندس -پرتو

 خوشم اومد ... !نه، باریکلا -: یزدان تنها به بالا انداختن ابرویی اکتفا کرد
او اولین کسی نبود که شکار پرتو  .یزدان براي او مردي غیرقابل فهم بود .خجالت کشید -فقط کمی -پرتو کمی 

 .باز هم یزدان سکوت را شکست !؟ میشد؛ اما نمیدانست چرا نمیتواند هدف یزدان از این روابط را متوجه شود
  !همیشه مردها در این موارد پیشقدم هستند؛ این یک قانون نانوشته است

 شمارتو بگو -
بعد از  !طرح یک آس پیک خونی .ز روي داشبورد برداشت و پرتو تازه متوجه قاب عجیب گوشی او شدموبایل را ا

سپس با کلید وارد آن عمارت  .گفت ”امید دیداري“دستی تکان داد و به  .ردوبدل شدن شماره ها،پرتو پیاده شد
یش برق اشرافیت آن خانه سپس با سرعت حرکت کرد؛ برا .یزدان کمی منتظر شد تا او داخل شود .عیانی شد
  !اصلا ...مهم نبود 

دست پیش برد و آهنگ را  .به خواسته اش رسید؛ دیگر از شنیدن این آهنگ حالش بهم میخورد .وارد بزرگراه شد
 کمی بعد صداي دلنشین یک .صداي گیتار آمد !حواسش نبود که آهنگ بعدي پیشبینی شده نیست .عوض کرد

 : زن
  !یان منو توستنشود فاش کسی، آنچه م

 تا اشرات نظر نامه رسان منو توست
 گوش کن با لب خاموش سخن میگویم

 !گوش کن با سخن گو که زبان منو توست
 ... نه



ی ب .تپش قلبش بالا رفت .برخلاف ریتم آرامش بخش آهنگ اضطراب پیدا کرده بود .او اصلا این را نمیخواست
ا لعنتی؛ تنه .حواست دست لرزانش را دراز کرد تا آهنگ را عوض کند؛حتی جرئت نگریستن به ضبط را نداشت

  !صدایش بلند شد
یاد آن روزهایی که جوانک عاشقی بیش  .یاد آور روزهاي حماقتش بود .از این آوا متنفر بود ...نه  ...لا لا لا، لا، لا لا 

 نبود
 کس نرسیدگرچه در خلوت راز دل ما،

 همه جا زمزمه ي عشق به نهان منو توست
 : خاطرات بی رحمانه به مغزش هجوم آوردند

 .چشمانش سوخت ...نشود فاش کسی : پسرکی با موهاي بلند و فر و شالی سبز در خیابان میدوید ...لا لا لا لا 
دختري با  !تنفر بوداز این آهنگ و خاطرارت تلخ بعدش م .دستانش عرق کرده بود .دهانش خشک شده بود

  .پسرك به دختر رسید.موهاي پر کلاغی در کنار پسرك میدوید 
 . دخترك را به دیوار چسباند ...لا لا لا لا 
 بر لب هاي دخترك مهر عشق زد ...لا لا لا لا 
 : در گوش دخترك زمزمه کرد ...لا لا لا لا 

 نشود فاش کسی آنچه میان منو توست
عی س .چشمانش را باز نگه داشته بود تا مبادا قطره اي از قفس کهربایی چشمانش آزاد شود .جلویش را تار میدید

 کرد بغضش را قورت دهد
 : دختر گونه ي پسر را بوسید و با صداي دلنشینش زمزمه کرد ...لا لا لا لا 

 ”تا اشرارت نظر، نامه رسان منو توست“
د قطره بع .یک قطره آزاد شد .میتوانست میان آن ها پلی بزندحتی دیگر اشارات نظر هم ن .دختر او را شکسته بود

  ... دیگر و بعد قطره هاي بعد
رمان سرش را روي ف؟ ماشین را کنار اتوبان پارك کرد؛ مگر به یکتا، خواهر مهربانش قول نداده بود که دیگر نگرید

مژده  .بود مژده ي روزهاي تاریکش باشد او قرار .مژده او را خورد کرده بود .دستانش فرمان را چنگ زدند .کوباند
آن ها روزي زن  .عشق بی وفایش، که با زندان رفتنش،او را ترك کرده بود .دختر عمویش نبود؛ مژده عشقش بود

عشقی که یزدان بیست و چهار ساله ي دانشجو را،  .مژده زن سابقش نبود، مژده عشق سابقش بود .و شوهر بودند
مژده، کبوتر شومی بود که روزي بر بام دل  !در بازار فرش فروش ها فروخته بودبه یک پسرحاجی حجره دار 

مردي که سه  !و البته متاهل ...روي بام دل یک مرد تازه به دوران رسیده ي پولدار  ...یزدان نشسته بود و حالا 
ین خاطر بود که با بقیه به هم .اما یزدان از آن جنسهایش نبود .استاد دانشگاه را با پولش میخرد و آزاد میکند

  !او بخاطر همین تفاوت چهار ماه در زندان بود !تفاوت داشت؛ افکارش، رفتارش و سابقه اش
 
 تا نسیم سرد شب از ساقه ي تو می وزه به صورتم“

 عشق من پاییز نگیر  .من هنوز دیوونتم، بی من نمیر
 کودکی کردیم منو تو، توي باغ کهنه پیر



 ، فصل پاییز فراگیرتازگی نداره این فصل
 نه درخت، نه برگ نه ریشه
 شیفته ي سنگ و همیشه

 ”گل دلفریب من تاب نه به قانون همیشه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خواب بی جنایتکاران:  دوم فصل
 
 !”است آموخته پرواز جوجو“
 
 براي سري و شد ساختمان وارد .کرد پارك پارکینگ داخل را ماشین بود شده دچارش که مزخرفی سردرد با

 .داد تکان نگهبان
 ؟ یگانه آقاي -

 را یرپ نگهبان جواب خوشرویی با کرد سعی .برگشت و کشید ریشش به دستی ایستاد؛ .کرد منقبض را فکش
 یه امروز: گفت پیرمرد . بودند محترم نظرش از که افرادي به احترام بود؛ هایش خصلت از یکی هم این .بدهد
 ... براتون بیارم بدید اجازه ... بود آورده گل براتون پیک

 ؟ کیه طرف از نگفت ... نمیخواد -: برد بالا را دستش
  !جوجو طرف از گفت ... جسارته ... آقا والا -نگهبان
 ... گفتی که ممنون خب، بسیار -: کشید ریشش بر دستی دوباره !احمق ي شیده سابید؛ هم روي را هایش دندان

 خودت پیش باشه هم گلا
 ... آقا اما -نگهبان

 میاد بدم ... که گفتم آقا، نگو من به ضمن در !استاد نیار حرف من حرف رو -
 به .داد فشار را 7 ي دکمه و شد آسانسور داخل .بود شده تزریق یزدان به اي تازه جان انگار .زد لبخندي مرد

 را در و انداخت کلید محو لبخند همان با .بود نشسته لبش ي گوشه محوي لبخند نگریست؛ آینه در تصویرش
 آورد در را کتش .بود خسته خیلی .انداخت مبل روي و آورد در شانه از را کیفش چراغی، کرد روشن بدون .گشود

 ساعد و گذاشت میز روي را عینکش .افتاد کناپه روي ها لباس همان با و کرد پرتاب ناهارخوري صندلی روي و
 رمگ چشمانش کم کم داشت .میشکست ساعت تیک تیک صداي تنها را مطلق سکوت .چشمانش روي را دستش
 ار عینکش .بود تاریک خانه .نشست جایش در سرعت به .پراند را سبکش خواب کلید، چرخش صداي که میشد

 را شالش زن .ببیند وضوح به را مزاحم ي چهره میتوانست و میکرد روشن را داخل کمی راهرو نور . زد چشم به
 یزدان .رفت برق کلید سمت اش استخوانی دست !یزدان محبوب رنگ شد؛ هویدا اش کلاغی پر موهاي و برداشت

 نکن روشنش -: کشید عربده ، خستگی از ناشی گرفته صداي با
 روانی ترسیدم -: گذاشت قلبش روي را دستش زن

 ؟ میخوري* گ چه اینجا -: غرید خشمگین یزدان
 باش مودب: گفت اخم با شیده
  !بابا خفه -: برخاست جا از کلافه یزدان

 .افتاد راه خواب اتاق سمت به شیده به توجه بی و
  !مطلب اصل سر رفتی زود چه -شیده

 نگو مزخرف -



 روي شیده .میدید را او شده آرایش ي چهره دراور آینه از یزدان .کرد حلقه یزدان کمر دور دست و خندید شیده
 عمیقی اخم با یزدان که میکرد نزدیک او ي گونه به داشت را اش شده غنچه سرخ لبان شد؛ بلند پا ي پنجه

 شلوار؛ هم بعد .آورد در را تیشرتش و برد دست .برداشت چشم از را عینکش .کرد باز خود دور از را او دستان
 اش کوفته تن به آب .کرد باز را گرم آب دوش .شد اتاقش حمام داخل شده؛ شیطان ي شیده به توجه بی سپس
 آرامش اش عصبی تارهاي تمام میکرد حس .آمد نمی خوشش هاي بازي سوسول این و سرد آب دوش از .رسید

 هم بآ مستقیم فشار زیر حتی کشید؛ کوتاهش موهاي در دستی !میشد بلند آن از بخار که داغی آب با میگیرند،
  !خاطرات مرور هم باز ... ها موقع آن مثل ، بودند دار موج
 از اش آزادي از بعد و بود تراشیده ته از را موهایش بود که زندان در .میبرد فرو آنان در سر مژده زمانی یک

 موهاي عاشق مژده .میکرد بلند معشوق براي تنها را موهایش .بود نکرده بلند را موهایش هیچوقت دیگر زندان،
 به را سرش !بود او خود عاشق هم کمی کاش میکشید؛ دست ها آن در عشق با زمانی، یک .بود فرش و بلند

 چرا؟ کند فراموش را او سال چهار گذشت از بعد بود نتوانسته هنوز چرا .آورد می یاد به نباید .داد تکان تندي
 بایدن .میرسید او به افکارش تمام انتهاي ... مژده مژده، مژده،؟ است کرده خیانت او به مژده کند باور بود نتواسته

 ار چشمانش و چسباند حمام خیس هاي کاشی به را اش پیشانی !بود دار شوهر زن یک حالا او اندیشید؛ می او به
 جوان یک تنها او موقع، آن .داشتند را او کشتن قصد امشب خاطرات، .میزد پهنش کتف بر ،تازیانه آب .بست

 وقتی از .نمیرفت کاري هر بار زیر میداد؛ سبزي قرمه بوي و بود باد پر اش کله که جوانی !بود ساله چهار و بیست
 .بود برجسته چشمانش پیش مژده بود؛ کرده باز چشم

 
 دیگه کس توي چیزیه دنباله کی هر“

 بده سود که معامله یه یعنی رابطه
 داري ارزش بشی مصرف که جایی تا

 حاجی آره انسان ارزش میگن اینو
 مفته حرف عشقت ، دروغه چی همه یعنی

 ”بیوفته پاش اگه منو میفروشی
 

 کردم درست سوپ برات -: آورد داخل را سرش شیده .بود کرده فراموش را او کلی به .خورد در به اي تقه
 میام برو ... باشه: گفت کلافگی با یزدان
 ؟ کی: پرسید حوصله بی شیده
  !شد تموم کارم وقت هر -: غرید کرد؛ اخم یزدان
 ؟ شیطون داري کار چی: گفت شیطنت با اینبار شیده
  !شیده بیرون گمشو: کشید فریاد یزدان
  !روانی ، بابا خب خیلی: گفت اخم با شیده

 عمیقی نفس !بود آبادش و جد هفت روانی اندخت؛ می خط یزدان اعصاب روي کلامش تکه .کوبید بهم را در و
 روبرویش به و آمد بیرون دوش زیر از .بست را آب و شست بود زده سرش به که را اي شوره ضد شامپوي . کشید



 پاك ار بخار دست با؟ میشوند پیر هم ها آینه راستی ... پیري گرد مانند بود؛ نشسته آینه روي بخار .نگریست
 هم سفید موي تار چند .بود شده ایجاد چشمش کنار ریزي خطوط .نگریست اخمش به آغشته ي چهره به .کرد

 ؟میشدند شکسته چنین این دنیا، هاي ساله هشت و بیست تمام . میشد دیده موهایش روشن اي قهوه لابلاي
  !نداشتند را جوانی برق دیگر چشمانش

 
 مردي اون اشکایه جز ، چی همه دروغه“

 گردي و میبینه خودشو آینه توي که
 باخته چیشو همه ، موهاش رو نشسته

 ”ساخته واسش دنیا که سلولی توي
 

 هب را عینکش . آمد بیرون حمام از و بست کمرش دور را حوله . کشید خیسش هاي ریش بر دستی و کرد پوفی
 قابلمه داخل محتواي زدن هم مشغول او به پشت شیده .شد آشپزخانه وارد کمر به حوله ، همانطور و زد چشم

 ؟ بري نمیخواي: پرسید اش همیشگی تفاوت بی لحن با .بود
 یگیم داري چی: پرسید سپس نگریست؛ چشمانش به بعد و او ورزیده هیکل به کمی .برگشت تعجب با شیده
 ؟ یزدان
 ؟ نداري رفتن قصد ... بود واضح حرفم: گفت جدیت با اینبار یزدان
 خره من: گفت مصنوعی بغضی با . آمد در اش ”دنگ“ صداي و کرد پرت اي گوشه به را ملاقه خشمگین شیده

  !پختم سوپ آقا ي گرفته صداي واسه که بگو
 اوردبی بالا را ملاقه تا میشد خم که درحالی یزدان . رفت بیرون آشپزخانه از و کوبید محکم را قابلمه در سپس
 آقا نگو من به گفتم: گفت
 چیزهاي گیر در فعلا شیده اما . نبرد حساسیت این از بویی شیده تا ؛ کند ادا خونسرد را جمله این کرد سعی

 مه اهمیتی اصلا ... یزدان هاي حساسیت از آوردن در سر براي نمیماند وقتی دیگر ... بود کردن ناز مثل مهمتري
 را خود همچنان شیده . رفت گاز سمت به او به توجه بی یزدان . برداشت مبل روي از را مانتویش !نداشت
 فین اب شیده !میداد زندگی بوي اووم، . کشید بو و کرد باز قابلمه در یزدان . میداد نشان پوشیدن مانتو مشغول

 عدب ... بخوریم شام بمون،: گفت جدي و بود،سرد ایستاده او به پشت که یزدان،همچنان . کرد سر را شالش فین
 میرسونمت

 میرم خودم: گفت لجبازي با شیده
 درك به -: انداخت بالا اي شانه یزدان

 رايب بود؛ همین او .شد کوبیده بهم ورودي در سپس شد بلند کفشی هاي پاشنه صداي !بود تفاوت بی هم باز
 روکلهس هم باز فردا نیست؛ مهم .نفرستد گل دیگر بگوید شیده به رفت یادش راستی .میکرد اصرار کاري کمتر
 چاقو با برداشت؛ اي تازه لیموي یخچال داخل از .کشید سوپ خود براي و برداشت بشقابی .میشد پیدا اش

 زخانهآشپ داخل کوچک میز حوله،پشت همان با و ریخت پرتقال آب لیوانی .گذاشت بشقابش کنار و کرد نصفش



 درست ي حوصله همین؛ تنها .خورد را سوپش آرامش در و سپرد گوش ساعت تیک تیک صداي به .نشست
  !تنها تنهاي ... بود تنها او رنگ، همه از زنان همه این وجود با بگوید میتوانست جرات به .نداشت غذا کردن
 : رفت پیغامگیر روي سپس خورد زنگ زیادي زمان تلفن .نداشت حوصله شد؛ بلند تلفن زنگ صداي

 دهش پاییز دیگه بگم خواستم ... کن گوش اومدي هروقت نداره، عیبی؟ پسرکم نیستی خونه؟ مادر جان، یزدان -
 یادت نشه، فراموش گرم لباس ... بخور بگیر آب پرتقال و لیمو همش روزا این تو ... پسرم باش خودت مواظب ...

 این به سرم یه ضمن در ... بدنت میشه مریض زود نکن، لجبازي ... میخوري سرما داري،شدید سوم لوزه تو نره
 ... بزن گور لب ي پروانه

 برایش که زنی تنها !مهربانش مادر بود؛ مادرش .برداشت را آن و رفت تلفن سمت به برخاست؛ جا از سرعت به
 ؟ شما احوال برم، قربونت سلام -: کرد صاف را صدایش .بود مانده باقی

 ؟ باشه خوب و نبینه بچشو آدم میشه مگه ... مادر احوالی چه: گفت مند گله پروانه
 ؟ نمیزنن سر بهت یکتا و یاسر مگه -

 نیستن معرفت بی بعضیا مثل اونا !ها بیچاره اتفاقا چرا -پروانه
 پروانه بخدا گرفتارم -

 گو دروغ آدم اونجاي -پروانه
 من برم خوشگلم مامان قربون -: خندید بلند یزدان
  !حالا سالمه چند من میکنن فکر مامان، نگو دروهمسایه جلو هی -پروانه
 ؟ میشه چی مگه کنن، فکر خب: گفت بود شده غیرتی مجردش مادر براي کمی که یزدان
 میشه غیرتی که بشم معرفتم بی پسر قربون -: خندید پروانه

 ؟ معرفته بی کجام من؟ پري -
 میکنی طی باهاش بیخیالی که همونجاییت -پروانه
 نه: گفت شوخی به اما !میکند فکروخیال هم خیلی نیست؛ بیخیال اصلا اونجا که نداري خبر: گفت دل در یزدان

 افتادي راه بابا
 بودم افتاده راه: گفت ناز با پروانه

 جون پري برم، خوشگلت پراي قربون -
 بزن پیرزن این به سر یه بازیا، قرتی این جاي به ... خبه خبه، -پروانه

 تري جوون منم از شما؟ چیه پیرزن -
 ازت بگیرم وعده بعدازظهر فردا براي زدم زنگ شوخی، از خارج جان، یزدان ولی ... لعنت منکرش بر -پروانه

 ؟ بعدازظهر فردا خبره چه -
 باشیم هم دور گفتم ... مادر هیچی: گفت بود شده هل گویی که لحنی با پروانه

 حالا میشه چی ببینم: گفت شکاکی لحن با .بود حرفا این از تر تیز یزدان ولی
 خداحافظت میبینت، فردا ... عزیزم باش خودت مواظب ... منتظرتم فردا ... نشد دیگه نه -پروانه
 عزیزم باشه خدانگهدارت -: کرد زمزمه مهر با بوق صداي به توجه بی اما یزدان .آمد بوق صداي
 .بود شده تنگ مادرش براي دلش شد؛ خیره روبرویش به اندکی .گذاشت سرجایش را گوشی



 
 ندمان را سفیدي ي ملحفه .کشید دراز تخت روي بعد و زد مسواك .کرد تن به شلوارکی و رفت اتاقش سمت به

  !خوابی بی هم باز .انداخت خود روي کفن
 دايص دیگر؟ باشد داشته حسابی و درست خوابی نمیتوانست چرا .بود خانه غسال سنگ مانند برایش خواب تخت
 ... میشد زیبا بسیار خواب مژده،در ... شد پهلو به نداشت؛ دوست را سکوت .بود اعصابش روي ساعت تیک تیک

 به را سرش .کشید ریشش بر دستی ...بود آهنگین مژده، هاي نفس صداي ... خوابید دیگر طرف به و چرخید
 .داد فشار بالش
 راحتی خواب که بود کرده چه او مگر؟ بود فراري چشمانش از الهی موهبت این چرا؟ نمیگرفت خوابش چرا

 ؟ هستند خواب بی او مانند هم جهان جنایتکاران آیا !؟ نداشت
 جغدش طرح دیواري ساعت به .نشست جایش در !پوف .بود گرمش هم باز .زد کنار را ملحفه .بود شده گرمش

 .دبو متنفر موبایل شده کوك ساعت از .برمیخیزید زود صبح باید فردا !بیدار هنوز او و بود 12 ساعت: نگریست
 اما ؛بودند کنارش مختلفی افراد که !ها چهارشنبه استثناي به البته .کند بیدار را او که نبود خانه در هم کسی
 زود قولی، خوش و رسیدن سروقت براي راهکارش تنها پس .نداشت شدن بیدار زود به نیازي روزها آن ... خب

 اکتس فضاي .بود ساکت - !پنجشنبه هاي شب استثناي به - همیشه اتاقش .برخاست جا از کلافه .بود خوابیدن
 .نداشت دوست را سکون این او و !زمان حتی میشد؛ متوقف چیز همه خوابش اتاق در انگار اصلا .نداشت دوست را

 خود روي را ملحفه .کشید دراز رنگ سبز ي کاناپه روي .شد حال وارد و زد بغل زیر را محبوبش بالشت و ملحفه
 هاي آدم اداي داشت دوست؟ نمیشد تمام امشب چرا !ساعت تیک تیک صداي هم باز .بست را چشمانش و کشید

 روي کند، روشن را آباژور بریزد، فنجانی در بجوشاند؛ قهوه و برود آشپزخانه به: آورد در را پوشالی و باکلاس
 به ماا برخاست جا از پس .بود متنفر تظاهر از او اما بخواند؛ ”فلسفه ي تاریخچه“ صبح تا و بنشیدند راك صندلی

 گوشی و برداشت بود، همراهش خدا ي همیشه که را AUX سیم و گوشی .رفت کیفش سمت به !نرفت آشپزخانه
 ولی دکشی دراز کاناپه روي دوباره .کرد انتخاب را آهنگی و شد لانا فایل وارد .کرد وصل استریو به سیم طریق از را

 .سپرد گوش لانا آور خلسه صداي به و بست را چشمانش .انداخت نی خود روي ملحفه اینبار
 

*** 
 

 .میدوید مشکی مو زن آن کنار در
 .افتاد می درخت از برگی قدمشان هر با ... لا لا لا
 .میشد انداز طنین خیابان در هایشان خنده صداي ... لا لا لا
 یابانخ انتهاي به پسر نگاه .شد سرد فضا و ایستاد زمان ناگهان .زد قهقه و کشید را پسر سبز شال زن، ... لا لا لا

 شدت از درد فریاد گلوله، شلیک صداي افتاد؛ درخت از برگی .میزد صدا را نامش خون در غرق دختري: افتاد
 .میکشید پشت از را بلندش موهاي کسی .خراش گوش جیغی با توام ممتد ي گریه !باتوم ي ضربه

 او .دشو اینطور نمیخواست او ... نه ... لا لا لا: کرد زمزمه گوشش کنار انگیز وهم صدایی ... کشید فریاد ... لا لا لا
 و میغلطید خود خون در اش خاله دختر بود؛ گلگون آرزو ي چهره .نمیکرد باور را حرفش کس هیچ ... بود بیگناه



 .یامدن بیرون گلویش از صدایی اما کشید، فریاد ... لا لا لا: شوم صداي آن هم باز ... کند غلطی هیچ نمیتوانست او
 اپید کجا از نمیدانست که بلندي از و رفت گیج سرش ... خورد بهم تعادلش ... کشید را بازویش سیاه، مو زن

 نزدیک کمی .میشد شنیده ها دوردست از لانا صداي !مطلق سیاهی اطرافش و بود خبري بی خلاء در .افتاد شده،
 : افتاد وسترن هاي فیلم یاد به میشد؛ اکو گوشش در حالا شد، تر

Being a missters on the side 
 رفت اول از سپس شد؛ قطع ناگهان .داشت قشنگی ریتم .رفت خلسه به .بود آشنا برایش بسیار آهنگ این

You haven't seen my man! 
 نشست جایش در سرعت به .بود شده روشن هوا .شدند باز ناگهان چشمانش

I'm sad gril,I bad gril 
 کشید را سیم و برداشت خیز گوشی سمت به .بود صدا بی مواقع اکثر که بود موبایلش زنگ صداي این

You haven't seen my man! 
 ؟ بله -

 ؟ حمال هستی گوري کدوم تو هست معلوم: رسید گوشش به هامون عصبی صداي
 ؟ اي زنده: شد بلند هامون ي نعره صداي؟ میشد چه کلاسش !او بر واي اي کوبید؛ اش پیشانی روي محکم
 نرسیدم کلاس به اه، ... بابا آره -یزدان
  !پنجشنبس امروز؟ میگی مزخرف چرا -هامون
 ”لسفهف راك، صندلی قهوه،“ تئوري کاش؟ بود تنها دیشب چرا پس بود، پنجشنبه امروز اگر کرد؛ فکر کمی یزدان

 معلوم: کشید نعره باز هامون .داشت شکر جاي بود، نمانده جا کارش از که همین ندارد؛ عیبی اما !میکرد اجرا را
 ؟ میخوردي ي*گ چه داشتی دیشب هست
 ي*گ هیچ: گفت صادقانه یزدان
 ما حاجی؛ نگیر ایسگا دیگر منو ... نرفته خونه شب که دارم خانوم شیده آمار ... کن خر خودتو برو -هامون

 بگیریم ایسگا خودمون
 ؟ نرفته خونه دیشب شیده چی یعنی ... نزن زیادي زر -

 گفت اینجوري که خلش ي همخونه !نمیدونی تو ینی -هامون
 پ؟ نرفته خونه میگی حالا ... رفت کرد قاطی اونم ... پرش تو زدم نداشتم، اعصباب دیروز ... هامون نگو مزخرف -

 ؟ گورستونیه کدوم
  !من ي خونه بیاي بود قرار صبح امروز بگم بهت زدم زنگ من اصلا ... بابا میدونم چه -هامون

 نذاشتم قراري همچین من -
  !بپرسی پرتو راجبه ازم حضوري میخواي گفتی خودت آلزایمري بابا -هامون

 نسترن به بزن زنگ میخوام کن کم شررتو ... ببرن حضورتو خودتو شور مرده -
 ؟ خریه کدوم دیگه نسترن -هانون

  !دیگه شیده ي همخونه -
 کم شررت باشه؛ آها -هامون



 چنین در او گرفت؛ را اش خانه ي شماره اینبار .بود خاموش: گرفت را شیده موبایل شماره یزدان .شد قطع تماس
 .داشت را خودش به مخصوص مزخرف اخلاق هم شیده ... نمیداد را موبایلش جواب صبح از موقعی
 ؟ الو -یزدان

 ؟ شما بفرمایید -
  !جذاب صداي: کند استفاده اش همیشگی ي حیله از کرد سعی یزدان .بود نسترن آلود خواب صداي

 ؟ خانوم نسترن ببخشید -
 ؟ شما ... خودمم بله -نسترن

 هستم یزدان من -
 نیست خونه شیده؟ شمایین یزدان آقا اوا -نسترن

 میخواستم اتفاقا ... بهتر چه: کند حفظ را جذابش صداي خونسردي کرد سعی اما .آمد در بصدا برایش خطر زنگ
 کنم صحبت خودتون با

 ؟ من با: پرسید متعجب نسترن
 تولد تو رو شما عکس که روزي از ... خوبیه پسر خیلی ... هامون اسم به دارم دوستی یه من راستش !شما بله -

 نهک علاقه ابراز شما به اون طریق از تا میگشت شیده دنبال در دربه امروزم ... شده مند علاقه شما به دیده، شیده
 خوندم خاطرارتش دفتر توي رو حرفا این من ...
 الان هامون راستش -: داد ادامه و آورد پایین کمی را صدایش؟ خاطرات دفتر و هامون ... عمت ارواح: گفت خود با
 ماش لطفا !نمیده منو جواب روز وقت این شیده خب اما .خونه تلفن از بزنه، زنگ شیده به میخواد ... منه اتاق تو

 بزنه حرف باهات خودش راجبه تا بزنه زنگ بهت یزدان ي خونه از قرار هامون بگین و بگیرین تماس باهاش
  !میکنم اینکارو الان ... باشه باشه،: گفت بود شده گیج کاملا که نسترن
 لیخی میتوانست؟ بود دروغ همه این به نیاز آیا: اندیشید خود با .کرد قطع را تماس و گفت داري خدانگه یزدان

 همینطوري را غرورش او خب اما .بدهد را هایش تلفن جواب بخواهد او از و بگیرد تماس شیده با بگوید او به رك
 جا زا !بود بزرگ حماقت یک تنها رو دو جماعت با بودن رو یک .نمیداد انجام را اینکار هیچوقت شیده و نمیشکاند
 به رد،ک درست خود براي اي نسکافه .بازگشت آشپزخانه به و کرد تن به شرتی تی .رفت اتاق سمت به و برخاست

 ... البیخی میخرید؛ تازه نان و میشد بیدار زودتر کمی امروز کاش .فریزر طعم با سنگک نون و دار زیره پنیر همراه
 حانهصب وسایل .گذشت کمی .بود تنها هم باز .شد خوردن مشغول و نشست آشپزخانه میز پشت !دیگر ي هفته از

 پس .گرفت را شیده شماره و برداشت را تلفن .بود گرفته تماس شیده با نسترن حالا تا احتمالا .کرد جمع را اش
 ؟ بله: رسید گوش به شادش صداي بوق چند از
 میخونه خروس کبکت -

 ؟ داري مشکلی تو نکنه؟ بخونه نباید چرا -شیده
  !؟ مشکلی چه نه -

 کن قطع نداري مشکلی اگه؟ شدي مزاحم چرا پس -شیده
 بودي اي خونه شه*ف کدوم دیشب بدونم خواستم فقط !نه که مشکل -

 نداره ربطی تو به سوما ... توئه مادر جاي اونجا دوما ... باش مودب اولا -شیده



 : دهد نشان خونسرد را خود کرد سعی اما .کرد داغ مادرش نام شنیدن از یزدان
 کن جمع لباستو حمومم و خواب اتاق تو از بیا لطفا پس ... باشه ... !نداره ربطی من به پس؟ جدي -

 ؟ کرده تنگ رو تو جاي: کرد اي مستانه ي خنده شیده
 کرده تنگ !چرا و بیاد تو بعد قراره که کسی جاي ولی !نه که من جاي -

 سر رهاشا با او و شده چی پرسید دست اشاره با بود گذرانده خوش باهاش را دیشب که پسرکی .گرفت آتش شیده
 بکن براشون فکري یه خودت نمیام ورا اون دیگه من -: باشد خونسرد کرد سعی .هیچی فهماند

  !نمیخوره کسی بدرد پارن بس از آخه ... کوچه سر میزارم ... باشه -
 جهنم به برو: گفت مانندي جیغ صداي با .بود کرده داغ کاملا شیده
  !سپردمت خاك به -: زد نعره و گرفت دهانش جلوي را گوشی یزدان .کرد قطع را تماس

  !خورد ورق مزخرفش زندگی از برگ یک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  !بود رهگذري تنها او:  سوم فصل
 
 ”رهگذر آن از بگذر“
 

 زور به که بود پیش وقت چند همین . زد شانه بالا روبه یکوري را ها آن .کرد خشک سشوار با را خیسش موهاي
 اندازند، می کج فرق را سمتش یک که ها جدید مدل این از کرد؛ کوتاه را موهایش و رفت سلمانی به هامون
 کوچکش ي شانه با . آمد می اش مردانه ي چهره به . میدهند عقب به را وسطشان و میزنند تیغ را موها اطراف

 . داد تاب و کرد چرب روغن با را هایش تمام،سبیل بادقت بعد . زد شانه را پشتش پر و بلند هاي ریش هم
 دکشی اش مشکی شلوار به دستی . کرد تن داشت سیاه -سفید هاي چهارخانه که را دارش دکمه و مردانه پیرهن

 . رفت بیرون اتاق از و انداخت ساعدش روي را کتش . زد ادکلن گردنش پشت و فک گلو، زیر گوش، پشت روي .
 . کرد قفل را در و رفت بیرون خانه از سپس شد مطمن ها پنجره و گاز شیر بودن بسته کولر، بودن خاموش از

 متوجه . گشود را ماشین در . زد را رونیز قفل و شد پارکینگ وارد . داد فشار را p ي دکمه و رفت آسانسور داخل
 !رخس گلی شاخه همراه به بود اي نامه . برداشت کن پاك برف زیر از را آن و برد پیش دست . شد سفیدي پاکت
 : خواند را نامه پشت

 ”بداخلاقم استاد به عشق با تقدیم“
 نام هب !دست در اي خورده تیر و بزرگ قلب با بود دختر یک طرح که بود کارتپستال یک تنها . کرد باز را پاکت
 ♡آفرین نوش♡: کرد نگاه کارت پایین

 . شد سوار و داد تکان تاسف روي از سري بود گرفته اش خنده که حالی در !سمجش دانشجوهاي از یکی هم باز
 بیمارستان در باید او و بود ظهر . افتاد راه به سپس . زد را پخش ي دکمه هرچیز از قبل کرد؛ روشن را ماشین
 آخرین هم باز !میکرد را خودش کار داشت لانا صداي بود؛ شده کم صبحش اضطراب از کمی . ایستاد می شیفت
 ارهاپرست بعضی هاي عشوه اگر زیرا . داشت دوست را آنجا همیشه . رسید بیمارستان به .آلبومش اولین از آهنگ،

 !دانشگاه برعکس میگذراند؛ را اي حاشیه بی زمان میگرفت، نادیده را
 

*** 
 

 حادثه و ها هیجان داشت؛ را خودش دنیاي بیمارستان . رسید پایان به خاصی اتفاق بدون عصر در شیفتش
 ... دبو زنده خوابش اتاق خلاف بر بیمارستان . بود جریان در دیگري دنیاي انگار آنجا . بود خود به مختص هایش
 .نداشت معنایی آنجا در سکون و سکوت !داشت حرکت مهمتر، همه از و میکشت ... میداد نجات ... میکشید نفس

 . بود داشتنی دوست او براي ها، خیلی نظر برخلاف بیمارستان . میکرد پیدا دادن انجام براي کاري هرکس
 وا با کاري چه مادرش واقعا . افتاد پروانه یاد آمد که زندگی اسم !ببیند را زندگی تند ریتم آن در میتوانست

 بود امیدوار؟ نگران مادر این بود پخته برایش آشی چه باز؟ شد هول انقدر ساده سوال یک شنیدن از که داشت
 . ودنمیر که میگوید و میزند زنگ؟ بگیرد دار شک ي روزه چرا اصلا . نباشد آنجا دیگري کس پروانه و خودش جز
 ؟ دکتر کجایی -: نشست اش شانه روي دستی . رفت خواهد پس . میشود ناراحت پروانه وقت آن



 پرستارها میان از را شکارهایش او خلاف بر ستار !غزل پسر دوست !دوستش گفت میشد و همکار . بود ستار
 همینجا -: زد مصنوعی لبخند !دیگر است نوعش یک هم این خب میکرد؛ انتخاب

 ؟ مطمنی: پرسید شیطانی چشمان با ستار
  !نبودم مطمن چیزي از انقدر حالا تا -: کشید عمیقی نفس یزدان
 .میرفت تاریکی روبه هوا .آورد بیرون پارکینگ از را ماشین .زد بیرون اي تازه ي روحیه با و برداشت را کتش
 لندب صدایش تنها آن جاي به اما .کند عوضش تا برد دست .بود تکراري آهنگ .کرد روشن را بالایش نور و پخش

 کمی را سرش !میکرد عوض را ماشین فابریک ضبط حداقل و میداد گوش شیده حرف به میبایست شاید .شد
 یم خیابان به نگاهی نیم و پخش به نگاهی نیم .ببیند را ها دکمه عصر، میش و گرگ هواي در تا برد پایین

 نورانی جسم چشمش از قسمتی با بود؛ بررسیشان و ها دکمه به نگریستن مشغول که لحظه یک در .انداخت
 نور که بود آدم .پیچید تاریک و خلوت خیابان در لاستیک صداي .کرد ترمز سرعت به و دید ماشین نزدیک
 انسان حس .بود اندامی ریز دختر .برد بیرون پنجره از را سرش و داد پایین را شیشه .بود افتاده رویش ماشین

 ار صدایش .بود شده شوکه حتما میلرزید؛ دختر .شد پیاده و کرد باز را در .میکرد خودنمایی داشت اش دوستانه
 ؟ خوبه حالتون؟ خانوم -: کرد صاف
 و رفت عقب کمی دختر .رفت او سمت به !آره یا نه یعنی این که نفهمید یزدان .داد تکان سر حال همان در دختر

 به که بود چزي اولین اش مشکی و درشت چشمان کرد؛ نگاهش دقیق یزدان .کرد برخورد رو پیاده درخت به
 ؟ بیمارستان ببرمتون میخواین: گفت کند اعتماد جلب میکرد سعی که صدایی با .خورد چشمش

 نیازي: نشست یزدان دل به لرزانش صداي کرد؛ باز لب دختر .کرد اشاره بود پشتش حالا که بیمارستان به سر با و
 میرم خودم ... نیست
 .میکرد توجه جلب که بود چیزي دومین تپلش و گرد صورت

 اصلی در از و بالایی ي کوچه میرم ماشین با ... لطفا شین سوار؟ چی بشه طوریتون راه طول تو اگه خب -
 میبرمتون

 بیمارستان میرم دارم کارم بخاطر اصلا ... میرم خودم نیست نیازي ... جناب کردم عرض -
 ؟ میکنید کار بیمارستان این توي شما؟ کارتون: پرسید بود شده کنجکاو که یزدان

 اونجا میرم داوطلبانه بصورت ... کارآموزم من یعنی ... بله -
 ؟ اي رشته چه؟ جدي -

 پیش ي دقیقه چند که مردي با و بایستد خیابان وسط که نمیکرد هم را فکرش .کرد اطراف به نگاهی دختر
  !دیگه پزشکی -: بزند حرف اش تحصیلی ي رشته درباره بگیرد؛ زیرش بود نزدیک
 ایم رشته هم پس جالب چه -: زد لبخندي یزدان
 ؟ دانشجویین شمام: پرسید هم باز اما نمیخورد اش قیافه به .انداخت یزدان به نگاهی دختر
 میکنم تدریس اونجا من ... نه: خندید آرام یزدان
 و زد معتمدي لبخند کرد، اشاره ماشین به دست با .انداخت ماشین بالاي نور به نگاهی شانه بالاي از یزدان !اوپس
 شید سوار: گفت



 او براي زیادي گرد عینک و بلند هاي ریش با مرد این اما .میکرد رد را خواستش در حتما بود دیگري کس هر
 دختر. کرد باز او براي را در و رفت جلوتر کمی یزدان. داد رویی پیش دستور پاهایش به پس .بود اعتماد قابل

 کمربندش دختر. میکرد عوض را آهنگ راحت خیال با حالا .نشست رل پشت و بست را در یزدان سپس نشست،
 درس دانشگاه کدوم گفتین: پرسید مقدمه بی یزدان .داد گوش video games آهنگ به سکوت در و بست را

 ؟ میخونین
 ... نگفتم -: نزند حرف صمیمی او با که میکرد ایجاب دختر ي بچگانه و معصوم ي چهره
 گرا البته میکرد؛ پر را اش هفته آخر و میگرفت تماس او با امشب باید: افتاد پرتو یاد کوتاهی مدت براي یزدان
 ( ) دانشگاه: داد ادامه دختر . برود خانه به میگذاشت پروانه
 چه: گفت یزدان) نویسنده ي عمه ارواح( .نبود عاشقانه رمان که زندگی بود؛ جالب تصادف یک تنها این نه، .اوپس
 میدم درس همونجا منم ... جالب

 یزدان، هی: زد تشر مغزش در کسی .داشت رنگی تیره و زیبا چشمان . کرد درشت تعجب از را چشمانش دخترك
  !بابا هست حواسم: کرد فکر خود با او و !است رهگذر یک فقط او
 که لبخندي با .نگریست دخترك باز چشمان به برگشت .بود مسدود کوچه شد؛ خوشحال اندکی .رسید کوچه به

 برم پایینی کوچه از بزنم دور باید بستن، رو کوچه: گفت کند پنهانش نمیتوانست
 میشم پیاده من نیست، نیازي: گفت و برگشت عادي حالت به دختر

 برسونمتون باید من بشینین ... کرد تمام آنکه؟ کرد که را کار ... اصلا نه نه -
 یبین هاي پره کردن باز به تنها پس ندارد؛ اي فایده اصرار میدانست .برداشت در دستگیره از را دستش دختر

 را ردخت چشم گوشه از .کرد عقبگرد و گذاشت راننده کمک صندلی پشت را دستش یزدان .کرد اکتفا کوچکش
 . ترف مستقیم دوباره و نشست سرجایش و زد محوي لبخند .بود چسبیده در به بودن معذب شدت از که میدید

 تردخ این با داشت که بود دقیقه پنج حدود پروانه، ي خانه به رفتن جاي به که بود شده مرگش چه نمیدانست
 چی متاس گفتی: پرسید یزدان .میشدند بیمارستان نزدیک !میچرخید بیمارستان حول دوستداشتنی و غریبه

 ؟ بود
 میکرد امنیت احساس کمی حالا که او .است کرده تغیر یزدان افعال ناگهان چرا که نکرد تعجب دخترك اینبار

 نگفتم: گفت میخندید که چشمانی با و برد دستگیره سمت به را دستش
 او از هم تو !یزدان بود رهگذر یک تنها او: زد نهیب ذهنش در صدایی . رفت و کرد باز را در .زد شیطانی لبخند
  !بود کرده گیر دخترك ي تیره چشمان شیطنت در یزدان حواس اما .بگذر

 
*** 

 
 ودب یکتا صداي . زد زنگ و کرد قفل را ماشین شد؛ پیاده .کرد خاموش را ماشین . رسید پروانه ي خانه به بالاخره

  !طرفا ازاین عجب چه: میگفت که
 -یلدا هاي جیغ صداي هم پله راه از . شد خانه وارد . داشت اهمیت پروانه تنها ندارد، عیبی !نبودند تنها پس

 ؟ کردي گم راه !معرفتم بی داداش به به -: کرد باز را در که بود یکتا .میرسید گوش به اش برادرزاده



 رفته یادت رو اینجا آدرس لابد کردم فکر: گفت میشد بلند مبل روي از که همانطور یاسر .داد دست او با
 پسرمو دوره کنین خلوت: زد غر و آمد بیرون آشپزخانه از پروانه
 لدای .آمد بیرون دستشویی از کمند .بوسید را مادرش تپل و گرد صورت و گرفت آغوش در سفت را مادرش یزدان

  !مادرجون میزارینا فرق هاتون بچه بین خیلی: گفت شوخی به و گذاشت زمین روي را
 رفته یادت الله الحمد که سلامم: گفت یاسر .دادند دست مردانه باهم .آمد سمتش یاسر .خندیدند همه

 سلام: گفت لبخند با یزدان
 ؟ خانوم کمند احوال -: داد دست او با و آمد سمتش به هم کمند

  !یزدان آقا آشنا امسال دوست پارسال -
 ادندمید نسبت او به که ”آقایی“ از و بود متنفر اضافی ترکیب این از . کشید هم در مصنوعی را صورتش یزدان
  !خانوم حاج بخدا بودم گرفتار: گفت !تر متنفر
 مرد ... میده خرج وارو خانه سه انگار میگه همچین؟ گرفتاري چه: گفت یاسر .نشستند همه و کرد تعارف مادر

 ؟ چیه گرفتاري میفهمه چه مجرد
 ؟ داشتیم -: زد یاسر پهلوي به کمند
: رسیدپ و نگریست او به برمیداشت مادر دست سینی از را شربت لیوانی که طور همان یزدان .خندید بلند یکتا

 ؟ کجاست دامادم
 نگو رو کلمه این نگفتم دفه صد ... اه: کرد اخم یکتا
 ؟ کجان خانوم مهري حالا ... خب خیلی: خندید یزدان .نهاد جلویش میوه بشقابی مادر
 باباش خونه رفته مهران !یزدان -: انداخت بالا را بلندش ابروهاي یکتا

 ؟ قهر رفته -یزدان
 بگو بزت کره این به چیزي یه !مامان -: داد طلایش و فر موهاي به تابی یکتا

 ؟ بزم من یعنی روشن چشمم -پروانه
 شاید خسرو ولی ... نه که شما -یزدان

 ؟ زدم بدي حرف: انداخت مادرش شوکه ي چهره به نگاهی یزدان . شد ساکت جمع ناگهان
 بابا نه: گفت برانیگزي شک لحن با پروانه

 ؟ شدیدن ساکت چرا پس -
 همینجوري: گفت مصنوعی العاده فوق لحن با کمند
  !همینجوري: کرد تکرار لب زیر یزدان

 ؟ افتاده اتفاقی: پرسید بعد
 ... اتفاقی عزیزم نه: گفت پروانه
  !نه هنوز -: پرید مادرش حرف در یاسر

  !؟یاسر -: شد براق پروانه
 ؟ نه یا بفهمه باید؟ چی که بالاخره -: غرید عصبی یاسر

 ؟ نه یا بفهمم باید رو چی -یزدان



 نیست وقتش الان -پروانه
 ؟ وقتشه کی پس -یاسر

 ؟ خبره چه اینجا بگه من به یکی میشه: زد نعره یزدان
 کرده سکته بابا: گفت یکتا
 شوکه !بود داده انجام اش آزادي براي کارها خیلی این بر سابق او .داشت دوست را پدرش .شد فشرده یزدان قلب

 ؟ کی: پرسید
 پیش ي هفته دو: یکتا

 ؟ بگین من به باید الان شما وقت اون؟ چی -یزدان
 کنه ناراحتت شاید گفتیم ... یزدان نزن داد -پروانه
 ؟ داره تاثیري او حال روي من ناراحتی -یزدان
 ؟ خانوم مامان گفتم بهت دیدي -یاسر

 ؟ چطوره حالش الان -یزدان
 خداروشکر خوبه -یکتا

 خداروشکر -کمند
 ملاقاتش بري تو خواسته ... خونس الان ... کردن مرخصش دیروز -یاسر

 نمیذارم خونه اون تو پامو من -یزدان
 ؟ حتی پدرت بخاطر -یکتا

 ببینم رو زنیکه اون ریخت دیگه نمیخواد دلم -یزدان
 یاسمنه مادر زنیکه اون -یکتا

 بابامون زن و -یزدان
 .شد برقرار سکوت لحظه چند

 نیست نرفتن براي خوبی دلیل این -پروانه
 رفتنمه براي بدي دلیل اما -یزدان
 ؟ کنی تحمل زنو اون پدرت ملاقاته بخاطر اینکه -پروانه
  !باشم خوب باهاش بودن یاسمن مادر بخاطر اینکه -یزدان
  !نکن بازي من با: کشید فریاد پروانه . میزدند نفس نفس و ایستاده هم روي روبه هردو
  !گرفتین بازي به منو که شمایین این نمیکنم، بازي شما با من: زد نعره یزدان
 نمیدونم دیگه من -: نشست مبل روي و شد تسلیم آخر در پروانه
 بیرون در از و زد چنگ مبل روي از را کتش میلرزید که دستهایی و بود شده سرخ خشم از که صورتی با یزدان
 بابا ي خونه فردا: گفت اخم با و آمد دنبالش به یاسر .شد آسانسور وارد توجه بی او اما زد صدایش یکتا . رفت

 منتظرتم
 شقیقه هاي رگ .نگریست آینه در خود به یزدان .شد بسته یاسر جدي ي چهره روي در . زد را g ي دکمه یزدان

 . آورد می در بازي برایش طور این شرایط گاهی اما بزند حرف اینطور مادرش با نمیخواست . بود زده بیرون اش



: برداشت را آن و کرد دراز را دستش . زد برق کنارش صندلی روي کوچی شی . زد استارت و شد ماشین سوار
 از ،یادگاري یک: زد لبخندي .بود کرده فراموش را عصر شیرین اتفاق کل به .بود جغد طرح با نقره انگشتر یک
 ارتکر دیشب قضیه هم باز .میکشید را انتظارش سکوت در که اي خانه .افتاد راه به خانه سمت به !رهگذر یک
 ... شد

 
*** 

 
 عادي هاي روز در .میخورد نسکافه تعطیلات در تنها .کرد روشن را کتري زیر .رفت آشپزخانه به . برخاست جا از

 با را شا جمعه !هفته اول متاسفانه و بود شنبه امروز. زیره پنیر و نان یا و شکلاتی بیسکوییت همراه به چاي تنها
 ئاترت .رفتند هنرمندان ي خانه به .بودند بیرون باهم را دیروز تمام .آمد می بنظر خوبی دختر .بود گذرانده پرتو
 نبالک در .رفتند جا همان شاپ کافی به هم بعد !داشت بلیط یک همیشه دیدند؛یزدان را یزدان دوستان از یکی

 .کردند خداحافظی یکدیگر از و رساند خانه به را او یزدان .خوردند شام هم بعد و زدند گپ و کشیدند سیگار
 یکت صداي با معمول طبق را اش صبحانه !داشت خوبی ي هفته آخر میگرفت؛ فاکتور را شیده و پروانه با بحثش

 .انداخت ساعدش روي را کتش .زد شانه را ریشش و موها .پوشید لباس .رفت اتاق به سپس .خورد ساعت تیک
 ماشین در .رفت پارکینگ به آسانسور با هم بعد .کرد قفل را در و شد خارج خانه از .کرد چک را گاز و ها پنجره

 این از میرفت؛ دانشگاه که روزهایی در معمولا .نبود کن پاك برف زیر آفرین نوش طرف از پاکتی اینبار .کرد باز را
 جدید ترم امروز .کرد پارك پارکینگ در را ماشین !ري دل لانا آهنگ هم باز .افتاد راه به !میدید ها کاري شیرین
 بیرون به پنجره از و نشست صندلی روي .بود نیامده کسی هنوز .رفت نظر مورد کلاس داخل به .میشد شروع

 ندچ .کرد نگاه ساعتش به .نمیکرد سروصداهایشان به اي توجه .شدند کلاس وارد کم کم دانشجوها .نگریست
 هب اجمالی نگاهی و نشست سرجایش .بست را در و برخاست جا از سپس .شود کامل ساعت تا کرد صبر دقیقه
 کنم لیست وارد تا بگین رو اسماتون ترتیب به خب: گفت و انداخت کلاس

 .بود آشنا اسامی برخی .گفتند را نامشان و برخاستند جا از ترتیب به .بودند بلد خوب را کارشان دانشجوها
 سهیلی آفرین نوش: گفت جیغ صدایی با دختري

 تکان سري .کرد نگاه دختر ي شده آرایش ي چهره به .آورد بالا برگه روي از را سرش و زد محوي لبخند یزدان
  !بعد نفر: گفت و داد

 . انداخت پایین را سرش سپس
 سپهر -

 ذر،رهگ . بود یافته را رهگذر او .شد میخکوب جا در ... و گرفت بالا را سرش کنجکاو .بود آشنا نهایت بی صدایی
 سپس نگریست را او درشت هاي چشم با کمی است سایه نامش میدانست حالا که دخترك .بود جدیداش شاگرد
 فامیلتون -: کند استفاده سو او فایمیلی مزایاي از کرد سعی بدجنسی با یزدان .انداخت پایین را سرش

 هستش سایه اسمم ... استاد فامیلیمه: گفت خونسرد دخترك
 لطفا نکنید صدا استاد منو -

 راحتید هرطور -: نشست جایش سر دختر



 من ... خب: گفت رسایی صداي با و برخاست جا از .بود ماجرا آغاز تازه این بخورد؛ را لبخندش کرد سعی یزدان
 هستم ناصر یگانه
 دهنده یاري همتاي بی: اندیشید خود با سایه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هامون در روییده نیلوفري:  چهارم فصل
 
 ”خشک هامونی عمق در نیلوفر یک روییدن حتی است؛ ممکن چیز همه“
 

 مدت این تمام در سایه .بود نوسان در پرتش حواس شاگردان بین نگاهش کلاس، کل در .رسید پایان به کلاسش
 می فروغ یاد عجیب را یزدان که رسا صداي آن با هم گاهی گه .بود شده درس محو و بود نهاده چانه زیر دست

 ريخواه مانند که اش دوستداشتنی موسیقی معلم. فروغ به میزد سري راستی،باید .میپرسید سوالی انداخت؛
 و روشن بلوند موهاي با دختري !گوسفندان ي گله هم باز شد؛ خارج کلاس از .بود مراقبش دور از بزرگتر،همیشه

 جا به استاد -: داشت جیغی صداي .بود آشنا کمی اش چهره .شد سبز راهش جلوي آرایش به مزین اي چهره
 ؟ آوردین
 ؟ امرتون ... خیر متاسفانه -یزدان
 دیگه آفرینم نوش؟ استاد اوا -دختر

  !سهیلی خانوم ... آها: گفت جذابی صداي با و زد لبخندي یزدان .انداخت بالا ابرویی ناز با
 کنین صدام آفرین نوش شما -دختر
 نمیکنم صدا کوچیک اسم به رو کسی کارم محل تو معمولا من -یزدان

 ؟ کار محل تو فقط -)عشوه با دختر(
 نداره موردي جاها ي بقیه ... بله -یزدان
 ؟ کجا مثلا -دختر
 توي: کرد زمزمه و کرد نزدیک کمی دختر گوش به را سرش بود؛ شناخته را دختر جنس کاملا حالا که یزدان
  !خواب تخت

 .ادافت راه به اتوبان در و شد ماشین سوار رفت؛ پارکینگ به هرروز معمول طبق .زد بیرون دانشگاه از سرعت به و
 هم را -پدرش زن - آتنه نحس وجود بود مجبور میزد؛ پدرش به سري باید امروز !لانا هم باز: کرد روشن را ضبط

 .خورد زنگ موبایلش .کند صحبت درست آتنه با شود مجبور تا نباشد؛ خانه یاسمن بود امیدوار .کند تحمل
 ؟ بله: گذاشت آیفون روي را گوشی
 دارم باهات واجبی کار یه ...؟ یزدان الو -هامون

 ؟ چطوري شما ... خوبم منم ... علیکم سلام -
 نی خوب حالم نیار در بازي مسخره -

 .کرد زمزمه ”درکی به“ لب زیر یزدان
 ؟ گفتی چیزي -هامون

 بودم خودم با -
 شدي اونم حمدالله به که نبودي دیوانه -

 ؟ بدي من تحویل مزخرفاتو این زدي زنگ: غرید یزدان
 چیزه ... راستش ... نه آها -هامون



 بزن حرفتو -
 ؟ داري آشنا بیمارستان توي تو -هامون

 ؟ چی واسه حالا ... دارم که معلومه؟ میگی جوك -
 اچنت باید میگه دکترش منتها ... نی حالیم چیزا این منکه ... سرطان به مشکوکه ... نیلوفر راستش، -هامون

 باشه شما بیمارستان تو میشه اگه گفتم منم ... بده اینا آزمایشو
 ي*گ چه داري تو هامون؟ ایه صیغه چه دیگه سرطان به مشکوك؟ میگی داري چی: پرسید مبهوت یزدان

 ؟ میخوري
 حالش بودیم باهم که دیروز: گفت تري آرام لحن با بعد میخورم گوهی چه نمیدونم خودمم: کشید فریاد هامون

  !رحم سرطان به مشکوك گفت دکتر آزمایش چنتا از بعد که بیمارستان رفتیم ... شد بد
 ؟ ابله آیندت با میکنی چیکار داري تو ... واي: گفت درمانده یزدان

 نه یا میکنی واسم کاري بگو کلام یک ... خرابه حالم یزدان -
 ؟ دختره کاراي دنبال افتادي چرا -

 شبک ماجرا این از تو فقط میکنم ریست راستو رو کارا خودم: گفت خسته و کرد پوفی .نگرفت هامون از جوابی
 بیرون
 نمیتونم: گفت بلندي صداي با هامون
 ؟ چرا: کشید فریاد .آورد جوش یزدان
  !عاشقشم چون: زد نعره هامون

 غضب .کرد پارك اتوبان ي گوشه را ماشین؟ گفت چه هامون .گرفت سبقت یزدان از سرعت به زنان بوق ماشینی
 داد آشتی عشق با منو اون ... مدیونم بهش من ... خدا امون به کنم ولش نمیتونم ... شدم عاشقش: ترکید هامون

 نمیتونم ... یزدان نمیتونم ...
 باش آروم خب،تو خیلی -

 وت خاکی چه حالا؟ یزدان ... نمیشه خوب اون حال من بودن آروم با !لعنتی نمیشه ... نمیشه: کشید فریاد هامون
 حقوق چقدر موسیقی استاد یه مگه؟ بدم رو عملش خرج چجوري؟ چی باشه داشته سرطان اگه؟ بریزم سرم

  !؟ میگیره
 ؟ بدي خرجشو باید تو گفته کی ... بریم باهم بزار نرو تند -
  !نداره هیچکسو -
 شدي دوست باهاش همین برا توهم -
 حالش به بستس منم حال !بده نیلوفر حال یزدان؟ خوبه خوردم گوه بگم ... کردم اشتباه -
 بکنم برات میتونم چیکار ببینم -
 مردي خیلی ... گرم دمت -

 ار سکون .بود کرده توقف او و میگذشتند رونیزش کنار از ها ماشین .شد خیره جلو به یزدان .شد قطع تماس
 .افتاد راه به بیمارستان بسمت بنابراین نداشت؛ دوست

 



*** 
 

 ارست از امروز !ستار همراه به بود؛ رسانده پایان به مهمی ي حاشیه هیچ بدون را بیمارستان در شیفتش هم، امروز
 ؟ یایدب بر پسش از تنه یک میخواست چگونه هامون .نبود اي هزینه کم عمل بود؛ پرسیده سوالاتی نیلوفر درباره
 از هک دید را رهگذر باز .درآورد پارکینگ از را ماشین .کرد عوض بیرونش لباس با را سفید رپوش و کشید پوفی
 ؟ بود چه نامش .میگذشت خیابان عرض
 برخلاف داشت حالا و بود گذشته خیابان عرض از که برسد او به تا داد گاز کمی .بود سایه نامش !سایه آهان،

 یزدان .پرید جا از دختر .زد بوقی بنابراین .بگذارد سرش سربه کمی خواست .رسید مقابلش .میکرد حرکت ماشین
 .بود شده مبهوت خیابان وسط که دید را سایه آینه از شد؛ دور آنجا از سرعت به و فشرد گاز پدال روي را پایش

 اي نقره رونیز شدن محو باز چشمان با سایه .خنده به تبدیل و شد وسیع لبخندش .آمد لبش روي لبخندي
  !میزد قهقه داشت اتوبان در بالا سرعت با یزدان .افتاد راه به دوباره و کرد را پشتش بعد .کرد تماشا را یزدان
 یشپ اش کارآموزي !نبود بدي آدم میدانست؛ را فامیلیش تنها که غریبه این بنظرش .انداخت بالا اي شانه سایه

 .تداش دوست را بیمارستان محیط اصولا .داشت دوست را بود او سفارش به البته که غزل، دوستش، پسر دوست
 .کرد دعوت هایش ریه داخل به را الکل بوي لذت با .شد بیمارستان وارد !نوشین حرفش پر دوست برخلاف

 
*** 

 
 تعویض را لباسش بود، رفته خانه به پیش ساعتی .انداخت ماشین آینه در غمگینش چشمان به نگاهی یزدان
 را رد زنگ و کرد قفل را ماشین .شد پیاده و برداشت کنارش صندلی از را گل !کوتاه کمی را ریشش و بود کرده
 یویلای ي خانه وارد !بود متنفر الهیه از .کرد خلوت ي کوچه به نگاهی .شد باز تیکی صداي با در .درآورد بصدا

 این چیز همه از .آمد می بخور و سوپ بوي .شد ساختمان داخل و گذشت بزرگ و سرسبز حیاط از .شد پدرش
 .داشت نفرت خانه
 تن وير که پیشبندي بر دستی .آمد بیرون آشپزخانه از دیدنش با آتنه .کوباند آشپزخانه کابینت روي را گل

 اومدي خوش سلام: گفت مصنوعی خوشحالی با و کشید بود؛ نشسته لاغرش
 مادر بود؛ آتنه آمد،وجود نمی خوش خانه آن به که چیزي تنها !آمد می خوش خودش، ي خانه به که است معلوم

 دوست بیشتر اش تنی خواهر از حتی را او چرا !چرا نفهمید هیچوقت .داشت دوستش برادرانه یزدان، که دختري
 ؟ خونست یاسمن: گفت سردي صداي با بنابراین شده؛ طولانی سکوتش کرد احساس .دارد

 بیرون رفته دوستاش با نه -
 ؟ بیداره خسرو: پرسید سرد و سفت دوباره .نیست منزجر آتنه دیدن از کند تظاهر نبود نیاز حداقل !بهتر

 ؟ نمیزند صدا پدر را خسرو هیچوقت چرا که اندیشید خود با آتنه و
 یادم یزدانم گفت البته ... بیان دامادتون و یکتاجان و خانومش با قراره گفتن زدن زنگ یاسر آقا ... اتفاقا آره -



 از یزدان گرچه .میزد صدا آقا یاسر، مانند هم را او داشت، اگر که ندارد؛ او از خوشی دل هم آتنه که میدانست
 گرنهو نیست آگاه حساسیت این از آتنه که کرد خداروشکر دلش ته !بود متنفر هم شود خطاب اینچنین اینکه
 .رفت بالا ها پله از آتنه، به توجه بی !میخواند ”آقا“ را او مداما

 حتی .بود سفید اش چهره .بود کشیده دراز تخت روي بزرگ، خسروناصر پدرش، .شد پدرش اتاق داخل و زد در
  !؟ اومدي بالاخره -: گشود را چشمانش .شد یزدان حضور متوجه .تر سفید هایش سبیل از

 ؟ میومدم نباید -یزدان
 وقته خیلی ... بودم منتظرت ... نگو مزخرف -خسرو

 بودم گرفتار -
 ؟ گرفتاري که میکنی چیکار ... میگی همینو همه به همیشه -خسرو

 میدونین بهتر منم خود از شما -
 دارم گندکاریاتو آمار آره، -خسرو

 دارین لطف -
 سرکشی هنوزم -خسرو

 ؟ باشم نباید -
 باشی نباید ... نه ... افتاد که اتفاقی با -خسرو

 ؟ کنم فراموش نمیذارین چرا؟ میکنین یادآوري بهم مدام چرا -
 کنی فراموش نباید چون -خسرو

 ؟ نکنه فراموش اونم که؟ کرد شوهر مژده همین براي -
  !احمق بودي تو اون مژده بخاطر تو؟ نمیفهمی رو مسئله این هیچوقت چرا -خسرو

  !کردم قتل انگار میزنین حرف یجوري -
 نیست قتل از کمتر -خسرو

  !بودم قاتل شبه یک چون بمونه باهام نخواست اون پس -
 ؟ میموند پات باید چرا -خسرو
  !بود حامله منو ي بچه اون -: زد فریاد یزدان
 قتیو بمونه باهات نداشت دلیلی ... کبود تنه یه و سفید شناسنامه یه با اما ... آره -: کشید داد او همانند خسرو
  !نداشت بهت رسمی تعهد

  !کردم زن رو مژده من رفته یادتون مثکه !؟ نبود بود، که شرعیم زن -
 ات میکردي صبر بودي آدم اگه تو ... نزن جار جا همه عنصریتو سست سند -: شد خیز نیم عصبانیت با خسرو

 ازدواجتون
  !گرفتم ازش کام یه جداییمون از قبل اینکه حداقلش ... نکردم صبر که خوشحالم اتفاقا -

 ورودي در صداي .رفت بیرون اتاق از خداحافظی بی و برخاست جا از یزدان .شد سرخ عصبانیت از خسرو صورت
 و رفتگ بالا کمی را سرش .شد باز خانه در .آمد پایین ها پله از سرعت به !لعنتی هستند؛ یکتا و یاسر حتما .آمد



 از امیرحسین، مژده، شوهر؟ یزدان -: کرد زمزمه لب زیر و زد پلک مشکی مو زنی !بود بدشانسی اوج این نه، ...
 ؟ طرفا این از !یزدان آقا به، به: گفت تعجب با .آمد بیرون سرش پشت
 برم باید من ببخشید،: گفت عجله با .کرد هول یزدان

 هایش گام سرعت بر .بود متنفر هم خانه این هاي دیوار تک تک از .گریخت منحوس ي خانه آن از سرعت به و
 عمیقی نفس .شد روبرو یاسمن شاداب ي چهره با و گشود را در .نیاورد بیاد را سابقش زن لبهاي طعم تا افزود

 از را وا که بود نگفته یزدان به هیچوقت .نگریست را محبوبش برادر عسلی چشمان آن با ناباور یاسمن .کشید
 سلام -: کشید جیغ زده ذوق و پرید یزدان آغوش در شادي با .آمد خودش به .دارد دوست بیشتر هم پدرش

 داداشی
 ؟ چطوره حالت: پرسید .کرد جدا خود از را او و بوسید را سرش .گذاشت یاسمن کمر روي را دستش یزدان
  !میکند تغییر شرایط گاهی خب پرسی؛ احوال مشغول و بودند در جلوي هنوز

  !عالی -: خندید خوشحالی با یاسمن
 هول .کرد تزریق دلهره یزدان دل به دوباره هامون نام !هامون مانند شد؛ ریز چشمانش و رفت بالا هایش لپ

  !بعد ات ... باش خودت مواظب برم، باید دیگه من ... خب: گفت .میرفت خانه به باید بوسید؛ را یاسمن گونه هولکی
 ؟ میمونین: پرسید .میکرد رفتار ساده هنوز اما بود؛ ساله شانزده اینکه با یاسمن .رفت ماشینش طرف به سرعت به

 نه: گفت لبخندتلخی با .کرد امیرحسین بالاي مدل ماشین به نگاهی یزدان
  !لانا بازهم .شد سوار و
 خانه سوي به .رفت و کشید را راهش توجه بی اما دید را یاسر ماشین سرکوچه .زد بیرون نحس ي کوچه آن از
 تن از را کتش .آمد می ماندگی بوي .گشود را خانه در .باشد آرامش اي ذره آنجا شاید .شتافت ساکتش ي

 .درآورد
 .داشت دوست را مژده

 .نمیرفت بیرون اش بینی از پرکلاغی موهاي آن بوي رفت؛ اتاق سمت به
 سوسیس عاشق مژده کرد؛ درست مرغ تخم سوسیس .رفت آشپزخانه به و کرد عوض شلوارکی با را هایش لباس
 .بود او هاي مرغ تخم

 آرزو، و آرمان .بود گذشته ماجرا آن از سال چهار .کشید آهی؟ داد دست از را او که شد چی .داد تکیه کابینت به
 هجده همسر فکر به تنها کسرا اما .بودند سال آن انتخابات درگیر چقدر .آورد می یاد به خوب را هایش زاده عمه
 اممد و میزد زنگ پریناز راه در و شمال میرفتند نوید و هامون و کسرا با که بود ها وقت چه بود؛ پریناز اش ساله

 اما ت؛میدانس هم پري پدر .دیگریست کس عاشق قبلا پریناز که میدانست یزدان .میکرد آنها به را کسرا سفارش
  !کرد فروش باید را عروس عشق باشد؛ میان در داماد پدر با چرب اي معامله و پول پاي وقتی خب،
 و نشست آشپزخانه صندلی روي .برداشت را marlboro سیگار پاکت میز روي از .گرفت کابینت از را اش تکیه

 یهای اسم عمه همین براي بودند؛ قلو دو آرزو و آرمان .نگریست فندك روي خونی پیک آس به .زد آتش سیگاري
 وقتی زا .گرفت محکمی کام .میگرفتند معنا هم کنار در و بودند دیگري معنی آنها .کرد انتخاب برایشان معنی هم

  !توست زن مژده بودند خوانده گوشش در بود؛ کرده باز زبان



 تبدیل باورش به کم کم که شد تکرار مغزش در آنقدر و شد ذهنش ملکه جمله این .شد بزرگ باور این با او و
 کاند؛ت محبوبش سیگاري زیر در را سیگار خاکستر .شد مژده عاشق کم کم که کرد باور آنقدر را جمله این او .شد
 آدمی مژده .نبود یکسان باهم مژده و او هاي آرمان داشتاما دوست بیشتر هم پدرش از را کریستال شی این

  !میوفتد اتفاقی چه مملکت تو دارد نداشت تفاوتی برایش که بود خنثی
 مژده بنام دروغین سرابی در که سالهایی .بود منزجز ها سال آن از .بود مهم هم خیلی بود؛ مهم یزدان براي اما

 انداز پس را پولش زیاد، کار با داشت سعی وار دیوانه او و دارد دوستش او، مانند هم مژده میکرد فکر .بود غرق
 .بگیرد عروسی مژده براي بتواند تا کند
 و سقف یک زیر هم با هیچوقت .نگرفتند عروسی جشن هیچوقت اما دائم، گرچه بودند؛ کرده عقد تنها آنها آخر
 پیش لندن، در را ها تابستان سالگی هشت از یزدان .بود عجیب ازدواجشان ماجراي .نخوابیدند تخت یک روي
 و دبو رفته مژده خاستگاري به او، اطلاع بدون خسرو اش، زندگی تابستان هجدهمین در .میگذراند پرویزش دایی
 خب ماا کرد برپا دیدنی قیامتی برگشت یزدان وقتی که بماند .بود کرده اعلام خود عروس کلانی مهریه با را مژده
 .آمدند در هم عقد به رسمی بطور را دو آن و کردند صدا عاقدي آمدنش، از بعد شب .کرد نمیشد کاري

  !ثبات بی پایه از ازدواج این نشد ثبت جایی بود، شب چون اما
 ود،ب گذرانده را خوبی شبهاي لندن در .کند صبح دلبرش کنار در را شب یک تنها اینکه ي عقده داشت؛ عقده او
  !داشت دیگري رنگ عشق، اما

 ار بعدش به اینجا از ... و کشاند آنجا به را مژده و کرده استفاده شان، خانه ماندن خالی فرصت تنها از همین براي
 .نداشت دوست

 ودب فهمیده که هم یزدان .بگیرند عروسی تر سریع هرچه تا خرش بیخ گذاشت و شد باردار اتفاق این از بعد مژده
 که شد متوجه حین همین در .بود تدارك مشغول انتخابات وانفساي آن در کرده اسیر را خود باتلاقی چه در

 صابشاع افتاد می برایش داشت که اتفاقی و جدید کشف از آنقدر .است شدید وابستگی یک تنها مژده، به عشق
 .کند فوران ناگهان آمد اشان خانه به مژده وقتی که بود متشنج

 او اما !آرزو و آرمان کردن آرام براي ملوك عمه ي خانه بودند رفته پدرش و آتنه .بود یادش خوبی به را روز آن
 مهع نشود؛ روبرو آنها با فعلا بود، کرده دو آن با قبل رور که شدیدي بحث بدلیل میداد ترجیح و بود مانده خانه
  !بودند مخالف ي جبهه طرف شدید هایش زاده

 .کرد او بار درآمد دهانش از هرچه و شد خانه وارد !لعنتی ي مژده زدند؛ را زنگ که بود خواندن درس مشغول
 لعنتی شانسی تنها افتاد؛ مژده جان به لگد و مشت با و رفت در کوره از مژده، وضعیت به توجه بی هم یزدان
 ايکسر که است گذشته چقدر نمیدانست .بود گرفته را چشمانش جلوي خون .بود شده جنین ماندن زنده باعث

  !قیامت ... و آمد عمویش هم بعد .کشید بیرون یزدان هیکل زیر از را مژده ي لاشه و رسید راه از ساله بیست
 هب مهریه پرداخت عدم بدلیل را یزدان درمان، طول گرفتن از بعد و قانونی پزشکی برد را مژده اش آینده پدرزن
 .انداخت زندان
 روز یک اینکه تا .بود جدي شوخی یک برایش آنموقع تا چیز همه !خلافکار مشت یک میان بود، جا آن ماه چهار

 اومده خاستگار زنت براي: گفت جمله یک تنها و آمد ملاقاتش به پدرش سیاه، ماه چهار آن از



 بعد هب موقع آن از !بود کرده سقوط دره ته به و بود لغزیده .میلرزید پایش زیر که بود دنیا شد؛ خالی پایش زیر
 را مهریه خوردن آب راحتی به میتوانست پدرش !خلوتش در حتی نمیکرد؛ صدا پدر را خسرو دیگر که بود

  !بود فرزند استقلال سادیسمی ي عقیده دچار همیشه خسرو خب، اما بکشد؛ بیرون را او و کند پرداخت
 او، آزادي از قبل ماه دو .نبود کسرا و آرزو آرمان، از اثري .بود بازگشته شان خانه به ماه چهار گذشت از پس حالا

 آرمان آن، از بعد روز .بود گرفته قرار تجاوز مورد پارتی در بودند؛ یافته ها بیابان در را آرزو ي سوخته جسد
  !ودب باردار پریناز که حالی در آنهم بود؛ مرده تصادف اثر بر دو، آن مرگ از پس یکماه نیز کسرا .کرد خودکشی

 او حالا .بود شده حاجی پسر یک دوم همسر هم، مژده .بودند داده دست از جوان سه ماه، چهار طی اش، خانواده
 .بود پزشکی اش، دلخوشی تنها
 نباید خانواده عروس داشتند اعتقاد خودشان، خانواده و پریناز ي خانواده .بود حرفا این از تر وخیم اوضاع اما

 سر به تنهایی در مژده، جدایی غم از که میماند یزدان تنها پس بود؛ متاهل که یاسر خب، .شود دیگري عروس
 .ببندند هم ریش به را آنها که بود پریناز پدر و خسرو ي نقشه .میبرد

 
*** 

 
 هایش گوش .کرد منقبض را فکش .میکرد درد نهایت بی سرش .بود میش و گرگ هوا گشود؛ را هایش چشم
 .کوبید بالش به را سرش .انداخت می خط متشنجش اعصاب روي خانه سکوت .میکشید سوت

 داشت مه اش لعنتی سینوزیت .میکرد بودن تهی احساس ابروهایش میان جایی .میکشید تیر دردناکش گیجگاه
 باز .سردند و خالی بدنش هاي حفره تمام میکرد حس .میزد نبض و بود دردناك چشمش کاسه .آورد می در بازي
 .میشنود پاره دارند مغزش رگهاي میکرد حس بود؛ شده متورم و سرخ صورتش .کوبید تشک به را سرش هم

 خفه را اش ناله تا میفشرد هایش دندان میان را بالش و مینالید درد از .بود فروپاشی حال در مغزش هاي سلول
 .کند

 حرکت را نشبد .بزند ملتهبش ي شقیقه به اي بوسه حتی یا .بکشد گیجگاهش بر انگشتی سر که نبود هیچکس
 .شد خارج اتاق از خوران تلو تلو و برخاست کرختی با .داد
 .شتگ قرص بدنبال بود کرده عادت تاریکی به هایش چشم که حالی در و رفت آشپزخانه به .بود تاریک کاملا هال

 وشنر را چراغ حتما میگذاشت مزخرف میگرن این اگر؟ کجاست پس لعنتی، .کوبید کابینت روي عصبانیت با
  !لعنتی ... لعنتی ... لعنتی: کرد زمزمه لب زیر و کوبید بالا کابینت به آرام چندبار را سرش !میکرد
 آتش ات گذشت اي دقیقه چند .برد فرو آب همراه به را قرص و برداشت لیوانی تاریکی آن در .کرد پیدایش بالاخره
 .نگریست مقابلش تاریکی به .گرایید خاموشی روبه درونش

  !تنها تنهاي بود؛ تنها او
 
 
 
 



 فروغ بی فروغ:  پنجم فصل
 
 میخوابن نیمکتها روي شب، تو، منو قلب وقتی“

 کتابن قیمت شرط هرسال، ها ناگفته وقتی
 میخوابی شب کنار شب حرف، از پر بغض یک با وقتی
 ”کتابی جین یک خودت تو لعنتی، میشه دیر داره

 
 زن این !فروغ آه، .میدید را فروغ باید شده هرطور .میگذشت کلاسش در رهگذر آن یافتن ماجراي از روزي چند
 بود وا استاد که بزرگمهر، با نهایت در و کرد بزرگ را یتیمش پسر دو سال چند که او .بود مقاومت سنبل او براي

  !او مانند شد؛ طرد اش خانواده از خاطر همین به !خودش خواست با بلکه بلاجبار، نه اما .کرد ازدواج
 دربدر که چیزي .میداد آرامش بهش داشت؛ دوست را زدن ویولن .آموخت سل ویولن فروغ نزد سالی چند

 داخل پسس نگریست؛ اش مشکی صورتی تابلوي به .کرد پارك موسیقی آموزشگاه مقابل را ماشین .بود بدنبالش
 با و شد بلند پایش به میرزایی خانم آموزشگاه، مسن منشی .گشود را در و رفت پایین پیچ در پیچ هاي پله از .شد

 یگانه جناب سلام: گفت خوشرویی
 لطفا بفرمایید سلام، -: کرد اشاره دست با و زد لبخندي
 همچنین شمام: گفت و کرد اشاره انتظار هاي صندلی به لبخند با میرزایی
 ؟ هستن نیکخصلت خانم -: نشست

 میشه تموم دیگه دقیقه پنج کلاسشون بله، -
 و بلند موي و ریش با مردي .بود فروغ اول شوهر رادمهر، به مربوط تابلو آخرین .نگریست اساتید تابلوهاي به

 ر،رادمه .بود گرفته قرار فروغ ي علاقه مورد اینقدر که بود رادمهر با انکارش غیرقابل شباهت شاید گرد؛ عینک
 اقیات در .کرد فوت را نفسش !بود گذاشته خردسال ي بچه پسر دو با تنها سالگی دو و سی در را فروغ که مردي

 ... رو هنرجوها لیست این؟ میرزایی خانوم: زد صدا پایین سري با و آمد بیرون فروغ .شد باز
: گفت زده شگفت و متعجب فروغ .برخاست جا از یزدان .شد متوقف سرجایش او دیدن با و آورد بالا را سرش
 ؟ یزدان
  !نیکخصلت خانوم -: شد خم جلو به اندکی یزدان
 ؟ چطوري -: نشست تپلش صورت رو پهنی لبخند فروغ

 میگذره اي -
 نمیگذره بدم همچین -: کرد او درشت هیکل به نگاهی فروغ

 تو بیا -: کرد اشاره اتاق به سر با و راند عقب را عینکش فروغ .خندید یزدان
 ؟ هست اجازه -

  !نگو مزخرف: گفت اخم با فروغ
 استرسی .بود آورد استرس همیشه برایش بو دو این .آمد می آرشه صابون و چوب بوي .شد وارد خنده با یزدان

 را ایشه تمرین که گاهی شیرین، گاهی البته .میشد گیرش گریبان موسیقی کلاس از قبل همیشه که شیرین



 بر اهشنگ !بخیر یادش .انداخت اطراف به نگاهی .نشست صندلی روي !میشد تلخ بسیار استرس این نمیداد، انجام
 ؟ پسرته: پرسید قاب به نگریستن حال در و شد خم جلو به تعجب با .افتاد گیر میز روي عکس قاب
 ؟ نه شده بزرگ -: زد لبخندي فروغ

 ؟ دیگه بزرگس ... خیلی: گفت شگفتی با یزدان
 پناه -
 کردم تحسینت ات سلیقه بخاطر همیشه -
 کردم تحسینت معرفتی بی خاطر به منم -

 ؟ فروغ: گفت دلخور و کرد اخم شوخی به یزدان
 دیگه میگم راست -: خندید فروغ

 پسراتو ببینم میشد کاش: گفت حسرت با یزدان
  !خونمون بیا روز یه خب: گفت جدي فروغ

 زیاده هام مشغل -
 ؟ چیه مشغلت ... نمیشناسنت که بگو دخترات دوست به برو اینارو -
 ... دیگه گرفتارم خب -

 ؟ چیه مشغلت بدونم میخوام نه،: پرسید سمج فروغ
 ... دیگه دارم مشغله: گفت بود گرفت اش خنده که حالی در یزدان
 ؟ چیه بگو خب -: نشست کنارش خنده با فروغ

  !دادیا گیر ... فروغ واي: گفت خنده با کلافه، یزدان
 سرنوشت غم از که چشمهایی شد؛ ریز ایش قهوه چشمهاي .پیچید اتاق توي هایش خنده زنگ .خندید بلند فروغ
 کشید؛ آهی یزدان !نداشت نور چشمهاش دیگر حالا .بود سقوط حال در فروغ،فروغی .بود شده فروغ بی دیگر

 ؟ هستی راضی زندگیت از: پرسید مغموم
 ؟ چطور -: شد محو کم کم فروغ هاي خنده

 ؟ نه یا آره -
 خوبیه مرده ... آره -: زد محوي لبخند فروغ

 ؟ اون از بیشتر -
 ؟ داره فرقی چه -: رفت بین از کاملا فروغ لبخند
 ؟ چیه منظورت: پرسید گیجی با و کرد اخمی یزدان

 از بهتر نیست مهم نمیگرده بر چون ... برنمیگرده دیگه اونکه؟ بزرگ یا بهتره راد میکنه فرقی چه؟ نیست واضح -
  !نیست مهم بدش یا خوب ... منه حامیه الان بزرگ که اینه مهم !نه یا بوده بزرگ

 ؟ کنه رفتاري بد باهات حامی این اگه حتی -
  !بیشتر نه موسیقیت؛ معلم و استاد زندگیه از کنجکاوي پاي میزارم سوالتو: گفت گونه تشر فروغ

 ... کنم دخالت زندگیت تو نمیخواستم: گفت دلخور و نشست صاف یزدان
 کردي ولی -: پرید حرفش میان عصبی فروغ



 میخوام معذرت: کرد زمزمه آهسته یزدان
  !نیست مهم -

 ... فتمر تند ببخشید،: گفت دلجویی با است شده ناراحت او فهمید که فروغ .انداخت پایین را سرش اخم با یزدان
 ايج به کردم انتخاب منم ... کنه انتخاب رو یکی بدتر و بد بین مجبوره گاهی آدم زندگی، توي یزدان، ببین
 بشم بزرگ زن بودن، بیوه و داري یتیم با کردن نرم پنجه و دست

  !؟ میخوره حسرت داره رو عمرش باقی که زنی؟ شد چی تهش و -
 که خوب اونقدر گذروندم، راد با رو خوبی خیلی روزاي من یزدان ... نمیخورم حسرت من !اینجاست تو اشتباه -

  !دندونمه زیر هنوز طعمش
  !اومده مقاوم زن این سر به چی بدونم دارم دوست -

 نذار بغلم زیر هندونه -: انداخت پایین را سرش لبخند با فروغ
  !نمیذارم -

 امن پناهگاه آخرین: گفت جدي آورد؛ بالا را سرش فروغ
 ؟ چی: پرسید متعجب یزدان

 منه زندگیه راجبه ... کتابه اسم -
  !؟ نوشتی خودت !نه: گفت ناباورانه یزدان
 بهتره من از اش نویسنده قلم البته ندارم، وقتشو -: خندید فروغ

 ؟ نوشته کی -
 نمیشناسیش ... هنرجوام از یکی -

 میشیم آشنا خب: گفت وار لوده یزدان
 ؟ کرد پیداش میشه چجوري: داد ادامه و انداخت ساعتش به نگاهی
 ؟ نویسندشو -: زد شیطانی لبخند فروغ

 میکردم تحسین هوشتم همیشه سلیقه بر علاوه -: زد قهقه یزدان
 نشده چاپ -
 ؟ نویسندهه -

 ”امنه پناهگاه آخرین“ اینترنت،اسمش تو کن سرچ یه ... کتابه ... احمق نه -: خندید فروغ
 برم باید دیگه من خب ... میخونمش حتما -: برخاست جا از یزدان

 ؟ کجا -
 بهت بزنم سري یه قبلش شیفتم،گفتم بعدازظهر ... بیمارستان -
 ؟ میذارم مگه -
  !نیکخصلت خانوم میشه دیرم -
 یگانه جناب بشین؟ نخورده قهوه -

 ناصر: کرد اضافه مینشست دوباره که حالی در یزدان
  !همون حالا -



 ي جعبه فروغ .شد گشوده اتاق در .کرد ساعتش به نگاهی .شد سینه به دست یزدان .رفت آشپزخانه به فروغ
  !خانوم متچکرم -: گرفت را فنجان خوشرویی با یزدان .گرفت روبرویش فنجانی و شکلات کوچکی

  !آقا نداشت قابلی -: کرد کوتاهی تعظیم فروغ
 .کردند گرم ها پرسی احوال و ها حرف با را خود سر و کردند مزه را تلخ ي قهوه آرام آرام و خندید هردو
 7 ساعت .مینگریست تلویزیون آبکی هاي برنامه به و بود داده لم کناپه روي کسل .میگذشت روزي چند

 لشکس بعدازظهر خواب .نشست کلافگی با و کشید موهایش در دستی .بود شده جهنم برایش هوا .بود بعدازظهر
 به .کرد روشن را چراغ درهم اخمهایی با و کنان لخ لخ .برخاست جا از و راند عقب بینی روي را عینکش .میکرد
 به .بود رویت قابل روبرویی خانه .بود مانده همانطور الان تا بود کشیده را ها پرده که دیروز از نگریست؛ پنجره
 و ودب گرفته بغل زیر را کودکش دلبري، با چطور که نگریست روبرویی ي همسایه شاد زن به و زد تکیه دیوار
 دار خانواده یکهو همه انگار .میخندیدند او رفتارهاي به پسرشان بهمراه هم، شوهرش .میکرد ناز شوهرش براي
 شخواب گذشته یادآوري از شبها که بود او !بود او دنیا، این تنهاي تنها، انگار .بودند شاد او بی همه .بودند شده

 .ردنمیک دوا او از دردي مزخرفات این به کردن فکر ... که بود او .میگریست خودش براي ها شب که بود او .نمیبرد
 اناپهک روي دوباره .گرفت دیوار از را اش تکیه و کشید ریشش بر دستی !هرقیمتی به کند؛ زندگی میخواست او

 و نهاد شپای روي کوسنی .برداشت میز روي از را تاپش لپ و کشید اي کلافه پوف کرد؛ نگاه تلویزیون به .شد آوار
 چه فروغ زندگی از اقتباسی رمان آن نام .کرد باز را گوگل مرورگر و کرد روشنش .داد قرار آن روي را تاپ لپ
 ؟پناهگاهه آخرین...آره...آخرین ... نه نه ... پناه اولین ... بیاورد بخاطر را نامش تا فشرد هم روي را چشمهایش؟ بود
 را حهصف اولین .کردند تایپ سرعت به انگشتانش .نشست لبهایش روي وسیعی لبخند !امن پناهگاه آخرین ...

  !ایزدپناه تاج نیم: نویسنده .گشود
 امتم را اول صفحه خواند؛ را رمان خلاصه .رفت تر پایین کمی !بود نخورده گوشش به تابحال ... بود عجیبی نام

 بی .بود شده تاریک کاملا هوا .کند تاپ لپ ي صفحه از چشم .خورد زنگ اش گوشی ... چهار سه، دو، ... بعد کرد
 ؟ بله -: کرد نگاه کتاب ي صفحه شماره به همزمان و داد پاسخ را تماس ببیند، را شماره اینکه
  !بود مانده کتاب پایان به فصل یک تنها ... اوف

  !سلام -
  !الو: گفت حوصله بی زن .بود غریب اندکی فروغ، غربت میان در اش دورگه صداي
 میشنوم -: داد پاسخ مینگریست لپتاپ ي صفحه به اخم با که حالی در یزدان

 !”سالگی سی ي آستانه در بیوه زنی نیکخصلت !فروغ منم، این حال، .کردم باز را چشمانم“
 برده خوابت کردم فکر؟ جدي -
 و مادر :بودند آشپزخانه در همه .رفتم بیرون اتاق از و کشیدم ام مشکی و بلند پیراهن به دستی .شدم بلند جا از“

 ”.بود آمده اش وضع آن با هم لیلی فرهود، فرنود، هورچهر، تیرداد، آریامهر، شورانگیز، پدر، و کیان فرخ،
  !هوشیارم همیشه من ... کردي فکر اشتباه: گفت جدي یزدان

 ... گرم دمت بابا، ایول -: کشید سوتی پرتو
 



 و توالیم قبرهاي به !میکردند زنده بیشتر برایم را راد یاد آنها بود؛ خودم خواست .بودم نشسته تیرداد ماشین در“
  !ساکت و خلوت .مینگریستم منظم

 فهمیدم رفت که کلاغی نگاه از من
 )شده تمام شاعر موسوي، سیدمهدي( ”است تبر باغمان درختان نوشت سر که

 ببینمت میخوام راستش: داد ادامه من من با پرتو
 ”آرایشم بی و گندمی صورت میرخت، صورتم روي بر نداشت تمامی اینروزها گویی که هایم اشک“
  !نمیتونی نخوام من تا -

 وقت دختر این وقت آن میگریست داشت هنوز فروغ: رفت هم در یزدان اخمهاي .شد بلند پرتو ي خنده صداي
: یدپرس مقدمه بی و کلافه .ببرد را شان همه شوره مرده !قوماشانش هم تمام میکرد؛مانند ناز برایش داشت نشناس

 ؟ شد تموم
 صداي با دخترك !سوخت پرتو براي دلش اي لحظه شد؛براي خشن بخواهد خودش که آن از بیشتر لحنش

 ؟ چی: پرسید مرتعشی
  !ات خنده -

 ؟ میخندم بد خیلی: گفت ترس با پرتو
  !خیلی نه -: خورد بنشیند لبش روي تا میرفت که را لبخندي یزدان

  !خیلی نه -: کرد تکرار لب زیر پرتو
 ؟ بزاریم قرار میشه ... خب: گفت معمولی صداي با بعد

 آره -
 ؟ کجا ... خب -: فشرد هم روي را هایش دندان کلافه پرتو !همین تنها

  !نداره من براي فرقی -
 ؟ دیگه میشناسیش ... دانشگاه روبروي ي کافه فردا، -
  !نه کن فکر -

 فعلا ... فردا تا پس: گفت میگرفت را اش خنده جلوي احتیاط با که حالی در پرتو
 خداحافظ -

 رابطه تمامی در تماس ي دهنده پایان او همیشه .بود طور همین همیشه کرد؛ قطع را زودترگوشی که بود یزدان
 اقیب دیگر صفحه چند تنها .بود کافی امشب براي .نگریست تاپ لپ ي صفحه به و داد تکیه کناپه به .بود ها

 .یدکش آهی .بود شده گرفته قاب مشکی بلند موهاي با که نگریست گردش ي چهره به آینه در پرتو .بود مانده
 نمیتوانست اینطور !میکند وا او با را سنگهایش باید واقع در میگفت؛ یزدان به را هدفش تر سریع هرچه باید

 بود، خواهد برنده او: زد خود به آیینه در مطمئنی لبخند !بود همین است؛ درست .دهد هدر هدف بی را روزهایش
  !همیشه برعکس

 هاشب چرا لعنتی تخت این بکند؛ دل نرمش و گرم خواب رخت از نمیخواست دلش .گشود سختی با را چشمهایش
 خب ست،نگری ساعت به .بود کرده ورم خوابی بی از پلکهایش .کشید برچشمهایش دستی !نبود بخش لذت اینطور

 تخت در زیادي مدت بیداري از بعد که کسانی بود خوانده جایی .کشید عمیقی نفس .داشت وقت ساعت یک



 ستهخ تنها او !نیست عادلانه این ... نه بود؛ افسرده مرد یک او پس .میابد افزایش افسردگیشان احتمال میماندند
 و افسرده و خسته مرده یک او .شد بلند اش گوشی زنگ صداي .بود افسرده و خسته مرده یک او پس .است

 ؟ بله -: داد جواب جدي .بود ناشناس شماره .کرد منقبض را فکش !بود بدشانس
 ؟ پور رحیم آقاي -: پرسید زن .بود گرفته خواب اثر بر صدایش

 ؟ امرتون -: پرسید مشکوك !بود آشنا بینهایت زن کرد؛صداي تنگ را چشمهایش
 ؟ هستین شما پور رحیم آقاي ... ببخشید؟ هان -: است شده هل زن که بود پیدا

 ؟ امرتون: گفت محویی و بدجنس لبخند با یزدان
 گرفتم اشتباه مثکه ... ببخشید -
 از هم این کشید؛ هم در را اخمهایش !نوشتنش طرز ... تلفظش میشد؛طرز تکرار ذهنش توي کلمه این ”مثکه“

 اي قهوه .رفت آشپزخانه سمت به کشید،بعد را پذیرایی و حال هاي پرده معمول طبق .برخاست جا از !امروزش
 او ماا میتابید؛ خانه اي قهوه پارکتهاي به آفتاب .شد خیره روبرویش به و نشست میز پشت .کرد درست خود براي
 کم مک کشید؛ دیگري عمیق نفس !عشق بی انگیزه، بی هدف، بی میگذراند؛ را روزهایش تنها .نبود امیدوار دیگر
 کاش میکرد؛ خلاص را خودش تا داشت را جرعتش کاش .میشد زیاد داشت عمیق هاي نفس این تعداد

 اگر اما .نمیکرد تحمل را یوبس و نکبتی زندگی این هم لحظه یک حتی دیگر نبود مادرش بخاطر اگر .میتوانست
 جوان خاك براي مادرش .بیازارد را دیگري کسان نمیخواست .آورد نمی طاقت دیگر مادرش میکشت را خودش او

 ... کار بدنبال کسراي ... همسر کسراي ... مظلوم و جوان کسراي !کسرا ... و آرزو آرمان از جوانتر نه البته .بود
 .نمیشوند هم کمرنگ حتی نمیروند؛ بین از هیچوقت زخمها بعضی .سوختند چشمهایش !شده پدر تازه کسراي

 باز .ودب خواهند تو با گورستان خود تا لعنتی دردهاي این که نرود یادت تا بپاشی نمک رویشان گاهی باید فقط
 دانشجوهایش و دانشگاه توست، منتظر ... است کار وقت ... برخیز جا از یزدان، .بود شده خیره روبرو به هدف بی
 لبخندي !نشان و نام بی رهگذر آن ... حتی و یاسمن نوید، ستار، غزل، هامون، فروغ، آفرین، نوش شیده، پرتو، ...

 نفس یک را اش قهوه .کشید عمیقی نفس هم باز .بود دوستداشتنی و مرموز برایش غریبه .بست نقش لبش روي
 .بود رشمنتظ دانشگاه کرد؛ تن بر رسمی لباس .رفت اتاق به و گذاشت سینک در را لیوانش برخاست؛ از .رفت بالا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ها سایه تعقیب:  ششم فصل
 

There's so many shades of black” 
 ”هست سیاه ي سایه چندین

 
 داییص با و کرد خشک اي سرفه پیرمرد .نگریست بزرگش پدر به منتظر هایی گوش و سرخ چشمهایی با دختر

 ؟ داره دوست چقدر بابا که میدونی ... دخترم: گفت ضعف از رفته تحلیل
 .کرد ارهاش بود، تخت کنار میز روي که اي جعبه به لرزانش و بلند انگشتان با پیرمرد .داد تکان سر بغض با دختر
 .برداشت را جعبه و کرد دراز دست دختر

 ... توئه براي ... کن بازش -
 بیرون شوسط از کجی اي نقره گل و بود تابوتی مانند خالی، تو و مانند بیضی طلایی، شکلی .داشت عجیبی طرح
 .بود زده

 نکن دورش خودت از هیچوقت ... من از یادگار یه -
 بابا ممنون: گفت ویرانگري بغض با دختر

 آفتاب .بست را چشمهایش ... دریا امواج مانند میداد؛ آرامش او به شدنش پایین بالا .نهاد مرد ي سینه روي سر و
 رسید گوش به دست دور از صدایی .بود نکرده طلوع هنوز
 حس را وار پیستون حرکت دیگر .کرد طلوع آفتاب ... صبح اذان بود، رمضان ماه روز اولین امروز، ... اکبر الله

 ي پنجره از که نوري گشود؛ را چشمهایش .بود شده متوقف زمان انگار .شد روان صورتش روي اشکهایش .نمیکرد
  !بود مرده بزرگش پدر .زد را چشمانش میشد داخل بیمارستان

 
*** 

 
 بیوفتی پا از زودتر که میخوان نگفتی، که حرفایی تموم“

 شکستی ببینن تا منتظرن نشستی، ساکت که ها لحظه همه
 ارزونه و مفت حرفاي پر خونه، اون کنج کتاب، همه اون
 ”؟میدونه تو تنگ دل از کی: سوال یک واسه جواب، همه این

 درد بود داده تکیه آن به که اي چانه فشار از هم دیگرش دست و میکرد لمس را گردنبندش داشت دست با
  !چونیوم زیر دست خانوم: میگفت نوشین بود؛ همانطور همیشه .اندازد بی را دستش نمیتوانست اما میکرد؛

 طیشرب بی به حالت دو این ربط میزد؛ چانه زیر دست میرفت سر اش حوصله یا و بود جذاب برایش مطلبی وقتی
 ... و فرهنگی و فکري اغتشاش و تناقض از بود معجونی او !بود
 ؟ میگه چی استاد ببینم میزاري کن، صبر لحظه یه
 جذب تو خودمانیم، ... مرموز حال عین در و جذاب استادي ... را استاد حرفهاي کنید میل بفرمایید ببخشید؛ آها

 ؟ خودش یا شدي استاد حرفهاي



 ؟ هست کلاس به حواستون سپهر خانوم -
 ؟ هان -: کرد زمزمه گیجی با .پراندش جا از ناصر یگانه صلابت پر صداي
 .کرد جور و جمع را خود سریع .میکرد نگاهش چپ چپ که بود نوشین آمد؛ فرود ظریفش پهلوي در اي سلقمه

 بفرمایید ... استاد میخوام معذرت -: کرد صاف را صدایش
 از هیچوقت کاش میشد؛ معذب ها نگاه این از .گرفت گر او اما نبود هیچ نگاهش در کرد؛ نگاهش خیره استاد
  !البته میکردم عرض -: دوخت کناریش پسر به و گرفت او از را نگاهش اخم با یزدان !نمیترسید مردها

 را ساعتش به که حالی در رسید؛ یزدان گوش به و آمد در او دهان از آهسته که بود عبارتی ”بین نکته شرف بی“
 ؟ سپهر خانوم فرمودین چیزي: پرسید مینگریست

  !کردم عرض: گفت داشت دادنش قورت در سعی که لبخندي البته و خجالت با
 یک بود؛ چرا ... نبود نگاهش در هیچی .کرد نگاهش خیره هم باز و گرفت بالا را سرش یزدان .شد منفجر کلاس

 یزدان !میکرد حس اینطور او تنها هم شاید ... جدید کشفی شوق از شعف، آري !شعف ... و هرزگی دریدگی،
 شد تموم -: پرسید اخم با و کرد صاف را صدایش .دوخت کنارش پسر به هم باز و گرفت او از نرم را نگاهش
 ؟ لشکري جناب
 ؟ هان: پرسید هول کرد؛ جور و جمع را خود پسرك
 ؟ شد تموم کردم عرض ... بلا بی هانتون -: زد بدجنسی نیشخند یزدان

 ؟ استاد چی -: پرسید اش همیشگی وار لوده لحن با کلاس، فرد ترین جواب حاضر لشکري،
  !الصواتتون انکرو صداي -

 .ببرید تشریف میتونید: گفت صداها میان در یزدان شد؛ منفجر کلاس هم باز
 دداشتن هنوز بسیاري .بردند هجوم استاد میز سمت به دختران برخی .شد همهمه هم باز .رفت کیفش سمت به و

 تا کمی البته و بود اي مزه با پسر .میخندید هم لشکري که بود این ماجرا جالب قسمت !ها مزه بی میخندیدند؛
 زد؛ شپهلوی به اي سلقمه هم باز نوشین !فرم روي هیکل و بلند قد و روز مد مشکیی موهاي با خوشتیپ، قسمتی

 ؟ چته زهرمار: گفت حرص با
 چشماي او کن درویش خدا، بنده شد تموم -: افتاد راه دنبالش به هم نوشین !استاد از قبل شد؛ خارج کلاس از و

  !سیا هیزتو
  !داره سگ چشام میگن همه؟ کدومه هیز دومندش خانوم، سایه اولندش: گفت حرص با
  !نگرفته مارو ي پاچه حالا تا فقط ... میگن راست -

 شمهايچ لشکري دیدن با و برگشت !نبود مردانه آنقدر دوستش صداي طبیعتا کرد؛ نگاه نوشین به متعجب سایه
 ؟ لشکري آقاي دارید امري: پرسید تمسخر با نوشین کشید؛ هم در را اخمهایش !فضول پسرك دراند؛ را درشتش

 سایه هب پروایی بی نگاه بود، ایستاده یزدان به پشت که پسرك .دید را آنها که میشد خارج کلاس از داشت یزدان
  !داشتم عرضی هستم، بردیا -: انداخت

 طول و عرض اینجا استاد، -: زد بردیا ي شانه به ضربه دو صلابت با .رساند آنان به را خود گام چند با یزدان
  !ممنوعه

  !ممنوعه اینجا الکل فقط میکردم فکر؟ جدي -: زد نیشخند بردیا



 اگه !بهت گذشته خوش من جوار در پیش ترم اینکه مثل ... لشکري آقاي شدي بامزه -: انداخت بالا ابرویی یزدان
  !میندازمت دوم بار واسه داري دوست

 رسد دوست از چه هر: گفت و گذاشت چشمش روي دستی میشد دور آنان از خنده با که حالی در بردیا
  !نیکوست

 یزدان .دش یزدان متوجه و گرفت بردیا از را نگاهش .زد لبخند مینگریست بردیا رفتن راه کج به که حالی در سایه
  !خانوم باشید پرتتون حواس مراقب بهتره: گفت حالت بی
 حمال !پرتتون حواس -: کرد کج دهن مینگریست صلابتش پر گامهاي به که حالی در نوشین .برگشت سرعت به

  !؟ شدي خنده خوش: گفت و افتاد راه بدنبالش نوشین .زد قهقه آمد می پایین ها پله از که حالی در سایه
  !ناصره استاد با کلاس اندرمزایاي: گفت نیشخند با و پیموند هم را پله آخرین آرام آرام معمول طبق سایه

 ولی ... بود ها بچه رو نگاهش همش کلاس آخر تا اول از ... ست دیوونه یارو بابا -: کشید اي کلافه پوف نوشین
  !بود خفن خیلی چشماش خودمونیما

 ؟ دیدي چجوري چشماشو تو: گفت میکشید پارکینگ طرف به را نوشین بازوي که درحالی سایه
 ارهد چشایی چه !بصیرت چشم -: زد لبخند مرموز نوشین .شد سوار و زد را اش طلایی شش و دویست قفل بعد و

  !بیشرف
  !بین نکته شرف بی -: کرد تصحیح میکرد روشن را ماشین که حالی در سایه

 مصب سگ تیزه گوشاشم -: زد قهقه نوشین
 .کرد روشن را ضبط نوشین .شد کنده جا از ماشین

 من ي بسته یخ چشم آینه،تو نگاه سرد
 ؟ یزدانی رضا باز ... اه -: کشید هم در را صورتش نوشین

  !بزن تر تازه حرف یه لعنتی، خون آوازه
 عصر ي روزنامه تیتر از نو، اتفاق از بخون
 نگریست عقب به آینه از و داد تکان تاسف روي از سري سایه
  !قصر تو شاهزاده و گدا از خوندن دیگه بسه

 میزد چراغ برایش داشت قرمزي لامبورگینی
 آبرو بی ها ترانه افتضاح، هاي قافیه
 رو و زیر شه تاریخمون خوندنت با شاید، بخون

 .انداخت می بالا نور مدام متشین .نگریست آینه به باز
 دروغ هاي دارم دوست ته، سرو بی هاي وعده
 فروغ بی پایتخت تو هر هاي کوچه تو پرسه

 .اند شده سپر به سپر که گفت میتوان شاید میشد؛ نزدیک داشت لامبورگینی
 سیاه روزاي پس از رفت، که اونی میاد، میگی
 ؟ شده چی: پرسید متعجب نوشین .بود رفته بالا قلبش کرد؛تپش اخم سایه

 ماه دوم و سی روز شب، پنج و بیست ساعت



 ايه گرفت؛شیشه قرار سایه ماشین کنار و داد گاز .زد چراغ هم باز لامبورگینی .کشید کنار را ماشین خشم با
 .رفت و زد بوقی که بخورد پژو ي بدنه به بود نزدیک .شد تر نزدیک ماشین به .بود دودي اش لعنتی
  !روانی -: کشید جیغ نوشین

 .آمد می برقی گیتار صداي هنوز .ایستاد ماشین و رفت اتوبان کنار سایه
 ندید کسی مرگشو که شاعري براي بخون
 .افزود می اضطرابش بر هم آهنگ صداي .بود وار دیوانه قلبش تپش گذاشت؛ سینه روي دست
 کشید پر اي ترانه بی که اي پرنده اون براي

 ؟ تو چته: پرسید متعجب نوشین
 شده اسم یه منتظر که اي شناسنامه واسه

 اه !؟ترسویی انقدر چرا: گفت بار شماتت نوشین
 شده طلسم اینروزا که صداقتی واسه بخون
 دیگه میکنی گوش رو آشغالا این بسکه -: کرد خاموش را ضبط و برد پیش دست
 ؟ داره ربطی چه: پرسید میفشرد گاز روي را پایش که حالی در سایه

 .موند درختا گوش توي برقیا، اره صداي: اندیشید آهنگ آن شعر ي ادامه به سایه و شد کنده جا از ماشین
 اردو و کرد پارك پارکینگ در را ماشین .افتاد راه به پیر آباد یوسف سمت به خسته خودش و رساند را نوشین

 بودند هرفت گود کمی اش تیره چشمهاي !آینه در خود تصویر به شد خیره و زد تکیه کابین دیوار به .شد آسانسور
 به دندانش زیر را آزادي طعم که بود آنجا در .داشت دوست را دانشگاه اینها، تمام با اما .روزها این خستگی از

 در خویش گندمی و گرد صورت به پوزخندي؟ نبود بود؛ هم لذتبخش اما !انتزاعی چند هر میکرد؛ حس خوبی
 البته میگرفت؛ را اش آزادي جلوي مادرش هم آن از بعد و پدرش سالگی پانزده تا !نبود آزاد وقت هیچ او زد؛ آینه
 اش الهپسرخ کند؛ کیفش در دست خواست .رسید هفتم ي طبقه به .برود دنیا از خون سرطان بعلت اینکه از قبل

 .زد را زنگ و برد پیش دست پس .است نرفته شفق پارك به امروز مادربزرگش آورد یاد به ناگهان .بود سرکار
 ؟ کیه -: رسید گوش به مادربزرگش صداي

 نانازي منم -
 مادر بازه در: گفت میشد دور که حالی در مادربزرگش صداي

 ... سروناز بگو گفتم بار صد -: شد بلند آشپزخانه از بزرگش مادر صداي هم باز .شد وارد و داد هل جلو به را در
 ؟ پدرسوخته آخه چیه نانازي

 ؟ بود باز چرا در: پرسید میرفت اتاقش بسمت که حالی در و بست را در
 سلام علیک: گفت حال همان در و کرد خاموش را غذا زیر سروناز

 دخترم ماهت روي به سلام: گفت اتاق تو از سایه
 اقیاتف یه مثکه گفتن ... شرکت از زدن زنگ که خونه بود رسیده تازه سیاوش: داد توضیح حوصله بی سروناز
  !شده خراب زهرماریاشون این احتمالا نمیدونم ... افتاده
 زا را اش مقنعه و مانتوي که حالی در و ایستاد اش قدي ي آینه روبروي .نگریست اش ریخته بهم اتاق به سایه

  !کامپیوتر -: کرد تصحیح خنده با میکند، تن



  !کوفتی هر حالا: گفت برمیداشت بشقابی که حالی در سروناز
 به .کند پرت تخت روي را خود اول آید می بیرون از وقتی که بود اش همیشگی عادت افتاد؛ تخت روي سایه

 ناقضت از مملو که بودم گفته ... نجفی شاهین ادل، ري، دل لانا: بودند پستر از مملو که نگریست اتاقش دیوارهاي
  !بود
 ازسرون .رفت آشپزخانه به و برخاست جا از .میشد پیدایش سیاوش دیگر الان نگریست؛ جغدش طرح ساعت به

 ؟ چطوره من نانازي: پرسید و انداخت او گردن دور دست خنده با .بود غذا کشیدن مشغول او به پشت
  !غذا تو میوفتی عقب گمشو -: زد او شکم به آرام آرنج با سروناز که ببوسد را تپلش صورت خواست

 ؟ هست چی غذا حالا: گفت و کشید را هایش دست سایه
  !فسنجون -: زد خبیثی لبخند سروناز .برداشت ریحانی سبزي، بشقاب از بعد

 نمیاد خوشم فسنجون از من میدونستی که تو !نانازي ... اییی -: کشید هم در صورت سایه
 کردم درست مرغ اي سلیقه گند میدونستم -: گذاشت کانتر روي بشقابی سروناز

 سیاوش منتظر: پرسید حال همان در و نگریست غذا به ولع با برمیداشت چنگالی و قاشق که حالی در سایه
 ؟ نشیم

 ... بکشه طول کارش ممکنه ... نه -: نشست صندلی روي و گذاشت کانتر روي خود براي هم بشقابی سروناز
  !که گذاشت گرسنه رو عجوبه توي نمیشه

 روي را خود خسته بعد و خواند درس را ساعتی چند .رفت اتاقش به ها ظرف شستن و غذا خوردن از بعد سایه
 .بود شده گرم چشمانش .کرد پرت تخت
 بعد .کرد فوت خون سرطان بعلت مادرش بعد، سال دو و بودند شده جدا هم از او سالگی پانزده در مادرش و پدر

 نانازي، با داشت را خوبی زندگی .میکرد زندگی اش پسرخاله سیاوش، کنار در و مادربزرگش ي خانه در آن از
 رگرمس که معرفتش بی فرامرز بابا ... را پدرش دادنهاي گیر و نانازي هاي غرغر میگرفت نادیده اگر البته سیاوش؛
 هب که هایی پول شود مطمن اینکه براي آنهم ... او از میگرفت خبري ماه دوازده به سالی و بود خود جدید زندگی
 خویش جیب اختیار و بود شده ساله هجده تازه او آخر !خیر یا میشود خرج دخترش براي میریزد نانازي حساب

 .نداشت هم را
 ؟ هنو نیومده سر خیره ي دختره این؟ نانازي -

 . فتر بیرون .برخاست جا از انرژي پر و راند لب بر لبخندي .بود سیاوش به متعلق صدا، این .گشود را چشمهایش
 بی هنوز نه، هنو سوما... لالائه نانازي دوما ... سلام اولا: گفت حال همان در و داد دست سیاوش با .کرد دراز دست
 خدابیامرزته باباي سر خیره چهارما ... سواد

 هام دهمر به تو: گفت خنده با بود ایستاده او به پشت که حالی در و کرد آویزان لباسی چوب به را کتش سیاوش
 ؟ نمیکنی رحم
 نچ -: انداخت بالا ابرویی تخسی با سایه

 لبخند !نیست همیشه مانند نگاه این بخورد قسم بود حاضر سایه نگریست؛ او به خاص حالتی و برگشت سیاوش
 ؟ خوردي ناهار: پرسید و زد مضطربی
 ؟ مونده چیزي: پرسید نگاه همان با سیاوش



 برات میکشم الان: گفت میبرد پناه آشپزخانه به که حالی در و گرفت او از نگاه سایه
  !لعنتی افتاد؛ راه بدنبالش هم سیاوش

  !میشه زحمتت نمیخواد -
  !راحتی هرطور -: انداخت کابینت روي را داشت دست در که بشقابی مضطرب سابه

؟ بود شده مضطرب اینقدر چرا انداخت؛ تخت روي را خود و کرد قفل را در .گریخت اتاقش سمت به سرعت به و
  !اشدب خواهرانه نگاه یک تنها شاید نبود؛ بد هاي نگاه اهل سیاوش که میدانست !نداشت را کارها این که نگاه یک
 ؟ وت بیام میتونم -: سپرد گوش کنجکاو و نشست تخت روي هول با .شنید تقی تق که بود غرق خود افکار در

 نراآ و کرد باز را در قفل .شود مسلط خود به کرد سعی؟ میترسید سیاوش از اینقدر چرا کشید؛ عمیقی نفس
 ؟ کردي قفل چرا درو -: کرد اخم مشکوك سیاوش .گشود
 همینجوري -: زد مضطربی لبخند

 ؟ تو بیام میتونم: پرسید و گفت ”آهانی“ نشده قانع میکشید فریاد اش چهره که حالی در سیاوش
 سیاوش .رفت کنار در جلوي از حرف بی سایه !پرسشی تا داشت خبري ي جنبه که بود سوالاتی نوع آن از این
 واستخ .نگریست سروناز اتاق ي بسته در به راهرو از سایه .نشست تخت روي و کرد ها پوستر به نگاهی .شد وارد

 وییگ کشید؛ عمیقی نفس سیاوش .بست را در و فرستاد دل در صلواتی .ببندد را در خواست سیاوش که بشیند
 اپ عصبی که حالی در نشست التحریرش میز صندلی روي سایه .کند مرور را بزند بود قرار که حرفهایی داشت
 ؟ بگو خب: گفت حوصله بی میداد، تکان

 ؟ شاهین هم میدي گوش زدبازي هم چجوري -: کرد ها پوستر به نگاهی باز سیاوش
 ؟ بود این کارت ... سختی به -: داد تکان تندتر را پایش سایه

 میکشید عمیقی نفس که حالی در بعد !نداشت وجود طنزي قسمت سایه نظر از کرد؛ اي خنده تک سیاوش
 بگم میخوام مهمی چیز یه ... راستش ... نه: گفت
 ؟ مربوطه من به: پرسید کنجکاوي با سایه

  !شاید -: انداخت بالا ابرویی سیاوش
 خونسرد را خود میکرد سعی که حالی در .دیگریست چیز سیاوش منظور حتما نه، افتاد؛ دهانش در سایه قلب
؟ خب: گفت - نداشت وجود خونسردي بنام چیزي زمان آن در زیرا کند؛ حفظ نه دهد، جلوه میگویم - دهد جلوه

 ؟ بعدش
 ... قصد من ... من ... بدونم رو نظرتو میخواستم اول ... راستش: گفت من من با سیاوش

 ؟ داري ازدواج قصد: پرسید ترس با سایه
 آره -: بست را چشمانش سیاوش

 ؟ کی با: پرسید شوکه سایه
 ؟ سیاوش -
 ؟ میکند فکري چه خود با حالا خدایا، شد؛ داخل نانازي و شد باز اتاق در .برگشت سرعت به

 ؟ میزنم صداتو ساعته سه دارم اینجایید شما -: زد مهربانی لبخند پیرزن
 ؟کند ازدواج او با میخواست سیاوش بود؛ مانده باقی اش صندلی روي بر شده خشک سایه



 همیشگی کافه:  هفتم فصل
 بودنشان همیشگی از دارد حالم ... !ها هرزه ... میدهند سفارش را همیشگی همان و میروند همیشگی ي کافه به“

 !”جدیدي ي کافه در شاید ... میخواهم جدیدي طعم من ... میخورد بهم
 

There's a fire starting in my hear” 
 ... گیریست شکل حال در من قلب در اتشی

Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark. 
 ... میکشونه تاریکی به مرا برداشتن گام تب

Finally I can see you crystal clear 
 .ببینم شفاف کریستالی را تو میتونم من اخر در

Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. 
 .میذارم اشکارا را تو کشتی من و بفروش بیرون رو من و برو

See how I'll leave, with every piece of you 
 .میکنم ترك وجودت ذره ذره با تورا من چطور ببین

Don't underestimate the things that I will do 
 .نگیر کم تدس منو هاي کار

There's a fire starting in my heart 
 ... گیریست شکل حال در من قلب در اتشی

Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark. 
 ... میکشونه تاریکی به مرا برداشتن گام تب

The scars of your love, remind me of us. 
 میاره من یاد به مارا تو عشق هاي زخم

They keep me thinking that we almost had it all 
 .داشتی چیز همه تقریبا تو که کنم فکر مدام من که میشه باعث

The scars of your love, they leave me breathless 
 )!شم خفه( نکشم نفس من شدن باعث تو عشق هاي زخم

I can't help feeling 
  !کنم کمک احساسم به نمیتونم من

We could have had it all 
 .باشیم داشنه چیز همه تقریبا میتونستیم من

Rolling in the deep 
 ... اعماق در زدن غلت

You had my heart inside your hand 
 .بود تو دست در من قلب

And you played it 



 گرفتی بازي به اونو تو و
To the beat 

 ”قلبت ضربان با
 باز کمی را پلکش یک .برداشت را موبایلش و برد پیش دست بدهد پلکهایش به تکانی اینکه بی عصبی، و خسته

 اش جغدي ساعت به .نشست جایش در و کوبید بالش به محکم را سرش .کرد خفه را موبایل صداي و کرد
 .کرد رس اي مقنعه و مانتو اندیشید می شعر مظمون به که همانطور .برخاست جا از و کشید بلندي پوف .نگریست

 رنج باعث اش کن خورد اعصاب بزدلی همیشه .نبود شجاع وقت هیچ او زد؛ آینه در خود تصویر به پوزخندي
 از ردي همه که میکرد دنبال را بازیگرانی و ها خواننده که بود خاطر همین به شاید .میشد اطرافیان و دوستان
 خودش آرزوي که چیزي میکشید؛ تصویر به جسور هم هایش رمان شخصیت حتی او .بود وجودشان در جسارت

  !آرامش از بعد البته ... بود
 خودش حق از حتی که مقید قدر آن .میکرد آرامش به مقید اینقدر را او که بود ماه مهر در آمدنش بدنیا شاید

 وانستنمیت حتی او؟ بکشد آتش به را اطرافش که او، چون بزدلی دخترك از میرفت انتظار چگونه حال !بگذرد نیز
 ار کیفش .صبحانه براي میزد صدا را او داشت که رسید گوش به سروناز صداي !کند روشن را گاز زیر بدرستی
 مقنعه داخل را سرکشش موهاي که حالی در و زد آینه در رنگش بی ي چهره به دیگري پوزخند .برداشت

 بخیر صبح -: رفت بیرون اتاق از میفرستاد
 و فرستاد بیرون آشپزخانه از را سرش سروناز .کند تلفظ درست را کلمات بود داده یاد او به کودکی از مادرش

 صبحانه بیا: گفت
 ندارم میل: گفت میگشود را آن قفل و میرفت در بسمت که حالی در و فرستاد دوشش روي را کیفش سایه

 بود خبري جملم ضمن در ... نخوردي شام دیشبم ... که نمیشه: گفت اش همیشگی استبداد با سروناز
 اپ به را هایش کتانی که حالی در و فشرد را آسانسور ي دکمه .گشود را در روزه هر بحث این از حوصله بی سایه

 همینطور منم ي جمله: گفت آرام میکرد
 ؟ گفتی چیزي -: آمد بسمتش دست در اي لقمه با سروناز

 نه -: برخاست جا از کفشهایش بند بستن از شدن فارغ از بعد سایه
 ؟ امروز داري کلاس -: فشرد دهانش در زور به را دلمقه سروناز

 آره -: شد آسانسور وارد میکشید زمین در را پاهایش که حالی در .بود کرده فراموش کل به !واي اي
 خونه بیا شد تموم ... خب خیلی: گفت سروناز
 خداحافظ: گفت تکراري مکالمات این شنیدن از کلافه

  !گفتم کی ببین حالا ... میکنی ضعف ولی ... مادر پناهت و پشت خدا: گفت سروناز
 دارم رو کجا من انگار !خونه بیا شد تموم -: آورد در آینه در ادایی .فشرد را G دکمه !یاءس ي آیه بست؛ را در و

  !اینجا جز برم
 روس بی حرفهاي و او دست از را دیشب تمام !لعنتی دید؛ را سیاوش که بیاید بیرون خواست .شد باز آسانسور در
 گرفت الاب سختی با را سرش !ندارد میل که بود گفته زد صدایش شام براي نانازي وقتی حتی بود؛ گریخته اش ته
 ؟ هنوز نرفتی ... سلام: گفت تر سخت و



  !دردسر هزار و عاشقیه ... گذاشتم جا و کلید -: زد خجلی لبخند سیاوش
 یمصنوع لبخندي؟ نکند تکرار را مزخرف موضوع این اینقدر حالا نمیشد افتاد؛ دهانش در هم باز قلبش ... بووم

 ؟ میري ماشین با: پرسید سیاوش .آمد بیرون آسانسور از و زد
 امروز طرحه... نه -

 میرسونمت بعد ... بردارم کلیدو وایسا -سیاوش
 نمیخواد -

 ... باهات هم مسئله اون راجبه میخوام -سیاوش
  !بعد براي بمونه ... سیاوش میشه دیرم -: برید را حرفش تلخی به

  !راحتی هرطور ... باشه: گفت شده ناراحت بود مشخص که حالی در سیاوش
 به .گشود را در و کرد بلغور ”خداحافظ“ شبیه چیزي لب زیر .کرد او به پشت سایه .شد آسانسور وارد بعد و

 .افتاد راه به دانشگاه سمت به بعد و کشید عمیقی نفس .کرد پرتاب بیرون به را خود سرعت
 

*** 
 

 ردهک متمرکز او روي را اش خیره نگاه مدت تمام پور رحمان استاد و بود نیامده نوشین زد؛ بیرون کلاس از کلافه
 و هیز بودند، همانطور مردها همه میداد؛ فشار دستش در را هایش جزوه و بود پایین سرش !هیز مردك بود؛

 نصف که مجردها بودند؛ ها متاهل اینها تازه .بود گرم دیگري آخور به سرشان بچه و زن وجود با آنها همه !هرزه
 جزوه شد خوب رفت؛ عقب خوران تلو تلو قدم چند و کرد برخورد سختی جسم با شدت به ... کرده آباد را تهران
 بتمث پسر و میشد زمین پخش هایش جزوه تلویزیون آبکی هاي سریال مانند وگرنه بود گرفته محکم را هایش

 حواستون -: پراندش جا از پرصلابتی صداي که بود مزخرف افکار همین در .میکرد جمع برایش را آنها دانشکده
 ؟ سپهر خانم کجاست

 یدببخش -: کرد زمزمه لب زیر و آورد بالا سر خجالت با .مرموز مرد این تا میکرد برخورد لشکري با کاش لعنتی؛
 استاد

 ... کنید جمع رو حواستون که گفتم بهتون -: داد تکان سري مرد
  !اینجا خصوصا -: داد ادامه آرامتري لحن با مرد که بگوید چیزي تا کند باز دهان خواست سایه
 کنید صدام ناصر یگانه استاد، بجاي ضمن در: گفت میشد دور او از که حالی در بعد

؟ کردمی جمع بیشتر را حواسش باید اینجا چرا کند؛ فراموش را یزدان عجیب حرف کرد سعی و کشید پوفی سایه
 ؟ است کرده آباد را تهران نصف هم ناصر یگانه آیا که اندیشید این به میشد خارج دانشگاه از که حالی در
 

*** 
 

 کافیه امروز براي ... خب -: پراندش جا از فروغ صداي



 را تساع نیم این تمام؟ نبود پرت حواس اینقدر میشد چه چپاند؛ کیفش در را نتش دفتر و برخاست جا از خسته
 لعنت .ودب فشرده کلاویه روي را پایش و بود رقصانده پیانو کلیدهاي روي را انگشتانش باشد، متوجه اینکه بدون

 اخمی با فروغ .انداخت دوشش روي را کیفش !میشد جمع فروغ، گاه بی و گاه تشرهاي با که پرت حواس این به
 ... ودنب حواست اصلا امروز: گفت باري شماتت لحن با و گشود را در میکرد تر شیرین را تپلش صورت که بامزه
  !نفهمیدم نکن فکر

 میخوام معذرت: گفت مظلوم و کرد کج سر شمزده و کرد جابجا شانه روي را کیفش بند سایه
 نباشی اینجوري دیگه ي دفعه ... معذرت و زهرمار -: زد تشر داشت اش خنده خوردن در سعی که حالی در فروغ
  !من بشم گفتنت ”دفعه“ اون قربون الهی -: داد قرار آبدارش ماچ هدف را او تپل ي گونه سایه
 ؟ مگه عاشقی ... کن جمع حواستو ذره یه اینکارا بجاي ... خبه خبه -: کرد بیرونش کلاس از خنده با فروغ
 ... کجا از شما ... شاید: گفت میرفت عقب عقب که حالی در سایه .میخندید بحثشان به به میرزایی خانم

 هسای .کردند خندیدن به شروع میرزایی و فروغ .شد رانده جلو به قدم یک و کرد برخورد سختی جسم به محکم
 ... ببخشی ... شرمنده: گفت خجالت با برمیگشت که حالی در

 اینجا ... این ... شما ... ش -: بود آمده بند زبانش .شد خشک سرجایش
 ؟ چطوري یزدان، سلام: گفت خنده لابلا در فروغ
 او نپه هاي شانه به تابحال چطور نگریست؛ استادش پیکر غول هیکل به ترس با و داد قورت را دهانش آب سایه
 وییگ که لحنی با و مینگریست سایه ي شده درشت چشمهاي به مستقیم که حالی در یزدان !بود نکرده دقت

  !خوب خوب: گفت بود دهنده هشدار
 تو بیا -: رفت کنار در جلوي از لبخند با فروغ

 یشپ دست .نشست صندلی روي و شد فروغ اتاق وارد .انداخت اندام ریز ي سایه پاي سرتا به اي خیره نگاه یزدان
 برم من دیگه خب: گفت و زد لرزانی لبخند سایه .فشرد را پیانو کلیدهاي هدف بی و برد

: یدپرس است شده جذابتر بخورد قسم بود حاضر سایه که صدایی با و زد وري یک لبخندي .کشید دست یزدان
 ؟ بود شور ما قدم

 هادن او بازوي روي دست بود آگاه مردان از سایه ترس از که فروغ .انداخت پیانویش معلم به نگاهی ترسیده سایه
  !میگه زیاد مزخرف یزدان ... عزیزم برو: گفت آرامش با و

 ؟ فروغ -: کرد اعتراض خنده با یزدان
 گفت ”خداحافظی“ لب زیر اضطراب با .نبود جالب اصلا اینجا در ماندن دیگر؟ بودند صمیمی اینقدر یعنی !؟ فروغ

 ؟ میکنی چه اینجا: میگفت که نماند فروغ سوال به یزدان جواب منتظر و زد بیرون آموزشگاه در از و
 

*** 
 

 یک اب را اش پنسی عینک .کشید اسپرتش کت بر دستی .آمد پایین ایش نقره رونیز از و کرد خاموش را ماشین
 شروبروی ي طبقه دو و قدیمی ساختمان به نگاهی .زد را ماشین قفل دیگه دست با و راند عقب بینی روي دست

 ”همیشگی کافه“: بود شده حک رویش و بودند کرده نصب درش سر چوبی تابلویی که انداخت



 يا قهوه کرم فضاي وارد و انداخت بالا اي شانه !همیشگی ي کافه یا همیشگی کافه یعنی این که نمیدانست
 یچوب پلکان به نگاهی !بگذارد یزدانی رضا که بود تهران در اي کافه کم آمد؛ می موزیک صداي .شد روبرویش

 لهبلافاص !داشت دلچسبی و گرم فضاي نگریست؛ اطراف به سپس انداخت جنس همان از هایی نرده با کافه کنار
 .تگذش اطرافش لهستانی هاي صندلی و میز میان از .کرد انتخاب را کافه کنج به چسبیده پنجره، کنار میزي

  !نارنج بهار نشاند؛ لبش بر محوي لبخند کردند انتخاب میز براي که عجیبی نام رسید که میز بسمت
 تا کمی کافه این شد مطمئن لحظه همان از و اسم نه دارند شماره میزها تمام میدانست که بود نشین کافه آنقدر

 و آویخت صندلی پشت آورد؛ در تن از را کتش !بود بلد را جاهایی چه سوخته پدر پرتوي است؛ عجیب قسمتی
 وجهت بی میکرد جمع سینه زیر را دستهایش که حالی در و داد تکیه آن به .نشست کافه کنج صندلی روي خود

 همان فرداي پرتو، نگریست؛ بیرون به هنري، خودشان قول به و عجیب هاي تیپ با کافه، پسران و دختران به
 .کنند موکول بعد هفته یک به را قرار میشود اگر که بود داده مسیج بود، گرفته تماس او با که روزي
 آن به راجع تا بزند فروغ به سري روز همان عصر گرفت تصمیم میخورد بهم حالش بدقولی از که هم یزدان

 اصلی نام فروغ چون بود مزخرفی روز !بود رسانده پایان به صبح را کتاب کند؛ پرسوجو عجیب ي نویسنده
 تیح دخترك گرفت؛ اش خنده .بود پرتش حواس شاگرد اتفاقی دیدن آنروز لذتبخش اتفاق .نداد لو را نویسنده

  !بود خري نره کدام پیش حواسش نبود معلوم .برود راه درست نمیتوانست
 را خودشان از تر احمق پسرانی که حالی در جوان دختران !گاهی آورد می در هایی بازي هم پاییز بود؛ بارانی هوا

 ریانج ولیعصر راه چهار در زندگی میگفت باید بار، چند میگذشتند؛ او کاوشگر نگاه جلوي از میکشیدند خود با
  !؟دارد

 میگه کی هر کردي؛ شروع تازه انگار ولیعصر راه چهار میرسی وقتی باشی، که حالی هر در باشی، که هرجا -“
 !”ندیده رو ولیعصر راه چهار حالا تا قطعا تجریشه، ولیعصر اول ایستگاه
 ودز چیز همه چقدر داد؛ تکان سري !اوقات گاهی میزد جالبی حرفهاي هم پریناز نشست؛ لبش روي تلخی لبخند

 فضاي هب و گرفت کثیف خیابان از را نگاهش این بنابر .اندیشد بی خوب هاي چیز به کرد سعی !بود رفته دست از
 دختر گوش در داشت ساله بیست حدودا پسري .بودند خویش حال در غرق همه .دوخت روبرویش روشن نیمه

 مردهاي .بود حفظ را هوسران هاي نگاه زد؛ پوزخندي .میکرد نجوا میرسید؛ شانزده به زور به شاید که نوجوانی
 وممعص دختر سر را قبلیشان عشق خیانت تلافی میخواستند شان همه یعنی؟ شدند گرگ قدر این کی تهران

 هم چقدر هر !بود او بازي قانون این بودند؛ اهلش که بود کسانی با او !نه؟ بود آنها مانند هم او؟ درآورند دیگري
  !لاشی هستی؛ لاشی باشی، نداشته قانون وقتی باشی، لش که
 سی،چل تا تاتنهام از بود؛ کرده عیاشی را لندن تا تهران هاي کافه اکثر نوجوانی از او .داشت دوست را کافه این جو
  !آهن راه تا تجریش از
 ونچ اما شد نمایان پرتو قامت .رسید گوش به در از مانندي زنگوله صداي که بود غرق سروته بی افکار همین در
 نگاهی اطراف به و برداشت چشم از را بزرگش آفتابی عینک بنابراین ندید؛ را او پرتو .بود در چپ سمت او

 با و چرخید پرتو چشم بالاخره .کند کشف را جایش پرتو تا شد منتظر و گذاشت پا روي پا یزدان .انداخت
 داشت، اش تلفنی تماس در که رویی تند و روزش آن حالیگري جبران براي هم یزدان .آمد سویش به لبخندي



 به مسلا: گفت میخواند را میز نام که حالی در و نشست او مقابل صندلی روي پرتو .داد تکان سري لبخند، همراه
  !نارنج بهار آقاي

 هب سلام: گفت اش همیشگی جذاب صداي با میزد، ساعت روي دوبار دستش با که درحالی و کرد کج سر یزدان
  !بدقول خانوم
 امردن بابا -: نالید سپس .نگریست خود ساعت به بعد یزدان ساعت به متعجب پرتو !بود او مشت در همیشه زمان
  !کردم دیر دقیقه پنج همش من

  !من نه توئه، مشکله اون -: انداخت بالا اي شانه یزدان
 هردویشان روبروي مِنو دو مرد .شد ساکت چی کافه رسیدن راه از با که بگوید چیزي تا کرد باز دهان پرتو

  !لطفا موکا یه: گفت و انداخت بیرون به نگاهی بخواند را آن اینکه بی یزدان .گذاشت
 قابلامت هم پرتو .دوخت پرتو به را نگاهش و زد مبهوتی لبخند بعد نگریست؛ یزدان به شده ریز چشمهایی با مرد

  !سریع میشه اگه ... کاپوچینو یه -: ریش ته با جذاب گارسون به زد لبخندي
 .شد دور و داد تکان سر مرد

 مرد اما ببیند را صدا صاحب تا گرفت بالا سر !میشناسد را گارسون میکرد حس کرد؛ ریز را چشمهایش یزدان
 مهم ناای ... نمیدونم -: دوخت پرتو به را نگاهش یزدان؟ میشناسیش -: کرد دنبال را نگاهش مسیر پرتو .بود رفته

  !رفتم بیایی دیر دیگه ي دفعه ... نیست
 ؟ داري اعتراضی -: کرد کج سر یزدان .انداخت بالا تمسخر ي نشانه به را ابرویش دو پرتو
 میگیرم حالتو بعدا ... بیخیال: گفت و کرد پوفی پرتو

 ... نشده زاده مادره از اونکه: گفت میکرد قلاب هم در و میگذاشت میز روي را دستهایش که حالی در یزدان
 ؟ میشناختی کجا از رو اینجا) کرد اشاره سر با بعد انداخت؛ اطراف به نگاهی( ... راستی

 رانقد نمیکردم فکر -: بود هایش لوندي از هم این انداخت؛ بالا ابرویی میگذاشت، پا روي پا که حالی در پرتو
  !بري و دانشگاه بیا سرپایین که باشی نجیب

  !اومدید خوب نجابتو -
  !ناصر یگانه جناب احوال -: زد لبخندي مرد .نگریست مقابلش مرد به و گرفت بالا را سرش یزدان
  !نوید -: کرد زمزمه لب زیر متعجب یزدان
  !یزدان -: گشود را دستهایش نوید
 ؟ میشناسید رو همدیگه شما: پرسید تعجب با میچرخید نوید و او بین نگاهش که پرتو
 بودیم هم با دانشکده تا لندن کالج از -: داد توضیح نوید

 یرپ چقدر -: نگریست او ي شده شکسته ي چهره به دقت با و رفت عقب سپس .دربرگرفت را نوید مردانه یزدان
  !شدي
 !پیرمرد بهترم که تو از -: کوبید او بازویش به مشت با میساخت نمایان را زیبایش چال که اي خنده با نوید

 بلند مژگان آن با روشنش، اي قهوه چشمهاي .ریشش ته مانند داشت؛ سفید تار کمی اش کمانی ابروهاي
 کشته م،میگرفتی فاکتور را بزرگش نسبتا بینی اگر که بود دانشکده جذاب پسرهاي آن از نوید .بود زیبا همچنان



 !شد پدر هم بعد کرد؛ ازدواج هایش همکلاسی از یکی با که بود پزشکی اول سال همان .داشت زیادي هاي مرده
 ؟ بشینم هست اجازه: گفت نوید

  !حتما آره -: رفت عقب یزدان
 که خوندي درس سال اینهمه -: انداخت اطراف به دوباره نگاهی یزدان .نشستند مرد هردو .زد لبخندي پرتو

 ؟ چی کافه بشی زیست دبیر بجاي
 خراب اوضاعه این تو خوبه همینم -: زد لبخندي نوید

 ؟ خبر چه تو -: زد پرتو به نامحسوسی ي اشاره سر با سپس
  !بابا هیچی -: خندید یزدان
  !ستار طریق از بود؛ خبر با دور دورا مژده جریان از نوید

 ؟ شدیم دور هم از که شد چی -: کرد نوید غمگین چشمهاي به نگاهی یزدان
  !کرده قایم سوراخ هفتا تو منو ي شماره خواهرش ترس از که بپرس هامون از برو اینو: گفت خنده با نوید
 نوید بخاطر روزي یه ... هامون ناتنی خواهر ... هلن -: داد توضیح یزدان .میکرد نگاهشان کنجکاوي با پرتو

  !نگرفتش آقا اما ... کرد خودکشی
  !؟ خواستگاریش برم بچه یه و زن یه با که نداشتی توقع: گفت اخم با نوید
 ؟ داره ناتنی خواهر هامون مگه: پرسید تعجب با پرتو
 پدر از ان، یکی مادر از هامون و هلن ... میکنه ازدواج هامون پدر با بوده سالش دو هلن وقتی مادرش: گفت نوید
 جدا

 ... نز گفتی راستی: پرسید مقدمه بی یزدان .نهاد میز روي را سفارشاتشان و آمد سمتشان به دختري موقع همان
 ؟ چطوره خانومت

 شده فوت -: انداخت پایین را سرش نوید .شد دور آنان از لبخندي با دختر
 ؟ چطوري -: پرسید آمد می بیرون چاه ته از که صدایی با یزدان .کردند نگاه مبهوت پرتو و یزدان
  !تصادف -: انداخت بالا اي شانه اشک از مملو چشمایی با نوید

 ؟ دخترت -: پرسید شک با سپس .کرد سکوت اندکی یزدان
 اقهغورب دبیرستان در وقتی که احساساتی آنقدر !بود احساساتی همیشه کرد؛ پاك را اشکهایش دست با نوید

 خونه کتاب خیلیم ... سالشه ده -: داد توضیح !زد گریه زیر مرد، تشریح هنگام
  !باریکلا -: زد مهربانی لبخند یزدان

 حالی در و داد قورت سختی به را دهانش آب نوید !بود ندیده مهربان آنقدر را یزدان تابحال پرتو که بود عجیب
 بیاین اینجا بازم میشم خوشحال ... برم من دیگه خب: گفت میخواست بر جا از که

  !یگانه خدافظ -: داد دست مردانه یزدان با سپس
  !خانوم خدافظ -: پرتو با هم بعد
 ؟ خب: گفت یزدان .نگریست او رفتن مسیر به و زد لبخندي پرتو
 ؟ خب که خب -: انداخت بالا ابرویی پرتو

 بگو کارتو خب: گفت یزدان



 کن ازدواج من با: گفت مقدمه بی پرتو
 کن ازدواج من با: گفت مقدمه بی پرتو؟ چی -: زد پوزخندي مبهوت یزدان
 ؟ چی -: زد پوزخندي مبهوت یزدان
 آرومتر -: زد تشر یزدان روبرو سپس و انداخت او به نگاهی نیم پرتو .کرد بلند را سرش نوید

 من کردي فکر؟ میخواي چی تو: گفت عصبانیت با و انداخت نوید متعجب ي چهره به نگاهی نیم هم یزدان
 برمیگردونم تشنه و چشمه دم میبرم رو تو مثل تا صد روزي من ... خانوم نخیر؟ توام دست ي بازیچه

 کن گوش خدا رو تو ... میدم توضیح بهت: گفت ملتمس پرتو
 که یزدان؟ میکند را خودش از مغرورتر مردي التماس اینچنین که بود افتاده مغرور دختر این براي اتفاقی چه

 میشنوم: گفت بود شده تر آرام کمی
 اگه بحالت واي ... حالت به واي فقط: داد ادامه اي دهنده هشدار لحن با و برد بالا را اش اشاره انگشت سپس
  !تو و میدونم من اونوقت !بگیري منو وقت و بگی مزخرف بخواي

 کن گوش حرفام به فقط تو ... باشه ... باشه: گفت هل با پرتو
 بگو -: فشرد هم روي را چشمهایش حوصله بی یزدان

 بتثا بهشون مثلا اینکه براي منم ... سالگیم هیجده از قبل تا میکردن محدودم مدام من مادر و پدر: گفت پرتو
 دوست بخواد دلت تا ... نمیومدم ام خونه شبا بعضی که بود شده جوري حتی ... میکردم کاري هر مستقلم کنم
 که کردم مست اونقدر که بود لعنتی مهمونیاي از یکی تو ... مشروب شب هر ... پارتی شب هر ... داشتم پسر

 و بودند پرآب چشمهایش .آمد می بالا زور به نفسش( شدم بیدار خواب از که صب ... صب ... گوشه یه افتادم
 ... دیدم ... دیدم) باریدن ي آماده
 معلومه تهش ... بگی نمیخواد -: داد هل بسمتش را کاپوچینو یزدان

 ؟ شم شریک آوردي بالا که گندي تو میخواي من از حالا -: شد خم جلو روبه اخم با یزدان .نوشید کمی پرتو
  !میکشه منو بابام -: پیچید فنجان دور را انگشتانش پرتو

 لیو ... استادم گندکاري توي منم که درسته ... نمیاد بر من از کاري -: داد تکان منفی ي نشانه به سري یزدان
 بخواي اگه ... کنی پیدا رو دیگه یکی بهتره ... نیستم ازدواج اهل من دوما، ... میدم انجام تمیز کارمو من اولا،

  !کنم معرفی بهت نفرو چند میتونم
 تبرخاس جا از یزدان !نبود سرنوشت این لایق بود بد که هم چقدر هر او آورد؛ درد به را پرتو قلب کلامش، تمسخر

  !نبینمت دیگه امیدوارم -: انداخت دستش روي را کتش و
 ؟ چی: گفت مبهوت پرتو

  !نمیکنم تکرار دوبار رو حرفی من -: شد خم او صورت روي اندکی یزدان
 ؟ مردم دختر با کردي چیکار -: زد اشاره پرتو به ابرو با نوید .رفت صندوق سمت به سپس
 !یومدهن تو به فضولیش: گفت تفاوتش بی همیشه چشمان همان با بعد .گذاشت پذیرش میز روي را دستش یزدان
 بیاد کن رد حسابو صورت

  !نزن زر -: کرد اخم نوید
 کاغذو اون من بده ... نزن زر تو -: کرد دراز را دستش یزدان



  !نمیشه ... نچ: گفت لجبازي با نوید
  !درك به: گفت میکشید عقب که حالی در یزدان

 یزدان .میکشید دست چشمانش زیر داشت که انداخت پرتو به نگاهی نوید .شد خارج شاپ کافی از سرعت به بعد
 از ريس نوید .شد خارج کافه از پایین سري با پرتو !بود گندي بسیار پسر دوست که طور همان بود؛ خوبی دوست

 ؟ روشنک جانم -: شد بلند موبایلش زنگ صداي .داد تکان تاسف روي
 بابایی سلام -: آورد می در تنش از را روز هاي خستگی تمام شیرینش دخترك صداي

 ؟ افتادي بابا یاده که داري چیکار باز ... سوخته پدر سلام -
 ؟ ونک کتاب شهر از برام بگیري کتاب چندتا رات سر میشه ... باباجونم -روشنک

 بگی بهم کتابارو اسم که میزنم زنگ بهت اونجا رسیدم ... عزیزم باشه !داري کاري یه گفتم دیدي -
 مرسی ... عاشقتم باباجون واي -روشنک

 خدافظ !بچه منو نکن خر برو: گفت خنده با نوید
 !عشقم خدافظ -: فرستاد برایش بوسی روشنک

  !دیگر بودند زمانه و دور این هاي بچه کرد؛ قطع و داد تکان سري خنده با نوید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سگ کشی  :فصل هشتم 
 
 میترسم ها گربه از سگ، مثل“

 !”ذلیل زن مردهاي مانند
 
 مانر کردن پیدا درگیر کتاب شهر مسئول نگریست؛ اطراف به .میچرخید کتاب هاي قفسه امتداد در گیجی با

 ترشدخ نداشت دوست گرفت؛ را خانه ي شماره موبایل با و کشید اي کلافه پوف .ها قفسه در بود لو حمزه تکین
 -: پیچید گوشی در روشنک ي زده هیجان صداي سپس خورد زنگ اندکی تلفن !باشد بدست موبایل سن آن در

 ؟ کتاب شهر رسیدي ... نوید بابا سلام
 ببینم بگو رو رمانا اسم ... سلام -: نشست لبش روي لبخندي
 میگم الان: گفت هول با روشنک

  !سوخته پدر باش زود: گفت میرفت ها رمان ي قفسه سمت به که حالی در نوید
 ... مهتاب و مهر ... نبود قرار ... تو از قبل ... آینه سوي آن از رمان ... کن صب بابا خب: گفت ذوق با روشنک
 امن پناهگاه آخرین

 ؟ شماست سن مناسبه بنظرت اینا -: کرد ها قفسه به نگاهی اخم با نوید
  !؟بابا -: کرد اعتراض روشنک

 روشنک به بجایش و شد منصرف اندام ریز و جوان دختري دیدن با اما دهد تحویلش ”زهرماري“ خواست نوید
 رو رمانا اسم بگو دیگه یبار !میکنیم صحبت خونه ... خب خیل -: توپید

 بگو بقیشو -: نالید سپس .یافت را ها رمان آن از تا سه فروانی زحمت با
 هب یک را ها کتاب عناوین و بود شده خم زانوهایش روي .بود ها قفسه گشتن مشغول که میشد اي دقیقه چند
 تدس از کمکی: گفت بود گرفته نظر زیر را او نامحسوس کنجکاوي، با مدت این تمام که دخترك .میخواند یک
 و احمقانه پرسش چنین چرا نمیدانست !بود چالش یک حرکت، این میترسید؛ مردها از که او براي؟ میاد بر من
  !یستن مشکلی اگه البته ... بله -: کرد بالا سر خوشحالی با و گرفت بل اما نوید .است کرده مطرح را ریسک پر

 ؟ بدونم کتابارو اسم میتونم ... مشکلی چه ... نه -: زد لبخندي خوشرویی با و داد جرات خود به کمی دختر
 ... بود دیگم یکی مهتاب، و مهر تو، از قبل -: برخاست جا از نوید

 الش با همراه بود، پوشیده خوشرنگی یخی جین مانتوي کند؛ برسی مورد اول از را قفسه تا شد دور کمی دخترك
 گشتم اونجارو -: داد تکیه پشتی ي قفسه به و زد کمر به دست نوید !سبز شلوار و چروك
 ؟ بود چی اولی اسم گفتید: پرسید و نگریست را او شانه بالاي از دختر

 مهتاب و مهر -
  !اشایناه -: کشید بیرون را کتابی و برد پیش دست سرعت به سپس .انداخت قفسه به دوباره را نگاهش دختر
 در سفیه اندر عاقل و کمر به دست شست آن با بود؛ شده ضایع بدجور .نگریست کتاب عنوان به معتجب نوید

 ونجاا میگشتم من وقتی ... جالب چه -: کشید گردنش بر دستی .گرفت را اش تکیه !است داده تکیه که حالی
  !نبود



 بی و برد گوشش پشت را شالش شد، بلند موبایلش زنگ که بپرسد چیزي تا کرد باز دهان و زد لبخندي دختر
 ؟ نانازي جانم: داد جواب حوصله
 بی بشود ”نانازي“ ي کلمه از او تعجب متوجه اینکه بی سایه !بود جالبی نام پرید؛ بالا ناخودآگاه نوید ابروهاي
 آرم تاکسی فقط میدونم، ... میام تاکسی با شد تموم کارم هروقت چشم ... کتاب شهر اومدم ... باشه: گفت حوصله

 خداحافظ ...؟ نداري کاري دیگه دار،
 شدید معطل ببخشید -: داد نوید تحویل مصنوعی لبخندي و کرد قطع را گوشی کلافه بعد

  !آگاهن مادرا نگرانی از همه -: زد خجلی لبخند هم نوید
 بود بزرگم مادر ... بزرگ مادر -: کرد تصحیح بود ها قفسه به کردن نگاه مشغول دوباره که حالی در سایه
 دگیزن مادربزرگتون با شما میپرسم، که ببخشید: پرسید نداشت سراغ خود در تابحال که کنجکاوي با نوید

 ؟ میکنید
 جدي اي چهره با و انداخت بالا ابرویی سایه .شد او جغد هاي گوشواره متوجه تازه نوید و برگشت ناگهانی سایه

 ؟ بود چی گفتید که کتابی دومین اسم: پرسید
 ریز، ي جثه این دخترك،با این میپرسید؛ بعدي دیدار در شاید .ببرد جا همین باید را بحث فهمید بلافاصله نوید

 افتاد اش چهره روي اخمی !نمیداد دست از راحتی این به را هنري کمی و ساده تیپ و دلنشین و گرد ي چهره
  !تو از قبل: گفت سپس کتاب، نام آوردن یاد به از ناشی
 از بعد“ - :داد نوید بدست و کشید بیرون دیگري کتاب کرد؛ پایین بالا نگاهش با را ها قفسه اي ثانیه چند سایه

 کردن تموم احتمالا ... نیست ”تو از قبل“ ولی هست ”تو
 خونه،ب رو ”تو از بعد“ اول آدم که نمیشه: گفت میگذراند نظر از را جلد پشت که حالی در و برگرداند را کتاب نوید
  ”!تو از قبل“ بعد

 یدکن امتحان شما؟ نمیشه چرا: گفت بود شده خیره اش فانتزي هاي کتانی به که حالی در و زد لبخندي سایه
 موسوي) مهدي سید( !را من خورد الکل تو از بعد -: کرد زمزمه لب زیر ناخودآگاه و انداخت بالا اي شانه نوید
  !خوابیدم مست آن -: داد ادامه متعجب سایه
 ؟ میخونید موسوي مهدي شمام: گفت متعجب نوید
 بپرسم شما از میخواستم من اینو -: داد هل شال داخل را موهایش سایه
  !شد جالب -نوید
 ؟ هست هم اي دیگه کتاب -سایه

 شدم شمام مزاحم ببخشید -
 کنم کمکتون خواستم خودم ... بابا نه -سایه

 امن پناهگاه آخرین -
 زده بدي حرف آیا که اندیشید ذهن در و کرد نگاهش اندکی خنگی با نوید .شد درشت سایه ي تیره چشمهاي

  !رمانه اسم -: کرد تصحیح لوحانه ساده و؟ است
 ؟ بخونید منو کتابه میخواین واقعا شما -: داد قورت را دهانش آب سایه



؟ ماش کتاب؟ گفتید چی شما ببخشید ... به مند علاقه دخترم نه، که من: گفت مالیک ”میم“ به توجه بی نوید
 ؟ این نویسنده شما مگه
 ؟ بخونید منو کتابه میخواین واقعا شما -: داد قورت را دهانش آب سایه
؟ ماش کتاب؟ گفتید چی شما ببخشید ... به مند علاقه دخترم نه، که من: گفت مالیک ”میم“ به توجه بی نوید
 ؟ این نویسنده شما مگه
  !من کتابه بله، ... بله: گفت هیجان با سایه
 تابوک اون شما واقعا حالا: پرسید نوید آمدند می بیرون کتاب از مملو هایی کیسه با که حالی در بعد دقیقه چند

 ؟ نوشتید
 چیزي هی ... نمیدونم ... نمیگم آسون انقدر همیشه البته ... نوشتم کتابو اون من بله، -: داد تکان سر ذوق با سایه
  !بشه همکلام شما با راحت میتونه آدم که هست شما تکلف بی رفتار توي
 ؟ ندارید که ماشین شما -: انداخت نگاهی اطراف به نوید
 تعمیرگاهه خیر، -: انداخت زیر به سر سایه
 میرسونمتون من خب -نوید
 میبرم لذت پاکم هواي از ... میرم پیاده ... نیست نیازي -سایه
 تست،گرف الان که هوا: گفت میکرد اشاره -بود شده پارك ماشینش که جایی - روبرو به دست با که حالی در نوید

) تگرف آسمان روبه را دستش کف( ... برسونمتون جایی یه تا بدید اجازه ... میشید کشیده آب موش میاد بارون
  !ها میباره بارون داره
  !خرابه خدام ي همیشه و ... طلاییه ششه دویست منم ماشین ... جالب چه -: نگریست او ماشین به سایه
 هاینهم شما حالا ... مشکیه من ماشین البته... شیشاست دویست ي همه خصلت اینکه -: زد اي خنده تک نوید

 .بدید افتخار ما پژوي به یبارم میشید، سوار خودتونو پژوي
 ... آخه: گفت خجالت با سایه
 میشه شدید داره بارون ... نداره آخه دیگه -نوید
 ؟ آقاي نه، -سایه
 نوید -نوید
 ؟ فامیلیتون ... نه -سایه
 کنید صدام همون شما -نوید
 ترم راحت پیاده من ... نوید آقا نه -سایه
 بزنید ما به سري داشتید دوست اگه ... بود شما راحتی منم هدف ... باشه -نوید

 کنجکاوي با را آن روي و گرفت را کارت سایه .گرفت سایه روبه دست دو با و درآورد جیبیش از را کافه کارت
 ؟ میکنید کار کافه توي شما: گفت هیجان با بعد .خواند
 ببینمتون اونجا میشم خوشحال ... اونجام صاحب -نوید
 ... میزنم سر حتما ... هست دانشگامم مقابل ي کوچه اتفاقا -سایه
 ؟ هستید پزشکی دانشجوي شما ببخشید، -نوید



 بله -سایه
  !بودم روزي یه منم -نوید
 خوندن پزشکی روزا این همه -: زد پوزخند افتاد؛ دیوانه ناصر یگانه استاد با دیدارش اولین یاد سایه
 هستم منتظرتون روز هر اوصاف این با پس خب: گفت شود متوجه را او ي طعنه اینکه بی نوید
 ... نه که روز هر -سایه
 ... باشید من مهمون ترك ي قهوه یک فردا حداقل ... نشدید که ماشین سوار -نوید
 نمیخورم ترك قهوه من البته ... حتما -سایه
 خداحافظ -: خندید نوید
 خداحافظ -سایه
 ي کافه به سري حتما .شد محو خیابان انتهاي در و کرد حرکت شد؛ ماشین سوار .رفت کوچه طرف آن به نوید
 راه به .ستا نپیوسته وقوع به نوید بینی پیش که کرد شکر را خدا نگریست؛ آسمان به .میزد او ي شده کشف تازه

 مثل زد؛ جیغ .پرید پایش جلوي اي گربه که اندیشید بود شناخته امروز که جدیدي آدم به مسیر طول در و افتاد
 در هستند؛ مزخرفی موجودات ها گربه !مسخره تشبیه این براي زد دل در پوزخندي .میترسید ها گربه از سگ

 ت؛اس محض دروغ این .میدانند زیادي چیزهاي که بفهمانند تو به میخواهند آنها با گویی و میزنند زل چشمهایت
؟ بدیا می پایان چگونه عصرش شود، آغاز اینگونه که صبحی بود؛ بریده را امانش درد دل !میدانند را چیز همه آنها

 شده تمام اش لعنتی هاي بهداشتی نوار کرد؛ رو و زیر را کمدش .برخاست جا از درد از شده درهم اي چهره با
 بلند و گرفت دیوار به را دستش درد با .میشد تر شدید داشت دردش دل .زد تکیه کمد کنار دیوار به بغض با .بود
 الايب از !بود نرفته پارك هم باز خانم تنبل میکرد؛ حل جدول و بود نشسته مبل روي نانازي .رفت بیرون و شد

 ؟ کو سلامت -: انداخت سایه نگاهی عینک
 سلام -: کرد زمزمه سختی به سایه

 .کرد سر شالی و برداشت رختی جا از مانتویی .میشد بیشتر دردش میبرد بالاتر را صدایش هرچه
 ؟ سلامتی به کجا -

 بگیرم بهداشتی نوار میرم: گفت میگشود را در که حالی در سایه
  !صداتو میشنوه ... آشپزخونس تو سیاوش ... هیس -: زد تشر نانازي

 صداي کسی چه پس .میشنید سیاوش که درك به انداخت؛ آسانسور در را خود و کرد پا به کفشی بغض با
 دبگذارن قرار جایی امروز که خواست پرسی احوال از بعد که بود نوشین .خورد زنگ موبایلش؟ بشنود را او دردهاي

 که وقتها چه .افتاد اش نوجوانی یاد راه طول در .داد را آنجا آدرس بود، نبرده یاد از را نوید ي کافه هنوز که او و
 !دهد مساژ را دلش پدرش جلوي نباشد مجبور تا میزد خواب به را خود و میکوبید بالش به را سرش درد شدت از

 به و میگرفت اي مغرورانه ژست سروش بعد میزد؛ گریه زیر او و میگذاشت سرش سربه سرورش که وقتها چه
 و میکرد بهداشتی نوار خواست در او از که وقتها چه !مادرش آه؟ شده لوس چقدر جدیدا میبینی: میگفت مادرش

 او و !هست که همینه -: میزد تشر مادرش و میکرد اعتراض بغض او میخرید؛ را اش همیشگی مارك همان مادر
 به .ندنک جوایش سوال سروش تا میخورد یواشکی را ها مسکن که وقتهایی چه !میگریست صدا بی دستشویی در

 وشتهن سرما، ننه برو ات خانه به ما مرگ رمان(.ماندانا ي جمله به و نگریست دستش در مشکی پلاستیک کیسه



 یزندگ نوعی هم اینجا در بودن زن البته !نبود زن و بود سگ کاش اي که: آورد ایمان دیگر بار )منصوري یاسمن
  !میزنند کشی سگ و تجاوز و آزار به دست مدام که اینجا !بود سگی

  !هامون نمیدونم -
 رديک علاف منو ساعته یه؟ نمیدونم چی یعنی: گفت نبرد بالا را صدایش کافه در میکرد سعی که حالی در هامون

 ازت که حالا ... بوده زاري دو ي کافه این صاحب عاشق روزي یه خواهرم که آوردي یادم ... اینجا کشوندیم ...
؟ کردي یداپ گوري کدوم از رو کوفتی نوید این تو ببینم اصلا؟ نمیدونم میگی اینجا بیام خواستی ازم چرا میپرسم

  !بود رفته کولشو رو بود گذاشته دمشو نیاره زنش سر بلایی خواهرم اینکه ترس از اونکه
 ... بزارم باهاش قرار یه خواست ازم پیش وقت چند پرتو: گفت کلافه یزدان
  !نیست جدیدي چیز اینکه: گفت حوصله بی هامون
  !نپر حرفم وسط -: زد تشر یزدان
 بفرمایید ... استاد شرمنده -هامون

