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 »زوجِ فرد«

شما را با مهر و صداق معلوم به عقد    لمیوک  ایعروس خانم آ  -

 اورم؟یدر ب  یعماد مهراب یجناب آقا

 بله  -

همه عجله    ن یکس انتظار ا  چی فضا را پر کرد. ه  ینیسنگ  سکوت

او    یکس جا  چیهم نداشتند. ه  یریاز جانب او را نداشت. تقص

کس و  بود  گذشته  آوردنش  گالب  و  گل  سن  از  هم    ی نبود.  را 

نفر عادله بود که به   نی. اولردی نداشت که بخواهد از او اجازه بگ

پ  نقاب شاد و شنگولش  با  را   شیخودش آمده و  آمد. ظاهرش 

حفظ کرد که او را در آغوش نه چندان گرمش   یفقط تا هنگام 

 . چالندیقطورش م یادیبازوان ز نیگرفته و ب
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گن چقدر    یحاال مردم م   ؟یکردیکم حفظ آبرو م  هی  یمردیم   -

 هول بود.

زد و رفت. عماد    یاو چسباند و نوکرا به صورت    ش یهاهم لب  بعد

هم از شوق    ی قطره اشک  یرا اما محکم و خواهرانه بغل کرد حت

 دوم برادرش بر گونه سراند. یداماد

 ...یمبارکت باشه خواهر -

که عادله    ی رسول مال او بود. مال خود خودش البته تا زمان  آغوش

بود بفهمد حواس رسول   یاز جانش بود. کاف   زتریسرگرم برادر عز

. آشوب بر پا  شدیم  الیدانه خواهرش است، آن وقت واو  کیبه  

 زود از آغوش رسول دل کند. یلیخ لشی. بر خالف مکردیم

او دردسر درست کند. حاال که عادله او    یبرا  خواستینم  دلش

وا کرده بود، بهتر بود   اشیازدواج از سر خودش و زندگ نیرا با ا
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 یعماد، خانه  یخانه  گریها حفظ کند. حاال داش را با آن فاصله

برادرش که    ینداشت که چقدر در خانه  یتیاهم  گری او هم بود. د

 .خواستشیکس نم چی ه ،خودش هم بود یپدر یخانه

  نیسنگ  یاساعت، وزنه  ی هاعقربه   ی . انگار به پاگذشتینم  زمان

حاال از    نیهم  خواستی. دلش م خوردندین نموصل بود که تکا

ا  نیا و  بگر  نیمحضر  آرت   زدیمردم  به  را  خودش  کوچولو    نیو 

  ی را داشت که طفلکش دچار تشنج شود و کس  نیبرساند. ترس ا

 نباشد که به دادش برسد. 

  ان یم  ییشد، گو  ریاس  یادستان زمخت مردانه   انیکه م  دستش

آتش سقوط کرپ. جا خورده، سر باال گرفت. نگاهش    یهاگدازه

 چشمان مهربان عماد شد.  ریاس

 قدر سرده؟  نیشده رها جان! چرا دستات ا  یچ -
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 خونه؟ م یشه زودتر بر یم  -

عماد نشانش داد که جمله اش باعث سوء   یدهیباال پر  یابروها

 تفاهم شده است. 

آرت  - م نمینگران  آدرادیب  شیپ   یمشکل  ترسمی.  احسان   نا ی.  و 

 بهش برسن.  دیبا یچجور دوننینم

نها  یالحظه  عماد از جا   تینگاهش کرد و در  سر تکان داده و 

کرد.    ی برخاست. خودش را به عادله رساند و در گوشش پچ پچ

تا به    شدیتا کمر خم م  دی بود که با  اد ی آن قدر ز  شانیتفاوت قد

فربه  یهاگوش و  تپل  صدقهخواهر  قربان  دل  در  برسد.    ی اش 

حواس او را به آن    ش،نگاه  ینیرفت. سنگ  شیعماد و قد و باال

. همان  دی سمت جلب کرد. چشم در چشم که شدند، نگاه ندزد

دوست   یبرا  یمانع   چیه  گرینگاهش کرد. حاال د  رهی خ  رهیطور خ 



 

6 
 

 یخارج  بود و نه شهروز وجود  یداشتن او وجود نداشت. نه نازل

 داشت. عماد مال خود خودش بود. 

ها و  سر راه دنبال بچه  میبا عادله صحبت کردم. قرار شد ما بر  -

 رستوران.  می بعد بر

 رستوران؟  م یحاال واقعا الزمه بر -

را  شان یهاجمع و پچ پچ نیناله بود. واقعا تحمل ا هیشب شیصدا

 نداشت.  

 یاچاره یول  دهیام ته کشحوصله  گهی. منم دیاخسته  دونم یم  -

  ا یتا آخر دن می. اگه به دلش راه نری شناسی. عادله رو که مستین

  نیا دونمی. نممیبرد لیفام یتو سرمون که آبروشو جلو  کوبهیم

 . ستیبه سرش زدن که ول کنشون ن یچه گل یدو زار لیفام
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ب  یجمله  از  را  کل   د یکل  یهادندان  نیآخرش  با  غضب    یشده 

توسط    یکه او و خواهرش چطور روز  دانستیگفت. رها خوب م 

.  دادیحق را به عادله م   یرانده شده بودند و تا حدود  لیفام  نیهم

خواهر که در سن کم مجبور شده بود    ک یزن و    کیاو به عنوان  

اندکشان    ی هایمادرانه خرج برادرش کند، حق داشت حاال خوش

 بکشد. گرانی را هم به رخ د

. دست  د یها کشرا به سمت آن   شیگوشتالو  کلیدوباره ه  هعادل

. درست که سوختیرسول م  یدلش واقعا برا  ی خودش نبود ول

  بایکه نه، تقر  ی جو گندم  شی ها قه یاز او گذشته بود و شق  یسن

کم نداشت.    یزیچ  افه یو ق  پیدست بود اما باز هم از ت   کی  دیسف

از آن مردها ک بود.  بلند و چهار شانه    یبرا  دهندیجان م  هقد 

و    یاندازی پا ب  یراحت پا رو  الیو با خ  ی کن  هیها تکبه آن  نکهیا

بود که قدش به   یاعادله  بشی . و حاال نصیلذت ببر  اتیاز زندگ
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تر  از حدش هم، کوتاه  ش یب  ی. چاق دیرسیصد و شصت هم نم

ها  زنانه داشت که سال استیبه نام س یابهاما حر داد ینشانش م

 خودش کرده بود. ریاس  رابود رسول 

که از سر   ییطالها  نگیجر  نگیجر  یعادله، صدا  یاز صدا  قبل

را پشت   شخندشی. ندیکرده بود به گوششان رس  زانیو دستش آو

 پنهان کرد.  ش یهادندان

.  هانینکن  ریداداش. فقط تو رو خدا د   گهید  نیپس شما زودتر بر  -

 یخوایاون بچه تو خونه بمونه. م  یذاشتیم   د یهرچند به نظرم با

مردم که باز دهن گشادشون رو باز کنن و چرت و    نیب  شیاریب

 پرت بگن؟ 
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م  دهیند اجازه   یچهره  توانستیهم  را تصور کند.  دلخور عماد 

عماد    دانستین شود. خوب منداد عماد با خواهرش دهان به دها 

 . شناسدینم بهیشود، آشنا و غر یاگر عصبان

ها باشن حتما. مگه  اون بچه  د ی عادله جون، با  هیچه حرف  ن یا  -

 م؟ یکن  یزندگ لیقراره واسه فام

عماد شد.    تیبودن اوضاع و عصبان  ی عاد  ریهم متوجه غ   عادله

  ی دونیگفت: م  انهیعماد گذاشت و دلجو  یبازو  یدستش را رو

منظور ا  یکه  از  شرا  نیندارم  خودت  بهتر بچه   طیحرفا.  هاتو 

 الزمه باشن، برو دنبالشون. یکنی. اگه فکر میدون یم

حرف از کنار خواهرش    یمن اخم، سر تکان داد و ب  کیبا    عماد

 گذشت. عادله سر جلو برد و کنار گوش رها پچ پچ کرد. 
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 ی رستوران، آبرو  ادیپا نشه ب  افهیق  نیآرومش کن. با اتو رو خدا    -

 ما رو ببره... 

او را با    یرا پشت لبخند مصلحت  شخندشین  رها،  پنهان کرد و 

 اش تنها گذاشت. پا افتاده  شیپ   یادیز یهایدلواپس

د   لیاتومب  یجلو  یصندل  یرو  نشستن حاال    اد یز  گریعماد، 

را داشت،   به آن  بار که قصد سوار شدن  نبود. هر    ادیدلچسب 

برود،    نیآرت  دنیبه د   نا یکه قرار بود همراه عماد و آدر  یبار  نیاول

 ی اجازه  یاحترام  یبا ب  نای. همان دفعه که آدرشد یزنده م  شیبرا

 بود.  ندادهجلو را به او  یصندل ینشستن رو

وصلت مشکل    ن یچقدر با ا  نایبرود که آدر  ادشی تکان داد تا از    سر

اصل مشکالت  مطمئنا  ا  اشیداشت.  از  او،  شروع    نیبا  بعد  به 

 . شدیم
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 ارم؟یها رو ببچه عیبرم سر ا یباال  ی ایم -

چند ماه بوده که    نیو باال کردن اتفاقات ا  نییپا  ریدرگ  یقدر  به

زد. کمربندش را باز کرد.    ینشد. لبخند کمرنگ  دنشانیمتوجه رس 

م  د یبا آرت  رفت یخودش  م  زشیعز  نیو  حاضر  مبادا    کرد،یرا 

به تن او لباس بپوشانند و دست و    یاطیاحت  ی و عماد با ب  نایآدر

و بعد شانه    ستادیاحترامش ا  به. عماد  ندیبب  بیآس  فش یظر  یپا

به طرز   یزندگ  زی هم وارد خانه شدند. همه چ  یبه شانه عماد 

خودش    یزندگ  نکهیبود. نه ا  مت یلوکس و گران ق  یزیاغراق آم

کم م  یدست  خوب  اما  نه  باشد،  داشته  آن  درآمد   دانستی از 

به عنوان   که    یبا عماد  سهیجراح مطمئنا قابل مقا   کیشهروز 

 مارکت داشت، نبود. پریها کیتنها 

 ی شبلند و گوش خرا  یهیگر  یگذاشتند، صدا  اطیکه درون ح  پا 

داد. بدون    وندینگاهشان را به هم پ   د،یرسیکه از داخل به گوش م
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پ   شانیهاقدم  یحرف  چیه هرچه  گرفت.    رفتند، یم  شیسرعت 

م  هیگر  یصدا صداشدیبلندتر  رها،  اول   نیآرت  ی.  همان  را 

. پشت  داشترا طاقت ن  یداد. کودکش چند ساعت دور  صیتشخ

ا  یدر ساختمان، به قدر از   نکهیعجله داشت که بالفاصله پس 

 عماد در را باز کرد، او را کنار زد و خودش را درون خانه انداخت.

                       

اعصاب واسه ما نذاشته،   ر،یوروره رو بگ  نیا  ایباالخره؟ ب  نیاومد   -

 . زنهیسره ونگ م هی

ظاهر  نیخشمگ  نا،یآدر با  و    یو  شده  ظاهر  مقابلشان  نامرتب 

  ن ی. رها دستانش را محکم دور آرتدیرا به آغوش رها کوب  نیآرت

 کند.  یریحلقه کرد تا از افتادنش جلوگ فشیکوچک و ظر
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. تو  میساعت نبود  هیخوبه واسه    نا؟ یچه طرز برخورده آدر  ن یا  -

 گه؟ید یدر قبال داداشت ندار یافهیوظ چیه

تا    - ندارم.  پ   هینه  وقت  ی ول  دیشا   شیساعت  به    نیا  یاز  خانم 

به من مربوط   یچیه  گهیخودشو انداخته به تو، د  نیآرت  یهانهب

 .ستین

 ... نایآدر -

  دونم یگم مگه؟ من که م  یدروغ م   نا؟ یآدر  نا،یآدر  یه   هیچ  -

آرتهمه واسه  اگه  تو  است.  بهونه  م  نیاش    ی خواستیپرستار 

  ش یاریب شیبردار نکهیخانم نه ا نیا شیپ  شیبفرست یتونستیم

 ور دل ما، اگه مامان برگرده.... 

 تو گوشت فرو کن...  نویا گرده، یبر نم  گهیمامان د -
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  رفت،یکه به سمت اتاق م  یبلند گفت و در حال  یی را با صدا  نیا

 اضافه کرد. 

دست به سر و صورتت بکش و لباس عوض کن. قراره   هی  عیسر  -

 رستوران... میبر

 ... امی  یمن نِ م -

  دیکوبیم  نیرا هم به زم  شیپا   گفت، یکه م  یبا هر حرف  نایآدر

وقت    یلیصبرش خ  یمانهینداشت. پ   یتیعماد اهم  یبرا  گریاما د

  ی نایاو را با آدر  ی قبل تر از آن که نازل  یلیخ  د ی بود پر شده بود. شا

نوزاد تنها بگذارد. خودش را به اتاقش رساند   نیهفده ساله و آرت

لباس دان  شی هاو  زمان    دانه  هرا  شد.  حمام  وارد  و  کند  تن  از 

امروز صفحه  خواستیم و  کرده  چه  کند  باور  از   ی دیجد  یتا 

. همان  آمد یبا خودش کنار م  د یورق خورده است. با  اشیزندگ
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  د ی با  د ینبود. شا  یبرگشتن  گرید  یگفته بود، نازل  نایطور که به آدر

  دشیتا ام  کردیم  شان ینفر را وارد زندگ  ک ی  ن یزودتر از ا  یلیخ

نازل بازگشت  زن  دیناام  یاز  را نخواهد   ی شود.  که فرزند خودش 

 وقت برنگردد.  چیهمان بهتر که ه

با   نهیآ  یبهتر کرد. جلو  یحالش را کم  اش،ی اقهیپنج دق  دوش

شد.    شیو مشغول خشک کردن موها  ستادیا  یتن پوش  یحوله 

  یلیهم خوب بود. تنها دل  یادی بد نبود، بد نبود که نه، ز  اشافهیق

نازل بود  ممکن  راض  یادی ز  یکه  خاطرش  به  پرورده،  به    یناز 

  ی به نازل  گرید  دی . نبادجنبان  یو سر  دیکش  یازدواجشان شود. آه

با    تشیساعت هم از محرم  میهنوز ن  یکرد، آن هم وقت  ی فکر م

ورده. دخترک مظلوم و  . نام رها، لبخند به لبش آگذشتیرها نم

داشتن شایدوست  نبود  عاشقش  ه  دی.  عاشقش    چیهم  وقت 
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منکر دوست داشتنش شود. اصال محال    توانستیاما نم  شدینم

 نداشته باشد.   دوستبتواند رها را  یبود کس

                       

 به در خورد. یاهنوز نم دار بود که تقه ش یموها

 تو...  ا یب -

به بغل در چهارچوب آن ظاهر شد. همان    نیباز شد و رها، آرت  در

را هم    اشیروسر  ی کرم رنگ را به تن داشت و حت  ریحر  یمانتو

باشد.    دهی حجاب د  ینداشت او را تا به حال ب  ادیباز نکرده بود. به  

 انداخت. نییگل گون شد و سر پا   یرها به آن یهاگونه

 ... یکار دار دونستمیببخش، نم -

را باز    شی رهایلباس ز  یتمام سر باال انداخت و کشو  ییایح  ی ب  با 

 کرد.
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 ؟ یداشت یکار ه،ینه چه حرف -

  شناخت، یکه م  ی. عمادشدیتر از آن نم رها، گلگون  ی هالپ  رنگ

جا، در حضور او لباس هم بپوشد. آب دهانش    نینبود هم  دیبع

 را با صدا قورت داد.

عادله زنگ زد. ظاهرا همه رفتن رستوران. گفت زودتر خودمونو   -

 .میبرسون

  ش یروبرو  یبه سر به سر گذاشتن دخترک خجالت  یدی شد  لیم

ول بود  تنگ  وقت  حد    یداشت.  جا  کیدر  به  که  بر    ییبوسه 

 .خوردینم

دخترک    یرساند و روبرو  چیگام بلند به ه  را با چند   شانفاصله

رها قرار گرفت، چشمانش    دیاش که مقابل دبرهنه  ی. پاهاستادیا
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  ن ی. مطمئن نبود در ادیرا بلع  زش یآم  طنتیش  یبسته شد. خنده

 را داشته باشد. دنیحال، قلب دخترک توان درست کوب

 ! میکه از امروز ما با هم محرم  دیرها خانم، خبر دار -

 آره...  -

 ؟یجور سفت و سخت رو گرفت ن یا یشه بدونم از ک یپس م  -

 ها هستند. زشته... بچه -

  ییجا  ستیهستند. قرار ن  شهی ها همکجاش زشته؟ بچه   قایدق  -

.  یایوضع کنار ب  نیکن با هم  ی. سعیبود  دیام  نیبرن که به ا

 . گهیعادت کنن د  د یها هم بابچه 

حال  رها در  داد،  تکان  آرت  ی سر  ب  نیکه  خودش    شتریرا  به 

فوت کرد. در اتاق    رونیاتاق او شد. نفسش را به ب  ی راه  فشرد،یم

پوش لباس  مشغول  و  بست  بود،    دنیرا  گفته  رها  به  آنچه  شد. 
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خودش    یهزار بار برا   ینفر روز   کیداشت    ازیبود که ن  ییهاحرف

رفته بود. نه او را و نه فرزندانشان را نخواسته و  ی تکرار کند. نازل

گاه    چ یتلخ، قرار نبود ه  یادیز  تیواقع  نیگذاشته بود. ا  شانیتنها

  د ی. با کردیشود. افکارش هم تنها حال خودش را بدتر م  نیریش

م  خود  زندگ  آمد یبه  به  دل  شابستیم  دشیجد  ی و  رها    د ی . 

 او و فرزندانش شود. یبود ناج بود که قرار ی همان

و به خصوص   دیسف  راهنیو پ   یآن کت و شلوار مشک  یحوصله 

سف ه  یمشک  دیکراوات  به  ترج  چیرا  نداشت.    دادیم  حیوجه 

 یمشک  نیبا شلوار ج  یطوس  راهنیپ   کیتر لباس بپوشد.  راحت 

نگاه    نیبعد، آخر  ی قیاز نظرش مناسب آمد. دقا   ی و کت تک مشک

از مرتب بودن سر و   نانیبه خودش انداخت و با اطم  نهیرا در آ

 وضعش، اتاق را ترک کرد. 
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 ی پشت به او، حاضر و آماده نشسته و احسان هم سرگرم باز رها

و گفت: خوب. خوب من   دیبود. دستانش را به هم کوب  نیبا آرت

 . میحاضرم، بر

د   احسان دا  یادهیسوت کش  دنشیبا  گفت:  و  چه   یی زد  عماد 

 کرده...   وونهیکرده همه رو د

پس گردنش زد و گفت: تا چشم   یارا به او رساند. ضربه خودش

 بود قورتمون بده؟   کینزد  نایآدر  م یما اومد  ی. کجا بودادیتو در ب

 محل ضربه را ماساژ داد. احسان

  ن یآرت  نیواسه ا  یمن رفته بودم سوپر  ؟ییخوب دا  یزنیچرا م  -

نم  می . هر کار کردرمیبگ  یخوراک  خان فکر کردم  شدیساکت   .

 اش باشه.گشنه 
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که تو   خورهیم  یچ یشش ماهه، خوراک یآخه عقل کل، بچه -

 ؟ یریاش بگواسه یرفت

  ی جور   نیفکر کردم ا  ه،یغش کرده از گر  دمیمن. د  دونمیچه م  -

 شه. ی ساکت م

گفت:    نایآدر  دنی را همان جا خاتمه داد. نگاه چرخاند و با ند  بحث

 کجاست؟ حاضر نشده؟  یپس آدر

 االن...  ادیم -

صدا  نیا  رها با  گلو  ییرا  راه  انگار  گفت.  باشد.    ش یخفه  بسته 

 ی لی. هرچه فکر کرد دلستینگر  دنش،یمتعجب به او و نگاه دزد

کوتاه چند   نتطیبه ش توانستی. تنها مافت ییحال او نم نیبرا ا

 قبلش ربطش دهد.  قهیدق

 . م یخوب من حاضرم، بر -
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نسبت به پوشش نامعقول   نکهیبرگشت. قبل از ا  نایسمت آدر  به

را    شی احسان، ابروها  ی بکند، لحن شاک  یبازش اعتراض  یادیو ز

 باال پراند. 

خانم. برو مانتوتو عوض کن.    یآدر   دنهیچه طرز لباس پوش  ن یا  -

 دور سرت..  چیشالتم درست بپ

در گردش بود،    نایاحسان و آدر  نیکه ب  ی باال رفته و نگاه  یابروها

 را گم کند.  شی باعث شد احسان دست و پا

نزهیچ  - لباسش اصال مناسب  تو    میر  ی م  می. دارستی... خوب 

 .زننیحرف پشت سرمون م  یکل  ادیب یجور نی. الیجمع فام

انداخت، رو   نییاو با خجالت سر پا  ینگاهش کرد. وقت  گرید  یکم

 کرد.  نایبه آدر
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. گوشاتم  یلباس بهتر بپوش  هیخانم. بهتره    یحق با احسانه آدر  -

 بشن.  دهینداره حتما د یلزوم

 در جمع چرخاند.  نگاه 

 منتظرم. رونیب -

 ح یشد. ترج  یرا از احسان گرفت و پشت سر او راه  نیآرت  رها،

پدر و   یها شرکت نکند. رابطهآن ی خانوادگ ی هادر بحث دادیم

در دل    یکاف   ینداشت. به اندازه  یربط  چ یها به او هآن   یدختر

 .خواستیاز آن را واقعا نم  شیاو تلنبار شده بود، ب  ینه یک  نایآدر

                       

را دور زد. در    نیمخصوص گذاشت و ماش  یرا داخل صندل  نیآرت

 عقب را باز کرد. 

 ...  نیجلو بش ای چرا عقب رها خانوم، ب -
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اتومب  خودش از  کش  یادیز  لیرا  باال  عماد  نه    دیبلند  گفت:  و 

باشم    نی. من کنار آرتننیش  ی جلو م   نا یآدر  ایممنون، احسان  

 راحت تره...  المیخ

 ی جور دلخور ک ینظر داشت.   ریاو و حرکاتش را ز نهیعماد از آ 

بود که مدام   ی . بدتر از همه نگاهکرد یم دادیواضح در رفتارش ب

 شد.  یم رهیاز صورت او خ ریغ   یمدفون و به جا شیاشکها ریز

 شده رها جان؟  یزیچ -

 شد...   ریشادوماد که د میخوب بزن بر -

خواست خودش    ی احسان شاد و شنگول در عقب را باز کرد. م 

اتومب درون  کند  لیرا  دپرت  با  رها  دنی.  مهربانش    یعمه 

 . د یباال پر  شیابروها

 ؟ینشست نجایچرا تو ا-
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سخت    یلیرها سر باال انداخت. لبخند زدن هم در آن لحظات خ 

 شده بود. 

 باشم...  نیخوام کنار آرت ی م-

او    نیخورد. نگاه طلب کارش را ب  یاحسان گره کوچک  یابروها 

کار   ی جا ک یتنگ کنار رها جا گرفت.  ی و عماد چرخاند. با خلق

  کی. آن قدر واضح که او در  د یلنگ  یهم م  یحساب  د،یلنگ  یم

رها نداشت  بفهمد. دوست  آدر  ینگاه  با  را  به    نا یمظلومش  که 

عمادش    یی کنار دا  دیخونش تشنه بود، تنها بگذارد، وگرنه االن با

را    ییجورها  کیو    نشستیم مگربه  حجله  با  ی دم    د یکشت. 

 نیشود. هم  ی داد که رها خط قرمز او محسوب م  ی نشانش م

کرد که حساب او از حساب مادر و پدر    یاش م  یحال  د یامروز با

محال ممکن    د، ی ایب  نیمعرفتش جداست. آسمان هم به زم  یب
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 شهی. همان طور که رها همکند  یاست احسان پشت درها را خال

 کرده است.  تیحما ماتشیمردانه از او و تصم

 نشسته؟  نجایچرا ا نیاِ، ا-

گفت. احسان و عماد نامش    زانیآو  ییجمله را با لب ها  نیا  نایآدر

م محق  را  خودش  او  بردند.  عتاب  با  دل  ی را  اصالً    ل یدانست. 

ا دق  نیآمدنش  چند  که  کنار    یصندل  یرو  یا  قهیبود  عقب، 

 شه یهم  ی زن بابا  نیداشت ا  ی ن. چه معندیبنش  زشیاحسان عز

ها نقشه  ر  ی مزاحم،  عقب  در  کند.  خراب  را  به هم    ااو  محکم 

بکوبد و راه آمده را برگردد.    نیزم  یبود که پا رو  شی . جادیکوب

و ج  یمانتو  نیا باز  پوش  ی خی  نیجلو  وقت  دهیرا  تا  کنار    ی بود 

  دیانداخته است، احسان د  شی احسان نشسته و آن را دو طرف پا 

ران   یدرست پسرعمه    یهابه  باشد.  داشته  توپرش  و    ی درشت 

  نیو ا  یواشکی  یزدن ها  دید  اهل شناخت.    یچشم پاکش را م
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شد.    یاش نم  یحرفها حال  نی ها نبود، اما دل او که ا  یلوس باز

 وه دهد. جل بایخودش را ز یقیخواست به هر طر یم

                       

  ی صندل  یاش برسد، روبرگشت به خواسته   ریدر مس  نکهیا  دیام  به

را   نیبسته شدن در آن قدر بلند بود که آرت  یجلو نشست. صدا

گر به  و  ا  هیترسانده  غره  به چشم  عماد  کرد.    یانداخت.  اکتفا 

بود. آنقدر نگاهش زهر داشت که حساب   یهرچند همان هم کاف

ب دستش  اتومبد یایکار  ه  لی.  کرد.  حال    چیحرکت  کدامشان 

حلقه    یدرست فرمان  دور  به  را محکم  دستانش  عماد  نداشتند. 

  کیداد.    یسر و ته جوالن م  یفکر ب  یکرده بود. در سرش کل

  ن یو هم  ردیمغزش را بگ  یجلو  توانستیاشتباه بزرگ بود اما نم

  ن یزم  ی. آن روز انگار رواوردی ن  اد یبه    ی در کنار نازل  لحظات را

  با یآنقدر ز  ی. نازلشیبایز  یادیعروس ز  یرارفت ب  ینبود. دلش م
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فکرش را بکند که   توانستینم  یحت  چکسیبود که ه  فیو ظر

  ی از عماد بزرگتر است. سر تکان داد و ال اله اال الله  یهفت سال

انداخت. رها با    نهیاز آ  ی کرد. نگاه   ی لب زمزمه م   ریز به عقب 

چانه   ریرا که معموالً تا ز  نیمهربان، آب دهان آرت  یادیز  یلبخند

م  د، یرس  یاش م ا  ی پاک  از فکرش گذشت چرا   یکرد. لحظه 

 د؟ی ند ی نگاه را از نازل  نیوقت ا چیه

  چیه  شیگذشته بود و برا  نیبهانه از آرت  کیدرست که به هزار و   

مادرانگ برا  یجوره  اما  بود،  نکرده  بود.    نایآدر  یخرج    کیمادر 

برا م  یمادر که جانش  ول  یفرزندش  وقت حاضر    چیه  ی رفت، 

کارها تمام  خودش  کالسش    نایآدر  ینبود  به  دهد.  انجام  را 

و مادر بچه باشد، او فقط    نهزن خا  ی. اصالً قرار نبود نازلخوردینم

طول   یعماد و تاج سر او بودن، آمده بود. برا  یخانم خانه  یبرا

باشد.    ش یرو  بایز  ی روز پرستار استخدام کرد تا کمک دست نازل
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 نیاو و دخترش بود. هم  اریها هم خودش دربست در اختشب

به    ک یبه عماد شد. آن قدر نزد  نایآدر  د ی شد  ی هم باعث وابستگ

آن   یی اروپا  یبه ظاهر مرفه در کشور  ی زندگ  نایکه آدر  د هم بودن

ببخشد و بودن در کنار عماد را    ش یرا به لقا  ی هم در کنار نازل

سخت  ند،یبرگز تمام  با  هم  مهمتر  ها یآن  مصائبش.    نیا  نیو 

اختالفات و   ی بود که قربان ماری کوچک و ب نیوجود آرت هایسخت

 شد.  یعماد و نازل نیجنگ اعصاب ب

 شده؟  یچ -

  ی و باال م  نییپا   الیفکر و خ  یی ا یوقت که در سر عماد دن  همان

احسان به سمت رها گردن کش با صدا  دیشد،  ا  یو  را   نیآرام 

 یزد و گفت: چ  ی. رها با تعجب به طرفش برگشت. لبخنددیپرس

 بشه؟ یخواست یم
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 نبود. با چانه به جلو اشاره کرد.  ی احسان باز شدن یابروها گره

 گفته؟  یزیعماد چ-

  کرد، یاش را با نام کوچک خطاب م  ییپروا دا  یطور ب  نیکه ا  نیا

: درست صحبت کن  دیاخم توپ   ی. با کمامدیبه مذاقش خوش ن

 ... یزن ی تو صدا م ییدا ی طور نیاحسان، بار آخرت باشه ا

 ... شیا ل،یمنو بخور. شوهر ذل ا یب -

را گفت و رو بر گرداند. واکنشش    نیا  یحن خنده داربا ل  احسان

لوس و دل نازک    یادیاش زرها را به خنده انداخت. برادر زاده

زنانه رفتار  ترببود.  حاصل  هم  رو  تیاش  عادله  بود.    یعادله 

حساس و همه جوره گوش به فرمان او بود. اما   ی ادیاش زدردانه 

دواند که    شهیکدام خاک ر  درچه شد و اختالفاتشان    دانستینم

ها بود احسان که ماه  یبود. اختالفات  یو حل نشدن  یحد قو  نیتا ا
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به کانادا آن هم بدون    یرا از خانه آواره کرده و فکر مهاجرت دائم

 احسان را به سر عادله انداخته بود.