 وضوعیم یه راجبه تا گذاشت قرار اینجا ... گرفتم تلفن پاي حالشو منم البته که کرد کنسل قرارو که بگذریم -
 ... کنم تموم باهاش شدم مجبور که زد حرفی پرتو ... نیست مهم اینا ... دیدم نویدو اتفاقی ... بزنه حرف باهام
 نمک پیدا میتونمو کی هر که داد قسمم و زد زنگ دوباره دیشب ... میگرده جرم شریک دنبال حالا زده گند رفته

 بهت اینکه هم ... ببینمت خواستم هم ... عوضی ي هرزه ... کنه ازدواج باهام تا بدم پول طرف به حاضرم گفت ...
 ؟ هست من به حواست ... بکنی اینکارو بخواد هم ازتو ممکنه بگم

 ؟ کنه چیکار باید دقیقا طرف گفتی -: پرسید بود شده خیره رنگ کرم شمعی جا به که حالی در هامون
  !وسطه آدم تا دو زندگی بحث؟ دربیاري بازي دیوونه نمیخواي که تو ... هامون ... نه: گفت زده بهت یزدان
 ؟ محضري عقد ي واسه بده پول حاضر چقدر میکنی فکر ... هست نیلوفرم ... تا سه -هامون
 ... نمیگیره عروسی باغ زیر دیدم من که مدعایی پر دختر اون ... نشو دیوونه احمق، -: کرد منقبض را فکش یزدان

  !نزن همش تو احمقه، اون ... نمیپوشونن گند با و گند
 ؟ نجااو برم باید یا میارن حسابو صورت ... جهاز دنبال برم باید من فعلا ... رفیق ممنون ات قهوه بابت: گفت هامون

 کن گم گورتو فقط تو ... میکنم حساب من -: زد زل چشمهایش به خشمگین یزدان .شد بلند جا از بعد
 فعلا -: خندید هامون

 !داماد نه میکند تهیه عروس را جهاز که شود یادآور یزدان تا نداد مهلت حتی و زد بیرون کافه از سرعت به بعد
 هل ماجرا دل در را او جایش به کند، دور پرتو از را هامون بود خواسته بود؛ زده گند .داد تکیه صندلی به خسته

 .کرد نگاه جدید هاي مشتري به و برداشت بود خریده دیروز که جدیدي کتاب روي از را سرش نوید !بود داده
 بیرون به و بود نشسته داشت نام بهارنارنج که میزي همان پشت و صندلی همان روي هنوز که دید را یزدان

 .شد داخل دختري و شد گشوده جیرینگی جیرینگ صداي با هم باز در .نشست لبش روي لبخندي .مینگریست
 هب چرا نمیدانست؛ را نامش حتی که بود عجیب .آمد خواهد اینجا به دخترك بود مطمئن درخشیدند؛ چشمهایش

 او به جستوجو کمی از بعد اش توجه دخترك .نشست لبش روي لبخندي !؟ بود نکرده نگاه کتاب ي نویسنده نام
 موعد به دیدید ... سلام: گفت لبخند با و آمد صندوق سمت به و زد آشنایی دادن معناي به لبخندي .شد جلب
  !کردم عمل



  !نمیدونم رو شما اسم هنوز من متاسفانه راستی ... میزدم حدس البته ... بله -: زد لبخندي هم نوید
  !هستم سایه من خب؟ واقعا: پرسید گیجی با سایه
 ؟ نمیشنید چرا خب -نوید

  !اینجاست میز بهترین نارنج بهار از بعد ... بهلیمو میز -: کرد هدایت یزدان مقابل میز سمت به را او دست با
 ؟ نارنج بهار: پرسید تعجب با سایه و نشستند میز پشت دو هر

 اعثب بود که چه هر اما نشسته، آن پشت که میزي نام شنیدن یا آشناست صدایی شنیدن از نمیدانست یزدان
 وير به رو که میدید را نوید .بدوزد شنیده را صدا آن میکرد فکر که جایی به و بگیرد خیابان از را نگاهش شد

 هم خانه رد گرچه میرفت باید دیگر نگریست؛ ساعتش به؟ بود این کافه میز بهترین واقعا است؛ نشسته دختري
 .بود هانداخت بیرون اش زندگی از هم را پرتو بود، رفته شیده میچید؛ جدیدي ي برنامه باید .نبود منتظرش کسی
 دبیا بی .برخاست جا از این بنابر !پرآرایشش شاگرد همان کند، گذاري سرمایه آفرین نوش روي بود بهتر شاید

 دارهن اشکالی -: میرسید گوش به هم اینجا از نوید صداي رفت؛ روبرو میز سمت به .میرفت خداحافظی بی اگر بود
 ؟ بشینم اینجا میاد دوستتون وقتی تا اگه
 نحرفتو بین میخوام معذرت: گفت عجله با و رساند آنان میز به را خود یزدان بدهد جوابی دخترك اینکه از قبل

  !خداحافظی بی نمیشد ... برم باید دیگه من ...
 ... خب وایسا: گفت نوید
 ؟ بشینم اینجا میاد دوستتون وقتی تا اگه نداره اشکالی - .برگشت تعجب با سایه
 نحرفتو بین میخوام معذرت: گفت عجله با و رساند آنان میز به را خود یزدان بدهد جوابی دخترك اینکه از قبل

  !خداحافظی بی نمیشد ... برم باید دیگه من ...
 ... خب وایسا: گفت نوید
 سلام -: برخاست جا از هول با سایه .شد درشت لحظه یک در هردو چشمهاي .برگشت تعجب با سایه

 و چهره به برگشت؛ و رفت نوید و او بین نگاهش؟ میکرد کار چه اینجا دیگر سپهر داد؛ تکان سر گیج یزدان
 ؟ اسیدمیشن همدیگرو شما: پرسید گیجی با نوید !میشود عالی که باشد اگر باشد، دوستی اهل آمد نمی رفتارش

  !هستند استادم ایشون: داد توضیح سایه
 ؟ میکنی تدریس بودي نگفته یزدان: پرسید متعجب نوید

 فعلا ... بودي نپرسیده: گفت اش همیشگی تفاوتی بی لحن با یزدان
 کاويکنج با مینشست که حالی در سایه .نشد سایه و نوید جواب منتظر حتی و زد بیرون کافه از سرعت به بعد

 ؟ میشناسید کجا از ایشونو شما: پرسید
 تهران دانشگاهء تا لندن کالج از ... بودیم همکلاس هم با ما -نوید
 ... چرا پس -سایه
 طولانیه داستانش راستش خب؟ دارم کافه چرا -نوید
 نمیکنم اجبارتون من ... نگید ندارید دوست اگه -سایه
 میشم ممنون -نوید



 دختر اشم ... میخرم دخترم براي رو کتابا گفتید حرفاتون بین دیروز شما ... کنجکاوم انقدر که ببخشید -سایه
 ؟ دارید
 اش زندگی داد توضیح لبخند با؟ دقت با اینقدر و حواس بی اینقدر بود؛ مانده باز دهانش او دقت و حافظه از نوید

 گاهدانش حیاط در و بود کرده بیرونش استاد بیرون و بود گریسته تشریح ي قورباغه مرگ براي که زمانی از !را
 دختر آن با که زمانی تا میگفتند سخن ها قورباغه ي شده پایمال حقوق از هم با و بود نشسته دختري کنار

 !گذاشت تنها را او و مرد مزخرف ي سانحه یک اثر بر همسرش بعد و کرد ازدواج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ؟ کجایی پري اي تو:  نهم فصل
 

 و ودب شده صمیمی آفرین نوش با مدت این در .بود شده زمستانی هوا نشده، تمام پاییز هنوز .میگذشت ماه یک
 او از زیاد !زرنگ و رند البته و بود لوسی دختر !مژده مثل بود؛ کرده کلاغی پر را موهایش دخترك او دستور به

 به اندکی اش توجه مدت این در !گرم را خوابش تخت البته و میکرد پر را تلخش اوقات تنها آمد نمی خوشش
 .میشد پیدا دختري کمتر در زمانه این در که اي ویژگی .میترسد مردها از که بود فهمیده بود؛ شده جلب سایه
 او ي کافه به روز هر که داشت نوید از دور دورا را خبرش !پرت حواس البته و بود اي دوستداشتنی و جالب دختر
 مدت اینهمه از بعد نداشت دوست .نبود پرتو و او از خبري مخوفی طرز به .افتاد هامون یاد آمد خبر اسم .میرود

 به گیج .پراندش جا از آیفون زنگ صداي: افتاد اتفاق این اما بیاید اش خانه به عروسی کارت با هامون خبري، بی
 ... دیگر بود دي ماه هواي بود؛ رفته خواب به کاناپه روي خسته و بود آمده خانه به دانشگاه از نگریست؛ اطراف
: شد نمایان چهارچوب در هامون خندان ي چهره بعد چندي .کرد باز را در و زد چشم به را عینکش !میکرد کسل

 پسر گل سلام -
  !گوري به گور نبود ازت خبري ... گل خانوم سلام -: کشید خرناس خسته یزدان
 ؟ چطورید شما ... دارن سلام خانوادم ... خوبم ... ممنون -: بست را در هامون
 ؟ چطوره خواهرت راستی -یزدان
  !ما دست بده نسکافه یه بده تکون لشتو تن شو بلند ... دیگه نکن باز رو شوخی سر -هامون
  !زیادي غلطاي -: رفت آشپزخانه سمت به و برخاست جا از خسته یزدان

 می کانتر سمت به که حالی در هامون .ریخت هامون براي چاي فنجان یک قوري و سماور آب ي مانده باقی از
  !؟ وقت چن نبودي: پرسید خنده با آمد

 نبود ازت خبري ماه یه تو ... میخوري ه*گ کوپونت از بیشتر داري دیگه -: کرد نگاهش شانه بالاي از یزدان
  !کفتار

 بابا اوکی -: آورد بالا را دستانش هامون
 ... تو بکن اوکیو: گفت خشمگین و برگشت کامل اینبار یزدان
  !ها میشه خشک شیرت ... استاد نشو عصبی: گفت هامون
 دز آن به گازي و گرفت هوا روي را سیب هامون .کرد پرتاب او سمت و برداشت سیبی .نگریست اطراف به یزدان
 خوب اصلا بارداري توي شدن عصبی -: گذاشت کانتر روي را هایش دست میجویید را سیب که حالی در سپس
  !نیست

 بیرون گمشو -
 دارم کارت -هامون

 بنال پس -
  !نخوردم نسکافه هنوز -هامون
 بنال بعد کن کوفت: گفت حوصله بی و کوبید کابینت روي را آن و رفت سمتش به چاي با یزدان
  !نیست نسکافه اینکه -: برد دهانش سمت به را فنجان هامون



 فقط بخوري زهرمار باید تو ... من به بده -: بگیرد را فنجان تا برد پیش دست یزدان
  !کنیم کوفت زهرمارمونو ما تو، گذاشتی اگه -: کشید سر نفس یک را فنجان هامون

 ؟ دارم چیکار چلغوز توي با من؟ من -
 میکردم سالممو زندگی گوشه یه داشتم من وگرنه ... ببینمت میخوام گفتی زدي زنگ تو -هامون

  !سالم -
 ؟ بود کجا پوزخندش !کوفت -هامون

 میزدي زر -
 گفتی رو پرتو جریان تو ... میکردم عرض -

 داره ثواب کنیم، کمک مردم دختر به بزار گفتی ... دلسوز که هم تو -: زد پوزخند تمسخر با یزدان
 اومدي خوب ثوابو -هامون

 ؟ واسم آوردي عروسی کارت نکنه؟ اینجایی چی واسه ... نزن زیادي زر -
 ؟ گذاشتی کار دوربین خونم توالت تو نکنه؟ فهمیدي کجا از -هامون

  !واستادم تش من بیوفتی را تو -
 ؟ خوندي کامیون پشت ... بابا باریک -هامون

 ؟ اینجا اومدي چی واسه نگفتی !مسترا در ... نچ -
 آوردم کارت ... گفتی که خودت: گفت آورد می در جیبش از را رنگی کرم کارت که حالی در هامون
  !زدي گند که نگو -: نگریست او اي قهوه چشمهاي به یزدان
 ... احمق میکشمت -: کرد منقبض را فکش یزدان .کرد نگاهش تنها هامون

 اصلا کارت خوردم ه*گ ... بابا نزن -: داد قرار صورتش سپر را دستش و کشید عقب هامون .آورد بالا را دستش
 نی من مال

 ؟ ایه زاده حروم کدوم مال پس -: زد داد یزدان
  !باشم داشته کفن که ندارم گور من بخدا ... غزل و ستار: گفت بود گرفته اش خنده که حالی در هامون

  ؟فلجن خودشون: پرسید اي دورگه صداي با بود شده آرامتر کمی که یزدان !خورد را ستار گول غزل بالاخره پس
 يجلوبند میخواستی تازه هیچ، ندادي بهمون که نسکافه ... برم دیگه من ... بپرس خودشون از دیگه اونو -هامون
  !پایین بیاري دومادم

 عوضی میکنم تموم تمومو نیمه کاره وایسی اینجا دیگه ذره یه اگه -
 فعلا ... برم من دیگه خب -هامون

 کم شررت -
 ؟ شد چی پرتو جریان ... هامون راستی -: زد داد آشپزخانه از یزدان که میبست را در خنده با داشت هامون
  !باش مام کارت منتظر ... شد حل: گفت خواندش غمگین یا شاد نمیتوان که لبخندي با هامون
 ؟ چی: کشید فریاد یزدان

 -: پرید خواب از موبایل زنگ صداي با .میگذشت هامون آمدن از روز دو !احمق مردك بود؛ رفته دیگر هامون اما
 ؟ بله



 ؟ یزدان الو -
 :بود اندیشیده گمشده صداي آن تن به خیلی مدت این در یزدان ”!مثکه“ میگفت که همانی !صدا همان هم باز

 ؟ پري: گفت لبخند با؟ کند فراموش را برادرش زن صداي میشد مگر
  ؟افتاده کیوان براي اتفاقی: پرسید تعجب با !گوشی ور آن از شنید را غمگین زنی بغض شکستن صداي

 ریهگ میان در پریناز !شود یزدان ي خوانده فرزند بود قرار که کسرا یتیم پسر !کسرا پسر !بود اش برادرزاده اسم
  !خوبه حالش اون ... نه: گفت

 اذیتت اون -: پرسید نگران باز !آخر نبود حرفها این اهل او: پرید بیرون یزدان دهان از ”شکري رو خدا“ ناخودآگاه
 ؟ میکنه
 ... خوبیه مرده ... نه: گفت پري !نمیدانست را او جدید همسر اسم حتی

 ؟ خوب دختر چیه واسه ات گریه پس -
 افتادم کسرا یاده شنیدم که رو تو صداي -

 خالی را پشتشان تو نبودند؛ هم پشت آنها !مهر بی و پاشیده هم از ي خانواده یک با کردي چه !کسرا آخ
 ببینمت میخواستم راستش -: کشید بیرونش خیال از پري صداي .جوان کسراي !نمیکردي

 ... سال اینهمه از بعد که افتاده اتفاقی -
 ؟ نرفته که یادت ... مدیونم تو به خیلی من ... شده تنگ برات دلم فقط !نه -پري

  !نمیره یادم رو میدونام معمولا من -
 ؟ کجا و کی باشه قرارمون !پرو بچه -پري
 روبرو به و کرد قطع را تماس خداحافظی از بعد !امروز ظهر از بعد براي داد؛ را همیشگی کافه آدرس اختیار بی

 گاهی بود سرد گاهی هم لعنتی هواي زد؛ بیرون دانشگاه ساختمان از کلافه؟ بود کجا بحال تا پري: شد خیره
  !میکرد موکول دیگري روز به را قرار کاش !میکنند ناز شوهرشان براي که هایی عروس نو مانند !گرم

 را نظرش رحمانپور همکارش، صداي که بود لباسش از دکمه دو کردن باز مشغول !بود متنفر بدقولی از او !نه
  !نمیکنی ضرر باشی من با -: کرد جلب

 آنقدر را رحمانپور .میشد محسوب ها نسناس جز هم خودش او البته بود؛ شغلی هر در نسناس زد؛ پوزخندي
 ودب دانشجویی خشمگین صداي شد تعجبش باعث که چیزي اما است اش همیشگی کار این بداند که میشناخت

  !؟ نمیشم منظورتون متوجه؟ ببخشید -: میغرید داشت حالا و بود ایستاده یزدان به پشت که
 که ایستاد جایی یزدان !بود شده گرگ ي طعمه حالا و میترسید مردها از !بیچاره سپهر: شد گرد چشمهایش

 مشغول کرد وانمود و آورد در جیب از موبایل بشنود؛ را حرفهایشان بتواند اما نباشد آنها دید معرض در اش چهره
 چیست نامش نمیدانست که حسی !کنجکاو مردي: مهمتر همه از و بود قابلی بازیگر: است آن با صحبت

 میزنم حدس ... نداري که حلقه دستت تو -: شد بلند رحمانپور کریه صداي !بگذرد مسئله این از ساده نمیگذاشت
 ... بهتر چه خب ... باشی نداشته ام نامزدي

  !کثافت -
 ما به ارهقر تو؟ مرد گذاشتی خودتم اسم تو عوضی، -: میشد فریاد به تبدیل داشت ناباوري با که بود سپهر صداي
  !داري زن تو عوضی؟ بدي درس



  !؟سینما بره نباید داره تلویزیون خونش کی هر مگه: گفت چندشی لحن با پور رحمان
  !عوضی: کرد زمزمه بهت با سایه
 هک بود ساده آنقدر سپهر .دارد احتیاج او کمک به میترسد، مردها از که جدیدش دانشجوي میگفت دیگري حس
 حمانپورر سیلی یک اي، شرمانه بی پیشنهاد چنین مقابل در که ترسو آنقدر و بود ”عوضی“ میداد که فحشی تنها

 به میکشید دست ریشش بر که حالی در و کرد منقبض را فکش .برگشت آنها سمت به یزدان !نمیکرد مهمان را
 ؟ رحمانپور آقاي افتاده اتفاقی: پرسید و کرد حرکت دو آن سمت

 ؟ رحمانپور آقاي افتاده اتفاقی -
 فتادها گیر گرگ دو میان که گوسفندي مانند ترسید، برگشت؛ یزدان رساي صداي با سایه .زد برق مرد چشمهاي

 ودوج با که رحمانپور؟ ترند گرگ کدامشان میدانست کسی چه: شد خیره رحمانپور هیز چشمهاي به یزدان .است
 لهمعام میشش پوست در گرگ دانشجوهاي با که یزدان یا میکند بند سالش و سن کم دانشجوهاي به بچه و زن

 اهیگ خب، اما !ماند نمی شرافتی کاري، کثافت در که البته !است تر شریف دومی کار که است معلومه؟ میکند
 حمانپورر از و نزدیکتر یزدان به ناخودآگاه داشت که بود سایه نظر این !است پیر کفتاري از شریفتر جوان شغالی
 استاد سلام: گفت هول با .میشد دورتر
 ؟ اومده پیش مشکلی کردم عرض؟ رحمانپور جناب نفرمودید: گفت و داد تکان سر یزدان معمول طبق

 سپهر خانم با داشتم خصوصی کار یه ... جان ناصر یگانه نه -: زد خبیثی لبخند رحمانپور
 ارک که بدونید من از بهتر باید شما رحمانپور، آقاي -: کرد پیشدستی یزدان که کند باز دهان خواست سایه

 دانشکدست بیرونه جاش خصوصی
 ... پس خب: گفت داشت پنهانش در سعی که خوشحالی با رحمانپور

 برم باید دارم عجله من استاد، ببخشید -: پرید او حرف میان ترس با سایه
 این گریختن به یزدان .کرد طی را ها پله سرعت به و پراند ”خداحافظی“ اندازد بی مرد دو به نگاهی اینکه بی بعد

 خوش رحمانپور نظر که دارد چیزي چه ترسو دانشجوي این که اندیشید می خود با و مینگریست پا تیز آهوي
 کمی میگذاشت؛ سرش سربه باید !باشد داشته چنته در جذابی چیز شاید؟ است کرده جلب خود به را اشتها

 اجازه اب“ یزدان که بزند حرفی خواست نگریست؛ یزدان به خشمگین رحمانپور !ندارد اشکالی گاهی که شیطنت
 دانشگاه از و افزود هایش گام سرعت به .میکرد پیدا را سپهر باید: رفت پایین را ها پله سرعت به و گفت ”اي

 نداما بخاطر شاید؟ بود کند اینقدر یعنی: دید دانشکده کنار روي پیاده در را سایه ریز اندام بالاخره .زد بیرون
 ؟ سپهر خانوم -: زد صدا رسا صدایی با و شتافت سمتش به سرعت به .بود کوتاه هم هایش قدم ریزش
 نرمش رب کرد سعی یزدان .بود گرفته اوج قلبش تپش و بود برافروخته اندکی صورتش .برگشت ترس با سایه

 ؟ دارید وسیله -: بیفزاید کلامش
 او زا دیگران ندارد ماشین هرموقع چرا اندیشید خود با میداد تکان منفی ي نشانه به را سرش که حالی در سایه
 نظرب اعتماد قابل میکرد سعی که اي چهره و لبخند با یزدان !فرد پلاك این به لعنت؟ میپرسند را سئوال این

 میرسونمتون باشید نداشته مشکلی اگر: گفت برسد
 خودم میرم ... ممنون: گفت خجالت با .شد تر شدید قلبش تپش



 ... یگهد روز یک براي بمونه روي پیاده ... نباشه مساعد زیاد حالتون میکنم فکر -: شد نزدیکتر او به قدمی یزدان
  !نمیکنم رو لطف این روز هر من باشید مطمئن
 از .بود ردهک ملاقات را پریناز .نگریست بیرون به همیشگی کافه ي پنجره از .نشست سایه لب روي لرزانی لبخند

 بودنش وهبی بحث؟ بودند گرفته لقمه برایش را او که بود گفته .بود رفته پریناز بعد و بودند زده حرف ها گذشته
 یدهش پرتو، مانند نه ... یاسمن یکتا، غزل، مثل داشت دوست خواهرانه را او بود؛ پري به نگاهش مسئله !اصلا نبود؛

 یرونب خانواده از مگر عروس؟ میکردند راضی را پدرانشان باید چگونه که بود این بزرگ معضل اما !آفرین نوش یا
 پسري عقد به کردند، دور بودي عاشقش که مردي از را تو !کردند ظلم حقت در چقدر !پري آخ؟ کفن بی میرفت

 و سپردند خاك به را دلبرت دلبستی، تا هم بعد نمیدانستی؛ او از چیزي خانوادگی نام و نام جز که درآوردند
 گاهی چقدر خدا، آخ !داشتی دوستش برادرت مانند که بیایی در مردي عقد به و بکنی دل او از باید گفتند

 حرف یزدان با که بود آمده داشت؛ یاد به خوبی به را آمد شان خانه به پري که روزي !میشدند رحم بی ها خانواده
 رقیف درآمده، زندان از تازه و مطلقه مرد این براي که نمیدانست .کند کنسل را ازدواج و کند کاري او بلکه تا بزند

 زن آخر بود؛ سکه قیمت شدن پایین بالا فکر به فقط او کنند؛ اضافه اش شناسنامه به را کسی چه نام نمیکند
 خوانده یزدان از کوتاهی داستان که گفت .آمد شان خانه به پري !معرفت بی میکرد طلب مهریه ماه هر سابقش

 هب و بوده، دیگري مرد عاشق که زنی ي درباره داستانی .است نشده خوشحال اصلا سردبیر چاپش خاطر به که
 زن اما .دهد طلاق را او و کند ازدواج دیگري دختر با میخواهد شوهرش حالا .است درآمده دیگري مرد عقد

 نز راحت خیال با تا است تمکین عدم گواهی کردن جور دنبال در دربه مرد بنابراین .باشد مطلقه که نمیخواهد
 دمر عاشق که او .اوست شبیه داستان زن میداند که گفت پریناز وقتی بود دردناك .دهد طلاق بهانه این به را

 طرد الهیه از و زد چیز همه زیر یزدان .بزند چیز همه زیر خواست یزدان از که بود آن تر دردناك اما !بود دیگري
 پدرش یزدان، زندگی در گرچه راند؛ خانه از تندي به را او خیانتکارش مادر که زشت اردك جوجه مانند شد؛

 ساعت چند یاد عجیب؟ داشت چشم اطرافش هاي بره به که او؟ بود خیانتکار پدرش مانند هم او .است خیانتکار
 ... برساند خانه به را سایه بود قرار وقتی .افتاد پیش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تراولی پول دختران بزدل، هاي سرهنگ:  دهم فصل
 

Pretty when you cry 
 ”میکنی گریه وقتی زیبایی تو“
 

 هک روزي .برود پیاده را روز آن میترسد، مردها از میدانست که دختري نمیخواست .میرساند خانه به باید را سایه
 با او .یایدب در دانشگاه در برایش حرفی نمیخواست نکرد؛ باز برایش را ماشین در !بود شنیده اي بیشرمانه پیشنهاد

 درب گشودن یک نمیداد اجازه حالا میکرد؛ له پا زیر را سرش پشت حرفهاي تمام درخشانش، ي سابقه وجود
 جالتخ با و بست را کمربند .شد سوار دخترك .بسازد شایعه برایش بود، ها جنتلمن ي نشانه اروپا در که ماشین
 در و دش سوار یزدان .میتپید تند پیش ساعت اتفاق خشم از قلبش هنوز .کرد کز استاد ماشین صندلی ي گوشه
 ؟ مقصد خب،: پرسید کند روشن را ضبط تا میبرد پیش دست که حالی

 دادم زحمتتون -
 ؟ مقصد کردم عرض: کرد تکرار حوصله با یزدان .پیچید ماشین در لانا گرم صداي

 آباد یوسف -
 خوب خاطره محله این از چقدر: بست را کمربندش بگیرد را لبخندش جلوي میکرد سعی که حالی در یزدان

 یزدان، نظیر بی رانندگی .کرد حرکت به شروع ماشین !سبز محله: آورد یاد به را آنجا بلند هاي درخت داشت،
 و راندمی نرم یزدان !بگرید بود شنیده که پیشنهادي بخاطره کرد فراموش که طوري داد؛ قرار تاثیر تحت را سایه

 جرات بود ایران او اگر !سروش آه نمیداد؛ ویراژ خرکی سروش مانند خب اما .میگذاشت پا زیر را قانون گاهی
 لاییب فکر از؟ میکرد تعریفش نانازي یا سحر براي مگر !نه که است معلوم؟ دهد شرح برایش را امروز اتفاق میکرد

 و تمینگریس جلو به یزدان !بود راحتتر کمی او با شاید بود؛ مادرش کاش: کرد بغض بیاید، سرش بود ممکن که
 صدا یب بغضش !نبود او به حواسش یزدان: شد آسوده کمی خیالش !بود لانا به سپردن گوش مشغول سخت گویی

 پاك ار اشکهایش و برد پیش دست آرام .کشیدند آتش به را پوستش و شدند روان گونه روي اشکهایش .شکست
 یرهت چشمهاي برگشت، طرفش به تعجب با سپس .کرد روانه بسمتش نگاهی نیم او دست حرکت با یزدان .کرد
 ؟ سپهر خانوم: گفت برسد بنظر عادي تا میکشت را خود که لحنی با بود، سرخ دخترك ي

 اش مسخره ببیند که را ضعفش هم او یعنی: گرفت گر سرعت به تنش و انداخت پایین را سرش خجالت با سایه
 شاگرد شدن معذب دیدن با یزدان؟ اش زندگی مردهاي تمام مثل؟ سیاوش؟ برادرش؟ پدرش مثل؟ میکند

 میترسد مردها از هم بسیار که ساده دختر این میگذاشت نمیزد، صدایش کاش: شد پشیمان خود کار از جوانش،
 وم،معص است؛ معصوم کرده کز ماشینش صندلی ي گوشه که جوانی دختر این چقدر !کند خالی را خویش اندکی
 هرجا که جدیدش دانشجوي به میکرد دقت روزها این چقدر: شد گرد اندکی چشمهایش !گناه بی و مظلوم
 حس چه که میدانید است افتاده اتفاق این برایتان اگر؟ اید ترسیده خود از بحال تا !برمیخورد او با میرفت

 دهش همراه او با خودش جاي دیگري مرد گویی !بود شده یزدان گریبانگیر که حسی وحشتناکیست، و ترسناك
 چشم روبرو به و داد قورت را دهانش آب !بود گرفته را کناري دخترك چشمش عجیب که احساساتی مردي بود؛

 از شدنش طرد و کسرا مرگ از بعد البته بود؛ کنترلش تحت اوضاع همیشه !نبود اینطور وقت هیچ او: دوخت



 دختر ي هگری دیدن به نمیخواست؟ بهتره حالتون: پرسید اندازد بی نگاه راست به اینکه بی راند که اندکی !الهیه
 کی تابحال !ترسناك حس آن هم باز !او به لعنت: شد معذب دخترك و کرد اشاره اما شود؛ معذب او تا کند اشاره

 تند ي اجازه وجدانش به که داشت دوست را خود آنقدر او !؟ بود کرده سرزنش را خود کسی شدن معذب بخاطر
 کوتس کرد حس !میترسد زنش از که سرهنگی مثل بود؛ قالب عقلش بر غریزه همیشه !نمیداد را خویش با رویی

 ؟ ندادید منو جواب: پرسید بنابراین است شده طولانی
 ؟ بود چی سئوالتون ببخشید: پرسید هول سایه

 ؟ بهترید پرسیدم -: بود حرفها این از تر گیج دخترك نشست؛ لبش روي سرخوشانه لبخندي
 و کشید هم در را هایش اخم؟ است شده واقع تمسخر مورد کند فکر نکند: نگریست او لبخند به مشکوك دختر
 متچکرم: گفت
 ذهن باید کرد حس !نبود بلد دیگري فحش ”عوضی“ جز که مودب و ترسو دختر این داشت هم دفاعی سپر پس
 هچ دیگران احساس که بپرسد خود از دوباره اینکه از قبل پس .دیگري جاي به کند پرت را ترسیده دختر این

  !نبود متچکرم من جواب: گفت بوده مهم برایش وقتی
 هب وقتها اینجور بودن سمج خب .است شده کلافه او بودن سمج از زد حدس یزدان کشید؛ عمیقی نفس دخترك

 ؟ متچکرم بگم میتونم حالا بهترم، ... بله -: داد جواب دختر .دیگر میخورد درد
 هب لفظ ... کوچولو !کوچولو دختر این بود بلد هم شیطنت پس: پیچید ماشین در مرد یک خندیدن جذاب صداي
 دچن پرسید بیدارش نیمه وجدان هم باز .داشت هم گردي صورت که اندام ریز دختر این توصیف براي بود جایی
 هب را ناقلایی ي بره هر گرگ، مانند که است وقت چند !؟ است نکرده نگاه پاك چشم با را دخترها که است وقت
 !؟ تراولی پول و رسیده دوران به تازه دخترهاي میگردد؛ متمدن هاي هرزه با که است وقت چند؟ میکشد نیش
 است بره یک موجود، این که ببرد یاد از کوتاهی مدت براي که کرد آرزو و انداخت کنارش مونث به نگاهی نیم
 گرگ ي توبه که میگفت راست شیده میزد؛ چشمک کنارش گرگ به بدجور سفیدش دستهاي بدش شانس از که

 .بود کرده دست دستکش حداقل کاش !است مرگ
 الاح !را موهایشان زنها نه بپوشانند، را نگاهشان باید مردها بود معتقد همیشه که یزدانی !؟ است یزدان مرد این

 نهادپیش آن با که رحمانپور، به لعنت !؟ شود اش طعمه هیچوقت نبود قرار که مینگریست اي بره به داشت چطور
 دختري ترس که؟ بود شده حیوان اینقدر کی او .شود ذهنش وارد فکري چنین دهد اجازه بود شده باعث مزخرف

 ندهست آنهایی تنها معامله طرف بود نگفته خودش مگر؟ کند کثیفش هاي معامله میدان وارد هم را او و ببیند را
 ورد داشت میرفتند پیش هرچی که هم آباد یوسف !میترسد !یزدان میترسد، مردها از دختر این؟ باشند اهلش که
 اکج حالا ... آباد یوسف اینم: گفت و داد پایین اندکی را شیشه !دي ماه میان آنهم بود؛ شده گرم هوا .میشد تر

 ؟ برم کجا حالا ... آباد یوسف اینم -؟ برم
 لطفا آبادي اسد میدون -

 را یکدیگر ساکنانش تمام که هایی کوچه؟ بود نزده سر ها کوچه این به بود وقت چند !آشنا هاي کوچه آه،
 از .بودند آمده شان خانه به که میگویند هم براي مهمانانی از مارکتها سوپر توي !خبرند با هم حال از !میشناسند

 پیرزن آن یا !محله یهودي پزشک ختم از !بالا ي طبقه ي همسایه گرفتاري از بودند، خورده دیشب که شامی
 عبور محل که - شان خانه پل روي هیچکس که مسیحی جانباز آن یا .میبرند قیمه برایش ها محرم که ارمنی،



 .ندرفت محله آن از اش خانواده و کرد مغزي ي سکته که اي نشسته باز سرهنگ یا .نمیکند پارك -است ویلچرش
 تقلبیست مدرکشان که هایی مهندس و ها دلال شاید .است مانده دور شهري مزخرف تمدن از آباد یوسف انگار
 .نکردند کشف را اینجا هنوز

 نفس آباد یوسف بودند، کرده ویران را اش خوشبختی که آباد، سعادت خلاف بر .بود زنده هنوز آباد یوسف
 .میکشید

 میرسید گوش به مرتبطش بهم هاي کوچه انتهاي از ولیعصر هیاهوي هنوز
  !بودند سالم سالمندانش هنوز
  !بود شلوغتر ها مدرسه از هایش پیرخانه هنوز
  !داشت را همیشگی گرماي همان میتابید، صفایش با هاي خانه داخل به برگها میان از که آفتابی هنوز
  !بودند نبریده را سبزش درختان هنوز
  !داشت آرامش هنوز
 نآ از که بود وقت چند !نوشت برایش باید سیدي، هومن قول به فهمیدش، تا کرد زندگی آباد یوسف در باید

 چشمی زیر و کشید ریشش بر دستی ته و سر بی افکار این از شدن خلاص براي؟ بود نرفته بیرون لعنتی آتیساز
 از دختري گرگ، ي جامعه این در میشود مگر؟ میجوشد اشکت ي چشمه باز چه براي .نگریست دخترك به

؟ اردد وجود هم اي ساده دختر کثیف، جهان این در مگر؟ بگرید عادیست، ها خیلی براي که پیشنهاد یک شنیدن
 یزدان بود، نرفته اگر لعنتی ي مژده ... مژده !نبود ساده هم مژده حتی؟ دارد وجود غزل یا یکتا یاسمن، چند

 ادهس واقعا دخترك این شاید .کند فکر باورش غیرقابل معصومیت به و کند رانندگی دختري کنار نبود مجبور
 می وا راه مقابل سرنوشت دست که گرگی شاید !باشد نشده دریده گرگی توسط و باشد بره هنوز شاید باشد؛
 تحت میکرد سعی که حالی در و برد پیش دست یزدان .رفت بالا اندکی سایه هق هق صداي !باشد یزدان آورد،
 حنل با و گرفت سایه مقابل و برداشت را دستمال ي جعبه نشود، متمایل راست سمت به بدنش شرایطی هیچ

  !میشن زشت کردن گریه با زنا ي همه: گفت آرامی
 ؟ داده یاد بهتون کی کارو این -

  !میگم رو کردن تعارف دستمال جعبه با همین -: پرسید سایه .کرد نگاهش تعجب با یزدان
 دهدا یادش کسی چه؟ داد یاد که را مردانگی؟ بود داده یادش بودن جنتلمن کسی چه .نگریست روبرو به یزدان

 یا ؟بازش هوس دایی؟ ولنگارش برادر؟ خیانتکارش پدر؟ میگرفت یاد باید کسی چه از اصلا؟ نباشد گرگ بود
 هیچکس: گفت غمگین و صادقانه؟ کرد معامله پدرش با را خود دختر که اش پولکی عموي
 سکوت شکستن براي یزدان !روشن ها خیابان نئونی هاي چراغ و بود شده غروب .شد خیره روبرو به هم سایه
 ؟ پرسیدي سئوالی همچنین چرا: گفت

  !بود پدربزرگم عادته کار این آخه -
 ؟ بود -

 ور عادتشون مرگم از بعد آدما شما بنظر ... باشه هنوزم شاید ... نمیدونم: گفت مغموم و انداخت بالا اي شانه سایه
 ؟ میکنن رعایت
  !شاید ... نمیدونم: گفت متاثري لحن با یزدان



 بار ییگو ”بیامرز خدا“ گفتن بفهمی تا بدي، دست از را عزیزي باید تنها !نسوزاند دل !”بیامرزتشون خدا“ نگفت
 ... ستا رفته دیگر او که میکنی باور تازه لعنتی، ي جمله این شنیدن با انگار .میدهد را عزیز آن مرگ خبر دیگر
  !مرضه موجبه عادت ترك میگن: داد ادامه یزدان !نمیگردد بر هم هرگز
 ؟ میشن مریض هام مرده مگه -: تلختر هم صد در 90 تلخ هاي شکلات از خندید؛ تلخ سایه
 چقدر قبلترها؟ بودند مرده هم دو آن آرزو، آرمان،؟ میشد محسوب مرده هم کسرا یعنی: لرزید یزدان تن !ها مرده
 با که شد چه؟ کرد آشنا منحوس، ي واژه این با را او عزیزش برادر که شد چه !بود بیگانه برایش ”مرگ“ ي واژه
 الهاس گویی .میکشد نفس او با دارد گویی میکشید؛ ریه به را مرگ بوي نفس هر با که گرفت خو آنقدر واژه این

 اي قهوه در با اي خانه مقابل بعد اندکی ماشین .کرد زمزمه را کامل آدرس لب زیر و آرام سایه !است مرده پیش
 کن فراموش رو پیشنهاد اون و امروز اتفاق: گفت مقدمه بی و کشید ریشش بر دستی یزدان .ایستاد

 ؟ میشه بنظرتون -
 جواب در و دوخت چشم روبرو به !یزدان مثل مردي براي بود اي نجیبانه لفظ؟ زیبا .بود گرفته زیبایش صداي
 بگیره خندت امروزت حال از که بشنوي چیزا این از انقدر ... بشه باید: گفت

 نشنوم کاش -: کرد زمزمه بغض با و بست را چشمانش دخترك
 ستهنش کنارت که فطرتی پست مرد است؛ دنبالت چشمش هم دیگري مرد که نشنوي کاش ... نشنوي کاش آري

 زنها ي همه واقعا: پرسید ناگهانی سپس گذاشت؛ دستگیره روي دست سایه .است شده خیره جلو به مغموم و
 ؟ میشن زشت میکنن گریه وقتی

 ؟ داري شک -: نشست یزدان لب روي لبخندي
 ؟میکنم گریه وقتی زیبام من میگه لانا چرا پس -

 جهان در نفر چند مگر !یزدان بود کافی !بود کافی احساسات از حجم این امروز براي کرد؛ نگاهش مبهوت یزدان
 تنها و مغموم آدمهاي اشتراك وجه لانا، !؟ بودند دختر نفرشان چند؟ بودند ایرانی نفر چند؟ میدهند گوش لانا
  !ممنون لطفتون بابت: میگوید خنده با دارد حالا که دخترك این است جغد هم اتاقش دیواري ساعت لابد .بود

 داندیش می این به راند می هایش تنهایی سمت به که حالی در یزدان .آورد می در فکر از را او در شدن بسته صدا
  !میگرید که هنگامی زیباست، واقعا او: که

 .بود شیفت شبها چهارشنبه و میرفت بیمارستان روزها .بودند ماه بهمن اواخر میگذشت؛ ماجرا آن از روزي چند
 هر و مینشست سپهر کنار کلاس در آفرین نوش !پررویش دانشجوي میگذراند؛ آفرین نوش با هم را ها پنجشنبه

 هرسپ میکرد؛ سیر هوا روي خنده از کلاس که حالی در بعد !لشکري کمک به البته میپراند؛ اي تیکه گاهی از
 و میزد چونه زیر دست کلاس، مدت تمام در .بود ترسویی و خجالتی دختر .میرفت فرو صندلی در و میشد سرخ

 که شصدای وقتی تنها !چشمهایش به برسد چه نمینگریست؛ او ي چهره به طولانی مدتی حتی .مینشست ساکت
 بالا ار اش کشیده و سفید دستهاي .کند سئوالی بخواهد که میپیچید، کلاس در بود رسا و قاطع ظاهرش برخلاف
 وقتی !نباشد زندگی در اگر حتی است؛ قاطع درس در بود مشخص هم هوا در دستش استواري از حتی میبرد؛

 به شروع جدي و میداد مقنعه داخل را مواجش و خرمایی موهاي میشد؛ داده او به پرسیدن سئوال ي اجازه هم
 در اما آمد؛ نمی ادا و ناز زدن حرف در .میکرد ادا درست و کامل را کلمات !داشت زیبایی موهاي میکرد؛ صحبت
 .ددار ناز میدهد نشان آنکه از بیش دختر این میگفت که انعطافی .بود خاصی انعطاف و نرمی صدایش انتهاي



 ابروهاي داشت، هماهنگی او حدس با یزدان، جواب وقتی اما میگرفت خود به جدي اي چهره صحبت هنگام
 را اش چهره تپلش لپهاي و میشد نمایان اش گونه و میرفت بالا اندکی لبش ي گوشه با همزمان اش کمانی
 جا حصری اعتراف این از !میزد لبخند که وقتی میشد معصوم نهایت بی سپهر، !محو لبخندي طرح: میکرد گردتر
 با توانستنمی !نبود بیش ترسو دانشجویی سپهر اما !معامله نیت به مگر بود نگرفته نظر زیر را زنی هیچوقت .خورد

 !ریستگ بود، عادي آفرین نوش مثل دخترانی براي که رحمانپور، پیشنهاد از حتی او .بنشیند مذاکزه میز پشت او
 ،”لاشک“ مانند دیگري صفات با را او نباید .نبود بلد چیز ”عوضی“ جز ترسو دخترك .کرد معامله او با میشد چطور

 انمهرب مادري سپهر شاید .بماند خویش زیباي دنیاي در میگذاشت باید .میکرد آشنا ... و ”دخترباز“ ،”نسناس
 که داشت نمونه پدري سپهر شاید .میداد دخترش یاد را شوهرداري فنون و میکرد آشپزي خانه در که داشت

 اما چشمهایش !مزخرفی و شاد زندگی چه میبرد؛ پارك به را آنها و آمد می سرکار از کوفته و خسته هرشب،
  !بود اینطور کاش !یزدان بود اینطور کاش .بود پدربزرگش فقدان دنیا در اش غم تنها شاید .بودند غمگین

 او از خبري هم باز کرد؛ فکر هامون به میپیمود سرعت به را ها پله و شده خارج دانشگاه ساختمان از که حالی در
 از .دخور زنگ موبایلش .میداد فنا باد به را خود آخر لعنتی .بود دیگر گندي آوردن بالا مشغول یعنی این !نبود

 !بود زاده حلال چقدر حرامزاده نگریست؛ بود درآمده نمایش به گوشی ي صفحه روي که نامی به و آورد در جیب
 میشنوم -: داد جواب خشمگین

  !یزدان آقا میدي جواب درست شدي، آدم کردم فکر -
 هامون بزن زرتو -
 ؟ خدمتتون بیاریم کارت هستی، بپرسم خواستم -

 ؟ کارت -: زد نفمیدن به را خود اما فهمید؛
 امیدي و سعادتپور هاي خانواده پرتو، و هامون -
 ؟ بیام نیست قرار وقتی بیاري چرا کارت -
  !بیارید تشریف شما حتما فرمودن میکنم، عرض رو خانومم پدر امیدي، جناب این آقا -

 ”خانومم“ ،”بیارید تشریف“ شدي، مودب ... خوبه -: زد پوزخند یزدان
 کم شررت ... میدي تکون دم واسش که اونی جلو بنداز کارتو: گفت جدي لحنی با بعد

 نمیخورد؛ گره هم به همه سرنوشت و برمیگشت عقب به زمان کاش اي که !لعنت را خود و کرد قطع را گوشی
 !هلن حتی و نوید سپهر، خودش، پرتو، هامون،

 
 
 
 
 
 
 
 



 شوم ي مژده:  یازدهم فصل 
 

 اول نمود آسان عشق که ... ناپیداست راه پایان
 ”برود که بود آمده“
 

 نروش را ضبط کلافه .شد خارج دانشگاه پارکینگ از و کرد روشن را ماشین هامون، ازدواج خبر شنیدن از عصبی
 امن به کردن نگاه بدون و رفت دیگر هاي موزیک فایل در .دهد گوش لانا که بود آن از تر کلافه !لانا هم باز کرد؛

 و پنجره میان رفتگی فرو را دستش نباشد ”نظر اشارات“ میکرد آرزو که حالی در .کرد انتخاب را یکی ها آهنگ
 داده هتکی نکبتی و نور بی زندگی این به را روحش که ... خودش مثل !دستش به را سرش و داد تکیه دستگیره

 محالترین در هیچوقت .آورد می در بازي داشت هم لعنتی میگرن .نبود خوب حالش !روحش به را تنش و بود
 هامون !ناراحتی به رسد چه نشود؛ خوشحال هامون ازدواج خبر شنیدن از که نمیکرد را فکرش ممکن حالت

 میکرد؛ قمار را اش زندگی داشت رفیقش .بدهد پس شبه یک بود کرده عیش را هرچه تقاص میخواست بیچاره،
 این از شاید کرد؛ بلند را ضبط صداي ته، و سر بی افکار این از خلاصی براي !مزخرف زندگی؟ میبود ناراحت نباید

 جوان مردي صداي .ماند خواهد باقی امید نا هم گور در حتی که میگفت او به حسی گرچه !میشد رها امیدي نا
 : برگرداند گذشته به را او
  !؟شد چی خانه این رونق هان پنجره !توئم با“

 ”رفت که دیوانه�ِ  زن آن
  !مژده آه
 !”؟شد چه دیوانه مردك آن“
 ؟ کردي چه مردك این با
  !؟کجاست شبش�ِ  خورشید بگو بگو، آواره شبِ�  مرد از“
 بگو ها عاشقانهِ�  تسبیح از

 !”؟شد چه دانه به دانه
 .میکشد خط دستش روي تیغ با که دختري مثل میداد؛ ادامه دادن گوش به اما میشد، بدتر داشت حالش

 ”نیاید عاشق�ِ  چشم در تو بی آلودگی خواب آه“
  !خواب تخت بنام اي غسالخانه !خوابی بی شبهاي

  !شاید تو جز کسی ماندم تنها“
 ”آید که شاید نه

 ؟ میگرفتند را او جاي کدام؟ آفرین نوش پرتو، شیده،؟ آمد کسی چه
 شو پیدا“

 را پروانهِ�  جان کن شعله
 ”نپاید دیري دیوانهِ�  عمر

  !ندارد طولانی عمري !معناست تمام به ي دیوانه یک است، پروانه جان که او .میگوید راست شاعر



 ”عشق بمان کمی !؟ میروي کجا“
 .نشست ماشین شیشه روي قطره چند

 نزن زمینم“
 ”عشق آسمان از

 .شد بیشتر قطرات تعداد
 کن تکیه باران به بیا“

 ”را پرسه این قدم قدم
 .نگریست غمگینش چشمان به آینه از .میرفت بالا داشت بدنش دماي

 ام چهره از بگیر بیا“
 ”را هرسه تب و شب و غم

  !میکرد بدتر را سردردش ماشین، سقف بر قطرات، ي بیرحمانه برخورد صداي
  !؟کجایی خودت اي داده طوفان به مرا“

 اي داده طوفان به مرا
 !”؟کجایی خودت
 .ادمید رونیزش خرابی از نشان که میشد تق تق صداي شنیدن مانع موقع، بی باران این کن خورد اعصاب صداي
 ي شیشه پشت !قبل سال چهار به شد پرت شد شروع که بعد آهنگ .نبود مهم .شد کند کمی ماشین سرعت

 .بود هرفت گود درشتش چشمان زیر .بود گرفته قابش چادر که بود مژده صورت ي خیره و بود نشسته ملاقات اتاق
 گلوي بر بغض .نمیزدند دست گوشی به هیچکدام .برود که بود آمده اما !برود بخواهد که آمد نمی اش چهره به

 بازار در که کوچک پسرهاي مانند !بود تنها چقدر .چرخاند دیگري سمت به را صورتش .نشست زخمی مرد این
 آشنایی از ردي دنبال آنان ي چهره در و مینگریست کنندگان ملاقات و ها زندانی به اند، شده گم تجریش
 ررسیب دقیق را حرکاتش تک تک داشت .کرد نگاه مژده بیروح ي چهره به باز شد؛ تر سنگین بغضش .میگشت

 فرو دخو در تنهایی از و میکشید دراز زندان کثیف تخت روي که زمانی براي میبلعید؛ را هایش زدن پلک .میکرد
 !سونگرافی عکس آن مثل !اش زندانی هاي بیداري شب براي میخواست را دیوانه زن این غمگین نگاه .میرفت

 حال، هر در .بترسانند را او بخواهند زندان هاي گنده تا نبود، ترسو و چاق کودکی دوران مانند که بود خوشحال
 سوادبی هاي زندانی که بود علت همین به شاید !مدرسه شبیه قوانینی داشت؛ را خودش به مخصوص قوانین زندان

 را وا راحت چقدر !بگو را معرفت بی ي مژده !میشدند تر قوي کرده، تحصیل کلاهبردارهاي و میشکستند زندان در
 .بود عجیبی دنیاي !است بوده باردار یزدان از روزي مژده نمیدانست کلاش، مردك !فروخت متاهل بازاري یک به

 او اب را زیادي چیزهاي .آید می در تو عقد به بدانی، او از زیادي چیز اینکه بی و مینشیند مقابلت دختري روزي
 .ستنی قبل مثل دخترك میریزد؛ بهم اوضاع .میشوي پدر سالگی بیست در هم بعد !عشق مثل میکنی، تجربه

 .میکشد بند به را تو مهریه، پرداخت عدم جرم به هم پدرش !اش میگیري کتک باد به و میشود طاق طاقتت
 داشتنش، از سهمت تنها که فرزندي میکشند؛ را فرزندت !آمده خاستگار همسرت، براي میگوید و میاید پدرت

 کاش .میدارد بر بغض با را گوشی !مینشیند مقابلت دوباره زن آن بعد !است نامفهموم و سفید سیاه عکس یک
 .برود باید که میگوید وقتی معرفت بی زن این میلرزد صدایش !برنداري را گوشی میشد



 هک میبینی و میکنی سکوت تنها !آوري نمی زبان به اما میکنی فکر پرسش این به؟ برود کجا میخواهد؟ کجا
 میگوید راحت چقدر .است شده انجام کارها ي همه که میگوید راحت چقدر .میزند رفتنش از حرف راحت چقدر

 ي مژده یه فقط من: میگوید رحمی بی با ات زندگی تمام راحت چقدر .میشود تمام او و تو بین چیز همه فردا که
 روازپ میخواست اگر !؟ بپرد میخواهد؟ بشیند دیگر نمیخواهد یعنی !نشستنشست خونت بوم روي که بودم شوم
 حرکت !شومی که میگفتی راست مژده، آه !بودند مردنی همه که ها پرنده !؟ بود آمده فرود اصلا چرا پس کند،

 فرمان يرو سر .شکست بغضش !کجاست نمیداست حتی او که اي کوچه کنار ایستاد که آنقدر شد؛ کندتر ماشین
 .گذاشت

 ”باد سرد دست در به میکوبد میسوزدم،“
 نگاهی به تا برنگشت ... رفت و پیچید خود دور را چادر ... رفت و برخاست جا از ... رفت و ”خداحافظ“ گفت مژده

  !باشد رفته که رفت ... رفت فقط ... کند مهمان را او دوباره
 ”یاد به آورم نمی تصویري رفتنت جز“

 شستمین خونه کنج شبها، گاهی که بودم گفته .بود کردنش فراموش سختر آن از .بود سخت رفنتش بود، سخت
 هک بود خواسته او از آگاهی اداره در مهربانش خواهر یکتا، میلرزید؛ پهنش هاي شانه؟ مینگریست عکس آن به و

 یزن براي را اشکهایش که میکرد التماس و بود نهاده برادرش ي خسته صورت طرف دو دست .نکند گریه دیگر
  !بود او زن مژده؟ نبود زن تنها مژده که نمیفهمید هیچکس چرا .ندهد هدر مژده مثل
 رازد تختش در کند باز چشم وقتی که میکرد فکر احمقانه چقدر نگریست؛ اطراف به و برداشت فرمان روي از سر

 چهار از بعد چرا .میزد تازیانه ماشین سقف بر باران هنوز و بود ناشناس ي کوچه آن در هنوز او !است کشیده
 بخواهد او از تا؟ کجاست بپرسد تا !بگیرد تماسی او با و شود نگرانش تا نیست کسی که نمیکرد باور هنوز سال،
 داشت درد چقدر .میلرزید پشتش سرما از و برمیگشت خانه به وقتی داشت درد چقدر .برگردد خانه به زودتر
 و کلافه .نبود منتظرش خانه در زنی وقتی بود، کشیده ها پرده وقتی .بود خاموش اش آشپزخانه چراغ وقتی

 از میخورد؛ هیکلش به باران .گشود را در خشم با !لعنتی .نمیشود دید که کند روشن را ماشین خواست عصبی
 داخل اجزاي با اندکی .شد خم آن روي و زد بالا را کاپوت .رفت ماشین جلوي سمت به !بود متنفر شدن خیس
 نیز افتضاحی مکانیک بود، عالی اش گیري پنچر که چقدر هر .کند درستش نمیتواند فهمید و کرد بازي ماشین

 کوچه رس و کرد قفل را ماشین .بود بست بن اي کوچه در: نگریست اطراف به .کوبید پایین را کاپوت کلافه !بود
 روبرو ي کوچه داخل به رنگی طلایی شش و دویست !نبود اطراف این مکانیکی بدش همیشه شانس از رفت؛

 یجگ آنقدر چطور .ماند باز تعجب از دهانش .شد کشیده کوچه آن تابلوي به ماشین با همراه یزدان نگاه و پیچید
 شنل اب را بیمارستان سفید روپوش کلافه !است ایستاده شاگردش منزل روبروي ي کوچه است نفمیده که بوده

 شال داخل را دارش موج موهاي و چپاند کیفش در را اش مقنعه .میشد سرد داشت هوا .کرد عوض سیاهش
 به .بود شده تمام کارش میشد؛ تاریک داشت هوا .کشید دست چشمانش زیر خستگی با بعد و برد فرو سیاهش

 یخوب نمرات برکت به غزل نامزد ستار، خوشبختانه .آمد می بیمارستان این به کارآموزي براي گاهی غزل، لطف
 ي هفته دو مردك .بود آور عذاب برایش ستار هاي نگاه بدبختانه و داشت را هوایش بسیار بود، گرفته سایه که

 اتاق ي پنجره به را خود گام چند با !میکرد هیزي هم اش آینده همسر دوست به آنوقت بود؛ اش عروسی دیگر
 ماشین خود با .است فرد امروز که بود خوشحال چقدر .آمد می تندي باران نگریست؛ خیس خیابان به و رساند



 شاگرد هم، او بود؛ شده آشنا موسیقی آموزشگاه در غزل با .بود غزل و ستار عروسی دیگري هفته دو !بود آورده
 اراصر به اما نمیشناخت را دیگري کس فروغ و غزل جز اینکه با .بود مهربانی و زودجوش بسیار دختر .بود فروغ
 دوشش روي را کیفش بند که حالی در و کشید آهی .کند شرکت او عروسی مجلس در بود مجبور غزل

 بر هتازیان باران .شد خارج بیمارستان از کند برخورد ستار با اینکه بی خوشبختانه .شد خارج اتاق از میگذاشت
 : بود بلند ضبط صداي .افتاد راه به خانه سمت به و شد ماشینش سوار سرعت به .میکوفت هیکلش

 تاب بی ناز سرو کنارم بیا“
 ”مهتاب طاق زیر کنارم بیا

 .بود ایستاده شان خانه روبروي ي کوچه سر که خورد مردي به چشمش که میکرد طی را خیابان خسته
 دریا نسیم به ببازیم عطش“

 ”فردا طلوع تا برقصیم غزل
 .کرد نگاه آینه به ترس، با .کرد قفل را در میپیچید کوچه داخل به که حالی در
 بهاره ي ساقه کنارم بیا“

 ”ستاره پولک و برگ فرش رو
  !است عجیب زندگی چقدر که میافت در بیشتر سایه و میشد تر دور ماشین

 تو پیش شکنه می شعرم خمار“
 ”داره تو نفس شرابی عجب
 .بود دانشکده بدنام استاد بود، پیدا آینه از که مردي

 انتظارم در بهارم گل“
 ”کنارم بیاد سبزي حریق
  !بیمارستان جلوي هم تر قبل .بود کرده برخورد او به آموزشگاه در که مردي
 ردم این که اندیشید می خود با میفشرد ترمز روي را پایش ترس با که حالی در سایه میبارید؛ وحشیانه باران
 را نای !اي جمله عجب !کند برابري مرد این اصالت با بتواند که بود آن از کوچکتر آباد یوسف؟ میکند چه اینجا
 به ردم .بود ایستاده کوچه وسط .بود شده متوقف کاملا ماشین دیگر حالا .میگرفت بکار اش بعدي رمان در حتما
 را باران از ماندن دور قصد مرد این میتاخت؛ ها خیابان آلمان بر هیتلر مثل باران .رفت خود ماشین سمت

 اگر بود احمقانه !باف خیال احمق دخترك !است بوده باران نامش که داشته دوست را زنی روزي شاید؟ نداشت
 .رسید یزدان پاي مقابل که رفت عقب آنقدر !دیگر بود واقعی احمق یک او خب، اما میگرفت؛ عقب دنده

 درس ،ورزش زنگ بجاي کاش؟ میشد پیاده ماشین از باید راستی .کند باز را در یا دهد پایین را شیشه نمیدانست
 یکبار .ردک برنداز را ماشین اخم با یزدان .کند اکتفا شیشه دادن پایین به بود بهتر شاید .داشتند ”معاشرت آداب“

 آرام داشت اش شیشه که ماشین، ي پنجره سمت به که حالی در !فروغ آموزشگاه جلوي بودش؛ دیده هم دیگر
  ؟اومده پیش مشکلی استاد، سلام -: بود سپهر !حافظه مرسی: اندیشید خود با میشد، خم آمد می پایین آرام

 ؟ هست مکانیکی برا و دور این -: کرد دور هم از کمی را اخمهایش ... اول همراه مثل !بود جا همه لعنتی
  !میشه پیدا -: بود گرفته تصمیمی چنین احمقانه عقب دنده همان در سایه

 ؟ اومده پیش مشکلی استاد، سلام - .کرد اشاره خود ماشین به سر با



 ؟ هست مکانیکی برا و دور این -: کرد دور هم از کمی را اخمهایش ... اول همراه مثل !بود جا همه لعنتی
  !میشه پیدا -: بود گرفته تصمیمی چنین احمقانه عقب دنده همان در سایه

 الیح در نگریست؛ خویش ي کرده بغض رونیز به و کرد ریز را چشمهایش یزدان .کرد اشاره خود ماشین به سر با
 برمیگردم زود: گفت اي آهسته چندان نه صداي با ماشینش، به خطاب میکرد قفل را هایش درب سوییچ با که

 پسر
 پخش حال در آهنگ به حواسش سایه کاش افتاد؛ راه به ماشین .گرفت جاي سایه کنار و شد ماشین سوار بعد
 کمکتون بابت متچکر: گفت میبست را کمربندش که حالی در یزدان !بود می

 نه،؟ زندمی لبخند زیبا خیلی که بود گفته شد؛ تپلش ي گونه ي خیره یزدان چشمهاي .زد مهربانی لبخند سایه
  !استاد بود جبران: گفت سایه !بودم گفته من

 ؟کجا؟ کی؟ کردي اعتماد شیاد مردك این به تو !؟ سایه ... اعتماد .میکرد اعتماد فردي به اگر بود؛ جواب حاضر
 رضاي محض داشت را کدام !؟ خیر نیت یا درخشان ي سابقه؟ پاك چشمهاي؟ داشت چه مرد این؟ چرا

 ؟ پسره میدونید کجا از: پرسید درونش صداي کردن خفه براي؟ پروردگار
  !ایه نقره چون: گفت بدجنسی با !؟ بندازد دست !را او میخواست انداخت؛دخترك بالا ابرویی یزدان
 ؟ ماشینتونه به منظورم فهمیدید کجا از: گفت خنده با سایه !سنج نکته بیشرف !باهوش مردك
  !ماشینه منظورتون نگفتم من -: کرد نگاهش یزدان
 اهینش قول به خب اما .میرسد بنظر کننده گیج کمی گویشان و گفت سومی، فرد دید از شاید .شد سرخ سایه

  !میکنند نگاه بهم تنها نمیزنند؛ حرف دیگر نزدیکند یکدیگر به که کسانی نجفی،
  !؟نزدیک ببینم؛ کن صبر
 بود ماشینتون منظورم من: گفت خجالت با سایه

 شدم متوجه -
 میترسد مردها از که سایه مثل دختري براي جسارت از حجم این؟ نیست ماشین من منظور گفتید که شما -

 وبازگ را مرد حرفهاي ي کنایه و بزند حرف ها ماشین جنسیت از او با کند؛ ماشین سوار را مردي !بود زیاد خیلی
 چیزهایی از مرد این اما .بود یادگرفته دبستان سوم سال .دارد نزدیک و دور منظور دو که سخنی کنایه، .کند
 ادبیات داشت دوست چقدر ... آه !استعاره !ایهام !ابهام مثل ترسناکی هاي آرایه میگرفت؛ بهره کنایه از فراتر

 رچهگ !افسرده و امید نا پزشک دندان یک میشد تهش .برود تجربی که نمیکردند مجبورش خانواده کاش .بخواند
 : گسست هم از را افکارش یزدان جواب !بود امید نا هم حالا

  !نزدم منظورتون از حرفی اصلا گفتم من !نه یا بود ماشین منظورتون نگفتم من -
 سایه .بود ها صفسته این از تر جمع او حواس !کرد سر به دست یا و انداخت دست .پیچاند را او نمیشد !نمیشد
 هستید سنجی نکته آدم شما: گفت و داد جرات خود به بالاخره !نه یا بزند را حرف این که بود دودل

 بین نکته -
 !”جري و تام“ مانند ماند؛ باز سایه دهان
 تهنک -: کرد تصحیح کند پنهان صورتش آباد کجا نا در را اش خنده میخواهد بود مشهود کاملا که حالی در یزدان

  !تره درست بین



 کاملا بله،: گفت جویده جویده سایه
 اضطراب این به پی صورتش، شدن سرخ و دستهایش کردن عرق از یزدان میکرد آرزو دل در .بود شده دستپاچه

 من حالا ممیتون: گفت یزدان !بین نکته ببخشید، ... سنج نکته مرد این از کرد پنهان را حسی میشد مگر اما !نبرد
 ؟ بپرسم شما از سئوال یک

 شاد ار جمعیتی خصوصیت این با که نگیرد او از را پرتی حواس این خدا بگیرد؛ را زبانش جلوي نتوانست سایه
 بپرسید اما ندادید منو جواب شما گرچه -: میکند

 ؟ بپرسم شما از سئوال یک من حالا میتونم: گفت یزدان .پرید بالا یزدان ابروهاي
 شاد ار جمعیتی خصوصیت این با که نگیرد او از را پرتی حواس این خدا بگیرد؛ را زبانش جلوي نتوانست سایه

 بپرسید اما ندادید منو جواب شما گرچه -: میکند
 ايبر !نازلی مثل میفهمید؛ را ها نگاه معنی کاش که کرد آرزو سایه زد؛ برق چشمهایش .پرید بالا یزدان ابروهاي

 بفرمایید یعنی: گفت بود زده که گندي دادن جلوه بهتر
 !همردان و زیبا میخندد؛ زیبا چقدر که اندیشید سایه .داد نشان قهقه شکل به را خودش بالاخره پنهانی لبخند
 تصحیح براي بفهممد اینکه جاي بنگرد، یزدان هاي خنده به ها احمق مثل که بود شده باعث احساس فوران
 پنهانش در سعی که خشمی با شد؛ عصبانی خود سوتی از !دوم نه میکرد، حذف را اول بخش باید اش، جمله
 ؟ بپرسید نمیخواید: گفت داشت

 خودش مگر اما .”بپرسم رو چی“ بپرسد و باشد پرت حواس خودش، مثل هم مرد این کاش که کرد آرزو دل در
  !؟است ”بین نکته“ بسیار استادش که بود نکرده اعتراف پیش مدتی

 ؟ سبزه آتیش بنظرتون که بود این سئوالم -
 فرا را ماشین سکوت شد باعث کار این !مرد این داشت خوشرنگی چشمهاي چه کرد؛ نگاهش گیجی با سایه

 : رسد گوش به پیش از بیش ضبط صداي و بگیرد
 دریا تور مثل بگیرم بذار“

 ”فراري ماهی آغوش، در رو تو
  !اي تیره چشمهاي چه: اندیشید می خود با که بود یزدان اینبار و شد درشت چشمهایش

 تاب بی ناز سرو کنارم بیا“
 ”مهتاب طاق زیر کنارم بیا

  !نمیدونم: گفت میکرد کم را ضبط صداي که حالی در سایه
  !بود حواسش اینبار که بود عجیب

 شدم ضایه حسابی: اندیشید خود با سایه
  !ضایع نه، ضایه
 هرچی حالا

  !سیا دورنیه حس یک شدن ضایع
 ؟ نکن صدا سیا منو نگفتم صدبار



 هاي درگیري همین هم اش پرتی حواس دلایل از یکی .میشود درگیر هم خویش درون صداي با !دیگر است سایه
 بز،س از شاعر منظور شاید -: داد توضیح بنگرد راست به اینکه بی و کرد جمع بنفس اعتماد اندکی !بود درونی
 بوده سرزندگی منظورش شایدم ... سرده که آتیشی یعنی ... بوده سردي
 !او مانند؟ بخواند تجربی جز دیگري چیز که داشته دوست روزي هم دخترك یعنی میکرد؛ نگاهش مات یزدان
  !او مثل .برداشت داشتبرد روي از را موبایلش سایه

 می یزدان اگر بود احمقانه داد؛ گوش پشت را شالش سایه !میکنند را کار این ها خیلی !کن تمامش یزدان،
 روي را موبایل که حالی در سایه !بود احمق سایه مانند هم او خب، اما .زیباست دخترك گوش که اندیشید
  !هست مکانیکی برا و دور این که بپرسم سیاوش از بذارید: گفت میگذاشت گوشش

 خري کدام سیاوش: بود مهمتري سئوال درگیر مغزش فعلا .است شده زحمت باعث که بگوید رفت یادش یزدان
 ... که نکند !؟بود

 نشده طوریش ماشین بابا، نه ... میخوام مکانیکی آدرس سلام،؟ سیاوش الو -
 از میمیص اینطور سپهر که بود کسی چه مرد این اصلا .برد فرو اش مالیخولیایی افکار در بیشتر را او سایه صداي

 !ریخت بهم را همه سیاوش که میرسید خوبی نتایج به داشت تازه !مزاحم مردك؟ میخواست مکانیکی آدرس او
 پشت زا یعنی؟ بودند نکرده صحبت هم با تلفنی تابحال چون تنها؟ نمیکرد صحبت اینطور او با سپهر چرا اصلا
 قطع را تماس سایه !آورد نمی گیر را اش شماره هفته همین اگر بود عرضه بی؟ میکرد برخورد صمیمی تلفن
 : میداد جلوه تر عادي را ماشین سکوت که بود ابی صداي تنها .کرد

 دنیا اهل همه بخوابن بگو“
  !خودش براي بود شاد هم ابی این: نشست سایه لب روي لبخندي ”ما شب از مونده نیمه یک هنوز

 مکانیکی اینم -: ایستاد ماشین .بود درهم همچنان یزدان اخمهاي
  !داشت نامزد دخترك

  !باشد داشته خب
  !نبود درست اخلاقی نظر از اینکار
 ؟ ندارد نامزد او که نگفت رحمانپور مگر اصلا؟ عزیز وجدان میزنی حرف اخلاق کدام !؟ اخلاق

  !نکش گند به دیگري شوم ي مژده با را ات زندگی !کن فراموشش اینبار !یزدان کند فراموشش
 را ماشین در که وقتی خصوصا بود؛ اعصابتر بی خودش البته .بود اعصاب بی بددهن خودش مثل هم وجدانش

 خداحافظ متچکرم،: گفت کند نگاه را سایه اینکه بی و گشود
 گام یمکانیک داخل به ابهت با که نگریست او درشت و قامت بلند هیکل به سایه .بست را در و شد پیاده هم بعد

 دالپ روي را پایش که حالی در سایه .است شده خراب کسی چه ماشین که بود پرسیده او از سیاوش .برمیداشت
 دوستم براي میگفت که وقتی باشد؛ نشینده را حرفش یزدان که کرد دعا میفشرد گاز

 ؟میشد محسوب او دوست یزدان یعنی
 
 
 



 معصوم هاي واره غزل:  دوازدهم فصل
 
“You may have my number 

 باشی داشته شمارمو شاید
You can take my name 

 بپرسی اسممو میتونی
But you never have may heart 

 ”بیاري بدست قلبمو هیچوقت نمیتونی اما
 

  !نیمه دو بین: گفت بشود شاید بود؛ مانده ستار و غزل عروسی به هفته یک و میگذشت روز آن از هفته یک
 این با اش آشنایی از ماه پنج و بود دي اول ي هفته !بود نیامده سپهر چپاند؛ کیفش داخل را ها برگه خشم با

 یاتفاق نکند .آمد نمی کلاس سر دخترك که بود اولینباري این ماه، پنج از بعد .میگذشت پرت حواس شاگرد
 ؟ باشد افتاده برایش

 ؟ مربوط چه تو به باشد، افتاده خب
  !دیگر هستم استادش من خب

 ؟ بیمارستان جلوي شاگرد کردن سوار: نوشتند استاد یک وظایف در
  !نبود شاگردم هنوز آنموقع ضمن، در باشد؛ افتاده برایش اتفاقی بود ممکن

 ؟ نبود شاگردت هم آنموقع؟ چطور خانه تا رساندنش
  !است پرت حواس دختر یک فقط اون کن، بس

  !مردها از ترس داراي و
 ؟ شوم نزدیکش میخواهم من مگر باشد، خب

  !نخواهی که نمیکنم تضمینی
 و او تنها کلاس، در شد متوجه و گذاشت دوشش روي را کیفش کنه، خستگی این و نابسمان افکار این از کلافه
 و جست مشغول سخت دختر !سپهر دوست بود؛ نوروزي نوشین: کرد برنداز را دختر اندکی .هستند دیگري دختر

 ؟ میگشت چه دنبال: کرد نگاهش یزدان .بود کیفش در جو
 .نداشت خوبی احساس بماند تنها کلاس در دختري اینکه از و بود وقت آخر

 ؟ کنم کمکتون میتونم -
  !هیچوقت نداشتند؛ اهمیت برایت دانشجوهایت

  !داشت کار او کارهاي ي همه به لعنتی، !کند خفه را بود، شده بیدار بسیار جدیدا که وجدان این میشد کاش
 الان: گفت ترس با بود شده خیره جایی به که درحالی دخترك .بود تر جمع سپهر از اندکی حواسش نوشین
  !متچکر میکنم، پیداش
 از؟ میترسد چه از دخترك زد؛ پوزخندي !بود بسته در: کرد دنبال را او نگاه رد و چرخید پاشنه روي فرز یزدان

 !اي افاده لق دهن: آورد می جا هم را او حال .بود گفته اش درباره چیزهایی آفرین نوش لابد؟ او با بودن تنها



: کرد خطور ذهنش به شومی فکر انداخت؛ دختر ي ترسیده چشمان به نگاهی .چرخید نوشین روبه دوباره
 مانجا کاري: گفت جذابی صداي با؟ نه داشتند، را یکدیگر ي شماره معمولا دوستان بود؛ سپهر دوست دخترك

 بدم انجام میشم خوشحال اما ... میکنید تشکر که ندادم
 نیست خاصی چیز استاد، کردم عرض -: زد مصنوعی فوق لبخندي دختر
 میزت رو کلاس میخوان که بیرون بفرمایید لطفا پس -: دادن هل کمی کشیدن، کمی انداخت؛ بالا ابرویی یزدان
 کنن

 اردو و گذشت یزدان کنار از سرعت با !است دیوانه مردك گفت می خود پیش حتما کرد؛ نگاهش متعجب نوشین
 ؟ نوروزي خانوم: گفت همیشگی صلابت با یزدان که میرفت پایین را ها پله داشت .شد راهرو

 ؟ بله: پرسید اخم با و برگشت سرعت به نوشین
 -تصنعی البته - خونسرد لحن با یزدان !بود کرده بیرونش کلاس از یزدان که بود برخورده دخترك به آخی،

  !امروز نبودن دوستتون -: پرسید
 ؟ دوستم کدوم -: داد جواب گستاخی با نوشین !آورد می جا را لقش دهن خود حال کسی کاش
  !سپهر -: داد تکیه ها پله کنار ستون به و کرد جیب در دست یزدان

 اکج از شما -: کند برخورد او به پسر یک شد باعث و کرد طی سرعت به را یزدان به مانده ي پله چند نوشین
 ؟ منه دوسته سپهر میدونید

 اعثب سرش پشت حرفهاي قطع، بطور !باشد پسندیده را دو آن از یکی یزدان شاید اینکه از بود ترسیده حتما
: فتگ بدجنسی با و زد لبخندي !بگیرد گل را آفرین نوش دهن باید فرصت اولین در !است شده دخترك ترسیدن

  !داشتمتون نظر زیر
 ؟ واقعا: گفت تعجب با نوشین .بودند توجه بی حضورشان به و میگذشتند کنارشان از دانشجوها

 که معلومه: گفت جدي !دادن هل و کشیدن تکنیک همان کرد؛ اخم ناگهان یزدان !بود ساده احمقش، رفیق مثل
 اییکس و سازا شایعه با من باشید مطمئن اما !شنیدید کی از مهمتر همه از و شنیدید من از چی شما نمیدونم !نه
  !نیستم مهربون اصلا میکنن، باور رو اونا که

 میگفت که وجدانش جواب در !برسد سپهر گوش به مزخرفات این نمیخواست کشت؛ حجله دمه باید را گربه
  !خفه: گفت “ !جدیه قصدت پس“

 ؟ بودید قبلا مگه: زد غر لب زیر نوشین
 ؟ چی -

 هیچی: گفت ترس با !بود نکرده را یزدان تیز گوشهاي فکر پرید؛ جا از دختر
 ؟ ندادید منو جواب خب -: میکرد کشف را غیبتش دلیل باید حتما افتاد؛ سپهر یاد
  !نپرسیدید سئوال -
 پرسیدم چرا: گفت صلابت با !بود پرت حواس دوستش مانند هم کمی نوروزي کاش شد؛ بلند نهادش از آه

  !بود نیومده سپهر فرمودید فقط !نپرسیدید -: داد جواب سماجت با هم دختر



 ستید یزدان .رفت عقب قدمی و کرد نگاه او درشت هیبت به ترس با نوشین گرفت؛ ستون از را اش تکیه یزدان
؟ دهنیوم چرا دوستتون سوما، ... میپرسم حالا دوما، ... کردم عرض اولا،: گفت منقبض فکی با و کشید ریشش بر

  !پرسیدم که حالا چهارما،
 وماد ... بود تکراري چهارمتون و اول ي جمله اولا،: گفت است نکرده فکر حرف این زدن براي بود پیدا که نوشین

  !باشه داشته ربطی شما به نمیکنم فکر
 !دکن خیس را شلوارش دخترك تا کند اخمی بود کافی تنها بود سپهر اگر .شد سرازیر ها پله از سرعت به بعد

 خلاقا خوش انقدر دیگه ببینم احترامی بی که بعد ي دفعه راستی،؟ میکنید فکرم شما مگه: گفت خشمگین
  !نیستم

  !چموش دخترك داد؛ تکیه ستون به
 

*** 
 

 سرما دیروز .مینگریست سقف به و بود کشیده دراز مبل روي .میگذشت نوروزي سماجت و او صلابت از روز دو
 مهربانی و رونیز خرابی آباد، یوسف موقع بی باران از بعد بود؛ او با ویروس این هفته یک واقع در .بود خورده
  !سپهر بیموقع

 لمث بگویم است بهتر .بود زده قدم باران زیر ها دیوانه مثل خانه، به برگشتن بجاي اما بود؛ رفته داروخانه به
 درد سرش .بود کرده کز اي گوشه و داشت بغض خودش، مثل هم عینک بود؛ تار دیدش !دیوانه مردك !ها عاشق
 شدیدي درد گلو !میلرزید هنوز اما بود؛ پوشانده خود دور ضخیمی پتوي .لعنتی خاطرات این هجوم از میکرد
 الاب داشت بدنش دماي .میکرد خس خس قبل، ساعتی هاي سرفه از اش سینه !میکرد تشدیدش هم بغض داشت؛

 بلند جا زا سرعت به .میکند عرق که بود گفته یکتا؟ نمیکرد عرق چرا پس ... تند تبی داشت، تب .میرفت بالاتر و
 پرت اي گوشه بود مانده برایش که قوایی تمام با و کرد باز خود دور از خشم با را پتو؟ میلرزید هنوز چرا .شد
 کمند مگر؟ میکند عرق زود تند تب بود نگفته یکتا مگر !داشتند ضعف هایش ماهیچه میکرد؛ درد بازویش .کرد

 .گفت را این دید را مطلقه مرد این بد حال که کسی هر ... گفت هم آتنه حتی غزل، هامون، خسرو، یاسر،؟ نگفت
 لمث سرش، مثل میکرد؛ درد گلویش .نشست زمین روي !گفتند دروغ او به نداشتند؛ را وزنش تحمل زانوهایش

 !وردآ می کاش !بیاورد بالا را بغض میخواست انگار آمد؛ بالا گلویش سیبک !اش شکسته قلب مثل اش، سینه
 شوقمع دیدن با که لعنتی قلب یک !تبدارش قلب نه تبدارش، تن نه؟ نمیکرد عرق چرا پس میسوخت؛ پلکش
 ارکتپ روي را سرش !میکند عرق زود تندت تب ... میکند عرق گفتند .افتاد تندش تب یاد داروخانه، جلوي سابق
 ثبت درآوردند، هم عقد به را دو آن که نفرینی شب آن از بعد حداقل کاش آمد؛ بالاتر بغض .گذاشت خانه سرد

 اش شناسنامه دوم ي صفحه دیدن دل هم سفر وقت حتی !منقبض دردناکش گلوي و شد باز دهانش .نمیکردند
 ... دروغگو خسروي !را احساس بی پارکت زدند چنگ دستهایش .نداشت را

 بیهودست امضاها که بود گفته
 است سفید هایشان شناسنامه بود گفته
 شود ثبت جایی قراردادي ازدواج این نمیگذارد بود گفته



  !بود گفته دروغ
  !نبود دادي قرار پسرت براي ازدواج این پدر، بی
  !نزد ات برادرزاده نام به الهی در برجی او
  !زد دخترك بنام را قلبش او
 ... که وقتی فایده چه؟ فایده چه اما

  !بود مطلقه مرد یک
 پهنش هاي شانه !کودکش از داشت سونگرافی عکس یک تنها او !را بغض این کرد استفراغ .آورد بالا بالاخره

 این هب نمیتوانست ... نمیتوانست دیگر .کرد جمع شکمش در را زانوهایش و چرخید .میکرد فکري باید .میلرزیدند
 میماند وضع همان در موقع آن اگر شک بی .میرفت بیمارستان به باید ... میمرد میلرزید؛ تنش !دهد ادامه وضع

 !میمرد
 

*** 
 

 ... نمیدانست !کیست نمیدانست !کجاست نمیدانست
 ؟ ناصر یگانه آقاي -

 ... شنید ها دست دور از را زنی صداي
 و بود خشک دهانش !بودنشان دوخته بهم گویی بود؛ سنگین پلکهایش .بود آشنا نهایت بی برایش که صدایی
 ؟ میشنوید منو صداي -: برد فرو درهم را اخمهایش زن صداي .میسوخت نهایت بی راستش دست پوست

 ... آشنا نهایت بی زن صداي !نداشت اینکار براي اي انگیزه شاید کند؛ باز را چشمهایش نمیتوانست
 ؟ استاد -

 : کرد باز آرامی به را چشمهایش .کردند باز را پلکهایش دوخت .شدند دور هم از ابروهایش؟ استاد
 ؟ برد یاد از را خاص صداي این میشد مگر
 ؟ نکند باز چشم و شود خطاب ”استاد“ صدا این توسط میشد مگر
 سرش و فشرد هم روي را پلکهایش اخم با !خودش فروغ بی چشمان همرنگ نوري زد؛ را چشمانش کهربایی نور
  !چشماشونو کردن باز: گفت هیجان با دختر .کرد کج گردنش بسمت در را

 کرده حس هم را شادي او، صداي دیگر هاي لایه در که میکرد فکر یزدان چرا پس .داشت هیجان تنها دختر
 -: خورد گوشش به هم دیگري مرد صداي !است رسانده آنجا به را خود چطور آمد نمی یادش ... بود گیج؟ است
  !نبوده که کما !دیگه بوده سرماخوردگی تب؟ نشه بیدار داشتی توقع
 یزيچ دومین .بود اورژانس ي شده کشیده ي پرده دید که چیزي اولین .گشود اندکی را چشمهایش !لعنتی ستار

 و ردک دنبال را نگاهش رد .بود شده خیره دیگري سمت به که بود ستار هیز چشمان گرفت قرار دیدش مقابل که
؟ میکرد چه اینجا او مینگریست؛ خیره را او داشت اش تیره و مشتاق درشت، چشمان با که رسید سپهر به

 ... میرود قبع کمی سپهر حرکتش این با که ببیند میتوانست اما بود تار دیدش هنوز کرد؛ باز بیشتر را پلکهایش
 ورتص کنار مویی دسته بود؛ رفته عقب کمی اش مقنعه و داشت تن به بیمارستان سپید لباس !ترسو دخترك



 یدارب شازده عجب، چه: گفت ستار؟ کند لمس را آنها تا میبرد پیش دست اگر میشد بد خیلی .میچرخید گردش
  !همایونی خواب از شدن
 هم کنار زیبا چقدر .بود خرمایی تارهاي آن ي خیره .نمیکرد نگاه ستار به .میرقصید باد وزش در هنوز طره

 بتهون ده سمفونی گویی !قلم مشکین شاهرخ از زیباتر طبیعی؛ گیتار اي قهوه سیمهاي این میرقصیدند
 شکنب داشت که بود آورده گیر وقت لعنتی ستار لغزیدند؛ هم روي صدا با چشمانش مقابل انگشت دو !مینواختند

 اي زده خجالت لبخند و داد مقنعه داخل را موهایش است، شده معذب گویی که هم سپهر حرکت این با !؟میزد
 ماومد چطوري من: پرسید بود گرفته که صدایی با و شد خیره روبرو به !مزاحم ستار کرد؛ منقبض را فکش .زد

 ؟ اینجا
 که ستار صداي !بار و بند بی این نبود هم دعا اهل آخر دهد؛ را جوابش سپهر که میکرد آرزو ها بچه پسر مثل
  !آوردت هامون -: ریخت فرو اش کودکانه آرزوهاي کاخ شد بلند

 اهمیت اینها؟ بود شده خبر با او بده حال از چطور هامون اما است؛ نیامده اینجا به خودش پاي با که بود مطمئن
 هیز مردك میچرخید؛ سپهر دور مدام که بود ستار چشمان هیزي او براي مهم چیز تنها حاضر، حال در .نداشت

 ؟ میخواست چه دختر این صورت جان از
  !بودي کرده نگاه چهره این به کم خودت اینکه نه

 نمیکردم نگاه بد چشم به من
  !میگویی راست که تو آري،
 ؟ میکرد چه آنجا سپهر اصلا

 که قتیو آنهم؟ آنجا سایه دیدن بود عجیب !میکند کار بیمارستان همین در که بود گفته اولینبار خودش !لعنتی
 هک دنیاست کوچکی اوج اما !نبود عجیب قسمت این نه،؟ آمدند می بیمارستان این به اساتید و دانشجوها اکثر

  !غزل دوست یا و !باشد فروغ شاگرد سپهر
 

*** 
 

 ؟ پیرمرد چطوري -: شد نمایان هامون کوتاه قامت و رفت کنار اورژانس ي پرده که میکرد نگاه سرمش به
  !خروس بهترم تو از -

 ؟ نه اینجا شدي موندگار -: آمد طرفش به و خندید هامون
  !میرم شه تموم که سرمم چشمتو کوري به -: داد جواب و کرد آنطرف را رویش
 ؟ خانومی قهري -: داد قرار او صورت مقابل را صورتش هامون

 دهنتو ببند -
 !بیوفتی تب یه با که نبودي نانازي انقدر که تو بابا -: کرد ول تخت کنار صندلی روي را خود و خندید هامون

  !سمه حاملگی تو عصبانیت درضمن
  !میکنم تحملت دارم فقط -

 کنی تحملم باید سرمتم شدن تموم از بعد خب ولی ... میدونم -هامون



 ؟ چرا -
 گردونم برت باید خودمم متاسفانه رسوندمت، اینجا تا من چون -هامون

  !روش اینم کردم، تحملت اینهمه که من خب !نظر اون از آها، -
  !خونه گوشه بودي شده خشک گراز مثل که نبودم اگه من بدبخت -هامون

 ؟ میکردي غلطی چه اونجا تو ببینم اصلا -
 تعارف باهات میدونی، که منم ... ندادي جواب زدم زنگ ... بدم کارت بودم اومده -: زد لبخند بدجنسی با هامون
 تو اومدم انداختم کیلید !ندارم
  !کلید -: کرد تصحیح و کشید ریشش بر دستی یزدان
 ... لغت ملا بابا برو -هامون

 تموم نسرمتو دیگه کنم فکر: گفت خجالت با که شد سایه متوجه مرد هردو نگاه .شد ساکت پرده شدن کشیده با
  !باشه شده
 ایهس ظریف دستهاي به هامون .آمد تخت سمت به پایین سري با سایه .بودند شده خیره برداشتنش گام به هردو
 را اندامش و چهره تمام وقاحت، با اندکی .بود یزدان دست از سوزن کردن جدا مشغول دقت با که شد خیره

 .میکرد نگاهش خشم با داشت که خورد یزدان خون در غرق چشمهاي به آمد پایین که چشمش .کرد بررسی
 را هپنب .باشد داشته او دست با را برخورد کمترین داشت سعی کودکانه چقدر دخترك برداشت؛ اي پنبه سایه
 نشه کبود تا بدید فشار: گفت عادي شاید لحنی با و فشرد یزدان دست روي

 عسلی !داشتند عجیبی رنگ چه شد؛ روبرو او چشمان با بدش شانس از که برد بالا یزدان دست از را چشمانش
 گفته که اي جمله شرم از را خجالتی دختر این صورت شیطنتشان، با که درشت، چشمهاي این؟ زرد یا بودند
 خود به یزدان صداي با که بود گر نظار را او رفتن مسیر هامون !شوند اتاق از او کردن فرار باعث و کنند سرخ بود،
  !شد تموم -: آمد
  !؟ بود اینجوري چرا این -: چرخید یزدان اخموي ي چهره سمت به
 ؟ برنمیداري چرونی چشم از دست هنوزم اونوقت مرغا قاطی میري داري؟ نمیکشی خجالت تو -
 ودب گفتن ما از ... باشه کثافتکاریا این اهل نمیخورد بش ... گرفته چشمتو نکنه؟ چیه؟ دارم چیکار تو با -

 لبخندي دختر سرخ ي چهره آوردن یاد به از .فشرد دستش روي را پنبه .شد او به پشت و برخاست جا از یزدان
 .بود نشنیدن مام از: گفت لب زیر و نشست لبش روي

 
 

*** 
 : خواند خواهید آینده در
 ؟ یادته کند سرمتو که پرستاره اون یزدان: گفت زده بهت هامون شدند دور که داماد و عروس از

 ؟ چطور آره، -یزدان



 به روبرویش مرد پهن هاي شانه میان از آفتاب بود؛ نشسته بهارنارنج میز پشت !وایساده روبروت -هامون
 بیرون ایش قهوه و چروك شال از که سرکشی ي طره و راند لب روي لبخندي .میکرد درازي زبان او چشمهاي

 ؟ خبر چه -: زد لبخندي متقابلا هم نوید .بازگرداند جایگاهش به دوباره را بود پریده
 و خواهشی ي جمله از بعد البته بود؛ آمده بیرون دهانش از او پیش نشستن از بعد که بود اي جمله اولین این

 “؟ بشینم اینجا میتونم“ ي مودبانه
 ... نوید
  !هیچی -: انداخت بالا شانه

  !نشد که هیچی -: نشست مرد لب روي لبخندي
 ورد باري چند .بود شده صمیمیانه روابطشان خیلی شان آشنایی از بعد ماه چند این در که مهربانی مرد !نوید آه
 نادري هکاف و ملت گالري تا مرکزي کتابخانه از ... شهر تئاتر تا آزادي سینما از رفتند؛ بیرون هم با نانازي چشم از
 وير .رادان بهرام دیدن بخاطر کشیدند انتظار را ویونا کافه .گشتند را تهران ... فرهنگ پاساژ تا لاله پارك از ...

 فاقآ کاوه براي .رقصاندند ها خیابان کشی خط امتداد در را پاهایشان و شدند سوار ولیعصر ایستگاه هاي صندلی
 ار شکلاتی بستنی سرماي و کردند متر پا زیر را فاطمی ها صبح .بگیرد مجوز روزي که کردند آرزو و خواندند
 بازي الدنب ایرانشهر با .کردند پولدار را گلستان پاساژ فروش اسنک و دویدند را شفق پارك باران ها ظهر .لرزاندند

 نمیدانست کسی را قدرش که مردي یاد به گریستند، را گالري وسط درختهاي عصرها، و کردند
  !عالی رفیقی و بود دوست هنر نوید

 جلب باعث که بود شباهت همین اصلا شاید .انداخت می بزرگترش برادر سروش، یاد را او فرش و سیاه موهاي
 .شد متعدد قرارهاي بعد و کتاب آن ي نویسنده بعنوان نامش گفتن و او اعتماد

 ؟ سیا شباهتش خاطر به فقط
 با اريد دوست ... صحنه رو میره العاده فوق تئاتر یه شب فردا راستی، -: میشکست را سکوت که بود نوید هم باز
 ؟ بریم هم

 رتش تی همراه بود؛ دلبازي و دست مرد نوید .میرفتند تئاتر به پنجشنبه هر تقریبا و بودند شده هم صمیمی
 گیبزر بینی !ریش گاهی و میگذاشت سبیل گاهی .داشت اي کودکانه و جالب تیپ !اش کارتونی و دار طرح هاي

 .بود نکرده تجاوز خود حد از ماه چند این توي .آمد نمی چشم به زیبایش هاي چشم مقابل در که داشت
 میرفت راه او با فاصله با همیشه
 داشت لب روي لبخند همیشه
 بود مهربان همیشه
 میگفت سخن او با مودبانه اما صمیمی همیشه
 میگرفت برایش حافظ فال همیشه
 میخواند سهراب لب زیر همیشه

 چیدهپی از یکی روزي مرد این نمیگنجید سایه باور در که ساده، آنقدر .بود ساده و پیله شیله بی همیشه نوید
 ؟ تئاتري چه -: شناخت بیشتر باید را نوید نشست؛ لبش روي لبخندي !است بوده ها ترین
 ؟ نداري اعتماد من ي سلیقه به -: کرد تصنعی اخمی نوید



  !نه: گفت شیطان و انداخت بالا ابرو سایه
  !نمیکردم انتخاب رو تو که بودم سلیقه بد اگه -

 ي ههم مانند که بزنند حرف شان دوستی ي رابطه از صریح انقدر که بود نشده تابحال شد؛ خشک سایه لبخند
 ؟ شدم انتخاب مطمئنی -: پرسید برسد بنظر عادي لحنش میکرد سعی که حالی در !نبود ها دوستی

  !افتادي تور توي فقط ... نشدي انتخاب تو !نه راستش -: آورد در را کردن فکر اداي و زد چانه زیر دست نوید
 ؟ شنبه چند میشه شب فردا؟ شب فردا گفتی: گفت بعد !آرایش بی ... آلایش بی ... خندید سایه

  !دیگه جمعه -
  !بود غزل عروسی که فردا ... که فردا گرفت؛ گاز را زبانش سایه

 دعوتم دوستم عروسی فردا من ... من ... نوید ... راستش خب: گفت من و من با
 زد تلخی لبخند نوید
 .داشتند لانه روشنفکران کیف در که تلخی هاي شکلات همان مثل ... تلخ
  !عروسیشه فردا منم قدیم دوستاي از یکی ... جالب چه: گفت طعنه با بعد
 نبشج همه آن از خسته و بودند نشسته وي پارك اتوبوس ایستگاه در وقتی دیروز، نوید .شد بلند سایه نهاد از آه
 گانهی و خودش او، گفت که میکرد غروب داشت آفتاب .میشناسد را غزل که بود گفته بودند شده خیره روبرو به

 در را هامون .شدند آشنا هامون با که بوده آنجا اصلا و میرفتند لندن کالج به ها تابستان هم با سه هر ناصر،
 وراند روزگاري دوست، چهار این پس !میکرد نگاهش ستار مانند که همان بود؛ دیده ناصر یگانه کنار بیمارستان

 میخوادن دلت من مثل هم تو شاید کردم فکر -: کشید چشمانش بر دستی کلافه نوید !میگذراندند هم با را خوشی
  !بري
 یرغ بطور آنهم بودند، شده نزدیکتر بهم که هفته یک این در !دوباره بود کرده مغموم را نوید .شد ناراحت سایه
 او تا ستمیب بکار را تلاشش تمام سایه و میرفت فرو خود در غمگین نوید، که بود زیادي زمانهاي !پیشبینی قابل

  !میکرد تلاش باید هم باز حالا .کند شاد را
  !نمیشناسم کسو هیچ که برم جایی اینکه از متنفرم میدونی که تو ... نرم میشه ناراحت -

 تار،س با !میشی آشنا خب -: کرد پایش دادن تکان به شروع و فشرد تر محکم را چشمانش انگشتانش با نوید
 ... هامون

 میشناسم رو فروغ و غزل فقط من ... نوید کن بس -: بشنود دیگري چیزهاي مبادا تا پرید حرفش میان سایه
 شم آشنا کسی با نیست قرارم !همین ... اونجا
 ؟ میدي قول -: پرید حرفش میان نوید
  !کنم امید نا عروسیش شب رو کسی نمیخوام ... نرم اگه میشه ناراحت غزل -: پرید نوید نرف میان هم سایه
 لعنتی: داد ادامه و شد خیره بیرون به غمگین بعد
 هجوم از میزدند، برق که چشمهایی دوخت؛ نوید چشمهاي به و گرفت خیابان از را نگاهش !بود گرفته هوا

  !نوید میومدي توام کاش -: کرد زمزمه لب زیر !اشک هجوم از شاید یا ... احساس



 اونجا ... شهنمی !سایه نمیتونم: میگفت وار ویبره که وقتی صدایش مثل میرقصید، گردنش در نوید گلوي سیبک
 بهت ... بدم بازیش که هلن طرف اومدم مرده زنم که حالا کنن فکر نمیخوام ... باشه هلنم شاید ... هست هامونم

  !داره من به احساسو همون هنوزم هلن ... بودم گفته که
 زیبایی بلند و طلایی موهاي روزي که بود شنیده نوید از !دخترك این نمیدانست آن از چیز هیچ که زنی !هلن

 .میدارد نگه کوتاه را موهایش هم هنوز حتی .است تراشیده آنها تیغ با او، سوي از شدنش طرد از بعد که داشته
 است شده خاموش برقشان سالیست چند که براقی آبی چشمهاي البته و

 بلیط فص در دیگر یعنی؟ برود یادش را نوید تا نمیشود رد ولیعصر راه چهار اتوبوس ایستگاه مقابل از هلن یعنی
 ؟ نمینشیند بهارنارنج میز پشت دیگر؟ ایستد نمی تئاتر
 ؟ نمیخواند سپهري سهراب دیگر

 راموشف نتواند هلن مثل هم او نکند .بودند زیبا بنظرش هفته یک این در که خطرناکی چیز همه این از ... ترسید
 ؟ کند

 ؟ بتراشد را موهایش باید هم او یعنی
 ؟ کند گوش آفاق کاوه عمر آخر تا نتواند نکند
 ؟ ببیند خیانت نکند
 ؟ برود و بگذارد را او بود روزهایش این ي غزلواره که نوید نکند
 ؟ یارش هاي هرزگی مقابل در باشد سکوت به مجبور غزل مثل او نکند

  !گرفتن شات لانگ براي نه .میگیرد فاصله فکر در غرق زوج این از دوربین
  !داستان ي آینده بسوي بزرگ گامی برداشتن براي

 دارد نگهش زنده تا کرد رهایش بود، نیلوفر ي غزلواره که هامون
 شد دیگري ي مژده هم، یزدان ي غزلواره

 ؟ نزند دم و بسوزد خیانت در هم ستار معصوم غزلواره نکند
 ؟ باشد نداشته اي غزلواره هیچوقت پرتو نکند
 ؟ شود هلن ي غزلواره سایه، ي غزلواره نکند
 ؟شوند تراژدي به تبدیل مسموم و معصوم هاي غزلواره این نکند

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ها چشم آن:  سیزدهم فصل
 
 دفترم توي شده خیره چشمهاي آن“

 ”سرم در شبهات، به میکنم گریه که
 

 : گوشش در هدفون و بود روشن مقابلش تاپ لپ
 مینویسم مینویسمشان، هربار“

 ”آورم می کم مقابلشان در هربار
 گرچه میشد؛ پخش تلویزیون از که بود شده وحش حیات مستند ي خیره روشن، ي صفحه به توجه بی او اما

 دوربین !میدید ”بقا راز“ و بود شده ولو مبل روي او آنوقت بود، غزل عروسی امشب .بود دیگري جاي حواسش
 .کرد زوم گرگی چشمهاي روي

 آبجو گیج سرخوشی، میان غم این“
 ”تو چشمهاي آن میشود، شعر من از

 از ار استادش چشمان خاص رنگ میشد مگر !بود دیده نیز دیگري جاي را رنگ این: نشست اش پیشانی بر اخمی
 ؟ ببرد یاد

 ”بیشتر چه هر من و اند من عاشق که“
 ؟ زرده گرگا این چشماي: پرسید نانازي از حال همان در و دوخت تاپ لپ به و گرفت تلویزیون از را نگاهش

 ؟ چیه زرد؟ مادر وا -
  !کهربائیه میگن بهش -: داد ادامه نانازي که بود نشسته کیبورد روي دستش

 مردم انگار من و نیستی که تو از“
 ”خوردم بست بن به سالهاست که من از

 رنگ داراي کهربایی چشمان: افتاد بکار google جستوجوگر موتور و کردند حرکت سرعت به انگشتانش
 .ودشمی دیده حنایی رنگ ته یا مسی رنگ با طلایی یا زرد به مایل ايقهوه از ايسایه مانند که است یکدستی
 که است زردي رنگ یعنی lipochromes لیپوکروم باشدمی رنگ این آمدن وجود به مسبب که ايرنگدانه

 ایجاد به منجر ملانین از کمی غلظت با لیپوکروم از بالایی بسیار غلظت .دارد وجود نیز سبز چشمان در همچنین
 در شتربی و بوده نادر بسیار جهان سراسر در چشم رنگ این .گرددمی یافت ندرت به که شودمی زیبایی رنگ سایه

 هب هستند گرگی چشمان به معروف همچنین چشمان این .شودمی یافت آمریکا جنوب و آسیا از مناطقی ساکنان
 نیز کبوتر و جغد مانند دیگري حیوانات چه اگر .باشدمی گرگها میان مشترك چشم رنگ این که دلیل این

 علت کاملاً است؛ شده داده مرموز چشمان این به که است نامی گرگی چشم اما باشد،می رنگ این به چشمانشان
: است خودش !باشندمی جغد و کبوتر از ترتوجه جالب و مرموزتر نظر به گرگها واقع، در !کنیممی درك را آن

  !مرموز
 شده انتها خودش ابتداي در من از“
 ”شده چشمها همین عاشق پاك که من از



 
*** 

 
 لباس بر دستی .بشنود موسیقی شدن حاضر هنگام که بود اش همیشگی عادت بود؛ گذاشته را پاریس آهنگ

 جرات او به که بود گردنبند این تنها .کرد لمس را پدربزرگش اهدایی گردنبند سپس و کشید سیاهش چسبان
 گلی شمیان از که بود طلایی مانندي تابوت هیبت طلایش آویز .کند برتن اي حلقه و هفتی یقه لباسی تا میداد
 سرکشش هاي طره اما بود کشیده اتو را اش خرمایی موهاي نشست؛ لبش روي لبخندي .بود زده بیرون اي نقره
  !تیره ماتیک ي بعلاوه میکرد؛ زیبایش چشم خط .نمیشدند رام

  !باش حاضر ... آژانس زدم زنگ !؟ سایه -: شد بلند نانازي صداي .اش شده نقاشی ي چهره به زد لبخندي
 چشم خط یک .بگیرد ایرادي بخواهد نانازي که نداشت زیادي آرایش نگریست؛ آینه در خودش به دوباره نگرانی با
 را دارش شلواري جوراب پاهاي مانتو بلندي کرد دعا پوشید؛ را اش یشمی عبایی مانتوي !تیره ماتیک یک و

 .اندبپوش را پیراهنش ي یقه بازي و بمانند گرفته آرام موهایش که کرد سر طوري را اش مشکی شال و بپوشانند
 چوب به و کرد بلند سر .مینمود سفیدتر را دستش سیاه لاك: ماند دستگیر روي دستش اما بگشاید را در خواست

 .کرد نگاه خود به اش سفید قدي ي آینه از و برگشت .انداخت می خویش به دیگري نگاه باید نگریست؛ در
 جاي است انداخته او گردن به که آویزي بود داده قول پدربزرگش؟ بودند غمگین هنوز چرا اش تیره چشمهاي

 ؟ میشنید را قلبش تپش صداي هنوز چرا پس .میکند محافظت اش نوه از خودش
 

*** 
 

 صاف را اش خاکستري هاي خط با مشکی کروات دیگرش دست با و بود اش مشکی کت جیب در دستش یک
 هامون ناگهان که بیاورند نوشیدنی تا میشدند دور پرتو از داشتند .برمیداشت گام بلند هامون، کنار در و میکرد

 ؟ یادته کند سرمتو که پرستاره اون یزدان: گفت زده بهت
 ... اون ولی آره،: گفت توجه بی یزدان
  !طرف این میاد داره -: پرید حرفش میان هامون
 تردخ این .شد خاموش میرسید بنظر آشنا عجیب که دختري دیدن با اما نبوده پرستار او بگوید خواست یزدان
 ؟ بود پرتش حواس شاگرد ظریفتر، لباسی در ظریف

 بود شادگ انتهایش که جذبش و سیاه لباس آن با خالی؛ میز یک پشت .نشست بود خلوتتر که اي گوشه دخترك
 که حالتی با و بود گرفته آغوش در را خود .بود شده پوشانده نازکی نسبتا شلواري جوراب با اش کوتاهی و

 ستنش یزدان لب روي لبخندي .بود عروس دنبال گویی .سالن دور میگرداند را نگاهش میرسید بنظر زده خجالت
 .افزود هایش گام سرعت به و
  !پسر ایه تیکه عجب یارو -

 -: غرید هامون به رو و برگرداند سرعت به را سرش و ایستاد .گرفت گر خشم از تنش و شد خشک لبخندش
  !شکارم ازت کوفتی مراسم این به خودت با پرتو آوردن واسه هنوز ... ببندي دهنتو بهتره



 کنن فک ... اي کینه بابا برو: گفت متعجب هامون .نبود دو آن به کسی حواس و بودند ایستاده سالن ي گوشه
 ... خیلی یارو حاجی ... کردي عوض بحثو نفهمیدم

  !شو خفه -: پرید حرفش میان عصبی
 -: خندید میداد تغییر پرتو بسمت را مسیرش و میچرخید که حالی در هامون .کرد حرکت به شروع مصمم بعد

  !کرده گیر پیشش گلوت گفتم
 ؟میشناخت بیشتر خودش از را او هامون بود گفته میرفت؛ راه تر تند

 
*** 

 
 که آنجا تا خب .میشناختش مراسم این در غزل جز که کسی تنها بود؛ فروغ کردن پیدا پیش سایه حواس

 هک بود نگرفته آنان از نگاه .بودند رقص مشغول پیست در اي عده .بودند نیامده هنوز داماد و عروس بود فهمیده
 مرد که فهمید میکرد ساتع فرد بدن که حرارتی از .بود کرده ظهور تازه گویی شد؛ کنارش در حضوري متوجه

 دشای .میکرد حس میشد حد از نزدیکتر که را مردانگی هم هنوز اما بود شده کمتر ترسش نوید لطف به .است
 آن اب روبرویش جذاب مرد به شوکه .برد بالا را سرش نرمی به .بود ایستاده کنارش مردي که بود ثانیه چند تنها

 .ندک پنهان را اش چهارشانگی بود نتوانسته هم مرد سیاه پیرهن و شلوار کت حتی .نگریست همیشگی هیبت
 .سایه ناگهانی شدن بلند با همزمان کشید؛ بالا به رو را لبش ي گوشه اندکی ناصر یگانه

 سلام -
 بود حاضر سایه که صدایی با سپس و داد جواب سر با یزدان .است شده هول صاحبش که میکشید فریاد صدایش

 ؟ بنشینم اینجا میتونم: پرسید بود آمده بالا اندکی که لبش ي گوشه و است شده تر بم بخورد قسم
 .کرد نگاهش باز دهانی با سایه
  !بودند شده هویدا هم اش جلویی هاي دندان حتما

 .کرد ماسیده دهانش در را جواب نازکی صداي که دهد جوابی خواست
 ؟ میدي افتخار جون، یزدان -

 .انداخت اسنیپ پروفسور یاد را سایه و چرخید پا ي پاشنه روي افتاد؛ پایین لبش گوشه و پرید بالا مرد ابروي یک
 کج را سرش که حالی در و راند لب روي فریبنده لبخندي بود نازك صداي آن صاحب که بلند و لاغر دخترك

  !میکنی رد دعوتمو که نگو: گفت لوسی با میکرد
 .نمیکرد تهدید را او خطري قبیل این از زنانی وجود با نگریست؛ زن طلایی و باز لباس به سایه

 .کنند گرم دیگر آخوري به را سرشان داشتند عادت مردها
 جوابت تظرمن برگشتم وقتی: گفت صدا همان با و کشید ریشش بر دستی .برگشت سایه طرف به سرعت به یزدان
 هستم

 ؟ سوال کدام جواب بپرسد سایه تا نگذاشت و رفت سرعت به بعد
 مک میشد دیوانه داشت !؟ است شده تبدیل فرد شخص اول به جمع شخص اول ي شناسه از چرا بپرسد اصلا یا

  !بودي دیوونه اولش از تو: گفت درونش نداي و نشست سفید صندلی روي دوباره .کم



 ساقی مادر سحر، و سایه پدر اما بودند یکدیگر عاشق که برادرش و دخترخاله .افتاد سروش و ساقی نامزدي یاد
 زدن برهم به مجبور را سروش تمام بیرحمی با سایه پدر فرامرز، اما کردند نامزد نانازي اصرار به .بودند مخالف
 .دهد ادامه آنجا را درسش تا فرستاد ارمنستان به را او هم بعد کرد؛ نامزدي
  !ندارند قبول را ارمنستان مدرك دیگر دنیا کجاي هیچ که نمیدانست پدرش

 ابطهر در که بود سروش و ساقی نامزدي در نوشین .مینگریست زن آن و استادش رقصیدن تانگو به .زد پوزخندي
 بود گفته سایه گوش در برقصد تانگو نبود بلد که سیاوش با
 ”نکن ازدواج هیچوقت برقصه تانگو بلده که مردي با“

 ؟ شود مردك این زن میخواست او مگر: جوید را بنشیند لبش روي آمد می که لبخندي
  !سیاه سال صد

 
*** 

 
 هاي شکف میان ریتم با را اش مشکی هاي کفش و میکرد بیشتر بود گذاشته سونیا کمر را دستی فشار خشم از

 تانگو .بچرخد خود دور زنک شد منتظر و گرفت را او ظریف دست خشمگین بود؛ عصبی .میلغزاند او طلایی
 .داشت دوست همیشه را رقصیدن

  !سونیا با هم آن بود؛ تانگو میخواست که چیزي آخرین موقعیت، این در حالا، اما
 در فضا و آمد می آهنگ صداي .نهاد او کمر روي را دیگرش دست و گرفت را زن دست دست، یک با دوباره
 چند .بود شده هول او دیدن با دخترك .بزند بک فلش میتوانست بهتر تاریکی در !بهتر چه .بود تاریک پیست

 را ختركد تا میشد او مانع نیرویی اما .بود نشسته آن پشت سپهر که بود رسیده خالی میزي به که بود اي ثانیه
 که هنگامی دخترك موشی هاي دندان دیدن با شد شدیدتر که استواري نیروي همان .کند مطلع حضورش از

 يسونیا مصنوعی لبخندي زدن با شد تمام که آهنگ .میگشت یزدان براي جوابی دنبال و بود مانده باز دهانش
 .بود عجیبی نیروي .برداشت جامی بود خدمت پیش دست روي که اي سینی از و کرد باز خود سر از را کنه
 میان تضاد تا میکرد چشم را وجودش تمام که نیرویی همان .رود تحلیل نیرو بلکه تا کشید سر نفس یک را جام
 .ببیند بیشتر را دختر سفید انگشتان و مشکی لاك

 به هم کند؛ سپهر با صمیمیتش متوجه را سونیا هم ”هستم جوابت منتظر“ گفتن با کرد وادارش که نیرویی همان
  !جدیست او پیش نشست براي تصمیمش بفهماند پرت حواس دخترك

 وادار را قلبش میشد، شاگردش نزدیک وقتی که نیرویی همان .گرفت قوت نیرو و شد داغ اندکی سرش !لعنتی
  !تپیدن تندتر به میکرد

 
*** 

 
 بی و تند ... ویالون هاي سیم روي بود خالقی الله روح آرشه حرکت مثل قلبش تپش داد؛ قورت دهانش آب

  !رحمانه



  !نبود سوزوکی مثل ... بود آشنا ریتمش
  !اصیل و بود ایرانی
 ؟ بود عارفانه اینقدر ساده تپش یک !بود شده هم شاعر

  !بود شده وارد قلبش به ناصر یگانه نشستن با که بود شوکی واقع در ... نبود تپش نه،
 و بود گرد میز .انداخت پایین را سرش و زد خجل لبخندي دهد؛ حرکت را اش چانه بالاي هاي ماهیچه کرد سعی

  !پیست به پشت او، از صندلی یک ي فاصله به ناصر یگانه و بود نشسته رقص پیست روبه او
 ؟ غزل یا هستید ستار دوست شما -

 ؟ ”شما“ شدم باز: گفت دل در میبرد بالا را سرش که حالی در
 غزل دوست -

  !کوچکترید غزل از شما نکنم اشتباه اگر -: برد بالا را ابرویش لنگه یک و انداخت پا روي پا ناصر یگانه
  !نمیکنید اشتباه -

 حدس درست البته که است؛ کرده کلافه را مرد دادنش جواب کوتاه زد حدس سایه .کشید ریشش بر دستی مرد
 بود زده

 ؟ خانوادگی دوست؟ شدید دوست هم با چطور پس -
 شدیم آشنا هم با بانو فروغ آموزشگاه توي ... بودیم آموزشگاهی هم -

  !اینطور که -: کشید دست ریشش به هم باز ناصر یگانه
 در که قامتی کوتاه مرد همان دیدن با خورد را مینشست لبش روي داشت که لبخندي روز، آن آوري یاد از

  !هامون .بود دیده ناصر یگانه کنار بیمارستان
  !نوید البته و ناصر یگانه صمیمی دوست

 گتن نوید براي دلش رقص پیست بزرگی ي اندازه به فهمید که بود موقع همان سایه و رسید آنها میز به مرد
  !بانو فروغ !است شده

 اکثر .بود داده زنش به -فروغ اول همسر - رادمهر که بود لقبی ”بانو فروغ“ .بود گفته را این حرفهایش میان سپهر
  !میزدند صدا اینطور را او بودند صمیمی فروغ با که آدمهایی

  !بود نزدیک او به شود متوجه تابحال یزدان اینکه بی دختر این کشید؛ دست ریشش بر کلافه
 .بود دانشجو آن در سپهر که میکرد تدریس دانشگاهی در
 .بود کارآموز آن در سپهر که میکرد کار بیمارستانی در
 .بود هنرجو آن در سپهر که داشت خاطره آموزشگاهی در

  !بود ثابت مشتري آن در سپهر که میرفت اي کافه به حتی
  !میتپید قبل از تندتر تازگی به که قلب این به لعنت ... سپهر این به لعنت
 ... به لعنت
 شا بازجویی بود کرده جرات مزاحمی کدام .کرد منقبض را فکش .نشست اش شانه روي که انگشتهایی به لعنت

 ؟ زند برهم را سپهر از
 ناصر یگانه جناب ... به به -



 گوشش در و بود شده خم حالا که بود لعنتی هامون ... بود گفته را جمله این بلندي صداي با که بود هامون
 ؟ خور تک خبر چه: میگفت

  !سپهر کنار پرتو نشستن با همزمان نشست؛ یزدان کنار و برداشت را دستش بعد
: گفت میکرد اشاره سپهر به نامحسوس سر با که حالی در و زد مرموزي لبخند پرتو .کشید دست ریشش بر کلافه
  !یزدان آقا شد پیدا پیداییتون کم علت
 ؟ بود متنفر اضافی ترکیب این از میگفت باید بار چند

 ؟ میخورد بهم حالش پرتو از میگفت باید چندبار
 ؟ کند قضاوت سپهر به راجع هیچکس ندارد خوش میگفت باید بار چند
  !کند بدي فکر سپهر ي درباره نکند جرات تا میکرد زنک این بار چیزي باید

  !بخوابی راحت میتونی امشب از دیگه؟ شد طرف بر فضولیتون حالا -
 ؟ شما بزم واسه بدوزیم لباس بشه کی ... میشم تر خواب بی امشب از اتفاقا -: زد بدجنسی لبخند پرتو

  !کنند کش زجر را او میخواستند داشتنی دوست زوج این .داد بیرون حرص با را نفسش
  !میدید ”تیکه“ را همه که چران چشم هامون آن از آن
  !بریزد زدن طعنه با را زهرش داشت سعی که ولنگار پرتوي این از هم این

 ؟ استاد نمیکنید معرفی: گفت مینگریست را آنها کنجکاو تنها و بود ساکت موقع آن تا که سپهر
 ؟ استاد: گفت تمسخر با و انداخت بالا را اش کمانی ابروي لنگه یک پرتو

 رتوپ به سر با و کرد صاف را صدایش .بست را داشتنی دوست زوج این دهان و نشست یزدان پیشانی روي اخمی
 ... رفیقم ي آینده همسر متاسفانه ... پرتو -: کرد اشاره

 ... اینم -: داد ادامه و کرد اشاره هامون بسمت سر با بعد
  !هامون -: پرید حرفش میان سپهر

 ؟ میشناسید همدیگرو شما -: پرسید و کرد اخم؟ میشناخت کجا از را هامون او
 دنوی طریق از ... میشناسم ایشونو من یعنی ... بله: گفت بود شده خجل او حرف کردن قطع از گویی که سپهر
 ... را نوید او اما .بود کرده تغییر خیلی سالها این طی در که مردي ... نوید ... نوید

 ؟ میشناسی کجا از نویدو -
 .بود پرسیده هامون را میخورد چزخ یزدان ذهن در که سئوالی

 کتابم سر -: بود اش زندگی اتفاق ترین عادي آشنایی این گویی که انداخت بالا شانه سپهر
 ؟ کتابت -: انداخت بالا ابرویی یزدان

  !امن پناهگاه آخرین -
 ؟ چی -

 چاپ مگه -: پرسید او بلند صداي ماستمالی براي بود خوانده را کتاب این که هم هامون !بود زده فریاد تقریبا
 ؟ شده

 ”میشه وقتی چند بله،“ که بود گفته هم سپهر
 بود رفته بالا صدایش که نبود خودش دست



 میرفت ضعف دلش جملات سر بر سپهر کامل تلفظ از که نبود خودش دست
 میشد عرق خیس دانشگاه در سپهر دیدن با که نبود خودش دست
 سپهر ي شماره تا بزند مرگ حد در را -سپهر صمیمی دوست - نوروزي نوشین میخواست که نبود خودش دست

 .کند پیدا را
 .میشد محو بیمارستان رختی جا روي بر سپهر سیاه شنل دیدن هنگام که نبود خودش دست
 .بود برده یاد از را مژده که نبود خودش دست
 .میتپید تندتر مدت این طی قلبش که نبود خودش دست
 میکرد حماقت بار دومین براي که نبود خودش دست
  !بود شده عاشق بار دومین براي که نبود خودش دست
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 بازوي به شوخی براي غزل .مینگریست جمع این هاي شوخی و حرفها به معذب و بود رفته فرو خود در اي گوشه
 ستد نتونسته زنی هیچ حالا تا: گفت مصنوعی اخمی با میداد ماساژ را بازویش که حالی در یزدان .کوبید یزدان

  !باشه خودت به حواست ... کنه بلند من رو
  !هلن جز البته: گفت خنده با هامون

 بود شده تنگ نوید براي دلش چقدر ... هلن ... هلن
 ؟ نه بودم گفته هم دیگر یکبار را این

 نیار یادم آخ -: زد اش پیشانی به یزدان
 ؟ شوخی و ناصر یگانه .نتوانست اما شود؛ ابروهایش پرش مانع که کرد سعی خیلی سایه
 اونروز داد حال چقدر واي: گفت میرفت ریسه خنده از که حالی در غزل
 ؟ چیه جریان: پرسید حسادت اندکی و کجکاوي با ستار

 ... بودیم اومده لندن کالج از تازه چهارتا ما آقا -: داد توضیح هامون
 ؟ تا چهار شما -: پرید حرفش میان پرتو
 نوید و هامون و یزدان منو -غزل
 ؟ زد حرف یزدان با و ما میز سر نشست اوندفعه که پسره همون ... آها؟ نوید -پرتو

 همون ... بله -: کرد اخمی هامون
 ؟ اش ادامه خب -ستار

 پر هامونم کله و بودیم ساله هیجده ... بودیم ما ي خونه اونروزم ... ایران بودیم اومده تازه ... دیگه هیچی -هامون
 ... بود باد

 بود سالم سیزده اونموقع من ... میکنم تصحیح -غزل
 ؟ بودي اینا با چجوري پس -پرتو



 البته ... لندن کالج فرستاد منو تا سه این حساب رو مامانم اصلا ... بودیم خانوادگی دوست هم با ما خب -غزل
  !تابستونا فقط

 ؟ بگم میدید اجازه -هامون
 بفرمایید -ستار

 بیاد اتاق از بلند صداي اگه بود گفته داره میگرن که اونجایی از بنده مادر ... واست کنم خلاصه حاجی -هامون
 ها موقعاون هلن ... کنیم گوش متالیکا برداریم هلنو هدست گفت شده کور یزدان این ... میکنم سلاخیتون بیرون
 ... میکرد زندگی خودمون خونه
 ؟ کجاست الان مگه -پرتو

 .گرفت فرا را جمع سکوتی
 ؟ بود کجا الان راستی به

 ؟ نمیدید ادامه: گفت سکوت زدن برهم براي و داد وجود اظهار جرات خود به سایه .انداخت پایین را سرش یزدان
 ؟ بود چه نگاهش در نگریست؛ او چشمهاي به و آورد بالا را سرش یزدان

 ؟ برق
 ؟ بود چه از ناشی برق این

 نی هدستش دید اومد که دانشگاه از ... برداشتیم هدستشو مام آقا ... میفرمودم ... بله -: زد لبخندي هامون
 خرتر هکل مام ... میخورید من از کتک فصل یه وگرنه بدید تحویل بیاین خوش زبون با گفت ... ماست کار فهمید

 نمیدیدیم گفتیم ... بودیم حرفا این از
  !بزنی مارو میخواي چجوري !دختري تو ... بیخیال هلن بابا گفت یزدان بعد !میزنمتونا گفت هلن یادمه -غزل

 بودیم زن ضد تامون سه هر همین واسه ... زدبازي درگیر نوید و هامون و بودم نیچه گیر در من اونموقع -یزدان
 ... و کرد قاطی هلنم -هامون
  !لامصب بود سنگین چقدر دستش -یزدان
: فتگ لبخند با و آمد میز نزدیک عکاسی .کرد ترك را میز ”آب به دست بریم ما آقا“ گفتن با هامون .خندید همه

 ؟ سیب میگید
 عنتیل چشمهاي .بود پرتو و هامون یزدان، ستار، غزل، سایه، نشستنشان ترتیب .شدند خیره لنز به لبخند با همه
 ... که شدند متمایل ناصر یگانه روبه اندکی و کردند نافرمانی سایه

  !چیک
  !ها داربیه امشب دوستان: میگفت هیجان با داشت پرتو و بود رفته عکاس بیاید خود به تا

  !باشه خب -: انداخت بالا اي شانه تفاوت بی یزدان
  !باشی فوتبالی میکردم فکر؟ باشه خب: پرسید متعجب پرتو

  !ام پرسپولیسی اما نیستم فوتبالی -: انداخت بالا ابرویی مغرور یزدان
: گفت آرامی صداي با و داد جرات خود به باز میگذشت؛ جمع این به سایه پیوستن از زیادي نسبتا مدت

  !تحسینه قابله انتخابتون
 متچکر -: انداخت پایین تواضع روي از سري لبخند با یزدان



 ؟ تحسین و سوراخ؟ تحسین -ستار
 باش مودب ستار !وا -غزل
  !باختن تهش که اینا؟ میکنی کل کل داري چی سر جان ستار -پرتو

 .بدهد ازدست را سپهر نمیخواست یزدان
 .بود گذشته خویش نزد اعترافش از ساعت یک تنها
 .میگشود را دلش ي خانه در باید بود؛ زده در عشق که حالا

 ؟ چطوره ... میکنم مهمون شام میزنو این دور که کسایی تمام باختیم اگه -: رسید ذهنش به فکري
 ؟ روانه شاد فیسا همه شده چی -: برگشت هامون .کند سقوط پرسپولیس میکرد دعا بار اولین براي
 کنه مهمون شام میزو دور ي آدما ي همه باخت پرسپولیس اگه داد قول یزدان -: داد توضیح پرتو

  !باهوش لعنتی انداخت؛ بالا ابرویی هامون
 !؟کرده گیر نگفتم: گفت لب زیر مینشست یزدان کنار که حالی در و انداخت میز دور تا دور به نگاهی

 
*** 

 
  !صبح امروز برعکس .بود خوبی شب -ستار و غزل عروسی - دیشب .بود موت به رو استرس از

 .دبو کشیده نقاشی دفترش آخر ي صفحه در را او چشمان طرح ناصر، یگانه حرفهاي به سپردن گوش بجاي که
  !ظریف البته و احمقانه حرکت یک

 .داشت همراه به خود با رنگی مداد از مملو جامدادي یک همیشه
  !بود زده رنگ کهربایی هم را استادش هاي مردمک حتی گزید؛ را لبش
  !نبود مهم اینها

 میراند کاغذ روي را مداد ظرافت با داشت
 شده انتها خودش ابتداي در من از“
 ”شده ها چشم همین عاشق پاك که من از

  !یافت سرش بالا را ناصر یگانه ي سایه که بود کشیدن نقاشی محو
 سایه هک را پیش ي جلسه درس ببیند میخواهد گفت و گرفت را جزوه سختگیر استاد اما .بست را جزوه بلافاصله

  !نه یا است نوشته بوده غایب
  !بود کرده بهانه را بعد ي جلسه امتحان طور دبستان حرکت این ماستمالی براي و

  !بود حرفها این از تر باهوش لعنتی
 ؟ استاد -: رفت او میز بسمت و برخاست جا از شد تمام که کلاس

 ”استرس عمر یک“
 ؟ بود رفته بالا اندکی چرا لبش ي گوشه کرد؛ بلند را سرش مرد

 ”استرس عمر ي همه“
 .میکرد نمایی خود دفتر آخر ي صفحه در که دید را زیبایش شاهکار رفت که جلوتر



 دفترم توي شده خیره چشمهاي آن“
 ”سرم در شبهات، به میکنم گریه که

  !آشنا چشم تا دو -: نگریست نقاشی به و گرفت را او نگاه رد یزدان
 شما خود دقیقا مثل چشم جفت یک: گفت لب زیر سایه

 رعم یک حاصل چشم جفت یک: میگفت وقتی میداد غم بود لحنش میکرد؛ نگاه سایه چشمهاي به حالا یزدان
 خستگی

  !نبستگی دل یک ي نتیجه طرف، این من -: کرد کج سر سایه
 که باد انگیز غم صداي طرف این من -: داد اش ادامه و کرد صاف سر

 !که اعتماد بی زن همان آنطرف تو -: برخاست جا از و بست را دفتر یزدان
  !که اعتماد بی دختر همان: گفت لب زیر آرام و گرفت او بسمت را دفتر

  !مردها از ترس ... دیگر میشد ناشی ترس از اعتماد بی
  !مزخرف فوبیاي شبه یک

  !نشه تکرار دیگه -: کشید عقب را دفتر ناصر یگانه که کرد دراز دست سایه
  !چشم -

 گریخت در بسمت و قاپید را آن سرعت به آمد بسمتش که دفتر
 سپهر خانوم -

 استاد بله: گفت و برگشت .فشرد هم روي را چشمانش ایستادنش با همزمان
 استاد یک تنها !بود استاد یک تنها ناصر یگانه ... استاد
 .میشود استاد از فراتر چیزي دارد کم کم او که میکرد یادآوردي سایه به ناصر یگانه جواب

 ؟ شد چی داربی ي نتیجه دارید خبر -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آتش در پرسپولیس:  چهاردهم فصل
 
 ... یعنی عشق“

 مرد بخاطر زن
 بفروشه طلاهاشو

 زن بخاطر مرد
 ”کنه دعوا

 
  !پرسپولیس گرفتن آتش از .میگذشت روز آن از هفته یک

  !روزهایش این داشتنی دوست پرسپولیس
  !است باخته پرسپولیس بود گفته او به که وقتی نمیکرد فراموش را سپهر چشمهاي هرگز

  !میدرخشید سپهر ي جزوه در که ... را خودش چشمهاي هرگز و
 .بودند دادن امتحان مشغول شاگردهایش کرد؛ قفل سینه زیر را هایش دست و داد تکیه صندلی به

 .بود داده را امتحان این ي وعده شد خوب
  !پرت حواس شاگرد این ي جزوه گرفتن براي بیاورد میتوانست اي بهانه چه دیگر
  !بزند رنگ را آن نباید بکشد، نقاشی میخواهد اگر نمیدانست حتی که پرت حواس آنقدر

 .میشوند آن متوجه سرعت به اساتید که چیزیست دست، برگشتی رفتی حرکت
  !نمیخورند خوراکی میز زیر هیچوقت که است بوده هایی بچه دست آن از مدرسه دوران در سپهر احتمالا

 ؟ میزد صدایش سپهر هنوز چرا نشست؛ لبش روي لبخندي
  !نمیشناسد ”خانم“ و ”آقا“ نمیشناسد؛ مرز که عشق
 بود هم سایه .بود کرده دعوت شام به را همه که بود پیش ي هفته
  !برایش بود آشنا چقدر اسم این؟ سایه
  !دگر بود قلب تپیدن تندتر هاي ویژگی از دیگر یکی هم این ... میشناختش سالها گویی
  !شرم و خجالت از قرمزیی .داشت سرخ اي هاله اش چهره زمان آن کل در و بود آمده هم سایه
 ؟ داشت حسی یزدان به هم او یعنی

 ؟ بود کشیده دفترش در را چشمهایش چرا پس نداشت اگر
  !پررنگ نه ... کمرنگ زرد رنگ با آنهم
  !میدانند را ”عسلی“ با ”کهربایی“ تفاوت کمی افراد

  !روز آن به کردن فکر با .میشدند تر پررنگ داشتند هایش خیالبافی
 ... میگفتند سخن پرسپولیس موقع به باخت ي درباره کردن صحبت مشغول همه که روزي

 .مینگریستند بهم سایه و او ... اما
 ... بنگري مقابل طرف چشمهاي به اطراف، در هرچیزي به توجه بی بود این افراد در تاثیرگذاري هاي راه از یکی

  !نیستند چشم ها آن گویی



  !فرد روح به ... دارند فرد درون به راه که اند عمیق ي حفره دو
 لمقاب طرف دید از و شود تر چشمت سطح و بیاید فشار اشکی غدد به تا کنی تنگ را چشمهایت کمی سپس

 .برسد بنظر براق
 اندیشی بی قوي و لمس قابل حسی به و کنی نگاهش تنها سپس
  !عشق حتی شاید یا و ... شادي ... غم ... نفرت مثل حسی

 که است وقت آن و میکند دریافت شدن رام و تربیت منتظر سگی مثل را پالس مقابلت طرف بعد
  !خویش رام ... کردي رام را او
 گفتن مزخرف مشغول همه وقتی سپس .شوند تر چشمهایش تا بود خورده را اش خمیازه .بود کرده را همینکار او

 .بنگرد آنان به عمیق بود کرده سعی و بود داده قرار هدف را سایه چشمهاي بودند؛
  !کهف اصحاب خواب عمق به عمیق

 .میکرد حرکت داشت انگار اطرافشان فضاي .میرسید گوشش به دور اي فاصله از انگار اطراف صداهاي
 آرام آرام
 ”می“ سیم روي آرشه حرکت مثل
 ”قو ي دریاچه“ قطعه نواختن وقت
 .میساخت دور او از را دخترك ي تیره چشمهاي و آورد می او نزدیک را سایه
 قدرت پر اما آرام
 آرشه حرکت مثل

 ”سل“ سیم روي اینبار
 دور از ترومپتی صداي و

  !ورسایی کاخ وسط درست تانگو، مثل
 ؟ میشد عمل وارد ماورایی داشت که بود عشق یا بود کرده گیجش marlbro سیگار
 .شود متمرکز سایه چشمهاي روي تنها بود کرده سعی

 .برسد ظهر از بعد خواب عمق به نگاهش عمق شد باعث چیز یک اما
  !آورد درد و کوتاه
 ؟ چرا
 ؟ بود چه لعنتی چیز آن

  !دخترك چشمهاي پررنگی
 بیگانه هر نفوذ از میداشت محفوظ را او درون ي حفره که محکمی حفاظ

  !نبود بیگانه که او
  !بود تر آشنا آشنایی هر از او
 .بود شده عاشق دوباره ماه شش طی بودند؛ اسفند اوایل .داشت دوست را سایه او

  !سیاه سال چهار از بعد
  !سیاه سال صد هم شاید



 .بشود ناصر یگانه همسر شاید آن از بعد که اندشید می خود با سایه که سالی صد همان
 .میکرد آشکار را خود دیگر روي داشت دنیا

 .بودند خوب یکدیگر با شوهرها و زن ي همه آن در که رویی همان
 .بودند سالم ... بودند کامل ها خانواده ي همه آن در که رویی همان
 .میدادند نجات خیابانی هاي مزاحم دست از را زنان مردها آن در که رویی همان

  !خیابانی مزاحمت .بود خودش
 بعد و بزند جرقه تا داشت احتیاج ”بازي فردین“ یک به تنها ظهور نو عشق این

  !بگیرد آتش ... بووم
 ؟ چه مزاحم اما میکرد جور را خیابان

  !نداشت نگرانی که این
  !بود دوست زیادي لاتهاي با هنوز او

 خطرناك بس کاري
 شدنی اما

 رد را آنها از تایی چند ي شماره هنوز بیابد؛ را موبایلش تا برد آن در دست و کرد خم بود میز روي که را کیفش
 .داشت اش گوشی

  !میخواندند درس مثلا لندن، کالج در که هایی قلویی دو همان .میگویم را لاتها
 در ار کاغذ و کرد اخمی .است خورده سفتی کاغذ به دستش کرد حس که بود برده فرو کیفش حلق تا را دستش

 درست اش، عروسی فرداي غزل .داشت حضور آن در هم سایه که عکسی همان .بود غزل عروسی عکس .آورد
 فرصت سر تا بود گذاشته کیفش در را آن یزدان و بود داده را عکس بود، کرده مهمان شام یزدان که روزي

 ؟ بود برده یاد از را مهمی چیز چنین چرا .کند نگاهش
  !دیگر بود فرصت سر حالا خب انداخت؛ امتحان درگیر دانشجوهاي به اجمالی نگاهی
  !نباشد دیدن قابل جا هیچ از که گذاشت؛ بود باز جلویش که کتابی میان جوري را عکس

 لغیرقاب هم عکس در سایه چشمهاي آیا ببیند میخواست .شد خیره عکس به و راند عقب بینی روي را عینکش
 .شد چیزي متوجه که نفوذند
  !نمیشنود را قلبش تپش صداي دیگر کرد حس
 سایه جز میکردند نگاه لنز به واقع در مینگریستند؛ او به داشتند همه
 ... راست سمت به تمایل .داشت تمایل سایه نگاه

 .نبود دوربین به متمایل سایه چشمهاي
  !مینگریست را یزدان داشت او
 

*** 
 
 ؟ شایان الو -



 شروینم من -
 ؟ علافید ... نیست مهم برام -
 ؟ شما -
  !نسناس نشناختی یعنی -
 تربیتی بی هنوزم -
 بکنید برام یکاري میخوام -
 ؟ چی -
 ؟ یادته میخوندیدمو درس توش نوید و من که دانشگاهی -
 ؟ زندس هنو حرومزاده نوید اون راستی !نمیوفته ورا اون به گذرمون ما ... داداش شرمندم -
 ؟ نه یا کنی واسم یکاري حاضري؟ چیه تو واسه فرقش -
 ؟ دعوتم عروسیت تو -
 خور سگ -
 ؟ کجا و کی کاري، چه بگو -
 لاهک ... میکنید تموم بعدي ي کوچه تو و میکنید شروع دانشگاه روبروي ي کوچه از دیگه، ساعت نیم دقیقا -

 !باشه یادش رو شما کسی عروسیم تو نمیخوام اصلا ... نره یادتون کاسکت
 

*** 
 

 مطمئنش چشمهاي به ماشین ي آینه از .گرفت اي شماره و آورد در را موبایلش سرعت به شد تمام که کلاس
 .نگریست

 سایه یفک بیایند؛ موتور با دیگر ي دقیقه ده دقیقا بود قرار تنها .شوند اضافه قصه به نبود قرار قلو دو لاتهاي این
 یزدان به سایه، کیف کردن تسلیم براي کنند آماده را خود و بپیچند خلوتی ي کوچه داخل بعد بقاپند را

 که بودند حرفها این از تر اي حرفه .بودند کرده زحمت قبول سرعت به -لندن کالج شررهاي - شروین و شایان
 رطش به میدادند؛ انجام را بود شده محول بهشان که اي وظیفه فقط آنها .دهند انجام را کار این باید چرا بپرسند

 .شوند دعوت یزدان عروسی در که این
  !دیگر دقیقه هفت نگریست؛ ساعتش به

  !نره یادشون کاسکت کلاه کاش: گفت میفشرد گاز پدال روي را پاییش که حالی در و چرخاند را سوییچ
 دانیز و بود آمد و رفت از مملو آنجا .نبود مناسب کردن بازي فیلم این براي دانشگاه مقابل یعنی اول، ي کوچه

  !کند بازي دیگري کس را ”فردین“ نقش نداشت دوست اصلا
  !بود زیاد پنجره از نوید دیدن احتمال و داشت قرار ”همیشگی کافه“ سوم ي کوچه و

 .بود ایستاده آنجا رانندگی راهنمایی پلیس یک و میشد منتهی راه چهار به هم چهارم ي کوچه
  !دوم ي کوچه میماند بنابراین



 اینجا را کیف بود؛ فرصت دقیقه پنج .میگذشت اي گوشه از داشت که دید را سایه .شد خارج پارکینگ از
 .میشدند تسلیم دوم ي کوچه در و میقاپیدند

  !دیگر ي دقیقه چهار
  !بود محض حماقت موتور این با دزدي کیف رسید؛ گوش به 625 جی سی موتور صداي
  !ها لعنتی شد؛ نزدیک رو پیاده به موتور
  !بود رفته یادشان کاسکت کلاه

 یک دو، سه، ... بست را چشمهایش
  !جیغ صداي
 میگیرمشون ... شو سوار -: زد داد و ایستاد سایه پاي مقابل و فشرد گاز پدال روي خشم با را پاییش

  !میرن دارن باش زود -: نگریست مقابل به اضطراب با یزدان .کرد نگاهش محو دخترك
 از .میگذشت ها ماشین میان از و میداد گاز عصبی یزدان .شد سوار سرعت به و آمد خودش به حرف این با سایه

 ... که بود راهنما روي هم دستش حتی بود؛ آماده .میشدند دوم ي کوچه وارد باید خیابان
  !لعنتی -: کوبید فرمان روي خشم با .دادند ادامه راهشان به و نپیچیدند کوچه داخل به آنها
 .میشکست را سکوت که بود سایه ي ترسیده هاي نفس صداي تنها
 .پیچید سوم ي کوچه داخل موتور !نمیشد این از بدتر

 هب درسی باید نمیشد؛ اینطوري .میکرد کم را سرعتش داشت موتور .پیچید کوچه داخل و زد راهنما خشمگین
  !میداد پوك کله دو این

 رجهد پنج و چهل ماشین .کشید قدرت با را دستی و کرد کج آنها سمت به را فرمان سپس گرفت سبقت موتور از
 اب شایان و کشید جیغ ترس با سایه .شد کوبیده سایه سمت در به کمی نسبتا سرعت با موتور و چرخید

 ؟ احمق کردي چیکار -: زد لب و نگریست یزدان به شده درشت چشمهایی
  !بیام تا بشین: گفت سایه روبه عصبانیت با یزدان
 به زدانی و بود شده دیر دیگر اما کند جلوه طبیعی اینجوري تا ببرند عقب را موتور کردند سعی شروین و شایان

  !بود رسیده دو آن
 زمین روي از خشم با را کیف سپس آورد؛ فرود او بینی روي را مشتی یزدان .افتاد خیابان کف که بود شایان

  !زد شایان پاي به محکمی لگد و برداشت
  !زودتر شید گم !کم شررتون: گفت لب زیر میرفت ماشین سمت به که حالی در سپس
 .گرفت سایه بسمت را کیف و شد ماشین سوار
  !بجود را دوم ي کوچه و بگیرد گاز را سوم ي کوچه میخواست خشم شدت از میزد؛ نفس نفس
 ؟ چی میزدن چاقو بهتون اگر !میشدید درگیر باهاشون نباید: گفت لرزانی صداي با سایه

 ؟ بود شده نگرانش یعنی .بود ریخته یزدان خشم آتش روي بزرگ آبی سطل ... بود ریخته
 بود نشسته یزدان پیشانی روي که عرقی
 بود چسبیده را سایه گلوي که بغضی
 بود زده شایان پاي به که لگدي



 هم رونیز در شدگی غر حتی
  !دلچسب حس این به ارزید می

  !شود نگرانت کسی بود خوب چقدر
 ؟ سایه -
 که چشمهایی .دوخت کنارش روشن اي قهوه چشمهاي به و گرفت دخترك ي تیره چشمان از نگاه سرعت به

  !میکرد نگاه دو آن به داشت متعجب
 ؟ بود شده پیدایش گوري کدام از دیگر لعنتی نوید

 رد لبخند با سایه؟ نه یا است خوب حالش که میپرسید از تعجب با داشت و بود ایستاده ماشین کنار حالا و
 .رفت کافه به نوید همراه و شد پیاده هم بعد .است متچکر و شرمنده بسیار که کرد اظهار و گشود را ماشین

 ؟ میزد نفس نفس خشم از داشت پیش ي دقیقه چند وقتی داشت فایده چه او شرمساري
 ؟ بود کرده بغض عزیزش وقتی داشت فایده چه
 ؟ بود زده لگد قدیمش همکلاسی پاي به وقتی داشت فایده چه
 ؟ بود شده غر اش داشتنی دوست رونیز در وقتی داشت فایده چه
 ار کاسکت کلاه بی شروین و شایان قوي احتمال به و بود دیده را اش ”بازي فردین“ نوید که داشت فایده چه

 لاهک بی شروین و شایان قوي احتمال به و بود دیده را اش ”بازي فردین“ نوید که داشت فایده چه !؟ بود شناخته
 !؟بود شناخته را کاسکت

 
*** 

 
 مدت تمام امروز، .زد بیرون کلاس از و انداخت دوش روي را کیفش بند کلاسش اتمام از بعد معمول طبق

 هک بود او به حواسش چشمی زیر یا مینگریست او به یا میداد؛ توضیح را درس وقتی .بود سایه پیش حواسش
 انیهث چند میپرسید؛ سوالی دانشجوها از یکی که هم گهگاهی .مینگریست را او دقت با و بود نهاده چانه زیر دست

  !جمع را حواسش و کند تمرکز تا میکشید طول اي
 اختهاند پایین را سرش .میکرد مشخص را تکلیفش شده هرطور باید .میگذشت اش بچگانه حماقت آن از روز یک
: تگف بمی و زنانه صداي که برداشت پله آخرین روي از را پایش .میرفت پایین را ها پله سرعت به داشت و بود

  !لطفا لحظه چند ناصر، یگانه آقاي
 به نگاهی شانه بالاي از .بود نشده پخش زمین روي هول، از ها پاچلفتی و دست مانند که کرد خداروشکر و ایستاد
 نستمیتوا هم بسته چشم .نداشت دیدن به نیازي بود شنیده که رسایی و بم صداي البته .انداخت سرش پشت

 ؟ میکردند تلفظ کامل بطور را ”چند“ او، سن به جوان چند مگر دهد؛ تشخیص را صدا صاحب
 ممنون کمکتون بابت -: رسید او به و آمد پایین ها پله از سایه

  !بدنبالش هم سایه افتاد؛ راه به آرام .گرفت را مطلب سرعت به یزدان
 ؟ کمک کدوم: پرسید شود همکلام او با بیشتر اینکه براي اما بود فهمیده را سایه منظور واضح بطور



 مامزاح اون دست از کیفمو اینکه -: گرفت دست در را اش مشکی ي مقنعه انتهاي و انداخت پایین را سرش سایه
  !درآوردید
 ؟ نیستم مزاحم منم میدونی کجا از -: آمد در غلیان به یزدان وجود در شیطنت

 مراحمید شما ... دارید اختیار -
 ؟ نمیکنی جبران مراحمو این کار چرا پس !؟ جدا -

 .آمد پدید اش گونه روي کوچک ي حفره یک .خندید سایه
 .کند تحمل نمیتوانست دیگر را یکی این شد؛ کنده جا از یزدان قلب

  !داشتم امري یه ... ببخشید ... سپهر خانوم -: رسید آنها به سرعت به سمجش شاگرد لشکري،
 ؟ امري چه: پرسید جدي هم در اخمهایی با یزدان

  !خصوصی امر -: داد جواب اخم با هم لشکري
 لشکري خب، اما دهد او به حسابی درسی آمد نمی بدش !میپلکید سایه بر و دور مدام لشکري که بود ماه شش

  !نبود شروین و شایان مثل که
  !؟ دانشگاه از بیرون خصوصی امر گفت بهتون باید بار چند -: کشید ریشش بر دستی

  !منتظرتونم بیرون پس: گفت گستاخی با لشکري
  !شد بدتر اینکه ... اوپس
  !لشکري میبینمت دیگه ي هفته ... دارم کار سپهر خانوم با من: گفت جدیت با یزدان
 به نهموذیا لبخندي با و ساکت یزدان .شد دور دو آن از و کرد بلغور لب زیر ”دیداري امید به“ اخم با لشکري بردیا

  !کنم جبران بتونم امیدوارم: گفت سرعت به و کرد استفاده او کوتاه چندان نه سکوت از سایه .نگریست رفتنش
 ؟ کدومشو -

  !نمیشم متوجه: پرسید گیج سایه
  !؟ دیروزیا اون یا لشکري -

  !دو هر ... کنم جبران بار دو باید پس -: زد لبخند معذب سایه
  !میتونی: گفت عجیبی لحن با یزدان که برود تا رفت عقب سرعت به بعد و
 ؟ رو چی -
 کنی جبران میتونی !جبران -

 درست واقعا و نبود مرد این از او داشتن نگه دور براي تنها نوشین هاي حرف نکند .بود شده دلهره دچار سایه
  !؟ بود

 با سپ کند؛ برطرف را سوتفاهمش کرد سعی بود خوانده را سایه فکر گویی که یزدان ... هایش دانشجو با او یعنی
 ؟ کنی دعوت موکا یا اسپرسو ي قهوه یک به استادتو نمیخواي -: پرسید لبخند

 .بودند دانشگاه حیاط در حالا
 .افتاد گیر اش گونه چال میان یزدان دل و زد نمکی لخند سایه
  !هستید بزرگم پدر مثل شما: گفت میشد محو اش خنده که حالی در .کرد مکثی سایه

 ؟ پیرم انقدر یعنی: گفت میبرد لذت ساله هجده ي بچه دختر این با گذاشتن سر به سر از که یزدان



 رفتارتون و منش ... نبود این اصلا منظورم نه، نه -: اش گونه رو لعنتی ي حفره آن هم باز خندید؛ هول با سایه
 میندازه اون یاد منو
 ؟ بودن چجوري ایشون حالا خب -: بکشد بیرون هوا و حال آن از را سایه کرد سعی !تلخ خاطرات هم باز آه،
 شما مثل -
 ؟ چجوریم من -
 ... و فروتن مودب، -

 ؟ و -: شد خم جلو به کمی هیجان با یزدان
  !است ندیده محبت برابرش در چقدر او که نفهمد سایه تا بدهد؛ نشان خونسرد را خود کرد سعی

 مرموز کمی و خاص -
 .بود بعید تودار دختر این از هم همین اما بشنود؛ بهتري چیز داشت دوست او؟ مرموز وکمی؟ خاص تنها !؟همین
 ... برم باید دیگه من ببخشید: گفت یزدان از شدن دور حین در و انداخت پایین را سرش سایه

 ؟ ندادي منو جواب -
 با فتنر بیرون تنهایی از که ترسو دخترك این داست توقع چطور شد؛ امید نا یزدان .کرد مکث کمی .ایستاد سایه

 ؟ دهد مثبت جواب پیشنهادش به میترسید، مردان
 ؟ خوبه همیشگی، ي کافه 4 ساعت -

  !؟میرفتند دیگر جایی حالا نمیشد !نه واي اي
 دار خدانگه ... خب بسیار -: ”عالیه”نگوید تا گرفت را خودش جلوي یزدان

 خداحافظتون -
  !میرسونمت: بگوید یزدان تا نکرد صبر حتی !تیزپا آهویی مانند گریخت؛ سرعت به

  !بود شده سایه ي شیفته یزدان
 آن از دو آن .بود خودش مانند کمی !هرگز نمیداد؛ بروز درونش از چیزي که او اطراف در بود دختري تنها سایه

 اآنه درون از نمیتواند هرگز هیچکس !سردي ... احساسی بی به میشدند متهم همیشه که بودند هایی آدم دست
 .دهند نشان و بخواهند خودشان آنکه مگر شود؛ مطلع

 میشنود عاشق درونشان، در ها آن
 میخورند شکست و میکنند عاشقی

  !شان معشوقه حتی نمیشود؛ باخبر هیچکس اما
  !بازنده احساسی ي جامعه در و اند برنده منطقی ي جامعه در اکثرا ها آن
 .اند عقب همیشه دو آن

 
 
 
 
 



 تنهایی بزم:  پانزدهم فصل
 
 ایم شده آفریده کشیدن رنج براي ما“

 ”گردیم می بردن لذت دنبال به ولی
 پذیرفت باید
 دادن ادامه راه تنها که

 !”کشیم می که ست هایی رنج از بردن لذت
 

 داخل که همانی .کرد دست را اش چرمی بند ساعت .پوشید دارش دکمه و سفید پیرهن روي اي سرمه پلیوري
 ”هیچ“: بود شده نوشته

 .انداخت بلندش پیشانی رو کج را مویش تار چند و مالید آنها به ژل هم کمی .زد عقب شانه با را موهایش
 ار بود بسته ایش سرمه شلوار روي که کمربندي .کرد چرب روغن با را سبیلش دقت با و زد شانه را ریشهایش

 یکائوچوی عینک با را اش پنسی عینک .زد گردنش پشت و گوش پشت فک، زیر را خنکش ادکلن .کرد سفت
 .کرد عوض اش مربعی

  !مژده براي تنها شاید نمیزد؛ چشم به هرکسی براي را عینک این
 یمن هنوز .نگریست ساعت به .انداخت دست روي را ایش سورمه کتان کت .کرد آینه در خود به رضایتمندي نگاه

 وچهک کرد؛ پارك پایینتر کوچه یک را ماشین .زد بیرون خانه از و برداشت را سیگارش پاکت .داشت وقت ساعت
  !سوم ي

  !یافت آن در را سایه کیف که اي شده خراب همان
 یهسا وقت همان در .رسید کافه به تا زد قدم کمی .کشید عمیقی نفس .بود روشن هنوز هوا شد؛ پیاده ماشین از
 ي فاصله این در یزدان .بگذرد خیابان از تا کرد نگاه راست و چپ به .شد پیاده اي طلایی 206 پژوي از که دید را

 خاکستري پالتوي زیر .بودند گریخته مشکی شال زیر از سرکشش موهاي .شد خیره او به چشمی چهار کوتاه،
 چکمه همراه به بود؛ پوشیده قرمز و خاکستري مشکی، هاي خانه چهار با دامنی و مشکی لباس یک بازش، جلو
 و شد تر نزدیک او به سایه ریز اندام آمد؛ لبش روي لبخندي .بود برگرفته در را زانویش تا که مشکی چرم ي

 ؟ شدید منتظر خیلی ببخشید، -: زد شرمگینی لبخند .دید را او دقت، بی دختر این بالاخره
  !رسیدم تازه منم نه ... سلام -

 سلام ... ببخشید -: انداخت پایین را سرش سایه
  !سپهر خانوم نیست عذرخواهی به نیازي -: کرد باز سایه براي را در یزدان

  !؟ سپهر خانم !مارموز اي
  !مرسی: گفت حین همان در و شد داخل سایه

 کافه عاشق هاي جوانک مغز به میخوراند را love song داشت که میرسید گوش به ادل مخملی صداي
  !همیشگی

  !نکن تشکر وظیفمه که کاري براي: گفت فروتنی با و افتاد راه دنبالش به یزدان



 .خورد تکان سایه دل در چیزي
 ؟ مفرد یا جمع شخص اول بالاخره

 ؟ بشینیم کجا -: برگشت یزدان سمت محوي لبخند با
  !بود عجیب این و ... نبود نوید

 شماست میل هرجا -
  !نارنج بهار -: گرفت وسعت سایه لبخند

  !میلتونه هرجا ... کردم عرض -
  !سایه تشکر و لبخند هم باز .کشید عقب برایش را صندلی و گذاشت جلو قدمی یزدان
 از ار عینکش دیگرش دست با و گذاشت میز روي را دستش یک .نشست سایه مقابل چوبی صندلی روي یزدان
 .بود اش مشکی شال در موهایش کردن داخل مشغول که سایه به شد خیره دقت با و راند عقب بینی روي

 و بود گرفته گر بدنش تمام باز .برد پایین کمی را سرش کرد احساس را او ي خیره نگاه سنگینی وقتی دخترك
 .آمد بیرون شال زیر از و کرد نافرمانی روشنش خرمایی موهاي از اي طره .بود شده اضطراب سراسر
  !ساخت بیقرارتر قبل از را یزدان دل مو، تارهاي آن پیچش
 ندهبس پیرهن یک به تنها کاش .کرد باز بود، پلیورش زیر که را سفیدش پیرهن از اي دکمه و برد پیش دست
  !میکرد
  !بود پشیمان پروانه هاي حرف به کردن گوش از بار اولین براي

 ”باد زبر و زیر و درهم زلفت چو“
 به رهدوبا و گذاشت آن روي دست سایه .راند سایه بسوي را منو یزدان .گذاشت میز روي منویی گارسون بلافاصله

  !مرددم دوتا بین یعنی ... کردم انتخاب من -: گرفت یزدان سمت
  !نگذارد چانه زیر دست تا گرفت را خودش جلوي خیلی یزدان

 ؟ ان چی دوتا اون خب !سریع چه: پرسید میزد برق ذوق از که چشمانی با
 یکش میلک: گفت است استادش بلکه نیست دوستش نشسته، جلویش که کسی بود کرده فراموش که سایه

 گلاسه شکلات و شکلات
 ؟ هوا این تو -: کشید هم در را اش چهره یزدان
  !شکلاتم عاشق که من ... داره اشکالی چه مگه: گفت ذوق با سایه

 ؟ هستین چی عاشق دیگه شما خب -: دل ته از زد؛ لبخندي یزدان
  !ندادید سفارش میکنم فکر: گفت معذب سایه

 ؟ بود کجا نوید پس کرد؛ اشاره میشد نزدیک میزشان به داشت که پسري به
 رسید؛ ها آن به پسر

 ؟ ... و موکا یه: گفت مینگریست سایه به که حالی در یزدان
 شیک -: فرستاد شال داخل را اش خیالی موهاي باز سایه

 شکلات شیک ... بله -: دوخت پسر به و گرفت او از کندي با را نگاهش یزدان



 علاقه چی به دیگه ... نگفتی -: زد لبخندي و کرد قفل درهم میز، روي را هایش دست یزدان رفت که پسرك
 ؟ داري
  !بودن قدرتمند به مثلا ... چیزا خیلی به -: انداخت بالا اي شانه سایه

 ؟ نیستی میکنی فکر -یزدان
  !چیزا ي همه تو نه -سایه

 ؟ باشی قدرتمند چی براي داشتی دوست که اینکه منظورم؟ چیزایی چه مثلا -
  !کنم کمک ... گرفتار نوع هر حالا ... گرفتار آدم یه به بتونم اینکه براي -
  !میتونی خودت وسع اندازه به تو -
 عوض ار چیزا خیلی بتونم تا بودم قدرتمند داشتم دوست ... نیست اونقدرا من وسع ... همینجاست دقیقا مشکل -

  !کنم
 ؟ بدي تغییر رو چیزایی چه داشتی دوست -
 که زنایی ... نمیزنن دم و میبینن خیانت که زنایی ... کنم کمک نیستن مستقل که زنایی به بتونم مثلا -

 میگیرن قرار خانگی خشونت مورد که زنایی ... میزنه کتکشون شوهرشون
 ؟ زنا فقط -
  !هست جا هم مردا براي من دنیاي توي ... حتی ... ها بچه -

 ؟ میترسی ازشون چرا پس -: پرسید رحمی بی با و انداخت بالا ابرویی یزدان
 نمیترسم مردا از من -: انداخت پایین را سرش بعد !باشد شده شوکه گویی شد؛ حالت بی سایه صورت

 ... میترسی چرا -
  !میترسم نامردا از -: پرید او حرف میان سایه

 هم ساله هشت و بیست یزدان از او یعنی؟ بود دیده نامردي چقدر ساله هجده دختر یه مگر ... کرد نگاهش یزدان
 ؟ میشناخت را نرها بیشتر

 ؟ دارن کمک به نیاز چرا مردا و ها بچه ... بدي توضیح بیشتر ذره یه میشه ... بده ادامه ... میخوام معذرت -
 عمومی مکاناي تو ... میکشن رو استعداداشون ... میشن حروم مدارس توي ها روش بدترین با دارن ها بچه -

  !نمیگن مادرشونم به حتی !نمیفهمه هیچکس حتی و میگیرن قرار تجاوز مورد ... میشه استفاده سو ازشون
 ؟ مردا و -
 براي منعی اسلامم توي حتی ... کنن کار مردا که اینه عرف ما ي جامعه توي !میدونید من از بهتر شما که اونو -

 هداشت فعالیت هم خونه از بیرون بتونن زنا که بود این حجاب گذاشتن دلایل از یکی اصلا !نداره وجود زن کار
 ؟ نمیگم درست ... باشن

 مشکل !کنه کار خونه از بیرون زنشون ندارن دوس من همجنساي از خیلی ... خب اما ... میگی درس ... آره -
 ؟ کجاست

 ونهخ توي زنش تا کنه کار سخت جا، چند مجبوره مرد !میکشه دوش به رو زندگی بار تنها تنهاي مرد که اینجا -
 تنها و بشین خونه توي زنشون و کنن کار که !ظلمه یه مردا حق در خودش این ... کنه بزرگ رو ها بچه و بمونه

  !کنه خرج پولشونو



 هی دیدم من که زنایی اکثر ... هست مردهام حقوق حامی میبینم که هستی زنی اولین تو ... جالبیه ي عقیده -
  !بودن نما فمنیست ي درومده تخم از تازه ي جوجه مشت
  !دارید زنها به بالا از نگاه حدودي تا شمام -: انداخت بالا ابرو سایه

  !نفهمی بفهمی ... اي -: انداخت بالا شانه یزدان
 روزانشون خرج توي و شده خم زندگی مشکلات بار زیر کمرشون زیادي مرداي ... ناصر یگانه آقاي میدونید -

  !موندن
  !آره خب -
 ؟ تنها مرد یک براي یا تره سخت تنها زن یک براي زندگی -
  !تنها زن براي که معلومه -
 ... که زنی به و میکنیم نگاه افتخار با میده خونوادشو خرج که مردي به ما چرا پس -

 ؟ بود شده سرخ چرا اش بینی
 ... و میکنیم نگاش بد چشم با ... با ... گرفته طلاق که زنی به -: داد ادامه

 ؟ میلرزید چرا لعنتی صدایش
 ... میگیم ... میگیم بهش -: داد ادامه هم باز

  !بگی نمیخواد ... میدونم: گفت مغموم یزدان
  !؟شناشنامش توي مهر یه بخاطر فقط؟ چرا -

 ؟ باشد مطلقه او نکند !نه ه ق ل ط م... سایه ... نکند
 ؟ باشد خب
  !میخواهد جرات هم حروف این دادن قرار هم کنار حتی
 میترسی هستی عاشقش که زنی بودن مطلقه از که ... مطلقه مرد تو، به لعنت ... یزدان تو به لعنت

  !هستی عوضی یک تو
 عوضی مرد یک
 عوضی مطلقه مرد یک

 به میزنیمو برچسب میده خونوادشو خرج تنه یه داره که زنی به -: شد جاري دخترك زیباي چشمان از اشک
 ... ي بچه میگیم زن اون هاي بچه

 بود تنها پروانه چقدر
 بود تنها خودش چقدر
 بود تنها یکتا بود، تنها یاسر چقدر

  !را ها انسان میکرد تنها ”طلاق“ چقدر ... آه
 بود تنها چقدر خدا حلال ترین حرام
 .بود ت دو هر اول حرف
 میکرد صادر حکم ”ط“ با و عربی به یکی

 ”ت“ با و فارسی به دیگري



 ق ... الف ... ل ... ط
 الف ... ه ... ن ... ت

 ... ي بچه ... میگیم -: نبود بردار دست سایه
  !طلاق -: داد اش ادامه حالت بی یزدان
 .میلرزیدند هایش شانه .گذاشت صورت روي دست .ترکید دختر بغض
  !میکرد نگاه داشت احمقانه او، و میریخت اشک داشت سایه شد؛ فشرده یزدان قلب

 احمقانه او، و میریخت اشک داشت سایه شد؛ فشرده یزدان قلب !؟سپهر خانوم -: زد صدایش و شد خم جلو به
  !میکرد نگاه داشت

  !؟سپهر خانوم -: زد صدایش و شد خم جلو به
 آب بطري یک گارسون از و کرد بلند دست یزدان .بودند کرده سرباز دوباره هایش زخم .نشد آرام سایه اما

 بگیرد آغوش در را سایه و برود میز طرف آن به میخواست دلش .زد صدا را سایه دوباره و شد خم جلو به .خواست
 صورتش روي که سایه لرزان دست روي دست آرامی به .گشود را گرفت قرار میز روي که آبی بطري در تنها اما
  !بود یخ آب لیوان در روشن سیگار افتادن مثل سایه، سرد پوست با دستش تماس .نهاد بود

 .بود شده سرخ و ریز چشمانش .انداخت را هایش دست سرعت به سایه
 .میداشت دوست را سایه هم، ریز هاي چشم و سرخ صورت با حتی او

 روي را دستش میخواست .کرد نزدیک دهانش به را بطري لرزان دست با سایه .گرفت دخترك طرف به را بطري
 رفتهگ صداي با و زد مصنوعی لبخند .گذاشت میز روي را بطري آرامی به سایه !نلزرد آنطور تا بگذارد سایه دست

 کنم حساب من آبو بطري بزارید باید: گفت اي
 ؟ کنید حساب میزو پول کل شما نیست قرار مگه -: کند پرت را حواسش شوخی با کرد سعی
 ... ي حفره آن هم باز خندید؛ سایه

  !نبود یادم ببخشید -
  !نشه تکرار دیگه لطفا میکنم، خواهش -

 آرامی لحن با شد؛ خم جلو به کمی .میشد مختل داشت یزدان عقل .خندید و کرد درشت را چشمانش سایه
 ؟ بهتري: پرسید

 ... نمیخواستم کردم ناراحت هم رو شما ببخشید، -: انداخت پایین را سرش خجالت با سایه
  !ندادي منو سوال جواب -: پرید حرفش میان آرامش با
 ؟ بود چی سوالتون ببخشید -
 ؟ بهتري پرسیدم -: گرفت اش خنده دخترك گیجی از
 مرسی -
  !نگرفتم جوابمو بازم من -

  !پدربزرگمه مثل پشتکارتونم: گفت سپس .کرد مکث کمی سایه
 ؟ کنی صدا آقاجون منو میخواي اصلا: گفت شیطنت با یزدان
 .شد بلند سایه ي قهقه صداي



  !بودند زیبا چقدر هایش خنده زنگ
 اجح رو شما منم اصلا میخواین سپهر، خانوم میگم -: زد لبخندي یزدان .میداشتند وا خنده به را انسان ناخودآگاه

 ؟ خانوم خاله یا؟ کنم صدا خانوم
 ندهخ به و بنشیند ناراحت و چوبی صندلی آن روي ابد تا داشت دوست یزدان .شد بیشتر سایه هاي خنده شدت
 البته میشم خانوم عمه من: گفت هایش خنده میان .دهد گوش او هاي
 : میگرفت بل و بود نشسته میز ي گوشه قهار، پوکربازي مثل
  !داشت برادر یک تنها او پس

 ؟ بپرسم خانوادتون درباره میتونم -: پرسید و داد جرات خود به
 که دارم برادر یه البته و ... داشتم مادر و پدر آدما اکثر مثل ... خب -: نشست دخترك لب رو معذبی لبخند

 میخونه درس ارمنستان
 ؟ داشتید -: کرد اخم یزدان
 مرگش از قبل سال دو مادرم از ... نمیبینم پدرمم ... خون سرطان بخاطر ... کرد فوت مادرم -: زد پوزخند سایه
 میکنم زندگی پسرخالم و بزرگم مادر پیش من ... شد جدا

  !قضاوتها این ... بود دروغینی ي آینه چه !کرد نگاهش متعجب یزدان
  !بگوید دردهایش از برایش تا نداشت مادري سایه
 ؟ بود بیخواب شبها هم سایه یعنی
 بخواند شاملو برایش که نداشت برادري سایه
 ؟ است میخوانده شعر کسرا مثل هم سایه برادر یعنی

 نبود پدرش سایه قهرمان
 ؟ میگردد پدر دنبال مردها ي چهره در هم سایه یعنی
 ؟ میترسد مردها از انقدر چرا پس
 ؟ است سپرده فراموشی به را مرد مفهوم که است دور پدرش از آنقدر نکند ... نکند
 ؟ مرد
 ؟ داشت وجود هم مردي مگر

 ؟ هست زندگیت تو مردي: پرسید گیتی این تلخ هاي واقعیت این از خسته
 ؟ هست هم مردي دیگه مگه؟ مرد: گفت تلخ سایه

  !بود گفته خودش براي را این پیش دقیقه چند گویی ... بود آشنا حرف این چقدر
  !نیست ... نه -

 نیايد این پوچی به پاکزاد هادي با حالا تا؟ کردید حسودي ري دل لانا لوندي به حالا تا -: زد تلخی لبخند سایه
 تا دنبودی !نبودید ... نه؟ بودید زن حالا تا اصلا؟ خورده بهم بودن زن از حالتون نیچه با حالا تا؟ رسیدید لعنتی

 هک نمیکنید درك ... مدرسه بلند روپوش پوشیدن کوچه، تو لاتاي هاي تیکه شنیدن داره دردي چه بفهمید
 شما !آورتره زجر اونم از امتحان ي برگه توي اسمش نوشتن !زجرآوره چقدر هرکاري براي پدر ي اجازه گرفتن
 تنگش پدر دنبال شوهر، بجاي جلو، میاد که پسري هر صورت تو که نمیکنید درك ... دارید مهربونی پدر احتمالا



 ردنک زندگی !چی یعنی ترسیدن برادر و پدر از ... چی یعنی پدرمادرتون طلاق از اطرافیان دلسوزي ... چی یعنی
 اتاقتون ي گوشه حالا، تا شما اصلا !چی یعنی کردن گریه بیصدا اتاق، ي گوشه ... چی یعنی سختگیر پیرزن یه با
 ؟ افتادید تنتون زخماي یاد صداش زخم از حالا تا؟ کردید گریه شاهین با

 از ... کشیدم درد بابام گرفتن زن از ... کشیدم درد اطرافیان دلسوزي از منم -: نگریست او سرخ ي چهره به یزدان
 از ... کشیدم درد زنش، آوارگی برادرم، شدن پرپر از ... کشیدم درد عمم پسر خودکشی و عمم دختر به تجاوز

 ... کشیدم درد رفتنش از ... کشیدم درد زنم معرفتی بی از ... کشیدم درد زنم منو سر عموم، و بابام کردن معامله
 گریه شاهین صداي با خونم ي گوشه ... کردم گریه مادرم هاي گریه با من ... کشیدم درد دادن سکه ماه هر از

 همچین که کردم گریه خدام واسه حتی من ... کردم گریه شدم سقط ي بچه سونگرافی عکس دیدن با ... کردم
 از زنا، بجاي من ... دادم فنا به پاکزاد هادي شعراي با زندگیمو من نزن، حرف لانا زیبایی از من با !داره اي بنده

 ... کشیدم خجالت بودنم مرد از آدما نامردي دیدن از ... رفتم فرو خودم تو کوچه، توي لاتاي هاي تیکه شنیدن
  !باشه کشیده بیشتر تو از که هست یکی همیشه باشی، کشیده درد تو که چقدر هر

 ابقشس همسر از نه ... نداشت خبر بیچاره ... بود کرده تعجب حتما کند؛ نگاه مبهوت که بود دخترك نوبت اینبار
  !میتپاند تر تند را قلب که حسی آن از حتی نه ... را آرزو و آرمان شدن پرپر ... کسرا مرگ از نه ...
 