 شن؟  ی نم ادهیخانم پ  یآدر -

دست   زانیآو  یدرهم و لب و لوچه  یرا با ابروها  ریطول مس  تمام

خ  نهیبه س روبرو  دلش هم  رهیبه  بود.  با هشده    چ یکالم شدن 

  ی کس به جز احسان مهربانش. حت  چیه  خواست،یرا نم  یکس

به تن پر خشمش    ی هم روح زندگ   اشی پر انرژ  یصدا  دنیشن

لبخند  د یدمیم اتومب  یکمرنگ .  از  به    مد آ  نییپا  لیزد.  شانه  و 

 ی ادیرستوران رفت. رستوران ز  یاحسان به طرف ورود  یشانه

 یتر براهر چه تمام  یکه عماد جانش با دست و دلباز  یلوکس

احسان که به    ی شگیادکلن هم  یتازه عروسش رزرو کرده بود. بو

 خورد، لبانش ناخودآگاه به باال حالت گرفتند.  اشینیب
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که در کنار    کردیرا تصور م  یخودش، روز  یدخترانه   یایدن  رد

با معرفت به عنوان عروس و داماد قدم بردارند.    ی ادیمرد ز  نیهم

کند.    یدخمه هم زندگ   کیمهم نبود. حاضر بود با او در    ش یکجا

 یاو اجاره  یهشتاد متر  ی آپارتمان  یدخمه هم نه ول   یحاال دخمه

. چند قدم جلوتر،  دادیاو را م  ناربودن در ک  یِهم کفاف خوشبخت

قدم بر    یبه بغل در کنار مرد  ی و کودک  دهیخم  ییهابا شانه  یزن

  دی که با  یمرد به او باشد. مرد  نیترکه قرار بود محرم  داشتیم

 اما...   شد یسرش م یهیگاه و سا هیتک

. او در کنار  افتندیاما و اگرها از سرش ب  دیسر تکان داد تا شا  

هم  نیهم با  و  داشتند،    نیمرد  را  فرزندانش  عنوان  که  نفر  دو 

گرد    کلی. عادله با آن هشدیخوشبخت م  دی . باشدیخوشبخت م

ب و کاست  دیچرخیم  تی جمع  نیدر  م  هایو کم  .  کردیرا چک 
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کرد. دست عماد   دایپ  یبیاز آن بود که بشود ع  تریعال زیهمه چ

 پشت کمرش نشست.

 خانم. همه منتظر مان.  گهی برو جلو د -

حاضران   یهانگاه  ینیگذاشت. سنگ  شیبه او زد و قدم پ   یلبخند

عماد و عادله اخالق خاص خودشان    لی. فک و فامکردیرا حس م

منطق   یکرد  یکه هرچه م  ینچسب  یهارا داشتند. از آن اخالق 

و زمان    نیبه زم  شانی. فخر فروشیدیفهمیپشتش را نم  دهیخواب

مو به تنش راست    ندشانیناخوشا  ی هاواضح و آشکار بود. زمزمه

حدکردیم به  حالش  حت  ی.  که  بود  در   ستادنیا  یبد  احسان 

را به    خواستیکه م  یهم نتوانست آن حس خوب  گرشیسمت د

 او بدهد. 
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  یرفته کل   ی هرک  ی بد قدم تو زندگ  یدختره    ن یعماد، ا  چاره یب  -

بب حاال  اومده.  سرش  جور  یزندگ  نیبال  چه  رو  بهم    یعماد 

 . زهیریم

شه زن عماد    ی حاضر م  ی بدبخت ک  نیولش کن بابا. به جز ا  -

 معلولش...  یبشه اونم با اون بچه

 خواست ی. دلش م د ییهم سا  یعماد مشت شد. دندان رو  دست

خاله زنکان بدهد. بعد دست    نی دندان شکن به ا  یهمان جا جواب

اش و به خانه برود. خلوت و سکوت خانه   ردیرها و فرزندانش را بگ

دن با  نم  ای را  امپراطور کردیعوض  جا  آن  بود.   ی.  خودش 

ه  یبزرگ  یامپراطور ا  چیکه  از  خواب   یحت  ا هآدم   نیکدام  در 

 . دندی دیشبشان هم داشتنش را نم



 

35 
 

شد تا   دیمادر؟ من که چشمم به در سف یعمادم باالخره اومد -

 .نمتیبب یبا رخت دوماد

او    یبود که به سخت  رشیپ   یخاله به  را  با کمک عصا خودش 

صدقه قربان  داشت  و  مرسانده  سن  رفت یاش  کهولت  بخاطر   .

و فقط قبول زحمت    دی ایدفترخانه را باال ب  یهانتوانسته بود پله

 ها داده بود.  آن کرده و افتخار حضور در رستوران را به 

 پوشه؟یم  اهیمگه دوماد هم س ؟یدیپوش هیچ نیوا ا -

. دیتر شود، دختر بزرگش از راه رسگرم  اشی سخنران  نکهیاز ا  قبل

به عماد و رها گفت و مادرش را کشان کشان    یمجدد  کیتبر

 دلش داشت.  یهنوز هم حرف رو رزنیهمراه خودش برد. پ 

انداخت. گونه  ی نگاه  عماد سرخ سرخ    چارهیدختر ب  یهابه رها 

پا  ز  نشییبودند. لب  برده و مدام بغض فرو م  ریرا  .  دادیدندان 
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. در دل  دیفهمیاو را م یعلت حال گرفته   یتازه داشت تا حدود

 به خود و حواس پرتش لعنت فرستاد. 

 ن؟یکرد  ریشما. چقدر د نیسالم اومد -

را به زبان    اشهیا رسانده و گالهباالخره خودش را به آن  عادله

عماد چنان    دنی بود. با د  بتشانیهنوز اول مص  یی آورده بود اما گو

اند. بدون  بسته  یبرادر  وندیگره خورد که انگار تا ابد پ   ش یابروها

 احسان را مخاطب قرار داد.  رد،ینگاه از عماد بگ نکهیا

باباتم    ه،یخال  هایبزرگه. صندل  زیسر اون م  نیاحسان با رها بر  -

 اونجا نشسته. من با عماد کار دارم.

 ی االن حوصله   دانستی. مشناختیمادرش را خوب م  احسان،

شانه دور  دست  ندارد.  گذاشتن  سر  به  اش عمه  فینح  یهاسر 

کرد. رها سر باال گرفت و    کیبه خودش نزد   شتریحلقه و او را ب
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داشت.    یال حس و حال بهترنثارش کرد. حا  یزیلبخند تشکر آم

  ی هاکه نگاه  یرادداشت رو به اف  یعادله دست عماد را گرفت. سع

نظر داشتند، لبخند بزند تا اوضاع    ریها را زحرکات آن  شان،ره یخ

خار چشم   شانی خوش  خواستیسرش م  ریرا خوب جلوه دهد. خ

را نقش بر آب کرده    ش یهافکرش، نقشه   یبشود و برادر ب   گرانید

 بود... 

                       

به دور    یرزرو شده، فاصله گرفتند، نگاه   یزهای خوب از م  یوقت

تا مطمئن شود کس انداخت  برش  نمآن  یو  را  . دست  دیپا یها 

 یکت خوش دوخت برادرش او را کم  یقهیدراز کرد و با گرفتن  

کش االن  دیجلو  که  بود  شده  جمع  وجودش  در  خشم  آنقدر   .

  یهادندان  یال  زکند. ا  هیاو را تنب  ش،یهایمثل بچگ  نستتوایم

 . دیاش غرشده دیکل
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 ؟یدیپوش هیچ نیا -

به    نییاز باال تا پا  ی دو طرف کتش را از هم باز کرد. نگاه  عماد 

چ  ش یهالباس همه  که  خودش  نظر  از  بود.    یعال   زیانداخت. 

پوش  نیبهتر را هم  بخورد که   دهیکفشش  بود قسم  بود. حاضر 

پنجم پول   کی  ستندیحاضر ن  یحت  شان یهاکدام از مهمان  چیه

 کنند. نهیهز کلشانیکل ه یآن را برا

 ؟ یخوب نیچشه مگه، به ا -

 ستیبه ب  ک یحاصل نزد  یپوش  کیگفت. ش  یشخندیرا با ن  نیا

 بود.  یبا نازل ی سال زندگ

  یدیپوش  اهیس  یرفت  ،یسرت تو دوماد  ریچشه؟ خ  یگ  یتازه م  -

 سر قبر من؟  یواسه من. مگه اومد
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آخرش را   ی. جملهرفتیلحظه به لحظه داشت باالتر م شیصدا

از    شانیهااز مهمان  یکیبر لب راند. همان موقع    ظیبا خشم و غ 

  یی ها بر چهره نشست و دو نفرشان با خوش رو. ماسکدیراه رس

ش آمد گفتند. با دور شدن او، عادله  خو  شاندهیبه مهمان تازه رس

  ش یشده بود، سر پ   شیصدا  یلندکه تازه به خود آمده و متوجه ب

دختر رو نشکن.    نی: تو رو خدا عماد دل ادی برد و زمزمه وار نال

  ده ی. مادرش سیچ  ی عنی  دونهینم   نهی. کنهیرها دلش صافه مثل آ

عبرت   ش یقبل. از عاقبت شوهر  خشکونهیم  توشه یاست. آه بکشه ر

ببریبگ منو  هرچ  ی چ  نی.  من  روزم؟  و  حال  و    یبدبخت  یشده 

م بالها  کشمیمرض  ا  هییواسه  سر  باهاش    نیکه  آوردم.  دختر 

. کنهیرو به اون رو م  نیرو چطور از ا تیزندگ نیخوب تا کن بب

موقع اصال    نیا  گهیسال د  هی  ، یای دم اگه با دلش راه ب  یقول م
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عماد، بذار منم   تیدل بده به زندگ نباشه. ادتی اسم اون زنه هم  

 از تو و رها راحت باشه. المیخ

بود را گرفت. عماد    زانیآو  شی هاکه از مژه  یو قطره اشک  گفت

که سر رها آورده است،   ییمنظور عادله از بالها دانستیخوب م

  یرها را چزانده بود تا خودش با پا  توانستیچه بود. عادله تا م

زندگ از  ب  شانیخودش  رها،  رفتن  از  بعد  و    هایماریبرود. 

از کار افتادند    کبارهی  شی هاه یمشکالت عادله شروع شده بود. کل 

زنده بماند.    هیکل  وندیتوانست به کمک پ   زیالی و بعد از چند سال د

  کلیاز هکم کارش، کار دستش داده و او را    دیروئیبعد از آن ت

 زن گرد و قلنبه را ساخته بود. نیا اش،دهیتراش

                       

 مهمونا منتظرن. گه، ید ا یب -
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  یبود ول  یزد و سر تکان داد. عادله سخنران خوب  یشخندین  عماد

  دانست یم  نکهی. با وجود اگرفتیدرس نم  شیها خودش از حرف 

دارد، اصرار به ازدواج او و رها داشت.    یعماد هنوز دل در گرو نازل

ازدواج،   نیا  یتمام اصرار او برا  کردیساده لوحانه بود اگر فکر م

او،    یو بوده است و حضور رها در خانه   رهاعماد و    ییبخاطر تنها

نبود. عادت کرده بود    ی. عادله عوض شدن ستین  اشیاصل  لیدل

از سر راه    دند،دایبه او احساس خطر م  یرا که کم  یتمام کسان

فرق کس  کرد ینم  ی بردارد.  نازل  ی چه  عماد،  رها،    ا یو    یباشد، 

 .زدیبه آرامشش لطمه م یاکه ذره یهرکس

از دستش    گفتند، یم  کیبار چندم به او تبر  یکه برا  یکسان  شمار

قسمت   نیگذشت و خودش را به انتهاتر  زهایم  نیدر رفته بود. از ب

او و رها در نظر گرفته بود، رساند.    یکه عادله برا  یی سالن، جا

عادله    شدیفوت کرد. باورش نم  رونیبه ب  ی نفسش را با کالفگ
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  شانیها یلیکرده باشد. خ  دایدو روز پ   ررا د  ل یهمه آشنا و فام  نیا

  ده ی ها را دآن  اشیها قبل در مراسم عروس. سالشناختیرا نم

دو بار، با    یک ی  یآن هم سال  اشو بعد از آن به جز عادله و خاله

 نداشت. یکس رفت و آمد چیه

اهل    نکهیمتنفر بود. نه ا  یخانوادگ  یرفت و آمدها  نیاز ا  ینازل

هم عشق مسافرت و رفت و    یلیرفت و آمد نباشد، نه، اتفاقا خ

 .دانستیآمد بود اما کس و کار عماد را در حد وقت گذراندن نم

را به خاطر آورد، رها    ی رها که نشست باز هم حرکات نازل  کنار

رو  نیآرت  ریکر صندل  یرا  چسب  اشیکنار  یدو  هم  به    دهیکه 

  ریبافتش را که کار دست خودش بود، تا ز  یبودند، گذاشته و پتو

آورده    ش یهاگوش  یبود. کالهش را هم تا رو  دهیال کشبا  شیگلو

  ده ی. خوب فهمشدیم  ده یدبود که    نی صورت آرت  یبود. تنها گرد

  ی ادیز  ی دور نگه داشتن دست و پا  یکار را برا  ن یبود که رها ا
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است.  رستوران کرده  افراد حاضر در  از چشم  فرزندش  کوچک 

. او  دیرسیبه فکرش هم نم یبود حت  یکه مطمئنا اگر نازل یکار

رها چرخاند.رها    یفقط بلد بود به خودش برسد. چشم در چهره

آرا چنان  ظیغل  شیبدون  آن  ز  ی و  ز  با یهم  معصوم.    با یبود.  و 

نازل  یتیمعصوم مورد  در  نم  چیه  ی که  صدق  .  کردیوقت 

  ی کیبا عماد، به دست    اشییها قبل از آشناسال  ینازل  تیمعصوم

 وده شده بود. رب شیاز پسر عموها

زل زده و باز داشت   نیبه صورت آرت   حشیمل  یادیبا لبخند ز  رها

اتفاق خوب   کی  نی. خواب بودن آرتکردیآب دهان او را پاک م

مجبور نبودند او را بغل زده و نشان جمع    یطور  ن یبود. حداقل ا

 دهند. 
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به    لیآن همه نگاه تبد   ریگذاشت، ز  یکه به دهان م  یقاشق  هر

رفت. عماد    ی م  نییپا  شیاز گلو  یشد و به سخت  یم  یتکه سنگ

را حساب  یسع توجهش  بود.    یداشت  او  روز  امروز،  بدهد.  او  به 

  یفاصله ا  چیکامل بدون ه  یبا سوء استفاده    نایکه آدر  نیا  گرید

  ی کرد و گهگاه صدا  ی م  هگوش او زمزم  ریکنار احسان نشسته و ز

را از    تشیاهم  د،یچیپ یبلندش در سالن رستوران م  یخنده ها

غمگ نگاه  نظرش  در  فقط  االن  بود.  داده  کنار    نیدست  دختر 

  ی کشد و حجم غذا  ی که چگونه وقت م  د ید  ی دستش مهم بود. م 

شود. سرش هم    یهر بار کم تر از دفعه قبل م   ش یدرون قاشق ها 

و چشمان   رد یاال بگسر ب   دیترسیبود. م   امده یاز همان اول باال ن

گوش   خیبه آب نشسته اش غم دلش را لو بدهند. سر جلو برد و ب

 زم؟یعز یخور ینم یچیاو پچ زد: چرا ه
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  یاو بود رو  یچفت جمله    زمیکه حاصل از آن عز  یشخندین 

  ز یآمد و عز  یم  نیرها نشست. اگر خود خدا هم به زم  یلب ها

محال ممکن بود باور کند. به   کرد، یم   دییعماد را تا  یبودنش برا

 یرو  یبایبه گلدان ز  رهیزد و خ  یماند. تلخند یم  یتلخ  یشوخ

 نشده، فقط خسته شدم...  یزیگفت: چ زیم

از   یااو گرفت. تکه  یگرفته    یمکث نگاه از چهره    ی عماد با کم 

 بشقابش را به چنگال زد و به دهان برد.  یرو یجوجه 

م  - د  یفکر  بفهمن    رمیم  بسه شون شده،  گهی کنم  تا  در  جلو 

 وقتشه زحمتو کم کنن... 

  ش یکند که رها هراسان بازو  یشد تا گفته اش را عمل  زیخ  مین

 .دیرا چسب 

 کشه...  یعادله منو م ؟یریم یکجا دار -
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خ  - م  ی م  جایب  ی لیعادله  دارن  و  نشستن  ساعته  دو    ی کنه. 

  ن ی. اگه به عادله باشه تا فردا شب همگهیلمبونن. بسه شونه د

ده، پول عماد بدبخت که پول    ی م   سیسرو  لشیجور به فک و فام

مفت    لیعادله خانم باهاش جلو فام  د ی که با  گهیسنگ و ر  ست،ین

 خورش پز بده... 

جلو  را  اش  اشاره  انگشت  ملتمسانه   ینیب  یرها  و  گرفت  اش 

 شنوه، زشته...  ی م یکی زمزمه کرد: تو رو خدا عماد جان، 

رها پوف کالفه    یاف و مسامحه  همه انعط  نیعماد خسته از ا 

تر شده بود.   نینشست. بغض رها سنگ  شیو سر جا  دیکش  یا

را    شیکه مدام با سر و صدا راه گلو  یشد از آب دهان  یرا م  نیا

بکوبد.    واریخواست سرش را به د  ی. دلش م دیفهم  کرد، یم   یط

اما زده بود    دسرش آمده بود حال بد همسرش را چاره کن  ریخ

 اه یاز س  یچشمش را هم کور کرده بود. رها حاال عالوه بر ناراحت
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ش، غصه   مالحظهیب  لیفام  یلب   ریز  یپوش بودن او و زمزمه ها

پا   یب  ی را هم م  ییدست و  نازل  ی خودش  بود    یخورد.  محال 

او را عروسک خ  یاجازه دهد شخص   ی شب باز  مهی مانند عادله 

  قیبدهد. سر تکان داد و نفس عم  را  شی خود کرده و پز داشته ها

تمام شده بود. درست مانند جمله    یرفته بود. نازل  ی . نازلدیکش

  ی حت  ، یسادگ  نیو تمام. به هم  گذارندینقطه م  کیکه تهش    یا

سال   یدر دست گرفته بود و رو یریتر از آن. الک غلط گراحت 

رفته   ی زندگ  یها که  بود  رفته  و  پوشانده  آن  با  را  مشترکشان 

 ... ودب

                                             

 داداش، همه غذاشونو تموم کردن... گهیعماد جان پاشو د-

  یتونیو ز  ریس  یکه از شر بو  د ی فاصله داد تا شا  یسرش را کم 

  دیزد، راحت شود. گردن کش  ی اش م   ی نیب  ریکه از دهان عادله ز
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گذراند. از آن همه غذا به جز چند استخوان  را از نظر    زهایو م

عادله را اجابت   یخواسته    لینمانده بود. با کمال م   چیه  چه،یماه

  نیو ا  طیمح  نیخالص شدن از ا  ش یخبر برا  نیکرد. االن بهتر

 ؟یآ ی: شما نمدیها بود. رو به رها پرسآدم

ب  لحنش  کرد.  نگاهش  متعجب  تا   شتریرها  داشت  خواهش 

خواست جواب رها مثبت باشد. محکم بودن او    ی پرسش. دلش م

برخاستن    نیو ح  دیاش را عقب کش  یخواست. رها صندل  یرا م

ب احسان جان  احسان گفت:  به  آرت  یرو  به   ن ی زحمت حواست 

 باشه... 

فاصله گرفت و سر تکان داد. عماد نگاه    نایاز آدر  یاحسان کم 

 ریو انداخت و هم گام با رها مس  نیو آدربه او    یو پر حرف  نیسنگ

داشت    ریگرفت. رها باز هم سر به ز  شیرستوران را در پ   یخروج

داشت تا از  یتندتر برم  دیبود که با  ییو فقط حواسش به قدم ها
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به    یدیشد  لیجا نماند. عماد م  ادعم   ی  دهیبلند و کش  یگام ها

ز دخترک  به    ی بغل  یادیچالندن  رها  قد  داشت.  دستش  کنار 

ها سرشانه  به  م  یزحمت  ها دیرسیعماد  قدم  سرعت  از    ش ی. 

تر بود.   یدنیپشت سرش د  یکاست تا رها از او جلو بزند. منظره  

توانست کامال آن را در   یدست م  کیبا    یکه حت  کیبار  یکمر

دور هم طول دستش بود.    کی از    شتریب  یکم  یو حت  ردیبر بگ

 یزشیبا ر  کبارهیکمر تنگ بود و    ینگش تا روکرم ر  ریمانتو حر

پرچ  ب،یعج از    یداشت که دلت م  ییبایو ز  نیحالت  خواست 

چند دور دور خودش بچرخد.   یبخواه  دهیکه آن را پوش  یشخص

منظره   با  ساختیم  ی دنید  یمطمئناً  بچه    ادی .  ده،    یدختر 

 ی لبخند  ن،یپر چ  یو دامن  یبلند صورت  راهنیبا پ   یدوازده ساله ا

  خوردیدخترک آزاد و رها در باد تاب م  یبر لبانش نشست. مو ها

  ش یدور ساقه لخت و توپر و پاها   دن،یو دامنش با هر بار چرخ
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که کوچک بود، به    نایکرد. آدر  یم   یدلبر  ی و حساب  دیچیپ   یم

دلبر  ادی و  لباس  ح  یها  یآن  که  دختر  خودش    یبرا  االآن 

بود، تمام    ستادهیشده و چند قدم جلوتر از او به انتظار ا  یخانوم

کودک  یهامغازه ز  ی لباس  را  داشت  سراغ  تا    ریکه  گذاشت،  پا 

 کند.  دایجفت آن را پ 

 مراسما...   ن ی. تا باشه از ام یزحمت داد  ی لیدستتون درد نکنه، خ  -

بلند شده و با    یک ی  یکیبود که مهمانان    ستادهیکنار رها نا  هنوز

ز آن ها رستوران را ترک کردند. نگاهش به دست تک تک  تشکر ا

مصرف را هم با    کباریظرف    ک یشان بود که هر کدام حداقل  

 و بپاش کرده بود.   زیبا پول او بر یبردند. عادله حساب  یخود م
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بکشد.   اد ینمانده بود فر یزیقدر تعارف تکه و پاره کرد که چ آن

را به   اشیسار زندگباشد که اف  یبار  نیبا خودش عهد بست آخر

 سپارد. یدست خواهر فرصت طلبش م

                                             

 گم عماد...  یم  -

سرفه  یغره  چشم احسان  کرد.  را  خودش  کار  و    یارها  زده 

 اش را اصالح کرد.جمله 

چند جا از    ه یما.    یخونه  اد یب  نا یآدر  یعماد، اگه اجازه بد  ییدا  -

 کمکش کنم.  خوامیدرساشو مشکل داره، م

او، خطاکارانه    ینانهیب  زینگاه ر  ریکرد. احسان ز  زیچشم ر  عماد

ز به  م   ریسر  چه  خوب  عادله    م ین  ی وقت  کردیانداخت.  ساعت 
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با رها تنها    ی کند تا کم  یمخش را خورده بود که عماد را راض

 بمانند. 

ب  - بذار  احسان خودش م  شیپ   اد یآره داداش،   اردش یما. شب 

 خونه. 

اش زنانه  یهالهینگاه از احسان کند و رو به عادله کرد. ح  ریتاخ  با

را به   نجایمخالفت کند. تا ا  خواستینم   ینخ نما بود ول  یادیز

جوالن   یاجازه  خواستیبه بعد هم م  نجایدل او راه آمده بود، از ا

ان عماد سر سخت، با  هم  شدیدادن را به او بدهد. از فردا باز م 

 . سر تکان داد. اشیدور زندگ ه،یچند ال یالهیپ 

 فقط ساعت ده نشده خونه باشه. اد، یباشه ب -

 آنان بود، به حرف آمد.  یهاگر صحبتکه تا آن لحظه نظاره رها

 رو بردارم. لمیبرم خونه تا وسا  دیعماد جان من با  -
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. آن خانه، امدیکه او بکار برد اصال خوشش ن  یاز لفظ خانه ا  عادله

ابرو در هم کش  یخانه   کس    چی. نه رها و نه هدیخودش بود. 

 حق نداشت مالکانه به آن بنگرد. گرید

 .ارمیاالن م نه،ی من جمع کردم، تو ماش لتوی وسا -

خودش رانده شده بود.    ی. از خانهختیدر وجود رها فرو ر  یزیچ

  نکه یرفت و آمد کند چه برسد به ا  به اتاقش  یکس  آمدیبدش م

آن  لش یوسا آن،  از  بدتر  و  کرده  را جابجا کرده  را جمع هم  ها 

عماد و احسان    نیب  یداد و نگاه   رونیب  نهیاز س  یباشد. آه پر درد

ز داشتند، چرخاند.    ریکه  ا  خواستینم  دلشنظرش  حد    نیتا 

تا    یطفلک چرخاند  کاسه  در  چشم  برسد.  نظر  به  مظلوم  و 

را از   یرا پس بزند. عادله ساک کوچک  زششیر  یآماده  یهااشک 

اتومب عقب  ب  لیصندوق  تقر  دهیکش  رونیرسول  را  آن  به    بایو 

محتو بخورد،  قسم  بود  حاضر  کرد.  پرت  او   ک یآن،    اتیسمت 
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خم    ی. عماد اجازهشد یبود، نم  گذاشتهسوم آنچه در آن خانه جا  

با   نداد.  او  به  رساند.   کیشدن  ساک  به  را  خودش  بلند  گام 

برداشت   نیاش گرفته بود. ساک را از زمدرهم و چهره شیابروها

طرف را   یکه زهره ییها به عادله انداخت. از همان نگاه  یو نگاه

. عماد  تزد و قدم عقب گذاش  یا دهی. عادله لبخند ترسکردیآب م

از   بود   ینداشت. کاف   یشوخ  یبشر  ی. با بنشناختیرا خوب م

و در آفتاب    شستیاو را م   یداشته باشد، جور  یدلخور  یکس

 خشک شدن به دلش بماند.   یکه تا چند سال آرزو  کردیپهنش م 

رفته را به عقب برگشت و خودش را به رها رساند. دخترک   قدم

  ر یاو را ز  خواستیدر خودش جمع شده بود که دلش م  یجور 

 مختلف خالصش کند.   یبغل زده و از شر آن همه نگاه با حس ها

بشه،   داری هم ممکنه االن ب نیآرت ،یا. خسته زمیعز م یبهتره بر -

 . ارهیمونو در مپدر همه
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زد و به سمت احسان رفت. دست دراز کرد تا    یکمرنگ  لبخند

مردانه از کنار دستش دراز و    یکه دست  رد یرا از او بگ  نیآرت  ریکر

حلقه شد. سر باال گرفت و لبخند    ریکر  یاز او دور دستهقبل  

و چشمان کم  یمهربان عماد  نگاه    لیاش تحوشرمنده  یبه  داد. 