*** 
 

 ؟ سپهر خانوم -: زد صدایش مرد .میداشت بر تند را هایش گام
  !میدوید حتما نبود خیس زمین اگر .برداشت قدم تند هم باز
 از .داشت ادامه باران هنوز .بدود زده باران و سرد زمین روي نمیتوانست بلند پاشنه هاي بوت آن با که حیف اما

  !بود متنفر زمستان روزهاي این بارانی هواي
 کن صبر -: زد صدایش هم باز مرد .میشنوید سرش پشت از را مرد استوار هاي گام صداي
  !میشنید را مرد این صداي ادل تحریر میان همیشگی، کافه در دیشب، .ایستاد
 ... میکنم خواهش ناصر، یگانه آقاي -: برگشت .میداد قلقک را احساسش کسی .شد زیاد ناگه به قلبش تپش
 بده منو جواب فقط ... نکن خواهش میکنم خواهش -: پرید حرفش میان و شد راهش سد سرعت به مرد

  !نه: گفت کلافه سایه
 ؟ چرا -
  !ندارم آمادگی من چون -
  !میکنی پیدا خب -
 نمیشه -
 ؟ نمیشه چرا -
  !نمیدونید من از زیادي چیز شما -
 بدونم تا بگو خب -
  !نکنید قبولش شما که باشه من زندگیه توي چیزایی یه شاید -



  !ذره یه فقط ... کن فکر من به ذره یه ... سایه میکنم خواهش ... مربوطه من تصمیم به دیگه اون -
  !تچیس از نمیدانست .میافت جریان قلبش در گرمایی اما قرمز، اش بینی نوك و بود شده سر سرما از دستانش

 زمستان روزهاي این سوز استخوان سرماي به توجه بدون است حاضر میدانست تنها
 و بایستد آنجا سال هزار

 .بنگرد مقابلش مرد ي درمانده ي چهره به
  !سایه
 هم دتارا ابراز قضا از که استادت، ترین بدنام روبروي دانشگاه، حیاط در اینجا، نه ... باشی خانه باید الان تو ابله،

  !است کرده
 دوست فهمیدن آدم و عالم -: برسد گوشش به تا کشید فریاد بلند یزدان .برداشت گام سرعت با و کرد پشت او به

  !خودت الا دارم،
 

*** 
 

  !خودت الا دارم، دوست فهمیدن آدم و عالم -: برسد گوشش به تا کشید فریاد بلند یزدان
 

*** 
 

 .برسد نوشین ماشین به تا بود دویده
 مینگریست ها خیابان به بود؛ باران ریز قطرات از مملو که پنجره از ماشین، بخاري گرماي زیر حالا،

  !میکرد ایجاد شهر خاکستري در جذابی سرخی شان روشن هاي چراغ و بودند خیس ها ماشین
  !میکرد اعجاز هم شاید

  !میگویم را ناصر یگانه یزدان ... بود دیده را او دانشگاه حیاط در
 بود شده خیره چشمهایش در کهربایی چشمهاي آن با که مردي

 سپهر مثل ... میخواست گریه دلش دنیا سپهر ... است گرفته آسمان که بود دیده مرد پهن هاي شانه میان از
  !ما داستان
 بود تلنگر یک منتظر آسمان

 گشود را دهانش ناصر یگانه
 بود آسمان به هنوز سایه نگاه

 شد خارج ناصر یگانه ي حنجره از آوایی
  !فلش با ... بود گرفته عکس صحنه این از خدا ... زد برقی ... غرید آسمان

 اش جادویی واژگان تاثیر دیدن منتظر ... شد منتظر و بست را دهانش ناصر یگانه
 گرفت آسمان از نگاه سایه
 میرسید گوشش به اصوات تازه گویی



 شود دریافت درستی به بسامد نمیگذاشت و بود بلعیده را بینشان هواي کسی
 دارم ... رم ... دا ... ست ... ت ... س ... دو ... و ... د

 میداد تکان را دو آن میان اتصال سیم کسی
  !بروند رژه مغزت روي سم با انگار

 دارم دوستت
 ؟ بود کرده چه او با مرد این

 ؟ میخواست جانش از چه او
 برازا سایه به ناصر یگانه .داشت قرار اش توجه مرکز در بداند خودش آنکه بی که بود جذابی استاد سایه براي او

  !بود گریخته ها احمق مانند او و بود کرده علاقه
 رویشروب سنگین ترافیک به حوصله بی او اما .بود اش لیته ترشی ي دخترخاله درباره زدن حرف مشغول نوشین
 رافیکت بلکه بخورد کلش به بادي تا بزند بیرون که زد سرش به .بود رو پیاده کنار لاین در ماشین .دوخت چشم
 نفس .پرید بیرون و گشود را ماشین در ”شه باز راه تا بزنم قدم میرم“ ي جمله با تنها پس .شود سبک کمی

  !بود خیس رو پیاده آمد؛ می بوق صداي .کشید عمیقی
 هاي قدم صداي البته ... و ها راننده فحش و بوق صداي میان در بود گمشده هایش بوت صداي ... میزد قدم

  !دیگر فردي
 برگشت؛ سرعت به .نشست اش شانه روي دستی
 گوش حرفم به لطفا -: گشود دهان مرد .گذاشت نمی عجول مرد این انگار اما کند فکر کمی میخواست !لعنتی

  !کن
 با یزدان .میریخت هیکلشان روي بیرحمانه آب قطرات .یافت افزایش باران شدت بعد و آمد برق و رعد ناگهان

  !میکنم خواهش سایه: گفت تشویش
 خیس را مرد محاسن و میزد تازیانه سرخشان هاي صورت بر آسمان از هم تگرگ حالا که بود احمقانه چقدر
 میکرد

  !میشنود استادش زبان از را کوچکش نام که است بار اولین که اندیشید می این به سایه و
  !بود گذشته چقدر دانست نمی

 حرکت آرام آرام داشتند ها ماشین انداخت؛ خیابان به نگاهی اش شانه پشت از .بود رفته بالا ها بوق صداي
 .میکردند

 میکرد نگاهش تنها ناصر یگانه
  !میگرفت تماس مدام اش، نوه کردن دیر از نگران که بود اش نانازي میخورد؛ زنگ موبایلش

 میکرد نگاهش تنها ناصر یگانه
 .کرد حس کیفش در را گوشی لرزش سایه
 میکرد نگاهش ناصر یگانه

 میکرد نگاهش کهربایی
 اما میشد باز داشت راه .کند عجله میخواست او از و میکرد صدایش هم سر پشت نوشین



 میکرد نگاهش تنها ناصر یگانه
  !نه الان -: کرد اسیر را بازویش مرد اما بکشد عقب خواست تشویش با

  !برم باید ... میکنم خواهش: گفت بغض با .بود شده کلافه سایه
 .رفت قبع به سایه .کشید فریاد را سایه نام و کشید پایین را شیشه .شد نزدیک رو پیاده به ماشین با نوشین
 هیچوقت اگه حتی ... بدونی میخوام ... سایه: گفت میلرزید هیجان از که صدایی با و داد فشار را بازویش یزدان
  !داشت خواهم دوست ابد تا ... نرسیدم بهت

 اي: میگفت هیجان با نوشین .رساند ماشین به را خود خوران تلوتلو مبهوت، او و کرد ول را بازویش یزدان
  !نکردیا رو ... شیطون

 .کرد نمی سیر دنیا این در انگار او اما
 ”داشت خواهم دوستت ابد تا“

  !بود آشنا برایش جمله این چقدر
“I think i'll miss you forever 

 ”شد خواهد تنگ برایت دلم ابد تا میکنم فکر
 شاملو ... شاهین ... جغد ... ادبیات ... لانا

 ؟ میدید باید دیگر ي نشانه چند
 نیست ناصر یگانه دیگر ناصر یگانه کند باور تا

 !است یزدان
  

*** 
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 1392 سال ماه اسفند روزهاي از یکی

 
 نگریست ساعتش به
 ”هیچ“

  !میکرد نگاهش روز هر که اي کلمه تنها
  !نباشید خسته -

 نیامده ایهس نگریست؛ دانشجوهایش رفتن بیرون به و رفت فرو صندلی در کلافه .بود رسیده اتمام به کلاس ساعت
  !بود
 بود کرده علاقه ابراز او به ها احمق مانند فردایش و بود گذاشته قرار همیشگی کافه در او با پیش روز سه

 امروز حالا و
  !بود ندیده را سایه و میگذشت علاقش ابراز از روز دو

 .بود خسته بود؛ خالی نیمه تقریبا کلاس



 ؟ چه نیاید دیگر اگر
 ؟ دهد انصراف دانشگاه از اگر
 ؟ بداند یکسان -کرد مطرح را شرمانه بی پیشنهاد آن که استادي - پور رحمان با را او اگر

 کرد نگاه دانشکده حیاط به پنجره از امید نا
 آمدند می و میرفتند دانشجوها

 بودند زدن حرف مشغول پسري و دختر اي گوشه و
  !بود آشنا هایشان چهره چقدر
 لشکري و نوروزي ... اوپس
  !میپلکید سایه بر و دور همه این لشکري چرا بگو پس

 و کند برقرار ارتباط نوروزي با سایه طریق از میخواست
  !آورد بی گیر را نوروزي ي شماره میخواست حتی شاید
 ؟ دارد را نوروزي ي شماره الان یعنی
  !ببینم کن صبر ... تر زرنگ او از لشکري ... بحالش خوش

  !لشکري
  !است خودش

 برد هجوم پنجره بسمت و برخاست صندلی روي از هیجان با
 .رفت دانشگاه در بسمت و گرفت فاصله لشکري از لحظه همان در نوروزي نوشین
 -: زد صدا بلندي صداي با و شد خم اندکی سپس .شود دور نوروزي تا کرد صبر کمی و گشود را پنجره یزدان

 ؟ لشکري
  !نگریست اطرافش به گیجی با لشکري

  !کودن -: نشست یزدان لب روي لبخندي
 ؟ شمایید ... استاد اوا -: گرفت بالا اندکی را سرش ترس با لشکري

 پایین بیام تا کن صبر -
  !گاهدانش بیرون خصوصی کار بعد به این از میدم قول ... استاد کردم غلط -: رفت عقب قدم چند ترس با لشکري

  !دارم خصوصی کار باهات ... کن صبر -
  !بردیا -: رسید لشکري به بالاخره تا زد تنه نفر چند به و شد سرازیر ها پله از سرعت به
 ؟ استاد جانم -

  !اوا نمیگه مرد !زناست براي اوا -: برد اي گوشه به و کشید را دستش مچ
 ؟ بود خصوصی کجاش این؟ استاد بود همین کارتون -
 نمیکنه نگاتم دیگه اوا بگی نوروزي جلوي اگه که اینجاش -

  !استاد بابا اي -: آورد در را ها خجالتی اداي و انداخت پایین را سرش لشکري بردیا
 ؟ برام کنی یکاري میتونی ...ببینم -
 بخواه جون شما -



  !فقط میخوام ازت شماره یه ... نمیخوام جون -
  !نمیدم کسی به شماره من !استاد -
 نوروزي صمیمی دوست ي شماره ... نشو خیارشو -
 ؟ سایه -

 سپهر خانوم: گفت ترسناکی اخم با یزدان
  !کنید یادداشت ... ببخشید ... چشم -

 ؟ نه ... دیگه میمونه خودمون بین: گفت جدیت با آزمایی، بخت بلیط گرفتن از بعد
  !استاد شاسی تخت خیالتون -

  !بریز مزه کم -: کوبید بردیا کتف روي یزدان
 میشود عالم رسواي که اندیشید می این به همزمان و میرفت پیش ماشین بسمت

 آخر
 !عشق این بخاطر

 
*** 

 
 .کند فکر حماقتش به و بماند آنجا عید تا میتواست شاید

 !است محض حماقت نداري دوستش که زنی با زندگی
 

*** 
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 نوید نمیکرد؛ دریافت را حسی هیچ نگاهش از هم خودش حتی .کرد نگاه آینه در خیسش و تیره چشمهاي به
  !نمیگویند هیچ چشمهایت میگفت که داشت حق
  !بود اشک از مملو خودش اي قهوه و کمرنگ درشت چشمهاي که بود گفته زمانی را جمله این

 .اشندب هم براي خوبی معمولی دوستهاي میتوانند ندارد، عیبی ندارد دوستش اگر که بود گفته این از بعد درست
  !just friend میگفت نوشین

 را خودش مدام و آمد می خوشش نوشین از که سیریششان کلاسی هم همان .بود داده یادش لشکري را این
 .میکرد خوشمزه برایش

  !؟ بود رسیده کجا به کجا از
  !اندیشد بی کدام به نمیدانست که داشت فکري درگیر آنقدر .میشد اینطور بود درگیر فکرش هروقت

 ؟ خودش زندگی دادن لو و مرموز ناصر یگانه با ملاقاتش قرار به
 ؟ ناصر یگانه ي علاقه ابراز و آن از بعد روز صبح به یا



  !؟ نوید ”دارم دوستت“ و همیشگی کافه به رفتنش و روز همان ظهر از بعد به اصلا یا
 ؟ اندیشید می کدام به

 رانندگی ي حادثه در را همسرش و روشنک، بنام داشت ساله ده دختر یک که اي ساله هشت و بیست مرد نوید،
 .بود کرده علاقه ابراز سپهر سایه یعنی او، به بود؛ داده دست از

  !دانشکده بدنام البته و مطلقه استاد ناصر، یگانه ي علاقه ابراز از بعد ساعت چند درست آنهم
 این دکنن تمام است بهتر که بود گفته و بود گریسته تلخی به بود شده تمام طاقتش آنروز براي که هم سایه
  !را ته و سر بی ي رابطه

 دهکر روان را اشکهایش هم نوید .بود کرده خالی بیچاره نوید سر و !بود گرفته صبح از هم اندکی دلش راستش
 به عید از بعد تا را دخترش که بود گفته هم بعد .باشند هم براي خوبی دوستهاي میتوانند دو آن بود گفته و بود

 .کند فکر ”just friend“ پیشنهاد به موقع آن تا دارد فرصت سایه و میبرد رامسر
 اش شماره ناصر یگانه .بود نرفته دانشکده را -امروز یعنی - بعد روز اش، زندگی در بزرگ اتفاق دو این شوك از او
 ویدن که بود خوب باز .کنند ملاقات همیشگی کافه در را همدیگر امروز که بود کرده درخواست او از و بود یافته را
  !نداشت حضور کافه در

  !لعنتی سمج بود؛ گرفته تماس مسیجش، از پس ساعت چند ناصر یگانه
 یبرهو حتی نه و داشت موبایل زنگ اعصاب نه و -خوانده را مسیج که میرفت لو زیرا - کند ریجکت میتوانست نه

  !را اش
 استم کردن ریجکت اگر حتی که میدانست تنها !است داده ناصر یگانه به را اش شماره احمقی کدام نمیدانست

  !ناصر یگانه شرر شدن کم به ارزد می شود بد برایش است ممکن
 ”دارم دوستت“ بودند گفته دختر یک به ساعت، چند اختلاف با روز، یک در رفیق، دو

  !؟ میچرخید چطور برایش داشت دنیا
. 
. 
. 

  !چرخید بدجور زمین میدانم که هستم من تنها گالیله،
 
 

*** 
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 .بود قرارشان دومین امروز
  !همیشگی کافه در

  !نبود نوید



 ساله هد دخترك - روشنک است قرار فردا که بود گفته پسرك و بود پرسیده را او غیبت دلیل چی کافه پسرك از
  !تگش نخواهد بر عید از بعد تا بود گفته .ببند چمدان تا رفته خانه !شود عوض هوایش تا ببرد رامسر به -را اش

  !سایه با قرارهایش براي بود مکانی همیشگی کافه دیگر ماه دو تا بنابراین
 ؟ بود دوست به خیانت

  !نمیداد دست از را سایه او ... نبود مهم
 روي دستهایش نهایت در و بود رفته کنجار خود با ساعتها .بود آورده بدست را اش شماره امروز که اي سایه

 : بود لغزیده گوشی کیبورد
 “ !همیشگی کافه ظهر، از بعد هشت امروز، .ببینمت باید یزدانم،“

 .بود کرده پاك و بود کرده تایپ بارها
  !دیگر بود عاشق

 بود فرستاده را مسیج همان نهایت در
 بعد و

 .بود هشد اش گوشی لرزیدن منتظر و بود کرده کز سبزش ي کاناپه ي گوشه رسیده، بلوغ به تازه پسرهاي مثل
 نداد جواب دخترك

 شد خشک یزدان هاي چشم
 نداد جواب دخترك

 گرفت درد نشستن آنطور از تنش
 نداد جواب دخترك

 شد تاریک هوا
 نداد جواب دخترك

 هک گرفت تماس بود شده بر از را ارقامش عجیب که شماره آن با فکر بدون و برد هجوم گوشی بسمت خشمگین
 .کرد ریجکت دخترك

 ازيب دلش پس میکرد؛ ناز داشت احتمالا !بود خوانده را پیام حتما میشکافت؛ را اش سینه ي قفسه داشت قلبش
  !میخواست

 اییموه با شد؛ پدیدار خیابان زمستان تاریکی میان از دختري .آمد سوز و شد گشوده جرینگی صداي با کافه در
  !پریشان

 .مینمود زیباتر برابر چند آنها و میخورد موهایش به ها ماشین نور
 !”شود شا بازیگري ي شیفته دخترك که میکرد بازي جوري داد؛ تکیه همیشگی کافه لهستانی صندلی به یزدان“

 پخش لانا از “ Diet Moutain Dew“ آهنگ .گرفت نظرش زیر خوب مرد .آمد بسمتش او دیدن با دختر
 .میکرد عاشقانه و آلود غبار را اطرافشان فضاي و میشد
 ... رنگ سفید شال آن زیر از میرقصید موهایش و آمد می پیش سایه

“You're not good for me 
 ”نیستی خوب من براي تو



 سفیدش هاي ستاره آن با اش مشکی ژاکت
“Babby, you're not good 

 ”نیستی خوب من براي تو عزیزم
  !بود تر بزرگ پایش مچ دور از دورشان که هایی بوت و کوچک ساق با چسبانش مشکی شلوار

“But babby i wan't you, i wan't 
 ”میخوامت عزیزم اما

 .کرد باز اش مشکی -سبز پیرهن اي دکمه یزدان !جثه ریز و کوچک
“Never was there ever a gril so pretty 

 ”است نبوده زیبایی آن به دختري هیچوقت
 براي نبود کافی تفاهم همین .بود رنگ یک شلوارهایشان انداخت؛ هم روي را اش پوشیده مشکی پاهاي یزدان
 ؟ احمقانه ي رابطه یک شروع
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 گول -خودش قول به - صداي آن با دیگر و بود خوابیده روشنک که بود خوشحال .میفشرد پدال روي را پایش
 ”دیگه نرو تند نوید“: نمیگوید زنک

 برود تند راحت خیال با میتوانست
 کند فرار
 بود خواب روشنک که حالا
 بود شب که حالا
 نمیشنید را هقش هق صداي کسی که حالا
 بود خلوت رامسر جاده که حالا

 دور سالهاي هاي ماه اسفند مثل درست
 میکردند متر را جاده این یزدان، اي نقره رونیز با که وقتی

 میکشیدند فریاد تونل در
 میکردند رها دریا در را خود شبها و

 هیچکس به نداشت تعهدي که روزها آن
 میکرد آباد را تهران نصف یزدان و هامون همراه که روزها آن

 پخش میز روي قرصها و بود بلند فریکی آهنگهاي صداي که شبها آن و بود خواب که روزها آن بودند دور چقدر
 خالی مغزها و بود پر جامها
 طلایی موها و بود بنفش ها جیغ

 دار شاسی ها ماشین و بود مالبرو سیگارها



 امن و بود ویلایی ها خانه
 بزم گرفتن براي امن،

 ... ولنجک قیطریه، فرمانیه، الهیه، بزمهاي
 ... و هامون و یزدان و بود او که هایی بزم
  !میکرد گیج را سرش و میپیچید گوشش در هنوز صدایشان که هایی بزم
 بود جمعی آنموقع که هایی بزم
  !فردي حالا، مثل نه

  !بگیرد جشن و کند خوشحالی دیگري زدن زمین از هرکس
  !بود اجرایش حال در الان یزدان که جشنی
 .داد فشار تر محکم را پایش
  !احمق ي سایه
 به هک بود گفته و بود گریسته تلخ هم دخترك بود؛ کرده علاقا ابراز او به و بود خوانده کافه به را دخترك دیروز

 نمیخورند هم درد
  !بود مزخرف

 را شان رابطه که بود گفته نوید به روز همان ظهر از بعد بعد بود؛ شنیده ”دارم دوستت“ یزدان از روزي دختر
  !کنند تمام

  !ودب همیشگی کافه در یزدان با الان همین سایه که میدانست چی کافه سر صدقه که بود این آن، از تر مزخرف
 هامون و یزدان او، بودند؛ خریده شریکی سه هر را ویلا این .رسید ویلا به
  !نگذاشت پا آنجا به هیچوقت دیگر هلن جریان از بعد اما
  !هلن آه،

  !ها پیچاندن و کردنها اذیت آن بود؛ آورده بیچاره هلن سر بر که بود بلاهایی تاوان همسرش نبودن شاید
  !بود نوید عاشق تنها بیچاره هلن

 گرفت آغوش در آرام را خواب در غرق روشنک
 بود کرده اعتراف عشقش به هلن

 رفت ویلا در بسمت
  !استفاده سو او و کرد اعتراف هلن

  !همان خاطرات هجوم و همانا در شدن باز گشود؛ را در
  !شدند زنده چشمش پیش خاطرات تک تک

 سفرشان آخرین در که بودند کارهایی مشغول هنوز و بودند آنجا میدید خاطراتش در که آنهایی ي همه گویی
  !میداند انجام

 .خواباند کاناپه ترین نزدیک روي را او نوید و کرد غرر غرر بود داده لم پدرش دستان روي که روشنک
  !روزي بود خوابیده آن روي هلن که اي کاناپه همان

  !بود مانده الیافش روي هلن بوي هنوز انگار گرفت؛ فاصله اندکی کاناپه از



 .شد دوخته کاناپه کنار تابلویی به نگاهش
 ... بود کرده اجیرشان پیش مدتی یزدان که قلوهایی دو همان شروین، و شایان هامون، یزدان، خودش، از تصویري

 رذل مردك
 .گرفت تابلو از کندي با را نگاهش

 دستش در را قهوه از مملو ماگی که حالی در و داده لم کانتر روي که میدید را غزل خورد؛ آشپزخانه به چشمش
  !بود نوجوان دختر یک تنها سالها آن میگوید؛ سخن شمارش بی پسرهاي دوست از میدهد تکان
 فرا گوش و مینشست رویش -یزدان ي مرده برادر - کسرا که افتاد راك صندلی به چشمش آشپزخانه از بعد

  !هامون تمام نا زدنهاي گیتار به میداد
 روشن همیشه سرمایی غزل که خاموشی ي شومینه گرماي از کند حس را پوستش سوزش میتوانست حتی

  !میکرد
 .افتاد ویلا دریاي روبه تراس به چشمش شومینه از بعد

 گیتار با ریتم هم میکشید، سیگار و بود داده لم بالکن هاي صندلی روي که حالی در میشنید را یزدان بم صداي
  !میخواند هامون
  !میکرد حس هم را هلن سیگار دود بوي حتی
  !ساحل لب بزنم قدم برم من: میگفت و میشد نوید نزدیک جذابش صداي آن با که وقتی

 ؟ میگم چی میشنوي ... بابا -
  !نبود دور سالهاي عیاش و مجرد نوید او اما بودند؛ برجا پا هنوز ها سایه .برگشت حال زمان به

  !بود امروز دار دختر ي مرده زن نوید
 ؟ بابایی جانم -نوید

 ؟ خیسن چرا چشمات -روشنک
 .شدند محو ها سایه کشید؛ چشمهایش بر دستی تعجب با

 نیست چیزي ... روبرو اتاق اون توي بخواب برو -نوید
 .شد خیره سیاه دریاي به تراس ي پنجره از و کرد پهن کاناپه همان روي را خودش
 ؟ نیست چیزي

 پاکت و است میز روي کریستال سیگاري جا هنوز .میدادند امروز رقباي و دیروز رفقاي بوي خانه این دیوارهاي
  !یخچال در هلن سیگار
  !؟ نیست چیزي

 
*** 

 
00  :22 
 مثل ... میغلطیدند اش ماشین زیر خیس هاي خیابان .میرفت پیش ها خیابان نئونی چراغهاي امتداد در

  !تپل هاي گونه آن روي اشکهایش



 .بودند غمگین اش شده سرخ هاي مردمک چقدر .انداخت ایش قهوه چشمان به آینه در نگاهی
  !شب ده ساعت رامسر، ي جاده مثل بود تنها خودش چقدر و

 میراند را راه کسل و خسته
  !بود نگذاشته داخلش را پایش بود سالها که برود جایی به تا میراند
  !هلن اش، ناتی خواهر رفتن از بعد دقیقا
 رامسر در مشترکشان ویلاي
 .کند فکر حماقتش به و بماند آنجا عید تا میتواست شاید

  !است محض حماقت نداري دوستش که زنی با زندگی
 

*** 
 

00  :23 
 ازدواجشان از زیادي مدت هنوز گرفت؛ بغضش .نگریست ساعت به و زد تکیه مشترکشان ي خانه سرد دیوار به

 ؟ میشوند زده پس ها عروس تازه تمام یعنی .میکرد توجهی بی او به ستار که بود نگذشته
 

*** 
 

00  :00 
- hey, sexy gril!  

 متشنجش اعصاب روي بار هیاهوي .فشرد میز بر را سرش خشمگین و سابید هم بر را گونش مروارید هاي دندان
 .داد هل دیوانگی مرز تا را ذهنش میکرد؛ خطابش ”جذاب دختر“ که مردك این صداي و انداخت می خط

  !جذاب دختر !خاطرات به لعنت
  !میزد صدایش همانگونه هم فطرت پست مردك آن
- how qiuet b*itch!  

 ؟ نه میکرد کاري باید .برد فرو میز در را هایش ناخن
 تپش نوید تصویر .کند تحمل تا کشید بالا را چشمهایش مردمک !میپیچید گردنش روي مرد هاي نفس صداي

 که ودب ظریفی دست و آمد می پایین که بود چشم مردمک .نشست اش شانه روي دستی .بست نقش هایش پلک
 .میرفت بالا

 سپس و کرد گشاد را خمارش چشمهاي اندکی مست مرد .شد گم کلاب مردمان جیغ در سیلی صداي ... شتلق
 .جنبید دخترکان میان به و زد تلو خورده گیج ...

 .کند دنبال چشم با را مرد این از بیش تا نگذاشت اشک ي حلقه
 .کرد پاك را اشکش قطره و برد پیش را دستش

 .میدید را دنیا خودش هاي چشم رنگ با که بود سالها ببیند؛ آسیب لنزش نبود نگران دیگر



 .بگذارد اي قهوه لنز را چشمهایش بخاطرش تا نبود نویدي دیگري
 باشد داشته دوست بلند موهاي که نبود نویدي دیگر بود؛ زده ته از را بلند موهاي آن حالا

 .زند رنگ را موهایش برایش تا نبود نویدي دیگر شدند؛ طلایی دوباره کوتاهش موهاي
  !کند صدایش ”هلن“ تا نبود نویدي دیگر بود؛ حس بی تنش
 نبود ي”نوید“ واقعا دیگر حالا

  !لندن در زندگی ي ادامه به
 !برمیگردم -: کرد زمزمه لب زیر خود با
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رقبا رفیق،:  شانزدهم فصل
 
“Have you ever seen an old man? 

 ؟ اید دیده پیرمرد یک حال به تا آیا
An old man living all alone 

 میکند زندگی تنها همیشه که پیرمرد یک
Because he's so tired 

 خستست خیلی اون چون
Lately I've been 

 کردم پیداش تازگی به
Have you ever seen a broke man 

 ؟ اید دیده را شکسته مرد یک تابحال آیا
Seen a broke man begging for his life? 

 ”اش زندگی براي میکند التماس که که شکسته مرد یک دیدن
 

 چیز چه ي شیفته اش ساده خواهر میپرسید خود از و مینگریست خیره اش قدیمی رفیق اي قهوه چشمهاي به
 ؟ چشمانش جز است شده مرد این

  !میکنی غلطی چه اینجا نگفتی: پرسید خشم با
 ... هلن ناتنی برادر ... سعادتی هامون جناب ... بپرسم تو از باید من اینو -: زد پوزخند مرد

  !دهنتو ببند -: کشید فریاد هامون
  !خوابه دخترم ... هیس: گفت خفه و گرفت را او ي یقه خشم با نوید

 درك به -: زد نعره و کرد دور اش یقه از را نوید دست کرده دریافت را او دار واگیر خشم گویی که هم هامون
 شد روان ها پله بسمت بعد

 ؟ کجا -نوید
  !نداره ربطی تو به -: داد جواب میرفت بالا یکی تا دو را ها پله که حالی در هامون

 ؟ بکنی میخواي غلطی چه بگی میشه -: رسید او به هم نوید .ایستاد و شد خواب اتاق وارد
 ؟ خوابه دخترت نگفتی مگه: گفت گردد بر اینکه بی

 ؟ خب -نوید
 ببند درو ... ات نقطه بی جمال به -هامون
  !همانا نوید خوردن سیلی همانا در بستن صداي

  !داره شرط اما ... میگیرم نادیده حرکتتو این: گفت میکرد پاك را اش بینی از شده سرازیر خون که حالی در نوید
  !غلطا چه -: شد کمر به دست هامون



 نشینی عقب یزدانم که شرطی به ... یزدانو حرکت بلکه ... رو محکم سیلی این تنها نه ... میکنم فراموش من -نوید
  !باشه نداشته من زندگی آدماي با کاري و کنه

 ؟ آدم کدوم؟ حرکت کدوم؟ چی -: پرسید بود شده گیج که هامون
 مگه وبگ رفیقت به ... باهاش باشه نداشته کاري بگو یزدان به ... سپهر سایه ... سایه: گفت جدي لحنی با نوید

  !لاشیاست مال باختم ... باخته تهش بازي این ... شو بیخیال ... نی اهلش این؟ اهلشی با نگفتی
 ؟ تهدیده الان این -: کشید درهم را اخمهایش هامون

  !خواهشه -: نوید
  !میوفتی در یزدان با بخاطرش داري که نیس مال اونقدارم -: زد پوزخند هامون

  !هست من براي -: انداخت پایین را سرش نوید
 ؟ نه ... من خواهر مثل لابد -هامون

  !نکن بازتر گازو شیر تو ... جهنم این تو میسوزم دارم ... هامون کن بس -نوید
  !باشه: گفت هامون
 ؟ برمیداره دختر سر از دست راحت بنظرت -: ایستاد سرجایش نوید صداي با که رفت اتاق در بسمت سپس
  !برمیداره دست راحت ... آره بیاد، راحتی کار بنظر تهران ریختن بهم اگر -: داد جواب برگردد اینکه بی هامون
 ... زد بیرون رامسر از بعد و ویلا از بعد و اتاق از سپس
 شود دور نوید از که آنقدر

 شود دور ویلا دیوار بر عکسشان از
 شود دور خانه متحرك خاطرات از
 

*** 
 

 میشد پخش ”Shape of my heart“ آهنگ
  !بود کرده علاقه ابراز او به که مردي مینگریست؛ خیره را یزدان او و

 ریشهاي به .میکرد نگاه او به و نشسته ناصر یگانه یزدان روبروي او حالا، .میگذشت ماجراها آن از هفته یک
  !فرش موهاي و بلندش

 اش مردانه پیشانی روي شده حک اخم به
 .میداد آنها به بیشتري ابهت اش خردلی پیرهن ي زده تا هاي آستین که مویش پر ساعدهاي قدرت به

 .دوخت بود زده بیرون ایش قهوه بافتنی مانتوي از که خودش ظریف مچ به و گرفت مرد از را نگاهش بعد
 ؟ بدي ادامه دستامون ي مقایسه به صبح تا میخواي -

 ؟ بود حسی چه
  !دوید تنش زیر ”دستامون“ جمعء ي نشانه شنیدن از که حسی
 .شد سرکشش موهاي پریشانی باعث و سوزاند را سرش پوست که حسی

 .داشت عجیبی هارمونی دخترك کرم شال با ایشان قهوه که آشفته هاي طره آن خوردن سر از لرزید یزدان دل



  !یاغی بود شده عاصی، موهاي دیدن با که را قلبش کند آرام تا کشید ریشش بر دستی
 “ !شد تمام نمایش یعنی این داد؛ هل شال داخل را طره و آورد بالا را سفیدش دست دخترك“

  !نگفتی -: ببیند هم را نمایش ي ادامه میخواست او گرفت؛ حرصش
 ؟ رو چی -سایه

  !گیج دخترك
 دامها میخواي صبح تا اینکه: گفت نخند تا میگرفت دندان به را لبش ي گوشه دهانش داخل از که حالی در یزدان
 ؟ اینکارت به بدي

  !نیست باز صبح تا کافه -: جهید بالا دخترك پر نسبتا ابروي
  !ندارد امکان؟ جسور ي سایه

 آرام صدایی با و انداخت بالا ابرو دخترك مثل و شد خم جلو به بود آمده خوشش دخترك جسارت از که یزدان
  !بمونیم کافه تو قرار صبح تا نگفتم من: پرسید
  !بود ترسیده اینکه مثل برگشت؛ سرجایش دخترك ابروي

 ؟ میگذارید رو قرار شما مگه -
 تا: تگف بلند سپس “؟ میکنند تلفظ کامل را ”میگذارید“ که دارند وجود دختر چند“ پرسید خود از دل در یزدان
  !بوده اینجوري که اینجا
 ودوج هم بعدي به اینجا از مگه؟ اینجا تا -: شیطانی شاید نشست؛ دختر لب روي لبخندي .بود خم جلو به هنوز
 ؟ داره

 “ !رنگش بی لعلهاي به رسد چه خشکید هم قلبش لبخندك“
 ؟ یدبگ خودتون از اینبار خواید نمی ... پرسیدید من ي درباره فقط که قبل ي دفعه -: زد دیگري لبخند دخترك

  !نمیخوام ... نه باشه نداشته وجود اي دیگه بار اگه -: داد تکیه صندلی به یزدان
  !تیغ جاي چند کرد؛ جلب را توجهش چیزي .نگریست یزدان دستهاي رگ به سایه

 ؟ چیه براي اینا ... اینا: پرسید مبهوت
  !جوجه میکنی عوض بحثو خوب: گفت میکرد پنهان دیگرش دست با را دستش مچ که حالی در یزدان
 ؟ نمیگید یعنی -: زد چانه زیر دست سایه

: فتگ اندوهگینی لحن با و کشید آهی .آمد می نم بوي .بود شده خیس باران از که نگریست کافه حیاط به یزدان
 اب مامانم ... میجنگید مامانم با بابام ... بود خونمون میدونش که داخلی، جنگ یه ... بود جنگ میاد، یادم وقتی از

 ،کنم گریه بیصدا که بودم گرفته یاد بچگی از ... دنیا ي همه با من ... خودم با من ... خواهرم با داداشم ... بابام
 رفتمگ یاد بچگی از ... شدم بابام مامان بین حسابی دعواي یه باعث کشیدم، جیغ و دیدم کابوس که باري آخرین

 نوشته تو ... شرر یه مدرسه توي ... بودم مودب و درسخون پسر یه خانواده توي ... خودم تو بریزم ... ندم بروز
 شاید ... میشی گیج متناقضم رفتاراي از گاهی میدونم !احساساتی و بالغ مرد یه مینوشتم، بیگاه و گاه که هایی
 ... تولدم ماهه نه کودکیمه، بخاطر بودنم وجهی چند علت
 ؟ بهمن -سایه



 ماا بود، مخالف زدن ساز با بابام .بودم موسیقی عاشق اما نبود، بد درسم دبستان تو ... بگذریم ... مرداد -یزدان
 بود سالم هشت .بود خراب همچنان خونه اوضاع ... فروغ ویولن کلاس میبرد منو پنهونی بود؛ هنر اهل که مادرم

 رو ... ناتنیم برادر -میگم رو کسرا - بود ساله چهار ي بچه یه و زن یه همراه نبود؛ تنها خونه، اومد بابام روز یه که
 جدیدتونه مامانه این گفت یاسر منو به

 درك الانم نکردم، درك حرفشو موقع اون -: داد ادامه گذشته در غرق اما یزدان و شد گشاد سایه چشمهاي
 حتی ... شدم منزوي که بود بعد به سالگی هشت از ... نداره قدیم و جدید !نفره یک تنها آدم مادر نمیکنم؛
 بود؛ اردارب -میگم بابامو زن - آتنه ... ببینم مادرمو که نمیگذاشت بابام ... بود شده کمتر هم مدرسه توي شیطنتم
 الاخرهب ... بودم کرده پیدا تحصیلی افت موقع اون ... دارم دوسش بیشتر امم تنی خواهر از که یاسمن شد نتیجش

 که ودب جایی ... بودم متنفر جدید مدرسه از ... بگیرم فاصله افت اون از تا کرد عوض مدرسمو بابام بقیه اصراراي با
 شاید نداشتم؛ دوستی هیچ اونجا !راضی خود از احمق بچه مشت یه ... میخوندن درس توش وزرا هاي بچه

 دفتر توي) زد لبخندي( شدم آشنا هامون با که بود همونجا ... بود زبونم لکنت و تپلم هیکل به مربوط بخشیش
 هک بود اونجا بود؛ خورده تا دو و بود زده یکی ... بود شده دعواش وقت دولت هاي گنده کله از یکی پسر با مدیر؛

 منزوي ي بچه پسر اون دیگه من حالا ... میگذره روزا اون از سال چند ... کرد معرفی خودشو کبود چشم زیر با
 موند باقی برام که کساییه تنها جز هامون ... رفتن و اومدن زندگیم تو زیادي آدماي ... نبودم
 ؟ بقیش بود؛ شناسی هامون که اینجا تا خب -: زد شیرینی لبخند سایه

 ... همیم نام به ما میگفتن ... بود مژده اسمش ... دیدم عمومو دختر کردم، باز چشم وقتی از -: کشید آهی یزدان
 کالج فرستادنم هامون با سالگیم هشت همون از که بگم رفت یادم ... شدم اش شیفته من ... گذشت سال چند

 بود همین وضع سالگیم هیجده تا ... لندن ي تابستونه
 ؟ بعدش -سایه

 با گاهی ... کسرا عروسی از قبل کردن، عقد هم با رو ما که بود سالم بیست ... مژده خاستگاري برام رفتن -یزدان
 همیدمف که بود سالم چهار و بیست ... بودم وابستش ... بود محتاط و ترسو اون من برعکس ... میرفتیم بیرون هم
 ي فاصله به دخترعمم و پسرعمه ... که بودم عروسی مقدمات تو ... دیگه بودم هول) زد تلخی لبخند( شدم پدر
 تو اون ماه چهار ... اجرا گذاشت مهریشو ... شدیم درگیر ... همو تار و تیپ به زدیم هم مژده منو ... مردن ماه یک

 انداخت بچمو بابام سفارش به مژده مدت این تو ... بودم
 ويت بابام !طلاق ... بعدم و کرد سقط اجازم بدون بچمو !بکن فکرشو -: زد تلخند یزدان کرد؛ نگاهش شوکه سایه

 ازهت اونموقع زنش پریناز، کرد، تصادف کسرا دار گیرو این تو ... هه ... شده بازاري یه دوم زن که گفت بهم ملاقات
 ... بعد و کما توي رفت کسرا ... بود باردار
 دمش آزاد اینکه از بعد !راحتی همین به ... مرد -: شد خیره برو رو به یزدان نمیکشید، هم نفس حتی دیگه سایه
 خانواده از شدم، محروم ارث از ... بیرون اومدم و چی همه زیر زدم منم ... کنم عقد پرینازو که گردنم انداخت بابام

 رو تو اینکه تا ... اینکه تا رفتم هرز خودم براي سال چهار ... خوشگل دختراي و درس به چسبیدم ... !طرد پدري
 ... بعد اما گرفتم اشتباه کردن ناز با سادگیتو ... بود اي دیگه چیزه نیتم اولش ... نمیگم دروغ ... کردم پیدا

 شدم عاشقت فهمیدم



 هک مردي با حاضري بگو حالا -: کرد زمزمه اي فریبنده و جذاب لحن با و شد خم یزدان بود، ایستاده گویی زمان
 ... زندان ماه چهار و خراب ي سابقه یه شده، سقط جنین یه با داشته زن یه طرد، خانواده از و شده محروم ارث از

 ؟ باشی شیاد و بوده دخترباز
 بودن ... بودن ... بودن ... میاید ”بودن“ از باشد؟ باشد کرد؛ نگاهش سایه

 “؟ بودي نفر چند با حالا تا“ -: میپرسند روسپی زنان از مددکارها که نبود مصدري همان این !بود آشنا چقدر
 ”شدم خسته بودن تو با از“
 ”؟بودي باهاش“
 ”باشی باهام میخوام“
 ”بمون باهام“
 ”باش من با شب یه“

 ؟ کردید فکر چی من ي درباره شما: گفت خشمگین سایه
 منظورم ... نداشتم بدي منظور من ... شرقی دختر آروم ... هی هی: گفت میخورد را لبخندش که حالی در یزدان

  !برسم بهت میخوام و دارم دوست که بود این
  !؟چی: گفت مبهوت سایه
  !منمیکن تکرار دوبار رو حرفی من: گفت اش همیشگی جذاب لحن با و شد خم جلو به یزدان !نمیشد باورش هنوز
 ؟ کردید فکر چی من ي درباره شما: گفت خشمگین سایه .پیچید دخترك بینی در افغانو بلک بوي

 منظورم ... نداشتم بدي منظور من ... شرقی دختر آروم ... هی هی: گفت میخورد را لبخندش که حالی در یزدان
  !برسم بهت میخوام و دارم دوست که بود این

  !؟چی: گفت مبهوت سایه
  !منمیکن تکرار دوبار رو حرفی من: گفت اش همیشگی جذاب لحن با و شد خم جلو به یزدان !نمیشد باورش هنوز
 .پیچید دخترك بینی در افغانو بلک بوي

 
*** 

 
 اسم هب زود چقدر .میگذشت یزدان دیدن از روز یک مینگریست؛ ولیعصر به و بود نشسته نارنج بهار میز پشت

  !میزد صدایش کوچک
 تهران برگردد عید از بعد بود قرار نوید و بود مانده عید به هفته یک بگذریم؛

 ؟ بود شده یادآور خود پیش را جمله این بار چند
  !هامون ملاقات براي اینبار بود؛ آمده اینجا به دوباره یزدان با قرارش دومین از روز یک گذشت از بعد حالا

  !قرار این بودن پنهانی بر بود هامون اصرار آن از تر عجیب؟ نه بود عجیب
 قرار این سر یزدان به گفتن بدون میتوانست سایه اما .ببرد بویی قرار این از یزدان نمیخواهد بود گفته مردك

 ؟ میشد چه تعهد تکلیف پس؟ برود
 نمیشد محسوب هم دخترش دوست هنوز او؟ تعهدي چه



 ؟ نمیشد میشد حساب که علاقش مورد فرد
 ؟ او به میشد متعهد داشت عاشق یک دنیا در هرکس یعنی
 بسمتش هامون .میشد نمایان میانش از هامون کوتاه قامت که دوخت در به چشم ها درگیري خود این از کلافه

  !او مسیج خواندن از پس داشت خواهد حسی چه یزدان که اندیشید می این به احمقانه او و آمد می
 .شد خواهد غیرتی حتما یزدان که اندیشید می سایه و میشد نزدیک میز به هامون پیکرء
 ؟ چه باشد داشته بدي قصد هامون اگر که اندشید می این به دختر و میکشید عقب را دختر مقابل صندلی هامون

 ؟ است ناپاك مرد این چشمهاي واقعا آیا که پرسید می خود از سایه و بود نشسته روبرویش هامون حالا
 ؟ نیستی بلد سلام -

 سه از متفاوت برخورد سه !روبرویش مرد ي محترمانه غیر و شرمانه بی سئوال شنیدن از شد؛ شوك دخترك
  !صمیمی دوست

 میکرد؛ باور را نوید و مهربانی
 ؟ را هامون بد لحن یا یزدان، ي علاقه ابراز
  !کدام هیچ که بخدا؟ بود تر واقعی کدام

 ؟ لالی نکنه -
  !هیز مرد یک هم آن کند؛ توهین او به کسی نمیگذاشت این از بیش
  !متعجبم ... نیستم لال -سایه

 ؟ از -: پرسید تمسخر با و کرد ریز را چشمانش هامون
  !شما امثال وقاحت از -سایه

  !جالبه؟ ما امثال -: بست نقش هامون لب ي گوشه پوزخندي
 ؟ چی -: انداخت بالا ابرو سایه

 باور رو ما امثال از یکی حرفاي تو اینکه: گفت و شد خیره دخترك ي تیره چشمهاي به شد؛ خم جلو به هامون
 رشوت عاشقونه صدتا من میخواي؟ گداز و سوز با؟ احساس با؟ داره دوستت اینکه؟ بهت گفته چی ببینم !کردي

 ؟ کنی گریه هاي هاي عشقم به صدبار روزي که بگم جوري میخواي؟ بگم
 دهانش آب سختی به که حالی در سایه !برادرش به آنهم؟ بود ... نبود خیانت اهل که او؟ میگفت چه مردك این

 ؟ منظور -: پرسید اخم با میداد قورت را
 کاري ما امثال براي ”دارم دوست“ این گفتن ... اصلش سر رفتی خودت اما بچینم مقدمه برات خواستم -هامون
 ات چهار به؟ تو کردي خوش چی به دل ... بیاریم در هم رو عاشقا اداي میتونیم حتی ما ... سهله که گفتن !نداره

 ... میده نمره میگیره تن اینکه ... هست همه با اینکه ... درسته شنیدي راجبش چی هر؟ یزدان ”دارم دوستت“
 ... اینکه
 داره دوسش دنیا قد که داره رفیق یه اینکه -سایه

 مهمید براش خیلی شنیدم -: میزد پوزخند که بود سایه حالا .کرد نگاهش مات هامون
  !بود نکرده را اینجایش فکر شاید میکرد؛ نگاهش مبهوت هنوز هامون
 ؟ منظور -هامون



 میگه سرش پشت چیا رفیقش که بفهمه اگه میشه بد چه -سایه
 میدونن اینو همه ... نمیگم من فقط -هامون

  !نیست خوبی توجیه -سایه
 مبگ بهت که اومدم !بد چی خوبه چی که بگیرم نسخه تو از تا اینجا نیومدم من -: کرد تنگ را چشمانش هامون

 نباش دردسر دنبال ... بکش خط یزدانو دور
  !نیستم -سایه

 علاقش ابراز خام که هستی ... باهاش قرار سر میاي که هستی ... هستی دء -: کوبید میز روي خشمگین هامون
 مرد به چه رو ترسو ي ساله هیجده توي خوب، دختر آخه ... کنار گذاشتی حالشو و گذشته که هستی ... شدي
 چه بودن شده سقط ي بچه پدر میدونی؟ چی یعنی اختلاف سال ده میدونی؟ ساله هشت و بیست ي مطلقه
 ؟ نداره خواب گذشتش بخاطر شبا میدونی؟ حالا تا داشته دختر دوست تا چند میدونی؟ داره حسی

 ات میدونی لعنتی،: گفت سرخ چشمهایی با و شد خم جلو به بغض، از و خشم از میلرزید؛ صدایش که حالی در
 ؟ زده صاحابو بی رگ اون بار چند حالا
 ؟ بود لغزیده رگهایش روي ژیلت بار چند؟ بار چند میکرد؛ نگاهش مبهوت سایه
  !بگیریم نادیده را یزدان ترك بر مبنی دستورش اگر البته؟ نداشت بدي قصد هامون یعنی

 اقبتع فکر به اگه ... شو بیخیالش: گفت آلود بغض صدایی با میکشید دست چشمش زیر به که حالی در هامون
 شو بیخیالش خوشی

 ؟ چجوري -: پرسید متاثر سایه
  !نمیدونم ... نمیدونم -: شد بلند جا از هامون

 
*** 

 
 دهانش .مرقصید موهایش و بود بالا روبه سرش که شد نمایان چشمانش پیش لانا گرفت؛ فاصله اندکی پلکهایش

  !بسته چشمانش و بود باز اندکی
 .دوخت پنجره به و گرفت لانا از را نگاهش .میداد را یزدان بوي روزها این هم لانا نشست؛ لبش روي لبخندي

 بیعیط هاي پدیده ترین العاده خارق از یکی برف نشست؛ ناباور !بود شده سفید سراسر زمین کرد؛ مکث اندکی
 پنجره روي را دستش .بود شده سفید سراسر رو پیاده برد؛ هجوم پنجره بسمت و برخاست جا از ذوق با !بود

 يرو و میرفت عقب که درحالی .برداشت پاتختی روي از .رسید گوش به اش گوشی اس ام اس صداي که گذاشت
 ”ببینمت میخوام“ -: گشود را پیام مینشست تخت
 هاي نرده روي تازه که کلاغی به شد خیره اندکی .داشت خاصی ابهت هم گوشی ي صفحه روي نامش حتی
 “؟ کجا“ -: داد پیام سپس .) !بود گرچه( برسد بنظر هول زیاد نمیخواست بود؛ نشسته بالکن
 ؟ میشد چه هامون حرفهاي پس

 ؟ میپراندش باید میکرد؛ آرامش که بود شده پیدا مردي سالها از پس !بیخیال
 ”4 ساعت ولیعصر، میدون“ -: رسید یزدان سوي از پیامی بلافاصله



 : شد تداعی ذهنش در بیت این اما چرا نمیدانست .زد پر کلاغ که آورد بالا را سرش
 فهمیدم رفت که کلاغی نگاه از من“

 !”است تبر باغمان درختان سرنوشت که
 

*** 
 

 ایینپ ایستگاه هاي پله از و شد پیاده تی آر بی از سپس پوشید؛ جینش مانتوي روي را اش لجنی سبز کاپشن
 او زرشکی بافنی کلاه .بیابد را یزدان تا چرخاند چشم و داد شلوارش همرنگ اي قهوه شال داخل را موهایش .آمد

 هاي بوت با و کرد کاپشنش جیب در دست !کائوچویی ي دایره دو تو پایین در ریش از انبوهی هم بعد دید را
 یبافتن ژاکت آن با روبرویش مرد به زد لبخندي .گذشت خیابان از و داد حرکت یکدیگر امتداد در را ایش قهوه
 .زرشکی کلاه و کرم -زرشکی ي چهارخانه پیرهن اي، قهوه

 ؟ کجاست خندش -
  !هیچی -: دارد نگه را اش خنده نتوانست پرت حواس دختر !لعنتی

 ؟ بریم کجا خب، -: پرسید ”خودتی“ میگفت نگاهش با که حالی در مرد
 ... میشناسم خوب خیلی ي کافه یه -: بدنبالش دخترك و کرد زدن قدم به شروع مرد .انداخت بالا شانه سایه

 ... ولی کوچیکه
 ؟ همیشگی کافه -: پرسید فکر بی سایه
  !نه: گفت سپس نگریست؛ روبرویش سفید و طویل روي پیاده به اندکی .ایستاد مرد

 ور به رو به نگاهش مرد مثل و شود همگام او با تا افزود گامهایش سرعت بر اندکی دخترك .افتاد راه به سپس
 بپرس: گفت نگه به یزدان .بود
 ؟ رو چی: گفت متعجب سایه .میشد بلند بخار دهانشان از

  !میجوه مغزتو داره که سوالاتی اون تمام -: انداخت او به نگاهی نیم یزدان
 بگید خانوادتون از بیشتر ذره یه: گفت مدتی از پس .مینگریست او به تنها دیگر سایه

 براي ... بود زده غرب یخورده بابابزرگم خب،: گفت بود طنز به آغشته لحنی با سپس .کرد نگاهش اندکی یزدان
 ااونج کیومرثم و خسرو ... داد شوهر بازاري یه به دخترشو و خوندن درس براي لندن فرستاد پسراشو دوتا همین

 مدت یه بعد و شد آشنا ایرانی پسر یه با کلاب یه توي خسرو اینکه تا ... خوندن درس جز میکردن غلطی هر
 بعدم ... شد عاشق و داد کف از دل داییم ي خونه توي مادرم دیدن با ... من مادرء یعنی داره، خواهر طرف فهمید
 از ... برهب بویی ایران توي بزرگم بابا اینکه بی کرد عقد لندن سفارت توي مادرمو بشه خبردار کسی اینکه بدون

 عدمب ماه نه ... نبود هم پدر ي اجازه نیاز بود مرده پروانه پدر چون ... بودن باخبر کیومرث و پرویز فقط جریان این
 دیدن که بعد هم، ما باباي ننه ... کرد ازدواج انگیلسی دختره یه با ها موقع همون کیومرثم ... اومد بدنیا یاسر

 بپا یقیامت که بگذریم ... ایران برگشتن کیومرث با شده، تنگ) زد پوزخندي( سنگک نون و ایران واسه دلشون
 گذاشت که بگذریم ... کیومرث واسه اعظمم خسرو، واسه بود گرفته لقمه رو آتنه بابابزرگم آخه ... دیدنی شد

 ازدواج ... کنه جدایی به مجبور بچه یه با رو خسرو نتونست اما دامنش؛ تو انداخت اعظمو بزور و کیومرث گردن



 داشتن نگه زنده یاسرو بودن پسر بخاطرء خلاصه ... بود خسرو قاموس تو عوض در که نبود، قاموسش تو دومم
 خواستن ... رسید خودش اوج به خسرو و پروانه اختلاف اومد بدنیا که یکتا ... شد راضی بزرگم بابا ناصرا یگانه اسم

 کن تصور بعدشو به حالا از خودت ... اومدم بدنیا من که شن جدا بعد کنن صبر دخترشون سالگی یک تا
 .میرفت پایین هوا دماي
 لاقط بچه لیبل قراره که اي اومده بدنیا تازه ي بچه براي دلسوزي به میکنن شروع همه ... بزرگ معضل یه -سایه
 بخوره روش
 .میکرد نفوذ تنشان تمام در داشت سرما
 ... باشه نداشته کارش به کاري خسرو عوض در داره نگه رو ما تا خونه بمونه کرد مجبور رو پروانه خسرو، -یزدان
 ... میرهن سرکار گرسنه خسرو که میفهمید باید میفرستاد خونه از صبحانه بی شوهرشو پروانه که روزایی اون تموم

 جسمی ... روحی میکنه، سیرش زنی که ... میگیره لقمه براش زنی که
 .میشد حس بی سرما شدت از داشت دستهایشان

 میفهمه شوهرش نفساي هرم از رو دیگه زن یه بوي ... میکشه بو ... میدونه صبح روز هر پروانه -سایه
 .بود شده کمتر ها گام سرعت
  !داره بچه تا سه پروانه اما -یزدان
 میکنه سکوت پس -سایه

  !میکنن ایرانی زناي اکثر که کاري ... دقیقا -یزدان
 ... اینکه تا: گفت سایه

 اش سایه که زنی ... پروانست ي دیرینه رقیب که زنی ... زن یه با خونه، میاد خسرو -: داد ادامه یزدان ایستاد؛
 میره بخواب اون ي هرزه بوي با هرشب پروانه که زنی ... بوده اونا مشترك زندگی روي همیشه

 .نمیکردند حس زدگی یخ شدت از را انگشتانشان دیگر حالا
 یب یا ها بچه با ... میکنه فرار که معلومه !جوونه خیلی هنوز پروانه !بشه هاش بچه نامادري قراره که زنی -سایه
  !ها بچه

 سرخ و بود سرد هایشان بینی
 ... داره وجود مانعی یه همیشه ... نمیشه اما ... باشه دیرنش عشق با میخواد پروانه هووي -یزدان
 دیرینشه رقیب شکل دیگه دوتاي اون از بیشتر که مانعی یه -سایه

 میبینه منو پنجشنبه هر مادرم ... بده عذاب رو منو تا میکنه تلاششو و سعی همه اون !من -یزدان
 بمونه باقی هفته آخر تا آثارش که بخوري کتک وقتی که بهتر چه پس -سایه

 متنفره من از اون -یزدان
  !ازش میدونی چی بگی بابات به میترسه ... بگیري ازش زندگیشو که میترسه ... میترسه ازت تنها ... نه -سایه

 ؟ ازش میدونم چی -یزدان
  !متنفره تو از واقعا آتنه که این -سایه

  !من از حاملست، مژده حالا ... میره جلوتر ذره یه زمان: گفت سپس زد؛ پوزخند یزدان
  !زندانی توي تو و -سایه



 مهریه پرداخت عدم جرم به -یزدان
 ... میدونم بعدشو -سایه

  !اینجاست -: پیچید چپ به یزدان
 سفید ي چهارخانه میزهاي رو و سوخته اي قهوه صندلی و میز اندکی با بود کوچکی ي کافه میگفت؛ راست

  !انش زده یخ بینی پیچید؛ شان بینی زیر قهوه بوي و شدند وارد سپس .گشود را در و رفت جلو یزدان .صورتی
 ؟ بشینیم کجا -: پرسید یزدان
 .شیدک عقب او براي را صندلی سایه از پیش و کرد پیشدستی یزدان .کرد اشاره پنجره کنار کوچک میز به سایه
 مرد .شدمی پوستشان وارد داشت که گرمایی از میکرد گز گز دستهایشان .نشست و کرد تشکر لبخند با هم دختر

 رضا ء”کردم گمت کجا“ هم کافه این اما بود عجیب .داد هل او بسمت را منیو سپس گذاشت میز روي را کلاهش
 شکلات شیک: گفت مکث بی دخترك .میکرد پخش را یزدانی
 میخواست و بود برده بالا را دستش یزدان گرفت گر دختر تن وقتی شد؛ خیره دخترك چشمهاي به یزدان

 در خري کدام که این از نمیکرد تعجب دیگر .بود او چشمان اي قهوه به خیره چشمهایش هنوز اما .دهد سفارش
 ؟ جانم -: شد نزدیک آنها به فر موهاي با پسرکی !میخورد بستنی هوا این

 نباشید خسته ... سلام -: دوخت پسر به و گرفت سایه از را نگاهش یزدان
 بفرمایید ... ممنون: گفت پسر .کشید عمیقی نفس سایه

  !موکا و شکلات شیک یه -: دوخت سایه به دوباره و گرفت پسرك از را نگاهش یزدان
  !خوريمی سرما بیرون میري وقتی میکنی عرق؟ بیاري در کاپشنتو نمیخواي -: پرسید یزدان شد دور که پسرك

 “ !دارد دیگري حال شود نگرانت مرد خورد؛ غل دختر پوست زیر زیرکی زیر مرموزي حس“
 ردمیب فرو جینش مانتوي جیب در دست که حالی در سپس .کرد آویزان صندلی پشت به و آورد در را کاپشنش

 خود به سپس کرد؛ اخم نشد متوجه را او منظور ابتدا در که یزدان .کرد اشاره یزدان اي قهوه ژاکت به ابرو با
 یم بالا را ابروهایش که حالی در زیرا شد پشیمان گویا اما بیاورد؛ توجیحی احتمالا تا گشود دهان .کرد نگاهی

 خب: گفت و نشست دوباره سپس .آویخت صندلی پشت به سایه مثل و درآورد را ژاکتش انداخت
 ؟ نمینویسید چرا شما: پرسید مقدمه بی معمول طبق سایه

 ؟ شما -: کرد اخم یزدان
 بنابراین .است کرده خطاب ”تو“ را مرد حرفهایش میان بار چند که رفت آن پی حواسش گزید؛ را لبش سایه

 او مانچش کهربایی به که دختر نگاه !بود رفته نشانه را دندانش زیر لبهاي که نبود مرد ي خیره نگاه به حواسش
 جهانم ي همه اگه که هست دنیا این توي مشکل اونقدر؟ بنویسم چی از -: کند جمع را خود کرد سعی مرد .افتاد

  !نمیشه تموم بنویسن راجبش
 بنویسید رو خودتون زندگی داستان شما خب -: انداخت بالا شانه سایه

 ؟ میخونه کی ... بیخیال -: زد پوزخند یزدان
  !نمیمونه باقی نخونده دنیا توي کتابی هیچ -: زد لبخند دختر
 :نوشد اندکی و برد بالا را موکا فنجان یزدان

  !نوشت یکی هم رو ما داستان روزي یه شاید ... بیخیال که گفتم -



 ؟ بنویسن دربارمون که بشیم موندگار و مهم اونقدر میکنید فکر یعنی -: انداخت بالا ابرو سایه
 ”!نوشتم شان درباره من که شدند ماندگار لابد شد؛ خیره دخترك چشمهاي به و گذاشت میز روي را فنجان مرد“
 

*** 
 

 سه ؛کرد نزدیک بهم را اش تکه چهل سارافون ي لبه دو و کشید انگشتانش روي تا را اش مشکی لباس آستین
 میگذشت برفی روز آن از روز

 ؟ سردته -
 نه: گفت و داد قرمزش شال داخل را موهایش

 لباس نآستی او مانند که نگریست یزدان به شانه بالاي از نشست؛ اش شانه روي بعد اندکی جینی ي مردانه لباس
 را سرش سایه .میکشید انگشتانش روي را -بود اش یقه دور کریسمس هاي گوزن طرح که - ایش قهوه بافتنی

 بوي .ودب سردي و آلود مه جاي .بیایند اینجا به که بود یزدان پیشنهاد نگریست؛ مقابلش ي دریاچه به و برگرداند
  !بود شده پر درخت از سراسر اطرافش و میداد شمال

 سردت: پرسید دوباره یزدان که میسپردند گوش ابرها آواز بوي به و بودند زده حلقه زانو دور را دستهایشان
 ؟ نیست
 لاهک دیوانه مردك شد؛ تاریک چشمانش پیش دنیا ناگهان که است نبوده سردش اول از که بگوید خواست سایه

  !اجازه بی بود گذاشته دخترك سر هم را ایش قهوه بافتنی
 ؟ نیست سردتون شما -: پرسید میبرد بالاتر چشمش از را کلاه خنده با که حالی در سایه

 تو نه، شما -: داد تکیه آن به و گذاشت زمین روي حائل بصورت را آرنجش یزدان
 ؟ کنم صدات باید چی ... فقط ... باشه: گفت زده خجالت و آرام و نگریست برکه به سایه

 “ !بود افتاده اش جمله از جمع ي نشانه غریبانه چقدر“
  !هرچی: گفت و نگریست سایه حالت بی رخ نیم به یزدان
 ؟ چی یعنی چی هر: گفت و کرد نگاهش هم سایه

 ... بزغاله گوسفند، گاو، خر،: گفت انداخت می پایینش و بالا دست در که حالی در و برداشت سنگی یزدان
 میدرخشید دخترك هاي خنده ذوق از چشمهایش که حالی در یزدان .پیچید آلود مه فضاي در اي خنده صداي
  !میگم جدي: گفت
 بگم بهت رو یچیزي میخوام ... گاوه آقا خب: گفت بخورد را اش خنده میکرد سعی که حالی در سایه

 ؟ هامون ي درباره -: شد جدي یزدان ي چهره ناگهان
  !باهوش مردك

 ؟ میشی ترسناك چقدر میشی جدي گفته بهت کسی حالا تا -سایه
 هتب کسی حالا تا -: کرد زمزمه آرام صدایی با !نداشت اشکالی بازي اندکی شد؛ نزدیک او گوش به اندکی یزدان
 ... چقدر میترسی وقتی گفت
 ؟ چقدر -: پرسید خفه بود شده سرخ خجالت از که حالی در سایه



 ؟ میشی مادربزرگا شبیه چقدر -: زد مرموز لبخندي یزدان
 متس به سرعت به سایه که میکرد ایمن آنقدر را سایه که میداد حسی چه یزدان بود؛ گیر گوشه همیشه سایه

  !؟ ببرد هجوم دریاچه
 ؟ دیوانه میکنی چیکار -: کشید فریاد اختیار بی یزدان
 ؟ میلغزاند دریاچه آب زیر هیجان با را دستهایش که بود حسی چه پاشید؛ او به آب مشتی خنده با سایه

 آب زیادي میزان جهش یک با و شد خم یزدان .رفت عقب خنده با دخترك .برد هجوم او بسمت و خندید یزدان
 .پاشید دختر روي و سر به

 میپاشید آب و میخندید دخترك
  !میشد خیس و میکرد ذوق مرد
 ريآخ بار بهتره: گفت میزد نفس نفس که حالی در سایه .کشیدند دراز زمین روي خسته دو هر بعد ساعت یک

  !مادربزرگ میگی بهم که باشه
 میگذاشت را money hunny آهنگ که حالی در و آورد در را اش گوشی سپس و خورد تکان اندکی یزدان
  !میکنم تعیین من اونو: گفت
 ؟ لانا -: خندید او حرف به توجه بی سایه

 ؟ اشکالش -یزدان
  !جایی همچین براي خوبه لانا اتفاقا !هیچی -سایه

 ؟ میدي گوش لانا چرا -یزدان
  !نمیدونم ... چون ... چون خب -سایه

  !کار این براي نداره دلیلی کس هیچ !جالبه -یزدان
 باد روي وقتی موهاش !دلیلشه صداش !خودشه دلیل خودش اون ... نمیخواد دلیل لانا ... معلومه خب -سایه

 زن لانا ... میدونی ... لحنش لوندي و حرکاتش تو ناز ... دستش ظریف مچ ... گلش تاج ... اش حنجره ... میرقصه
  !دیدم عمرم به که زنیء ترین

  !میدم گوش لانا منم چون فقط اما ... بود جالب برام نظرت -یزدان
 ؟ چی یعنی -سایه

 فهمیب نمیتونی ... کنی درك اونو از توصیفی یا کنی توصیفش نمیتونی نشی غرق لانا توي تا یعنی -یزدان
  !بلغزونی رگات توي رو born to die نمیتونی !کنی حس صداشو ناز نمیتونی !واقعیه ظریفش حرکات

 ملاتج لاي ... بگنجونی کلمات توي رو اون نمیتونی بازم باشی هم لانا ي دیوانه اگر حتی میکنم فکر من اما -س
 پرواز بلند و فراره آواییش سطح مثل لانا ... کنی حبس

 ؟ میدونی رو چیزي یه -ي
 ؟ چی -س
  !لانام مدیون رو تو کردن پیدا من !داد دست از نباید میده گوش لانا که رو دختري -ي

  !شد هم پیدا میشه لانا با نمیدونستم ... میشن گم لانا با آدما میکردم فکر -: خندید سایه
 ؟ میزنیم حرف بهش راجع داریم زیاد نمیکنی فکر -ي



  !نمیشه زیاد هیچوقت؟ زیاد -س
  !بشنوم پلکم روي رو لانا موهاي بوي صبح تا امشبم نمیخوام ... بسه بسه -ي
 “ !میخندید او صداي زنگ با که میفهمید لانا اینها از بیش دخترك شد؛ بلند اي خنده صداي“

 یزدان .کرد ریجکت را تماس و خشکاند را اش خنده نشست؛ و شد بلند سایه ناگهان .شد بلند گوشی زنگ صداي
 ؟ چیه: پرسید او ي خیره نگاه دیدن با سایه و شد بلند هم

  !؟ بدي جواب نمیخواي -یزدان
  !بزرگم مادر ... نانازیه: گفت کلافه سایه

 جایی یه به روزي یه ... نیست نگرانت دوستتم حتی ... نیستن نگرانت خانواده اعضاي از کدوم هیچ -یزدان
 میفهمی ... نمیخواد خودت بخاطر رو تو آدمی هیچ میفهمی !نیست نگرانت واقعا آدمی هیچ میفهمی که میرسی،

 یشترب کردي، حقش در رو بدي بیشترین که کسی میفهمی ... میده عذابت همه از بیشتر داره دوستت که کسی
  !مادرت ... جز نمیشه نگرانت هیچکس نمیدي، جواب تلفنتو وقتی میفهمی ... داره دوستت همه از

  !خاکه زیر باشه نگرانم بود قرار که اونی: گفت گزنده و تلخ بعد .کرد نگاهش تنها سایه
 ؟ نداري ... باشه نگرانت که داري رو دیگه یکی هنوز تو ولی -یزدان
 ؟ ... یا بود دریاچه از ... داشت آرامش چقدر دوخت؛ دریاچه به و گرفت مرد از را نگاهش سایه
 را آب -: کرد زمزمه لب زیر سایه .ریخت آب در را بود مانده امان در ها علف شرر از که خاك مقداري پا با مرد
  !نکنیم گل

 سر بس از میده آهن بوي تهران جوباي ... میبرن گوسفندارو سر دارن پشتش؟ میبینی رو درختا اون -یزدان
  !رو بسته زبون گوسفندي این بریدن
 ؟ بکنیم مام میکنن خشونت بقیه چون میگی یعنی -سایه

 بجاي !بخورن ندارن نون مردم ... مزخرف حرفاي این در بذار؟ آهنو راه هاي بچه کنه سیر میاد سهراب -یزدان
  !بقاست براي نیست؛ مرگ براي کشتن ... بشوریم گندکاریامون باید چشما شستن

 ؟ ببریم بین از رو دیگه یکی زندگی خودمون بودن زنده براي یعنی -سایه
 نمیفهممشون !این یعنی طبیعت -یزدان
 ؟ رو کیا -سایه

 زهغری روي از حرکت یعنی ... وحشی خوي یعنی طبیعت که نمیدونن و میزنن طبیعت از دم که کسایی -یزدان
  !عقل روي از نه ...

 ؟ چی یعنی کردن رفتار طبیعی -سایه
  !خودت زندگی حفظ براي دیگه، یکی زندگی گرفتن یعنی -یزدان
  !؟ آدما روي از شدن رد یعنی -سایه

  !شاید -ي
 ؟ میکنی رفتار طبیعی تو -س
 حدودي تا -ي
 ؟ من با حتی -س



 ... لوج بزنه و زمین بکوبه رو یکی اون باید نفر یک ... اون از بعد ... مسیرند هم هم با یجایی تا آدما ... میدونی -ي
  !تو یا ... منم نفر یک اون میکنه مشخص زمان
 میکند مشخص زمان آري

 یم و میکردند گوش لانا پیشگو ي نویسنده این حرفهاي به توجه بی هردو ... کرد مشخص زمان ما، داستان در و
 ... بود شان زندگی به مربوط آهنگ این عجیب چقدر که اندشیدند

Have you ever seen a dead man? 
 ؟ اید دیده مرده مرد یک حال به تا آیا

A dead man lying in the road 
 جاده در مرده مرد یک

Have you ever heard his best friend? 
 ؟ شنیدید او دوست بهترین از حال به تا آیا

His best friend say you'd better go 
 بروید شما است بهتر میگوید او دوست بهترین

Before you get fined 
 شوید جریمه شما اینکه از قبل

Or else you'll do time 
 دهد انجام زمانی در دیگري یا

Heard a broke man, heard the pain & strife? 
 ؟ دعوا و درد شنیدن شکسته، مرد یک شنیدن

In his one line plea, in his dull edged knife 
 خود ي کننده کسل ي لبه در خود، درخواست خط یک در

 ... بروید شما است بهتر میگوید او دوست بهترین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خواب در پرواز:  هفدهم فصل
 
 بودن به عشق بی“

 رویا از مایوس
 شکسته قلباي

 دنیا غروب در
 کشتن صیادو

 تنها تنها
 نشونه و نام بی

 ”خواب در پرواز
 

 میشود اتاق وارد جسمم
 میدود عمه میکند، گریه پدر

 خوابیده جان خانم
 رمیده دنیا بند از میگویند

 میزنند زجه خواهرهایم
  !چنگ برادرم

  !تنگ قفسیست تنها دنیا،
 شده عوض مرد و زن جاي
  !خوابیده واقعا جان خانم چون

 گرفت بالا که صداها
 : میکشم فریاد

  !کشن جیغ فقط اینا“
 ”بخواب دیگه جاي برو جان خانم
 آباد سعادت جز جایی

  !خراب شد که بود دیواري خوشبختی،
 ”آرام“ میگه بابا

 خوابیده جان خانم
  !باران میبارد دارد
 ”جان خانم“ نمیگویم دیگر
 آن از بعد هرگز نگریست پدر
 سوخت آرزو

 پودر شد کسرا



 مرد آرمان
 خشک شد اشک
 خرد پولی شد شب
 یاب کم اما ارزش، بی

 من خوب حال مثل
 سراب آن دیدن از بعد

 آباد سعادت -
 

*** 
 

 مقابلش دیوار به بود خیره
 .میکرد زمزمه شعري لب زیر و میخورد تکان بازوانش میان روشنک بود؛ تحویل سال نزدیک

 ... و بود دریا و بود نوروز و بود رامسر و بود تنها
 ... و نبود آرامشش و نبود رفیقش و نبود زنش
 بی تیناي نارفیق، یزدانء انصاف، بی هامونء بهمراه خودش عکس .بود قاب از مملو که دیواري به بود خیره

 ساده هلنء و خلاف شروین و شایان معرفت،
 و داشت دوستش هم باز هست؛ هم دیگر دختر چند با مرد این میدانست اینکه با حتی دخترك !ساده هم چقدر
 میگریست عاشقانه برایش
 میراند کله یک را رامسر کل برایش
 آورد می گل سبد چندین برایش
 میخواند فروغ برایش

 میتراوید سهراب
  !بخواند سهراب بپیچ و دخترباز مردي براي احساس بی و مغرور هلن !بکن را فکرش

 ؟ بود بغض زد؛ چنبره گلویش در اي توده
  !خاطرات به لعنت
 ”... 1393 سال آغاز“: بووم

 
*** 

 
 نه، که خط اعصابش روي ... خانه سکوت .میشد گرم داشت هوا کشید؛ سرش روي را نازك و سفید ي ملحفه
 به و دز غلت .رسید گوشید به گوینده صداي .کرد روشن پاتختی روي را رادیو و برد پیش دست .میکشید ناخن
 از ظممن چقدر .میرقصیدند پنجره فلزي و اي قهوه قاب میان از زیبا چقدر نگریست؛ گنجشکها جمعی دسته پرواز

 .بودند تعلقش آنجا به میرفتند و میگذشتند شهر رعناي هاي آپارتمان



 به افتاد؛ بازش در کمد به چشمش و شد دیگر پهلوي به یزدان !میگفت عید مزایاي از داشت هنوز گوینده
  !بود تنها چقدر ... آویزانش هاي کروات اش، خورده اتو کتهاي اش، شده چیده لباسهاي

 ... موقع همان و خورد ساعت به چشمش شد؛ باز طاق
 ”... 1393 سال آغاز“: بووم

  !نبود کس هیچ بست؛ را چشمهایش
 : گشود را پیام و شد خیز نیم .رسید گوش به مسیج رسیدن صداي ... هیچکس

 ”ناصرخسرو پسر مبارك عیدت“
 !دیوانه هامون نشست؛ لبش روي جانی کم لبخند

 
*** 

 
 این انجام با زمانی !بخیر یادش .چسباند پنجره ي خورده باران ي شیشه به را سرش کشید؛ آغوش در را خودش

 همزمان و کرد لمس را کوتاهش و بور موهاي انگشتانش با و برد سر در دست میخورد؛ شیشه به موهایش کار
 براي ... غزل سادگی هامون، مهربانی براي .بود تنگ نوید هاي پیچاندن براي دلش بست؛ را اش آبی چشمهاي

  !یزدان
  !بود شده تنگ هم ایران براي دلش .میشد پخش تلویزیون از هایده صداي کرد؛ تر تنگ را آغوشش هلن
 زبان فارسی ي شبکه روي ماهواره میبارید؛ باران بود؛ کرده کز لندن در کوچکش آپارتمان ي گوشه بود؛ تنها

 ... حالش بود؛ دور مادرش از بود؛ تنظیم
 ”... 1393 سال آغاز“: بووم

 
*** 

 
 اب ستار او از دورتر اندکی میکرد؛ بازي اش شرابی موهاي انتهاي با و بود نشسته تلویزیون مقابل مبل روي

 همسرش نگاه با نگاهش و آورد بالا را سرش مرد کرد؛ نگاهش غزل .میزد لبخند گاهی و بود سرگرم موبایلش
 .شد چفت
 ”... 1393 سال آغاز“: بووم

 
*** 

 
 .کرد برتن لجنی سبز بلند آستین و زانو تا پیراهنی

  !شدا تحویل سال؟ نمیاي سایه -
 دوید؛ را ها کاشی آرام آرام مشکی شلواري جوراب در شده گم پاهاي آن با و کشید پریشانش موهاي در دستی

 ؟ شدم خوب: گفت نمکی لبخندي با و زد چرخی نانازي دور



  !میکردي کم ماتیکتو رنگ ذره یه کاش: گفت میخورد را لبخندش که حالی در نانازي
 ؟ چرا -: خشکید سایه لبخند
 ... تو سن به دختر نیست خوب: گفت میرفت پیش سین هفت سفره بسمت که حالی در نانازي
 ... چشم !بزنه چشمو انقدر ماتیکش رنگ -: داد ادامه بلند بلند را نانازي ي جمله تکراري، حرفهاي این از کلافه
  !شماست با حق همیشه مثل

 ؟ میگم دروغ مگه؟ چیه -: انداخت بالا اي شانه سایه .کرد نگاهش جدي و برگشت نانازي
 ینا دست ملعبه بشی نمیخوام ... خودته براي میگم هرچی من -: نشست سین هفت سفره کنار مبل روي نانازي
  !گرگا
 ؟ پررنگ ماتیک یه با -: نشست دیگري مبل روي سایه

  !گرفتی کم دست رو مردا خیلی تو -: کرد ها سبزه میان کشیدن دست به شروع نانازي
 ونبالاش دست خیلی تو نمیکنی فکر: گفت داشت زمانی کمتر که جسارتی با و شد خم جلو به اندکی سایه

 ؟ گرفتی
 ؟ دختر مردا از میدونی چی تو -: دوخت چشم سایه چشمهاي به و کشید ها سبزه از دست نانازي
 ... دختر چند؟ رفتند فنا به دختر چند؟ شدند نابود دختر چند که میدانست چه؟ میدانست چه سایه واقعا

 ؟ میشه بد حالشون من ماتیک یه با مردا یعنی -
  !نیست ماتیک فقط: گفت و رفت غلیظی ي غره چشم نانازي
 ؟ چیه پس -: گفت کلافه سایه

 لانف بی ... پیلی میزان فلان و رژ فلان بی ... میخواد جوره همه بخواد رو تو که مردي -: گرفت سایه از نگاه نانازي
 هت تا بخواد واقعا رو تو اگه مردي ... کن گوشت ي آویزه اینو سایه ... لباس مدل فلان بی ... مو مدل فلان و رنگ
 اشینق چهرتو بخوادت اگه ... خونم بیا نمیگه میگیره، خونه برات بخوادت اگه ... بیا تو نمیگه میاد، باهات دنیا

 ... کان هن میگیره، حلقه بخوادت اگه ... بازي عشق نه میکنه، عاشقی بخوادت اگه ... بفرست عکس نمیگه میکنه،
  !احی بی ي دختره اومد خوشش چه ... ببینم ببند نیشتو !میداري وا حرفایی چه به منو ببین !الله الا الله لا

  !بود گذار تاثیر واقعا: گفت میخندید که حالی در سایه
  !؟ انداختن راه کر و هر بزرگ مادر و نوه شده چی -: آمد بیرون اتاق از سیاوش که کند دنبالش تا شد بلند نانازي
 حیا یب این از: گفت میکرد عوض را تلویزیون هاي کانال که حالی در نانازي .شد لبخند به تبدیل سایه ي خنده
 بپرس

 ؟ حیا بی چیه قضیه -: پرسید سایه از و زد چشمکی سیاوش
 ي درباره میخواست هم روز آن .بود کرده گیر نوشین پیش گلویش که بود مدتها سیاوش زد؛ لبخندي سایه

 .بود ترسیده همیشه مثل سایه که کند صحبت موضوع همین
 “ !بود ترسیده همیشه مثل سایه“
 ... و اضطراب و بود ترس در مدام بود شده سالش هجده که حالا تا کودکی از

 ”... 1393 سال آغاز“: بووم
 .بخواند دعا تحویل سال از پیش که بود کرده فراموش همیشه مثل گسست؛ هم از افکارش ي رشته



 ار هرکسی که میگرفت استرس باید مدام !داشت نفرت عید دید باز و دید از شد؛ مهمان از پر خانه بعد ساعتی
 : که پایانشان بی سوالات براي میکرد آماده جواب باید هم بعد؟ دوبار یا ببوسد بار سه
 ؟ میخونی چی
 ؟ بابا از خبر چه

 ؟ نبود سخت تجربی
 ؟ هستی راضی رشتت از

 ؟ نه یا هست دندون تو پول حالا
 ؟ میکنی شوهر کی

  !نخورد دنیا کجاي هیچ به هیچگاه پاسخشان که سوالاتی ... و
 از را او تا بود اي معجزه کاش نشست؛ اي گوشه شد فارغ که فامیل به گفتن تبریک و بوسیدن و کردن بغل از

 : کرد باز بود رسیده که را پیامی شد؛ روشن اش گوشی ي صفحه لحظه همان !سازد رها فامیل کنار در نشستن
 “؟ متنفري فرودین اول از من مثل هم تو“

 متنفر سال روز اولین از شخصی که دارد وجود این احتمال درصد چند نمیکرد؛ باور میدید را آنچه چشمهایش
 ؟ باشد
 ؟ باشد ناصر یگانه یزدان شخص آن که دارد احتمال درصد چند
 آنچه .مینویسم شنیدم آنچه یا دیدم آنچه افتاده، اتفاق آنچه ي درباره من نمینویسم؛ ها احتمال ي درباره من

 شدن متمو“ -: لغزید کیبورد روي انگشتانش و نشست لحظه آن در لبش روي لبخندي سایه که بود این شنیدم
 “ !معجزست یک امروز

 : آمد دیگري پیام بلافاصله
 “؟ بشی بیخیالش نیست بهتر؟ اي معجزه این منتظر ساله چند“ -یزدان
 “؟ چطوري“ -سایه

 ”پایین بیا“ -یزدان
 : کرد تایپ؟ بود چه یزدان منظور کرد؛ بلند گوشی روي از را سرش سایه

 “ !نمیشم متوجه“ -
 “؟ شی جیم میتونی“ -یزدان
 “؟ کجا از“ -سایه

 ونتونخ جلوي من .بهرن بی ازش مردها اکثر که لذتهایی بزرگترین از یکی گیج، دختر یه داشتن دوست“ -یزدان
 “ !دخترك منتظرم

 میتپید؛ جمله اول در ”داشتن دوست“ مصدر خواندن از هنوز سایه قلب !پیام یک در کننده شوکه حرف چند
 ؟ میکرد چه را پیام آخر ء”دخترك“ است؛ در پشت یزدان که داشت را این استرس

 “؟ نه دیگه میکنی شوخی“ -: کرد تایپ میرفت اتاق به گیجی با که حالی در
 یه بازي این کل“ -: خواند را یزدان پیام کدرش قرمز شال پوشیدن حال در و کرد برتن را اش یشمی شنل

 “ !شوخیه



 “؟ بازي“ -: نوشت مبهوت
 “ !پایین بیا“ -یزدان

 ؟ نه بود عجیب !همین تنها
  !بیرون برم دوستام از یکی با میخوام: گفت و رفت آشپزخانه به سایه که بود این آن از تر عجیب
 ؟ کنه من کمکء کی پس؟ امروز؟ چی: گفت تعجب با غذا ي قابلمه زدن هم مشغول نانازي
  !دیگه میکنه کمک سیاوش ... خواهش: گفت التماس با سایه

 ؟ دیگه هست حواست -: نگریست سایه چشمان به و برگشت نانازي
 ؟ چی به -سایه

  !مدل فلان و لباس فلان بی ... بخواد جور همه رو تو که این به -نانازي
 ... کان نه بخره حلقه حتما میگم بهش: گفت میرفت بیرون آشپزخانه از که حالی در و خورد را لبخندش سایه

  !بود گریخته آسانسور به مهلکه از سایه اما پرید حرفش میان جیغ با نانازي
 تمانساخ در هیجان با !بود مانده رویشان صبح ماتیک هنوز که نگریست لبهایش به آسانسور ي آینه از دخترك

  !میپاشاند ابهت هم اسمش تلفظ از حتی ناصر یگانه یزدان دید؛ را او درشت و چهارشانه پیکر ... که گشود را
: دز ضرب او ي مردانه ي شانه روي دستش شد؛ مرد نزدیک و کشید ریه به را افغانو بلک بوي قدم هر با آرام آرام

  !سلام -
 خورده روغن هاي سبیل به بعد مرد، ي زده شانه و بلند هاي ریش به اول سایه .او سمت تاباند را گردنش یزدان
 .کرد نگاه مرد ي شده گوجه موهاي به هم آخر در و اش براق و کهربایی چشمان و گرد عینک بعد اش،

  !علیک -
  !بمش صداي هم بعد

 وارس -: گشود سایه براي را در و رفت ماشین طرف آن به سپس هیزید؛ و کاوید را سایه پاي تا سر چشم با یزدان
 شو

 :نشست فرمون پشت آخر در و بست را در یزدان نشست؛ ماشین داخل و کرد اطاعت کوکی عروسک مانند سایه
 خب -

 ؟ بریم کجا داري دوست: گفت کند نگاهش اینکه بی یزدان .زد خجلی لبخند سایه
 ؟ چرا -

 ؟ چرا چی: پرسید اخم با یزدان
 ؟ اینجایی باشی خانوادت پیش که این بجاي سال روز اولین چرا -

 بپرسم تو از باید من اینو: گفت بم صدایی با و کرد جمع اندکی را اش کهربایی چشمهاي یزدان
 الان ي کننده متحیر صداي .کرد روشن را ضبط بعد و نشاند لب روي لبخندي یزدان کرد؛ نگاهش تنها سایه

 .افتاد راه به ماشین و پیچید
 

*** 
 



 ”.آورد می در را عید اداي و میزد زجه پایش زیر تهران بود؛ ایستاده تراس روي“
 .میشد تزریق رگش به مستقیم و میگذشت هندزفري از صادق صداي

 ”برو راه مغزت با لال، و کر و کور“
  !عمیق بوسید؛ را سیگار .مرقصید او هاي چشم مقابل هایش خاکستري تمام با تهران

 ”مالبرو بسته یه باز و کند و کوه اون“
 چشمش از لرزید؛ بیشتر تهران .آمد می مادرش و پدر ي خنده صداي بیرون از کرد؛ خارج بینی از را دودش
 .چکید اشک اي قطره

 ”هفت روز هفت تو رفت؛ اونم گیریم“
  !الان میام -: برگشت خصمانه و خسته زد؛ صدایش مادرش و شد باز اتاق در

 بیچاره تهران به رو برگشت دوباره پرتو .رفت بیرون کندي به سپس کرد؛ نگاهش اندوهگین مادر
 ”کمه تختم من شخصا“

 : بود نوشته که بود هامون لرزید؛ دستانش در گوشی
 “؟ وري یه بریم داري حال“

  !شود قدم پیش پرتو آنکه از پیش داد مسیج و شکست را غرورش هامون بالاخره خندید؛ اشک میان
 “ !خره هرشب من مستم“

 “؟ وري چه“ -: کرد تایپ کیبورد روي دستهایش
  !نبود دستی دم هم آنقدرها او نفرستاد؛ اما
 بشم من بتتو نبینم“

 ”نه*ع رسما اه اه که
 ”بگی تو هرجا“ -: آمد هامون مسیج بعد اندکی .او براي حداقل !بود جذابی مرد هامون فرستاد؛ و نیاورد طاقت

 “ !شدي دلباز و دست“ -پرتو
 ”بودم“ -هامون

 “ !من براي نه“ -پرتو
 ”هستم توام براي الان اما ... شاید“ -هامون

  !تو براي ... من ... هستم ... تو براي ... هستم توام براي ... هستم توام براي الان اما
 ”... 1393 سال آغاز“: بووم نشست؛ پرتو ي برجسته لبهاي روي لبخندي

 
*** 

 
 بگیرش: گفت و راند لب روي معتمدي لبخندي

 ... یدهکش انگشتان آن با مرد ي شده دراز دست به کرد دنبال را نگاهش رد سایه کرد؛ اشاره پایین به آبرو با بعد
  !دستانش برید را کلامم ي رشته ... کشیده انگشتان ... کشیده انگشتان آن با



 رگبز و گیاه و نور فضاي شد؛ کافه وارد او همراه هایش قدم و گرفت جاي مرد بلند انگشتان میان ظریفش دست
  !تندتر قدمهایشان و میشد پخش Derni�re Danse آهنگ گذشتند؛ نامرتب میزهاي میان از .بود

 و درختان ي زمینه پس با سوخته، اي قهوه گرد میز رسیدند؛ هنرمندان خانه ي کافه انتهاي میز به بالاخره
  !خنده صداي

 لبهاي روي لبخندي کرد؛ دراز سایه سمت را ظریفش دستان و شد بلند زن .میز پشت مرد و زن یک البته و
 سلام: گفت گرفته صداي آن با و نشست اش برجسته

 سلام: گفت و گذاشت زن دست در را دستش مبهوت سایه
  !السلام عیلکم -

 سوء با !مرد ي شده دراز دست هم بعد دوخت؛ تپل ي چهره آن با قامت کوتاه مرد به و گرفت زن از را نگاهش
 .گذاشت هم او دست در را دستش ظن

 ؟ اساتید ندارید نشستن قصد -
 ریزس دخترك دل به آرامش .کشید بالا به رو را لبهایش ي گوشه اندکی مرد نگریست؛ کنارش مرد به و برگشت

 الش داخل را وسطش فرق موهاي که حالی در پرتو .نشست بود کشیده عقب برایش یزدان که صندلی روي و شد
 و نشست کنارش یزدان .داد دیگري لبخند با را پاسخش کرد؛ روانه سمتش لبخندي میکرد کرمش چروك

 یچیدمیپ خود دور را روشنش خاکستري ژاکت که حالی در پرتو .داد بالا را رنگش خردلی لباس آستین بلافاصله
 ... شده سرد چقدر هوا: گفت

  !رسیدیم شما دیدار سعادت به ما عجب چه -: پرید پرتو حرف میان و گذاشت میز روي را شاپویش کلاه هامون
 ؟ بودید نرسیده قبلا مگه -: دوخت هامون با دوباره و گرفت پرتو از را نگاهش سایه

 را خودش سریع هامون .کند ضایع این از بیش را اش شده مبهوت رفیق مبادا تا گزید را لبهایش داخل از یزدان
  !ها داده جواب کفترا تخم ... خانوم سایه افتاده راه زبونتون ماشالا -: کرد جمع
  !هامون -: زد تشر یزدان
  !یزدان: گفت او لحن تقلید با و داد یزدان به را نگاهش هامون

  !میکنی تعریف رو دختره اون جریان برام اینبار گفتی هامون: گفت ناگهان پرتو
 ؟ کدوم -: پرسید هامون از اخم با یزدان
 دمی؛فرن فیسبوك تو گفت .داد مسیج مسنجر یاهو تو دختره یه روز یه آقا: گفت سایه به رو و زد چشمکی هامون
 نرو سکیا پستمون رو گریپی شما گفتم بش ... خودم پیج تو گذاشتم اینکه مخلصش .پستت رو قفلم چاري بیس
 ... فاز تو رفتیم فابم با !کرد چنجم اساسی !عشقی بود خوب خیلی پستت دارم، فاز دپ آخه گفت !مولا جون

 دیس پستم ااول گفتم !استالونس سیلوستر عینه هیکلش پسر، ... نذاشت عشقم !ناموسا فضا برم بزنم، رگ خواستم
 با دي اس ال یه حشیش بعدء؟ میاي قیف سوسولی انقدر چرا شی واصل درك به میخواي شما دوما ... بود لاو

  !فضا برین باهم تایی دو روت، بکشه کبریت بگو استالونس سیلوستر شکل که فابت به ... بالا برو تکیل
 ؟ اومد خوشت -: پرسید پرتو از جذابی صداي با بعد

 را هامون کلمات از نیمی دخترك که بخورد قسم بود حاضر یزدان میکرد؛ نگاه را هامون باز دهان با سایه
 یزدانه نوبت حالا !بود خوب خیلی واي: گفت و خندید ذوق با پرتو !است نفهمیده



 ؟ چی که: گفت جدي یزدان
 مارو بخندونی که -پرتو

 ؟ دلقکم مگه -: انداخت بالا ابرو یزدان
 ؟ نیستی -: انداخت بالا ابرو متقابلا هم پرتو

 ؟ میخندید او به داشت سایه کرد؛ جلب را توجهش ریزي ي خنده صداي که دهد جواب خواست یزدان
  !میشی ناصرخسرو عین میکنی نگا چشی زیر وقتی -: زد خنده زیر پقی هامون

 ؟ ناصرخسرو -: گفتند متعجب همزمان سایه و پرتو
  !پدرم -: داد توضیح یزدان

 ... مادرت و پدر ... یزدان راستی !آها: گفت پرتو
 شدن جدا -یزدان

 ؟ نداشتن تفاهم -پرتو
 ههم از بودن مخالف قطب دو من، پدر و مادر -: میکرد رو را هایش بامزگی باید اندکی کرد؛ سایه به نگاهی یزدان

 تو من که بود جوري ... میکرد کم غذا از ادویه یه مامانم میزد جوش یه صورتم !پزشکی نظر از خصوصا ... نظر
 یدادم ربط بلوغمو جوشاي حتی پروانه ... قابلمه تو بودنش انداخته ساعت نیم فقط که میخوردم مرغی بلوغ، سن

 !سبچ هنوز یزدان میگفت بلوغه جوش اینا میگفت پرویزم دایی هرچقدرم ... زدم بچگی تو که واکسنی اون به
 که ودنب معتقد ایشون !پدرم بلعکس !شدم بالغ من که کنم ثابت پروانه به چجوري دیگه که بودم مونده واقعا من

 بچس کردن لوس از ناشی حساسیت
 ؟ چی یعنی -سایه

 !نحساس حساسیتش به والدینش بفهمه اینکه مگر نداره، حساسیت چیزي هیچ به اي بچه هیچ یعنی -یزدان
 اگر و زمنانا ریزه یه فقط من بود معتقد که پرویزم دایی !بزرگوار این میبرد سئوال زیر رو پزشکی قوانین اصولا
 ... لندن تو تا کنه زندگی وگاس لاس تو میخورد عقایدش به اصلا ... میکنه درستم باشم اون پیش سال چند

 ربطی و تنیس اکتسابی حساسیت کنم ثابت میخواستم که بود این خوندم پزشکی من که دلایلی از یکی درواقع
  !نداره لوسی به

  !جالبه -پرتو
 کرده مردم حق در بزرگ لطف یه خدا که اینه اون از جالبتر -یزدان
 ؟ لطفی چه -سایه

 شدت از بدنشون مریضا میشد، پزشک اگه مادرم !نشدن پزشکی ي جامعه وارد من ي خانواده اینکه -یزدان
 بپیچه، سخهن تا نمیرفت بیمارستان اصلا که پرویزم دایی ... میکردن خودکشی نهنگا مثل میکرد گریپاج سلامتی
 بابام هک میدونستید راستی !میشدن تخلیه دورن از مریضاش که خسروام ... میرسیدن اکبر فیض به همه بیماران

 ؟ کشت مادربزرگمو
  !وا -پرتو

 والا -هامون



 ینا دیگه بیچاره ... باریکا این از ... میکشید سیگار من بزرگ مادر ... متامیلیم دود به خانوادگی ما کلا -یزدان
 تو رفتم ... بیرون میاد دود داره دیدم میشدم رد اتاقش جلوي از داشتم یبار ... دم و دود از بود شده محروم آخریا
 بوگارد هنفري مثل بیامرز خدا ... بیرون میده دود بینیش از داره پنجره به زده تکیه جون خانوم دیدم اتاق

 دیگه ... صورتم تو کرد فوت سیگارشو دود ... جون خانوم زدم صدا چشم تو چشم جلو، رفتم !میکرد استعمال
 چشمام جلو دود اون اگه ... اما نیستم خرافاتی آدم !بود مرده جون خانوم شد محو که دود ... ندیدم صورتشو
 ... نزدیکی اون به اونم ... مرگ دیدن با بودم کرده سکته شاید نمیومد
 کنه رحمتشون خدا: گفت لب زیر پرتو گرفت؛ فرا را شان چهارنفره میز سکوت
 ممنون -: انداخت پایین را سرش یزدان
 و دز مرد کفش پهلوي به را بوتش پهلوي و کرد نزدیک میز زیر یزدان پاي به اندکی را پایش ناخودآگاه سایه
  !هست که بگوید خواست فقط کشاند؛ عقب

 
*** 

 
 کنه رحمتشون خدا: گفت لب زیر پرتو گرفت؛ فرا را شان چهارنفره میز سکوت
 ممنون -: انداخت پایین را سرش یزدان
 و دز مرد کفش پهلوي به را بوتش پهلوي و کرد نزدیک میز زیر یزدان پاي به اندکی را پایش ناخودآگاه سایه
  !هست که بگوید خواست فقط کشاند؛ عقب

 
*** 

 
  !یادم بارون داره -: نگریست مینشست آن روي که اي قطره به و گرفت بالا را بوتش نوك شدند خارج که کافه از

 ؟ جدي -: انداخت بالا ابرو پرتو
 اول چقدر .بست آسمان سمت را وچشمهایش گشود اندکی را دستهایش رفت؛ نفر سه آن از جلوتر اندکی سایه

  !بود زیبا فروردین
  !بود خوبی روز ... میریم دیگه ما ... خدافظ جان سایه -: آمد خودش به پرتو صداي با

  !منم براي -: زد لبخند سایه
 .شد درشتر پرتو درشت چشمهاي گذاشت؛ پرتو دست در را دست همان بعد و داد تکان برایش دستی هامون
 و میپیچید رو پیاده در پرتو هاي خنده صداي .دوید خیابان امتداد در ها دیوانه مثل و کشید را دستش هامون
 اي زنانه و مردانه قدمهاي صداي .بود زیبایی ي صحنه چه میشد؛ دورتر سایه چشمان از خوشحال زوج آن تصویر

  !میخندند و میرقصند بهارانه باران و سبز درختان میان از که
 که دوزدب یزدان هاي کهربایی به را نگاهش خواست !بود شده پیچک یزدان بلند انگشتان شد؛ گرم ناگهان دستش

 و شد کنده جا از
 



“Je danse avec le vent la pluie 
 ”باران با رقصم، می باد با

 .میکشید ایرانشهر هاي رو پیاده در را او دیوانه مردك
“Un peu d'amour, un brin de miel 

 ”عسل کمی عشق، کمی
 .بود شده بلند اي دخترانه هاي خنده صداي

“Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse 
 ”رقصم می رقصم، می رقصم، می رقصم، می رقصم، می رقصم، می و

 .یزدان پاي به پا میدوید؛ تنها اما میشنید اطرافش در را ها ماشین بوق صداي
“Et dans le bruit, je cours et j'ai peur 
 ”شوم می زده وحشت و دوم می هیاهو میان در و
 .میلغزیدند درختان میان از
“Est ce mon tour ? 

 ؟ است من نوبت آیا
Vient la douleur 

 ”شود می آغاز رنج و
 .میشد خیس تنشان تمام اگر نبود مهم میروند؛ کجا نبود مهم اصلا

“Dans tout Paris, je m’abandonne 
 ”کنم می رها را خود پاریس، تمام در

 .گرفت فاصله اندکی دستهایشان
“Et je m'en vole ... 
 “ ... آیم می در پرواز به و

  !نه قلبهایشان اما ایستاد؛ پاهایشان
 .کنند پرواز عشق بنام اي ناشناخته سرزمین به تا میرفتند قلبهایشان

“vole, vole, vole 
 ”پرواز پرواز، پرواز،

 
*** 

 
 .ستنش لبهایش روي لبخند میلغزید؛ ماشین ي شیشه به و میگذشت فرانسوي آواهاي میان از دلبري با باران

  !یزدان بوي ... افغانو بلک و آمد می مالبرو بوي !بود رفته میان از کاملا دیگر حالا ماتیکش
 ؟ نشه دیرت -

  !شد خوبی روز -: دوخت براق کهربایی آن به را ایش قهوه چشمان دخترك .درید را سایه خیالات بمش صداي



 ؟ نشه که داشتی شک -: زد مغروري لبخند یزدان
  !زنیه هر روز بهترین بگذره من با که روزي -: انداخت بالا ابرو یزدان کرد؛ نگاهش گیج سایه
 ؟ راهو اینهمه میره کی بنظرت -: گذاشت ماشین دستگیره روي دست سایه

  !بدونی باید تو اینو -: زد لبخند مرموز یزدان
  !بخیر شب -: گشود خنده با را در سایه

 ؟ داشت عجله چه براي دهد؛ جواب یزدان تا نکرد صبر ... در بستن صداي
  !پرواز همان براي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اي آلا:  هجدهم فصل
 
 تواند پی مبارك خضر مگر“

 ”رساند تنها آن به تنها این که
 

 براي هوا بی و برداشت صندوق روي از را موبایلش .بود تنها نوید داد؛ لم خالی ي کافه لهستانی صندلی روي
 : فرستاد پیام دخترك

 ”ببینمت میخوام“
 .نگوید یزدان به قرارشان از چیزي هیچ و کند فراموش را حرفهایش که داد پیام هامون به هم بعد

 دختر !ولیعصر به بود خیره کافه ي پنجره از او و بودند یارشان گوش زیر خواندن شعر مشغول اطرافش در همه
 ايصد و یغما اشعار لابلاي شاید بود؛ دیگري جاي او فکر اما میشدند رد زیبایش چشمهاي میان از جوان پسرهاي

 ... یزدانی
 
 نمیزنه صدام کوچه این و نیستی تو حالا“

 تو بی و نیستی تو حالا
  !نیست کافه کافه دیگه
 نداره چشمک جرات اي ستاره هیچ دیگه

 !”نیست کلافه نبودنت از من مثل هیچکسی
 

*** 
 
 میام من بشین تو -

 زا را پاهایش و نشست نیمکت روي کرد؛ تن بر مشکی - طوسی ي چهارخانه لباس روي را پررنگش جین ژاکت
 را کمرنگش طوسی شال که حالی در .بازگشت اندکی مدت از پس یزدان که کرد جمع زانو در ها گربه ترس
  !روزها این میداد جولان لبهایش روي ناخوانده مهمان این چقدر زد؛ لبخند میداد گوش پشت
 ؟ چیه دیگه اینا -: پرسید خنده با سایه .آورد بالا را اي کیسه و زد لبخند نیز یزدان
 تموم غذاشون رفتیم هرجا که دیدي -: گذاشت سر روي را اش خاکستري) سویشرت نوعی( هودي کلاهء یزدان
  !بود شده
 ؟ خب: پرسید سایه

 بمونیم گرسنه نمیتونیم -: گذاشت نیمکت روي و درآورد پلاستیک از را نمکی و بزرگ چیپسی یزدان
 ؟ میتونیم -: داد قرار چیپس کنار کوچک موسیر ماست دو

 کردمی آغشته ماست به را آن که درحالی و برداشت چیپیس سایه گرفت؛ دختر مقابل و گشود را چیپس در بعد
  !مسلما نه: گفت



 ؟ میخوري ماست به میزنی چیپس سوسولا مثل که نگو -: پرسید اخم با یزدان
 ؟ خورد ماست و چیپس چجوري باید مگه: گفت متعجب سایه

  !صبر اندکی: گفت میکرد خالی خود ماست ي جعبه در را چیپس ي جعبه که حالی در یزدان
 پر دخو مخلوط از را قاشقی سپس .کرد قاطی ماست در را ها چیپس و برداشت کیسه از را پلاستیکی قاشق بعد
 بیاد هواپیما گیتو کن باز -: گرفت سایه دهان مقابل و کرد

 ؟ میکرد اعتماد نگریست؛ او کهربایی چشمهاي به دختر
 یزدان داد مزه و خوابید زبانش روي که مخلوط .کرد باز را دهانش دودلی با دختر کرد؛ اشاره قاشق به ابرو با مرد

 خوب دختر آباریکلا: گفت
 خود مخلوط کردن درست مشغول و انداخت پایین را سرش بعد .درآورد کیسه از را کوچک ي نوشابه دو سپس

  !جالبیه ابتکار: گفت و خندید سایه .شد
  !بود کسرا اختراع -: ایستاد کار از مرد دست
  !مرگ از واي خشکید؛ دختر لبخند

 کهنه زخم از ... دل از واي
 درآورد پاکت از نخی خواست !نیز را خونی آس طرح فندك برداشت؛ را سیگارش پاکت و کرد جیب در دست مرد
  !روزها این بود شده جسور عجیب کرد؛ پیشدستی سایه که

 ؟ میکشی: پرسید تعجب با و انداخت بالا ابرویی یزدان گرفت جاي لبش کنج که سیگار
 ؟ ارهد اشکالی: گفت میبرد سیگار نزدیک را آن که حالی در و کشید بیرون او انگشتان میان از را فندك سایه

  !خب آره -: کشید ریشش بر دستی یزدان
 ؟ میکشی هم تو وقتی اشکالی چه: پرسید و انداخت بالا ابرویی متقابلا هم سایه
  !دارم فرق من: گفت اخم با یزدان فشرد؛ را فندك سایه
 ؟ فرقی چه: گفت سرفه میان در بعد داد؛ بیرون را دودش و زد پکی سایه

 مردایی هدست اون از تو نکنه: پرسید میداد تکان شست انگشت با را انگشتش دو میان سیگار که حالی در سپس
  !؟ میدونن بد زنشون واسه رو میکنن که کارایی همه که هستی
 داره ضرر سلامتیت براي -: کشید بیرون او انگشتان میان از را سیگار یزدان

 شروی دختر لبان سرخ طرح که سیگاري به زدن لب براي بود بهانه سلامتی گرفت؛ عمیقتري کام خودش بعد
  !بود مانده
 ؟ من فقط: گفت تمسخر با و زد پوزخند سایه

  !مهمتري تو -: گرفت را اش طعنه یزدان
  !باشی داشته دوست خودتو اول باید کسی داشتن دوست براي -: کرد زمزمه و شد خم مرد طرف به دخترك

 دوست رو تو دارم دوست رو خودمو چون واقع در !تو از بیشتر حتی ... دارم -: انداخت بالا ابرویی مغرور یزدان
 مضرو چیزاي نه ... داره نگه اطرافش مفیدو چیزاي میکنه سعی آدم ... دارم
 ؟ مفیدم تو براي من میدونی کجا از: پرسید بود گنگ یزدان براي که اي چهره با سایه

 “ !بودند دوستان که دشمنانی“



 بیخیال: گفت یزدان
 ؟ نبودي دوست کسی با حالا تا واقعا: پرسید ناگهان یزدان که شد برقرار بینشان سکوت اندکی
 دیگري پک یزدان .داد تکان منفی ي نشانه به را سرش میگذاشت دهان در مخلوط از قاشقی که حالی در سایه

 دوست اولین که هستی دختري اولین: گفت میخزید بیرون دهانش میان از دود که حالی در بعد زد سیگار به
  !پسرشم

 او به جوري هیچ پسر لقب .بود اضافی یزدان براي هم واقعا خورد؛ جا اضافی ترکیب این شنیدن از سایه
 ؟ چی مژده پس: پرسید شک با دخترك !نمیچسبید

  !اون جز -: تکاند را سیگار خاکستر یزدان
 ندگیز مرد اولین کند باور نمیخواست نبود؛ مژده پسر دوست اولین که بگوید مرد داشت توقع دخترك ... لعنتی
 وا مانند که داد نشان سرنوشت بود؛ اما .ست مژده مانند که کند باور نمیخواست !خودش مثل ... بوده یزدان مژده
  !بود

 ؟ داري دوسش هنوز -
 ؟ میکنه فرقی چه -: شد خیره دخترك چشمهاي به و آورد بالا بار دگر را سرش یزدان
  !داري پس: گفت مبهوت سایه

  !نزدم حرفی همچین من: گفت جدیت با یزدان
  !برو الان همین ... بري بعدا روزي یه قراره اگه ... برو: گفت عجز با سایه

  !همیشه کنم خوب حالتو میدم قول من؟ برم کجا -: کرد زمزمه یزدان
  !کنم خوب خودمو حال تنهایی گرفتم یاد من: گفت بغض با .بود شده سرخ سایه بینی

 ؟ برمیاي زندگی این پس از تنهایی؟ چیه براي اشکا این پس -: پرسید اخم با یزدان
  !شدنه تنها از بهتر بودن تنها -: کشید چشمانش بر دستی سایه

  !نمیدم دستت از من ... کوزه در بذار و مزخرف شعاراي این: گفت عصبانیت با یزدان
 ؟ نمیدهم دستت از گفت چرا؟ دارم دوستت نگفت چرا
 ؟ نمیخوري دیگه -: برخاست جا از مرد
 د؛میکر برخورد نرمتر دختر ي گریه دیدن با مرد بودند استاد و شاگرد تنها که موقع آن؟ بود سرد صدایش چرا
 ؟ ... حالا چرا پس
 نه -: کشید بالا را اش بینی سایه

 ؟ بریم: گفت سپس ریخت؛ نیمکت کنار ي زباله سطل در و کرد جمع پرتها و خرت ي همه یزدان
 ممنون: گفت میشد بلند نمیکت روي از که حالی در دختر
  !نکردم کاري -: انداخت سطل داخل را سیگار یزدان

  !بدنبالش هم دخترك کرد؛ زدن قدم به شروع آرام بعد
 ؟ ناراحتی چیزي از -: پرسید یزدان که میزدند قدم یکدیگر کنار سکوت در

 نه -سایه
 ؟ ساکتی چرا پس -یزدان



 فکرم تو -سایه
 ؟ چرا !میشی اینجوري یکبار وقت چند -یزدان
 میشم واقعیم خود یکبار چندوقت -سایه

  !تظاهره اسمش این -یزدان
 نمیکنه اذیت دیگرانو خوبه، تظاهر این -سایه

 ؟ چی خودت -یزدان
 نمیدونم -: زد تلخی لبخند دختر

  !باشد زود بگذار درك؛ به؟ بپرسد آینده ي درباره دختر از که بود زود
 ؟ چیه آینده براي برنامت -

 ؟ آینده کدوم -: پرسید گیج سایه
 ؟ میخواي ازم چی: گفت درموندگی با سایه .او به بعد کرد نگاه خود به چشم با یزدان
  !باشم کنارت میخوام: گفت ریلکس یزدان
 ... باشی پشتم میخوام ... باشی کنارم نمیخوام ... نمیخوام من اما: گفت نبود آرام که صدایی با سایه

 ؟ بودن همسر یا؟ بودن سر هم؟ میخواي من از چی دقیقا تو -: پرید حرفش میان جدیت با یزدان
 برام تو ... پدري برام تو و کنم همسري برات من ... باشی پدرم میخوام !هیچکدوم -: کرد زمزمه دخترك

 ؟ بیاي بر پسش از نمیتونی میکنی فکر؟ زیادیه ي خواسته ... همسر برات من و باشی پدرخونده
  !بود ناپیدا راه این پایان نگریست؛ او به مبهوت یزدان

 
*** 

 
 ؟ میخواي ازم چی: گفت درموندگی با سایه

  !باشم کنارت میخوام: گفت ریلکس یزدان
 ... باشی پشتم میخوام ... باشی کنارم نمیخوام ... نمیخوام من اما: گفت نبود آرام که صدایی با سایه

 ؟ بودن همسر یا؟ بودن سر هم؟ میخواي من از چی دقیقا تو -: پرید حرفش میان جدیت با یزدان
 برام تو ... پدري برام تو و کنم همسري برات من ... باشی پدرم میخوام !هیچکدوم -: کرد زمزمه دخترك

 ؟ بیاي بر پسش از نمیتونی میکنی فکر؟ زیادیه ي خواسته ... همسر برات من و باشی پدرخونده
  !بود ناپیدا راه این پایان نگریست؛ او به مبهوت یزدان

 
*** 

 
 با دنوی مقابل بود؛ کافه در حالا .ببینند را همدیگر بود خواسته دارد؛ نوید از پیامی که دید شد جدا که یزدان از

 آمد و رفت .مینمود تر روشن را نوید موهاي ها چراغ زرد نور !بود رفته گود زیرشان که زیبایی چشمهاي آن



 پس یزدانی رضا صداي بود؛ کرده ایجاد زیبایی پارادوکس شده چیده کتابهاي سکون با پنجره پشت آدمهاي
 ؟ میخوري چی -: شکست را سکوت نوید .بود نگاهشان ي زمینه
 بخورم چیزي که نیومدم اینجا: گفت خشمگین سایه
 ؟ چی که اومدي اینجا پس -: کرد نگاهش حالت بی نوید
  !شده تموم ما بین چیز همه بگم که اومدم -: شد خم جلو به سایه
 ؟ بوده چیزي مگه -: کرد اخم نوید
 ؟ بود چه منظورش کرد؛ نگاهش گیج سایه
  !هیچوقت ... نبوده چیزي ما بین -: زد لبخند نوید
 ؟ میگی داري چی -: خندید مبهوت سایه
 عمولیم دوستی یه جز نداشته وجود اي رابطه ما بین ... بگی یزدان به باید که چیزي -: شد سینه به دست نوید

 که گرفت شکل من سمت از کمرنگی ي علاقه یه ... بودیم همدیگه دوست فقط ما !نیست این از غیر اصلا ...
  !همین ... دارم رو تو خوشبختی آرزوي فقط من حالا ... شد سرکوب سریع
 تشدوس اگر؟ نمیشد او بیخیال چرا پس نداشت دوستش اگر .بود شده عجیب نوید میکرد؛ نگاهش ناباور سایه

 ؟ میکرد انکار چرا پس داشت
 ؟ شدي متوجه: پرسید لبخند با نوید
 میکنم فکر -: برخاست جا از مبهوت سایه
 هلاجی .بود عجیب نوید ي خواسته میتپید؛ تند قلبش .زد بیرون کافه از که میشد پخش یزدانی رضا صداي هنوز
  !من ... البته و میدانست خدا؟ بود چه کار این از هدفش !تر عجیب اش
 داخل یزدان صداي زد که را سبز ي دکمه .خورد زنگ تلفنش که برمیداشت گام خانه به منتهی هاي رو پیاده در

 ؟ سایه -: پیچید گوشی
 ستا ناگفته سخنان از سرشار سکوت -: شکست را آن بمش صداي با یزدان که بود سکوت اندکی .نگفت هیچ
  !نهان هاي عشق به اعتراف -: کرد زمزمه سایه

  !نیامده زبان بر هاي شگفتی و -یزدان
 است نهفته ما حقیقت سکوت این در -سایه

 من و تو حقیقت -: بود هویدا هم خط پشت از یزدان لبخند
  !من و تو
 

*** 
 

 : شد بلند موبایلش زنگ .بود شده جدا سایه از کرد؛ روشن را ماشین
“Being a mistress ...” 

 ؟ چته -: زد را سبز ي دکمه بلافاصله
 خوبم منم ... برم قربونت -



 ؟ بود کسی چه
 بزن زرتو: گفت کلافه

  !برات دارم ... خسرو ناصر پسر باشه -
 ؟ میخواند خسرو ناصر پسر را او هامون جز کسی چه

  !باش داشته -: داد تکیه صندلی پشتی به را سرش
 ببینمت میخوام -هامون
  !میخوان چیزا خیلی آدما -یزدان
  !نیستم آدم که من -هامون
 میدونی خودت خوبه -یزدان
  !فرشتم من -هامون
 ... بهشتیی حوریه ما واسه شما !دارید اختیار -یزدان
 ؟ هستی گورستونی کدوم الان ... دیگه بسه خنده شوخی ، خب خیلی -هامون
  !لاله پارك جلوي -یزدان
  !خب بفروشم گرم سه دو یه بیام منم میگفتی؟ کردي آب رو جنسا تنها باز خور تک -هامون
 ؟ برداري گفتن مزخرف از دست میخواي کی -یزدان
  !نی ما مث کلفتی دم ساقیاي جاي لاله پارك بگیري یاد تو هروقت -هامون
  !دیوانه -: خندید یزدان
 !قشنگه دیوونگیم حتی باشم تو با وقتی -هامون
 ؟ گرفته جلوتو کی ... باش خب -یزدان
 بتمرگ؟ میاي کلاس س*چ انقدر خاستگاریت بیام میخوام مگه؟ میدي را تو مگه ولی باشم میخوام -هامون
 برسه حاجیت تا هستی که جایی همون
 ابله -: زد خنده زیر بعد کرد؛ قطع را گوشی یزدان
  !میخندید خودش با مردك

 آن هامون میشد چطور !نداشت امکان مینگریست؛ شیشه طرف آن به باز دهان با یزدان .خورد شیشه به تقی تق
 یشهش !میکوبد پنجره به را دستش و میمالد شیشه به را دماغش که حالی در هم آن؟ باشد ایستاده شیشه طرف

  !ندارم پول من برو ... نکن گدایی آقا برو -: داد پایین را
 و هیچ ساعت و تو میخرم یجا من ... هیزته باباي گدا: گفت میشد سوار که حالی در و گشود را ماشین در هامون
 ... و رامسر ویلاي و الهیه و ونک ي خونه و اي نقره رونیز
  !بودم خبر بی خودم و داشتم املاك و مال چقدر -: پرید حرفش میان یزدان
 تاناش حاجیت کلوم میون که باشه آخري بار بهتر -: داد تکان یزدان بسمت وار تهدید را اش اشاره انگشت هامون
  !میپري
 !يمیخور ه*گ کوپنت از بیشتر که باشه آخري بار بهتر -: رفت نشانه هامون بسمت را اش اشاره انگشت یزدان
 برم باید دارم کار بزن حرفتو



 ؟ هامون -: شد خم او بسمت اندکی یزدان .نزد حرفی هامون
 ؟ بزنیم قدم: گفت هوا بی هامون
 ؟ پارك تو -یزدان
  !بروکلین کلاب تو نه -هامون
 اصلا پایین گمشو -: گشود را هامون سمت در یزدان
 تو ایضا -: گشود را راننده در نیز هامون
 شما نه تو: گفت میکرد را کار همین که حالی در هم یزدان .شد پیاده ماشین از خودش سپس
 ؟ خب -: شکست را سکوت یزدان افتادند که راه به !بود عجیب این و .نداد پاسخی و کرد نگاه روبرو به هامون
  !نقطت بی جمال به -: او سمت برگشت هامون
 ؟ داري چیکارم نگفتی -: رفتند می راه هنوز اما برگشت بسمتش نیز یزدان
 ؟ بهش گفتم چی و دیدمش گفت بهت دختره -: داد پاسخ هامون !مرطوب هوا و بود برف سوز آمد؛ می سوز

 داره اسم دختره -: کرد گوشزد یزدان
 و خندید .خورد غل اي قطره کفشش نوك روي که بگذارد راست پاي جلوي تا کرد بلند را چپش پاي هامون
  !حاجی منو نپیچون: گفت
  !یچ براي نگفت اما دیدید، همو گفت -: گفت میشد تر خیس لحظه هر که زمینی به نگریستن حال در یزدان

 هک چیزي ... نگو -: پرید حرفش میان یزدان که بگوید چیزي تا کرد باز دهان هامون .میرختند پایین آرام قطرات
 نگو بدره حرمت
 که رفتم ... که رفتم !والا حضرت بزنم مخشو که نرفتم من؟ چیه منظورت -: پرسید جدي و ایستاد هامون
 ؟ که -: پرسید اخم با و ایستاد متقابلا هم یزدان
 ؟ یش بیخیال نمیشه: گفت سختی به و پیچید اش بینی در رطوبت بوي کرد؛ فوت کلافه را نفسش هامون
 ؟ کنم اینکارو باید چرا -: کرد نگاهش سینه به دست یزدان
 وت دست را: گفت میکشید بیرون آن از نخ دو که حالی در و درآورد را سیگارش پاکت کرد؛ جیب در دست هامون

  !نی
 ؟ فرمونه مگه -: کرد روشن هامون سیگار زیر و کشید بیرون جیب از را اش خونی آس طرح فندك یزدان
 به ... چپ علی ي کوچه به نزن خودتو -: گرفت عمیقی کام خود سیگار از و داد رفیقش بدست را نخی هامون
 نمیخوره دردت
 ؟ چیه من درد میدونی مگه تو -: پرسید میداد بازي انگشتانش لاي را سیگار که حالی در یزدان
 الاب را مرد آستین آورد؛ بالا و گرفت را یزدان دست مچ خشم با سپس کرد؛ بند لبش ي گوشه را سیگار هامون

 درد از یا بود دست درد از رفت؛ هم در یزدان هاي اخم .فشرد را یزدان زدن رگ ي بخیه روي شصت با و داد
 ؟ داره خبر درد این از من جز کی: گفت او به توجه بی اما هامون !نمیدانم قلب

 ... کهنست زخم ... نیست درد این: گفت خشم با و کشید بیرون او انگشتان میان از را دستش یزدان
 ... هست که هرکوفتی -: پرید حرفش میان هامون
 ؟ کنه خوب زخمامو قراره کی؟ کوفتمه مرحم کی -: پرید حرفش میان هم یزدان



 ؟ پرستاره مگه: گفت حرص با هامون
  !تنهاییه تقدیرم من که نگو ... اومده عشق سالها از بعد -: رساند لبش به را دستش در سیگار یزدان
 نیست عشق اسمش این اما ... نیست نه -: گرفت کام آن از افتاده سیگارش یاد تازه انگار که هم هامون
  !نیست مهم من براي هست که هرچی اسمش -: انداخت پایش زیر را سیگار خشمگین یزدان
  !خودش بخاطر نه، خودت بخاطر؟ نه مگه میشی دختره بیخیال -: کرد فوت او صورت در را سیگار دود هامون
 داره اسم دختره -: شد خیره برو رو به یزدان
 ... یعنی این نداد؛ را هامون سوال جواب

  !دارند دوست خودمان از بیشتر را خودشان مردها مهرنور آري
 

*** 
 

 هم الاح و آسانسور ي آینه مقابل حتی پارکینگ، کم نور زیر حتی بود؛ اندیشیده هامون حرفهاي به را مسیر تمام
  !خانه ي شده بسته آکاردئون مقابل که

 قفل از تا کشید خودش بسمت را کلید و داد فشار در به را پایش .گشود را آن و انداخت در قفل داخل را کلید
 ويب پیچید؛ اش بینی زیر ماندگی بوي بست خود سر پشت که را در .شد خانه داخل سپس .شود کشیده بیرون

 غبار و گرد سردي، نفسی، بی
 ؟ بماند تنها عمر آخر تا او که داشت انتظار واقعا هامون

 ؟ بماند سرد عمر آخر تا خانه این
 ؟ نزند قدم عشق با هایش سرامیک روي بلندي پاشنه کفش هیچ
 ؟ نشود پخته اجاقش روي خانگیی غذاي هیچ
 ؟ نپیچید خواب اتاق در اي عاشقانه نجواي هیچ
 ؟ نرسد خانه این حمام وان به زنی هیچ تن

 یم اینطور آخر تا باید یعنی؟ است رفته حمام نه و است کرده آشپزي نه زنی هیچ خانه این در که بودم گفته
  !داشت توقعاتی چه هم هامون؟ ماند
 .داد تکیه دیوار به را سرش و شد تا خماند؛ را هایش زانو

 
*** 

 
 ندب را دستش .میزدند قدم بارانی هواي زیر شفق، پارك در حالا کردن چت هفته یک و فروردین هفته یک از بعد

 یاهمیت اما بود سرد دختر دستان .فشرد را انگشتانش شد گرم که دستش دراز؛ را دیگرش دست و کرد سیگار
  !داشت گرما که بود خودش قلب مهم نداشت؛

 .بود شفق خلوتی مهم میخورد؛ وول جیبش در که بود سینمایی بلیت دو مهم
 .میشد سریز قلبش به قدمشان هر با که بود خوبی حس این مهم



 را خودش جرات و میرفت پایین و بالا ذهنش در که بود حرفهایی میخورد؛ پیچ شان بینی در که بود نم بوي مهم
 .نمیداد نشان
 گم رنگش کرم اي پارچه و بلند روسري در و بود شده خم دختر گوش روي که بود اي قهوه مویی پیچش مهم
 که اي زنانه نازك سفید لباس انتهاي بود؛ خوابیده دختر دودي پلیور روي که بود مشکیی پالتوي مهم .بود شده

  !بود مهم میکرد درازي زبان پلیور زیر از
 انسرش و بود گس دهانشان میشد؛ سنگین گلویشان و میکرد ترافیک یکدیگر جنب در سیاهشان هاي چکمه

 ؟ داشت سیگار از پس ي سرگیجه چرا او بود تجربه بی سایه .دردناك
 اهر به یزدان اما ایستاد مقابلش کشید؛ بیرون او انگشتان ي حلقه از را دستش دختر و شد شروع باران نم نم

 ساده، عاشق میشم من“ -: کرد خواندن به شروع میرفت عقب عقب که حالی در دختر و میداد ادامه رفتنش
 ”آخر

 ”آخر آره، خامت میشم“ -: خواند را اش ادامه و داد تکان راست و چپ به را سرش سایه و خندید یزدان
 ”واشه بالت بیا“ -: داد ادامه و کرد باز بدنش طرف دو را دستهایش

 ”من با واشه“ -: گذاشت سینه روي دست
 “ !آخر دائم دام میشه“ -: خواند و ایستاد انداخت؛ را دستانش

 هات لب رو لب وقتی/  نخواستم رو درد همه این من“ -: رفت عقب سایه و آمد جلو و زد عمیقی پک یزدان
 ”گذاشتم

 ”گذاشتم“ -: کرد زمزمه مرد همراه لب زیر میرفت عقب که حالی در سایه
 ”گذشتن تو از و ترك ترسم/  نداشتم ترسی تنها تو با“ -: برمیداشت گام بسمتش غمگین اي چهره با مرد

 ”گذشتن“ -: کرد تکرار همراهش میرفت عقب که حالی در هم باز سایه
 ”بیفتم نمیبینم وقت هیچ/ میگفتم ام همونی من چون“ -: میشد تر زمین و میشد تر نزدیک مرد

 ”آخر تو من، با تو هام شب توي گفتی“ -: کرد پرت اي زباله سطل در را سیگارش
 “ !عالم از دستام و روح شستی“ -: گشود بدنش طرف دو را دستهایش

 انیزد سر پشت .بود وجب یک شان فاصله .کرد نگاهش و انداخت را دستهایش یزدان زد؛ لبخند و ایستاد دختر
 .سبز همیشه شفقِ  سایه سر پشت و بود خیس ي کوچه

  !نه یا میخوام دردو این نمیدونم -
 لبهات رو لب هنوز چون -: زد لبخندي مرموز یزدان؟ میزد حرف درد کدام از کرد؛ نگاهش تعجب با سایه

  !نذاشتم
  !مخدره مواد به زدن لب عرفان منظور -: کرد جمع را خود سریع اما شد؛ سرخ سایه

 نیست مربوط من به مخدر -: انداخت بالا شانه یزدان
  !نیست مخدر سیگار که نگو ... سطله ته هنوز سیگارت -: کرد اشاره زباله سطل به سایه

  !نفهمیدي منظورمو که نگو: گفت و نگریست او ي تیره چشمهاي به !بود مانده وجب نیم شد؛ خم جلو به یزدان



 !لب دو بین جایی خورد؛ سر چشمها از یزدان نگاه ... اش خرگوشی هاي دندان میکرد؛ نگاهش باز دهان با سایه
 مرد این از که بود عجیب میگرفت؛ افغانو بلک بوي داشت دختر تن .رفت جلوتر سرش و شد خمار نگاهش

 ... بست را چشمهایش پاشید؛ دختر ي گونه به میداد بلک کاپتان بوي که را نفسش یزدان .نمیترسید
 شد دیرمون -

  !آوردي شیش جفت -: نگریست را دختر خصمانه و گشود بسرعت را چشمهایش !لعنتی
 .میشد نمایان دخترك چال که بود لحظه همان مهم زد؛ پلیدي و شرمگین لبخند سایه

 
*** 

 
 ينوروز هاي فیلم اما بود گرفته درد اعلانات تابلوي دیدن از گردنش بود؛ نشسته انتظار ناراحت صندلی روي

 مه با ها فرشته حساس، ي طبقه کلاشینکف، -: کرد اسامی خواندن به شروع لب زیر !بود مهمتر آزادي سینما
 ... دیوانه رخ بانو، و محمودي آقاي مشترك زندگی آیند، می

 یا و کچاپ سس و موسیر ماست چیپس، شامل اي جعبه( ناچو یک و چیپس جعبه یک و معدنی آب دو با یزدان
 هک بهت میدم سالن تو دستم، میگیرم رو ناچو من فعلا -: نهاد سایه دست در را چیپس و رسید راه از) دیگر طعم

 نشه سنگین دستت
 رفک: پرسید انداخت می مچش دور را ها معدنی آب حاوي ي کیسه که حالی در سپس؟ سایه مراقب یا بود شکمو
 ؟ داریم فیلمو کدوم بلیت میکنی

 ؟ کلاشینکف: گفت سپس کرد؛ فکر اندکی سایه
 نگاه را آن باز دهان با سایه آورد؛ بیرون جیبش از را ها بلیت و کرد عادي را اش چهره سپس .شد متعجب یزدان

 .18 ساعت کلاشینکف،: کرد
  !تفاهمی چه -: خندید سایه

 ؟ محضر بریم سینما جاي نیست بهتر: گفت و او بسمت شد خم یزدان
 لطفا اخلد بفرمایید کلاشینکف، فیلم آقایون، خانوما: گفت مردي و شد باز سالن در که بدهد جوابی خواست سایه

 همین اما میکرد نگاه را سایه هیزي مرد .شدند داخل جمعیت میان از برخاست؛ جا از و گرفت را دستش یزدان
 هیکلی درشت و قامت بلند مرد که همین بود؛ کافی میخورد یزدان تنومند ي شانه به اش زنانه ي شانه که

  !بود کافی اش مردانه وجود .بود کافی برمیداشت گام کنارش
 سرما که بیار در کاپشنتو توام: گفت آورد می در را کتش اور خود که حالی در و داد نشان را صندلی دو یزدان

  !بیرون میریم وقتی نخوري
 که هایشان صندلی روي .کرد اطاعت به مجبور را دختر اش، جمله جمع ي نشانه هم باز اش، نگرانی هم باز

 ؟ راتب کنم باز میخواي: پرسید و برداشت کیسه از بطري یک سپس گرفت؛ سایه سمت را ناچو یزدان نشستند
 ممنون: گفت سایه
 ؟ نه یا آره یعنی این -: شد خم سمتش اندکی و انداخت بالا ابرو مرد

 بله -: رفت عقب سایه



 چند که بود نشده شروع فیلم هنوز .رفت ضعف هایش خنده تن از سایه دل گشود؛ را بطري در و خندید یزدان
 نم با جاتو میخواي -: چسباند او گوش به را دهانش و شد خم یزدان نشستند؛ سایه کنار هاي صندلی روي پسر

 ؟ کنی عوض
 دمر !که بودم گفته .بود او هاي نگرانی پیش سایه حواس اما میداد؛ قلقلک را او ي زنانه گوش اش مردانه نفس

 نام .تمام تبلیغات و شد خاموش ها چراغ .داد تکان منفی ي نشانه به را سرش .دارد دیگري حال شود نگرانت
 ؟ بود شستهن کنارش در فیلمها شخصیتهاي از یکی وقتی ببیند را فیلم چطور بست؛ نقش سیاه ي پرده روي فیلم
 و یدادم کیارستمی شعور بوي بود؛ لغزیده مهرجویی هنر به و بود شده رد کیمیایی مسعود غیرت کنار از مرد این

 شاصالت و بود الله نعمت حمید هاي فیلمنامه تاب و پیچ به اش زندگی .میزیست معمولی فرهادي اصغر همانند
  !حقیقی مانی مثل بود؛ بینی پیش قابل غیر و خاص .مسیحی کریم واروژ دارء وام

 گاهشن نیز یزدان شد؛ بلندتر سهیلی صداي .گرداند یزدان بسمت را نگاهش آمد؛ خود به سهیلی ساعد صداي با
 .بود خورده گره نگاهشان شد؛ فریاد به تبدیل سهیلی صداي .بود افتاده صورتش روي پرده نور .داد او به را
 کاروانی شد روان سرو چوآن“
 ”بانی سایه کنمی سرو شاخ ز

 : میشنید فیلم در فریاد صداي جاي را پی نیک حامد و اصلانی فرامرز صداي اما بود عجیب
 مدارا دیرین همدم آن نکرد“

 ”را خدا مسلمانان مسلمانان
 .بگوید چیزي تا کرد باز دهان یزدان

 تواند پی مبارك خضر مگر“
 ”رساند تنها آن به تنها این که
 که کرد نگاهش آنقدر .میکرد نگاهش هنوز اما سایه .دوخت پرده به و گرفت او از را نگاهش و شد پشیمان اما

 .شد تمام تار صداي
 .شد تمام پی نیک ي چهچه که کرد نگاهش آنقدر
  !خالی سالن شد؛ تمام فیلم که کرد نگاهش آنقدر
  !شد تموم -: گرداند سمتش را رویش یزدان که کرد نگاهش آنقدر
 ؟ چی: پرسید گیج

  !دیگه فیلم !من چشماي کهربایی -: برخاست جا از یزدان
 داخل را دستهایش و برخاست جا از نیز سایه .انداخت خویش ساعد روي را سایه کاپشن و پوشید را خود کت اور

 را در یزدان .شدند خارج سینما از بعد و خالی سالن از دو هر سپس .بود داشته نگه برایش یزدان که کرد کاپشنی
 .دکر تغییر او در چیزي بود؛ روبرویش ي خیره دختر .شد سوار نیز خود او شدن سوار از پس و گشود سایه براي

 اي پرنده !پرنده یک شاید شد؛ عاشق او در چیزي .شکست او در چیزي .شد بلند لانا صداي و افتاد راه به ماشین
 .خویش جاي در میرقصد که سرخ

 .بود شده عاشق تنش .بود شده عاشق سرش .بود شده عاشق قلبش
  !بار اولین براي بود؛ شده عاشق سایه



 ؟ خوبی -
  !بود شده عاشق او؟ باشد خوب میتوانست چطور دوخت؛ مرد به را نگاهش

 ؟ سایه -
 ؟ بله: گفت سختی به لرزید؛ پشتش
 ؟ خوبی پرسیدم: گفت اخم با یزدان
 آره: گفت مصنوعی لبخندي با سایه

  !خوبه -: کرد نگاهش چشم ي گوشه از یزدان
 ؟ چطوره بزرگت مادر: پرسید یزدان که بود سکوت اندکی
 ؟ چطور !خوبه -: انداخت بالا شانه سایه

 ؟ منو میشناسه -: کرد او به نگاهی نیم یزدان
 ؟ میشناخت را یزدان نانازي کرد؛ سکوت اندکی سایه

 !کنم فکر -
  !عالی چه: گفت لب زیر یزدان
 ؟ پرسیدي اینو چرا -: گرداند چپ به را سرش سایه

 رو وت من؟ نه بشیم آشنا هم با باید بالاخره ... خب -: بالا را اش چانه نوك و داد پایین را لبش ي گوشه دو یزدان
 کنی معرفی خانوادت به منو تو ... کنم معرفی ام خانواده به

 ؟ نیست زود: پرسید احتیاط با سایه
  !هست دیرم -: داد او به را نگاهش یزدان
 یوس و بزن خونتونو شماره -: گرفت سایه سمت را آن و زد را رمزش برداشت؛ داشتبورد روي از را موبایلش سپس

 بشم آشنا آیندم مادرزن با زودتر هرچه میخوام ... کن
 مبهوت سایه .نکشید رخ به را مادریش بی !زن مادربزرگ نگفت زن؛ مادر گفت ... آینده زن ... آشنا ... زودتر هرچه
 .کرد وارد را شماره

 ؟ شام براي بریم کجا حالا خب -
  !شکمند ي دله هم باز شوند متشخص هم هرچقدر مردها

 نداره فرقی -
 ؟ A.S.Pبریم داري دوست: گفت سپس اندیشید؛ اندکی یزدان
 آره: گفت شود متوجه را او حرف اینکه بی سایه

 ؟ بود خوب -: درآرد حرف به را او دیگر بار کرد سعی یزدان .نزد حرفی دیگر سپس
 ؟ چی: پرسید گیج سایه

  !قلم مشکین شاهرخ صداي با پی نیک حامد ي باله -
  !بود خوب خیلی آره: گفت گیجی با باز سایه

 یسکیو معدنیم آب تو نمیکردم فکر مزست، شکل ناچوئه این دیدم؟ مستی نکنه -: کرد نگاهش حالت بی یزدان
  !ریختن



  !عجب چه: گفت لب زیر و کرد مهمانش نگاهی نیم یزدان خندید؛ سایه
 

*** 
 
 ؟ اینجا بیام گفتی داشتی چیکار؟ خب -

 بهت بدم چاي که بیاي گفتم -: داد هل او سمت اندکی را فنجان یزدان
 کنم شروع کجا از نمیدونم ... اما میخوامش ... سایه -: داد ادامه یزدان .زد خند نیش هامون
 ... سک؟ رو چی: پرسید اخم با هامون
 لیسی برادرش به زن یک بخاطر؟ بود زده سیلی دوستش به او نشست؛ اش گونه روي چیزي نگفته را آخر حرف

 ؟ بود زده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خوبان خسروي:  نوزدهم فصل
 



 کن گدا سوي نظري خوبان خسروي اي تو“
 ”کن پا و سر بی دله خسته منه به رحمی

 
 در ... رفیقش صورت به !بود نواخته سیلی دوستش صورت به؟ بود کرده چه او گذاشت؛ چشمانش روي دست
 : رسید پیامی که بود برهم و درهم افکار همین

 تماش باباش با خسرو بعدم .بزنه حرف تو راجبه اش خانواده با بگو بهش .کن شروع خودش از میخوایش اگه“
 ”خاستگاري واسه بگیره

 ؟کند صحبت مادرش با نگریست؛ صفحه روي کلمات به !بود داده را جوابش هامون شد؛ خیره صفحه به مبهوت
 قویمت به انگشتانش میان از .میزد حرف خسرو با باید گذاشت؛ چشمانش روي دست دوباره !نداشت مادر که سایه

  !نمیرفت شرکت که ها شنبه چهار خسرو نگریست؛
 از بعد و خانه از حواس بی و برداشت را کاپشنش و کلید .کرد پرت اتاق به را خود و برخاست جا از سرعت به

 ؟ بله -: برداشت را گوشی سایه که میکرد خارج پارکینگ ي گردنه از را ماشین .شد خارج آسانسور
 ؟ سایه الو -: فشرد پدال روي را پایش یزدان
 ؟ شده چیزي -: شد متعجب دختر صداي
 راجبه بزرگت مادر با الان تا اگه ... میگم چی ببین کن گوش خوب -: شد اتوبان وارد و چرخاند را فرمان یزدان

 ... بکن اینکارو کردم قطع اینکه از بعد نزدي حرف من
 ؟ بهش بگم چی -: شد تر متعجب اینبار سایه صداي
  !بزنم حرف خسرو با میرم دارم که جدي اونقدر جدیه، قصدم بگو بهش -: کرد عوض را دنده یزدان
 ؟ یزدان خوبی: گفت نگران سایه

 خداحافظ ... نزدي حرف بزرگت مادر با که وقتی تا نه -: نگریست روبرو ي آینه در چشمهایش به یزدان
 اصرهان یگانه عمارت به !راند الهیه تا تاب بی و کرد قطع را گوشی سایه گیج ء”خداحافظ“ شنیدن از بعد سپس

 میان از سرعت به .شد داخل و گشود کلید با را ورودي در نداشت؛ انتظار حوصله .شد پیاده رونیز از رسید که
 ؟ آتنه -: زد صدا رسا و گشود کلید با هم را عمارت در .گذشت زده شکوفه درختان
 ؟ سرت رو انداختی صداتو چیه -: رسید گوش به کسی تند گامهاي صداي
 ؟ کجاست خسرو: پرسید و داد تکیه پله هاي نرده به و زد جیب در دست
 ایینپ هم پله آخرین از آتنه .بود باغ درختان تصویر میان خسرو ي چهارشانه پیکر افتاد؛ تراس به نگاهش سپس

  !میپرسیدي اینو باید کنی باز کلید با رو درا اینکه از قبل -: آمد
 باز گدل با دیگه ي دفعه بیاري شیش جفت: گفت میرفت پذیرایی بسمت و میگذشت آتنه کنار از که حالی در

  !نکنم
 ؟ گفتی چی -: رسید گوش به سرش پشت از آتنه صداي

 نمیکنم تکرار دوبار رو حرفی من: گفت میگشود را تراس در که حالی در
  !اینطور که: گفت و زد سیگارش به پکی بود او به پشتش که خسرو .داد تکیه آن به و بست را در سپس



 این هک کرده گیر کجا کارت باز: پرسید مینشست میز پشت سفیدء صندلی روي که حالی در و برگشت سپس
 ؟ اینجا اومدي روز ساعت
 از ها بوسه“: گفت مینشست او مقابل صندلی روي و آمد می او بسمت که حالی در و شد جدا تراس در از یزدان

 !”دادي طبیبم یاد من کشتن داروي/ دادي رقیبم به یارم لب
  !چی که خب -: زد عمیقی پک خسرو
  !باشن کسی مدیون نیست ناصرا یگانه قاموس تو ... مدیونمی -: انداخت بالا ابرو یزدان
 ؟ میخواي من از چی دقیقا تو -: داد بیرون بینی از را دودش و زد پکی خسرو
 گردونی برش بهم باید اینبار ... گرفتی ازم عشقمو یبار -یزدان
 ... نیست شدنی -خسرو
  !نه مژده -: پرید حرفش میان یزدان
 ؟ کی پس: پرسید متعجب خسرو
 نمیشناسیش -یزدان
 ؟ چیه شغلش؟ چقدره تحصیلاتش؟ چیکارن باباش ننه؟ چیه رسمش؟ چیه اسمش !میشیم آشنا -خسرو
 رپس و بزرگ مادر با ... کرده فوت بوده، پزشک مادرشم پزشکه، پدرش ... سپهر رسمش سایست، اسمش -یزدان
 ؟ بعدي سئوال ... کارآموزه بیمارستان تو و پزشکیه دندون دانشجوي ... میکنه زندگی خالش
 ؟ ازم میخواي چی دقیقا حالا خب -خسرو
 گیريب تماس باباش با امشب میتونی ... بگه باباش به بعد تا کنه آماده رو بزرگش مادر امروز خودش قراره -یزدان
 ؟ خاستگاري براي

 ؟ داري من از انتظاري چه -: کرد نگاهش تفاوت بی خسرو
 و کنی تحقیر بلدي فقط ... نمیکنی کمکی که بودم مطمئن دلم ته اولشم از -: برخاست جا از خشمگین
  !بزنی سرکوفت

  !نیستی بلد کردن پدري تو رفت یادم دوباره که بگو خرو من -: داد ادامه و گشود را تراس در
 کنم جبران باید ... دادم رقیبت به یارت لب از بوسه من: گفت که برود بیرون تراس از خاست سپس
 ؟ بلدي کردنم جبران مگه: گفت و زد پوزخند یزدان
 ؟ باباش به بزنم زنگ کی گفتی: پرسید میکرد خاموش جاسیگاري در را سیگارش که حالی در خسرو

 
*** 

 
 .بود زده زنگ مادرش به .میگذشت خسرو براي کردنش تعریف ماجراي از روز یک کرد؛ جمع شکم در را پاهایش
 انقرب کلی از بعد !شد خوشحال چقدر بیچاره ي پروانه .کند دعا برایش که بود خواسته و کرده تعریف را جریان
 ت؛نداش خبر سایه از .بود خسرو تماس منتظر .داد تکیه دیوار به را سرش .میکند دعا حتما که بود گفته صدقه

  !بود شده دلگیر دیروزش تند کردن صحبت از احتمالا
 



“Being a missterss ...” 
 

 ؟ خسرو الو -: برداشت را گوشی بسرعت
 یاسرشونم من -

 خسرو بده رو گوشی ... ببره نحستو صداي شور مرده: گفت خشمگین یزدان
 ... بگم بهت من گفت ... بنده دستش -: خندید یاسر
 وا یاسر صداي !دختر آوردن بدست براي میریخت بهم را تهران؟ میترسید چه از .شد حبس سینه در یزدان نفس

 ؟ یزدان خطی پشت -: کشید بیرون افکارش از را
 بگو -: داد بیرون را نفسش

 داره قلقی بد پدر چه: گفت یاسر
 ن،ک تنت خاکستریتو شلوار کت اون جمعه ... ست چهارشنبه امروز -: داد ادامه یاسر .رفت بالاتر یزدان قلب تپش

 عروس ي خونه در جلوي پروانه با شب هشت خسرو با قرارتون
 انهیگ این که میدانم تنها !نمیدانم جمله، آخر ”عروس“ یا بود خاستگاري قرار از .نشست لبش روي درازي لبخند
 با شد؛ تاب بی که کشید خوابی بی آنقدر .نبرد خوابش را شب کل غیرموفق، ازدواج یک ي سابقه با کوچک ناصر
 این د؛میرقصی پایشان زیر تهران و بود نشسته کنارش سایه حالا و .بگذارند قرار خواست او از و گرفت تماس سایه
  !خونین و کثیف شهر

 از تنش و بود گرم موهایش روي مرد دستان نوازش از قلبش بود؛ نهاده او ي مردانه ي شانه روي سر دخترك
 و یدکش عمیقی نفس .بودند نشسته پرتگاه روي .بود خوابیده اش شانه روي یزدان ژاکت !یخ تهران بام سرماي

  !خدا ي بنده بود عاشق چقدر شنید؛ را موهایش روي یزدان عمیق نفس صداي .بلعید رو آلوده هواي
 ي هباغچ آن از چیدنش از بعد خشکیده؛ گل ي ریشه اینکه از غافل و ... بوده عاشقش که گلی یافتن از خوشحال
 روي مخود وقتا بعضی که بودم گفته بهت حالا تا: گفت مقدمه بی دختر .شد خواهد تر پژمرده روز به روز نفرینی،

 از خودتو که اینه ... اینه آوردن دووم راه تنها ... میکردم نوازش خودمو و میکشیدم دست؟ میکشیدم دست سرم
 اونوقت ... نباشی کسی هیچ محبت ي تشنه تا کنی محبت خودت به کنی، نوازش خودتو ... کنی نیاز بی دیگران
  !بدي کسی به قلبتو اینکه بدون بمونی زنده میتونی
  !میکنه بهتر حالتو چی میدونستم کاش: گفت مغموم یزدان گرایید آلودي بغض خاموشی به که دختر صداي
 فتابآ ببین“: گفت اي گرفته صداي با سایه .پاشید می پوستشان به را نورش و تابید می موهایشان به آفتاب
 ”... میکنی فکر که خوب اما/ نشده کمتر هیچ نورش گرمه، هنوز

 “ !نشده بهتر چیزیش هیچ“: گفتند همزمان
 کس ره وجود در“: گفت یزدان و کشید آه سایه .شد برقرار سکوت اندکی !انداخت بالا شانه تلخی لبخند با سایه
 ”اي راهه بی راهی، داستانی، ... است نهان بزرگ رازي
 ”راز این افکندن طرح“: گفت سایه

 ”زندگی راز تو، راز و من راز“ -: کرد نگاهش یزدان
 !”است حاصل پر تلاشی بزرگ پاداش“ -: دوخت تهران به را نگاهش سایه



  !احمقانست -: زد پوزخند سپس
 ... احمقیم همه ما -: درآورد جیب از را سیگارش پاکت یزدان
  !نفهمیدیم حماقتو معنی فقط -: داد ادامه و برداشت نخی

 
*** 

 
 هشد تاریک هوا آمد خود به وقتی .رفت فرو عمیقی خواب به افتادند؛ هم روي تازه چشمهایش زد سپیده که سحر
  !18/30: نگریست ساعت به بود؛

 زیر مدت تمام .کرد پرت حمام داخل را خود آورد می در را شرتش تی که حالی در و برخاست جا از سرعت به
  !زندن حرف و کند قهر سایه شد باعث و آمد پیش برایشان دیشب که بحثی به اندیشید؛ سایه به داغ آب دوش
 کمد در اتاقش زرد نور زیر .کرد پلی موبایلش در را لانا از ”video Games“ آهنگ .آمد بیرون حمام از کلافه

 ودب گفته خسرو کرد؛ هایش کت تمام به اجمالی نگاهی .آمد می نم بوي و بود باز پنجره .گشود را لباسهایش
  !است مرض موجب عادت ترك آورد؛ بیرون را اش یشمی شلوار کت برد پیش دست ... خاکستري

 شلوار و کت سپس کرد؛ تن به اي مردانه مشکی پیرهن .کشید بیرون دیگر هاي کروات میان از را مشکی کرواتی
 چرب روغن با را هایش سبیل و زد شانه را ریشش .بست اي گوجه را فرش موهاي .براق مشکی کروات هم بعد و

 .برود که بود وقتش شد؛ خیره آینه در خود تصویر به جیب در دست .میخواند همچنان لانا .کرد
 .بودند سایه ي خانه اي قهوه در مقابل !سال بیست از بعد بود؛ ایستاده خسرو و پروانه کنار در بعد ساعت چند

 رونیز و کوچه راست سمت خسرو ماشین ... راستش ي شانه کنار پدرش و بود چپش ي شانه کنار مادرش
 به را دهانش آب و کرد جابجا اندکی را گل سبد !است مرض موجب عادت ترك بود؛ پارك چپ سمت خودش
 ؟ چه نکند قبول پدرش اگر داد؛ قورت سختی

 رفتار ها جنتلمن مثل میکردند سعی بودند که هرچه ناصرها یگانه .نکردند حرکت جا از مرد دو .شد گشوده در
 به .شد داخل خسرو از بعد و ایستاد یزدان شد؛ وارد خسرو دست ي اشاره با پروانه !نباشند واقعا اگر حتی کنند؛
 میرفت پیش خسرو با همگام که حالی در بهاري شب یک میش و گرگ هواي در .نگریست آپارتمان سبز حیاط
؟ ودب گفته پدرش به را مژده جریان سایه .برسند سوم ي طبقه به تا میکردند طی را ها پله .اندیشید می سخت

 رد دیروزش کار با خسرو شد؛ بسته ذهنش ... پدرش که این؟ بود رفته زندان که این؟ بودند شده جدا چرا که این
 احتمالا شد؛ نمایان در چهارچوب میان از جوانی پسر قامت و ایستادند واحدي مقابل !بود بسته را خود تحقیر

 اومدید خوش خیلی ... سلام -: بود سایه ي پسرخاله سیاوش
 حال در را او چون شاید نداشت؛ سیاوش به خوبی حس .گشودند را تعارفاتشان ي بسته حالا از پروانه و خسرو
 ارکن که مسنی مرد .داد دست او با و داد تکان سیاوش براي سري اینحال با اما !میدانست خود رقیب تنها حاضر

 میکنم خواهش داخل بفرمایید: گفت بود ایستاده سیاوش
 اننش ابرویش دو میان اخم رد .بود سفید اش پیشانی گوشه موهاي که مردي .فرامرز بود؛ سایه پدر احتمالا هم او
 و رت مسن زن فرامرز کنار نفر .داد دست دوباره و کرد سلام .بود گفته درست یاسر پس داد؛ نمی قلقی خوش از

 ایهس بزرگ مادر لرزید؛ تنش میان چیزي .داشت مهربانی لبخند .بود کوتاه موهایش و تپل اش چهره بود؛ کوتاهی



 دست نانازي .کرد روبوسی زن با پروانه !بودند جان خانم شبیه بزرگها مادر ي همه .بود خودش جان خانم شبیه
 اب داشت دخترك .افتاد گیر سایه به نگاهش که چرخاند نگاه درمانده .کند چه که بود مانده یزدان نکرد؛ دراز

 یزدان .بود کرده تن اي نسکافه رنگ به بلندي دامن و کت میداد؛ را پروانه گرم پرسی احوال جواب کمرنگی تبسم
 وابموج نمیخواي هنوز: پرسید اي جذبه پر ي قیافه با و رفت جلوتر سیاوش و خسرو و نانازي و پروانه رفتن از بعد

 ؟ بدي
 ؟ بدي رو گل نمیخواي هنوز: گفت نباشد ترسیده میکرد سعی که لحنی و پایین سري با سایه

 شما خدمت -: راند لب روي جذابی لبخند مرد !یزدان مثل بود؛ کرده گوجه سرش میان را موهایش
 لطفتون از ممنون -: داد قورت سختی به را دهانش آب سایه

 نداشت رو بانو قابل: گفت آرام و شد خم سمتش اندکی یزدان نداشت؛ دید پذیرایی به خانه راهروي
  !نریز زبون من واسه -: زد گره او کهربایی به را نگاهش و آورد بالا را سرش سایه

 ؟ پس بریزم کی واسه نریزم تو واسه: گفت لب زیر و گذشت کنارش از خنده با یزدان
 چقدر یهسا که اندیشید این به و شد فرش ي گوشه گل ي خیره .نشست پروانه و خسرو میان پایین سر با سپس
  !است شده زیبا امشب
 متحری افزایش در پزشکی تجهیزات نقش و الملل بین اقتصاد رکود ي درباره زدن حرف مشغول فرامرز و خسرو

 اشتندد میشوند دوست دستیهایشان بقل با اتوبوس در که هایی پیرزن مثل هم نانازي و پروانه میکردند؛ صحبت
 فرش هب اش، پیشانی میان ظریفی اخم با که بود سیاوش تنها .میگفتند سخن خاستگاري قدیمی رسوم به راجع
 ؟ شما خوبید: پرسید و کرد نگاهش خیره یزدان !بود خیره

 خوبم ... ممنون -: آورد بالا را سرش و کرد تر غلیظ را اخمش سیاوش
  !الله الحمد -: رفت بالا یزدان ابروي یک

 مطلب اصل سر بریم بهتره خب -: کرد زدن حرف به شروع خسرو که گشود دهان سیاوش
 شماست دست اجازه -: داد پاسخ فرامرز
  !بلدم رو جا همین تا من راستش خب: گفت خسرو

 از اما -: داد ادامه !بگیرد دست در را بازي پاشیدن نمک با میکرد سعی !شیاد خسروي یزدان؛ جز خندید همه
 ... گفتم چی ها بچه از تا سه خاستگاري توي که بیاد یادم تا میبرم استفاده دارم توان در هرچه
 ؟ دارید هم اي دیگه فرزند شازده، این جز شما مگه: پرسید فرامرز
  !تا پنج -: زد پوزخند نامحسوس پروانه
 داره نگه براتون خدا ایشالا: گفت مهربانی لبخند با نانازي
  !شده پرپر کسراي شد؛ خشک یزدان دهان
 کافیه داشت نگه برام که یباري همون -: میزد پوزخند نامحسوس که بود خسرو اینبار
 ؟ چرا: پرسید تعجب با نانازي
 الشس هشت وقتی ... سوممه ي بچه شازده این ... مطلبمون اصل به برسیم ... بگذریم -: زد لبخند تصنعی خسرو

 شد که سالش هیجده ... داییش پیش تابستونا فرستادیمش سنم همون از ... شدیم جدا هم از ایشون منو بود



 تو اون رفت ماه چهار یزدان و اجرا گذاشت رو مهریه سابقش زن ... شدن جدا و نرسیدن تفاهم به ... دادیم زنش
... 

 ... بوده دوس زیادي دختراي با -: داد ادامه آنها به توجه بی خسرو اما شدند؛ متعجب سیاوش و نانازي و فرامرز
 افتاده گیر دلش دوباره ازدواجش از بعد حالا

 ؟ ادهز آقا شریف شغل -: کند پنهان را تعجبش میکرد سعی بود مبهوت هنوز که فرامرز !گفت را چیز همه لعنتی
 میکنم کار بیمارستانم ... میدم درس روماتولوژي دانشگاه توي -: داد پاسخ یزدان
 ؟ سالتونه چند مگه ... دارید تخصص پس -فرامرز
 سال هشت و بیست -یزدان
 ؟ نیستید جوون تخصص براي ذره یه -فرامرز
 تخصص هم سال 2 عمومی سال 6 -یزدان
 ؟ چی سربازي پس -فرامرز
 شدم معاف دست کف کردن عرق بخاطر -یزدان
 ؟ بخوریم عروس دست از چایی یه ما میدید اجازه ... رئیس خب: پرسید خسرو که گفت آهانی فرامرز
 بیار رو چایی؟ مادر سایه -: گرداند آشپزخانه سمت را رویش نانازي
  !ببیند جذاب لباس آن در را سایه میتوانست دیگر بار براي گرفت؛ قلب تپش
  !نمیدید را یزدان ي خیره چشمان و بود پایین سرش شد؛ نمایان پذیرایی چهارچوب میان از دختر ریز قامت
 بعد .گرفت او مقابل را چاي سایه و کرد اشاره خسرو به ابرو با هم مرد گرفت؛ فرامرز سمت را چایی رسم طبق

 همان جهید؛ بیرون اش سینه ي قفسه میان از عطري و شد خم .آمد او سمت آخر در و سیاوش نانازي، پروانه،
 .داد می آباد یوسف درختان بوي .داد می چوب بوي که همانی .آمد می بیرون آئورتش ي دریچه از که عطري

 وشن و سونیا و شیده برعکس میداد؛ دخترانگی بوي .میداد صبح دم باران بوي .میداد نادري کافه ي قهوه بوي
  !مژده مثل میداد؛ بکري بوي .دیگري ي هرزه هر ... و آفرین
 ییچا: گفت آهسته لب زیر داشت برمی را فنجانی که حالی در .برد جلو را دستش و لرزید مقایسه این از تنش

 ؟ خجالت یا بخوریم
  !مایلید هرطور -: داد پاسخ او از آرامتر سایه

 تانداخ می زوجی یاد را او تصویر این !بود آشنا برایش سایه و یزدان ترکیب چقدر داد؛ دو آن به را نگاهش خسرو
 ستندخوا خودشان که زوجی !پروانه و خسرو بودند؛ یکدیگر عاشق که زوجی .شناختشان می پیش سال بیست که
 ؟ خواهد می جدید زوج این خداي .نخواست خدایشان و بمانند هم با
 

*** 
 
 عنیی اردیبهشت؛ براي شد شان عروسی قرار یزدان، پاي زیر سنگ انداختن در سعی و پدرش هاي بدقلقی از بعد 

  !هامون و پرتو عروسی: بود فروردین 26 حالا .دیگر ماه یک



 ي یقه از را نگاهش .برداشت آرایشگاه صندلی روي از را لباسی چوب کرد؛ صاف مو اتو با را موهایش که آرایشگر
 به انوز از که لباس انتهاي به رسید و گذارند نظر از را لباس تنگ کمر داد؛ پایین ایش زرشکی پیرهن ي دکلته
: اختاند عروس مخصوص اتاق به نگاهی .آمد بیرون تعویض اتاق از سپس کرد تن به را لباس .بود کلوش پایین
 کج از نشان همش در و پر ابروهاي .مینگریست اطرافش زنهاي به و بود نشسته عروس صندلی روي روي پرتو

  !میاد بهت رنگ این چقدر -: زد لبخند متقابلا هم غزل .رفت غزل بسوي لبخند با .میداد خلقی
 اون اب ... خانوم قرتی میاد بیشتر که تو به -: زد لبخند میگذاشت آرایش میز روي را کوچکی کیف که حالی در

  !شرابیش موهاي
 ببینم بشین -: نشاندش صندلی یک روي و داد فشار را اش شانه غزل
 ايه ناخن به سایه .آمد می زنانه هاي خنده و سشوار صداي .برداشت ریملی و گرفت دستش از را سایه کیف بعد
 فکر و میمالید ریمل هایش مژه روي غزل .خودش زرشکی بلند هاي ناخن به بعد نگریست؛ غزل زرشکی بلند
 رگیرد هفته دو بیچاره مرد بود؛ دیده کم خیلی را یزدان خاستگاري مراسم از بعد .بود پیش هفته دو پیش سایه
 آنقدر کوتاه مدت این در هم سایه .بود هامون شلوار کت خرید براي مشاوره و کیک سفارش و سالن کردن پیدا

 ساقدوش شان عروسی در بودند خواسته او از داماد و عروس که بود کرده پیدا هامون و پرتو با خوبی ي رابطه
 ساقدوش هم ستار و نوید و یزدان .نداشت برادر یا خواهر پرتو آخر .عروس ي خاله دختر و غزل همراه شود؛

 .بود کرده او با آشتی به راضی را هامون بود، خبر بی سایه به نوید ي علاقه از که یزدان .بودند هامون
 .دز مشکی ي سایه را سایه پلکهاي پشت .کشید بیرون کیف از نیز را ها سایه ي جعبه و برد پیش دست غزل

 “ !بودند سیاه واقعیت در ها سایه تمام“
 میکشید اش شده صاف موهاي در دستی که حالی در .زرشکی برنگ ماتیکی هم آخر در و زد رژگونه اندکی بعد

 گردنبند به .انداخت گوش به را اش نقره هاي گوشواره و بست بدست رنگی اي نقره ساعت کرد؛ تشکر غزل از
  !طلایی تابوت از زده بیرون اي نقره گلی: کشید دست اش همیشگی

 ناخن، لاك داشت؛ زرشکی تم شب آن چیز همه .کرد پا به را ایش زرشکی بسته رو و بلند پاشنه هاي کفش
  !عروس گل دست آخر در و رژ رنگ ها، کفش بلند، لباس
 را دیگري تاج و گذاشت خود ي شده صاف و شرابی موهاي روي را بود شده پوشیده رز گلهاي از که تاجی غزل

 شد تموم پرتو آرایش بدو بدو: گفت هیجان با سپس داد؛ سایه دست
 و غزل و او کمک با پرتو .رفت عروس اتاق بسمت هیجان با سپس و گذاشت موهایش روي هول با را تاج سایه
  !ایشه ساقدوش لباس مثل میشد؛ کلوش پایین به زانو از که دکلته سفید لباس پوشید؛ لباس اش خاله دختر

 ايموه به که حالی در بعد .کند متصل گلش تاج به را تورش آرایشگر تا ایستاد آینه مقابل درهمی ي چهره با
 ؟ نشده سیاه چشمام بالاي زیادي -: میکرد بررسی را چشمانش آرایش میزد دست اش شده لخت
 توام بابا برو -: کوبید او ي شانه به غزل
 ؟ نیست پررنگ خیلی؟ چی رژم -: پرسید نگرانی با و کشید دست لبش ي گوشه به پرتو
  !رنگه این مراسم تم -: کرد اشاره ها ساقدوش لباسهاي به بعد و پرتو گل دست به ابرو با سایه

 ؟ ابامب خونه نگردونه برم -: کشید دست گلش تاج بر پرتو .دوخت چشم خیابان به و رفت پنجره بسمت سپس
  !بخواد دلش خیلیم -: خندید اش خاله دختر



 زئینت رز گل با که مشکی سوزوکی یک: ایستادند آرایشگاه در مقابل هم سر پشت که دید را ماشین سه سایه
  !اي نقره رونیز آخر در و مشکی 206 مشکی، 3 مزدا بود، شده

 اومدن -: زد صدا هیجان با
 .بود هویدا جیبش داخل رز گل و زرشکی کروات هم فاصله همین از .شد پیاده سوزکی از که دید را هامون قامت

 با باییزی تضاد پوستش گندمی رنگ که اندیشید این میکرد تن به را پایش مچ تا مشکی مانتوي که حالی در
 هلهله صداي شد؛ خیره اش کرده آرایش چشمهاي به .کرد برسر اي زرشکی شال بعد !است کرده ایجاد زرشکی

 وییجل قسمت هول با آرایشگر .دوخت آرایشگاه ي شده باز در به را نگاهش و برگشت لبخند با .رسید گوش به
 ایستاد؛ غزل کنار در گام چند با سایه .داد هل بیرون راهروي بسمت را او سپس انداخت؛ پرتو صورت روي را تور

 ره نزدیک شیطانی لبخند با هامون .میرسید گوش به مانکن ساسی صداي .آرایشگاه راهروي در پرتو، پشت
  !خانوما ... به به -: آمد چهارنفرشان

 ایشونن عروس -: کرد اشاره پرتو به ابرو با غزل
 اي احمقانه طرز به و بست را چشمانش پرتو نگریست؛ عروسش ي شده آرایش چشمان به و برد جلو سر هامون
 عروس یه کردم فکر !ئه -: کشید بیرون مضحکش انتظار از را او هامون صداي .شد لبهایش شدن داغ منتظر

 کنم فرار جدید خانوم عروس این با چی همه زیر بزنم میخواستم ... دیگست
  !نشده دیر هنوزم -: انداخت بالا ابرو پرتو

 ؟ براي -: کرد نزدیک بهم را ابروهایش هامون
  !فرار -: دوخت چشم مرد چشمهاي به جسارت با و برد جلو را صورتش پرتو
 آخر تا ... نیست بدي پیشنهاد -: داد تکان سر سپس کرد؛ جمع اندشیدن ي نشانه به را لبهایش و کرد اخم مرد
  !میکنم فکر بهش شب
 ؟ دیر انقدر حالا چرا: گفت بود شده حرصی هامون رفتار از که غزل

 بیدار قلندر و است دراز شب میگن آخه -: زد پوزخند پرتو خاله دختر
  !رزهدا شب نشاشیده میگن ما محل تو: گفت میگذاشت او کمر روي دست که حالی در و ایستاد پرتو کنار هامون
 .میخواند همچنان مانکن ساسی

 
*** 

 
 صداي .برداشت گام یزدان ي خورده واکس و مشکی هاي کفش کنار در پاهایش و بود گشوده خنده به لبهایش

 غزل و ستار دو آن پشت و پرتو ي خاله دختر و بود نوید سرشان پشت .میشد نوازش گوشهایش و آمد می ابی
 در یخاص ابهت با مرد .یزدان متوجه اش چشمی زیر نگاه و بود سایه دستان در پرتو بلند دامن .برمیداشتند گام
 در دست .میدرخشید قرمزش) کت داخل دستمال( اش پوشت و کروات و برمیداشت گام مشکی شلوار کت آن

 جدا یکدیگر از رسیدند که داماد و عروس جایگاه به .میکرد خودنمایی لبش ي گوشه کوچکی لبخند و بود جیب
 هامون پدر کنار در نیز یزدان .گرفت را داماد و عروس سر بالاي ي سفره و ایستاد غزل روبروي سایه .شدند

 نگاهش .میخواند خطبه عاقد و میسابیدند قند سرشان بالاي پرتو و هامون مادر .داماد برادر بعنوان ایستاد؛



 چه زا میکرد؛ نگاه داماد و عروس به داشت ریزي اخم با و جذبه پر بسیار که گرفت نشانه را یزدان و کرد نافرمانی
 ؟ بود ناراحت

 سمت به و شد دور سفره از .کرد خوش جا لبش روي طویلی لبخند .آمد خود به عروس ي ”بله“ صداي با
 ادرءم و پدر از بعد .بودند گرفتن عکس منتظر همه .ایستاد کنارش سایه و کرد اشاره ابرو با یزدان .رفت جمعیت
 هامون، پرتو، ستار،: کنارش در و گذاشت راست سمت را غزل .آمد بسمتشان عکاس .شد آنها نوبت داماد و عروس
 .نوید آخر در و پرتو خاله دختر یزدان، سایه،

 نزل از را آنها صدایی و زد فلاش دوربین !ساقدوش بعنوان اینبار میگرفت؛ جمع آن با که بود عکسی دومین این
  !خسرو ناصر پسر ... به به -: کشید بیرون دوربین

 هیچی امسال دوست پارسال: میگفت و آمد می سمتشان که زنی او؛ به شد کشیده یزدان با همزمان سایه نگاه
 ؟ نه دیگه
  !بفرمایید جواب ندونستید قابل کردم، عرض سلام: گفت رفته بالا ابرویی با یزدان !هامون مادر
 ؟ نیومد بزرگ ناصر یگانه چرا ببینم، بگو حالا ... شدي بخشیده: گفت اقتدار با زن

 داشت کار -: کرد جیب در دست یزدان
 ؟ اي جمعه روز کار چی -: شد کمر به دست زن
  !خانوم -: زد تشر هامون پدر
 ؟ میگم دروغ مگه !؟ چته -: غرید زن

 دیگه بریم ما خب: گفت لب زیر سپس داد؛ هل را او و گذاشت سایه کمر روي دست یزدان
 کجا -: گذاشت یزدان ي شانه روي دست هامون مادر .کردند وصل او تن به ولت 220 برق اش لعنتی دستهاي

 ؟ میري در
  !نکردي معرفی خانومو هنوز -: کرد اشاره سایه به ابرو با بعد

 جان سایه جون، حمیرا ... جون حمیرا جان، سایه: گفت سپس فشرد؛ بهم را لبهایش یزدان
  !جان سایه -: کرد زمزمه لب زیر زن
  !شماست مال بعدي جشن پس: گفت بعد

 ؟ نمیاد زبونت به ”ایشالا“ هنوز جون حمیرا -
  !نجات ي فرشته -: کرد زمزمه سایه گوش زیر یزدان موقع همان شد؛ نوید متوجه همه نگاه

: پرسید میبرد میزي بسمت را او که حالی در !ولت 220 برق همان کشید؛ خود بدنبال را سایه و رفت عقب سپس
 ؟ چیه حمیرا راجبه نظرت
 کنجکاو: گفت میخورد را اش خنده که حالی در سایه

 خشن -: کشید عقب او براي صندلی یزدان
 ؟ چرا ... عصبانی و -: کرد اضافه و نشست صندلی روي سایه

 ناراحته دخترش بخاطر هنوز -: آویخت صندلی پشت و آورد در را آن سپس گشود را کتش ي دکمه یزدان
  !میدونه مقصر منم هلن، جریان سر و -: داد توضیح و نشست صندلی روي بعد

 ؟ چرا رو تو: پرسید اخم با سایه



  !گفته بهت شورتمم سایز نوید میکردم فکر؟ نمیدونی تو یعنی -: انداخت بالا ابرو یزدان
 ود؛ش یادآورد را نوید با سایه و خودش دوستی هم .بگوید هم با را کوبنده ي نکته چندتا داشت عادت یزدان !بوم
  !بکشد وسط را زیرش لباس پاي هم

  !بودیم معمولی دوست فقط نوید منو -: کرد اخم سایه
  !میگن همینو همه -: کشید دست ریشش بر یزدان
 بود من عاشق هلن -: داد ادامه یزدان که بگوید چیزي خواست سایه
 !دقیقه یک در کننده شوکه حرف دو .میرسید گوش به دست دور از هم ابی صداي گویی شد؛ ساکت جا همه !بوم
 ااونج یعنی ... بود لندن تو ما با -: داد ادامه سایه به توجه بی مرد .میکردند ثبت گینس در را یزدان نام باید

 هلن پدر ... سوان پدر از و یکی مادر از هامون و هلن که، میدونی !حمیرا سابق شوهر پدرش، پیش میکرد؛ زندگی
 ... بود انگلیسی

 پدري ارث آبی وچشمان بلوند موهاي آن پس داشت؛ بخاطر عجیب بود داده نشانش هلن از نوید که را عکسی
 اي خونه خونه، برگشت ... بود سالم هیجده موقع اون من ایران، اومد هلن مرد وقتی: میگفت همچنان یزدان !بود
 میکردم بازي هلن با بچگی از توش که اي خونه ... میکردم آمد و رفت توش من و میکرد زندگی هامون توش که
 میشناختن مرد یه بعنوان رو من توش که اي خونه ...

 که لندن از -: میداد ادامه هنوز لعنتی یزدان؟ میشد قبر نبش داشت چیزي چه؟ برسد چیزي چه به بود قرار
 اون از تا میگذروندم وقت باهاش دخترام دوست لابلاي ... میزدم حرف باهاش خیلی من ... بود بد حالش برگشت

 ... میدیمش یاسمن و یکتا مثل ... بیرون بیاد هوا و حال
 ناموس به چشم من بود، برادرم ناتنی خواهر !میدیدمش خواهرم مثل واقعا سایه، -: شد خیره دختر چشمان در

  !ندارم و نداشتم کسی
 ؟ شد چی بعد: پرسید سختی به سایه

 فقط موقع آن یزدان اما؟ ها هرزه آن با یزدان هاي همخوابگی تمام مثل؟ دیگر همخوابگی یک؟ بود چی منتظر
 اینو خودش البته ... شد عاشقم -: گرفت او از نگاه مرد .مژده با اش نامزدي از قبل سال دو بود؛ سالش هجده
 و نخونشو بودم رفته ... بگذریم ... بود عادي براش پسر از دختر خاستگاري و بود شده بزرگ لندن توي ... گفت

 عاشقمه گفت ... و اتاقش تو کشوند منو ... کافه بریم هم با که بودم هامون منتظر
 ردط آنها جمع از نوید چرا پس؟ میشد چه نوید به اش علاقه پس؟ بود یزدان عاشق هلن بود؛ ایستاده گویی زمان
 ؟ بود هلن ي خانواده عزیز هنوز یزدان و بود شده

 ... بدوئنمش سر میتونستم ... بدم بازیش میتونستم -: شد خم سمتش و داد سایه به را نگاهش دوباره یزدان
 ... یعنی دختر یه زدن تیغ میدونی؟ نیست گرفتن پول فقط تیغیدن میدونی ... تیغمش به میتونستم

 ؟ زدي تیغ -: پرید یزدان حرف میان سایه
  !زدم سیلی -: پرید سایه حرف میان هم یزدان
 کسی خواهر به ... ندارم چشم خواهرم به من گفتم و گوشش توي زدم -: داد ادامه مرد و شد بسته دختر دهان
 ... ندارم چشم

 ؟ بعدش: پرسید احتیاط با سایه .گرایید خاموشی به صدایش و انداخت پایین را سرش مرد



 میدونه بهتر نوید بعدشو: گفت و شد نفرت از مملو نگاهش آورد؛ بالا را سرش یزدان
 ؟بود کرده چه نوید پس .است بوده یزدان عاشق هلن که اینجا تا؟ میدانست چیزي چه نوید !سوم شوك ... بوم

 ... بحث این از پیش بود خوب نوید با که یزدان؟ بود چه از یزدان چشمان نفرت
 ؟ نمیخواین مهمون -

 ستنش یزدان و سایه میان داماد .رسیدند راه از هامون و پرتو هم بعد .مینشستند کنارشان که بودند ستار و غزل
 ؟ خسرو ناصر پسر بشینیم منزلت پیش ما نداره ایرادي: پرسید لودگی با هامون .یزدان کنار پرتو و

 ؟ شهب ناراحت باید چرا: پرسید سایه .نوشید اندکی بودند آورده برایش که لیوانی از و کرد خم سر اندکی یزدان
  !خب بشه غیرتی شاید: گفت ستار
 ؟ یزدان: گفت متعجب سایه

 اونقدر ریشترش ... میشه غیرتی خیلی یهو نمیشه نمیشه، نمیشه، غیرتی یزدان -: انداخت پا روي پا هامون
 میلرزن ها شیشه که بالاست

 ؟ جذبه از -سایه
  !عربده از -هامون

 ؟ خسرو ناصر پسر میگم بد -: نهاد یزدان پاي روي دست هامون .خندیدند همه
  !سعادتی جناب نه -: انداخت بالا ابرو یزدان
 ... خودم من راستش !البته هستن پدرم سعادتی جناب -: شد لوده دوباره هامون

 ؟ ناصر یگانه آقاي -
 او و دختر سمت برگشتند همه .بود شده مزاحم هم غزل عروسی در !همیشگی محل بی خروس سونیا، هم باز

 ؟ نمیدید افتخار -: داد ادامه
 ترکم تو -: کرد نگاه را سایه چشم زیر از یزدان
 ؟ شادوماد چی شما: پرسید و کرد هامون به رو شود ناراحت اي ذره اینکه بی سونیا

  !میل کمال با: گفت بود شده خیره سونیا سفید گردن به که حالی در و برخاست جا از هامون
 ... که واقعا: گفت حرص با غزل .میکرد نگاهشان باز دهان با پرتو .شد دور میز از دختر کمر بر دست سپس

 بیشعور ي مرتیکه
  !غزل -: زد تشر ستار

 نگاه پرتو به که بود سایه تنها .بود کرده جامش مشغول را خود العمل عکس و حرف بی یزدان .گذشت اندکی
 -: نشست یزدان و او کنار هامون که بزند حرفی و کند باز دهان خواست .میکرد حس را چشمانش غم و میکرد

  !بود چیزي عجب آقا
 بکش خجالت ! !هامون بکش خجالت -: غرید اخم با غزل

  !میگم کنیاکو من؟ بابا چیه -: خندید هامون
 دکی: گفت غزل و زد پوزخند یزدان
  !که شد بدتر -: خندید ستار

 ... میکنه زندگی آفریقا جنوب تو که ست پرنده یه کنیاك: گفت و انداخت پرتو به نگاهی نیم هامون



 ؟ کجاست نوید -: پرید او خوشمزگی میان غزل
  !بود هم نوید از خشم سزاوار بود؛ سونیا با رقص تاوان سزاوار .بود حقش شد؛ خصمانه هامون ي چهره
  !میرقصه بنده ي خاله دختر با داره -: داد توضیح پرتو
 ؟ اخوش بز مث کردي قیافتو چته -: توپید هامون به اخم با غزل .زد خنده زیر ستار

  !نرفته یادم رو هیچی -: داد جواب خشن هامون
 اهاشب پیک دو -: کوبید او کتف روي یزدان .شد خارج رقص پیست از نوید و رسید اتمام به بیگی سامی آهنگ
 میره یادت بزنی

 ... پاشو -: کرد بلندش و گرفت را هامون دست اما !کرد فراموش نمیشد دنیا پیکهاي کل با میدانست هم خودش
 اخوش بز پاشو
 ؟ میري کجا -: پرسید یزدان از و گرفت بالا را سرش سایه .شد بلند غزل کنار از نیز ستار

 بد جاهاي -: داد پاسخ او جاي و زد چشمک هامون
  ! !برو -: داد هلش و کوبید او کتف روي یزدان
 هچ آنجا ندید سایه و شد بسته در .رفت باغ وسط ساختمان داخل نوید و ستار و هامون بدنبال هم خودش سپس

 ؟ کیه عروسیتون ... ببینم کن تعریف ... رو اونا کن ولشون -: گرفت ساختمان از نگاه غزل صداي با .میگذرد
  !بپرسم رفت یادم که بود شلوغ سرم وقت چند این انقدر ... میگه راست -: انداخت بالا ابرو پرتو
 اردیبهشت آخراي -: زد لبخند سایه
 ؟ دیگه ماه یه یعنی: پرسید متعجب غزل

 تنبلا پاشین !بابا پاشین -
 .برد رقص پیست بسمت را زن سه هر پرتو ي خاله دختر سایه جواب از پیش

 
*** 

 
 ي بقیه مثل هم سایه و غزل .میداد تکان را کمرش و میپیچید دستش دور را تورش شیطانی لبخند با پرتو

 هیکل روي تکنو .کننده کور رقصان نورهاي و بود کننده کر موزیک صداي .میرقصیدند و میچرخیدند دورش
 او مهربان لبخند .میرقصید غزل کنار و میداد حرکت را تنش .میشد شنیده جیغ صداي و میلغزید پوشش سرخ

 صداي با هایش شانه .میداد تکان ریتمیک را دستهایش .بود ساختمان در به نگاهش هنوز اما میکرد آرامش
 ماا ... تهی کتز، بلک هنگامه، ابی، بیگی، سامی رفتند؛ و خواندند را آهنگشان ها خواننده .بود هماهنگ کوبش
 میان ایستاد؛ می داشت قلبش .خورد سر کمرش روي دستی که کرد موهایش در دست کلافه .نیامد یزدان

 و بود چسبیده او به پشت از کسی چه مهمانان، هاي خنده و جیغ صداي نور، رقص ،”حسیه چه این“ هیاهوي
 ترس با و آرام !بود برگشته یزدان ... بلندش انگشتان؟ میداد حرکت او شکم بسمت را بلندش انگشتان داشت حالا

 ؟ یزدان -: گرداند اندکی را سرش
  !جااان -: گوشش به بلندي ریشهاي و چسبید صورتش به اي مردانه صورت



 رخس نگاهش کهربایی داد؛ او چشمان به را نگاهش و برگشت .بود شده کشدار مرد صداي .سوخت گوشش ي لاله
 ؟ مستی: پرسید اخم با سایه .چسباند خود به را او و پیچید کمرش دور مرد دست !بود

 چشات مست ... آره: گفت کشدار و کرد او صورت نزدیک را سرش یزدان
 شو خفه -: غرید و کشید عقب را صورتش دختر
 ؟ جوجه چته -: فشرد خود به محکمتر را او یزدان
  !بودم بانو که قبلا -: برود عقب کرد سعی سایه

 هستی هنوزم -: داد تیکه او پیشانی به را اش پیشانی و کرد تر محکم را دستش یزدان
 رو من چرا؟ حالیه چه؟ حسیه چه این“ -: خواند لب زیر خواننده با و برد فرو او موهاي در را اش بینی سپس
 ”؟هوام
 کن ولم -: زد چنگ را او بازوي سایه

 ؟ نداري دوسم دیگه؟ چرا -: چسباند او گوش به را لبهایش یزدان
 نه -: کشید عقب را سرش
  !درك به -: رفت تر پایین کمرش از یزدان دست
 کن ولم: گفت بغض با؟ دهد نجات مست مردك این دست از را او نمیشد پیدا یکی آدم همه این بین یعنی
  !جوجه بندازم را سازي جوجه کارخونه میخوام تازه؟ کنم ولت -: گرفت گاز را او گوش ي لاله یزدان
 ؟ من با؟ سازي جوجه: گفت اشک از مملو چشمانی با .پیچید سایه بینی در الکل بوي !شیده کلام تیکه

 ؟ آوردن بابات مامان واسه رو تو لکا لک میکنی فکر نکنه -: خندید مستانه یزدان
 ؟پریشان به شهرام یا گفت 6*شادي به مهرداد بار اولین را جمله این شد؛ گرد سایه چشمهاي

 موهاتم دیوونه بودم گفته بهت حالا تا -: خورد سر او موهاي لاي یزدان دست
 ؟ متنفرم مست مرد از بودم گفته بهت حالا تا -: گذاشت او ي سینه روي را دستش سایه

 ؟ جدي -: انداخت بالا ابرو یزدان
 .ببلعد را سایه لبهاي تا گشود را دهانش سپس
  !کسرا خاك ارواح رو تو -: خورد سر مژگانش میان از اشک اي قطره و بست را چشمانش دختر

 دهگشو مست و خمار چشمهایی .شد بسته بود بلعیدن ي آماده دهانی و افتاد بود کمرش و گردن روي که دستی
 هک بود همانی یزدان این .پیوست رقصان جمعیت به و رفت عقب بود الکل بوي غرق که یزدان تن سپس .شد

 ؟ نوشتم اش درباره فصل نوزده که بود همانی؟ داشت دوست را سایه
  !نبود که کسرا خاك ارواح به نبود؛ که بخدا

 
*** 

 
 هامون کتف دور دست .بود مانده الکل بوي تنها اش مستی از که بود گذشته آنقدر .رسید خداحافظی وقت

 ار دستش هم هامون .او تپل صورت به را صورتش و داد تکیه اش دیرینه رفیق ي سینه به را اش سینه .انداخت
 .فشرد خود به و گذاشت او کتف روي



 “ !زد بوسه دست باید را رفیق است، سهل که شانه بوسید؛ را رفیق ي شانه لبهایش و شد خم سرش یزدان“
  !شو خوشبخت: گفت آرام .زد چنبره گلویش در بغض
 المع رسواي خود هامون اینکه از غافل نکند؛ رسوایش چشمانش برق تا انداخت پایین را سرش و کشید عقب بعد
 تمیخواس رفقیش میشد؛ تنگ مجرد هامون براي دلش .گذاشت پرتو ي شده دراز دستان در دست پایین سر !بود

 .میسرید فقط بعد به اینجا از میشد؛ تنگ مجرد هامون براي دلش .دهد پس را هایش عیاشی تاوان
 .میکرد سقوط فقط بعد به اینجا از
 .میشد نزدیک آخر به هامون ایستگاه ... بعد به اینجا از
  !میشینم من -

 دلیصن پشتی به را سرش و نشست راننده کمک صندلی روي .داد تکان سر و انداخت پایین را اشکبارش نگاه
 ردس صداي که بست را چشمانش یزدان .کرد روشن را ماشین احتیاط با و نشست فرمان پشت سایه .زد تکیه
 ؟ برم باید کجا از -: رسید گوش به سایه

 مستقیم: گفت لب زیر بگشاید را چشمهایش اینکه بی
 عذاب بود فهمیده وقتی از !پول براي تنها اي، علاقه هیچ بدون کرد؛ ازدواج رفیقش .کشید دست ریشش به سپس

 لک !نمیشد باخبر سوري ازدواج ماجراي از هرگز رفیقش نمیگفت هامون به را قضیه احمقش خود اگر میکشید؛
 و بود فشار زیر مدت این کل .اش خانواده جلوي نشود سرشکسته برادر تا بود دویده هامون پابپاي را مدت این

 ایهس شده مست؟ بود کرده چه باز کشید؛ دست ریشش بر دوباره !سایه سر واقع در کرد؛ تلافی مشروب سر امشب
 صداي سردي شاید .بود ها هرزه آن تمام مثل سایه مستش چشمان پیش !عشقی هیچ بی بود؛ کرده لمس را

  !سوري ازدواج هرچه ... و کنیاك و ویسکی هرچی به لعنت !بارش شهوت نگاه بود؛ این از دختر
 رسیدیم -

 ؟ بري میخواي: گفت و داد سایه به گرفت در از را نگاهش .بود چشمانش پیش اي قهوه در: گشود را چشمانش
 ؟ بمونم: گفت روبرو ي خیره دختر

 ”خداحافظی بی“ شد؛ بسته و باز در .است نکرده فراموش را پیش ساعت چند هنوز میداد نشان سردش صداي
  !نبود فراموشی از نشان رفتنش
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 ناپیداست راه پایان:  بیستم فصل
 
  !شما ندارید سرانجام گویند“

 ”... خوشیم سرانجام هیچبی که ماییم
 

 تا ایستاد سرجایش .شد پله راه وارد کشون عروس از خسته .داشت تهوع حالت و میکرد درد دادن گاز از پایش
 از سیدر نزدیکش که زن .میشد دچارش بزم از بعد همیشه که مرضی میکشید؛ سوت گوشهایش .برسد او به پرتو
 بی که میدید را پرتو چشمی زیر .نیوفتد تا کرد ها نرده بند محکم را دستش میرفت؛ گیج سرش .رفت بالا ها پله

  !خوشگل ... اردكء جوجه مثل آمد؛ می سرش پشت حرف
 دنبال داشت .کرد جیب در دست بود شده خیره پیموده هاي پله به که حالی در .ایستاد رسید که واحدش به

 اب زن .زد چنگ بازویش به پرتو دست که شد خم جلو به رو اندکی .رفت سیاهی چشمانش که میگشت کلید
 ؟ تو چته -: پرسید حرص

 لب زیر !او قرمز لبان روي خورد سر او چشمان از نگاهش .دوخت پرتو به و گرفت پله راه از را خمارش چشمان
  !میکشیدم نباس آخرو سیگار: گفت
 ؟ آخریش فقط -: شد کج سرخش لبان و زد پوزخند پرتو
 اخلد تعارف بی و گشود را آن .رفت در بسمت و گرفت سرخی از را بارش شهوت نگاه بدهد پاسخی اینکه بی مرد
  ؟بخوابم باید کجا: پرسید خانه زیباي وسایل تمام به توجه بی و گذاشت خانه داخل پا خشمگین پرتو .شد

 راهرو ته اتاق: گفت میرفت آشپزخانه بسمت که درحالی بعد .درآورد را کتش هامون
 .ردک نفره دو تخت به نگاهی .شد راهرو ته اتاق وارد بیاورد در را سفیدش بلند پاشنه کفشهاي اینکه بی پرتو

 ؟ حالا میخوابی کجا تو: گفت آورد می در را لباسش روي شنل که درحالی و رفت توالت میز روي ي آینه بسمت
 راهرو ته اتاق -: رسید گوش به آشپزخانه از هامون شیطان صداي

  !خام خیالات -: زد پوزخند زن
 اممی من بپوشی رو قرمزه خواب لباس اون تو تا عزیزم: گفت شیطانی لبخند با و برد اتاق داخل را سرش هاموت
 پیشت

 وابخ لباس .بود آویزان کمد ي دستگیره به که رسید رنگی سرخ خواب لباس به و کرد دنبال را او نگاه رد پرتو
 و زد پوزخند میکرد، پرت اي گوشه و آورد می در را کفشهایش که درحالی !بود توري پارچه متر نیم نبود؛ که

 ار تور .داشت کوچک خرسهاي طرح که کرد برتن صورتی خوابی لباس .درآورد تن از سختی به را عروسش لباس
 چهارچوب در که دید را هامون آینه در !خرسی لباس دارء تاج دخترء بود؛ سرش روي تاج هنوز اما کند زحمت به
  !خوشتیپ بابا -: شد ظاهر در

  !او بینی زیر دهانش الکل بوي مثل پیچید؛ زن تن دور دستهایش .شد پرتو نزدیک .بود کشدار صدایش
  !میگرفتمت زودتر خب خوشگلی انقدر میدونستم -

 گفتن مزخرف از دست مستیم تو -: زد پس را او دست بود شده چندشش مرد دست تماس از که پرتو
 ؟ برنمیداري



  !نازبانو اونموقعست جنس اصل -: گرفت گاز را او گوش ي لاله هامون
  !نازبانو -: کرد تکرار لب زیر و زد پوزخند پرتو

 داشت چیزي گویی کرد؛ باد لپهایش .بست را دهانش ... که رفت پرتو گردن سمت و کرد کج را سرش هامون
 زدنهاي عق صداي .کرد پرت شویی دست داخل را خود و کشید عقب ناگهانی !میبرد هجوم گلویش به بسرعت

 اش خرسی لباس به زن !میبست را شویی دست درء حداقل کاش .کرد سیخ را پرتو تنء موهاي آورش رعب
 درد از را چشمهایش .کشید خشونت با بعد گرفت؛ را تاج .برد سرش بسمت را دستش ناخودآگاه و شد خیره
 با را تاج زن .بود بلند هنوز هامون زدن تگري صداي .گرفت صورتش مقابل را تاج .بست موهایش شدن کنده

 ساعت دو عروس از اثري .پیچید خانه در هامون هاي زدن عق میان از آینه شکستن صداي .کوبید آینه به قدرت
 در که خرسی صورتیء لباس و سیاه چشم زیر شده، ریخته هاي ریمل با بود زنی تنها پرتو، بعد، چندي .نبود قبل

 شهوت نگاه از خبري دیگر میبوسید؛ عجیب آرامشی با را موهایش روي مرد و بود گرفته جاي مردي بازوان میان
  !هردویشان حال به بود، دلسوزي فقط حالا .نبود الکل بوي و بار

 
*** 

 
 ات .آمدند بیرون عروسی از که بود شب نصفه گشود؛ بسختی را چشمهایش .شد بلند اش گوشی زنگ صداي
 از ار گوشی و برد پیش دست .بود آمده خانه به یزدان، از خداحافظی بی بعد و بود نشسته رل پشت آباد یوسف

 - :داد پاسخ خشم با .افتاد متجاوزش دستهاي و دهانش الکل بوي یاد یزدان نام دیدن با برداشت؛ پاتختی روي
 ؟ بله
  !میخوام معذرت -

 یاد به را خویش دیشب رفتار بود؛ نزده چپ علی کوچه به را خود پس .افتاد پایین اش سینه قفسه میان چیزي
 ؟ گرفته صدات چرا: گفت آید می برون چاه ته از گویی که صدایی با !داشت

 می درد را کتفت استخوان تا که آنهایی از .شد خشک هاي سرفه به تبدیل اش خنده بعد خندید؛ خشدار مرد
 ؟ خوبی: گفت نگرانی با سایه !آورد
 ؟ هنوز خطی پشت: پرسید کلافه؟ بود خورده چقدر مگر احمق؟ بود مست نکند

 آره -: داد جواب خسته یزدان
 ؟ گرفته صدات چرا پرسیدم -: گذاشت دست اش پیشانی بر درماندگی با

  !نیست چیزي کردم، پهلو سینه ... کولر جلو خوابیدم لخت داشتم عرق دیشب -: داد پاسخ مرد خشدار صداي
 ؟ دکتر بریم هم با دنبالت بیام میخواي: گفت فکر بی دختر؟ یعنی بود لخت هنوز

 عزیزم نه: گفت آرام مرد بعد شد؛ برقرار سکوت اندکی
 شلباسهای کمد بسمت که حالی در سایه ”!نیست زحمتی اگه“ مانند چیزي یک بود؛ حال بی زیادي اما او ي ”نه“

  !باش حاضر رسیدم وقتی ... میوفتم راه دارم من: گفت میرفت
 را یگوش مرد .بگیرد تماس یزدان با باید آنجاست که حالا میدانست تنها .راند یزدان ي خانه تا چطور نمیدانست

 بالا بیا کردم هماهنگ نگهبانی با ... 17 واحد 7 ي طبقه -: برداشت



 ... اما -: کرد اعتراض دختر
  !بالا بیا -: کرد تکرار حوصله بی مرد
 دپیرمر .میگذشت آنجا به پا که بود باري اولین شد؛ ساختمان بزرگ لابی وارد !مستبد شد؛ قطع تماس بعد

 ؟ خانوم دارید کار کی با: پرسید نگهبان
 ناصر یگانه آقاي: گفت میکرد نگاه سالن انتهاي آسانسور دو به که حالی در سایه

 در خود نگران و رنگ بی ي چهره به .فشرد را 7 ي دکمه و شد آسانسور کابین وارد پیرمرد ي اجازه از بعد سپس
 فرد آن به قطعا بارد می نفرت نگرانی، جاي چشمانش از روزي که میگفت او به کسی اگر شد؛ خیره آینه

 نگاه درها روي ي شماره به شک با و شد طویلی راهروي وارد .شد خارج آن از سایه و ایستاد آسانسور !میخندید
 .دفشر را در کنار زنگ و نشست لبش روي لبخندي .جغد دري پشت یک با بود اي قهوه دربی .رسید 17 به .کرد
 و گشود را در .پرید جا از زنگ صداي شنیدن از بعد و بود کشیده دراز کاناپه روي یزدان اي قهوه چوب طرف آن
 تو بیا -: زد جانی کم لبخند شد؛ روبرو سایه نگران ي چهره با

 بریم بپوش ... دیگه نه: گفت زده خجالت و نگران دختر
 ... تو بیا -: کرد تکرار او حرف به توجه بی یزدان
  !بریم بپوشم تو بیا -: پرید حرفش میان یزدان که کرد باز دهان سایه

 ؟ رمدرا کفشمو کجا -: پرسید و شد وارد حرف بی دخترك .افتاد راه به اتاق بسمت و رفت کنار در جلوي از سپس
 خانه دوار وقتی که بود مادرش تنها نگریست؛ را دختر و برگشت متعجب؟ بیاورد در کفش ایستاد؛ راه میان یزدان

  !نیستم خون نماز من ... بیا کفش با: گفت .آورد می در را هایش کفش میشد او ي
  !اشهب داشته خیابون با فرقی یه باید آدم ي خونه !هستی که آدم نیستی، خون نماز -: بست را در لبخند با سایه

 
*** 

 
 پارك اي گوشه طلایی شش و دویست حالا .میزدند چرخ ها خیابان در تنها رفتن، دکتر از بعد .بود شده عصر
 هسای دست .بود بسته دارش تب چشمهاي بود؛ نشسته سایه کنار راننده کمک صندلی روي یزدان و بود شده

 .میکرد نوازش را دستش رگهاي داشت
 .میکرد نوازش را تیغ جاي

 .میکرد نوازش را پیش ساعت چند سرم از دستش کبودي
 .میکرد نوازش را بلندش انگشتان

 ؟ سایه چیه تو نظر از خوشبختی: پرسید مقدمه بی و کرد کج را سرش یزدان
 چاي -: شد نمایان چالش .رفت پایین لبش ي گوشه و زد لبخند دختر .گشود را تبش از سرخ چشمهاي سپس

  !دارچین
  !چال: گفت محوي لبخند با یزدان
 افغانو بلک -: داد اش ادامه و خندید سایه

 شکلات شیک -یزدان



 ولیعصر درختاي -سایه
 بچه شامپو بوي -ي
 بارون نم -س
 لانا صداي -ي
 شاملو شعر -س
 بهارنارنج عطر -ي
 بلند ریش موج -س
  !تو موهاي رنگ -ي

 ”است داشتن دوست آغاز آري“ -: شد روبرو ي خیره یزدان .زد شیرینی لبخند سایه
 ”ناپیداست راه پایان گرچه“: گفت آرام و انداخت پایین را سرش سایه

 ”اندیشم نی دگر پایان به من“ -: کرد کج سر .آورد بالا را او ي چانه دست با یزدان
 “ !زیباست داشتن دوست همین که“ -: کردند زمزمه هردو پیوست؛ او به هم سایه اینبار
 -: داد خپاس و گرفت یزدان از نگاه میل بی .شد بلند سایه گوشی زنگ صداي که بود خورده گره بهم هایشان نگاه
 ؟ بابا بله

  !بیرون بري داره مجردي خونه که پسري با نمیشه: گفت مقدمه بی و جدي فرامرز
  !؟ بابا: گفت معترض و متعجب سایه

 با و انداخت او ورچیده لبهاي به نگاهی مرد رسید؛ یزدان گوش به سایه گوشی از که فرامرز آرام نچندان صداي
  !بردارمش رسوندمت که شب خدمتشون بذاریم کلیدو الان میخواي: گفت آرامی و آهسته نچندان صداي
  !دارم زاپاس کلید نباش نگران -: خندید پلید یزدان .کرد نثارش اي غره چشم و گزید لب سایه
 ؟ بابا چی یعنی: گفت بعد و گرفت او بازوي از آرامی ویشگان سایه

 و وندمم باباش دروایسی رو تو شبم اون ... بکنم نظري تجدید یه پسر این راجبه باید ... همین یعنی: گفت فرامرز
 .گذاشت عروسی قرار دوخت برید خودش
 .کرد بسته و باز آرامش با را چشمانش مرد شد؛ خیره یزدان کهربایی چشمان به مغموم سایه .شد قطع تماس
 ؟ بزنیم قدم ذره یه شیم پیاده: گفت بعد و زد لبخند سایه

 حتما -: زد لبخند یزدان
: تگف نگران سایه .میخورد پیچ یزدان فر و بلند موهاي در باد .میزدند قدم کشاورز خیابان در هم دست در دست

 میاد باد؟ ماشین تو برگردیم میخواي
  !کردیا فرض سوسول رو ما خیلی -: انداخت او ي شانه دور دست یزدان
 بابات با دوباره خسرو میگم بعدم میزنم، حرف بزرگت مامان با فردا: گفت آرامش با یزدان .زد خنده زیر دختر
  !بزنه مخشو درواقع ... بزنه حرف
 مهمقد بی یزدان که گذشتند خیابان بلند و سبز درختان میان از اندکی !اش لعنتی چال خندید؛ دوباره دختر

 ؟ نشه نگران بزرگت مادر؟ گردونم برت میخواي: پرسید
 شد راحت خیالش ... توام با گفتم بهش صبح -: نهاد مرد شانه روي سر سایه



 راحته توام پیش اینکه بابته از همه خیال -: داد ادامه و زد لبخندي
  !بابات جز: گفت خنده با یزدان
 ؟ سرده دستات چرا: پرسید متعجب .فشرد محکمتر را سایه دست یزدان ! ... هایش خنده زنگ خندید؛ سایه

 میخواي: پرسید دوباره .کرد نگاه خیابان ي ادامه به .برد خود مشکی کاپشن داخل را دستهایشان همزمان و
  !ها میشه تاریک داره هوا؟ برگردیم

 است الماس هاي قطره از پر شب؟ هراسیدن چرا شب سیاهی از: گفت لبخند با .داد او دست به فشاري سایه
  !است یاس گل آلود خواب ماند؛عطر می بجا شب از آنچه -: داد ادامه یزدان

 
*** 

 
 شنیده دستها دور از ”کالیفرنیا هتل“ آهنگ .میشد نزدیک دور مدام دیوارهایش و بود مقابلش سیاهی راهروي

 .میشد
“On a dark desert highway, cool wind in my hair 

 ”موهایم لابلاي باد خنکاي ، کور و سوت و تاریک راهی درآزاد
 تمیدانس تنها .آنجاست که است ساعت چند نمیدانست نمیدید؛ را مقابلش .میکشاند جلو به را پاهایش حسی
 .بگشاید را آن باید که دریست راهرو انتهاي

“My head grew heavy and my sight grew dim 
 رفت سیاهی چشمانم و شد سنگین سرم

I had to stop for the night 
 ”کنم توقف را شب که بودم ناگزیر
 .میشد تر واضح صدا میشد تر نزدیک کثیف و سیاه در به هرچه میرسید؛ گوش به ریزي صداي

“There were voices down the corridor 
 ”بود صداهائی راهرو پائین
 .وردخ گوشش در جیغ ي مایه ته با شیون و گریه صداي رسید؛ راهرو انتهاي به !شیون هم شاید بود؛ گریه گویی

 چراغ یک با بود تاریکی و بزرگ اتاق مقابلش .گرایید خاموشی به صداها تمام شد بلند که جیر جیر .گشود را در
  !مرگ بوي سرما، بوي آمد؛ می بدي بوي .دودي دیوارهاي و زنبوري

 رفت که جلوتر .بودند اتاق در نفر دو .داشت قرار سنگ، جنس از مستطیلی میزي اتاق وسط در .رفت تر جلو
  !خانه غسال تخت .است تخت واقع در میز فهمید

“Such a lovely place 
 ”انگیزي دل جاي چه

 .دبو پوشانده را صورتش روي سفید ي ملحفه .است مرد که بود پیدا اش جثه از و داشت قرار پیکري تخت روي
 اريک هیچ و بود دیوار به رو دیگري میگریست؛ و بود گذاشته تخت روي سر یکی .دید را مرد دو و گرداند نگاه



 هامون خیس چشماي و آورد بالا را سرش مرد .گذاشت نزدیکش مرد ي شانه روي دست اختیار بی .نمیکرد
 .شد نمایان

“Such a lovely face 
 ”اي داشتنی دوست صورت چه

 نمی هک ترسی با؟ نوید برمیگشت؛ او بسمت داشت که نگریست دیگري مرد به و گرفت هامون از نگاه ترس با
 شانه به چشمش اول .زد کنار اي گوشه از را ملحفه آرام و برد پیش دست .کرد نگاه تخت به کجاست از دانست

 ؟ ودب مرده یزدان !پنهان آن پشت در کهربایی اي بسته چشمانی ... بعد و بلندي ریشهاي بعد خورد؛ تنومندي ي
“And I was thinking to myself 
 بودم فکر این در خود با

this could be heaven or this could be hell 
 ”باشد جهنم یا باشد بهشت تواند می این که
 ایهس ترس با پیرزن .شدند اتاقش وارد سرعت با سیاوش و نانازي .پرید خواب از وحشت با و کشید جیغ دل ته از
 ؟ دیدي بد خواب؟ جان سایه شده چی -: گرفت آغوش در را

 نانازي ... نانازي ... دیدم د خواب خ: گفت بود داده دست از را تکلمش قدرت گویی که سایه
 ؟ جانم: گفت نگران نانازي

  !بود مرده -: شد روان سایه اشکهاي
 ؟ کی: پرسید متعجب سیاوش

 آره، آره ... بود شده سردشم حتما ... سیاوش بود غسالخونه تخت روي ... بود مرده !یزدان ... یزدان -: زد هق سایه
 ؟ باشه کرده پهلو سینه نکنه ... شده بدتر احتمالا شم خوردگی سرما

 حبتص باهاش میخواي: گفت سایه به رو سپس و داد تکان سر آرامش با نانازي .نگریست را نانازي نگران سیاوش
 ؟ کنی

 شبه نصفه دوي ساعت -: کرد اعتراض سیاوش
 آره آره: گفت ذوق با سایه

 بخوابیم میریم سیاوش منو پس ... عزیزم باشه -: زد لبخند نانازي
 وقب یک .گرفت را یزدان ي شماره و برد هجوم اش گوشی بسمت هیجان با سایه !سیاه نخود پی میرفتند واقع در

 رفته حمام شب وقت این چهارم؛ بوق ... بود حمام شاید سوم؛ بوق ... بود خواب احتمالا خورد؛ بوق دو ... خورد
 وشیگ در یزدان آلود خواب و دار خش صداي نخورده ششم بوق؟ باشد افتاده برایش اتفاقی نکند پنجم؛ بوق؟ بود

 ؟ جانم -: پیچید
  !مردي دیدم خواب -: زد گریه زیر دوباره سایه

  !نداره آفت بم بادمجون ... چپه زن خواب: گفت مرد بعد شد؛ برقرار سکوت اندکی
  !میترسم: گفت سایه

 خسرو ي خونه میبرمت رسمی دعوت با هم و میزنم حرف بزرگت مادر با هم ... اونجا میام فردا -: داد پاسخ یزدان
 شی آشنا بیشتر خانوادم با که



 میاي بده قول -: ریخت اشک سایه
 .میشکست را اتاق سکوت صبح خود تا که بود یزدان ي عاشقانه نجواهاي بعد و
 
 

*** 
 
 زحمت براش شما میگه سایه که طور همون ... برسم شما خدمت اول بهتر که گفتم مزاحمت از غرض راستش -

 ... کشیدید زیادي
 نمیخورید هم بدرد شما اما هستی، خوبی پسر تو که میدونم ... جان یزدان ببین -: داد پاسخ نانازي
 ؟ چرا بپرسم میتونم: گفت مودبانه یزدان
 دنیاي تو هنوز سایه اما رسیدید فکري بلوغ به شما ... متعادله شما سن اما کمه خیلی سایه سن -نانازي

  !غرقه نوجوونیش
 ... سال و سن از فارغ ... دارم دوست هست که جوري همون اونو من ... بکشم بیرون دنیاش از اونو نمیخوام من -

 ... بمونه عقب ازش سایه تا نیوفتاده خاصی اتفاق سال ده این توي ... عقبتره ازم دهه یک حدود نیست مهم برام
 شمام ... ربزرگت اون سالم پنج میشم، کوچیکتر من سال پنج ... میکنه رفتار و میفهمه سنش از بزرگتر سایه تازه

 برسیم بهم تا بیاین کوتاه
 ؟ چی بربیاد سال پنج این پس از نتونه اگه -نانازي
 ؟ چیه مشکلتون شما ... سپهر خانم: پرسید جدي یزدان
 یک شروع براي بچس خیلی اون ... برمیخورین مشکل به زندگیتون توي ... سایست کم سن من مشکل -نانازي
  !دارین بالایی تجربه هم ترین پخته هم شما که صورتی در ... مشترك زندگی
 رد میشم متعهد بنده خب که اینه، تنها مشکل اگر: گفت آن به توجه بی اما .دریافت را طعنه بلافاصله یزدان

 ... دیگریست چیز مشکل اگر اما بگیرم؛ نظر در هم رو سایه کم سن مشکل، بروز صورت
  !گرفتنا نظر در این از میشید خسته مدت یه بعد که نمیکنید فکر -: پرید حرفش میان نانازي

 نشم خسته دخترتون، به مربوط چیز هیچ از که میدم قول بهتون -
  !کنید جلب پدرشم نظر باید ... خب بسیار: گفت نانازي

 ؟ یزدان -
 ... خیز سحر خانوم سلام: گفت نانازي و زد لبخند یزدان .کرد جلب خود سمت را هردو نگاه سایه متعجب صداي
  !خانوم شازده یازدست ساعت
 .بزند حرف نانازي با که آید می گفت دیشب خودش احمق؟ میخواست چه آنجا یزدان زد؛ گیجی لبخند سایه

 باشه خونه باید 9 تا پس: گفت و کرد عوض را بحث ناگهانی پیرزن
 بفرمایید امر شما -: گذاشت چشم روي دست یزدان؟ میگفتند سخن چه از

  !بده انجام که کیه: گفت لب زیر سایه
 ؟ شد چی نفهمیدم -نانازي



 ات که جایی همون برو میگفتم ... نمیدادم راهش خونه شب بودم شما جاي من ... شده تربیت بی خیلی -یزدان
  !بودي الان

  !میشه شما زحمت آخه -نانازي
 رحمته !شماست ي نوه ... دارید اختیار -یزدان
 ببرید امو نوه یکی اون بجاي پس -نانازي
  !داره بویی یه گلی هر حال هر به ... چشم -یزدان
 آدم میخواید کی جوونا شما: گفت برمیخواست جا از که حالی در و داد تکان تاسف روي از سري خنده با نانازي
 ؟ بشید
  !وفا الوعده -: رفت سایه بسمت و برخاست جا از یزدان .رفت آشپزخانه به سپس
 یزدان .کشید اتاقش بسمت را یزدان دست صدا و سر بی سپس .انداخت نگاهی آشپزخانه به و کشید گردن سایه

 ؟ میشه راضی بنظرت: گفت آهسته کند کنترل را اش خنده میکرد سعی که حالی در
 عنیی آشپزخونه تو رفته که همین -: داد پاسخ عادي صدایی با و بست را در اتاق به یزدان شدن وارد از بعد سایه

  !شده راضی
  !هیش -: کرد اشاره سایه اتاق کنار اتاق به ابرو با یزدان
 نمیشنوه صدامونو آشپزخونه ته از نانازیم و بیرون رفته سیاوش -: خندید شیطان سایه

  !عالی چه -: رفت جلوتر یزدان
  !دیگه کن کم روتو -: داد هلش و گذاشت او ستبر ي سینه روي دست سایه

 سفید تختی .داد سایه اتاق به را نگاهش بعد !بود اش مستی شب آن مثل هایش خنده رنگ زد؛ قهقه یزدان
 .داشت قرار قدي اي آینه آرایش میز روبروي .سفید آرایشی میز کنارش در و بود پنجره زیر و اتاق ي گوشه

 ودب باز درش که او هاي لباس کمد به مشتاق یزدان .سفید رنگ به بود دیواري کمد نیز در کنارء و تخت روبروي
 همه: دکر اجمالی نگاهی ها لباس تمام به .کشید زرشکی و بلند پیرهن یک روي دستی و رفت جلوتر .نگریست

 دامن اساتلب بین: پرسید کنجکاوي با !نبودند مذهبی اصلا که سایه خانواده .بودند پوشیده تقریبا و بلند شان
 ؟ نداري
 ؟ است تلخند یک این میکرد حس یزدان چرا پس ... لبخندهایش تمام مانند شاید زد؛ لبخند سایه

  !بدونی باید داري خواهر تا دو که تو -
 ؟ منظورتو نمیفهمم؟ رو چی: پرسید گیج یزدان .بود حسرت از مملو لحنش

  !بپوشم رو لباسا این نمیتونم خونه تو مجرد پسر یه وجود با من -: کشید لرزانی اما عمیق نفس سایه
 در !نمیپوش یاسر منو جلوي کوتاه خیلی لباساي وقتا خیلی یاسمنم و یکتا؟ داره ربطی چه -: زد پوزخند یزدان
 ... دامن یه با سیاوش نمیکنم فکر ضمن

 ؟ غیرت؟ بود چه اسمش بود؛ کرده باد گردنش در رگی .نداد ادامه را حرفش
 نانازي خب ولی ... میپوشیدم قبلا: گفت لرزانی صداي با .بود شده براق و قرمز هایش چشم .زد لرزانی لبخند سایه
 ... نمیتونی که تو گفت -: بود شده قرمز هم اش بینی ... گفت ... باشه پیدا سیاوش جلو پاهات زشته گفت



 دتوخو نمیتونی -: میگفت هنوز سایه اما آمد درد به یزدان قلب چیکد؛ اش گونه روي بیشرمی با اشک اي قطره
 ... کنی حفظ
  !نپوش لباس اینجوري دیگه -: دیگر قطره چند

 روي یزدان .نهاد او ستبر ي سینه بر سر سایه .گشود آغوش .آمد سمتش به نگرانی با یزدان .افتاد هق هق به
  !دخترکش هاي عقده و دردها عمق به ... عمیق بوسید؛ را موهایش

 زیر .بوسید را اش شانه رفتگی فرو .نهاد او لرزان هاي شانه روي دست !کاش میشدند؛ جبران کمبودها کاش
 باید فقط خونه، توي شدي، که خودم عروس !؟ چرا گریه ... برم قربونت ... دلم عزیز -: کرد زمزمه آرام گوشش

  !نمیام کوتاه که نزن چونه ... بپوشی برسري خاك لباساي برام
 ندبود آمده در تازه که او، ي سینه پشت کم موهاي .مالید یزدان لباس به را اش گونه .خندید اشک میان در سایه

 نم که چیزي این با؟ نپوشی چیزي اصلا میخواي: گفت شیطنت با .زد مصنوعی لبخندي یزدان .کرد لمس را
 ... میبینم

  !نمیاد بدتم -: داد ادامه و کرد اشاره خود لباس ي شده باز ي یقه به
 ؟ شدي بهتر -: زد لبخند یزدان .کوبید مشت اش سینه به خنده با سایه
 اجازتو :گفت مقدمه بی .میداد نشان را دیگرش روي داشت زندگی بوسید؛ را او گونه .داد تکان سر لبخند با سایه

 گرفتم بزرگت مادر از
 ؟ براي: پرسید سایه

 خسرو ي خونه -: شد خیره لانا پوستر به و نشست او تخت روي یزدان
 

*** 
 

 ؟ چطوره سپهر جناب: پرسید سایه به رو و برداشت فنجانی خسرو
 خوبه -: زد لبخند سایه

 ؟ نه مخالفه هنوز: گفت خسرو
 ؟ راچ: پرسید میدهد جان کنجکاوي از دارد بود مشخص که آنته .داد تکان تایید نشانه به سري خجالت با دختر
  !افتادست جا مرد یه یزدان اما ... اي بچه و کمه سنت هنوز تو میگه ... خب -: داد پاسخ سایه

  !افتاده جا یزدانء -: انداخت بالا ابرو خسرو
  !یاسر: گفت تشر با کمند زدند؛ خنده زیر پقی مهران و یاسر و آتنه

 هب و گرفت او از را نگاهش دختر .بود تفاوت بی اما خسرو .شد خیره برادرش به مغموم یکتا و گزید لب یاسمن
 .داشت اخم و بود انداخته زیر به سر که دوخت یزدان

  !گذاشتید هم رو عروسی مدار قرار که نیستن مخالف اونقدرام پدرتون معلومه پس خب -
 هنوز پدرش: گفت خسرو که بزند حرفی و کند باز دهان خواست سایه .ریخت را زهرش بالاخره لعنتی ي آتنه

  !ببره پیش رو کارا چجوري بلده پیر گرگ این خب، اما ... مخالفه
  !بودي من افتخار باعث همیشه تو ... عزیزم میدونم: گفت لبخند با آتنه



 ؟ هست داري خنده چیز: گفت آتنه .کرد جلب یزدان سمت به را ها نگاه ي همه پوزخندي صداي
  !اصلا نه: گفت خنده با یزدان
 به رو کمند !ماند نمی ساکت که بود سالها بگیرد؛ کام به زبان کتک ترس از که نبود هایش کودکی مثل دیگر
 ؟ شاغلی گفتی عزیزم راستی: پرسید مقدمه بی و کرد سایه
 میشم کار به مشغول بشه تموم درسم اگه ... بیمارستانم کارآموز: گفت لبخند با سایه
 ؟ میشه تموم درست ایشالا کی ... عزیزم -: زد لبخند یکتا
 دیگه سال 6 -: انداخت بالا شانه سایه
 ؟ سالته چند مگه: پرسید رفته بالا ابروي با آتنه
 18 -: داد پاسخ سایه

 اب ناصرها یگانه !خاندان این عروس بشود بود قرار ترسو ي بچه دختر یک گرفت؛ فرا را جمع سنگین سکوتی
 نکند بود؛ عجیب درآوردن ساله هشت و بیست مطلقه مرد عقد به ساله هجده دختر؟ ... کبکبه و دبدبه آنهمه
 ؟ نبود کافی ناصر یگانه خسرو گرفتن دوم زن؟ دوباره محافل نقل بشوند
 ؟ نبود کافی بزرگ ناصر یگانه هاي نوه از تن سه مرگ
 ؟ نبود کافی اش نوه شدن دوم زن بزرگش، پسر دو درگیري جان، خانم کردن سکته

 ؟ چه دیگري ي نوه افتادن زندان به
 را ريدیگ پسر شان یکی دختر و افتادند هم جان به بزرگ ناصر یگانه پسر دو که شنیدند حرف آن و این از چقدر

 شروع مجلس به ورودشان با که را هایی پچ پچ کردند تحمل چقدر .است انداخته زندان به بوده شوهرش که
 ”ندید رو روزا این و مرد ناصر یگانه شد خوب“: میشد

 ”؟هم جون به افتادن چجوري هاش بچه میبینی“
 ”بود سرشون پشت که هاییه آه همه اینا“
 ”بود دعواشون پول سر اینا !اي ساده چه تو“
 ... قبیل این از چیزهایی و

 غذا به تا رفت آشپزخانه بسمت خود و کرد اشاره یاسمن به ابرو با آتنه .پیچید سالن در و آمد در بصدا در زنگ
 ... زد زنگ دیشب بابام یاسر راستی: گفت کمند .رفت آیفون بسمت و برخاست جا از نیز یاسمن .بزند سر

 تظرمن: پرسید اخم با یزدان .بود شده خیره ورودي راهروي به کند گوش کمند و یاسر حرفهاي به اینکه بی سایه
 ؟ بودید کسی
 هاینک بی سایه رسید؛ گوش به پرسی احوال صداي .شد گشوده عمارت در که دهد جوابی تا کرد باز دهان یکتا

 جون آتنه سلام -: شد تر نزدیک صداها .بود گرفته استرس بداند را دلیلش
 وا سر پشت .رفت یکتا بسمت آتنه از بعد زن .برخاستند جا از خسرو جز همه .کشید آغوش به را آتنه چاقی زن
 او با و برخاست جا از خسرو آمد؛ جلو مرد !بود خسرو ... شبیه سبیلش و روشن چشمهاي .شد داخل مسنی مرد

 انمی اخم که نگریست یزدان به ترسیده چشمانی با سایه .کرد پرسی احوال و سلام به شروع و داد دست مردانه
 .ودب بسته بالا تا را اش یقه که بود دار ریش مردي بعد نفر .نداشت خوبی حس !بود شده پیش از بیش ابرویش

 .میکرد دعوت داخل به را کسی داشت که رسید گوش به یاسمن صداي .گذاشت یزدان دست در را دستش سایه



 همسرش هم مسن زن آن .بود کیومرث خسرو، شبیه پیرمردء ... فشرد را او دست یزدان شد بلند که زن صداي
 نشد کامل ذهنش در جمله ... احتمالا هم در دم زن آن و بود پسرشان شاید ریشو مرد .یزدان عموي زن بود؛

 چشمان و کمانی ابروهاي اش، کشیده و لاغر اندام .گرفت قرار نگاهش تیرس در و آمد جلوتر اندکی زن چون
 مژده او: شد حبس سایه سینه در نفس و شد بیشتر یزدان دست فشار ... اش پرکلاغی و لخت موهاي خمارش،

  !بود
  !خانوم عروس ... به به -: گرفت او از را کردن نگاه فرصت و رسید سایه به مسن زن
 عموم زن جون، اعظم: گفت تصنعی لبخندي با یکتا !نداشت دوست را زن چشمان برق

 یزدان چشمان به خصمانه نگاهی سپس او پاي سرتا به آمیز تحقیر نگاهی کیومرث .داد دست او با لبخند با سایه
 رفته وا و شل یزدان با که بود حسین امیر بعد نفر !عوضی مردك داد؛ سرتکان تنها سلامشان جواب در و کرد

 سلام -: زد زل چشمانش در شد؛ سایه نزدیک آهسته زن !مژده ... بعد و داد دست
 کتای .میزدند حرف و بودند نشسته آنها به توجه بی که میشنید را کیومرث و خسرو صداي .داشت نازکی صداي

 ... عمو دختر مژده، -: داد توضیح باز
 ؟ نمیشناسه منو بگی میخواي یعنی: گفت و پرید او حرف میان و داد یکتا به را نگاهش مژده

 ؟ میکشید رخ به را چیزي چه داشت زن این شد؛ خشک سایه دهان .داشت عشوه طبیعی حد از بیش لحنش
 ؟ بشناسه باید چرا -

 وبرور مژده با باید اصلا چرا نبود او اگر؟ میشد روبرو مژده با چگونه نبود او اگر .کرد آرام را تنش یزدان بم صداي
 ؟ میشد
 ؟ دیگه میشی منکر ما با فامیلیتم نسبت یزدان آقا -: دوید بحث میان برهنه پا اعظم
 !رمتنفرت سابقش زن مادر از و بود متنفر آمد می اسمش اول که یی ”آقا“ از چقدر یزدان که میدانست سایه تنها
 ؟ جون اعظم حرفیه چه این: گفت میداد هل پذیرایی هاي مبل بسمت را اعظم که حالی در آتنه
 هگفت بهت -: نوشید چاي اندکی خسرو .میزدند حرف کار به راجع داشتند هنوز خسرو و کیومرث .نشستند همه
 گرده دندون یارو این ... که بودم

 یوزپوف مرتیکه !دیگست چی یه بحث من ... صاحابش مبارك ... هست که گرده دندون: گفت خشمگین کیومرث
 ... میگه اومده
 ؟ مردم به دادید فحش بس از نشدید خسته ... کنید بس خدا رو تو عمو -: کرد غر غر یکتا

 بگو دختر به یچیز خسرو -: انداخت بالا ابرو کیومرث
 بابا آفرین یکتا، -: دوخت دخترش به و گرفت بزرگرتش برادر از را تفاوتش بی نگاه خسرو

  !بدر سیزده رفتیم کی با بگو رو ما: گفت کیومرث .خندیدند همه
 بیچارت کارمند این به میدي فحش چقدر ... دیگه میگن راست خب: گفت اعظم
 ؟ کرده چیکار مگه: پرسید یاسر
: فتگ بود شرکت کارهاي جریان در که حسین امیر !نمیگفت چیزي و بود ساکت یزدان که بود عجیب سایه براي
 ... کنه لیست شرکتو داداي قرار برج آخر تا بوده قرار

 داروئن واردات شرکتاي از تا دو مدیر کیومرث و خسرو: گفت گوشش در و شد خم سایه سمت یزدان



 تداش سعی حسین امیر .زد آرامبخشی لبخند او جواب در سایه .بود داده را پاسخش بپرسد او از سایه اینکه بی
 ؟ خبرا چه خب -: پرسید اعظم به رو آتنه لحظه همان .دهد شرکت کیومرث و خسرو بحث در زور به را خود

 حرف گمرك به راجع داشت خسرو .بودند شده صحبت هم بلاجبار هم مژده و یکتا .کرد وراجی به شروع اعظم
 موقع همان آتنه چون بود زده حدس درست انگار .عصبانیست که میزد حدس محکمش لحن از سایه و میزد
  !نخور حرص انقدر ... بالا میره فشارت !خسروجان: گفت

 رمیدارنب سرمون از دست زنا این ببینیم بیرون بریم پاشید -: رفت بالکن بسمت و برخاست جا از کلافه کیومرث
 پاشید ... نه یا

 من واس بیار دار ور چایی یه آتنه -: داد دستور میرفت او دنبال که حالی در خسرو .شد تراس وارد خود بعد
  !براتون نیوردم چایی ... سرم بر خاك واي اي -: کوبید اش گونه روي آتنه

 نکش زحمت بابا اي: گفت اعظم .رفت آشپزخانه بسمت سپس
 ستر با سایه خاست؛ جا از هم او .کرد اشاره یزدان به ابرو با برخاست جا از یاسر .رفت آشپزخانه به او دنبال بعد

 اآق: گفت میکرد شرکت مژده و یکتا بحث در که مهران به رو و کرد روانه سمتش چشمکی یزدان .کرد نگاهش
  !؟ نمیارید تشریف مهران

 دیگه میگه راست: گفت یکتا
  !بابا باشه: گفت آورد می بالا را دستهایش که حالی در مهران
 به مژده صداي آورد؛ می در سیگاري داشت که بود یزدان ي خیره سایه .رفت بیرون یزدان و یاسر همراه سپس

 ؟ کجاست دخترت -: رسید گوشش
 ؟ بیارین بچه نمیخواین؟ چی شما راستی ... مادرمه پیش -: داد توضیح کمند
  !دیوونم مگه بابا نه: گفت مژده .بود یزدان خیره هنوز سایه

 کردن صحبت مشغول یکتا و خورد زنگ تلفن !بود باردار یزدان از بار اولین مژده شد؛ مچاله سایه دل در چیزي
 لبخندي یاسمن .برگرداند را سرش .کرد حس کنارش را حضوري !نمیرفت یزدان کاش میکرد؛ غریبی حس .شد
 ماش: گفت اي کودکانه کنجکاوي با یاسمن .زد لبخند متقابلا؟ بود کرده فراموش را او چطور زد؛ صمیمی و گرم
 ؟ کوچیکترید یزدان از سال ده واقعا

 گترمبزر ازت سال چند من مگه: گفت مصنوعی اخمی با سایه !مادرش برعکس آمد؛ می بنظر پیله شیله بی چقدر
 ؟ میکنی صدام شما که

 ممنونم ... یزدان زندگی توي اومدي که خوشحالم خیلی: گفت بعد .خندید دختر
 ؟ چی از: گفت تعجب با سایه

  !دراوردي تنهاییش از یزدانو اینکه از -: آورد پایین را صدایش و کرد مژده به نگاهی یاسمن
 کنم عوضش من بگیر رو یلدا بیا لحظه یه یاسمن، -

  !جان سایه ببخشید ... کمنده: گفت و برخاست جا از سرعت به یاسمن
 عزیزم باش راحت -: زد لبخند سایه

 که یزدان سمت گرداند را نگاهش دوباره .است مانده تنها مژده با ترسناکی طرز به فهمید شد دور که یاسمن
 .میداد گوش یاسر حرفهاي به و میکشید سیگار داشت هنوز



  !تویی یزدان عروس پس -
 الاب ابرو مژده .دید روبرویش مبل در را او و گرداند سر .میرسد بنظر تر نزدیک پیش ي دقیقه چند از مژده صداي

  !دوم عروس البته -: کرد اضافه و انداخت
 لاهک معمولا ناصر یگانه خسرو سر ... عجیبه -: غنچه را لبانش و کرد اخم مژده .کرد اکتفا سردي لبخند به سایه
 ؟ بهش انداختن زبون بی عروس چجوري ... نمیره

 اشهب وفا بی اینکه از بهتر باشه زبون بی عروس: گفت سرد سایه .میکرد درازتر گلیمش از را پایش داشت زن
 ؟ نه -: زد اي بدجنسانه لبخند سایه !است این .پرید زن چپ پلک
 میخوره اینا بدرد وفا بی عروس: گفت و زد پوزخند نباخت؛ را غافله مژده
 ؟ کیا یعنی دقیقا اینا -: انداخت بالا ابرو سایه
 ... نیوردم دووم خودشون جنس از بودم یکی که من !ناصرا یگانه -: پایین را صدایش و آورد جلو را سرش مژده
  !برسه تو داد به خدا

 “ !برسه تو داد به خدا“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 دوم اپیزود 
 

 جنایتکار لیموزینء:  یکم و بیست فصل
 
 : الصُّدور ُتخفِى وما الاَعیُنِ  خائِنَۀَ  یَعلَمُ“
 ”.است خبر با است پنهان ها سینه در آنچه از و داند مى کند مى گردش خیانت به که را هایى چشم او
 19 ي آیه غافر، ي سوره -
 

 1397 سال: زمان
 اختیار بی .بود خوشحال همسرش صبحی دم ي علاقه ابراز از هنوز داد؛ تکیه ایستگاه صندلی به لبخند با پریناز

 که بود ندیده پري .بود روبرو ي خیره و داشت تن به سیاه لباس روز هر: انداخت کنارش زن به نگاهی چشمی زیر
 شده شکسته زن صورت .شد تر دقیق زن ي چهره به و گرداند را سرش اندکی .شود اتوبوسی سوار او همراه زن،
 بالاي از .داد جا داخلش زور به را خود و کرد تند پا پریناز .رسید راه از اتوبوس !است جوان که بود معلوم اما بود؛
 پشت از اي لحظه براي پریناز قلب .میکرد نگاهش خیره و بود آورده بالا را سرش زن .کرد نگاه ایستگاه به شانه

  !بود آشنا عجیب فاصله این از زن ي چهره ایستاد؛
 

*** 
 

 1393 سال ماه، فروردین اواخر: زمان
 یريتحر بصورت که اي کلمه .انداخت ساعتش به نگاهی .کشید روشنش اي قهوه و پشت پر هاي ریش بر دستی
 : خورد چشمش به بود، شده نوشته ساعتش داخل

 ”هیچ“
 و سروخ .بزند سر کودکش به تا رفت بالا طبقه به و کرد قطع را بحثشان یاسر و شد بلند نوزاد ي گریه صداي

 اعظم و آتنه و مژده .بودند زدن حرف مشغول مژده و یکتا .میکردند بحث داشتند هم شام از بعد حتی کیومرث
 را نگاهش نشست؛ پایش رو دستی .دید آن در صحبت مشغول را مهران و تراس به داد را نگاهش .همینطور هم
 دارید قشنگی حیاط: گفت دخترك .بود شده فارغ یاسمن با صحبت از که داد سایه به

 ؟ تراس رو بریم میخواي: گفت مقدمه بی یزدان
 .شد تراس وارد و گرفت دست در را او دست یزدان که کند اعتراضی خواست سایه .نبود دو آن به کسی حواس
 به و زد جیب در دست یزدان .رفت بیرون تراس از لبخندي با بعد .برگشت و گرفت باغ از نگاه آنها ورود با مهران
 یاطح وسط استخر به و برد پایین را سرش سایه .میرفت پیش تراس هاي نرده بسمت داشت که شد خیره سایه
 .میرقصید لرزان نورهاي زیرش و بود متلاطم رنگش اي فیروزه آب .کرد نگاه

 ایران میاد پرویز دیگه هفته دو ... بگم بهت رفت یادم -



 ؟ پرویز: پرسید بگیرد پایین از نگاه اینکه بی سایه
 میموندم پیشش تابستونا سال ده که همونی ... داییم -: شد خیره او رخ نیم به یزدان
 اي هبوس و نشست کمرش رو دستی .میخورد سایه صورت به شبانه خنک باد .بود کاج درختان مملو استخر کنار
 .گیجگاهش روي
 زا خوب روزهاي که میگفتند همه ... کمرش روي دست آب، تلاطم خنک، نسیم کاج، درخت بوي پایشان، زیر باغ
  !بودند رسیده راه

 
*** 

 
 .تازاند می وار دیوانه لانا از Wst coast !عجیب ریتمی و کوبش صداي .کرد عوض را آهنگ و برد پیش دست
 !وصال تا بود مانده دیگر ي هفته دو انداخت؛ مرموزش و رنگ کهربایی هاي چشم به نگاهی .داد پایین را آینه

 .شد گشوده اي قهوه در .داد بالا را آینه و زد شیطانی لبخندي
“Down on the West Coast, they got a sayin 

 میگه که دارن المثل ضرب یه غربی، ساحل توي
If you're not drinkin', then you're not playin' 

 نیستی بازي نکنی، مست اگه
But you've got the music 

 داري موسیقی تو ولی
You've got the music in you, don't you 

 ”؟نیست اینطور داري، موسیقی وجودت توي تو
 می ماشین طرف به سرگردان هاي سایه مانند .دید را بود خورشید طلایی نور تابش در نصفش که سایه ریز اندام
 .شد سوار و کرد باز را در .زد لبخندي !صدا بی و آرام آمد؛

“Down on the West Coast, I get this feeling like 
 ”انگار که دارم حسی یه غربی، ساحل توي
 ؟ لانا بازم -: خندید سایه

 لانا همیشه -
 .شد کنده جا از ماشین .فشرد پدال رو آخر تا را پایش یزدان

“It all could happen, that's why I'm leaving 
 ”دارم همینـم ممکنـه،بخاطر اتفاقها این ي همه

 من بده نخ یه -: گرفت سایه سمت .برداشت را سیگارش پاکت و برد پیش دست
“You for the moment, you for the moment 

 ”میکنم ترك تو رو فعلاً
 .برداشت داشبورد از را یزدان آس طرح فندك کشید؛ بیرون نخ یک سایه



“Boy Blue, yeah you 
 ”غمگین پسر

 .کرد روشن را فندك .کردند احاطه را سیگار دور لبهایش
“You're falling hard, I push away, I'm feelin' hot to the touch 

 ”میشوم گرم تماس این از کنار، میزنمت زمین، میخوري محکم
 گهن سیگار و فندك بین فضاي دور را دستش یک .کرد نزدیک سیگار انتهاي به را فندك غنچه لبهاي و اخم با

 .داشت
“You say you miss me and I wanna say I miss you so much 

 ”میشه تنگ ات واسه دلـم خیلی“ که بگم میخوام منم و میشه تنگ ام واسه دلت میگی
 .انداخت او به نگاهی یزدان شد؛ داغ حرارت از دستهایش

“But something keeps me really quiet, I'm alive, I'm a lush 
 ”ام سرزنده و مست من شادم، من میداره، نگهم ساکت چیزي یه ولی
 .گرفت طولانی و محکم کام

“Your love, your love, your love 
 ”... تو عشق با

 .کشید بیرون او بلند هاي انگشت میان از را سیگار و برد پیش دست یزدان
“I can see my baby swinging 

 ”ببینم عشقمو خوردن تلو تلو میتونـم
 .کرد فوت یزدان صورت در را دود سایه

“His Parliament's on fire and his hands are up 
 ”بالا اورده دستـهاشو و کرده روشن پارلیامنتـشو سیگار
 .نشاند لبش ي گوشه و گرفت خودکار مانند را سیگار یزدان

“On the balcony and I'm singing 
 ”میخونم دارم و وایسادم بالکن توي
 : خواند لانا با و داد بیرون بینی از را دود زد محکمی پک

“Ooh baby, Ooh baby, I'm in love 
 ”عاشقم من عزیزم،

 .میرفت پیش و میراند همچنان یزدان .گرفت را سیگار و آورد بالا را دستش .خندید مستانه سایه
“I can see my sweet boy swaying 

 ”ببینم شیرینمو پسر خوردن تاب میتونـم
  !جنایتکار و گرانقیمت هاي لیموزین مانند میگذشتند؛ ها ماشین میان از آرام

“He's crazy y Cubano como yo my love 
 ”کوباییـه و دیوونه خودم مثل عشقـم



 .بود داشته نگه لبش دور انگشت دو با را سیگار سایه
“On the balcony and I'm saying 

 ”میگم دارم و وایسادم بالکن توي
 .میداد تکان آرام آرام را سرش ریتم با
“Move baby, move baby, I'm in love 

 ”عاشقم من عزیزم، بخور تکون
 : خواند لوندي صداي با
“Mic- check 

 میکنم امتحان میکروفونـو
One, two 

 دو یک،
Get it, girl 

 ”دختر بترکون
 .زد چشم به را ریبنش آفتابی عینک هم او .آزرد را یزدان چشمان نور

“Down on the West Coast, they got their icons 
 دارن الگو خودشون ي واسه همه غربی، ساحل توي

Their silver starlets, their Queens of Saigons 
 دارن سایگون هاي ملکه و اي نقره کوچیک هاي ستاره

And you've got the music 
 ”داري موسیقی تو و

 : خواند هم باز سایه
“You've got the music in you, don't you 

 “؟ نیست اینطور داري، موسیقی وجودت توي تو
 .خندید بلند یزدان

“Down on the West Coast, they love their movies 
 دارن دوست فیلمهاشونو آدما غربی، ساحل توي

Their golden gods and Rock n' Roll groupies 
 ”دارن دوست رو رولشون اند راك هاي گروه و طلایی خدایان
 : خواند و گرفت سایه روبه را اش اشاره انگشت یزدان

“And you've got the music 
 داري موسیقی تو و

You've got the music in you, don't you 
 “؟ نیست اینطور داري، موسیقی وجودت توي تو

 .برد فرو او گردن در را سرش آرام سقوط حالت به و کرد نزدیک یزدان به را خودش سایه



“You push it hard, I pull away, I'm feeling hot and on fire 
 ”گرفتم آتش داغم، میکنم احساس کنار، میکشم من میدي، فشار محکم تو

 : کرد تکرار و کرد خمار را چشمهایش
“I'm on fire 

I guess that no one ever really made me feel that much higher 
 ”بود نکرده نشئه منو اینقدر حالا تا هیچکس کنم فکر

 .میشد خلوت هاي کوچه پس کوچه وارد داشت .داد تغییر را مسیر یزدان
“Te deseo, cariño, boy it's you I desire 

 میخوام من که هستی کسی تو پسر، عزیزم، میخوام رو تو من
Your love, your love, your love 

 ”... تو عشق
 ودگش آرام آرام را دهانش .کرد باز سیگار دور از را لبهایش آرام و مکید را دود پیچید، سیگار دور را لبهایش سایه

 .کرد فوت یزدان صورت در را دود و
“I can see my baby swinging 

 ”ببینم عشقمو خوردن تلو تلو میتونـم
 .کرد پارك نشانی و نام بی کوچه از اي گوشه را جنایتکارش لیموزن یزدان

“On the balcony and I'm singing 
 ”میخونم دارم و وایسادم بالکن توي
 .میکشید دست او بلند هاي ریش روي

“I can see my sweet boy swaying 
 ”ببینم شیرینمو پسر خوردن تاب میتونـم

 .کرد پخش سایه صورت در را دودش و زد سیگار به پکی یزدان
“He's crazy y Cubano como yo my love 

 ”کوباییه و دیوونه خودم مثل عشقـم
 .میکردند لمس و میخواندند اي کشیده لحن با هردو

“On the balcony and I'm saying 
 ”میگم دارم و وایسادم بالکن توي
 چسباند او بلند پیشانی به را اش پیشانی سایه

 : خواند یزدان
“I'm in love” 

 : خواند گوشش در آرام سایه
“I'm in love” 

 : آمد می همچنان لانا صداي .میشد بسته آرام چشمهایشان .میشد نزدیک بهم آرام هایشان بینی



“Im in love” 
 اما میشد شنیده تقی تق ریتم .میکرد لمس را ابریشمش آرام .کرد او پرپشت گیسوهاي داخل را دستش یزدان

  !بود شده گرم دلهایشان که حالا: نبود مهم حالا
 و تر ندبل اینبار اما .شد شنیده تق تق هم باز .شد برقرار ماشین در سکوت که جایی تا شد کم آرام آرام لانا صداي

  !پنجره طرف از
 بی نگاه .داد پایین را شیشه و کرد باز را چشمهایش یزدان .رفت عقب و گشود را چشمهایش سرعت به سایه

 .داد بیرون به را تفاوتش
 ؟ داري آتیش داداش -

 ؟ چیه برناممون خب: پرسید سایه رفتنش و مرد سیگار کردن روشن از بعد !شانس بخشکی
 قبلی کار ي ادامه: گفت یزدان
 ؟ کنیم چیکار پس: گفت و خندید یزدان .کوبید بازویش به مشت با سایه
 هک نمیشه دلیل این اما ... میکنه درد جهیزیه خرید از پاش هنوز نانازي که درسته خب -: انداخت بالا شانه سایه

  !نکنیم شروع جزئیمونو خریداي ما
 خوبیه فکر -: کشید دست ریشش بر یزدان
 ؟ کنیم شروع کجا از فقط: پرسید سایه

  !خواب لباس -: داد حرکت را ماشین یزدان
 ؟ بخریم باید چی که بدونیم باید کجا از ... دیگه یچیز: گفت سپس .خندید سایه

 بگیریم کمک عروس جدیدترین باید از خب: گفت بعد اندیشید؛ اندکی یزدان
 غزل و پرتو: گفت سایه

 بذاریم قرار غزل و پرتو با اون از بعد ... پروانه خونه بریم چطوره: گفت و کرد فکري یزدان
 .افتادند راه به پروانه ي خانه بسمت که شد این و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 دخترك ي سایه:  دوم و بیست فصل

 
 :  نَعِیمٍ  لَفِی الْأَبْرَارَ إِنَّ“

 ”.نعمتند در نیکان یقینا
 

 بر جمله تاکید که این .کرد تاکید جمله یک از اي هرکلمه بر میتوان که است این فارسی زبان مزایاي از یکی
 بهتر نیست نعمت شما زندگیء در اگر نعمتند؛ در نیکان .شماست انتخاب ”بودن نعمت در“ یا باشد ”نیکان“ روي
 ؟ هستید نیک شما آیا: بپرسید خود از است

 
 دراز تخت روي و پیچید حوله در را موهایش !عروسی به مانده روز یک بود؛ اردیبهشت 27 .آمد بیرون حمام از

 هب و برداشت پاتختی روي از را اش گوشی .بود آماده رنگش کرم میزهاي بهمراه باغ و بود شده پخش کارتها .شد
 ناپیلاسیو بدنش و صورت زائد موهاي و بودند کرده تمیز زیبایی به را ابروهایش .شد خیره آن سیاهء ي صفحه

 که یحس با .بست نقش موبایل ي صفحه روي یزدان تصویر ناگهان که کشید خیسش موهاي در دستی .بود شده
 جانم -: داد پاسخ چیست نامش نمیدانم
 سلام -: پیچید گوشی در یزدان بم صداي
 ؟ خوبی ... سلام -: زد لبخند سایه

 ؟ خوبی تو -یزدان
 ممنون -سایه

  !جواب من براي نشد ممنون -یزدان
 ؟ دادي منو جواب تو مگه -سایه

 خوبم -یزدان
 ؟ تنهایی -سایه

 هی موهام و دراد پریشونی از ریشام بریم که اینجا بیان یاسر و هامون فردا قرارء پروانه، پیش اومدم ... نه -یزدان
 شه کوتاه ذره

 ؟ کوتاه کوتاهء: پرسید ناامید سایه
  !سربازي حد در ... انقدر حالا نه -: داد جواب شیطنت با مرد

 یزدان -: خندید سایه
 بگو دوباره -: بست را خط ور آن از چشمانش یزدان
 ؟ رو چی: پرسید گیجی با سایه

 کن صدام دوباره -: کرد باز چشم یزدان
 عزیزم: گفت متعجب سایه

 اسم به نه،: گفت سماجت با یزدان



 جان یزدان -: خندید سایه
 مردهش و لحن خاطر به شاید ... میشه ابهت پر خیلی میشه خونده تو صداي با اسم این وقتی: گفت لذت با یزدان
 میگی کشیده و پرصلابت رو یزدان یجورایی .باشه زدنت حرف
 عروسیمونه فردا: گفت مقدمه بی سپس .کرد گوش او اي نظرکارشناسانه به بهت با سایه

  !میشی من زنء تو: گفت یزدان
  !عربی ي جمله چندتا ي واسطه به ... آره -: زد پوزخند سایه

 میکنه متعهد آدمو که عشقه فقط !سایه نداره تاثیري جمله چندتا این -یزدان
 ؟ تکلیف بی امضاي همه اون به نیازیه چه پس -سایه

 ... براي ... رابطه شدنه تر رسمی براي قدمه یک تکلیف بی امضاي همه اون -یزدان
 ؟ میزدي سرباز تعهد از تو خود چرا پس ... میدي شعار فقط ... مردم دهنه بستن براي -سایه

 بربیام پسش از نتونم میترسیدم: گفت آرامبخشی لحن با یزدان
 ؟ میتونی حالا: پرسید آهسته بود؛ شده آرام او لحن با که سایه

  !شاید !نمیدونم -: زد لبخند یزدان
  !نمیاد بهت حرفا این -: زد پوزخند سایه

 ؟ چرا -یزدان
 بودي روشنفکرتر قبلا ... شدي عوض -سایه

 نبودم عاشق قبلا -یزدان
 کنن ویترین زنشونو دارن دوست که میشناسم رو مردا از خیلیا -سایه

  !نیستن عاشق اونا -یزدان
 ؟ هستی تو -: بست را چشمهایش سایه

 به هم یزدان .است نشنیده جوابی که نیاورد خود روي به و گذاشت مثبت جواب حسابء به را خط ور آن سکوت
  !کردم پنهان شما از را چیزها خیلی که نیاوردم خودم روي به من و .است شده مطرح سئوالی که نیاورد خود روي

 
*** 

 
 سرش هاي جوانه .بود متنفر موهایش کردن کوتاه از گشود؛ را خواب اتاق در کلافه شدند که خودش ي خانه وارد
 زیر زا شک بی بودند نگرفته را اش شانه طرف دو یاسر و هامون اگر .میخوردند فر یکدیگر کنار در داشتند تازه

: یخواندم مسخره به برایش بلند صداي با میرفت تلویزیون بسمت که حالی در هامون !بود رفته در سلمانی دست
 ”عروس تازه بلنده چه/بافتش موي قشنگه چه“ -

 پرت زمین کف و آورد در را پیرهنش مینگریست اش لباسی چوب به آویزان شلوار و کت به که حالی در یزدان
 : شد بلند خانه پذیرایی از ویگن صداي .بود شلوار تعویض به نوبت هم بعد .کرد

 
 بیارید غنچه“



 بکارید لاله
 آرید بر خنده
 ”شادوماد حجله به میره

 
 کردن منتقل مشغول کرد؛ بپا هم را سیاهش ي خورده واکس و تیز نوك کفش و بست را کمربندش خنده با

 گل و ماشین پی بره فرستادمش -: شد اتاق وارد نزده در هامون که بود تخت روي به لباسی چوب از لباسها
 سیا نخود و فروشی
 ردمیک برتن را پیراهن که حالی در !بود شده عوض روتختی تنها برداشت؛ تخت روي از را سپید ي مردانه پیرهن
  !میزدي در قبلنا: گفت

  !نداشتی زن قبلنا -: آمد نزدیک هامون
 من ... ندارم الانم خب -: داد بالا را آبرو و داد پایین را لبش ي گوشه دو بست؛ را لباسش پایین ي دکمه دو یزدان
  !پسرم هنوز

  !شا الدین ناصر یکی پسري تو یکی -: زد پوزخند هامون
 ي سینه نازش ي خنده جحازش رو“ -: خواند ویگن همراه و کرد اشاره او ي سینه موهاي به دست با سپس
 ”مرمریه بازش
  !خب رو اینا میزدي: گفت سپس
  !مرده ماله پشم -: بست هم را پیرهنش ي دکمه آخرین یزدان
 کردي عوض تختی رو فقط -: برداشت تخت روي از را پاپیون و شد خم هامون داد؛ پایین را فراگ ي یقه سپس

 ؟ نه
 لک زندگیم جدیدء زن هر براي بخوام اگه؟ میکردم چیکار -: انداخت بالا ابرو یزدان .کرد پاپیون بستن به شروع
  !میشم ورشکست کنم عوض رو خونه

  !نشدي آدم که توام -: نهاد تخت روي کت جیب در و کرد تا مثلثی را سفید) کت دستمال( پوشت هامون
 ؟ شدي تو مگه -: انداخت بالا ابرو یزدان
  !دارم قبولت آرایشم بی من بابا -: میکرد نگاهش جیب در دست یزدان رفت؛ آرایش میز بسمت هامون
 اینجا بتمرگ بی زدن زر جا: گفت میکشید بیرون را کشویی که حالی در هامون
 تا دیشب از نکنه گفتم ... شدم نگران بودي مودب دقیقه پنج: گفت میکرد عمل او فرمان به که حالی در یزدان

  !باشن کرده عوضت حالا
 یافتم ... آها: گفت ناگهان هامون
 ؟ بکنی میخواي غلطی چه -: کرد اعتراض یزدان که بزند برق به خواست و آورد در کشو از را مو اتو سپس
 عروسی شب میکاپ دومادا زمونه دوره این تو بدبخت !موقوف زیادي زر -: زد برق به را اتو او به توجه بی هامون
 چارتا اون بگیره سامونی یه حداقل که کنیم بند سلمونی توي بزور رو مونده عقب توي باید ما اونوقت ... میشن

  !لاخه



 ینا تمام در .کرد او ریش انبوه زدن اتو به شروع و برداشت را دستگاه نشست؛ یزدان مقابل و آرایش میز روي بعد
 و سبابه انگشت دو زدن اتو از پس هامون !بود کرده براقش اشک که بود او نگاه اي قهوه ي خیره یزدان مدت

 -: میکرد زمزمه لب زیر همزمان و کرد یزدان هاي سبیل دادن حالت به شروع و کرد روغن به آغشته را شصتش
 ... کنید دومادي به نیت کنید شادي و بزنید دست
  !دیگه بسه -: غرید و کشید عقب کلافه ها بچه پسر مانند یزدان

 هک اینجاست !نمایان شد آینه در یزدان رخ و برخاست جا از سپس .کرد نگاهش اندکی هامون شد؛ بلند جا از بعد
  !بنازم رو رعنا تو ي بالا و قد: میگوید شاعر
 با هامون .گرفت بالا اندکی را سرش و انداخت پا یک روي را وزنش .ریز را چشمانش و کرد جیب در دست یزدان
 ”طاووس مثل رنگه همه/ خوشرنگه چه قشنگه چه“ -: خواند دیگر بار ویگن همراه و داد تیکه دیوار به لبخند
  !خلقت شاهکار این از گرفت عکس دیگر بار خدا و بست نقش یزدان لب روي کج لبخند
  !آورد رو سیا نخود داداشمون: گفت میرفت بیرون اتاق از که حالی در هامون رسید؛ گوش به آیفون زنگ صداي
 : شد بلند ویگن با همراه آواز صداي شد؛ خیره آینه در خود تصویر به یزدان

 میتکونه گل برونه بله“
 ”شادوماد دونه به دونه دسته به دسته

 هم در اش چهره و داده تکیه در به که پرتو آخر در و شد؛ روبرو پروانه و مهران و کمند و یکتا و یاسر با و برگشت
 دوماد“ -: خواند یاسر و زد لبخند یزدان .نگریست را همسرش و چسبید آشپزخانه چوب چهار به هامون !بود

 “؟ کجاییه
 ”حناییه دستاش“ -: خواند یکتا

 ”خداییه عشقش“ -: خواند پروانه
 ”پسره گل“ -: خواند کمند
 ”چون گلابه ذلفاش“ -: خواند مهران
 ”خون مثال لپاش“ -: خواند هامون

 ”شادوماد مهربون و خلق خوش“ -: خواندند همه آخر در و
 ؟ ورا این از؟ خانوم پرتو احوال: پرسید لبخند با و خندید یزدان

 اینجا رسیدم جون پروانه و کمند و یکتا با همزمان -: زد لبخند کج پرتو
 ؟ مهري نرفتی باهاشون مگه تو -: نگریست مهران به یزدان

  !یزدان نکن اذیتش: گفت اخم با یکتا
 شد ملحق من به فروشی گل تو مهران آقا -: یاسر

 ؟ نه یا شد پسر خوشگل؟ چطوره رونیز راستی -: پرسید هامون
  !بود خوشگل -: انداخت بالا ابرو مغرور یزدان
 ؟ نشه دیرت مادر: پرسید نگرانی با پروانه
  !کاري اول رو خدا بنده اون نکاري ... میگن راست: گفت لبخند با پرتو

  !نیست کاشتن ما کار: گفت لبخند با انداخت می مادر ي شانه دور دست که حالی در یزدان



 ؟ چی ما پس: پرسید اخم با یکتا .نهاد یزدان ي سینه روي سر پروانه
 که مام -: کرد جمع سینه زیر دست یاسر .گرفت خود آغوش در هم را کمند و یکتا و کرد دراز دست پروانه

  !چغندریم
 داریم رو شما هواي ما -: انداخت یاسر گردن دور دست مهران
  !موندیم تو منو فقط -: نگریست پرتو به شیطنت با هامون

 وير دست سپس .هامون به هم بعد داد؛ پرتو به را نگاهش یزدان .زد لبخند داشت بغض رنگ که نگاهی با پرتو
 بسه بازي لوس دیگه خب -: کشید مادرش کتف
 که برو تو: گفت میداد هل در بسمت را یزدان که حالی در هامون .رفت عقب و خندید خیس چشمان با پروانه

 موه میبینیم اونجا ... بپوشیم لباس خونه بریم ساقدوشام ما ... شد سبز علف پاش زیر بدبخت فیلمبردارء
 ... کن صبر: گفت هل با پروانه که گشود را در و داد تکان سر یزدان
 و زد بوسه قطرش به کرد؛ آن به نگاهی یزدان .ایستاد در مقابل و بوسید را آن درآورد؛ کیفش از را قرآن سپس

 ودب گرفته مادرش که قرآنی زیر از و کرد خم را سرش سپس بست؛ را چشمهایش .چسباند آن به را اش پیشانی
 افرادي به و زد را آسانسور ي دکمه .شد خارج در از !بود جا آن هم خسرو کاش گشود؛ را چشمهایش بعد .شد رد
 برایش چهارچوب میان شوق اشک با اش خانواده روزي میدانست اگر .زد لبخند بودند ایستاده چهارچوب در که
  !میکرد ازدواج زودتر ایستند می

 لداخ میداد حرکت جلو به پیشانی از چسبانده بهم را انگشتش دو حالی در و برد بالا را دستش آمد؛ آسانسور
 وري یک و داده پوش بالا بسمت را موهایش .شد خیره آسانسور در اش چهره به و زد را g ي دکمه .شد کابین

  !ریش با الویس شد؛ خارج کابین از پوزخند با .افتاد بریسلی الویس یاد بودند؛ داشته نگه
 روي !بود شده زیبا چقدر نگریست؛ رونیز به باز دهان با .شد خارج ساختمان از و داد را نگهبان تبریک جواب

 ینماش براي .شد سوار و زد لبخندي !هم نیز عقب در روي بود؛ چسبیده قلب طرح با سرخ رز دسته یک کاپوتش
 کرد ایینپ و بالا را فولدر چند !نبود لانا وقت امروز شد؛ بلند لانا صداي ماشین استارت با .داد تکان سر فیلمبردار

 .کرد پیدایش بالاخره تا
 دل اي کردي جا بتان زلف سر در بس“
 ”دل اي کردي رسوا خلق میان را ما
  !بدنبالش هم عکاس و فیلمبردار ماشین افتاد؛ راه به
 دل اي کردي فردا فکر از مرا غافل“
 ”دل اي کردي پیدا تو را ما کجا از تا
  !داشت فرق پی نیک حامد اما بود؛ متنفر سنتی آهنگ از
 بلایی دل اي بلا دل اي بلا دل اي“

 ”مبتلایی دائم که سزاواري دل اي
 .بود فرستاد برایش سایه دیشب را آرایشگاه آدرس .آورد در کتش جیب از را موبایلش

 کردي تو کردي ام دیوانه شوي مجنون“
 ”کردي تو کردي ام بیگانه خویشتن از



 اتوبان خاکستري آسفالت روي آفتاب: شد خیره جلو به و نهاد داتشبورد روي را گوشی .سپرد بخاطر را آدرس
 .میتابید

 ”او دل دل اي تو همچو باشد که کس هر“
 ”... نگردد آسان

 : خوان حامد همراه لب زیر گیرد سبقت بتواند تا میکرد نگاه بغل آینه به که حالی در
 ”او مشکل یک ابد تا نگردد آسان“

 جیب در را موبایلش .کرد پارك ساختمان روبروي را ماشین میکوبید حلقش در قلبش حالی در .رسید آنجا به
 ... میگم تبریک سلام آقا -: آمد جلو بردار فیلم که شد پیاده و گذاشت

 ممنون: گفت میگشت غزل ي شماره دنبال موبایلش ي صفحه در حالی در یزدان
 یرونب بیارید تشریف تایی دو خانوم عروس با بعد ... ساختمون داخل ببر تشریف لطفا شما -: داد ادامه فیلمبردار

 .شید ماشین سوار و
 حله: گفت میگذاشت گوشش روي را موبایل که حالی در یزدان
  !اومد داماد بگو: گفت غزل گفتن ”الو“ با سپس

 شودهگ آرایشگاه در !کند کرش گوشی پشت ي هلهله صداي اینکه از پیش کرد قطع را تماس کمرنگی لبخند با
 نپایی بالا را سرش مرد انداخت؛ فیلمبردار به نگاهی یزدان .شدند خارج لبخند با نانازي و غزل و نوشین و شد
 .شد میخکوب سرجا ... تا رفت پیش اندکی شد؛ راهرو وارد و رفت بالا را ها پله استرس با یزدان و کرد
 سیاه و تر پر هایی مژه .مینمودند خمار را چشمهایش و آمدند می کش رنگش تیره چشمهاي اطراف چشم خط

 لباس ي دکلته لبه .بود براق کوچکش و سفید تاج نیم و سرش میان بود شده تپل اي گوجه موهایش !قبل از تر
  !میکرد خودنمایی لباس کلوش دامن بالاي از باریکش کمر و میزد چشمک سفیدش
: کرد مرد ي رفته جیب داخل دست بند را نگاهش و درخشید سفیدش هاي گوشواره کرد؛ کج را سرش دخترك

 ؟ شدم چطور -
 ایرونی دختر برم نگاهت برق اون قربون“: خواند یزدان مغز در ناگه به صدایی

 ”میمونی گل عطر از پر گلخونه یه مث تو
 ... میکرد سلمانی در که اي زمزمه آن با هامون به لعنت

 ”میمونی گل عطر از پر خونه گل یه مث تو“ -
 زیر بلند دختر !؟ بود اي عاشقانه ي جمله چه دیگر این .خودش چشمهاي هم بعد شد؛ گشاد دختر چشمهاي

  !بود کرده قرارش بی دختر ي گونه چال رفت؛ جلو طاقت بی یزدان .زد خنده
 ”شادوماد حالش به خوش“ -: کرد زمزمه گوشش زیر و کرد حلقه سایه باریک کمر دوره دست
 جوجه نکن دیوونم -: رفت نشانه را او لب چشمش با یزدان گزید؛ را لبش شرم از سایه
 به سرش و شد آلوده خواب مرد چشمهاي .شد هویدا اش خرگوشی دندان دو که کرد باز دهان تعجب با سایه

 در عیس و کوبید اش سینه به مشت با سایه که بود شده گشوده سبیل زیر از مرد لبهاي !زن صورت نزدیک آرامی
 .بود شده مماس شان بینی نوك که طوري شد؛ نزدیکتر سرش !نشد دور اي ذره مرد اما کرد؛ او راندن عقب

 ... و بست را اش کهربایی چشمهاي



 ... ”خندان بکارید لاله/شادان بیارید غنچه“ -
 که نگریست مزاحم دو این به خصمانه و رفت عقب خشمگین یزدان !نوشین و غزل این بودند محل بی خروس
 ؟ شدیم مزاحم موقعی بد -: آمد حرف به نوشین

 ... نه: گفت هول با سایه
  !بله: گفت او با همزمان یزدان که

 ؟ کدوم بالاخره -: خندید شیطان غزل
 کدوم بگم تا بیرون برید فعلا -: غرید یزدان

 ... بگید الان همین حالا: میگفت داشت نوشین
 فرار از که حالی در سایه .کردند ترك را حادثه محل جیغ با دو آن و برد هجوم مزاحم دختر دو بسمت یزدان که
 ؟ رو ها بیچاره داشتی چیکارشون -: کرد اعتراض بود نیامده خوشش دو آن

  !منتظرم عمره یه که بدبخت منه یا بیچارن مت و پت اون -: دوباره آمد نزدیکش یزدان
 ؟ عمره یه ... اوه: گفت ناز با میگذشت یزدان کنار از که حالی در سایه

  !من با اینجوري نکن -: شد خیره بود پیدا سرش پشت بلند تور میان از که او باریک کمر به لبخند با یزدان
 ار سرش پشت تور دو از تور یک هم یزدان انداخت؛ دوشش روي لبخند با را شنلش سایه .رفت بسمتش سپس
 خارج در از سایه قدمء هم بازویش شدن گرم با داد؛ فاصله بدنش از اندکی را بازویش بعد .انداخت صورتش روي
 سپس بست؛ را در نشستنش با و گشود سایه براي را در یزدان .گذشتند هلهله صداي میان از لبخند با .شد

 .خندید یزدان و زد جیغ ناخودآگاه سایه .فشرد آخر را پدال و زد را استارت .شد سوار هم خودش
 

*** 
 

 مهریه چرا -: پرسید مقدمه بی یزدان برگشت راه در و گرفتند صورتی و سفید رز از پر باغی در را عکسها
 ؟ نخواستی

 توئه قلب من اصلی ي مهریه -سایه
  !تعارفه که اینا -یزدان
 نیست نه -سایه

 ؟ چی شد جدا راهمون اگه -یزدان
 منی مال همیشه اینجوري ... میمونه من پیش ابد تا قلبتو ... بدي مهریمو باید صورت اون در -سایه

 سایه -یزدان
 ؟ جانم -سایه

 تو براي آب و نون نمیشه من قلب -یزدان
  !رسونه روزي خدا -: خندید سایه



 بخندل با بعد و گرفت او مقابل را بازویش سپس .گشود سایه براي را در و کرد پارك باغ در مقابل را ماشین یزدان
 بالاي از میاد ساز جینگء و جینگ“ -: آورد سایه لبان روي ي خنده جمیعت صداي .شدند همقدم کمرنگی

 ... نومزدت که نخور غم دوماد شازده/ میاد شیراز
 ”میاد ناز با ... -: خواند بقیه با همصدا و کرد اشاره سایه به ابرو با هامون

 مهران، و یکتا پرویز، و پروانه هامون، و پرتو ستار، و غزل بردیا، و نوشین پدرش، سیاوش، و نانازي: بودند همه
 .نوید ... و یاسر و کمند یاسمن، و خسرو و آتنه

 ي کوچه سر/ سوار کردند گل شاخه خانوم عروس ي کوچه سر“ -: میخواندند هم با همه شد؛ تر پرنگ لبخندش
 ”بادا مبارك ایشالله ، بادا مبارك یار/ قطار کردند شتر صد دوماد شازده
 رس گذشتند؛ شده کاري گل مسیر از سپس .چرخاندند یکدیگر سر دور نوبت به کدام هر و آورد را اسفند پروانه

 .میدهد محک به را پول همان جایش گفت یزدان .پایشان جلوي نبریدند
 رفط یکتا و یاسمن و سپید پارچه سمت یک غزل و نوشین .نشستند عقد سفره پشت مخصوص صندلی روي
 بودند؛ ادهایست چپ سمت نانازي و راست سمت پروانه .میسابیدند قند سرشان بالاي کمند و پرتو گرفتند؛ را دیگر

 بخندل آتنه و مهران و بردیا و ستار !ست پاپیون و شلوار و کت با پرویز و یاسر و سیاوش و نوید و هامون مقابلشان
  !یزدان میترسم: گفت تشویش با سایه .بودند صحبت مشغول فرامرز و خسرو و میزدند
 ؟ چی از: پرسید متعجب یزدان
  !ماجرا این انتهاي از: گفت سایه

 را وا گندمی ي چهره رنگ کمی .کرد لعبتش زیباي صورت به نگاهی .گرفت را سایه سرد دستان آرامش با یزدان
 تو ام که اینه مهم ... میشه چی تهش نیست مهم -: زد لبخندي !البته او چشم پیش بود؛ کرده زیباتر برابر صد
  !بانو دریاب رو حال ... همیم کنار لحظه این

 را او تا داد یزدان دست به کوچکی فشار .شد آرام باشند؛ ریخته سایه تشویش آتش روي یخ آب سطلی انگار
  !قانع دخترك .داشت را امروز او نبود؛ فردا نگران یزدان، کنار در .نیست نگران دیگر که سازد مطمئن
 آیا ،فرامرز فرزند سپهر، ي سایه خانم دوشیزه -: پیچید سالن در صدایش اندکی مدت از بعد و رسید عاقد بالاخره

 ... آقاي جناب همیشگی و دائم عقد به را شما میدهید وکالت بنده به
  !است مرض موجب عادت ترك .آقا هم باز شد؛ درهم کمی یزدان هاي اخم
 همهری با خسرو، فرزند ناصر، یگانه یزدان ... -: کردند دنبالش گویی میرفت؛ پیش او اخم به توجه بی اما عاقد

 ... شاهنامه جلد یک معلوم
 قرآن است؛ زن حق مهریه میگفتند !مشترکشان ي خانه براي هم آن بودند، خریده قرآن آنها بود؛ سایه خواست

  !بود هم مرد حق اما
 ؟ وکیلم بنده آیا خانم دوشیزه؟ آورم در آزادي بهار سکه پانزده و ... -عاقد
 سپ نبود؛ خرافات اهل .نکند حلقه هم در را دستهایش کسی بود گفته داستان عاقد افتاد؛ ”نبود قرار“ رمان یاد
 ؟ ترسید ستار، ي خورده گره دستهاي دیدن از چرا
 بچینه گل رفته عروس: گفت یکتا

 گرفتتش شهرداري -: کرد زمزمه سایه گوش زیر آرام یزدان



 .خورد هم را لبخندش نانازي غره چشم با که بخندد خواست سایه
 ؟ وکیلم بنده آیا میپرسم دوم بار براي -عاقد

 بیاره گلاب رفته عروس -نوشین
 ... آیا میپرسم؛ سوم بار براي -عاقد

 .زد لبخند او به یزدان
 ... بنده -عاقد

 .کرد آرام را او کافه در .داد نجات خیابانی مزاحمان دست از را او یزدان
 وکیلم ... -عاقد

 .دردهایش تمام قدر به داشت وسیع اي سینه و بود مهربان یزدان
 را شما ... -عاقد

 .بود پدرانه ریشهایش
 ... ناصر یگانه یزدان دائم عقد به ... -عاقد

 .بود روزهایش این آرامبخش اسمش
 ؟ وکیلم بنده آیا خانوم عروس ... درآورم ... -عاقد

 ... مادرم و پدر ي اجازه با -
 .میتپید دهانش در یزدان قلب

 بله -
 .نیست خواب که کرد مطمئنش و درآورد شوك از را یزدان که بود سرشان بالاي شاد زنان ي هلهله صداي

 مادرش روح که داشت ایمان سایه؟ داشت اهمیتی چه !مادرم روح بود نگفته سایه که نمیکرد توجه هیچکس
 با دمر طاقت بی دل و پاشید یزدان سمت به نمکین لبخندي !میبیند خوشحالی با را آنها و ایستاده اي گوشه
 .رفت فرو اش گونه چال

 ؟ سایه -
 ؟ جانم: داد جواب خوشرویی با دختر
 ؟ بگم رو بله بار سومین باید منم: پرسید یزدان
 بعد داد؛ پاسخ محکم سایه مانند هم یزدان .خواند هم او براي را خطبه عاقد .پیچید گوشش در سایه خنده زنگ

 ؟ پدرومادرم ي اجازه با میگفتم نباید: گفت سایه گوش در
  !حلقه ... جان یزدان -: زد او عضلانی بازوي به سیخونکی پروانه و خندید سایه

 را بود گذاشته جایش رونیز در که همانی سایه، خود جغد ي حلقه .درآورد اي جعبه و کرد جیب در دست یزدان
 دار رو تورو مادر،: گفت دیگر بار پروانه .کرد او انگشت در اي ساده رنگ سفید ي حلقه نیز سایه .کرد دستش در
 ببینی عروستو صورت که

 و زدیکن از سایه، صورت نقاشی دیدن .شد شوکه .کشید بالا و گرفت انگشتانش لاي را تور .برد جلو دست یزدان
  !داشت عالمی هم کیفیت با



 یاد را او بود؛ لذتبخش بسیار سایه براي بوسه این .بوسید را او پیشانی عشقش تمام با و شد خم جلو به
 به چشمشان دیگر مردان اینکه از کرد؛ او گندمی و فرم خوش بازوهاي به نگاهی یزدان !انداخت می پدربزرگش

 نبود راضی اصلا افتد بی او ظریف و زیبا اندام
  !ناصر یگانه یزدان؟ کسی چه هم آن
 بی از خود بلدست لالایی که او خدابیامرز، آرمان قول به !میداد سر اطرافش مردان براي را زن آزادي نداي که

 مرگ عیلدوستی، ترانه قول به .بود خالی عجیب کسرا البته و آرزو و آرمان جاي .کشید آهی !میبرد رنج خوابی
 .میکند ایجاد آدم قلب در خالی حفره یک عزیزان

 ار شان هدیه و گفتند تبریک و گرفتند عکس دو آن با همه .شد روانه بسمتشان مهمانان سیل آمد خود به تا
 .ندبرو رقص پیست به میخواست آنها از جی دي و میرسید گوش به باغ کنار گوشه از شادي و خنده صداي .دادند

 ؟ بریم -
 نشده پیداش سونیا تا بریم ... خوبیه فکر -: دوخت او به را نگاهش یزدان
 ... نمیشه باورم خدا واي -: شد گم غزل ي زده هیجان جیغ میان در سایه ي خنده صداي
 ؟ رو چی -: پرسید سایه
  !خوشحالم خیلی ... واااي -: زد جیغ هیجان از دوباره میرفت عقب عقب که درحالی دهد را او پاسخ اینکه بی غزل

 ؟ نیستم من مگه -
 ؟ میشه باورتون جون پروانه واي -: کرد نگاه سرش پشت زن ي چهره به مهر با و برگشت غزل

 ؟ بالاخره شه یزدان زن یکی میکرد فکرشو کی: گفت میگذشت کنارشان از جامی با که درحالی پرویز
 که کرد نگاهش متعجب سایه .کرد هدایت پیست سمت را او و گذاشت سایه کمر روي دست ناگهانی یزدان
 همراه و کرد اي خنده .رسید سونیا به و گرفت را نگاهش رد سایه .کرد اشاره جایی به و انداخت بالا ابرو یزدان
 رقصء به و بودند نشسته میزي پشت هامون و پرتو .رسید گوش به جیغ صداي .شد پیست وارد یزدان

 که یجای رفت؛ باغ ورودي در بسمت و برخاست جا از بگوید چیزي اینکه بی هامون که میکردند نگاه دوستانشان
 ؟ خوبه: گفت شیطنت با و کرد اشاره او دست در جام به ابرو با هامون .بود ایستاده خسرو
  !آلبالوئه آب: گفت عادي لحنی با خسرو
 ؟ خوبه میپرسم ... میدونم: گفت هامون
 کمه اشتعالش قابل درصد ذره یه فقط ... نیست بد -: داد پاسخ خسرو
 ؟ چطوره مزش ... پایین بیارن پالپشو درصد ها بچه گفتم -هامون
 ؟ توام میخواي -خسرو
 شما اجازه با -هامون
  !بخور آلبالو آب میخواد دلت تا شدي بزرگ هروقت ... بزرگاست مال این -خسرو
  !ها آلبالوئه آب میگید مصرانه هنوز -: خندید هامون
 بچه برو -: کرد اخم خسرو



 شوهرش و فروغ با صحبت از تازه که خورد یزدان ي سینه تخت به که رفت عقب میخندید که طور همان هامون
 میزد چشمک سونیا به که حالی در هامون .شد دور آنها از و داد تکان تاسف روي از سري خسرو .بود شده فارغ
  !آلبالوئه آب این بگه داره سعی بابات: گفت
 ؟ چیه پس ... دیگه آره -: انداخت بالا ابرو یزدان

 شدت به سپس شد؛ حالت بی یزدان ي چهره ناگهان که کرد نگاهش هامون .نوشید جام از اندکی و خندید بعد
 ؟ شد چت: گفت هول با هامون .کرد سرفه به شروع
 شدیم ... بدبخت: گفت سرفه میان در یزدان
 و ایانش: میرفتند سایه بسمت لبخند با داشتند که رسید بلند قد پسرء دو به و کرد دنبال را او نگاه رد هامون
  !بدو فقط: گفت میکشید را او دست مچ که حالی در بود آگاه یزدان ي احمقانه ي نقشه از که هامون .شروین

 خوب فکرت ... داره شرط تا دو بردن میگن خانوم، میگم تبریک: میگفت داشت شروین رسیدند برادر دو به وقتی
 باشه خوب دستت و کنه کار

 خانوم خوبه خیلی که دستتون: گفت ادامه در شایان و
  !شما مالء شده خوشگله دلو بله -: پرید حرفشان میان هامون

 ؟ جان یزدان نمیکنی معرفی -: زد لبخند متعجب سایه
  !کالج دوستاي از شروین، و شایان: گفت میکشید نشان و خط برادر، دو براي چشم با داشت که درحالی یزدان
 خوشوقتم -: زد لبخند سایه

 خوب داشت چیز همه چقدر زد؛ چشمکی و خندید نوید .افتاد گیر نوید نگاه در که چرخاند را نگاهش یزدان
 بسمت آنها و شد دور داماد و عروس از میکشید را شروین و شایان بازوي که درحالی هامون !میرفت پیش

 و یصورت گلهاي با گلدانی آن روي و بودند انداخته کرم رومیزیی میزها روي .بگویند آمد خوش تا رفتند مهمانان
 قیچی سبزهاي و بود سفید و صورتی رزء گلهاي از مملو باغ در .سرخ مایعشان رنگ و بود بلوري ها جام .سفید
 .بودند صحبت گرمء دیگر مهمانان پیست، هاي خنده و جیغ و جی دي صداي میان در .شده

 لشانه پیست بسمت و چسبید بهشان کنه مانند نوشین گفتند آمد خوش که مهمانان تمامی به سایه و یزدان
 یالا عروس سر به گل -: میخواندند ریتم با میزدند دست که درحالی و زدند حلقه دورشان همه .داد

 یالا ببوس دامادو
 میکشه عروسو جور داماد ... نداره عیبی: گفت خنده با یزدان .انداخت پایین را سرش سایه .خندید بلند یزدان

 سایه قرمز لبان روي را لبهایش آرام و بست را چشمانش یزدان !است شده سرخ کرد احساس سایه .آمد جلو بعد
  !همین تنها میداد؛ فرنگی توت ماتیک طعم که گذاشت
 !وسهب اولین .کشید عقب یزدان .بکشد خجالت کمتر شاید تا بست؛ را چشمانش هم سایه .نکرد اي اضافه حرکت
 و میچرخیدند دورشان ستار و غزل و پرتو و هامون و نوید بعد، به آنجا از .بود کننده کر دست و جیغ صداي
 در دست تنها یزدان اما میرقصید آنها با هماهنگ سایه .میدادند تکان را خود و میخواندند ها خواننده با همراه
 بود وقت آن .میکشیدند خود بسمت را سایه فروغ و نوشین هم گاهی .میخندید نوید و هامون حرکات به جیب

 سینه همراه را هایش شانه مسخره به هم او .برقصد میکردند وادارش و میکردند دوره را یزدان نوید و هامون که
 آغوش در ستار و غزل: مشغول اي گوشه هرکس .بالا از بود جالبی تصویر .میگشت دو آن دور و میداد تکان اش



 مهران و یکتا و کمند و یاسر مهمانان، بین گشت حال در نانازي و پروانه سایه، دورء فروغ و نوشین و پرتو هم،
 گرما از که یزدان بهمراه مست، نیمه نوید و هامون حرف، حالء در کیومرث و فرامرز و خسرو رقص، مشغول

 ءچشم ها پدرسوخته ببینم؛ کن صبر ... هم سیاوش و یاسمن بود، کرده باز را پاپیونش و بود درآورده را کتش
 مجلس آن اي گوشه هم من و میزد حرف اعظم گوش در داشت آتنه وسط این !بودند دیده دور را خسرو و نانازي

 .میکردم تماشا را
 میان در داماد و عروس شد؛ کشون عروس نوبت کردند، خداحافظی مهمانان و شد سرو شام و خوابید که هیجان
 رحالید یزدان و زد شیشه به خسرو .شدند رونیز سوار و آمدند بیرون باغ از شاباش و نبات و نقل و کلکله و هلهله

 ؟ بله: گفت میداد پایین را آن که
 ؟ برونی میتونی -: برد فرو ماشین در سر خسرو
  !جادم ي راننده من مشتی -: زد پوزخند یزدان
 ولی کن پر تو لاتی زنت جلو -: شد خیره بود خودش چشمان مانند عجیب که او چشمان به حالت بی خسرو
  !نکرده جاده ي راننده رو کسی اندرزگو تو دور دور بدون
 بخوابی ماشین تو شما تا میچرخوند چالوس تا فرمونو که دستی بشکنه -: خندید یزدان

 این اب: گفت و کرد داخل سر سایه سمت ي شیشه از یاسر .پیچید ماشین در ابی صداي و کرد روشن را ضبط بعد
  !حالا دره ته نبري ماشینو وضع

 بدونم میخوام ... نه؟ اتوبان تو بود کجا در تهء: گفت یزدان
 بگم بهت شو پیاده -: گرفت را در ي گیره دست خسرو

 ؟ نبودي شما مگه ... دیگه جوونن خان خسرو کن ولشون -
 چرا -: داد تکان سر سپس .شد خیره برادرش و پروانه به عمیق ي لحظه چند داد؛ پرویز به را نگاهش خسرو
  !بودم
 در رس هامون .گذاشت لب روي .کشید بیرون نخی و برداشت را سیگارش پاکت داشتبرد از یزدان !جوانی به لعنت

 ؟ کجا تا -: کرد ماشین
  !تهش تا -: زد آتش را سیگار یزدان
 ؟ کجا تا: پرسید دوباره هامون و خندیدند هامون و سایه

 پارکینگ ورودي تا -: داد بیرون را دود یزدان
 زد دیگري پک یزدان .شد بلند مهران و یاسر ماشین کردن بوق بوق صداي .شد دور آنها از و داد سرتکان هامون

 ؟ اي آماده -: داد برون بینی از را دود و
 و فشرد گاز روي ته تا را پایش یزدان .داد سرتکان سایه .رسید گوش به هم نوید و هامون ماشین بوق صداي
 یزدان .نوید و هامون آور جنون دادنهاي ویراژ و سایه ي زده هیجان جیغء صداي بعد .شد کنده جا از ماشین
 ؟ دیگه باشه ابی: گفت و برد بالا را ضبط صداي
 ؟ دره ته ببریمون واقعا میخواي -: کشید تر پایین را شیشه سایه

 قدیمیه شوخیء یه فقط این -: خندید یزدان
 ؟ هست دره جاده تو که این: پرسید سایه .گذشت سرعت به مقابلشان از یاسر ماشین



  !بوده ابی ضبطش تو میشده پیدا دره توي ماشینی هر که این -: داد گاز بیشتر یزدان
 اهل نمیومد بابات به: گفت متعجب سایه و زد پکی یزدان .شد گم خسرو بنزء ویراژ صداي در سایه ي قهقه

  !باشه اینکارا
  !نمیومد توام باباي به: گفت یزدان .گرفت قرار شان جلوي خسرو بنز با مماس فرامرز ماشین
 : شد نزدیک ابی صداي .گرفت قرار نوید و هامون میان و فشرد دوباره را پایش یزدان

 ”فرستاد پس نکرده وا رو هدیه باد، بر داد منو کرد عاشقم که اون به دادم، هدیه رو دلم عشق تولدء شب“
  !فرستاد پس -: کشید فریاد سمتی از هامون

  !فرستاد پس -: زد داد دیگري سمت از هم نوید
 زد یگريد پک سپس .گرفت پیشی آنها از ”ها دیوانه“ میگفت لب زیر که درحالی یزدان و خندید بلند بلند سایه
 ؟ بپیچیم: گفت
 نیست بدي فکر: گفت سپس .کرد نگاهش سایه
 و مشکی پاپیون و شلوار کت با که نگریست چهارشانه هیکل آن به .کرد تر جمع را عروسش لباس تور بعد

 دايص و برد ضبط به دست سپس کرد؛ فرار ها ماشین از قوا تمام با یزدان .بود شده گرفته قاب سفید پیراهن
 .داد کانت و برد بیرون پنجره از را گلش دست خوشحالی با سایه .پیچید ایش نقره رونیز در لانا آسمانی و منعطف

 هم را گلش دست و رفت بالاتر کمی زده ذوق سایه .شد باز سانروف و زد اي دکمه .میخندید ذوقش به یزدان
 : میرفتند پیش جاده در میکشیدند فریاد لانا با صدا هم هردو .برد بالاتر

“I jusi ride 
I just ride 
I just ride 

 ”میرونم فقط
 : کرد تکرار و کشید جیغ سایه

“I just ride” 
 .بودند شده دور همه از حالا

“Don't leave me now 
Don't say goodbay” 

 : صداي بعد .دیگر هاي ماشین هم سرش پشت در ایستاد؛ رونیز و شدند نزدیک شان خانه به که دور آنقدر
  میشه رد رکنی آب خانم عروس ي خونه در“

 ”بشه رد خانم عروس ببندید پل بیارید چوب
 راه“ -: میخواندند که نگریست خنده با جمعیت به و شد پیاده بود گشوده برایش یزدان که دري میان از سایه

 ”کور بشه دشمن چشمه بیاریم عروس میریم ما/ شور شوره بوشهر آب و دوره شیراز
 کاکوي ببندم دستبند بدید دست/ منم دوماد کاکوي و منم من و منم من“ -: خواند خنده با و آمد جلو یاسر

 ”منم دوماد



 ام کار مبارك گویین سوریا/ گرفت نودون اومد آب و گرفت بارون اومد باد“ -: زدند آواز زیر پرویز و نوید و هامون
 ”گرفت انجوم
 ”زنش با دوماد شازده؟ حجله به کی؟ حجله به کی“ -: خواندند یاسر و کمند و مهران و یکتا

 ”؟حجله دور بگرده کی“ -: خواندند سیاوش و نوشین
 ”کوچیکترش خواهره“ -: دادند نشان را یاسمن ستار، و غزل و پرتو

 بعد .کردند گریه یزدان و سایه آغوش در نوبت به هرکدام نانازي و پروانه کشید، ته که ها شوخی و ها خنده
 هم روخس .باشد دخترش مراقب که گفت میکشید آغوش در را یزدان که حالی در و بوسید را سایه پیشانی فرامرز

 دست از ماهی مثل زنا ... باش مواظبش -: کوفت یزدان ي شانه روي سطحی و آرام سپس .بوسید را سایه سر
 سرمیخورن آدم

 ... زد میشد هم بهتري مثال: گفت اندازد بی نگاهی خسرو به اینکه بی پروانه
  !نمیروند بین از هیچگاه اختلافات برخی خندید؛ یزدان و زدند تلخی لبخند یاسر و یکتا

 پارکینگ وارد ها هلهله و دست مقابل در و سوار نیز خود سایه براي در گشودن از بعد و داد تکان سري یزدان
 را 7 ي دکمه یزدان .رفتند آسانسور بسمت ذوق از سرشار هردو .گشود سایه براي دوباره را در و کرد پارك .شد

 بود خوبی شب -: زد لبخند دخترك .شد خیره سایه ي خسته ي چهره به و فشرد
 17 واحد در بسمت که درحالی یزدان .شد راهرو وارد سایه و کرد اشاره بیرون به دست با یزدان .ایستاد کابین

  !نشده تموم هنوز؟ بود: گفت میرفت
 به مبهوت .شد شان خانه وارد و ”تو امید به“ گفت لب زیر سپس خندید؛ سایه .کرد باز کلید با را در بعد

 کمر روي دست یزدان .بود یزدان و خودش کودکی دوران شب، آن عکسهاي از مملو که شد خیره خانه دیوارهاي
  !خوابه وقته الان ... زیاده دیدن براي وقت -: نهاد عروسش باریک
  !بدنبالش هم یزدان رفت؛ خوابشان اتاق سمت به آرام آرام سپس .کوبید او شکم به آرنج با کرد؛ اي خنده سایه
 هاي بالش و طلایی ي حاشیه با اي نسکافه تختیء رو .بود گرفته جاي اتاق وسط اي نفره دو ايء نسکافه تخت
 ساعت یک آن روبروي و بود جغد محوء طرح تخت بالاي .بود اي نسکافه هم آرایش میز .بودند کرم ها پرده .کرم
 ؟ اومد خوشت -: پرید جا از یزدان صداي با که کرد نگاه جغدش ي حلقه به اختیار بی سایه .جغد
  !دارم کامل اعتماد تو ي سلیقه به من ... اومد خوشم که معلومه -: برگشت لبخند با دختر
 بچه نکن خر منو برو -: خندید آورد، می در را کتش که حالی در یزدان

 بهتره تو ي سلیقه که فعلا -: داد ادامه و کرد اشاره خودش به دست با
: گفت بمی و آرام لحن با .کشید خود سمت به و گرفت را دستش یزدان .کرد بازویش ي روانه مشتی سایه

 ؟ بدي سلیقگیمو خوش ي جایزه نمیخواي
  !نمیکردي جمع موهاتو کاش -: داشت حسرت صدایش برد؛ فرو سایه گندمی و ظریف گردن در سر

  !یزدان نه الان: گفت آرام .شد روانه سایه قلب به دگربار اضطراب
 بم حالت از صدایش چرا کرد؛ اخم .بود شده خمار و سرخ چشمانش .برد عقب را سرش .کشید عمیقی نفس مرد

 ؟ نمیشد خارج
 ؟ کی پس -



 سایه .آورد می در سایه موهاي از آرام آرام و دانه به دانه را ها گیره .نشاند پایش روي را سایه و نشست تخت روي
 توي ... کردیم شروع جدیدو زندگی یه ... ایم خسته هردومون امشب ... میکنم خواهش !نه امشب: گفت ملتمس

  !لطفا ... بیام کنار تغییرات این با بذار ... جدید ي خونه یه
 باشه -: کرد باز را خود لباس از دکمه دو و منقبض را فکش یزدان
 ببخشید -: کرد کج سر مظلوم سایه

  !کنی عذرخواهی بخاطرش که نیست وظیفت اینکار ... نیست عذرخواهی به نیازي: گفت جدیت با یزدان
 آقاهه چشم -: کرد لوس را خودش سایه

 پدر بی برو -: بگیرد را اش خنده جلوي نتوانست یزدان
 !اه درخته خود از کرم -: خندید بلند یزدان .زد نوك یزدان ي گونه روي کلاغ مانند و کرد غنچه را لبهایش سایه

 بکشم پایین لباستو زیپ تا برگرد
 ایینپ آرام را زیپ .کرد برخورد سایه داغ پوست به گرمش دست .برد زیپ به دست یزدان .برگشت لبخند با سایه

 طرف دو آرام دست با سایه .میکرد مور مور را پوستش و میخورد سایه ي برهنه گردن به داغش نفس .کشید
 ستدو: کرد زمزمه آرام و زد گردنش روي اي بوسه شد؛ خم جلو به اندکی یزدان .نیوفتد پایین تا گرفت را لباس
 دارم
 دارم دوست منم -: کرد کج را گردنش سایه

 بخورم آب میرم: گفت مکث کمی از بعد یزدان
  !کند فروکش آتشش بلکه تا خورد آبی که رفت آشپزخانه سمت به و

 اسلب چند به نظرش .بود کرده منتقل اینجا به را لباسهایش اکثر نوشین کمک به .کرد باز را کمد درء سایه
 لباس میان دستی .بود کرده را خودش کار بالاخره پدرسوخته یزدان رفت؛ جلوتر .شد جلب کمد انتهاي جدیدء

 ردآو در را عروس لباس .کرد انتخاب رنگ کم صورتی و حریر خوابی لباس نهایت در و کشید توري و باز خوابهاي
 پاتختی روي داماد و عروس لباس در یزدان و خودش از عکسی به خورد اینبار نگاهش .گذاشت کاوري داخل و

 نمایان چالش خنده شدت از و گذاشته او دستان روي دست سایه و بود کرده حلقه او کمر دور دست یزدان .بود
 هجده مثبت هاي شوخی از عکسش در ي خنده .رفت تخت سمت به و کرد تن به را صورتی لباس .بود شده

 رازد تخت روي آرام .بود نشسته آن سرماي روي افغانو بلک بوي اما بود نو تختی رو .زد کنار را ملحفه .بود یزدان
  !بود خوبی روزهاي واقع در بود؛ خوبی روز .کرد دعوت ریه به را افغانو بلک بوي و کشید
 دبو باري اولین این .درآورد را لباسش و انداخت توالت میز روي را گردنش دور بازء پاپیونء .شد اتاق وارد یزدان

  !سفید طلاي جنس از زنجیري با داشت درشتی نسبتا و ورزیده هیکل !میدید برهنه را او سایه که
 زد کنار را ملحفه .آمد تخت سمت به بعد نمود عوض کوتاهی شلوارك با را شلورش یزدان .ترسید او ابهت از کمی

 .ودب چسبیده شکمش به سایه باریک کمر که طوري کشید؛ آغوش به پشت از را او .گرفت جاي سایه کنار در و
 رامآ بود شده خیره تراس تاریکیء به مقابلشان ي پنجره از که حالی در و بوسید را او ي خورده تافت موهاي روي

 سرتو تا پاي ... تو ... باشم تو من؟ میخواهم چه زندگی از دانی -: کرد زمزمه
 تو دیگر بار ... تو دیگر بار !بود باره هزار که زندگی

 



*** 
 

 گاهن .بود گل از مملو مقابلش تراس .گشود چشم و کند دل خواب از ناچار به افتاد اش خسته پلکهاي روي که نور
 و بود رفته پایین اندکی ملحفه .درهم ابروهایش و بود خواب غرق یزدان انداخت؛ چپش سمتء به را گیجش

 ربدوشامء و رفت کمد سمت .برخاست جا از .زد لبخند بعد و کرد هیزي اندکی .بود شده پیدا عریانش ي سینه
 هاي گلدان زرد و سرخ گلهاي روي سخاوت با خورشید .شد تراس وارد صدا بی سپس .کرد تن روشنی آبی

 شیدخور رنگ .شد خیره پرنس پارك آفتاب از روشن حیاط به کرد جمع سینه زیر را دستهایش .میتابید نارنجی
 وير دیگري لبخند دیشب بزم و ترم امتحان خوش روزهاي یاد به !بود دنیا رنگهاي زیباترین از اردیبهشت اواخر
  !بود شده فارغ عروسی از که حالا میگرفت؛ تر جدي را درسهایش باید .نشست لبش

 بخیر صبح -
 سلام -: برگشت لبخندش حفظ با

 ؟ میکنی چیکار: گفت خواب از سرخ چشمهاي با میکرد تن به تیشرتی که یزدان
  !خوبه خیلی اینجا بالکنء -

  !بهتره خوابش اتاق -: خندید یزدان
 ؟ حیاط تو بزنیم قدم بریم میاي: گفت و شد خیره حیاط به دوباره سپس .خندید او شیطنت به سایه

 ؟ صبی سر بزنی قدم بري کنی ول خوابو اتاق میخواي -: شد تراس وارد یزدان
 ؟ کنی اشاره خواب اتاق به میخواي کی تا -: خندید سایه

  !بدي جواب امو اشاره وقتی تا -: داد پاسخ یزدان
  !دویدن سر به من از اشارت یک به تو از -: زد تکیه تراس نرده به سایه

 ؟ کنم اشاره چجوري دیگه لامصب -: خندید یزدان
 ؟ چی تو دنیاي میشه، رنگی داره من دنیاي: گفت مقدمه بی بعد .زد لبخندي سایه

 ونبیر اومدم که بعد ... ریخت بهم دنیام زندان رفتم که مژده ي مهریه سر: گفت سپس .کرد درنگ اندکی یزدان
 دفمه ... دریدن ي آماده البته و سرد و رحم بی گرگ یه به شدم تبدیل نم نم ... نبودم سابق گوسفند اون دیگه
 ي هبقی براي راه؟ بشه چی تا میدرم گفتم که رسیدم بجایی ... خب ولی بدرم هم از رو دیگه گرگاي که بود این
 ارهمو راه هیچوقت میخوام؟ اینا واسه ... میکنن ریا و میگن دروغ ... میزنن تهمت ... میکشن که آدمایی؟ بشه باز

 که نبش لاشی شهر این دختراي و پسرا انقدر ... برداره رو جا همه گندابش بوي که بزنن گند انقدر میخوام ... نشه
 خوبه میدونم که کسی به ... نرن دیگران اگه حتی میرم خودمو راه من !بده سگ ي لاشه بوي تهرانم اسم حتی
 ... نننک محبت اونا اگه حتی میکنم محبت قلبم توي آدماي به ... باشن داشته کار باهام اونا اگه حتی ندارم کاري
 میدا به هنوز ... باشن خاکستري شهر کبریتاي قوطی تموم اگه حتی میذارم، نارنجی گلدون خونم بالکن توي

 دشای ... امیدوارم ماشینام قرمز چراغ به حتی من ... باشه شده تهران رنگ شهر آسمون کل اگه حتی بارونم، بارش
  !بده رنگ سفید و سیاه ماشیناي با خاکستري خیابوناي به

  !نیست دیگران دخالت به نیازي ... میگیره رو حق خدا میکنم فکر منم ... زیبایه تعبیر -سایه



 ي بچه همه این ... نمیان چشم به که چیزایی حتی ... هست چیز همه به حواسش که هست نیرویی یه -یزدان
 گناه بی همه از آدم سري یک که ماست، ي همه گناهاي تقاص اینا ... دنیا تو روانی بیمار و ذهنی ي مونده عقب

 هی اینا ... استفاده سو تجاوز، قتل، تهمت، تزویر، دروغ، ... پلیدي همه این ... زشتی همه این !میدن پسش دارن تر
 داد خواهیم پس و میدیم پس دادیم، پس همه !میدن پس تقاص روزي
 ؟ میدي پس تقاص توام -سایه

 بدي اتفاق هر ... میدم پس روزي یه رو شکوندم ناخواسته یا خواسته که دلایی تقاص منم ... صد در صد -یزدان
  !شکستی که بود دلایی از یکی تقاص این میگم خودم به میوفته برام که

 اقات وارد سایه .رفت در بسمت و انداخت بالا ابرو یزدان .کرد نگاه یزدان به متعجب سایه .درآمد بصدا خانه زنگ
 هم با تصویر اولین به تنها او و بایستد زمان داشت دوست کرد؛ نگاه ریخته بهم تخت به و شد خوابشان

 .کند نگاه خوابیدنشان
  !کاچی بهمراه اومدن، پروانه و نانازي سایه، -
 

*** 
 

 دراز اش مجردي دوران تخت روي کرد؛ نگاه اطرافش به .گرفت قرار دیدش میدان در لانا پوستر گشود که چشم
 اتفاقات هفته یک این در .بود شده متاهل که بود هفته یک میگذشت؛ اردیبهشت 28 از هفته یک .بود کشیده
 اپاگش و نیافتند حضور شوهرش و مژده عروسی، مثل که یزدان ي عمه ملوك، کردن پاگشا جز نیوفتاد؛ خاصی
 که بود سایه واقع در نداشتند؛ اي رابطه هنوز اما میگذشت روز هفت شان عروسی از .یزدان دایی پرویز، کردن
 زود صبح روز هر سایه بودند؛ کرده شروع را مشترك زندگی که بود هفته یک .میکرد فرار یزدان دست از مدام

 که شانکلاس اتمام از بعد .میرفتند دانشگاه به هم با نیز صبحانه خوردن از بعد .میکرد آماده صبحانه و برمیخاست
 شنبه پنج روز آن .میرفت بیمارستان به یزدان و بازمیگشت خانه به نوشین با سایه نبود، همسان ساعتء یک در
 سترشگ را اش سرمایه و بگیرد شیفت میخواهد گرفته شکل شان خانواده که حالا بود گفته !شیفت یزدان و بود

 نانازي ي خانه به دیشب از نیز سایه .بماند تنها خانه در سایه نمیخواهد اما برآید؛ زندگی خرج پس از تا دهد
 پیغامی که ببیند را ساعت تا برداشت پاتختی روي از را اش گوشی .بیاید بدنبالش یزدان صبح امروز تا بود آمده
 : دید آن ي صفحه روي

 ”نزنم بهم خوابتو که نزدم زنگ من بزن، زنگ شدي بیدار هروقت سایه،“
 ي شماره میشد بلند تخت روي از که حالی در سایه !بود هفت ساعت حالا .بود پیش ساعت دو براي پیغام زمان

 ؟ یزدان الو -: گرفت را او
 پایین بیا -: پیچید گوشی در یزدان ي خسته صداي
 بالا بیا تو خب؟ الان: گفت متعجب سایه

  !بیا تو خستم،: گفت یزدان
 و سر بی و گذاشت سرش بالاي یادداشتی .بود خواب هنوز نانازي .پوشید را شالش و مانتو تماس قطع از بعد سایه
 ؟ اومدي کی: پرسید سپس .داد سلام و شد داخل .بود پارك خانه روبروي که دید را رونیز .شد خارج خانه از صدا



 پیش ساعت دو -
 میزدي زنگ خب؟ حالا تا پنج از: گفت میکرد نگاه او ي رفته گود چشمهاي به که حالی در سایه

 ؟ بریم کجا حالا خب ... کنم بیدارت نخواستم -: کرد روشن را ماشین یزدان
 ؟ رفت میشه کجا صبح هفت ساعت -: انداخت بالا شانه سایه

 پزي کله -: انداخت بالا ابرو یزدان
 ؟ سیوای شیفت هرهفته میخواي واقعا: گفت میکشید بو را نارنج و گوشت لذت با که حالی در سایه بعد، چندي
 ؟ اشکالش -: گذاشت دهان در نانی تکه یزدان
 ؟ کنی ول عروستو تازه میخواي -: کرد جمع را لبانش سایه

 کن جمع لوچتو و لب ضمن، در ... نشدي عروس هنوز که تو: گفت آرام و شد خم جلو به اخم با یزدان
 و خورد ار گوش بنا از بخشی سپس .خندید شیطنت با سایه .کرد اشاره اطرافشان کلفتهاي سبیل به ابرو با بعد

 ؟ منو نمیبري عسلم ماه یعنی: گفت
  !عسل هم ماهم هم خودم من: گفت میچکاند لیمو گوشت، روي به که حالی در یزدان
  !دیگه نکن اذیت یزدان -: کرد اعتراض سایه

  !ببره که کیه نقشه، رو بذار دست فقط تو -: خندید یزدان
  !بدجنس -: خندید سایه

 ...؟ چی ...؟ مرتیکه چطوري سعادتی، جناب !به ...؟ بله -: خورد زنگ تلفنش که دهد جوابی خواست یزدان
 ؟ کجا ...؟ امشب

 کم شررت خب، خیلی ... میشه چی ببینم: گفت و شد خیره سایه کنجکاو چشمهاي به
 هم با بیرون بریم امشب میگفت بود، هامون -: داد توضیح کرد قطع که را تماس
 ؟ برید هم با تایی دو: گفت متعجب سایه

 ؟ گییم ما مگه: گفت تفاوت بی و شد خسرو مانند اي لحظه یزدان
 

*** 
 

 در یزدان !نکشد را لوده هامون این خدا میکرد؛ درد خنده از شکمش هاي عضله تمام .افتاد مبل روي خسته
 کن عوض لباساتو برو پاشو: گفت میکرد باز را لباسش هاي دکمه که حالی

 باشه -
 بزن مسواك بعدم -: درآورد تن از را لباس یزدان

 باشه -
 تخت رو برو بعدشم: گفت و گشود را خود موهاي کش میکرد نگاه درب کنار ي آینه در که حالی در یزدان

 باشه -
  !نشستی که هنوز -: دید هال ايء نسکافه مبل روي هنوز را او و کشید گردن یزدان
  !میدي دستور چقدر: گفت حال بی سایه



 اتاق بسمت داشت یزدان دستان روي .بود شده دیر اما کشید جیغ خنده با سایه .شد ور حمله بسمتش یزدان
 لبخندي مرد .زد خیمه تنش روي یزدان هیکل و شد پرت تخت روي ملایمت با بعد چندي .میشد برده خوابشان
 چشمانش سایه .کرد لباسهایش آوردن در بعد و او مانتوي هاي دکمه سریع کردن باز به شروع و زد آمیز شیطنت

 ار پلکهایش .بود یزدان تن زیر عریان حالا ایستاد؛ که طوري .شد کمتر کم کم یزدان دستان سرعت بست؛ را
 تن گودال در مرد بعد .شد پخش فضا در ملایمی صداي سپس .گرفت فاصله او از یزدان تن .فشرد هم روي بیشتر

 .رفت فرو زن
“A Thousand Kisses Deep 

 ”بوسه هزار ژرفاي به گودالی در
 مشکی به مایل ... تیره خرمایی در غرق کهربایی گودالی

“And sometimes when the night is slow, The wretched and the meek, 
 ”برد می فرو غم در را تو آرام و غمناك شبی شب، که گاهی و

 .پیر درویش یک غمهاي مثل ... کرد احاطه را اي زنانه پهلوي مردانه دستهاي
“We gather up our hearts and go 
 ”دهیم می پیوند همدیگر به را قلبهایمان ما

  !رسمی بطور خوردند پیوند و یکدیگر براي تپیدند قلب دو ... پیچیدند هم در انگشتان
“A Thousand Kisses Deep 

 ”بوسه هزار ژرفاي به پیوندي
 .رسید مغزش به زن گوش هاي حفره از و شد زمزمه مرد صداي

“Confined to se*, we pressed against 
 ”چسبیم می هم به رویم، می رختخواب به

 زن گردن روي میخورد تکان مرد گردن زنجیر
“The limits of the sea : 

I saw there were no oceans left 
For scavengers like me. 

 ”نمانده باقی اقیانوسی هیچ من چون لاشخوري براي که بینم می دریا انتهاي در و
 ؟ شب آن براي نبود آهنگ این از بهتر که اندیشید می این به زن و بود عرق از سرشار مرد ي چهره

“I made it to the forward deck. 
 ”روم می عرشه سوي به

 .بزند محک هم را امیدش آخرین تا ... تاخت زن بکر تن بر بیشتري خشونت با اینبار مرد دستهاي
“I blessed our remnant fleet – 

 ”کنم می دعا مانده باقی برایمان که رودي براي
 .خشم از دیگري ... ترس از یکی ... قفل ها فک و میشد معنی بی داشت حرفها

“And then consented to be wrecked, 



A Thousand Kisses Deep. 
 ”شود خورد بوسه هزار ژرفاي چون میگذارم آنگاه و

 .آمد فرود زن سر زیر بالش بر خشونت با که بود مرد مشت
“I’m turning tricks, I’m getting fixed, 

 ”کنم می استوار را خود کنم، می دفع خود از را ها نیرنگ من
  !بعد براي باشه -: شد بلند که بود مرد صداي

“And quiet is the thought of you, 
The file on you complete 

 ”نمیکنم فکر تو به دیگر
  !شد روان که اي زنانه اشکهاي و آمد فرود بالش بر که مردانه ذهنی و
“Except what we forgot to do, 

A Thousand Kisses Deep 
 ”بوسه هزار ژرفاي به دهیم، انجامش کردیم فراموش که را کاري جز

  !درمان بی مدارایی ... کردند مدارا تنها ... نه؟ فراموش
“And sometimes when the night is slow, 

The wretched and the meek 
 ”برد می فرو غم در را تو ارام و غمناك شبی شب، که گاهی و

  !میبخشد تسلی را تنش که غم غمگین دستهاي و میریزد فرو خود در حقارت با که زنانه تنی
“The odds are there to beat. 