رو دست  انداخت.  احسان  به  را  ا  شیازوب  یآخر  روزها    نیکه 

م  یحساب نظر  به  قدرتمند  و  گفت:    دیکش  د،یرسیدرشت  و 

 . بهم سر بزن باشه... ها یمواظب خودت باش. منم فراموش نکن

. دیرساند و او را در آغوش کش  چیرا به ه  نشانیب  یفاصله   احسان

.  خواستیو نم  خواستیرا م  یدور  نیزد. دلش ا  یارها هق خفه

ا با  از خانه و زندگ   رش،یرفتار اخ  نیعادله  او را  خودش    یعلنا 

احسا  رونیب بود.  ثابت کردن   یبرا  یابه عرصه   ازین هم نکرده 

م حس  داشت.  فرصت    اش، ینشدن  تمام   تیحما  کردیخودش 

  کیشدن را از او گرفته است. احسان سر به گوش او نزد  ده ید
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بلدم چجور نباش.  امان خدا. نگران منم  به  برو    ی کرد و گفت: 

 عادله و زهرزبونش بشم.  فیحر

گاه رها از کنار دست  نثارش کرد. ن یاو فاصله گرفت و چشمک از

آدر به  غضب    نایاحسان  با  چنان  افتاد،  حسودش  چشمان  و 

م نم  کردینگاهش  م  دانستیکه هرکس  ارث    کردیفکر  طلب 

اش گرفت. دخترک هنوز سر از تخم  پدرش را از او دارد. خنده

  ن ینظرش ا  بهبه سرش زده بود.    ی عاشق  یحال و هوا  اورده،یدر ن

ش جرات  و  دل  م  ری کار  ز  د،یطلبی را  درست  هم  چشم   ریآن 

ب  زیت  یهاوگوش نگاه  آدر  نیعماد.  و  و    نایاحسان  چرخاند 

 نتوانست سفارش دختر سرکش عماد را به احسانش نکند. 

  نا یها. آدرباشه   تمی. حواست به رانندگنیمواظب خودتون باش  -

 دستت امانته.
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سر خم کرد.    ی چشم راستش گذاشت و کم  یدست رو  احسان،

تنها بلد بود   یکه در زندگ  یگرفته بود. رسول ادیرا از رسول  نیا

  ی نظر یجور ب کیکند. در تمام عمرش  دییو آن را تا نیحرف ا

 .  خوردیمطلق در رفتار و کردارش به چشم م

.  نیاها. قبل ساعت ده خونهسفارش نکنم  گهی. دمی ر  یپس ما م  -

 بچه اونجا آبرو داره.  نی. امارستانیب یبا احسان بر ی باز پا نش

...اِم  ی عنیغر زد: اِ عماد...  یناراض  یو با لحن  دیکوب  ن یپا به زم  نایآدر

 برم؟یاحسانو م یکه من آبرو نهی....بابا، منظورت ازهیچ

بود.   نیمنظورم هم  قایدق  سر تکان داد و گفت: آره،  یبا تند  عماد

 یبچه رو هم جلو  نی. ایرفتار کن  نیو رنگ  نیسنگ  یستیبلد ن

اول    یر  یاگه م  ای  مارستانینرو ب   ا ی.  یکنیهمکاراش معذب م 
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آرا  نکهیا کم  و  بپوش  لباس  به    شیدرست  حواست  بعدم  کن. 

 رفتارت باشه.

نبود اما با عماد   یآن هم در جمع، اصال راض خیتوب نیبه ا نایآدر

  یی پدر بود. از آن پدرها یادیمخالفت کند. پدرش ز توانستینم

. سر  داد یشدن پسرها به او را نم  کینزد  یاسمش اجازه  یکه حت

  ن یرا بداند، ا  لشیآنکه دل  ی زمزمه کرد. ب  یانداخت و چشم  نییپا

که مطمئن بود    یی . رهادانستیم   رهااعتراض عماد را از چشم  

چند ساعت آن قدر وقت نداشته که بخواهد گوش پدرش    نیدر ا

 پر کرده باشد.  اتشیرا از چرند

 خانم؟  یآدر م یبر -

بهتر به گوش او برسد. سر    شی خم شده بود تا صدا  یکم  احسان

برا و  گرفت  باال  نیهزارم  یباال  و  قد  قربان  دلبر    یبار  بلند 
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دلخور  شیبارویز هرچه  ته   یرفت.  ته  آن  به  مغزش   یهابود 

ها  فرستاد. االن مهم فقط حضور در کنار احسان بود. اخم و تخم

 یاحسان حساب  ضورح  یهیعمه عادله هم در سا  ی هایو بدخلق

چند ساعت را بدون مزاحم، تنها    توانستیم  نکهی. اباختیرنگ م

بود.   یوقت بگذراند ته ته خوشبخت  شود و با او  کیبه احسان نزد

. وقت  گذاشتیکف دستش م  یزود  ن یحساب رها را هم به هم

 بود.  اریکار بس نیا یبرا

                                             

آرت  یالحظه   از کر  نیکه  همان  با  عقب    ی صندل   یرو  رشیرا 

کز کرده    ی صندل  یمطمئن شده بود، گوشه  تش یگذاشته و از امن

جا  هزار  فکرش  و  روبرو  به  نگاهش  بود.  شده  جمع  خود  در  و 

بد کرده    ی. حرکت زشت عادله، حال دلش را حسابدیچرخیم

  یبلند  نیشد، ناخواسته ه  ریبود. دستش که در دست عماد اس 
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رودیکش دست  و  دوخت  او  به  را  گردش  چشمان   نه یس  ی . 

 دمت؟ رها جان؟ ترسون هیگفت: چ   یگذاشت. عماد با تلخند

ا  - حواسم  اصال  نه...  هم  نجا ینه...  واسه  شدم،    نینبود.  هول 

 . دیببخش

گناه که   ،یببخشم؟ هول شد  دیرو با   یچ  قا یدق  یشه بگ   یم  -

 !ینکرد

نداشت. او که   یریبزند. عماد تقص  شخندینوبت رها بود که ن  حاال

هم  کباریدانست    ینم از دهانش    ینیه  نیبخاطر  موقع  بد  که 

ار خجالت صورتش در   دهیپر با پشت دست  بود، شهروز چنان 

که   بود  نم  ک یآمده  عماد،    توانستیهفته  بزند.  حرف  درست 

تا رها نگاه از    اندپارک کرد. هرچه منتظر م  یارا گوشه   لشیاتومب

بود. ظاهرا   ده ی فا  ی ب  رد، یگرفته و سر باال بگ  لیکف پوش اتومب
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شلوغ بود و حاال حاالها    یادیدختر ز  نیا  یهاالیفکر و خ  یایدن

 . دیرسینوبت به او نم

 سوال بپرسم؟ هی -

به خود آمد و سر باال گرفت، با نگاهش او را    یفیبا تکان خف  رها

 کرد. دنیبه پرس قیتشو

اتو شد که تو دو دونگ خونه  یچ  پرسمیاش از خودم ممن همه  -

قدر دور بر    نیحاال ا  ،یکردیکارو نم   نیم عادله؟ اگه ابه نا  یزد

 .داشتینم

بود که عماد به عنوان   بیعج  شی برا  دی باز هم سکوت کرد. شا  رها

 او صحبت کند.  یگونه درباره  ن یعادله، ا  یشخص زندگ  نیزتریعز

برا  ،ی دونیم  - خ  یعادله  زندگزهیعز  یل یمن  تمام    یهرچ  می. 

عمره هم برام    هیاون بوده.    یها یداشتم بخاطر از خود گذشتگ
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 شهینم  ل یدل  نا یا  یهمه  ی پدر و مادر بوده و هم خواهر و برادر ول

من   یکه با رفتار و کاراش موافق باشم. عادله همون قدر که برا

که من    ی دونیخوبه، به تو و احسان بد کرد، به خصوص به تو و م

هضم کنم که    تونم یاز ظلماش به تو بودم. اصال نم  یلیشاهد خ

 . یتو به نام اون بزنقدر راحت دو دونگ از خونه  نیتو ا

به    تیزد. در نها  شتریتر شد و به چشمانش نرها پررنگ  تلخند

 در لحنش خود نشان داد.  م یعظ یشکل بغض

 .یشناسیمعلومه درست عادله رو نم-

 ه؟ یمنظورت چ -

  ی کنیداد: فکر م  حیسر باال گرفت. چشم در چشم عماد توض  رها

ساعت هم من و    ه یشد    ی عادله حاضر م  کردم یکارو نم  نیاگه ا

 احسان رو تحمل کنه؟ 
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که از اون   بودیاز خداش هم م  دیعادله با  ؟یگ   یم  یدار  یچ  -

 کنه.  ی و تو اون خونه زندگ رونیب ادی فالکت ب

بود    - خداش  از  که  رو  اون  به    یولآره  احسان،  و  من  حضور 

که رسول به   یذره توجه  هی. همون  خواستیخصوص من رو نم

عمره منو باعث    ه یکه،    یدیخار چشم عادله بود. د  کرد،یما م

مدونهیم  اشیبدبخت فکر  زندگ  کنهی.  من  به    شیقدم شوم  رو 

 قول خودش جهنم کرده.

مشت به   یاپی. سه بار محکم و پ دیصورتش کش  یدست رو عماد

دختر    نیو هر بار اسم رها را بلند و بلندتر صدا زد. ا  د یفرمان کوب

 . کردیم اشوانه ید یطرز فکر خاله زنکانه قطعا روز نیبا ا
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و    ستیداشت که عادله تو ب  یآخه دختر خوب، به تو چه ربط   -

تو تو رَحِم   یشد و از بچه افتاد؟ مگه پا ائسهی  یچهار، پنج سالگ 

 از قدم شوم تو بوده؟  ی گ ی اون بود که م

 اِ... عماد....  -

 گفت: اِ رها...  ی نازک یبا صدا عماد

 رو به او ادامه داد.  یجد  ینفسش را کالفه فوت کرد و با لحن  بعد

احمق بلغور   یخاله زنکا  نیا  ی گم؟ هرچ  ی مگه دروغ م  ه؟یچ  -

. قدم  یکنیر متکرا  یو مثل ضبط صوت ه  یکنیباور م  کنن،یم

 ؟ یکن یم  تیعمره خودت رو بخاطرش اذ  هیکه    هیاغه یشوم چه ص

 . ترسهیم نیتر. آرتخوب، آروم یلیخ -

وجه    چیبه عقب انداخت. حواسش به ه  ینگاه  نهیاز درون آ  عماد

ضع پسر  ب  فیبه  کف    یصندل  یرو  دهیخواب  ماریو  نبود.  عقب 
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آنجا    یگفت. رها ول  یاو اَه کالفه  دیدستش را دوباره به فرمان کوب

.  کردیم  ریس  ش یو چند سال پ   ستیب  ینبود. فکرش در روزها

اش. از همان روزها  ماهه  سهکه او بود و برادر دو    یی همان روزها

شش    یتو دختر  است.  شوم  قدمش  که  بودند  خوانده  سرش 

نار  یاساله تولدش،  برا   یسخت  یقلب  یاحتکه  به   یرا  مادرش 

  ی بود و چند سال  ماریارمغان آورده بود. پدرش هم که از قبل ب

مادر    نیوجود عشق ب  نی. با ادی جنگیسرطان م  یماریبا ب  شدیم

سال همان  در  را  پدرش  و    ی هاو  مادر  بود.  کرده  تجربه  کوتاه 

 زیجا به بعد انگار همه چ  کیاز    ی بودند ول   ماریب  شهیپدرش هم

چند ساعت سر پا    یی توانا  یحت گری دور تند افتاد. مادرش د  یرو

شد.    یم  ترفیرا نداشت و پدرش روز به روز الغرتر و نح  ستادنیا

  ی با مرد  گشترفت، در بر  مارستانیکه به قصد درمان به ب  کباری

چهره شد.  مواجه  و  کچل  الغر  قدر  آن  بود.  نزار  و  زرد  اش 
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زده بود. آن    رونیاش هم باستخوان جمجمه   یکه حت  یناستخوا

 زان یمادرش آو  یروز را خوب به خاطر داشت. از ترسش به پاها

. لبخند تلخ پدر، طعم زهر داشت.  شد و پشت سر او سنگر گرفت

ببرد و    ا یشد پدر دل از دن  باعثواکنش رها بود که    نیهم  د یشا

. حاال  دیکشیهم نفس نم  ماریهمان جسم ب  گریچند روز بعد د

مادر و  بود  مانده  ب  یاو  بر  عالوه  عشق   اش،یماریکه  سوگوار 

تنگ   زشیعز نفسش  و  بزرگتر  روز  به  روز  شکمش  بود.  تر هم 

بال و پرشان    ریشان آمده و ز  ی اری. پدربزرگ مهربانش به  شدیم

جد مهمان  بعد  ماه  چند  بود.  گرفته  خانه  یدیرا  آمد.  به  شان 

  ی لیبود. خ  بایرنگ، ز  یمان درشت و خاکستربور با چش  یپسر

و به همان اندازه بد اقبال. او آمد و مادرش از همان    بایز  یلیخ

 قبرستان شد.  یراه مارستان،یب

 ؟ یش ی نم اده یرها جان، پ  -
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 ی به دست، نگاه کرد. در را برا  ر یخورد و به عماد کر  یسخت  تکان

پ  او باز نگه داشته بود. سر تکان داد و  شد. آن قدر    ه ادیخروج 

  ن یا  یو از ک  دندیرس  یک  دیخودش بود که نفهم  یایغرق در دن

 بودند.  ستادهیجا ا

داشت   یکه برم  یهم وارد خانه شدند. هر قدم  یبه شانه    شانه

بعد    نیشد، از ا  یفکر مدام در ذهنش پررنگ و پررنگ تر م  کی

مزاحم را داشت. اصالً    کیبه بعد قرار بود کجا بماند؟ حس    نیاز ا

او فقط   از خانه  کیهمه جا  بود و بس. آن  مثالً    یامزاحم  که 

از خانه    ییمتعلق به خودش بود و در آن جا  نداشت و آن هم 

آن است.    ی صاحب اصل  یگریبود کس د  ده یشهروز که بعدها فهم

کرده    لیناامن تبد  یبه مکان  شیخودش را هم عادله برا  یخانه  

 بود.  
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دست و    ک یعماد هم بهتر از او نبود. ساک کوچک رها در    حال

گرفته بود. وارد ساختمان که    گرشیرا در دست د  نیآرت  ریکر

. رها که متوجه ستادیبزرگ خانه ا  یی رایوسط پذ  یشدند، لحظه ا

  ی خواست برا  یرا گرفت. م  نیآرت  ریتعلق او شد، جلو رفت و کر

کنار    گری کدیدو نفرشان زمان بخرد تا با خودشان و حضور    هر

و    نای. اتاق آدردیها چرخدر اتاق   نی. نگاه عماد چند بار بندیایب

به هم در سمت راست سالن اتاق ها قرار   دهیاتاق مهمان چسب

.  گریدر سمت د  نیداشت و اتاق خواب بزرگ خودش و اتاق آرت

رها را همان جا رها  دانست چرا دلش را نداشت که ساک    ینم

ر انتخاب  و  عهده    اکند  خواست    یبه  به  اگر  بگذارد.  خودش 

اتاق مهمان و   به  را  او  آرت  ای خودش و دلش بود ساک   نیاتاق 

ورود رها، با آن نسبت   یبرا  یمناسب  ی. اتاق خودش جابردیم

با او به اتاقش برود و دخترک را همان    دیترس  ی نبود. م  دیجد
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پر    ش را نکرده بود. اتاق   شینجایدهد. فکر ا  یاول فرار  یلحظه  

از   م  ی ب  ینازل  ی ها  ی ادگاریبود  را   توانستیمعرفت. عکس ها 

دو چشم    ریکرد؟ تصو  یراحت جمع کند اما با چشمان او چه م

شده و مدام در    یوسط سقف خانه نقاش  قایو درشت که دق  یآب

خواست   یاصال دلش نم  یبود ول  ی انصاف  ی بود. ب  دشیعرض دم

 شود.  کیشر ی با کس یاتاقش را به جز نازل

اتاق خارج شد و نگاه دردمند  رها از  او و ساک   یحواله    یکه 

کس انگار  کرد،  دستش  کوب  یدرون  سرش  فرق  به  پتک  .  دیبا 

تعلل او را نفهمد. لبخند    لیدخترک زرنگ تر از آن بود که دل

 نه یس  یاز سمت چپ قفسه    یز یدردناکش قلبش را چالند. درد ت

تر    م یرا قد   تلحظا  نی. ادیچیاش شروع شد و در تمام جانش پ

روزها همان  بود.  کرده  تجربه  رها  مورد  در  هم  که    یی ها 

سرپرست   ی پدربزرگش تازه به رحمت خدا رفته و رها و برادرش ب
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.  شدینها عمو و سرپرست آن ها محسوب مشده بودند. رسول ت

شد که رسول، عادله و عماد که پدر و مادرش را از دست   نیا

که با    ییشدند. هم خانه ها   نهداده بود، با رها و احسان هم خا 

زود حس صاحب خانه بودن بهشان دست   یلیخ  ییکمال پررو

کرد. آن روزها دکترها    یداد و بودن رها، خاطرشان را آزرده م 

و آنها را از   ختهیدستان رسول و عادله ر  یرا رو  یزه آب پاکتا

ناام احسان که وارد زندگ  د یبچه دار شدن  بودند.  شان    ی کرده 

را به آنها دادند. شناسنامه اش را به نام خودشان   ا یشد، انگار دن

گرفتند و احسان شد فرزند رسول و عادله. رها اما بزرگتر بود و 

باره پدر و    کیتوانند    یو نم  شیکه عمو و زن عمو  دیفهم  یم

 مادرش شوند. 
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را کنار گذاشت و به طرف اتاق خودش رفت. اصال دلش    دیترد

از آن حسرمزاحم بودن را در وجود دل نازک    شتریخواست ب  ینم

 کند.  تیرها تقو

 ... ختمیر ییعماد جان، چا-

 عکس را هم جمع کرد و آن را درون جعبه گذاشت.  نیآخر 

 ... زمیاومدم عز -

  یلیبود، خ  زشیتظاهر نبود. رها عز  یاز رو  شیگفتن ها  زمیعز 

داشتنادیز  یلیخ دوست  رها  آخر  داشت،  دوستش  بود.    ی.  هم 

گذاشت و    ش ی. جعبه را ته کمد لباس هاشی ها  یبچگ  یهمباز

رو اهل سرک کشد یچ  ش یچند جعبه کفش هم  رها  در    دن ی. 

 او نبود. یهاداشته 
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ورود  ا  یدر  د  ستادیآشپزخانه  با  چ  دنیو  مشغول  که    دنیاو 

رو خودش  مخصوص  هم    ینیس   یتنقالت  به  را  دستانش  بود، 

  میبخور  ییرها خانم چه کرده. حاال ما چا   نیبب  یو گفت: وا  دیکوب

 خجالت خانم؟  ای

نگفت. حس و حال حرف زدن و سربه    چیزد و ه  یرها لبخند 

ادله  که ع   یاخانه  یحوال  ییجا  دی سر گذاشتن را گم کرده بود. شا

ببرد،    ییرایرا که برداشت تا به پذ  یچا  ینیصاحبش شده بود. س

رگ   ی عماد خودش را به او رساند و آن را گرفت. هنوز آن قدر ب

به نام رها   یا  فهیهم ضع  نآ  فهیضع  کینشده بود که اجازه دهد  

با  شیجلو رها  جنسان  هم  شود.  راست  و  ا  د یخم   ی گوشه 

 یرو  شانیرا پر  شانیانداختند، موها  یپا م  یپا رو  نشستند،یم

  یحساب  شانیو با هر بار باز و بسته شدن لبها  ختندیر  یشانه م
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اطراف م  انیاز  کارها  ی دل  چه  را  آنها  و    یبردند.ذاصال  سخت 

 و شکننده شان نبود که آزرده شود؟  فیدستان ظر  فیح  ن،یسنگ

 یکناررها همانطور گرفته و در خود رفته دنبال او راه افتاد. مبل   

را در آغوش گرفت و نگاهش را به    شی. پاهااش را اشغال کرد 

دوخت کمناکجا  دست  هم  عماد  حال  دلش    ی .  نداشت.  او  از 

و به حسابش    اوردی ب  ریحال بد رها را گ  یباعث و بان   خواستیم

 وان یشعورش باشد. ل  یباگر آن شخص خود نامرد    یبرسد، حت

 را مقابلش گذاشت.  یچا

کم    هیبخور و برو    نوی. ایبخور رها جان، غذا هم درست نخورد  -

 ...یخسته ا یلیاستراحت کن، حتما خ

 گفت: ممنون... یو با لبخند کمرنگ دیبه طرفش چرخ رها
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را گرفت و دستانش   وان ی. و لیو پسوند   شوندیپ   چیبدون ه  ن،یهم

دهان باز کند و بغض نفس بارش   دیترسیرا دور آن حلقه کرد. م

 آب شود.

 ؟ یبگ یز یچ یخوا ی نم -

 مثال؟   یچ -

قدر   نیبگو تا بفهمم چرا حالت ا  یزیچ  هی  ، ی دونم، هر چ ینم -

 گرفته است...

ا  به روبرو دوخت  دینوش  شی از چا  یرها جرعه  نگاه  .  و دوباره 

 رفت.  نییپا شیاز گلو یجرعه چا  کیبغض با همان   یکل

 تو باشم...  یخوام مزاحم زندگ ی من نم-

 زده؟  یحرف نیهمچ یک  -
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گفتن    یکه نثارش کرد، هزار حرف برا  یهینگاه عاقل اندر سف 

 خودش را هم در دست گرفت.   یچا  وانیداشت. سر تکان داد و ل

 . زمیعز رهیگیکمرت درد م ینجوریاش، اگهواره بذارش تو  -

آرت  دست و  کرد  داخل    دهیخواب  نیدراز  را  او  هنوز  گرفت.  را 

صداگهواره  که  بود  نگذاشته  شد.    اشهیگر  یاش  بلند  دوباره 

با صدا  شیصدا جبچه  ی باق  یهم  داشت.  فرق  م  غیها    زدیکه 

م  یلیخ کم  نفس  رو  آوردیزود  داغ  سوخته   یو  او    یدل 

بغل کرد    ارهرا دوب  نی. رها متوجه بغض نگاه او شد. آرتگذاشتیم

 کرد آرامش کند.  ی و با تکان دادنش سع

 شه، مطمئن باش.  یخوب م -

نه دست    یوقت  یزد و اتاق را ترک کرد. چه خوب شدن  یپوزخند

داشت و نه مغزش قرار بود رشد کند؟    یدرست و حساب  یو پا
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حالش روز    دانستیو خوب م  دیدیاحمق که نبود. پسرش را م

  ی. تنها کارد یاز ته دل کش  یکه بهتر نه. آه   شدیبه روز بدتر م

فکرش بود.    ی ب  دکه از دستش ساخته بود لعنت فرستاد به خو

نازل  یروز م  یناسازگار  یبنا  یکه  فکر  آمدن    کردیگذاشت،  با 

و حواسش نبود که   کند یم   بندیپا   یاو را به زندگ   یگری د  یبچه 

که مانند نقل و نبات    یی ها. قرصستیشدن ن  بندیآدم پا  ینازل

  ی کوچکش با کل  نیآخر کار خودش را کرد و آرت  انداخت،یباال م 

 نبود.  یکه درمان شدن یی ها . نقصذاشتگ  ا ینقص پا به دن

 . سوزهیعادله م یدلم برا -

دست  سر رها  کرد.  ز  شیها بلند  باال  ریرا  و  زده  ها  پله  ی بغل 

 بود.  ستادهیا

 چرا؟ -
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 گرفت.  یشخندیرا با ن جوابش

م  - کن  خواستیمثال  خلوت  نممیما  طفلک  آدم    دونه ی.  دو 

 .برنیتهش از هم م   ،ینامربوط رو اگه با منگنه هم به هم بچسبون

گرفت. از جا برخاست و    دهیاو را نشن  یقسمت دوم جمله   عماد

  گفت:  یبا چشمک  تکاند، یخاک پشت شلوارش را م  کهیدر حال

 ؟ یخلوت دوست دار

و با حرص گفت:    دیکوب  نیرا به زم  شی رها گرد شد. پا  چشمان

 یخوایرو که م  یفقط اون ایگم    یم  یمن چ  ید  یاصال گوش م

 ؟یشنویم

 شلوارش گذاشت.  بیباال انداخت. دستانش را در ج  یاشانه  عماد 

آماده روبروم، انتظار    یحور   هی و    یکنم خب؟ خونه خال  کاریچ  -

 . مثل مرتاضا عمل کنم یکه ندار
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داشت که دل رها   یتیها را آرام آرام باال رفت. نگاهش جدپله  و

. دستانش شل شد و دو طرف بدنش افتاد. آب دهانش  لرزاندیرا م

بلع صدا  با  ددیرا  حاال  عماد  انگشت    شیروبرو  گر ی.  پشت  بود. 

لب گفت: تا حاال   ریو ز  دیطرف صورت او کش  کیاش را نرم  اشاره

 ؟ یخوشگل یلیبهت گفته خ یکس

را جلو برد و کنار گوشش ادامه داد: خوشگل و معصوم.    سرش

 آدم روبرو باشه.  هیبا  کنهیاونقدر معصوم که آدم شک م 

 ر یتاث  خواستیسر بلند کرد و به چشمان رها چشم دوخت. م  بعد

دخترک نشان از کار    یدهی. رنگ پرندیاو بب  یرا رو  ش یهاحرف

 داشت.  شیرو شیسخت پ 

 ....نبود. ی.... خوبیشوخ -
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کرد. عماد    ان یاش را کلمه به کلمه بلرزان، جمله  ییبا صدا  رها

لب نشاند. سر    یرها کشش را رو  یاز آن لبخندها  یک یدوباره  

 کردم؟  یگفته من شوخ یگفت: اون وقت ک انهیکج کرد و موذ

 دن ی. باور شندیچرخیاو م  یچهره   یرها سرگردان رو  چشمان

از دهان عماد خارج   یراحت نبود، آن هم وقت شیکلمات برا نیا

به رعشه   یکرد محکم برخورد کند، البته اگر پاها  ی. سع شدیم

اافتاده م  نیاش  او  به  را  ندادیاجازه  به طرف    یچرخ  می.  و  زد 

 . دیساختمان چرخ

  ی لیجا بمون، بذار باد به سرت بخوره. حالت ظاهرا خ  نیهم  -

 .  ستیخوب ن

 یسر تکان داد و رفتنش را نگاه کرد. خودش بهتر از هرکس  عماد

مدت  دانستیم سنسورهاکه  ه  گرید  شیهاست  جنس    چیبه 
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به    ازیهم سوخته بودند و ن  دی. شا دهندیواکنش نشان نم  یمونث

منحرف کردن ذهن    یها را هم تنها براداشتند. آن حرف  ضیتعو

دور خودش زد و    یرها از آن افکار آزار دهنده بر زبان راند. چرخ

ب خود  از  داشت  حالش  کرد.  نگاه  آسمان  هم    مارشیبه  به 

شود، آن    کیدختر نزد  نیبود که به ا  ی. به نظرش نامردخوردیم

  یرا نداشت. نازل  دیجد  یرابطه   ک یشروع    یهنوز آمادگ   ی هم وقت

برود    ادشیداشت تا    ازیها زمان نکم به دلش زخم نزده بود. ماه

شان آورد    یاش سر او و زندگو هوس بچه گانه   هوابا    یی چه بالها

 و رفت که رفت. 