 ”یافت دست آنها به میشود که آنجاست شانسهایی
 .کنند شب خواب بر سعی تا میشوند بسته که سرخی چشمهاي

 
*** 

 
 اوج اش هق هق .بودند شده خون اي کاسه مانند چشمانش .میکرد نگاه آینه در متورمش و سرخ صورت به

 ؟ خوبه حالت؟ عزیزم؟ سایه -: زد در به کسی .گرفت
 اب ابتدا .کرد باز را در یزدان .شود کاسته او نگرانی از تا بزند حرف نمیتوانست سایه اما .بود نگران صدایش
 :کرد زمزمه آرام بوسید را موهایش روي .کشید آغوشش در و آمد سمتش به بعد نگریست را سایه گرد چشمانی

 ؟ شدي اذیت خیلی؟ برم قربونت آره؟ کردم اذیتت؟ میکنی گریه چرا ... عزیزدلم -
 برشست ي سینه به را او سر و بوسید را اش پیشانی اینبار یزدان .داد تکان راست و چپ به سري گریه با سایه

 تو یازن نمیتونم من ... من: گفت اي گرفته صداي با سپس کشید؛ عقب را سرش و کرد مقاومت اما سایه .چسباند
 ... که نمیخوام من ... کنی صیغه زن میتونی ... میتونی ... مختاري و آزاد تو ... کنم برطرف رو



 هم که میزنی حرفی چرا -: نهاد او لبان روي را اش کشیده انگشت سپس .کرد نگاهش ترسناکی اخم با یزدان
 مهم واسم عرف و شرع کار، اون براي میدونی خودت که نکردم ازدواج نیاز بخاطر من؟ کنه اذیت خودت هم منو
 عمر همه واسه میخوامت ... نمیخوام هفته در شب یه واسه رو تو من ... نبود
 شده روزها آن مهربان یزدان مغلوب که سایه، بیچاره ... تنهایی بخاطر نه اینبار اما رسید؛ اوج به سایه هق هق
  !بود

 میشوم نرم من/میشوم خوب من“ -: کرد زمزمه لب زیر بمش صداي با و کشید آغوش در را او سر یزدان
 میشوم آرام/میشوم رام من
 .دارد آشنایی طعم عجیب که میروم فرو شیرینی ي خلسه به من و ... ”میشوم خوب من

 
*** 

 
 دوجو با سایه تا بود داده فرصت او به بود گذشته ازدواجشان از که هفته دو از بعد یزدان بود؛ داده فرصت او به

 نديلبخ سایه .میزد حرف بینشان ساعت تاك تیک تنها و بودند خوابیده هم روبروي حالا .بیاید کنار اش مردانه
  !روش بذار سرتو -: کرد دراز را بازویش مرد .زد

  !نگیره درد بازوت: گفت نگرانی با سایه
  !دیدم که هستی زنی مهربونترین تو: گفت آرامی لحن با و زد لبخندي یزدان
 ؟ واقعا: پرسید کودکانه تعجبی با و کرد درشت را زیبایش چشمان سایه

 بهم؟ عزیزم بگم دروغ بهت باید چرا -: کشید خود سمت به آرام و گذاشت او کتف روي را دیگرش دست یزدان
 کن تکیه
 براي اشدب گاهش تکیه میتوانست مرد این نگریست؛ مهربانش همسر ستبر ي سینه به .کرد مقاومت اندکی سایه
 ؟ عمر ي همه

 لب زیر و چسباند مردش ي سینه به را سرش آرام .کشید رخ به دیگر بار را گونش چال و زد مهربان لبخندي
 میکنم تکیه بهت -: کرد زمزمه
 کار رینت سخت سایه براي این ... میکنم تکیه گفت ... هرگز زندگی تو بی میمیرم، تو بی دارم، دوستت نگفت

  !بود دنیا
 یب تلاشی تنها آن از بعد .کشید خودشان روي را ملحفه و برد بالا را تنش سپس .بوسید را اش پیشانی یزدان
 عیس آنقدر .میکرد تلاش سگ مانند مرد و بود بسته ترس از را چشمانش دختر !رابطه یک ایجاد براي بود حاصل

 ار دستهایش یزدان .شد جمع خود در سایه .کشید خشم از اي نعره و رفت عقب عصبانیت با نهایت در که کرد
 نکن -: کرد زمزمه آرام سایه .کوبید بالش به و کرد مشت
 ؟ کنم چیکار پس -: زد نعره یزدان
  !گفتم که من: گفت بغض با سایه

 ؟ لعنتی توي با بخورم گهی چه بگو ... بگیر خون خفه: کشید فریاد خشم با یزدان



 همینو بودن زن از فقط ... بسه ... نکن گریه: گفت ناامیدي با یزدان .کرد پیدا را خودش راه سایه هاي اشک
 ؟ بلدي
 کنم تحمل میدم قول ... بده فرصت بهم کم یه ... کم یه فقط -: گرفت شدت سایه ي گریه

 ببري لذت من مثل هم تو میخوام ... لعنتی ... نمیخوام تحمل -
  !نمیتونم: گفت عجز با سایه

 ؟ چرا: کشید فریاد هم باز یزدان
 قسم اسمت به ... نزن داد پروانه جان -: زد هق سایه

 ؟ کردي ازدواج چرا بربیاي مهمی چیز همچین پس از نمیتونستی که تو -: غرید خشمگین یزدان
  !دارم مشکل من آره ... نمیتونم که نمیدونستم چون -سایه

 ؟ نمیتونی که میدونی کجا از -یزدان
 نمیتونم چون -سایه

 چیز یه ازدواج ... ازدواجه ارکان اصلیترین از یکی این ... نمیتونم نگو انقدر -: کرد منقبض را فکش یزدان
 ؟ میتونی تو ... کنن برطرف رو همدیگه نیازاي باید شوهر و زن ... دوطرفس

 ؟ میشه چی من نیازاي پس -سایه
 ؟ چیه تو نیازه: پرسید حوصله بی یزدان
 امنیت و آرامش -سایه

 میکنم برقرارش برات -یزدان
 !ابطسر میکنه سلب امنیتمو که چیزي اصلیترین؟ اینجوري -: کرد اشاره یزدان ي برهنه بدن به دست با سایه

  !نیازه یه تو واسه که چیزي
  !طبیعیه مسئله یه این عزیزم، سایه، -یزدان
 غیرطبیعیم من ... قبول -سایه

 این ... شدي سرکوب زندگیت از دوره یه توي تو ... الهی فداتشم ... سایه !؟ زدم حرفی همچین کی من -یزدان
  !بوده بدي چیز کردن منع ازش رو تو که اي رابطه لابد، کنی فکر شده باعث
 .دکشی بالاتر را او و انداخت سایه شانه دور دست یزدان .بود شده تر آرام حالا .میرفت بین از داشت سایه هق هق

 میدونستن چون کردن منع رو تو دیگران ... بگم بهت رو رازي یه میخوام ... سایه -: کرد زمزمه آرامی صداي با
  !کنه بیخود خودت از رو تو که هست لذتبخش اونقدر رابطه این
 زدانی .میرفت بین از داشت ها انقباض تمام شد؛ بسته آرام سایه چشمان .زد بوسه را سایه لرزان لبهاي آرامی به

 هب سفید کفن و ... کرد سقوط گندمی ي شانه عدد یک از مشکی خواب لباس بند فقره یک برد؛ پیش دست
 -: کرد زمزمه گوشش زیر و شد خیمه نفر یک روي اي مردانه .بست نقش پیکر دو روي نفر، دو ي اندازه

  !دخترك ي سایه خداحافظ
 شد؛ حلقه مردانه گردن دور که دستی

 .زد نفس نفس اي زنانه سفید گردن در که بینی و
 



 تو در شوم گم بگذار آه،“
 من نشانه دگر نیابد کسی
 مرطوب آه و سوزان روح
 ”من ترانه تن بر بوزد

 
*** 

 
 برهنه شد متوجه که کرد جمع هم در را دستهایش .شد پهلو به و خورد غلتی دختر .زد را خرمایی چشمانی نور

 عکس به .بود شده کشیده رویش سفیدي ي ملحفه .کرد خودش به نگاهی .شد باز چشمانش ناگهان است؛
  !مرد یک آغوش در عروسی، سفید لباس با دختري: نگریست پاتختی

 دختر ... دختر ... دختر
  !بود زن یک حالا او ... آورد می یاد به کمتر را مفهومش اندشید، می کلمه این به بیشتر هرچقدر

 جسم روي اما .بخورد ملحفه خالی و سرد جاي به دستش داشت توقع .برد عقب را دستش برگردد آنکه بی
 کشید؛ هم در را اخمهایش و زد کنار اش برهنه بدن روي از را ملحفه یزدان .برگشت متعجب .آمد فرود سختی

 چیزي؟ عزیزم جانم -: شد نیمخیز سریع سایه، متعجب و رنگ بی ي چهره دیدن با و شد باز آرامی به چشمانش
 ؟ داري درد؟ میخواي

  !مشتی بگیر نفس بینش؟ خبره چه اوه،: گفت خنده با سایه
  !پرسیدم جدي -: کرد اخم یزدان

 ؟ باشم داشته چرا درد ... بابا نه -
  !میدونید بهتر شما چراشو !والا نمیدونم -: زد شیطانی لبخند یزدان
  !نداري درد اصلا مثکه نه -: خندید یزدان .کرد شکمش روانه مشتی سایه

 -: ردک پشت او به سرعت به سپس کرد مکث کمی .شد درشت سایه چشمان .پرید پایین تخت روي از سرعت به
 ؟ یزدان
 ؟ جانم -یزدان
 میخوریا سرما بپوش، لباساتو -سایه

 ؟ تابستون وسط -یزدان
 کن پات شلوارك حداقل خب -سایه

 شلوارکیه بی همون به مزش -یزدان
 کن تنت چیزي یه حداقل بابا -سایه
  !برگردي میتونی خب خیلی -: سکوت کمی
 جا از و پیچید دورش محکم را ملحفه .بود ایستاده کنارش کمر به دست که دید را یزدان چشم گوشه از سایه

 نمم میگیري دوش یه میري تا: گفت است معذب او کرد احساس که یزدان !نبود حیا بی یزدان مانند او برخاست؛
 میچینم رو صبحانه میز



 ؟ بگیره دوش خواست کی حالا -: کرد زمزمه لب زیر لبخند با سایه .رفت بیرون اتاق از
 ؟ اصلا بریم باهم میخواي: گفت میداد تکیه در چهارچوب به که حالی در و برگشت یزدان
  !حتما -: رفت اي غره چشم سایه

 ؟ یزدان -: کشید را دستش مچ سایه که برود بیرون خواست و خندید یزدان
 ؟ جانم -یزدان
 دارم دوست -سایه

 بدیش راستی ... بکشون منو تو هی شم، دور فجور و فسق مکان این از میخوام من هی !دختر کن ولم بابا -یزدان
 ؟ گذشت خوش
  !کنم علاقه ابراز بهت نخواستم بیرون گمشو اصلا -: کرد ول را دستش مچ سایه

 ... آباژورم نور زیر سایه، میگم -یزدان
  !نمیکنی روشن آباژورم بعد به این از دوما، ... شو دور چشمم جلو از اولا -سایه

  !دیدن با من میري فنا به شنیدن با تو لامصب خب !؟ بینم می میتونم رو چیزي وقت اون -یزدان
 خودته مشکله دیگه این دوما، ... دیدي زیاد چیزا این از شما اولا -سایه

  !کیه مشکل میدم نشون بهت شب دوما، ... بگیر دوش برو اول شما اولا -یزدان
 رزودت میشود شاداب آنقدر یزدان میدانست اگر شد؛ خیره رفتنش مسیر به سایه .رفت بیرون اتاق از خنده با

 دون دون هم فکش زیر .بود کبود گردنش زیر و چپش ي شانه .کرد نگاه آینه در خود به .میبرد بین از را ترسش
  !بود فر و بلند ریش مزایاي اندر هم این .بود زده قرمز هاي

 .برگزید حریر جنس از بلند خواب لباس یک گشود؛ را هایش لباس کشوي
 یزدان رايب این !بود کرده غلبه اش ارادي غیر ترس بر دیشب او، بخاطر سایه .زد تکیه آشپزخانه کابینت به یزدان
  !بود ارزشمند خیلی خیلی
 هب و رفت بیرون اتاق از .کرد شانه را موهایش و آمد بیرون حمام از .بود عادتش پوشید؛ حمام در را لباسش سایه

  !بود کار این عاشق بودند؛ شده کشیده هاي پرده تمام .نگریست اطرافش
  !؟ کردي چه: گفت سایه .بود نسکافه کردن درست مشغول او به پشت یزدان .رفت آشپزخانه سمت به

 به نهخریدارا نگاهی !ماند باز سایه دیدن با دهانش که بگوید چیزي خواست .برگشت سمتش به .پرید جا از یزدان
 که طور همان و زد لبخندي سایه !بود کرده ناهید را او واقعا زرشکی .کرد جذاب لباس آن در سایه ظریف هیکل

 ؟ برده ماتت چرا: گفت میکشید عقب خودش براي صندلی
 هیچی: گفت و کرد نگاه را او خیره میشد؛ جابجا گلویش سیبک که حالی در یزدان
 نان دار، یرهز پنیر موز، شیر مرغ، تخم نسکافه، آلبالو، مرباي: نگریست روبرویش مفصل صبحانه به رضایت با سایه

  !نوتلا و کنجدي
 ؟ نمیخوري: گفت یزدان !بود خالی واقعا نازلی جاي .زد لبخندي

 نه -انداخت بالا ابرو شیطنت با سایه
 ؟ چرا -یزدان
 خستم چون -سایه



 ؟ دهنت بزارم بگیرم لقمه من داري توقع نکنه -یزدان
 کمال در اما میکند نثارش فحشی یزدان الان اندشید دل در و داد تکان را سرش شرك ي گربه مانند دخترك

 کن جمع صبحانه از بعد: گفت حال همان در و شد گرفتن لقمه مشغول و برداشت کاردي یزدان که دید تعجب
 عسل ماه بریم که

 ؟ کجا: پرسید متعجب سایه
 رامسر: گفت میزد هم را چایش که درحالی یزدان

 !”لعنتی دارد رو هزار دنیا“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عسل زهر:  سوم و بیست فصل
 



 همدگر با جان دو این اتصال از
 دگر جانی غیبشان از میرسد

 
 کشید سرش از حرص با را اش مقنعه سایه .بست را در و شد وارد آرام او سر پشت یزدان .شد خانه وارد حرص با
 در کنار جالباسی روي و کرد صافش برداشت؛ را مقنعه .شد خم صبر و آرامش با یزدان .کرد پرت اي گوشه و

 يا گوشه هم را آن و کرد باز را مانتویش هاي دکمه میرفت اتاق سمت به که حالی در کوبان پا سایه .کرد آویزان
 الاح که نشده چیزي -: انداخت ساعدش روي و برداشت را مانتو شد؛ خم دوباره حوصله با یزدان .کرد پرتاب دیگر

 بخونی امتحانا واسه حسابی و درست نکردي وقت بودي عروسی دم ...
 کوچک پاهاي به که حالی در یزدان و درآمد پا از را شلوارش؟ میخورد حرص چه از سایه که میدانست چه یزدان

 رامسر راهی که بستند چمدان دیشب تازه آنها و بود گذشته ازدواجشان از ماه یک .رفت دنبالش بود خیره او
 عادت یکدیگر به داشتند ازدواج اول ي هفته دو .بازگردند تیر دوم ي هفته و بمانند آنجا هفته دو و شوند

 عسل اهم به میخواستند برگه تصحیح و امتحان یکماه از بعد حالا .بود ترم امتحانات بعدش ي هفته دو و میکردند
 به هیچی احمق سایه و بود کرده سایه بار اي تکیه دانشکده راهروي در پور رحمان اوضاع این در وقت آن .بروند
  !بود نگفته یزدان

 دیگه شو حاضر برو: گفت و کند تن از را لباسش او به پشت سایه و شد اتاق وارد مرد
 کنیم استراحت ذره یه؟ نیست زود -: گرداند او هیکل کل روي را هیزش نگاه و زد تکیه در چهارچوب به یزدان

 بعد
 ذارمب خوراکی و کنم مرتب ذره یه رو خونه میرم منم ... بخواب تو پس باشه: گفت و کرد تن اي قهوه لباسی سایه
 راه تو واسه

 مسافرت میریم داریم که ما ... حالا کن ول رو خونه: گفت یزدان .پوشید اي قهوه دامنی سپس
 میشه تنگ خلقمون باشه نامرتب خونه برگشتیم وقتی: گفت میشد خارج اتاق از که درحالی سایه

 کنیم استراحت بیا کن ول !نمیشه -: کشید خود سمت را دختر و گرفت را او دست مچ یزدان
 کنیم استراحت که عسل ماه میریم داریم: گفت شیطنت با بود فهمیده را او منظور تازه که سایه

  !میکنیم استراحت اونجام خب -: انداخت بالا ابرو یزدان
  !استراحت همه این از میشی خسته -: انداخت بالا ابرو سایه

 ... سفت کمرم من ... نمیشم: گفت بدجنسی با یزدان
 بکش خجالت -: کوبید او ستبر ي سینه به سایه

 ؟ چرا -: انداخت او کمر دور دست یزدان
 .شوید باخبر لحظاتشان ترین خصوصی از شما است ممکن روزي نمیدانست یزدان

  !بودم دار نگه راز چقدر من و
 

*** 
 



 از پر بود؛ طراوت و سبزي از پر جاده .میشد پخش ”Yayo“ و میگذشت چالوس پیچ در پیچ راه از اي نقره رونیز
 ي جاده از که بود هردویشان خواست .میراند سرعت با حرف بی یزدان و آمد می لانا صداي !خوش خاطرات

 .بروند چالوس نوستالژیک
 دهکشی پایین را شیشه یزدان شد؛ روان صورتش روي بهاري بادي .آمد می لانا صداي بست؛ را چشمانش دخترك

 یم سایه به نگاهی گاهی و میبرد لذت انگشتانش لاي باد بازي از .بود برده بیرون ماشین از را دستش و بود
 هنوز که زمان آن ... ها قدیم بوي داد؛ می زندگی بوي چالوس پیچ در پیچ .بود بسته چشمانش هنوز که انداخت

 .بود خوب حالشان میگذشت؛ چشمانشان مقابل در چالوس، هاي صخره روي روییده سبزهاي !بود خوب چیز همه
 ویلاي جاده، کنار رنگی رنگی هاي روسري و دامن شالیزارها، سبز، گوجه هاي گاري ها، فروشی کلوچه میان از

 دتابی می ماشین به سانروف داخل از خورشید نور .گذشتند گمنام و نام نیک هاي رستوران بزرگ، و کوچک هاي
 نوه ي آمده بدنیا تازه کودك از: میزد حرف دري هر از یکریز سایه .بود شده مخلوط رطوبت بوي با چاي بوي و

 تا ملوك عمه پاگشاي در اعظم عمو زن درهمِ  هاي اخم از شان، عروسی در فامیل زنان حرف تا مادرش عموي
 هم یزدان .مهران هاي رفتن ماموریت از یکتا بودن ناراضی حتی و آتنه هاي بدجنسی پدرش، ربط بی غرغرهاي
  !مهران بودن خواهر اوا به کردنش اشاره مثل میپراند؛ چیزي حرفش میان گهگداري

 کردن تاب تاب از لشکري، با نوشین ي رابطه شدن شکرآب از: میداد ادامه دوباره و میخندید بلند بلند نیز سایه
 صرارا به کرد شروع هم بعد .دانشگاه سنگین درسهاي ترم، امتحانات از بعد خستگی از نوشین، براي سیاوش دل
 .گفت دوباره را توجیحاتش تمامی هم یزدان “؟ واینستی شیفت نمیشه“ که

: تگف یزدان .بود گرفته دریا را آنها جاي و نبود سربرکشیده ویلاهاي از خبري دیگري که رفتند پیش آنقدر
 ؟ نیست گرسنت

  !خیلی چرا -: داد پاسخ سایه
 ؟ موشه خانوم بگی نداري زبون: گفت میپیچید ”ماهی“ رستوران پارکینگ بسمت که درحالی یزدان

 :گفت میشد پیاده ماشین از که درحالی و گشود را ماشین در خنده با سایه .شد پارك جاي وارد یکراست بعد
 ... و جوجه و موش
 را رطوبت بوي که درحالی و شد پیاده .سر را کرمش شاهپوي کلاه و کرد صاف را سفیدش نخی پیرهن یزدان
  !انقدر نزن حرف: گفت میکشید نفس

 وقتی .شد وارد نیز خود سایه شدن داخل از بعد و گشود را آن .رفت رستوران در بسمت و زد را رونیز قفل سپس
 ؟ بشینیم کجا خب: پرسید یزدان شدند سالن وارد و گذشتند که رستوران بزرگ راهروي میان از

 ؟ داره پرسیدن: گفت میرفت بود دریا روبه که سالن انتهاي میز بسمت که درحالی سایه
 بعد .دکر درخواست مِنویی و برد بالا دست سپس .برداشت سر از را شاهپو کلاه یزدان نشستند میز پشت وقتی

 و داد هل سایه سمت را آن یزدان آوردند که را مِنو .دریا ي خیره و صندلی بر زده تکیه ي سایه به داد را نگاهش
 ؟ میخوري چی تو -: کرد خواندنش به شروع دختر
 بخوري تو هرچی: گفت شیطنت با یزدان
 یزدان نکن اذیتم -: خندید سایه
 کن انتخاب شما فعلا ... میدم نشونت شب که اذیتو: گفت و شد خم جلو به مرد



 .گشود را پیرهنش از اي دکمه طاقت بی یزدان .شد خیره منو به شده غنچه لبهاي با و زد چانه زیر دست سایه
 میخوري چی بگی تو حالا نمیشه: گفت سایه

 بخوري تو هرچی ... که گفتم: گفت جدي یزدان
  !میخورن غذا بشقاب توي زنشون با که هستی مردایی این از نگو: گفت متعجب سایه

 ؟ مهرانم مگه: گفت بدجنسی با یزدان
  !ذات بد -: خندید سایه

 -: آمد میزشان بسمت گارسون .گرداند حدقه در را چشمانش و داد بالا را دهانش ي گوشه حسادت، با یزدان
 ؟ کردید انتخاب

 ترش کباب یه: گفت سایه
 سیر ترشی و موسیر ماست تا دو ماهی، با پلو سپزي یه و -: داد ادامه سپس گرفت؛ غم رنگ یزدان نگاه

 ؟ سیر ترشی: گفت تعجب با سایه شد دور که گارسون
 ؟ نخووریم سیر تورشی ك اینجا اومدیم کووبیدیم را همه این ... آئوو -: انداخت بالا ابرو یزدان
 اي طره آورد جلو را سرش و شد تمام که اش خنده .خندید او شمالی ي لهجه به بلند و برد عقب را سرش سایه

 شده فر شمال هواي تو: گفت و داد آن به را نگاهش عشق با یزدان .جهید بیرون ایش قهوه شال میان از
  !بود فر -: انداخت بالا ابرویی مغرور سپس کرد؛ دنبال را او نگاه رد سایه

 باشه صاف موهاش باید دختر ... نداره افتخار دیگه که فر موي !اوهکی -: انداخت بالا ابرو نیز یزدان
  !مژده مثل لابد -: آورد زبان به را آمد ذهنش در که چیزي فکر بی سایه
  !بگه وقتی چه رو چیزي چه بدونه بهتره آدم: گفت جدي و کرد اخم سپس .شد حالت بی یزدان ي چهره
 ... قصد از میخوام، معذرت -: انداخت پایین را سرش سایه

 نیست مهم ... کن ولش -: پرید حرفش میان یزدان
 چنگالی و قاشق یزدان آوردند که را غذاها .نگفت چیزي دیگر سایه .داد دریا هاي موج به را نگاهش سپس

 متعجب سایه .افتاد هایش دستش و خورد سایه بشقاب به چشمش که کند خوردن به شروع خواست و برداشت
 ؟ شده چیزي: پرسید
  !نه -: دوخت او چشمان به و برد بالا را سرش یزدان
 راز هم و همسر ... یزدان شوهریم زنو ما: گفت سایه

 بود ترش کباب عاشق کسرا -: انداخت پایین را سرش یزدان
 کشید او دست زیر از را دستش یزدان .گذاشت او میز روي ي مردانه دستهاي بر دست و زد لبخندي مغموم سایه

 بخور غذاتو: گفت بعد .فشرد و گذاشت او دست روي و
 برد عقب را سرش یزدان .گرفت او سمت و زد چنگال به کباب اي تکه بعد .کشید عقب را دستش لبخند با سایه

  !نه -: گفت قاطع و
 میشه شاد روحش -: برد جلوتر را چنگال سایه

 نه: گفت قبل از تر سست یزدان
  !خواهش: گفت مظلومی لحن با و کرد درشت را چشمانش سایه



 طاقت کم دل به لعنت: گفت یزدان
 بل بریم میخواي: گفت یزدان آن از بعد .شد صرف سکوت در ناهار .کند چنگال روي از دندان با را گوشت سپس

 ؟ دریا
 بیام کنم حساب من تا برو تو گفت یزدان .کرد موافقت سر با سایه
 .رفت پیش دریا بسمت و گرفت آغوش در را خود .شد اسکله وارد میزشان کنار در از و داد تکان سر دختر

 می وار صدف گوشش در موجها و هوا صداي هنوز .سپرد گوش موجها آرامبخش صداي به و بست را چشمهایش
 و تمیرف ایش اي قهوه دامن زیر باد .اش بینی زیر افغانویی بلک بوي و پیچید اش شانه دور دستی که چرخید

 .شد داخل ایش قهوه روسري زیر از زیرکی با و گذشت جینش کاپشن زیر از حتی باد .میپیچید پایش بین
 .خورد سر رویشان و داده تاب را اش شده فر موهاي
 ستهب چشمهایش لغزید؛ موهایش میان مرد بلند انگشتان .نبود اطرافشان کسی .کرد لمس را گردنش گرمی دست

 ي شانه روي و شد خم آرام سرش .میشد نوازش یزدان انگشتان زیر موهایش و میجهید گوشش داخل باد .شد
 را تنشان باد .پیچید دختر بازوان دور و شد جدا اکراه با او موهاي از یزدان بلند انگشتان نشست؛ او ي مردانه
 عمیق و گذاشت او موهاي روي را خود بینی یزدان که اي لحظه همان !نمیداد دنیا به را لحظه این .میکرد نوازش
 ؟ نمیگی حقیقتو چرا: پرسید و کرد باز دهان دخترك بویید؛
 ؟ چیه حقیقت -: کرد اخم یزدان

  !میخواي موهام بخاطر منو تو -: شد خیره او کهربایی چشمان به دخترك
 توئه از بخشی چون دارم دوست موهاتو من خره، !بفهمی زود انقدر نمیکردم فکر -: انداخت بالا ابرو مرد

  !موهامم از بخشی من چون شاید یا: گفت خنده با سایه
 به چیزي گویی ناگهان که داد او کلاه به را نگاهش سایه .بالا را ابروهایش و داد پایین را لبش ي گوشه دو یزدان

 ؟ هم با بگیریم عکس -: غنچه را لبانش و کج را سرش کرد؛ درشت را چشمانش است، شده الهام او
 ویلا بریم بعدش که شرطی به باشه: گفت و گشود را اش یقه دیگرء ي دکمه کلافه یزدان
 ؟ چرا: گفت سایه

 شده تموم طاقتم چون -: زد تکیه اسکله هاي نرده به یزدان .درآورد را موبایل گوشی کیفش داخل از سپس
 دیگه برو همینجا خب؟ داري جیش: گفت تعجب با سایه

 اون از بدتر: گفت نخندد تا میگزید داخل از را لبش ي گوشه که حالی در یزدان
 ؟ اسهال: گفت تر متعجب سایه
  !انقدر نه دیگه اما دارم دوست خنگ دختر گفتم من حالا: گفت سپس .شد بلند یزدان ي قهقه
 بگیر تو -: داد او دست را گوشی و رفت اي غره چشم سایه

 ودخ به را او و پیچید سایه دور را دستش یک یزدان .کرد مشت او ي سینه روي را دستش و چسبید او به سپس
 تر پیر تو از من اما نشده، بد -: دید را عکس و کرد دور خود از را سایه بعد .گرفت عکس دیگرش دست با و فشرد
 افتادم
  !نیستی که نه -: انداخت بالا ابرو سایه

 نیستی دختر دیگه که تو نبود یادم آها !دختر برو: گفت یزدان



 تا -: ردک پرتاب او سمت را کلید یزدان رسیدند که ویلا به .مسیر طول در بود هایشان کل کل و کردنها دنبال بعد
 میارم رو چمدونا من تو بري و کنی باز درو قفل تو

 هب نگاهش میدید گذري را خانه وسایل که حالی در .شد چوبی ویلاي وارد سپس .گشود را در و داد سرتکان سایه
 در یماگ و بود نشسته آشپزخانه کابینت روي که درحالی غزل از یکی: خورد بود عکس از مملو که بزرگ تابلوي
 یدنو و یزدان و کسرا از یکی دختر، چند بهمراه هامون از یکی بود، دریا لب شروین و شایان از یکی داشت، دست

 به ایش قهوه چشمان همان با حالت بی و داشت دست در سیگاري !اي قهوه مو زنء یک از ... آخر عکس و
 بم صداي .آمد می بیرون دود سرخش لبهاي میان از و بود رها اطرافش در بلندش موهاي .بود شده خیره دوربین
 هلنه: گفت یزدان

 سایه .پوشاند می اي قهوه لنز با را اش یخی چشمان و میکرد اي قهوه نوید بخاطر را بورش موهاي که زمان آن
 شال و جین ژاکت سایه .برد اتاقی به را ها چمدان مرد .دوخت یزدان به و گرفت عکس داخل زن از را نگاهش

 ؟ نه بخوابیم دوباره: گفت یزدان .درآورد را ایش قهوه
 ؟ خوابه وقت الان ... بکش خجالت -: کرد اخم لبخند میان در سایه

  !که خواب اون نه -: شد ولو مبل روي یزدان
 ؟ خواب کدوم پس -: خندید میبرد آشپزخانه به را ها خوراکی سبد که درحالی سایه

 نک باز یخچالو در زحمت بی سایه: گفت و خورد بزرگشان تابلوي به نگاهش ناگهان .خندید شیطنت با یزدان
 اونجا هست سیگار ببین

 ”بود یخچال در هلن سیگار پاکت هنوز“
 در که را ها خوراکی دختر .کرد روشن نخی سپس .قاپید هوا در را آن یزدان و کرد پرت او سمت را پاکت سایه

 ؟ یزدان -: خورد بیرون استخر به چشمش که رفت هال بسمت چپاند آشپزخانه
 ؟ جانم -: داد بیرون بینی از را دود مرد

 ؟ تمیزه آبش؟ استخر توي رفت میشه -
 جوجه تو داري جوونی چه -: داد تکیه کاناپه به را سرش خسته یزدان
 پاشو پاشو -: رفت بسمتش سایه

 سمت را دختر حرکت یک با و گرفت را سایه دست سپس .کرد پرت میز روي سیگاري جا در را سیگار یزدان
 انشده .گرفت قرار یزدان بینی مماس اش بینی و شد پرت او ي سینه ي قفسه روي شتاب با سایه .کشید خود

 و مهر دهانش که بگوید چیزي خواست دختر .شد خیره او لبهاي به یزدان !هویدا اش خرگوشی دندان و شد باز
 دبن یزدان دست .شد اتفاقات آن تکرار منتظر و بست را چشمانش دخترك .گرفت قرار او روي مرد بعد .شد موم

 چشمهاي به یزدان .گشود را چشمانش متعجب سایه .شد متوقف دوم بند روي و انداخت پایین را سایه پیرهن
  !بخیر یادت که کجایی جوونی ... هی -: شد خیره او ي تیره
 ندهخ از و کند کنترل را خود نتوانست یزدان که کرد نگاهش مبهوت سایه .نشست کاناپه روي و شد بلند بعد

 از ات گرفته بالا را دستهایش که درحالی یزدان .برد حمله طرفش به و شد بلند جا از حرص با سایه .شد منفجر
 ؟ آوردي مایو حالا ... بابا خب خیلی: گفت بماند امان در زن کوچک مشتهاي
  !نه -: ایستاد باز حرکت از دختر دستهاي



 ؟ چه من به خب -: انداخت بالا شانه یزدان
 سمت و کرد پرت اي گوشه سپس .گرفت هوا روي را کوسن یزدان .کرد پرت او سمت و برداشت را کوسنی سایه

 ؟ چیه وقت الان ... فردا واسه باشه خرید ... شد تاریک هوا که فعلا -: رفت او
 سیگار -: کرد کج را گردنش دختر .زد حلقه سایه کمر دور را دستهایش

 خوابه وقت فقط الان !دیگه کن کم روتو -: برد فرو او خیس نیمه موهاي در سر یزدان
“Drink all day and we talk ’til dark 

 میزدیم حرف ها تاریکی تا و بودیم مست روز کل
That’s the way the road dogs do it – ride ’til dark. 

 ”تاریکی تا برون میاره، آدم سر راه که کاریه این و
 

*** 
 

 شدن سوار کابین تله از .کردند کار همه و رفتند جا همه مدت این در بود؛ عسلشان ماه از روز آخرین روز آن
 رشت کباب خوردن از اي، صخره ساحل و یوشیج نیما ي خانه سنگان، سی جنگل و هاید هتل به رفتن تا گرفته

 بازارهاي کردن رو و زیر از ویلا، تراس در چاي و کلوچه خوردن تا یزدان اصرار به سیر ترشی و سایه اصرار به
 روفسان زیر کشیدن سیگار تا ماسوله در قاتوق باقلا خوردن از کتان، ایران از خرید تا گلی گل روسري و شمال
 ي لهجه با خواندن ”نخوام تره“ از ،”sway“ با رقصیدن والس تا زمین، در شمالی زنان رقص دیدن از رونیز،

 استخر از گرفتن عکس تا رود آب نمک در سواري دوچرخه از شهرها، بین مسیر در لانا با همخوانی تا گیلکی
  !لاهیجان

  !داشت خواهد تازگی ابد تا شمال اما رفت؛ خواهند و آمد خواهند آدمها .گذشت خواهد سالها
 باد .نالا از مناسب آهنگی کردن پیدا مشغول یزدان و بود شده، آب پر و تمیز استخر در سایه هفته یک از بعد حالا
 دمایش و بود متلاطم اي فیروزه آبی ویلا؛ استخر در .میخورد غل آن سطح روي و آورد می در بازي باز آب روي
 آب شد؛ بلند موزیک صداي .میشد شنیده ویلا بیرون از هایی خنده .میخورد آب حریر به تنش حرکت هر با .گرم

 روي گرمی نفسهاي کرد؛ احساس شکمش روي دستی گرماي .پذیرفت خود در را دیگري حضور و خورد تکان
  !یزدان کمم برات من: گفت دختر .گردنش

 ؟ چرا -: نشست اش شانه روي مرد چانه
 بوسیب منو میخواي تو وقتی و شم بلند باید ببوسم من قراره وقتی چون -: داد تکیه او گیجگاه به را سرش دختر
 شی کوتاه باید
 هکوتا من یبار .شد همدیگه قد هم باید رسیدن بهم براي یعنی !همین یعنی مشترك زندگی -: داد پاسخ مرد

  !تو یبار میشم
  !نمیشی کوتاه که تو -: شد خیره یزدان چشمهاي به و برگشت دختر

  !میخندید همچنان یزدان و ایستاد می دنیا کاش خندید؛ مرد



 یهتک استخر هاي دیواره به و شدند خسته کرد خالی او روي را استخر آب کل تقریبا یزدان و گذشت که اندکی
 .گذاشت او سر روي سر یزدان .بست را چشمانش و گذاشت یزدان ي شده خیس ي شانه روي سر سایه .دادند
 روي دیگري ي قطره .گشود را اش تیره چشمان .شد تر دختر ي گونه .آمد می هنوز لانا صداي .زد لبخند سایه
  !یزدان -: زد صدا آرام سپس .نگریست بارانی آسمان به دختر .چکید آب
 ؟ جانم -: برداشت او سر روي از را سرش مرد

 میاد بارون داره: گفت ذوق با سایه .شد پخش آب روي دیگري ي قطره
 ارونب شمال که نیست باریم اولین ... میاد بارون همیم کنار وقتی که نیست باري اولین: گفت حالت بی یزدان
  !میاد
  !میاد بارون و ... عسل ماه اومدیم ... همیم کنار استخر توي منوتو که باري اولین اما: گفت سایه

 بیارم حوله برم من تا اینجا بمون حالا !میاد بارون همیشه که ما داستان توي: گفت و خندید یزدان
 کنار صندلی روي از دیگري ي حوله سپس .انداخت خود دوش روي اي حوله و آمد بیرون استخر از خود سپس
 او و پیچید سایه دور دست یزدان .رفت فرو حوله در و آمد بیرون آب از دختر .رفت سایه بسمت و برداشت استخر

 نمک ردیف شامو من تا بگیر دوش یه برو: گفت و داد نشان را دري یزدان شدند که ویلا وارد .کرد هدایت بداخل را
 ؟ بلدي غذا مگه: گفت میرفت حمام بسمت که حالی در سایه .رفت آشپزخانه به خود سپس
  !میخوردم گرسنگی سالو 4 این تمام نه: گفت میکرد نگاه داخلش به که حالی در و گشود را یخچال در یزدان
 بسته یک و مرغ تخم چند یزدان .بست را حمام در و برداشت خود دور از را حوله میخندید که حالی در سایه

 .مژده محبوب غذاي شد؛ مرغ تخم سوسیس کردن درشت مشغول سپس .درآورد سوسیس
 قاشق دو کابینت از بعد .شکست آن داخل را ها مرغ تخم هم بعد .داد تفت ماهیتابه در کرد خورد را ها سوسیس

 هال بروي ور کابینت به .بیایند ویلا این به نفري دو که بود نیامده پیش این از قبل .برداشت لیوان دو و چنگال و
 ایهس چرا حالا .بیاورد اینجا به عسل ماه براي را مژده روزي که بود شده شریک دوستانش با را ویلا این .شد خیره

 سعک تابلوي به .است شده برخورد او با زاپاس مثل که میفهمید اگر نمیشد حال خوش قطعا سایه؟ بود آورده را
 ؟ میکرد درست را اش قدیمی عشق محبوب غذاي اش کنونی عشق براي داشت چرا شد؛ خیره مقابلش
 يرو هنوز هامون گیتار .افتاد پذیرایی ي گوشه گیتارء به چشمش .داد حرکت چشمانش مقابل قاب از را نگاهش

  !بود پایه سه همان
 .دمیباری استخر به باران و بود میش و گرگ هوا .کشید آغوش در را گیتار و رفت بیرون آشپزخانه از اختیار بی

 .بود رفته در کوکش .کشید گیتار هاي سیم بر دستی بود شده خیره استخر به که حالی در و نشست پنجره مقابل
 را واه شدن تاریک که بود مشغول آنقدر .هامون گیتار کوكء به کرد شروع سپس کشید؛ دست ها سیم بر دوباره

 لکهب نشده قطع تنها نه باران بارش .زد زانو یزدان مقابل دختر .آید می بسمتش سایه که کرد حس تنها .نفهمید
 ي سایه .نگریست سایه به و گرفت نگاه شده کوك گیتار از یزدان .بود قبل از تر تاریک حالا هوا و بود شده بیشتر
 صداي .زد لبخندي سایه .میباریدند او رخ نیم روي داشتند ابرها گویی .بود افتاده زن صورت روي باران بارش

 بخندل متقابلا نیز یزدان .میگذشت گیتار هاي سیم لاي به لا از میخورد پنجره و چوبی سقف به که باران قطرات
 تویی هرگز، نمیشه پر/ من قلب توي تو پاي رد جاي“ -: خواند و کرد کج سر سایه .کرد زدن ساز به شروع و زد

 ”من تمام



 بودن بودن، دلیل تک/ توست موي تار قلبم تار کوك“ -: خواند ادامه در و زد او خیس ي طره بر دست یزدان
 ”توست کنار
 رشدیدت افغانو بلک بوي !روزها آن بود شده عادت بد ماند؛ لبهایش شدن گرم منتظر و بست را چشمانش سایه
 ... لعنتی -: شد خشک یزدان صداي با که نشست دختر لب روي لبخندي .شد

  !سوخت -: میرفت گاز بسمت سراسیمه که شد خیره یزدان به و گشود را چشمانش مبهوت دختر
 ؟ حالا کردي درست چی: پرسید میگذاشت پا آشپزخانه به که حالی در و شد بلند جا از سایه

  !البته نسوخت زیادم -: میزد حرف خود با داشت گویی بود؛ ایستاده گاز مقابل و او به پشت که یزدان
 ؟ یزدان -: کرد حلقه او کمر دور دست و شد یزدان نزدیک سایه

 ؟ جانم -: داد پاسخ سستی لحن با شد؛ شل بود پیچیده ملاقه دور که یزدان دست
 ؟ کردي درست چی پرسیدم -: گذاشت مرد کتف روي را سرش سایه

 ؟ دیگه میخوري ... مرغ تخم سوسیس -: برگشت و کرد باز هم از را دختر دستهاي یزدان
  !بخوري تو اگه -: انداخت بالا ابرو سایه

 نمیخورم من -: آورد فرود کابینت روي او طرف دور را دستانش و چسباند کابینتی به را دختر یزدان
 ؟ بخوري میخواي چی پس: گفت معتجب دختر

 رو تو: گفت میشد خم او روي که حالی در و تابید کمر روي دختر .برد جلو سر مرد
  !مسخره -: خندید دختر
 در سپس .رفت عقب بود گرفته نظر زیر را دختر شده ریز چشمهاي با که حالی در و زد جذابی لبخند یزدان
 کن ردیف رو چیزا بقیه تو ... گذاشتم لیوان و چنگال قاشق: گفت میرفت گاز بسمت که حالی
 سپس .گذاشت سبد داخل و برداشت تکه چند ها نان ي کیسه داخل از .انداخت بالا شانه و زد لبخند سایه

 که خورد بزرگی هاي بطري به چشمش و بردارد نوشابه برد پیش دست .گشود را آن در و رفت یخچال بسمت
 که تنمیدانس .نداشت خوبی ي خاطره یزدان مستی از دوید؛ قلبش زیر حسی .بود انگلیسی هایی نوشته رویشان

 صندلی یک روي سپس .برداشت را نوشابه بزند حرفی اینکه بی !داشت نخواهد خوشی ي خاطره هم این از بعد
 را انین دیگر دست با بود گرفته دست یک با را ماهیتابه که حالی در یزدان .کرد پر خود براي لیوانی و نشست

 در سایه .شد بلند جا از ناگهان که بنشیدند صندلی روي خواست .داد قرار آن روي را ماهیتابه و گذاشت میز روي
 ؟ شد چی: گفت میزد چنگال به سوسیسی که حالی
  !اینجاست چی ببین ... یادم خیارشور -: گشود را یخچال در یزدان
 بدست بطري دو که حالی در یزدان .شود تکرار هامون و پرتو عروسی شب نمیخواست بست؛ را چشمانش سایه

 سیب آب و آلبالو آب: گفت آمد می کانتر بسمت
 ؟ نرفته یادت یچیزي: گفت سایه

  !خیارشور: گفت درنگی از بعد سپس .نهاد میز روي را ها بطري یزدان
 ؟ مهمتره من نظر از خیارشور: گفت دلگیر سایه .رفت یخچال بسمت بعد

 ؟ نظر کدوم -: نهاد میز روي را خیارشور شیشه یزدان
  !متنفرم مست مرد از که گفتم -: کرد نگاه ها بطري به سایه



 نمیخوریم زیاد نباش نگران -: نشست کانتر پشت یزدان
 ؟ نمیخوریم -: انداخت بالا ابرو سایه

  !متنفري مستم زن از که نگفتی -: آورد در خرید کیسه از را چیپسی یزدان
 نمیخورم من ... یزدان نه -: کرد رها ماهیتابه در را قاشق سایه

  !ها میچسبه مرغ تخم سوسیس با؟ چرا -: گشود را بطري در یزدان
 وقتی اما ... کنم مجبورت نداري دوست که کاري به نمیخوام -: شد خم اندکی یزدان .کرد نگاهش حرص با سایه
  !نداره ایرادي منی کنار

  !کرد سیب آب از پر را دختر لیوان و رفت عقب سپس
 ”.نداشت ایرادي چیز هیچ بودم او کنار وقتی ... منی کنار وقتی“
 

*** 
 

 ندکیا خوردن میدانست تنها .شدند دراز تلویزیون کنار مبل روي کِی نمیدانست است؛ گذشته چقدر نمیدانست
 شدت از حالا و بود رقصیده ”ترامادول“ با یزدان آغوش در را زیادي مدت که بود کرده هایپش آنقدر سیب آب از

 دشبلن پیراهن چرا نمیدانست .بود او تنومند ي شانه روي سرش .بود شده پهن مرد بازوان میان عریان نیمه گرما
 درآنق پیچید خانه در شاهین صداي وقتی میدانست تنها .است عریان مرد و تنش یزدان پیرهن است؛ زمین روي
 ؟ یزدان: گفت کشداري لحن با و بست را خمارش چشمهاي .شدند خسته که جنبیدند هم کنار
 ؟ جانم: داد پاسخ زن از محکمتر و پیچید او ظریف ي شانه دور تر محکم را دستش مرد

 ندارم دوسِت مستی وقتی: گفت کشدار لحن همان با دختر !بود تر تجربه با اما بود خورده سایه ي اندازه
  !بودي گفته دیگم یبار اینو -: شد خم جلو به و برداشت او دور از را دستش یزدان

 ... ونهمیم سیر ترشی مث مشروب میگفت همیشه مامانم: گفت دختر .بلعید را آن و برد فرو ماست در چیپس بعد
  !میکنه خفت بوش نخوري خوردن همه که جمعی توي اگه

 اناپهک به را سرش دختر .بگوید چیزي مستقیم مادرش از سایه آمد می پیش کمتر نوشید؛ جامش از اندکی یزدان
 ؟نه خوبه جاش -: داد تکیه

 بسه دیگه امشب برا -: کرد نگاهش دلسوزي با یزدان .گرفت مرد سمت را جامش و شد خم سپس
 :کرد دور او دهان از را بطري هول با یزدان .کشید سر و برداشت را بطري لجباز با سایه

 !”ران آهسته کاروان اي“ -
 ودب زنده کاش -: کرد نگاهش خمار چشمان با سایه .بچکد دختر گردن و لبان روي قطره چند شد باعث اینکارش

 تا هازخم بعضی که بدانید تا باشید داده دست از را عزیزي باید کشید؛ آهی مرد .میزد زار تنش به یزدان پیرهن
 یا اون آغوش اگه: گفت کشدار .گذاشت او ي شانه روي سر و کرد حلقه یزدان دور دست سایه !نمیابند التیام ابد

 نمیکردم پیدا احتیاج کسی آغوش به من بود بابام
 وا کتف روي دست بگوید چیزي اینکه بی یزدان !اندازد می غلط به را انسان گاهی کسی بی بود؛ واضح پیام

 کردم اشتباه تو با یبار من -: آمد بیرون او آغوش از سایه !بود کس بی هم او میکشید؛



 باز“ -: داد ادامه گرایانه اغوا و رفت عقب دختر کند حرکتی خواست تا یزدان .رساند صفر به را شان فاصله سپس
 ”میکنم تباه را خود زندگی/ میکنم اشتباه تو با

 ”کن تباه را خود زندگی/ کن اشتباه من با باز“ -: داد هل کاناپه روي نرم را دختر یزدان اینبار
 

*** 
 

 و ردک جابجا ستار با را شیفتش سختی به .بود داغ تب از تنش کل .بودند بازگشته رامسر از که میشد روز چند
 که زنی میخوابید؛ کنارش هرشب زنی حالا اما .کرد حس را خانه سرماي گشود که را در .رساند خانه به را خود
 !ودب کرده نشین ته فکرش در را ته و سر بی افکار خستگی باز .بود یزدان اش خوابه هم تنها که زنی !نبود هرزه

 .کرد پرت تخت روي را خود و رفت خواب اتاق بسمت کنان لخ لخ .انداخت اي قهوه مبل روي و درآورد را لباسش
 نگاهش کهربایی .آمد می مرغان پرواز صداي .میگرفت اوج کم کم داشت میگرنش و میکرد خس خس اش سینه

 .بود تنها باز و بود شده شدید میگرنش باز .اندیشد بی سایه دستهاي به کرد سعی و کرد خاموش را
 داشت سایه داد؛ تکان را اش خوردگی سرما از خمار چشمان !بیدار یا است خواب است؛ گذشته چقدر نمیدانست

 .افتادند هم روي چشمهایش؟ بود خواب یا میکرد نوازش را موهایش بلندش انگشتان با که
 حتما کرد؛ نگاه خود به .آمد می صدا بیرون از .میکرد درد تنش کل سرش بر علاوه حالا .گذشت ساعتی چند
  !بود پوشانده او بر لباسی سایه
 در را سایه قامت .برخاست جا از و پیچید خود دور را پتو !تیر ي هفته در هم آن .آمد می سرد نظرش در هوا

 لبخند و برگشت او حضور حس با سایه .داد تکیه در چهارچوب به و رساند آنجا به را خود آرام آرام .دید آشپزخانه
 ؟ بهتري -: گذاشت او دست روي دست لبخند حفظ با سایه .نشست کانتر پشت صندلی روي یزدان .زد

 آب یمول تا میکرد پشت او به که حالی در سایه .کند نگران را او نمیخواست داد؛ تکان مثبت نشانه به سري یزدان
 عزیزم برو ... بیارم آبلیمو شربت برات تا کن استراحت برو: گفت بگیرد
 ... همینجا خوبه نه: گفت گرفته صداي با یزدان
  !باشم تو پیش میخوام -: کرد اعتراف صادقانه یزدان .شد او به خیره نافذش نگاه با و برگشت سایه

 چانه زیر دست میکرد نگاهش خیره که حالی در بعد .گذاشت او مقابل لیوانی و نشست سایه لبان روي لبخندي
  !چونیوم زیر دست خانوم نهاد؛

 ؟ ریختی تلخم لیمو -: بود دلپذیر سرمایش .پیچید لیوان دور را دستش یزدان
 نکنه اذیتت تلخیش که ریختم عسل -: زد لبخند او عجیب لغات ي دایره به سایه .برد دهان به را لیوان
 بس/ حرفام آخر و اول بوده تو اسم همیشه“ -: کرد زمزمه و داد تکان را سرش آرام سایه .نوشید اي جرعه یزدان

 ”نفسهام داره تو عطر خوندم رو تو اسم که
 .نوشید دیگر اي جرعه یزدان

 ”عاشق هاي گونه سرخه تو، از که شرمی همون تو / شقایق صحرا یک قد قشنگت حرفاي عطر“ -
 ”ریایی بی پاکه رنگ چشاته رنگ من شعر“ -: داد ادامه و نهاد او شانه روي را سرش آرام سایه

 ”کهربایی زرد رنگ دیدم، که رنگی بهترین“ -: نگریست او بیماري از سرخ و خمار چشمهاي به



 یشود،م سرد کنند اي توجه بی او به اگر که لیمویی بود؛ گرفته را تلخ لیمو زهرء عسل گویی .زد لبخند یزدان
 ... میشود تلخ

 یکردندم نوازش ابد تا سایه دستان اگر میشد چه داد؛ تکیه صندلی پشتی به را سرش و بست را چشمانش یزدان
 ؟ را اش خسته هاي شانه

 
*** 

 
 .بود خواب سایه حتما .کرد نگاه اش مچی ساعت به .آمد بیرون آسانسور از خسته .گذشتند هم پی در روزها

 رجلوت کمی .آمد می نوري هال از .بود روشن نیمه خانه .گشود را در بیصدا و آرام و برداشت کیفش از را کلیدش
 ؟ سایه -: زد صدا آرام یزدان .میکشید رخ به را سایه ي مچاله و ظریف اندام و بود روشن آباژور .رفت

 ؟ اومدي کی سلام،: گفت درد از گرفته صدایی با .خورد تکانی دختر
 ؟ خوبه حالت ... الان همین -: نشست کناپه روي کنارش یزدان
 نیستم خوب اصلا ... نه -: نالید سایه

 ؟ داري درد؟ چرا: پرسید نگرانی با یزدان
 میکنه درد دلم زیر ... آره -: کشید هم در را اش چهره سایه

 ؟ پریودي: پرسید آهسته جدیت با یزدان
 که تابوهاییست از مملو ما سرزمین ... خب اما بودند آورده پایین را صدایشان که نبود خانه در دو آن جز کسی

 ؟ یزدان ... آخ ... آره: گفت درد با سایه .نمیشوند شکسته هیچگاه
 ؟ دلم جان: گفت عاشقانه و نگران نگاه با یزدان
  !نداشتم درد انقدر هیچوقت؟ میشم اینجوري چرا: پرسید نگرانی با سایه

  !تخت رو نکشون منو انقدر گفتم بهت هی -: کشید او تابدار موهاي بر دستی یزدان
  !؟ میاد بدت تو که نه -: خندید رمق بی سایه

 بده تو براي نمیاد، بدم که من: گفت شیطنت با یزدان
 ؟ داره ربطی چه -
 ؟ صبح از خوردي چی ... کن ولش اینارو حالا ... دیگه بالاخره -

 ... خیار و ماست و مرغ ظهرم ... خوردم کلوچه و شیر که صبحانه ... اووم -: کرد فکر اندکی سایه
 ردمنخو شامم -: داد ادامه یزدان حالت به توجه بی سایه اما شدند باز اش بینی هاي پره .شد سنگین یزدان نفس
 ؟ چرا: پرسید جدیت با یزدان

 خوردم نسکافه فنجون یه فقط ... نداشتم اشتها -
 ؟ گرفتی یاد چی کوفتی دانشگاهه او تو تو ... واي ... سایه واي: گفت بلندي صداي با خشمگین یزدان
 ؟ شده چی مگه: پرسید مظلوم شد؛ متعجب سایه

 ؟ نداري کلت تو عقل تو؟ شده چی: گفت و برخاست جا از خشمگین یزدان



 و بنیاتل الان نباید نمیدونی؟ ها -: میکشید فریاد همسرش حالت به توجه بی که بود یزدان حالا .کرد بغض سایه
  !؟ خوردي نوشابم لابد؟ بخوري دار کافئین و چرب و شیرین چیزاي

  !؟ بگیري شکمتو جلوي نمیتونستی: زد فریاد یزدان .داد تکان را پایینش سرء سایه
  ! ؟میکرد تندي چرا پس میدانست؛ را این که یزدان .میشد اینطور ها وقت اینجور همیشه .شکست سایه بغض
 حالا نکن گریه ... خب خیلی -: بود شده آرامتر کمی
 دیگه بسه -: کشید فریاد کلافه یزدان شد؛ بلندتر سایه هق هق

 زمزمه آهسته .کرد سایه خمیده گردن نزدیک را سرش .نشست کناپه روي نادم یزدان .خورد را هقش هق سایه
 رفتم تند ذره یه ... ببخشید: کرد

 ؟ ذره یه فقط: گفت لرزان صداي با سایه
 دیگه آدمو میکنی عصبی ... ذره یه از بیشتر ... نه: گفت کلافه یزدان

 صلاحته به میگم چی هر من عزیزم، -: کرد پاك را سایه اشکهاي شصت انگشت با
 ببخشید -: پیچید اش بینی زیر black afgano و افترشیو بوي .برد فرو مردش تنومند گردن در را سرش سایه

 ؟ چرا دیگه تو: پرسید لبخند با یزدان
 میکردم ناپرهیزي نباید -

 میخرم جون به ناپرهیزیتم -: بوسید را اش گونه خنده با یزدان
  !؟پس چی خودم؟ ناپرهیزیم فقط: پرسید ناز با و کرد خمار را چشمهایش سایه

 پدر بی نکن بدرم راه از -: چسباند سایه پیشانی به را اش پیشانی .زد قهقه یزدان
 !؟چرا: پرسید شیطان سایه

 میدونی بهتر چراشو -
 برات من تا جا همین بکش دراز تو -: کرد درازش کاناپه روي آرام و گرفت را اش شانه یزدان .زد اي قهقه سایه

 ... قرص و داغ نبات روشم بخوري، بیارم چیزي یه
 ... نمیخورم قرص: پرید حرفش وسط سریع سایه

  !آهن قرص ... نپر بزرگترت حرف وسط -: متقابلا هم یزدان
  !بود رسیده آرامش به بالاخره .بود آسان برایش یزدان کنار خندیدن خندید؛ هم باز سایه

 .بوسید را ساعت رد .درآورد را ساعتش .کشید رویش را پتو .گذاشت تخت روي را سایه خواب جسم آرام اندکی
  !بود گرفته جاي او بازوان میان زیبا چقدر دخترك افتاد؛ پاتختی روي عکسشان به چشمش

 .میشدند واقعی ها”کاش“ کاش ماندند؛ می عاشق و خوب قدر همان ابد تا کاش
  

 میترسم تاریکی از من:  چهارم و بیست فصل
 
“We had nothing to lose, nothing to gain, nothing we desired anymore, except to 

make our lives into 
a work of art. 



 یمونوزندگ اینکه جز نداشتیم، شوقی هیچ دیگه آوردن، بدست براي چیزي نه نداشتیم، دادن دست از براي چیزي
 کنیم هنر یه به تبدیل

Live fast. Die young. Be wild. And have fun. 
 ”باشیم خوش و بشیم مرگ جوون کنیم، زندگی سریع

 
 ساخت بسوي پیش گشود؛ کلید با را در .میساخت را رومانتیک شب یک باید برگشت؛ خانه به دانشگاه از خسته

  !ها عاشقانه
 ذايغ کند؛ درست بادمجان خورشت میخواست .رفت آشپزخانه به .کرد عوض یاسی شلوارکی و تاپ با را مانتویش
 تفت تا خواباند آن در را ها بادمجان و ریخت روغن کمی ماهیتابه داخل .شست را ها بادمجان !یزدان محبوب
 تکابین به .گذاشت پلوپز داخل و شست هم را شده پاك برنج .ریخت آن داخل شسته را گوشت سپس بخورند؛

 ي چهره .کرد نگاه چشمی از .رفت در سمت به هول با .آمد در بصدا زنگ همزمان .نگریست ساعت به و داد تکیه
 شیرینی لحن با حال همان در و رفت کنار .زد وسیعی لبخند و گشود را در .میزد چشمک او به یزدان ي خسته
 نباشی خسته سلام،: گفت
 رد که - سایه باریک کمر دور دست .پیچید اش بینی داخل بادمجان بوي .رفت جلو کمی و داد سرتکان یزدان

 رفت در نیستم، دیگه: گفت انرژي پر لبخند با انداخت؛ -بود شده گرفته قاب کمرنگ یاسی آن
 ؟ چی: پرسید متعجب سایه

  !من خنگ خستگیم، -: میخندید راحت بسیار ها روز آن زد؛ اي قهقه یزدان
 ؟ اي گرسنه خیلی: پرسید سپس .کوفت یزدان بازوي به مشتی سایه

 ؟ چطور -
 ؟ بخوریم شام دیرتر ذره یه میشه که اینه منظورم -: انداخت بالا شانه سایه

  !؟نه که چرا -: برد فرو سایه گردن در سر و خندید شیطنت با یزدان
 او دست از و خندید دلبرانه سایه .انداخت بالا ابرویی یزدان .بوسید را اش گونه و شد بلند پا پنجه روي سایه

 وختهس پدر ببینم وایسا: گفت میدوید مسخره حالتی با که حالی در سپس ایستاد؛ آنجا کمی یزدان .گریخت
 خودت ببین !ها درخته خوده از کرم -: خندید بلند یزدان .رفت خوابشان اتاق داخل به .شد بلند سایه ي قهقه

  !کردي شروع
  !نبود ایم عجله حالا -: زد تکیه در چهارچوب به یزدان .کشید بیرون را هایش لباس کمد سایه .شد اتاق وارد
 دانیز .گرفت بغل را لباس سایه .شد نزدیکش یزدان .برداشت خوابی لباس سپس خندید بدجنسی با سایه

 با یزدان .رفت حمام سمت به و خورد لیز دستهایش میان از ماهی مانند او که بگیرد آغوش در را او خواست
 خري خیلی -: کوبید حمام در به حرص
  !خدا ممنون چیز همه بابت ... ممنون -: کرد زمزمه آرام و چسباند در به را اش پیشانی یزدان .خندید بلند سایه
 را ساتن جنس از زرشکی خواب لباس سپس کرد خشک را خود پیچید؛ دورش را حوله .آمد بیرون حمام از سایه

 یرونب حمام از .بود شام از بعد به اش مزه نمیزد؛ حمام از بعد را لوسیون .بود گرفته بچه روغن بوي تنش .کرد تن
 سایه .بود گذاشته چشمانش روي را ساعدش و بود کشیده دراز تخت روي یزدان .بود تاریک نیمه اتاق .آمد



 ایهس به نگاهی .زد کنار را دستش یزدان .برداشت را شانه .نشست آرایشش میز مقابل صندلی روي .زد لبخندي
 عافیت: گفت مرموزي لبخند با .برخاست سپس و انداخت

 سلامت -: زد لبخندي سایه
 اش بینی تمام بچه شامپو بوي .کرد پشت پر گیسوي آن در دست .زد برق به را سشوار و رفت سمتش به یزدان

 اي قهوه است؛ دیده تابحال رنگی زیباترین که کرد اعتراف دل در یزدان .گرفت فرا را ذهنش تمام نه، که را
 .بود شده مخلوط نم بوي با سشوار داغ باد بوي .شد خم اندکی اختیار بی .است سرکش هاي تره این روشن
 نفس عمیق برد؛ فرو دلبرش موهاي در را اش بینی و زد زانو .گرفت فرا را اتاق سکوت .کرد خاموش را سشوار
 !بچه شامپو این بود، اي آفریده عجب کشید؛ بو هم باز یزدان .سوخت بخشی لذت طور به سایه سر پوست .کشید
 دوست بود، بچه بوي همراه که را نفره دو هاي لحظه این سکون .باشد حال همان در ابد تا داشت دوست

 امش بریم: پرسید .کشید عقب را سرش و زد لبخندي .بود نکرده تجربه را حسی چنین زنی هیچ با .میداشت
 ؟ بخوریم

 نیست بدي فکر -: زد بدجنسی لبخند سایه
 .کرد بلندش و انداخت سایه کمر دور دست حال همان در .برخاست جا از یزدان
 کیکوچ بشقاب سایه .آمد دنبالش به آرام یزدان .رفت آشپزخانه تنگ ته به و خورد لیز ماهی مانند هم باز سایه

 دیس دو .گذاشت سفر وسط هم را نان حصیري ظرف .نهاد کانتر روي لیوان دو و دوغ پارچ یک ماست، سبزي،
 هاند در ریحانی .نشست کانتر پشت یزدان .ریخت آویشن اندکی ماست روي .شد غذا کشیدن مشغول و برداشت
 خود قابلم دیگري بشقاب و او مقابل بشقابی سایه .بود غذا کشیدن مشغول که نگریست سایه اندام به و گذاشت
 ؟ بکشم: گفت خوشرویی با .گذاشت

 میشم ممنون -: برد جلو را بشقابش یزدان
 !یزدان اهنگ مانند بودند، نرم: برد فرو خوشبو برنج در را کفگیر .شد خیره او چشمهاي به .برداشت را کفگیر سایه

 شده مگر ناگهانی چرا هوا بود؛ او ي تیره نگاه مات یزدان .گرفت بشقاب بالاي و کرد بلند را کفیگر .زد لبخندي
 ؟ بود
 و دز لبخندي سایه .بود او نگاه برق به خیره یزدان، چشمهاي اما غلتیدند می بشقاب روي آرام آرام برنج هاي دانه

 میکنین شروع: گفت لوندي لحن با سایه .کشید پایین کمی را پیرهنش ي یقه یزدان .کرد قطع را چشمی تماس
  !عزیزم
 کشید عمیقی نفس .انداخت بشقاب به نگاهی و داد قورت را دهانش آب !میخورد کافور غذا بجاي کاش ... !عزیزم

 خنده با ایهس .کشید بو لذت با و بست را هایش چشم .گرفت اش بینی نزدیک را بشقاب .بنشاند فرو را التهابش تا
  !میشی اینجوري بادمجون خورشت یه با تو که نمیکنم درست غذا اصلا من میکنه فکر ندونه کی هر: گفت
 میکنی درست وقتا گاهی ... اصلا حالا نه -: کرد خوردن غذا به شروع و برداشت چنگالی و قاشق یزدان
 نکن -: آورد بالا را هایش دست خنده با یزدان .کند پرتاب او سمت خواست و برداشت را چنگالی خنده با سایه
 روانی
 نگو اینو هیچوقت دیگه -: افتاد پایین دستهایش .شد محو سایه ي خنده
 ... ناراحت نمیدونستم -: شد خشک هم یزدان لبخند



 نیست مهم -: داد فشار روي را چشمانش سایه
 بخور غذاتو: گفت لبخند با بعد

  !نبود درست وسط این چیز یک .کرد خوردن به شروع بعد .داد کش را لبهایش واقع در زد؛ لبخندي یزدان
 برداشت؛ را ها بشقاب یزدان .خوردند را غذایشان سایه دل ته از هاي خنده و یزدان سروته بی هاي حرف میان
 یهسا کردي ناپرهیزي خیلی امشب -: خندید یزدان .بست پیشبند سایه !میفهمید را ”جان نوش“ مفهموم تازه

  !خانوم
 یزدان آقا کن خشک میشورمو که ظرفایی من، دست ور وایسا اینکار بجاي -
 چشم به اي: گفت اضافی ترکیب این از نفرت با

  !مسخره ... نریز مزم -: خورد را لبخندش سایه
  !شدي عصبی چه -: زد بلندي ي قهقه یزدان
 ؟ من -: داد بدستش خیس هاي چنگال و قاشق سایه

  !من باباي زن نه -: شد کردن خشک مشغول یزدان
 بشقاب دو
 ؟ چطوره اون راستی -

 دیس دو
  !خوب خوبه -

 ممنون -: کرد باز را پیشبندش .شست را دستش سایه
 ... کاري واسه -: داد توضیح حوصله بی یزدان
  !اجبهو تشکر ... میگی مزخرف ... نکنم تشکر وظیفته که کاري واسه میدونم آره،... آره -: پرید حرفش میان سایه

 هشد تنگ برات دلم: گفت قراري بی لحن با و کرد او پرپشت موهاي در سر .گرفت آغوش در را او پشت از یزدان
  !سایه
  !شنیدي منو صداي ظهر که تو !وا: گفت اش کودکانه افکار و مظلومیت تمام با سایه

  !؟ دیدن مانند بود کی شنیدن: گفت شیطنت با یزدان
 بی و کلافه و کشید عقب یزدان !میشد گرمتر داشت مدام هوا .زد قهقه بلند بود دریافته را او منظور تازه که سایه

 ؟ بخوابیم بریم: پرسید مقدمه
 عزیزم بریم -: کرد زمزمه و بوسید را او زبر ي گونه آرام .زد لبخند سایه
 روي آرام .کرد عوض شلوارکی با را لباسهایش یزدان .نشست آرایش میز پشت آرام سایه .شدند خواب اتاق وارد

 فرا را تاقا آرام فضاي لوسین مطبوع بوي .بود زدن لوسیون مشغول طمانینه با که نگریست سایه به .خوابید تخت
  !marlboro و black afgano به شبیه بوي بود؛ گرفته
 یونلوس به آغشته که سایه گندمی و ظریف بازوهاي و پاها به آباژور نور .بود موجود صداي تنها ساعت تیک تیک
 حس اینطور او شاید یا .بود شده گرمتر هم باز هوا شد؛ قرار بی مرد .میساخت تبدارتر را یزدان و میخورد بود

 ؟ جان سایه: گفت کلافگی با !میکرد
 ؟ جانم -: داد پاسخ نرم سایه



 کن تمومش -: کشید اي کلافه نفس یزدان
 ؟ رو چی: پرسید ناز با سایه
  !لعنتی هواي

  !رو شبانه زدن لوسیون این -
 چشم -: زد لبخند لوندي با سایه

 داغتر هوا .انداخت پایین را آن .گرفت دست در را اش زرشکی لباس از بند یک و برد پیش دست .برخاست جا از
  !سرختر یزدان چشمهاي و شد
  !بود یزدان دل بند شد انداخته پایین که دیگري بند

 
*** 

 
 کنار در .بود روشن آباژور یک تنها .میش و گرگ هوا و بود بامداد چهار ساعت .بود بارانی هوا بعد روز صبح

 رهخی دیوار روي شان عروسی هاي عکس به یزدان .بودند نشسته دیوار روبه خوري ناهار گرد میز پشت یکدیگر،
 مسائل دست، به اتود دیگر دست با و داشته نگه را قهوه فنجان دست یک با هم سایه .مینوشید چاي و شده

 عجم در ساکت اي صبحانه .آمد می نم بوي و باران صداي سرشان پشت از .میکرد حل را فیزیک ي شده تلنبار
 از سپس .گذاشت میز روي را چایش لیوان یزدان .بیایند شان خانه به غزل و پرتو بود قرار .بود راه به کوچکشان

 برم دیگه من خب -: برخاست جا
 باش خودت مواظب: گفت و بوسید را گاهش گیج یزدان .زد لبخندي و کرد بلند سر کتابش روي از سایه

  !خداحافظ: گفت زیر و شد خیره در به سایه .شد خارج خانه از بماند زن پاسخ منتظر اینکه بی سپس
 خانه در صداي تنها .گذشت چگونه زمان نفهمید که شد درس غرق آنقدر .برد فرو کتاب بر سر دوباره سپس
 .بودند آمده وقت سر چقدر غزل و پرتو رفت؛ ورودي راهروي سمت به تعجب با .شود خارج افکارش از شد باعث

 سرجا .گشود را در و زد لبخندي دید که را پرتو سیاه مانتوي و شال کرد؛ نگاه چشمی از اطمینان براي هم باز
 .شد میخکوب

 زا را تکلمش قدرت سایه .بود یخ چشمانش رنگ مثل نگاهش شد؛ خیره سایه متعجب چشمان به برگشت زن
 ؟ داخل نمیکنی دعوتم: پرسید و انداخت بالا را حالتش خوش ابروي زن .بود داده دست
 پاهایی .نمایان سفیدش پاي ساق و شد خانه وارد زن .رفت کنار حرف بی سایه .داشت گیرایی و خشدار صداي
 .ودندب سرخ و کوچک و برجسته لبهایش .بلورین گردنی و داشت اي زنانه ي تنه بالا .باریک کمري و داشت قلمی

  !تویی سایه پس -: تحقیر سراسر نگاهش و بود بلوند کوتاهش موهاي
 زا خوشگلتره باید یزدان زن میکردم فکر -: داد ادامه و زد پوزخند .میشد یافت جذابش صداي سراسر در تحقیر

 بود خوشگلتر تو از ایکبیریم اون حتی ... بود دوست سونیا با میرفتم داشتم وقتی ... باشه اینا
  !احمقن خوشگلا -



 گلخوش من بنظر ... بوده ایکبیریا اون از یکی خودش حتما گفته بهت اینو هرکی: گفت سپس .شد متعجب زن
 انتخاب چرا را تو اما نمیدونم ... منه نظر مثل نویدم و یزدان نظرء اما نمیدونم رو تو !عاقله زشت از بهتر احمق
  !بودم خوشگلتر تو از من حداقل ... کردن
 ببرید تشریف و کنید جمع رو خوشگلیتون: گفت حرص با سایه

  !کردي بیرون منو بفهمه وقتی بیاد خوشش یزدان نکنم فکر -: زد پوزخند زن
  !کردید توهین زنش به بفهمه وقتی بیاد خوشش یزدان نکنم فکر منم -: گشود را در سایه

 این ... جون دختر کن گوش خوب -: شد خیره او ي تیره چشمان در اش یخی چشمهاي آن با و رفت جلو زن
  !دنیان شوهراي بدترین ناصر یگانه مرداي ... واست نمیمونه مرد

 بآ .لرزاند را تنش در شدن کوبیده صداي که بگوید چیزي خواست و بست را چشمانش .شد خشک سرجا سایه
 پرتاب رنگشان سبز ي کاناپه روي را خود .میترسید جاده ولگرد هاي سگ مثل داد؛ قورت سختی به را دهانش

 .رفتگ را یزدان ي شماره و برد هجوم تلفن بسمت فکر بی؟ میکرد باید چه زد؛ تکیه دستش روي را سرش و کرد
 ؟ میگفت باید چه خورد؛ بوق یک
 ؟ شود عصبانی یزدان نکند خورد؛ بوق دو
 ؟ میکرد قطع باید خورد؛ بوق سه

 ؟ یزدان: گفت ترس با .شد برداشته گوشی ... را تماس باید خورد؛ بوق چهار
 ؟ جانم -: پیچید گوشی در گرمش صداي
  !که بود نشده چیزي ریخت؛ می بهم را او اعصاب نباید .بود محض اشتباه یزدان با تماس

 برس کارت به برو هیچی -
 بگو ... تویی من کارء -

 بپرسم حالتو خواستم فقط ... هیچی -: شد خیره خوري ناهار میز به سایه
 ؟ افتادي ما یاد که نیومدن دوستات هنوز -: شد متعجب یزدان صداي

 ... خدافظ ... برسن باید دیگه الانا: گفت حواس بی
 نگرفتی سئوالتو جواب هنوز؟ کجا: گفت خنده با یزدان
 ؟ سئوال کدوم: پرسید گیج

 ؟ خوبی تو ... خوبم منم -: زد قهقه یزدان
 منتظرتم شب -: رفت قنج او ي مردانه ي خنده زنگ از دلش اضطراب میان

 شبم دلتنگء چقدر که آخ -
 همینطور منم: گفت حواس بی میرفت در بسمت که حالی در سایه و درآمد بصدا آیفون زنگ

 ... شه شب بذار ... پرت حواس باشه -: خندید یزدان
 هچ هلن .داد تکیه در کنار دیوار به .کرد قطع را تماس ”خداحافظ“ گفتن از بعد و گشود را در .بودند غزل و پرتو

 جانهی با و شد وارد غزل که کردند پرسی احوال و سلام .آمد بسمتش لبخند با پرتو و شد گشوده در؟ میخواست
  !خبر خبر: گفت
 ؟ چی: پرسید بود نیامده بیرون شوك از هنوز که سایه



 برگشته هلن -: زد شیرینی لبخند غزل
 گویی که پرتو .افتاد راه هال بسمت و کرد پشت آنها به حواس بی .نشست سایه دل به ترس هم باز ... بوم

 ؟ بشه چی که برگشته: گفت بود کرده حس را او اضطراب
 من زندگیء رو شه خراب که -: شد پهن رنگ سبز کاناپه روي دوباره سایه
 حرفیه چه این -: رفت بسمتش و کرد اخم غزل
 کنه تصویه که اومده؟ میگم دورغ مگه: گفت سایه .بود خیره جایی به شده ریز چشمانی با سینه به دست پرتو
 رو چی: گفت هول با غزل
 نکرده تصویش حالا تا که رو حسابی همون -: شد خیره متفکر پرتوي به سایه
 زد پیش وقت خیلی حسابشو قید اون -: شد خم سایه مقابل غزل
  !هست حسابی پس -: زد پوزخند سایه
  !زد دستی یه بهت -: دوخت غزل به و گرفت زمین از را نگاهش پرتو
 کنه خراب اینکه نه ... بسازه که اومده: گفت سپس .کرد بدل و رد سایه و پرتو میان نگاهی شوکه غزل

 نمیگفت اینو که لحنش -
 ؟ زدي حرف باهاش تو: پرسید درشت چشمانی با غزل

 
*** 

 
 ؟ سایه -

 از تازه احتمالا .برید را خوابش یزدان صداي و بود تختشان روي .بود شده تاریک هوا بست؛ را چشمانش
 خود ایهس رفتند پرتو و غزل که وقتی از .بود شده متعجب نکردنش استقبال و سایه نبود از و بود آمده بیمارستان

 .است خوششان دوران پایان این که میگفت او به حسی انگار بود؛ انداخته تخت روي را
 ؟ سایه -

 ؟ اومدي کی -: نشست تخت روي .بود شده آهسته حالا که بود یزدان صداي
 الان همین -: کرد روشن را چراغ بود داده تکیه چهارچوب به که حالی در یزدان

 که حالی در و گرفت چهارچوب از را اش تکیه یزدان .فشرد هم روي را پلکهایش او و زد را سایه چشمان نور
 داریم چی شام -: رفت کمد بسمت میکرد باز را لباسش هاي دکمه
 رفت یادم: گفت سپس کشید؛ هین سایه

 ؟ پیتزا یا مرغ تخم سوسیس ... نداره عیبی -: کرد تن از را لباس یزدان
 نیستم گرسنه من ... میخواي هرچی -

 میشی گرسنه -: کرد پرت تخت روي و درآورد را کمربندش یزدان
 نیست جالب شوخیشم -: داد تکیه تخت تاج به زد جانی بی لبخند سایه

  !ندارم شوخی من -: کشید پایین را آن زیپ سپس گشود را شلوارش دکمه یزدان



 کردمی پا به یزدان که نارنجی شلوارکی دیدن با که بیاورد اي بهانه میخواست سایه .درآورد پا از را شلوارش بعد
 ؟ موشه میخندي من به: گفت یزدان .زد قهقه

 بخندل یزدان .برد پناه هال تنگء به ماهی مانند هم باز سایه که برداشت خیز بسمتش سپس و کرد تن تیشرتی
 دیگه شدم پیر -: زد اي خسته
  !گرفتی جوون زنء نشدي، پیر: گفت ناز با و کرد نگاهش شانه بالاي از سایه

  !گوشت و قارچ پیتزا یه: گفت و انداخت او آغوش در را تلفن سایه که برداشت خیز بسمتش باز یزدان
 .دش دادن سفارش مشغول و رفت آشپزخانه به سپس .گرفت را فود فست ي شماره میخندید که حالی در یزدان
 به چشمش و برگشت ناگهانی یزدان .میرفت پهنش هاي شانه ي صدقه قربان و بود مرد بلند قامت ي خیره سایه
 خداحافظ ممنون: گفت و زد لبخندي .افتاد سایه نگاه

 ورحض و نشست سبز کاناپه روي یزدان .زد لبخند جهت بی و خود بی سایه .نهاد کابینت روي را گوشی سپس
 اش مردانه ي سینه روي سایه سر و پیچید زن ظریف هاي شانه دور دست .کرد احساس خود کنار را سایه

 یزدان: گفت احتیاط با سایه گذشت که اي دقیقه چند .بوسید را دختر موهاي روي .نشست
 جانم -: کرد او موهاي با بازي به شروع یزدان
 اومده هلن -: پیچید او دور محکمتر را دستش سایه

 ؟ میدونی کجا از تو -: داد ادامه حرکتش به دوباره سپس .شد متوقف اي لحظه براي یزدان دست
 زد زنگ: گفت حال همان در و برخاست جا از یزدان .درآمد صدا به آیفون زنگ که کند باز دهان خواست سایه
 ؟ خونه

 اینجا اومد: گفت تردید با سایه .گشود را در سپس
 ... غلطی چه -: شد مبهوت یزدان

 سفارشتون آقا -
 کی: گفت آمد می هال به غذا ي کیسه با که حالی در سپس .کرد حساب را غذا پول و برگشت مبهوت یزدان
 ؟ اومد
 در چشم یزدان با میکرد سعی که درحالی .درآورد را پیتزا هاي جعبه .گرفت را کیسه و کرد دراز دست سایه
 ؟ نیورد نوشابه: گفت نشود چشم
 ؟ اومد کی پرسیدم -: داد بدستش را بطري و شد خیره او چشمان به یزدان
 نیوردم لیوان -: شد خیز نیم سایه

  !نمیکنم تکرار دوبار رو حرفی من -: کرد نشستن به وادار را او و گرفت را دستش مچ یزدان
 امروز -: انداخت پایین سر سایه

 ؟ کِی -: کشید عربده یزدان
 صبح -: بست را چشمانش سایه

 ؟ نگفتی من به چرا -: نشست سبز کاناپه روي خشم با یزدان
 نبود مهمی چیز: گفت و گذاشت پا روي آن برداشت؛ اي جعبه و شد خم سایه

  !؟ نبود: گفت حرص با یزدان



 نه -: ریخت پیتزا روي و برداشت را قرمز سس آرامش با سایه
 ؟ نگرانی چی از تو -: گرفت او دهان جلوي و برداشت برشی سپس
 ؟ چی که برگشته یکاره -: کشید عقب را سرش یزدان
 اینجان خانوادش -: بود داشته نگه را برش سماجت با سایه

 ... میشناخت خانواده اگه اون: گفت خشم با و گرفت او دست از را برش یزدان
 ؟ دافتا شما بین اتفاقی چه -: گرفت او دست از را پیتزا انتهاي سایه .داد قورت و جوید پیتزا همراه به را حرفش

 و دش عاشقت هلن که گفتی اونجایی تا تو: گفت دوباره نشنید که چیزي .ماند یزدان پاسخ منتظر و خورد را آن
 خط هیچ نمیتونم؟ یزدان چیه جریان ... بوده اون عاشق هلن بود گفته بهم نوید قبلا ... روندي خودت از اونو تو

 کنم پیدا عشق تا دو این بین ربطی
 ي گزینه بدترین سراغ رفت همینم برا بسوزونه منو خواست اون ... نداره وجود ربطی خط چون: گفت یزدان

  !نوید یعنی ... موجود
 دگیمزن توي نمیومدي تو اگه -: گفت مقدمه بی میکرد سایه دهان در که حالی در و برداشت پیتزا برشی سپس

 ... بري اگه اومدي، که حالا ولی ... میمردم تدریج به
 نمیرم -: گرفت او به رو را برش ي ادامه سایه

 ... بري اگه -: داد گوشش پشت را او پریشان موهاي یزدان
 نمیرم جا هیچ من ... نمیرم -: داد تکان او جلوي را برش سماجت با سایه

 خوبه: گفت و شد خیره او چشمهاي به یزدان
 خوبه خیلی -: زد آن به گازي سپس

 
*** 

 
 هم ایهس .نمیزد بود افتاده آنها بین که اتفاقاتی به راجع حرفی هیچ یزدان .میگذشت هلن بازگشت از هفته یک

 در که مردي همان شایان، زد؛ پوزخند .شد خیره ساختمان مقابل موتور به و زد کنار را پرده .نکرد اصرار دیگر
 خانه براي که ماموري متوجه سایه میکرد فکر یزدان .میکشید کشیک خانه مقابل روز هر بود دیده عروسی
 جااین کامل ي هفته یک شایان اما نمیگفت هیچی یزدان .نشست مبل روي و کرد رها را پرده .نمیشود گماشته
 یچشم از .آمد در بصدا خانه زنگ .بست را منتظرش چشمان و زد تکیه مبل پشتی به را سرش دختر .بود مراقب

 سلام -: گشود او روي به را در آگاهانه اینبار و کرد نگاه
 خب -: داد تکیه آن به و بست را در سایه .شد خانه وارد و گذشت کنارش از زد؛ پوزخندي هلن
 بیام گفتی تو -: انداخت بالا ابرو هلن

 زدي دور رو خونه جلو پاسبون اون چطوري -
 نبود سختی کار -: نشست مبل روي هلن



 داندب میخواست .بیاید آنجا به هلن بود خواسته خودش رفت؛ پذیرایی هاي مبل بسمت و گرفت فاصله در از سایه
 بداند تا بود داده راه خانه به را هلن یزدان نظر برخلاف .است بوده چه شوهرش به هلن ي کودکانه عشق سرانجام
 وبگ خب -: نشست هلن مقابل مبل روي !آورند می در زیاد بازیهاي دیوانه این از اغلب زنها خب چیست؛ حقیقت

 -: انداخت بالا ابرو هلن .شد خیره زن یخی چشمهاي به مبهوت سایه .درآمد بصدا آیفون زنگ لحظه همان در
 نبودم موفق شایان پیچوندن تو زیاد اینکه مثل
 یزدانه: گفت هول با بعد .رفت آیفون بسمت سراسیمه سایه
  !what the f*k -: خندید هلن
 : دکر خواندن به شروع ذهنش در صدایی اي احمقانه طرز به .بود رفته هزار روي قلبش ضربان .کرد باز را در سایه

 میزنه تند من قلب ضربان“
 ”... بزنه آروم میخواد

 سایه -
 ؟ کردي غلطی چه دقیقا تو -: کشید بیرون افکارش از اي رحمانه بی طرز به را او یزدان پرصلابت صداي
 سلام -: شد مانعش صدایی که بدهد خشمگینش مرد به پاسخی خواست سایه

 شکسته -: زد پوزخند یزدان .آمد می دو آن طرف به داشت کردن سلام از بعد که داد هلن به را نگاهش ترس با
 شدي
  !تو ي اندازه به نه -: کرد جمع سینه زیر دست هلن

  !برم زودي این به که نیومدم -: زد پوزخند هلن .کرد اشاره باز نیمه درء به دست با یزدان
 ؟ بخوري گهی چه که اومدي بگی میشه -: بست را در خشم با یزدان
  !یزدان: گفت معترض سایه

 لطفا نکن دخالت تو -: برگشت او سمت خصمانه یزدان
 خب: گفت هلن به رو بعد

 حساب تسویه برا اومدم -: کرد کج سر هلن
 ؟ حسابی چه ي تسویه دقیقا -: کرد جیب در دست برمیداشت گام او بسمت که حالی در یزدان

 ... نویدو زن بخاطرش تو که حسابی همون -: داد پاسخ هلن که بود هلن و سایه میان حالا
 شو خفه -: کشید عربده او حرف میان یزدان
 اتاق تو برو تو: گفت و برگشت او سمت یزدان .نگریست را یزدان باز دهانی با سایه
  !نه -: داد تکان سر منفی ي نشانه به سایه

 ندارم بحث ي حوصله -: کرد اسیر را بازویش و رفت او بسمت خشمگین یزدان
 اومده نوید زن سر بلایی چه نفهمم تا نمیرم -: کشید بیرون او چنگال از را بازویش سایه

 مرد و کرد تصادف ... معلومه؟ بلایی چه -: کرد کج سر یزدان
 بیرون وا چنگال از را بازویش سایه شد کشته: گفت سایه دید مقابل یزدان تصویر میان از و کرد کج را سرش هلن

 اومده نوید زن سر بلایی چه نفهمم تا نمیرم -: کشید
 مرد و کرد تصادف ... معلومه؟ بلایی چه -: کرد کج سر یزدان



 شد کشته: گفت سایه دید مقابل یزدان تصویر میان از و کرد کج را سرش هلن
 میگه مزخرف داره -: کرد اسیر دوباره را سایه بازویش حرص با یزدان
 ؟ نمیگی حقیقتو بهش چرا: گفت بدجنسانه هلن

 بینم نمی دلیلی چون: گفت کند ول را سایه بازوي یا برگردد او سمت اینکه بی یزدان
 ؟ کشتی نویدو زن تو: گفت ترس با سایه

 کن درستش و بیا حالا: گفت هلن به رو و کرد ول را او ظریف بازوي خشمگین یزدان
 :زد تکیه دیوار به لرزان تنی با سایه .کرد پرت آن روي را خود و رفت سبز کاناپه بسمت بعد

 ... کشت نفرو یه شما -
  !بریم هم با پیادشو ... هی هی -: پرید حرفش میان حوصله بی هلن
 ؟ کردید چیکار شما: گفت بغض با سایه
 خوشم -: کرد صحبت به شروع و نشست مبلی روي هلن .بود زده حلقه چشمانش در نوید مظلومیت از اشک
 مرگ از بعد ایران برگشتم وقتی که بدون حد همین در فقط ... بسوزونی دل برام تا بگم خانوادمون وضع از نمیاد
 دارهن دلیلی ... شدم وابستش منم خب، ... بود شده تر پررنگ برم و دور یزدان و بود بد حالم ... بود بد حالم بابام
 نداد نشون سبزي چراغ هیچ یزدان بگم، دروغ بهت

 از تربه کی گفتم ... کنم تلافی بخوام که بود سنگین جریمش انقدر ... کرد جریمم تازه -: داد ادامه و زد پوزخند
 فتمر ... بود زنا از بردن لذت فقط قصدش که باز هوس مرد یه ... دیدم اونموقشو من ... میبینی الانشو تو ... نوید

 اريهرک که لجنش تو رفتم فرو اونقدر ... کرد غرق خودش تو باتلاق مثل منو نوید و بسوزونم یزدانو که سمتش
 ... کردم فراهم براش خواست هرچی ... کردم گفت

  !یزدان حتی ... بودم کرده کلافه همرو دیگه -: داد ادامه باز و زد لبخندي
 ؟ خب -: داد قورت را دهانش آب سایه .نگفت چیزي دیگر
 بردار دست من ولی بودن مخالف هامون خانواده ... برسم بهش میخواستم: گفت و کشید بالا را اش بینی هلن

 شد غیب نوید ... بعدش ... نشد و بشه که زدم دري هر به ... زدم رگمو بار چند عوضی اون واسه حتی ... نبودم
 ... جز نمیدونست چی کس هیچ ... نبود ازش ردي هیچ -: زد پوزخند هلن .بود منتظر مبهوت سایه
  !؟ یزدان -: پرید حرفش میان تردید با سایه
 همیدهف ... یزدان سراغ رفتم ناچاري ... نگفت چیزي کسی پرسیدم هرکی از -: کشید بالا دوباره را اش بینی هلن
  !باشن خبر بی اونا و بره جایی نوید نمیشد ... دارن خبر نوید جاي از یزدان هامونو که بودم
 ؟ کرد مخفی کی از خودشو نوید پس؟ بدونن اونو جاي باید اونا چرا؟ چرا: پرسید متعجب سایه
 ول من ولی ... بندازن من سر از نویدو فکر کردن سعی لاوپوشونی با هامون و یزدان ... من از -: زد پوزخند هلن
 و شپیش رفتم ... میموند یزدان فقط پس ... بودم شده ناامید هامون از ... کنم پیدا نویدو میخواستم ... نبودم کن

 بگیرم اساسی حالشو و کنم پیداش میخوام فقط ... نیستم نوید عاشق دیگه گفتم
 ؟ کردي چیکار تو -: کرد نگاه یزدان به حیران سایه

  !تگف راحتی به نویدو جاي -: داد پاسخ او جاي هلن .نبود پشیمان اما نگفت هیچ .کشید رییش بر دست یزدان



 ي خونه جلو رفتم -: آمد می هلن صداي تنها .بست را چشمانش دم همان مرد و کرد نگاه یزدان به دوباره سایه
 آب رو ریختم هاشو پته تموم بود حامله موقع اون که عروسش تازه جلوي ... نوید جدید

  !بیچاره نوید: گفت نفرت با و پوزخند
 ... رفت خونه از و شد دیوونه زنیکه: گفت و خندید

 ؟ شد چی بعدش -: پرسید مبهوت سایه
 لندن تبلی یه شب تا هامون ... نفهمیدم اونموقع من البته !شد سَقَط: گفت خونسرد و کشید بالا را خود بینی هلن
 کرد جور برام

 بود منتظرم پرویز طرفم اون ... فرودگاه رسوند منو یزدانم -: داد ادامه و شد بلند جا از
 نمیشه مربوط تو به دیگه بعدش -: گشود را آن و رفت در بسمت
 ایدب چرا یزدان بست؛ را چشمانش سایه .شد شنیده که بود صدایی آخرین در شدن کوبیده و رفت بیرون سپس
 خود ي وسیله به هم آن؟ بگیرد نوید از را هلن زجرهاي انتقام میخواست که این جز؟ داد می هلن به را آدرس

 .بود عجیبی بازي !هلن
“Being a miss ...” 
 

 حوصله ... وایسا امروز من جاي تو ... نمیام نه؟ بله -: سپرد گوش یزدان حرفهاي به کند باز چشم اینکه بی
 ؟ نداري کاري ... ستار ندارم بازجویی

 کشیده دراز کاناپه روي یزدان دید و کرد باز چشم .شنید را میز روي موبایل ي آهسته شدن پرت صداي سپس
 او مردش میکرد حس .رفت اتاق به بگوید چیزي اینکه بی و برخاست جا از .بود شده تاریک دیگر حالا هوا .است

 تنها است؛ کرده قفل را در چرا نمیدانست .افتاد تخت روي و کرد قفل را در .هم نیز مرد رفقاي زده، دور را
 .بود گرفته خود به واقعیت رنگ مردها از ترسش تمام گویی .میکند پناهی بی حس که میدانست

 بی اشتباهش توان اما بود گرفته بازي به را هلن احساسات زیرا میدانست مقصر را نوید .بست را هایش چشم
  !میگیرد انتقام سخت چه گاهی دنیا .نبود همسرش مرگ و دخترش مادري
 خواب رد .رفت خواب به باشد توجه بی هایش گونه شدن تر به میکرد سعی که حالی در و کشید سنگینی نفس

 هاتن او و بود کرده رهایش پدرش .میدوید تاریک راهرویی در داشت که بود شده کوچک اي بچه دختر به تبدیل
 دوستانش جاي که تفاوت این با بود؛ ”ققنوس و محفل و پاتر هري“ در وزاتخانه راهروي مثل مقابلش راهروي .بود

 مگر؟ بودند آمده وجود به چگونه ها سایه این پس بود؛ تاریک جا همه .میدویدند بدنبالش سیاهی هاي سایه
 ؟ آید پدید اي سایه که داشت وجود نوري
 اباب -: کشید فریاد ترس با .میشد کنده جا از داشت گویی قلبش و بودند شده سست پاهایش .میدوید هنوز

 هنوز ها سایه .کرد بیشتر را قدمهایش سرعت .شنید را پلیدي هاي خنده .نشد خارج گلویش از صدایی اما
  !بابا ... بابایی ... بابا -: زد صدا باز .بود شده سنگین اش سینه ي قفسه .میکردند دنبالش

 ها هسای .نرسید گوش به هم هق هق صداي اما کرد گریستن به شروع و شکست بغضش .نیامد در صدایش هم باز
 دنمیدی هم را پایش جلوي .میدوید تنها چیست راهروي انتهاي نمیدانست .میدوید هنوز او و بودند دنبالش هنوز

 به دهز وحشت .چسبیدند تنش به ها سایه .نیامد در صدایش اما کشید جیغ .شدند تر نزدیک ها سایه .میدوید اما



 ردنشگ روي تاریکی دستِ  .بود مطلق سیاهی یک سایه صورت .شد خیره بود محض تاریکی یک تنها که اي سایه
 خس هب گلویش .شد بیشتر تاریکی دست فشار .نیامد در صدایی باز اما زد صدا را پدرش و کشید جیغ .نشست

 با .دید دخو پلک پشت را تاریکی اما بست را چشمانش .بیشتر دستش فشار و شد تر نزدیک تاریکی .افتاد خس
 .کشید جیغ دل تــه از .میداد خراش را گردنش داشت تاریکی هاي پنجه .گشود را دهانش مرگبار وحشتی

 هب سختی به .شد کوبیده در ثانیه چند در .زد زنگ خودش گوش که شد بلند انقدر و درآمد صدایش اما اینبار
 بابا -: ترکید بغضش .دید چهارچوب در را مردي ي چهارشانه قامت .گشود را در لرزان دستی با و رفت در سمت

 بابایی ...
 جانم: گفت آرام و گذاشت او سر بر دست سپس ماند؛ حرکت بی اندکی یزدان .انداخت مرد آغوش در را خود
 ... بابایی میترسم تاریکی از من: گفت بود گرفته لرز تنش کل که حالی در سایه

 ؟ دیدي بد خواب -: بوسید را او موهاي روي یزدان .فشرد خود به را او و گذاشت مرد ي سینه روي سر سپس
 بود تاریک جا همه -: گرفت اوج سایه هق هق

 هب یزدان و زد تکیه او ي سینه به سر سایه .کرد بلند زمین از را او و زد حلقه سایه پاهاي دور را دستش یزدان
 نوازش را موهایش .زد زانو تخت مقابل .کرد مرتب رویش را پتو .خواباند تخت روي را سایه آرام .رفت اتاق داخل

 ؟ بهتري -: پرسید و کرد
 ار او دست سایه که شود بلند جا از خواست و بوسید را او سر .زد بخشی آرام لبخند یزدان .داد تکان سر سایه

 میترسم ... تاریکه ... نرو: گفت و گرفت
 ببره خوابت تا میمونم ... باشه -: نشست تخت لبه و کرد روشن را پاتختی روي آباژور یزدان
 را افض و میتابید تراس هاي کاشی روي مهتاب نور .شد خیره تراس به یزدان .بست را چشمانش لبخند با سایه
 ؟ ترسید تاریکی از میشد چطور مینمود؛ زیبا

: دپرسی تردید با کرد؛ باز را چشمش یک و شد جابجا اندکی دخترك .دوخت سایه به و گرفت تراس از را نگاهش
 ؟ بابا

 بابا جان -: زد لبخند یزدان
 خستگی از خمار صدایی با .میرود خواب به دارد بود معلوم .شد نمایان زیبایش چال و زد شیرینی لبخند سایه

 ؟ نه نمیکنی ترکم: پرسید
 .کرد ترك را اتاق آهسته جواب بی و بوسید را اش پیشانی یزدان

 
*** 

 .بود شده تنها باز بست؛ را چشمانش
“I drive fast, I am alone in the night 

 ”تنهام شب این تو روندم، تند
 .نمیخورد بهم مشترکش زندگی آمد نمی او اگر بود؛ هلن شدنش تنها علت

“Been tryin’ hard not to get into trouble, 
 ”نیفتم دردسر در که کردم سعی خیلی



 .نکند درست اي حاشیه بود کرده سعی شدنش مستقل از بعد سال چهار این در
“but I, I’ve got a war in my mind 

 ”شد برپا جنگی ذهنم در من من، ولی
 .زد بهم را معادلاتش ي همه هلن آمدن

“So, I just ride, just ride, 
 ”روندم روندم، فقط پس،
 .اندیشد بی اش زندگی به خلوت در تا میرفت باید .گیرد آرام اوضاع تا میرفت باید

“Don’t leave me now 
 ”نکن ترکم الان
 .میکرد ترك را او سایه روزي نمیرفت اگر

Don’t say good bye 
 ”نکن خداحافظی الان

 .بود نشسته هواپیما داخل وقتی از میشد دیوانه داشت !الان نه کم دست نداشت؛ را سایه رفتن طاقت
“I’m tired of feeling like I’m f* crazy 
 ”شدم خسته باشم داشته رو دیوونگی حس این اینکه از

 .ببیند بهتر را زمین توانست نمی و بود تاریک هنوز هوا
“I’m tired of driving ’til I see stars in my eyes 

 ”افتن بی ها ستاره به چشمام تا برونم اینکه از شدم خسته
 .شد فرود ي آماده و آمد تر پایین هواپیما .میشد نابود شان زندگی وگرنه میرفت باید

“It’s all I’ve got to keep myself sane, baby 
 ”دارم نگه عاشق رو خودم که بود راهی تنها این عزیزم، و

 .نشست زمین روي احتیاط با و شد کم هواپیما ارتفاع
“So I just ride, I just ride 

 ”روندم و روندم فقط پس
 .میرفتند پیش زیادي سرعت با داشتند خیس زمین روي

“I just ride, just ride, 
 ”روندم روندم، فقط

 دداشتن که همشان به لعنت ... و ستار و غزل و هامون به لعنت !نوید و هلن به لعنت کشید؛ ریشش بر دستی
 .میگرفتند او از را سایه

“Every night I used to pray that I’d find my people, and finally I did on the open 
road. 

 ”کردم پیداشون راه در آخر در و کنم، پیدا رو دوستام که کردم می دعا شب هر
 .کردند باز را هایش درب و شد متوقف هواپیما



“We had nothing to lose, nothing to gain, nothing we desired anymore, except to 
make our lives into 

a work of art. 
 یمونوزندگ اینکه جز نداشتیم، شوقی هیچ دیگه آوردن، بدست براي چیزي نه نداشتیم، دادن دست از براي چیزي
 کنیم هنر یه به تبدیل

Live fast. Die young. Be wild. And have fun. 
 ”باشیم خوش و بشیم مرگ جوون کنیم، زندگی سریع

 الس ده اش؛ سالگی هجده به بود کرده پرت را او کسی گویی گذاشت پله اولین روي پا آمد بیرون که هواپیما از
  !نقطه همان در پیش،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ها آینه پیري ها، نگاه حرف:  پنجم و بیست صلف
 
 “ !مرده کسی بی رنج از کوسه فهمیدند، دیر که ماهیانی“
 



 .میکرد کجی دهن او به داشت دیوار روي که لانا عکس به افتاد چشمش کرد دور هم از را پلکهایش تا
 هفته یک .بود گذشته مرداد از هفته سه گرفت؛ جان چشمش پشت یزدان ي چهره و بست دوباره را چشمهایش

  !بود ندیده را مردش بود روز هفت .بود رفته یزدان بود
 به همیشه مانند مرد که بود کرده گمان رفت یزدان که روزي فرداي .شد خیره زدبازي عکس به و چرخید

 گفتمی ستار وقتی بود؛ خاموش اش گوشی وقتی نشد؛ او از خبري و شد شب که وقتی اما .است رفته بیمارستان
 جنگل در که شد پناهی بی کودکان مانند ندارد؛ خبري او از هم هامون حتی وقتی نیامده؛ بیمارستان صبح از

 .کردند گم را پدرشان
 روانهپ با !خسرو و یکتا و یاسر حتی نه ستار، نه هامون، نه نداشت؛ خبري هیچکس .شد دیگر پهلوي به و چرخید
 .نیست هم آنجا یزدان که بود گرفته خبر یکتا از اما نکند نگرانش تا بود نگرفته تماس
 قال را او اش زندگی آدم مهمترین میکرد حس .میکرد پناهی بی و کسی بی احساس شب آن در شد؛ باز طاق

 .است گذاشته
 یا است بهشت بعدش نبود معلوم که بود برزخ یک مانند هفته یک این کل نشست؛ تخت روي و برخاست جا از

  !دوزخ
 چک را پیامهایش و ها تماس بار هزارمین براي و خارج صدا بی حالت از را آن برداشت؛ را موبایلش حوصله بی

  !بود هامون ... هم آن و داشت کال میس یک .نبود جدید هاي اس ام اس میان در یزدان از اسمی هیچ .کرد
 شود مطمئن تا شد خیره جغد ساعت به حال همان در گرفت؛ را او ي شماره و برخاست تخت روي از هیجان با

 .نمیگیرد تماس وقتی بد
 ؟ سایه الو -

 ؟ شده پیدا یزدان: پرسید هیجان با دختر
 نه -: داد پاسخ خونسرد هامون

 ؟ چی پس -: شد آوار تخت روي سایه
 بزنیم حرف قضیه این راجبه و بذاریم قراري یه بگم بهت که زدم زنگ راستش خب -

 ... پس باشه -: شد خیره جغدش ي حلقه به سایه
 دنبالت میام باش آماده هشت ساعت -

 شه عوض پرتو و تو هواي و حال هم تا بیرون بریم -: داد ادامه دهد سایه به اعتراض ي اجازه اینکه از پیش بعد
 بزنیم حرف قضیه این راجبه هم

 یزدان کاش شد؛ خیره شاهین تصویر به تماس قطع از پس و کرد قبول بود شده شده سلاح خلع که سایه
  !نمیرفت

 جلز به میشود تبخیر ماهیتابه آب وقتی که پخت حال در هاي جوجه مثل پرید؛ پایین و بالا مدام هشت ساعت تا
  !میسوزاند که واقعیت داغی و بود مانده او و شد تبخیر شان زندگی اوایل شیرینی حالا .میوفتند ولز و

 .ودبشن یزدان به راجع چیزهایی بود قرار .رفت لباسهایش کمد بسمت قرارشان ساعت به شدن نزدیک از شادمان
  !ندبما تنها خودشان خانه در میترسید بود؛ آورده نانازي خانه به چمدان با را وسایلش از بخشی هفته یک این در



 هپارچ شلوار یک و کرد دراز دست .باشند پریشان موهایش نیست یزدان وقتی نداشت دوست بافت؛ را موهایش
 ي یهحاش که گشادي سفید مانتوي آن، از پس کرد پا به را شلوار .برداشت کمد از رنگ همان به شالی و نیلی اي

 رایشیآ هیچ بی .خورد زنگ موبایلش .انداخت سر به را شال بعد و کرد تن به را بود آبی ریز گلهاي هایش آستین
 چراغ داشت که شد کوچه انتهاي سوزوکی متوجه و انداخت نگاهی اطراف به .شد خارج خانه از بعد و اتاق از

 سوار و داد تکان دست متقابلا .میداد تکان دست برایش لبخند با داشت که دید را پرتو و رفت آنها بسمت .میزد
 سلام -: شد

 ناصرخسرو عروس سلام -: شد رخ نیم هامون
 خانوم عروس چطوري -: شد او زیباي آرایش متوجه سایه و برگشت سایه سمت کاملا اما پرتو
 رفک چیزها چه به یزدان دوري در که فرستاد لعنت را خود اما .است آمده بیرون آرایش بی که خورد افسوس سایه

 شدم عروس ماهه یک که من: گفت و زد لبخند .میکند
 میشی محسوب عروس تو بعدي عروسیه تا -: داد تکیه صندلی به پرتو
  !نباشه داماد اگه حتی -: زد پوزخند سایه

 ؟ بریم کجا حالا خب: گفت او حرف به توجه بی و درآورد حرکت به را ماشین هامون
 گذروند خوش بشه که هرجا -: انداخت بالا شانه پرتو و ماند ساکت معذب سایه

 ؟ دارین جیبتون ته چیزي شما ... گذاشتم جا پولمو کیف که من: گفت وار لوده هامون
 ؟ داره گذشتن خوش به داره ربطی چه: گفت اش دورگه صداي با و برگشت او سمت پرتو

 میگذره خوش جا همه باشه که پول -: انداخت بالا ابرو هامون
 مخالفم -: کرد کج سر پرتو

 برام نداره اهمیتی: گفت خونسرد هامون
 بدجنس -: غنچه را لبانش و کرد ریز را چشمهایش پرتو

 ؟ چیه تو نظر -: کرد نگاه عقب به آینه از هامون
 ؟ چی درباره: پرسید گیج و برداشت پنجره روي از سر سایه
  !نپرسیدي چیزي که تو: گفت پرتو

 ؟ شام بریم: پرسید پرتو گیري مچ به توجه بی و کرد بلندتر را ضبط صداي و برد پیش دست هامون
 بابا زوده -: کرد اعتراض پرتو
 نداره فرقی من براي: گفت سایه

 خانومه چقدر بگیر یاد -: کرد پرتو به رو هامون
 ؟ نیستم من: گفت ناز با و انداخت بالا را پرش ابروهاي پرتو

 ؟ هستی -: کرد نگاهش و انداخت بالا ابرو نیز هامون
  !دیوار تو نري -: کرد جمع را لبانش پرتو

 ... تو نرم بپا -: خندید هامون
  !هـامــون -: داد قورت را اش خنده درشت چشمان با پرتو

 بود منظورم درخت تو -: کرد نگاه سایه به آینه از هامون



 میفهمم بله -: نخندد تا گزید را لبش ي گوشه داخل از سایه
 .میشکست را سکوت که بود هیدن مهراد صداي تنها بعد .خندید پرتو

 پایین بریزین خب -: کرد توقف رستوران یک مقابل هامون گذشت که اندکی
 برگرفته در را اش زنانه اندام دلفریبی طرز به که افتاد پرتو لجنی سبز مانتوي به نگاهش شد پیاده ماشین از سایه
 ؟ بود چه او پس بود زن پرتو اگر بود؛

 ؟ چرا زده خشکتون -
  !میکشن قلیون توش که اینجا -: کرد اشاره رستوران بزرگ در به پرتو

 نسوز سر؟ میبینی -: کرد سایه به رو ناامید پرتو .شد داخل و رفت در بسمت او حرف به توجه بی هم باز هامون
 نیست جنتلمن

 بازیه سوسول اینا: گفت میگذشت دود در غرق میزهاي کنار از که حالی در هامون .شد رستوران وارد بعد
 ... اما: گفت سایه

 معما و اما -: گشود را تراس در هامون
 حالا -: زد غر پرتو و نشستد میز پشت بدنبالش پرتو و سایه .کرد انتخاب تراس ي گوشه میزي و شد وارد بعد

 کشوندي مارو قلیون بخاطر فقط یا خوبه غذاهاش اینجا
 ست خونه از بهتر حداقل ... نیست بدك غذاش -: برداشت میز روي از مِنویی هامون

  !نمیکنم درس هیچی من انگار میگی یجوري: گفت خصمانه و کرد غنچه را لبانش پرتو و خندید سایه
 الویه سالاد فقط منتها ... میکنی که درس: گفت خونسرد هامون

 ؟ چشه مگه -: گرفت گارد پرتو
 ریخت بد مزه، بد بو، بد !گوشه نیس چش -هامون

 ؟ مهمه مگه قیافش -سایه
 باشه معلوم خوردنش بعد و قبل باید حداقل اما نیست مهم نه -هامون

 ؟ چی یعنی -سایه
  !بخورتش نره دیگه یکی دیس تو آوردیش بالا وقتی یعنی -هامون

 هامون زدي بهم حالمو اَه -: داد چین بینی پرتو
 ؟ میاره بالا دیس تو کی آخه: پرسید خنده با سایه

 ؟ منم دیسم روي مردم بالاآوردن مسئول ... بیاره بالا دیس تو خواست دلش یکی شاید میدونم چه -هامون
 ؟ کردید انتخاب -

 ؟ ... و برگ یه: گفت هامون
 جوجه: گفت پرتو .شد خیره دو آن به منتظر
 همینطور منم -: داد سرتکان سایه

 ؟ دیگه امر: پرسید گارسون
 داداش بیاري مخلفاتم: گفت هامون

 باشه دوسیب -: گرفت او بسمت را مِنو هامون که بگوید چیزي خواست گارسون



 حتما بله -: داد سرتکان بود شده توجیح که گارسون
  !میخواستم نعنا من؟ دوسیب گفتی چرا -: کرد اعتراض پرتو

 باشه دودي نباس که زن ... چی دیگه -: کرد اخم هامون
 ؟ کبابه مگه: پرسید سایه

 کباب زیر نون زنم برادر کبابه، زن ... دیگه آره -هامون
 ؟ نبود زن خواهر اون -سایه
 قزوینیِ  هامون اخه -پرتو
 خواهر یه اینکه از داري حسی چه ... افتادم شوهر خواهر یاد زن، خواهر گفتم: گفت پرتو روبه بعد .خندید سایه

 ؟ کردي پیدا شوهر
 مرگ حس -: گرداند حدقه در را چشمانش پرتو
 ندیدم چیزي یکتا و یاسمن از که من ... ها پره دلت خیلی -: خندید سایه
 بشنوي الظالمین قوم این از تیکه یه کن صبر: گفت حرص با پرتو

 ؟ شنیدي حالا تا تو مگه -: انداخت بالا ابرو هامون
 میشنوم حتما بعدها اما ... نه فعلا -: داد گردن به تابی پرتو
 واردي انقدر که داشتی موفق ازدواج چنتا انگار -: خندید باز سایه

 داشته موفقو ازدواج عوامل ... نه که ازدواج -: زد پوزخند هامون
 دو: گفت گارسون و آوردند را غذاها .گرداند روي او از و کرد کج دهن پرتو !دیگر بود ازدواج از جزئی رابطه

 خدمتتون میارم کنیم چاقش ... میشه آماده داره سیبتون
 میکنم چاق خودم بیار ... داداش نمیخواد: گفت هامون

: تگف تاب بی بود کرده کنترل را خود مدت این تمام در که سایه .گذاشت سایه و پرتو جلوي را جوجه دیس بعد
 میزنی حرف یزدان راجبه گفتی
 رو بره میدادیم احتمال که جاهایی و کردیم جو و پرس همه از تقریبا خب ... آره: گفت و داد سرتکان هامون
  !کاه انبار تو سوزن شده ولی کنم ناامیدت نمیخوام ... گشتیم

 دینال ناصر قلیون رفتن: گفت خشم با هامون اینکه تا شد برقرار سکوت .شد غذا مشغول و داد تکان سر سایه
 ؟ برن کش کاخ از شاهو
 ؟ کردي جور بلیت هلن واسه روز نصفه یه تو چجوري تُو هامون،: گفت ناگهان سایه

 میکرد کار هواپیمایی آژانس یه توي ... پریناز طریق از: گفت بکشد خوردن غذا از دست اینکه بی هامون
 ؟ میکنه کار هنوز -: شد خیره خود بشقاب به سایه

  !کنم فک -: انداخت بالا شانه هامون
 خودشه -: دوخت هامون تپل بصورت و گرفت بشقاب از نگاه سایه

 ؟ کی: گفت اخم با هامون
 گرفته بلیت اون طریق از یزدان: گفت است شده الهام او بر چیزي گویی که سایه

 ؟ کجا واس اما باشه: گفت ناباور هامون



 صلف و مرداد ماه توي ما الان: گفت میدهد توضیح کودك یک براي دارد را دنیا چیز ترین بدیهی گویی که سایه
 تابستونیم

 خب: گفت پرتو
 ؟ بوده کجا روزایی همچین توي پیش سال ده یزدان: گفت هیجان با سایه

  !لندن: گفت مبهوت هامون
 جابجا جایش در هامون .گذاشت میز روي سفید قلیانی گارسون حال همان در .زد اي زده هیجان لبخند سایه
 میزنم زنگ پریناز به فردا -: شد
 کن چاق قلیونو این شد حل معما که حالا: گفت هامون به رو پرتو

 من دست از خلاصی براي نمیکردم فکر: گفت تلخ سایه .گذاشت دهان در و گرفت او دست از را قلیان هامون
  !شه دور انقدر
 نبود تو بخاطر: گفت دلجویانه پرتو
 ؟ بود کی بخاطر پس -: غرید سایه

  !هلن -: داد بیرون دهان از را دود هامون
 وسط بکشی اونو پاي الکی نمیخواد: گفت سایه

 ... نمیومد اون اگه ... هست وسط اون پاي -: شد خم جلو به هامون
 ؟ رو قضیه این کنید پنهان من از میخواستید کِی تا: گفت خشمگین سایه
 ؟ قضیه کدوم: پرسید گیج پرتو

  !هیچی -: گرفت او سمت را قلیان هامون
: تگف بحث کردن عوض براي هامون .گذاشت دهان به و گرفت او دست از را قلیان نشده قانع بود معلوم که پرتو
 بیارن نبات چایی یه بگم
 ؟ معتادي مگه ... وا -: داد بیرون کوچکش بینی از را دود پرتو

  !تو خمار چشماي معتاد ... آره -: انداخت بالا ابرو هامون
 میکنم شک بیناییت به دارم کم کم -: خندید پرتو
 میگه راست: گفت و شد خیره او درشت چشمهاي به سایه

 بسته خب خیلی -: کشید پرتو دست از را قلیان هامون
 تو بعد سایه اول: گفت پرتو که بگیرد کام خواست بعد

 شه دودي زنش نمیاد خوشش یزدان: گفت هامون
 ندارم کار کسی اومدن خوش با من -: گرفت سایه سمت را قلیان سماجت با پرتو
 یادش .کند رد هامون تمسخر پر چشمان مقابل در را پرتو دست آمد نمی دلش اما کند؛ قبول نخواست اول سایه
 و رفتگ را قلیان .است خوابیده انگلیسی لعبت کدام کنار نبود معلوم الان .بود گذاشته تنها را او یزدان که آمد
 مث میاد خوشم: گفت پیروزمندانه پرتو .پیچید دهانش و ریه در سیب دو طعم؟ نگذراند خوش او چرا زد؛ پکی

  !میکنی دود چس خودم
 .میگذشت خوش بهش و نبود معذب زوج آن کنار در دیگر سایه .شد عوض چیز همه آن از بعد



 ینماش هاي شیشه تمام و میخواند ضبط در زدبازي آهنگ .میچرخیدند اتوبانها در داشتند و بودند ماشین در حالا
 .داد تکان آهنگ ریتم با و برد بیرون پنجره از را دستش پرتو مانند سایه .بود پایین

 
 ”تزشو هر بگیریم جدي که ارزششو نداره دنیا“
 

 بودیم شمال کاش: گفت حسرت با پرتو .شد صدر طویل تونل وارد ماشین
 هستیم کن فک -: کرد بیشتر را ماشین سرعت هامون

 جُک یه لحظه هر از میسازیم“
 ”صبح نرمش براي نه اما بیداریم صبح هر

 .شد خیره او به زده هیجان و مبهوت سایه !کشیدن جیغ به کرد شروع و برد بیرون پنجره از را سرش پرتو
 ”عالیه دنیامون میده، حال کارا این مودیمو رو هستیم که جا هر“

 يا دیوانه هیچ !جهنم به نمیزند؛ جیغ دو آن جز اي دیوانه هیچ .کشید فریاد و برد بیرون را سرش نیز او سپس
 .نمیشد عاشق اصلا

 زندگیمونه شروعِ تازه“
 ”منتظرمونه ماجراهایی باز

 .کرد زیاد را آهنگ صداي و کم را ماشین سرعت هامون
 میکنیم زندگی میخوایم که جور هر“

 ”میمیریم جور یه آخرش میدونیم چون
 “؟ اومدیم چی واسه ما زمین رو اینجا/ نیومدیم دنیا به اومدیم، دنیا به“ -: خواند لولا همراه پرتو

 مشکی سکسی و شیک هنوزم آره“ -: کرد خواندن به شروع و کرد نزدیک پنجره به اندکی را سرش هامون
 ”مصریم و چین اصیل، عجیب اوه،/ رولکسیم

  .درآورد سیگاري پاکت و زد قهقه بلند پرتو
 بکنیم خوب باید زندگیو“

 ”حفظیم اینو فقط میایم دفعه یه چون
 .چپاند هامون دهان در را دیگري و گذاشت لب بر یکی .برداشت نخ دو
 هامون خنده هامون، لحظه“

 ”بامون مزه دنیا میگیره
 .کرد روشن پرتو فندك با و برداشت نخی سایه .گرفت سایه سمت را پاکت سپس

 بارون و برف تو هم با میریم داغون مغز هردوتامون،“
 ”ردپامون هست برف توي

 .خورد صورتشان در هوا تاریکی و آمدند بیرون تونل از
 سرجامون میریم روز یه“
 ”بامون جمع این وقتی نمیشه، کم زندگی از



 ”زندگیمونه شروعِ تازه،“: خواند پرتو و لولا با همصدا و برد بیرون را سرش زد؛ عمیقی پکی
 .داد تکان را دستش در سیگار

 ”منتظرمونه ماجراهایی باز“
 .داد تکیه ماشین پشتی به را سرش سایه و شد کم ماشین سرعت

 برام نمیکنه فرق برام، نمیکنه فرق“
 بودي کی قبلا بودي، کی قبلا“

 ”میمونی پیشم الآن) که( کی مهمه
 .کشید ریه به را دود و بست را چشمهایش

 ”ارزششو نداره دنیا“
 ”ارزششو نداره دنیا“ -: کرد تکرار لب زیر

 ”همبازي دوست، عشق،“
 .نداشتند مشکلی هیچ ماه یک این در
 ”راضی کم، به بودیم“

 .میکردند مدارا بودند هم اگر
 سی تا میشمرم برو“

  این باز میکنم، پیدا
 ”همیشه مثل دفعم

 .فشرد هم روي را چشمهایش
 شه تنبیه بینمون فاصله تا“

 ”هنرپیشه ما فیلم، دنیا
 ”هنرپیشه ما فیلم، دنیا“ -: کرد تکرار لب زیر
 تاندس که حالی در پرتو و هامون .بکند نمیتوانست غلطی هیچ او و بود رفته یزدان .زد سیگار به دیگري پک

 باز/ هزندگیمون شروعِ  تازه“ -: میکردند همخوانی لولا و مهراد یا داشتند بودند گرفته داري خنده طرز به را یکدیگر
 ”منتظرمونه ماجراهایی

 شروعِ تازه -: میخواند نسیم همراه او و میوزید اش شده پریشان موهاي به باد آورد؛ بیرون را سرش هم او
 ”منتظرمونه ماجراهایی باز/ زندگیمونه

 ما نیستیم ناراحت“
 نیستیم، باهم تا

 ”میچرخه زمین باز
 خیلی شب ... ممنون: گفت قدردانی با و گشود را در .ایستاد ماشین که داشت نگه بسته آنقدر را چشمهایش

 بود خوبی
 گذشت خوش خیلی منم به -: زد لبخند پرتو
 وایسا -: شد پیاده و کرد باز را کمربندش نیز هامون .شد پیاده و کرد خداحافظی سایه



 ... پریناز به میزنم زنگ فردا من -: رفت او بسمت هامون .کرد نگاه او به متعجب و زد را اي قهوه در زنگ سایه
 بگیر یزدان از خبري یه توام
 میکنم اینکارو دارم هفتست یه: گفت مغموم سایه

 بخیر شب ... میزنم حرف پرویز با امشب: گفت هامون .شد گشوده در
  !درخت ... در برود تا رفت ماشین بسمت شد مطمئن که سایه رفتن خانه به سالم از هامون .داد تکان سر سایه

 !اند کرده ازدواج قراردادي که آنهایی حتی کنند؛ استراحت باید ها زوج تمام بالاخره
 

*** 
 

 جا از .آمد می نم بوي .میکردند درد اش لعنتی هاي شقیقه .بود میش و گرگ هوا .گشود را چشمهایش یزدان
 .ودب شده منعکس آینه در سفیدش موهاي .شد خیره خود تصویر به و رفت جلو .افتاد آینه به نگاهش .برخاست
 .بود شده خیره سفیدش موهاي به -بود پختن سوپ مشغول شیده که وقتی - اش خانه حمام در روزي پارسال،

 امشب و ”میشوند پیر هم ها آینه مگر“ پرسید خود از -کردم روایت برایتان داستان اول که روزي همان - روز آن
 دیگر بار چند یزدان شاید .دارد عجیبی هاي بازي زندگی کشید؛ آهی ”.میشوند پیر هم ها آینه آري،“ داد جواب

 پنجره روي باران قطرات صداي .گفتم برایتان را دوبارش فقط من اما بود؛ پرسیده خود از را سوال این هم
 .شد خیره خیس خیابان به .کرد جلب آنها بسمت را توجهش

 “ !نمیشود تمام .میکردیم تب تابستانی گرماي زیر ما و میبارید باران“
 بست؛ ار پنجره و کشید عمیقی نفس بازهم !بخیر خوبش بارانی روزهاي یاد .کشید عمیقی نفس گشود؛ را پنجره
 چکید باران اي قطره .کرد دراز را دستش و شد رو پیاده وارد .زد بیرون و برداشت را سیگارش پاکت فکر بدون
 .بود دهش بیشتر نم بوي .کرد زدن قدم به شروع .زد آتش و کشید بیرون نخی ... پاکت به ضربه چند .دستش کف
  !نم بوي هم باز .کشید عمیقی نفس .زدند تنه او به و گذشتند کنارش از خوران تلوتلو نفر چند
 تپایتخ شهر؛ این نم از میداشتند ور تاب هم درختان هاي چوب .کشید عمیقی پک .میزد زنگ داشت لندن انگار

  !نمیکند غروب آنجا هیچوقت خورشید میگفتند که کشوري
  !رحم بی جنایتکار، کثیف، بریتانیاي .کرد سقوط هم کبیر بریتانیاي حتی .کرد غروب اما

  !کرد عذرخواهی او، کارهاي براي چقدر ... مهربانش ي سایه کشید؛ ریشش بر دستی .نم بوي دیگر؛ پکی
 .شد متهم او بجاي چقدر کرد؛ حبس اش ریه در را دود .ریخت اشک او دست از چقدر
  !ترسید او از چقدر دیگر؛ پکی

  !دیگر هاي خیلی و آفرین نوش پرتو، شیده، مژده، مانند کرد؛ له پا زیر را آن و انداخت را سیگار
 در ار خود دستهایش با !بود مبارزه یک زندگی این .بود گرفته را او دامن که بود آنها هاي اشک نفرین اصلا شاید

  !آزادانه هق هق براي نبود آغوشی گرفت؛ آغوش
 پریشان هاي ریش انبوه آن میان در و شد روان پوستش روي اشکهایش .میسوخت چشمش .میکرد بخار نفسش

  !خودش مانند شد؛ گم



 قدم تنهایی میگفت همیشه آرمان .کرد رسوخ استخوانش عمق به سرما .بود شده غرق کثیف تهران آن در که
 مردنه؛ یجور بارون، زیر زدن
 .او بی میمیرد .میدهد جان دارد یزدانش بداند که بود کجا الان سایه
 پرویز .یافت را کلید کوتاهی مدت از بعد و کرد جیبش در دست زیر به سر .آمد بیرون آسانسور از بعد ساعت چند

 .کرد باز را در قفل و آکاردئون .کشید آهی .بود تنها شب آن یزدان و بود رفته بیرون جدیدش دختر دوست با
 .انداخت نگاه پذیرایی دیواري ساعت به .نواخت صورتش به محکمی سیلی همزمان تاریکی و سرما و شد داخل
 .بود گذاشته خانه پا که بود صبح 4 ساعت

؟ ستا بوده گوري کدام شب موقع این تا که بپرسد او از گریه و خشم با تا؟ شود نگرانش تا نبود کسی چرا پس
 ؟ باشد منتظرش تا نبود کسی چرا پس

 
 ”میزنه شور تو براي خودت دل تنها باشی، خبر با اگه حتی خونه برگرد“
 

*** 
 

 به و برخاست جا از .کشید آهی !بود خواب در الان یزدان حتما .نگریست ساعت به .شد بیدار سردرد از سایه
 .میبارید باران هم باز .رفت پنجره سمت

 ”.کند کم را گندش بوي نمیتواند ببارد باران هم هرچقدر که کثیف، تهران این به لعنت“
 همیشه .کشید آهی .زد برق و رعد .پیچید خود دور را دستهایش !شبانه هاي اشک و سردردها این به لعنت

 با و فشرد محکمتر را خود سایه .میکرد زمزمه شعري گوشش زیر و میگرفت آغوش در را او یزدان وقتها اینجور
 ”نیستی تو و زندون خونه این شده/ نیستی تو و بارون میباره داره“ -: کرد زمزمه بغض
 ”نیستی تو و آسون میشکنم دارم/ تنهایی حسِ  بدیه حس چقدر“ -: لرزاند را صدایش بغض

 را؛ وا سایه .بگیرد آغوشش در تا نیست کسی چرا .میلرزید هایش شانه .نهاد صورت روي را دست .افتاد هق هق به
  !را سایه او یا

 از سیاوش .گریست سخت و نهاد زانو روي سر رفت؛ فرو خود در .نشست زمین روي و شد سست هایش زانو
 امآر دید؛ حال آن در را او .رسید سایه اتاق به تا کرد دنبال را گریه صداي .بود شده گیج برخاست؛ گریه صداي

  !؟ سایه -: زد صدایش
 یاطاحت با و آرام و برد جلو دست .آمد سمتش به متحیر سیاوش .بودند سرخ چشمهایش کرد؛ بلند را سرش سایه

 ؟ آخه چرا دیگه گریه ... شو بلند؟ کوچولو خواهر نشستی اینجا چرا -: کرد بلند را او
 ؟ مادر میکنی گریه چرا؟ شده چی -: داد تکیه چهارچوب به آلود خواب .شد بیدار سیاوش صداي با نانازي
 ؟ خوبه حالش الان ... میخوام یزدانو ... یزدان ... مامان: گفت گریه با سایه

  !وابسته دخترك آمد؛ درد به دلش نانازي
 گرفته خوبه، حالش یزدان ... شم فدات نکن گریه -: گرفت آغوش در را او و گشود را دستهایش .آمد بسمتش

  !نمیشه درست چیزي که گریه با ... برم قربونت نکن اذیت خودتو پاشو ... خوابیده تخت



 هم نانازي .خواباند تخت روي آرام را سایه سیاوش .زد کنار را ملحفه .برد خود اتاق به را او سیاوش کمک با
 سیاوش .بست را چشمهایش و شد جمع خود در سایه .بوسید را اش پیشانی آهسته و کشید رویش را ملحفه
 ؟ نه برمیگرده، یزدان: گفت لب زیر .نگریست را مغلوبش خواهر مغموم
  !برمیگرده که معلومه؟ شدي دیوونه !وا: گفت آهسته اما متعجب نانازي

 ؟ نیاد سرش بلایی ... شد اذیت مدت این تو خیلی سایه -: کشید عمیقی نفس سیاوش
 برو توام ... نشم یزدان شرمنده که هست حواسم -: داد تکان سر میکشید دراز سایه کنار که حالی در نانازي
 بخیر شب ... عزیزم شدي زابرا مادر، بخواب

 بخیر شب -: شد خارج اتاق از و داد سرتکان سیاوش
  !آغوشش در میلرزید سخت خواهرکش .کشید دراز تخت روي
  !کاش ... برمیگشت یزدان کاش .آورد نمی طاقت کوچکش خواهر .آمد می هفته این یزدان کاش

 
*** 

 
 !شد ”ودب“ سه که این؟ بود پذیر امکان یکدیگر کنار در ”نبود“ و ”بود“ دو .نبود یزدان که بود هفته دو ... هفته دو

 .میشد دیوانه داشت که بود هفته دو .میشد دیوانه داشت
 پشت و آنجا او حالا و بیاید همیشگی کافه به که بود خواسته او از نوید .پیچید اش گلاسه کافه فنجان دور دست

  !یکدیگر کنار در ”بود“ دو هم باز بود؛ نارنج بهار میز
 رفته یزدان شنیدم -
 اخم با سایه .میشد شنیده کافه در یزدانی رضا صداي هنوز اما میگذشت ماه سه حدود دیدارشان آخرین از

 ؟ شنیدي کی از: پرسید
 ا چیز همه

ٓ
 ا مانند درست نجا◌

ٓ
 میپیچه زود خوب و بد خبراي -: انداخت بالا شانه نوید !بود دیدارشان خرین◌

 ؟ کدومشه این حالا -: زد پوزخند سایه
 نمیشم منظورت متوجه -: کرد اخم نوید
 ؟ بد یا خوبه یزدان رفتنِ : گفت حرص با سایه
 ؟ خوبی تو: گفت نگرانی با نوید
 چیز مهه اونوقت نمیزدي دور هلنو تو اگه ... نمیرفت یزدان وقت هیچ نبود تو گندکاریاي اگه: گفت بغض با سایه
 بره بذاره نمیشد مجبور یزدان و نمیریخت بهم
 لنوه من که گیریم ... نداره اي کننده قانع دلیل هیچ یزدان رفتن !سایه: گفت اش همشگی مهربان لحن با نوید
 رفته در که داره یزدان به ربطی چه ... شده زنم مرگ باعث هلن که گیریم ... زدم دور

 ؟ رفته در -: غرید سایه
 باشه باشه -: آورد بالا تسلیم نشانه به را دستانش نوید
 ؟ برگرده میخواي: گفت مهربانی با و شد خم جلو به بعد

 ؟ چجوري ولی آره -: شد جاري چشمانش از سایه اشکهاي



 خیانت شوهرش به دارد میکرد حس لرزید؛ خود به دختر .نهاد بود میز روي که سایه دست روي دست نوید
 زنگ یه کجاست میدونی که حالا -: زد مهربانی لبخند نوید؟ میرود و میگذارد که شوهري؟ شوهر کدام .میکند
 ... بزن بهش
  ؟خبرم با یزدان جاي از من میدونی کجا از تو: گفت ظنٕ◌ سو با و کشید او دست زیر از شدت به را دستش سایه
 ... چون ... خب خب: گفت هل با نوید

  !کشیدم بیرون غزل زبون زیر از -: کرد اعتراف صادقانه و بست را چشمهایش
 گها ... برگرده تا کن خامش زبون با ... داري احتیاج بهش بگو و بزن زنگ بهش -: داد ادامه مهربانی با دوباره بعد

 میشناسمش من ... سایه برنمیگرده نکنی خامش
 ؟ برنمیگرده واقعا: گفت مبهوت سایه
  !نه نزنی زنگ اگه -: گذاشت او دست روي دست دوباره نوید
 دیدتر با؟ کند تحمیل را خود میتوانست چطور؟ بزند زنگ یزدان به میتوانست چطور .انداخت پایین سر سایه

 ؟ کنه فکر بذارم نیست بهتر -: پرسید
 ؟ نیست بس ... میکنه فکر داره هفتست دو: گفت خشم با نوید
 .شد دور همیشگی کافه و نوید از تردید دنیا یک با بعد .نفهمید را آن معنی خودش اما داد تکان سر
 خواب از شب نیمه و برد خوابش که کرد فکر او حرفهاي به آنقدر شب در و .کرد فکر نوید حرفهاي به روز کل

 ا ي هفته .پرید
ٓ

 وویس به کرد شروع و شد اَپ واتس وارد .برد هجوم اش گوشی بسمت !میبارید باران مرداد خر◌
 یزدان -: گرفتن
 برگردي که منتظرم ... منتظرم -: بود مشهود کاملا صدایش بغض
 بکشی سرم روي دست -: میفشرد محکم را گلویش کسی انگار

 ببوسی پیشونیمو -: میسوخت چشمانش
 کنی بغلم میبینم کابوس که شبایی -: شد رها چشمانش حصار از اشکی

 با که باییش ... نمیکنی و بودي نکرده ترکم هیچوقت بگی ... بود خواب یه فقط بگی -: آمد نمی بالا دیگر نفسش
 یزدان ... باشی پدرم ... باشی پناهم ... باشی پشتم میپرم خواب از جیغ

 هر ... تویی من خداي ... تویی من پدرِ یزدان ... شم یتیم نزار یزدان -: مفلوك دخترك این بود افتاده هق هق به
 یکی سر روي مهربونیشون از اي قطره حتی نذار ... باش مهربونت دستاي مراقب ... میخوابم دستات یاد با شب
 ... برگرد ... یزدان برگرد ... شه حروم دیگه

 چه امید هب مسئولیت بی مردك؟ برنمیگردد یزدان نزد زنگ اگر بود گفته پیچید؛ گوشش در نوید حرفهاي ناگهان
 کن مشخص تکلیفمو برنمیگردي اگه: گفت خشم با؟ بود کرده رها را زنش کسی

 ؟ نه دیگر برمیگشت کرد؛ قطع را گوشی خداحافظی بی بعد
 

*** 
 



 اوج در اما بشنود را یزدان صداي بلکه تا برد هجوم آن بسمت خوشحالی با خورد زنگ اش گوشی که روز آن فردا
 ؟ سایه الو -: پیچید گوشی در هامون صداي ناامیدي

  !هامون آقا گرفتی ما از سراغی ... عجب چه -
 باهات دارم حرف ... خونتون میام امروز بگم خواستم ... دارم پرتو از دور دورا سراغتو -
 چشم سر قدمت ... بیا -

 ؟ داره سر مگه چشم -هامون
 رو هیچکسی نمیدیم راه بعد به نه ... برسون خودتو 9 از قبل: گفت حوصله بی سایه

  !هامونم نیستم، هیچکس من -هامون
  !نیستی ام”کس هیچ“ ... بدتر دیگه -

 میکپه میگیره 10 مرغ مثه خانوم میدونم ... باشه -هامون
 ؟ نشدي آدم تو هامون -

 ؟ داره ربطی چه بودن مودب به بودن آدم -هامون
  !پرتو بیچاره ... نسوزه دلم حداقل نیستی کدومشم هیچ آخه -

 پرتو بیچاره -: کرد تکرار کجی دهن با هامون
 .رفت تاریکی به رو هوا که شد خیره آینه در خود تصویر به آنقدر .کرد قطع خداحافظی از بعد و خندید دختر
  !بود شده ساخته یزدان براي تنها پریشانی بافت؛ را موهایش .بود نشسته هامون منتظر او حالا
 ؛آمد بیرون آشپزخانه از سحر .گشود را خانه در .داد فشار را کلید هامون تپل ي چهره دیدن با .آمد در بصدا زنگ

  !آسانسور از هم هامون
 علیکم سلام !به -: برد جلو را دستش لبخند با

 ؟ کردي گم راه !سلام علیکم -: داد دست سایه
 انصاف بی -: خندید هامون

 ؟ هست اجازه: گفت هامون .رفت کنار سایه
 میکنم خواهش بفرمایید ... بفرمایید: گفت خوشرویی با

  !وقت یه نباشه راه سر محرم نا ... الله یا: گفت لودگی با هامون
 محرمی همه به که شما ... نباش نگران -: بست را در خنده با سایه .شد خانه وارد و

 بفرمایید -: داد نانازي به را بود دستش که گلی سبد هامون
 ؟ چیه بازیا مسخره این: گفت اخم با سایه

 درویش ي تحفه سبزیست، برگ -: انداخت پایین را سرش هامون
 وشخ خیلی: گفت میرفت آشپزخانه به که حالی در نانازي .روبرویش هم سایه .نشست نانازي تعارف با سپس
 بیارم چاي براتون میرم ... اومدید
 زحمته باعث -: زد لبخند هامون

 بگو کارتو ... خب -: زد مضطربی لبخند هم سایه
 خوبم منم ... ممنون -



 گرفتم استرس بگو ... نشو مسخره ... هامون -: زد اي حوصله بی لبخند سایه
 ... نه یا کردي بدي کار تو بگم کنم، دخالت زندگیت تو نمیخوام من ... سایه ببین: گفت جدیت با هامون

 ؟ کارم کدوم -: پرید حرفش میان سایه
 ... کنه مشخص تکلیفتو تا ایران بیاد گفتی و یزدان به زدي زنگ گریه با اینکه -

 ندارم شک یزدانم به تو ي علاقه توي ... کنم دخالت نمیخوام من میگم بازم -: داد ادامه هامون .شد مبهوت سایه
 که تو؟ ایران بیاد خواستی ازش و زدي زنگ یزدان به اونطوري چرا که بیاري برام دلیل یه میخوام فقط اما

 تو ات منتظره نمیخوره، گهیم هیچ جا، وجب یه تو کرده حبس خودشو یزدان میدونی که تو ... میدونستی وضعیتو
 ؟ پسر این به گفتی چی تو ... الله الا اله لا ... میگی میذاري پیغام روز چند از بعد ... بزنی زنگ
 ؟ شده چی مگه: گفت نگرانی با سایه

 زدانی اونم ... ایران بیام بگیرم بلیط میخوام من میگه داره بغض با ... خراب حال با من به زده زنگ شب، نصفه -
 نیاد که میکنم راضیش دارم من شبی نصفه حالا !توداري اون به

 ؟ شده بد خیلی حالش: گفت نگرانی با سایه
 میده خودش به تکونی یه یزدان اینجوري گفت نوید: گفت بغض با سایه .کرد نگاهش سرزنشگر هامون
 از کاري مگه؟ کردن خراب پسرو اون اعصاب داره اي فایده چه اصلا؟ بده تکونی چه: گفت عصبانیت با هامون

 شماها کنین درك بدبختو اون ذره یه بابا؟ برمیاد دستش
 ؟ الان چطوره حالش: گفت لرزانی صداي با .میشد بیشتر و بیشتر سایه بغض

 از حرفا اون کنه فک بزار ... نزن هم تو ... نزدم پیشت میام دارم اینکه از حرفی ... زدم زنگ بهش صب امروز -
  !نوید تاثیرِ نه ... بوده خوردیت اعصاب

 ؟ بهش بگم چی: پرسید پشیمان سایه
 نزنیا من از حرفی ... میگن شوهرشون کردن خر براي زنا که حرفا این از؟ میدونم چه -هامون
 ... کنم زحمت رفع تون اجازه با دیگه من خب -: برخاست جا از سپس
 آوردم چاي تازه !اوا -: آمد بیرون چاي سینی با آشپزخانه از متعجب نانازي
 دادم زحمت ببخشید ... برم باید من ... دیگه نه -: داد تکان را سرش هامون
 حالا بودید ... دارید اختیار -: کرد تعارف نانازي
 تیح داشت، جریان نزدیکانش مغز در همیشه یزدان هاي شوخی گویی نگریست؛ سایه به تلخی لبخند با هامون

  !نبود خودش اگر
 برم باید ... نمیدم زحمت این از بیشتر ... نه -

 ؟ گازن رو هات بچه؟ چرا -: پرسید تمسخر با سایه
 ؟ چطوره پرتو -: داد تکیه در به سایه .ایستاد منتظر و زد را آسانسور دکمه .گشود را در و خندید هامون
 ازش ندارم خبر: گفت تفاوت بی هامون

 ؟ چرا وا: گفت متعجب سایه
 بدم طلاقش میخوام -: فشرد را آسانسور ي دکمه دیگر بار هامون

  !؟ هامون: گفت شوکه سایه



 حلال جونم آزاد مهرم آقا، اصلا -
 نمیاد چرا -: داد فشار را آسانسور ي دکمه چندبار بعد

 خدافظ -: داد تکان را دستش و شد آسانسور وارد هامون که بود هامون خبر از شوکه هنوز سایه اما آمد آسانسور
 خدانگهدار -: کرد زمزمه لب زیر و کرد جمع سینه زیر را دستش سایه

 رد خوبی روزهاي .برد فرو را بغضش .آمد می یزدان بوي کشید؛ عمیقی نفس .داد تکیه در چهارچوب به را سرش
 .بودند خوبی روزهاي میفهمی بعدا که است این خوب، روزهاي بديء .بود یزدان کنار

 
*** 

 
 مدت این تمام در سایه .بود شده آغاز شهریور دوم ي هفته و شده تمام مرداد .میگذشت یزدان نبود از ماه یک

 .برمیگشت و میرفت دانشگاه به روبات مانند
  !یزدان از پیغام یک ... که کرد اَپش واتس کردن چک به شروع و نشست تخت روي خسته

 سلام -: انگاري داشت بغض پیچید؛ گوشش در یزدان ي گرفته صداي .گشود را آن هیجان از لرزان دستانی با
 خوشحال ... باشی خوب ... باشی آروم تو که اینکه مهم ... نیست مهم اما ... شده تنگ برات دلم ... یزدان نفس
 میزنه زار داره اتاقش ي گوشه یکی که نیست مهم میخندي داري وقتی ... باشی
 گیزند من بی بقیه اینکه مهم ... نیست مهم ولی ... تنها تنهاي تنهام، -: داد ادامه و کشید لرزانی و عمیق نفس
 تو ... گاهی ولی ... کنی ترحم بهم نمیخوام ... کنه درست دردسر براشون تا نیست کسی دیگه ... دارن تري آروم

 هشب که بود نمونده کسی هیچ دیگه و سرت به زد بیخوابی وقتی ... خونوادت جمع از شدي فارغ وقتی ... خلوتت
 ... میزنه زار تنهایی از داره اتاقش ي گوشه که یکی ... بیوفت من یاد ... کنی فکر

 ؟ بود نزده برگشت از حرفی چرا .بست را اشکبارش چشمهاي سایه
I think ll miss you forever” “ 

 .داشت بغض سخت و بود نهاده آشپزخانه میان میز روي سر حالا که بود یزدان گوشی طرف آن
 ؟ نرسیدي نتیجه به تصمیم هنوز -

  !کنم چیکار نمیدونم: گفت و برداشت میز روي از سر
 برنگرد !نه ... عاشقشی اگه اما ... برگردي داري دوسش اگه -: نشست او مقابل صندلی روي پرویز
 ؟ چرا -: کرد اخم یزدان
 یزنیم آسیب بهش فقط ... یزدان نیستی خوب اون براي تو -: برداشت میز روي پاکت داخل از سیگار نخی پرویز
 ؟ میگی اینو مبنایی چه بر: گفت خشمگین یزدان
 الس دانشجوي اون و دانشگاهی استاد و متخصص یه تو ... بزرگتري سال ده اون از تو -: زد آتش را سیگار پرویز

  !بیخیال ... تو ... نبوده دوست مردي هیچ با تو از قبل اون و شدي دار بچه و کردي ازدواج یبار تو ... اول
 محکم یزدان که برود بیرون آشپزخانه از خواست و شد بلند جا از سپس .کرد خاموش سیگاري جا در را سیگار
 ؟ پرویز چی من -: پرسید
  !پدر از نشان ندارد کو پسر: گفت و کشید آهی پرویز



 تکرار تاریکی طرز به تاریخ .گذاشت تنها آینده از ترس غول با را یزدان و شد خارج آشپزخانه درگاه از سپس
 !تواتر یعنی یکدیگر کنار در ”ت“ سه میشد؛

 
*** 

 
 تداش یزدان بی مشترکشان زندگی فصل دومین .بود رسیده نیمه به تابستان حالا بودند؛ کرده ازدواج بهار

 .میگذشت
 دارم دوسِت هلن قدِ که میدونی ... جان سایه ببین: گفت بود کرده تنگ را سرخش چشمهاي که حالی در هامون

 ... هممونه برادر یزدانم ... نمیخوام بدتو ...
 لیو ... بپاشه هم از زندگیتون نمیخوام -: داد ادامه هامون؟ بگویند میخواستند چه مگر کشید؛ لرزانی نفس غزل

 شاز سال ده تو ... داره فرق تو با یزدان اوضاعِ واست، کنم خلاصه ... کن ولش ... میوفته داره که اتفاقایی این با
 رو اچالش این بتونی تو شاید من، خواهرِ سایه، ... اون به نسبت داري بیشتري روحیِ و جسمی سلامت کوچکتري،

 اب داره حالا تا سالگی هشت از اون !جسمیش وضع نه میزاره، روحیش وضع نه ... نمیتونه یزدان ولی کنی، تحمل
 جاده سطو میکنه، خالی باطري باهاش بري تند اگه ... قدیمیِ ماشین یه مثلِ ... میکنه نرم پنجه دستو تنش کلی

 زدن، لگد بهش خیلی دیگران ... نکشی کار ازش زیاد ... ندي گاز زیاد ... بري راه آروم باهاش باید ... میمونه
 ؟ نمیبینی اشو بدنه ... لعنتی دنیاي این پارکینگ ي گوشه یه افتاده ... خستس

 ؟ رفته رنگش نمیبینی -: میتاخت همچنان اما هامون بود شده سرخ حالا هم سایه چشمهاي
 .میکشید دست او کتف دو میان آرام پرتو شد؛ بلند غزل هق هق صداي

 وستد یک براي مشکلی وقتی .میترساندند آن از بیش را سایه نباید فشرد؛ دهانش روي محکم را دستش غزل“
 “ !میشدند ملاحضه با رفقا چقدر آمد می پیش
 ؟ کنم چیکار باید حالا: پرسید اي گرفته صداي با سایه

 ای میاي راه باهاش یا ... نداره بیشتر راه دو: گفت کند حفظ را کلامش صلابت میکرد سعی که حالی در هامون
 ام براي نیست، مهم تو براي یزدان سلامتی اگه اما ... دارم دوست هلن ي اندازه که گفتم سایه، ... میکنی ولش
 ... اونوقت ... اونوقت ... نمیکشه دیگه ... میکنه خالی باطري کنی ولش تو ... مهمه

 ... هش اوراق باید اونوقت -: داد ادامه و برد فرو را تلخش بغض؟ بود شده پیدایش کجا از دیگر لعنتی ي توده این
  !نمیخوایش دیگه بفهمه یزدان نذار مادرت، خاك ارواح
 ؟ گفته رو مزخرفاتی همچین کی: گفت معترض سایه

 واکنش ممکن شکل بدترین به باشه فشار تحت وقتی یزدان -: آورد بالا او کردن آرام براي را دستش هامون
  !نباید ... برسه اینجا به کار میذاشتی نباید ... میده نشون
 ؟ خودم شوهر از کنم گلایه نداشتم حق؟ کردم چیکار مگه -: کرد اعتراض بغض، با سایه
 تکلیفمونو ایران بیام میخوام گفت ... زد زنگ دیشب: گفت دلخور .گرفت نادیده اما هامون بود؛ واضح طعنه

  !کنه مشخص تکلیفو توافقی بگو سایه به گفت اون ولی کنه فک ذره یه گفتم ... کنم مشخص
 ؟ دیگه طلاق یعنی تکلیف: گفت حرص با سایه



  !خب بود عصبانی -: آمد حرف به بودند آمده که وقتی از بار اولین براي پرتو
؟ نبودم من -: بود دلخور هم سایه .داد تکان تایید ي نشانه به را سرش غزل .آمد می بنظر گرفته هم او صداي

 ؟ اون فقط؟ چی من شرایط پس ... یزدان روحی شرایط میگید شما
 داري سشدو هنوز تو کنه فکر بذار ... نگیر تماس اصلا یزدان با تونستی اگه ... بکن لطفی یه: گفت کلافه هامون

... 
 ... اول سرخونه رفتیم باز -: پرید حرفش میان سایه

  !داري فرق مژده با تو کنه فکر بذار ... -: پرید حرفش میان هم هامون
  !گویی میکرد مچاله را قلبش داشت کسی شد؛ گشاد سرخش چشمهاي

 ؟ فرقی چه .داشت فرق مژده با او برد؛ یاد از را کشیدن نفس انگار اي لحظه براي
 .داشت دوست را یزدان او

 نازك تپوس بر زدند چنگ بلندش انگشتان .کشید تیر گیجگاهش .میشد کنده جا از داشت قلبش؟ نداشت مژده
 ؟ مادر سایه؟ سایه: گفت نگرانی با بود، مانده ساکت لحظه آن تا که هم نانازي !اش شقیقه

  !کثیف بازي این مغلوب دخترك سایه؛ سمت به بردند هجوم غزل و پرتو
 برادرش از را یزدان که همانطور !هلن از بیشتر خیلی داشت؛ دوست را سایه .بود شده خشک سرجایش هامون اما

 تلاطمم هنوز یا بود گرفته آرام دیشبش تشویش .بود بازي این مصلوب مرد هم او !یزدان آه، .داشت دوست بیشتر
 ؟ چشمانش کهربایی اقیانوس بود

  !کمک بیا؟ نیستم تو با مگه؟ هامون -: آمد خود به پرتو صداي با
 برادر هب نه بود سپرده خود پدر و برادر به نه را همسرش یزدان نگریست؛ زمین بر افتاده نحیف جسمی به متحیر

 .باشد عروسکش مراقب بود کرده سفارش هامون به سایه؛ پدر و
 این است، سپرده او به را سایه برادرش کرد؛ حلقه او نحیف ي شانه دور را هایش دست .برخاست جا از سرعت به

 سکوت در تنها سحر و غزل .نهادند کناپه روي را او نحیف تن پرتو کمک با .بود شده ذهنش ملکه جمله
 .میگریستند

 .گیدمیجن و ایستاد می مردان پاي به پا استوار و محکم و میداشت نگه را خود سخت، شرایط در که بود پرتو تنها
 او نسنگی نگاه متوجه پرتو .میکرد مرتب را سایه پریشان موهاي داشت که نگریست اش قانونی همسر به هامون

 .شد
 ؟ نمزنند حرف ها نگاه بود گفته احمقی کدام نگریستند؛ بهم لحظه چند براي دو هر
 “؟ پشیمانی؟ هامون چیست نگاهت در“
 “ !پرتو میکردیم شروع دیگري طور کاش“
 “ !ببین را عاقبتشان؟ هامون نکردند شروع دیگري طور سایه و یزدان مگر“
 “ !بده هردویمان به فرصت یک ... پرتو داریم وقت هنوز ما“
 ؟ بریم -



 هب هم نگاه ي تسمه این پارگی صداي حتی .داد جرر را اتصال و آمد بیرون غزل دهان از که بود سئوالی اي جمله
 براي که بخورد قسم بود حاضر هامون .آمد می حرف به غزل دیرتر لحظه یک لحظه، یک فقط کاش .رسید گوش

  !است دیده پرتو اي قهوه چشمان در برقی ثانیه، یک
 بریم: گفت و کرد رو غزل به حرص با

 هامون .مینگریست او اشک از سرخ صورت به میفشرد دست در را اش نوه ظریف دستان که همانطور نانازي
  !گیرد آرام اوضاع تا باشد یزدان باید گاهی شد؛ خیره صحنه این به اندکی

 کشید؛ عمیقی نفس .رفت بیرون در از و انداخت دختر و مادر به اشکباري نگاه هم غزل .رفت ورودي در سمت به
  !ودش بغضش شدن سرباز باعث سکون مبادا تا میکرد طی را ها پله سریع .رفت پایین ها پله از سرعت با سپس

 نآخری گرفت؛ را بازویش هامون که برود آنها سمت به خواست .میکرد نگاه مات و بود ایستاده آنجا هنوز اما پرتو
  !رابطه در پیش شب چند به میگشت بر تماسشان

 نگاه غرق نمیخواست اینبار هامون .کرد او به غمگینی نگاه پرتو .فشرد را دستش تنها هامون هم موقع آن
 باشن خودشون حال تو بذار -: زد لب آرام و انداخت پایین چشم .بشود !اش قانونی همسر سوزناك

 ... اما: کرد زمزمه آهسته هم پرتو
  !معما و اما -: کشاند در سمت به و فشرد را بازویش هامون

 ؟ هامون براي هم آن؟ صدقه قربان؟ کرد چه او رفت؛ او لغت فرهنگ قربان دل در پرتو
  !میشد دیوانه گاهی هم اش قانونی همسر کرد؛ نگاهش متعجب هامون .کشید بیرون او دست از را دستش سریع
 را در بیاندازد سایه به دوباره نگاهی اینکه بی هامون .شد آسانسور وارد و رفت بیرون در از هامون به توجه بی پرتو
 سعی پرتو و بود همراهشان غزل آمدن، هنگام .بود اینجا ماجرا قسمت ترین سخت .شد آسانسور وارد و بست آرام
 هق هق صدا بی و بود چسبانده پله راه سرد هاي کاشی به را اش پیشانی بیچاره، غزل .داشت او کردن آرام در

 .بشنود کسی را صدایش مبادا تا میکرد؛
  !کج آنهم بود؛ داده تکیه کابین به مقابلش، دقیقا پرتو .نگریست روبرو به سرد هامون
 ینا چقدر گاهی شد؛ شکسته پرتو ي گرفته صداي با منحوس سکوت .میدید را او نیمرخ تنها هامون که بطوري

  !سایه بیچاره -: میکردند ناز کوتاه، مسیرهاي
 در وقتی که ها گربه مانند بود؛ شده جسور هم باز پرتو .داد تکان سر صورتش، میمیک در تغییر هیچ بی هامون
 امنگ -: میکنند حمله آدم همان به میشوند، مبحوس اي بسته فضاي در وقتی اما میترسند آدم از بازند، فضاي

 ؟ نمیکنی
  !نه میگفت اگر بود محض دروغ
  !دیگر بود نگریستن از جزئی هم آینه در اش قانونی همسر نیمرخ دیدن

 وپرت کرد؛ پرت بیرون به کلمه، واقعی معناي به را خود هامون .رفت بین از آور خفقان جو آن و شد باز در بالاخره
  !بدنبالش هم

 ؟ خوبه حالت: پرسید دلسوزي و تعجب با پرتو .برگشت آنها سمت به و گرفت دیوار از را سرش غزل
  !آره: گفت میکشید دست سرخش چشمان زیر که حالی در غزل

  !بزن ضدآب ریمل یه داري، تو که وضعی این با -: زد پوزخندي هامون .شد سیاه صورتش



 -: نگریست پرتو سرخ چشمهاي به غزل فشرد؛ اندکی و نهاد او بازوي روي دست پرتو .رفت بیرون ساختمان در از
 میشه درست
 ؟ میشود درست چیزي چه دقیقا بپرسد که نکرد فرصت پرتو و زد صدایشان هامون

 
*** 

 
 اندکی .گرفت تماس یزدان با اَپ واتس طریق از سایه آمدند نانازي خانه به غزل و پرتو و هامون که روز آن فرداي

 ؟ الو -: پیچید گوشی در یزدان بم صداي بعد و خورد بوق
 معرفت بی شده تنگ برات دلم -: کرد بغض سایه

 بمونم نمیتونستم: گفت تاب بی یزدان
 ؟ برگردي نمیتونی؟ چی حالا -
 نمیشه ولی میخوام -

 برنگردي ممکنه که گفت راست نوید پس؟ نمیشه چرا: گفت خشم با سایه
 خورد گوه: گفت خشمگین نیز یزدان

 مرد یه به که منی ... بستم دل مرد یه به که منی !تو نه من، برا ولی ... تلخه حقیقت؟ زد راستو حرف چون -
 کردم اعتماد

 ؟ نوید یا منی طرف تو -
  !؟ یارگیریه مگه -

 ؟ اون یا منی طرف -: کشید عربده یزدان
 نویدم طرف اصلا ... نبر بالا من واسه صداتو: گفت حرص با سایه

 نویدت اون دل ور گمشو برو: گفت خشم با یزدان
 ؟ چته -: کشید گردن کاناپه روي از پرویز .کرد پرت تخت روي و کرد قطع را گوشی خشمگین بعد

 عاشقشم من -: گرفت را هامون ي شماره میزد حرف خود با داشت گویی که یزدان
 برمیگردم ولی: گفت یزدان و داد پاسخ هامون
 ؟ چی: گفت گیج خط ور آن از هامون
 برمیگردم امشب همین و میکنم جور بلیت یه ... برمیگردم: گفت یزدان

 و چنگ با حتی میکرد حفظ را اش زندگی و میگشت باز او .کرد قطع بماند هامون پاسخ منتظر اینکه بی بعد
 از جوري را او باید برگشت که ایران .کند خراب را چیزي نوید ي دوستانه ظاهرا حرفهاي نمیگذاشت !دندان
  !بود پیر ي آینه یک مثل که نوید .بود کرده رام را نوید از تر یاغی یزدان کند؛ در به میدان

 
*** 

 



 هامون پیش ساعت چند و بود گذشته یزدان با تماسش از روز یک .میپچید اش طلایی پژوي در هایده صداي
 نمیخواست اما بود نکرده باور را او حرف .بیوفتد است قرار مهمی اتفاق زیرا برساند خانه به را خود که داد پیام

 انهخ به بود رفته خانه از او که شبی همان یزدان نکند !است خبر چه ببیند تا خانه میرفت باید .کند ریسک
  !مضحکی محال چه !؟ برگردد یزدان زد؛ پوزخند اش بچگانه افکار به؟ بود بازگشته

: کردمی زمزمه لب زیر داشت واحدشان تا پارکینگ میان مسیر تمام در بعد .کرد پارك را ماشین رسید که خانه به
 ”میاد دنیا همه از که دور شهر یه از نه انگار/ میاد ها جاده همه از پات صداي میاي وقتی“ -

 ”میرسه دیدن ي لحظه میشه وا در که وقتی تا“ -: انداخت در داخل را کلید
 ”میرسه من ي سینه به زمین رو جادست که هرچی“ -: گشود خستگی با را در

 واسه ور آلوده خواب هاي گل/ بکنم تکرار کی واسه قلبمو نیستی تو وقتی“ -: شد خانه وارد پایین سري با بعد
 ”بکنم بیدار کی

 وت بی کسم، همه تویی که اي“ -: نیوفتد شان عروسی قاب به چشمش تا برداشت گام چند پایین سر همان با
 ”میرسم میخوام هرچی به باشم داشته رو تو اگه/ نفسم میگیره

 ؟ سایه -
  !؟ یزدان -: زد لب مبهوت .نمیکرد باور میدید را آنچه .آورد بالا سر کندي با .شد خاموش اش زمزمه و ایستاد

 ؟ جانم -: زد لبخند مرد
 ؟ خودتی -: زد پس دست با را اشکهایش سایه
 و گذاشت مرد تنومند ي شانه روي را اش چانه دختر .کشید آغوشش به محکم و آمد بسمتش گام چند با مرد
 هسوغاتی ترین عزیز“ -: کرد زمزمه باز و پیچید مرد دور محکم را دستانش دختر .داد تکیه او سر به را سرش مرد
 ”تو پیراهنِ غبارِ

 ”تو بوئیدنِ و دیدن منه ي دوباره عمرِ“ -: داد ادامه اما ترکید صدایش بغض
 هق .بوسید عـمـیـق را اش پیشانی روي و کشید عقب را او سر یزدان .برد فرو مرد گردن در سر هق هق با بعد
 .شود دور زن آغوش از اینکه بی نشست زمین روي او همراه به نیز مرد .خم زانوانش و شد بیشتر دختر هق

 ”میخوام هوس سر از نه خودم واسه رو تو من نه“ -: کرد زمزمه و برد گوش نزدیک را دهانش
 ”منی ي دوباره عمر“ -: شد خیره چشمانش در و برد عقب را دختر سر
 ”میخوام نفس واسه رو تو“ -: کشید بو عمیق و برد فرو او گردن در سر

 
*** 

 
 ؟ کنی باز چمدونمو تو میشه: گفت خستگی از خمار چشمانی با

  !میل کمال با -: بوسید آرام را یزدان ي گونه و زد لبخندي سایه
  !میکردم تلافی رو دوري مدت همه این حتما وگرنه خستم، خیلی که حیف -: زد شیطانی لبخند یزدان



 را زیپ .بود روشن آباژور .رفت مشکی چمدان سمت به سایه .کشید دراز تخت روي آرام یزدان .خندید سایه
 و کرد باز را درش .بود نهفته چمدان در او، براي خوبی خبرهاي همیشه .بود چمدان زیپ صداي عاشق گشود؛
 .کشید بو عمیق و برد اش بینی سمت به .برداشت را رنگ خردلی لباسی
 .میخورد اندامش بر آباژور نور !دلچسب و بود خنک

 “ !اش سایه ي سایه به و شد خیره اش سایه به گذاشت؛ سرش زیر را دستش یزدان“
 و رهدوبا بوسید؛ هم را آنها .برداشت هم را دیگر لباسهاي .آورد بیرون و بوسید را لباس .کشید بو هم باز دخترك

  !دوباره
: زد دلبخن یزدان .آمد تخت سمت به سپس و چید کمد در و کرد تا حوصله با بویید؛ عشق با را ها لباس تمام بعد

 ممنونم -
  !؟ شدي لاغر انقدر چرا ... خواهش -: زد لبخند متقابلا هم سایه

 .برد عقب را سرش سایه .بوسید را اش پیشانی آرام یزدان .برد فرو او گردن در را سرش و کشید دراز کنارش
 من یزدانِ منه، مُهره دستا این -: گذاشت آن روي را اش پیشانی و زد بوسه او دست بر .آورد بالا را یزدان دست
 ... تویی
 ... خداست تو یزدانِ -: آورد بالا را او سر .کشید را دستش یزدان
 تویی من خداي -: پرید حرفش وسط او مانند هم سایه

  !دختر نگو کفر -: زد لبخند یزدان
 یزدان دارم دوسِت ... کفر یعنی نکنم اعتراف اینارو اینکه -

 سـایه ... سـایه ... سـایه: گفت قرار بی و عجیب لحن با یزدان
 ؟ خوبه حالت؟ میگی داري چی: گفت باخنده سایه

 ؟ نیست خرابم حال گویاي لحنم یعنی -
 ؟ کرد درست حالتو میشه چجوري خب،: گفت اي اغواگرانه لحن با سایه

 نکن خرابترم ... خرابم -: چسباند او پیشانی به را اش پیشانی یزدان
 ”هنرپیشه ما فیلم دنیا“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مسئول یا عاشق هامون:  ششم و بیست فصل
 
 !”شوند آنها تسلیم است ممکن نیز آدمها قیدترین بی که هست قیدهایی بالاخره“
 

 وان در .میشد پژواك حمام دیوارهاي در لانا صداي و بود شده بلند یزدان گوشی از ”summer wine“ آهنگ
  !عشق لمث بود؛ گرفته را تنشان کل آب .بست را چشمانش و زد تکیه مرد ي سینه به پشت از سایه .بودند آب پر

 یتمر .عشق و بود عشق و بود لانا فقط .میسوخت دختر سر پوست تنفس هر با و بود سرش بالاي یزدان بینی
  !زندگی مثل درست بود؛ تند کردن ریلکس براي اندکی آهنگ
 چشم .سیاه به متمایل هاي اي قهوه آن شد؛ خیره چشمهایش در و بوسید را دختر خیس موهاي روي یزدان
  !سیاه اندازه همان به و بود ها آدم وجود بودن کدر به او هاي

 رنگ روي که کدر ي لایه با که هایی آدم .میکرد مطرح بد هاي آدم درباره جالبی ي فلسفه سایه هاي چشم
  !مینمایند سیاه میگذراند؛ وجودشان

 یه و روز دو این ما میشه اگه گفت ... خواهرش پیش بره میخواد رو جمعه شنبه پنج نانازي: گفت مقدمه بی سایه
 نمونه تنها سیاوش که خونش بریم شبو
 اینجا بیاد اون بگیم ... کاریه چه خب: گفت مرد .میگذشت یزدان برگشت از روز چند تنها
 نیاد خوشت تو شاید کردم فکر؟ نداره ایرادي: گفت متعجب سایه

 نم ... فقط؟ ایرادي چه نه -: گذاشت زن ي شانه رفتگی فرو روي را اش چانش و کشید بالا اندکی را سایه یزدان
 باشن همه ... بگیرم مهمونی یه باشی موافق تو اگه هفته آخر میخواستم

 ؟ کیا یعنی همه -
 وشینن فقط ... بگو نوشینم داشتی دوست اگه ... بیاد باید حتما که سیاوشم ... نوید ستار، و غزل پرتو، و هامون -
  !دیگه کس نه

 کاري هی سیاوش میاد بردیا بی نوشین و نیست نانازي که حالا میترسم -: خندید سایه !بود لشکري به منظورش
  !ما دست بده

 نیست بعید هیچی عاشق مرد یه از -
 بدبین زیادي شاید؟ است هشدار جور یک این که میکرد حس سایه چرا اما بود عادي ي جمله یک این قاعدتا
 .بود شده
 ... هم شاید

 
*** 

 
 اومدي دوش زیر از؟ سایه -: را یزدان صداي بعد و شنید را آیفون زنگ صداي .آمد بیرون حمام از پوشیده لباس
 نخوري سرما بپوشون پهلوهاتو بیرون
  !نیستم که بچه ... یزدان واي -: زد غر سایه !اصرار کلی با هم آن بود؛ آمده شان خانه به سیاوش دیروز



 همگ -: شنید را یزدان جدي صداي باز .بازمیگشت خود خانه به سیاوش شبش و بگیرند مهمانی بود قرار فردا
 گفتم خودتو بپوشون !تري بچه بچم از تو؟ میخورن سرما ها بچه فقط
  !لوسی چقدر که واي -: زد غر سایه

 ؟ تو یا لوسم من -
 اتاق از بعد .پیچید حوله دور را موهایش رفت آرایش میز بسمت سایه .رسید گوش به هامون صداي لحظه همان
 ؟ خوبی سلام: گفت و رفت بیرون
  !عالی -: زد پوزخند هامون

 ؟ شده چی: پرسید نگران سایه
  !بده طلاق زنشو میخواد هیچی، -: داد پاسخ او جاي یزدان
 .میکرد نگاه را هامون باز دهان با سایه

 روانیه زنیکه: گفت حرص با هامون
 آدمی خیلی تو که نه -یزدان
 ؟ هامون چیه مشکلت دقیقا -سایه

 بدم طلاقش میخوام ... ندارم مشکلی من -هامون
 بگیرید درست تصمیم یه بعد تا بگذره مدت یه بذارید هستین عصبانی هردوتون الان -سایه

 جونش پاپی خونه بره؟ چه من به خب -: انداخت مبل روي و درآورد را کتش هامون
 نارک رو ”چه تو به“ ”چه من به“ باید مشترکه زندگی ي ادامه به قرار اگه ... نشد دیگه نه: گفت حوصله با سایه

  !اون یبارم بیا کوتا تو یبار ... بذارید
 ؟ میداد هامون تحویل را او حرفهاي کرد؛ نگاهش تمسخر با یزدان
 ؟ برم گورستونی کدوم الان من ... خب -: نشست مبل روي خشمگین هامون
  !من باباي خونه -: نشست مطالعه حال در سیاوش کنار او مقابل نیز یزدان
 ؟ میگی ناصرو یگانه -هامون
 ؟ دارم بابا چنتا من مگه -یزدان
  !کردیا باز رو شوخی سر خودت -هامون
 بالاخره !هامون: گفت حرص با سایه که کند پرت هامون سمت خواست و کرد بلند میز روي از را قندانی یزدان

 شی دور خونه از باید
 ؟ کجا خب -هامون
  !من ي عمه خونه -یزدان
  !یزدان -سایه

  !میشه خوشحال خیلی پرتوام اتفاقا ... بگیري رو ما ي عمه باید فقط ... میگم جدي نه -یزدان
 رو تو خواهره نویدم ... بگیره منو خواهر بیاد سیاوش ... گرفتنه بر قرار اگه -هامون
 ؟ چی که -یزدان
  !جوونا بگیرن سامون سرو -هامون



 ؟ هچی من خواهر دادن شوهر از بعد زندگی تو هدفت کلا ... بندازي را دوباره شادمانیتو بنگاه نمیخواد شما -یزدان
 دیگه کنه ازدواج باید بالاخره -هامون
 ؟کنم چیکار بندازمش ترشی کنم اضافه بهش کلمم چنتا سرکه ظرف تو بندازم خواهرمو بخوام من آقا -یزدان

 اصن بترشه خواهرم میخوام من
 توام راه سر یابو اون ایشالا ... راش سرء میندازه رو تو مثلء یابویی یه خدا اما ... داشته دوست سیاوشم -هامون
  !بیوفته

 ایشالا -: خندید سیاوش
  !هامون: غرید کلافه سایه

 ؟ عجوزه این دست از میکردي چیکار بودي من جاي تو یزدان -هامون
  !نمیکردم تحمل رو زنی همچنین لحظم یه بودم تو جاي من -یزدان
 ؟ پ چیه تکلیف -هامون
  !بده طلاقش محضر برو فردا -یزدان
  !یزدان -: زد تشر سایه

 من با بعدش بده طلاقش برو تو ... دیگه میگم راست -یزدان
 ؟ پ شد چی بگیري رو خواهرما بود قرار پیش سال پنج ... میدي خرمن سر ي وعده همش تو ... بابا برو -هامون

 اون ... بذارم تو با قراري همچین که خندیدم پدرم قبر به من: گفت یزدان .نگریست یزدان به تعجب با سایه
  !بگیره باید عزارییل رو عجوبه
 یه اب خونه در پشت کاشته رو ما خواهره سال پنج !طرفی کی با میکردم حالیت وگرنه ... ناتنیه که حیف -هامون
 گل دسته
  !داریم بگیر دامادء یه اینجا ما ... گل دسته یه همون با اینجا بیاد بگو بزن زنگ ببین -یزدان
  !الان از باشم گفته ... نمیدم شوهر داداشمو من -سایه

 میرسیم توافق به بعدا حالا -یزدان
 بریم آقا بریم -: برخاست جا از هامون

 ؟ بریم کجا: گفت متعجب سایه
 برم من نه، شما -: برداشت مبل روي از را کتش هامون
 میکنه حساب نفر چند خودشونو به ایشون: گفت تمسخر با یزدان
 هست که همین: گفت هامون

 بیا زنت با فردا -: زد داد آشپزخانه از سایه
 فعلا: گفت یزدان و سیاوش روبه هامون

 ؟ کرد همچین چرا ... وا: گفت متعجب سایه .رفت بیرون خانه از بعد
 ؟ داریم چی شام حالا ... کن ولش: گفت یزدان

  !عالی هم خیلی: گفت خنده با سیاوش
 ؟ پروانم کلفته من مگه -: کرد مصنوعی اخمی سایه



 ؟ فرامرزم نگهبان من مگه میگم بخوابم من تا بمون بیدار میگی من به هرشب تو -: انداخت بالا ابرو یزدان
  !حیا بی مردك .گرفت گاز را لبش سایه

 
*** 

 
 .دش قطع برقی جارو صداي .بود گذاشته بار را غذاها و سابیده را رنگ اي قهوه هاي کابینت بود؛ گرفته درد کمر

  !نداشتم خبر من و بود بزرگ چقدر خونه -: میشد ولو کاناپه روي ریزان عرق که دید را یزدان و کشید گردن
 بره در خستگیت میارم یچیزي الان: گفت خندید سایه

 ... ببینیم خودتونو بودیم اومده دقیقه دو: گفت و گذاشت چشمانش روي را ساعدش یزدان
 بریم“ بود فتهگ سیاوش مقابل یزدان که وقتی میگرفت فاکتور اگر البته بود؛ گذشته خاصی اتفاقی هیچ بی دیشب

 و سایه و نوشین دنبال بود رفته هم حالا .شد معذب بیچاره سیاوش .خجالت از گرفت گر تنش کل .”بخوابیم
 .بودند شده خانه کردن تمیز مشغول او غیاب در یزدان
 -: داد بدستش شربتی سایه .برداشت چشمانش روي از را دستش و شد ساکت سایه حضور حس با یزدان

 کردم درست خودم ... لیموناده
 را لیموناد بگیرد دختر از چشم اینکه بی و گرفت را لیوان بود شده خیره او ي تیره چشمان به که درحالی

 ؟ مونده چی حالا خب -: کرد قطع را چشمی تماس و نشست کاناپه روي سایه .سرکشید
 یدیمکوب رو خونه کل نوشین دنبال رفته سیاوش وقتی از؟ مونده اي دیگه چیز -: برگشت او سمت متعجب یزدان

 ساختیم نو از
  !هنوز مونده کار کلی ... نداره رو حرفا این که گردگیري یه و برقی جارو یه !اووه -
 ؟ مثلا کاري چه -
 ؟ گرفتی دوش تو ببینم -

 بیا میکنم گرم آبو من تا ... بود خوبی بسیار ي نکته -: رفت حمام سمت به و برخاست جا از یزدان
 ؟ دیگه امر -: خندید سایه
 زا بعد .کند تن چیزي چه بگیرد تصمیم تا و گشود را کمد در .رفت اتاق به و گذاشت سینک داخل را لیوان

 .درآورد لباسی چوب از را آن .برگزید زرشکی رنگ به اي حلقه آستین و کوتاه پیراهنی کردن فکر اندکی
 ؟ بپوشی میخواي اینو -

 ؟ داره ایرادي آره، -: داد پاسخ سایه .بود پیچیده کمرش دور اي حوله تنها که شد روبرو یزدان با و برگشت
 بازه خیلی -: رفت آرایش میز بسمت و بست کش با را موهایش یزدان

  !؟ یزدان -: زد بیرون حدقه از سایه چشمهاي
 هست کوتاهم: گفت برمیداشت اي شانه که حالی در سپس .انداخت لباس به خونسردي نگاه نیم یزدان

  !داري دوست کوتاه گفتی که تو -: کرد سرکج سایه .کرد ریشش زدن شانه به شروع بعد
  !دیگران جلوي نه خودم، براي -: کرد نگاهش اخم با یزدان
 ؟ خریدي کِی اینو: گفت سوظن با یزدان که کرد پرت کمد داخل را پیرهن حرص با سایه



 پرویزه سوغاتی: گفت کرده بغ و نشست تخت روي کمد، به پشت سایه
  !بود دنیا صفت بدترین شک کرد؛ داغ خریده سایه براي هیزش دایی را لباسی چنین که این تصور از یزدان
 کن انتخاب دیگه یچیز: گفت میرفت کمد بسمت که حالی در و انداخت میز روي را شانه
 هک درحالی دخترك .انداخت تخت روي و برداشت اي سرمه شلواري بهمراه رنگی لیمویی نخی مردانه پیراهن بعد

 نمیخوام: گفت بود او به پشتش
 جهنم به: گفت تلخ یزدان
 به ار خود و پوشید لباس آرامش با یزدان .رفت بیرون و برخاست جا از سایه .برداشت تخت روي از را شلوار سپس

 میرسن یگهد الانا شو حاضر: گفت صلابت با برود بیرون اتاق از اینکه بی سپس .کرد آغشته همیشگی افغانو بلک
 سرسبز حیاط به و کرد جیب در دست .میرسید گوش به ملاصدرا هیاهوي .شد تراس وارد خواب اتاق درِ  از سپس
؟ نه بود شده بوق عهد مردهاي مثل .ببیند را او تن هامون حتی نه و ستار نه پرویز، نه نمیخواست .شد خیره
  !دور سالهاي روشنفکر یزدان

 خسرو ناصر پسر چطوري -: آورد خود به را او صدایی که شده غرق فکر در و است گذشته چقدر نمیدانست
 ؟ سعادتی جناب چطوري -: شد روبرو هامون با و برگشت

 تو رمب من: گفت کند جور اي بهانه اینکه براي؟ باشد پوشیده را پیرهن همان سایه نکند میپرسید خود از دل در
 میام الان

 تازه برقصم والس باهات میخوام؟ کجا -: پیچید او کمر دور دست هامون
 نگو مزخرف -

 یزدان آقا به به: گفت و شد وارد ستار
 ؟ میکنی چیکار ... هامون وا -: شد وارد او سر پشت نیز غزل

 بیام من تا دار نگهش اینو دقیقه دو -: کند خود از را هامون دستهاي یزدان
 ؟ کجا -: شد ظاهر تراس در چهارچوب در پرتو

 کیه ببینم برم: گفت و زد بشکنی .درآمد بصدا آیفون زنگ که بیاورد اي بهانه خواست یزدان
 سیاوشن و نوشین: گفت و آورد بیرون سر دوباره سپس .پرسید چیزي و برد داخل سر پرتو

 استقبالشون برم: گفت یزدان
 ؟ خوشگله میري در کجا -: گرفت را کمرش دوباره هامون

 رو خدا بنده بابا کن ولش -: زد غر غزل
 بیاره بجا رو نوازي مهمون رسم بره باید ... غزل میگه راست -: خندید ستار

  !میگرفت موقعش به را ستار حال شد؛ خانه وارد و زد بیرون تراس از سرعت به یزدان
 شبسمت !گلدار بلند دامن و نیلی گرد یقه و اي حلقه آستین لباس با .یافت در مقابل را سایه و انداخت چشم
 یخوب کار -: انداخت سایه کمر دور دست .میکرد قانعش دامن بلندي اما بود ناراضی او پیراهن یقه بازي از رفت؛

 نپوشیدي اونو کردي
 هردو روي به سایه .کرد جلب وارد تازه زوج به را توجهشان سیاوش سلام صداي که کند اعتراضی خواست سایه

 مشغول که روزي آن در افتاد؛ خودش یاد .کرد نگاه سیاوش ي زده ذوق ي چهره به یزدان .کرد سلام و زد لبخند



 ونهام با را نوید میخواست که بود همین براي شاید .بود مسرور نوید ندادن لو از .بود شایان با کشیدن نقشه
 ... هم شاید .دهد آشتی

 ؟ شدي دیوونه؟ چرا زده خشکت -
 روي را شده سیخ به هاي گوشت هامون .بازگشت تراس به سپس .شنید سرش پشت از را غزل متعجب صداي
 نمیگرفت زن که نبود دیوونه: گفت و نهاد باربکیو

  !هـامــون -: کرد اعتراض غزل
 دیگه میگم راست: گفت و زد سیاوش به چشمکی هامون

 .رفت اشپزخانه با سایه و نوشین و پرتو مانند و داد تکان تاسف ي نشانه به سري غزل
 زدن باد مشغول سیاوش و هامون کرد؛ نگاه تراس به پنجره از و گذاشت را قابلمه در سایه گذشت که اندکی
 دست رد قدي کوتاه جام ستار .بود کشیدن سیگار مشغول آشپزخانه به پشت یزدان .بود باربکیو روي هاي کباب
 به رو و میگوید چیزي گهگهایی هامون که میدید تنها میگوید؛ چه نمیشنید .بود زدن حرف مشغول و داشت

 .میزد لبخند هم اش خجالتی پسرخاله .میخندید سیاوش
 ؟ بکشم سیگار اینجا نداره ایرادي -
 را پاسخش خواست .میداد بیرون دهانش از را دود داشت که دوخت او به و گرفت تراس از نگاه پرتو صداي با

  !کردي روشن شما باشه داشته اگرم -: کرد دستی پیش نوشین که بدهد
 ببخشید واي اي: گفت کودکانه پرتو .کرد نگاه نوشین به متعجب سایه
 میکشم بیرون میرم الان -: رفت تراس بسمت بعد

 ... بابا نه -: کرد مخالفت سایه
 چیکار اینجا اومدي تو -: کرد اخم تراس به او ورود با هامون .نشنید را او حرف ي ادامه و بست را تراس در پرتو
  !بکشم داخل که نمیشه -: کرد اشاره دستش در سیگار به پرتو

 ؟ گفت چیزي سایه -: او سمت برگشت و گرفت نگاه روبرو از یزدان
 نیومد خوشش خانوم نوشین -: انداخت بالا ابرو پرتو

 ... بسته فضاي توي دود خب: گفت سیاوش و خندید هامون
 کشندست -: داد ادامه و افتاد یزدان شیطان چشمان به سیاوش نگاه .کرد نگاهش سیاوش سمت برگشت پرتو
 هست دودم از تر کشنده چیزاي -: زد سیگار به پکی شیطنت با پرتو
 ؟ چی مثلا: گفت ستار
 عشق -: انداخت بالا ابرو پرتو

 تو برو کن خاموش اونو حرفا این جا: گفت و داد سیاوش بدست را بادبزن هامون
  !کردم روشن تازه: گفت و کرد غنچه را لبهایش پرتو

 یگهد خوابتون اتاق جلوي تراس به میخوره اینجا ته: پرسید یزدان از پرتو .شد خیره بیرون به خشمگین هامون
 ي پنجره از میتونی شد سرد اگه ... پذیراییه کنارشم ... آره -: داد پاسخ و برداشت میز روي از را جامش یزدان
 بکشی اونجا
 گذارم سپاس: گفت یزدان به و کرد نگاه هامون به پرتو



 گذارم سپاس -: کرد کج دهان هامون .نشد دیده دیگر که بطوري رفت؛ تراس طرف آن به و پیچید بعد
 و یزدان خواب اتاق مقابل از .شد دور هم آنها صداي از پرتو .کرد زدن باد مشغول را خود سیاوش و خندید ستار
 بینی از ار دودش .زد باریکش سیگار به عمیقی پک و داد تکیه ها نرده به .رسید پذیرایی تراس به و گذشت سایه
 .کند جبران را هایش کمبود که میکرد هرکاري بست؛ را اش خورده ریمل چشمان و داد بیرون اش شده عمل
 کنار پرتو براي را هایش بدخلقی مردك .هامون هاي لودگی و آمد می ستار هاي خنده صداي .زد دیگري پک

  !فقط میگذاشت
 دود از هک باشد نوشینی نه و بکشد سیگار راحت خیال با تا بیاید اینجا به که بود گفته او به یزدان دیگر؛ پک

 رو اش پیشانی طوري داد؛ تکیه نرده به را سرش .باشد کنارش او وجود نمیخواهد که هامونی نه و آید می بدش
 را این .است بدبخت کند خوش دل ها غریبه مهربانی به که کسی بود؛ بدبخت .خانه روبه اش چانه و بود بیرون به
 می ”lucky ones“ صداي .میکرد پرواز سفید آسمان به و میشد بلند انتهایش از سیگار دود .میگفت هم لانا
 پوزخند؟ است شده غیرتی مردك که میبود امیدوار باید زن؟ بود کرده بیرون شان جمع از را او هامون چرا .آمد
 .زد
“Let's get out of this town, baby we're on fire 

 ”آتشیم روي ما عزیزم ببریم، بیرون شهر این از بیا
 یچه گریستن و کردن بغل آن جز بودند کرده ازدواج که وقتی از .گرفت سیگار از عمیقی کام و آورد بالا را سرش

 سلم را موهایش نه بود؛ کشیده سرش بر دست یکبار نه مدت این در هامون .کشید آهی !نداشتند هم با تماسی
 و بود پیموده را زن تن عشقی هیچ بی که نشدنی فراموش شب آن جز ... تنش روي نوازشی حتی نه و بود کرده

 از یک چهی جوید؛ را میبست نقش گلویش در داشت که بغضی .بود کرده استفاده سو نبودنش باکره از رحمانه بی
 هیاهوي صداي بست؛ را چشمانش شد گس که دهانش .نبود عشق از هامون هاي آغوش و ها بوسه و ها نوازش

 .گوشش زیر میشنید را ملاصدرا
“Everyone around here seems to be going down, down, down 

 ”میرن پایین دارن انگار بر و دور این آدمهاي همه
 مقابل در سایه .قابلمه به کشیدن سرك مشغول سایه و بود صحبت مشغول ریز یک غزل تر طرف آن کمی

 :پرسید بود گوشی در سرش که نوشین از متعجب .افتاد تراس به نگاهش همزمان و داد تکان سر غزل حرفهاي
 ؟ کجاست پرتو

 ؟ نیس اینا هامون پیش مگه وا -: کشید سرك غزل .انداخت بالا شانه نوشین
 ؟ کو پرتو -: گشود را تراس در سایه

 تراس تهِ -: کرد اشاره سرش پشت به ستار .کرد نگاهش و برگشت یزدان
  !وا -: شد تراس وارد سایه

 ؟ نشد آماده -: آورد بیرون را سرش غزل .خورد جامش از اندکی و انداخت هامون به باري شماتت نگاه یزدان
  !قیعاش پدر بسوزه: گفت و گرفت فاصله باربکیو از هامون .نداد جوابی بود نوشین به نگاهش حالا که سیاوش

 .کرد حبس حلقش در را دود و گرفت دیگري کام .رسید پرتو گوش به هایشان خنده صداي .خندید همه
 .میفشرد را هایش ریه دود بست؛ را چشمانش



 ؟ جان پرتو -
 ؟ بله -: داد بیرون بینی از را دود و گشود را چشمانش سایه صداي با

 خدا رو تو ببخشیدا -: آمد نزدیکش سایه
 چیه حرفا این -: زد مصنوعی لبخندي

 روزا -: انداخت نگاه بیرون به و شد رخ نیم .زد تکیه تراس نرده به سایه .داد ملاصدرا به دوباره را نگاهش سپس
 میشه بر سر حوصله داره
 بود بر سر حوصله -: زد دیگري پک پرتو
 میگذره خوش دوستا با فقط ... آره: گفت و کرد تایید سایه

“It feels like all of our friends are lost, nobody's found, found, found 
 ”نمیشه پیدا کس هیچ شدن، گم دوستامون همه انگار
 چون یا پسرن دوس درگیر یا دیگشونم نصف ... کردن اپلاي نصفشون ... که من دوستاي -: زد پوزخند پرتو

 نمیکنن آمد و رفت باهام کردم ازدواج
“I got so scared, I felt no one could save me 

 ”بده نجاتم نمیتونه هیچکس کردم احساس ترسیدم، خیلی
 هستیم عجیبی آدماي ما -: زد پوزخند سایه
 ؟ دار شوهر زناي ما -: داد بیرون دهان از را دود پرتو
  !زمینیا ما ایرانیا، ما تهرانیا، ما: گفت سایه
 ؟ عجیبه نیلوفرم یعنی: گفت پرتو
 ؟ نیلوفر: پرسید اخم با سایه
 ... هامون معشوقه: گفت بیخیال پرتو
 نمی آنها زندگی از دیگري چیز هیچ اما است میان در دیگري کس پایه بود زده حدس اش زنانه شم با سایه

 میدونی اسمشم پس: گفت !بود برادرش رازدار یزدان دانست؛
 یلوفرن از اون و میشینیم تلویزیون جلوي هم کنار روزا گاهی؟ سایه میشه باورت آره،: گفت خاصی حالت بی پرتو

 قشنگ ... میزنه حرف ناز با و تره زنونه من از صداش میگه !صداش حتی ... اخلاقش هیکلش، چهرش، ... میگه
 بشنونم گوشم تو صداشو میتونم
 ؟ زمم بد خیلی من واقعا سایه ... تره سکسی من از میگه -: میداد ادامه پرتو .میسوخت سایه ي سینه میان چیزي
 ؟ چی یعنی: گفت مبهوت سایه
 تلخ گوش یعنی -: کرد جمع لباشو پرتو
 ؟ گفته مزخرفاتی همچین کی: پرسید عصبی سایه
 و خی من میگه ... تره برو دل تو و تر خوشگل من از نیلوفر میگه ... میگه همیشه هامون -: انداخت بالا شانه پرتو

 ؟ میگه راست ... تلخم گوش
  !آورد درمی را شورش داشت هامون گرفت؛ فرا را سایه وجود تمام خشم

 نیست اینطور اصلا -



“You came along, scooped me up like a baby 
 ”کردي بغلم نوزاد یه مثل اومدي، تو

 هست چرا -: زد تلخی لبخند پرتو
  !نیست: گفت سماجت با سایه

 ؟ نیست کی -
  !دیگه غذا بیاید -: غزل سمت برگشتند هردو
 ؟ میزنه غر کی حالا -: تکاند را سیگارش خاکستر پرتو
 ردمیک سعی که حالی در و رفت آشپزخانه به سایه .رفتند تراس طرف آن به سه هر .کرد نازك چشمی پشت غزل

 حالا خب -: رفت باربکیو بسمت هامون .داد هرکس دست و آورد تعداد به بشقاب اندیشد نی پرتو حرفهاي به
 یتیما بدید تشکیل صف یه بدست بشقاب همه
 ؟ ایه صیغه چه صف بابا برو: گفت غزل

 کن صحبت درست خونه یتیم مسئول با -: کرد اخم هامون
 بگیر ازش اینو بشقابِ: گفت سایه به رو سپس
 ... منظورم بخدا: گفت خجالت با است بودن بدست بشقاب ي کنایه فهمید که سایه و زد قهقه ستار

 میندازي دست منو زنِ باشه آخري بارِ  -: داد فشار موش مانند و گرفت را هامون گردن پشت یزدان
 وحشی بابا باشه ... آي آي: گفت هامون

 میکنن رانندگی بد ملت چقدر واي -: کرد نگاه بیرون به غزل
 دیگه ان شهرستانی: گفت ستار

  !زشتیه حرف خیلی این -: انداخت بالا ابرو یزدان
 نمیشد داغ خوب اصن منقلتون این آقا: گفت هامون وقت همان در

  !دهاتی باربیکیوئه اسمش اون -: رفت او بسمت یزدان
 من بده نونارو اون !نمیبره خوابت لالاییات با خودتم خوبه: گفت هامون

 ؟ میچسبه چی کباب با هوا این تو -: نشست ستار کنار صندلی روي غزل
  !سیگار: گفت پرتو

 شهرِ :گفت سریع مرد و کرد شکار را نگاهش پرتو .انداخت او به نگاهی هامون .کرد پرت پایین را سیگارش سپس
  !ما خانهِ ما

 ما نوکر شهرداري: گفت ستار
  !سِتاره کشته منو ادبت -: او سمت برگشت هامون

 سربازي میره داره بردیا: گفت یزدان به رو سپس .داد هامون بدست را ها نان سبد سایه
 جیک ي خنده هامون .بود موبایل با زدن حرف مشغول آشپزخانه داخل که کرد نگاه نوشین به اختیار بی سیاوش

 ؟ نمیاد بیرون آشپزخونه تو چِپیده نوشین همین واس -: کرد
 میزنه حرف تلفن با داره: گفت پرتو



 تو هک تو؟ میدونی کجا از تو: پرسید هامون که میشدند یکدیگر نگاه غرق داشتند باز .داد او به را نگاهش هامون
  !نرفتی آشپزخونه

 ديکر باز چیز یه رو فقط چشاتو کلا تو منتها ... اینجا از میبینیش کنی وا چشاتو اگه -: کرد کج دهان پرتو
 افتادم کیومرث یاد اومد سربازي اسم: گفت مقدمه بی ماجرا از خبر با یزدانِ .شد سکوت
 مرخصی بدون سربازي رفت سال دو من عموي: گفت سیاوش به رو سپس
 بخ: گفت و کرد دنبال را او رفتن مسیر سیاوش .شد آشپزخانه وارد اي بهانه به کیومرث نام شنیدن با سایه

  !شده بابا دید برگشت دیگه هیچی -: انداخت بالا ابرو یزدان
 بود سنگین مطلب -: خندید ستار
 ؟ چجوري: گفت متعجب غزل

 ... داداشش حق در بکنه لطفی یه گفته خسرو -: گذاشت ها نان روي را سیخ هامون
 خنده میان در پرتو .داد نشان کابینت در چیزي کردن پیدا مشغول را خود سایه .کردند خندیدن به شروع همه
  !اي مژده برادر تو پس: گفت
 تهران دختراي نصف کنی، فکر اینجوري بخواي: گفت یزدان .افتاد کار از او نام شنیدن با سایه هاي دست

 ... خواهرمن
 ... دیگشون نصف -هامون
 دخترم -یزدان
 ... نسل اندر نسل ماشالا -: شد تراس وارد و بست را کابینت در سایه
 ؟ زدي چیزي نکنه ... امروز میخندي خیلی -: پیچید سیخ دور را نان هامون .خندید باز ستار

 ؟ شد چی: گفت متعجب سایه .رفت داخل و شد بلند جا از یزدان ناگهان
 نیاورده افتاد یادش اومد چیز اسم -: درآورد ها نان میان از را سیخ هامون

 ؟ رو چی: پرسید پرتو
  !آلبالو آب -: شد حاضر آشپزخانه چهارچوب در از بطري یک با یزدان
  !واقعا گرم دمت: گفت ستار

 .رفت عقب یزدان دیدن با که بیاید بیرون آشپزخانه از خواست بود کرده قطع را لشکري با تلفنش که نوشین
 توزمان اون عادتاي هنوزم -: خندید ستار .رود بیرون اول او که کرد اشاره سر با و گرفت بیرون به را دستش یزدان
  !داریا
 ؟ زمان کدوم: پرسید سایه

  !زدن اُتو زمان -: گرفت یزدان از را بطري هامون
 هب ... تو بره خانوم میشم منتظر و طرف براي میکنم دروباز ... عادتمه این خب !زهرمار: گفت یزدان .خندیدند همه
 میشد تعبیر سو که چه من

 ؟ میکردي ماشینت سوار رو خانوما باید چرا شما ببخشید -سایه
 اولی من که کن اعتراف: گفت خنده با هم سایه .بست آنرا خنده با اما بگوید چیزي تا گشود را دهانش یزدان
 نبودم



  !نبودي که معلومه خب -
 رسیدم آرزوم به من فقط ولی -: خندید سایه

 یجورایی -: خندید هامون
 اومد بالاخره: گفت میرفت داخل به که حالی در یزدان
 تو بریم میگم من آقا: گفت میگذاشت ها بشقاب داخل را ها کباب که حالی در هامون

 خوبی این به هوا !وا: گفت و برداشت یزدان سیگار پاکت از نخی .رفت میز بسمت غزل
 گذاشته دار صحنه فیلم MBC2 الان شنیدم آخه نه: گفت و گذاشت دهان به کباب اي تکه هامون

 نزن حرف پر دهن با -: برداشت یزدان پاکت از دیگري نخ پرتو
 دیگه میگه راست -: برداشت نخی پرتو مانند و شد خم ستار .نگریست را او حالت بی هامون
 ؟ میکنید خالی چرا بدبختو این پاکت ناراحتید شما -: شد خم هامون
 ؟ چیه فیلم اسم حالا: پرسید بود ساکت مدت این تمام که نوشین .زد آتش و برداشت نخی خود سپس
  !لَالَا او: گفت غزل و زد سوت ستار

 نیست یادم والا: گفت نوشین به خطاب و کرد نگاه سیاوش به شیطان هامون
 ردندک سلام نیز نوشین و سیاوش و ستار .کرد بغل را او و رفت جلو خوشحالی با غزل .بازگشت نوید همراه یزدان

  !داره دوست زنت مادر معلومه: گفت و زد سیگار به پکی پرتو .داد سرتکان لبخند با سایه و
  !سعادتی جناب شد عرض سلام -: انداخت بالا ابرو نوید !هامون جز خندیدند همه

 علیک -: داد سرتکان هامون
 بره شه تموم ببوسید همو دیگه خب -: انداخت هامون بغل در را او و کشید را نوید دست یزدان
 عمراً  -: رفت عقب هامون

  !لیاقت بی خداشونه از همه -: کرد اخم نوید
 ؟ ببوسم رو تو من ... بابا برو: گفت هامون

 ؟ چیه ایرادش -: زد کمر به دست نوید
  !بگیري نمیخواي که لب -یزدان
 دیگه نشو لوس -غزل

  !نمیکنید درك چرا ... بابا داره سیبیل: گفت و عقب رفت هامون
 ؟ هم با مدت این تمام میکردید شوخی: گفت متعجب پرتو .گرفت بغل در را نوید سپس

  !بشناسی رو ها دیوونه این تا مونده حالا -: خندید غزل
 بگو هیجده بالا فیلم چندتا اسم نوشین واسه یزدان: گفت مقدمه بی هامون

 ؟ بدونم کجا از من: گفت یزدان .گزید را لبش خنده از سایه و شد درهم سیاوش هاي اخم
  !عـمو بـــرو: گفت و کرد بانمکی اخم هامون
 اصلی زبان فیلم برامون و تلویزیون جلو میشوندمون بودیم که بچه ما -: زد تکیه تراس هاي نرده به یزدان

 هوی میشدن نزدیک بهم که مرده و زن ... میکردیم نگا فیلمو مام ... خودشون سوي میرفتن خودشون میذاشتن
 مونفرستادن اینکه تا بودیم کرده عادت دیگه ... میکرد عوض رو کانال پروانه و جلومون میجهید خسرو ي تنه کل



 شدنمی نزدیک بهم که مرده زنو ... میکردیم نگا مام ... میذاشت فیلم برامون پرویز منوال همین به اونجام ... لندن
 تر کنزدی و نزدیک بهم اینا هی ... نمیشد ولی ... شه قطع فیلم یا تلویزیون جلو بپره پرویز داشتیم توقع ما

 میکرد نگا شدش کور خود و میگرفت منو چشماي یاسر سرم آخر ... میشدن
 میکردیم بازي هم با چقدر کسرا و آرمان و تو منو یادته کن، ولش رو اینا: گفت نوید

 کردم شروع اونجا از شدن دکتر براي من اصن ... نیار یادم آخ آخ -: خندید یزدان
 ؟ کجا از: پرسید سایه

  !بازي دکتر: داد پاسخ یزدان
 ؟ یادته رو سونیا یزدان: گفت آورده یاد به چیزي گویی که هامون .خندیدند همه

  !نه: گفت حالت بی یزدان
  !بود لش خیلی که همونی: گفت هامون
  !نمیشناسم اصلا دیگه اینجوري: گفت و انداخت سایه به نگاهی نیم یزدان
 رقصید من با ما عروسی تو که همونی بابا: گفت هامون
 شدم متوجه آها: گفت سریع یزدان
 ... رقصیدي باهاش تو غزلم عروسی تو -: داد ادامه او به توجه بی اما هامون
 بدي ادامه نمیخواد دیگه شدم متوجه -: پرید حرفش میان یزدان
 کرد ازدواج -هامون

 بالاخره -نوید
 ؟ گرفت اونو کی -یزدان
 و ناب مِی گفتن قدیم از... بوده مست لابد -: خندید نوید

 و داغ لب -هامون
 زن -یزدان
 ... چاق

 اَه -: کشید درهم چهره هامون
 شهریوریم چندم ي هفته الان ها بچه: گفت بود شده الهام او به چیزي گویی که غزل
 ؟ چطور ... سوم: گفت پرتو
 بود یزدان تولد شهریور 4: گفت مبهوت غزل

  !بود لندن در یزدان شهریور 4 شد؛ خیره یزدان به باز دهانی با سایه .درآمد همه آه
 نبود یادم خودمم -: خندید یزدان
 الگردس واسه ایشالا: گفت نوشین !البته نبود خانه کسی .میزد زار پرویز ي خانه در را شب آن کل میگفت؛ دروغ
 ؟ مرگش یعنی: گفت ستار
  !بگیر گاز زبونتو -: غرید غزل

 بود منظورم ازدواج سالگرد -: کرد تصحیح نوشین



 و دل گها: گفت سپس .کرد بدل و رد دو آن بین نگاهی هامون !نیز متقابلا نوشین و زد دلیلی بی لبخند سیاوش
  !کبابا سر بریم شد تموم قلوه
 موافقم: گفت ستار
 خوبن خیلی شهریوري مرداي شنیدم من -: گذاشت میز روي و گرفت سایه دست از را پلوها دیس پرتو

 ؟ مبنایی چه بر وقت اون -: کرد نگاهش خصمانه هامون
  !راضیه بوده باهاش هرکی حالا تا -: کرد صاف سینه یزدان
  !نظر اون از آها: گفت نوید

 ؟ سایه میگه چی میشنوي -: آشپزخانه داخل به کشید گردن هامون
  !روشن چشمم -: نهاد میز روي را ماست بلوري ظرف سایه
 و نوید به گاهی ستار .شد صرف بودند شده جمع هم کنار دوباره که قدیم دوستان هاي خنده و شوخی میان نهار

 .میکرد نگاه جمع به لبخند با سایه .میخورد حرص هامون دار نیش حرفهاي از هم غزل .میپوست یزدان و هامون
 فرو ودخ در بیشتر و میگرفت خود به را هامون دار نیش حرفهاي تمام پرتو .بودند یکدیگر غرق سیاوش و نوشین
 .میرفت

 .گرفت را او ظریف مچ یزدان که شود خارج در چهارچوب از خواست پرتو وقتی مهمانان ي بدرقه هنگام آخر در
 رو: گفت اي آهسته لحن با پرتو به رو سپس .انداخت نگاهی هامون به یزدان .کرد نگاهشان و برگشت هامون
 کن حساب برادر بعنوان من کمک

 
*** 

 
 .میگذشت نانازي خانه به سیاوش رفتن از ساعتی چند .بود شده خیره تلویزیون به سایه

 ؟ سایه -
 ؟ جانم -: گرفت تلویزیون از را نگاهش دختر

 ؟ شیم دار بچه نمیخواي ... میگم -
  !نه: گفت نگرانی با سایه

  !داریم روحیشو و مالی شرایط الان که ما؟ چرا: پرسید سماجت با یزدان
 ندارم آمادگی روحی نظر از من اما نمیدونم رو تو -
 نداریم مشکلی که دیگه ما -

 ؟ مطمئنی -: کرد کج سر سایه
  !میشناسمت کامل که بگم نمیتونم وقت هیچ -: کرد او پررنگ چشمان به عمیق نگاهی یزدان

  !اینجوریم تو راجبه دقیقا منم چون ... میکنم درکت -
 شیم بکار دست باید کم کم دیگه ،30 تو میرم دارم من سایه؟ نمیخواي چرا ... نکن عوض بحثو -
  !تو نه مهمه من سن بعدشم، ... نیست وقتش الان -
  !میگی همینو داري ساله یه -



 میسازیمش داریم یعنی ... میاریم بدست دوباره رو آرامشمون داریم تازه ما -
 بسازیمش میتونیم هم بچه از بعد خب -
 ؟ کنیم درستش دوباره که کنیم خراب آرامشونو باید چرا -
  !طبیعیه ي مسئله یه این سایه، -
 ؟ نه رابطه، مثلِ -
 ؟ نیست لذتبخش برات رابطه این ... همون مثل دقیقا آره، -

 لذتبخشه !چرا: گفت صادقانه سایه
 یشهم لذتبخش خیلی بعدش اما بزرگه، تغییر یه چون سخته، ذره یه اولش !همینه تقریبا شدنم دار بچه خب، -
  !نمیخوام تغییر یه دیگه من ... بزرگ تغییر یه گفتی، خودت -
  !؟ میاي کنار تغییرات با خوب که تو -
 میره یادم بعدم میکنم عادت فقط نمیام، کنار -

 ؟ نمیبردي لذت رابطه از مدت، این توي تو یعنی -: کرد زمزمه مبهوت یزدان
 مثل !پدربزرگم و مادر مرگ مثل ... تو از بودن دور مثل ... بود دیگه چیزاي منظورم .نبود اون منظورم دیوونه، -

 دیگه چیزاي خیلی
 باش آروم ... تو باش آروم؟ عزیزم؟ سایه: گفت هول .ترسید میگرفت اوج داشت که سایه لرزان صداي از یزدان
 نمیتونم -: بود گرفته بغض از سایه صداي

 کشیدم پیش بحثو این کردم غلط اصلا ... ببخشید ... خب خیلی -
 ؟ یش سبک تا کنی گریه میخواي -: کرد حلقه اش شانه دور دست یزدان .آمد می بالا کم کم داشت سایه بغض

 ندارم اشکاتو طاقت گرچه: کرد اضافه دل در
 .هادن یزدان تنومند ي شانه روي را سرش سایه !کند سرکوب را خود یزدان، دل براي سایه مبدا تا نگفت؛ بلند اما

 چرك گلویی مانند بود؛ فروخورده هاي عقده و زده دلمه هاي زخم از پر هرشخصی .میافت التیام داشت اعصابش
 آرامش کنارش در بود؛ زده تکیه مردش به او اما .میشود متحمل دردي و فشار بزاق، دادن قورت هر با که کرده

 زیر گیزند این شیرینی .بست را چشمانش .نمیکرد گریه دیگر .بود رسیده میخواست که آنچه به بالاخره .داشت
  !شیرین خوابی مانند بود؛ رفته دندانش

 .ادد حرکت او بازوي روي را دستش یزدان !بخوابد ابد تا داشت دوست بود؛ خواب یا رویا یک تنها زندگی این اگر
 بخاطر میتوانست .کشید تختش شکم روي دستی سایه !شود آرام کسی، کنار بتواند نمیکرد را فکرش وقت هیچ

 مانند اینکه از !بودنش دختر از میترسید؛ اما .بود بچه عاشق هم خودش .شود متحمل را چیزها بدترین یزدان
 نداشته مادري یا پدر .باشد نداشته اي آینده دخترش اینکه از !بشود زخم و عقده و کمبود و اندوه از پر خودش

 .باشد
 ... Being mistress: رسید گوش به موبایل زنگ صداي
 ؟ یزدان الو -: پیچید گوشی در پرتو ي ترسیده صداي و برداشت را موبایل یزدان .کشید عقب سایه

 ؟ پرتو شده چیزي: گفت بود شده خیره سایه کنجکاو چشمان به که حالی در یزدان
 برسون خودتو خدا رو تو ... اینجا برسون زود خودتو -: کرد زمزمه ترس با پرتو



 .شد قطع تماس بعد
 در پشت میدانست تنها .رساند هامون ي خانه به را خودش و شد دور خانه و کنجکاو ي سایه از چگونه نفهمید

 زنگ دیگر بار چند .نشد باز در .فشرد را زنگ .آید می فریاد و جیغ صداي در پشت از و است ایستاده او ي خانه
 ؟ پرتو؟ هامون -: کوبید در به محکم را دستش .بود رفته بالاتر جیغ صداي .زد

 درو کن وا؟ هامون -: کوفت در به محکمتر را دستش .رفت بالا یزدان قلب ضربان .رسید گوش به اي عربده
 رو کوفتی این نشکوندمش تا کن باز -: کوبید در به پا با خشمگین

 کجا از تو -: شد باز در .کوبید در به محکم حرص با یزدان .آمد می هنوز جیغ صداي اما شد قطع فریاد صداي
 ؟ شد پیدا کلت و سر

 دهنتو ببند -: کرد نگاه اطراف به و شد خانه وارد میزد تنه هامون به که حالی در یزدان
 صدا نگرانی با و شد خم زن سمت .رفت جلو اندکی بهت با .خورد خانه ي گوشه اي کرده کز جسم به چشمش

  !؟پرتو -: زد
 به خشم با و برگشت یزدان .زد گریه زیر و کرد لرزیدن به شروع بود شده ساکت یزدان آمدن زمان از که زن

 ؟ میکردي داشتی غلطی چه -: دوخت چشم هامون سرخ چشمان
  !اونه تقصیره همش ... حقشه: داد پاسخ هامون
 ؟ چی: گفت درمانده یزدان
 حاملست؟ یزدان میشنوي ... حاملست -: خندید هیستریک هامون
 هامون به خود را اولش همخوابگی داستان که زنی نجابت از؟ میکرد حیا چه از انداخت؛ پایین را نگاهش یزدان
 ؟ بود گفته

 سطو بیاد بچه پاي نباس که بودم گفته بهش -: داد ادامه یزدان خجالت به توجه بی و شد نزدیک پرتو به هامون
 ؟ بودم نگفته: گفت و شد خیره پرتو ي ترسیده چشمهاي به

 ... ي زنیکه -: زد عربده ناگهان
 هامون کن تمومش -: کشید عقبش و زد چنگ محکم را او بازوي برخاست؛ جا از یزدان
 یدکش جیغ دختر .برد هجوم پرتو بسمت خشونت با سپس درآید؛ او چنگ از تا داد تکان عصبی را بازویش هامون

 یزدان ... که بنوازد او ي گونه به محکمی سیلی تا برد بالا را دستش هامون .خانه ي گوشه در کرد جمع را خود و
 ؟ تو چته -: داد هلش عقب به و کوفت اش سینه تخت گرفت؛ را دستش مچ

  !یزدان نکن دخالت تو -: رود کنار او جلوي از خواست خشمگین هامون
 ؟ بکشیش که نکنم دخالت: گفت حرص با و گرفت مشت در را او ي یقه یزدان
  !حقشه -: زد عربده کند جدا اش یقه از را او دستان میکرد سعی که حالی در هامون
 با ار دستانش زن .برد هجوم پرتو بسمت باز و زد کنار را یزدان ي شده شل دستان کوتاه ي لحظه یک در سپس
 گفتی که تو؟ لعنتی چرا؟ چرا -: زد فریاد هامون .کرد جمع شکمش را پاهایش و گذاشت صورتش روي ترس
 ... قرص
  !بکش خجالت بودنش مادر از ... هامون بکش خجالت -: کشید عربده یزدان



 عاشق از اون مگه: گفت لرزانی صداي با او سمت برگشت هامون !بود کرده قی را حیا خورده، را آبرو مرد این
 ؟ کشید خجالت من بودن
 شرم بی -: نشست اش گونه روي یزدان دست شد تمام که اش جمله
  !زن یک بخاطر هم باز میزد؛ سیلی او به که بود باري دومین این: نشست هامون لب روي تلخی لبخند

 .انداخت می طنین که بود ساکت ي خانه در موجود صداي تنها اش هق هق صداي .کرد کز دیوار کنج در پرتو
  !بیرون برو من ي خونه از -: گذاشت خود صورت روي دست هامون
  !هامون -: کرد اعتراض متعجب شد؛ قطع پرتو ي گریه
  !شو خفه تو -: غرید او سمت برگردد اینکه بی مرد

 عوض -: زد پوزخند؟ میکرد بیرون اش خانه از را او داشت هامون واقعا مینگریست؛ را برادرش مبهوت یزدان
 ... شدي
 ... کرد عوضم عشق -: پرید حرفش میان هامون
  !کرد عوضت پول -: پرید او حرف میان یزدان
  !بذار میخواي هرچی اسمشو -: کرد نگاهش تلخ هامون
 یرونب او ي خانه از و گرفت رفیقش از را خیسش نگاه بعد .داد تکان تاسف نشانه به را سرش و زد تلخندي یزدان
 .رفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 برد خواهد خود با را ما باد:  هفتم و بیست فصل
 
 !”نمیاد بادي که فعلا ... گرفتیم سفت کلامونو چهارتاییمون هر“
 

 هب هردو .آمد ایران به پرویز که بود مهر اوایل .زندگی روزمرگی در بودند افتاده .آغاز پاییز و شد تمام تابستان
 شب آن و گرفتند جشن تعویق با را تولدش و پختند یزدان براي تولدي کیک سایه و پروانه .رفتند پروانه ي خانه
 است یکسال یزدان میداد نشان مهر دوم ي هفته .گذشت پروانه هاي ریختن شوق اشک و پرویز هاي شوخی هم
 .بود سایه تولد سوم ي هفته و شده عاشق که

 .بیاید خانه به زودتر است بهتر هم او و کند دعوا را دوستانشان تمام میخواهد که کرد یادآوري یزدان به دخترك
  !او بی هاي شب و یزدان طولانی هاي شیفت بود بس

 رنگ این از که ندارد مانعی بود گفته یزدان .برداشت را اش مشکی ماتیک لبخند با و نشست آرایش میز مقابل
  !بود گفته پدربزرگش مثل .ندارد مانعی بود گفته ... کند استفاده
 انزن براي رژ، رنگ این میگفت پدرش بود که بچه شرر، به یادش .میساخت تیره را اش صورتی لبهاي ماتیک
 لبش دور بود، شکلاتی که را بستنی چوب اش، سادگی تمام با روزها، آن .میگوید هم هنوز البته است؛ خراب

 لبهایش روي زیاد آنرا وقتی .بود شلیل ي هسته اش چاره خب داشت؛ مشکل هم جگري قرمز با پدرش .میکشید
  !ماند ردشان اما شدند؛ خوب لبش هاي زخم .هم نیز قرمزي اما میشدند زخم میفشرد،

 ”.میخورد انزوا در را انسان روح خوره مثل که هایست زخم زندگی در“
 بخور چاي بیا سایه، -

 شدي دار خانه: گفت مینشست کانتر پشت که حالی در و رفت آشپزخانه به دختر
 باشم داده بهت حالی یه تولدت روز گفتم -: نهاد مقابلش فنجانی یزدان
 ؟ بعدي لیوان: پرسید یزدان .گذاشت میز روي را خالی لیوان و نوشید را چاي لبخند با سایه

  ”!سم در شده حل هاي قرص“ -
 ”!نمیترسم دیگر هیچی از بکن باور“ -: نوشید خود فنجان از اندکی مرد

 ؟ میخونی موسوي مهدي هم تو: گفت متعجب سایه
 ؟ نمیاد بهم -
  !میدي گوش لانا فقط میکردم فکر -

 گاهی میدم گوش شاهینم -: انداخت بالا شانه یزدان
 نوید مثل: گفت هوا بی سایه
  !میشد لال کاش است؛ زده گندي چه فهمید و انداخت یزدان مات ي چهره به نگاهی بعد

 بسمت آرام سایه .نشست سبز کاناپه روي تلویزیون مقابل .رفت هال به و کوبید میز روي را لیوان حرف بی یزدان
 ... جان یزدان: گفت لبخند با و گذاشت یزدان دست روي دست .نشست کاناپه روي یزدان کنار و رفت هال

 داري ممدوا شیفتاي این با اما ممنونم ازت ... بسازي برام خوبو زندگی یه که میکنی داري تلاشتو همه که میدونم
 میزنی ضرر سلامتیت به



 توئه راحتی هدف همه من: گفت جدیت با یزدان
 نیستم راحت اینجوري من اما -
 ... میکردم فکر -

 نیستی راحت تو وقتی ناراحتم من -: آورد بالا را دستش سایه
 ؟ نیستم راحت گفته کی -
 میبري بین از خودتو داري یزدان !رفته گود خوابی بی از که چشمات زیر -

 یخواست هرچی بتونی که ... باشی رفاه در تو که میکنم رو کارا این همه من: گفت آرامی نچندان صداي با یزدان
  !باشی زندگی هاي هزینه فکر به اینکه بی ... بکنی خواستی هرکاري ... بخري
 زيعزی من براي پول بی یا پول با تو که اینه من حرف جان، یزدان: گفت ملایمت با و کرد نوازش را او دست سایه

 نمیفروشم پول به رو تو من نباش؛ نگران ... چیه بابت نگرانیت میدونم ... عزیزي خیلیم ...
 پیداست پیشت ثانیه چند حرف از -: زد پوزخند یزدان
 نزن حرف اینجوري من با -: کرد اخم سایه

 ؟ میزنم حرف چجوري -
 میکشی داد تو میزنم حرف من وقتی که جوري همون -

  !خونم مرد من -: غرید یزدان
 نشکنه زنش النگواي میگیره کپن میره که اونه خونه مرد -: زد پوزخند سایه

 پنک میرم من ... النگوات نشکنه خونه بشین ناراحتی: گفت میرفت اتاق به که حالی در و برخاست جا از یزدان
  !میگیرم

 خوبیه فکر: گفت حرص با سایه
  ؟”پولکی“ بود گفته او به مردك .داد بیرون صدا و سر پر را نفسش و شد خیره خاموش تلویزیون به سپس
 ار دستش یزدان که شود بلند جا از خواست .کرد احساس خود کنار بیرون، لباس با را یزدان حضور بعد اندکی
 بشین: گفت جدي لحنی با و کشید

 سرد و جدي یزدان .شد خیره تلویزیون سیاه ي صفحه به تفاوت بی .بازي شب خیمه عروسک مانند نشست؛
 باش نداشته کشی منت توقع: گفت

 ندارم -
  !مشد غافلگیر -: چرخاند کنارش ظریف دخترك طرف به را سرش .خورد جا سایه کلام تفاوتی بی و سردي از مرد
  !غیرت بی -: کرد وارد را اي ضربه حرص با سایه که برود تا شد بلند جا از بعد

 ... یزدان: گفت هول با .شد پشیمان اش گفته از افتاد؛ دهانش در سایه قلب .شد گشاد یزدان هاي چشم مردمک
 ... خواستم نمی ... من

 شو خفه -: کشید نعره یزدان
 .گرفت را دستش دو هر مچ تشویش با سایه .زد بیرون اش شقیقه رگهاي .بود شده سرخ خشم از اش چهره

 یزدان ببخشید -: کرد زمزمه بغض با .زد حلقه چشمهایش در اشک .میلرزید دستهایش



 عقب را دستانش خشم با مرد .زد بوسه آرام او دست دو هر روي .شد خم سایه .بود شده سرخ یزدان چشمهاي
 .شد خیره روبرو به کرخت سایه .گریخت خانه از و کشید

 را رد .بود در پشت نوشین و بود شده عصر .آمد خود به آیفون زنگ صداي با که است گذشته چقدر نمیدانست
 سایه .ودب کرده بق و بود ناراحت سربازي به پسرش دوست لشکري، رفتن از نوشین .رفت استقبالش به و گشود
 ؟ میخوري چی: پرسید

 بشین بیا فعلا هیچی -
 زندگیت از :پرسید مقدمه بی نوشین .گرفت قرار او مقابل و انداخت بالا شانه سایه .نشست کانتر پشت خود سپس
 ؟ هستی راضی

 آره -
 ؟ بزنی حرف بیشتر میمیري: گفت خنده با نوشین .میگرفت نادیده را صبحشان بحث و جر اگر

 که - باشم نداشته دوستشم اگه حتی که کرده بهم خوبی اونقدر ... مهربونه خیلی یزدان: گفت عشق با سایه
 ... کرده خوبی من به خیلی یزدان نوشین، ... مدیونم بهش علاقه بر علاوه چون ... باشم فکرش به وظیفمه -دارم

 ماه هدوازد به سالی که مادرش از اون نداریم، که تعارف ... بده یاد بهش اینارو تا نبوده کسی اینکه وجود با !خیلی
 درونشه از یزدان محبت ... که باباش زن و بابا از اینم ... میدیده پسرشو
 ؟ خودته براي محبتاش میدونی کجا از: پرسید خصمانه نوشین

 ... بیاره بدست منت بی من از لوندتر و خوشگلتره صدتا میتونه وقتی کنه محبت بهم داره دلیلی چه؟ نباشه چرا -
 واجازد درگیر خودشو نبود نیاز حتی ... بگذرونه خوش دختراش دوست با میتونست اون؟ من سمتِ  بیاد باید چرا
 شوقدر هیچکس مهربونیش اینهمه وجود با !شم آشنا خانوادت با میخوام که نمیگفت داشت بدي نیت اگه !کنه

 خودشون منافع فکر به فقط همه ... باباش حتی نه عموش، نه بیمعرفت، ي مژده اون نه ... هیچکس ... ندونست
 ینب از ... موندن باهاش دست انگشتاي از کمتر رفیقا، همون از اما داشت رفیق دست انگشتاي از بیشتر ... بودن

 با اما قبول، ... نیستن سالم میگی تو !دکورین بقیه ... همین فقط ... غزل و هامون یه موند فقط آدم، اونهمه
 ... نشده گم تنهایی غار تو که راحته خیالم دورم، یزدان از من وقتی که هستن معرفت با اونقدر اینا ... معرفتن

 هستن ما زندگی مواظب ... هست یزدان به حواسشون نفر چهار که راحته خیالم
 یه یهچ به؟ شی اسیر انقدر که داره چی؟ نگرفتی بالا دست یزدانو خیلی -: انداخت بالا را نازکش ابروي نوشین

 ؟ هان؟ بزرگتره ازت سال ده که مینازي مطلقه مرده
 طراتخا ... نرفتن سقفم یه زیر حتی ... بود عقد اون با ماه چند فقط یزدان: گفت بلندي نسبتا صداي با سایه

 میخواستن بچه بخاطر فقط ... داشتن اختلاف باهم اینا زندان، جریان از قبل ضمن، در ... ندارن هم با زیادیم
 ومد زن بالاجبار ... نبود کار در خیانتی ... گرفت طلاق و انداخت رو بچه مژده جریانم این از بعد ... بگیرن عروسی

 میگذشت شدنشون جدا از سال چهار تازه ... نبود دخیل احساسی هیچ قضیه این توي پس ... شد دیگه مرد یه
 ... برمیگشت مدت این توي برگرده و امیر از بگیره طلاق مژده درصد یک بود قرار اگه ... شدیم آشنا باهم ما که

 زن داد ترجیح سیاه؛ شناسنامه یه با باشه داشته یتیم ي بچه یه نمیخواست ام مژده ... بود شده تموم چیز همه
 ... میکردن کاري یه سال چهار این تو داشتن بهم جریان این از بعد ایم علاقه هنوز اگه ... بشه پسرحاجی یه دوم
 اجازه امیرحسین نه برگرده، میخواد مژده نه ایستادم، دیگه زندگیه یه خرابه روي و یزدانم دوم زن من نه پس



 چهارتاییمون هر ... نیست نگرانی جاي پس ... بخوره بهم خودش انتخابی زندگی که میزاره یزدان نه میده،
  !نمیاد بادي که فعلا ... گرفتیم سفت کلامونو
: میگوید لب زیر نوشین که شنید حال همان در و برخاست جا از سایه .درآمد بصدا دوباره آیفون زنگ صداي
  !نیاد بادي هیچوقت کاش
 ؟ بچه از خبر چه: پرسید و داد دست هردو با .رسید راه از غزل
  !زوده خیلی که الان -: داد پاسخ سایه
 بچه یه زود بعدشم ... داره خریدار اول سال دو که کن ناز ... واسش کن ناز میتونی تا: گفت وار زنک خاله غزل
 شی راحت تا دامنش تو بنداز

  !”همیشگی“ جاي همون خودش برا میره آقا دردسر، تو میوفته این اینجوري؟ بیار بچه و چی چی: گفت نوشین
 ؟ میاد کی پرتو: پرسید مقدمه بی غزل که خندید سایه

 ادهد توضیح مختصر خیلی یزدان .بود ندیده را پرتو دیگر هامون با یزدان دعواي از بعد شد؛ خشک سایه لبخند
 میزد حدس سایه .است کرده شدیدي دعواي پرتو و او با نخواستن این سر بر و نمیخواسته بچه هامون که بود

 قهره ما با الان هامون و شده دعواشون یزدان و هامون -: داد توضیح .باشد نیلوفر زنک، آن بخاطر
 ؟ چرا: پرسید شوکه غزل
 ... هک کنه قانعش میکنه سعی یزدان ... نمیخواسته بچه هامون مثکه و حاملست پرتو -: انداخت بالا شانه سایه
 میشه دعوا
 زده مطب یزدان شنیدم: پرسید جو تغییر براي نوشین .نگفت هیچ و شد متاثر غزل
 گفت خودش ولی مریضا ي معاینه براي داشت بیمارستان توي اتاق یه قبلا ... آره -: زد تکیه اش صندلی به سایه

 تا مارشش بی شیفتاي بر علاوه الان ... کنه کار بیمارستان تو فقط داشتم دوس من گرچه ... بزنه مطب بهتره که
 کنم تحمل باید هم بودنشو مطب شب

 میشه بهتر مالتون وضع عوض در: گفت دلسوزانه نوشین
 ؟ دیدي مطبشو اصلا حالا: پرسید بود درآماده شوك از که غزل
 نیومد خوشم منشیش از ولی رفتم یبار -سایه

 کنه عوضش بگو خب !وا -نوشین
 هب حواست بهتره تو ... نمیاد خوشم ستار بر و دور پرستاراي از منم؟ شَک یه با کنه آجر رو یکی نون چرا -غزل

 بهش ... نکن دعوا باهاش کوچیک چیزاي سر خیلی ... باش زندگیت مواظب !نشه شل واشر که باشه شوهرت
 بیوفتی چشمش از یا بشه سیر ازت نذار ... کن محبت
 روبرو هلن حالت بی ي چهره و نوید خوشحال ي چهره با گشود که را در سایه .شد بلند باره سه در زنگ صداي

 اومدید خوش ... سلام: گفت مبهوت .شد
 ممنون: گفت و گرفت او سمت را گل سبد نوید
 میاین، بود گفته یزدان: گفت سپس شد مطمئن او شدن دور از سایه .شد خانه وارد و داد تکان سري نیز هلن
 میاین هم با بود نگفته ولی



 لباس پس: گفت و رفت کنار در جلوي از !میشد داماد داشت دوستش زد؛ لبخند سایه .خندید خجالت با نوید
 ؟ عروسی واسه بخریم

 میدونید صلاح هرطور -: شد خانه وارد نوید
 یجذاب صداي با و راند داخل به را در لبخند با یزدان .نشست در روي دستی که ببند را در خواست خنده با سایه
 سلام: گفت
 اومدي دزو: گفت بنابراین .بزند داد او سر میتواند هربار نکند فکر یزدان تا بگیرد قیافه کمی کرد سعی سایه

 دیگه نزنیم همش ... کنیم تمومش رو قضیه بیا ... کنون آشتی اومدم: گفت او سرد لحن به توجه بی یزدان
 ... نبودم قهر که من -: کرد نازك چشم پشت سایه

 ... نیست مهم حالا !نبودي ام آشتی -: پرید حرفش میان یزدان
 بره شه تموم ببوسم پیشونیتو بیا -: داد ادامه و کشید در کنار اتاق داخل به را او دست
 کنیم حل مشکلو بذار یزدان ... کن صبر ... نه -: داد تکیه اتاق ي بسته در به سایه

 عزیزم نببی ... باشم خونه بیشتر و کنم کم شیفتامو تعداد من شد قرار ... شد حل مشکل: گفت حوصله بی یزدان
 عصبی دومون هر وقتی میخواي تو ... دعوا وسط کردنت قانع همین مثل ... شده تابو تو براي چیزایی یه ...

 جفتمون به این ... هم کردن قانع کنیم شروع شیم، دور محیط اون از و همدیگه از ذره یه اینکه بجاي هستیم
  !میزنه ضرر
 ببینه صدمه مشترکمون زندگی نمیخوام من -: گرفت گارد سایه

 کنیشونبش باید که شده تابو برات چیزا سري یه گفتم نزدم؛ حرفی همچنین من -: کشید دست ریشش بر یزدان
 پول رتپارامت میاد بدم .میاد بدم پولداره میگی تو اما نیست حالیش گاو قد فلانی میگم وقتی ... اینجوریم منم ...

 بیا کنار هم تو پس ... بیام کنار حرفت با میکنم سعی اما ... باشه
  !بیایم کنار که کردیم ازدواج ما ... میام کنار: گفت سایه

 نفسهاي هرم .بست را چشمانش سایه .شد خم او صورت روي و نهاد در روي سایه گوش کنار را دستش یزدان
 ... که نشست زن صورت روي مرد هاي ریش .میکرد احساس تر نزدیک صورتش به را یزدان

 ؟ کجاست مسکنتون سایه -
 آهسته یزدان !بودند شده میزبان غیب متوجه مهمانان لابد .آمد می آشپزخانه از که بود نوشین مزاحم صداي
 من باباي قبر سر -: غرید
 تر نهتش باعث که کرد دعا را نوشین دل در و رفت آشپزخانه بسمت .آمد بیرون اتاق از شیطنت با و خندید سایه
 کجا :گفت بود نشسته هلن کنار که حالی در نوید .آمد بیرون اتاق از سایه از پس نیز مرد .بود شده یزدان شدن
 ؟ استاد بودي
 شما ي سایه زیر: گفت میداد دست که حالی در و رفت آنها بسمت یزدان

  !؟ نوید ي سایه داد؛ فحش خود به دل در و نشست بعد
 شدن مشکوك بر مبنی غزل دلهاي و درد به داشت .بود یزدان مشکوك افکار از خبر بی آشپزخانه در اما سایه
 زا مملو برشان و دور و داشتند مطب هردو .میکرد مقایسه یزدان با را ستار رفتار دل، در و میداد گوش ستار هاي



 چیزهاي سر هردو .میرسیدند خود به پیش از بیش روزها این و بود گوشی در زیاد سرشان هردو .بود هرزه زنان
 .بود شده سرد شان خوابی تخت ي رابطه هردو بماند؛ خودمان بین ... و میکردند دعوا زنشان با کوچک
 ؟ شده سرد تو با زندگی از یعنی: گفت متفکرانه نوشین

 عاواق نمیدونم الانم حتی !عطرشو گرمی یا کنم باور هاشو بوسه سرماي نمیدونم -: داد تکیه کابینت به غزل
 ... یا شبه شیفته

  !نگیر سخت انقدر -: نهاد کابینت روي را غذا ظرفهاي سایه
 بکشم برنجو من تا شید مشغول و ببرید اینارو فعلا: گفت و کرد اشاره ظرفها به بعد

 آشپزخانه از داشت دست در ظرف که نوشین سر پشت و برداشت را قیمه دیس نشده قانع بود معلوم که غزل
 هک رفت گاز بسمت سپس .میچینند را خوري ناهار میز دارند شد مطمئن و کرد نگاه دو آن به سایه .رفت بیرون

 .پراندش جا از صدایی
 کمک بیام گفت یزدان -

 ردک خوبی کار: گفت و زد لبخند .نمیشود سرش داري خانه از چیزي بود معلوم اش چهره از برگشت؛ هلن بسمت
 ؟ کنم چیکار باید الان خب -: کشید بالا را اش بینی هلن

 از دیس یه: گفت بود گرفته گاز را لبهایش گوشه داخل از که حالی در .انداخت خنده به را سایه صدایش گیجی
 لطفا بده کابینت روي
  !مـتـنـفـرم آشپزي از: گفت مقدمه بی هلن .کرد تشکر و گرفت را آن سایه .رفت نزدیکش دیسی با زن

 میشی انجامش به مجبور شدي دار بچه وقتی -: برد فرو قابلمه داخل را گیر کف سایه
 بی میکشید دیس روي را پلوها که حالی در سایه .زد پوزخند هلن .شد قابلمه کف از دیگه ته کندن در سعی بعد

 ؟ بودي حامله حالا تا: پرسید مقدمه
 میکردم عمل اي حرفه موارد این تو همیشه من -: کشید بالا را اش بینی هلن

 ... کنی پیدا خوبم مرد یه اگه یعنی -
 نداره وجود خوب مرد -: پرید حرفش میان هلن
 ؟ شی دار بچه نمیخواي ام کردي ازدواج اگه ... باشه -: فشرد هم روي را پلکهایش سایه

 ؟ دیدي ساله چهار و سی زن یه حالا تا ... کردم رد چهارو و سی دیگه من -
 کرد فوت سرطان از بود که سالش سه و سی مادرم ... نه -: شد خیره گاز بالاي هاي کاشی به سایه
 بگی داشتم انتظار حداقل ولی نمیکنی برخورد نرمال بودم شنیده: گفت متعجب سایه .نگفت چیزي هلن

 ”متاسفم“
 نرفتم پیش دیگران انتظار با هیچوقت من -: زد پوزخند هلن
 من برعکس -: زد تلخی لبخند سایه
 هیچکدوممون ولی دیگران براي تو و کردم زندگی خودم براي من؟ نه مسخرست -: کشید بالا را اش بینی هلن

  !نیست خوشحال
  !گشنگی از مردیم ما کو برنج این پس -



 روي را دیس نیز هلن .انداخت می او زمین در را گوي داشت انگار داد؛ هلن بدست را دیس سایه .بود نوید صداي
  !دوست جون جناب نمرده، گرسنگی از کسی حالا تا نباش نگران: گفت و کوفت خوري ناهار میز

 ویدن و هلن خصوصا قدیم دوستان روابط بهبود دو آن دعوت از قصدش شد؛ خیره نوید به مرموزي لبخند با یزدان
 ن .کند کم خود زندگی از را نوید وجود خطر میخواست .بود
 میده هامو بچه و زنا جواب کی بمیرم اگه من ولی ... نیستم دوست جون من -: داد پاسخ وید

  !اولالا: گفت غزل و خندید نوشین
 ؟ نمیکنید شروع چرا: گفت و نشست یزدان کنار میز پشت نیز سایه
 بذارن نوید و هلن اگه: گفت غزل
 کردمی نگاه هلن به چشمی زیر مدام نوید .شد خورده ستار غیبت و یزدان هاي شوخی میان تولد کیک بعد و شام

 .بود توجه بی او اما و
 .ندداد ادامه را حرفهایش نوشین ك غزل و سایه و بکشند سیگار تا رفتند تراس به یزدان و نوید کیک از بعد

 او هب پشت یزدان .گذاشت تراس به پا و شد جدا آنها جمع از حوصله بی چیست ستار جریان نمیدانست که هلن
 .بود دخترکش با صحبت مشغول دورتر اندکی نوید و میکرد دود سیگار داشت
 با و شد پرنس پارك حیاط به رو دوباره سپس .انداخت او به نگاهی نیم و برگشت شد او حضور متوجه که یزدان
  !بود خالی امشب هامون جاي: گفت سنگین اي سینه
 داشت عادت هلن هاي دیوانگی به یزدان؟ میگی چی دارم دوست هنوز بگم اگه: گفت او حرف به توجه بی هلن

 .دش مطمئن بودنش بسته و انداخت تراس در به نگاهی نیم برسد؛ سایه گوش به ربطی بی حرف نمیخواست اما
  !نمیگم هیچی: گفت سپس

 ؟ میدي نشون العملی عکس چه دارم دوست هنوز بگم اگه -: رفت جلوتر هلن
 نمیدم نشون العملی عکس هیچ: گفت حالت بی یزدان
 ؟ میکنی پیدا احساسی چه دارم دوست هنوز بگم اگه -: کشید بالا را اش بینی هلن

 نمیکنم پیدا احساسی هیچ -
 دارم دوست پس -
  !خري خیلی -
  !برادر یه مثل ... دارم دوست گفتم همین واس ... نمیزنی بهم زندگیتو که شد راحت خیالم -

  !میطلبید عروسی یک خوب شرایط این حالا شد؛ خیره هلن یخی چشمان به زده ذوق و مبهوت یزدان
 طلب فرصت مردك

 
*** 

 
 سالها از پس دو آن .شد برگذار نوید و هلن عروسی یزدان شادي و هامون ناباوري عین در و رسید راه از اسفند

 نوزه چون نمیگفت چیزي گرچه .میدانست مقصر را یزدان و بود خشمگین قضیه این از هامون .بودند رسیده بهم
  !بود آنجا نیز یزدان که بنشیدند میزي دور بود شده مجبور خوبش شانس از اما .بود قهر او با



 و صیدمیرق نوید با مدام سبکش خواهر .بود شده خیره رقص پیست به و بود نشسته پرتو کنار هم در هایی اخم با
 .بکند نمیتوانست غلطی هیچ او
 نزده حرف او با بودند نشسته میز یک دور که الان تا بایستاد یزدان کنار بود شده مجبور که عقد ي سفره سر از

 تاررف جالیز سر مترسک مانند او با یزدان میکرد احساس طرفی از بود شده تنگ یزدان براي دلش طرفی از .بود
 .است کرده

 ؟ قهري باهاش هنوز -
 فظری صورت به .برود عقب کمی زن شد باعث و برگشت سمتش خصمانه .بود پرسیده درگوشش را این پرتو
 دندبنشی لبش روي آمد می که را لبخندي .بود رفته آب پوستش زیر و بود شده تپل کمی زن شد؛ خیره پرتو

 نیست مربوط تو به -: جوید
 تا نگفت دلجویی براي چیزي اما رفت ضعف او حرکت دیدن از هامون دل .گرداند روي بغض با و ورچید لب زن
 ویارش دبو گفته بارها پرتو که این با حتی نمیخوابید؛ زن کنار هم شبها او نبود چیزي که دلجویی .نشود پرو زن
  !کند حس را هامون بوي که است این

 ؟ نشستید صندلی تا دو فاصله با چرا شما ... سلام -: شد پاره افکارش ي رشته غزل آمدن جلو با
 غزل سمت دوباره .میکشد دست ریشش به دارد که دید و برگشت یزدان بسمت ناخودآگاه هامون غزل حرف با

 داشتیم نگه رو شما جاي -: برگشت
 از بعد بار اولین براي یزدان .نشست دو آن میان صندلی دو از یکی روي ”خودتی“ میگفت که نگاهی با غزل

 ؟ کو ستار: گفت نشستنش
 شیفته -: زد تلخی لبخند غزل
 سعی اما !غمگین و خسته .بود خسته اش چهره شد؛ خیره غزل به سایه و زد پوزخند هامون .انداخت بالا ابرو پرتو

 ؟ برقصید نرفتید شما: پرسید همین براي .باشد پرنشاط میکرد
 ... ببینم پاشین ... اینارو کنین ولشون -: کرد اخم غزل .کرد اشاره هامون به ابرو با پرتو و داد تکان سر سایه

  !پاشین ... شوهراتون گردن نندازید خودتونو گشادي
 زن شد؛ خیره آنها رفتن مسیر به هامون .شد دور میکشید رقص پیست بسمت را دو آن دست درحالی سپس
  !؟ برقصد میخواست چطور ماهه هفت

 شه مرتیکه این زن کردي مجبور خواهرمو: گفت مقدمه بی و خشم با
 نکردم مجبورش من: گفت خونسرد و شد خیره روبرو به نیز یزدان
  !دادي که پیشنهاد ... بابا باشه: گفت کلافه هامون
 ؟ وِتوئه مگه -: زد پوزخند یزدان
 ... ریختنا نمک این با نکن فک -: غرید و برگشت او سمت .خورد را اش خنده هامون

 از مملو ؛بود مدرسه مدیر دفتر در پیش، سال بیست مانند درست نگاهش .شد ساکت یزدان کهربایی نگاه دیدن با
  !هیچ ...

: گفت بگیرد هامون رخ نیم از نگاه اینکه بی یزدان .بود شده ضایع حسابی حرفش قطع با گرداند؛ را رویش
 ؟ ندیدیم همو وقته چند میدونی



 ماه هفت: گفت مکث بی هامون
 دستته دقیقشم حساب -: خندید یزدان
  !خرم که نباشه دستم اگه رفاقت سال بیست از بعد: گفت برگردد اینکه بی هامون
 ؟ نیستی -: انداخت بالا ابرو یزدان
 نمیکردم آشتی باهات که نبودم اگه: گفت و کشید آهی بعد .چرخید یزدان سمت اینبار هامون
  !بود مفید یجا خریتت -: خندید یزدان
 تهرف لیته ترشی آمار و پایین اومده ازدواج آمار: گفت مقدمه بی یزدان .کرد پیست بسمت را رویش دوباره هامون

 معجزست زمونه این تو داماد ... بالا
 فاجعست که عروس مثل -: خندید هامون

  !زلزست والا که عروس -
 ؟ برقصید نمیخواید آقایون -: داد ادامه سونیا .برگشتند سونیا بسمت هردو
 .نمیشدند عوض هیچوقت چیزها بعضی کرد؛ نگاه یزدان به هامون و هامون به یزدان

 
*** 

 
 زنگ کمند که وقتی .نکند فکر پیش ماه یک به میکرد سعی و برمیداشت گام سلف میز کنار یزدان با همگام سایه
 حسین امیر از مژده بود گفته حرفهایش میان و کند دعوتشان یلدا دخترش تولد جشن براي را آنها تا بود زده
 ابقس همسر زن آن که اگر اما نیست کننده نگران شود مطلقه زنی که این .بود شده نگران سایه .است شده جدا

  !بجنبید خود به باید باشد شوهرتان
 آن با دید را مجرد منشی .است قرار چه از اوضاع ببیند تا رفت یزدان مطب به خود به جنبیدن براي هم سایه

 کترد: گفت وقیحانه منشی و ببیند را یزدان خواست .بود زده بیرون نیز مقنعه زیر از که بلند مشکلی موهاي
 شلوغه سرشون

 دندی با و آمد بیرون اتاق از یزدان تا شد خیره مسن مردان و زنان به و نشست انتظار هاي صندلی روي نیز سایه
 “ !؟ اومده سایه نگفتی چرا سمانه“: توپید منشی به سایه
  !خشمگین شده صدا اسم به که منشیی از یا باشد خوشحال یزدان حمایت از نمیدانست سایه

 ؟ برات بکشم چی -
 شممیک خودم: گفت آرامی نچندان لحن با و شد خیره او کهربایی چشمهاي به .شد بریده یزدان صداي با افکارش

  !راحتی هرطور: گفت لب زیر میگرفت فاصله او از که حالی در و کرد اخم یزدان
 در و کشید مرغ خود براي اندازد بی صورتش به نگاهی اینکه بی و آمد نزدیکش غزل .کرد فوت را نفسش سایه

 نیست شب شیفت ستار: گفت حال همان
 نیست شب شیفت ماهه پنج -: داد ادامه غزل .شد خیره غزل ي گرفته رخ نیم به متعجب سایه



 دستانی با غزل؟ کجاست پس نیست شیفت اگه -: شد بحث وارد سریع و آمد بسمتشان کنان هن و هن پرتو
 به وکهش افتاد؛ بشقابش داخل سایه دخترشچنگال دوست ي خونه -: کشید بشقابش ي گوشه برنج اندکی لرزان
 زد حدس میشد -: زد پوزخند پرتو .شد خیره غزل ریلکس ي چهره

  !خودت واسه میکشی برنج وضعیت این تو داري که ریلکسی چقدر تو -: توپید غزل به اخم با بعد
: گفت لرزان صدایی با و انداخت بالا شانه غزل .شد خیره خود بشقاب به میشناخت؛ را مصنوعی ریلکسی این سایه

 ؟ الان خودم سر تو بزنم باید؟ نخورم برنج من میشه دلیل اون خیانت
 مرتیکه اون سر تو بزنی باید ... نه که معلومه -: انداخت بالا ابرو پرتو

 نارک قضیه این از خودشو نیست بهتر: گفت احتیاط با سایه .رفتند خود میز بسمت و شدند دور سلف میز از
 ؟ بکشه
  !بود زنه از اشکال میگن همه بره اگه: گفت پرتو
 نمیتونی و متنفري ازش میکنی احساس و داري رنجش ازش دلت ته اگه ولی“ -: داد ادامه و کرد غزل به رو بعد

 از وزتر و حال بزنین گذشته از حرف هرروز و برگردي اگه ... کن فکراتو بشین ... برنگرد کنی فراموش رو گذشته
 انال ببین ... نه یا هست هاش بدي از بیشتر هاش خوبی ببین ... اول کن رجوع دلت به ... میشه بدتر هم قبل

 نده اهمیت هات بري و دور حرف به ... کن فکر منطقی ... بیشتره آرامشت برگردي یا داري آرامش و تري راحت
 ”بگیر تصمیم خودت ... میبینه آسیب آدم چقدر سخته چقدر طلاق نمیدونن اونا

  !طلاق -: غرید غزل
 ؟ کنه کمکم میتونه یزدان: پرسید سایه به رو سپس
 ”؟کند رهبري را که است گم خویشتن او“ -زد پوزخند سایه

 ما خونه دعوتید سوري چهارشنبه همتون آقا: گفت مقدمه بی هامون .شدند ساکت زنها هامون و یزدان آمدن با
 بیایم نمیتونیم ما متاسفانه: گفت سپس نوشید جامش از اندکی باز یزدان .کرد تایید لبخند با پرتو
 ؟ چرا -: کرد اعتراض سایه

 ... وایسم شیفت شبم مطب، عصر و بیمارستان برم باید ُصبا فروردین دوم ي هفته تا هفته این از من چون -
 ؟ خونه میاي صُبا یعنی: گفت مبهوت سایه

 ارهدوب که میخوابم ذره یه بیمارستان تو صبا مادربزرگت ي خونه بري تو اگه -: کشید دست ریشش بر یزدان
 وایسم صب شیفت

 سالیک به ازدواجشان هنوز؟ باشد ریلکس باید .کرد بشقابش به نگاه سایه .میکرد نگاهشان باز دهان با پرتو
  !سرکند یزدان بدون را تحویل سال بود قرار و بود نرسیده

 ؟ میخورد برنج نباید او نبود یزدان چون برد؛ فرو برنج در قاشق
 

*** 
 

  !خیانت



 دور فرودین از گذر از بعد پرتو و سایه حالا .اندیشند بی تدبیري برایش تا میکند جمع هم دور را زنان که اي واژه
 .کنند اش راهنمایی داشتند سعی و بودند شده جمع غزل
 ؟ گرفتی تصمیمتو: گفت ناراحتی با سایه
  !طلاق ... که گفتم: گفت حرص با غزل
 ؟ اي بهانه چه به -: گذاشت شکمش بر دست پرتو
 ؟ هست اي دیگه ي بهانه خیانت از تر بزرگ؟ اي بهانه چه: پرسید بغض با غزل
 یکش منت اومد وقتی کن قهر ... نمیده تو به حق دادگاهی هیچ خیانت بخاطر باش مطمئن: گفت آرامش با پرتو
 حرف فعلا ... کن استفاده حقت از خواستی بمون خواستی ... زندگیت خونه سر برگرد بعد ... بخواه طلاق حق

 باش زرنگ ... نشه حساس دادن طلاق حق به بذار نزن طلاق
 بودم زرنگ اگه من -: زد پوزخند غزل .بود او حرفهاي به اندیشین مشغول رحمانه بی سایه و

 عفنت بوي که کردي دفن دیدي ازش هرچی انقدر ... باشی که نخواستی ولی !نیادا بدت -: انداخت بالا ابرو پرتو
 برداشت خونتو
 ؟ خونه اومد مدتو این -: پرسید سایه .ماند ساکت غزل
 راضیه زندگیش از و خوشحاله من کنار چقدر کرد وانمود و خونه اومد ... آره -: زد پوزخند غزل
 کرده وانمود خوبه باز: گفت سایه
 ؟ شیفته هنوز یزدان: پرسید بعد .کشید دست بود شده تمام تازه ماهش هشت حالا که شکمش به پرتو
 بیمارستان میره صب از ... نداره فرقی نبودش و بود ولی خونه اومد فروردین دوم ي هفته ... نه -: داد پاسخ سایه

  !نیست شیفت دیگه که اینه فرقش تنها ... خستگی از میوفته جنازه مثل و خونه میاد دیروقت و
 او هب توجه بی سایه اما .نبیند سایه را اش چهره حالت تا گرفت پایین را سرش پرتو .کشید عمیقی نفس بعد

 به که منشیی از ... میچرخه شوهرم بر و دور که شوهرم سابق زن از ... میترسم من -: کرد زدن حرف به شروع
 منه ماله زندگی این بگه و برسه سر یکی نکنه اینکه از !میشه صدا کوچیک اسم
 ؟ اومده من سر که میترسی چیزي از -: کرد نگاهش اشکبار چشمانی با غزل
؟ برسه رس نکبتی زندگی این صاحب که بلرزه تنت باید چرا؟ بترسی باید چرا -: پرید کلامش میان خشم با پرتو
 ارهد دائم تنت چرا میدونی؟ خبریه میکنه صدا کوچیک اسم به شو منشی شوهرت، چون که کنی فکر باید چرا

 ؟ میلرزه
  !نبود این وضعم میدونستم اگه -سایه
 به متعلق یزدان نکردي باور ... تویی زندگی این اصلی صاحب که نکردي باور وقت هیچ چون !میدونم من -پرتو
 خودت که اونه دروغ ... ندارن شوهرت زندگی تو جایی کوفتی، منشی اون حتی یا مژده که نکردي باور ... توئه
 سایه، ؟نکنن باور چرا بقیه کنی باور تو وقتی !اي دیگه یکی زندگی تو که کردي قبول خودت تو ... نکنی باور

  !باشه مشتش تو زندگیش که اونه برنده ... میرن و میان زنا این که نفهمیدي هیچوقت
 یه ويت که میمونه این مثل درست کنی شک شوهرت به و بریزه هم به روانت اینکه: گفت محزونی لبخند با غزل

  !نخوابی سقف زیر ترس از خیز زلزله منطقه
  !مطمئنم ... ندارم شک: گفت ناامید و مغموم سایه



 شکافیش کالبد داري طلاق امکان اگه میکنه خیانت داره شوهرت کردي حس وقتی“ -: شد خم بسمتش پرتو
 اوردي در کارشو گند وقتی که نکن کنجکاوي بساز و بسوز و نداري طلاق امکان اگه اما ... بیار در تهشو و کن

 بازم پس دبخشی که اون ... بگیره طلاق نمیتونه اونکه بگه خودش با اونوقت ... کنی پروش ببخشیش باشی مجبور
 چشم لوج پیش دفعه از پروتر حتی داشت نخواهد دیگه اینبار داشت ترس پیش دفعه اگه که اینه بدتر و میکنم

 “ !میکنه کارو این تو
 ؟ سایه الو: میگفت هیجان با که بود نوشین خورد؛ زنگ اش گوشی که بگوید چیزي تا کرد باز دهان

 ؟ نوشین شده چیزي: پرسید اخم با
 اي خونه کردم فکر خونتون زدم زنگ -: کرد پچ پچ نوشین

 ؟ خب -
 برداشت رو گوشی یزدان -

 از و کرد قطع را گوشی چطور نفهمید؟ بود خانه ظهر از بعد پنج ساعت یزدان شد؛ حبس سایه سینه در نفس
 ي چهارشانه پیکر .انداخت اطراف به نگاهی باز چشمانی با و گشود کلید با را در .کرد خداحافظی غزل و پرتو

 ند؛ببی را دیگري ظریف جسم خانه تاریکی در کرد سعی و رفت جلوتر .بود دراز کاناپه روي دمر که دید را یزدان
 با مرد .شد خم هیکلش روي آرام .رساند مرد سر بالاي دیگر سست گام چند با را خود !... شوهرش هیکل زیر

 بی یا بود شهوت سرخیِ این .شد مچاله مرد چشمان سرخی دیدن از سایه دل گشود؛ را چشمانش حضوري حس
 بپرسد اینکه جاي !نمیگفت چیزي هیچ حال عین در و میگفت چیزها خیلی مرد دار تب و خمار چشمان؟ خوابی

 ؟ سرخه چرا چشات -: کرد زمزمه آهسته میکند کار چه خانه روز وقت این
 نیست خوش حالم: گفت آلود خواب مرد

 ببند چشماتو: گفت آهسته !داشت تب واقعا یزدان .لرزید تنش نشست؛ مرد پیشانی روي زن دست
 ربهت -: کرد زمزمه و گذاشت مرد پیشانی روي را حوله .بازگشت داري نم ي حوله با و رفت آشپزخانه به سپس
 ؟ شدي

 تغییر او در چیزي چه؟ نمیزد بال بال مردش ضعف از چرا؟ نمیگرفت مرد حالی بی از دلش ترها قبل مثل چرا
 برات میرم: گفت میرفت آشپزخانه بسمت حالی در و برخاست جا از .آورد خود به را او مرد ي ناله؟ بود کرده
 کنم درست سوپ

 خود از و کرد خالی آب از پر ي قابلمه در را بسته محتواي .آورد در را آماده سوپ ي بسته .گشود را کابینتی در
 ؟ بپزد خانگی سوپی شوهرش براي نیست حاضر چرا پرسید

 داخل و ریخت بشقابی در را شده پخته سوپ بعد .گرفت آب و آورد در یخچال از شیرین لیمو و پرتقال چند
 هال به و گذاشت سینی در هم را پرتقال آب لیوان سپس ریخت؛ بشقاب در و کرد نیم دو را لیمو .نهاد سینی
 .بود امدهنی پایین تبش گذاشت؛ مرد پیشانی بر دست .نشست کناپه روي خود و گذاشت میز روي را سینی .رفت

 ؟ یزدان -: زد صدا آرام و گذاشت خود پاي روي را سینی
 خوابب بعد ... بخور سوپتو پاشو: گفت و برد فرو سوپ در قاشقی سایه .کرد نگاهش و گشود را چشمانش لاي مرد
  !دیگه بخور: گفت سایه !... بیماري روي از نگاهی کرد؛ نگاهش دار تب و شد خیز نیم مرد



 شکاك زن این سر محکم داشت دوست؟ روي نمی شوهرت ي صدقه قربان دیگر چرا بپرسد یزدان داشت دوست
 را او محکم و ببرد هجوم شکاك زن این بسمت رمانها مثل داشت دوست؟ شدي سرد چرا بپرسد و بکشد داد

  !نمیرفت پیش ها رمان مثل که بود ها مدت آنها زندگی اما ببوسد؛
 براي کرد روشن عودي .رفت آشپزخانه بسمت و برخاست جا از زن .گرفت سایه از را بشقاب حرف بی که مرد
  !هوا و حال هم شاید ... هوا شدن بهتر

 اما بود پیدا مغمومش ي چهره آشپزخانه زرد نور زیر شد؛ خیره هال تاریکی به و داد تکیه آشپزخانه کابینت به
 ازب میداشت شک او به هم هرچقدر سایه برگرفت؛ در را خانه لیمو بوي !خانه تاریکی در نبود بیمار مرد از اثري
 این .بود او با حق و بود مرد هم باز بود مشکوك هم هرچقدر یزدان .میکرد عمل اش وظیفه به باید و بود زن هم

  !... آنهاست سرزمین قانون
 دمر نزدیک !... نگران چندان نه رساند؛ هال به را خود .رسید گوش به یزدان ي ناله صداي که بست را چشمهایش

 گذاشت او لرزان ي شانه روي دست !بود عرق خیس تنش و میپیچید خود به .میگوید هذیان دارد فهمید شد که
 ؟ یزدان: گفت نگرانی با و

 جانم ... جانم ... جانم -: میداد تکان راست و چپ به و میفشرد بالش به را سرش مرد
 ؟ دکتر بریم میخواي -: زد لب؟ داشت دوستش هنوز یعنی نشست؛ زن گلوي در بغض
 ؟ دکتر بریم -: کرد زمزمه لب زیر مرد

 ؟ خوبی: پرسید بغض با سایه
  !نه -: زد هق یزدان

 ببخشید -: صدایش مثل میلرزید هایش شانه .خزید بیرون مژگانش زیر از اشکهایش بعد
 ؟ رو چی -: کرد او فر موهاي در دست سایه
  !سایه ببخشید ... ببخشید -: گرفت اوج مرد هق هق
 یزدان کن بس ... کن بس -: میلرزاند را سایه تن مرد هاي شانه لرزش !درد گلو با گریه دارد دردي چه که آخ

  !... پرویز: گفت وارد هذیان مرد
 ؟ چی پرویز -: کرد زمزمه سایه
 گفت ... گفت پرویز -: لرزید یزدان ي چانه

 مردك خواباند؛ کاناپه روي آرام را او و گرفت را هایش شانه سایه .چکید دیگري ي قطره و بست را چشمهایش
 شی بهتر تا بخواب: گفت میکشید رویش اي ملحفه که حالی در !میگفت هذیان داشت

 سرجا مرد ضعیف صداي که برخاست جا از .یزدان تب از داغ تن مقابل در سردیست ي جمله خیلی میدانست
 پدر از نشان ندارد کو پسر گفت -: کرد میخکوبش

  !... خیانتکار ي خسرو
 
 
 
 



 خوب روزهاي نوید:  هشتم و بیست فصل
 
 باشه؛ کسی وفادار نمیتونه هرگز دیگه اون از بعد بپره، هرز زیادي که مردي: میگفت همیشه پدرم“

 “ !میگفت راست همیشه پدرم
 

 ي گوشه دارش حالت موهاي و بود رخ نیم سایه .بود فشرده مرد یک قوي بازوان میان در ظریف دختري
 صدا با و بود بسته یزدان چشمهاي .میدرخشید اش گشوده هم از لبهاي کنار چالش و میخندید .صورتش

 یرهخ عکس به مرد .بود شده قفل او ي سینه زیر دستهایش و بود چسبیده سایه صورت به ریشهایش میخندید؛
  !گرفت خواهد انتقام او کشید؛ دست عکس روي .شد گشاد زیبایش چشمهاي مردمک شد؛

 
*** 

 
 از ودب گرفته را گریبانش روزها این که تهوعی حالت از کلافه سایه .بود چهار و نود اردیبهشت هفت و بیست شب

 سایه حالا .بود خواب شب تا و بود آمده خانه به خسته ظهر یزدان .رفت خوابشان اتاق بسمت برخاست جا
 و یادآوري را ازدواجشان سالگرد یزدان جز همه به .بروند لباس خرید به هم با بخواهد و کند بیدارش میخواست
 جو اندکی تا بخرد ازدواجشان سالگرد براي لباسی یزدان ي سلیقه با میخواست سایه .بود کرده دعوتشان
 .بازگرداند را قبل ي صمیمانه

 یزدان خواست و کرد باز را اتاق در آرام .بود شده کمتر هم میزدند که کمی حرفهاي یزدان، تب و شب آن از بعد
 موهاي آن با یزدان سر .رفت جلو صدا و سر بی .است نشسته او به پشت و تخت روي مرد دید ... که کند صدا را
 .ندمیک رفتار دزدکی چرا نمیدانست رفت؛ جلو پا نوك روي .میکرد نگاه چیزي به داشت گویی بود؛ پایین فر

 .دید یزدان دست در را عکسی سایه و میتابید اتاق داخل هال نور .کشید گردن سایه .بود مرد دست در چیزي
 ؟ یزدان -: زد صدا هوا بی !رفته فرو خود در ي توده یک مانند سفید و سیاه عکس یک
 -: کشید برریشش دست .بود شده مضطرب اش مردانه صورت .برگشت بسرعت و چسباند شکم به را عکس مرد
 ؟ تو میاي یهو چرا

 محق همیشه یزدان داشت دوست .میکشید دست ریشش بر کلافگی از که وقتی نداشت؛ دوست اینطور را او
  !خوابی کردم فکر: گفت !نترسد چیزي از و بگیرد بالا را سرش همیشه .باشد
 بیرون برو حالا ... نیستم که میبینی: گفت سرد و شد تراس به رو مرد

 .رفت بیرون اتاق از خشم با و فشرد هم روي را فکش سایه
 امشب تلافی و یزدان حرص درآوردن براي .زد را جدید لباس قید .رفت فرو فکر به و نشست آشپزخانه کانتر پشت
  !شلواري جوراب با ... جهنم میپوشید؛ را زرشکی باز لباس همان

 کل زدانی رفتن بیرون از بعد فردا باید؟ چیست عکس آن نمیدانست که بود این مشکل .نبود این تنها مشکل اما
 .یافت می را عکس و میکرد رو و زیر را اتاق



 اینجا به که شد چه .بود افتاده عقب پریودش که داشت اضطراب روزها این آنقدر گذاشت؛ هم روي را چشمهایش
 ندیده دیگر عروسی از پس !نوید .میداد را طوفان از پس آرامش نوید خانه سکوت؟ شدن روزمرگی اسیر؟ رسید
 میز روي از را موبایلش که حالی در و رفت هال به .شنید را اش گوشی اس ام اس صداي لحظه همان .بودش

 دنوی ... طوفان از پس آرامش نوید این بود زاده حلال چه گشود؛ را پیام .کشید دراز سبز کاناپه بر برمیداشت
  !خوب روزهاي

 ”سایه بزنیم حرف هم با باید“
 “؟ ي درباره“: نوشت بعد .کرد نگاه خواب اتاق ي بسته در به و کشید گردن .نشست جایش در استرس با

 ”یزدان“: داد جواب بلافاصله نوید .بود رفته بالا قلبش ضربان
 ”بگو“: دهد نشان تفاوت بی را خود کرد سعی .افتاد دهانش در قلبش

 ”میکنه یکارایی داره یزدان“ -نوید
 “؟ چیه منظورت“ -سایه
 بهم دافر برخوردي سوال یه به اگه ... کنی مرور اواخر این خصوصا زندگیتو بهتر ... ازدواجتونه سالگرد فردا“ -نوید
 ”بکن زندگیتو پس نه اگرم ... بزن زنگ
 سوالی هیچ حال عین در و داشت سوال صدها؟ بزرگ سوال .شد خیره گوشی ي صفحه به باز دهانی با سایه

  !نداشت
 ؟ بود خسته اینقدر چرا یزدان
 ؟ بود چه گفت که المثلی ضرب و شبش آن حرف

 ؟ باشد خواب سایه که خانه آمد می وقتی چرا
 ؟ بود شده سرد چرا !پیش ماه یک به برمیگشت شان ي رابطه آخرین
 ؟ ایستاد می شیفت واقعا یزدان

 ؟ بود چه عکس آن: تر مهم سوالات این ي همه از و
 ابتدا .کند حلش میتوانست خود نبود نیازي نوید به .کند حفظ را خود آرامش کرد سعی و کشید دراز کاناپه روي
 وهرشش اعتبار براي بگیرد را سراغش او و نباشد آنجا یزدان اگر اما .میکشید سرك و میرفت بیمارستان به باید
  !جهنم به .میشود بد

 .میگرفت مشتش در را اش زندگی پرتو قول به باید بست؛ را چشمهایش
 

*** 
  
 مردهاي با و شوند می بد مردهاي عاشق ؛ ها زن که چرا شوند نمی خوب هاي زن نصیب هرگز خوب مردهاي“

 ”.کنند می دل و درد خوب
 بلک و باز کمد در و ریخته بهم تخت .رفت اتاق بسمت شد وا غنچه یک مثل و شد بیدار خواب از که صبح

 چیزهاي اغلب و هستند اي ساده موجودات مردها کرد؛ فکر اندکی .میداد یزدان رفتن از نشان مانده بجا افغانوي
 کسع به چشمش .رفت تخت کنار پاتختی بسمت سریع .میکنند قایم ممکن جاي راحتترین در را شان پنهانی



 ويکش نیافت که چیزي .کرد آن در گشتن به شروع و گشود را کشو در تهوع حالت با .افتاد یزدان آغوش در خود
 .نجنی یک از بود سونوگرافی کوچک عکس یک .تلفنش دفتر لاي .کرد پیدایش بالاخره و آورد بیرون را دوم

 متوجه کرد دقت که اندکی اما است باردار زن حالا و ریخته هم روي زنی با یزدان که گذشت مغزش از اي لحظه
 بچمون عکس ... بهت من کادوي آخرین اینم“: خواند را رویش خط دست و برگرداند را آن .شد عکس بودن کهنه

 ”کردم سقطش دیروز که
  !هشت و هشتاد سال: خواند را نوشته زیر تاریخ و داد قورت را بزاقش

  !بود مژده و یزدان جنین به متعلق عکس این
 رارق کشو داخل و گذاشت دفتر ي صفحه همان میان دقیقا را جنین عکس بعد .شد خیره پاتختی روي عکس به

 سایه .شد برداشته گوشی بوق چند از بعد .رفت آشپزخانه بسمت میگرفت را نوید ي شماره که حالی در بعد .داد
 دارم احتیاج کمکت به ... نوید الو: گفت اضطراب با

 ... میسنج را اوضاع داشت نوید لابد .شد برقرار خط ور آن سکوت
 گذاشته جا خونه گوشیشو نوید -

 ممنون باشه: گفت بسختی و بست را چشمهایش !بود خط پشت هلن ایستاد؛ اي لحظه سایه قلب
 با .آید می بالا دارد شکمش محتویات تمام کرد حس .گذاشت دست داغش برپیشانی .کرد قطع را تماس بعد

 خیره آینه در خود ي پریده رنگ ي چهره به .میلرزید پایش و دست .زد عق بشدت و رفت شویی دست به عجله
 ؟ بود چندم امروز .شد

 را متقوی .رساند آشپزخانه به را خود بسختی اما میرفت سیاهی چشمهایش .رفت بیرون شویی دست از بسرعت
  !چیست نشدن پریود ماه یک و تهوع ي نتیجه کند باور نمیخواست کرد؛ نگاه

 با .بود بهداشتی وسایل و کن پاك لاك و قرص از مملو آنجا .رفت آشپزخانه ي گوشه کابینت بسمت خشم با
 .رفت شویی دست به بلافاصله و کرد پیدا را چک بی بی لرزان دستانی

 
*** 

 
 شده خیره شویی دست هاي کاشی به که است ساعت چند نمیدانست .آمد خود به اش گوشی زنگ صداي با 

 رد کسی با را راز این میخواست دلش شاید؟ چرا نمیدانست بود؛ داده خبر پرتو و نوشین به اس ام اس با .است
  !بگذارد میان

 ... ”درآید ز مهمان و زاید زن و آید پلشک سه“ .داشت کم را یکی این بست؛ را چشمانش زنگ صداي به توجه بی
 به حالتاب شما آیا .نمیدانستم هم من راستش .باشد داشته حسی چه باید نمیدانست .رفت بیرون شویی دست از

 نگه را خود سابق زن از اش شده سقط جنین عکس شوهرتان میفهمید که روزي در بردید پی خود بارداري
  !؟میدارد

 و پیچید کیسه یک داخل در چک بی بی .خانه هم حالا موبایل زنگ اول .برید را افکارش ي رشته آیفون زنگ
 بله: گفت و برداشت .بود نوید رفت؛ آیفون بسمت .درآمد زنگ صداي باز .گذاشت کابینتی داخل

 پایین بیا -



 ؟ چرا -: چسباند دیوار به سر کلافه
 بگیري سوالتو جواب تا پایین بیا ... داشتی کارم گفت زد زنگ هلن -
 باشه -

 .رفت آشپزخانه ي گوشه کابینت بسمت بعد .کرد برتن شنلی و شال و رفت اتاق به .گذاشت سرجایش را آیفون
 .رفت بیرون خانه از و گذاشت کیفش در را چک بی بی حاوي ي کیسه فکر بدون

 
*** 

 
 فکر -: داد نشان را طبقات از یکی دست با نوید .بود شده پارك الهیه بزرگ برجهاي از یکی مقابل نوید ماشین

 این از واحد یه بوده قرار خسرو که بودم شنیده یزدان از بازیش دیوونه و هلن جریانات از قبل ... باشه اون کنم
 مژده بنام بزنه برجو
 ینمیکن باور هنوز -: انداخت او به نگاهی نیم نوید .زد پوزخند و شد خیره کوچه انتهاي اي نقره رونیز به سایه

  !نه یا اونجا رفته که بپرس و بیمارستان بزن زنگ یه؟ بالاست اون یزدان
 ؟ ستار از؟ بپرسم کی از: گفت طعنه با سایه

 میگه راست بهت میکنی فکر که هرکی از -
  !نمیگه راست هیشکی به هیشکی دیگه -: گذاشت چشمش بر دست درمانده سایه

 اومدن -
 و ندببی را ماشین داخل نتواند کسی که بودند دور آپارتمان از آنقدر .برد کنار چشمش مقابل از را دستش سایه
 شالی مژده .شدند خارج آپارتمان از شانه به شانه .ببیند را مژده و یزدان بتواند سایه که بودند نزدیک آنقدر

 از تر پر اي هتن بالا و باریکتر کمري با .بود سایه از تر بلند میرسید؛ یزدان گوشهاي تا قدش و سرداشت بر زرشکی
  !سایه
 اما است عادتش بود گفته قبلا خودش .گشود او براي را در همیشه مثل یزدان .رفتند اي نقره رونیز بسمت هردو
  !کنی اورب تا بزن زنگ بهش: گفت و کشید آه نوید .باشد شده تعبیر سو هم اینبار کاش .میشود تعبیر سو اغلب
 .میکرد کجی دهن داشت شوهرش نام کنار قلبِ  انگار .گرفت را یزدان ي شماره لرزان دستانی با سایه
 میخواست دلش .شد خیره آن ي صفحه روي نام به و برداشت داشتبرد روي از را گوشی مرد تر طرف آن کمی
 .کند خبر را شهر کل بکشد؛ فریاد

 ”دوختست لبم گرچه شوم داد خواستم“
  !خسرو مثل درست بود؛ کرده خیانت هم او .میکرد نگاه مژده ي چهره به سکوت در اما
 ”سوختست پدرم جد و جدم و خودم“

 .نمیشد مژده جلوي اما .بزند زار زارش، حال به سکوتش میان میخواست دلش
 ”شوم شرط بی ي گریه شوم جیغ خواستم“

 .نمیشد اما شود خارج مزخرف بازي این از میخواست دلش
 ”شـوم پرت ها مرحله همه از خواستم“



 .میزند پوزخند او به دارد هم تلفن بوق میکرد احساس سایه
 میخندید من به مشغول گوشی از کسی“

 ”میخندید من به غول شد مرحله آخر
 .نمیشد دور سایه چشمان مقابل از اي لحظه نوید پیروز ي چهره

 مرا کرد صدا کوچه وسط از نفر یک“
 ”مرا کرد رهــا بود اي مسخره بازي
 .بود گرفته فرا را دختر وجود تمام پناهی بی و ترس

 ”شدم مخلوط تو ترس با همه با خودم با“
  !بود او گرفتن سخره به انگار بازي بود؛ گیج

 ”شدم شوت بدي بازي به که بودم شوت“
 .افتاد شروین و شایان قاپی کیف یاد و کرد نگاه سایه رخ نیم به نوید

 بودم من فرو نمیرفت و میرفت آنچه“
 ”بودم من مگو اسرار همه این حافظ
  !بگیرد بازي به را او یزدان نمیکرد فکر بست؛ را چشمانش سایه

 خوردم تحمل به گذشتم که تحمل از“
 ”خوردم گل خودي یارِ  از که بود این دردم

  !است بدبین زیادي بود گفته خود به زد؛ پوزخند خودش هاي بینی خوش تمام به
 زدند مست یک به بداندیش عقل از حرفی“

 ”زدند دست همگی بازي آخر باختم
 .داد حرکت را ماشین نوید .میخورد بهم شوهرش از حالش

 ”تو رفتنِ از تر خسته تو بودنِ از خسته“
  !بجود را داشت خاطره او با که هایی خیابان تمام میخواست دلش

 ”تو آهن راه به شوش و مولوي از خسته“
 ؟ باشد تفاهم سو یک که بود ممکن شد؛ خیره رو به رو ماشین به
 نبود هیچ بخدا و بود که آنچه از خسته“

 ”دود در تهران خسته ي منظره از خسته
  !داشت دوستش هنوز اما میخورد بهم یزدان از حالش کشید؛ لرزانی نفس

 داشت جان من نفس در کسی و بودي مرده“
 ”داشت ایمان تو به باز کسی و بودي مرده

 ؟ یعنی شد تمام چیز همه بود؛ خیره روبرو به هنوز سایه ایستاد که ماشین
 ؟ داري دوسش هنوزم -: چرخید بسمتش نوید
  !نوید کن بس -: بست را چشمانش سایه
  !دارم دوسِت هنوز من: گفت مقدمه بی مرد



 ... یعنی عشق ... نیست عشق این ... اي دیوونه هنوز چون -: نگریست بیرون به سایه
 “ !هستی عاشقش که بگویی و فرستادن هیتلر زن به خط، خوش اي نامه) که( یعنی عشق“ -: زد لبخند مرد

 ”میگیرند تفنگ هم ها بچه“ صورت اون در -: دوخت نوید غمگین رخ نیم به و گرفت خیابان از را نگاهش سایه
 ”میمرند نهنگ هزاران که ”درك به“ یعنی عشق“ -نوید
  !دارم دوست رو لعنتی نهنگ اون هنوز من -: کرد نگاهش غمگین سایه
 مگینشغ صداي .میکشید دست ریشش بر عصبانیت هنگام که یزدان مثل کشید؛ چشمش بر دست عصبی نوید
 ”بردار پدر بی مرد این از دست هرشب، کنی آرزو لب زیر“ -: شد بلند
  !دارم دوسش ... نوید دارم دوسش هنوزم !دارم دوسش -سایه
 ؟ میکنی چیکار امشبو: پرسید آرام بود شده خیره روبرو به که حالی در نوید
 ... رو مهمونی بزنم بهم شاید !نمیدونم: گفت کلافه سایه
  !نده بروز توام نداده بروز چیزي یزدان اگه ... نکن خراب !نه -: پرید حرفش میان نوید
 ؟ تو میگی داري چی: گفت خشمگین سایه
 هک نمیاري خودت روي به اصلا و سایه میکنی برگذار رو ازدواجتون سالگرد مهمونی امشب تو -: زد لبخندي نوید

  !ندیدي شوهرت ماشین توي هیچی و نیومدي کوچه این و اینجا این به هیچوقت اصلا که انگار !دیدي چی امروز
: فتگ مهربانی با نوید !نداشت را دیدن خیانت از بعد داري خویشتن ي تجربه دخترك میکرد؛ نگاهش تنها سایه
 ؟ باشه
 میکنم سعی: گفت سختی با و گذاشت دستگیره روي دست سایه
 ؟ باشه: گفت محکم نوید
 باشه -: گشود را در سایه

 جلوي از پایین سري با .بود شده اشک از مملو چشمهایش برد؛ هجوم ورودي در بسمت بسرعت بست که را در
 و فشرد را هفت ي دکمه !نمیکنید درك را حالش داد؛ تکیه آسانسور کابین به را اش خسته تن و گذشت نگهبانی
 ای؟ نبود جوان دیگر یعنی؟ چرا میرقصید؛ صورتش کنار فر موي اي طره .داد آینه در زن تصویر به را نگاهش
 ؟ جذاب

 نگر یا و بود؛ کوتاهش قد بخاطر هم شاید !بود زده را یزدان دل بودنش بچه بخاطر شاید .بود سالش نوزده تنها او
 ؟ میخواست بچه دلش اصلا شاید ... موهایش

 ؟ میخواست بچه دلش ایستادند؛ هم با سه هر اشکهایش و زمان و آسانسور انگار
 دلش: خندید اندکی لبهایش شد؛ جمع اندکی چشمش کنار و رفت بالا به رو اندکی راستش ي گونه ي ماهیچه

 ؟ میخواست بچه
 .یدمیطلب جنین پدر دلش و میپراند لگد دستش زیر !بود آنجا هنوز چک بی بی زد؛ چنگ را کیفش اختیار بی

  !جنگ براي منتها میطلبید؛ را جنین این پدر دلش هم او .شد پوزخند به تبدیل لبخندش
  !کردن استراحت بود بس میگرفت؛ دوش نه میخوابید نه .شد آشپزخانه وارد خسته

 روغن در و کرد خشک شست؛ را شود گرفته تلخیش تا بود خوابانده نمک و آب مخلوط در که هایی بادمجان
 بعد .شود سبک تا داد تفت زردچوبه و روغن در و کرد خورد را پیاز روبات یک مثل .کرد سرخ را آنها سطح تمام



 اش شانیپی بر دست .کند تغییر آن رنگ تا کرد سرخ و کرد اضافه پیاز به را بود کرده خرد دیشب که گوشتی هم
  !نیست ضعف وقت الان سایه گذاشت؛

 دو یا یک باید .کرد ملایم را حرارت آخر در و بجوشد آب تا برد بالا را حرارت و ریخت گوشت روي لیوان چند
 يرو بار چند موم .افتادند اتاق ي گوشه لباسهایش برد؛ هجوم حمام بسمت .بپزد گوشت تا میکرد صبر ساعت
 کف .شد پخش موهایش روي شامپو .کرد خیس را موهایش آب .شد باز ولرم آب دوش .شد کنده پایش و دست
 .شد قطع آب جریان .لغزید تنش روي

 ثابت باید .سابید حسابی را اش گندمی تن !اش کفی تن روي !اش زده شامپو موهاي روي شد؛ چنگ دستهایش
  !خیانتکار شوهر یک و ماهه یک جنین یک با حتی است؛ جذاب که میکرد

 دور که را حوله .برد چاه به خود با را چشمهایش اشک و موهایش شامپوي و تنش کف افتاد؛ جریان به دوباره آب
 یزم پشت .بپوشد بلافاصله را لباسش نمیخواست داشت؛ خوبی حس آمد بیرون حمام از و پیچید موهایش و تن

 حمام داخل را لباسش همیشه چرا است؛ بخش لذت آینه در خودش اندام دیدن که اندیشید و نشست آرایش
 ؟ میپوشید

 هب شروع هم بعد .افتاد ابرویش زیر موهاي جان به؟ شود تشنه اندکی یزدان نمیگذاشت چرا برداشت؛ را موچین
  !میداد مالبرو بوي که همانی کرد؛ زدن لوسیون

 .ستا پخته الان تا حتما گوشت نگریست؛ ساعت به .زد صورتش به کننده مرطوب کرم شد فارغ که هم اینکار از
  !شدن تا براي میکردند التماس زانوهایش داد؛ انجام را بادمجان خورش طبخ براي مانده باقی مراحل تمامی
 !نداشت اهمیت اصلا اتاق تمیزي انداخت؛ کناري و گشود موهایش دور از را حوله .نشست آرایش میز پشت دوباره
 حالتی .بودنشان فر نه شود، برطرف شان خیسی تنها که حدي در کرد؛ خشک را موهایش و زد برق به را سشوار

  !بود اش دیوانه یزدان که
 شلواري جوراب بهمراه را زرشکی لباس .نشود وز تا مالید موهایش روي و پاشید دستش کف مو ماسک اندکی

  !داشت سر بر مژده که رنگی همان پوشید؛
 اندکی کشید؛ چشمهایش روي .برداشت چشمی خط و برد پیش دست شد؛ خیره آینه در حالش بی چشمهاي به

 .اش زرشکی و مات ماتیک هم بعد و بود لب خط نوبت حالا .کرد تر مشکی را هایش مژه ریمل هم بعد !بالا روبه
 حالا .زد لاك زرشکی را ها آن بعد کشید؛ اش شده بلند ناخنهاي حوصله با و آرام و برداشت را سوهان هم آخر در

  !جنگ براي بود آماده خوب، زن یک مثل
  !تشدوس بهترین روزي بود؛ نوشین .رفت آیفون بسمت خصمانه کرد؛ پرت بیرون خیالاتش از را او در زنگ صداي

  !نوشین ... بعد و آسانسور صداي .داد تکیه مقابل دیوار به و گشود را در دو هر
 لتحا بی اي ثانیه چند که را دستی سردي با .پیچید اش بینی در شیرین عطري برد؛ هجوم او بسمت دخترك

 سلام: گفت سردتر لحنی با و پیچید نوشین دور بود
 ؟ خوبی: گفت او سرد العمل عکس از خورده جا کشید؛ عقب متعجب نوشین

 آره: گفت مختصر میکشاند داخل به را نوشین که حالی در
 ؟ میخوري چی -: رفت آشپزخانه بسمت بست که را در

 ؟ خوبی که مطمئنی سایه -: میکرد نگاهش شده خشک دخترك



 ؟ نباشم چرا -: چرخید پا ي پاشنه روي بلافاصله
  !نمیدونم -: زد لبخند مصنوعی نوشین

 ؟ قهوه یا چاي: گفت سرد
  !آب -: نشست مبلی روي نوشین
 ؟ بود شده مرگش چه سایه شد؛ خیره یزدان و او عکس به نوشین و آمد می شیر آب از لیوان شدن پر صداي
 برمیداشت را لیوان که حالی در نوشین .نشست دوستش روبروي خود و داد قرار او مقابل را لیوان حاوي سینی
 ؟ بهش گفتی: پرسید

 نه -: کرد جمع سینه در دست سایه
 ؟ میگی کی -: کشید سر را لیوان نوشین
  !نمیدونم: گفت مغموم
 ... نه یا بگی باید؟ چی که بالاخره -: غرید و شد خم او بسمت نوشین
 به زنگ این بابت را خدا دل در میگشود را در که حالی در سایه .برید را او صحبت آیفون زنگ ي دوباره صداي
  !همسرش دختر دوست روزي بود؛ پرتو .کرد شکر موقع

 ؟ بود کی -: برخاست جا از نوشین .داد تکیه مقابل دیوار به دوباره
 مامان سلام -: بود کرده پرتاب داخل به را خود هیجان و شور با پرتو رسد سایه سوي از جوابی که آن از پیش

  !کوچولو
 ؟ بفهمن همه میخواي !هیس: گفت و بست را در خشمگین سایه

  !خب بفهمن !وا -: شد جمع پرتو سرخ لبهاي
 دیدي !خانوم نوشین به به -: شد گشوده لبها دوباره کرد؛ پشت در به زده چنبره ي سایه به نوشین دیدن با بعد

 ؟ یزدان دومن تو انداخت بچه یه و کرد گوش من حرف به سایه بالاخره
  !ننداخته که فعلا: گفت حرصی نوشین

 ... میندازه -: برگشت سایه بسمت لبخند با پرتو
 .بود استمراري مضارع آن درگیر هنوز سایه ذهن اما میداد ادامه زدن حرف به خروش و جوش با پرتو

 ”میندازه“
 

*** 
 
 که - مهران و یکتا اگر البته !نوید حتی بودند؛ آمده همه .بود نوسان در آشپزخانه و خانه مهمان بین نگرانی دل با

 .میگرفت فاکتور را ستار و غزل و -بودند سفر
  !یزدان جز بودند؛ آمده همه

 از اي خاطره کردن تعریف مشغول هامون .داد تکیه آشپزخانه چهارچوب به میکرد بازي انگشتانش با که حالی در
 ي اطرهخ یادآوري از لبخندش بداند که بود شناخته را نوید آنقدر داشت؛ لب بر لبخند تنها نوید و بود لندن کالج

 ... ساي بخاطر لبخندش .نیست روز آن



 را خدا من اما .ماند ناتمام افکارش که نکرد شکر را خدا سایه جرید؛ را افکارش هزارم بار براي آیفون زنگ صداي
  !لحظه آن در میکردم شکر
 ؟ سایه -: پیچید خانه زیر فضاي در یزدان بم صداي !بود دنیا در ممکن وصفی ترکیب ترین آور شرم خیانتکار زن

 مبودی منتظرت؟ تو کجایی ... اووو -: بردند هجوم در بسمت هلن و نوید و نوشین و کمند و یاسر و پرتو و هامون
  !بابا

 ؟ امروز مگه خبره چه: گفت میکرد آویزان رختی جا به را کتش که حالی در یزدان
 بزن حدس -: خندید هیجان با پرتو

 ؟ تولدم -یزدان
 نه -نوید

 ؟ سایه تولد -یزدان
 ؟ میگیره مراسم خودش اونوقت احمق -هامون
  !خب نمیدونم -یزدان
 ؟ نمیاد یادت واقعا یعنی: گفت مبهوت سایه

 میاد من به: گفت جذابی لحن با میکرد آویزان لباسی جا به را کتش که حالی در و زد جذابی لبخند یزدان
 ؟ باشه یادم ازدواجمو سالگرد

  !خیانتکارش همسر: نگریست را همسرش لبخند با تنها سایه اما زدند؛ خنده زیر همه
 مبارك پدر روز راستی آقا: گفت ناگهان هامون
  !قربونت -: زد سینه بر دست یزدان
 ؟ نگفت تبریک کسی؟ خبر چه -: خندید هامون
  !وایمیستادن صف اساتید دفتر پشت دخترا که دوره اون بیامرزه خدا !نفر یک از دریغ -یزدان
  !دانشجویی دوران تو میکرد بندي شرط که افتادم نوید یاد !بابا اي -هامون

  !؟ جان -یاسر
 .خندیدند تنها هلن و نوید

 اگه فتمیگر شمارشونو میبرد نوید اگه میکرد، بندي شرط مختلف چیزاي سر دخترا با شده کور نوید این -یزدان
 از بعد اتفاقا ... داشت خور زنگ همیشه گوشیم سال شیش پنج کن فکر ... میداد منو ي شماره میبردن اونا

 شرمنده گفتم ... کردم پیدا حالا بودم کرده گم مدت این تمام در شمارتو من گفت ... زد زنگ یکی عروسیمون
  !بیچاره شد ناراحت !ساعته دو گفتم؟ وقته چند؟ جدي گفت ... کردم ازدواج من
 ؟ مگه کرد چیکار؟ چرا -پرتو

  !کرد قطع داد ناموس فحش -یزدان
  !دلجویی واسه میزدي زنگ دوباره کاش -هامون
 دارن دلجویی به نیاز که کسایی از دارم لیست یه نباش نگران -یزدان
 ؟ بشینید نمیخواید: گفت میرفت آشپزخانه به که حالی در سایه

 خلیفه زیارت برم من برید شما: گفت بقیه به رو سپس کرد؛ نگاهش یزدان



 یخیل میشم خونه وارد وقتی داشتم دوست همیشه -: رسید گوش به دستشویی از یزدان صداي و خندیدند همه
  !دستشویی میرفتم بود ضروري کارم متاسفانه خب اما آشپزخونه، برم عاشقانه

  !میکرد خرج ازدواجشان اول براي تنها را ها عاشقانه: بود همین براي سردي این شاید
  !نمیزنن حرف دستشویی تو از: گفت حالت بی سایه

 عزیزم میشورم دستمو دارم -یزدان
  !عزیزم
 ؟ بگیري خودتو جلو میمردي -هلن

  !کمینه در پرسطات سرطان !بابا نمیشه -یزدان
  !میکشه سرطانش !نخند: گفت خنده با یزدان .خندید هامون

  !دوست جون هم تو -پرتو
  !دوست پول و دوست جون ... آره -یزدان
  !نیست دوست پول یزدان خدایی: گفت بود نفهمیده را یزدان کلام شوخی که کمند؟ این از واضحتر طعنه
 ... میداد ما به خونشو کلید انقدر ... میگه راست -: خندید نوید
 ؟ اینا میگن چی: گفت یزدان روبه هیجان با یاسر و !جمع به پشت داد؛ تکیه آشپزخانه کابینت به سایه

 ... نداشتن مکان هیچوقت ها بیچاره این ... بگیره اینجا تولدشو هلن به دادیم کلید یبار ما -یزدان
 تولد براي -: کرد تصحیح

  !نگیرن تولد پارك تو گفتیم ... دیگه دادیم کلیدو مام -: داد ادامه و خورد را اش خنده
  !بگیرن خونه تو -: کرد اضافه لودگی با پرتو

  !شد کاشته من ي خونه توي نوید و هلن آشنایی تخم اصلا ... میفرمایند درست بله -یزدان
 ؟ نیست صحاب بی نوید کند ثابت که؟ بود کرده اشاره هلن به قصد از یعنی

 ... هلن و نوید ... نیلوفر منو ... غزل و ستار آشنایی ... میوفته اونجا مهم اتفاقاي همیشه -هامون
  !گذشته بیخیال: گفت جو تغییر براي نوید !میدانستند همه هم را علتش رفت؛ هم در پرتو ي چهره
 شونگذشت که کسایی: گفت بود افتاده گیر اش پیشانی زیر ورش یک که ابرویی با و انداخت پا روي پا یاسر

 ... خرابه
: ردب راست سمت به را دستش دو خنده با هامون .زد خبیثی لبخند یاسر نگریست؛ را او و آورد بالا را سرش یزدان

 ... اینوریا به میکنه کمونه داره حرفت الان -
 ؟ میگن زنشون به چیزي گذشتشون از -: داد ادامه خنده با یاسر

  !من به کرد کمونه الان: گفت یزدان
 که حالی رد سایه .باشد عادي باید که میگفت نوید نگاه کرد؛ تلاقی نوید با نگاهش و برگشت سایه .خندیدند همه

 ؟ جان یزدان شدي ساکت چرا: گفت میزد لبخند
  !گفتم زنم به چیزو همه من: گفت نفس به اعتماد با یزدان
 ؟ همشو -: خندید هامون
  !نیاز حد در ... همشو نه حالا: گفت میخورد را اش خنده که حالی در یزدان



 ؟ خانوم سایه گفتم دیدین -: خندید خباثت با یاسر
 دیدم ... بله: گفت اي مصنوعی تهدیدوار لحن با سایه
 ؟ گفتی بهم دوروغم: گفت یزدان روبه بعد

 لیو باشم، نگفته همشو شاید ... نه دروغ ... نه -: داد تکان مضحکی طرز به و آورد بالا را اش اشاره انگشت یزدان
 نگفتم دروغ
  !گفتنش دروغ شایدم ... رفت گفتنش ”دروغ“ ي صدقه قربان دل در سایه
 که میشناختم رو آقایی یه من ... نیست چیزي که اینا آخه بابا: گفت مقدمه بی یزدان .آخر بود احمق هم هنوز

  !بود کرده مخفی زنش از رو ازدواجش ماجراي سال هفت و بیست
 ؟ منظورتونه رو دومش ازدواج -نوشین
 راحتتره کمی سمت اون از اتفاقا نه، -یزدان

  !ایا باتجربه خیلی -پرتو
 .باشم داشته کفن که ندارم گور من؟ ام باتجربه من: گفت مینگریست سایه چشمهاي به که حالی در یزدان
 یاب سایه -: آمد آشپزخانه به نوشین !داشت که شلوار دو اما نداشت، کفن و گور شاید: زد سردي لبخند سایه

  !حالت این با بشین
 ؟ حال کدوم: پرسید نگران هامون و نگریست را سایه متعجب یزدان .شد شوکه سایه و پرتو ي چهره ناگهان

 خدا بنده بوده سرپا صبح از ... بابا هیچی -: خندید هول با پرتو
 :پرسید نگران هامون .نشست یزدان پهلوي و گذشت کنارش از میرفت غره چشم نوشین به که حالی در سایه

 ؟ خوبی
  !هامون خوبه -: زد تشر ماجرا رفتن لو از جلوگیري براي یا حسادت روي از پرتو
 ؟ بود تعطیل که میذاشتی فردا جشنو نبود بهتر: گفت یاسر
  !داشتیم برنامه آخه -: زد لبخند سایه
 ؟ اي برنامه چه -: پرسید اخم با یزدان !نمیخندید حتی هیچکس شدند؛ شوکه همه
  !البته مجردي ... مسافرت بریم قراره: گفت خونسرد سایه

 ؟ چی -: زد داد تقریبا یزدان
 ؟ کی با: گفت متعجب هامون
 و نوشین و سایه منو: گفت مسلط که بود پرتو تنها !نبود جریان در که هم هلن بود؛ مانده واج و هاج که نوشین

 هلن و غزل
  !غزل حال بهبود براي -: پیوست پرتو به هم نوشین .میکردند نگاه متعجب نوید حتی و هامون و یزدان
  !غزل: گفت لب زیر مینگریست سایه چشمهاي به که حالی در یزدان
 ؟ ماهشه نه هنوز پرتو وقتی شدید اون نگران شما شده چی حالا -: پرسید اخم با هامون

 ؟ اشکالش -: انداخت بالا ابرو و نگریست یزدان چشمهاي به سایه
 ؟ بود اجازه الان این -: ریخت فرو او چشمان در را چشمهایش یزدان
  !بود خبر -: نیوفتاد تا و تک از سایه



  !درك به: گفت حالت بی یزدان
 ؟ اجازه بی برید میخواید کجا حالا: گفت هامون؟ نه بود کرده خردش نگریست؛ را او مبهوت سایه
 شمال: گفت پرتو

 ؟ بري میخواي واقعا: گفت سایه به رو یزدان
 زدانی ... که میرفت .دهد انجام را پرتو پیشنهادي فعل که میرفت !برود که نمیگذاشت کاش کرد؛ نگاهش سایه
 ؟ میده معنی چه ... مسافرت بري مجردي نمیدم اجازه من -: پرید افکارش میان
  !اینجا بیا فردا زمین، بذار دستته آب استاد: گفت هامون به رو بعد

  !دارم قرار قدیمم دختراي دوس با کافه تو فردا من بابا: گفت وار لوده هامون
 بیار بغلت زیر بزن رو شیده و سونیا رات سر زحمت بی ... اینجا بیارشون؟ چیه کافه -یزدان
 ؟ بیارمشون خالیه خونت -هامون
  !عزیزم خالی همیشه تو براي من ي خونه -یزدان

  !بودیدا آماده: گفت خنده با پرتو
 ؟ داشتی شک: گفت نوشین

 ؟ چشه مگه امشب؟ فردا چرا حالا: گفت نوید
  !بریست اناث وجود لوس از خانه فردا آخه -: داد جواب هامون

 به .شنید پچی پچ صداي که میزد هم را قابلمه داخل محتواي داشت .برد پناه آشپزخانه به باز به و زد لبخندي
  !بود یزدان و هلن صداي .شد خیره تراس باز نیمه در
 نگو مزخرف -
 میخواست کمک نوید از داشت که شنیدم صداشو خودم گوشاي با خودم ... نمیگم -

  !امشب بشود شبی چه داد؛ قورت را دهانش آب
 

*** 
 
 رشس .برد آشپزخانه به و برداشت میز روي از را ها پیشدستی چیست دلیلش میدانست حالا که تهوعی حالت با
 را عکس آن و بود شده بیدار استرس با صبح از .کند مرور را امروز اتفاقات کرد سعی و داد تکیه کابینت به را

 ... و بود و بود همش ... و بود رفته مژده ي خانه مقابل نوید با .بود برداشته هلن و بود زده زنگ نوید به .بود دیده
 ؟ نگفتی سفرو جریان چرا -

 نپرسیدي -: داد پاسخ و گشود را چشمانش خسته بود؛ یزدان صداي
 ؟ پرسیدم می باید اونم؟ نگفتی چرا نویدو جریان -

 خواستم ازش کمک یه -: شد تراس به رو سایه
 ؟ نخواستی من از چرا -

 ؟ بخوام ازت که بودي -: شد رخ نیم و کرد کج گردن سایه
  !دکترم من -



 !مطلقه کامبیز هاي مایه تو چیزي یه تو بودن دکتر -: زد پوزخند سایه
 میخواستی هامون از -

 دوست از میدم ترجیح؟ نیست خودش چون بخوام کمک شوهرم دوستِ  از -: برگشت سمتش کاملا حالا سایه
 بخوام کمک خودم
 ؟ پرتو وضع این با سفر برید میخواید چجوري: پرسید تعلل با و کشید دست ریشش بر کلافه یزدان

 میریم بعد کنه زایمان میکنیم صبر -
 

*** 
 

 انمی بچه شامپو بوي بود؛ زده پل او ي مردانه گردن به زن موهاي و بود داده تکیه سایه ي سینه به گیجگاهش
 .بود آمد و رفت در شان بین تنگ فضاي و زن ي سینه ي قفسه و اش بینی
 انازدواجش از یکسال .است نزدیک راه پایان میگفت هردویشان به حسی و بودند یکدیگر آغوش در مدتها از بعد

 .نمیکرد تصور را دیگري پاي به شدن پیر یک هیچ اما بود گذشته
 طخ که مسیرها تمام؟ ندیدید هنوز را پایان خط گرچه میرسید مسیر انتهاي به دارید کنید حس شده بحال تا

  !بکشی کنار باید بایستی؛ باید افتی می پا از که وقتی گاهی .نداشت پایان
 کرد وانمود و شد باز طاق به سایه .آورد خود به را هردو یزدان گوشی زنگ صداي که بودند افکار همین در هردو
 باش آروم تو ... باشه باشه ...؟ چی ...؟ هامون بله -: داد پاسخ و برد هجوم گوشی بسمت یزدان .است بوده خواب

 میایم الان ما
 کرد خواهش زد زنگ ... بیمارستان بردتش هامون گرفته دردش پرتو -: داد توضیح متعجب ي سایه به رو بعد

 اونجا بریم منوتو
 رد حالا و بود آنها میان زن ترین عاقل !بیچاره پرتوي .بپوشد لباس تا رفت کمد بسمت و داد سرتکان سایه

 .بود افتاده زندگی ي چاله ترین احمقانه
 .ندکن راهنمایی نیز را دیگران میکنند سعی و نمیوفتند کوچک هاي چاله در معمولا منطقی و محتاط هاي انسان

  !من مثل درست میوفتند؛ عمیقی چاه در و میگذرند کوچک هاي کنارچاله از آنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ابرها پس در:  نهم و بیست فصل
 
 ”برود بخواهد که نیامد،“
 

 بیمارستان در فهمید و داد حرکت را مردمکهایش .کرد گیر سقف سفیدي به نگاهش گشود که را چشمهایش
 جاي زد؛ تلخی لبخند .بود نشسته همراه صندلی روي که دید را سایه و گرداند خالی اتاق دور را نگاهش .است
  !بود می هامون باید سایه

 .شد خیره بیمارستان باران از خیس حیاط به .داد چپش سمت پنجره به را نگاهش
 ؟ شدي بیدار اِ -

  !خوابم هنوز نه: گفت لب زیر بگیرد حیاط از نگاه اینکه بی
 ؟ خوبی -: آمد جلو و زد لبخند سایه

 ؟ میکنی فکر چی تو -: داد سایه ي تیره مردمکهاي به را نگاهش
 ؟ چطوره بچه -: داد پنجره به را نگاهش پرتو .میکرد نگاهش مغموم تنها حرف بی سایه
 خوبه برات بخور اینو بیا ... سالمه -: داد او دست و کرد آب پر را لیوانی سایه
 باباش چرا ... بگی بهم اینو باید تو چرا: گفت بغض با و زد عقب را لیوان بگیرد پنجره از را نگاهش اینکه بی پرتو

 ؟ بگه که کجاست اصلا؟ نمیگه
  !نبود خوب حالش: گفت سپس .کرد نگاهش تنها باز و گذاشت میز روي را لیوان سایه
 ؟ بود من حال مگه -: زد زجه پرتو
 ... زیرِ  اون و بودم تیغ زیر من -: زد هق بعد

  !بود اینجا مادرم روح به ... بود جا همین -: پرید حرفش میان سایه
 عمل اتاق در پشت ... طبقه همین توي -: افزود و داد نشان را اتاق در دست با
 !”مدارا دیرین همدم آن نکرد“

 ... میسوزه هام بخیه وقتی ... میکنه درد شیري پر از هام سینه وقتی کجاست؟ کجاست الان -: کرد هق هق پرتو
  !؟بیارن شو بچه بگه پرستارا به بره که کجاست ... میترکه درد از داره سرم وقتی

 ”را خدا مسلمانان مسلمانان،“
 او ي شانه روي را سرش پرتو .پیچید او دور را دستانش و رفت جلو طاقت بی سایه .گرفت اوج اش هق هق

 .نداشت او از کمی دست سایه و میلرزید پرتو لرزان هاي شانه .او کتف روي را دستش و گذاشت
 ”کس بی دو سرگردان، و تنها دو“

 به ار نگاهش و رفت عقب پرتو .بیشتر پرتو هاي ي بخیه سوزش و شد سرخ سایه چشمان که کردند گریه آنقدر
 ممنون -: داد شده سرخ ي سایه
 آورد هامون اینو -: کرد اشاره بود پنجره نزدیک که گلدان داخل گل به بعد .زد لبخند اشک میان در سایه
 ... نیلو؟ مریم؟ نسترن؟ گله کدوم پیش الان خودش -: زد پوزخند پرتو
 حیاطه تو -: پرید حرفش میان باز سایه



  !گله از پر اونجام -: زد پوزخند پرتو
 ار گلی دسته یزدان .گشود را اتاق در میخندید او حرف به که حالی در سایه .رسید گوش به در تق تق صداي

 رو پرستارا پیچوندم: گفت مظلومی لحن با و گرفت مقابلش
 هتب مظلومیت: گفت میرفت کنار در جلوي از که حالی در .شد تبدیل لبخند به اش خنده و گرفت را گل سایه
  !نمیاد

 ... سا کیه -: شد بلند پرتو ي گرفته صداي
 یمیگفت الله یا یه کاش: گفت میکشید بالاتر را خود کمی که حالی در و کرد اخم شد؛ ساکت یزدان دیدن با

  !حداقل
 ؟ کجاست مرتیکه اون -: زد لبخند یزدان
  !یزدان -: زد تشر بود ایستاده آنها به پشت که حالی در و گذاشت گلدان داخل را گل سایه

  !خب پرسیدم سئوال -: کرد نگاه او شال از ریخته بیرون موهاي به و چرخاند را سرش یزدان
  !بیمارستان حیاط تو -: زد پوزخند پرتو ... موهایش

 فتر کی: پرسید کند نگاه اوضاع وخامت به خوشبینانه میکرد سعی که حالی در و کرد ریز را چشمهایش یزدان
 ؟ پایین
 باز سئوالی چنین کردن مطرح از را یزدان داشت سعی کودکانه چقدر .دراند را چشمانش و چرخاند را سرش سایه
  !بره بخواد که نیومد -: داد جواب مینگریست حیاط به پنجره از که حالی در پرتو !دارد
 از هک کرد مردي تسلیم را خود بد چه بیچاره، زن .داد تشخیص غمگینش نیمرخ از حتی میشد را صدایش بغض

 بی بیمارستان در شدن بستري .نگریست خیس حیاط همان به و کشید آهی یزدان !بود تر بلاتکلیف هم خودش
 .آورد می قراري

 .باشد بارانی هوا اگر خصوصا
 .باشد جمعه عصر اگر خصوصا
 .باشی داشته زایمان از بعد افسرگی اگر خصوصا
  !باشد حیاط در نیاید؛ بالا شوهرت اگر خصوصا

 و شده مادر تازه پرتوي نه نمیداند؛ گوش حرفهایش به هیچکدام .کرد زدن حرف به شروع جو تغییر براي سایه
 چه براي سایه پس !پدري مهر از مانده نصیب بی اهوراي نه !رفیقش معرفتی بی از شده مغلوب یزدان نه !افسرده
 ... مسئولیت و عشق بین جدال این در کند آرام را خویش دل که میزد حرف شاید؟ میزد حرف چیز همه از کسی

 .میکرد نگاهش پنجره پشت از و بالا از داشت و بود شده ساکت حالا که اي سایه به میکرد؛ توجه اما هامون
 داربار پرتو دیگر؟ نه دیگر بود آزاد !سرش سقف بودند شده دستهایش و بود کرده کز اي گوشه بیچاره، هامون

 سراغ هب راحت خیال با میتوانست حالا !دگر پدري با شاید بود؛ تامین اهورا ي آینده دیگر .کند را مراعاتش تا نبود
 !را اش سلامتی بود؛ باخته بازي این در هم او ... نیلوفر آه !خیانت از ترس یا وجدان عذاب بدون برود؛ نیلوفر

 ؟ داره فایده عشق زندگی، بدون مگه: پرسید رحمانه بی درونش صداي !را عشقش !را اش زندگی
 گاز را شزبان .بود عاشق زندگی بدون نمیشه اما کرد؛ زندگی عشق بدون بشه شاید میگفت که آورد یاد به را نوید

 هچ !است مرده عشق، بدون آدم: میگفت سیاوش !میداد کیارستمی عباس بوي حرفهایش !لعنتی نوید: گرفت



 ابعضی: میگفت امیدي نا با که وقتی اندیشید می هم شوهرش به او آورد؛ یاد به هم را یزدان حرف که بود خوب
  !آسمونه تا زمین دوتا این فرق ... عشقشون با بعضی میکنن، زندگی عشقشون براي

 مرد دو این جاي روزي .میکرد زندگی عشقش با که مردي !یزدان میکرد؛ زندگی عشقش براي که مردي !هامون
 !کلاب فایت از عجیبتر دارد؛ عجیبی هاي بازي زندگی !بود بلعکس
 اما .رودب میتواند بکشد، آغوش به را اهورا اینکه از قبل تا .کند زندگی عشقش با راحتی به میتواند حالا اما، هامون

 که ،آمده بدنیا تازه شیرین پسرك این از عمر، همه براي نگیرد کامی نیست ممکن بچشد؛ را شدن پدر طعم اگر
 چه“ هامون، آه .برود میخواهد هرکجا که است آزاد پس !است نگرفته آغوش در که هنوز !دارد تنفسی مشکل

 “ !میدانی که عهدي آن از آزادي، غمگینانه
 .بست را خیسش چشمان و برد جلو را دستش .دید نگاهش تاري میان از را رنگ اي نقره اي صاعقه غرید؛ آسمان

 و تبس را انگشتهایش !بود کرده تر را اش گونه که چکید اي قطره با همزمان کرد؛ تر را دستش کف که اي قطره
 قلن پیامبر از داشت که آورد یاد به را نانازي حرفهاي !باران این به لعنت درید؛ را بیگناه ي قطره ناخنهایش با

 چهره به فرزند که زمانى -2 باران بارش موقع -1: شودمی گشوده وقت چهار در آسمانى رحمت درهاى“: میکرد
 ”عروسى و عقد مراسم برپایى هنگام -4 کعبه در شدن گشوده هنگام -3 نگردمی مادرش و پدر

 عبهک در شاید .مینگرد مادر به مظلوم اهوراي میبارد؛ باران که حالا .پیچید اتاق در پدر بی نوزادي ي گریه صداي
 بندگان این به را رحمتت درهاي صورت این در؟ خدایا .بگیرند عروسی امشب همین شاید .باشند کرده باز هم را

 ؟ میگشایی منتظر
 ان،یزد مثل میکرد؛ نگاه ابرها پشت به هم هامون .میدید ابرها پس در را خدا گویی نگریست؛ آسمان به بغض با

 ؟ هستند نوري دیدن منتظر تو، روبه صورت همه دیدي !خدایا !اهورا مثل حتی ... پرتو
 عکس امیدوارشان هاي چهره از خدا .شد ناپدید گذشت که لبخندش روي از سایه اشک .زد دیگر اي صاعقه
 امیدوار دمیتوانن یعنی این !است شنیده را صدایشان بی صداي کسی ابرها پس در یعنی این !فلاش با بود؛ گرفته
 .شود کمتر باران بارش که باشند
 نپایی سر یزدان .بود خیره حیاط به هنوز پرتو .شد خارج اتاق از حرف بی و گرفت فاصله پنجره از کلافه سایه

 متاسفم هامون رفتار بابت -: انداخت
 نیست مهم -: داد سرتکان پرتو

 ”.نیست تو همره کند شتاب اگر همراه“ -: شد خیره پنجره به یزدان
  !جهنم به -: شد عصبی پرتو

 “ !نیست تو ي بسته دل که مبند کسی در دل“: گفت آرام یزدان
  !نبسته اون چون ... نبستم ... نبستم -: غرید پرتو

 ؟ نبسته میدونی کجا از -
 ... ارمند وجود من انگار ماهه نه که اونجایی از ... ببینه بچشو تا بالا نیومد حتی که اونجایی از -: زد پوزخند پرتو

 ... که اونجایی از
 شب هر ... حالا تا بوده روشن گازش اجاق ازدواجش، از بعد روز از؟ میبینی غزلو -: پرید حرفش میان یزدان
 نگه شوهرشو ي خونواده احترام ... میکرده رسیدگی ستارم مادر کاراي به ... شوهرش جلو میذاشته گرم غذاي



 رو هدیگ زنه یه؟ پریشونه اینجوري که شده چی میدونی ... نگفته شوهرش به ”جان ستار“ از تر پایین ... داشته
 همینف اگه نیستی زن !نکنی درك حسشو اگه نیستی زن ... مردش کنار دیده رو دیگه زنه یه !تختش تو دیده

  !شد بیخیال گندتو و کرد مردونگی هامون
 گرفت پولشو -
 ... کرده زیاد عیاشی هامون ... بده اجباري ازدواج یه به تن عشقش نجات خاطر به حتی نیست حاضر مردي هر -

  !شد نفر دو عاشق که بود این اشتباهش تنها ... نیس گند ذاتش اما
 ؟ نه ... بده ترجیح یکی اون به رو یکی نتونست و -
 ؟ ودب گرفته پولشو اونکه؟ کنی سقطش نذاشت چرا شدید دار بچه وقتی اما ... بود نیلوفر بخاطر اولش شاید -
 دوست زنشو اگه مردي که میدونم من ... میدونتت سر داره الان ... باخت بهت دلشو شد پدر وقتی هامون پرتو، -

  !باشه عاشقش اینکه مگر ... نمیده دستش از قیمتی هیچ به باشه داشته
 ؟ داره دوسم هامون یعنی -: پرسید ناامید پرتو

 خداحافظ ... بالا بیاد سایه میگم -: برخاست جا از یزدان
 سامون هب بچگیمون نه که سرگردونیم مشت یه شصتیا ما ... نمیدونی توام حتی -: کرد رو پنجره به دوباره پرتو
  !جوونیمون نه بود

 ؟ گذاشتید چی اسمشو: پرسید و کرد نگاه پسرك خوردن شیر به لبخند با سایه
 اش عجوبه مادر اون و هامون ... نذاشتم من -: کشید عمیقی نفس پرتو .نبود هامون و بودند پرتو ي خانه در

 اهورا گذاشتن اسمشو
 باشه خیر قدمش کاش: گفت لبخند با سایه

 میخواي واقعا؟ کردي فکراتو -: پرسید پرتو !میشد ماهه سه داشت سایه جنین و میگذشت اهورا تولد از ماه دو
 ؟ بندازي رو بچه

 ؟ ازش بگیرم وقت کِی براي ... میشناسم خوب دکتر یه: گفت پرتو .داد تکان سر سایه
 ؟ برم کجا مدت این فقط ... بهتر زودتر هرچه -
 هتل یه تو میگیریم اتاق ... میام باهات خودم هامونو گردن میندازمش ... میگیره جون داره اهورا ... بریم نه، برم -
... 

 ؟ چی غزل: گفت نگرانی با سایه
 ینمنوش !غزل مادر خونه دم بره و بزنه سرش به یهو یزدان نکنم فکر ... مادرش خونه رفته اون: گفت ریلکس پرتو
 ندارم رو عجوبه اون با زدن سروکله ي حوصله ... تو پاي که هلن میمونه ... هماهنگه که

 ؟ داري که شمارشو خب خیلی: گفت خنده با سایه
 میزه رو گوشیم: گفت و کرد جدا سینه از را خوابیده اهوراي پرتو

 بخوابونم رو اهورا اتاق تو میرم من -: شد بلند جا از آرام سپس
 او تا دبمان که میخواست پرتو از ترس با بود ترها قبل اگر .کرد هلن ي شماره گشتن مشغول و داد تکان سر سایه
 خیانت بود؛ شده بزرگتر سایه .خودش مثل بود شده مادر پرتو بود؛ کرده تغییر چیز همه حالا اما .نزند گند

  !کرد بزرگش



 طعق خواست و شد ناامید سایه تا زد بوق آنقدر تلفن .گرفت خود گوشی را هلن ي شماره و کشید عمیقی نفس
 ؟ بله -: پیچید گوشی در هلن صداي که کند

 سایم ... هلن سلام: گفت اضطراب با
 ؟ خب ... آها -

 دارم ازت خواهشی یه: گفت سپس .داد فشار هم روي را فکش سایه
 میشنوم -

 یزدان به مجبورم اما سفرم برم تنهایی میخوام من -: کرد زدن حرف به شروع تند تند و کشید عمیقی نفس سایه
 به ماروش برم سفر تنها که میداد اجازه اگه واقع در ... نگو یزدان به چیزي سفر راجبه لطفا ... میرم شما با که بگم

 نمینداختم دروغ
 باشه -هلن

 ؟ باشه چی -
 نمیگم یزدان به چیزي -هلن

 ؟ میکنم خیانت یزدان به دارم نمیکنی فکر -
 هستی خوبی دختر تو -هلن

 ؟ کنن خیانت نمیتونن خوب دختراي یعنی -
 کنن خیانت میتونن همه -هلن

 ؟ نمیگم واقعیتو یزدان به چرا من بدونی نیست مهم برات یعنی پس -
 شن متمایز هم از باید یجایی ایرونیا و اروپاییا بالاخره -هلن

 ؟ کجا -
 مردم زندگی تو دخالت -هلن

 نمیکنی دخالت که مرسی -
  !نشی پشیمون تهش امیدوارم: گفت هلن
 را خود روزي بود ممکن؟ شود پشیمان روزي بود ممکن کرد؛ فکر او آخر حرف به سایه .کرد قطع را تماس بعد

 ؟ است کرده سقط را خیانتکارش شوهر فرزند چرا که کند سرزنش
 ؟ شد چی -
 کرد قبول -: داد پاسخ و آمد خود به پرتو صداي با

 زنیکه نرفته آدمیزاد به کاریش هیچ -: انداخت بالا ابرو پرتو
 بشکنن یزدانو تا دادن هم دست به دست همه انگار: گفت او غرغرهاي به توجه بی سایه

 نمیخواستی همینو مگه -
 که دبو بتی شکستن ... نبود یزدان شکستن قصدم من -: کند دفاع خود از کرد سعی؟ میخواست را همین سایه
 نم،بشک بتشو میخوام من ... میشکنتش روزي یه خودش بسازه بتی کس هر شاهین، قول به ... بودم ساخته ازش

 خودشو نه
 چهمیپی شهر تو شکستنش صداي نوید قول به ... میشکنه واقعا یزدان !توجیحه همش اینا که میدونی خودت -



 ؟ زدي حرف نوید با تو: گفت سایه
 میگیره برامون لاله هتل تو اتاق یه گفت اون ... آره خب -: انداخت بالا شانه پرتو
 ؟ چرا ولی: پرسید سایه
 موش خدا رضاي محض اي گربه هیچ میدونم فقط ... نمیدونم -: شد خیره سایه ي تیره چشمهاي به پرتو

  !نمیگیره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 انتقام ماشین:  ام سی فصل
 

 امسرر ویلاي به بودند گفته هامون و یزدان به .بروند بود قرار امروز و بود گذشته پرتو و سایه دیدار از هفته یک
 .میروند
: ردک زمزمه لب زیر آرام و کشید بو عمیق .برد فرو او گردن در سر و کرد حلقه سایه ظریف ي شانه دور را دستش

  !میکنه خوب حالتو شیرین عطر یه که هست وقتی یه -
 هدیگ که هست وقتیم یه -: گذاشت او ترقوه خالی ي حفره در را اش چانه غمگین یزدان .داد تکان را سرش سایه

  !شیرین عطر همون با حتی نمیشه، خوب حالت
 ؟ میشه خوب حالت چجوري پس -: کرد کج او سمت به را سرش سایه
 ؟ دیگه شیرین عطر یه با -: پرسید تلخ

 جاي زن فکر را زن کنم بغل یعنی عشق“ -: زد تلخی پوزخند .کرد جدا سایه ي شانه دور از را دستش یزدان
 !”باشد دیگري

 طلاق ژدهم شنیدم !”باشد دیگري جاي تو فکر کندت، بغل زنی یعنی عشق“ -: کوفت او ي سینه به بغض با سایه
 ... و پشیمونه حالام گرفته،
 ؟ منتظر -: داد ادامه یزدان
  !تویی که اون -: زد پوزخند سایه

 از نیبمو منتظر یا کنی فراموش باید ندونی اینکه ولی ... سخته هم کردن فراموش ... سخته انتظار: گفت یزدان
  !سختره همه
 زن؟ ندارد اهمیتی برایش مژده شدن مجرد نمیگفت چرا؟ ندارد آنها زندگی به ربطی مژده طلاق نمیگفت چرا

 کنیمی نگاه لعنتی عکس اون به هنوزم تو یزدان، ... مونده دوتاش بین که مردي با زندگی تر سخت اون از: گفت
  !فراموشی -: داد ادامه و زد پوزخند ...