به خودش، عادله،    ی با لعنت  تایقدم زد. نها   اط یدر ح  یاقهیدق  چند

کسان   ینازل تمام  آن  یو  به  مکه  وارد  ها  پاکوبان  بودند،  رتبط 

اثر شد.  پذ  یساختمان  در  رها  به   ییرایاز  نبود.  آشپزخانه  و 

او به گوشش    یهازمزمه  یصدا  د، یها که رساتاق خواب  یراهرو
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ترانه  با خودش   ی. درست نمخواندیلب م  ریز   یاخورد. داشت 

شدن   دهیبه شن ازین شیناز صدا دنیاما فهم دیگویچه م دیفهم

شد. او   شیحسود شیکوچولو نیبه آرت یاکلمات نداشت. لحظه

الال  بارها  و  بارها  روز  ا  ییبایز  ی هاییهر  دهان  از  زن    نیرا 

 . خوش به حالش!! دیشنیم

  ی قی. نفس عمآمدیاز اتاق خواب به ظاهر مشترکشان م  شیصدا

تصم  دیکش با  مشیو  از دور خودشان   لهیپ   نیا  د ی را گرفت.  را 

و به او و حرکات طنازانه اش زل    ستاد ی. در چارچوب در ادیدریم

طمان با  و  آرام  م  نهیزد.  خودش  وسا  دیچرخیدور  جابجا    ل یو 

جورکردیم پاه  دیخرامیم  ی.  انگار  ابرهاست.    یرو  شی اکه 

تر از آن بود که متوجه  زد و وارد اتاق شد. رها مشغول   یلبخند

  ی نیدستانش را دور شکم او حلقه کرد، با ه  یتحضور او شود. وق

 سقوط کرد.  شیپاها ریز ییقلبش جا  د،یکه رها کش
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آب    ک ینداشت.    یخوب  اد یز  حس کشنده.  وجدان  عذاب  جور 

  یاش را رورا شروع کرد. چانه  یدهانش را با صدا قورت داد و باز

دستانش حس کرد. نفس   ریسر رها گذاشت و لرزش بدن او را ز

بوسه   دیکش  یقیعم پ   یموها  یرو  یاو  نشاند.    دیسف  راهنیاو 

  دنی . ددیرسیم  نشزانوا  ریتا ز  اشیبود که بلند  دهیپوش  یگلدار

و کش  یپاها تراش  برا  ی کاف  اشدهیلخت خوش  وسوسه   یبود 

ا  ی . هر مردیکردن و به زانو در آورد هر مرد از  او  او.    ن یبجز 

نازل  رابیس  ها ییبایز ب  ی بود.  در  جور  و    نرویبد  دار  انداختن 

برا بود.  استاد  ب  شیندارش  چشم  چند  نبود  نگاهش    ماریمهم 

ه  کنندیم با  را  بدنش  سانت  به  سانت  م  یزیو  .  بلعندیتمام 

  دیشیاند یاش هم روشن فکر بودن بود و او حاال با خود مبهانه

 اصال فکر داشت که روشن باشد؟   ینازل
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  د یکه ظاهرا با  یتکان داد و به اتاق خوابش برگشت. اتاق خواب  سر

م شخص  کردیباور  با  نازل  یحاال  است.    کشیشر  یبجز  شده 

با خودش فکر کرد بهتر است همان اول   یانبود. لحظه   یاچاره

پ  مطلب. جنس  اصل  سراغ  ز  راهنیبرود  نظر    ادیرها  به  محکم 

اش، به ور مردانهکمک گرفتن از ز  یبا کم  توانستی. م دیرسیم

 آن را از وسط جر بدهد.  یراحت

دستانش نشان    ریاش گرفت. لرزش بدن رها زفکر خنده  نیا  از

  انهیوحش  ی بود کم  ی. کاف ستی رابطه ن  نیا  یکه اصال آماده  دادیم

دستانش    ن یاز خود براند. او را ب  شهی هم  یعمل کند و او را برا

  ن یو گوش به فرمانش بود. از ا  عیمط  ی چرخاند. رها چون عروسک

عادت به پنجول    ینازل  مثلرفتارش خوشش آمد. خوب بود که  

بار با    نیو ا  دیکش  یقینداشت. نفس عم  یباز  یو وحش  دنیکش

 یبه سمت و سو  گریتا د  دیخاردار کش  میتمام قوا دور افکارش س
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رها اما فرق    یشود. اوضاع بران  ده یناموفقش کش  یخاطرات تجربه 

مردانه و  بزرگ  دستان  لمس  رو  یداشت.    یجا  یجا  یعماد 

انداخت که در آن هزاران بار جان داده   یاد شبیبدنش او را به  

که به اسارت   ییهاکه در تنش جر خورد. لب  یبود. لباس عروس

 ز یکه به کامش سرر  یزهرمار  یداماد خوش پوشش در آمد. بو

که به جرم ناوارد بودن از او،    ی محکم  یلیخر سشده بود و در آ

بغضش    لخ، آن روز و آن خاطرات ت  یادآوری نوش جان کرده بود. با  

بود.   اشیشب زندگ نی. آن شب، به جرات بدتردیرس شیبه گلو

آن شب    یشد. تلخ  یی رونما  شیشهروز برا  یوانیح  یکه خو  یشب

دن رو  ا یدن  ا، یتا  م  یبود  کدام  ماندیدلش  اصال  که   ستیعروس. 

بدکاره    یهمسرش و زن  یمجبور باشد عشق باز  اشیشب عروس

 . ردینگ آتشو   ندیو به قول شهروز کاربلد را بب
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کرد    کدلهینفس و وجدانش، دل    نیخسته از جدال نابرابر ب  عماد

ها دکمه  کردن  باز  مشغول  سرعت  با    ی م  شد.  راهنشیپ   ی و 

  ی دفعه    نیاش هم  یکند. مطمئناً سخت  کسرهیخواست کار را  

  ن یا  دی . تنها باشدیبعد خود به خود درست م  یاول بود. دفعه ها

ب  میحر سخت  و  م  نیسفت  را  پ شکستیشان  از  بعد    راهنی. 

پ  نوبت  رس  راهنیخودش،  رها  تن دیبلند  از  آن  کردن  خارج   .

  ی و سع  دیتر از تصورش بود. چند نفس بلند کشدخترک، سخت 

باعث   یفاصله ا نی. کوتاهترافتدی ت دستانش وقفه نکرد در حرک

  ن ییاش مردد شود. دستش را که بند پاانجام خواسته   یبرا  شدیم

واضح    راهنیپ  لرزش  کرد،  جا  بدنرها   اما  کرد  حس  را    یاو 

پ   ینینشعقب با    راهنینبود.  ب  کیرا  و  لخت  تن  از   ی حرکت 

.  دیتن او چرخ  د یپوست سف  ی. نگاهش رو د یکش  رونیحرکت او ب

 ی رو   توانستینقص، البته اگر م  ی و ب  یبود. عال  یعال  زیهمه چ
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به صورت    یقسمت ها  یبعض  یپوست چروک خورده   آن که 

  د یجمع شده بود، چشم بندد. آب دهانش با صدا را بلع  ییها  رهیدا

او   یپوست جمع شده    یجا  یو پشت انگشت اشاره اش را رو

عمدیکش نفس  دل ه  د یکش  یقی.  به و در  بود،  بلد  ناسزا  ر چه 

 ی ناجور یجا  ی تر رفت و رو  نیی پا  ی عادله نثار کرد. نگاهش کم

بود، ماند. خشمش را فرو داد   ی قیاز زخم عم ماندهیکه ظاهراً باق

 ه؟یچ یجا نی: ادیو زمزمه وار پرس

 انداخت و بغض فرو داد.  نییرها سر پا 

 عادله است...  یهامحبت  ادگاری  -

زخم   نی: منظورم اون نبود، ادیصبرانه غر  یسر تکان داد و ب  عماد

 گم...   یبزرگ رو م
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انداخت.   ینگاه  یچشم  ریز  رها اش  شده  جمع  پوست  به 

 زد. یشخندین

 ... ستین نیبا شهروز برام مونده، البته فقط ا یاز زندگ  نیا -

از   یرد طوالن  کیباال گرفت.    یزد و دستش را کم  یچرخ  مین 

نمناک زد و    شخندیزد. ن  یذوق م   یتو  داًی شد  ی میقد  یها  هیبخ

 ادامه داد: شهروز تمام بدنم رو به نام خودش مهر زده... 

آمد.    ینم   بایعماد ز  د یو تاب بدن خوش تراشش در د چیپ   گرید 

ا  یتیواقع  د ی د  یآنچه م رها    از گذشته سخت  یزشت و برهنه 

ا قربان  یبود. گذشته  رها گوشت  آن  در  و  رس  یزندگ   ی که  ول 

که    یاهمسرش در خانه  ی عادله شد. عادله از حضور برادرزاده  

حضور او را تحمل   انستو ناالن شده و نتو  یخود او بود، شاک  یبرا

کس    چیکند. بارها و بارها تن و بدن رها با قاشق داغ سوخت و ه



 

88 
 

 یآن خانه نکرد. روزگار  ینجات دخترک تنها  یبرا  یتالش  چیه

دستان نامهربان خواهرش نجات دهد    ریقرار بود عماد، رها را از ز

زندگ به  هم  او  چسب  یاما  ا  دیخودش  خاطره  به  رها  دور   یو 

بود که رها بعد از ازدواجش با شهروز رنگ   خوش. دلش  وستیپ 

را    یگرید  زیاست اما ظاهر امر چ  دهیخوش را چش  یزندگ   یو بو

 داد.   ینشان م

قدم   دیکش  یآه ر  یو  به سعقب  رها چانه  و    نهیفت.  چسبانده 

کرد. بغض او    ی بغضش را پشت لبان به هم فشرده اش خفه م

مصر گلو  یانگار  راه  که  و    یبود  شد  خم  بست.  هم  را  عماد 

 یافهیچنگ زد. نگاه آخر را به رها و ق  نیزم یرا از رو راهنشیپ 

 تونم...   ی... نمنمن... م  دیانداخت و گفت: ببخش  زشیترحم برانگ

. در که  دنشیمانست، امان از شن ی نش که به جان کندن مگفت 

را دو   راهنشی. پ ختیپشت سرش بسته شد، رها همان جا فرو ر
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دهانش فشرد تا هق هقش را پشت آن خفه کند.    یجلو  یدست

اول  ی اول هنوز رو  ی. درد دفعه  شدینبود که پس زده م  یبار 

سنگ ول  یم  ینیدلش  بود  هم سخت  بعد  دفعات  به   نه  یکرد. 

 اش. یشب عروس یسخت

خ  هم  مرد  ریامروز  عروس  بود.  عروس  روز  یسرش   یکه 

پس    گریبار د   کیبست. امروز هم    یبا او عهد همراه  یروزگار

.  دیکوب  نشینفر او را تا اوج برد و بعد با سر به زم  کیزده شد.  

را نشانه م   یفکر ت. مگر چقدر  رف  یمانند خوره روح و مغزش 

 شد؟ یکس تا ته خط همراهش نم چیبود که ه یناخواستن

پا  پوستش،    یمتعدد رو  یها  یسوختگ  یگرفت و جا  نییسر 

  ی کمربند و جا  یمانده از بوسه ها  یو درشت به جا  زیخطوط ر

ناهموار زخم حاصل از برخورد سگک کمربند را از نظر گذراند.  

که به    یبود که به خاطر لگد  ییها  هیبخ  یبدتر از تمام آنها جا
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بدنش به    یاش شد، رو  هیکل  یزیخورده و باعث خونر  شیپهلو

خدا،   یجا مانده بود. نتوانست پوزخند نزند. پوستش محض رضا

دل به آن خوش کند.   نداشت که  ییو دلربا  بایز  ینقطه    چیه

باال کش  ینیب با صدا  را  ز  د،یاش  با خشونت   رینم  را  چشمانش 

. بس بود هر چقدر به  دیاش کش  ینیب  ریگرفت و بعد دستش را ز

 حرام کرده بود.  ورهاش آبغ ی خاطر نامردان زندگ

  راهنش ی. پ ستادیا  یخودش م  یپاها  یجا به بعد رو  کیاز    د یبا

  ک یتنها    دی د  ی . آنچه مستادیاتاق عماد ا  نهیآ  یو روبرو  دیرا پوش

با که  بود  مفلوک  و  خورده  شکست  م  یبرا  دیزن  دل    ی او 

: خفه شو  دیغر نهیزد و رو به دختر درون آ یشخندیسوزاندند. ن

خوادت که   ینم  ؟یزیر  یگر و گر اشک م  یچه مرگته ه  گه،ید

بار    هی  ؟ یعزا گرفت  یجور  نیاولته که ا  ی خوادت، مگه دفعه    ینم

 کشمت...  یخودم م  ،یقدر بدبخت به نظر برس نیا گهید
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 یبر زبان آورد اما خودش هم به درست  تیعصبان  ی رو با کل  نیا 

 توانست یبود که م  یتنها راه  هینداشت. گر  مانیا  شیحرف ها

  چ یدلش را با آن سبک کند. از اتاق خارج شد. عماد را ه  یکم

دور بوده   یرش خوابماند که حضو   یم  نی. به ادیخانه ند  یکجا

دست    یاهای از آن رو  ی کی  به او را گرفتار کرده و بعد    یکه لحظه ا

کرد به کجا بودن   یشده است. سر تکان داد و سع  لیتبد  یافتنین

ساعت از روز کجا رفته و    نیداشت که ا  یتیاو فکر نکند. چه اهم

 کند.  یچه م

باشد، بود و نبودش د  یوقت  ی از درجه    گریقرار نبود کنار رها 

خانه مشغول کرد.    یشد. خودش را با کارها  یساقط م  تیاهم

خانه    یو پاش ها  ختیر  آمد،یقبل که م  یدرست مانند روزها

را مرتب م  ی   ی غذا م   د،یرسیم  نیآرت  یبه کارها  کرد،یعماد 

و به دخمه   رفتگ  ی پخت و بعد با آمدن عماد، دست دلش را م 
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همه بهتر بود. گور پدر    یبرا  نطوریبرد. ا  یاش پناه م  ییتنها  ی

بود که دست    یی وفا  ی در گرو مرد ب  یصاحبش که عمر  ی دل ب

 .دیکشیم  دکیبر قضا عنوان شوهرش را 

دو   ی کیهم   دی ساعت، دو ساعت، شا کیگذشت،   یساعت ها م  

شد.    یر م داغ و داغ ت  یه  چ،یشد ه   یروز. داغ دلش سرد که نم

رفت. هر چه    یچشمانش کنار نم  یاز جلو  یلحظه ا  ینازل  ریتصو

که او در برابر  دیرس یم جهینت نیبه ا شتریب  کرد،یفکر م شتریب

  یحت  ینازل  یگفتن ندارد. ناز نگاه و صدا  یبرا  یحرف  چیه  ینازل

از پا درآوردن    یو خاصش، برا  بایز  یادیز  یبدون توجه به چهره  

کرد ذهنش را از او و هر    یو سع  دیکش  یبود. آه  یکاف   یهرمرد

چه مربوط به اوست، پرت کند. دستانش تند تر از قبل مشغول 

 به کار شد. 
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خانه را بارها و بارها پاک کرد    یجا یجا یگرد و خاک نداشته 

شست. حالش    گریبار د  کیرا هم    زی. ظروف تمدیو دستمال کش

را که شست، شاخه گل    وانیل  نیب نشده بود. آخرهنوز هم خو

 دستش جلو آمد. ریاز ز یرز سرخ

 . با عشق.. می تقد -

را   وانیصدادار نباشد. ل  شخندشیبه خودش فشار آورد تا ن  یکل

گفت:    یروح  ی در آب چکان گذاشت و گل را گرفت. با لبخند ب

 ...یدیممنون زحمت کش

  زیم  ی بلند شد. دسته گل رو  نیآرت  یهیگر  یلحظه صدا  همان

  شی که مادرش رها  ی مادرانه به طرف اتاق کودک  ، یپرت شد و زن

بار را    نیزد و سر تکان داد. ا  ی شخندیکرده بود، شتافت. عماد ن
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 یتا آخر عمر برا  د یکه با  یگند زده بود. گند  یواقع   یبه معنا

 . دیدو یکردنش م سیراست و ر

آرت  یصدا با  رها  زدن  برابر   د، یرا که شن  نیحرف  در  نتوانست 

دوست داشت   ی لیاو مقابله کند. خ  یهاصحبت   دنیشن  یوسوسه 

حرف  کیبفهمد   چه  فرزندش  با  به    تواند یم  یمادر    اد یبزند. 

حرف زدن با فرزندانش گذاشته باشد.   یبرا ی وقت ینازل آوردینم

منت همراه بود.   ی کل با  کردیها را حمل م که آن ی همان نه ماه

  نیکرد و به چهارچوب در اتاق آرت  پایچل  نهیس  یانش را رودست

جا داده بود   نیتخت آرت  یخودش را رو  یزد. رها به سخت  هیتک

در ح بچه   ضیتعو  نیو  لحن  با  او  لباس  و  گانه صحبت پوشک 

 . کردیم

عز  - عز  زیپسر  آره  گشنشه؟  چ  زم؟ یمامان  همه    ن یا  یواسه 

  ی مامان دلش واست تنگ م   یگ   یآخه قربونت برم؟ نم  یدیخواب
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خوشمزه بهت    ری ش  شهیش  هیو    کنمیشه؟ االن لباستو عوض م

 .یبش ریس ریدم تا س یم

آرت  نیآرت  یهالباس کرد.  عوض  کش  نیرا  آغوش  در  و   دیرا 

چطور با آن سرعت آماده کرده    دانستی را که نم  یر یش  یشه یش

آرت دهان  در  ب  نیبود،  وجود  با  کوچکش  پسر    ،یماریگذاشت. 

صدا  دایشد بود.  ش  یشکمو  ملوچ  و  اتاق   ریملچ  در  خوردنش 

برود   جلو خواستی. دلشاد مشدیو باعث لبخند عماد م دهیچیپ 

درشتش را پشت سر رها جا بدهد و   کلیهست ه  یو با هر سخت

را   شیکه رو  فیزن و فرزندش را با هم در آغوش بکشد اما ح

  شد یبر آن نم   ل یدل  کرد یرها با او بد برخورد نم  نکهینداشت. ا

 ی مالحظه  یخودش را ببخشد. برخورد ب  یراحت  نیکه بتواند به ا

 چند ساعت قبلش، مطمئنا باعث رنجش رها شده بود. 
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خورده به طرف    کهیرها    د،یچی که در ساختمان پ   زنگ در  یصدا

انتظار د برگشت.  ا  دنش ی او  هم  آن  نزد  نیرا  نداشت.    ک یهمه 

را از چهارچوب در برداشت و از  اشهیتک ی عماد با لبخند کمرنگ

خوردن   ریش  یاو خارج شد. نفسش را با صدا فوت کرد. صدا  د ید

نه چندان   ی بود که در طول زندگ  یی همان صدا  ن،یو مک زدن آرت

 ی زد. آن صدا تنها برا  یشخندی کوتاهش با شهروز کَمَش داشت. ن

را   اشیبود. شهروز لطف کرده و مردانگ   یافتنیاو کم و دست ن

که    نیبه چشمان خمار آرت  رهیثابت کرده بود. خ  گرید  یادر خانه

فکر  زد و زمزمه کرد:    یلبخند  شد، یم   نیانگار دوباره داشت سنگ

 کشه؟یاالن شهروز داره عذاب م  ی کنیم

او    ینیریزد. نتوانست در برابر ش  یتردر جواب، مک محکم  نیآرت

را با صدا    اشیشانیچسباند و پ   نهی. او را محکم به سمقاومت کند

نق و نوق، اعتراضش را نشان داد. دوباره    ی با کم  نی. آرتدیبوس
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اصال    گذراند یکه با او م   یی ها. ساعتدشیتر بوسو محکم  دیخند

که    گذشتیقدر خوب و خوش م  آن.  شدیجز عمرش حساب نم

 .  کردیگذرشان را حس نم

 ... نانیاحسان و آدر -

ادامه   یطنتیو با لبخند پر ش  ستاد یا  اشیقبل  ی دوباره جا  عماد

عادله ازشون زهر چشم گرفته که بجاداد: ظاه از    یرا  استفاده 

 واال...  ده یبع نایحجم از ادب از آدر ن یزنگ زدن. ا د،یکل

 داد.  لشیتحو یشخندین رها

 اش عمل کنه.داداشش برخالف خواسته  کردیعادله فکر نم -

 ه؟ یمنظورت چ -

ادا  صورت زمان  رها    نیا  یعماد  بود.  برافروخته  کامال  جمله 

ح  یاشانه و  انداخت  آرت  نیباال  تخت  از  داد:   ن،یخروج  جواب 
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ا از سر عادله و   نکهیمنظورم کامال مشخصه. تو بخاطر  شر منو 

ات تحمل اسممو تو شناسنامه   ی قبول کرد  ، یکم کن  شیزندگ

اجرا کرده  مهیشو نصفه و نکه نقشه  کنهیعادله فکرشم نم ،یکن

 . یباش

 من بخاطر عادله عقدت نکردم...  -

که هنوز   نهیهات. مهم ابچه  ای بخاطر عادله    کنه،یم  یچه فرق  -

رو تو رفتارت    یمونیچند ساعت از عقدمون نگذشته، من دارم پش

 .هیازدواج اجبار یجهینت نیو ا نمیبیم

او گذشت. دستان عماد دو طرف بدنش مشت    گفت از کنار  و 

حال ممکن   نی. بدتردیکوبیدرون سرش طبل م ی شده بود. کس

تلخ اما حاال و    یلیمحض بود. خ  قتیرها حق  یهارا داشت. حرف 

بود. آن قدر که    مانیلحظه او از ازدواج با رها پش  نیدر ا  قایدق
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اگر شده سر    یبه چند ساعت قبل برگردد و حت  خواستیدلش م 

نه. اتفاقا رها از  رها را نخواهد،    نکهی. نه ادیعقد، نه بگو  یسفره 

بود چون هر بار که رها و تن و بدن   مانیبود. پش ادیسرش هم ز

مشکسته  را  خواهرش   ادی به    د یدیاش  رذالت  و  خود  حماقت 

رها    یاز خودشان که مانند زالو به زندگ  شتریو ب  شتریو ب  افتادیم

 . شدیبودند، متنفر م دهیچسب

                       

 تخته رنگ و روت وا شده. سالم عروس خانم، بزنم به  -

و    نایآدر  یی و احسان به شکش انداخت. از تنها  نا یکردن آدر  رید

  ی دختر  نایبود اما آدر  یاحسان هراس داشت. احسان پسر مطمئن

  ک یبودن، خودش    یکرد. دختر نازل  نانینبود که بشود به او اطم

و پنج    ستیکه در سن ب  ی. ژن زنشدیمحسوب م  سکیجور ر

ا  ی سالگ پسرتوانست  پدر  یز  ساله  نوزده    فیبالتکل  یهجده، 
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ب   یبسازد، حساب بود.  از چ  یخطرناک  باشد،    یزی آنکه  مطمئن 

افتاده    ی و احسان اتفاق  نایآدر  نی ب  نکهیفکر به ا  یبود. حت  ی عصبان

به بغل    نیکه شد، رها، آرت  ییرایباشد هم کشنده بود. وارد پذ

بود. احسان سرش را خم کرده    ستادهیا  نایاحسان و آدر  یروبرو

. خط  کردیصورت رها، با او صحبت م   یسانت  چند  یو از فاصله

کالفه و    یزی. مشخص بود از چزدیذوق م  یتو  یاخمش حساب

 در حال بحث با رهاست. 

 ن؟ یسالم، باالخره اومد -

قدر طلبکارانه بود که احسان همان دم ماست خودش آن لحنش

  ی ببرد. سر باال گرفت و با رنگ  ادیا از  ر  اشی کند و دلخور  سهیرا ک

 ظاهرا...  میشد شتونیگفت: سالم شاه دوماد. مزاحم ع   دهیپر
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  گریاحسان د  یهای باز  نیریش  نیشد. ا  ترقیاخم عماد عم  خط

پا  یاثر  شیرو   انیدر م  شینایآدر  ینداشت بخصوص حاال که 

 بود.

  ی نگفت ک،ی: علدیشلوارش گذاشت و پرس ب یدستش را در ج دو

 ن؟ یاومد  ریقدر د نیچرا ا

به ساعت    ینگاه   م یرا خاراند. ن  ش یاش ابروبا انگشت اشاره  احسان

 انداخت.  یوارید

 نشده...  ازده یهنوز  -

 نگفتم؟ ن، یمن گفتم قبل ده خونه باش -

  نا یگفت. احسان درمانده به رها و آر ادیفر  هیآخرش را شب  نگفتم

سرتر    رهیخ  نایگرفت. آدر  نییسر پا  ،یآرام  دینگاه کرده و با ببخش

  ی الیخ  ی از آن بود که از اخم و تخم عماد حساب ببرد. با لبخند ب
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به هفاصله او    چ یاش با عماد را  رساند و دستانش را دور گردن 

تا دخترکش    خم شد   یبلند بود. کم  ی ادیحلقه کرد. قد عماد ز

کوتاه بوسهدینکن  یاحساس  رو  نایآدر  ی.  ر  یکه   شش یته 

  یبرا  دادی. جان م دیناخواسته لبانش را باال کش  ینشست، لبخند

 . شینایآدر نیریو ش  ابیکم یهایمهربان

عماد جونم. من دلم گرفته بود به احسان گفتم   گهیاخم نکن د  -

 . میدور بزن هیمنو ببره 

ذره اخم   کیاز همان    یاثر  گری. د دیتر کوبدوم را محکم  یبوسه 

عماد نبود. دستانش، دور تن دخترکش حلقه شد.    یهم در چهره

 داشت در آن لحظه داشتن او را با عمق جان حس کند.   از یانگار ن

                       

 . ارمیب یبرم چا ،دینیبش -
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آرت  نیا  رها و  موضوع   نیرا گفت  سپرد.  احسان  به  داشت   یرا 

عاشق    یتازه عروس  هی. رفتار رها اصال شبدادیاحسان را آزار م

ا در  عادله  ا  ن ینبود.  که  بود  خوانده  سرش  در  مدام    ن یمدت 

رها پر از منفعت است   یکس که نباشد برا  چیبه نفع ه  یعروس

 هیمتفاوت بود. شب  تشتا آسمان با تصورا  نیزم  د ی دیاما آنچه م

  دنش یشهروز، به د  یکه روز بعد از مراسم داماد  یاعروس مرده

گذر زمان و باال    دی هم از او نداشت. شا  یدست کم  یآمد، نبود ول 

  ی تر کرده و توانسته بود احساساتش را کمرفتن سنش او را پخته

عماد    یرهین کند. پشت سر رها وارد آشپزخانه شد و نگاه خپنها

به   ش ی هابود، قدم  نای. دستش در دستان آدردیرا هم با خود کش

به دنبال زن  شدیم  ده یها کشسمت مبل که    ی و دلش هراسان 

همسر دد یدویم  د،یکشیم  دکیرا    اشی عنوان  از  کردن    ر ی. 
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ت بار رها را  بود و دلش هم حضور خلو  ی و احسان شاک  نایآدر

 جور پارادوکس کشنده...  کی.  دیطلبیم

 ؟ ی گیشده رها؟ چرا راستش رو به من نم یچ -

 ی. به طرف احسان برگشت و سعدیچ  ینیس  یرا رو  هااستکان 

 کرد لبخند بزند. 

چ  یخواستیم  ی چ  زم؟یعز  ی گیم  یدار  یچ  - همه    ی بشه؟ 

 افتاده؟  ی که حتما اتفاق یخوب و خوشه. چرا اصرار دار 

م   - دستم    دونم یچون  کف  مثل  رو  تا  دو  شما  من  افتاده. 

  دن یشده که عماد با د یزیچ هی. حاضرم قسم بخورم شناسمیم

 از کوره در رفت. ینجوریما ا

 شدند.  کیبه هم نزد شی . ابروهادیکوب یکتر یرا رو یقور رها
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م  - عماد.  نگو  گفتم  بهت  بار  شاک  ینیبیهزار  شه    یم  یکه 

دفعه جلوش   هی.  گهیکن د  تیکم رعا  هی  ، یزنیصداش م  ینجوریا

 . رهیاز دهنت در م

 در هوا پراند و حرفش را قطع کرد.  یدست احسان

که زدم   یاون همه حرف  نی. از بچونیتو هم فقط بحثا رو بپ  -

عماد، عمادخان، آقا    یی گم دا  ی باشه م  ؟یدیفقط عمادش رو شن

اخالق عماد خان   یحاال بگو سر چ  ؟یش  یم  یاضعماد.... خوبه؟ ر

 ه؟یشما امروز مگس

 ؟ یچ یعنی هیاخالقش مگس -

از رو منبرت بدیو غر  دیکش  یپوف  احسان .  نییپا   ای: تو رو خدا 

 . ی کنیم میعصب یدار

 ه؟ یچ گهی شدنش د یوجب بچه عصب م ین -
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 رها...  -

 . یزن یصدا م کیآخرت باشه که عمه تو با اسم کوچ یدفعه -

  نیو به عقب برگشت. نگاهش را ب  دیکش  یقینفس عم  احسان

 و کالفه بود.  ی. لحنش عصبدیکش ی رها و عماد چرخاند. پوف

گه خدا در و تخته رو خوب باهم جور   یم  شهیراسته عادله هم  -

 رحم کنه... . خدا به اعصاب ما دیمیت هی. شما دوتا واقعا کنهیم

به   رهیخ  یو پاکوبان از آشپزخانه خارج شد. عماد با لبخند  گفت

کنم واقعاً بچه ه عادل    ی وقتا شک م  ی خروج او گفت: بعض  ریمس

 منه...  هیشب یلینباشه، خ

زمان  عماد  افتاد.  خنده  به  که    یانسان  نیشرورتر  یرها هم  بود 

تمام محله که نه، منطقه    شی ها  یخرابکار  ی . آوازه  شناختیم

کوتاه    یاو را در عرض مدت  یرا هم پر کرده بود. ازدواجش با نازل
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  ی اغیتازه ساخت. عماد    یپرتاب کرد و از او انسان  دی جد  ی ایبه دن

شد    یبه مرد  ل یشکل گرفت و تبد  یمانند موم در دستان نازل

 همسرش، آب خوردنش هم حرام بود.   یکه بدون اجازه 

 ها منتظرن...  که بچه م یبر -

به دست از آشپزخانه خارج شد. لحن گرفته و چهره    ینیس  رها

  الیاش خ  یکه حاال حاالها دل خور  داد یدر همش نشان م  ی

مبل دو نفره نشسته بود و با    یکمرنگ شدن ندارد. احسان رو

دستان بزرگ و مردانه اش   انی. پسرک در مکردیم  یباز  نیآرت

بود    یچیوئکوچک جاس  یعروسک ها  هیشب  شتریگم شده بود. ب

 چند ماهه.  یتا پسر بچه ا

  نیگرفتن آرت  یگذاشت و دستانش را برا  زیم  یرا رو  ی نیرها س 

 دراز کرد.
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مونه، پوست    یبدش به من بچه مو، دستات مثل سمباده م   -

 بدن بچه ام رفت... 

کرد، دهانش    ی را در آغوش او رها م  نیکه آرت  یاحسان در حال 

 را کج و کوله کرد. 

 تحفه تو، نوبرش رو آورده انگار...  ریبگ ا یب -

. تا ته حلقش که  دیبرداشت و داغ داغ سر کش  یی چا  وانیل  بعد

روده   تا  محتو  ی نه،  جور  اتیبزرگش سوخت.  را  به   یدهانش 

نماند. عماپ با چندش    بینص  یکس ب   چیپرتاب کرد که ه  رونیب

 . دیبه صورتش کش یدست

همه مون رو آب    یجور  نیو ا  شیبخور  شیآت  یمگه مجبور  -

   ؟ی پاش کن
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زد. از شدت    یآورده و با دست بادش م  رونیزبانش را ب  احسان

  دهیترس  نیو آرت  ستادهیسوزش، اشکش راه افتاده بود. رها، سرپا ا

. خم شد و با  اددیاحسان را در آغوشش تکان م  عیاز حرکت سر

آخه؟    یقدر هول  نیتو؟ چرا ا  یشد   ی: چدیاز احسان پرس  ینگران

 خوبه حاال؟ یواسه سوختن زبون چ

گفت: فکر کنم    یزده اش به سخت  رونیاحسان با همان زبان ب 

 ...یخوردن پماد سوختگ

احسان را که درک   ی. منظور جمله ستادیهنگ ا یرها لحظه ا 

: منو باش از  دینثارش کرد و غر  یمقدمه ا  ی ب  یکرد، پس گردن 

 سواد...  ی کنم، بچه دکتر ب  یسوال م یک

مبل نشسته بود و صورتش را پاک  یمحض رو یالیخیعماد با ب 

 . کردیم
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برات آب سرد آوردم. فکر کنم    ای. بیسوخت  یلیخ  رم،یبمیاله  -

 خوب باشه...

رو  عماد  مقابل    یدستان  از  را  دستمال  شد.  خشک  صورتش 

پا نما   نییچشمانش  تا  به   شی روبرو  یزنده    شیآورد  را خوب 

آدر بسپارد.  فاصله    نایخاطر  و   یمتریلیم  ی در  احسان نشسته 

ت نگران  ماریمشغول  بود.  اش  سوخته  به    یدهان  نگاهش  هر  از 

 کرد.  یاحسان، چکه م

                                                         

          

شد، جان    ی باز وارد اتاق م  مهینی  پنجره    یکه از ال  ی خنک  باد

  ی چیدور کامل دور تنت بپ  کیتخت را    یداد که لحاف نرم رو  یم

امروز را به خودش   نکهی. با فکر به ایبخواب  گری و چند ساعت د

لبانش نشست و لحاف را باالتر    یرو  یدداده است، لبخن  یمرخص
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در ذهنش جرقه زد. مطمئناً اگر االن دست   یثی. فکر خبدیکش

  د، یکش  ی کرد و او را در آغوش م  ی رها حلقه م  فیدور کمر ظر

اش کم کند. با همان چشمان    یاز بار دلخور  یکم  توانستیم

  ،ی . تخت سرد و خالدیتخت کش  گریبسته دستش را به طرف د

 چشمانش را تا آخر باز کرد. 

تخت دست نخورده و مرتب    گریاز رها نبود. سمت د   یاثر  چیه 

فهم  یمانده و م  را به صبح کوک   ی که کس  دیشد  آنجا شبش 

 نزده است.

پر  از سرش  کنار  د یخواب کامالً  را  لحاف  پاها .  و  به    ش یزد  را 

برا  یسرما اما  اتاق مهمان کرد. ناجوانمردانه بود   یپارکت کف 

خوشحال شد. اگر او بود، االن    یبار از نبود نازل  نیهشتاد و دوم

رو  آمدیدر م  غشیج راه رفتن  و در مح  یکه  خانه    طیپارکت 

زد. حاال کجا   یشخندی. نستدور از نزاکت ا ،یبدون کفش راحت
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مدت تالش کرده تا همه را به قول    نیرچه در اه  ندیبود که بب

ب بار  نزاکت  با  رفته   اورد، یخودش  هوا  به  و  شده  باد  رفتنش  با 

 است؟ 

  ن یزم  یبا سرد  ش یحس خوب برخورد کف پا  گر ینبود بار د  حاضر

  ی ابفروشد. از اتاق خارج شد. لحظه  یزن  چ یه  یها  یرا به لوس باز

نم ماند.  کجا  دانستیمردد  با   نیا  یاالن  دنبال    دیخانه  به 

شب اول حضورش در خانه    شبیکه د  یهمسرش باشد. همسر

با  ی بود و  را شاعرانه و عاشقان  دی او  در کنار هم شروع    هامروز 

 !!! کردند یم

به همان   زی و آشپزخانه سر زد. همه چ  ییرایاز همه به پذ  اول

 ی اقبل خواب به خاطر داشت ، بود. لحظه  شب یکه از د  یشکل

  یرها به جانش افتاد. رها دختر لوس و نازپرورده اترس رفتن  

  ی که سخت  یفیدر هر صورت زن بود، از همان جنس لط  ینبود ول
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  ی . برادیرسیم  ظراو و هم جنسانش مسخره به ن  یبرا  شانیها

جاکفش  اطیح  نانیاطم کرد.  چک  هم  بررس  یرا  از    یهم 

نماند. جاکفش  ابانهیهمسر امان  تا    یاش در  به لب و گوش  لب 

رنگ و وارنگ زنانه که شکل و طرح    یگوش پر بود از کفش ها

با  ی نشان م  ی لینگیج  یها به آدر  د یداد  سرخوش    ی نایمتعلق 

و دست به کمر گرفت. عجب تازه داماد بود    دیکش  ی باشد. پوف

  ی نوعروسش چه شکل و رنگ  ی دانست کفش ها  ی نم  یکه حت

 دارند.

تکان داد. شکل، طرح و رنگ    یو سر  د یبه صورتش کش  یدست

چون مجبور بود مدام کفش    دی را از بر بود. شا  ینازل  یکفش ها

جور واجور او ست کند. سر که به دوطرف    یرا با کفش ها  ش یها

 باًیتقر  یکرم رنگ با پاشنه ا  ی جفت کفش ساده    کیچرخاند  

و تنها کنار    بانهیتوجه اش را به خود جلب کرد. غر  یسه سانت
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بود و نشان م  یجاکفش که صاحبش نتوانسته   داد یجفت شده 

برا  ییجا پ   یبهتر  راحت  دایآن  نفس  حدسش  دیکش  یکند.   .

مسخره نبود. دوباره به طرف اتاق    یدرست بود. رها اهل قهر ها

را در زد رها    یبود که حدس م  ییجا  نیاول  نیها رفت. اتاق آرت

اتاابدیآن ب از ورود به  از ال  ق. قبل  که    دی در باز آن د  یرها را 

زده به تخت، به خواب   هیرا محکم در آغوش گرفته و تک  نیآرت

 ریرفته است. قدم اول را که به طرف اتاق برداشت متوجه ظاهر غ 

زانو،   یشلوارک باال  کیلخت و    یموجه خودش شد. با باال تنه  

معذب    ی کم  د یبا  کردیو حاال احساس مکل خانه را گشته بود  

تکان داد و به اتاقش برگشت. درست که رها محرم   ی. سرباشد

شد که دخترک    یسرش م  ایشرم و ح  یهنوز کم  یبود ول  نشیتر

 نترساند.   شیپر مو یپروپاچه  دنی روز اول با د نیرا هم
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سرش    ن،یرفتن به اتاق آرت  نی . در حدیاش را پوش  یورزش  شلوار

 اش رد کرد.  یشرت سور مه ا یت ی قهیرا از 

 ... اینکن دارشیب-

موقع صبح  نیا نایدستش در هوا خشک شد. سابقه نداشت آدر 

 شرت را در تنش مرتب کرد و به طرف او برگشت.   یباشد. ت  داریب

 !دارنیموقع صبح ب  نیخانم ا  یچه عجب آدر   ر،یسالم صبح بخ  -

ها. تا صبح تو خونه   ی نکن  داریرو ب. رها  ریسالم بابا، صبح بخ  -

 راه رفت... 

 . دی باال پر ش یجفت ابروها 

 ؟ یواسه چ -

رو تو بغلش    نیآرت  دم یشدم د  داریدونم، من هر بار ب  یچه م  -

 بره...  یراه م
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 بد بود؟  نیحال آرت-

 باال انداخت.  یشانه ا نایآدر

واسش    یلیدلم خ  ی ول  دم،ینپرس  یزیازشم چ  دم، یمن که نفهم  -

 بود...  داریب ش یساعت پ  مین نیسوخت. تا هم

را محکم   نیآرت  یبه طرف رها برگشت و خوب نگاهش کرد. جور 

 در آغوش گرفته بود انگار ترس جدا کردن او را از خود داشت.

 ... ادایبابا من از رها بدم نم-

  یمتعجبش کرد. خط اخم کمرنگ  نایآدر  ی  مقدمهیب  ی  جمله

 . افتاد ش یدو ابرو نیب

 ه؟ یمنظورت چ -

زن خوب  - آرت  یرها  و  تو  و  به من  مهربونه، حواسش  هم    نیو 

که زنت بشه    نیدونم. تا قبل از ا  یرو م   نایا  یهست. من همه  
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  ره یمامان رو بگ  یکردم اومده جا  ی دوستش داشتم. فکر م   یلیخ

 ... ستیرها اصال مثل مامان ن نمیب یاالن م  یول

البته فکر نم  یشخندین   ا یتو دن  یزن  چیه  کنمیزد و ادامه داد: 

 مثل مامان باشه... 

 یو خودش را داخل اتاق انداخت. بغضش در آستانه    دیچرخ  و

خواست عماد شاهد شکستن دخترک    ی بود. دلش نم  دنیترک

. سر رها کامالً  دیو به طرف اتاق چرخ  دیکش  یمغرورش باشد. آه 

. خوردیلش از خودش به هم م مانده بود. حا  زانیخم شده و آو

را مانند خرس خرناس   بود و تمام شب  پدر  بار    دهیکشمثالً  و 

روزه اش انداخته بود.   کیفرزندش را بر دوش عروس    ینگهدار

نم خواب  یدلش  طرز  اما  کند  بدخواب  را  رها    دنشیخواست 

م کم کردینگرانش  اگر  مطمئناً  هم  گرید  ی.  م  نیبه    ی شکل 

 یرا به آرام نیکرد آرت یگرفت. سع یتمام بدنش درد م د،یخواب
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بود    ده یچیپ   نیتن آرت  وراز آغوش او جدا کند. هنوز دستانش د

  نه یرا محکم به س  نیو آرت  دی از خواب پر  یبلند  نیکه رها با ه

ترس نگاه  به  رو  و  گرفت  باال  را  دستانش  عماد  او    ی  ده یفشرد. 

ببخش ببخشدیگفت:  نمزمیعز  دی...  بترسونمت. خو  ی...  استم 

 ... یریگ ی گفتم گردن درد م ،یبود دهیبدجور خواب

 خوابم برد؟  ی شده؟ ک ی : چدیپرس  یجیرها سر تکان داد و با گ 

ساعت   مین نیگه تا هم یم نای نشده. آدر یزیچ زم،یعز یچیه -

چیبود  داریب  شیپ  واسه  نشدم.  متوجه  اصال  که  من   داریب  ی. 

 بد بود؟  نیحال آرت ؟یبود

کم  رها پ   ی انگار  را  تا    دا یخودش  برخاست  از جا  بود که  کرده 

 را داخل تختش بگذارد. نیآرت

 برد...  ی. خوابش نمدیخواب ی لیعصر خ  اد،یبدحال که نبود ز -
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 بوده پس؟  شیزیچ  هیبدحال نبود؟  ادیز یچ ی عنی -

که بر لب داشت    یرا جابجا و کمر راست کرد. لبخند  نیآرت  رها

 بود.  یفقط جهت دلگرم

بار گذاشتمش تو   هی  شبی. ددم یترس  یلیکنم من خ  ی فکر م  -

خور خور از گلوش بلند   یصدا  هیدفعه    هی  شه،یتخت مثل هم

کش نفس  کردم  فکر  شده.    دنشیشد.  گفت    ادتهیسخت  دکتر 

. احساس کردم  میچند بار ساکشنش کن  یممکنه الزم باشه روز

دوباره بذارمش تو تخت    دمیترس  نی، واسه همگلوش پر از ترشحه

 کشه...  ی داره درست نفس م ی نیب یاما االن که م 

دق  عماد چند  ا  یباال  قهیهم  پسرش  نفس  ستادیسر    ی هاو 

.  شد ینم  ده ی نفس در او د  یاز تنگ  ی عالمت  چیمنظمش را شمرد. ه

  رات ییروزها منتظر تغ  نیهم  دی پزشکش با  یهرچند طبق گفته  
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قرار نبود مدت    نی. آرتبودندیم   شانیزندگ  ی  وهیدر ش  یدیجد

و    یانکار نشدن  ،تلخ  یقتیحق  نی مهمان خانه شان باشد و ا  یادیز

 به شدت کشنده بود. 

  ی . چشمات داد ممیکم بخواب  ه ی  میبر ایاالن که حالش خوبه، ب  -

 ...یخسته ا یلیزنن که خ

تکان  ز  یرها  از  را  او خارج    ریبه خودش داد و شانه اش  دست 

 کرد.

ترسم دوباره    ی ترسم... م   ی خوابم... م   ی جا م  نیمن... من... هم -

 حالش بد بشه... 

 یرها برا لیدل دیفهم یچشمان عماد خاموش شد. خوب م برق 

نداشت.    یتیاما حق گله و شکا   ستین  ش یب  یابهانه  ، یعدم همراه

ا باعث  ش  نیخودش  او  لبخند  حال  با  و  داد  تکان  سر  بود.  ده 
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مونم. تو   یم ششیپ   نجاینباش، من ا  نیکمرنگ گفت: نگران آرت

 بخواب...  کمیبرو 

خودش   نکهیرها از ا  الیراحت کردن خ  یبرا   شتریجمله را ب  نیا 

 به آن اتاق نخواهد رفت، بر زبان آورد.

 ؟ یپس خودت چ -

ذارم رو    ی االنم بالش م  دم،یمن که تا صبح مثل خرس خواب  -

  ی چرت  هیباشه هم    نیکشم، تا هم حواسم به آرت  یو دراز م  نیزم

 بزنم... 

 ها...  ینخواب-

 خوابم، برو...  ینم-

 یلبخند بر لب داشت اما طعم زهر آن را خودش بهتر از هر کس 

تا    یحس م تا دم در رفت و دوباره برگشت  بار  کرد. رها چند 
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او را به ام  یش نمرا چک کند. دل  نیآرت  تیوضع عماد    دیآمد 

 تنها بگذارد. 

 سرم بچمه...   ریهست. خ  نیرها جان، من حواسم به آرت  گهی برو د-

قصد آرام کردن رها گفت اما با اتمام جمله اش متوجه فرو    به

ا  ختنیر  ی احمقانه برا  یادآوری   نیتمام عضالت صورت او شد. 

سخت داشت. انگار عماد قصد کرده بود هر روز    یرها حکم تلنگر

. قبل  ستیخانه متعلق به او ن  نیا  زیچ  چ یکند که ه  یادآوری به او  

داده و او را از سوء    حیتوض  اعماد وقت کند منظورش ر  نکهیاز ا

با    ریکه درگ  یتفاهم و  داد  تکان  رها سر  بود خارج کند،  شده 

 اتاق را ترک کرد.  ینیلبخند غمگ

نثار خودش   یو لعنت  دیکوب  یشان یچند بار به پ   کف دستش را 

.  شدیزد و هر بار شرمنده تر از قبل م   ی کرد. پشت هم گند م
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فکر، خودش را به اتاق مهمان رساند. در را   یرها بدون لحظه ا

وقت به اتاق    چیبه بعد ه  نی. مطمئن بود از ادیپشت سرش کوب

 ی گری. موضوع دلشیسابرداشتن و  یعماد نخواهد رفت، مگر برا

 یخانه مادر نیا ی هابود که بچه  نیآمد ا ی با آن کنار م  دی که با

او. او تنها   هیاش شب  افهیدارند که نه نامش رهاست و نه شکل و ق

رفتنش هنوز مشخص نشده. با    خیخانه است که تار  نیمهمان ا

 قیعم  د،یخواب  یم  دی ش را پس فرستاد. بابغض  قیچند نفس عم

را فراموش کند    ده یو شن  ده یکه آنچه د  ی قدر طوالن  ن. آیو طوالن

  ت یبرود همسرش حضور او را به رسم  ادشیکه    قیو آنقدر عم

 . شناسدینم

شد که رها اتاق را ترک کرده بود. از همان لحظه    ی م  ی ساعت  کی

بالش او رفت،  را رو  نیزم  یرو  یکه  فرش   یانداخت و خودش 

بود.   دهیآرام و معصومانه خواب  نیکوچک وسط اتاق، پهن کرد. آرت
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  قیو دق  کینداشت. از جا برخاست و از نزد  یعالمت مشکوک  چیه

ل بد او نبود.  از حا  یکرد. نه، شکر خدا خبر  یاو را بررس  تیوضع

ا اتاق خارج شد. ساعت   یشانیپ   یرو  یبوسه  از    یاش کاشت و 

توانست اعصاب متالطمش   یخواب در کنار همسر دل نازکش م 

با کمتر باز کرد و وارد شد. تخت   نیآرام کند.  را  اتاق  صدا در 

در نبود او    یاتاق را حت  نیکرد. رها ا  یم   یبه او دهن کج  یخال

برا نکر  یهم  انتخاب  و  خواب  بست  پشت سرش  را  در  بود.  ده 

تک آن  به  را  غ   هیسرش  کامالً  چشمانش  نقش    یاراد  ر یزد.  به 

لحظه که در عرض   نیدر ا  قاًیدوخته شد. حاال و دق  یچشمان نازل

روز، چند بار تازه عروسش را از خود رنجانده بود،    کیکمتر از  

  گاه و ن  د یکش  یعشق بوده باشد. آه   ی شک داشت حسش به نازل

نگاه پر    نیو شر ا  شدیامروز دست به کار م   نیهم  د یگرفت. با

 . کردیحرف و مغرور را از سرش کم م
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برا  ی م  دلش پ   یرفت  و    چیلحاف  دو ساعت خواب   یکیشدن 

  ریگذاشت. خ  یرها، راحتش نم دیجد یخورراحت اما فکر به دل

چشمش را   میرا درست کند اما مستق  ش یسرش آمده بود ابرو

 نشانه رفته بود. حاال کارش از قبل هم سخت تر شده بود. 

تخت در   یرها که گوشه  دنی اتاق مهمان را که باز کرد، با د در

رها در خواب،   دنی د  ی . دور زماندیخود مچاله شده بود، قلبش لرز

بود. بارها و بارها عادله مچش را موقع   شی ها  یاز عالقمند  یکی

او آدم   یبود ول  چانده یپ   یزدن رها گرفته و گوشش را حساب دید

 بشو نبود که نبود.

هم  خواستن  شهیرها  تمام    یآرام  انگار  خواب  هنگام  و  بود 

م   ا یدن  تیمعصوم او  وجود  لبخند    ی در  هم  معموالً  نشست. 

بعض  یم  ییلبش خودنما  یگوشهذ  یکمرنگ ها در  وقت  یکرد. 

  ش یها  ت یزد و به خاطر آزار و اذ  ی خواب هم سر عماپ غر م
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ها و    یریکرد. آن روزها رها، با وجود تمام سخت گ  ی م  تیشکا

شاد و سرزنده بود. غم داشت    یعادله بازهم دختربچه ا  یآزارها

خ  ادی اما   بود  ز  ی لیگرفته  لبخند  پشت  را  غمش    شی بایراحت 

شکست خورده بود   یتمثال زن  دی د  ی. آنچه االن مد یپنهان نما

در خواب هم انگار ترس از مورد آزار واقع شدن داشت.   یکه حت

. عادله فقط گفته  دانست ینم  یادیز زیمشترک رها چ یاز زندگ

  ن یو هم  نیبود شوهرش فوق العاده ثروتمند و عاشق رهاست، هم

از دختر کوچک خانه    الشیخبود تا    یکاف  شیانگار برا  یهم برا

داشت    ی ها بود سعکه مدت  یبود دختر   یشان راحت شود. دختر

ا زمانه  باشد.  برادرانه  او  به  پ   نینگاهش  را  هر دو    یرو  شیراه 

فرود آوردن   م یجز سر تعظ  یبود و آنها چاره ا  هنفرشان گذاشت

 نداشتند.
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بود که فکر کرد شا  یجور  رها سردش    د یدر خود مچاله شده 

مطبوع   یهوا  شتریبه نظر خودش که هوا اصالً سرد نبود. باست.  

  امد یآزاردهنده. دلش ن  ییبود تا سرما  یبهشتیروز ارد  کیصبح  

محروم کند. از   ی عال  یادیز  یهوا  نیبا بستن پنجره، رها را از ا

پتو آرام رو  یی داخل کمد  را رو  تن   یبرداشت و  تن رها    ی آن 

با بدن او نداشته باشد تا    یبرخورد  چی. حواسش بود که هدیکش

چه شد که رها با همان نوازش نرم پتو،   دینکند اما نفهم  دارشیب

 . دیزده خودش را عقب کشو وحشت ده یو ترس دیاز خواب پر

 رها جان، منم، نترس...  -

 شده؟  یچ -

 . فکر کردم سردته، گفتم پتو بکشم روت... زمیعز  یچیه-
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تخت   یرها او را دوباره رو  یدست دراز کرد تا با گرفتن شانه ها 

. کم کم داشت  دیخودش را عقب کش  ده یرها ترس  یبخواباند ول 

م  از دست  را  اعصابش  معن  یکنترل  چه  ا  ی داد.  که    ن یداشت 

ا از او گر  نیدختر تا  کرده بود،    یغلط   کیباشد. حاال    زانیحد 

راهش جبران    نهاغلط نامش مشخص است، غلط، غلط است و ت

 یجبران نم  یبرا  ی راه  زپایگر  یآهو  نیهمه ترس ا نیآن اما با ا

 ماند. 

 ندارم...   تیرها؟ باور کن کار یکن یم یجور نیچرا ا -

 نداره...  یکس با من کار چی لب گفت: ه ریزد و ز یتلخند رها

 .دیجمله اش را نفهم ی اما معن دیعماد شن 

 باالخره رفت؟  -

 از زمان و مکان نداشت.  یبود و انگار درک درست جیرها هنوز گ 
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 ؟ یک  -

 همون دختره... -

نه اومده تو خونه، نه    یکس  چی بخواب. ه  ریبگ  زم، یرها جان، عز-

 و نه قراره بره...  ادیرفته. نه قراره ب

 دنبالش؟  یر ی تو هم نم -

پشت تک    ینید زمزمه کرد. بغض سنگرا آرام و پر در  اشجمله 

جلو رفتن و در   یبرا  زدیبود. عماد دل م  دهیتک کلماتش خواب

از سمت او مواجه    یبا واکنش بد  دیترسیاو اما م  دنیآغوش کش

گفت: بخواب رها جان،    یجلوتر رفت و با لحن آرام  ی شود. کم

 ... یجیهنوز گ یدینخواب شبید

مط  رها و  کن  گوش  رو  ع،یحرف  را  و    یسرش  گذاشت  بالش 

تو خونه؟ هر بار که تنهام   شونیارین گه ید شهیملتمسانه گفت: م
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 یدم تا کارتون تموم م  یجون م  ششونیپ   یر  یو م  یذار  یم

 شه...

 

از آنچه رها    ی . درست که درک درستدیدر وجودش ترک  یزیچ

م  گفتیم با  را  او  رها  نبود.  که  احمق  اما  به    ی ردنداشت  که 

بود، اشتباه گرفته و از    اششه یهمان شوهر عاشق پ   ادیاحتمال ز

رها    یها. پلکاوردیاش نرا به خانه  یزن  گرید  کردیاو خواهش م

رفت اما عماد    یخبر  ی ب  یایهم افتاد و به دن   یرو  عیسر  یلیخ

که چند    نیسنگ  ی. خوابشدیم  داریانگار تازه داشت از خواب ب

گر  یسال ه  بانش یبود  و  بود  گرفته  سنگ  نیسنگ  ی را    ترنیو 

  ی هایالیها، وجدانش را با فکر به خوش خ سال نی. تمام اشدیم

  کرد یهدفش آرامش رها بود و فکر م  شهی. همکردیعادله، آرام م

 اورد یآرامش را به دست ب  نیمرد عاشق توانسته ا  کیاو در کنار  
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برا داشت  آنچه  کابوس    شتریب  شدیم   ییرونما   شیاما  به 

 .مانستیم

را    ش یهاو دندان  د یاش کوببسته   یهارا چند بار به لب  مشتش

سا  یرو ا  فی. حدییهم  ز  نیکه  نام،  خروارها   ریمردک شهروز 

خواب م   دهیخاک  وگرنه  را چطور وسط   نیا  دانستیبود  مشت 

 . دیا یدستش ب ی صورتش بکوبد تا حساب کار کم 

د  یهوا دلنش  گریخانه  و  نظر  نی مطبوع  نمبه  انگار  دیرسی ش   .

نزد  یه   وارهاید و    شدند یم   ترکیبه هم  تنگ  را  نفسش  راه  و 

 تیرفت و به او سر زد. نه وضع  نی. به اتاق آرتکردندیتر متنگ

تنفسش مشکل  رییتغ  دنشیخواب نه  و  بود  نفس   یکرده  داشت. 

خانه را ترک کرد.    اشیو با برداشتن گرمکن ورزش  دیکش  یراحت

ترک  توانستیم  دنی دو  یکم از  را  دهد.    دنیمغزش  نجات 

فراهم کردن صبحانه  دیبا خر  توانستیم و  تازه  متنوع،   یانان 
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راهش    پرمارکت،یدر ها  یرها را هم عوض کند. جلو  یحال و هوا

  یکوچک  یرفت. آب معدن  خچالیراست به سراغ    کیرا کج کرد و  

ام به  رو  و  شا   دیبرداشت  بچه  انیو  معدنگفت:  آب  من    ی ها 

 وقت...  هی دیقدر حواستون جمعه بعد نگران نش نیبرداشتما. ا

شن  پسرها مرخص  یصدا  دنیبا  را  امروز  مثال  بود  قرار  که   یاو 

 عیسر  ان یو شا  ستادند یباشد، به هول و وال افتادند. هر دو سر پا ا

 شده بود، خارج شد.  رشی درگ دایکه شد یوتریکامپ یاز باز

شان   یبا زبان چرب و نرمش مشغول رفع و رجوع کم کار  دیام

 شد. 