 ؟ بري میخواي همین برا -: انداخت بالا ابرو یزدان
 نزن زنگ بهم ... کنم فکر زندگیمون به تو از دور که میرم -: شد خیره شان خالی تراس به و کرد او به پشت سایه

  !مدت این تو
 میزنی حرف بس آتش ي سایه مثل -
 شدیم این که بود اون الگومون -

 ؟ بزنم زنگ اگه -: زد تکیه کابینت به یزدان
  !میخوره بهم بازي -: کرد نگاهش جدي و برگشت سایه

 بخوره خب -: انداخت بالا ابرو یزدان
 نشه دیرت -: شد سینه به دست سایه

 نمیشه -
 میگم خودت واسه -: گشود را تراس در سایه
  !میشن ناراحت خانوم سمانه وقت یه -: داد ادامه و شد تراس وارد



 ملاصدرا هیاهوي به و زد آتش نخی .درآورد را سیگارش پاکت راحت خیال با شنید که را در شدن کوبیده صداي
 .شد خیره

 ؟ اي آماده -
 میترسم -: کرد نگاه پرتو به شانه بالاي از

 ؟ گناهش از؟ چی از -: زد پوزخند پرتو
 ؟ چی بفهمه اگه: گفت سایه
 نباش بزدل انقدر -: کشید داخل بسمت را او دست پرتو

 هتل در حالا و لابی ماشین، آسانسور، در .میشد تکرار ذهنش در بارها و بارها پرتو ي جمله
 ظهره از بعد دوئه فردا وقتت -
 یکارچ غزلو -: خوابید پهلو به او مقابل تخت روي سپس .کرد نگاه هتل سفید تخت روي شده باز طاق پرتوي به

 ؟ کنیم
 هامون و یزدان به چیزي که کردم قانعش سختی به فقط نگفتم، چیزي بهش ... نباش نگران: گفت آرامش با پرتو
 ؟ کردي اوکی هلنو تو !نگه

 ؟ میکنیم درستی کار داریم بنظرت: گفت سپس .داد تکان سر سایه
 ؟ میکنی فکر چی خودت: گفت پرتو
 هب غلط و درست دیگه که میرسه جایی به وقتا بعضی آدم سایه، ببین -: زد سر زیر دست و شد پهلو به بعد

  !نداره فرقی حالش
 ؟ داره درد -: شد باز طاق اینبار سایه
 نمیدونم -: شد خیره او نگران ي چهره به پرتو
 کنارتم من -: گرفت را او دست و شد خم پرتو .داد قورت را بغضش سایه
 ؟ چرا -: فشرد را او دست سایه
  !هامون با غیرمستقیم حساب تسویه یجورایی: گفت سپس کرد؛ مکث اندکی پرتو

  !نمیزنی رفاقت لاف که خوشحالم -
 .خیره سقف به و شد باز طاق .رفت عقب و زد تلخی لبخند پرتو
 خوشبحالت ... صافن چقدر -: کشید دست پرتو مشکی و بلند موهاي به سایه
 یزدانی میل باب دقیقا تو ... پره اتم بالاتنه ... بلنده زن یه براي قدت -: داد ادامه سایه .زد لبخند پرتو

 ... ینس و برجسته لباي ... بلند و لاغر هیکل ... مشکی لخت بلند موهاي -: داد ادامه سایه .شد خشک پرتو لبخند
 ؟ چی که -: پرید او کلام میان خشم با پرتو
 ؟ نکرد ازدواج تو با چرا -: شد خیره او درشت و اي قهوه چشمان به عجیب حسی با سایه
 و هامون مالیء ازدواج از .بود خبر بی یزدان خبري با از .بود خبر بی بود زده او که گندي از سایه شد؛ خشک پرتو
 سایه میگی داري چی: گفت پرتو !بود خبر بی پرتو
 ازدواج دیگه یکی با داشت دوست رو مژده هنوز وقتی چرا؟ زندگیش تو آورد منو چرا -: بست را چشمانش سایه
 ؟ کرد



 عقب نمیتونیم کردن چرا چرا با و اومدیم راهو اینجاي تا ما میدونم فقط ... سایه نمیدونم -: غرید کلافه پرتو
 بکشیم

  !نمیکشیم عقب: گفت سایه
 ردهب فرو گوشی در سر که کرد نگاه پرتو به .میگذشت هتل به آمدنشان از ساعت 12 .شد خیره ساعتش به سپس

  !یزدانه: گفت ترس با .خورد زنگ تلفنش که بخوابد کرد سعی و بست را چشمانش .بود
 بده جواب: گفت ریلکس پرتو

 بنفس اعتماد با -: کرد بسته و باز یکبار را چشمانش سپس
 نزنی زنگ بود قرار -: داد پاسخ سایه

 همب رو بازي نکردي خوبی کار: گفت سایه؟ هستی گوري کدوم هست معلوم -: پیچید گوشی در یزدان ي عربده
 زدي

 نکردم پیدات خودم تا اي دره جهنم کدوم بگو الان همین -
  !کرده تغییر من نفع به بازي قواعد بعد به حالا از کن، تهدید میخواد دلت تا: گفت نفرت با سایه

  !زدي حرف باهاش جوکر مثل -: خندید پرتو .کرد قطع را گوشی سپس
 بودن سیندرلا عمر یه بسه -: کرد نگاه را او شانه بالاي از سایه
 حرفیه اینم -: انداخت بالا شانه پرتو
 ؟ گرفتی مژده از خبري -: نشست تخت روي سایه
 حرفاست این از تر جدي قضیه میگفت نوید -: کرد نگاه او به و گرفت گوشی ي صفحه از را چشمانش پرتو

 باشه پسرم این به حواست -: داد ادامه و کرد کج سر سپس
 ... مثل نوید: گفت سایه
  !نمیگیره موش خدا رضاي محض اي گربه هیچ -: پرید حرفش میان حوصله بی پرتو

 
*** 

 
 را جنینش دارد حالا و آمده زنان دکتر مطب به پرتو و نوید با میدانست تنها .است گذشته مدتی چه نمیدانست

 پتوژ پدر از تا زدند گولش مکار روباره و نره گربه که داشت را پینوکیو حس !میکند سقط پدرش ي اجازه بدون
 .آمد می الکل بوي .شد خیره سفید سقف به !کنند دورش

 ”بود ساده کارِ  یه شدن عوضی که کنی می فکر“
 ؟ کند سقط را جنینش که رسید جایی به تا شد چه میکشید؛ تیر درد از تنش

 ”بود افتاده ابتدا از اتفاق این کنی می فکر“
 .بود تلاش مشغول سخت دکتر ي کشنده دستهاي

 ”شی ساده و شی تجزیه شی، آماده بره می وقت“
 قلبش رحمش، تنش، داشت؛ زیادي درد

 ”شی اراده بی و حس بی قلب، جراحی براي“



 .گرفت جان چشمش جلوي مژده تصویر .افتاد دکتر زرشکی شال به نگاهش .برگردد میشد کاش
 ”شده دستمالی روانِ شده، بازي کودکیِ“

 .میکرد تلافی باید بود؛ برداشته خراش روحش
 ”شده خالی ظرافت از دست به دست که تا برده درد“

 .آمد چشمش جلوي شان زندگی لحظات تمام
 ”بشی طرد باشی سایه توو بشی، سرد که داره زحمت“
 .نبود داستان مقصر تنها یزدان ماجرا این در اما بود شده تحقیر او
 ”بشی زرد که نبیننت بره، می گروهی کار“

 .شد خیره آینه از اش خسته چشمهاي به .بود مطب در جلوي و ماشین داخل نوید
 ”راحته که کنی می فکر شی، خسته بودن میوه از“

  !میگرفت انتقام باید .بود داغ خشم از تنش سراسر .بود کرده نابود را او یزدان
 ”خیانته طراح که بشی، ساکتی خشمگینِ “

 .میشنید را خبر این وقتی بود یزدان ي چهره تصور میداد قوت او به که چیزي تنها
 ”جراحته سرگرم که انتقامی ماشینِ“

 .کند تماشا و بنشیند گوشه یک داشت دوست
 ”استراحته وقت که میرسه، که انتقام به“

 .میمرد داشت استرس از .بود شده خیره مطب ي بسته در به پرتو
 ”شه ماده به چگالیده انسانیت، ارتعاشاتِ“

 .میفشرد را گلویش بغض؟ میکرد کمک انتقام این در سایه به داشت چرا
 ”شه پیاده گلوت از بغض مبادا نکش، نفس“

 آب دلش در قند هامون خشمگین ي چهره و یزدان مبهوت ي چهره تصور از .کند عاشقی نمیخواست دیگر
 .میشد

 ”احساسی استقلالِ تا تنهایی پیشرفتگیِ“
 .بگیرد انتقام میخواست فقط .بود شده تر کمرنگ هامون به عشقش

 ”وسواسی هاي انتقام درونیِ انقلابِ“
 .بست را چشمانش سایه و زد لبخندي دکتر

 ”کنی مرور خواب قبلِ که کشی، آرزو لیست یک“
 .براند بیرون بدنش از را یزدان جنین تر سریع هرچه داشت دوست

 ”کنی غرور احساس تنت، ي پاره حذفِ  از“
 .بود پرندگان پرواز مبهوت تراس در یزدان

 ”کنن ات کردنی باور که بسازن هیولا ازت“
 .است میان در یکی پاي یعنی این و بود شده سرد او از سایه

 ”کنن ات مدنی بمب یه بره می گروهی کار“



 تمومه: گفت دکتر
 .بود شده راحت .گشود را چشمانش سایه

 دوز به دوز که راحته، که کنی می فکر“
 ”بشی هدر
 .میگذراندند جوري یک باید را امشب .کرد نگاه ساعتش به پرتو

 ”... استراحته وقت شب“
 .میشد مشخص چیز همه فردا

 ”بشی پرخطر صبح که ... “
 

*** 
 
 .بود خوابیده امروز صبح 8 تا آمدند هتل به که دیروز چهار ساعت از .کرد باز چشمانش پرتو دست هاي تکان با

 کرده پیدامون یزدان: میگفت داشت او درد به توجه بی پرتو اما بود شده مچاله درهم درد از تنش کل
 ؟ چجوري -: نشست جایش در ترس با سایه
 روب و کن جمع الان همین ... گشته شهرو هتلاي کل لابد ... میدونم چه: گفت میچرخید خود دور که درحالی پرتو
 ؟ کجا: پرسید ترس با سایه
 اصلا ... نرسه بهت یزدان دست که یجا !نمیدونم: گفت میچپاند چمدان در نظم بی را او لباسهاي که حالی در پرتو
 مادربزرگت ي خونه برو

 ؟ چی براي آخه -
 اینجا دمیا داره و کرده پیدا جامونو یزدان !نیست حالیت مثکه تو: گفت خشمگین و کشید ها لباس از دست پرتو

  !اینجا میاد داره پر توپ با ...
 سایه برو اینجا از -: شد او وسایل آوري جمع به شروع دوباره بعد

 ؟ نمیاي چرا تو ولی ... باشه: گفت ترس با سایه
  !بترسم شوهرم اومدن از بخوام که نکردم سقط بچمو من چون -: بست را چمدان زیپ پرتو

 تاکسی تو بذاره برات یکی بگو اونجام ... پایین تا ببرش چرخ با -: گذاشت در دم را چمدان سپس
 میبرم خودم نداره وزنی -: کشید بالا را چمدان ي دسته سایه
 حالت این با ... نمیخواد -: بوسید را او ي گونه پرتو

 تدوس نشست؛ گلویش در غریبی بغض .کرد حلقه او دور را دستانش سایه .کشید آغوش به محکم را او سپس
  !؟ میبود او سقط بعد حال نگران باید شوهرش سابقِ  دخترِ

 بگیر راه تو بقیشو بسه آبغوره خب خیلی -
 کردي خواهري برام ... ممنونم -: خندید اشک میان در سایه
  !نیستم مطمئن زیاد بابت این از خودم راستش -: زد تلخندي و داد قورت را بغضش پرتو
 میاد الان برو -: داد هل را او پرتو که بگوید چیزي خواست سایه



 اش گوشی که کشید عمیقی نفس و شد خیره روبرو به .داد تیکه آن به و بست را در سایه کردن بیرون از بعد
 ؟ پرتو الو -: بود نوید .خورد زنگ

 نباش نگران رفت فرستادمش -
 ؟ نداري کاري: گفت میرفت آن بسمت که درحالی پرتو .درآمد بصدا اتاق تلفن

 ؟ رفت کجا -
 ؟ نداري کاري ... مادربزرگش ي خونه -: داد جواب فکر بی و؟ دارد ربطی چه او به: پرسید خود از پرتو

 ؟ بله -: کرد وصل را تلفن و قطع را موبایلش بماند نوید از پاسخی شنیدن منتظر اینکه بی سپس
 هستند شما منتظر لابی توي آقایی یه ... بخیر روزتون خانوم سلام -

 ممنون باشه -: شد خیره آینه در خود تصویر به پرتو
 .رفت بیرون اتاق از و انداخت بالا ابرویی آینه در .کرد قطع را تماس سپس

  ؟بودند اینجا آنها بود شده خبردار یزدان جز کسی چه گشت؛ او بدنبال چشم با بلافاصله شد که لابی وارد
 ناصر یگانه جناب به به -: رفت او سمت به .بود نشسته هتل بزرگ حیاط به رو صندلی روي مرد

  !بالا بیام نمیتونستم که آوردي شیش جفت -: کرد نگاهش خصمانه یزدان
 بوده خوب دستم -: نشست مقابلش و زد اي خنده تک پرتو

 به باید باشه احمق حریف وقتی -: کرد کج سر یزدان .برداشت مقابلشان کوچک میز روي از را مِنویی سپس
 بشی امیدوار خوبت دست
 ؟ احمقه سایه که گفته کی: پرسید اخم با پرتو

 نزدم سایه از حرفی من -: انداخت بالا ابرو یزدان
 بزنی حرف خاورمیانه تو عربی ي متحده امارات درگیري راجبه تا اینجا اومدي که نگو -: شد خم جلو به پرتو

 نااو راجبه اومدم آره، میشه محسوب متحده امارات از بخشی نویدم اگه -: کشید ریشش بر دستی آرامش با یزدان
 بزنم حرف
  !پره دستت خیلی انگار میزنی حرف یجوري -: زد پوزخند پرتو

  !زندان بندازم قتل جرم به احمقمو زن که هست پر اونقدر -: داد تکان سر یزدان
 ؟ هستی چی منتظر پس -: انداخت بالا ابرو پرتو

 بکشید منو ي بچه گرفتید تصمیم که شد چی بگو ... تو حرفاي شنیدن منتظر: گفت یزدان
 ... گرفتی تصمیم که بودي تو این: گفت جسارت با پرتو

 تجربش زندگیم تو حالا تا که آرومم اونقدري ... آرومم خیلی الان من ببین -: پرید حرفش میان خونسرد یزدان
 ؟ خب ... شم ناآروم که نکن کاري ... نکردم

 ؟ هستی چی دنبال -: نهاد زانو روي را آرنجش پرتو
  !سایه ... البته و واقعیت -: شد خم جلو به نیز یزدان

 نیستم لق دهن من شرمنده، ... دومیشم میدونی، که اولیشو -: زد تکیه عقب به پرتو
 ؟ گرفتی هامونو حال میکنی فکر خودت پیش الان: گفت یزدان

  !یجورایی -پرتو



 داري دوسش تو احمق -
 مزخرفه -پرتو

 ؟ جدي -: زد پوزخند یزدان
 ... بیاد را باهات هامون که میکنم کاري بیا را من با اگه ابله، ي دختره ببین -: داد ادامه و شد خم جلو به سپس
 نشده دیر نشینی عقب واسه اونقدر هنوز
 افتاده را که وقته خیلی انتقام ماشین شده،: گفت پرتو

 ؟ چیه منظورت: پرسید اخم با یزدان
 سایه به میده خط داره که اونه !نوید -: بست را چشمانش پرتو

 ؟ نبودي لق دهن که تو: گفت یزدان
 یکی بودم اون جاي اگه داشتم دوست چون کردم کمک سایه به اینجا تا من ... نیست سادگیا این به قضیه -

 من ... کردي خیانت تو که گفت سایه به اون ... نوید ... برنمیاد من از کمکی بعد به اینجا از اما ... میکرد کمکم
 هنوز یا نکردي خیانت اگه ... کردم کمک پناه بی و ترسیده زن یه به فقط من ندارم غلطش و راست با کاري

 ... اینکه از قبل ... بده نجات زندگیتو و برو داري دوسش
 ؟ پرتو -

 و حال یه بعدا -: برخاست جا از شتاب با یزدان !بود رسانده را خود زود چه نوید افتاد؛ وارد تازه به هردویشان نگاه
 میکنم جفتتون با حسابی احوال
 ؟ کار چه اینجا اومدي تو: پرسید حالت بی سپس .شد خیره او رفتن مسیر به پرتو .آمد بیرون لاله هتل از سپس

 
*** 

 
 .ودب شده مچاله خود در هال کنج که داد یزدان به را نگاهش بعد .شد خیره خانه ي گوشه افتاده پنسی عینک به

 ردک تهدید و کرد پیدایش یزدان که وقتی آن نه .رفت نانازي خانه به که وقتی آن نه نداشت؛ زدن حرف جرئت
 .نمیگفت چیزي نیز یزدان که الان حتی نه و بیاید خانه به خوش زبان با که

 رد مرد !نشد اما شود منفجر یزدان لحظه هر داشت انتظار سایه و شد ساکت نانازي خانه از زدن بیرون از بعد مرد
 به ورود محض به فقط .بود نشکسته را سکوتش هم خانه داخل و پارکنیگ در حتی .بود ساکت مسیر طول تمام
 تر جمع را خود سایه .بود شده مچاله خود در و بود کرده پرت اي گوشه را عینکش .بود رفته حال گوشه به خانه
  !ترسید با فریادهایش از بیش یزدان سکوت از .کرد
 داشت کسی چه چرخید؛ در بسمت مبهوت .رسید گوش به کلید چرخش صداي که میرفت تاریکی به رو هوا

 .میکند درد هنوز دلش زیر میکرد احساس؟ میشد داخل
 ار چشمانش سایه و تابید تاریک خانه داخل به اندکی راهرو نور .شد نمایان در چهارچوب میان هامون کوتاه قامت
 اطراف، بودن مرتب خانه، ي نشده شکسته وسایل و زمین روي خون قطرات نبودن از شد متعجب هامون .بست
 ؟ یزدان -: زد صدا آهسته و رفت جلو تعلل با !بدنش و تن بودن سالم و یزدان با سایه زیاد ي فاصله
 ؟ خوبی؟ یزدان -: داد تکان را مرد و شد تر نزدیک هامون .آمد بالاتر سایه بغض .درنیامد مرد از صدایی هیچ



 بیرون بره بگو بهش -
 برو: گفت آرام و کرد سایه به رو بعد .کشید راحتی نفس یزدان بودن سالم از هامون

  !نکردم لهش که این از قبل بره بگو -: کشید عربده یزدان که بگوید چیزي تا کرد باز دهان سایه
 عدب آنوقت .میکرد ازدواج دیگري کس با مرد و میشد جدا یزدان از سایه شاید .کرد مژده با پیش سال 6 که کاري

 را ها قصه ي همه دردناکی طرز به تاریخ خسرو؛ مثل درست .میکرد خیانت زنش به سایه براي یزدان سال 6 از
 .میکنند پچ پچ یکدیگر گوش در مردم که را آنهایی حتی .میکند تکرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نیلوفرها مرگ:  یکم و سی فصل
 
 روزي“

 ات تلخ هاي بادام تمام



  !میزند را دل
 که روز آن

 نیلوفرهایمان مرگ
 ”برسد فرا

 
 ازآغ شهریور و رسید پایان به ماه مرداد .کرد سقط را کودکشان که بود تیر و است باردار فهمید اردیبهش اواخر

 که تمیگف تنها سایه اما میپرسید سوال مدام نگرانش مادربزرگ .میگذشت نانازي خانه به رفتنش از ماه یک .شد
 خودش بگذار میگفت که سیاوش حرفهاي برخلاف نانازي .برگردد خانه به فعلا نمیخواهد و است قهر یزدان با

 .شد لبیخیا نیست یزدان از خبري که دید وقتی اما بازگردد خانه به تا میشد سایه پاپیچ مدام بگیرد تصمیم
 اصلا ای بدهد اس ام اس یا بگوید تبریک بزند زنگ؟ کند چه نمیدانست سایه .یزدان تولد و بود شهریور چهار حالا

 ؟ بیاورد خود روي به
 ؟ بله -: داد پاسخ متعجب !بود هامون خورد؛ زنگ موبایلش

 میگفتم ... میخوردم قسم اسمت رو من سایه ... نکردي خوبی کار -: پیچید گوشی در هامون ي خسته صداي
  !نیست سایه باشه خیانت اهل پرتو اگه حتی
  !نیستم که معلومه: گفت مبهوت سایه

 ... نوید پس -
 برادرمه مثل اون -: پرید حرفش میان سایه

  ؟نوید چرا آخه !نیست اینجوري تو به اون نگاه باشه اینجوري بهش تو نگاه اگه !نیست که بخدا ... نیست -
 ؟ ها؟ نکنم من و کنه خیانت اون چرا !مژده که دلیل همون به: گفت نفرت با سایه

 به ی،میگفت پرتو به !نه ... میگفتی من به دیدي اي دوباره چیز اگه میکردي، صبر هفته یک؟ کرد خیانت اون -
 ؟ وسط کشیدي نویدو پاي چرا !ستار به حتی غزل،

  !نکشیدم من -
 و دار زن مرد یه زندگی وسط اومدي تو که میگن همه بیرون از !میشه دیده بیرون از که نیست چیزي این اما -

  !کردي نابود خودتم زندگی
 ؟ میکنی فکر چی تو: پرسید تعلل با سایه

 رايب بودم یزدان اتاق در پشت !نبودم اینجا که نکن شک میکردم فکر همه مثل اگه -: داد جواب مکث بی هامون
  !طلاق به کردنش راضی

  !میکردي فکر همه مثل کاش -
 اومدم یدکم کلید با بعدم ... پرتو جون به افتادم رو قضیه شنیدم که شبی: گفت هامون که شد برقرار سکوتی

 یه ستهنش یزدان که دیدم وقتی اما !خودشو یا میکشه رو تو یا گفتم ... بیرون بکشم اونجا از رو تو فقط که اونجا
 ای کنم تهدیدت نمیخوام !سایه لرزید بدنم چهارستون ... نیوفتاده اتفاقی هیچ میداد نشون خونتون و گوشه

  !سایه بترس یزدان سکوت از ... بترس بگم بهت میخوام فقط ... اي دیگه هرکوفت یا بترسونمت
  !کنه رحم بهممون خدا ... نوید براي اما !نداره تو براي خطري -: داد ادامه هامون .بود مبهوت سایه



 زدانی از پیامی !اوقات اغلب مثل کند؛ چه باید نمیدانست .شد خیره دیوار به مبهوت سایه و شد قطع تماس بعد
 ”پایین بیا“: بود نوشته برایش !بود هم زاده حلال چه رسید؛

 کند عمل انیزد فرمان به بلافاصله نباید که میدانست تنها .نه یا باشد داشته استرس باید نمیدانست .همین تنها
  !است بوده پیامش منتظر سایه که نفهمد او تا
 برمیگردم و پایین میرم -: داد توضیح نانازي به و پوشید لباس تعلل با

 و شد اي نقره رونیز سوار !میرود کجا که نمیپرسید او از نانازي دیگر که بود این یزدان با ازدواجش مزایاي اندر
 خونش برگشته پرتو: گفت سپس .داد سرتکان مرد .کرد سلام آرام

 میدونم -
 همینطور غزلم -: کرد نگاهش یزدان
  !نمیدونستم رو یکی این: گفت متعجب سایه

 و نهل زندگی بلکه نیستی زندگیت خونه سر تنها نه ... تو جز زندگیشونن خونه سر همه -: زد پوزخند یزدان
 بهم ریختی نویدم
 ... نکردي خوبی کار ... بیمارستان بردنش شده بد حالش هلن -: داد ادامه یزدان .برگشت او بسمت مبهوت سایه
 رديک خرابش ... میگرفت پا داشت تازه اونا زندگی ... میکردي بد هلنو حال نباید ... میزدي زنگ نوید به نباید
 سایه
 بچه یه پاي وقتی نه ... شه خراب وسطشه که الان بهتر چه ... بسته بن ها رابطه ي همه ته -: زد پوزخند سایه
  !وسط بیاد

 واقعیش پدر ندونی که میشه خرابتر وقتی اما ... میشه خراب چی همه بیاد بچه وقتی ... خب آره: گفت یزدان
  !کیه

 یدهدر که حرمتی ي پرده و نشست یزدان صورت روي که دستی .برد بالا را دستش .کرد منقبض را فکش سایه
 .رفت خانه داخل آن به توجه بی سایه و کرد باریدن به شروع باران .شد پیاده آن از گشود را رونیز در .شد
 تنها زده زخم را یزدان .نمیرفت پیش ها انسان میل مطابق همیشه زندگی بود؛ زده زخم او به یزدان تولد روز در

  !بود مرد عمیق زخم روزي خود که اي مژده .کند مدوا را زخمهایش تا مژده پیش میرود ندارد؛ ایرادي .گذاشت
 

*** 
 

 مانند یزدان .بود رفته خانه از سایه که بود ماه چهار و بود شده مهر اواخر .شد غزل ي خانه وارد پایین سر یزدان
 هب .برخاست جا از هامون همه از اول .بودند همه .گرفت بالا را سرش .خانه بازمیگشت و بیمارستان میرفت روبات

 خسرو ناصر پسر چطوري ... به به -: داد دست او با و آمد سمتش
  !عالی -: زد تلخندي

  !داشتی نگه در جلو رو خدا بنده کن ول؟ هامون -: زد مصنوعی لبخند پرتو
 با لغز .میگفت او به پرتو که بود اي جمله چهارمین این بوند؛ کرده قهر هم با که دیشب از .بودند سرد باهم هنوز

 پرتو دیگه میگه راس !؟ هامون اوا -: آمد بیرون آشپزخانه از آبی لباسی



  !جان یزدان تو بیا ... تو بیا: گفت یزدان روبه بعد
 سلام ... به -: آمد بیرون بالکن از ستار
 ؟ اومدي بیرون عزلتت کنج از شد چی -: داد دست و آمد جلو
 یرونب آشپزخانه از که دختري ورود با که بیاورد توجیحی تا کرد باز دهان .میکشیدند رخش به را مسئله این همه
 ؟ بود سایه .شد بسته دهانش آمد؛
 ؟ خودش خودِ
 ؟ بود شده پژمرده اینطور چرا پس

 صداي نمیشد باورش میکرد؛ نگاه متعجب او مانند هم سایه .بود رفته گود هایش چشم زیر !یزدان مانند درست
 میآرا صداي با و کرد روانه غزل سمت خشمگینی نگاه .باشد یزدانش صداي آمد می آشپزخانه بیرون از که بمی
 سلام: گفت کند نگاه یزدان به اینکه بی

 ندرفت پرتو و غزل .نشستند هال هاي مبل روي همه .بنشیند تا کرد تعارف یزدان روبه میدید َپس را هوا که غزل
 یزرشک .نگریست را او رفتن مسیر میزد دو دو که چشمانی با یزدان .برخاست جا از هم سایه که آشپزخانه داخل

 سایه با رابطه در حرکتش آخرین داد؛ هامون و ستار به را نگاهش !آمد می ریزش و ظریف هیکل به عجیب
 .بود کرده اکتفا ”ممنون“ دادن به هم سایه که .بود دخترك تولد روز در ”مبارك تولدت“ ي جمله فرستادن

 نیست که من تقصیر: گفت و آورد بالا را دستانش هامون
 مثنویه این سره زیر همش: گفت آرام ستار
 ؟ ستاره بگو درست منو اسمه نگفتم صددفه: زد داد آشپزخانه از غزل

 پدرصلواتی تیزه گوشش چه -: کرد زمزمه ستار و خندید هامون
 اما سایه .بود شده تنگ او به گفتن ”سیا“ و همسرش با گذاشتن سر سربه براي دلش .آمد لبش روي لبخندي
 و نبود اپن آشپزخانه که میکرد شکر را خدا .بود شده دلهره دچار تصادفی، تقریبا دیدار این از یزدان، برخلاف

 یسنگین رویش پیشش، دقیقه چند برخاستن جا از موقع که را یزدان هاي نگاه کند تحمل نمیتوانست گرنه
 را سینی .ببرد بیرون تا نهاد سینی روي را میگذاشت کابینت روي غزل که اناري هاي کاسه و کشید پوفی .میکرد

 اهنگ با و گرفت بالا را سرش یزدان .گرفت یزدان روبه آخر در و ستار بعد هامون، روبه اول نشستن ترتیب به
 همسرانشان کنار در و آمدند هم غزل و پرتو .برداشت را کاسه میکرد، رسوخ او استخوان عمق تا که عمیقی

 تهگرف دست در را انارش ي کاسه بود؛ کرده کز اي گوشه اما سایه .بودند خندیدن و بحث مشغول همه .نشستند
 وير داشت عادت سایه .کرد میز روي گلپر و کاسه به نگاهی یزدان .بود انار هاي دانه با بازي مشغول سکوت در و

 میز روي از را گلپر .بودند گو و گفت سرگرم همه .برخاست جا از کاسه با پس !نمک او و بریزد گلپر انارش
 نهات به سایه اما است؛ پرت سایه حواس که کرد گمان و گرفت روبرویش را گلپر .بود زیر سربه سایه .برداشت

 سعی ایهس .داد تکان صورتش جلوي را گلپر بزند صدا را سایه اینکه بی .بود منتظر یزدانِ میکرد، توجه که چیزي
 ممنون -: زد لبخندي دهد؛ حرکت را هایش ماهیچه کرد
 ه،برهن را بسیاري هاي شب که زوج یک نه میشناختند؛ را همدیگر دورادور که بودند غریبه دو انگار .همین تنها
  !بردند سر به یکدیگر آغوش در



 که زلغ .کرد بازي انار با سایه مانند و گرفت دست در را اش کاسه .نشست سایه کنار در و زد تلخی لبخند یزدان
 ؟ داره مشکلی نکنه !دیگه بخور خب؟ یزدان میکنی بازي بازي چرا: پرسید بود آنها متوجه اول از

 نداره نمک: گفت صادقانه یزدان
 میارم من -: برخاست جا از سرعت به سایه

 او: گفت آرام و کوبید دستش روي لودگی با هامون .شد آب قند یزدان دل در .برد پناه آشپرخانه سمت به و
 ... نداره نمک که سایست ي شکسته دست
 مرتیکه شکستست عمت دست: گفت هامون از آرامتر و کرد اخمی یزدان
 گاز ازمب دهنت، بذار کنه عسل تو دستشو آرنجم تا اگه عیالت ... خدا بنده دیگه میگه راست: گفت و خندید ستار

 میگیري
 ؟ اون یا میگیرم گاز من: گفت بود نشسته آشپزخانه به پشت که یزدان .آمد بیرون سایه
 ؟ میزنین حرف گربه راجبه دارین: گفت تمسخر با .شد متعجب سایه

 میزدیم حرف سگ راجبه داشتیم ... خیر: گفت هامون
  !هامون -: زد تشر یزدان

  !بود پاپی اسمشم ... بود هار که داشتیم سگ یه باغمون تو بودم، که بچه من راستش: گفت توجه بی او اما
  !هامون -: کشید جیغ عصبانیت با پرتو

 میزنم حرف سگمون راجبه دارم؟ عزیزم چیه -هامون
 خدابیامرزت عمه ارواح آره -پرتو
 بیامرزتش خدا -ستار

 بیامرزه شمارم رفتگان خدا -هامون
 ؟ نکن مسخره منو پاپیه اسم نگفتم صدبار ... نکن عوض بحث -پرتو

 ؟ سگتون -: خندید بدجنس با یزدان
 یزدان آقا دارم شمام برا -پرتو
 روش شمام ... دارن خدا بنده این واسه که همه -غزل

 بخدا والا -هامون
 .انداخت پایین را سرش سایه
 ؟ سگ میگی من پاپیء به چی برا ... گیره خودت پاي که نزن حرف لطفا شما -پرتو
 ؟ کیه دیگه پاپی: پرسید و آورد بالا را سرش بود ساکت لحظه آن تا که سایه

  !گلم خانوم پدر -هامون
 تو نزن حرف -پرتو
 ”همین“ میگیم همیشه شوهرتو به مام ... نداره عیبی خب -غزل
 نکن دخالت شما جان مثنوي -ستار

 خانوم ستاره گیره، پات خودت شما -یزدان
 ؟ جون یگانه چی شما پاي -سایه



 ؟ سیا شد باز زبونت: گفت پرتو .درخشید شوق از یزدان چشمان
  !امید آقا بذاري شما اگه -یزدان

 دتیم از بعد .خندیدند یکدیگر کنار ساعتی چند و گذاشتند کنار را ها اختلاف همه .شد دار ادامه داستان این ... و
 بري نسیمی برامون دهن یه ... ستی: گفت آمیز التماس ستار روبه .برگشت گیتار با و رفت خوابشان اتاق به غزل

 بخون
  !نی ستار که خودش ... ستاره اسمش بابا -هامون

 خفه تو -غزل
 توئه نوبت بعدش هامون -پرتو

 دل عزیزِ ... حتما ... چشم: گفت اي مسخره لحن با هامون
 هب را گیتار غزل خواستی در آهنگ خواندن از بعد ستار .بخوانند نوبتی همه که شد این بر قرار .خندیدند همه

 : خواند را ”تقدیر“ آهنگ و داد هامون
 عبور بی هاي کوچه این سرد، شهر این از دلگیرم“

 ”دور راه از میکنم حس میکنی فکر من به وقتی
 : داد ادامه بغض با هامون

 ”میبره چشمامو سوي ها گریه این شب یه آخر“
 .نگریست سایه به یزدان

 ”میپره گذاشتی جا که پیرهنی از داره عطرت“
 -: کند عوض را آن کرد سعی همیشه مثل بود شده غمگین جو متوجه که غزل .شد اشک از مملو سایه چشمان
 ؟ میخونی چیه اینا !هامون
 .میدانست را اش تلخی معنی یزدان تنها که زد لبخندي هامون
 هب رو غزل .نداشت هدفی هیچ زندگی در هامون حالا !بود مرده اندوه و سرما با نیلوفرها تمام مانند هامون، نیلوفر
  !بخونه هامون و بزنی توئه نوبته: گفت یزدان
 به او دگیزن .کشید گیتارش هاي سیم بر دستی و انداخت پایین را سرش .گرفت بغل را گیتار میلی بی با یزدان
 : کرد خواندن به شروع هامون تلخی

 میرن خاطرم از همه تو، از غیر که خوبه همین“
 میگیرن دیوونه این از رو سراغت گاهی هنوز

 میمیره مرد این واست میدونن همه تو، جز به
 نمیگیره جدایی کسی تو جدایی همین واسه

 بستی من روي چشاتو اینکه با که خوبه همین
 هستی مشترك هنوزم من، با خاطره چنتا تو

 آزادي میکنی حس و آرومی خوبه همین
 ایستادي پیشم هنوزم عکسامون تو دستکم که

 داري خاطره من از تو اینکه کافیه من واسه



 ”میذاري وقت من واسه میوفتی که یادشون به
 .گرفت هدف را سایه چشمان مستقیم و گرفت بالا را سرش یزدان

 میمیره مرد این واست میدونن همه تو جز به“
 ”نمیگیره جدایی کسی تو جدایی همین واسه
 ؟ دز دلتو لانام ... میدي گوش ابی جدیدا نمیدونستم: گفت تمسخر با تنها او .زدند دست برایش سایه جز همه

 بدونی که نیستی ... نمیدونی من از هیچی جدیدا تو -: گرفت را متلکش سریع
 زدانی اما .بگوید جمع در اش خانه ترك از صریح انقدر او نداشت انتظار سایه !مشتی آپرکات یک .بود کاري ضربه
  !کند مخفی را چیزي میدانستند؛ همه وقتی نمیدید دلیلی
 دیروقته ... دیگه بریم هامون، خب: گفت پرتو .شد برقرار سکوت کمی
  !دیگه نشستیم؟ کجا -غزل

 لاتاست سرشبه تازه؟ بریم چیو چی -هامون
 ؟ لاتی تو مگه -پرتو

 ؟ نیستم -هامون
  !یزدان نکن شروع دوباره -پرتو

 ؟ یزدان: شد سکوت ناگهان
 جانش در قدیمی آتشی که هامون؟ کند صدا را ”یزدان“ باید چرا .مینگریستند پرتو به شوکه سایه حتی همه

  !؟یلوفرن نگفتی مگه؟ نمیخورم پاپیت اون و تو تریش به؟ لمپنم؟ لاتم من نگفتی مگه: گفت بود شده ور شعله
 گفتم کردم خوب اصلا ... گفتم چرا -: شد سرخ حرص از پرتو

  !بکنیم نداریم بحثی دیگه پس: گفت بیخیالی با هامون
 نرو من اعصابء رو ... هامون -پرتو
  !جان هامون -غزل

 دیسکو ... نمیاد خوشم شلوغی از نریم، مهمونی ... خانومن اعصاب رو آدم عالمو ... کوفت و جان هامون -هامون
 بد حالم نریم، سپاري خاك مراسم ... میگیرم سرگیجه نریم، عروسی ... میاد بدم موزیک بلند صداي از نریم،
 ... میشم چاق من نخوریم، همبرگر ... لاتاست ماله نخوریم، دیزي ... بیکاراست ماله نریم، شاپ کافی ... میشه
 روي بدم لم آرامش با میخواد دلم ... شدم خسته دیگه بسه ... میخوره بهم حالم گوشت از بخوریم، گیاهی غذاي
 فنجون تو از قاشقو ... بخورم دیزي کوب گوش با ... بگردم خونه تو شلوارك با میخواد دلم ... پذیرایی مبلاي

 ؟ حرفیه !نلبکی تو بخورم چایی نسکافه، جاي میخواد دلم ... بکشم هورت برندارم،
 زد حرف میشه ترم آروم ذره یه !هامون -یزدان
  !زد حرف آروم خانوم این با نمیشه من، برادر نمیشه -هامون

 خاص اخلاقام؟ میزدي صدام امید پرتوي بودم، خوب من پیش یکماه تا چطور؟ شدي خسته فهمیدي تازه -پرتو
 یا دمز دلتو شیرینیم؟ شد چی حالا !شیرینم میگفتی ... بودم نازبانو واست ... داشتی دوست خوردنمو غذا ... بود

 ؟ شد تموم مصرفم تاریخ
  !نمیزنه دل که تلخ بادوم -هامون



 هامون پستی خیلی -پرتو
 .رفت مانتویش سمت به و برخاست جا از

 کن صبر جان پرتو -غزل
 زد زري یه بود عصبی هامون حالا خانوم، پرتو -ستار

 بابا شو خفه -هامون
 هامون کن بس -یزدان
 نمیشه حل چیزي که رفتن با جان پرتو -سایه
  !پلا پرتو ي زنیکه ... بره بذارین -: بست را در هامون .رفت و گشود را در همه به توجه بی اما پرتو
 نکردي درستی کار اصلا -غزل

  !غلط چی درسته چی میدونم خودم -هامون
 میشه نگران بزرگم مادر ... برم باید دیگه من خب: گفت سایه
  !بابا اي -غزل

 میرسونت من -یزدان
 برده ماشینم سوئیچ ... پایین کرکره قطع آب ... نخیر -: کشید کتش جیب بر دستی هامون

  !؟ شب موقع این بره پیاده داشتی توقع نکنه -ستار
 سرراه میرسونیمت ... نداره عیبی -یزدان
 خداحافظی ستار و غزل از !میخواهد چه نمیدانست هم خودش .شد لذت در غرق یزدان بستن جمع از سایه

 در رهدستگی روي دستش .مینشست عقب و نبودند تنها که شد خوشحال سایه .رفتند ماشین سمت به و کردند
 سایه جلو بشین: گفت هامون .نشست

 زشته ... بابا نه -سایه
 ندارم حال بابا جلو بشین !منه پدرزنه زشت -هامون
 .تبس را کمربندش نشستن محض به و کرد باز را جلو در اجبار سر از سایه .بود گر نظاره سکوت در تنها یزدان
 جدي لحنی با و کرد روشن را ضبط یزدان .افتاد راه به ماشین !بود بر از را اخلاقهایش: زد محوي لبخند یزدان
 ؟ هامون کنی چیکار میخواي حالا: پرسید

  !لانا بازم: اندیشید سایه
 بدم طلاقش شاید ... نمیدونم: گفت اندوهگین هامون

  !داره دوست اون ولی میکنم دخالت ببخشید -سایه
  !بود پیدا گفت که اسمی از آره -: زد پوزخند هامون
  !بود اتفاقی -یزدان
 هترب اطرافم تو کسی هر از رو تو من ... کنی ماستمالیش بخواي حالا که نبودي مقصر تو ... نکن توجیح -هامون

 تو طرف از نبوده،حداقل هیچی شما بین ... میشناسم
 بریدي ازش واقعا مثکه نه -یزدان
  !یزدان -سایه



 آدم ... دیگه میگم راست: بگوید ”یزدان جان“ بجاي تا گرفت را خودش جلوي خیلی .کرد سقوط قلبش باز ... بوم
 بگه غریبه دوتا جلو رو حرفی همچین تا باشه بریده زنش از فقط باید
 .بود هم سایه با سخنش روي

 دموز شما به که حرفایی این من ... نیستین غریبه شما دوما، ... گفتم واقعیتو نزدم، عجیبی حرف من اولا -هامون
 نگفتم مادرمم به حالا تا

 بزنن مادراشون به رو زندگیشون اتفاقاي نباید زنوشوهر ... همینه درستشم -سایه
 ؟ بلدي هم رو چیزا این شما: پرسید تمسخر با یزدان
 ؟ منظور -سایه

 ؟ دوتاس شما نوبت حالا -هامون
 ؟ چیه منظورت بدونم میخوام واقعا ... نه نه -سایه

 ؟ داره جداییمون تو توفیري چه من نگفتن یا گفتن ببینم؛ اصلا -هامون
  !میکنی عوض بحث تابلو خیلی -یزدان
 ؟ بود 3 انقدر یعنی -هامون

  !انقدر از بیشتر خیلی -سایه
  !فهمیده سایم که بوده چقدر ببین -یزدان
 میخاره مثکه نه، -سایه

  !نمیگرفت زن دیگه که نمیخارید اگه اصلا ... آره اونکه -هامون
 ممنوع ماشین تو سال هیجده بالاي بحث -یزدان
 ؟ ماشین تو فقط -هامون
  !ماشین تو فقط -یزدان
 یزدان دار نگه -سایه

 ؟ شد چی: گفت هول با یزدان
 ؟ خبریه -هامون

 خونتون دم رسیدیم منحرف، خلوچلاي -سایه
 رسوندینم که مرسی !پرتو خونه ... نه خونتون -: برد دستگیره به دست هامون
  !نداشتیم اي دیگه راه -: شد خیره جلو به جدیت با یزدان
  !؟ یزدان -سایه
 سقوط هم باز ... بوم

  !برم پیاده میدادم ترجیح اتفاقا -هامون
 ؟ گردونیم برت ناراحتی -یزدان
 این دسته از میکشی چی: گفت سایه روبه هامون

 غصه -سایه
  !میگن درخت به این -یزدان



 حمال -: داد تکان تاسف روي از سري خنده با یزدان .بست محکم را در و شد پیاده هامون
 زمهنو: کرد اعتراف خود پیش و نگریست او جدي رخ نیم به سایه .کرد حرکت به شروع یزدان .زد لبخندي سایه

  !دارم دوسش
 مثل ما زندگی خداروشکر“: میکرد شرم آن از که اندیشید چیزي به ذهنش ي گوشه ترین خصوصی در یزدان و

 ”نبود هامون و پرتو
 شتدا که بود لانا آرام صداي تنها .بود برقرار سکوت مسیر، طول در .گرفت وجدان عذاب اعتراف، این از بعد البته

Big eyes و بزرگ در مقابل زیادي چندان نه سرعت با و آرام یزدان .رسیدند نانازي ي خانه به بالاخره !میخواند 
 ممنون: گفت اندازد بی یزدان به نگاهی اینکه بی سایه .ایستاد اي قهوه
 برخلاف یزدان اما !همان شدن محو ها ساعت و همانا کردن یزدان به نگاهی نیم بداند که میشناخت را خود آنقدر
 تیح میبلعید؛ را کارهایش تک تک .نگریست سایه مضطرب نیمرخ به خیرگی و جسارت با کار، محافظه ي سایه

  !دیگر بود عاشق .نبود کنارش که مواقعی براي !را سکوتش
 تمام او داشت؛ دوست هم را معذب ي سایه او البته .میکرد معذب را سایه این و شده طولانی سکوتش کرد حس

: پرسید ناگهانی .داشت دوست هم را سایه ي سایه حتی او .داشت دوست را سایه ملوس غیر و ملموس وجوح
 ؟ چرا

 ؟ چرا چی -: گذاشت اش سینه روي دست و کشید هینی .پرید جا از اندکی سایه
 ؟ ممنونی چرا -

 دیگه منو رسوندي اینکه بخاطر ... اینکه بخاطر خب -: داد توضیح متعجب سایه
  !بود وظیفه ... آها -: خورد سرعت به را بیاید کش تا لبش روي آمد می که لبخندي یزدان
  !نبود نه -: شد سرکش باز سایه

 بود: گفت سماجت با یزدان
 نبود نبود، نبود،: گفت لجبازي با سایه

 ؟ خونه نمیاي: پرسید یکهو و مقدمه بی هم باز یزدان .گرفت اش خنده بعد و
؟ تشهوق کِی پس: کشید فریاد وجودش اعماق از صدایی .نبود وقتش !نه حالا .شد فشرده او کلام اندوه از سایه قلب

!  
 نه: گفت میشد شنیده زور به که صدایی با وجودش اعماق توجه بی او اما

: گفت و کشید را دستگیره پایین سري با !اند گرفته آتش سلولهایش تک تک کرد حس سایه .کشید آهی یزدان
 ممنون بازم
 از که الهی مانند را او و میخورد ریزش اندام به ماشین بالاي نور .گذشت ماشین جلو از آرام و بست آرام را در

  !مینمود دوستداشتنی یزدان براي آید، می برون شب اعماق
 او يها توصیه و حرفها به اینقدر نداشت اگر !داشت دوستش هنوز سایه نشست؛ لبهایش روي شیرینی لبخند
 انیزد .کرد باز کلید با را در سایه !بود فعال همیشه عاشق، ذهن .میگذشت ماشین پشت از الان و نمیداد گوش
 ؟ سایه -: داد پایین را شیشه
 ؟ بله :گفت و برگشت سختی به نگوید؛ ”جان“ تا میجنگید درونش نداي با که طور همان .شد خشک سایه دست



 بود: گفت شیطنت با یزدان
 ؟ بود چی: پرسید گیج !؟ بود شده دیوانه تنهایی از یزدان نکند مانند؛ مبهوت سایه

 وظیفم -
  !نشنید را سایه ي قهقه صداي و پیچید خیابان داخل به سرعت به یزدان .شد کنده جا از ماشین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آید می خوب روز یک:  دوم و سی فصل
 
 اما کنم گریه که خواستم می“

 آید نمی غروب این به گریه
 هستم تو دیدن انتظار چشم

 ”آید نمی خوب روز اینکه با



 
 بفرمایید خب: گفت مرد

 شم جدا شوهرم از میخوام -: انداخت پایین را سرش سایه
 ؟ داره بزن دستِ: پرسید دلسوزي با مرد

 ؟ چیزي به معتادِ: پرسید باز مرد .داد تکان منفی ي نشانه به را سرش سایه
 ... یا میکنه بددهنی: پرسید دوباره مرد .داد تکان سر باز سایه
  !میده رو دیگه یکی تن بوي: گفت میشد شنیده زور به که صدایی با دختر

  !کنیم طلاق به وادار تنش بوي بخاطر رو مردي نمیتونیم ما ... دخترم شرمندم -: زد تکیه اش صندلی به مرد
 ثابت بتونی اگه حتی !نیست دادگاه براي موجهی دلیل خیانت: گفت و شد خم جلو به مرد زد؛ تلخی لبخند سایه
 ؟ کرده خیانت که مطمئنی تو حالا !میدونم بعید البته که ... کنی
 ؟ چی یعنی -: پرسید مبهوت سایه
 توي و کرده شکایت نامشروع ي رابطه جرم به شوهرش از خانوم که دیدم موردا خیلی من -: زد لبخند مرد

 مرد مشخص مسیر یک طول در فقط و بوده کاري صرفا خانوم اون با شوهر ي رابطه شده مشخص دادسرا بررسی
  !کرده نامشروع رابطه تلقی مساله این از صحنه این دیدن با زن و میکرده خود خودروي سوار را خانم همکار
 کرده خیانت که مطمئنم -: زد تلخی لبخند سایه
 ؟ داري پسندي محکمه مدرك -: کشید عمیقی نفس مرد

 ؟ پسند محکمه مدرك نگریست؛ را وکیل مظلومانه و آورد بالا را سرش سایه
 .ودب شاهد نوید ... بود شاهد تلفن دفتر میان عکس ... بود شاهد رونیز شاگرد صندلی بود؛ شاهد الهیه برج واحد
 بارتکا دلیل عنوان به اقرار و شهود شهادت اغلب هایی پرونده چنین مورد در ... دخترم ببین: گفت آرامش با مرد
 شانهن و اماره عنوان به قاضی براي ممکنه فقط و شه نمی تلقی جرم اثبات ادله عکس و فیلم ... پذیرشه مورد جرم
 ... هش ریخته فردي آبروي تا شده مونتاژ و بوده ساختگی عکس یا فیلم که داشته وجود مواردي چون شه، تقلی

 ؟ باشد مونتاژ است دیده خود چشم با که را آنچه بود ممکن
 ؟ کرده اقرار شوهرت ... نداري که دلیل و مدرك -: زد تکیه اش چرمی صندلی به مرد

 ثباتا شکایت این از تو هدف اصلا ببینم ... لازمه شاهد پس: گفت مرد .داد تکان منفی ي نشانه به را سرش سایه
 ؟ طلاق یا شوهرته خیانته

  !طلاق -
 مات مهریه از میتونی البته ... کنی حلش صدا و سر بی بهتره اینه فقط قصدت اگه: گفت و داد سرتکان مرد

 ؟ چقدره ات مهریه ببینم ... کنی استفاده
 سکه 15 -

  !شید جدا توافقی کنی قانعش و بزن حرف باهاش بهتره: گفت و کرد مکثی .کرد نگاهش باز دهان با مرد
 

*** 
 



 را رد نانازي .میکرد توافقی طلاق به راضی را یزدان باید .میپیچید سرش در وکیل حرفهاي زد؛ را در زنگ خسته
 اومده خانوم پروانه ... سلام -: گشود
 يبرا است آمده پروانه میکرد فکر پیرزن گذشت؛ خوشحال نانازي کنار از !؟ میکرد چه آنجا او شد؛ مبهوت سایه

  !گري میانجی
 لطفا بفرمایید: گفت مینشست او روبروي مبل روي که حالی در سایه .برخاست جا از او دیدن با پروانه

 غولمش نانازي که جایی دوخت؛ آشپزخانه به را نگاهش سایه .شد برقرار سکوتی .نشست سرجا استیصال با زن
 .بود ریختن چاي

 از یچیزي که خونه اومد روز یه ... شدم خسرو زن که نداشتم سنی -: کرد زدن حرف به شروع مقدمه بی پروانه
 هیگان خسرو ... شد خشک فیلما عین ... کردمو باز روش درو من ... نیست یادم درست بده پس یا بگیره پرویز
 امر جلوي میکرد سعی اي هربهانه به بعدش ... زد خشکش نوجون منِ جلوي ناصر، یگانه فرهاد دکتر پسر ناصر،
 در غریب کشور یه توي شیطونمو و کوچیک برادر خودمو خرج باید ... موقع اون نداشتم سنی منم ... شه سبز

 به رو زیادي اروپایی زناي که بود اي قیافه خوش و پولدار برومند، مرد خسرو ... میوردم کم داشتم ... میوردم
 حرفاي و خوب ي قیافه گول بود کشیده تنهایی اونقدر و بود من جاي هرکی شاید ... بود کرده جذب خودش

 عمر آخر تا داداشتو خودتو میگفت ... نیستی هیچی نگران دیگه باشی که من کنار میگفت ... میخورد قشنگشو
 ... زد حرفا خیلی ... میکنم تامین
 ؟ نبودید عاشقش شما یعنی: گفت بود شده کنجکاو حالا که سایه

 که هرچی ... بود رام من مقابل در رحم بی و خشن خسروي ... شدم ولی نبودم -: شد خیره دست دور به پروانه
 رفتناشو، هرز هاش، رحمی بی تمام با خسرو سایه، میدونی ... داد امنیت حس بهم ... کرد فراهم برام خواستم

 ... ایران برگشتیم که این تا ... گذاشت منم واسه ... میذاره تموم سنگ داره دوسش که کسی براي تعصباش،
 رینشت گنده فقط اون نه، ... بود خیانتش تنها آتنه نکن فکر !نه خودش زنبارگی جلوي ولی وایساد باباش جلوي

 قدران ... شدم سرد ... شدم دور ازش باشم چشمش تو بیشتر کنم سعی اینکه جاي دیدم خیانتاشو وقتی ... بود
 برسه هرزگیش به راحت خسرو بذارم و شم جدا خواستم ... بگیره جامو تونست دیرینم رقیب که سرد
 ؟ کنه بهتر زندگیتونو تا شدید باردار یزدانو؟ نرفتید چرا پس: گفت سایه

 یزدانو نم؟ دارم نگه جامو تا آوردم بدنیا یزدانو من گفته بهت کی؟ گفته بهت اینو کی -: زد تلخی لبخند پروانه
 پاي بمونم که ... دامنم تو انداخت یزدانو و چیه تصمیمم فهمید خسرو ... نداشتم اي دیگه راه چون آوردم بدنیا

 تنداش شدنو گرفته نادیده طاقت که اونم ... قبل از سردتر اما موندم من ... تازمون ي بچه پاي مسخرمون، زندگی
 ... یرونب اومدم ناصر یگانه عمارت از ... افتاد اتفاقاتی چه دقیقا من رفتن از بعد نمیدونم ... و کرد علنی خیانتشو

 خریدم خونه پولش با من و بده مهریمو ها بچه جاي اون اینو به دادن رشوه با تونست خسرو بعدشم !هام بچه بی
  !کوچیکم پسر کبود تن دیدن و ها هفته آخر شد هام بچه از من سهم ...

  !بینی می الان که اینی شد من پناهی بی و خسرو ي مسخره عشق آخر -: داد ادامه و کشید آهی
 سرش اي شرمزده لبخند با زن .گرفت پروانه مقابل را آن و آمد خانه مهمان به چاي حاوي سینی با بالاخره نانازي

 به را نگاهش سایه .نشست او کنار مبل روي و گذاشت میز روي را سینی نیز نانازي .داد تکان منفی ي نشانه به را



 رسیده جااین به یزدان اگه بدونی تا گفتم ... بخرم ترحمتو که نگفتم رو اینا: گفت پروانه که داد او مهربان چشمان
 ... پسر ولی نیست خوبی توجیحِ  ... نیست خودش تقصیر فقط
 ... پدر از نشان ندارد کو پسر -: پرید او حرف میان حوصله بی سایه

  !گفتنش واسه دیر باشه خوبیم توجیح اگه حتی -: داد ادامه و برخاست جا از
 میخوام معذرت واقعا: گفت خجالت با نانازي .کرد فرار اتاقش به و کرد ترك را خانه مهمان بعد

  !اجازه با ... شدم مزاحمتون که میخوام معذرت من بابا نه: گفت و برخاست جا از پروانه
 به مژده با یزدان که بود گفته دیشب پرویز .ترکید بغضش آسانسور آینه مقابل و شد خارج خانه از بسرعت بعد

 .بود زده هم مثالی حرفش استحکام براي و است کرده خیانت سایه
  !پیچید دهانش در خون که نپیچد کابین در هقش هق صداي تا گرفت گاز را لبهایش آنقدر پروانه

 ”پدر از نشان ندارد کو پسر“
 

*** 
 

 رامآ نانازي .بخواند فرا را سایه که بود خواسته نانازي از میداد؛ گوش مشتاقانه و بود داده تکیه دیوار به یزدان
 پسرم تو برو: گفت
 دختر منظم نفسهاي .شد نزدیکش آهسته .بود خوابیده تخت روي سایه .شد اتاق داخل و داد تکان سر یزدان
 و چسباند سایه گوش به را دهانش بعد بوسید را اش پیشانی و شد خم او روي آرام .میداد او عمیق خواب از نشان
 ”نمیکنه گناه دقت این به من مثل کس هیـچ/ نمیکنه گمراه زیبا منو تو مثل کس هیـچ“ -: کرد زمزمه

 چشمهاي نفرت“ -: داد ادامه توجه بی یزدان .شد خیره او به انزجار با بعد تعجب با ابتدا شد؛ باز سایه چشمهاي
 “ !نمیکنه مردمک به عبور من قلب از حسم/ نمیکنه کم میلمو تو،

 نارک مردا با که منی به تو ... ترسید مردا از باید چرا که کردي ثابت من به تو: گفت و نشست جایش در سایه
 میترسم ازش من که همونیه ذاتت میدونستی که تو؟ یزدان چرا ... کثیفه چقدر جنست دادي نشون بودم اومده

 ؟ من سراغ اومدي چرا ...
 دادم تغییر مردا به نسبت تصویرتو من؟ میگی داري چی: گفت مبهوت یزدان
 کرد اینکارو نوید ... ندادي تغییر تو -: زد پوزخند سایه

 آروم نوید با نذاشتی چرا -: داد ادامه و جوید را بغضش سایه .کشید ریشش بر دستی او نام شنیدن با یزدان
 ؟ بمونم
 ؟ نداري دوست منو با زندگی که گذاشتم کم چی برات مگه: گفت لرزانی صداي با یزدان

 ... پات بمونم تا کردي محبت ندیدمو محبت من میدونستی ... کردي خودت اسیر منو تو؟ گذاشتن کم -
 کردي رفتار پدرانه باهام امو پدري مهر دنبال میدونستی ... دادي نشون بزرگ خودتو کمترمو ازت میدونستی

 ؟ بده تو نظر از اینا -: کرد کج سر یزدان
 بمونم پات که کردي اینکارو تو داشتی، دوستم چون نکردي رو اینکارا تو -

  !بخوابن فقط من کنار شب یه که میکشتن خودشونو تو از بهتر -: زد پوزخند یزدان



 کنی دور هم از مارو که کردي رو اینکارا تو ... داشت دوست منو فقط نوید ولی آره -
 ؟ کردي باور نویدو مزخرفات تو: گفت خشم با یزدان
 یزدان شدي تموم برام دیگه -: بست را چشمانش سایه
 ؟ بودم شده شروع برات اصلا -: زد پوزخند مرد

 اگه نوید؟ داشتی دوسم چون شدي زنم مطمئنی -: انداخت بالا ابرو یزدان .گشود را چشمانش متعجب سایه
 ... خاستگاریت میومد داشت دوست

 ... بود شده دیر -: پرید حرفش میان سایه
 ؟ چرا میدونی؟ نیومد مدت تو اون چرا ... نذاشتم پیش پا مدت یه که من؟ چرا -: پرید او حرف میان نیز یزدان

 میاري بدست چیزو همه همیشه مثل میدونست چون -
 بگیره انتقام من از میخواد میکنه موس موس داره میبینی که الانم ... بیاره بدست رو تو نمیخواست چون -

 کردي فرض گنده خودتو خیلی -: زد پوزخند سایه
  !کردي فرض کوچیک منو خیلی تو: گفت یزدان

  !بیاي راه من با بهتره -: برخاست جا از بعد
 یشمم رام نه میشم آروم نه من: گفت بلندي صداي با و برخاست ازجا سایه .افتاد راه در بسمت او به پشت سپس

 ... نه
 او کمر دور دست مرد .شد خفه سایه صداي و برگشت ناگهان .کرد رسوخ یزدان ذهن به خسرو قدیمی کلک

 ؟ کوچولو جوجه چته !هیش -: پیچید
 ؟ شی رام نمیخواي -: شد خم صورتش روي و چسباند خود به را دختر تن

 دز او موهاي در چنگ یزدان .داد تکان سر بگیرد بالا را سرش شد مجبور او با بودن چشم در چشم براي که سایه
 میکنم رامت -: راند عقب به را آنها و

 ؟ ترسیدي؟ جوجه میلرزي چرا؟ چیه -: خندید یزدان .عقب قدمی دختر و رفت جلو قدمی سپس
 یاب فردا شی جدا میخواد دلت خیلی اگه ... خوبه -: زد پوزخند یزدان .داد تکان منفی نشانه به سر ترس با سایه

 بردار وسایلتو
 

*** 
 

 دش گشوده در !کند ماندن به امیدوار را یزدان اي ذره در به کلید انداختن با نمیخواست درآورد؛ بصدا را در زنگ
 .پیچید اش بینی زیر مالبرو بوي و گذاشت خانه داخل به آرام .میشد دور که شنید را یزدان گامهاي صداي و

 داد اي هآهست سلامِ  سایه .میکرد نگاه روبرو به هدف بی دست، در سیگاري با و بود نشسته سبز کاناپه روي یزدان
 ؟ بري میخواي -: کرد خفه سیگاري جا در را سیگار یزدان که بگذرد او کنار از خواست و

  !زدیم حرف راجبش دیروز -: بست را چشمانش سایه
 میکردم فکر: گفت و گذاشت تراس در ي شیشه روي را دستش رفت؛ تراس بسمت و برخاست جا از یزدان

 شی پشیمون



 نشدم که میبینی -
 ؟ بمونی که نیست راهی هیچ -: شد مشت یزدان دست
 نه: گفت قاطع سایه

 هشد خورد کوچک بخش به ترس با سایه .شد خورد شیشه و آمد فرود تراس ي شیشه روي قدرت با یزدان دست
  !بري نمیذارم: گفت خشم با یزدان که شد خیره در ي

 ؟ برم نمیذاري چرا؟ چرا: پرسید بغض با .بود خون غرق که شد خیره مرد بلند انگشتان به سایه
 یگهد کسی مال نداري حق تو زندم من که وقتی تا !؟ دیگه یکی مال بشی که بري بذارم -: غرید خشمگین یزدان

 ... شی اي
  !بکش منو بري میخواي اگه -: داد ادامه یزدان .میکرد نگاهش اشک با تنها سایه
  !میکشم خودمو؟ بکشم رو تو چرا -: زد پوزخند سایه
 .کشید ساعدش تا مچ از محکم را آن ثاینه از کسري در و برداشت را شده خورد ي شیشه از درشتی ي تکه بعد

 ینبارا ساعدش؛ روي کشید را شیشه دوباره !رحمش مثل قلبش، مثل .سوخت خورده، تیز تیغی گویی که دستش
 .چکیدن به کرد شروع آن نوك از و رسید آرنجش تا آن گرماي و زد بیرون زخم شیار میان از خون .تر محکم
 رد پاکزاد هادي صداي !نمیکرد اي دیگه غلط هیچ و میکرد نگاه زمین روي خون قطرات سقوط به مبهوت یزدان
  !بودند واقعی یزدان و سایه که نفهمید هیچوقت کاش میسوخت؛ روحم و میپیچید مغزم

 نگچ موهایش در ترس با .آمد خود به ناگهان یزدان .کشید پوستش روي را شیشه رحمی بی با دیگر بار دخترك
 نزن: گفت استغاثه با یزدان .زد دیگري ي ضربه دخترك .کشید

 بزرگت پدر خاك ارواح رو تو -: نالید مرد .کشید شیشه دخترك
 .شد کشیده محکمتر شیشه اینبار

 مادرت خاك ارواح رو تو -
 آرزو و آرمان ارواح رو تو -: نشست زانو به یزدان ... قبل بار از محکمتر

 جون خانوم خاك ارواح -: کرد لرزیدن به شروع هایش شانه
  !کسرا خاك ارواح -: گرفت اوج آرامش هق هق

 فتهر دست از واسه بخواي اگه که ... نکن گریه -: زد زانو یزدان مقابل .کرد پرت زمین به محکم را شیشه دخترك
 بزنی زار صب تا باید کنی گریه ها

 نیست اونا واسه -: شد خیره او به خیس چشمان با و آورد بالا را سرش یزدان
 ؟ منه واسه -: داد قورت را بغضش سایه

 سقط هاي بچه ... وفام بی سابقِ زن ... نیمم نصفه باباي ننه واسه ... خودمه واسه: گفت آرامی صداي با یزدان
 دیوانم فعلیِ زن ... شدم
 داره خندم نویده بچت پدر ... بخند -: زد لبخند یزدان .خندید تلخ سایه
 زا خواست سایه .بوسید را آن کف و گرفت را دستش یزدان .نواخت او گوش به محکم و آورد بالا را دستش سایه
 خسرو رفت که پروانه ... سایه نرو نرو،: گفت وار هذیان و نهاد او پاي روي سر یزدان اما شود بلند زمین روي

  !شد دیوانه



  !دربیاره سرش رو پروانه سردي تلافی میخواست -: هایش ریش به کشید؛ خود صورت به زور به را سایه دست
 گوه تو رفت سر با ... نتونست -: داد ادامه و لرزید صدایش .بوسید را زن دست کف

 گوه تو برم منم نذار ... نرو تُو -: میبوسید را آن کف همچنان یزدان اما بکشد عقب را دستش خواست سایه
 هستی گوه تو -: کشید عقب را دستش خشونت با سایه

 ... سایه نرو: میگفت که شنید را یزدان ناله میرفت بیرون اتاق از .شد بلند کاناپه روي از
 .میداشتند نگه را بهداشتی وسایل که جایی همان گشود؛ را آن انتهاي کابینت و رفت آشپزخانه بسمت زن

 .دپیچی خود ساعد دور را یکی .کشید بیرون باندي و چسب !برداشت را چک بی بی که جایی همان زد؛ پوزخندي
 .داد قورت را اش لعنتی بغض .شد راهرو وارد سپس .کرد پرت میز روي را دیگري باند و چسب و رفت هال به بعد
  !لعنتی زمستان بود؛ تاریک عصر هواي .بست را در آرام و شد اتاق وارد
 را اش لعنتی بغض داد؛ تکیه سبز کاناپه پشتی به را سرش بود نشسته هال در که یزدان .نکرد روشن را چراغ اما

 مهزمز لب زیر و بست را چشمانش یزدان .رفت تخت سمت به تاریکی در و کشید عمیقی نفس سایه .داد قورت
 نرو -: کرد
 پیش دست زد؛ زانو زمین روي نیوفتد، شان خوب شبهاي یاد تا نکند نگاه تخت به میکرد سعی که حالی در سایه
  !میکنم خواهش ... نرو -: آمد بالاتر یزدان بغض .کشید بیرون فراوانی زحمت با را چمدان و برد

 نآ در عشق با که بود هایی وقت چه .نگریست کمد به و گشود را چمدان در سایه؟ بود خفه قدر این چرا صدایش
  !لباس بی گاهی و لباس با کند؛ دلبري یزدان براي تا میگشود را

 رد سمت به آرام آرام .شد بلند جا از سایه .میفشرد هم روي سختی به را چشمانش کرد؛ منقبض را فکش یزدان
  !تاریکی در حتی بود؛ بر از را او هاي لباس تک تک .کشید آهی .گشود آنرا و رفت پیش کمد

 زا را یزدان خردلی مردانه پیرهن و کرد دراز دست آرام سایه .میسوخت چشمانش کشید؛ ریشش بر دستی یزدان
 افغانو بلک و مالبرو کشید؛ بو ولع با و برد اش بینی سمت به .درآورد لباسی چوب
 هشج یک با و کشید عمیقی نفس .میشد جنگ ي آماده که بوکسوري مثل پیچید؛ خود دست دور را باند یزدان

 ار هقش هق تا میگزید محکم را لبهایش که حالی در .فشرد سینه به را پیرهن سایه .برخاست جا از سرعت به
 دوست را یزدان میداد؛ تکان طرف آن و طرف این به را سرش .چسباند کمد کنار دیوار به را سرش کند خفه

 .بود دیر دیگر اما داشت،
 یشپ اتاق سمت به استوار و کرد ستبر سینه .نبود خمیده قامتش اینبار میداشت؛ بر گام اتاق سمت به یزدان
 ؟ سایه -: زد صدا صلابت با همزمان، و کرد باز سرعت به را در .رفت
 رس پشت دیوار به بدي صداي با در .کرد پرتاب اي گوشه به را او لباس ترس با و کند دیوار از را سرش سایه

 را یزدان ي چهارشانه هیکل و میتابید سایه صورت به آمد می هال از که نوري .شد اتاق وارد یزدان .کرد برخورد
  !؟ باشد هیولا میتواند چقدر پیکر این که بود اندیشیده بار چند .مینمود ترسناك

؟ ریفظ گل شاخه این داشت را او سنگین وزن طاقت نگریست؛ سایه ریز اندام به یزدان .نمیزدند حرفی هیچکدام
 ؟ بتازد ظریف صورت این بر آمد می دلش چطور میتابید؛ زیبایش ي چهره به نور

 بعق اسطبلش در آرام آرام شنیده، را زلزله صداي که هوش با اسبی مانند بود؛ کرده حس را خطر گویی که سایه
 ؟ نمیکنی روشن چراغو: پرسید اي دورگه صداي با و رفت



 لحن با میکرد قفل و میبست آرام را در که حالی در یزدان !باروت انبار این مغز در کشید را کبریت شد؛ تمام
  !بهتره تاریک: گفت مرموزي

 قفل چرا درو: پرسید نشود حس کلامش در وحشت میکرد سعی که حالی در و داد قورت را دهانش آب سایه
 ؟ کردي

 پرتاب تخت روي محکم سایه .برد هجوم سمتش به سرعت به یزدان زیرا نیافت را پاسخش شنیدن فرصت اما
 خشم از میزد؛ نفس نفس .کرد اش وحشی ي بره موهاي در دست .زد خیمه رویش گرسنه گرگی مانند مرد .شد

  !دیگري چیز یا
  ! ؟بودم نگفته ... میزنم چنگ اوردنت بدست براي طنابی هر به بودم گفته: گفت آهسته صدایی و هیجان با

 نخو از دریایی در که مینگریست او وحشی کهربایی چشمهاي به سایه !پدر بی طنابِ این آخر بود خاردار سیم
 .میکشید چنگ را یزدان ي سینه و میداد تکان را پایش و دست میکرد؛ تقلا همزمان خود و بود غرق

 تک یزدان .داشت مــرگ احساس میبرد؛ فرو او کتف در را هایش ناخن .آمـدنـد مـی کــش هــا ثــانــیــه
  !؟ بري میذارم ... میذارم ... راحتی همین به ... کردي فکر ... تو: پرسید بریده بریده تمسخر، با و زد اي خنده
 شوهر دست از تا میداد تکان شدت به را سرش سایه اما کند؛ فرو همسرکش گردن در را سرش کرد سعی

 .یابد خلاصی متجاوزش
 اندکی و گذاشت سایه گلوي روي را دیگرش دست انداخت، می دستش یک روي را وزنش که حالی در یزدان
 .بود فایده بی اما بردارد گردنش از را مرد هاي دست میکرد سعی و بود شده جاري سایه چشمهاي از اشک .فشرد
 دنش خیس از دلت چرا؟ مرد ات اساطیري و طوفانی عشق آن کجاست شد؛ ضجه به تبدیل صدایش .کشید فریاد

 ؟ نمیلرزد دگر سایه چشمهاي
 خون ،نه که اشک میشد؛ خرد داشت غیرت بی این پیکر غول هیکل زیر .میکشید فریاد داشت کوچکش ي سایه

 .میگریست
 را سایه که همانی میکند؛ صدایت دارد خدا یزدان، !را او مقدس نام میکشید جیغ و میکرد هق هق دخترك
 .کرد حلال را همسرت کردن لمس که همانی .کرد محرمت
 ندر میگفت و میزد زجه .میزد زجه که بود تهران نبود، سایه صداي اینها .گریستند ابرها غرید؛ آسمان

 ... مومن مرد ندر را ات معشوقه تن
  !نامردهاست کار دریدن

  !؟ نمیشدند تمام هایش زدن نفس نفس .لرزید پشتش تیره
 !میکرد هق هق مظلومانه داشت دخترکش؟ برد لذت میشد مگر .برد فرو سایه اشک از خیس گردن در را سرش
 ریادف آسایش اي ذره براي هوایش هاي کیسه !را سرکش شش این ریتم کند منظم تا کشید عمیقی نفس یزدان

 .میزدند
  !بود بیمارش تن دار تیمار سایه آن، در روزي که تختی .کرد پرت تخت روي را خود و رفت عقب خسته

  !بود همسرکش ظریف گلوي روي پیش ساعتی که ساعدي پوشاند؛ ساعدش با را چشمانش
 و ینفرین شب این کاش کرد آرزو .کرد جمع شکم در را دردناکش پاهاي و خزید تخت گوشه به مظلومیت با سایه

  !بود بیصدا هقش هق حالا اما میلرزید؛ هنوز تنش .یابد پایان منحوس



  !شاید باشد؛ بهتري روز فردا شاید: فشرد هم روي را چشمهایش کوچولو دختر
 .میفشرد را گلویش کسی گویی شد؛ له قلبش .نگریست او برانگیز ترحم وضعیت به و برداشت را ساعدش یزدان

  !بود شده سنگین چقدر هوا
 و نگریست او حائل ساعد به سایه .چسباند شکمش به را سایه و برد جلو را دیگرش ساعد .کشید جلو را خود

 ؟ برد یاد از میشد مگر را خوب خاطرات شد؛ کمتر تنش لرزش
 آسمان از را متجاوز ابر خدا نگفتت خبر پیک مگر ... نلرز دیگر !جان گنجشک شد قطع باران .بود شده تر آرام
 ؟ کرد خواهد دور تنت

  !هم نیز درمان بود، او درد سپرد؛ تجاوزگرش شوهر ي سینه بر سر احتیاط با
 ؟ بود آورده گیر یتیم ... او تن اندك هرچند لرزش از شد مچاله یزدان قلب
 ؟ نبود دخترکش پدر او مگر
 ”بابا رعم“ ،”بابا نفس“ ،”بابا جان“ میشد شب هر که بود سایه؟ نمیشد ”بابایی“ او سایه، هاي بیداري شب در مگر

  !خـــوب ... آورد بجا را پدري حق خوب ...
 .میرفت پایین و بالا نامنظم هنوز که اي سینه کشید؛ اش سینه اعماق از آهی
 این ازیگرب هم خودش زیرا نمیتوانست نمیتوانست؛ اما .بزند بیرون سالن از میتوانست کاش !بود مزخرفی تئاتر چه

  !تماشاچی از پر اما نمایشنامه، بی تئاتر .بود کارگردان بی تئاتر
 او منظم هاي نفس به !همسرکش ظریف پوست بر شد نوازش اش درنده دست .بود گرفته آرام سایه هق هق

 هاي ابخو وزن حتی؟ میبرد پی خوابش سنگینی یا سبکی به او هاي نفس صداي از که بودم گفته سپرد؛ گوش
 .بود بر از را همسرش

 روي جایی بوسید؛ را دلبرش موهاي روي .کرد دعوت هایش ریه به را سایه بدن بوي و کشید عمیقی نفس
  !گیجگاه
 ست؛نش دلش بر دگر بار ترس .داد تکیه او پریشان موهاي به را اش پیشانی و گذاشت بالش روي دوباره را سرش
 ؟ نه دیگر، میماند سایه
 شچشم !بود شده تمام شب پیوست؛ حقیقت به هم سایه آرزوي .میشد روشن داشت هوا .کشید ریشش بر دست

 نبوده جاآن قبلا لباس بخورد قسم بود حاضر آمد؛ بالاتر بغضش .بود شده مچاله اي گوشه که افتاد خودش لباس به
  !عاشق ي سایه ...

 هم ناآرامش تن .میشد تر سبک کمی داشت فضا .پیچید خانه سکوت در عجیب صوتی .بست را چشمهایش
 زاده موذن صداي اما نبود مومن هیچوقت .میرفت بین از داشت هم سایه کابوس حتی .میگرفت آرام داشت
 .افتاد رمضان ماه هاي افطار یاد .میکرد معجزه

 الله َرسول مُحَمَداً اَنَّ اَشهَدُوا ... الله لا اَنَّ اَشهَدُوا ... اَکبر الله
 بدور بلا بزرگه، خدا بگو، اذان موذن“

 ”بخون دعا واسمون امشب ... مامان
  !امروز ... نه که امشب داد؛ قورت را بغضش
  !شد ولی !شه اینطوري نمیخواستم که بگو خدا به مامان، .کن دعا زندگیمون براي مامان،



 
*** 

 
 گلویش در بغض .بود خوابشان اتاق در .نگریست اطراف به گیج اندکی .بود شده صبح گشود؛ را هایش چشم

 بود کرده خردش یزدان نشست؛
  !قدرتش با

  !هیبتش
  !اش کیلویی هشت و هشتاد هیکل

 کرده مخفی خوب چه را درونش هیولاي نگریست؛ یزدان خواب غرق ي چهره به .برخاست جا از دردمند تنی با
  !بود

  !چمدان بی گریخت؛ بیرون خانه از آرام و پوشید لباس درد با
  !داشت شکر جاي میبرد بیرون خود با را جانش که همین

 .گشود را چشمهایش یزدان که بود کوچه کردن متر مشغول
 .کشید آغوش به را خود دستهایش با سایه

 .برد جلو را دستش یزدان
 یزدان دست به تخت در خالیش جاي از که سرمایی همان میکرد؛ نفوذ هایش استخوان در سرما .میلرزید سایه

 .بود شده منتقل
 .میپیچید خلوت خیابان در گامهایش صداي
 .نشست جا در و شد بلند خشمگین یزدان
  !داشت عالمی هم صبح پنج ساعت آباد، یوسف نگریست؛ اطراف به سایه

 : آمد می بالا داشت بغضش موهایش؛ در شد چنگ یزدان متجاوز دستهاي
  !بود رفته
 .نگریست نانازي ي خانه اي قهوه در به و داد قورت را بغضش سایه
 هاي برگه روي زیادي مدتهاي را سایه خط دست .خورد کاغذي به چشمش که میلرزید داشت مرد هاي شانه

 : خواند خشم با .بود دیده امتحان
  !ناصر یگانه جناب باش دادگاه ي نامه دعوت منتظر

  !مژده و وا مشترك فامیلی !ناصر یگانه: است داشته زدن طعنه قصد واقعا سایه یا شده، بدبین آنقدر او نمیدانست
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ستاره یک تجلی:  سوم و سی فصل
 
 ”آورد می در پا از را همه شود منفجر اگر که بمبیست این“
 

  !دارن مریض دکتر؟ خانوم کجا -: برخاست جا از سرعت به منشی .رفت در سمت به خشم با سایه
 تو برم میخوام مریضم منم: گفت خشمگین سایه

  !مشخصه کاملا بله -: زد پوزخند منشی
 ؟ گفتی چی: گفت خشمگین سایه



  !باش آروم جان سایه: گفت آمیز هشدار نوید
 ببینم دکترو میخوام: گفت لجوجانه سایه
  !ها میکنه قاطی یزدان: گفت آرام و شد خم نوید

 ؟ نداره در طویله این -: کشید فریاد خشمگین یزدان .شد باز شتاب با در
 کردن باز درو خانوم این دکتر، ببخشید -: شد اتاق داخل سریع سمانه
 ؟ خانوم کدوم: پرسید اخم با یزدان
 سلام -: برد فرو اتاق در سر سایه

 سمانه بیرون برو: گفت منشی به رو بعد .کرد نگاهش مبهوت یزدان
  !دکتر -: کرد اعتراض سمانه
  !بیرون کن راهنمایی خانومم این -: کرد اشاره سایه به سر با یزدان
  !نمیخورم جم اینجا از من: گفت لجبازي با سایه

 لحظه چند کنید صبر لطفا پس -: داد تکان سر یزدان
 ... کنید مصرف موقع به رو دارواتون -: نوشت را بیمار ي نسخه یزدان !؟مفرد را منشی میکرد، صدا جمع را او

  !نکشید کار پاتو از انقدرم
 ببنید هم رو در لطفا: گفت یزدان که برخاست جا از و کرد تشکر پیرمرد

 زدیکن سایه به خشم با میزد کمر به دستی که حالی در و کرد پرت اي گوشه به را خودکار در، شدن بسته از بعد
  !کردي رم؟ چته -: غرید و شد

  !آبروریزي اومدم -
 زیادي غلطاي -: زد پوزخند یزدان

  !کم یا زیاده که میفهمی هستی لجنی چه که زدم هوار بیرونو رفتم وقتی -
  !میزدي هوارتو بیرون داشتی جرئت؟ اتاقم تو اومدي چرا ببري منو آبروي میخواستی که تو -

  !نشده دیر هنوزم -: انداخت بالا ابرو سایه
 واقعا نگفتی؟ خب -: آورد می فرود سایه سر کنار را دستش دو سپس .بست را در خشم با یزدان و گشود را در

 ؟ اومدي چی براي
 شده نگران ... مادربزرگته سایه، -

 کهمرتی این پس -: غرید اش شده کلید فک میان از یزدان .بود برده یاد از را نوید وجود بست؛ را چشمانش سایه
  !اینجاست هم

 کن باز درو -: کرد زمزمه ترس با سایه
  !نچ -
 برم بذار ... میکنم خواهش -: مینالد زاري با
 ؟ کجا -

 ؟ بري میخواي نیومده -: داد ادامه ترسناکی لحن با و کرد کج سر



 مامت که شنید سایه و رفت بیرون اتاق از یزدان .گریخت اتاق دیگر طرف به بسرعت سایه و کشید عقب بعد
 کنی تماشا خوب میخوام بیرون بیا -: گشود را اتاق در بعد .کرد دك سمانه بهمراه را مانده باقی بیماران

 ؟ میکنی غلطی چه اینجا دقیقا تو -: سپرد گوش آنها حرفهاي به و شد جدا سرش پشت دیوار از سایه
  !بیاد مرد یه با خواست -نوید

 ؟ مردي تو -یزدان
 ؟ هستم که داري شک -نوید

  !نیستی که مطمئنم -
 ؟ هستی تو مگه -

 ي گوشه میفرستادم رو مژده داشتم جراتشو اگه من -: شنید را یزدان پوزخند صداي و بست را چشمهایش سایه
 ... نیستی حسین امیر تو میکردم فکر من ببین، ... غیرت بی بگی بهم نتونی حرومزاده توي که قبرستون

 کردي فکر درست -نوید
 ... حرومزاده توي ... گرفتش مژده طلاق از بعد اون حداقل ... بدتري اون از تو ... کردم فکر درست آره -یزدان
  !میگی چی داري بفهم ... یزدان کن بس -سایه

 ... ببینه منو ناموسی بی میخواد فقط نوید نمیفهمی که تویی ... میفهمم خوب اتفاقا -یزدان
 ادامه و کوباند نوید سینه به محکم بار چند را دستش یزدان .داد تکیه در چهارچوب به و رفت بیرون اتاق از سایه
 عقد ور فلانی بیا بگن و بگیرن زنمو طلاق هالوا مثل که نیستم قبل سال چند یزدان اون من... نمیذارم اما -: داد
 ازم یموزندگ نمیذارم !میتونم دوبارم که میفهمیدي باید واستادم، همه روي تو یبار من میدونستی که تویی ... کن

 میزارم دلت به داغشو ... بگیري
 ؟ گذاشتی دلم به داغشو که زنم مثل -نوید

 مه از داشت زندگیم چجوري که کردید تماشا منو گردن انداختید چیو همه ... بمیره زنت نمیخواستم من -یزدان
 غیرتی بی این که حالام ... پرتو و هامون آشنایی بچم، سقط کسرا، مرگ ... میپاشید

 پا اگه نمیبینمش، من هستو میگی که خدایی همون به سایه، قسم خودت جان به -: داد ادامه و شد سایه روبه
  !میکنم شکایت میرم ناموسی، بی این به میزنم چوب بذاري دمم رو

 کرده پیدا بیخ خیلی سایه منو قضیه چون کن شکایت -: زد پوزخند نوید
: فتگ بهت با و کرد نگاه نوید خونی صورت به سایه .کرد نوید صورت ي روانه مشتی ثانیه از کسري در یزدان
 ؟ یزدان کردي چیکار
  !بودید رفیق هم با شما -: کشید جیغ

 نیست من دوست اون ... نیست من رفیق اون -: کشید عربده هم یزدان
  !هست که من دوست -سایه

 ؟ دوست فقط -یزدان
 میاد داشتن دوست از دوستیم -: زد پوزخند نوید

 میکشمت -: غرید یزدان



 شقع نوید حس گفتی ... کن بس ... یزدان کن بس -: کشید جیغ سایه که ببرد هجوم نوید بسمت خواست بعد
 نوید فتیگ ... نکردي تو کرد، بدبخت و دختر یه نوید گفتی ... بودي تو نبود، مرد نوید گفتی ... بود تو حس نبود،

  !ودينب تو اما بود، صادق من با نوید که نگفتی ... نگفتی هیچوقت اینو ... یزدان ولی ... نزدي تو زد، جا هلن سر
  !اینه ما تفاوت تنها ... نکردم من که کاري ... درمیورد صداقت اداي فقط ... نبود سایه، نبود -: نالید یزدان
 ؟ کنه کاري پنهون باید چرا نوید -سایه

 ؟ کشیدي آتیش به منو زندگی چرا؟ چرا ... نوید بده جوابشو؟ چرا -یزدان
 ادبی هلن که؟ دادي مارو ي خونه آدرس چرا !دیوونست هلن میدونستی که تو !سوزوندي منو زندگی اول تو -نوید

  !شه مادر بی بچم که ... کنه تصادف که ... خیابونا به بزنه ماشین با زنم که ... زندگیمو کنه خراب
  !گذاشتی کج پاتو که بودي تو این ... دادم آدرس یه فقط من -یزدان
 کج پاتو که ... منتظر ... یزدان بودم منتظر ... مشخص روز یه توي منتها ... دادم آدرس یه سایه به فقط منم -نوید

 ... یزدان کنی زندگی آبرو با نمیزارم ... رفت منم آبروي رفت که زنم ... آبروت رو ... زندگیت رو شم آوار و بزاري
 ... نمیذارم

 یادم انگار شدیم، دور هم از که وقتی اما ... میدونستم زنم مرگ مقصر رو تو -: داد ادامه و نشست سمانه میز روي
 ادفتص و آدرس و هلن نه افتادم دانشکده و کالج خاطرات یاد دیدمت ”همیشگی“ تو وقتی حتی ... اتو کینه رفت

 ... و
 رت مصمم شدم آشنا که سایه با ... کردم سالا این تو که کاریی کنم؛ مدارا میخواستم -: داد ادامه و کرد مکثی
 یوونهد هلن و نامرد توي ي کینه بی میخواستم قسم روشنکم به ... وسط اومد تو پاي اینکه تا ... مدارا واسه بودم

 که دیدي ... زدي بهم چیزو همه یهو تو اما ... کنم زندگی دخترم و سایه با و گوشه یه برم معرفت، بی هامون و
 ندیدم نکن فکر ... بازي فردین و کلک با کردي؛ خودت مال رو سایه ... چیز همه به زدي گند میگیرم آروم دارم

 با گرگ من هک بوده این سرنوشت لابد گفتم ... نگرفتم دل به کینتو بازم من یزدان !کلاشو شایان اون نشناختم یا
 قبول پیشنهادتو که، دیدي ... کردم قانع خودمو بازم اما ... بودي من جنس از توام گرچه نباشم، میش ي سایه
 ... سوزند چیزو همه همیشه مثل و اومد ... اومد هلن اینکه تا میشدم آروم داشتم ... کردم آشتی هامون با و کردم
 تحمل تو ... کنی کم سایه از منو وجود خطر تا کنی نزدیک بهم رو ما کردي سعی ... کرد تازه دلمو داغ و اومد

 رو بوده مند علاقه سایه به زمانی یه میکردي فکر مریضت ذهن پستوي تو که سیاوشم حتی ... یزدان نداري رقیب
 ... کردي من با کارو این چرا میپرسیدم خودم از همیشه ... میبري بین از رقابتو از اي جنبده هر تو ... کردي دك

 هلن اب که کارایی تلافی تا ندادي رو کوفتی آدرس اون تو ... بوده ویژگیت همین بخاطر شاید میکنم فکر گاهی
 رپ برت و دور هرچقدرم ... باباتی ي لنگه توام ... بود تو عاشق اول هلن چون کردي کارو این تو ... دربیاري کردمو
 بودي تالان از تر تجربه بی چون ولی خودت سمت بکشونیش که زدي سیلی بهش ... میخواي بیشتر باشه لعبت
 گزینه بدترین رو گذاشت دست تو زدن آتیش براي و گشت اون ... نشناختی خوب هلنو

  !تو -: کرد نگاهش نفرت با یزدان
 آدرسو اون تو یزدان ... میکرد نابود خودشو داشت واقع در ولی میچزونه رو تو داره کرد فکر -: زد پوزخند نوید

 مادرتو که بابات عین ... باشی نداشته رقابتی باهاش دیگه اگه حتی کنی، نابود رقیبتو خواستی می چون دادي
  !میکنن نابود فقط انتقام ي واسه ناصرا یگانه ... کرد نابود بعدا رو تو که عموت عین ... کرد نابود



 ؟ شد تموم حرفات: گفت و کرد ریز را چشمانش یزدان
 میدونستم برادرم مثل رو تو من -: داد پاسخ نوید

  !نوید میدیدیم برادرم مثل رو تو من ... میگه کی به کی -: زد پوزخند یزدان
 

*** 
 
 سلام -

 بفرمایید سلام: گفت بردارد برویش رو دفتر روي از سر اینکه بی زن
 کرد معرفی یاسر رو شما: گفت مقدمه بی یزدان

 بشینید بفرمایید ... ایشون دارن لطف: گفت رویی خوش با و شد بلند جا از ناگهان زن
 گوشم سراپا من خب: گفت زن .نشست چرمی مبلی روي و داد تکان سر یزدان
 اریخت طول در بیغیرت مردان تمام مانند او و بردند را زنش میگفت باید؟ میگفت باید چه .شد خشک یزدان دهان
 ؟ بود گر نظاره تنها

 .دارد نگه را سایه میخواست تنها او !نه؟ کند تبرئه را خودش که میکرد متهم را سایه خیانت بخاطر
 ؟ بگید چیزي نمیخواید -

 ادگستريد کارمندان خب .نگیرد را وقت میگفت تعجیل با بلکه نمیماند منتظر حوصله با کسی بود دادگاه در اگر
 ؟ کردید ازدواج شما: گفت مقدمه بی .گرفت را تصمیمش ... وکلا و میگیرند حقوق دولت از

  !کردید ازدواج شما بودم شنیده: گفت طعنه با و شد متعجب زن
 یزدان ؟کند خاستگاري تا بیاید او دفتر به که بود بیکار آنقدر یزدان یعنی؟ بود کرده فکر چه خود پیش زنک

  !ندید سئوال با منم سئوال جواب ... اینجام همین براي: گفت جدي
 نکردم ازدواج نه: گفت بود خورده جا که زن

 دوسش که کسی شدن شریک ... اشتراك مزخرف حس ... نمیکنید درك منو حس پس -: زد پوزخند یزدان
 دیگه یکی با داري

 ... نشدید مشترك کسی با رو چیزي حالا تا چون شاید: گفت بود شده قضیه متوجه که زن
 شدم شریک دیگه یکی با پدرمو قبلا من -: پرید زن حرف میان حوصله بی یزدان

 .کند مطرح را اش خواسته خود یزدان تا شد منتظر و نگفت چیزي زن
 میدونم عواقبشم ... کنم شکایت ازش خیانت جرم به میخوام -
 ؟ چرا -

 شما هب“ بگوید خواست؟ نیوفتد پس تا بگیرد پیش دست که؟ چرا واقعا .کشید دست ریشش بر کلافه یزدان
 اي نتیجه چه منتظر که بدونم میخوام ... میپرسم موکلام تمام از سئوال این -: داد ادامه زن که ”نیست مربوط
 شکایتشون از هستن

 هیچی -
 ؟ چی: گفت مبهوت زن



 کردم خیانت بهش من: گفت و کشید ریشش بر دست دوباره یزدان
 .ودب قضیه این بر تاییدي مهر کردنش بیان صراحت با اما است لغزیده پایش یزدان شد مشخص تر پیش گرچه

 داشتنش نگه براي باشم داشته محکم چیز یه ... بمونه میخوام چون میکنم اینکارو -: داد ادامه مرد
 کرده متهمش خیانت به که بمونه مردي با شه حاضر زنی هیچ نکنم فکر: گفت زن

 خیانت که دیده خیانت جنسش هم وقتی هم آن کند کار جنسش هم علیه نمیشود حاضر زن میدانست یزدان
 -: ادد ادامه زن !بود کرده معرفی او به را زن وکیل این یاسر که وقتی گفت نیز یاسر به را تئوري این .است کرده

 کنید تعریف برام جزئیات با حالا ... میکنم قبول رو پروندتون حال، این با
  !هستند عجیبی موجودات وکلا

 
*** 

 
 یزن را سایه ها خیلی و بود کرده خیانت سایه به یزدان حالا .میگذشت شان آشنایی از سال دو بودند؛ آبان اواخر

 ... و خسرو ستار، یکتا، یاسر، هلن، یعنی ها خیلی .میدانستند خیانتکار
 .بود دادگاهشان نوبت فردا و بود داده طلاق دادخواست سایه ماه یک این در

 شناآ عجیب هایش شماره .نگریست را گوشی ي صفحه و برد پیش دست خسته .شد بلند موبایلش زنگ صداي
 ... بودند

0912  1 ... 6  905 4 ... 6 11 
 میشنید عقلش در را قلبش تپش صداي .میکرد پردازش به شروع مغزش .میشدند جابجا ارقامش

 بوم بوم بوم بوم بوم“
 فراون دارم دوست

 “ ... بوم بوم
 .میشد جابجا هم حروف !لعنتی .نگریست زننده زنگ اسم به .میپیچید گوشش در هم اي خواننده صداي

 ي د ز ا ن
 چشمش پیش میشدند جابجا حروف .بود افتاده آخرش از منتها قلب اموجی

 ن ا د ز ي
  !بود خط پشت یزدان میرفتند؛ سیاهی هم چشمهایش

 را او دیگر اش وحشیانه تجاوز و مزخرف شب آن از بعد .شد قطع سپس و پیچید خانه در زنگ صداي اندکی
 شب هر/ بیماره و تلخ حس یه تکرار روز هر“ -: آمد یزدان از پیامی که شد خیره گوشی به مبهوت !بود ندیده
 ”تکراره روي خاطراتم تمام

 خواستم/ میوفتم تو یاد و مونده جا پیشم چترت“: افتاد آن ي ادامه به چشمش که کند پاك را پیام خواست
 !”نمیذاره بارون کنم فراموشت

 وقتی حتی داشت؛ دوست را یزدان هنوز که میکرد اعتراف باید !بازي این از بود شده مشروط حالا و بود مبهوت
  !میفرستاد برایش پاپ شعر



 ؟ بله -: کرد وصل را تماس حرص با .درآمد بصدا اش گوشی زنگ دوباره
 ... کنم شکایت ازت میخوام -: پیچید گوشی در یزدان ي خسته صداي
 ؟ جرمِ  به -: کرد منقبض را فکش سایه

 خیانت -
 ؟ چرا وقت اون -: زد پوزخند سایه

  !بمونی که -
 ؟ نیستم خیانتکار مگه؟ چرا: گفت حرص با .لرزید سایه دل

 ؟ هستی -
  !دوختی و بریدي تو والا نمیدونم -: زد پوزخند باز سایه

 يا دیگه مرد به شوهرداري زن اگه بدونی باید معتقدي چیزا این به که تویی -: شنید را یزدان پوزخند صداي
  !جهنم میره کنه فکر حتی
 نهمیک فرقی چه !باختم بودي داده وعده بهم که بهشتی پاي زندگیمو من ... نترسون جهنم از منو -: غرید سایه

 نداشتی هرگز تو که چیزي ... داره رحمی یه خدا حداقل؟ خدا جهنم یا بسوزم تو جهنم تو
  !انصاف بی -: کشید فریاد رحمش اعماق در وجدانش

 
*** 

 
  !سردخانه گذاشت؛ خانه سرد هاي پارکت روي را سرش یزدان
 ... بهشتی و آرام ... باشد لانا صداي مثل مرگ کاش اي که کرد آرزو .میشد پخش the man i love آهنگ
 انگیز غرور بلندي و پستی سراسر

  !لانا ... لانا ... لانا
 ورمجب نداشتند مدارکشان در را بارداري عدم گواهی گفت دادگاه که وقتی بعد ساعت چند .کشید عمیقی نفس
  !پرتو و هامون شاهدان، بهمراه بروند؛ آزمایشگاه به هردو شدند

 سپهر خانوم -
 .بگیرد را آزمایش جواب که کرد دراز دست و گشود را مدارکش ي پوشه در سایه .برخاستند جا از عجله با هردو

 مبارکه: گفت و زد لبخندي زن
 ؟ مبارکه چی: پرسید مبهوت سایه

 مبارکه ... دیگه بارداریتون: گفت زن
 و زاید زن و آید پلشک سه .بود زده چنبره باردار دخترك گلوي در بغض .زد موهایش در چنگ خشم با یزدان

  !درآید ز مهمان
 کوکیمش لحن با مینگریست سایه تیره چشمهاي به که حالی در و برگشت یزدان ناگهان که شدند دور پذیرش از

 ؟ باشه من مال معلوم کجا از: پرسید
  !فطرت پست: گفت خشم با؟ میگفت چه مرد این !آمد می در حدقه از داشت سایه چشمان



 آرام آرام .گرفت سایه از را نگاهش .میخورد تکان وار پیستون یزدان ي سینه .داد تکان تاسف روي از را سرش بعد
 ها پله از و شد خارج راهرو از بسرعت .گرفت فاصله او از بلند هاي گام با و کرد پشت او به سپس .رفت عقب
 ؟ شد چی: پرسید نگران و برخاست صندلی روي از هامون .روان

  !معجزه: گفت هیجان با و ایستاد ها پله ي میانه در یزدان
  !کردي اش دیوانه: گفت و کرد نگاه سایه به هامون .شد ناپدید پله راه میان از سپس
 شدم بدبخت -: نشست پرتو کنار صندلیِ  روي مبهوت سایه .رفت پایین ها پله از یزدان بدنبال سپس

 ؟ شده چی: گفت مبهوت پرتو
 ؟ شده چی میگم توام با: گفت خشمگین پرتو .لرزید سایه هاي شانه
 سپس .شد خیره او قامت به گیج اندکی پرتو .شد دور او از و گرفت را وکیلش شماره او حرف به توجه بی سایه

 ؟ نه نمیشه یعنی -: پرسید اي گرفته صداي با و کشید بالا را اش بینی سایه .رفت بسمتش
 شهمی جاري طلاق ي صیغه ... میشه که شدنش -: شنید را وکیل صداي و چسباند او موبایل به را گوشش پرتو
 باید همیگ شوهرت !کنی صبر فعلا که میکنم پیشنهاد من خب، و ... باشی ش عده تو سقط یا زایمان تا باید ولی
 .راحتترید جفتتون اینجوري ... باشی محرمش زایمان پایان تا بهتره پس ... داري نگه رو بچه
 ؟ اي حامله تو: پرسید متعجب پرتو .انداخت کیفش در را موبایل و کرد زمزمه لب زیر ”ممنونی“ سایه
 برم باید: گفت میلرزید بغض از که صدایی با سایه
 بسمت خشم با .دید را کوچه انتهاي اي نقره رونیز آمد بیرون که ساختمان از .شد روان ها پله از سرعت به بعد

 .تنشس لبش روي لبخندي .افتاد ابریشم کرم کتاب از قسمتی یاد نشست؛ که ماشین داخل .رفت خود پژوي
 ”نیست تو از“: کرد تایپ و انداخت کوچه انتهاي رونیز به نگاهی نیم .آورد در جیب از را اش گوشی
  !کافیست کشیدنش آتش به براي جمله همین

 مه فاصله آن از چشمهایش .آید می ماشین سمت به خشمگین یزدان و میشود باز شتاب با که دید را رونیز در
  !اند قرمز که میزدند داد

 .میافت جریان رگهایش در که غیرت بنام مایعی حجم از بودند؛ زده بیرون قطع طور به گردنش رگهاي
 رمزت روي سایه پاي رسید که اش قدمی چهار به .میداشت بر گام سمتش به استوار و میکشید ریشش بر دست

 ثلم .میخورد تاب و پیچ گردنش روي سیاه شب آن که یزدان زنجیره مثل رفت؛ عقب دلبري با ماشین و رقصید
  !را حافظه این بزنند گه .میکوفت را سایه گلوي که ساعدش

 یشپ فکرش حالا !بود ایستاده کوچه وسط خشمیگن و مبهوت که دید را یزدان آینه از و شد خیابان وارد خشم با
 خواب اتاق تا مریض فکر !ستار و هامون هم شاید؟ پور رحمان استاد؟ بردیا؟ سیاوش؟ نوید؟ میرود کسانی چه

  !همسر روح خانواده، مغز دوستان، قلبهاي اطرافیان، زیر لباس تا .میرود پیش دیگران
 “ !زنده غیر و زنده موجودات بین مرز است؛ خطرناك ویروسی مریض فکر“

 میافت، جریان یزدان مغز در داشت که ویروسی همانی شک که گفت نمیتوان: بودند خوانده راهنمایی دوم سال
 .است مانند بلور و ندارد فعالیتی هیچ بدن خارج در .زنده غیر یا است زنده

 بارتیع .برخورد مطلبی به که کرد جستوجو را عبارتی گوگل در و کرد روشن را اینترنتش .پیچید اي کوچه داخل
  !حقوقی عجیبی کلمات با



 دراین و دهد روي) موارد اکثر در طلاق عدّه(  ماه سه از پیش زایمان اگر که اندگفته عبارت این توضیح در“
 ازدواج بخواهد که کس هر با تواندمی و شودمی جدا قطعی طوربه خود همسر از زن نگیرد، صورت رجوع فاصله
 ”.کند ازدواج زایمان از پیش تواندنمی اما است قطعی همسرش از جدایی ندهد، روي زایمان ماه سه تا اگر و کند؛

 ؟ چه آورد می سرش به بلایی یزدان اگر .میرفت خانه به باید !کرد ازدواج نمیتوان اما است؛ قطعی جدایی
 .ودش جدا او از راحت ندارد جانی امنیت دستش از که این ي بهانه به و کند شکایت او از میتوانست وقت آن !بهتر
 خط یزدان اعصاب روي هایش ضجه و میشکست را سکوت دیوار بر سایه محکم مشتهاي صداي بعد ساعت چند
 .میکشید را بلندش موهاي دست با و کرده جمع شکم در را پاهایش .بود کرده کز اي گوشه مردك، .انداخت می
 .میکرد رها میکشید؛ چنگ به
 .میکرد رها میکشید؛ چنگ به

 ؟ است تاخته سایه تن بر پیشگیري بی شب آن قصد از که میگفت باید
 ؟ است خوشحال نطفه این آمدن وجود به از میگفت باید کشید؛ چنگ به

 ؟ بیاندازند نباید را بچه این که میگفت باید کرد؛ رها
 ؟ است ماندشان هم با فرصت آخرین این میگفت باید کشید؛ چنگ به

  !میگفت باید کرد؛ رها
 دید را سایه کوچک جسم و رفت خواب اتاق بسمت آرام .بود شده خاموش سایه هاي جیغ صداي .برخاست جا از

 نهاد؛ تخت مقابل و برداشت را آرایش میز صندلی .رفت جلو آرام .بود تراس به خیره و نشسته تخت روي که
 ابال وزن و کرد حائل زانویش روي را آرنجش یزدان .میکرد نگاه تراس به هنوز سایه .نشست آن روي خود سپس

 خب -: انداخت آن روي را اش تنه
  !نقطت بی جمال به -: نفرت از پر کرد؛ نگاهش سایه

 ؟ کنی چیکار میخواي حالا -: انگار نداشت آمدن کوتاه قصد زن نشست؛ یزدان لب بر پوزخند
  !بپرسم تو از باید من اینو: گفت تحقیر با سایه

  !نیست من شکم تو چیزي اما -: زد در آن به نیست بیا کوتاه دختر فهمید که یزدان
 باشی داشته اگه البته !نیست مغزتم تو -: کرد کج سر زن

 نم ... جوجه ببین: گفت پیشانی میان ظریف اخمی و شده ریز چشمانی با و شد خم جلو به .گرفت آتش جانش
 ندارم چی و دارم چی بگی بهم که نداشتم نگهت اینجا
 من وقتی !هیس: گفت خشونت با و گذاشت بینی روي را خود ي اشاره انگشت یزدان که کرد باز دهان دختر
 ... کارو این میکنم که میدونی و خونه این به کنم زنجیرت ما 9 میتونم که میدونی؟ خب ... شو خفه میزنم حرف

 جودو دموکراسی اسم به چیزي بعد به این از خونه این قانون توي ... نیست مهم اصلا هم تو نخواستن و خواستن
 ... نخوام من تا نمیدي راه خونه توي رو کسی ... نخوام من تا نمیري بیرون خونه از !منه حرف حرف اینجا ... نداره

 داري اجازه حالا خب ... نخوام من تا نمیکشی نفس واست، کنم خلاصش ... نخوام من تا نمیخوري غذایی هر
 بزنی حرف
 ؟ بگم باید چی: گفت مبهوت سایه

  !چشم -: انداخت بالا ابرو یزدان



 باشه -: داد تکان سر گیج سایه
 نشنیدم -: فشرد محکم را او بازوي مرد

  !چشم -: کشید عقب را بازویش حرص با سایه
 دارم ازت سوالم یه !خوب دختر شدي حالا ... آها -: خندید و کشید عقب یزدان
 ؟ منه ماله -: پرسید استیصال با و کشید ریشش بر دست شد؛ پریشان ناگهان یزدان .داد تکان سر نفرت با سایه

  !میدونم بعید -: خندید دخترك
؟ سیاوش؟ نوید؟ کیه از پس -: ابرویش دو میان انداخت ظریفی اخم یزدان .میشد دریده دانه به دانه ها پرده
 ... هامو شایدم؟ پور رحمان؟ ستار

 ونهگ روي دیگري سیلی که میکرد هضم را همسرش دست سنگینی داشت تازه .شد بسته دهانش نگفته را ”ن“
 تپس -: انداخت می خط اعصابش روي دختر ي ضجه صداي .صورتش به میبارید که بود رگبار بعد نشست؛ اش

 عوضی فطرت
 منو ... بکش ... خدا -: میزد زار وجود تمام با و کوبید می مشت او پهن هاي شانه و ستبر ي سینه به دخترك

  !بکش هممونو ... بکش اینو ... بکش
 کن بس -: کرد زمزمه لب زیر و گرفت سختی به را او دست مچ سنگین بغض با یزدان
 .تساخ آزاد او انگشتان میان از را دستش مچ سپس .نگریست او خیس کهربایی به ایستاد؛ باز حرکت از سایه

 بیرون برو -: کرد زمزمه و بست را چشمهایش
 .شد خارج اتاق از سپس کشید؛ عمیقی نفس یزدان

 
*** 

 
 این میداد انجام که کاري تنها یزدان میدوخت؛ بهم را آسمان و زمین و میکشید جیغ مدام سایه ماه یک این در
 .بزند نشنیدن به را خود و بنشیند اي گوشه که بود
 و بود شده خم جلو به نهاده، پا روي آرنج .بود آنجا هامون حالا و میگذشت سایه بارداري خبر شنیدن از ماه یک

 ”بندازتش بذار“ میگفت
  !دارم دوسش من: گفت اي گرفته صداي با یزدان
 “؟ ندیدي کنعانش چاه در چرا شنیدي، پیراهن بوي مصرش ز“ -: غرید هامون

 “ !نبینم خود پاي پیش در گهی نشینم، اعلی طارم بر گهی“ -: زد پوزخند مرد
 نباشه بات دلش و باشه باش دلت اگه میمري گفت پرتو .بود بقیه نوبت هامون از بعد

 گرفته رو دیگه یکی تن بوي گفت غزل
 سرشه پشت من اشکهاي گفت هلن
 برده رو ناصرا یگانه آبروي زنت گفت یاسر

 بیا پایین شیطون خر از گفت کمند
  !قولت زیر میزنی هروز اینجوري ... نکنی گریه که دادي قول گفت یکتا



 دار نگه مردونگیتو و کن ول زنتو ... نیست تو پیش فکرش دیگه گفت سیاوش
 ببخشش و کن بزرگی تو ... بره بذاره گفت نوید

 فهمیدن همه ... نداره ارزششو بگن بهت که اومدن همه: گفت و کشید عمیقی نفس پرویز ... گفت پرویز
 ؟ کرده عالمت رسواي که موندي زنی پاي امیدي چه با ... خیانتکاره

  ؟بود ندیده یکدیگر کنار در را زوج این که بود سال چند !پدرش همراه به بود؛ نشسته روبرویش مادرش حالا
 ؟ نمیدي رضایت چرا -: گشود دهان خسرو

 .بود جدي و خشک همیشه مثل
  !بکشید بچمو اینبارم نمیذارم ... بچمه -

  !بود حماقت بچه اون داشتن نگه: گفت محزون پروانه
 ؟ نیست بچه این -: غرید خسرو
  !گرفتید تصمیم برام شما همیشه ... دیگه همینه -: زد پوزخند یزدان
 ؟ داري نگهش میخواي: پرسید خسرو
  !میخواد که گفت الان -: نگریست را سابقش شوهر آمیز تحقیر پروانه
  !نمیگم رو بچه: گفت جدي و نگریست یزدان کهربایی چشمهاي به خسرو
 .زد چنبره شده پدر تازه این گلوي بر محکم چیزي

 “ !میشد شسته غسالخانه در فقط که میگذاشتند تن بر زخمهایی خاطرات برخاست؛ پروانه نهاد از آه“
  !نمیمونه -: آورد بیرون رنگی اي نقره ي جعبه و برد جیب در دست خسرو
  !میره بره بخواد اگه زن -: کشید بیرون نخی

 بچهاش به فقط که میمونه سرد جسم یه فقط زنت از که اونوقت ... میره روحش نره خودشم -: زد آتش را سیگار
 به وت میدونی !باشه داشته دوس رو شدنشه زندونی حکم که اي بچه بیاریو شانس اگه البته ... میکنه رسیدگی

 ؟ میرسی کجا
 ارتکن و هست کنارت ... نداري و داري رو عاشقشی که زنی !دیوونگی میگن بهش که بجایی -: زد پوزخند پروانه
  !کنه گرم دیگه یجا سرشو باید مرد بشه سرد که زن ... سرده جسمش و گرم جسمش ... نیست
 خاطرب که اینکه از بهتر کنی زندگی خاطراتش با ... بره بذار داري دوسش اگه -: داد بیرون بینی از را دود خسرو

  !یزدان نمیشن آروم هیچوقت خیانتکارا ... کنی خیانت بهش سردیش
 

*** 
 

  !سایه بارداري از ماه میگذشت؛چهار خسرو و پروانه آمدن از ماه یک و بود بهمن
 گرفتم وقت دکتر از برات پاشو: گفت و شد خواب اتاق وارد یزدان
 عزیزم شو بلند ... سایه: گفت دیگر بار یزدان .نداد نشان العملی عکس سایه

 میخوام -
 ؟ نمیخواي چیو؟ نمیخواي که چی یعنی؟ نمیخواي: گفت اخم با یزدان



  !رو بچه این: گفت نفرت با سایه
 لندب ... نکن دیوونم ... سایه -: کند آرام را خود کرد سعی .کشید ریشش بر دستی .کرد منقبض را فکش یزدان

 برم قربونت پاشو ... شو
  !نمیخوام بچتو من -

 ؟ منه ي بچه فقط؟ من ي بچه -: غرید یزدان
  !بچم هنوز خودم من ... توئه ي بچه فقط ... آره -
 تیمرف بیاي، ... داري فرصت ثانیه سی ... بشی باردار ممکنه میدونستی که تو؟ کردي ازدواج چرا پس؟ اي بچه -
  !منتظرم ماشین تو ... رفتم نیاي ...

 ؟ داري دوسش خونو لخته این واقعا تو: پرسید می و بود نشسته رونیز در سایه بعد ثانیه سی
  !دارم دوسش که معلومه: گفت میدرخشید ذوق از که چشمانی با یزدان

 ؟ کردي لمس وجودشو مگه -
  !دیدم که هاشو نشونه ولی ... نه -

  ؟نمیکنی حس وجودشو وقتی باشی داشته دوسش میتونی چطوري تو ... نیست درك قابل برام واقعا -سایه
  !ببینیش اینکه بدونه داري دوست رو خدا تو که همونجوري -
 ؟ چطوري -

  !ها نشونه درك با -: انداخت بالا را ابرویش یک یزدان
  !نمیخوامش من اما: گفت سماجت با سایه

  !نیست تو منو خواست به این ... سایه: گفت حوصله با یزدان
 هست چرا -
 ... بعد به اینجا از اما بوده؛ بخشیش یه -
  !خوام ... نمی ... رو بچه این ... من -

 بیاد بدنیا باید بچه این ... بزنم دوبار رو حرفی ندارم عادت: گفت اخم با یزدان
 آینده چه ... حسرت عقده، طعم؟ چرکی زخم یه عفونت خون، طعم؟ درد طعم؟ بچشه رو طمعی چه که بیاد -

 از کوهی با باباش ننه عین بچم این !بده دست از رو مادرش و پدر ممکن هرآن که ست بچه این انتظار در اي
 و پسرا ي همه مثل گرگ، یه میشه وقت اون ... باشه انسان نتونه شاید ... میشه بزرگ حسرت و کمبود و عقده

 ... میشه رت قشنگ زندگیشون بچه، یه آوردن بدنیا با کردن فکر پدرمادرشون اونام ... خیابونن تو الان که دخترایی
  !میکنن ظلم بقیه به دارن که نمیدونستن

 ؟ کنی رنگی سیاهتون دید این میشه سایه، -
 ؟ نکنی صدا اسممو انقدر میشه یزدان، -

  !بودي کارم این عاشق روزي یه -: کرد نگاهش مبهوت یزدان
  !بارداریه مزایاي اندر: گفت پوزخند با .زد چنگ دردناکش ي شقیقه به کلافگی با سایه

  !هستی داشتنی دوست گردم، شکم با -: بست لذت با را چشمانش یزدان
 نکن خرم -



  !شدم خرت که بودم من این مشترکمون زندگی مدت تمام -
 .انداخت می چنگ یزدان آشوب دل بر هایش خنده زنگ هم هنوز .زد قهقه طعنه با سایه

 ؟ نداشتید خبر الان تا یعنی: گفت و کرد اخمی دکتر مطب، در بعد اندکی
 بود خواسته نا -: میکرد بازي انگشتانش با زیر به سر سایه
 نآ به نگاهی بگیرد صورت لازمه هاي مراقبت باید بارداري از قبل که موضوع این سر زدن غر کمی از بعد دکتر

 به واي اینجورین که جوونا شما !همه تو اخماتون هنوز چرا ... نداره خطري !که گفتم: گفت متعجب و کرد دو
  !پیرا ما حال
  !زندگیه مشکلاته درگیر فکرمون ذره یه -: زد لرزانی لبخند سایه
  !نداره خطري ... راحت خیالتون رابطه نظر از -: آورد بالا را سرش دکتر
 دش حل مشکلاتمون نصف -: کرد زمزمه لب زیر تمسخر با آمدنشان از بعد بار اولین براي و زد پوزخندي یزدان
  !واقعا

 
*** 

 
 از هک مینگریست خیابان به .بود کرده کز ماشین صندلی روي اي گوشه کرده بق سایه آمدند بیرون که مطب از

 پاي روي دست .نمیگنجید خود پوست در خوشحالی از یزدان !بارید می باران تهران در چقدر .بود خیس باران
 چیز همه بخاطر ... سایه ممنونم: گفت پهنی لبخند با و نهاد سایه

 نکردم کاري که من -
 کاره خیلی مون نی نی حمل -
 کوچولوئه لوبیاي یه هنوز نی نی ... مونده اصلی کردن حمل تا هنوز -

 لوبیام این عاشق چقدر من که آخ -: خندید سرخوشانه یزدان
 ندارم دوست من اما: گفت تفاوت بی اما سایه

 ؟ رو چی: پرسید مبهوت یزدان
 بزرگو تغییر این -
 گرفت نمیشه تغییراتو جلوي -

 هی آدمو مریضا عین؟ مزخرف مرض این چیه ... حاملگی از میاد بدم من اصلا ... میشه چرا: گفت لجبازي با سایه
 داري دوست چیزایی از میکنن منع

 کودکی دوران مثل ... دورانه یه ... ست مرحله یه نیست؛ مریضی بارداري: گفت حوصله با یزدان
 متنفرم زندگیم دورانا تمام از اصلا ... متنفرم کودکیم دوران از: گفت خشم با سایه

 ؟ آشناییمون دوران از حتی: پرسید لبخند با یزدان
 دارم دوست رو بوده تو با آشناییم از بعد که دورانایی تمام بگم باید صادقانه -
 دیگه منه با آشنایی از بعد اینم خب -

 ؟ داري دوست منو تو ببینم، اصلا: پرسید سپس کرد، فکر کمی یزدان .نگفت چیزي سایه



  !؟ داره ربطی چه -
 ؟ نه یا داري ... نده سوال با سوالمو جواب -
 آره -
 ؟ چی یعنی آره -

 ؟ شد خوب ... دارم دوست ... آره یعنی آره: گفت کلافه سایه
 دوست هم منو بچه باید داري دوست منو اگه) افتاد یزدان پیش اش دانشجویی دوران یاد سایه( خب بسیار -

 باشی داشته
  !نیست کار در بایدي؟ باید -
 نانوشتست قانون یه این ... هست چرا -
 میکنم پیروي مکتوب قانوناي از فقط من -
 کردم مکتوبش که تو به علاقم مثل ... میکنم مکتوبش ... نیست مشکلی -
 اونم؟ بشی متعهد بهش حاضري که داري دوست بیشتر خودم از منه، وجود از که رو خونی لخته این یعنی -

 بودي فراري تعهد از خدا ي همیشه که تویی؟ کی
 کن صحبت درست من ي بچه راجبه: گفت بلندي صداي با .آمد جوش به یزدان خون
 ؟ تو ي بچه...خوبه خیلی ... خوبه: گفت ناباوري و بغض با سایه

 وت ... نکردي باورش ... نداري قبولش تو چون ... منه ي بچه فقط اون ... من بچه آره -: کشید فریاد خشم با یزدان
 بشنوي قلبشو ضربان صداي نخواستی حتی
 کردم اورب من ... تویی نکرده قبول که اونی ... منم کرده باورش که کسی تنها اتفاقا -: برد بالا را صدایش هم سایه

 یه نمیخواد اون یزدان، ... نیارمش بدنیا که میکنه التماسم ... میکنه التماسم داره قلبش ضربان صداي با اون ...
 بشنو صداشو هم تو میکنم خواهش ... باشه دیگه یزدان یه یا سایه

 فکر این؟ میکنی فکر سیاه انقدر چرا ... واي سایه، واي -: کشید ریشش بر دستی .کرد منقبض را فکش یزدان
 کن عوض مریضتو

 نمیخوام: گفت لجبازي با سایه
 ؟ خوردي قرصاتو امروز: پرسید خشم با یزدان

 نکن تکرار رو جمله این گفتم بهت صدبار -: کشید جیغ سایه .بود کشیده کبریت باروت انبار در هم باز
 میشم پیاده دار نگه -: کشیدن جیغ به کرد شروع سایه .بود خلوت سرشان پشت .کرد نگاه عقب به آینه از یزدان

  !روانی اتوبانیم تو -
 خودتی روانی ... روانی نگو بمن -: کشید جیغ سایه

 روعش و نهاد پایش روي را سرش .میکشید جیغ سایه .زد را مرکزي قفل سرعت به یزدان .برد دستگیره به دست
  !همیشه مثل بود؛ ترسیده یزدان .صورتش انداختن چنگ به کرد

 ؟ هسای -: برگشت طرفش به یزدان .میداد خنج صورت و میکشید جیغ هنوز سایه .کرد پارك اي گوشه را ماشین
 نیار زبون به منو اسم -: کشید فریاد بغض با .آورد بالا سرش سایه

 عزیزم باشه -: آورد بالا تسلیم نشانه به را دستانش یزدان



 نیستم تو عزیز من ... عزیزم نگو من به -: کشید فریاد هم باز
  !نمیماند زنده وضعیت این با بود؛ کودکش نگران سایه، از بعد .داد قورت را بغضش یزدان
 نم نزدیک: گفت ترسیده لرزان، صدایی با .چسباند در به را خود سرعت به سایه .شد خم سایه سمت به کمی
 نشو

 ؟ میکنی اینجوري خودت منو با چرا ... برم قربونت: نالید یزدان
 نمیخوامش ... نمیخوامش من ... بمیره میخوام -: کرد هق هق زجه با .ترکید سایه بغض
 بگی تو هرچی باشه، ... باشه -: میسوخت اشک از یزدان هاي چشم
 .برد ومهج بسمتش سرعت به یزدان .کوباند شیشه به را سرش سایه که شود نزدیک سایه به کمی خواست دوباره
 دست که بکند را موهایش میخواست .کرد بلندش موهاي در دست .میکوباند شیشه به را سرش همچنان سایه

 بینی از خون .خورد شیشه به محکم سیلی این از سایه سر .آمد فرود سایه سرخ صورت روي و رفت بالا یزدان
 ؟ جان سایه -: زد صدایش آرام .شد خم سایه سمت به .ترسید خیلی !ترسید یزدان .شد جاري کوچکش

 مظلوم دخترك به .خورد فرو را بغضش .شد مچاله یزدان دل .میلرزید بید مانند همسرش لرزان هاي شانه
 از نمیتوان را چیز هیچ هیچوقت که او، ي تیره ي تیره اي قهوه چشمان به نگریست؛ خونی بینی آن با مقابلش

 جلو را دستش .بود اشک از اش سرخی میداد؛ تشخیص سیاه به مایل اي قهوه آن از که چیزي تنها .خواند ها آن
 دنز هق به شروع .راند عقب را دستش خشونت با سایه که کند پاك را او ي گونه روي بیرنگ مرواریدهاي تا برد
 بشکنه دستم) زد هق( بخشید ... ببخشید: گفت بغض از لرزان صداي با .شد جاري هم یزدان هاي اشک .کرد
 )کوبید صورتش به محکم( خوردم گه ... بشکنه دستم ... کردم غلط: داد ادامه یزدان .گرفت شدت سایه هق هق

 میبخشیم بگو) کوبید هم باز( ... ببخش
 به را او صداي یزدان .شد خارج دهانش از نامفهموي صداي تنها اما نزن بگوید هق هق میان در خواست سایه

 کن بس -: رفت سمتش به سایه .کوبید صورتش سرو روي وقفه بی و کشید نعره خشمگین .کرد تعبیر ”نه“
 کن سب -: میزد زجه سایه .میگفت ناسزا عالم به و میکوبید سفت فرمان و شیشه به را سرش وقفه بی یزدان اما

 بچمون جون ... !خدا ... نزن حرومزاده ... پدر بی نزن ... نزن ... پروانه جون ... کن بس اسمت به رو تو ... یزدان
  !نزن

 .کوباند فرمان روي را سرش یزدان !بود ”بچمون“ ي کلمه شوك در هم خود سایه .افتاد پایین یزدان هاي دست
  !؟ یزدان: گفت گرفته صداي با .شد نزدیکش کمی سایه

 .یدکش جیغ ترس از سایه .شد نمایان اش چهره نمیرخ .کشید عقب را اش شانه و برد پیش دست .نشنید جوابی
 وبانات سمت به .شد پیاده ماشین از .گشود را قفل .کشید جیغ سایه .یافت جریان یزدان بلند پیشانی از خون
 یدادم نشان انگشتانش نوك سرخی .کشید دست لبش روي .چکید لبش روي اي قطره .داد تکان را دستش .رفت
 جلو را خونی دست همان و کرد پاك را هایش لب و بینی بین محل آستین با .دارد خونریزي اش بینی هنوز

 راننده .رفت شاگرد در سمت به .زد ترمز پایش جلو 3مزدا یک بالاخره .یافت شدت اش گریه .داد تکان ها ماشین
 کنین کمک روخدا تو آقا -: زد زجه گریه با سایه .داد پایین را شیشه

 ؟ شده چی: پرسید متعجب مرد
 شده بیهوش شوهرم ... شوهرم -: داد نشان را ماشین لرزان دستی با سایه



 اورژانس بزنم زنگ بدین اجازه -
 ممنونم ... ممنون: گفت تشویش با سایه
 تنش هنوز .برود جلو نمیکرد جرعت .بود فرمان روي همچنان یزدان سر .نگریست ماشین داخل به .رفت عقب

 .گذاشت زانوهایش روي را سرش .نشست بزرگراه جوي لب .میلرزید
 

*** 
 

 وير .بود بیمارستان در آورد؛ بالا را سرش .آمد می الکل بوي .بود گرفته درد گردنش .بود گذشته ساعتی چند
 .بود او ي خیره و باز یزدان هاي چشم .کرد راستش سمت به نگاهی .بود نشسته یزدان کنار در و همراه صندلی

 ؟ بهتري -: زد اي خسته لبخند .نگریست اش پیشانی ي گوشه باند به
 بپرسم باید تو از من اینو -: زد رمقی بی لبخند متقابلا هم یزدان
 و رف موهاي در دستی .نگریست بیمارستان آبی لباس آن در همسرش ي ورزیده هیکل به .رفت تر نزدیک سایه

 ؟ یزدان: کرد زمزمه .بودند شده پخش بالش روي که کشید پریشانش
 ؟ جانم: گفت آرام او همانند یزدان

 هیچی -
 

*** 
 

 سبز ي کاناپه روي یزدان .میرفت تاریکی به رو داشت هوا روز آن .گذشت تاریخی دعواي آن و روز آن از ماه یک
 .بود تلویزیون ي خیره و بود کشیده دراز
 خارج اتاق از زدن عق براي تنها و بود کرده حبس خوابشان اتاق در را خود .نمیرفت دانشگاه که بود مدتها سایه

  !ماهه پنج جنینشان و بود ماه اسفند حالا .میشد
 ي چهره و گشود چشم حضوري حس با !نمیشد اما کند عوض را شرایط میخواست بست؛ را چشمانش یزدان
 ؟ شده چی: پرسید و کرد اخم .دید خود مقابل را سایه نگران
 نمیخوره تکون بچه: گفت ترس با سایه

 ؟ خب: گفت سرد میرفت قنج بچه بابت او نگرانی از دلش ته که درحالی یزدان
 ... میترسم ... میخورد این از قبل -

 ؟ بیمارستان بریم میشه: پرسید بجایش و خورد را اش جمله
 بریم بپوش -: داد تکان سر یزدان

 عوض را شلوارش آمد می بدنبالش زشت اردك جوجه مانند داشت که سایه به توجه بی و رفت اتاق به خود بعد
 خوابیدهن یکدیگر کنار هم یکبار حتی ماه پنج این در .رفت بیرون اتاق از و زد پوزخند .افتاد تخت به نگاهش کرد؛
  !بودند

 بریم -



 هب توجه بی و رفت جلو کنان هن و هن سایه .نکند نگاه او کوچک شکم به کرد سعی و برگشت سایه صداي با
 بازه کفشت بند -: افتاد راه بدنبالش یزدان .شد خارج خانه از و گشود را در .کرد آن در پا کفش مدل
 و ودش خم تا بگذارد پله روي را پایش تا رفت عقب بسختی .برخاست نهادش از آه و نگریست پاهایش به سایه
 سرِ نناگها .کرد بند بستن به شروع یزدان .ایستاد حرکت از متعجب سایه .شد خم ناگهانی یزدان .ببندد را بند

 مانچش به و برخاست جا از شد فارغ بند بستن از که یزدان .فشرد یزدان کتف روي را دستش و رفت گیج دختر
 بریم -: شد خیره او

 خم ورتشص مقابل یزدان .سونگرافی به رفتن براي منتظر و بود نشسته انتظار صندلی روي سایه بعد ساعت یک
 ؟ چته -: شد

؟ هبمیر نمیخواستی مگه -: شد خیره او سرخ هاي مردمک به و کرد کج سر یزدان .ریخت چشمانش به سایه بغض
 ؟ نمیخوایش نگفتی مگه

 دوس باشه مرده اگه ... میرسی آرزوت به داري -: داد ادامه رحمانه بی یزدان .گرفت شدت سایه اشکهاي سیل
 ؟ چجوریه دقیقا کورتاژ میدونی اصلا؟ دوباره کنن کورتاژت داري
 میله ... رحم تو میفرستن رو میله یه -: زد پوزخند یزدان دوخت؛ او چشمان مردمک به را هایش مردمک سایه

 و ركچ مث شد، ریز ریز که خوب !جنین کردن تیکه تیکه براي شده ساخته که بري گوشت تیغ تا چند !نه که
  !من قلب مثل ... تو مغز مثل ... میشه خالی رحم بعد ... بیرون میاد خون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سال چهارشنبه صوریترین:  چهارم و سی فصل
 

 و بود عادي روز یک .چهار و نود سال چهارشنبه آخرین بارداري، پنجم ماه پایان بودند؛ رسیده اسفند اواخر به
  !سالم هنوز جنین

 به ار لیوان .بود نشسته تلویزیون روبروي معمول طبق یزدان .ریخت خود براي آبی لیوان و رفت آشپزخانه به
 .رفت فرو دهانش در آب .بگذارنند هم کنار را سوري چهارشنبه تا بود کرده دعوتشان پرتو .کرد نزدیک دهان
 ؟ باشند هم نوید و هلن نکند



 هب یزدان .گذاشت گوشش روي دست ترس با و کشید هین .افتاد زمین روي شدت با لیوان و شد شل دستش
 آشپزخانه انتهاي جاروي بسمت که حالی در سپس .خورد سایه ي ترسیده ي چهره به نگاهش و آمد آشپزخانه

 نداره عیبی: گفت میرفت
 سطل تو بندازم من بده -: کرد دراز دست و رفت بسمتش سایه .انداخت انداز خاك داخل را ها شیشه خورده بعد

 آشغال
 نمیخواد -: داد را انداز خاك نه و کرد نگاهش نه یزدان
 شیدک عقب اندکی را دستش یزدان .بگیرد او از را انداز خاك کرد سعی و کرد خم اندکی را خود سنگینی با سایه

 به را تشدس بعد .نگریست یزدان به نادم سایه .شد انداز خاك شدن برعکس به منجر که کرد تلاش بیشتر سایه و
 وجل را انداز خاك سرعت به یزدان که بریزد انداز خاك در دوباره را ها شیشه خورده تا شد خم و کرد بند کابینت

 در بغضی .کرد صاف کمر سایه .کرد خالی سطل در را آن حرفی هیچ بی سپس .کرد جمع ها خورده و برد
 کرد دعوتمون پرتو -: کرد زمزمه لب زیر و کرد صاف را صدایش .نشست گلویش
 مادربزرگت ي خونه ببرمت بپوش لباس -: رفت بیرون آشپزخانه از او به توجه بی یزدان

 ... اما -
 نمیکنم تکرار دوباره رو حرفی من: گفت خونسرد برگردد اینکه بی یزدان
 ؟ بریم نمیشه چرا: پرسید سماجت با سایه

 ... شیفتم امشب من -
 من ... من ... من -: پرید حرفش میان خشم با سایه

  !جایی بري ”من“ بی نمیدم اجازه -: پرید او حرف میان نیز یزدان
 بی سایه .شد خیره تلویزیون به و نشست سبز کاناپه روي باز سپس .کرد عوض لباس و رفت اتاق به خشم با بعد

 حرف به شروع مقدمه بی یزدان .میرفتند نانازي خانه به و بودند رونیز در هردو بعد چندي و رفت اتاق به حرف
 میخواد و میشه وسوسه ساده بنظر غذاي یه دیدن با گرفتن رژیم سالها از بعد که دارم رو آدمی حس -: کرد زدن

 مدت از بعد ... میزنه گنده گاز یه میچیننش میز روي وقتی و میده سفارش دردسر کلی با رو غذا ... بخوره کلشو
 میره بین از گرسنگیش کوتاهی

 الاح و میخورده رژیمش از قبل سالهاي که میگیره رو غذایی چشمش: گفت اندازد بی نگاه او به اینکه بی سایه
 قدیمیشه غذاي آوردن بدست و اول غذاي حساب صورت پرداخت هدفش تنها

  !شدي سیر زود چه -: داد ادامه و بست را چشمهایش
  !هیچوقت نبودم گرسنه: گفت تمام رحمی بی با یزدان
 و بودي رژیم !بودي رژیم فقط ... آره: گفت مردمکهایش دور زده حلقه اشکهایی با و گشود را چشمانش دختر

 ... محروم جدید مشتري داشتن از هم رو دادي سفارش که غذایی
 خود در آرام سایه .آمد فرود او دهان روي محکم و شد بلند اختیار بی دستش و داد دست از را کنترلش یزدان
 هگرفت وجدان عذاب .کشید ریشش به دستی .میزد نفس نفس خشم از همچنان یزدان .چسبید در به و شد جمع

 به بهت با .میکشید دست اش بینی به داشت که نگریست سایه به چشم ي گوشه از .کشید ریشش بر دست .بود
 .است شده هرز ها تازگی دستش !؟ بود کرده چه او نگریست؛ او خونی دست



: فتگ پشیمانی با آهسته .میشکست دستش کاش .برداشت کاغذیی دستمال و برد جلو را لرزانش دست سایه
 ؟ سایه
 ببخشید: گفت آرام و رفت فرو خود در بیشتر سایه

 چشمهاي .چسبید در به ترس با سایه .شد خم او طرف به کمی .بزند حرفی خواست کشید؛ تیر هایش شقیقه
  !وت نه ... ببخشید بگم باید من !ندارم کاریت عزیزم، نترس -: نالید درد با .مچاله قلبش و شد گشاد یزدان
 ؟ میاد خون داره هنوز: گفت شرمندگی با .کرد نگاهش هم باز یزدان .انداخت پایین را سرش سایه
  ؟موشه خانوم خورده گربه زبونتو: پرسید دلجویی با .بزند لبخند کرد سعی یزدان .داد تکان را سرش سایه

 میام الان: گفت و زد لبخند اما نشنید جوابی .ایستاد ماشین
 را رد و آمد بطرفش آبی بطري با یزدان .بودند روزنامه کیوسک یک مقابل .نگریست اطراف به تعجب با سایه

 دمخو: گفت اخم با سایه .کشید او بینی روي جدیت با و ریخت دستش کف آب کمی .کرد باز را بطري .گشود
 میتونم
  !نمیگفت خشن اینقدر کاش لرزید؛ سایه دل .کرد نگاهش پشیمانی با یزدان
 .کرد دراز را دستش سایه .گرفت بطرفش را بطري یزدان
  !نداشتند آمدن کوتاه خیال ابرها این !نخیر کرد؛ تر را دستش باران اي قطره

 عدب .ریخت رویش را آب سپس .زد دستش کف به اي بوسه .گرفت را آن یزدان .میلرزید اضطراب از هنوز دستش
 .میبارد تگرگ حالا .افتاد راه ماشین شست را اش بینی سایه اینکه از

 !نمیزنه پله اما میاد بارون اینهمه: گفت حسرت با شد خیره مغلطیدند شیشه روي که قطراتی به یزدان
 وندماغش از میخورن سیلی وقتی حامله زناي فقط چرا: پرسید آرام گرفته صدایی با دهد جوابی اینکه بی سایه
  !بودم نشده اینجوري هیچوقت حاملگیم از قبل تا من؟ میاد خون
 ؟ خوردي سیلی چندبار حالا تا مگه: پرسید شرمزده .شد فشرده هم باز یزدان قلب
  !بار خیلی ... خیلی -: زد زل جلو به روح بی سایه

 ینکها نه بود، سایه پناه باید او !بود زده اش سایه به زخمی میرسید راه از که هرکس کرد؛ منقبض را فکش یزدان
  !کند نثارش اي دهنی تو بقیه مانند
 .میکرد دوري هم هنوز سایه

 و ردب دستگیره به دست سایه .ایستاد اي قهوه در مقابل ماشین !میبارید شدیدتر باران رسیدند؛ نانازي خانه به
 ؟ میاي کی: پرسید آرام

 صبح دماي دم: گفت جدیت با اما رفت قنج توجه این از دلش یزدان
 با و گذاشت او پاي روي را دستش .نیاورد طاقت یزدان دل .شود پیاده خواست داد؛ تکان را سرش آرام سایه

 ؟ میبخشی منو: گفت پشیمانی
 یکس .کند دور خود از را او پرمهر دستهاي لذتبخش گرماي آمد نمی دلش اما .بکشد کنار را پایش خواست سایه

 ؟ گرماش بخاطر فقط: کشید فریاد درونش
 سپس !توام خوب خیلی: زد نهیب سایه

 نیست مهم -: کرد زمزمه



  !شی جدا ازم دلچرکین ندارم دوست ... هست چرا: گفت کلافه یزدان
 ؟ برم نذاشتی چرا -: کرد زمزمه آرام هم باز .شد خیره روبرو به سایه
 واستممیخ: گفت شرمگین و نادم یزدان .شوند قبر نبش خاطرات بهاره، باران این در که بود براین قرار اینکه مثل

  !دارم نگهت
  !؟ هرقیمتی به -: بود شده قرمز اش بینی کرد؛ نگاهش بغض با سایه

  !بود آزاردهنده ماشین، سقف با آب قطرارت ي وحشیانه برخورد صداي
 هر به موندن زنده براي که بودم سقوط حال در آدم یه مثل من ... قیمتی هر به ... آره -: غرید خشمگین یزدان
 میزنه چنگ طنابی

  !؟ باشه پوسیده طناب اون اگه حتی -: شد سرازیر اش گونه روي سایه اشکهاي
  !دارم دوست من سایه ... باشه خاردار سیم اگه حتی -: کشید عربده یزدان
 ببخشید: گفت پاك و کودکانه مظلومیتی با .بودند قرمز اش تیره چشمهاي .کرد پاك را اشکهایش سایه

 ؟ چی واسه: پرسید کلافه یزدان
 واسه ... میشی کارایی همچین به حاضر که میدم زجرت اونقدر اینکه واسه ... میشم آزارت باعث اینکه واسه -

 یشیم مجبور تو و میکنم بحث باهات اینکه واسه ... میخواي صلاحمو تو که صورتی در میکنم مخالف باهات اینکه
 ... اینکه واسه ... دهنی تو با شده اگه حتی کنی ساکتم یجوري
 حیوون مسخرت ببخشیداي این با انقدر ... نیار روم به نامردیمو ... لعنتی بسه بسه، -: کشید فریاد کلافه یزدان
  !بمونه سالم بذار شد؛ شروع سالم اولش ما زندگی سایه، ... نکش رخم به بودنمو

 ؟ نشه تموم سالم اگه حتی -
  !لحظه این ... الانه مهم ... نشه تموم سالم اگه حتی -

 باشند؛ ریخته یزدان خشم آتش روي یخی آب سطل انگار .زد لبخند سایه
 .شد آرام ... شد رام ... شد نرم

 نندازن پات زیر چیزي اي ترقه یهو ... شررن الان هاي بچه ... باش خودت مواظب: گفت آهسته سایه
 کاسکو نده، تحویل خودم به حرفامم ... مواظبم ... نترس -: خندید یزدان
 گوتان اوران -: میکرد بخشش طلب زود چه و میبخشید راحت چقدر .خندید سایه

 خداحافظ: گفت آرام سایه .زد قهقه بلند یزدان
 خدانگهدار: کرد زمزمه آرام و نگریست رفتش راه وار پنگوئن به زد؛ لبخندي یزدان .شد پیاده ماشین از و

 .شد روبرو خواب غرق ي سایه با رفت نانازي خانه به که وقتی بعد ساعت چند
 دست نرمش موهاي روي آرام .بود شده ها بچه دختر مانند میکرد؛ نگاه خوابش در اش چهره به عشق با یزدان
 و ردک او به گیجی نگاه .شدند باز چشمهایش و خورد تکان سایه هاي پلک .بوسید را اش شقیقه شد؛ خم .کشید

  !؟ یزدان: گفت اي گرفته صداي با
 ؟ دلم جان -: کرد نوازش را اش گونه یزدان
 ؟ اومدي کی -: نشست سرجایش سرعت به .شد درشت سایه هاي چشم
 ؟ چطور !الان همین -: داد توضیح متعجب یزدان



 ؟ نشده طوریت؟ خوبی: پرسید نگران سایه
  !؟ باشه شده طوریم باید مگه: پرسید خنده با یزدان
  !شکرت خدایا واي -: بست را هایش چشم سایه

 ؟ خوبه حالت تو سایه: پرسید متعجب یزدان
 تو میومد داشت قلبم ... میومد ترسناکی صداهاي ... بود سوري چهارشنبه دیشب -: رفت فرو او آغوش در سایه
 دهنم
 ... گذاشتم تنهات ببخشید: گفت شرمندگی با یزدان
 بودم تو نگران -: کرد قطع گونش روي اي بوسه با را او حرف سایه

  !میدیا جواب سوال با منو سوال باشه آخرت بار -: کرد محوي اخم سایه .زد لبخند مبهوت یزدان
 ... شد گم موهایش میان بوسه .داد تکان را خواب در سرش سایه .بوسید را او موهاي روي و شد خم سپس

 
*** 

 
 .بود شیفت هفته در شب دو یزدان و بود هشتم ماه در حالا !گذشت ازدواجشان از سال دو .شد تمام اردیبهشت

 .مددرآ بصدا آیفون زنگ که شد پیامها لیست وارد .بود مطب حالا یزدان .برداشت میز روي از را اش گوشی کسل
 جاآن نوید کرد؛ خشکش جا در آیفون بر شده هک تصویر و برخاست جا از .کند خرید ناهار براي بود رفته نانازي

  !؟ میخواست چه
 ؟ بله -: برداشت را گوشی تردید با
 سایه دارم کارت -

 و باشد کرده خیانت اگه حتی بود شوهرش یزدان .شد عوض نظرش یزدان حرفهاي با کشید؛ عمیقی نفس سایه
  !ینمتبب نمیخوام دیگه ... بیرون برو من زندگی از لطفا ... ندارم حرفی تو با من: گفت قاطع !شوهرش دشمن نوید
 ؟ کردم چیکارت من مگه: پرسید مبهوت نوید
 روان بمالید، حلقش بر کارد شبانگه ... گرگی دست و دهان از رهانید بزرگی، را گوسفندي شنیدم“ -: غرید سایه

 “ !بودي گرگ خود عاقبت دیدم چو ربودي، در گرگم چنگال از که ... بنالید روي از گوسفند
 یا ستا آفتاب گرماي از نمیدانست بودند؛ سست قدمهایش .افتاد راه به و کشید آهی .شد خیره روبرویش به نوید

 ي کوچه در آرامش قدمهاي صداي .بود افتاده خیابان آسفالت روي اش سایه !میگیرد آتش دارد که تنش داغی
 بی .بود دیگري ي سایه اش، آمده کش ي سایه کنار در زمین، روي انداخت را خیسش نگاه .میپیچید خلوت
 تهايان که مشکی زانتیاي به داد را نگاهش .برمیداشت گام میشنید سرش پشت از که گامهایی صداي به توجه
 ماشین کنار از .رفت تر جلو .میزدند حرف داشتند که دید ماشین داخل را مرد دو ي سایه .بود ایستاده کوچه
 ردیگ گام یک کنارش ماشین و سرش پشت قدمهاي به توجه بی .شد تر نزدیک ها گام صداي .میگذشت داشت

  !دید که بود تصویري آخرین سفید دستمال و شنید را ماشین در شدن باز صداي سر پشت از .برداشت
 

*** 



 
 .بودند پوشانده اي پارچه با را چشمانش داد؛ تکان را سرش !بیدار یا است خواب نمیدانست بود؛ سیاه جا همه

 شتپ به بود شده بسته دستانش .بزند کنار چشمانش روي از را دستمال توانست نمی میکرد تلاش که هرچقدر
 دايص .میکند چه آنجا نمیدانست .میکرد درد گردنش بود؛ سردش .دهد تکان نمیتوانست هم را پاهایش .صندلی

 قمتعل کفشها که زد حدس تق تق حجم از .کفش تق تق صداي بعد .رسید گوش به چپش سمت از در شدن باز
 انگشت دور را موهایش ي ریشه .نشست سرش روي زمخت دستی .شد تر نزدیک صداها .بودند مرد چند به

 همراه هم سرش و کشید را نوید موهاي مرد .شد جمع درد شدت از چشمانش .کشید قدرت تمام با و گرفت
 گشبزر بینی .شد پرتاب جلو به شتاب با سرش و افتاد جلو ي پایه دو روي صندلی سپس .رفت عقب موهایش

 به بیشتري شتاب با صورتش اینبار .رفت عقب سرش دیگر بار بود؛ افقی سطح .خورد سخت سطحی به محکم
 .کشید وجود اعماق از اي عربده .خورد سنگی سطح
 هر از عدب که صدایی و سطح بودن افقی از .شد دردناکتر قبل بار از اش عربده هربار و شد تکرار اتفاق این بار چند

 گرمی هک کوبید میز به را اش پیشانی مرد آنقدر .میکوبند فلزي میزي به را صورتش فهمید میکرد، ایجاد برخورد
 که صندلی پایه و کشید عقب را سرش مرد .میشد جاري صورتش روي سرش بالاي از که کرد حس را مایعی
 ي همز از را صورتش تا نداشت نا دیگر نوید .شد دهانش وارد لب دو بین ي فاصله از گرم مایع .نشست زمین روي
: گفت زمختی صداي .شد گشوده در ... بعد و شد دور که شنید را مرد هاي گام صداي .کشد هم در آهن شور
 آقا سلام
 سطحی به لگدي صداي بعد، ي لحظه چند .بود داده تکان سر مخاطب، ي”آقا“ شاید نشد؛ شنیده پاسخی هیچ

 را دیگر قدم چند صداي .آمد فرود بازویش روي هیکلش کل .افتاد زمین روي اش صندلی و رسید گوش به چوبی
 روي که بود ها کفش نوك میکرد حس که چیزي تنها: شد شروع میشد، اجرا آقا براي که نمایشی بعد، .شنید
 .بود شده التماس و زجه به تبدیل که خودش هاي عربده صداي و میزد لگد پاهایش میان حتی تنش، تمام

 بسشه -
 مار مثل و کرد گریستن به شروع بود، شنیده که آشنایی محکمء صداي به توجه بی نوید .شد تمام لگدها ناگهان

 .شد اش طعمه نزدیک افعی مار مثل آرام آرام تقی تق .پیچید خود به
 کن باز چشماشو -

 ي باریکه از نور .افتاد دستمال و کرد باز را پارچه ي گره مرد بعد و میکرد احساس سرش پشت را زمخت دست
 صورتش روي را خاصی لزجی و کرد جمع را چشمهایش .خورد چشمانش به روزنامه با شده پوشیده ي پنجره

 دلش .پیچید فضا در پوزخند صداي .بود خود خون از مملو صورتش که میگفت دهانش شور طعم .کرد احساس
 از .کشید را موهایش زمخت دست که برگرداند ناشناخته مرد سمت اندکی را سرش خواست .کند گریه میخواست

 .زد فریاد درد شدت
 آروم ... هیس -

 کرف -: شد اش خونی رخ نیم نزدیک مرد صورت !بزند زار میخواست دلش .بود آشنا نهایت بی اش لعنتی صداي
  !بیاري کم زود انقدر نمیکردم

  !نیوردم: گفت جان بی .میشناخت را او حالا .میدیدش چشم ي گوشه از نوید



 ؟ جدي -: داد بالا ابرو تمسخر با مرد
 .افتاد زمین روي صورت با نوید اینبار .انداخت جلو به را صندلی زمخت، دست مرد و کرد اشاره سر با سپس
 متما نمایش و آمد جلو مرد !زجه به منتهی آلود درد فریاد لگد، صداي شد؛ تکرار باز و آمدند جلو دیگر بار مردها

 کن بلندش: گفت زمخت دست مرد به و زد جیب در دست .شد
 ؟ نیوردي کم که میگی هنوزم -: آورد نزدیکتر را صورتش مرد .گرفت قرار زمین روي دیگر بار صندلی هاي پایه

 آوردم آوردم ... چرا -: ترکید نوید بغض
 آمد می داخل به روزنامه میان از که خورشید نور حتی .پیچید سرد فضاي در آرامش ي قهقه صداي .خندید مرد
 رونبی نخی و برداشت را سیگار پاکت .کرد جیب در دست و رفت عقب مرد .کند گرم را آنجا بود نتوانسته نیز

 ؟ میکنی فکر چی ... ببینم بگو خب -: کشید
 در و رفتگ سیگار زیر را کبریت بعد بگیرد؛ آتش تا کشید اش جعبه به و برداشت کبریتی .گذاشت لب روي را نخ

 یدنو نزدیک دوباره و انداخت اي گوشه را کبریت .زد سیگار به پکی شود خاموش تا میداد تکان را آن که حالی
 ؟ باشه داشته مالمون به چشم کسی میذاریم ما میکنی فکر -: کرد فوت او صورت در را دود .شد
 ؟ ها: گفت میکرد روشن دیگر کبریت که حالی در و زد دیگري پک

 ؟ نه ... برمیداري دختره سر از دست -: گرفت نوید ریش ته نزدیک را روشن کبریت
 ؟ نه -: برد تر نزدیک را کبریت مرد .بود متمرکز صورتش نزدیک کبریت روي تنها نوید مغز

 آره: گفت ترس با .شد داغ آن حرارت از نوید ي چانه
 ؟ نوید چی یعنی آره -: انداخت بالا ابرو مرد

 دست: گفت بگیرد را اشکهایش جلو میکرد سعی که حالی در .نشست نوید نحیف ي شانه روي زمخت دست
  !کنن بس بگو فقط ... برمیدارم

 از هک حالی در و زد سیگار به پکی مرد .شد امیدوار نوید اي لحظه براي .کرد نگاه او ي شانه روي دستهاي به مرد
 شو بکار دست خودت کنه بس میخواي اگه ... نوید منه هاي خواسته جاي فقط دنیا: گفت میشد دور او

 روي صورتش و شد بلند زمین روي از صندلی هاي پایه باز که بود شده خیره در به نوید .شد دور اتاق از بعد
 .نشست زمین

 
*** 

 
 حتی که شد عمیق آنقدر خوابش .بخوابد کرد سعی و کشید دراز اش مجردي دوران تخت روي نوید رفتن از بعد

 .نفهمید هم را نانازي آمدن
 !نوید از اسی ام اس .برداشت آرایش میز روي از را اش گوشی کسل .بود شده شب شد؛ بیدار اس ام اس صداي از

 خوردم کتک مرگ حد سر تا تو بخاطر سایه،: گشود را آن
 هب .درآمد بصدا آیفون زنگ که انداخت تخت روي را گوشی؟ میگفت چه مردك این شد؛ خیره گوشی به مبهوت
 چهره ... نوید ي چهره دیدن با و رفت آیفون بسمت !بود مانده ساعت یک یزدان آمدن تا هنوز شد؛ خیره ساعت

 رد طاقت بی .نداد پاسخی نانازي سوالات به و زد بیرون خانه از حرف بی و کشید اي خفه جیغ ... نوید خونین ي



: گفت ترس با .بود کبودي و مردگی خون از مملو مرد صورت کل .زد را چشمش خون سرخی و گشود را اي قهوه
 ؟ آورده سرت رو بلا این کی

 
*** 

 
 ؟ اومده نوید سر به چی: گفت سلام بی و گرفت را یزدان ي شماره خشم با بعد چندي
  !؟ دیدیش تو -: غرید یزدان

 بده منو جواب -
 ؟ شده حامله نکنه؟ چیه -: شنید را یزدان پوزخند صداي

 ؟ تو جز باشه میتونه کی کار مرگ سرحد تا نوید زدن کتک؟ نه توئه کار -
  !نیست من کار: گفت خونسرد یزدان
  !کیه کار میدونی حتما ولی نیست تو کار اگه: گفت سایه

  !نگو مزخرف -
  !ناصر یگانه یزدان نکن شوخی -: زد پوزخند عصبی سایه

 ندارن شوخی کسی با ناصرا یگانه -: داد پاسخ خونسرد باز یزدان
  !ناصر یگانه ... بود خودش

 .رساند الهیه به را خود و گرفت آژانس نانازي شمار بس سوالات به توجه بی چطور نمیدانست
 پله .گذشت آمد نمی زیبا بنظرش دیگر که بزرگی باغ میان از .شد باز در بعد اندکی .فشرد زنگ روي را دستش

 آشپزخانه داخل به نگاهی .دید خالی را پذیرایی .شد ناصرها یگانه بزرگ عمارت وارد و پیمود را ورودي زیاد هاي
 مقابل که دید را خسرو ي چهارشانه قامت هال، هاي دیوار میان از و گذشت در مقابل راهروي از سپس .انداخت
 .بود دیده باغ میان از شدن رد هنگام را او پس بود؛ ایستاده پنجره

  !سلام -
: گفت میرفت اش همیشگی مبل بسمت که حالی در و داد تکان سري سپس .کرد نگاهش شانه بالاي از خسرو

 داري خونه اصلا ببینم ... بکشی رو چاي زحمت باید خودت ... نمیدونم آشپزخونه از هیچی من و نیست آتنه
 ؟ بلدي
 نمیخورم چایی: گفت کند حرکتی اینکه بی سایه

 ؟ داري شک من خونه چاي سلامت به -: زد پوزخند خسرو
 ؟ دارید شک من داري خونه به؟ چی شما -: انداخت بالا ابرو سایه

 بشین -: کرد اشاره روبرویش مبل به ابرو با دهد را سئوالش پاسخ اینکه بی خسرو
  !راحتم -: شد سینه به دست سایه

 بگو کارتو پس -: داد تکیه مبل پشتی به خسرو
 ؟ آوردید نوید سر رو بلا اون چرا: پرسید سایه

 ؟ منه کارِ  میکنی فکر چرا حالا -: انداخت بالا ابرو خسرو



  !ندارن شوخی کسی با ناصرا یگانه گفت یزدان -: داد پاسخ سایه
  !ندارن شوخی ... گفته راست -: برداشت را سیگار پاکت مقابل میز از و شد خم خسرو
  !وصول بی طلبِ به نداریم عادت ما ... بود حساب خورده یه اون -: داد ادامه و برداشت نخی
  !زدید زمین شاهو پسر انگار که مــا میگید و میکنید پر دهنتونو جوري: گفت حرص با سایه

  !نرسید کسی به خیري بودن ”من“ از؟ مـن بگم و کنم خالی دهنمو -: گرفت کامی و زد آتش را سیگار خسرو
 ؟ دیدید من از چی احترام جز شما؟ بودم کرده چیکارتون من مگه: گفت درماندگی با سایه

 کاري ما راحت، خیالت ... سالمی الان که همینه بخاطر -: کرد خارج بینی از را دودش و گرفت دیگري کام خسرو
  !بشی جدا یزدان از اگه حتی نداریم خونوادت و تو با

 که رو کسی نشده زاده مادر از ... داره فرق پوفیوز مردك اون قضیه -: داد ادامه خسرو که کرد باز دهان سایه
 ... اگه حتی ... بپره هرز ناموسمون نمیذاریم ما ... هم رو بریزه ناصرا یگانه ناموس با بخواد
 خسرو باشه !باشه ... بپرید هرز خودتون -: داد ادامه و پرید خسرو سخن میان که آمد سایه یاد به پرویز حرف
  !میچینشتون باغبون قیچیِ  کنن رشد که هرچقدرم هرز علفاي ... بپرید هرز ... خان

 
*** 

 
  !ماهه نه جنینشان و بود چهار و نود تیر .میگذشت ماه یک نوید زدن کتک از

 او سر به سرش داشت؛ دوست را لحظه این .داشت مشت در را پیرهنش سایه دست بود سایه بالش روي سرش
 از نینج لگدهاي .میکشید نفس را او نفس .دختر ي شقیقه رگ به بود چسبیده اش پیشانی رگ و بود داده تکیه
 زنانه هاي مژه داشت ذهنش و بود دختر ي بسته هاي پلک قفل چشمهایش میخورد؛ خودش شکم به سایه شکم
 این .میلغزید زن موهاي میان دیگرش دست و میشد نوازش زن باریک کمر روي دستش یک .میشمرد را اش

 یزدان -: شد باز اندکی دختر چشمهایش .داشت دوست را لحظه
 جانم -: کرد زمزمه اختیار بی مرد

 ... کردم مرغ تخم سوسیس هوس: گفت آلود خواب سایه
 هاسال از بعد سایه حالا .بود او هاي مرغ تخم سوسیس عاشق مژده !که بودم گفته خورد؛ تکان یزدان دل در چیزي

 با -: زد غلت دختر !بود فامیل مشهور آن پختن در یزدان که غذایی بود؛ کرده را مژده ي علاقه مورد غذاي ویار
 اي شیشه نوشابه و چیپس و باگت نون
 .شد آشپزي به شروع بعد .رفت آشپزخانه به و بوسید را او پیشانی آرام .شد بلند جا از مرد

 شام بیا؟ سایه -: کرد صدا و زد پس را لعنتی خاطرات
 نمیخورم -: رسید گوش به زن حال بی صداي
 اتاق هب خشمگین و برگشت سپس !بود شده کلافه نگریست؛ آشپزخانه هاي کاشی به و آورد بالا را سرش یزدان
 پاشو -: رفت

 نمیخورم !که گفتم -: درآورد پتو زیر از را سرش دختر
  !نداریم نمیخورم اینجا -: زد کنار را پتو و رفت جلو حرص با یزدان



 شکهايا .نشاند میز پشت صندلی روي و کشیده آشپزخانه به را او سپس .کرد بلندش و گرفت را زن ظریف بازوي
 بشقاب توي را ها سوسیس بود روزش هر کار که او هاي گریه به توجه بی اما یزدان .کرد باریدن به شروع سایه

 ؟ میخوري ترشیم و خیارشور -: پرسید و گشود را یخچال در سپس .گذاشت
 .گشود را نوشابه در و گذاشت میز روي و آورد بیرون یخچال از را ترشی و خیارشور ي شیشه نشنید که جوابی
 قورت ار گلویش در شده رسوب بغض میکشید؛ ربطی بی خطوط میز روي انگشتانش با و بود پایین سرش سایه
 توئه پیش پسرم که راحته خیالم مردم، روزي یه اگه -: کرد زمزمه و داد

 ؟ میزنی مرگ از حرف مدام چرا: گفت خشم با و گشود چاقو با را نان میان یزدان
 ؟ بدي عادت نبودت به دیگرانو میخواي چرا -: داد ادامه و گذاشت نان داخل خیارشو چند
 کنن عادت باید چون -: کرد زمزمه بغض با سایه

 نان داخل سوسیس میان چیپس چند که حالی در و زد مصنوعی لبخند کند؛ عوض را بحث کرد سعی یزدان
 ؟ پسره که مطمئنی کجا از حالا خب: گفت میزد سس رویش و میگذاشت

 زر رز که هایی بچه دختر از من ... باشه پسر باید ... باشه باید یعنی ... پسره؟ پسر -: کرد زمزمه وار هذیان سایه
 میاد بدم میکنن زر زر که آدمایی همه از ... متنفرم میکنن
 ... نبود پسر اگه اصلا ... پسره عزیزم باشه ... باشه: گفت آرام و گرفت سایه بسمت را لقمه یزدان

 به ار شان جنین سقط فکر نباید .کرد گرفتن لقمه به شروع بزند دیگري حرف اینکه بی بعد .خورد را حرفش
 مد؛آ خواهد بدنیا کودکشان .اندیشد بی حتی کلمه این به نداشت حق سایه .دوباره انداخت می سایه مریض ذهن
  !باشد دختر اگر حتی

 ؟ بزنم دهن -
 ... بدت دهنی از شاید گفتم ... رو نوشابه -: داد توضیح سایه نگریست؛ را دختر گیج

 نمیاد بدم -: پرید حرفش میان یزدان
 ؟ چی خودت: پرسید دوباره بعد و خورد نوشابه از اندکی سپس نگریست؛ چشمهایش به سایه
 ؟ چی من -: کرد اخم مرد

 ؟ نمیخوري خودت: گفت سایه
 بخور تو ... نه -: زد تلخی لبخند یزدان
 ؟ نداریم نمیخورم اینجا نگفتی مگه: پرسید تخس سایه

 ؟ جوجه میدي تحویل خودم به خودمو حرف دیگه حالا -: شد خم بسمتش یزدان
  !اش گونه چال خندید؛ نمکین سایه

 بري میتونی داري دوست اگه: گفت مرد شد تمام که غذایشان
 وير به و شد رخ نیم .ایستاد قدي ي آینه روبروي .رفت اتاق به و برخاست جا از سپس کرد؛ درنگ اندکی سایه

 زد؛ بخنديل !بیاید بدنیا تا است زود هنوز گفت دکتر .بود شده بزرگ خیلی !بود شده بزرگ کشید؛ دست شکمش
  !میکرد عادت میزد لگد تنها که موجودي این به تازه داشت
 وت میکشوندم هم رو دیگه یکی نباید ... بودم لجن غرق من ... کردم اشتباه -: داد تکیه در چهارچوب به یزدان

 ؟ نویده مال نکنه -: لرزید صدایش و خورد تکان گلویش سیبک زد؛ تکیه دیوار به اینبار و شد اتاق وارد



 راچ -: داد تکان خشونت با و کرد یزدان ي یقه بند را دستهایش .برگشت سرعت به سوخت؛ سایه دل در چیزي
 ؟ نمیمیریم

 تاریکی ترس از من چرا؟ واینمیسته تو قلب چرا -: داد ادامه و داد تکان را مرد ي یقه و زد زار وجود تمام با
 ؟ شه خفه و گلوش بیخ نمیپره یچیزي اون چرا؟ نمیکنم کوپ سنگ
 عنتیل این چرا -: زد هق گلو ته از و کوبید شکمش به خشونت با سایه میکرد؛ نگاهش اشکبار چشمهایی با یزدان

 ؟ نمیوفته
 ببین -: گذاشت شکمش روي را یزدان دست
  !میزنه لگد داره -: کرد زمزمه مبهوت یزدان
 نزنه بگو -: کوبید خود شکم به محکم و کرد مشت را یزدان دست سایه

 ... بمیره وبگ ... نخوره تکون بگو -: کوبید خود دست با و نشد تسلیم سایه کشید؛ عقب بسرعت را دستش یزدان
 شه تیکه تیکه بگو

  !بفرستد لعنت مادر به که کسی به لعنت
  !کند فرزند مرگ آرزوي دل ته از که مادري به لعنت
 دمیکن را فرزندش مرگ آرزوي که مادري؟ سرنوشت این بود کسی چه نفرین میلرزید؛ سخت مرد پهن هاي شانه

 آرام سپس کرد؛ نگاهش یزدان .زدن زار به کرد شروع و نشست زمین روي دخترك !نیست خیر دعاي حاصل که
 مرد .خوابید تخت روي یزدان کمک با و نکرد مقاوتی دخترك .کند بلندش تا گرفت را بازویش و رفت بسمتش

 کشید؛ موهایش در دست .بوسید را اش پیشانی یزدان و بست را چشمهایش دخترك .کشید زن روي را ملحفه
 چشمهایش و شد پهن کاناپه روي .رفت بیرون اتاق از و برخاست جا از میداد بیرون را نفسش که حالی در سپس

  !کند حس دیگر بار را بچه لگدهاي میخواست دلش بست؛ را
 

*** 
 

 مبهوت یزدان .میکرد زمزمه چیزي لب زیر پسر .میدید را کسرا ي چهره تنها بود؛ دود از مملو اطرافش تمام
 ؟ چی: پرسید
 هلاکت -: شد بلندتر کسرا ي زمزمه
 ؟ کسرا میگی چی: گفت ترس با یزدان

 میشید هلاك همتون ... میشید هلاك ... راهه تو هلاکت: گفت وار زمزمه و رفت عقب گامی پسر
 ؟ کی یعنی هممون؟ هممون -: کرد تکرار لب زیر یزدان
 یزدان کن فرار ... بترس خدا عذاب از -: رفت عقب عقب ترسیده چشمهایی با کسرا
 ؟ مبترس باید چی از !کسرا -: کشید فریاد میشد؛ دورتر و دورتر کسرا .شود نزدیک او به تا برداشت گام یزدان
 بترس خدا عذاب از ... یزدان کن فرار -: میشد شنیده ماورا از صدایش هنوز اما میشد دور کسرا
 ... بترس



 چی :پرسید ترس با .بود چشمانش مقابل سایه ي کرده عرق صورت .گشود چشم گیجی با کشید؛ بلندي هین
 ؟ شده
  !دارم ... درد: گفت منقطع سایه
 ؟ رسیده یکبار دقیقه پنج به؟ گرفتی زمان -: شد خیز نیم

 آره -: نشست یزدان کنار کاناپه روي سختی به میفشرد هم روي را چشمهایش که حالی در سایه
 ؟ نشستی چرا پس -: برخاست جا از هول با یزدان

 سرش روي را شال و سایه دور را شنل .برداشت شالی و شنل و رفت اتاق به میخورد تلو تلو که حالی در بعد
 ؟ شی بلند میتونی -: کرد زمزمه و شد خم مقابلش اندکی .انداخت

 در چطور نمیدانست .زد حلقه زن کتف دور و زانو زیر دست یزدان .کرد نگاهش اشک از سرخ چشمهایی با سایه
 .پارکینگ هم بعد و شد آسانسور وارد گشود؛ را

 و اندچرخ را سوییچ لرزان دستانی با .نشست کنارش خود و نهاد راننده کمک صندلی روي را سایه میدانست تنها
 ؟ میترسید باید چه از نمیرفت؛ کنار چشمش جلوي از اي لحظه کسرا ي چهره .افتاد راه به

 ؟ بود پیش در عذابی چه رسید؛ گوش به سایه ي ناله صداي
 ؟ میشدند هلاك کسانی چه کرد؛ عوض را دنده ”!میشید هلاك همتون“ داد؛ فشار گاز روي را پایش

 ؟ خوبی: پرسید و نگریست سایه ي کرده عرق صورت به ترس با
  !بود خوب خیلی داد؛ تکان تایید ي نشانه به سري گریه با سایه

 نباش نگران -: فشرد را سردش دست تشویش با یزدان .شد درهم دختر صورت درد شدت از ناگهان
 میترسم: گفت بریده میزد نفس نفس درد از که سایه

 یشگیهم کافه ببري منو میخوام -: نگریست مقابلش تاریک خیابان به سایه .بوسید محکم را دختر دست یزدان
 میریم تایی سه یبار -: زد لرزانی لبخند نگرانی اوج در یزدان
 تا دو خودمون فقط ... نه -: کرد نگاهش اشکبار چشمانی با سایه

 تا دو خودمون ... عزیزم باشه -: فشرد را دختر دست یزدان
 بعد یهثان چند .نشاند ویلچر روي بهیاران از یکی کمک به را سایه ... هلاکت رسیدند؛ بیمارستان به !تا دو خودمون

 ”هلاکت“: میپیچید مرد گوش در کسرا صداي و میکشید جیغ دخترك میدوید؛ چرخدار تخت پاي به پا
 ”بترس خدا عذاب از“ میفشرد؛ هم روي درد با را هایش دندان دخترك

 ؟ ایست صیغه چه دیگر هلاکت بود؛ زایمان درد یک تنها این
 دهان در را دستش ي گوشه فکر بی یزدان که بفشارد بهم را هایش دندان دوباره تا کرد باز را را دهانش دخترك

 .میدوید تخت امتداد در پاهایش .نیاورد در را دستش یزدان اما داد تکان را سرش دخترك .گذاشت او
 ته از و برد فرو یزدان دست در میرفت و آمد می که دردي شدت از را هایش دندان بیاورد؛ تاب نتوانست سایه
 جان ... جان -: کرد زمزمه و داد تکیه او ي کرده عرق پیشانی به را سرش مرد .کشید جیغ حلق

 جانم ... جانم ... جانم -: داد ادامه مرد و کرد هق هق به شروع دخترك
 خمی چشمهایش .چرخدار تخت از پاهایش و شد جدا سایه دهان از دستش رسیدند که بیمارستان آخر ایستگاه به
  !میترسید میلرزید؛ فکش .گرفت شدید تپش قلبش و شد بسته در



 ار چشمهایش .دستانش روي را سرش و گذاشت زانویش روي را دستهایش نشست؛ انتظار صندلی روي سختی به
 هلاکت: شد بلند کسرا صداي بست؛
 هلاکت ... کن فرار ... میشید هلاك همتون؟ خدا عذاب ... بترس خدا عذاب از ... شد بیشتر قلبش تپش ... بترس

  !؟ کن فرار بگوید و بیاید خوابش به کسرا سال اینهمه از بعد باید چرا؟ میگفت چه کسرا ...
 