خوب  - عماد.  آقا  ب  د؟یسالم  باشه.  قبول    ینیریش  یمبارکتون 

 ... ستاین
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که آب   ی . با همان دستدیرا نوش  اشیاز آب معدن   یاجرعه  عماد 

اش را  را گرفت. انگشت اشاره  ش یها را گرفته بود، نم لب  ی معدن

مغازه  یروبرو باز  زبان  امکارگر  گفت: سالم  و  داد  تکان    د یاش 

خوب شما  ممنون  ش  د؟یخان.  هست،  که    تونمینیریمبارکمون 

منو دور    ی تونینم  ا یباز  نزبو  نیمحفوظه فقط حواست باشه با ا

. من که  ها نیزدیبود که تو مغازه چرت م   یآخر  ی . دفعهیبزن

سوپر باز باشه، خودتون   یشبانه روز  ستین  یازیر گفتم نهزار با

 ... تا کالمون تو هم نره د یپس درست کار کن ن،یاصرار دار

امآن   دید  یجلو  از به    یهابا شانه  دیها که دور شد،  رو  افتاده 

 کرد.  انیشا

 باز چش بود؟   نیا -
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ما دوتا حواسمون به   نهیبیچش بود مثال؟ اومده تو مغازه م  -

 بذاره رو سرش و حلوا حلوامون کنه.   یانتظار داشت  ست،ین  یچیه

شانه باال انداخت و به طرف روشور کوچک و جمع و جور   دیام

آب  یگوشه  زدن  با  تا  رفت  خواب    یمغازه  صورتش،  و  سر  به 

 را عالج کند.  اشیآلودگ

نبود.    شهیمطمئنم مثل هم  یانتظار حلوا حلوا کردن نداشتم ول   -

که درست    ستیاولمون ن  یوگرنه ما که دفعه  شدیم  شیزیچ  هی

 . میکنیو درمون کار نم

دو  چند پارک  دور  تمام  دی دور،  هنوز  اما  بود  آورده  کم  نفس   .

دو دستش گرفته    نینفر قلبش را ب  کی.  کردیدرد م  اشیمردانگ

م را  آن  مدام  از الچالندیو  م  ی. خون  و    کردیدستانش چکه 

م تکرار  باز  و  باز  را  زندگکردیکارش  که   اشی.  هر طرف  از  را 
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ارز  د یدیم گند    یبو  ش یهمه جا  ه،جا که ن  کی  کرد یم  یابیو 

که در    یاتفاقات   ی. با خودش که تعارف نداشت، همهدادیتعفن م

خودش بود. درست همان   یسر  رهیافتاده بود بخاطر خ  اشیزندگ

بچه  یی روزها پسر  شق    یاکه  وقتکله  بود.  ناخلف  تمام    ی و 

و به    دادیانجام م  دانستیرا آنطور که خودش صالح م  شی کارها

سرش   ی. آن روزها به عبارتکردینم یاعتراضات عادله هم توجه

نبود که جنجال درست نکند و با    ی. روزدادیم  یقرمه سبز  یبو

خون بال  و  دست  و  شکسته  روزها    یسر  آن  برنگردد.  خانه  به 

 ی از هر زمان بود. رها که دختر  دتری و عادله شد  اختالفات رها

نداشت.   رااو    دنینبود اما عادله چشم د  شتریده، دوازده ساله ب

تا خودخواسته از آن خانه برود   گذشتیمنگنه م  یمدام او را ال

  یمحکم  لی. رها دلند یبرگز  یزندگ   یجانش را برا  یی و خانه دا

  نیب  خواستیکه دلش نم  یماندن در آن خانه داشت. برادر  یبرا
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که عادله ممکن بود    یی بگذارد. ترس از بالها  ش یها تنهاآن آدم

 داد.  ی فرار از جهنم او را به رها نم ی زهاجا اوردیسر احسان ب

                       

از مغازه برداشته و نان سنگک   لهیوس  ی بود. کل  نیدستش سنگ  دو

مشترکش با رها،   ی روز اول زندگ  یبود. صبحانه    ده یتازه هم خر

  یکه گذرانده بودند، مقبول م  یساعات   یباق   یالاقل به تالف  د یبا

باز کرد و آن را با پا پشت سرش بست. االن    یافتاد. در را به سخت

شده بود که با افتخار به خاطر پر    یمردمصداق بارز همان    قایدق

باز کند و ببندد. وارد    شی بودن دستانش، مجبور بود در را با پا

داغ توجهش را جلب کرد.   ازیپ   یساختمان که شد، اول از همه بو

نزند.    یبو  ، ی زندگ  یبو لبخند  توانست  داشتن.  همراه  و  زن 

  ی ندگز  یبار به لطف حضور رها، رنگ و بو  نیاول  یاش براخانه

 حضور او شکر گفت. یگرفت و خدا را برا  یقیداشت. دم عم
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 زم؟یعز  یشد داریرها بانو، ب -

بود. حال    دهیمحبت خالصانه و ناب پشت جمالتش خواب  ی کل 

سرحال آمده    بیآمد، اما عج  یم  بیخودش هم عج  یخودش برا

 اش را به رخ همه بکشد.   یخواست شاد ی و دلش م

 ... یکرد دیسالم چه همه خر-

به سخت  را  اش  اما خنده  نگه    یدلش گرفت  قاب صورتش  در 

رها حساب پوشش  لحظه   یداشت.  بود.  گرفته  را  قدم    یاحالش 

  ی . بلوز و دامن سورمه استیخشک شد و او را خوب نگر  شیها

سر تا    ینشسته بود اما جور  یقرمز به تنش حساب   زیر  یبا گلها

 را پوشانده بود که ترس خفه شدنش را داشت.  ش یپا

هم بلند    شیها  نی. آستدیرس  یم   شیدامنش تا قوزک پا  یبلند

  ک ی  یبلند و مشک  یو دور مچ کش داشت. لطف کرده و موها



 

138 
 

سرش گره    یکه مدل دار باال  یدستش را نبسته بود اما روسر

پوشاند. نان ها را به دست   یرا م  شیاز موها  یمیخورده بود و ن

 از وجودش گرفت.  یقیرها داد و نفس عم

 هینون تازه گرفتم تا روز اول  باهم بودنمون رو با    زم،یسالم عز- 

 ... میمفصل شروع کن یصبحونه 

که   یشخندین  یجلو  یشد. به سخت  زانیآو  ی رها کم  یلب ها 

 را گرفت.  ند،یلبانش بنش یآمد رو یم

 ممنون...  -

از ته    ی که توانست در جواب عماد و شاد  یا کلمه اتنه  ن،یهم

 بود.  نیهم  د،ی دلش بگو

 ؟ ی سالم بابا، نون تازه گرفت -
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شکالت- خامه  با  تازه  نون  بابا،  دختر  دار  ی سالم  دوست   یکه 

 ... دمیخر

 ... زمیبر یرم چا ی آخ جون. من م -

صبحانه    زیم  دنیسفره گذاشت و خودش را با چ  ی نان ها را ال  رها

  ی چا  وانیل  کی  دنیمشغول کرد. دوست داشت عماد را به نوش 

  نا یذوق آدر  خواستیهل دار تازه دم مهمان کند اما اصال دلش نم

 بود.   امده ین  رونیاز اتاقش ب  نای شد، آدر  داریب  یرا کور کند. از وقت 

                       

کنار گاز رفت و خودش رو با   میوارد آشپزخانه شد. مستق نایآدر

 مشغول کرد. یچا ختنیر

 رها جون... ختمیر یواسه شما هم چا -
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پ   یاز خوش  یحجم  شدن   رفتهیگرفت. پذ  شیراه قلبش را در 

اعضا آدر  نیا  یتوسط  به خصوص  تحمل    توانستیم  نا،یخانه، 

تخت عماد    اگر به اتاق و  یراحت تر کند، حت  شیرا برا  طیشرا

 نداشته باشد.  یراه

 کار کردن...  یخونه ام چ یخانما نیبه به بب -

را به   نای. رها و آدردیبه جانش چسب  یادیآن روز ز  یصبحانه   

داد. رها، مادرانه حواسش به    یصورت عادالنه مورد خطاب قرار م 

عالقه    نایآدر مورد  چه  آن  عاشقانه  و  در    ی بود  را  بود  عماد 

کدام روز در کدام سال از    آمدینم  ادشی.  گذاشتیدسترسش م

ها زندگ   یسال  کوتاه  چندان  نازل  رکشمشت  ینه   نیچن  یبا 

نازل  یلحظات بود.  تجربه کرده  ز  شهیهم  ی را  بود؛  باال.    یادیباال 

نشسته بود و همه را از همان نقطه نگاه   هیباالتر از بق ییانگار جا

  ی بد نبود اما در تمام سال ها و روزها  نایاش با آدر  کرد. رابطه  یم
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زندگ ساعات  ه  ی و  شان،  مخاطب    چیمشترک  را  عماد  وقت 

داشته    یتیگله و شکا  نکهیاش قرار نداد، مگر ا  یجد  یاهحرف

برا هم  ینازل  یباشد.  بچه    شهیعماد،  پسر  پر   یهمان  و  شر 

از سختگ  یدردسر به درد خالص شدن  تنها   ی ها  یریبود که 

 .خوردیشدن به آغوش سروش م کیو نزد ینه پدرخا

صبحانه برگشت.   زیو به همان لحظه و سر م  د یکش  یقیعم  نفس

نزد  ییجا آدر  ی کیدر  حضورش.  خوب  حس  و  مشغول    نایرها 

  یاز همراه  ی کردن اتفاقات شب گذشته بود. ظاهراً حساب  فیتعر

حت و  کرده  استفاده  احسان  رو  ی با  هم  او  خوش    یاخالق 

 گذاشته بود.  ریبرخوردش با رها تاث

  م یبه بعد جمعه ها رو با احسان و دوستاش بر  ن یقرار شد از ا-

 کوه... 
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 بود.  یادیز گری د نی. ادیباال پر شیابروها جفت

 ن؟یکن کاریقرار شده چ -

 کوه...  م یبر -

 ؟ یاون وقت با ک-

  ، ی کیتونم  یاز دوستاش، بهم گفت منم م یسر هیبا احسان و -

 دو تا از دوستامو با خودم ببرم... 

ک  یم   - اجازه  با  بچه  تا  دو  شما  بدونم  رو    میتصم  نیا  ی شه 

  ن؟یگرفت

 گذاشت.   زیم  یشد. لقمه اش را رو  زانیآو  نایآدر  یچهره    عضالت

 بابا، توروخدا...  -

کدومشونو   چیکه ه  یتو جمع  یاجازه بدم بر  ؟یمن و خدا چ  -

 عده پسر مجرد؟ هی نیشناسم؟ ب ینم
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آتش    یمشتش نشست، انگار آب رو  ی کوچک رها که رو  دست

پاش تکاندندیخشمش  رها    ی .  چشمان  به  را  نگاهش  و  خورد 

محو حرکات او شده بود که   یدوخت. رها پلک بست. عماد جور

برد. رها هنوز هم رگ خواب او را در دست    اد یرا از    تشیعصبان

  ی ونبت  ی   وارهیبود تا د  ی کوچک از جانبش کاف  یداشت. حرکت

 . زدیخشم عماد فرو بر

 ممنون رها جون...  -

به   یآشپزخانه را ترک کرد. راض یرا گفت و با دلخور نیا نایآدر

شناخت که   یدردانه اش نبود اما آن قدر دخترش را م  یناراحت

مساو با  کیبداند   آمدنش  استفاده ها  یر کوتاه  با سوء    ی است 

 از جانب او. شتریب

 ؟یرو خودت کار کن  کمیبهتره    یکن ی. فکر نمزمیآقا عماد، عز  -
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جور خاص   کیآمد.    یگریلحن صحبت رها هم در نظرش جور د 

ابلهانه   یآرام و گوش نواز. در سکوت  ن،یو دلنش  بایز  ،یو خواستن

جمله  نیبهتر دانستینگاهش کرد. کلمات را گم کرده بود و نم

 ست؟ یبر زبان آوردن چ یبرا

ا  - ب  نهیمنظورم  بحث  من  نظر  به  آدر  نیکه  و  در    دی نبا  نایتو 

 ی لیخ  ه،یدختر باهوش و حساس  نایحضور من باشه و بالعکس. آدر

فهمه.    یشه و خوب و بد رفتارش رو م  یم  زیخوب متوجه همه چ

که آروم    نیاول ا  ، یبهش بد  یکنم بهتره اگه قراره تذکر   ی فکر م

و بعد هم تو خلوت پدر و    یتر گفته بشه و کمتر از کوره در بر

خودتون باشه. عماد جان باور کن قصد من دخالت کردن    یدختر

ترب تو و  نبچه   تیتو کار  ا ستیهات  تجربه  ا  ی. اصالً   نیهم در 

ول ندارم  فهم  نویا  یمورد  رابطه    دمی خوب  آدر  یکه  و    نا،یتو 
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  ی کن  ی ساده است و بهتره سع  یپدر و دختر  یاز رابطه    کترینزد

 تر هم بشه...  کیرابطه نزد نیا

 عماد و سکوتش باعث شد او همچنان متکلم بماند.   ی  رهیخ  نگاه 

من باهاش    یکه جلو  یبه حضور من حساس شده، وقت  نایآدر-

م ا  یکن   یبحث  کور  یجور  ن یو  ماز  در  تو    یجور  هی  ،یریه 

  ن یدختر، تو ا هی  ی. برایکن درکش کن   ی شکنه. سع  یخودش م

خ و    یلیسن،  باشه  نداشته  کنار خودش  رو  مادرش  که  سخته 

 پدرش هم درکش نکنه... 

 ؟یکه دوام آورد یبود یقو  یلیپس تو خ -

شکسته شد،    ی که ناگهان  یمقدمه و سکوت  ی ب  یبخاطر جمله   

  ی اش در گلو شکست. کم  یسخنران   یدهان رها بازماند. ادامه  
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کش خواب  دیطول  منظور  بفهمد.   دهیکه  را  عماد  سوال  پشت 

 زد. یتلخند

 من مجبور بودم... -

تو    ی که بتون  یبود  یرها، قبول کن اون قدر قو  یبود  یتو قو  -

 یریپر و بالت بگ ریبرادر چند ماهه تو ز ی سن شش، هفت سالگ

 ...یمادر دلسوز بساز هیسنگدل، واسش  یو از عادله 

د  رو  گرشیدست  و  آورد  باال  کم  یرا  گذاشت.  رها    ی دست 

رو را  کش  زیم  یخودش  تاث  دیجلو  بهتر  ها  ریتا  در    ش یحرف 

 .ندیچشمان رها را بب

تونم قسم بخورم که به تو و قدرتت    یمرد م   هیرها من به عنوان    -

 یخوا  یکه م   یبه هرچ  یتون  ی دارم که تو م  مانیدارم، ا  مانیا

 ... یبرس
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. دیو خارج کرد و عقب کش  ردستانیدستش را از ز  یبه آرام  رها

که    یی ها   یبود. تمام ناکام   زانیآو  ش یافتاده و لب ها  ش یهاشانه

چشمانش    ش یاش را گرفته بودند، در لحظه از پ   قهیاز بدو تولد  

ز  یی رد شد. هندوانه ها عماد  ز  یبغلش م   ریکه    ی ادی گذاشت، 

آمد. از جا برخاست    ینم  برشان    رحملیبودند. از عهده    نیسنگ

به مرور خاطرات بدش،   یلیشد. تما  زیو مشغول جمع کردن م

ه  خاطره ک  نیعماد، بدتر  یآن هم در حضور عماد نداشت. بدقول

زد.    نهیها بود. عماد دست به س  نیاز بدتر  ی کیمسلماً    ی نه، ول

 ح ینظر داشت. ترج  ریاو را ز  یحرکات تند و شتابزده    رهیخ  رهیخ

نشود.    یدیجد  یخرابکار  اشجه یبسته بماند تا نت هانشد   دادیم

را جابجا کرد و ظرف ها را شست،    لیرها وسا  یبعد، وقت   قهیده دق

 جا خورد. زیعماد پشت م دنی با د

 ؟یینجایچرا هنوز ا -
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 مزاحمم؟ -

 سر کار...  یبر  یخوا  یکردم م  ینه... معلومه که نه، فقط فکر م  -

 عماد شانه باال انداخت. 

 دادم...  یامروزو به خودم مرخص-

 ؟یاخسته  -

پرس  یسوال  جواب  دهیساده  اما  داش  یبود  مسخت  دلش    یت. 

و چند فکر کند  او  به سوال  که    ی لیروز دال  نیخواست مفصل 

 ف یرها رد یبه خاطرشان خسته و دلسرد باشد را برا توانستیم

 کوتاه اکتفا کرد.  یاتنها به لبخند کمرنگ و جمله   یول  دینما

 ...دمیبعد مدت ها راحت خواب شبینه، اتفاقاً د -

داشتن  - نگه  با  حداقل  که    ی م  یدرد  هیبه    نیآرتخوشحالم 

 خورم...
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  ز یم  یرو   یااش را لحظه   یشانیو پ   دیکش  یعماد پوف کالفه ا 

  ی م  جهینت  نیتهش به ا  دیکش یم  ش یرا که پ   یگذاشت. هر بحث

صاحبش به نفع هر دو نفرشان   یکه بسته ماندن دهان ب  دیرس

بغ کرده کرده و اشک   یاست. سر که بلند کرد، رها با چهره ا

  ی تر کند، نگاهش م  ار  ش یبند بود تا گونه ها  ی لنگرکه به ت  یی ها

 وار رو به او تکان داد.  دی کرد. انگشت اشاره اش را تهد

دونم و    یمن م  یزیقطره اشک بر  هیاگه    نا،یرها به جون آدر  -

 تو... 

 چشمانش را گرفت.  ریزد و نم ز یلبخند احمقانه ا رها

 کنم...  ینم هیمن که گر-

ا  ،ی کن  ینم  هیآره گر  -   ی چشاش داره پدر دل ب  نیاونم که با 

  ی زمان  هی. رها تو  امرزمهیعمه اکرم خدا ب  اره، یصاحب منو در م
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نرفته   ادتیمطمئنم االن هم    ،یشناخت  یم  یمنو بهتر از هرکس

  ه یهم که باشم اگه اشک    ایمرد دن  ن یگندمو. من بد تر  یاخالقا

زنه به سرم، مخصوصا اگه   یشم، م   یم   وونهید  ارم،یزن رو درب

 اون زن...

نکرده بود.   ینیبشیآن پ  یبرا  یانیپا چیاش ناتمام ماند. ه جمله

  چیبود که خود به خود و بدون ه  ی صاحب  ی ب  ی از آن جمله ها

جار  ی خاص  ی برنامه   زبان  مض  یم  ی بر  در  را  تو  و   قه یشوند 

  ی ها  هیکرد. چشمانش در ثان  ی. رها مشتاقانه نگاهش م گذارند یم

برا انتظار  گذشت دیرخشد  یم   با،یز  یانیپا  یاول  هرچه   .

حسرت بزرگ    ک یجز    تیدرخشش آن کم و کمتر شد و در نها 

م  یحس  چیه پشت  از  که  عماد  نبود.  خوانا  چشمانش    ز یدر 

برخاست و به سرعت از آشپزخانه و سپس ساختمان خارج شد،  

. حالش از خودش و حس و  مودیراه گونه اش را پ   یقطره اشک
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  ی بود، به هم م  هاحساساتش را گرفت  ی  قهیکه    یمزخرف  یحال

روز    کیقرار داد که عصر    یخورد. سرنوشت، او را در کنار مرد

توسط  داً یشدکردن  ریساعت د کیبه خاطر  ی وقت ، یزییسرد پا

او و عادله    نی سپر کرد و خودش را ب  نهیشد، س  یم  هیعادله تنب

حضور پررنگ عماد    یانداخت. از آن روز به بعد رها بود و دلگرم 

شد. عماد که بود، عادله هم مهربان    یکه هر روز پررنگ تر هم م

اش بود.    فهیخدمت وظ  یکارها  ری. عماد، آن روزها درگشدیم

ه  پلمشید و  گرفته  ادامه    یاعالقه  چیرا  نشان    لیتحص  یبه 

شرادایم در  خواندن  درس  تحص  یط ی.د  ب  لیکه  ها    کار یکرده 

کار کرده و چم    ی. از بچگدانستیرا وقت تلف کردن م  ماندندیم

روز    کیو خم بازار آزاد را در دست داشت. همان موقع ها بود که  

مخصوص به    یلدربه سراغش آمد و با ق   بایو ز  د یسف  ینگ یبا ر

 یاندهیاو کرد و او را به آ  یانگشت حلقه    یخودش انگشتر را راه
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در    ینمود. نه شمع  دواری در کنار هم بسازند، ام  خواستیکه م

نبود. عماد    یشاخه گل هم خبر  کی  از  یحت  ،یکیکار بود و نه ک

ها نبود. عماد فقط عماد بود، وجودش پر    یسوسول باز نیاهل ا

شود به    یرا نم  رشیکه نظ  ییها   ی . از آن مردانگی بود از مردانگ

جا مورد ظلم    کینفر،    کیبود بفهمد    یکرد. کاف  دایپ   یسادگ

  یشخص ظالم به دنبال سوراخ موش  د یآن وقت با  رد، یگ  ی قرار م

بود که سر و کله   یها تا روز  نیگشت. تمام ا  یخودش م  یبرا

عماد نبود.   گرینشد. بعد از آن، عماد د  دای عماد پ   ی در زندگ  یناز

نداشت. عماد در همان روزها پوست انداخته   یاصالً وجود خارج

 شده بود.  یگریو انسان د

تلخند  نهیقفسه س  یکه رو  دستش زد و قطره    یاش نشست، 

حلقه پوستش را    ی. سردختی از سد چشمانش گر  یگریاشک د

. سالها بود آن را از خودش جدا نکرده بود. کارش  کردیمور مور م
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بود. حماقت در حق خود ساده دلش و    انت یخ  د یشا  ای حماقت و  

  ا ی و    نستدا  ی اش م  ی که عماد را مرد زندگ  ی در حق زن  انتیخ

شده بود جن    ، یکه بعد از ازدواجش با ناز  ی در حق عماد  یحت

ار عماد ترس  . انگشدندینم  دهی کجا با هم د  چیو رها بسم اهلل. ه

  نیو آخر  نیاول  یافتد برا  ی ب  ادشی رها،    دن یآن را داشت که با د

  کیدر حق    یبزرگ  یو نامرد  یچه بد قول   اش،یبار در طول زندگ

 انسان کرده است.

  ال یهر چه فکر و خ  دیکه به گوشش رس  نیآرت  ی  هیگر  یصدا 

پر سرش  از  کرد.   دیداشت  کامل  خودش  را  عماد  جمله   .

»مخصوصاً اگه اون زن پرستار بچه هام و خدمتکار و آشپزِ خونه 

 ام باشه«

ناهار آمد    یاز عماد نبود. نه برا  یاز دو گذشته بود و خبر  ساعت

تلفن   یصدا یناهار با او تماس گرفته و وقت یشام. برا یو نه برا
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از تماس مجدد با او نا    د،یدراور اتاقش شن  یهمراهش را از رو

را    نیشد که به خواب رفته بود. آرت  یم   یساعت  نایشد. آدر  دیام

استرس داخل تختش خواباند. هنوز   یکل هم خودش خواباند و با  

پ  روز  چند  از  تنفسش  بود  معتقد  است. سخت  شیهم  تر شده 

 نکه یداشت. با وجود ا  فیو ظر  ماریپسر ب  نیبه ا  ی دیشد  یعالقه

تنگ   یادیپسر کوچک و ز  یبرا  ا یکه دن  دانستیاز همان اول م

با عماد    ی . از زندگ شودینم  اشیها حالحرف  ن یاست اما دل که ا

 نداشت.  یاخواسته   چیه  گر ید  ماند، یم   شیبچه برا  نیتنها هم  اگر

و به ورود عماد    ستاد یسر پا ا  د، یباز کردن در را که شن  یصدا

بود. همان    نییو سرش پا  ختهیبه هم ر  شیچشم دوخت. موها 

 صبح را به تن داشت.  یهالباس

 سالم  -
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که جان در بدن داشت   ییدر ماند. تا جا  ی رهیدستگ  یرو  دستش

تا د بود  پا مانده و کار کرده    ر یبه خانه برسد. آن قدر د  ری سر 

او و حس    یبرسد که رها بخوابد و چشم در چشم نشوند. شرمنده

گفت: سالم   یو حال خودش بود. سر تکان داد و با لبخند مهربان 

 هنوز؟ یداریرها جان، چرا ب

 نگران شدم.  ،یهم نبرده بود تویمنتظرت بودم. گوش -

 یکارا  ریندارم برم. درگ  ییمن که جا  زم؟یآخه عز  ینگران چ  -

 مغازه بودم. 

 ؟ی: شام خورددیکه شد، رها پرس یبهداشت سیسرو وارد

صدا  شیصدا گوش    یبا  به  سخت  و  شده  ادغام  آب  شر  شر 

 .  دیرسیم
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شام سبک    ه یاگه    ی ام ولخسته   یلیخوردم. خ  ریو ش  ک یک  هی  -

 . اد یباشه، بدم نم

و    ختیر  یچا  یوانیوارد آشپزخانه شد. ل  یگریبدون سوال د  رها

لوب  ریز   ن یرا روشن کرد. در ا  شیخوش رنگ و رو  یایخوراک 

به خانه ذائقه  یمدت که  آمد داشت،  و  رفت  اش دستش  عماد 

  ی تیو حساس  نیسنگ  تیکه بخاطر فعال  دانستیآمده بود. خوب م

 حش یو ترج   خوردیتناسب اندامش دارد، شام را سبک م  یکه رو

 است. ی اهیگ نیپروتئ

بو  - انداخت  ییبه به، چه عطر و  رها خانم. فکر شکم من    یراه 

 شه...  یم ربگیا  گهید روز دبدبختم بکن که تا چن

 کرد.  ییصدا یب  یخنده رها
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خواب   ی لیزنه خ  ی زود غذاتو بخور که چشمات داد م  نیبش  ای ب  -

 ؟یخورد ی. ناهار چیالزم

 . دیبه ناهار نکش لمیام مفصل بود، م نخوردم، صبحونه  -

 .یریگیبه مرور زخم معده م  ست،یکه درست ن نیا -

. دارم ستین  یاچاره  ی ام صداش در اومده ولاالنم معده  نیهم  -

 ها بمونم. خودم باال سر بچه دی با  کنم،یمغازه رو بزرگ م

تا خونه ده دق- مغازه  م  قهیخوبه  نداره،  فاصله    م ین  یتون  یهم 

و همشون   ی. چهار تا شاگرد هم که داریو برگرد  یایساعته ب

 کارشون رو بلدن... 

  ی را داخل دهانش گذاشت و هوم  ایقاشق خوراک لوب  نیعماد اول 

 لذت گفت. یاز رو



 

158 
 

که غذاهات همه مزه    یموقع آشپز   یکن  یم  کاریرها، تو چ  یوا  -

 دن؟  یبهشت م ی

 رها به خنده افتاد.  

  ی م   یچه مزه ا  یدون   ی که م  یخورد   یبهشت  یمگه چندبار غذا-

 ده؟ 

 تر برداشت. مانیرا پروپ  یقاشق بعد 

ندم که    صیاگه خوب و غذا رو تشخ  یعمر شکم پرست  هیبعد    -

 ... رمیسرم رو بذارم و بم د یبا

نکنه    خدا  غذا    یآرام  یرها  اشتها  با  چنان  عماد  کرد.  زمزمه 

او از خانه خارج   یکه او را هم به هوس انداخت. از وقت  خوردیم

اشتها نتوانست ه  شیشد،   یبخورد. صدا  ییغذا  چیکور شده و 

  ی را شکست. عماد که قاشق بعد  نشانیقاروقور شکمش سکوت ب
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صدا چشم گرد کرد و او    دنیدهانش گرفته بود، با شن   یرا جلو 

انداخت. عماد   ریو سر به ز  دی. رها با خجالت لب گزستیرا نگر

 ی کرد و از جا برخاست. بشقاب بزرگقاشق را داخل بشقاب رها  

 او گذاشت. یو جلو دیخوش طعم رها کش یاز غذا

خونه    یکنه دختر خوب، اونم تو  ی آدم با شکمش که تعارف نم-

 خودش...  یو زندگ 

رها که سر باال گرفت و نگاهش کرد، خودش را مشغول خوردن  

  یخانه و زندگ   نجایکه زده بود، حرف دلش بود. ا  ینشان داد. حرف

از همان    روز، یقبل تر از د  یلیخ  د ی. شاشدیرها هم محسوب م

پرستار  یروز او  آرت  یکه  اجبار   نیاز  مرور  به  و  کرد  قبول  را 

خانه    ن یسقف بزرگ ا  ر یدو نفرشان، آنها را در کنار هم و ز  ی زندگ

  یادیز  یمطلق خورده شد. رها با اشتها  یقرارداد. غذا در سکوت
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دهان باز نکند و با جمالت   دادیم  حیو عماد ترج  خوردیغذا م

 متشنج نسازد.   گریبار د کیشان را  نیگوهر بارش جو آرام ب

 بود...   یعال  ، یدستت درد نکنه رها گل  -

بود که لبخند به لب رها   یخاطرات  ادآوری لحن خطاب کردنش،   

 آورد.

 کنم، نوش جونت...  یخواهش م  -

.  دیشود را با جان کندن بلع یبر زبانش جار  رفتیکه م یزمیعز

نم آو  ی دلش  زندگ   زانیخواست  و  ب  اشیعماد  .  د یایبه حساب 

س داخل  و  کرد  را جمع  ها  از    نکیبشقاب  قبل  عماد  گذاشت. 

 او مشغول شستن آنها شود، دست به کار شد.  نکهیا

 ... یشورم شون، تو خسته ا  یخودم م-
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و    یدونم از صبح سرپا بود  یمن که م  ؟یستیمگه تو خسته ن  -

داشت نگه  باز  زور چشماتو  به  ادا  ،یاالن  واسه من    ی زنا  یپس 

 ... اریسرحال رو در ن

  ی خواب  ینشست. واقعا خسته بود ب  زیزد و پشت م  یلبخند  رها

که از صبح به خاطر نبود عماد و حاال    یشب گذشته و استرس

نداشت،    یخانه که انگار تمام   ی بود، در کنار کارها  دهیکش  نیآرت

و    نیسنگ  ینگذاشته بود. االن هم به لطف معده    ش یبرا  یجان

شبانه روز را بخوابد. دستانش را   کیتوانست    یراحتش م  الیخ

. بدنش انگار کوفته و  دیجلو کش  یدر هم گره کرد و آنها را کم

  ی روحش را تازه م یماساژ درست و حساب کیبود.   دهیدر هم تن

ماساژ دعوت کند   کیاز عماد بخواهد او را به    نکهیر به اکرد. فک

عماد بود.  ترسناک  م   یهم  او  به    یکه  بود   ک یشناخت محال 

شناخت. لبخندش    ی که او م  یکند، البته عماد   فا ماساژ ساده اکت
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داشت.    یادیز  ی عماد با آن عماد تفاوت ها  نی. ادیکش  ی رفت و آه

مهربان قلب  عماد  آن  به  بزرگش  م  ی شباهت  خوب  که    ی بود 

 دانست قلب عماد خودش است.

 ... مینش تیاذ ادیخواب ز یبرا م،یبخور یسراغ ندار یزیچ-

 ... کنمیاالن برات نعنا دم م  -

نشست.    زیو عماد پشت م  ستادی گاز ا  یعوض شد. رها پا  شانیجا 

فکر ممنوعه در سرش جوالن   ی به سه بود و کل  کیساعت نزد

و رها را از پشت به   زدیحظه از جا برخل  نیهم  نکهی. مثالً ادادیم

 و بعد...  ردیاز عطر تنش بگ یقیعم ی آغوش بکشد و کام

دلخواهش ختم شود.    یبه جا  توانستیمهم نبود. م   گر یبعدش د 

چند    دیکه چند ماه که نه، شا  ییاو  یبود. برا  نیریتصورش هم ش

 ی اش خواسته نشده بود، عشق ورز  یسال بود از سمت زن زندگ
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  ی به تخت برسد. وقت  ا،ی دن  یته نداشت. قرارنبود ته تمام بوسه ها

رو آمد.  خودش  به  تازه  شد،  رهاحلقه  کمر  دور    ش یای دستانش 

م  ی واقع  یادیز بدادینشان  هوا  در  رها  دستان  ماند.    حرکتی. 

 یرا خوب م  نیچه کند اما ا  د یدانست حاال با  یخودش هم نم

رها نخواهد شد.    گری بار هم عقب بکشد، رها د  نیکه اگر ا  دانست

گوشش زمزمه   ریکرد. ز  کیاو نزد  یچشم بست و سرش را به گلو

ا  یبودنت، خدا م   هکرد: ممنون واس   نیدونه چقدر داشتنت تو 

 نعمته... یجهنم یروزا

س  در  اول  ی  نهینفس  شد.  حبس  ز  نیرها  درست  را    ریبوسه 

  ریتر بود. تن رها ز نیدلنش کردیگوشش نشاند. از آن که فکر م

لرزاند.    ی م   شتریو ب  شتریو دلش را ب  د یلرز  ی دستانش به وضوح م

 قهیاز    یرا که به سخت  شیگلو  یدیتر برد و سف  نییسرش را پا

 .  تبود، نشانه رف دایپ  راهنشیپ  یبسته  ی
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 رها... رها... رها... -

  ی آرام تر از قبل م شیکرد و هر بار صداچند بار نامش را تکرار  

افتاده    نشانیکه ب  یدختر جدا از تمام اتفاقات خوب و بد  نیشد. ا

انصاف نبود    یآمد. آن قدر ب   یمقدس به حساب م  یسیبود، تند

خودش، عادله و رسول معلوم   یببرد اگر او نبود، زندگ  ادیکه از  

که به قصد رها کردن تن و    دستششد.    ی نبود به کجا ختم م

  ی ادیز یلباس ها دیعالم به او بود، از ق نیکه حالل تر یبدن زن

هر دو    ن،یمانند آرت  غیج  ی  هیگر  یاش، باال رفت،صدا  دهیپوش

آورد.    رونیکه دچارش بودند، ب  ینیری ش  ینفرشان را از خلسه  

 . د یاز او به خود آمد و به طرف اتاق دو رها زودتر

  ریگذشت و او غافلگ  ی ها م  هیافتاد. ثان  هیدر عرض چند ثان  اتفاقات

. باور نبود رها، چند لحظه طول ستادیا  شیسر جا  خکوب،یو م

آب را باز کرد و دو دستش    ریکرد، ش  دا یخودش را که پ   دیکش
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  د یآب سرد گرفت تا شا  ریگذاشت. سرش را ز  نکیرا دو طرف س

باشد.    یعالج گرگرفتگ نم  اگرتن و احساسش    گرفت،ینفسش 

داد. سر که باال    ی آب سرد را ساعت ها طول م  ریز  ستادنیزمان ا

  س یخ  ی چانه اش چکه و لباس تنش را حساب  ریآورد، آب از ز

قطع شده و تنها زمزمه    ن،یبلند و ممتد آرت  غیج  یکرده بود. صدا

ممکن بود توسط    نکهیتوجه به ا ی. بدیرس  یمرها به گوش    یها

بازخواست   مشغول    یحوله    شود،رها  و  برداشت  را  آشپزخانه 

  ن یکوچک و به درد نخور، با اول  یشد. حوله    شیگرفتن نم موها 

و د  سیخ  سیتماس، خ استفاده کرد.    ینم  گریشد  آن  از  شد 

 یی لباسشو  نیآن را گلوله کرد و داخل مخزن ماش  یکالفه و عصب

انداخت. به طرف اتاق خودش رفت تا با برداشتن حوله اش، از  

نشدن  یسیخ  شر حساب  ش،یموها   ی تمام  حالش  شود.    ی راحت 

صاحبش    ی گرفته شده بود. اصالً انگار قسمت نبود به مراد دل ب
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  دانست مسبب  ی بار م   نیبود که ا  نیاش ا  ی برسد. حداقل خوب

  یدلش را آرام م  ی کم  ن یو ا  ست یپدرش ن  یخود ب  ،ی ناکام  نیا

عرق و    یکرده و از شر بو  ضیرا هم تعو  شی لباس ها  دیکرد. با 

شد اما االن وقتش نبود،    ی آن راحت م  یمنزجر کننده    یسیخ

 رفت.  یکه رها داشت با فرزند او کلنجار م  یآن هم زمان 

آرت  حوله اتاق  راه  و  اتاق خارج شد  از  پ   نیبه دست  در    ش یرا 

اول  یکه توجهش را به خود جلب کرد، موها  یزیچ  نیگرفت. 

به سخت که  بود  بزرگ  یرها  گلسر  سرش جمع شده   یباال  یبا 

بود. درست مانند    بایو نامرتب بودن شان هم ز  یبودند. شلختگ

بود که   به خودش را ندارد. متوجه شده  یدگ یکه وقت رس  یمادر

مهم    شیبرا  گرید  نجایشود. ا  ی م  یگریاو زن د  ن،یدر اتاق آرت

صاف    شیحتما شانه خورده و مرتب و لباس ها   شی نبود که موها

  یم نیاتاق فقط مادر آرت نی. او، در ادی ایو صوف و ست به نظر ب
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و سالمت پسرش بود و بس.    یکه فکر و ذکرش راحت   یشد. مادر

خنده را مهمان لبانش کرد.    سرخش،   ینگاه گرفتن و گونه ها

  ش یقدر قابل پ   نیقدر ساده و هم  نیبود. هم  نیهم  شهیرها هم

 گذرد.   یتوانست بفهمد چه در سرش م ینگاه م   کی. با ینیب

 بدش به من رها جان، کمرت درد گرفت...  -

فکر کنم    زم،ینه، من حالم خوبه. ببخش نشد برات دمنوش بر  -

و بخواب. به هضم    زیواسه خودت بر  نوایل  ه یبرو    ده، یاالن دم کش

 کنه...   یغذا کمک م 

 تنها بخوابم؟ -

زد. دست خودش نبود،    دنیرها رو برگرداند و خودش را به نشن 

زمان    دیاو دل خوش کند. با  ی لحظه ا  راتیی به تغ  توانستینم
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. زمان  دیرا قبول و باور نما  دشیجد   یگذشت تا او و زندگ  یم

 . حالل تمام مشکالت شان بود

  ی شد. هر قدم را به جان کندن   ی م   ده یکش  ن یزم  یرو  ش یپاها

پاهاداشتیبرم نم  یهمراه  شی .  هر    یاش  به  انگار  کردند. 

را باز کرد و وارد    اطیوصل بود. در ح  ی چند تُن  یشان وزنه اکدام

جا به  نگاهش  اول  همان  عز  ی خال  ی شد.  افتاد.    زشیرخش 

باال    اهشگذاشت. برخالف هر روز نگ  شیزد و قدم پ   یشخندین

و قدم    ستادهیدانست االن رها پشت پنجره ا  یرفت. خوب م  ینم

او و نگاه منتظرش را هم نداشت.   دنی شمارد. دل د  یاو را م  یها

خودش را به پله ها رساند. باال    بان،یبا همان سر فرو رفته در گر

پاها او و  از  از آنها،  اول   یآمد. رو  یالجانش بر نم  یرفتن  پله 

عقب کش به  را  و خودش  مدینشست  باعث  بلندش  قد  شد    ی. 

االن به تنها    ی راحت نبود ول  شی چهارم برسد. جا   یسرش تا پله  
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خودش بود. دستانش را از دو    شیکرد آسا  یکه فکر نم  یزیچ

پله ها باز کرد و چشم بست. سخت بود اما توانست با    یطرف رو

کار عادت    نیبغض کشنده اش را مهار کند. به ا  قیچند نفس عم

  ی مردانه آن را م  ی کرد و ه  یبغض م   ی . سالها بود که هشتدا

 کرده بود.  تیگونه ترب نیاو را ا ی با نازل ی . زندگدیبلع

 ؟ ینشست نجایا یواسه چ- 

ا  انتظار به احضورش را داشت  در    رییسرعت. بدون تغ  نیما نه 

ماه   کی  نیچشمش را باز کرد. رها مثل هر روز ا ک ی تش،یوضع

را داد    یاش نگرانبه تن داشت. چهره   دهیپوش  ی و چند روز، لباس

زد و گفت: سالم بانو، چه خوبه که خدا صدامو    یزد. لبخند  یم

 فرستاده...  یبهشت یور ح هی آخر واسم  یدم دما نیو ا دهیشن
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خنده شان    چکدامیزد، جمله اش هم طنز بود، اما ه  ی م  لبخند

پله سوم   یآمد و رو  نیینگرفت. رها دلواپس تر از قبل چند پله پا

 . افتاد یکه نگاهش از باال به صورت عماد م ینشست. جور 

 ؟ یختیانقد به هم ر یشده عماد جان؟ واسه چ یچ -

 . دیلرز یم  شیعماد نگاه گرفت و سر چرخاند. صدا 

 کنه؟  ینم هیگفته مرد گر یپدر   یبار کدوم ب  نیاول یدون یم  -

را م  با رها چشم در چشم شد برق اشک  شد در   یدوباره که 

 . دیچشمانش د

  ستم یکنم؟ هنوز مرد ن  هیخوام گر  یم  یعمره ه   هیپس چرا من    -

 جمله اشتباهه؟ نیا ای
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نهفته پشت کلماتش فرو ر  از بغض    ش ی. دست پ ختیدل رها 

چند روزه اش که کم کم   سیبرد و گونه اش را نوازش کرد. ته ر 

 شد، کف دستش را قلقلک داد.  یبدل م شیداشت به ر

 ؟یختیشده عماد؟ چرا چند روز به هم ر یچ -

 فروختم...  نویماش -

نبود که انتظارش را    یخبر  نیکرد که ا  یاعتراف م   دیبا  خوب،

نبود که    ی داشت. به نظرش آن قدر ها هم خبر تلخ و وحشتناک

 .زدیاعتماد را به هم بر نگونهیبتواند ا

 ؟ یواسه چ -

 .ردیاش بگ دهیداد نشن حیترج ا یو  دیعماد سوالش را نشن 

 شه سرم رو بذارم رو پات؟  یم - 
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  نیاوقت عماد را تا    چینداشت ه  اد یچشمان رها گرد شد. به   

نه آن زمان که هر دو ساکن خانه    ده ی حد درمانده د   ی باشد. 

چند ماه که دوباره با هم هم    نیاو بودند و نه در طول ا  یپدر

. با توجه به قد  دیپله خودش را عقب کش  یرو ی خانه شدند. کم

تا او بتواند با    نشستیمپله    قسمت نیگوشه تر  دیبلند عماد، با 

رو  یپاها شده،  ا  یجمع  عماد  بکشد.  دراز  را   نیپله  حرکتش 

دوم دراز   ی پله    یکرد و لبخند زد. رو  ی عنوان پاسخ مثبت تلق

پر رها مهمان کرد. برخالف    یران ها  یو سرش را به نرم  دیکش

مردانه اش   یکرد سنسورها  ی فکر م  شهیتصور خودش که هم

ا در  است،  ناراحت  ظهلح  نیسوخته  اوج  در  تنش   یو  از   بازهم 

آزادانه   لمس  م  یرو  ربدنیتجسم  گر  رها،  آب    ی فرم  گرفت. 

گونه مطمئن   نیشد. حداقل ا  نهیو دست به س  دیدهانش را بلع

م بود  کرده  ثابت  رها  رفت.  نخواهند  خطا  به  دستانش    لیبود 
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همراه  یچندان ها  یبه  گرفتن  گر  در  او  انگشتان    شی با  ندارد. 

لبانش به خنده باز    د،یلغز  شی موها  انیرها که م  کیرو با  دهیکش

 شد. 

 منو...  ی شده عماد؟ تو که دق داد یچ -

بود. لب به دندان گرفت تا با تصور به کام    یهم خوردن  شیصدا 

  یقهقهه نزند. کم  نش،یمخمل  یصدا  دنیلبانش و بوس  دنیکش

آورده و از افکار مثبت    ادیرا به    شیتمرکز کرد تا غم و غصه ها 

نبود آن هم امروز    یسخت  ادیو پنجش خارج شود. کار ز  ستیب

 . انستد یاش را از دست رفته م یکه تمام زندگ

عمره کار کردم، بچه بودم، کار کردم تا    ه یرها، من    ی دون  ی م-

کنم، نوجوون بودم کار کردم که    نیخودم و عادله رو تام  یزندگ

  دم ی به خودم اومدم و د  یروز  هیرسول دراز نباشه.    شیدستم پ 
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که هفده، هجده ساله    یشم. از رابطه ا  یازدواج نکرده دارم پدر م

خوردم،    یلی. ساد ینم  ادمی  ازش  یچیکنم و ه  ی دارم بهش فکر م

.  دمیعقب نکش  یول  بیو غر  بیمبهم عج  یبه خاطر همون رابطه  

  نیرو جا نذاشته اما ا  شیتو اون رابطه دخترانگ  ی دونستم نازل  ی م

که کردم واستم. بدون کار بدون،    یغلط  یقدر مرد بودم که پا

بدون مدرک تحص  انی پا ماش  ،یلیخدمت،  و  پا    ن،یبدون خونه 

خوردم. حق   یلیس  ی نازل  ی و دوباره و چندباره از بابا  شتمجلو گذا

از   شتریدادم. االنم ب  ی و غرورم بهش حق م  یداشت. با تمام بچگ 

  یناینفر با آدر  هی  نکهیفکر ا  یتح  اد،یاون موقع از نظر من محق م

 ... تشیکنه چه برسه به واقع ی ام م وونهیبکنه، هم د  نکارویمن ا

تحق  خالصه تموم  از  بعد  زندگ  ا،یلیو س  رایکه  مرد    ی من شدم 

  چیه  م،یکه داشت یکه بخاطر هفت سال تفاوت سن ی. مردینازل

  هیهفده، هجده سال،    نی. من تمام اومدیوقت مرد به حساب ن
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و چم و خم    گرفتیم  میبرام تصم  د یبا  ی پسر بچه بودم که نازل

  یبه اون   یتا نازل  کردمداد. مثل تراکتور کار    یم  ادمی رو    یزندگ

و با   دیخریم  ی بود که نازل یخواد برسه. لباس تنم، لباس ی که م

  چ ی. هدمشیپوش  ی م  د ی . من فقط باکردیلباس خودش ست م 

  دی من بودم که با  نینه، ا  ایوقت مهم نبود لباس اندازه ام باشه  

 .   شدمیم ینازل یلباس مورد عالقه  یاندازه 

 رها افتاد.   یپا  یرو  میکرد و مستق  یتابو شکن  یاشک درشت  قطره

نازل  - و    یی جا  چ یه  ی قلب  تنگ  بود،  تنگ  نداشت.  من  واسه 

خوردم   کنه،  کمیجا دادن من، کوچ  ی. مجبور شد براکیکوچ

اش، غالم  کرد تا بشکنم و بشم شوهر مورد عالقه  رمیکنه، تحق

 حلقه به گوشش...
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رها نبود.    ی شده    ن یو حواسش به قلب سنگ  کرد یدل سبک م   او

سال ها،    ن ی. تمام اشدیم  ترکی بغضش هر لحظه به شکستن نزد

  ی بود که او را به پول و ثروت نازل  ییوفا ی در نظرش عماد مرد ب

نم را هم  ا  یفروخت. گمانش  تا  او هم    ی حد سخت  نیکرد که 

 باشد.  دهیکش

 اومده بود مغازه...  ینازل  لیامروز وک -

سرگذشتش    دنیاش آنقدر جذاب بود که غم شن  یخبر   یجمله   

 . ستادیبه عقب براند. دست رها از حرکت ا یالحظه  یرا برا

 کار داشت؟   یچ -

رو  را  آن  دوباره  گرفت.  را  او  و دست  کرد  دراز    یعماد دست 

 سرش به حرکت درآورد و جوابش را داد.
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  هیناراحت شد.   یلیرو بارداره، خ نیآرت دیفهم  یکه نازل یروز -

که    یی. تنها جام یمهاجرت اقدام کن  یمدت بود اصرار داشت برا

راه هر  از  بود.  موقع  همون  واستادم،  قبول   یجلوش  رفت،  که 

خواستم    یبار م  نیاول  ینداشتم اما برا  یخاص  ینکردم. دلبستگ

تازه   انگار  واستم.  حق    هاومد  ادمیجلوش  و  آدمم  منم  که  بود 

ما از همون موقع شروع شد. قبل اون   نیانتخاب دارم. مشکالت ب

که اصال با هم حرف    میداشتبا هم دعوا ن   لیدل  نیهم فقط به ا

ها  سال  نیکرد. تمام ا  یمنو داخل آدم حساب نم  ی. نازلمیزد  ینم

به آرزوش برسه. من جون کندم تا اون    ی من کار کردم تا نازل

ساعتم استراحت نداشتم تا    هی و خوب بپوشه. من    ورهخوب بخ

خواست نه   یبتونه به سفر و گشت و گزاراش برسه. هرچ  ینازل

ول  م  نیآرت  ی  هیقض  ینگفتم  به هکردیفرق  نبودم  حاضر    چ ی. 

زدم که با اومدنش    یاز بچه ام بگذرم. خودم رو گول م  یمتیق
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بزرگ   وبچه هاش ر  شویسر زندگ  نهی شه بش  یهم مجبور م  ینازل

 کنه اما... 

رو گرفته بود   مشیوقت قبل تصم  یلیخ  یکردم. نازل  یاشتباه م-

رو نگه داره،    نیشد. ازم قول گرفت اگه آرت  ی مانعش نم  یچیو ه

خودش.    ی زندگ  ی تموم بشه و هر کس بره پ  نمونیب  زیهمه چ

خودم    یبا دعوا و اختالف رو برا  یزندگ  دی با  ا ینداشتم،    یچاره ا

  ی مدت بره پ  ینازل دادمیم هاجاز ایکردم  یو بچه هام انتخاب م

چند ماه    یو بعد که خوب دلتنگ ما شد، برگرده. نازل  شیزندگ

آرت تولد  مهر  ن،یقبل  مهر  هیدرخواست  قدر    یا  هیداد.  اون  که 

وام و    یبارش تا نشد، شکست. با کل  ریبود که کمرم ز  نیسنگ

مهر قوله،  و  م  هیقرض  دادم.  از   ا یکنم    شیتونستم قسط  یشو 

از مهر  یراه فرار  تااز هزار    یکی اما    هیکه  استفاده کنم  هست، 

حرفم رو امضا زدم. دور از   یو پا زده بودم    یحرف  هینخواستم.  
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مقدار   هیتونم با    یکردم م   یبزنم. فکر م  رشیبود که ز  یمردانگ

کردم. امروز    یقسط وام رو به موقع بدم اما اشتباه م  شتریکار ب

 فروختم...   مااز وا یکیرو به خاطر بازپرداخت  نیماش

ا  یفدا  - م  نیسرت،  نداره.  رو   ی تون  یکه غصه  بهترش  دوباره 

 ...یبخر

 خونه و مغازه هم گرو بانکه...  -

اما نتوانست. با    یرها چند بار دهان باز کرده تا حرف    ک یبزند 

  ی خانه و مغازه    نیا  متیتوانست بفهمد ق  یحساب سرانگشت م

چند بود،  عماد  به  متعلق  که  باشد.    تواندیم  اردیلیم  نیبزرگ 

 جز حماقت نبود. یزیاز نظرش چ ،ینیسنگ نیبه ا هیمهر

مرتکب شده    اد ینم  ادم ی   یاشتباه که حت  هی  ی پا  مویتموم زندگ  -

 باشم، از دست دادم... 
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 کرد لبخند بزند.  یرها سع  

و    ی کن  ی اشکال نداره، خدا تن و بدن سالم بهت داده، کار م  -

 ... یخر ی همه رو دوباره م

حرف ها اعتقاد نداشت.    نیبه ا  اد یو باال کرد. ز  نییعماد سر پا 

باق  یجان تنش  برا  ی در  بود  با سرنوشت   ینمانده  دوباره  جنگ 

 نامعلومش.  

 . ختیر یاش درد به جان رها م یبعد جمالت

ا  - تازه    نهیدردم  حاال  وک  ادش یکه  داره،  بچه  رو    لشیاومده 

 گرفتن بچه ها اقدام کنه...  یفرستاده بود تا برا

و بت چشما   باال گرفت  را  آماده  نگاهش  رها    ی ن  به  بارشش 

 شد. رهیخ
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  ی ب  یسوزم؟ من هنوز مبتال به نازل  یدارم م  یاز چ  یدون  یم   -

 معرفتم... 

که صورتش رو به شکم رها    ی. جوردیو کامل به طرف رها چرخ 

بود. دستش را دور کمر او حلقه کرد و سرش را به شکمش فشرد. 

. دستان رها  دیلرز  ی عماد م   یشد و شانه ها   ی م  س یلباسش خ

چه  هر  بود.  افتاده  بدنش  طرف  دو  خشک  چوب  دو  مانند  اما 

. دردشان خوردیخوردند که نم  ی کرد تکان نم  یالتماس شان م

به   عشق  از  بود  شره    ی زنآمده  عماد  کلمات  از  که  رها  جز  به 

دردکردیم باره    ی.  چند  کردن  فرو  قلب    ی مانند  در  خنجر 

 عاشقش... 

                                             

.  دینوش  یفنجان قهوه اش را م  نیو پنجم  ستادهیپنجره ا  پشت

ساعت    میگذراند. عماد ن  یکه م  یدرست مانند روزگار  ره،یتلخ و ت
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از آن درد دل کشنده اش، خانه را ترک کرده و هنوز هم   بعد 

شد پشت    ی م  ی ساعت  ک یرا خوابانده و    نیاز او نبود. آرت  یخبر

با او داشته   یحرف نکهی. نه اودب  ستاده یپنجره به انتظار آمدن او ا

بگ  ای باشد   را جشن  آمدنش  م  رد،یبخواهد  فقط  خواست   ینه، 

که او از خانه رفته    یت کند. با حالرا از سالمت او راح  الشیخ

  ی. سکوت خانه را صدافتدیب ش یامکان داشت برا ی بود، هر اتفاق

دور    شی. فنجان را از لب هاشکستیم  یبیو غر  بی خرخر عج

کرد، صدا    یبه صدا گوش داد. اشتباه نم  یشتریتمرکز ب اکرد و ب

  ی دیق  ی شد. فنجان را با ب  یلحظه به لحظه بلندتر و تند تر م 

آرت  نکیداخل س اتاق  به طرف  و  . کابوسش  دیدو  نیپرت کرد 

کبود    یباز و صورت  مهین  ی. پسرکش با چشمانشدیم  ریداشت تعب

برا ا  یشده،  پاکردیتقال م  ژنیاکس  یذره  را گم    شی . دست و 

االن کودکش    د یبا   گفتیاو م  کرده بود اما حس مادرانه اش به
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 یکه رو  نیرا در آغوش گرفته و به تنفسش کمک کند. سر آرت

  ی ظیغل ع یباز شد. ما ی شانه اش قرار گرفت، انگار راه نفسش کم

. هر وقت  ختیرها ر راهنیپ  یدهانش شره کرد و رو  یاز گوشه  

شد اما االن تنها حال    ی د چندشش م یحال با   ن یبود با ا  یگرید

برا را    ی داشت. چشم چرخاند و گوش  تیاهم  ش یپسرکش  اش 

اولافتیدراور    یرو رس  یفکر  نی.  ذهنش  به  با    د،یکه  تماس 

اشک و    ا یدن  ایچه شد و چه گفت فقط با دن  دیاحسان بود. نفهم

بود که به خاطر    یآه از او کمک خواسته بود. آن طرف خط احسان

فشرده اش، به   ی سر هم و درس هاو پشت   نیگسن یها فتیش

و منگ    جیگ  یفرو رفته بود. با تماس رها لحظه ا  ینی خواب سنگ

اش را برداشت و با اورژانس تماس    ی. بعد گوشنشست  ش یدر جا

که رها داشت محال بود بتواند کار درست را انجام    یگرفت. با حال 

عماد   یحرص شماره  ی بود و با کل دنیدهد. مشغول لباس پوش
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خسته   یالو  یصدا  ده،یگرفت. زنگ دوم به سوم نرس  یهم مرا  

  ی. احسان پر بود. آن قدر پر که غم صدادیچیپ   ی او در گوش  ی

  کیکرد. اگر االن آنجا بود و او را از نزد  یعماد هم دلش را نرم نم

کرد.    یبودنش را نم  ییو مثالً دا یمطمئناً مراعات بزرگ د،ی د  یم

 بلند شد.   شیها   ی به خواب بودن هم اتاق  توجهیب  ادشیفر  یصدا

  ی رو سر رها و رفت  یبچه هاتو انداخت  ؟ یتو مرد حساب  یی کجا  -

دور و برش    یخوا  ی بهت گفته بودم اگر رها رو نم  ؟یخوشگذرون

  ار،یاسمشو ن  ش،یخوا  ی گفتم اگه فقط به خاطر بچه هات م  ا،ین

اد  کنه که پسر عم  ی م  هیداره خون گر  یگوشکه رها پشت  یی کجا

 ست؟یحالش خوب ن

 شده؟  ی ... چیچ -
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جان نداشت. درست مانند تمام تن و بدنش. انگار قلبش    شیصدا

تنها جمله   بود.  افتاده  از کار  احسان در سرش م  یهم   ی آخر 

شد. گفته بود پسر   ی بلند و بلندتر از قبل تکرار م  یو ه   دیچیپ 

عماد    نیکه بود؟ اصال ا  گری. پسر عماد دستیعماد حالش خوب ن

منظورش که پسر    ؟شدپدر که بود که پسرش که با  یبدبخت ب

گرفت و چشم بست.    واریاو نبود، بود؟ دست به د  ماریب  یکوچولو 

بود و ه   کی برداشته  را م  ی نفر خنجر    یشکافت و ه   ی قلبش 

را    تشیشکافت. سر چرخاند تا موقع  یزد و دوباره م   یمرهم م 

 یو سرگردان راه رفته بود که حاال نم  رانیکند. آن قدر ح  یبررس

کجا خ  هرش  نیا  یدانست  کنار  است.  شده  گم   ابانیدرندشت 

دست بلند کرد. راننده که    د،یکه د   ینیماش  نیاول  یو برا  ستادیا

. با  دیاو ترمز کرد و آدرس را پرس  یپا  یبود فوراً جلو  یمرد جوان
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دربست در جلو را باز کرد و کنار او جا گرفت.    یگفتن کلمه  

 راننده را هم در عمل انجام شده قرار داده بود.