*** 
 

  !مادرش جستوجوي در آمد؛ بدنیا هم ما فرزند
 ام چون ندارد وجود مادر میگفت شان یکی .بودند گفتوگو سرگرم مادرشان رحم در جنین دو که میخواندم جایی

 ینیزم دنیاي به مربوط بحثشان؟ ایم زنده هنوز ما چطور پس ندارد وجود او اگر میگفت دیگري و نمیبینیم را او
 مه را ما دنیا این روزي مطمنم اما ... نیست معلوم ... ما ولی ببیند را مادرش جنین تا میکشد طول ماه نه .بود هم

 مادر ... یافت را مادرش ترین شایسته که من، دختر مانند ... میشویم اصلیمان مادر دیدن به موفق ما و میزاید
 دخترك ي سایه مبارك شدنت

 
*** 

 
 یمژدگون -: پرید بیرون آن از خوشرو زنی و شد گشوده اتاق در .میکرد درد تنش بود؛ گذشته چقدر نمیدانست

 ؟ زنم -: پرید جا از
 خوبه خانومتونم !دوستی زن مرد چه -: زد لبخند پرستار
 لوج را فیلم پس ندارم دوست را اینجایش ... و کرد جیب در دست لبخند با سپس .کشید عمیقی نفس یزدان
 جلو هم را یزدان رفتن حیاط به ... میگذرم عمل اتاق از سایه بیهوش پیکر آوردن و پرستار رفتن از ... میزنم
 .همینطور هم را نوشین و نانازي و پرتو و هامون آمدن ... میزنم

 تکیه نیمکت به را سرش که همانجا بود؛ نشسته بیمارستان حیاط در چوبی نیمکت روي یزدان که آنجا به میرسم
 به لبخند با که حالی در هامون !بود نرفته بالا زمان آن تا .بود گشوده بدنش طرف دور را دستانش و بود داده

 ؟ دیدیش تو: پرسید بود شده خیره گوشی ي صفحه
 آن روي سایه هاي دندان رد و بود سرخ فشار از هنوز دستش .داد تکان منفی ي نشانه به را سرش یزدان

 ؟ سالمه: پرسید شده خشک گلویی با .بود شده تر منظم قلبش تپش میکرد؛ خودنمایی
 جانی بی لبخند هامون؟ باشد برده بدر سالم جان مادرش نفرین و لگد و مشت همه آن میان از کودکش میشد

 اگورپگوري هم ... سالمه هم -: زد
 ؟ میدونی کجا از تو -: زد تلخند یزدان
 فرستاد اپ واتس تو عکسشو الان همین پرتو -: داد او بدست را موبایلش هامون

 .نداختا گوشی به را نگاهش سپس .کرد درنگ ثانیه چند نگریست؛ هامون غمگین چشمهاي به سنگین بغضی با
 سفیدش و باریک گردن .بود خوابیده دهان، در ظریف دست شده، پنهان صورتی کلاه زیر سرخی و کوچک نوزاد



 هاي مژه و بود مانند شوره سفید هاي دانه اندکی چشمهایش ي گوشه .بود پیدا لباس صورتی ي یقه میان از
  !بود رفیق گوشی در عکس یک فرزندش از او سهم .میکرد دلبري بلندش
 ؟ دختره: پرسید و داد هامون دست را موبایل
 پس :گفت و زد تلخی لبخند یزدان !نشد محقق سایه آرزوي داد؛ تکان تایید ي نشانه به سري لبخند با هامون

 شد جور الان از شوهرش
 اشباب که دختري من ... نکن فکرشم: گفت برمیداشت را سیگارش پاك که حالی در و کرد جیب در دست هامون

  !پسرم گل واسه نمیگیرم رو باشی تو
 ؟ نداره عیبی باشی تو پسرت گل پدر اونوقت ببخشید -: انداخت بالا ابرو یزدان
 ؟ گفت چیزي کسی بودي خسرو ناصر پسر تو مگه ... داره فرق داماد: گفت هامون
 ؟ میکشی -: گرفت بسمتش را پاکت هامون و زد نیشخند یزدان
 ؟ مطمئنی: گفت میگذاشت لب روي را نخی که حالی در هامون .داد تکان منفی ي نشانه به را سرش یزدان
 میگیرم بو ... کنم بغلش میخوام: گفت کمرنگی لبخند با یزدان
 هامون که بود برقرار سکوت ثانیه چند .برداشت لبش میان از را سیگار سپس شد؛ خیره روبرویش به هامون
 ؟ میذاري چی اسمشو: پرسید
 بالا شانه بغض با؟ نمیخواهد را بچه هنوز سایه که میدانست هم او یعنی ”!میذاري“ گفت ؛”میذارید“ نگفت

 شد انتخاب روز پنج چار از بعد اهورا اسم -: گذاشت اش شانه روي دست هامون .انداخت
  ”!کردیم انتخاب“ نه ؛”شد انتخاب“

 دیگه بریم ما آقا: گفت بعد داد؛ پاسخ .خورد زنگ هامون موبایل که بزند حرفی تا کند باز دهان خواست یزدان
 شب مردي هر واسه امشب ... میگم تبریک -: فشرد خود به را یزدان و انداخت او کتف دور را بازویش سپس

 سختیه
 “ !است گذاشته جا رفیقش ي شانه روي خیس ي لکه چند که نیاورد خود روي به و بوسید را یزدان ي شانه“

 تکان دست او براي شده، خارج ساختمان از که دید را نوشین و پرتو بعد .شد خیره هامون شدن دور به یزدان
 .شدند خارج بیمارستان حیاط از هامون همراه سپس و دادند

 وارد میداد گوش پایش زیر آنها خش خش صداي به که حالی در و شد خیره پایش زیر زرد هاي برگ به
 برخی از و ناله صداي ها اتاق برخی داخل از .گذشت نالان بیماران و سرگردان همراهان میان از .شد ساختمان

 .آمد می خنده صداي ها اتاق
 با انازين .کرد سلام و راند لب بر جانی کم لبخند .بود ایستاده نانازي چهارچوبش در که رسید اتاقی به تفاوت بی

 اگه اما ... خوابیده تازه سایه ... تنهاست سیاوش دیگه برم منم داخل برو پسرم؟ خوبی ... مادر سلام: گفت هول
 ... که باش مراقب فقط اما بلده خودش ... بده شیرش که کن بیدارش کردن گریه کرد شروع بچه

 نیاره بچه سر بلایی -: آورد پایین را صدایش
 مهايچش به .شد اتاق وارد بعد ایستاد؛ آنجا اندکی .نگریست نانازي شدن دور مسیر به سپس شد؛ مبهوت یزدان
 را بشقل تپش سایه کنار کوچک تخت رفت؛ جلوتر اندکی .صورتش روي اشکهاي رد به کرد؛ نگاه سایه ي بسته



 چموش موجود آن هرگز گویی .بود خوابیده عکسش همانند کودك شد؛ تخت نزدیک گام چند .برد بالا ناگه به
  !میزد لگد که نبود سایه رحم داخل

 واضحتر دیدش و روند کنار اشکهایش تا زد پلک بارها .شد خم تخت روي اندکی .نشست لبش روي لبخندي
 را شا پیشانی شد؛ خم احتیاط با .رفت سایه تخت بسمت سپس نگریست؛ را نوزاد کوچک اندام لحظه چند .شود

 ممنون -: کرد زمزمه لب زیر و بوسید
 و بست را چشمهایش .نشست بود بیمار تخت مقابل که همراه صندلی روي صدا و سر بی و رفت عقب سپس
 شنیده زندگی در که دختري اسامی تمامی کرد سعی سپس ... چیز هر از خالی .کند خالی را ذهنش کرد سعی

 .بیاورد یاد به را بود
 پرید؛ جا از ترس با .ربود چشمانش از را خواب مانندي جیغ ي گریه صداي که میشدند گرم داشتند چشمهایش

 نحیف و نرم تن زیر دست احتیاط با .رفت کوچک تخت بسمت سپس .کرد نگاه سایه ي شده باز چشمهاي به
 ؟ میغلطید سایه بطن در ماه نه که بود عجیبی موجود همان این گرفت؛ جاي بازوانش میان دختر و برد کودك
 ؟ آورد می در را سایه جیغ و میزد لگد شبها که همانی
 ؟ شد بسته اش نطفه نفرینی روز آن در که همانی
 ؟ گرسنست؟ میخواد چی -: نگریست سایه به ترس با یزدان کرد؛ بسته و باز را دهانش دختر
 نمیدونم: گفت حالت بی سایه

 ؟ بپرسم پرستار از برم میخواي -: داد قورت را دهانش آب یزدان !سنگ
  !نیست من خواست به -: داد جواب سرد سایه

 نمیرم پس ... باشه -: گذاشت جایش در را کودك یزدان
  !گریه از میمیره نري اگه: گفت کلامش سردي حفظ با سوخت؛ نوزاد براي دلش سایه

: پرسید ناباور صدایی با یزدان؟ است شده چه یعنی داد؛ تکان سر سایه .کرد نگاهش باز دهان و متعجب یزدان
 ؟ میاد دلت چطور

 ؟ اومد دلت چطور تو: گفت خشم با سایه؟ میکرد گریه داشت مرد میزد؛ برق اش کهربایی چشمهاي
 به ؟نمیشد زخم گلویش میگریست؛ هنوز دخترك .گذاشت تنها نوزاد با را او و رفت بیرون اتاق از خشمگین مرد
  !چیست حنجره زخم بداند نبود بزرگها مانند که او زد؛ پوزخند اش احمقانه فکر
 و برداشت جا از را کودك .بست نمی او چشمان اي قهوه به را دلگیرش کهربایی و بود پایین سرش برگشت؛ مرد

 هب نگاه جاي به سایه .گذاشت کودك دهان در را او ي سینه و داد پایین را زن لباس حرف بی آمد؛ سایه سمت به
 .بود گرفته نشانه را یزدان گریزان چشمهاي کودك

 داشت: گفت یزدان که بودند ساکت .نشست همراه صندلی روي کودك، امن جایگاه از شدن مطمئن از پس مرد
  !گریه از میشد خفه
 ... شب اون میشدم خفه داشتم منم: گفت آرام سایه

  !گریه از -: داد ادامه و زد پوزخند سایه کرد؛ نگاهش یزدان
 ؟ نمیشد صبح چرا خورد؛ تکان مرد گلوي سیبک



 کمقلقل نفساش -: زد غر مینگریست دخترك زدن مک به که حالی در سایه که بود شده برقرار سکوت همان باز
  !میده

  !میزنی غر چقدر -: نشست یزدان لب روي لبخندي
 صداي .کرد دور خود از را بچه سر بیرحمی با سپس نگریست؛ او کهربایی چشمان به و آورد بالا را سرش سایه
 اون بیرون نکش دهنش از هیچوقت: گفت عصبانیت با و گرفت آغوش در را کودك یزدان .شد بلند نوزاد ي گریه
 صاحابو بی ي سینه
 بچته صاحاب بی دوما میکنم بخوام هرکاري اولا: گفت سماجت با و کرد مرتب را لباسش سایه

 بچه بذار: گفت اي شده کنترل لحن با و فشرد هم روي را فکش میداد تکان آرام را کودك که حالی در یزدان
  !میزنیم حرف بعد بخوره، شیر
  !نمیخوام: گفت سماجت با سایه

 شد هلاك میکنم، خواهش: گفت یزدان
  !هلاکت خورد؛ تکان سختی به خود حرف از تنش ناگهان

 در غرق ي چهره به عشق با یزدان .گذاشت سینه زیر را کودك میفرستاد لعنت وجدانش بر که حالی در سایه
 ؟ دواند ریشه وجودش در پدري مهر اینقدر کی زد؛ لبخند دخترش آرامش

 ممنون -
 کمی یزدان .رفت نشانه را حیاط زرد درختان نگاهش و کرد پنجره طرف را سرش دهد را جوابش اینکه بی سایه

 میخوام معذرت -: شد خم جلو به
  !نمیخوره دردم به -: کرد لانه دلیل بی سایه، گلوي در بغض
: رسیدپ تعلل با و نگریست عمیق سایه چشمهاي به سپس شود؛ مسلط خود بر تا کشید اي کلافه نفس یزدان

 ؟ نداري دوستش
 مثل که موجودي این از میشد مگر کرد؛ نگاه .کرد نگاهش خیس چشمان با و گرداند او بسمت را سرش سایه
 ؟ بیاید بدش بود چسبیده را او کوالا
 ؟ باشد متنفر کوچک نوزاد داغ هاي نفس از میشد مگر کرد؛ نگاه
 ؟ نرود ضعف دخترك قلب تپش از دلش میشد مگر کرد؛ نگاه
 ؟ باشد نداشته دوست را ماندنشان هم با ي بهانه آخرین میشد مگر کرد؛ نگاه

 وير خود شد مطمئن او خوابیدن از تا یزدان .خوابیدند و افتاده هم روي شدند خسته که نگریستن از چشمهایش
 .بست را چشمانش و نشست همراه صندلی
 درد از که دید را سایه و گشود را چشمانش .آورد خود به را او اي ناله صداي که بودند شده گرم چشمانش دوباره

 ؟ شده چی -: برخاست جا از سرعت به .میپیچید خود به
 دارم درد -: بست را چشمانش سایه

 بزنن مسکن یه برات میگم پرستار به میرم الان: گفت هول با یزدان
 هیچ مادرها فهمید می چه او“: آمد یادش به ترنج ي جمله .شد خیره کودکشان به سایه .رفت بیرون اتاق از بعد

 ... شوند نمی متنفر هایشان بچه از وقت



 ”.باشد نداشته دوست را اش بچه که نبود دنیا در مادري هیچ ... مادري هیچ
 دامتم توي“

 ثابتم من ، عمرم گنگ پاهاي رد توي هاست سال
 ”عاشقم ولی زندگیمو، ازم گرفتی

  !بود شده صبح بالاخره شد؛ بیدار عرفان صداي با
 ”خوبه چه دنیا ببین گفتی“

 این بود؛ روبرویش ي خیره و بود شده پهلو به که دید را دخترك و چرخاند را نگاهش .بود سایه موبایل از صدا
 ؟ داشت چه لعنتی حیاط

 ”غروبش رنگ حتی است زنده“
 .شد سریز اشکهایش و بست را چشمهایش زن

 “ !خوبه چه شعرا توي ساقی“
 : خواند نونا همراه زیري صداي با دختر

 ”عمومه قتل کارم اینجا“
 : خواند عرفان همراه لب زیر و بست را چشمهایش یزدان

 ”تمومه هجومه“
 .تابید اتاق داخل به خورشید نور

 آخر ساده عاشق میشم من“
 آخر آره، خامت میشم

 من با شه وا شه وا بالت بیا
 ”آخر آره دائم دام میشه

 ؟ چته -: غرید مرد .میکرد نگاهش خصمانه چشمهایی با سایه .کرد قطع را آهنگ و شد بلند جا از خشم با
 ؟ مادر یزدان -

 وشحالیخ با زن .میشد نزدیکشان داشت که پروانه بسمت برگشتند سپس نگریستند؛ را یکدیگر مبهوت هردو
 باشه مبارك -: گشود آغوش
 ؟ چطوري: پرسید یزدان .رفت فرو زن آغوش در و کرد تشکر جانی کم لبخند با سایه

 ؟ نباشم خوب چرا ... اومده بدنیا ام نوه !عالی -: او سمت برگشت لبخند با پروانه
 ؟ اولته اي نوه مگه -: کرد کج سر لبخند با یزدان
  !هست که تو اول ي بچه: گفت خوشحالی لبخند با پروانه
 را موهایش روي سپس .کشید آغوش در را کوچکش پسر و گشود را دستانش پروانه زد؛ تلخی لبخند یزدان
 ؟ باشه ... مبارکه: گفت بغض با و بوسید
 باشه -: داد تکان سر بغض با یزدان

 سلام ... بود چموش پرستاره این چقدر -



: داد جواب پوزخند با یزدان .شدند اتاق وارد نانازي و خسرو اینبار و شد کشیده در چهارچوب به دوباره همه نگاه
 سلام ... خوشگله ولی -

  !لعنت منکرش بر -: انداخت بالا ابرو میشد اتاق وارد که حالی در خسرو .رفت پروانه بسمت و داد جواب نانازي
 ایینپ -: داد توضیح میبوسید را پروانه ي گونه که حالی در نانازي !مرد دو این گري اوبالی لا از زدند؛ لبخند همه

 پرستارا با بودن درگیر که دیدم ناصرو یگانه جناب
 ؟ چرا: پرسید سایه

 ... مملکته مزایاي اندر -: انداخت بالا شانه خسرو
  !کنترله جا همه ... نزن سیاسی حرف -: پرید حرفش میان یزدان
 ؟ عروس چطوري تو -: کرد جیب در دست و زد پوزخندي خسرو
 ممنونم: گفت لبخند با سایه

 براش بمیرم الهی آخ -: رفت نوزاد تخت بسمت بود آمده یادش تازه گویی که پروانه
 شه فدات بزرگ مادر -: کرد بلند را او برد دخترك تن زیر دست

 البته پدرش مادرء: گفت نانازي به خطاب خنده با بعد
 نکنه خدا: گفت لبخند با نانازي
 خط پشت فرامرز داد؛ پاسخ .کرد جلب را همه توجه و خورد زنگ یزدان موبایل !زن دو این بودند خوشحال چقدر

 پدرت -: داد سایه دست را گوشی پرسی احوال و سلام از بعد .بود
 ؟ میکرد غریبی احساس بودن شوهرش والدین کنار از آورد؛ درد را قلبش زن، چشمان در خوشحالی برق
 زدن حرف مشغول ي سایه به بود قفل نگاهش .نشست خسرو کنار همراه، صندلی روي

 ؟ خبر چه -
 هیچی -: داد خسرو به سایه از را نگاهش
 ؟ داري حسی چه ... داده دختر یه بهت خدا؟ هیچی -: انداخت بالا ابرو خسرو
 ؟ داشتی حسی چه تو -: داد حیاط سمت را نگاهش یزدان
 ؟ کی: پرسید اخم با خسرو
  !64/6/4 -: کرد جیب در دست یزدان

 ... داري هنگ نتونستی زندگیتو؟ کردي پدرتو اشتباه: پرسید سپس .کرد درنگ اندکی شد؛ تر غلیظ خسرو اخم
 ؟ نه نمیخوادش !زور به ... کردي پابندش بعد ... کردي خیانت
 نمیدونم -: داد قورت را بغضش یزدان

  !است زده گند که میداد نشان خسرو پوزخند
 ؟ یزدان -

 ؟ جانم: گفت اراده بی و برخاست جا از بود؛ سایه
 .دشو روان اشکهایش قطار داد اجازه و گرداند پنجره بسمت دوباره را رویش بعد .گرفت بسمتش را موبایل سایه

 هب پروانه !بند پنجره پایین چهارچوب به را دستش و کرد پشت همه به یزدان .نشست اش نوه تخت روي نانازي
 دنمیکر کاري هیچکس .ماند خیره سایه کنار کوچک تخت به خسرو .کشید آغوش در را خودش و داد تکیه دیوار



 اذون گوشش تو -: کرد خفه را سکوت صداي رحمانه بی خسرو و گذشت مدتی !میخواند آواز که بود سکوت و
 ؟ گفتید

 تر تنگ پروانه آغوش .بیمارستان حیاط به شد خیره و انداخت پایین را سرش یزدان .گرفت شدت سایه اشکهاي
  !نبود بزرگتري: گفت نانازي .شد
 دهانش پیرمرد !کودك این بود آمده بدنیا غریبانه چه .بغض و بود اشک !... نبود بزرگتري کشید؛ تیر خسرو قلب

 میخونم من: گفت سختی به و گشود را
  !پریناز پدر کیوان، گوش در و بود گفته اذان کمند پدر یلدا، گوش در

 .نهاد خسرو آغوش در و پاشید او آرام صورت به لبخندي کرد؛ بلند جا از نوازش با را ناز نوزاد نانازي
 موفق چگاههی که بود اش نوه اولین کسرا پسر کیوان .بود ناز یاسر، دختر یلدا نگریست؛ اش نوه سومین به پیرمرد

 و خوابی بی رنگ .داشت دیگري بوي و رنگ یزدان فرزند ... اما دختر دومین و بود نوه سومین او .نشد دیدارش به
  !دردانه عزیز پسر ... ناخواسته فرزند سومین ... یکسرانه کتکهاي ... بهانه بی اشکهاي ... شبانه بغض

  !ناصر یگانه خاندان ي نوه سومین فرزندش و بود خسرو فرزند سومین
 به را خود دهان و آورد بالا اندکی را او کوچک جسم .کشید دست دختر لطیف ي گونه روي آرام دست پشت با

 أکبر الله -: کرد نزدیک او چپ گوش
 .کرد کم را سرعتش سایه اشکهاي قطار

 الله الا اله لا أن أشهد ... -
 .زد لبخند تلخی به نانازي .شد آسمان ي خیره چشمهایش و آمد بالا یزدان سر

 الله رسول محمدا أن أشهد ... -
 و براق خسرو صورت !؟ میدید چه .گرداند سابقش شوهر سمت را نگاهش پروانه .نیامد دیگر صدایی .سکوت
 الله ولی علیا ان اشهد -: میلرزید صدایش و بود خیس
 به مربوط پدرش اشک آخرین !سکوت مدتی هم باز شد؛ تیز یزدان هاي گوش !؟ میرخت اشک داشت خسرو
  !بگرید خسرو که بود ندیده هرگز دیگر آن از پس بود؛ جان خانم مرگ

 ”الله الا اله لا ، اکبر الله“ -: داد ادامه بیشتري قدرت با اینبار مرد صداي
 ”نیست یگانه خداي جز خدایی و کنند وصف را او که است آن از بزرگتر خدا“
 

*** 
 پژمرده یاس : پنجم و سی فصل

 
 ”.میمونه آدم یاد همیشه میتپه آدم براي که قلبی صداي“
 
 خواست آنها از غزل .بود نیامده خانه به که بود ماه سه سایه! گذشت ماه دو طلاق برسر دعوایشان آن و روز آن از

 روعش یزدان تلفن .بودند نشسته مشاوره انتظار سالن در هم روبروي یزدان و سایه حالا بروند؛ مشاور پیش به که
 کنم؟ قاطی توام براي یا میزنی حرفی ... شده؟ چی ... بله؟ -: کرد زدن زنگ به



 اظبمو ... میگیرم اومدم ... باشه ... خب؟ -: نگریست چشمانش به عمیق و برد بالا را سرش سایه پوزخند صداي با
 باش شاپرك

  !میزنی پوزخند ... شدي اخلاق خوش: گفت میگذاشت جیبش در را گوشی که حالی در بعد
 مخ جلو به سایه .بازگردد خانه به شده که هم بچه براي او تا بود کرده جدا سایه از را شاپرك پیش روز دو یزدان

  !من پیش بذار رو بچه سرکار، میري که تو -: شد
 نمیشه نچ -

 میدارم نگهش و میگیرم رو بچه بالاخره یزدان: گفت حرص با سایه .برد فرو گوشی در سر بعد
  !سالگی هفت تا فقط -: داد تکان را دستش انگشت دو و آورد بالا اندکی را سرش یزدان
 ... یاسمن؟ بله -: غرید حوصله بی یزدان .آمد در بصدا دیگر بار یزدان موبایل .کرد مقبض را فکش سایه
 کِی؟ ...! چی؟ -: شد حالت بی اش چهره

  ... باشه: گفت جویده جویده بعد بست؛ را چشمهایش
 شده؟ چیزي -: نشست او کنار صندلی روي و رفت جلو سایه .انداخت جیب در و کرد قطع را گوشی سپس
 نانازي؟ خونه بریم کنیم کنسل امروزو قرار میخواي: گفت نگرانی با سایه .شد خیره او به مبهوت یزدان
 خودش کمک با و انداخت یزدان کتف دور دست آرام سایه .داد سرتکان باشد او حرفهاي متوجه اینکه بی یزدان

 .کرد بلند را او
 مرده خسرو: گفت کرد پارك را ماشین سایه که وقتی تنها .نگفت هیچ اي قهوه در مقابل رسیدن تا یزدان
 چی؟: پرسید بهت با .نکرد درك را او حرف معنی شد؛ خیره روبرو به سایه

 کرده سکته -
 اتباه من -: کرد زمزمه بسختی تنها! بگوید چه نمیدانست بست؛ را آن اما بگوید چیزي تا کرد باز دهان سایه

 مدتو این خونه برمیگردم
  !داشتم دوست را او من ولی، ... ولی نبود؛ محبوب هیچگاه خسرو

  .مغموم نانازي کنار در سایه و بود تلفن با صحبت مشغول سایه اتاق در یزدان بعد چندي بگذریم؛
  !کنم چیکار باید نمیدونم -: کرد زمزمه نگرانی، با دختر
 نباش شاپرکم نگران ... نذار تنهاش تو ... رفتن که همه ... مادر نذار تنهاش -: نهاد اش نوه پاي روي دست نانازي

 داریم هواشو شیرخشک و سیاوش منو
 مونهب تنها خونه تو میترسه یاسمن امشبو؟ خسرو ي خونه بریم ما داره اشکالی -: آمد بیرون اتاق از اخم با یزدان

  !هست مهران که هم یکتا ي خونه میکنه، اذیتش حرفاش با یاسر ...
  !میمونم پیشت گفتم ... ندارم مشکلی من -: بود خون غرق حالا که نگریست او کهربایی چشمهاي به سایه

 دست .برخاست جا از سایه .رفت آشپزخانه به ”بزنم غذا به سري یه برم“ گفتن با نانازي .داد تکان سر گیج یزدان
 میمونه؟ خونه ام آتنه: پرسید آرام و نگریست او درهم ي چهره به .نشاند خود کنار و گرفت را یزدان

 برادرش اردشیر، خونه میره -
 ... جفتشون براي ... باشه مامانش پیش شب یاسی نیست بهتر -: پرسید احتیاط با سایه

 ... داري مشکلی تو اگه: گفت مکث کمی با .نگریست عمیق او چشمان به .کرد بالا را سرش یزدان



 کلیمش من ... نه نه: گفت هول با سایه که! اینجا بمونی میتونی داري مشکلی اگه که بگوید خواست می یزدان
 بده دلداریش میتونه ما از بهتر اون ... بهتره باشه مادرش پیش دختر وضعیت این توي میگم فقط ... ندارم

 اما ... بره میتونه خواست هرجا آتنه ... ما ي خونه بیاد شب باید خواهرم که کفش یه توي کرده پاشو اردشیر -
  !هست هیزشم دایی پسر اون که اي خونه بره یاسمن نمیذارم من

 .بودند خسرو ي خانه در سایه و یزدان بعد ساعت چند
 لرزان صدایی با .بچکد اشکی قطره مبادا تا میکند درشت را چشمهایت که آنهایی از کشید؛ لرزانی نفس یاسمن

  !امشب نداره تمومی: گفت تر
 او کتف روي که درحالی یزدان .گذاشت او ي شانه روي را سرش و پیچید یزدان تن دور را دستهایش سپس
  گذرون سر از اینو از بدتر شبایی ناصرا یگانه: گفت میکشید دست
 و خودش نیمرخ روي آباژور نور شد؛ خم جلو به .دهد تکیه تخت به کرد وادارش و کرد جدا خود از را او سپس

 فقودم آرزو و بود زده رگشو آرمان میکرد؟ گریه بالکن تو جون خانوم که رو شبی یادته: گفت .بود افتاده یاسمن
 غلب اتاق همین توي و بود خورده قلبشو قرص خسرو ... میزد زار یکتا بغل تو پریناز و بودم زندان توي من ... بود

  !میگذره امشبم ... گذشت شب اون ... بود خواب
 ؟... حالا اما ... بود بغل اتاق همین توي بابا شب اون: گفت لرزانی صداي با یاسمن
 بابا؟: گفت گنگی ي چهره با یزدان

  !نچسبید اسمش به بودن پدر وقت هیچ ... نیومد بهش بابا وقت هیچ -: زد پوزخند بعد
  !بود بابا من براي اما: گفت یاسمن
 ما از حداقل ... یاسی خوشبختی خیلی تو ... تو براي فقط -: داد گوشش پشت را او چترهاي تلخی لبخند با یزدان

 ! تري خوشبخت
 چرا؟: پرسید یاسی
 چشیدي پدرو طعم هممون از بیش تو: گفت یزدان
 زنده اون اما شم طرد خونه از حاضرم ... باشه اون اما ... باشم دور ازش شما مثل حاضرم -: ترکید یاسمن بغض
 یزدان؟ ... باشه

 جانم؟ -
 خرمون؟ بیخ چسبیده مرگه چرا: گفت غم تمام با یاسی
 نمیشد؟ آنها بیخیال مرگ چرا راستی به .میدادند فشار تیز هاي ناخن با را یزدان قلب گویی

 روش توام شدیم، همه پدر که ما! خسروام من کن فکر -
 میره خودش که وقتی باشی مراقبمون که آورد وجود به رو تو خسرو انگار -: خندید یاسمن

  !نمیره پیش ناصرا یگانه میل طبق چیز همه همیشه خب، اما! نره پروانه که آورد وجود به منو خسرو -
 ونمادرت و یکتا و یاسر و تو ي شرمنده همیشه ... کشیدم خجالت آتنه کار از همیشه -: زد تلخی لبخند یاسمن

 بودم
 خب؟! نیست مادرش و پدر کار مسئول هیچکس -: داد گوشش پشت را او چتري باز یزدان

  !مرگ بر مرگ .کرد لرزیدن به شروع آرام هایش شانه و رفت او آغوش به باز یاسمن



 
*** 

 
  .افتادند راه به زهرا بهشت بسمت بعد و رفتند نانازي و پروانه بدنبال سایه و یزدان روز آن فرداي
 یرنخ ... چیه؟ دیگه تلقین ... چیه؟ ... الو؟ -: داد پاسخ حوصله بی او و رسید گوش به یزدان موبایل زنگ صداي
  !الــو؟...! نمیشه

 میکنه؟ قطع من رو گوشیو: پرسید سایه به رو بعد
 میکنم حالیت -: چرخاند را فرمان خشمگین .کرد منقبض را فکش
  !یـزدان -: زد تشر پروانه
 باش آروم جان، یزدان -: چسبید را دستگیره نگران سایه

 عوضی آشغال -: کوبید ترمز روي محکم را پایش .زد دور و فشرد گاز روي را پایش محکم اما یزدان
 میکنم خواهش ... یزدان -: نالید ملتمس سایه .ایستاد جلویشان هامون ماشین بلافاصله

 پرتو و شدند پیاده ماشین از همزمان سایه و هامون .پرید پایین ماشین از و کشید را دستی ترمز خشمگین یزدان
 - :ایستاد مقابلش هامون .برمیداشت گام اردشیر و آتنه سمت به حرص با یزدان .بودند مانده ماشین در پروانه و

 شده؟ چی ... یزدان واستا
 داخل از پرتو .افزود گامهایش سرعت به هم سایه .شد روانه دنبالش به هامون .زد کنار را هامون خشمگین یزدان

 شده؟ چی -: پرسید ماشین
  !نمیدونم ... پرتو نمیدونم: گفت گیج و برگشت .ایستاد سایه

 خوردي؟ گهی چه تو -: شد بلند یزدان فریاد صداي
 یراردش .آمد آنان سمت به و شد پیاده ماشین از هم پرتو .دوید سمتش به میلرزید اضطراب از که بدنی با سایه
 الاغ بفهم دهنتو حرف -: میکشید فریاد
 اردشیر دار نگه احترامتو: گفت خشمگین یاسر
 میشه؟ چی نداره نگه اگه -: حالا بود شده معرکه بیار آتش آتنه
  !نیومده تو به دیگه فضولیش -: غرید یاسر

  !یاسر بزن حرف درست من خواهر با -: زد فریاد اردشیر
 نکن بیداد و داد مرده بالاسر! هیس: گفت خفه صدایی با خشمگین یزدان

  !میشه سرت چیزا این تو که چقدرم -: زد پوزخند غیض با آتنه
  !نیست مربوط تو به -: کرد نگاهش تیز یزدان

  !گور؟ تو رفت خسرو با توام ادب ... که واقعا: گفت لرزان صدایی با آتنه
  !بوده تاپاله این همیشه اینکه -: غرید خشمگین اردشیر

 اردشیر نگو مزخرف -: کشید فریاد یاسر



 دوما ... میگن درخت به این اولا ... اما ... میگه درست اتفاقا نه: گفت ترسناکی لحن با و انداخت بالا ابرویی یزدان
 از یشترب داري دیگه سوما،! کنیم چیکار میتونیم دیگه مرده که حالا ببین میکردیم؛ رو کارا این بود خسرو وقتی
  !میخوري گوه کپنت
  ما حَکَمِ  بشید شما میخوام: گفت و کرد نانازي به رو یزدان
 چیه؟ بحثتون الان خب -نانازي
  !شدن آش از داغتر ي کاسه اینا ... نخونن تلقین میگیم ما -یاسر
  !بخدا داره قباحت ... اینکارا زشته ... میدونین بهتر که شما خانوم، -اعظم
  !رفت که کسرام ... خسروییم هاي بچه یاسمن و یکتا و یاسر منو قباحتی؟ چه -یزدان

  !کنیم خاك چجوري پدرمونو میدونیم بهتر ما -: داد ادامه و انداخت او به نگاهی نیم یزدان .زد گریه زیر آتنه
  !دیگه بوقیم ما یعنی: گفت بغض با آتنه
  !چیزایی همچین یه -یاسر

 یاسر آقا دار نگه احترامتو -اردشیر
  !پسرم آخه نمیشه جان، یزدان ... کنید صبر ... خوب خیلی -نانازي
  !نمیشه؟ چرا -یزدان
 گناهه -اعظم
  !من پاي -یزدان
 نمیذاره من وجدانِ -مژده

  !روش اینم ... من گردنِ انداختید چیزو همه که شما وجدان، با خانوم: گفت تمسخر با و زد پوزخندي یزدان
 نداشتیم رو دردسرا این کسرا کردن خاك سر ما بابا: گفت اعظم
 بی چه و آسان چه .میگفتند سخن جانش برادر سپردن خاك به از آسان چه زد؛ چنبره یزدان گلوي بر بغض
  !رحم

 شیش جفت ... آوردي شیش جفت -: داد تکان وار تهدید را اش اشاره انگشت و کرد صاف را صدایش یزدان
 کنم چیکارت میدونستم وگرنه ... بود بد اونموقع حالم که آوردي

  !بکن کارتو داري جرئت ... اینجام الان خب -مژده
  !سپردمت خاك به که حیف ... حیف -یزدان
 اینا؟ یا ماست باباي ایشون آقا، -: غرید ناگهان یاسر
  !بگیرید تصمیم شما مرد شما باباي هروقت: گفت مژده به رو بعد

  !بمیره من باباي دارین دوست خیلی اینکه مثل -مژده
 نیست کن ول نکنه خاك زیر رو ما تا ایشون -یزدان
  !هم شما دیگه کنید ول -کمند

 چیه؟ حسابت حرف چته؟ -: رسید راه از کیومرث
 زیاده که حرف -یزدان
 لطفا یزدان، -سایه



 میگه چی ببینم میخوام کن ولش -کیومرث
 میدارم نگه سفیدتو موي احترام حاجی، -یزدان

 حالیته؟ چیزام این تو -کیومرث
  !دیگه کنید ول شمام عمو -یاسر

 جلوت مرد یه وقتی تا ... بزن من به داري حرفی نی؟ سرش تو سفید موي اعظم مگه ... نمیشه ... نچ -کیومرث
 حاجت؟ چه جماعت ضعیفه به واستاده

 گوش به اما است زبانش ورد زشت کلام تکه این کیومرث بود گفته قبلترها یزدان کرد؛ منقبض را فکش سایه
  !بود نشنیده خود

 مرد؟: پرسید مینگریست تمسخر با اطراف به که حالی در و زد پوزخند یزدان
  !نداري؟ قبول مردونگی به منو نکنه -: غرید کیومرث

 ... بودي مرد اگه شما -: کرد منقبض را فکش یزدان
 شده معرکه بیار آتش وسط این که اردشیر .کند منصرف حرفش ي ادامه از را او تا کشید را یزدان بازوي هامون

 نکش خجالت ... بگو: گفت بود
: غرید ریخته، نمک اش کهنه زخم روي شغالی که گرسنه، گرگی مانند .آورد در هامون چنگ از را بازویش یزدان

  !من خدابیامرز باباي به نمیفروختی دخترو بودي مرد اگه شما -
 خدابیامرزتش: گفت لب زیر آتنه

  !بود کاشته دیگري از پس یکی که هایی گل دسته با داشت آمرزش به نیاز خسرو واقعا زد؛ پوزخند یزدان
 میخواست و میکشید نعره بدهد؛ حرف نشان را دندانش و چنگ میخواست قفس در پیري شغال مانند کیومرث

 نامرد؟ گفتی من به لقمه، حروم ... عوضی سگ تخم -: شود ور حمله اش برادرزاده سمت
 جنس اون خوب خودمونیم، ولی: گفت و کرد جیب در دست خونسرد اما یزدان .میداد فحش و میکشید عربده

  !بیامرزم خدا باباي خرید ازت بنجلتو
 انرفتگ خدا: گفت او روبه میکشید بالا کمی را شلوارش که حالی در یزدان .کرد تکرار را عبارت آن هم باز آتنه
 بیامرزه هم رو شما

  !نشه خشک شیرت بپا ... حاجی زیاد زت: گفت و خندید یزدان .میداد فحش و میکشید عربده همچنان کیومرث
  .شد دور مهلکه آن از و میکشید را سایه دست که حالی در بعد

 
 

*** 
 

 در شده حلقه اشک یا بخورد؛ گره کسی نگاه در غمگینش نگاه نمیخواست شاید .زد را اش آفتابی عینک
 ماشین سوار سایه و پروانه همراه .میگذشت کوتاهی مدت پدرش سپردن خاك به از .ببیند کسی را چشمانش

  !مزخرفه اردشیر این چقدر: گفت میچرخاند را رونیز فرمان که حالی در بعد .شد
 نداشت نگه جونم پروانه احترام مرتیکه ... آره: گفت پروانه به لب، زیر اردشیر ناسزاي یادآوري با سایه



 ارهشد و کرد نگاه پروانه به یزدان میکرد؟ بازي نارنجک ضامن با کسی چه .است کرده کاري چه که فهمید بعد
 خورد؟ گوهی چه: پرسید گونه

  !نریز بهم اعصابتو تو ... گفت خواهرش لایق یچیزي ... مادر هیچی: گفت کلافه پروانه
 ... مادر که نشده چیزي: گفت پروانه .برگشت و زد دور خشم با یزدان
 میگذاشت جیب در را آن که درحالی و درآورد را سویبچ .جهید بیرون ماشین از یزدان نشده تمام اش جمله

 پایین بیا -: کوبید شیشه به محکم دست کف با .رفت اردشیر ماشین بسمت
  ”میخواي؟ چی“ :کرد اشاره دست با اردشیر
 میگم بهت پایین بیا -: کشید عربده یزدان
 میکنه؟ داره چیکار: گفت ترس با سایه

 ستر با پروانه .کوفت ماشین کاپوت به خشونت با و گرفت را او ي یقه یزدان شد پیاده ماشین از که اردشیر
  !خدا یا -: کرد زمزمه

 ینماش که شدند درگیر اردشیر و یزدان .کردند فریاد و داد به شروع رسیدند دو آن به مزار سر از که ملوك و آتنه
 از یکردم تقلا که حالی در یزدان .کرد کشیدنشان عقب در سعی و رفت دو آن بسمت یاسر .ایستادند یاسر و یکتا

 کنممی خون پر دهنتو بیاري، کثیفت زبون به منو مادرِ اسم دیگه یبار -: کشید فریاد شود خلاص یاسر دست
 .شد دور آنجا از پسرش تقلاي با اردشیر

  !توام دیگه کن ول -: غرید یاسر
 بگن هرچی مادرم به بذارم که نیستم من غیرتی بی اگه تو: گفت و کوبید یاسر ي سینه به یزدان
  !یزدان بفهم دهنتو حرف -: زد پس را یزدان دست خشمگین یاسر
 خدا رو تو کنید بس -: آمد دو آن میان درمانده یکتا
  !یکتا نکن دخالت تو: گفت او به رو خصمانه یاسر

  !یاسر -: کرد اعتراض کمند
 چیه؟ -: کشید فریاد یاسر

  !مردم جلو رفت آبرومون: گفت درمانده ملوك
  !جهنم به: گفت غلیظی غیض با یزدان
 ... رم حیا خوردي رو آبرو: گفت آتنه .کرد دور اردشیر ماشین از اندکی را یزدان مهران
 و سایه .کشیدش عقب محکم و گرفت را یزدان ي یقه مهران .کشید جیغ آتنه که برداشت خیز سمتش یزدان
 ارهپ افسار: میگفت که آمد می اردشیر صداي .برد رونیز بسمت را یزدان آرام مهران .شدند پیاده ماشین از پروانه
 ... ي پسره کرده
 کنم خفش میخواد دلم -: کوبید ماشین پنجره چهارچوب به آرام را سرش یزدان
 حرص بخور، حرص بکش، عربده هی توام ... میزنه حرف میزنه، حرف میزنه، حرف هی اون: گفت غیض با پروانه
  !بخور
  میام اینا با من برو تو: گفت مهران به رو یکتا
 برید شمام: گفت یاسر به بعد



 این :گفت پروانه .رفت ماشین بسمت حرف بی مهران .شد دور کمند همراه بعد و کرد نگاه یزدان به خصمانه یاسر
 بود؟ چی بازیا دیوونه
  !توام با -: زد داد پروانه .کرد زدن قدم به شروع رونیز کنار در و کرد پشت آنها به یزدان
 اینجوریم؟ من که ناراحتید -: برگشت یزدان
 -: کشید عربده و کرد پرت سایه بسمت را آن .درآورد بیرون جیبش از را ماشین سوییچ و کرد جیب در دست

  !نمیام من
 تري دیوونه همشون از تو -: زد داد پروانه .کرد زدن قدم به شروع خیابان عرض در و برگشت بعد
  !مامان کن بس: گفت آرام یکتا

 مادر دنبالش برو تو: گفت درمانده سایه به رو پروانه
 بزن دور ... مزار سر برگرد بزن دور مهران؟ الو -: میزد داد تلفن پاي داشت حالا که یزدان به داد را نگاهش سایه
 میگم بهت

  !عوضی ي مرتیکه -: کرد قطع را گوشی سپس
 ! من بدبخت شوهر -: کرد اعتراض یکتا

 
*** 

 
 میز روي روشن شمعهاي به مبهوت یزدان .بودند ختم مراسم در حالا .میگذشت خسرو ناگهانی مرگ از هفته یک

 مسجد اتنهاي از مهران .بود کرده غلیظی اخم کیومرث و میکشید دست چشمهایش بر مدام یاسر .بود خیره
 یزدان گوش به را دهانش نیز یاسر .نشست صندلی روي خود و کرد زمزمه چیزي یاسر گوش در .آمد آنها بسمت
 اومده پریناز -: کرد نزدیک
 کجاست؟ الان -: پرسید متعجب یزدان
 مسجد حیاط تو: گفت و کرد کیومرث به نگاهی یاسر

 از پس و رفت جلو .دید آن میان در را زنی و شد مسجد بزرگ حیاط وارد .برخاست جا از و داد سرتکان یزدان
  !نه یا کردم درستی کار نمیدونم: گفت و انداخت بالا شانه پریناز .نشست لبش روي لبخندي روز هفت
  !کردي درستی کار که معلومه: گفت تحکم با یزدان

 دخترته؟ -: کرد اشاره بود پریناز آغوش در که اي دختربچه به بعد
 کیوان: گفت هیجان با سپس .بوسید را او دست و کشید را کودك لپ یزدان .داد تکان سر لبخند با پریناز

 کجاست؟
 اییصد با .زد زانو زده ذوق .شد او متوجه تازه یزدان .کرد اشاره بود چسبیده پایش به که اي بچه پسر به پریناز
 کیوان؟ -: زد لب لرزان

 را وا دست .زد هوا روي را قدم این یزدان .شد نزدیکش کمی سپس .کرد نگاهش کنجکاوي با کسرا، پسر کیوان،
 ! داد می را کسرا بوي گرفت؛ آغوش در را کوچک کیوان .کشید خود سمت و گرفت



 صداي با کیوان! بارها و بارها بویید؛ عمیق را او و برد فرو پسرك گردن در سر بیشتر .میسوخت چشمهایش
 آقا؟: گفت مظلومانه اش کودکانه

  !مامان یزدان، عمو -: داد توضح پریناز
 عمو؟: گفت کیوان
 جان؟ جان، جان، -: میلرزید کمی هم هایش شانه حالا شد؛ بیشتر یزدان صداي لرزش

 کنی؟ ولم میشه -
  !پیش از بیش میسوختند؛ هم هنوز چشمهایش .رفت عقب و کشید عمیقی نفس یزدان

 
*** 

 
 وت جاش: گفت گریه با ملوك .بودند نشسته میز یک پشت رستوران در همه حالا و رسید پایام به هفت مراسم
 نه؟ خالیه خونه
 بدونم که خونه جدیدا نرفتم والا: گفت تمسخر با یزدان
 کو؟ کیومرث: پرسید مژده از و رفت اي غره چشم ملوك
  !نماز رفته -: داد توضیح مژده

 میخونه نماز چاري بیست کرده توبه ما واسه حالا میخورد عرق آفتابه تو دیروز تا طرف -: زد پوزخند یزدان
 میکنی؟ توبه کِی شما -: کرد یزدان بسمت را رویش مژده

 ببندي دهنتو بزرگتر چارتا جلوي بگیري یاد شما هروقت -: کرد مژده به را رویش نیز یزدان
 هستی؟! نیستی که خودت بزرگتر از منظورت -مژده

  !نیومده شما به دیگه فضولیش -یزدان
 که شانسی یه خواهرا برادر ما شکر رو خدا: گفت مقدمه بی یاسر و بازگشت کیومرث که این تا شد برقرار سکوت
 کردیم وصلت اصیلی هاي خانواده با که بود این آوردیم
 ... بودن خوب همشون که حالا تا ... آره: گفت خنده با یزدان .دادند تکان سر مثبت نشانه به یکتا و یزدان

  !همشون
  !میندازي خیلی امشب -: زد یزدان پشت به آرام میخندید مصنوعی که حالی در یاسر

  ... بشیم جمع هم دوره همه دوباره تا بشه کی اصلا بندازم؟ کی نندازم امشب -
 جان؟ عمه نمیگم درست -: داد ادامه و کرد ملوك به رو

 والا نمیدونم -: انداخت بالا شانه حرص با ملوك
  !میره پیش خوب براتون جهت هر از چیز همه ... آوردین شانس واقعا ولی: گفت کیومرث

 میره پیش خوب چیز همه که مدته یه اصلا ... میفرمایید درست: گفت تمسخر با یزدان
 کن تمومش: گفت تحکم با یاسر .بود شده ساکت جمع
 کنم تمومش بخوام که نکردم شروعش من: گفت جدیت با نیز یزدان

 ... دخترمو خودم دستاي با من ... کردم شروعش من ... آره: گفت خشمگین کیومرث



 نبخونی قرآن بجاش ... میکنین مرور رو گذشته انقدر نداره خوبیت ... بابا اي -: پرید حرفش میان هول با کمند
 مرحوم اون براي

 پایش روي میز زیر از سایه دست .مینگریست را عمویش باز بینی هاي پره و دریده نگاهی با همچنان یزدان
 مرگ باعث مستقیم غیر اگر حتی بود؛ مانده سایه که بود خوب چه .داد او لبخند به را نگاهش یزدان .نشست
  !باشد شده پدرش
 نوشین الو -: داد پاسخ و رفت اي گوشه به جمع اي عذرخواهی با سایه .رسید گوش به موبایلی زنگ صداي

  !بیام نتونستم که ببخشید خوبی؟ ... برم قربونت سلام -
 داري زندگی توام بالاخره بابا نه -: شد راهرویی وارد سایه

 بود؟ خبر چه حالا: پرسید نوشین
  !هیچی -

 بود؟ ام مژده -نوشین
 دیگه بود عموش سپاري خاك آره، -

 کرد؟ برخورد چجوري باهاش یزدان -نوشین
  !خصمانه -: آورد یاد به را پنهانش خشم و یزدان رفتارهاي شد؛ خیره روبرو به سایه

 دارن؟ رابطه هم با هنوز: پرسید بعد کرد؛ مکث اندکی نوشین
 نمیدونم -: لرزید صدایش شد؛ فشرده سایه گلوي

 ازشون؟ دیدي چیزي: پرسید غم با نوشین
 هیچ که قسم بخدا .شد اشک از مملو چشمانش و گرفت دهانش جلوي را دستش شکست؛ صدا بی سایه بغض
  !را سایه حال من جز هیچکس و نمیکرد درك را نوشین بهت مهرنور جز کس

 
*** 

 
 صداي .کرد متصل استریو به موبایلش از را Aux .گذشت بود روشن آباژورها نور با تنها که سالن میان از یاسمن
 :پیچید خانه در قربانی علیرضا

 ”است کم هوا نوشتن تو از براي اینجا“
 

 به نجرهپ از سایه .میکرد کمک آتنه به آشپزخانه در داشت یکتا .بود موبایلش با صحبت مشغول تراس روي مهران
  .بود خیره تاریک حیاط

 و زد تکیه او سر به را سرش نیز یزدان .گذاشت یزدان ي شانه بر سر و نشست نفره دو مبل روي یاسمن
 آخرین ي بدرقه از که کمند و یاسر .بود افکن طنین خانه در هنوز قربانی علیرضا صداي .بست را چشمانش

  !یاسمنه شب امشب: گفت داشت هیجان اندکی که لحنی با یاسر .شدند خانه وارد بودند شده فارغ مهمانان
 میخواد؟ چی دلت بگو خب: گفت و انداخت یاسمن ي شانه دور دست یزدان

 بگم؟ واقعا: گفت مظلوم یاسمن



  !اوهوم -: شد خارج لبخند با آشپزخانه از یکتا
 براي ... بخوابیم هم کنار هممون امشب میشه: گفت و ایستاد هال وسط .آمد بیرون یزدان بازوي میان از یاسمن

 شده که یبارم
 بچه وقتی همیشه ... بود حرکت این عاشق جون خانوم -: داد ادامه یاسمن که کند اعتراض کرد باز دهان یکتا

  !میزد لبخند میخوابیدن کنارش هاش
 بودي؟ دیده جونو خانوم لبخند مگه تو -: داد تکیه آشپزخانه در به یاسر

 ”میکنم احساس خود کنار را تو گاهی“
  ایناهاش -: کرد اشاره دیوار روي قاب به سر با یاسمن
 عکسشه فقط این -: آمد او سمت و برخاست جا از یزدان

 ”است کم خوابها دلخوشی چقدر اما“
  !نداره واقعیشون لبخند با فرقی مادارا، عکس توي لبخند -: زد لبخند سایه

 ”است؟ کم بها را آمدنت هنوز آیا“
 اتفاقات این“ .گذاشتند هم ي شانه روي سر دو هر .گرفت آغوشش در ناگهانی خیلی رفت سایه بسمت یاسمن
 ”.بود رفته میانشان از کسی دوباره و بود تنشان سیاه لباس که افتاد می وقتی تنها عجیب

  !ها میشه سرد شب: گفت و آمد بیرون آشپزخانه از آتنه
  !میکنیم زیاد رو شوفاژا: گفت کمند
 بالا از بیارم رو دشکاي برم من: گفت یاسر

 .زد لبخند او به آمد می بیرون سایه آغوش از آرام که درحالی یاسمن .نشست خسرو مخصوص مبل روي یزدان
 تکیه: گفت و آمد بیرون تراس از مهران! بود عجیبی شب چه رفت؛ پنجره بسمت آرام و زد لبخند متقابلا نیز سایه

  !گزند به زد نتوان بزرگان جاي بر
  !کندي دل تلفنت از عجب چه -: زد پوزخند یکتا و کرد نگاهش تفاوت بی یزدان
  !عزیزم -: کرد اعتراض مهران
 ریاس دست از را تشکها و برخاست جا از بسرعت یزدان .آمد پایین کنان هن و هن شده لوله تشک چند با یاسر

 که وختد تشکها به و گرفت تاریک باغ از دیگر بار را نگاهش سایه .کرد پهن یکدیگر کنار در تک به تک .گرفت
  .بودند شده چیده جمعی دسته گور مثل
 :بود آمده ذهنش در که بیتی و زهرا بهشت گورهاي به فروغ نگاه افتاد؛ ”امن پناهگاه آخرین“ یاد

 ”است تبر باغمان درختان سرنوشت که فهمیدم رفت که کلاغی نگاه از من“
 نگاهی سنگینی! خسرو ... روزي و جان خانم و کسرا روزي آرزو، و آرمان روزي بزرگش، پدر روزي مادرش، روزي

 زدانی .کرد لانه گلویش در دلیل بی بغض نگریست؛ را یزدان نگران نگاه و گرفت نگاه گورها از کرد حس که را
  بود؟ چه اش لعنتی کهربایی نگاه در .میکرد نگاهش هنوز
 .آورد پایین ها پله از سختی به را ها ملحفه کمند .دریابد را پاسخش نگذاشت و گرفت قرار میانشان یاسر پیکر
  !خب کمک بیام منم میگفتی تنهایی؟ چرا واي اي -: رفت او بسمت و آمد خود به ناگهان سایه
 داره؟ خر نر اینهمه که اي خونه تو کنه کار زن چی؟ دیگه -: کرد اخم کمند



 خانوم کمند نکنه درد شما دست: گفت مهران
 نکنه درد شما سر: گفت میداد یاسر بدست را ملحفه که حالی در کمند
 ببره خودش رم ها ملافه کرده هوس هرکی اصن: گفت یاسر
 میبرم من بدید بابا -: کرد دراز را دستش لبخند با سایه
  !روئهاب چشت بالا بگه من خواهر به کسی نبینم -: قاپید هوا در یزدان که کرد پرت یاسمن سمت را ملحفه یاسر

  !مخانو سایه بود شما به منظورش کنم فکر: گفت بدجنسی لحن با بود اش گوشی در سرش که درحالی مهران
 پرت یزدان سمت برداشت او دستان روي از بالشی سرعت به سایه .رسید راه از ها بالش با آتنه لحظه همان
 آره؟؟: گفت میکرد
 بکنم غلط من -: داد خالی جا خنده با یزدان
 الشب آتنه .میخندید تنها آنها ي شبانه هاي بازي دیوانه به یاسمن .او براي کشیدن ”هو“ به شروع یاسر و کمند

 که خسرو و کسرا .بود یاسمن دنیا این در او دارایی تنها زد؛ لبخند دخترش به بغض با و داد سایه دست را ها
 چقدر داد؛ حیاط به را نگاهش .رفت پنجره سمت دوباره بعد و گذاشت ها تشک روي را ها بالش سایه! رفتند

 و عور درختان میان که بود خوشحال .انداخت می آینده یاد را او باغ ترسناك تاریکی .بود انگیز رعب درختانش
 و یاسمن ي خنده صداي که بود خوشحال .میکرد روشن را خانه آباژورها نور که بود خوشحال .نبود باد هوهوي

 هب دیگران به توجه بی و اختیار بی را سرش .نشست می اش شانه روي دستی که بود خوشحال .آمد می یکتا
 .نگرفت نگاه باغ از اما .داد تکیه یزدان ي سینه

 میکنی؟ نگاه چیش به -
  !تنهاش و عور درختاي به -: کرد لمس را او دستان سایه .نشست او ي برجسته نیمه شکم روي اش مردانه دست

 “ !است تبر باغمان درختان سرنوشت“ -
 ! را اش تنهایی را، فروغ .بود یادش هم او پس :دوخت او چشمان کهربایی به را نگاهش سایه
 براي !بخوابم خوبی به نتوانستم شب آن در هم من کنم فکر اما آید نمی یادم بود؟ عجیبی شب که بودم گفته
  .بود عجیبی شب مان همه

 بگیرید؟ قلوه و بدید دل صب تا میخواید -
 .شد خشمگین کرده جدایش خلسه از کسی که این از یزدان .کرد جدا او ي سینه از را سرش ترس با سایه

 کنیم؟ چیکار -: توپید مزاحم یاسر به و برگشت
 بوده تونتن اونجا که خاکیی لباساي با میخواید نکنه ... کنید عوض لباساتونو برید -: کرد اشاره ها پله به یاسر

 بخوابید؟
 خاکی شلواز با حاضرم: گفت میکرد اشاره او رنگی رنگی ي چهارخانه شلواري زیر به ابرو با که حالی در یزدان
 اون با تا بخوابم

 مگه؟ چشه -: شد کمر به دست یاسر
 که نمم اونوقت بپوشی اعظمو لباساي شدي مجبور وقتی ... خانوم سایه باشه: گفت یاسر .خندید اختیار بی سایه
 میخندم بهت
  !دور به بلا: گفت میرفت بالا ها پله از که حالی در سایه



 اینا با میخواي واقعا -: کشید هم در چهره و کرد اشاره یزدان لباسهاي به یاسر .شد خیره او شدن دور به یزدان
 بخوابی؟

  !بهتره که کیومرث ي پیژامه از -: داد پاسخ یزدان
  !شو خفه -: شد خشک یاسر ي خنده

 میندازي؟ دستم داري: گفت و نگریست یزدان شیطان ي چهره به سپس .کرد شلوارش به نگاهی شک با بعد
 اج سیبلاش ببین توش بنداز دست یه: گفت میرفت بالا ها پله از و میگذشت او کنار از که حالی در یزدان

  !نمونده
  !میکشمت -: کرد طی را ها پله و شد روان پشتش سرعت به یاسر

 طوس نمیخوام من آقا: گفت یاسر .بودند خوابیدن ترتیب سر بحث مشغول پوشیده خواب لباس همه بعد چندي
  !یزدان و مهران خصوصا ... بخوابم کسی
 اونوقت؟ چرا: پرسید مهران
 نداریم؟ خبر خودمون داریم خار ما نکنه: گفت یزدان
 بخوابم اینجا میخوام من آقا: گفت میرفت پنجره نزدیک تشک بسمت که حالی در مهران

  !واقعا بود کننده قانع: گفت و رفت او کنار تشک سمت یکتا
  !داریم کار هزارتا فردا بخوابید بگیرید -: کشید دراز یکتا کنار تشک روي یاسر

 والا آره -: رفت یاسر کنار کمند
  !بخوابید شما: گفت یاسمن به رو .کرد هدایت تشک سمت را او و گذاشت سایه کمر روي دست یزدان
 کجا؟ -: شد خیز نیم سایه .کشید دراز مادرش کنار سایه، از تشک یک فاصله با یاسمن .شد خارج سالن از سپس
 عزیزم میام الان -: رسید گوش به دور از یزدان صداي
  !عزیزم -: کرد تکرار مسخره به لب زیر یاسر و رسید گوش به مهران ي خنده صداي

  !کوفت -: زد تشر یکتا
 جاي سایه و یاسمن کنار در و شد سالن وارد بود شده مطمئن درها تمام بودن قفل از که یزدان بعد اندکی
 رفتی؟ کجا: پرسید یاسر .گرفت
 بازي دختر رفتم -: دوخت چشم سقف به یزدان
  !میزدم حدس: گفت یاسر

 شب؟ وقت این: گفت مهران
 کی؟ پس -: شد خیره مهران به و داد تیکه آرنجش به خیز نیز یزدان
 یکت تیک صداي تنها را خانه سکوت .نگفت چیزي کسی دیگر .خواباندش او ي سینه تخت گذاشت دست سایه

 سوال یه آقا: پرسید کسی ناگهان که بود باغ درختان پیش هنوز سایه فکر .میشکست ساعت
  !مــهــران -: غرید یکتا

 برام اومد پیش سوال میخوام معذرت: گفت میخورد را اش خنده که حالی در مهران
  !میشد برطرف سوالت میدادي گوش کلاس سر خوب اگه -: گذاشت چشمانش روي را ساعدش یزدان



 و یاهس کمربند با جفتتونو بمونیم خواب صبح فردا اگه: گفت آمیز تهدید یاسر که بگوید چیزي خواست مهران
  !میکنم کبود
 خدا بنده خب بپرسه سوالشو بذار بابا: گفت کمند
 بپرس: گفت خشمگین یکتا
 لطفا باشه آخریش این فقط -: افزود کلافه آتنه

 اینجاییم؟ هممون: پرسید مهران
 ... شم بلند میگه شیطونه -: شد خیز نیم یاسر اینبار
 اینجاییم هممون ... بله: گفت یاسمن .خواباند را او بزور کمند
 دمق باغ تو داره که اونی پس اینجاییم هممون اگه: گفت آوري رعب لحن با و آورد پایین اندکی را صدایش مهران
 کیه؟ میزنه
: گفت بل زیر کمند و شد بلند آتنه ي ترسیده و بلند ”هین“ صداي .ایستاد تپش از سایه قلب ثانیه چند براي

  !یاخدا
  !مهران نگو دروغ: گفت ترس با یکتا و کرد نگاه یزدان به ترسیده چشمانی با یاسمن
 میگه مزخرف: گفت آرامش با و کرد حلقه یاسمن و سایه ي شانه دور دست یزدان
 شبی نصفه کرده اوسکلتون -: خندید یاسر
 مادهآ کمربندمو باید کنم فکر: گفت یاسر .کرد مهران دنبال را خانه کل بالش با و برخاست جا از خشم با یکتا
  !کنم
 لنديب هین صداي که بود شده گرم تازه پلکهایشان .بود فکري در هرکس .شد برقرار سکوت بعد و خندیدند همه

 اب .برخورد یزدان خالی جاي با و برد عقب را دستش بگشاید چشم اینکه بی سایه .ربود چشمانشان از را خواب
 رهخی مقابل دیوار به نشسته، جایش در که دید را یکتا و گرداند چشم .بود تاریک هنوز هوا گشود؛ چشم ترس
 .میکرد خودنمایی کنارش سیاه نواري که رسید خسرو عکس قاب به و کرد دنبال را او نگاه رد سایه .بود شده
 یکتا؟ -: زد صدا متعجب و شد خیز نیم یاسر

 دست و کشید دراز تشک روي یاسر .رفت بیرون سالن از یکتا بعد و پیچید فضا در تلخ بغضی شکستن صداي
 ! میلرزیدند هایش شانه که دید را او سایه گذاشت؛ چشمانش روي

 سیگار او به پشت که بود یزدان .دوخت تراس روي ي چهارشانه پیکر به و برد بالاتر اندکی یاسر پیکر از را نگاهش
 ار در صدا بی .گذشت یاسر و مهران و کمند مقابل از آرام! بود سنگین هنوز شد؛ بلند جا از زحمت با .میکشید

 یزدان -: زد صدا آرام .شد تراس وارد و گشود
 میکنی؟ چیکار اینجا تو -: برگشت بسرعت بود شده غافلگیر گویی که یزدان
 بپرسم تو از همینو دقیقا که اومدم -: انداخت بالا شانه سایه

  !میاد سیگار بوي اینجا ... تو برو -: برگشت یزدان
  !بیاد خب -: نشست تراس فلزي صندلی روي و گرفت فاصله در از سایه

  !بدي شیر بهش تو قراره بده؟ بچه براي نمیدونی یعنی -: کرد نگاهش شانه بالاي از یزدان
  !دیده اینارم از بدتر اون -: زد تلخند سایه



  !منفعته بگیري هرجا ضررو جلوي -: برگشت کاملا یزدان
 ... شد بسته اونجوري نطفش که اي بچه تو؟ میکنی رو چی مراعات -: کرد اخم سایه

 کن بس -
 بگیري؟ ضررو جلوي میخواي اینجوري -: زد پوزخند دختر .کشید سوت سایه گوش دادش صداي از

  !يا دیوانه تو: گفت و باغ به رو برگشت باز یزدان نه؟ یا بگیرد را ضرر جلوي مرد داشت دوست بالاخره زن این
  !گفتم ... اینو نگو گفتم -: بست را چشمانش خشم با سایه

  !کنم خاك رم دیگه یکی فردا نمیخوام ... تو برو: گفت تلخ و کرد نگاهش شانه بالاي از یزدان
 یزدان .رفت مرد بسمت! بیاوري دوام که باشی دیوانه باید .دارد عجیبی هاي بازي زندگی برخاست؛ جا از سایه

 میکنی؟ داري چیکار: گفت متعجب
  !کنم تجاوز بهت نمیخوام نترس -: خندید سایه
 ارسیگ و دوخت او کهربایی چشمان به را نگاهش سایه .میکرد نگاه او مصمم چشمان در یزدان .بود روبرویش حالا

 اخم دانیز .گرفت یزدان صورت مقابل را سیگار آورد بالا را دستش بعد .کشید بیرون او بلند انگشتان میان از را
  !سایه نه -: کرد
 ایدنب توام بده، بچه براي وقتی: گفت .بود شده میش و گرگ هوا گرداند؛ انگشتش دور اندکی را سیگار سایه

  !بکشی
 چرا؟: گفت کند پنهان را ذوقش میکرد سعی که درحالی یزدان .انداخت پایین را سیگار سپس
  بده هم بچه باباي براي چون -: بازگشت صندلی بسمت سایه

  !باشی باباش تو اگه البته: گفت مینشست صندلی روي که درحالی سایه .شد روان او سر پشت یزدان
 ها،کار خیلی از حرفها، خیلی از میکرد؛ گذشت باید .نگریست سایه حالت بی ي چهره به ایستاد؛ سرجا یزدان
 ... ها نگاه خیلی
  !دهنت تو بزنم میتونستم -: نشست سایه مقابل صندلی روي
  !کردي صحبت مرگم راجبه که وقتی داخل برم میتونستم -: انداخت بالا ابرو سایه

  !نرفتی تو ولی: گفت یزدان
  !نزدي توام -: کرد کج سر سایه

  !داشتیمش اول از کاش ... هست که هرچی گذشت؟ چیه؟ اسمش: پرسید یزدان
 ... داشتم من: گفت سایه

  !کردیم اشتباه هردومون سایه، کن بس -: پرید حرفش میان خسته یزدان
 او به یزدان شوهرش، پدر ي خانه بالکن در روزي است قرار که نمیدانست هرگز داد بله یزدان به که روز آن

 ! اند کرده اشتباه که بگوید
 یکندم تماشا آنجا را از آفتاب طلوع روزي که میگفت او به کسی اگر دید؛ را بالکن این بار اولین براي که روز آن

 ! میخندید فرد آن به حتما
 .بود شده تر روشن میش و گرگ هواي .بود کرده روشن را گرامافون که بود یکتا رسید؛ گوش به عارف صداي
 ويب .میشد روشنتر مرد، سر پشت در باغ درختان میشی سبزي .میشد روشنتر چشمانش مقابل یزدان ي چهره



 ندلیص پشتی به یزدان .است نزدیک طلوع که میگفت صبح آبی - سفید هواي .بود اش بینی زیر صبح سرماي
 ايه نرده میان از را نگاهش سایه .است گرفته خوابش میگفت اش بسته چشمهاي برد؛ عقب را سرش و داد تکیه

 هک میگفت میشد؛ تر روشن که درختانش سبزي .بود امیدآور حالا نبود؛ آورد رعب دیگر باغ :دوخت باغ به تراس
  .راهند در تري خوب روزهاي

 و رفت تر جلو بعد .نگریست خوابش در غرق ي چهره به میگذشت یزدان کنار از که حالی در و برخاست جا از
 و برد بالا آنها ي تنه از کندي با را نگاهش .شد روشن روشنء درختان سبزي .گذاشت ها نرده روي را آرنجهایش

 برگهاي میان از و آمد می بالا زرد - نارنجی نوري ها، دست دور در جایی .دوخت چشم برگهایشان بالاي به
 جوش و جنب خانه داخل .دید را سایه از خالی صندلی و گشود را چشمهایش یزدان .میکرد درازي زبان درختان
 شسر پشت به شانه بالاي از و برگشت خانه داخل آتنه و کمند آمد و رفت به توجه بی .بود شده شروع اندکی،

 ! را آفتاب طلوع بعد و دید را سایه .کرد نگاه
 یگرد حالا اما .است مردد خورشید دو بین میگفتم بود ترها قبل اگر .بود نوسان در سایه و خورشید بین نگاهش

  !نبود قبل مثل چیز هیچ
 صبحانه بیاید سایه، یزدان، -

 را یزدان نگاه و برگشت سایه! نداشت توقع او از کسی گرچه برسد؛ بنظر شاداب میکرد سعی که بود یاسمن
 میایم الان: گفت کند نگاه یاسمن به اینکه بی و زد زل اش کهربایی چشمان در .کرد غافلگیر

 میکردي؟ نگا چی به: پرسید شده دستگیر نگاهش بیاورد خودش روي به اینکه بی یزدان
 هرباییک چشمهاي به و زد محوي لبخند سایه .شدند سینه به سینه که نزدیک آنقدر .شد نزدیک سایه به سپس

 پرسیدي؟ منو سئوال و کردي دستی پیش بازم -: دوخت چشم او
 .بست لبخند با را چشمانش و چسباند او پیشانی به را اش پیشانی یزدان

 صبحانه؟ نمیاید ها بچه -
 بعد چندي .افتاد میز روي سیگاري زیر به نگاهش .کشید عقب را سرش یزدان و خندید سایه! لعنتی یاسر

 .میخندیدند هایشان بازي دیوانه به همه .میدوید یاسر دنبال را خانه کل بود گرفته دست در را آن که درحالی
 دست از براي میکردند فراموش اندکی مدت براي همه که خاموش آنقدر .میکرد خاموش را داغ! بود سرد خاك
 و میزنه در اون و در این به کلی عروسی شب یه واسه آدم“: میگفت عزیزي .شدند جمع هم دور عزیزشان دادن
 ”همن کنار روز چهل تا و میشن جمع هم دور آرایش بی همه اما ختم واسه ویرا، آرا و میکنه خرج
  !عروسی و عذا دردناك فرق بود این

 نیزدا کنند آماده میشد برگذار ظهر که چهلم مراسم براي را خود تا شدند گور و گم اي گوشه یک همه که وقتی
 که مروزا: گفت یزدان .کرد نگاهش سئوالی دختر .گذاشت سایه مقابل و آورد بیرون را قرآن .رفت کتابخانه بسمت
  !رسهب خسرو به چیزي یه بلکه ... بخونی قرآن برام رفتنت از قبل میخوام ... میري توام احتمالا میشه تموم چهلم

 .میلرزید پهنش هاي شانه چگونه که دید خواندن قرآن هنگام سایه و گذاشت او ي شانه روي را سرش آرام بعد
  !کنی؟ استراحت ذره یه میخواي: پرسید و کرد قطع را قرائت سایه

 زد اس ام اس شب نصفه هامون: گفت اي گرفته صداي با دهد تغییر را حالتش که این بی یزدان
  !کرد خودکشی هلن -: داد ادامه یزدان که ماند منتظر سایه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سربی هاي ستاره : ششم و سی فصل
 
 سربی هاي ستاره“

 خاموش فانوسکاي
 گریه هجوم منو

 ”فراموش تو یاد از
 
  !نوید نه بود سایه نه .آمدند غزل و یزدان فقط دوستان از مراسم در .گذشت ماه یک هلن مرگ از



 او تا دباش پنجره پشت باید سایه چرا نمیدانست شد؛ پیاده ماشین از! بود نانازي ي خانه مقابل آمد خود به وقتی
 یبشج در گوشی .نگریست بود محو خیلی فاصله آن از که او صورت به! بود او انتظار چشم واقعا شاید .ببیند را

  :بود آمده سایه از پیامی برداشت؛ را آن .لرزید
 !“مردي کنی ثابت که برگردي، نبود لازم .برگردي نشد لازم“

  :نوشت جواب در! بیاید بدنیا کودکشان تا ماند خانه آن در که بود او .کرد شروع سایه اول
 !“میتونی که کنی ثابت بمونی، نبود لازم بمونی، نشد لازم“

 !“مردم من نموندم، من“ -: سایه از دیگر پیامی
 بگیري انتقام تا بمیري، نشد لازم بمیري، نشد لازم“

 بد حال به ذهنت توي منو هرشب میکشی تو
 جسد یک به شده تبدیل رویاهات تو من تصویر

 آدمم یه تو مثل هم من چون فقط میکشی تو
 !“زدم دست باغت درخت ي ممنوعه ي میوه به

 ”اینجا؟ اومدي چرا“: بعد پیام
 ”شاپرك“ -

  !همین تنها
 نکردي سخت کاراي نبودي؛ من مثل تو“

 ندیدي بد چیزاي .نرفتی دور جاهاي
 نمرده قهرمانت .نخورده بارون تنت

 نبرده اتو هستی باد مستی بد شبونه
 نکشیدي آغوش به خیالی ي معشوقه

 نبوسیدي خیالو هرشب بسته چشم با
 نچشیدي هم با تو و شراب و اشک و خون
 نبلعیدي باهم تو بغضو یه با قرص چنتا
 !”نپوسیدي باورهات گور تو زنده زنده

 تمیخواس کجا بودند؛ رسمی هایش لباس! میکردند گورش به زنده داشتند یزدان باورهاي که وقتی آمد؛ بالاخره
 سلام -: آمد سمتش به آرام سایه! بپرسد را سئوال این تا میرفت در داشت جانش برود؟

 سلام -: کرد زمزمه سختی به یزدان .بود خونسرد صدایش
 خوبی؟ -: مصنوعی شاید زد؛ لبخندي سایه

 حمقانها چقدر برد؛ جلو را شاپرك لبخندش حفظ با سایه! میترکید بغضش میکرد باز زبان اگر که داد تکان سر
 را پروست مارسل ي جمله داشت سعی هم یزدان .دهد جلوه عادي را یزدان دست با دستش تماس داشت سعی

 دستهاي .نگریست بود برده ارث به مادر از که دخترش گرد ي چهره به .فشرد خود به را شاپرك .کند فراموش
 اديع سایه .میخندید ذوق با بودنشان، فر از و میزد او بلند موهاي به دست شیطنت با دخترك .بوسید را او تپل

 خبرا؟ چه -: پرسید



 ازگوب برایش را عبارت آن بلند صداي با رحمی بی کسء گویی و شکست جمله آن برابر در مقاومتش شکست؛
  :میکرد

 “ !آورد می زبان بر آمیزي محبت سخنان نیست عاشق دیگر که آن میشوند؛ جدا هم از نفر دو که زمانی“
  !اخلاقتري خوش رو در رو -: زد پوزخندي

 روي تاثیري میخواست سایه خب، اما! رو در رو تا بود آسانتر پیامها در تظاهر بود؛ اي کوبنده و واضح ي طعنه
 برم باید ... شده دیرم -: شد نزدیک یزدان به اندکی .نگیرد او از را کودکش تا بگذارد یزدان
 .رفت عقب قدمی ناخودآگاه سایه .رفت جلو به قدمی یزدان .بگیرد را شاپرك تا کرد دراز دست

 ”باشی باید که جاست همون درست اینجا نکن؛ حرکت“
 .بخورد را خشمش تا کشید عمیقی نفس سایه

 ”میخوان هوا تو از همه الان، همین نکش؛ نفس“
 .نگریست او حالت بی و تیره چشمهاي به یزدان

 ”میخوان نگاه تو از فقط همه اینجا نزن؛ پلک“
  !دقیقه پنج ... باشه -: زد محزونی لبخند سایه
 ي شانه روي را سرش و کرد جابجا کمی را شاپرك! دقیقه پنج! عشقش ي ثمره ملاقات براي دقیقه پنج تنها

 ازينان سلام از بعد .میگشتند بر دکتر از نانازي و سیاوش شد؛ کوچه وارد ماشینی موقع همان .نهاد خود تنومند
 بالا؟ نمیاین: گفت

 از ردد پا ي بهانه به هم نانازي .داد تکان منفی ي نشانه به را سرش غمگینی لبخند با یزدان .بود هردویشان با
 هب عمیق را شاپرك تن بوي و کرد پشت سایه به یزدان .بود نوسان در دو آن بین نگاهش سیاوش .شد دور آنها

 تابی بی ... ببرم شاپرکم مجبورم ... جایی برم باید الان :گفت باشد زده حرفی اینکه براي تنها سایه .خرید جان
 من بی میکنه
 رود؟ب میخواست کجا شد؛ بیشتر شاپرك نحیف تن دور یزدان بازوهاي فشار .گفت لبخند با همراه را آخر ي جمله

 بود؟ بارانی تهران این کجاي دقیقا ”جایی“ این
 افبرخل شاپرك که بود عجیب چسباند؛ دخترش کوچک و داغ سر به را سرش .بود ایستاده سایه به پشت هنوز
  !برم باید دیگه -: زد صدا آرام سایه .بود داده لم پدرش قدرتمند بازوهاي میان و بود ساکت آنروز، کل
 صدا را مشاس دیگر حتی! برود باید که بود گفته تنها .”دیگه“ بدون منتها بود، گفته هم دیگر یکبار را جمله این

 جلوي و جا همان یزدان کند؛ صدا ها قدیم مانند را نامش اگر که میدانست ... میدانست! معرفت بی نمیزد
 .زد خواهد زانو پایش مقابل سیاوش،
 براي همیشه سایه کرد؛ گریه به شروع رسیده فرا پدرش مهربان آغوش از جدایی وقت فهمید انگار که شاپرك
 دست آرام شاپرك گرم تن روي خورد؛ فرو را بغضش یزدان! میکرد حسودي شاپرك به پدري چنین داشتن

 ... بابا نفس ... بابایی جانم -: میکرد زمزمه و میکشید
  !بابا عسل و قند ... بابا عمر -: زد لب یزدان با همزمان صدا بی بغض، با هم سایه



 همچنان یزدان میکرد؟ چه چشمانش سرخی با .کند رسوا را او هقش هق مبادا تا گذاشت دهان روي دست سایه
 لحنی اب و دید را سایه عجز سیاوش .بود گرفته بغض رنگ رفته رفته صدایش میرفت؛ شاپرکش ي صدقه قربان

 بده رو بچه ... میشه دیرش سایه ... جان یزدان: گفت برسد بنظر دوستانه میکرد سعی که
 یزدان کرد؛ لرزش به شروع ناگهانی یزدان، پهن هاي شانه سیاوش دهان از آخر ي جمله آمدن بیرون محض به

  !بود خفه یزدان هق هق آخر شد؛ فشرده سایه قلب! بود شکسته هم بد ... بود شکسته
 سیاوش روبه لرزانی صداي با و خورد را بغضش سایه .میخراشید را گلویش و میزد ضجه پدرش بجاي شاپرك

  !دیگه میرم منم ... برو تو: گفت
  !میدونی خودت ... باشه -: انداخت یزدان به نگاهی سیاوش

 باشه؟ تو پیش میخواي ... ببرمش میخواستم من: گفت من من با شد مطمئن او رفتن از وقتی سایه
 زا میکرد سعی که حالی در سایه .داد تکان سر و برگشت بود شده آرام شاپرك گرفتن آرام با حالا که یزدان

  !میخواد شیر ... آخه نمیشه: گفت بگریزد او چشمان
  !نبود مشخص هم خود با تکلیفشان

  !میگردي بر که شب تا بده شیرش الان تو خب -
 ستد سپس .میکرد محاسبه را شاپرك شیرخوردن هاي ساعت داشت کرد؛ فکر اندکی سایه .بود گرفته صدایش

 بدم شیرش ببرم بده پس ... باشه: گفت و کرد دراز
 :گفت تشویش با یزدان! شد حک سایه ذهن روي ابد تا که حرکتی برد؛ عقب کمی را شاپرك ناخودآگاه یزدان
 ماشین؟ تو نمیشه

 را ماشین و گذاشت سایه آغوش در آرام را شاپرك بود کنده دل بالاخره که یزدان و شد ماشین سوار ناچار به
 .میرفتند روبرو خلوت ي کوچه به :داد حرکت

 اینوري میشه: گفت یزدان که گذاشت راستش دست روي را شاپرك سر و کرد باز را مانتویش هاي دکمه سایه
 ببینم صورتشو میخوام بدي؟ شیر
 شاپرك دهان در را اش سینه .میرفت قنج یزدان پوستی زیر هاي پدرانه از دلش کشید؛ عمیقی نفس سایه

 بود؛ بر از را خوردن شیر هنگام شاپرك هاي عادت .داد پایین اندکی را شیشه هنگام همان یزدان و گذاشت
 غرق اش چهره .نگریست شاپرك به عشق با یزدان .میشود کلافه کردن عرق از اش گرمایی دختر میدانست

  !زیبا البته و داشت کوچکی دنیاي چه بود؛ آرامش
! هگنا نه میکرد، جنایت نه میکشت، آدم نه اما، خواسته این خاطر به! مادر تن بوي و بود شیر اش خواسته تنها

 قتیو بود؟ شده کثیف آنقدر کی دنیا! کاري هر میکرد؛ کاري هر اش خواسته به رسیدن براي که پدرش برخلاف
 شد؟ بزرگ هایشان خواسته وقتی یا شدند؟ بزرگ ناخواسته نوزادهاي که
 ترین بخش لذت این .بود آرامش این عامل هم یزدان نفسهاي هرم .کرد نوازش را سایه صورت و وزید ملایمی باد

 :افتاد پاکزاد هادي شعر یاد! بود او دادن شیر
 صورتم به میوزه تو ي ساقه از شب سرد نسیم تا“

 !“نگیر پاییز من عشق! نمیر من بی دیوونتم، هنوز من
 !“گلم نمیسوزه هرگز ما باغ براي کسی هیچ دل“ :میگریست و میخواند را شعر این دیشب تمام هم یزدان



 به یزدان! باران هم باز شد؛ ها لحظه آرامش ماشین، سقف به ها قطره برخورد بخش آرام صداي .غرید آسمان
  :نگریست بود بسته را چشمانش که سایه گرد صورت

 خواهشت پر هاي گونه چشمت؛ ي چشمه زلال شبنم“
 آرامشه من واسه
 نبار بارون
 !”نذار تنهام من عشق

 هب حرارت دخترش بدن از میکشید؛ دست شاپرك کوچک صورت روي حسرت با و مینگریست سایه ي چهره به
 طافتل جنس از دیبایی! لطیف مخمل کند؛ لمس را سایه گندمی پوست میتوانست کاش .میخورد یزدان دستهاي
 کهربایی چشمان اما میرقصید؛ شاپرك صورت روي همچنان یزدان دستهاي گشود؛ را چشمهایش سایه .کودکی

 ! بود رفته نشانه را سایه صورت اش
 هاگ: گفت آرام یزدان .کرد درست را لباسهایش و برد عقب اندکی بود برده خوابش حالا که را شاپرك سر سایه

 میرسونمت بخواي
  !میشه اگه -: داد قورت را بغضش! بخیر یادتان خوش روزهاي گرفت؛ گر سایه تن

 ردهک بغل را شاپرك دست یک با .بیاید دنبالش بود قرار که چرا میکشت را او قطعا نوشین .کرد حرکت ماشین
 ونبیر هم با روز آن بود قرار .برود قرار سر به که داد پیام نوشین به و آورد در را اش گوشی دیگر دست با و بود

  :میداد گوش لانا صداي به آرام و بود کرده روشن را ضبط تنها .نمیگفت هیچ یزدان که بود عجیب .بروند
“Kiss me hard befor you go 

 ببوس منو محکم رفتنت از قبل
Summer time saddness 

 ”تابستانی سوگ
 هاي نفس هم باز! مرض موجبه عادت ترك برگشت؛ عقب به و گذاشت سایه صندلی پشت را دستش یزدان
 ! پدر بی میکرد مور مور را سایه پوست داغش

“I just want you do knew 
 بدونی اینو میخوام فقط

The beby you're the best 
 ”بهترینی تو عزیزم
 ازب بعدي آهنگ! مدت این تمام مانند کرد؛ نگاهش تنها یزدان .کرد عوض را آهنگ و برد پیش دست کلافه سایه
  :بود لانا از هم

“All the pretty stars 
 زیبا هاي ستاره تمام

Shining for you my love 
 ”عشقم میدرخشند تو براي
  !بود سنگین مادرش مانند هم شاپرك خواب که بود خوب چه .بعد آهنگ زد کلافه



“My man is bad man 
  !بده مرد یه من، مرد

“But ... 
 ”.. اما

 نداري؟ اي دیگه آهنگ: گفت خشمگین
 داري؟ دوست چی -یزدان
  !لانا جز کوفتی هر -سایه

 داري؟ دوست زدبازي -یزدان
 چطور؟ گومز سلنا: پرسید خنده با یزدان .کرد نگاهش شده درشت چشمانی با سایه
 نگو مزخرف: گفت اخم با سایه

 سه؟بیان ادل؟ زي؟ جی نه؟ تیمبرلیک؟ جاستین سوییف؟ تیلور: پرسید هم باز صمیمیت این از شادمان یزدان
  ریانا؟

  !ایرانی -
 ... ستار گوگوش، قمیشی، سیاوش داریوش، ابی، -
 رپ -
  !ها کیدزه فارس و جوان رادیو کردن رو و زیر ي نتیجه میگم که اینایی ... هیچکس بهرام، خلسه، فدایی، شایع، -
  !لیتو -

  !میشن محسوب رپر دبیرستانیام بچه نمیدونستم چی؟ -: زد پوزخند رفته درهم اي چهره با یزدان
  !بیشتره بهرام از طرفداراش که فعلا -
  !بیشتره بنز از پیکان فروش ... معلومه خب -

 پیکان؟: گفت خنده با نیاورد؛ خودش روي به کرد سعی! لعنتی کلمات درست تلفظ! لعنتی فروش
 چیه؟ اسمش دره ته میره همش که ماشینه اون ... نه خب -

 پراید -:  !لعنتی چال شد؛ بلند اش قهقه
 حالا؟ بزارم! همون -
 داري؟ گفتیو که آهنگی همه این اصلا ببینم -

  !لانائه همش! نه راستش -: انداخت بالا عجز ي نشانه به ابرویی یزدان
 بزنن گندت -
 داري؟ دوست عارف ... بابا کنم امتحانت میخواستم -

  !یزدان -: کشید هم در چهره سایه
  !ها خوبه چی؟ هایده -: شد مسلط خود به! برد سکته مرز تا را یزدان و گفت ... گفت بالاخره! بووم
  :کرد بلند را صدا رسید که ابی آهنگ به .شد ها آهنگ کردن رو و زیر مشغول سایه

 نیستی دیگه حتی اگه نمونده، تو از غیر کسی“
 ”نیستی دیگه اما خودت جاري، تو بوي جا همه



 کن عوضش -: غرید خشم با یزدان
 خب؟ چرا! وا: پرسید متعجب سایه

 شبونه غربت توي اسمت مونده اما نیستی
 نمیکنم تکرار دوبار رو حرفی من -
  !لعنتی کرد؛ گریه به شروع و شد بیدار شاپرك او بلند صداي از
 ”عاشقونه خاطرات کمونه رنگین میونه“

 ”!نظر اشارات“ از بعد البته بود؛ متنفر آهنگ این از .کرد خاموش را ضبط خشمگین یزدان
 بگیري؟ زن نمیخواي تو: پرسید مقدمه بی سایه

 چیکار؟ میخوام زن -: کند نگاهش اینکه بی یزدان
 ... نمونی تنها چون خب -

 ... کردي خراب -: زد پوزخند و گرداند او بسمت را سرش یزدان
 خودت هم من، هم! یزدان کردیم خراب ... کردیم -: پرید حرفش میان سایه

 ببرم بده رو بچه -: کرد کج سر یزدان
 میشن وابسته زود ها بچه یزدان -: بست را چشمانش سایه

 اقلحد بزار نخوره؟ غصه تا نباشه یادم به مردم اگه که نکنم محبت بچه به باهاته؟ مریض فکر اون هنوزم چیه؟ -
 بمونه یادش منو که باشه دنیا این تو نفر یه
 ... شیده سونیا، ... مونده یادشون رو شما که هستن خیلیا! ناصر یگانه جناب میفرمایید نفسی شکست -
 باشی؟ اینا جزء نخواستی هیچوقت تو چرا ... چرندیاتو این کن بس -
  !شدي انصافم بی! نخواستم؟ -
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  !میکشند ها مرده تتو روي که بود غسالخانه اسفنج مثل قلبش تپش
 منزجر صداي جز بست؛ را چشمانش! بسته در اتاق روبروي بود؛ نشسته بیمارستان انتظار هاي صندلی روي

 هیچ .ار ذهنش سکون و بود گرفته فرا را بیمارستان راهرو سکوت .آمد نمی دیگري صداي سفید مهتابی ي کننده
  .میخواست فریاد میخواست؛ صدا و سر دلش .نداشت دوست را کدام
 فریاد یزدان کاش .میزد جیغ و بود زنده هلن کاش .میشد بحثشان هم با و آمدند می پرتو و هامون کاش

 از شک بی که رنجورش شاپرك و بود او تنها .کنند کاري که نبودند نمیکردند؛ کاري کدام هیچ اما! میکشید
 ! بود کرده تب پدر دوري

 :میپرسید که شد مواجه یزدان نگران ي چهره با و رفت انتظار بخش بسمت ترس با .آمد در صدا به موبایلش
 شاپرك؟ شده چش
 کرده تب میگن: گفت نگرانی با سایه

  !کنی چیکار میخواي دیگه باشه داشته کنکور کرده؟ پریشون رو تو انقدر ساده تب یه -: کرد اخم یزدان



  !دیگه شدم نگران خب -: انداخت بالا شانه سایه
 سادس؟ تب یه فقط: گفت میرفت آسانسور بسمت که حالی در یزدان
 میگم؟ دروغ میگی -: شد روان بدنبالش نیز سایه

  !راست یا میگی دروغ بگم بتونم که نیستم شرایطی تو من -
  !دروغگوام من یعنی -

 راستم همچین ولی نیستی، دروغگو ... نزدم حرفی همچین من -: زد را اش دکمه و رسید آسانسور بخ یزدان
 نمیگی

 ارتحق به دیگرانو صداقت ي بهانه به آدم که اینه از بهتر نگفتن راست -: رساند او به گام چند با را خود سایه
  !برسونه
 بخونی ادبیات میذاشتن پدرمادرت کاش ... میزنی حرف فسفلی -: برگشت او بسمت یزدان
  !نمیشناختمت شاید اونوقت -: داد ادامه طعنه با و زد را دکمه دوباره
  !بدي رو بچه نمیخواي ... میکنی اذیت داري -: کرد کج سر سایه

 دقیقا -
 کنم؟ بزرگ رو شاپرك شی حاضر که کنم چیکار خب -

 برگرد: گفت مینگریست را او نافذ نگاهی با که حالی در و آورد بالا را سرش یزدان
 ... داشتن نگه از هدفت تنها! همین -: زد پوزخندي سایه

 کریس انسان یه ي آینده روي ... بود همین بچه داشتن نگه از هدفم تنها آره، -: پرید حرفش میان عصبی یزدان
 پیشم بچه حداقل رفتی تو که حالا ... نداشتم خون لخته یه اون به اي علاقه هیچ ... بري نذارم فقط که کردم

  !نمیکنم فراموش رو چیزي هیچ من .. نمیخوایش گفتی خودت! میمونه
 یه وامت چون یعنی بسوزه؟ قبلیش ي عقیده پاي به باید نداره الان ولی داشته اي عقیده یه قبلا هرکس یعنی -

 باشی؟ داشته دوستش باید الانم داشتی دوست رو مژده زمانی
 طلاقم ي صیغه دفعه یه ... کردي من تن دوختی بریدي! دادي فتوا اینجوري شما که فعلا -: زد پوزخند یزدان

 نمیدم طلاقت من کن، فرو گوشت تو اینو ببین! دیگه بخون خودت
  !کنی؟ زندگی من با میتونی واقعا تو -
 داده همب رو اجازه این قانون تو، براي متاسفانه من، براي خوشبختانه! میتونم که معلومه میزنی؟ دستی یه داري -

 اروک همون طلاق؟ از بعد بکنی میخواي چیکار ... زندگیت خونه سر برگرد آدم ي بچه مثل حالام! ندم طلاقت که
  نمیشه؟ که کاریه چه ... بکن من ي خونه
  !داري شک هنوزم -: زد تلخی لبخند سایه

 ؟... نداري تو -
 میکنی؟ صدا کوچیک اسم به چرا منشیتو شده؟ جدا چرا مژده من؟ به -: داد ادامه و فشرد را آسانسور ي دکمه

 تا وفر؟نیل پرتو؟ سونیا؟ آفرین؟ نوش با بودي دوست تو -: داد ادامه میفشرد را آسانسور دکمه عصبی که حالی در
  !داشت ادامه شکا این آخرم ي لحظه

  !شد تموم کردنا شک این بیرونو اومدم خونه از شد خوب پس -



 رحاض من: گفت محزونی لحن با و نگریست سایه ي تیره چشمهاي به .برداشت ها دکمه فشردن از دست یزدان
 باشم مشکوك تو واسه ابد تا بودم
  !شد ماضی افعالت یهو نیستی؟ دیگه یعنی بودي؟ -: زد پوزخند سایه

  !شد ماضی رفتی که روزي! نه یهو -
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 گشود؛ آغوش و آمد بسمتش پروانه
  !باشد خیانتکار پسرش اگر حتی میماند؛ پسرش پشت دنیا آخر تا میگفتند که زنی همان
 بچه با رو مادري هیچ ... خدا اي: گفت اش هق هق میان در .بوسید را سرش گریه با و کشید آغوشش در پروانه

  !نکن امتحان ش
 ؟ امتحان کدام؟ میزد حرف مادر کدام از؟ زن این میگفت چه

 زدانی .میزد نفس نفس غزل و بود شده سرخ پرتو چشمهاي .میلرزید یاسر ي چانه و میگریستند کمند و یکتا
 ؟ بود شده قایم گوري کدام
 ؟ باشد آرام که میخواست سایه از و بود نشسته بازویش روي سیاوش دست چرا
 ؟ باشد آرام نباید چرا
 ؟ نمیخواند قرآن دیگر نانازي چرا

 ینا که بمیره یزدان الهی: گفت میکرد نوازش را سایه موهاي که حالی در .کشید درآغوشش و آمد بسمتش یزدان
 ... کاش ... نمیومدم بدنیا اصلا کاش ... میمردم شب اون کاش ... نبینه روزتو حالو

 حالشو میکنی بدتر داري جان یزدان -: کرد زمزمه و شد خم هامون
  !را یزدان و من حس نمیکنید درك نکردید هق هق و نخواندید پاکزاد هادي با خانه، ي گوشه اگر

  !منتظرمن ... یزدان برم باید -: زد هق سایه
 از مملو لحنش .زد چنگ را او حالت خوش موهاي و برد فرو شال زیر دست .فشرد خود به بیشتر را سایه یزدان
 مه صدایش !بگیرند او از هم را عروسکش میخواستند شدنش، یتیم از بعد چندي که کودکی مانند بود؛ ترس
 نم از رو تو نداره حق هیچکس ... بري نمیذارم ... نمیذارم -: میزد هق بغض با که وقتی میلرزید تنش کل مانند
  !نه دیگه ... بري نمیزارم ... کنه جدا

 یزدان بره بذار -: زد تشر حوصله بی هامون
 ؟ بود مانده باقی هامون جز کسی او براي مگر .بزند حرف برادرش با سرد آنقدر آمد می دلش چطور

  !بود شکسته واقعا یزدان شد؛ مچاله خود در
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  !بود شده ناگهانی مرگ دچار نوزدان اکثر مثل بود؛ مرده دخترش .بود برگشته شاپرکش سپاري خاك از



  !صبح امروز جز بود؛ ندیده را سایه مدت این در داد؛ تکیه دیوار به را سرش
  !خرابه این در دهد کنسرت خودش براي را پاکزاد هادي آلبوم فول که انقدر داشت؛ وقت

 تکیه زانویش به را آرنجش و کرده کز پذیرایی سالن کنج .کرد جمع شکمش در را پاهایش .بود مرده دخترش
  !هدف بی هاي سیگار ته از بود پر مقابلش زد؛ سیگار به عمیقی پک .بود داده

 لنه .بود افتاده مستی از اي گوشه نوید .بود کرده قهر پرتو .نبود هم دوستان از خبري اینبار .بود تنها هم باز
 زیرسیگاري دیگر حتی ... نبود پروانه نبود، هامون بود، خاك زیر دخترش .بود اش زندگی خانه سر غزل .بود مرده
 .نبود هم اش

 خانه ینا به دیگر که سایه؟ کسی چه با .بود مسخره لجبازي یک اینهم تپاند؛ سرامیک روي را سیگارش خاکستر
  !نمیگشت بر
 .بود شده بزرگتر بعضش .چسباند شیشه به را سرش !انگار آمد می تگرگ .غرید آسمان هم از
 داري تنهایی هاي روز این از بعد ها ساعت وقتی“

 ”تکراري هاي توهم از کشیده دست من ذهن
 .میخواست را مادرش آغوش دلش

 “ !میخوان امن آغوش یه هات سلول تمام وقتی“
 .نمیشد دور دستانش ي حافظه از اي لحظه شاپرك پوست سفیدي و سایه ي گونه چال

 ”میان حرف به لعنتیت هاي خاطره همه وقتی“
 .کشید چنگ به را آنها و کرد فرش موهاي در دست

 مردن دریا هاي فانوس نور میکردي که ترکم“
 ”خوردن و نجات قایق خیال هاي موریانه
 .کرد پرت اي گوشه را سیگار

 میکنن ات اضافه مرگ به ها حسرت تمام وقتی“
 ”میکنن ات کلافه فلسفی هاي غم همه وقتی
 .زد تکیه سرش پشت دیوار به را سرش .گرفت آغوش در را خود

 میکنن ات احاطه میخندي هرچقدر که ها غم“
 ”میکنن عادت تدریج به جسد بوي به ها نفس

 .بود شده کشیده ها پرده .میکرد نگاه سرتاسري ي پنجره و دیوارها به و میداد تکان را سرش بیقراري با
 نیس ممکن و بزنی حرف دیوارا با میخواي وقتی“

 ”نیس مزمن بغض جز چیزي نفس مجراي تو وقتی
 .رساند پنجره به را خود کلافه .میکرد اش عصبی باران صداي

 شدي سیر که خوبه اونقدر چیز همه اطرافت وقتی“
 شدي پیر خوب اتفاق انتظار تو بینی می

 میکشی درد درون از و خالیه وجودت وقتی
 “ !میکشی سرد هاي شیشه به اشکتو پر چشماي



 ارانگ لعنتی شور قطرات این !اشکها این جهنم براي بودند سرد اندکی ها شیشه؟ بود ریخته اشک اینهمه کی
  !نداشتند تمامی
 هنمیتون هیچکس ... ابد تا ... پیشتم من ... “ !مرد نترسی میگم خودم با هی“: کرد زمزمه آرام .داد قورت را بغضش
 نم ... یزدان نترس ... کنه مسخره چشماتو ضعیفیه ... بخنده چاقت هیکل به نمیتونه هیچکس ... کنه اذیتت

  !مرگ جز کنه، جدا هم از رو ما نمیتونه هیچکس ... میمونم پیشت همیشه
 

*** 
 

 میان زا اندکی نور و بود تاریک هوا؟ کجاست نمیدانست و بود گیج .گشود را چشمهایش .بود شده خشک گلویش
  !تنها ... همیشه مثل و است خودش خانه ي کاناپه روي که فهمید .میدید سبز هاي پرده
 نیمه هاي پرده لاي از و بود جمعه غروب .نبود روشن چراغی هیچ .شد سرازیر دلش به دنیا بد هاي حس تمام

  !بود منتفر ظهر از بعد خواب از .میدید را درختان ي سایه کشیده،
 .بود متنفر تاریک ي خانه از
 .بود متنفر سایه بی شبهاي از
 .گلایل گل بوي از کشیدنش، نفس از

 .میرخت خاك شاپرکش روي که بیلی
 کافور بوي زهرا، بهشت منظم گورهاي

 دخترش دستهاي سرماي خانه، غسال ي تیره سنگ
 سفید ي پارچه

 .بود متنفر زندگی از مرگ، از
  !بود متنفر اش لعنتی خود از بودن، پدر از

 یوقت که بخوابد آنقدر ... بخوابد میخواست میرسید گوشش به مرگی خبر هرگاه گذاشت؛ هم روي را چشمهایش
  !باشد شده تمام چیز همه شد بیدار

 باز را چشمانش یزدان .است بوده خانه از عضویی قبلا که میشود وارد دارد کسی میداد نشان کلید چرخش صداي
 .بود ساخته برایش تار تصویري اشک خیسی .کرد
 نهاد؛ یزدان پهن ي شانه روي سر .رفت او آغوش به هم شاید گرفت؛ آغوش در را او و گشود را دستانش سایه

 .میلرزید پهش هاي شانه .کرد اش چانه گاه تکیه را او نحیف ي شانه متقابلا هم یزدان
 .میگرفت اوج داشت یزدان هق هق .بوسید را او اي قهوه و فر موهاي روي .میکشید دست همسرش کتف بر سایه
 خود به قبل از محکمتر را او یزدان .میسوزاند را صورتش پوست و بود شده جاري چشمانش از سایه هاي اشک
 .کرد زمزمه آرام .کشید لرزانی نفس یزدان .شود خفه اش هق هق تا گذاشت او گردن روي را لبهایش سایه .فشرد

 ”میشوم نرم من/میشوم خوب من“ -: میلرزید صدایش
 ”میشوم رام من“ -: شد همراهش او از لرزانتر صدایی با نیز سایه
 ”میشوم آرام“ -: زد هق



 ”میشوم نرم من/ میشوم خوب من“ -: میشد انداز طنین ساکتشان و سرد ي خانه در دو هر صداي حالا
 میشوم رام من“

 ”میشوم آرام
  !هم روبروي بودند؛ نشسته بهارنارنج میز پشت چوبی، صندلی روي بعد، چندي
 دهزایی مادر از اصلا گویی قبل، بار مثل بود؛ زده غیبش نوید و بود مرده هلن .میشد شنیده ها پرنده آواز صداي
  !بود نشده
 ودخ سایه .میشد اداره همکارش توسط نوید غیاب در کافه .بود پاشیده شان چهره روي را نورش سخاوت با آفتاب

  !نمیزد بودند دونفره از حرفی بیمارستان راه در شب، آن کاش .آمدند می شاپرك با کاش کشید؛ آغوش در را
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیس بریده  :فصل سی و هفتم 
 

 بریده گیس:  اول پایان
 
 ؟ زنی چه مردي چه فرومایه نفس عاجز“

 !”دهنی بر بزنی مشتی که نیست آن مردي
 
  !داري فرق بقیه با تو میکردم فکر من -

 .کند فراموش را دخترش مرگ داشت سعی و خودشان خانه بود برگشته
  !دارم رو خواهی عذر نهایت خانوم سرکار از وارده ابهامات بابت: گفت خنده با یزدان
 ؟ میکنی مسخره: پرسید متعجب سایه



 جان؟ کیم من کردي فکر ... میکنم مسخره که معلومه -: شد جدي ترسناکی طرز به یزدان ي چهره ناگهان
  !مردونه نیازاي همه با مردم یه منم؟ فردین یا؟ وین

  !نداره معنا برام دیگه حرفات -
 !“مجوي متکلم از طبع قوت مستمع، نکند چون سخن فهم“ -: کرد روشن را تلویزیون یزدان
 زدانی به بیشتري دقت با و زد سر زیر دست .داشت دوستش هنوز شد؛ خیره یزدان رخ نیم به و کشید آهی سایه
 .کرد نگاه

 ... یدمد اینو انقلاب بودم رفته -: گرفت سایه به رو را آن .کشید بیرون کیفش داخل از را کتابی و شد خم یزدان
  !بیاد خوشت شاید گفتم
 رفتگ جلوتر اندکی را کیسه یزدان .برد جلو دست و کرد تشکر لب زیر .زد محزونی لبخند و شد خم اندکی سایه

  !بود بوسیده را دستش عاشق دخترك .خورد نرم جایی به دستش کرد حس ناگهان که
 نبوس ... نبوس: گفت خشمگین یزدان .کرد نگاهش و برد بالا سر سایه .کشید عقب را دستش خشم با

 نبوس -: کوباند مبل دسته به را دستش محکم
 تر محکم ي ضربه چند

 نبوس ... نبوس -: دیگر ي ضربه چند ... کشید تیر دستش استخوان که آنقدر ... محکم
 قلب مثل شکست؛ شیشه .کوبید میز به بود؛ زده مهر سایه بوسه که جایی همان ... دست پشت با .کشید فریاد
  !سایه
 با نبوس دستمو !نبوس -: زد زجه .شد خم زانوهایش .سوخت سرش پوست که طوري زد؛ چنگ را موهایش مرد

 ... رو دیگه مرد یه که لبایی
 .نشست ها سرامیک به یزدان پیشانی و شد بلند اي مردانه هق هق

 زندان درهاي گشایش انتظار در ... شهر رجایی درهاي پشت منتظر مادران قلب مثل میلرزید؛ پهنش هاي شانه“
 “ !فرزند جسد دیدن و

 .کشید آغوش در را زانوهایش سایه
 ببخشید: گفت بغض با و گذاشت زانویش کشک روي را سرش“

  !باروت انبار ... آتش ... کبریت
 ”.میکشت را عشق از اي جنبده هر و میبرد هجوم سایه بیابان در که بود موسومی بادي یزدان

 .خورده نیم اي سفره مثل بود؛ پهن زمین سطح روي حالا که بود دخترك
 خویش دور میخورد وول و میزد زار مرد
  !تکیلا ته هاي کرم مثل

 ؟ یزدان: گفت هق هق میان در دختر
 ؟ نمیدي جوابمو -: میجوید را بغضش دخترك .ایستاد جنبش از مرد
  !خیانتکار -: کرد ناله مرد

  ؟بزند را رگش نکند آمد؛ خود به یزدان .رفت شویی دست به و خورد تلو تلو تشویش با .شد بلند دخترك
 ... کن باز -: غرید و کوبید در به محکم !بود قفل برد؛ یورش دستشویی در به و کرد جمع را قوایش تمام



  !نه -
 ؟ چرا -: کوبید مشت خشم با مرد

 یره؛دستگ به شد زنجیر یزدان دست و شد باز در .کوبید در به نیرو تمام با و رفت عقب خشمگین .نیامد جوابی
 ؟ میکرد چه داشت سایه

 .دوباره شدند خم زانوهایش !لعنتی دخترك نگریست؛ زنش به مبهوت
 .میبرید را خالقی الله روح ساز تارهاي که بود تاریخ ي رحمانه بی صداي
 میجرید را تار سیم که بود مغول صداي
 خاموش اش ستاره که مردي بود؛ مرد یک ي زجه صداي .میبرید را سایه موهاي که بود قیچی صداي ... صداي

 .شد
  !بود کرده قیچی را موهایش رحم بی دخترك

 ؟ نمیدادند بچه شامپو بوي موهایش دیگر یعنی آرام؛ داد تکیه در به را گیجگاهش مرد
 چشمهایش در اشک .کشید بو و گرفت بینی جلوي .آورد بالا را ساز از شده بریده تارهاي آن و رفت جلو مبهوت
 .نمیدادند را بو آن دیگر نشست؛

  !بودند مرده موها
 ؟ چرا -: کرد زمزمه وار مجنون .ریخت پایین موها شدند؛ باز انگشتهایش

  !نمیدي جوابمو دیگه چون -: داد تکیه دیوار به سایه
 و انداخت زمین روي را دخترك سپس .داد هلش دستشویی از بیرون به و برد هجوم بسمتش خشمگین یزدان

 .افتاد رویش خودش
 بله ... بله ... بله -
 رد بود نحیف سگی سایه، کوبید؛ او شکم به زانوهایش با و چسباند زمین به را دخترك ي یقه مشتهایش با

  !زخمی گرگ این چنگال
 بکش بکشی، میخواهی اگر؟ افتادي همسرت جان به هار اینچنین که درید را تو کسی چه پدر، بی کن بس

 ”ندارد قانونی پیگرد که جرمیست وقت، کردن تلف“
 .میکرد التماس و میکشید جیغ دخترك
 ؟ اید دیده وحشی حیوان تابحال
 مینامیم ”مرد“ را آن ما که وحشی اما ناطق اصطلاح به حیوانی
 .میکنند بلند زانو نه، که دست زنشان روي که آنهایی

 .میکشند و میکنند زنشان ي شده کوتاه موهاي در دست که آنان
  !میزنند سیلی زنشان صورت طرف دو به رحمانه بی که آنان
 .میروند عقب و آیند می خود به ... که آنان

  !زنش کنار افتاد؛ زمین روي پشت به .رفت عقب و کشید چنگ به را فرش موهاي



 .میشود محقق دارد آرزویش میکرد حس و بمیرد میخواست دلش .میرفت گیج داشت سرش بست؛ را چشمهایش
 دقیقا .رسید گوش به سایه صداي .تلفن گرفتن شماره صداي بعد شنید را مانندي لخ لخ هاي قدم صداي

 .ربود را تنش رخوتی که برخیزد جا از خواست .دارد کمک درخواست که میفهمید تنها میگوید؛ چه نمیشنید
 

*** 
 
 خاله پسر سیاوش؛ البته و غزل هامون، قدیمش، دوستان با میرفت پیش همگام .بودند سست هایش قدم 

  !همسرش
 هامون .میسوخت اشک نم از چشمهایش .میشد بزرگتر لحظه به لحظه داشت بود کرده لانه گلویش در که بغضی

 .کرد روانه سمتش نگرانی و اشکبار نگاه غزل گرفت؛ را بازویش
 .میزد نبض و بود دردناك چشمش ي کاسه .میکشید تیر هایش شقیقه
  !نداشت را سایه دیدن طاقت میکشت؛ را او لعنتی میگرن این کاش

 .میداشت بر گام کنارشان فروغ بی چشمانی با و بود خود در هم سیاوش
 تنگ هسای موي پیچیش و شاپرکش لطیف پوست براي دلش .ببیند را سایه میخواست که بود باري اولین امروز،
 .بود شده

 و شد آزاد چشمانش قفس از اشک اي قطره .ریخت را ایش قهوه زهر و کرد را کارش بالاخره سایه، موهاي آه،
 هشد بستري روانی آسایشگاه در سایه ایستاد؛ .شد آب هایش ریش میان در و غلطید آرام ریخت؛ اش گونه روي
  !نداشت توان پاهایش .بود

  !؟ یزدان -: زد صدایش نگرانی با هامون
 ؟ بزند صدایش جان یزدان تا نبود کسی چرا آمد؛ می بالا داشت بغضش

  !سپهر جنس از آسمان، جنس از اي سایه میخواست؛ سایه دلش
 آرام غزل .کردند مهارش سرعت به هامون و ستار .بود گر نزاره را سقوطش غمگین سیاوش، .شد خم هایش زانو

  !دیگر سفید اتاق روبه داشت بزرگ اي پنجره که رسیدند سفید و خالی راهرویی انتهاي به .میریخت اشک
  !اومده یزدان ... نانازي: زد صدا آرام سیاوش .بود کرده کز اي گوشه بار اشک هایی صورت با سروناز

  !نانازي شد؛ مچاله یزدان قلب
 کاش .نداشت هم زدنش حرف از حتی خاطره اینهمه تا بود؛ لال سایه کاش .پیچید گوشش در سایه صداي هم باز

 .میگرفت آلزایمر اصلا
 “ !است درمان نیست؛ درد آلزایمر میگفتند، راست“

  !؟ مدياو بالاخره: پرسید لرزان صدایی با و برخاست جا از گریه با سروناز .پوشاند دستانش با را صورتش سیاوش
  !نمیتونستم -: شکست یزدان بغض

 ایهس براي پناهی خود که یزدانی رفت؛ او آغوش به پناه بی و ترسیده کودکی مانند یزدان .گشود آغوش سروناز
  !بود اش



 تمام میلرزید؛ پهنش هاي شانه .بست را سرخش چشمهاي .گذاشت سروناز ي شانه روي را دردناکش گیجگاه
 .کرد جلب را توجهش مقابلش پنجره گشود؛ را چشمهایش .میلرزید بدنش

 کاش میکردند؛ نگاهش و بودند ایستاده همه .میرفت پیش پنجره سمت به مبهوت .آمد بیرون سروناز آغوش از
 .میگرفت را جلویش کسی

 راچ .شد جابجا گلویش سیبک .بود اش سایه زن این .زد حلقه چشمهایش در اشک هم باز .شد نزدیک پنجره به
 ؟ بود ابزاري گونه هر از خالی اتاقش
 ؟ کیست صورتی لباس با زن آن لرزید؛ اش چانه

 “ !بود سایه مانند اش، سنگی نگاه رنگ که زن آن“
 شیشه به سایه .کوبید شیشه به آورد؛ بالا را دستش یزدان .خاست بر جا از زن .چسباند شیشه به را اش پیشانی
 .گذاشت یزدان ي شیشه پشت دست جاي آرام را دست .شد نزدیک

 !”نمیزد بیرون آسایشگاه صورتی روسري از سرکشش موهاي دیگر“
  !؟یزدانم -: زد هق

  !زد حرف: گفت خوشحالی و بغض با سیاوش
 بی اما یزدان .گرفت بغل را قرآن سروناز .گرفت اوج سحر هق هق .زد پشتش دیوار به محکم را سرش سروش

 ؟ جانم: زد اطراف،لب تشویش به توجه
  !زد حرف ... مامان زد، حرف -: زد زانو مادرش پاهاي مقابل سیاوش .شکست سروناز بغض

 عقب اشکبار چشمان با یزدان .میشد آب ذره ذره داشت او نگریست؛ یزدان ي خمیده قامت به بغض با هامون
 ختت روي اطراف به توجه بی بعد .کرد نگاهش گریان چشمهاي با سایه .شد اتاق وارد و کشید را دستگیره .رفت

 باریک کمر میخواست دلش .نشست تخت کنار صندلی روي درمانده و مبهوت یزدان .کشید دراز سفیدش
  ؟جان سایه -: زد صدایش آهسته و بغض با .میترسید بعدش اتفاقات از میترسید؛ اما .کند نوازش را همسرش

 .یدکش را اش شانه آرام یزدان .”سایه جان“ بگوید میتوانست میکوبید؛کاش محکم قلبش .شد جمع خود در سایه
 خی او نگاه سردي از پشتش که حالی در یزدان .نگریست را او تفاوتش بی و سرخ چشمهاي با و برگشت سایه

 همسرش شده گرفته ته از هاي ناخن به .گرفت دست در را او سرد هاي دست .زد بخشی آرام لبخند میبست
 لرزانی صداي و بغض با سایه .نمیدید را روز این و میمرد کاش اي که کرد اعتراف دل در اغراق بی نگریست؛

 ؟ کردن چیکار دستام با میبینی: گفت
 گفته پیغمبر ... نگفت نانازي ... نانازي مگه ... مگه: داد ادامه هق هق میان در رحمانه بی اما سایه .زد هق یزدان

  !؟ بگیرن ناخن گوشت از بالاتر ... بالاتر ذره یه باید ... زنا
 ؟ چرا پس -: زد زجه

 ؟ گرفتن ته از ناخونامو چرا: پرسید آمد می بالا چاه ته از که صدایی با و کرد درشت را چشمانش
 .کرد پرت یزدان صورت در و گشود را روسري ي گره تمام رحمی بی با میزد، نفس نفس ازخشم که حالی در

 شده فلج بدنش بودند؛ ایستاده حرکت از دستهایش .نیامد بالا روسري بوییدن و گرفتن براي یزدان هاي دست
 هایستاد زمان .آمد نمی بالا نفسش .نگریست سایه موهاي خالی جاي به مبهوت !میشد فلج هم مغزش کاش .بود



 میسوزاندند، را صورتش سرد پوست و میشدند جاري اشکهایش .شد خارج خشکش دهان از نامفهومی صداي .بود
 بود، گلو از بالاتر خیلی بغضش .نهاد سایه پاي روي را سرش !دیگر بود این جهنم آتش سوزش

  !بودند تراشیده را سایه موهاي آخر
 : گریست بلند

  !بودند تراشیده ته از
 .بود زندگیشان زمستان گره نظاره شیشه پشت از بغض با سحر

 ”باشد بهاري سوز این آخر کاشکی“
 هسای چشمان مردمک لرزید؛ پشتش .آورد بالا را سرش یزدان .کشید را آن .کرد یزدان بلند موهاي در دست سایه
 .بود شده گشاد

 ”باشد فراري راه بغلت در کاشکی“
 تو موهاي چرا: پرسید سردي لحن با و کرد کج را سرش سایه .میکوبید دهانش در قلبش .داد قورت را بزاقش
 ؟ بلنده
 ؟ چرا: پرسید ترسناك لحن آن با باز هم سایه .بست یخ سردي این از هم باز یزدان، تنومند هیکل
 ادفری سایه .برخاست جا از ایستاده؛ سمی ماري مقابل گویی آرام، یزدان .آمد جلوتر سایه .رفت عقب کمی یزدان
  !؟ چرا گفتم: کشید
 عزیزم باش آروم -: بود سایه مسلمان او برد؛ بالا تسلیم ي نشانه به را دستهایش یزدان
  !نیستم تو عزیز من -: کشید جیغ سایه
 سحر .شد دکتر و پرستار از مملو اتاق سرعت به !بود شده خشک یزدان .کرد صدا را پرستارها گریه با سحر

 آخرین پیش یزدان فکر اما .پیچید یزدان دور را بازوهایش هامون .کشید بیرون اتاق از را او و گرفت را بازویش
  !؟ نبود عزیزش سایه چرا بود؛ او ي جمله

 توان دیگر زانوهایش .میراند عقب به را او سر مدام ستار و بود دیدش مانع غزل اما برگرداند را سرش میخواست
 ماا میکرد صدایش بغض با هامون .رفت کنار شیشه جلوي از و شتافت سمتش به غزل .شد خم .نداشت مقابله

 .بود دیده دکتر دستان در که بود سرنگی پیش یزدان فکر
  !؟میرفت فرو سایه گندمی پوست در تنومند سرنگ آن یعنی

 
*** 

 
 به پروانه صداي اتاق باز در از .شد هوشیار سایه و کشید ته لعنتی آورهاي خواب اثر که میشد ساعتی چند

 ؟ بهش مینداختن دیوونشونو دختر اینا باید که بود کرده گناهی چه من پسره مگه -: میرسید گوشش
 کاش .شود ناراحت تا نشنود را ها حرف این کاش یزدان، بیچاره .میسوزاند را چشمانش اشک .شد فشرده قلبش

 نآ روي او بجاي یزدان اگر شاید بست؛ را چشمهایش .نباشد یزدان عذاب مایه این از بیش تا بمیرد او خود اصلا
 دنیا موجودات ترین خواه خود آمد می میان به شان بچه پاي اگر مادرها .میگفت را ها همین نانازي هم بود تخت

 .میشدند



 امگ سنگینی از است؛ شده اتاق داخل کسی کرد حس اما بود بسته هنوز چشمهایش .پنجره به رو و شد پهلو به
 باران حیاط به شد خیره .نسست تخت روي به رو صندلی روي مرد .است یزدان فهمید هایش نفس فرم و هایش

 .بیمارستان ي زده
 و میرقصیدند باد معرض در عور و لخت درختان !زرد برگها و آسمان و بود آلوده هوا که زمانی مثل بود؛ گرفته هوا

  !برگها زیر شده گم و بود شده خاکستري زمین آمد؛ می باران بوي .بودند پوشانده را حیاط کف برگها
 هبست چشم اش بریده گیس ماند؛ سایه روي چشمهایش .انداخت می قدیمها یاد را او که گرفت اي منظره از نگاه
 .بود خواب و بود آسایشگاه صورتی لباس در !بود
 .بود خواب و نداشت مو
 .بود خواب و آمد می اشک پلکهایش میان از

 .بود خواب او و میگریست یزدان
 .بود خواب او و بارید باران .لرزید آسمان

 .بود خواب را باران کل
 .بود خواب را بارانی هواي کل
 .بود خواب را بارانی هاي اتفاق کل

 .بود خواب سایه
 .بود خواب یک تنها

 .بود خواب مشترکشان زندگی هم شاید
 .نپرید هیاهویی هیچ با که سنگین خوابی

  !بود خواب یک واقعا کاش شد؛ بلند مردانه هقی هق
 
 
 
 
 
 
 

 عادت نمیکنیم :فصل سی و هشتم 
 

 نمیکنیم عادت:  دوم پایان
 
 همانی هنوز تو“

 هامون مقابل در من از برادرانه که همانی
 میکرد حمایت



 راند کله یک را فرودگاه مسیر کل که همانی
 خنداند می را همه تولدهایمان در که همانی
 نداشت خواب شبها که همانی
 میپیچید تلفن در بمش صداي که همانی
  !کاشت هرآنچه سوخت که همانی
 نباشی که روزي نباشد

 نباشی اگر که
 ست ”نویدي“ نه دیگر

 خشکی هامون نه
  !بزرگتري خواهر هیچ نه و

 تو دار دوست
 ”هلن -
 
 اه حلقه آخرین تا بود مانده کمی .کرد تر نزدیک را آن ي لبه دو زانویش با و کشید را چمدان زیپ قوا تمام با

 دردناك آورد می فکش که فشاري از هایش دندان و بود شده سفید انگشتانش بند .بسته چمدانش و شود طی
 .دیگر ي ذره یک فقط .کرد بیشتر را زانویش فشار .بود

 ؟ سایه کجایی -
 هايلباس و گرفت فاصله اندکی چمدان بالایی ي لبه .رفت عقب و کرد فرار اش کرده عرق انگشتان میان از زیپ

  !لعنتی .آمد بالا چمدان داخل
  !سلام -: داد تکیه در به و شد اتاق وارد مزاحم .برد فرو شال داخل را سرکشش موهاي خشمگین

 سلام -: داد جواب خسته
 ؟ نه شدم مزاحم بدموقع -: پرسید میپیچاند دست دور را اش شرابی و فر موهاي که حالی در غزل
  !؟ چیه حرفا این بابا نه: گفت بازمیگشت چمدان بسمت که حالی در و زد مصنوعی لبخندي سایه
 ؟ کنی ازدواج نوید با که میري داري واقعا: پرسید غزل
 انهش بالاي از و برگرداند را سرش سایه این وجود با چرا نمیدانم بود؛ مشهود صدایش بغض هم سر پشت از حتی

 ؟ کردي چیکار تو: گفت مکث ثانیه چند از بعد سپس، .کرد نگاهش
 ؟ بهت نگفت یزدان مگه -: زد تلخی لبخند غزل

: تگف پوزخندي با و کرد پیشدستی غزل که کند باز دهان خواست !آشنا نام این شنیدن داشت دردي چه که آخ
  !نبود یادم ... آها

  !میدانستند همه ... لعنتی
 ”؟میکرد سر چگونه را میگرفتند او از یزدان سراغ دیگران که روزهایی“

 ؟ مینشست چگونه نارنج بهار میز پشت
 ؟ آورد می تاب چگونه را آزادي سینما هاي صندلی



 ؟ میخورد سر چگونه را ولیعصر
  !؟ میکرد عاشقی یزدان جاي را نوید چگونه
 ؟ میکرد عادت

 ؟ میکرد عادت میگرفت را ”یزدانم“ جاي که ”نویدمی“ به
  !نمیکنیم عادت کداممان هیچ نمیکردم؛ عادت

 
*** 

 
 ي سایه یا ... شوم ي مژده ... ویرون ي پروانه؟ موندي خرابه این تو کی عشق به -: زد نیش گزنده و تلخ هامون
 (move)موو ... ببر !شده خراب این از بکن بابا !؟ لعنتی تهران این تو میدي جون داري کی عشقی به تو؟ ناتموم

  !پرویز دل ور لندن، بعدم ... ترکیه کن
 ؟ بشه چی که برم: گفت آرام یزدان
 ؟ بشه چی که بمونی -: رفت او بسمت و شد بلند جا از خشمگین هامون

  !؟ میزنی زار نشستی بردن زنتو غیرت بی بابا؟ سرت بکشه قرمساقی کلاه نوید که -: فشرد محکم را هایش شانه
 کلمات .میگذشت پل سه سی آجرهاي لابلاي از بهاري نسیم مثل پژواکش .میشد اکو ذهنش در هامون صداي
 : میشدند جابجا ها لعنتی .میشدند زیاد و کم جمله ي کوبنده

 بردن زنتو
 بردن زنتو غیرت بی

 بردن ... بردن ... زنتو
 غیرت بی

 بردن ... بردن
 رو تو زن ... زنتو
 غیرت بی ... غیرت بی

 ... دنوی ... سرت کشیده ... کلاه -: میکرد زمزمه وار هذیان فشرد؛ زانوهایش به را سرش .میرفت بالاتر صداها صداي
 ؟ میزنم زار و نشستم؟ نشستم ... نشستی؟ میزنم زار ... میزنی زار؟ کشیده کلاهی چه؟ چی کلاه

 ؟ سرم کشیده کلاهی چه نوید گفتی -: کرد نگاه هامون اشکبار چشمهاي به و آورد بالا را سرش
  !غیرتی بی کلاه !غیرتی بی -: کشید فریاد بیرحم حرص، با هامون
 ؟ غیرتی بی: پرسید تعجب با و برخاست جا از یزدان
 ؟ بود گرفته چرا دخترکشش صداي

 “ !میکرد سوراخ را جگر که بود خاري صدایش، خش“
 ؟ ... با زنت بدي اجازه یعنی غیرتی بی -: داد ادامه بهت و بغض با

 سرخ و محکم ... نازیسم باران تیر مثل .شد خفه صدایش
 حرومزاده شو خفه -: هامون هاي فحش رگبار مثل ... پاشید بیرون اش شده کلید هاي دندان میان از خون



 عوضی پفیوز ... شو خفه -: دیگر سیلی
  !کثافت -: بود هامون لرزان هاي مشت در اش یقه

  !کثافت -: خورد پشتش دیوار به محکم کتفش
  !بردن زنتو -: کرد سست را یزدان گوش ي پرده مقابلش مرد ي عربده
 پاك هایش تتو تا آمد می و میرفت اسفنج آنقدر دار؛ تتو مرد یک بدن روي بود شور مرده دست حرکت مثل
 : شود

  !بره خواهرم گذاشتی غیرت بی توي ... عوضی ... عوضی -
 .میشد کوبیده سرش پشت کلیساي دیوار به که بود ناقوس یزدان سر

 ”.میکرد درد تنش او بجاي دیوار که شد کوفته دیوار به مرد این کتف آنقدر“
 رفیق گلوي .مچلاند را یزدان لباس ي یقه همچنان هامون هاي انگشت !روزها این مصلوب یزدان نمیگفت هیچ

 ءغیرت بی ... غیرت بی -: میداد فحش و میریخت اشک .میداد فحش هنوز اما بود گرفته اش ساله پنج و بیست
 ؟ احمقو ي سایه !؟ نوید تحویل دادي دستی دو منو خواهرء تو ... حرومزاده
 پهلوي دادي ول میشو -: آمد فرود او ي چانه زیر قدرت با شد؛ مشت و کرد ول را یزدان ي یقه لرزانش انگشتان

  !؟ گرگ
 بعد بود یزدان حرکت تنها این .شد خشک جا سر ... که آید فرود کهربایی چشم یک زیر تا کرد پرواز بعدي مشت

 ... ندادم گرگ تحویل رو میش من -: صلابت پر اما ... بود دار خش هنوز صدایش !خوردن کتک ساعت نیم از
  !رفت خودش
 ؟ رفت خودش -: یزدان فک زیر آورد فرود را مشتش و کرد آزاد یزدان انگشتان حصار از را مچش هامون
  !بره که گذاشتی تو ... کردي ولش تو کثافت -: میگفت بغض با که وقتی میلرزاند تن هایش عربده
 سرفه تا زد خودش ي سینه روي محکم .انداخت پایین بود شده اش یقه چفت دوباره که را هامون دست یزدان
 در اون به ... اون به ... این: گفت منقطع سرفه میان سپس .کند خفه را هایش
 ؟ خودت واسه میگی چی -: کرد یزدان موهایش در چنگ هامون
 رو تو خواهر منم ... کردي ول منو خواهر تو: گفت اش سینه خس خس میان در یزدان

: نهامو بغض شکستن با همزمان شد؛ کوبیده دیوار به هم باز سرش و شد کشیده عقب به قدرت با یزدان موهاي
  !بود سابقت دختر دوست ... نبود تو خواهر زنیکه اون -

 چنگ به را خودش موهاي اینبار حالا هامون .آمد بالا یزدان نفس .شد زمین پهن و کرد ول را یزدان موهاي
 نمیشه من مال ... نشد من مال ... نبود من مالء زنم؟ بگم کی به دردمو ... خدا اي -: میکشید

 ؟ نه رفت -یزدان
 ؟ یزدان -: آورد بالا را سرش هامون
 ؟ جان -: بست را چشمانش حال بی یزدان
 ؟ تو جز دارم رو کی -: شد بیشتر هامون صداي بغض
 شانیپی روي نشست اش کرده عرق پیشانی و یزدان گردن پشت پیچید انگشتانش که جلو آنقدر رفت؛ جلوتر
  !نمیکنیم عادت: گفت درد با و یزدان سرخ



  !میایم ... کنار: گفت سختی به یزدان
 ؟ رفتن همه دیدي: گفت بغض با هامون
 ... هلن ... نیلوفر ... پرتو -یزدان
 سایه ... مژده -هامون
  !نوید حتی -: انداخت بالا ابرو یزدان
  !باباش گور -: زد لبخند غمگین هامون

 تو و موندم من فقط آخرش دیدي -
 ؟ نه هم واسه میمونیم -: برد بالا را ابروهایش هامون
  !پایدار -: خندید یزدان
 .خندید هم هامون

  !میپوکاند را استخوانت سوزشان که هایی خنده آن از
 میلرزاند را ات شانه بعد که آنهایی از
 میسوزاند را چشمانت که آنهایی از
 میکند سوراخ رودخانه یک طرح را پوستت که آنهایی از

  !میدهد تکان را مرد دو ي شانه که آنهایی از ... میزند آتش
 ؟ یزدان میگم -هامون
 ؟ هان -یزدان
  !شدي آدم گفتیم بگو رو ما ... دکی -هامون
 بزن زرتو -یزدان
 دارم توپ فکر یه -: گرفت خود به متفکري ي قیافه هامون
 ؟ چی -: پرسید حوصله بی یزدان

 رو اهورا ... هواپیمایی آژانس کار تو میزنیم میاري، گیر پولی یه توام و میفروشم خونمو من ... اینه نقشه -
 آژانسمون واسه میکنیم استخدام داخلیم مدیر یه ... تو پیش میام خودمم ... ننش دل ور میفرشتم

 ؟ چی که -یزدان
  !خوشگلن دختراش میگن -هامون
 خوشگلی دختر یه لنگ عمر یه که کنن سرت تو خاك -یزدان
 لامصب مافا داف این چین نمیدونی بابا -هامون
  !داري پسر یه تو مرتیکه -یزدان
 ؟ شده دنیا تارکه داره پسر کی هر ... باشم داشته خب -هامون
  !خودت لنگه یکی میشه پسرت دیگم روز دو ... زد حرف نمیشه اصلا تو با -یزدان
  !نکنه خدا بگو ... کرده غلط -هامون
 الح به واي ... عاقبتمون شد این میکرد، بازي زن رسمی که بود خسرو الگومون که ما !دیگه میگم راست -یزدان
  !بشه میخواد چی دیگه اون ... الگوش این با اهورا



 ... میشی خلاص کوفتی بیمارستان اون از ... یزدان کن فک بهش -: شد خیره سقف به و کرد کج سر هامون
 تورت تو افتاد دافام این از یکی شاید دیدي، چه رو خدا ... میشه توپ وضعت

 ؟ داره دردسر آژانس چقدر میدونی -
  !میشه خوري کره کنی که عادت ولی داره -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تردید: نهم و سی فصل
 
“This is a modern fairytale 

 مدرنه افسانه یه این
No happy endings 

 نیست خوشی پایان هیچ
No winding ourselves 

 نمیکنیم خسته رو خودمون



But I can't imagine a life without 
 بدون کنم تصور رو زندگی نمیتونم ولی

Breathless moments 
 نفسگیر هاي لحظه

Breaking me down 
 ”میشکونن منو که

 
 .کند فراموش را شاپرك غم داشت سعی نیز سایه .میکرد بزرگ را اهورا داشت هامون کنار در و بود مانده پرتو

 ؟ نه بري نمیخواي دیگه: پرسید اي امیدوارانه ناامیديِ با یزدان
 ؟ چرا: پرسید لبخند با یزدان .داد تکان منفی ي نشانه به را سرش سایه

 “ !پیاز همچو بود پوست بر پوست مغز، همه دیدمش پسته چون که آن“ -
 بگم بهت یچیزي میخوام: گفت سپس .داد سرتکان اي کودکانه ذوق با یزدان
 بگو میاد خوابم: گفت و بست را چشمانش و داد تکیه مبل پشتی به را سرش سایه

  !دستوره نه، که پیشنهاد واقع در ... برات دارم پیشنهاد یه -: شد خم دختر روي و نشست مبل دسته بر یزدان
 شد تموم اولم حرف: گفت یزدان .خندید کند باز چشم اینکه بی سایه
 ؟ آخر حرف و -: کرد باز را چشمش یک سایه

 ”پریده خوابت نگی تا نمیگم، آخرو حرف“ -: زد اي مرموزانه لبخند یزدان
 ”موندن و رفتن میون نسله، یه تردید حرف“ -: زد پوزخند سایه

 درسته -
 ؟ چی: گفت متعجب و کرد باز چشم سایه

  !بریم بِکَن -
 ؟ بریم کجا: پرسید متعجب سایه

 ... نکن باز منو دهن ... فا میگن شوهر بی زن به و فراري میگن مجرد دختر به که جایی جز !اینجا جز هرجایی -
  !بشم قربونت بریم بیا
  !بودن ایرانی بود افتخارشون همه روزي یه -
 چی؟ ویرون ستون چنتا و گلی لوح یه جز مونده چی؟ آزادگی و غرور و افتخار اونهمه از مونده چی؟ چی الان -

 ؟ بمونیم پاش که مونده
  !سر بی نخلاي -

 لاينخ این پایه بمونی میخواي تو سایه !کرد عمل قشنگ حرفاتم به میشد کاش ... میزنی حرف قشنگ -یزدان
 ؟ سر بی

  !؟ میده نشون چیو اینا ... برنگشته پلاکم یه خیلیا از هنوز !میاد خون بوي خرمشهر از هنوز یزدان -سایه
  !غیرت ... نداریم تو و من که چیزي -یزدان
 ؟ بریم و بذاریم تنهاش ... کرد پر رو ما تنهایی که جایی ... تو مثل من، مثل ... تنهاست ایران -سایه



  !میتونه مام بدون ... آورده دووم و بود تنها عمر یک ایران سایه -یزدان
 ؟ هاشو ریه هواي نمیبینی مگه ... نمیتونه نه -سایه

  !کن بس ... کن بس -یزدان
 

*** 
 

  !بود یزدان شد؛ لمس مردي توسط دستهایش
 واقعا بودند؛ گرفته آغوش در را یکدیگر ابرها .دوخت آسمان به و گرفت مرد اي قهوه ریشهاي از را نگاهش
 ؟ میرفتند ایران از داشتند
 نهامو به و فروختند را -سبز ي کاناپه جمله من - خانه وسایل .شد درست باورنکردنی طرز به اقامتشان کارهاي
  !تنها پرویزِ  پیش میرفتند داشتند .کند حواله را پولش و فروشد به هم را آن خود تا سپردند

 شاید .بود گرفته مجوز حالا که آفاقی کاوه ولیعصر، همیشگی، کافه آباد، یوسف از .بکنند دل چیز همه از بود قرار
 لوژروماتو پزشک به را مطب و فروختند هم را پژو و رونیز .ببینند را نانازي خانه اي قهوه در نمیتوانستند مدتها

 .دادند اجاره دیگري
 با را شاهین و شاملو شعرهاي .نمیداد را اینجا هاي مزه شک بی اما بخورند پاچه کله هم لندن در میتوانستند

 سبز اندرخت ولی میخرند خانه چلسی در شاید !بروند هم را لانا کنسرت به میتوانستند حتی شاید .میبردند خود
 .عکسهایشان و لباس برخی شد تهران در زندگی سال 31 و 21 از سهمشان .نمیافتند کجا هیچ را آباد یوسف

 شورک در را شان ساله دو مشترك زندگی سالگی، سی و سالگی بیست ي آستانه در تا ریختند دور را چیز همه
 .بگیرند سر از دیگري
 ؟ نکند مهاجرت غریبانه که بود هم کسی مگر ... غریبانه چقدر

 ؟ کند رها را کشورش سیري شکم روي از که بود کسی مگر
 ؟ کند ترك را اش خانه زیاد خوشی روي از که بود کسی مگر
 ؟ بگذارد تنها را ایران راضی که بود کسی مگر اصلا

 
 خیس غم از میشه بازم منه چشماي“

 نیس دستم تو توانی میندازم، قلمو
 رسید جایی به میشه راه رفتن با فقط
 ”نیس رفتن جز راهی رسیدن واسه اینجا

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آخر ایستگاه:  چهارم پایان
 
 را کبوترهایمان دوباره ما روزي“

 داد خواهیم پرواز
 مهربانی و

 گرفت خواهد را زیبایی دست
 کشم می انتظار را روز آن من و

 ”نباشم که روزي حتی



 
 در بازي فردین هندي، هاي فیلم سبک به که روزي .داشت یاد به خوب را روز آن .بست را هایش چشم پریناز؛
  !بود شده طرد واقع بود؛در گریخته شوم ي الهیه آن از همیشه براي و بود آورده
 رزیدمیل که صدایی با .بود ایستاده یزدان به پشت .کشید بود شده برآمده کمی که شکمش روي دستی پري

 ؟ نه گرفتی الهام من زندگی از کوتاهتو داستان: پرسید
 داشتن پایان داستانت -: چرخید سمتش به بود اشک از مملو که چشمانی با پریناز .انداخت پایین را سرش یزدان

 بسازي خانوادتون توي من کوتاه داستان واسه خوب پایان یه میخوام ازت ...
 ؟ چطوري: گفت بغض از گرفته صدایی با یزدان

 این اب کنی مخالفت میتونی ... میتونی تو یزدان ... برادرمی تو ... نیستی برادرشوهرم تو یزدان ... مخالفتت با -
 بیاد وجود به دیگه کوتاه داستان یه نزار ... وصلت

  !؟ نمیکنی مخالفت خودت چرا -
 ...کسرا خاك ارواح رو تو ... نرسم اون به تا میکشه منو بابام ... نمیتونم -
 چیز همه زیر میزنم امشب همین باشه، ... باشه -

 میکنم جبران ... مرسی: گفت قدردانی با نگار
 چیزي یه فقط -
 ؟ چی -
 بشی خوشبخت بده قول -

 مردونه قول -: شد جاري ها آن از اشک .کرد بسته و باز را چشمانش اطمینان با پریناز
 بده زنونه قول ... ندیدم خیري نامردا از من ... نه -

 زنونه قول -: خندید گریه میان در پریناز
 وا کمک به که بود آمده .میکرد کار پریناز که همانجایی .بود هواپیمایی آژانس مقابل حالا گشود؛ را چشمهایش

 هنوز ایهس .بود اش زندگی سرخانه غزل و بود شده جدا هامون از پرتو !نفر دو براي اینبار .لندن براي بگیرد بلیتی
 .دهد تغییر را او هواي و حال لندن به رفتن با میخواست یزدان .آمد می کنار شاپرك مرگ با داشت

 
*** 

 
 ولیعصر آخر ایستگاه بیا -

 دربست: زد داد و کرد دراز تاکسی سمت را دستش استرس با سایه !همین تنها
 ولیعصر آخر ایستگاه: گفت و شد سوار سرعت به
 تعیین کسی چه را ها راه آخر و اول آهن؛ راه یا است تجریش آخر، ایستگاه نمیدانست .داد تکیه صندلی به

 ؟ میکرد
 ؟ جنوب جایی و باشد شمال جایی میکرد تعیین کسی چه
 ؟ ها مفلس محل جنوب و باشد پولدارها محل شمال میکرد تعیین کسی چه



 وتورم صداي: ببلعد را صداها تمام میخواست انگار نگذاشت؛ گوش در هندزفري اینبار .چسباند شیشه به را سرش
 اتوبوس ایستگاه آخرین در الان یزدان .شد خواهد درست چیز همه .بست را چشمانش !ها ماشین بوق تاکسی،
 زا ترس جدایی، از ترس بدون تردید، بدون اینبار .کنند شروع دوباره را شان زندگی تا اوست؛ متنظر ولیعصر
  !خیانت

 همشیره رسیدیم: گفت راننده .کند جدا هم از را ها آن آید نمی دلش هم خدا حتی
 .کرد نگاه اطراف به گیجی با .کرد جدا شیشه از را سرش

 “ !اینجاست شهر، این خیابان بلندترین ایستگاه آخرین پس بود؛ تجریش در او“
  !غمگین همه ها چهره بود؛ شلوغ خیابان .شد خیره اطراف به .شد پیاده و کرد حساب را کرایه
 یصندل روي از که دید را یزدان بلند قامت خیابان طرف آن .کشید لرزانی نفس .بود شده عجیبی ي دلهره دچار

 با وريموت .گفت چیزي یزدان .داد تکان برایش دستی .شد کاسته اش درونی اضطراب از کمی .برمیخیزد ایستگاه
 ؟ چی: کشید فریاد .بشنود را یزدان ي جمله نتوانست و گذشت سایه پشت از سرعت
  !سایه شد درست چی همه -: زد فریاد شادي با آمد می سایه سمت به که حالی در یزدان

 صداي .برداشت قدمی یزدان .بود شده لرزان و تار چشمانش پیش یزدان تصویر .شد اشک پر سایه چشمان
  !دیگر قدم یک .رسید گوش به اتوبوس

  !آخر گام .شد اش گونه چال محو یزدان !بعدي گام .خندید بلند سایه
 ... چیزي با اتوبوس برخورد مهیب صداي ... بعد و کند پاك را چشمانش تا برد دست سایه !... اتوبوس صداي

  !نداشت امکان این نه، .انداخت پایین را دستش وحشت با
 .افتاد زمین روي و کشید جیغ .بود زنده او خداي او، یزدان .نبود یزدانش به متعلق خونی پیکر این

 .باره هزار و باره ده ... زد زجه
 ي بنده سرگرم خدا نمیداد؛ گوش او هاي حرف به خدا اما .زد صدا را مقدساتش تمام نام را، یزدان نام را، خدا نام

 .بود کرده پیدا راه عرشش به که بود خوبی
 “ !بود مرده یزدان“

 کلشانمش کسی چه بپرسد او از و بیاید یزدان تا مینشست آنجا ها ساعت میرفت؛ ایستگاه آن به هرروز سایه حالا
  !پریناز بگوید یزدان و است کرده حل را
 خود در را سایه روزي که را مهربانش تن - را تنش ي استفاده قابل اعضاي تمام .آید نمی هرگز یزدان اما

 .داد نجات را کودکی جان شکاکش و مهربان قلب .کردند اهدا -میفشرد
 .میمیرد بدي هر با و آید می بدنیا خوبی هر با مردم، میان هروز یزدان .مرد نخواهد هیچگاه او شد؛ جاودانه یزدان
 .است سایه قلب در یزدان
  !من تخیلات ي زایده .است من قلب در یزدان
 او با نوشت؛ را او سایه .شد متولد میگذشت خیابان عرض از داشت که روزي همان در سایه؛ ذهن در روزي یزدان

  !مرد آخر در و کرد زندگی
 ؟ کجاست شما یزدان نزدیکیست؛ همین در من یزدان

 



*** 
 
 ؟ نمیشی التحصیل فارغ امروز مگه؟ میکنی چیکار اینجا شما -

 از قسمت یه برام که دادید قول خوندید رمانمو وقتی: گفت میداد مرد بدست را ها برگه که حالی در دختر
 مینویسد شعرتونو

 بعدا ... ایندفعه بخونم کامل باید -: گذاشت کیفش داخل را ها برگه مرد
 لطفا بنویسین شعرتونو -دختر

  !ببینم بردین ارث به ازش سماجتو شما که شخصی اون دارم دوست خیلی -مرد
 بزرگم پدر از -
 ؟ بوده چی شغلشون بپرسم متونم -
 بودن نظامی -

 مشخصه کاملا -)خنده با(مرد
 برم من بدید خب -
 میمونن من پیش اینا -
 بدید رو ها برگه لطفا یگانه، آقاي -

 پیش دستتو -: آورد می پایین را دختر دست خودکار با و میکند پنهان پشتش را ها برگه راست دست با مرد
 نکن دراز هیچکس

  !بخونین شما نخوام من که باشه چیزایی شاید خب -)زاري با(دختر
 میخوام شدشم چاپ نسخه یه من تازه ... شماست مشکل دیگه این -
 میکنم خواهش ... استاد -
  !نکن خواهش میکنم خواهش -

 ... راستی: پرسید و برگشت ایستاد، مرد ناگهان .شد خیره رفتنش به دختر .شد دور و زد محوي لبخند مرد
 ؟ خوشه پایانش
 هاگ: گفت طمانینه و آرامش با سپس .کرد مکث کمی .میگذشتند کنارشان از زیادي افراد .کرد نگاهش دختر
 بهم زود رو ها برگه
  !دادم تغییر پایانشو شاید ... شاید بدید
  !نیست خوش پس -: نگریست او چشمان به عمیق مرد

  !کنید تعبیر چی به رو بودن خوش داره بستگی -
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پایانی سخن
 

  !روایت این به شد تبدیل تا خورد چرخ من ذهن در بارها داستان، این
 از تشکر با .”miss_sana“ و ”نقاب در دختر“ خصوصا کردند؛ همراهی منو قلم کافه در که عزیزانی از ممنونم
 هک مهرنور از تشکر با .داد گوش رو -بود خام ي ایده یک تنها که وقتی - داستان این که کسی اولین نازنین،
 دهای و کرد همراهی رو من داستان این پایی نو مراحل در که صبا از تشکر با .بود من ي شنونده بهترین و اولین

 .اوست به متعلق بودن پایانی چهار ي
 .رفت مرگ آغوش به نهایت در و کرد زندگی کشید، نفس من براي که ناصر، یگانه یزدان از ممنونم
 .میرود و میشود پر آید، می قطاري روز هر .رسید آخر به ایستگاه

 .میترسند تاریکی از هنوز ها سایه



 .میکنند خدایی تنهایی در هنوز ها یزدان
 .اند خوبشان روزهاي نوید منتظر هنوز ها هلن

 .اند خشک و غمگین نیلوفرها پژمردن از هنوز ها هامون
  !تابید آنان بر امید پرتوي شاید؟ میداند چه کسی
 .پیچید بلندي کمند ها یاس دور باید

 .میسوزند اطرافشان ها پروانه و اند سریر روي هنوز خسروها
  !نبردند پناه ایزد به تا میشکنند را ها تاج نیم هم هنوز
  !آخرند ها ایستگاه هم هنوز

 
 ایزدپناه تاج نیم
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