 ...نیشه آدرس رو خودتون بپرس ی اگه م -

اش را به طرف او گرفت. حالش آن قدر خراب و گرفته   یگوش و

را از او گرفت. سرش   یبود که مرد جوان تنها سر تکان داد و گوش

  یکه از باز یزد و چشم بست. باد خنک  هیتک  یصندل  یرا به پشت

کرد. حالت   یحالش را بهتر م  یخورد، کم  یبه صورتش م  شهیش

تکان بخورد   دیترسیرا گرفته بود. م   بانشیگر  یتهوع وحشتناک

  لیکه اتومب شدیم نیو حالش بدتر شود. چشمانش داشت سنگ

 . دیچیمرد جوان در گوشش پ  یو صدا ستادیاز حرکت ا

 نجا؟یا انیزنگ بزنم به دوستتون ب نیخوا ی آقا، م میدیرس -
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  رون ی پشت شلوارش ب  بی را از ج  فشیشد. ک  ادهیسر تکان داد و پ  

 به طرف راننده گرفت.  یو تراول دیکش

 که...   ادهیز یلیخ نیا -

 ممنونتم، واسه پسرم دعا کن...   میرسوند نجایکه تا ا نیهم-

فاصله گرفته  نیاز ماش ین حرف زدن هم نداشت. قدمجا یحت 

 راننده دوباره بلند شد.  یبود که صدا

 بخش اورژانس...  نیایاون دوستتون گفتن ب -

قرار است    نکهیبدون برگشتن، سر تکان داد و به راه افتاد. فکر ا 

ا صحنه  چه  نم  یبا  آرامش  شود،  م  ی روبرو  دلش    ی گذاشت. 

اش  کردن خانواده  دای پ   یخواست برگردد و از راننده بخواهد برا

 کار را هم نداشت.  نیکمکش کند، اما جان هم
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  گر یاورژانس توقف کرد، از رها د  یدرب پشت  یکه جلو  آمبوالنس

د  یزیچ بود.  وضع  نیآرت  دنینمانده  آن  م  تیدر  را    ی ،جانش 

 یجلوآن همه دستگاه گم شده بود.    ریپسرش ز  فیگرفت. تن نح

کج و معوج    ی کرده بودند. خط ها  ایچشمانش چند بار او را اح

  ی کودکش راحت م  دنرا از زنده بو  الشیپرتابل، خ  توریمان  یرو

. دخترک آن اوردیرا هم با خودش ب  نایکرد. مجبور شده بود آدر

ب ن  کردیم   یتابیقدر  دلش  از    امدی که  هنوز  بگذاردش.  تنها 

فاصله    یاحسان، با کم  یمشک  ۲۰۶نشده بود که    ادهیآمبوالنس پ 

درشت مردانه او بغضش   بتیه دنیاز آمبوالنس متوقف شد. با د

شکست. دلش به حضور او قرص شد. برادرش با وجود سن کمش  

راحت بتواند به او و حضورش    الیداشت که با خ  یآنقدر مردانگ

  یدلم؟ خودتو داغون کرد  زیعز  هیچه حال  ن یا-دل خوش کند.  

 که... 
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برا  و  آغوش گشود.    شهیهم  یرها  یگفت  مهربان و صبورش، 

 .  دادیاش م یآغوشش هم انگار زبان داشت و دلدار

 احسان...-

و سر باال گرفت. دخترک مثل    دیلوسش را شن  ینایآدر  یصدا

دست   کیزد و رها را با    ی. لبخند مهربونختیر  یابر بهار اشک م

آمدن    ش یرا به پ   نایرا باز کرد و آدر  گرشیبه خود فشرد، دست د 

او پرواز کرد و خودش را در آغوشش    یبه سو  نایدعوت نمود. آدر

  ی ها م   یزینپره  نیاز نبود عماد راحت بود که از  الشیانداخت. خ

ا او را به چند قسمت   نجا یکرد وگرنه اگر االن عماد  بود، قطعاً 

به راه افتاده    نی. سه نفره پشت تخت آرتکردیم  م یتقس  یمساو

مانع بودن    ی. به خاطر حضور احسان، کسدندیرس  cprو به اتاق  

ساکشن بلند و  خرخر دستگاه    ی. صداشدیشان در آن اتاق نم

  یباحال بد  نا یشد. آدر  هیتخل  نیآرت  ی نیحلق و ب  ظیغل  تترشحا
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عق زد و اتاق و سپس بخش را ترک کرد. نگاه احسان به دنبالش  

 نا یدانست حواسش به که باشد؟ حال رها از آدر  یشد. نم  دهیکش

  ی به چهار ماه زندگ  کیکه تمام نزد  یبه مراتب بدتر بود. کودک

داد    ی جان م  چشمانش  یاش، مادرانه خرج کرده بود، داشت جلو

 از او ساخته نبود.  یو کار

 وقت...  هیبرو دنبالش احسان جان، حالش بد نشه  -

سر تکان داد و از اتاق خارج شد. رها دو دستش را در هم گره   

نگه داشته بود. هر چه ذکر و دعا بلد    شیلب ها  یکرده و جلو

 خواست. یم یاریکرد و از خدا    یبود در دل تکرار م

 رها...  -

  ده ی . رنگش پردیبه عقب برگشت و عماد را در چهارچوب در د 

از او   ایتمام دن  یمشت شده بود. به اندازه    وارید  یو دستش رو
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  ی زد و نگاه گرفت. آخ بلند  یشخندیو دلزده. ن ریبود، دلگ  ریدلگ

ب از  را به خود جلب   یلب ها  نیکه  عماد خارج شد، توجهش 

مشت   نهیس  ی رو  شکرد. چشمان عماد به هم فشرده و دوست

 شده بود. 

خودش را به او رساند. با تار شدن زانوانش    ی با چه حال  دینفهم

 ه ی سقوط کند، خودش را تک  ن یزم  یبا صورت رو  نکه یقبل از ا

خت کرده کارش را س  نجایعماد، ا  ادیگاه او کرد. قد بلند و وزن ز

که همان لحظه متوجه آن ها شده بود، به   یبود. اگر پرستار مرد

نم بتوا  آمد،یکمکش  بود  با  ند محال  پا  در   زی. همه چستد یسر 

دراز   یبرانکارد  یبعد رو  یا. عماد لحظه دیچیبه هم پ   هیچند ثان

ثابت    نیآرت  تیرفت. وضع  یم  یگریو به طرف اتاقک د  دهیکش

تحت نظر باشد.    شتریمنتقل شد تا ب  NICUشده و به بخش  

فرزندش راحت شده بود اما حال    ت یاز وضع  ی رها حاال کم  الیخ
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  ی اتاقک  یگذاشت. جلو  ی نم  شی برا  یشاد  یبرا  یبده عماد جان 

  ی و نگاهش م  ستادهیبود، ا  دهی تخت آن دراز کش  یکه عماد رو

 یشد. لحظه    ی ه نماز چشمان او کند  یاکرد. نگاه عماد لحظه

از کش قبل  پرده    دهیآخر،  و    یشدن  عماد چشم بست  اتاقک، 

درشت اشک  گفتن    شی موها  انی م  یقطره  حالش  کرد.  شره 

  یی ها  هیثان  ی چشمان بسته اش تمام لحظات و حت  تنداشت. پش

فهم از  بود،    ینازل  یباردار  دنیکه پس  او و خودش گذشته  بر 

 یبه نگه داشتن فرزند او نم  یجوره راض   چیه  یشد. نازل  یدوره م

زندگ تمام  بود.  کرده  التماسش  پ   ی شد.  را  حضور   شکشیاش 

ا  دنیفرزندش کرده بود و حاال با د   شت وضع شک دا  نیاو در 

 یاعمالش جلو  ینامه    هیشب  نیگرفته باشد. آرت  یدرست  میتصم

اگر   دیاز او ساخته نبود. شا  یکار  چیداد و ه  یچشمانش جان م

خواهد    ی آنطور که دلش م  ینازل  داد یاول اجازه م  یوزهاهمان ر
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داشت.   یبا جان فرزندش معامله کند، حاال عذاب وجدان کمتر

کرد. جان    ینم  ی بود، زندگ  ندهچند ماه تنها ز  نیدر تمام ا  نیآرت

از حد معمول   شی. دست و پاها دنیهر بار نفس کش  یکند برا  یم

بلند و    یادیز  اشیشانیکوچکتر و سر و شکمش بزرگتر بودند. پ 

ز ها  یادیانگشتانش  ناخن  نبود  و  بود  بود.  اصال    شیکوتاه  هم 

تازه ظاهر او بود. معلوم نبود اعضا و جواهر   نیشد. ا  یحس نم

 هستند.    یشکمش در چه حال یداخل

 ی انجام شد. هنوز هم خبر عیسر  یلیعماد خ یبرا هیاول اقدامات

ه خلوت شد، رها با تشکر نبود. دور تخت عماد ک  نایاز احسان آدر

دور    کیاز پرستاران پرده را کنار زد و وارد اتاقک شد. نگاهش  

دستش سرم وصل بود و   کی. به  دیچرخ  تشیعماد و وضع  یرو

اش هم باز    نهیس  قفسهکاف فشار سنج. قسمت    گرشیبه دست د

دستگاه کنترل زبان   یدهایشده بود تا ل  دهیتراش  یکم  شیو موها
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قرمز بود    ی اش کم  ی نیب  ریتر به آن بچسبند. زضربان قلب راحت

 داد.  صی شد رد خون را تشخ یراحت م

 بده؟  یلیحالش خ -

را   ش یخورد. دست و پا  یبلند نبود اما رها تکان سخت  شیصدا

 زد و جلوتر رفت. یگم کرده بود. لبخند کمرنگ

فکر کنم    ی ول  ندشیبب  ادیب  دی، دکتر خودش با NICUبردنش    -

 پس فردا مرخصش کنن...   ایفردا 

 چشمانش برداشت و نگاهش کرد.  یدستش را از رو عماد

 ...مینداشت  یچیاز دردسر برات ه  ریمدت غ   نیشرمنده تم رها، ا  -

کرد لبخند   یدست سرد عماد گذاشت. سع  یرها دستش را رو 

 بزند. 

 منم هست...  یبچه  نیآرت ؟ی زن یکه م هیچه حرف نیا -
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  ن یتونه تا ا  ی مادر م  هیبه جز    ی معلومه که بچه ته، مگه کس  -

 اش زحمت بکشه و جون بکنه...بچه یحد برا

را به رخ خودش    یزی خواست چ  ی جمالت م  نیبا گفتن ا  ییگو

کشبکشد جلو  را  او  و  گرفت  را  رها  دست  جان  دی.  دستانش   .

ب بدنش کرخت و  انگار تمام  اصالً  اما    حس شده  ینداشت.  بود 

حضورش از او    یخواست رها را در آغوش بکشد و برا  ی دلش م

را گذرانده    اشیساعات زندگ   نیتشکر کند. امروز و امشب بدتر

با خودش، دلش، گذشته و   فشی. تکلرانیبود. سردرگم بود و ح

ناخواسته    ندهیآ نبود.  معلوم  را    گری د  بارکیاش  خود  از  را  ها 

رنجانده و در خودش مرده بود. دسته  رها را باال آورد و سرش را 

او نشست،    شی از تخت کند. لب ها   یبه سخت که پشت دست 

سقوط کرد. رها فوراً جلو   شیا پلک ه  ن یاز ب  یگریقطره اشک د

عماد را گرفت و او را   ی. شانه هادیکش  رونیرفت و دستش را ب
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عماد را تاب    یو گرفتگ   یهمه بدحال  نیبه عقب هل داد. دلش ا

 آورد.  ینم

باهات    امیخوام ناراحتت کنم. هر بار م  ی به خدا رها من اصالً نم-

شه رو دل تو.    ی درد دل کنم و از غصه هام بگم، حرفام نمک م

از   ریچرخه. من غ   یکه بد م  یکنم واسه زبون  یخودم رو لعنت م

 ی ستی و شناسنامه ام ناسم ت  هیمن    یکس رو ندارم. تو برا  چیتو ه

  ادیحرفامو سانسور کنم. خوشت ب  غزمو،بذارم رو م  لتریکه بخوام ف

رها  ای همون  من  واسه  هنوزم  تو  قدر  یمیقد  ینه،  همون   .

  ی ک یبا هم   یکه وقت   ستیو صبور. دست زبون و دلم ن یخودمون

 یعمر اسطوره    هیرنجونن. رها واسه من    ی شن و تو رو م  یم

درا و  هم  تیعقل  ازت   یوقت  شهیبوده.  و  زدم  حرف  باهات 

 ی. االنم برایراه کار رو جلو پام گذاشت  نیبهتر  ،خواستم  ییراهنما

  یبا حال بد اومدم سراغشو از گند  یروز  هیکه    ییمن همون رها
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به زندگ ازم   یکه  با وجود سن کمت  تو  دوتامون زدم، گفتم و 

ه باهات  اگ  نمینکنم. به جون آرت  یرو خال   یپشت ناز  یخواست

و دلم    من.  ستین  ییایح  یو ب  یکنم، از سر گستاخ  یدرد دل م

.  میدون  ی. ما فقط و فقط رها رو محرم خودمون ممیبا رها، ندار

  ن یا  یمن بگ  یو به رها کوچولو  یکن   یخانم   گهیبار د هیشه    یم

 شعور، نرنجه؟ ی قدر از منِ نفهمِ ب

اش را تمام کرد و دوباره دست رها را به لبانش چسباند.    جمله

هق هق مردانه اش را با فشردن دست او به لبش، خفه کرد. رها  

ز را  آزادش  دست  پشت  و  برگرداند  کش  ریرو  .  دیچشمانش 

بود که دلش    مانهیشان سال ها قبل آن قدر خوب و صمرابطه 

سمت    به  اوقت به هم بخورد. خودش عماد ر  چیخواست ه  ینم

 ی بود اگر دختر  ده ینداشت اما شن  یهل داده بود. سن و سال   ینازل

  یکیرا کرده است.    ایکار دن  نیبدتر  یعنیبدون شوهر، باردار شود  
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که قرار بود خدا در برابرش انسان را سوسک   یی از آن جرم ها 

خانه و قاشق    ک یتار  نیرزمیخودش، ز  ی کودکانه    ی ایکند. در دن

ر  یداغ شده   م  یبرا  یهیتنب  اعادله  . خوب  دانستیآن دختر 

کوچک   یاست. ترس موش ها  ادیخبر داشت که دردش چقدر ز

که    ی هم کشنده بود. به خصوص آن زمان  یو بزرگ داخل انبار

چند روزه   یگذشت و رسول هم به سفر یاز رفتن عماد م  ی مدت

ه نه تنها اعصاب او و حضورش  ک   یرفته بود. او مانده بود و عادله ا

کوچکتر  نداشت،را   به  هم    نیبلکه  ساله  شش  احسان  حرکت 

 یبار رها برا ک ی. کردیم هشیو سخت تنب  دادیواکنش نشان م

برادرش س از  تنب  نهیدفاع   ن یرزمیماندن در ز  هشیسپر کرد و 

  ی کهنه ا  یتخت چوب  یسخت نبود. گوشه    ادیبود. ساعات اول ز

 اشتهگذ  اطیوسط ح  یدرخت خرمالو  ریش زمادر  یکه دور زمان 

کرد، در خود    ی به پا م  وهیو م  یآن بساط چا  یها روو تابستان
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هم حضورشان    ده یکه ند   یی جمع شده و با موش ها و سوسک ها

بار با    نیا  دیکه گذشت فهم  یکرد. کم   یصحبت م  شد،یحس م

بود. چند    دنیدفعات قبل فرق دارد. مثانه اش پر و در حال ترک

 یدر را باز کند اما خبر  کردو از عادله خواهش    د یبار به در کوب

به د احسان  و به سخت  یم  دنشینبود.  نان و   یآمد  لقمه  چند 

 رساند.  ی پنجره به دستش م  ینرده  یاز ال ر،یپن

نمور به   نیرزمیآن زشد، حالش از خودش و    سیشلوارش که خ 

م  کسخوردیهم  احسان  جز  و  گذشته  روز  دو  و  شب  دو   ی . 

ام بود.  نگرفته  را  ب  دش یسراغش  که  بود  رسول  مثل    د یایبه  و 

را در آغوش کش  ی مهربان  ایدن  ایبا دن  شهیهم از زندان    دهیاو  و 

. شب سوم  داشتن  یسفر او هم انگار تمام  یکند ول   شیعادله رها 

به   یجور  شینتوانست بر خواب غلبه کند. پلک ها هرچه کرد  

چشمانش باز نگه دارد.    یالحظه   توانستیبود که نم  دهیهم چسب
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  ک یموش ها، بلکه حرکاتشان را هم نزد  ینه تنها صدا  گری حاال د

م  پاکردیگوشش حس  و  پوست دست  و    ش ی.  افتاده  گزگز  به 

ول اگر رس  دینداشت. شا  ردنشد و او جان تکان خو  یخورده م

گرفت و احسان  یو سراغ او را نم دیرس یهمان شب به خانه نم

پ   ریس او    ا یقضا  ازیتا  دست  کف  عادله،  از  ترس  وجود  با  را 

ز  گذاشت،ینم همان  در  ها   نیرزمیرها  موش  توسط  مخوف، 

سال درد بکشد    یماند که سال ها  یاز او نم  یزیخورده شده و چ

پ   ی و ه بود که    یبچگ  یایکند. در دن  شهیصبر  اش، خوشحال 

  ی نیچن  نیا  هی را از تنب  یهل داده و نازل  یعماد را به طرف نازل

 بود.  ده یرهان

                                             

  ، یکه ندار  فتیش  مارستان؟یب  یاومد  یاِ...احسان جان، واسه چ-

 ... یخسته بود یموقع رفتن هم حساب
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رو  دستش  آدر  یحرکت  بست.    نایپشت  چشم  و  شد  متوقف 

وجه   چ یگل و بلبل، به ه  طیشرا  نیرا در ا  یکی  نیا  یحوصله  

دستش حس کرد. عق زد    ریرا ز  ناینداشت. انقباض عضالت آدر

گوشش گفت:    ریبرد و ز  شیو دوباره به جلو خم شد. سرش را پ 

واسه   هخور  یقدر زود به هم م  نیآخه دختر خوب، تو که حالت ا

 نبال ما؟ د یایم  یش ی پا م یچ

که داشت لبانش    ی دست او را عقب براند. در حال  کیبا    نایآدر 

  ی حال غر زد: برو عقب احسان، حالت بد م  ی ب  کرد، یرا پاک م

 شه...

حالم بد بشه،    زایچ  ن یبا لبخند گفت: مگه من توام که با ا  احسان

اگه روز تا مر  یروده    اتیمحتو  یمن  نب  ضیبزرگ ده    نم، یرو 

 شه...  یاصالً روزم شب نم
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لبش خشک   یالهه، رو   یصدا  یبا بلند شدن دوباره    لبخندش

 شد. 

 ست؟یحالت خوب ن زم؟یشده عز یچ یوا -

 یا  ده ی فا  یمحل  یکرد و دست به کمر زد. ب   یدندان قروچه ا 

  یمخش اسک  یرو  ی دختر امروز قصد کرده بود حساب  نینداشت. ا

 برود. 

 ؟ شما  دیسالم دکتر معروف، خوب-

بر زبان احسان    یجور  شیلیتر شد. فام لبخند الهه هم کمرنگ 

  نیاش کند که ا  ی شده بود، که حد خودش را بداند و حال  یجار

 .  پسنددیدر لحنش را نم یکیهمه نزد

 د؟ یسالم ممنون، شما خوب-



 

203 
 

  ینور چراغ برق باال  ریرا ز  نایآدر   یخم شد تا چهره    یبعد کم 

 .ندیسرشان، بهتر بب

دراز   کمیباال تو اتاق من    میبر  یذخوایم  زم؟یعز  یشما چطور  -

 ؟یبکش

هم صحبت    نا یکلمه با آدر  کیکج و کوله کرد. هنوز    یاحسان لب 

ا را  پدرش  کار  اتاق  داشت  که  بود،  م  نیچن   نینشده  رخ   یبه 

 .دیکش

 ... میبر  دی ممنون خانم دکتر، حالش بهتره، ما با-

با  ییبود که گو  یطور   لحنش اش  باشد.    دیجمله  داشته  ادامه 

جمله او را بهتر بشنود.    یشانه خم کرد که ادامه    یالهه سر رو

برگشت. دستش را به   نایتوجه به او به سمت آدر  ی احسان اما ب

 سمت او گرفت.
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عز  - بر  زم، یپاشو  آرت  هی  میپاشو  و  رها  به  بعد    م یبزن  نیسر 

  ی رو دوا نم  یبودنت درد  نجایتو احال    نیبرسونمت خونه، با ا

 کنه... 

او بزند و راهش را    ردستیخواست محکم ز  یدخترک دلش م 

ح برود.  و  تمام    ک یکه    فیبکشد  داشت  کنجکاو  چشم  جفت 

م را  و دیبلعیحرکاتشان  گذاشت  احسان  دست  در  را  دستش   .

  نشییبه آن زد که چشمان احسان گرد شد و لب پا   یچنان چنگ

هم ته    یچشم غره ا  نا،ی.آدردیدندان برد تا از درد آخ نگو  ریرا ز

 حرکت ناجوانمردانه اش چسباند و به سمت الهه برگشت.

مشغول بودم شما رو   دیشما؟ ببخش  یسالم الهه جون، خوب  یوا-

 نشناختم... 
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نترل کند. لبخند الهه احسان لب به هم فشرد تا خنده اش را ک 

 هم رنگ غضب گرفت. 

ا  زیببخش عز  زم؟یعز  یجون، خوب  یسالم آدر  یوا-   نجا یدلم، 

 نتونستم همون اول بشناسمت...  کیتار

به هم فشرده اش    یگفت و لبها  یلب آره ارواح عمه ت  ریز  نایآدر 

 یدو نفر را چند بار نی. دوئل ادیبه باال کش یارا به طرز مسخره 

ها بود  که مشخص بود. مدت  نهیآدر  فیبود. تکل  ده ی به چشم د

 ی برا  ش،یبایو ز  یخواستن  یزاده    ییدا  نیقلب ا  دانستیکه م

صورت   یماده، رو  یپشه    کی  شین  یکه به جا  یتپد. جور  یاو م

.  دیفهمی داد اما حرف حساب الهه را نم  یاو هم واکنش نشان م 

دکتر بهزاد معروفِ معروف. فوق تخصص مغز    یدختر ناز پرورده  

 مارستانیب  ک یاعتبار    ییکه نامش به تنها  یاو اعصاب کار کشته

ا  یگریبود. اگر وقت د  و آن دو را در    ستادیا  یم  یبود، گوشه 
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اما االن زمان آن کار    کردیگرفتن، تماشا م   شهیحال اره دادن و ت

که بود  خسته  قدر  آن  اعصابش  و  مغز  االن  دلش    نبود.  فقط 

 بخوابد.  ریدل س کیخودش را به خانه برساند و  خواستیم

 منتظرمونن...  میی. دام یبر  دیخانم دکتر، ما با  دیببخش -

 سر تکان داد. یالهه با لبخند مصنوع  

 ... دیوقتتون رو گرفتم، خوش باش دیببخش -

 هر دو تکاند و از آنجا دور شد.  یبرا یسر 

  ی زنه انگار بچه    یبا من حرف م  یجور  هی  ،یر یکبیا  یدختره    -

 جونم...  یجونم... کوفت آدر یدوسالم، آدر

 نگفت که طفلک... یزیخوب توام. چ یلیخ-

ا  او را    یبازو  ریجمله دست ز  نیاحسان با گفتن  انداخت و  او 

 وادار به حرکت کرد.
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 ؟یدوستش دار-

ک  اش،  جمله  با    لویک  لویپشت  بود.  نهفته  حرکت   کیبغض 

 را از دست او درآورد و عقب رفت. شیبازو

دار- چقدر دیمعلومه که دوستش  م   وونم ی. من  تو  از  او    ی که 

قدر    نیزنه، ا  یمدام غر نم  ست،یپرسم. اون خانم دکتره، بچه ن

شم، چه   یزنه که من که دخترم محو صداش م  یقشنگ حرف م

 ی نم  مارستانیب  یتو رو هم تو  یتو. تازه به قول بابا آبروبرسه به  

 بره... 

. پشت به احسان کرده و تند تند  فتدیمانده بود اشکش راه ب  کم

. احسان سر تکان داد و با دو گام بلند  زدیو حرف م  رفتیراه م

او حلقه کرد و سرش   یخودش را به او رساند. دست دور شانه ها

س  به  پشت  از  وسعت    خود  ی  نهیرا  لبخندش  .  افتیچسباند. 
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روز او را تمام   کی  نکهیا  ربود. از تصو  فیبغل و نح  یادیدخترک ز

برا . با دو دست  دیخند  ثانهیخودش کند، لبانش خب  یو کمال 

مهارش کرد و محکم به خود فشرد. لحن تب دارش، گوش او را  

 .سوزاندیم

دخترا  - ه  یتموم  بشن  جمع  که  هم  قرار    چکدومشونیشهر 

 زینکن عز  تیخودتو اذ  یمن بشه، پس الک  یکوچولو  یآدر  ستین

 دل احسان...

                                             

و باال    نییآشپزخانه نشسته بود و دفتر و دستکش را پا  زیم  پشت

شد. دخل    ی کرد، کالفه تر م  ی م  یبررس  شتریکرد. هر چه ب  یم

که برداشته   یی . وام هاخواندیوجه با هم نم   چ یو خرجش به ه

  ختنشیکه رها مشغول ر  یتازه دم  ی بود، کمرشکن بود. عطر چا

آ لبش  به  لبخند  و  خورد  دماغش  به  تنهاوردبود،  رها    ش ی. 
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فقط حواسش   کرد،ینم  ی. از نظر خودش کار خاصگذاشتینم

زندگ  و  خانه  هوا  یبه  و  حال  و  ولشوهر  یاش  بود  خبر    یش 

  ی به قول خودش کوچک، چه حس خوب  ی کارها  نینداشت هم

در    ی او وقت  دنی د  ی کند. حت  ی م  ریبه سراسر وجود عماد سراز

توانست   یبود، م   ذاو مشغول آماده کردن غ   دیچرخ   یآشپزخانه م

 باشد.   یزندگ یبایز یمعن

ورق    نارویا  نقدریا  یبخور، خسته نشد  یی چا  هیعماد جان،    ا یب-

 ؟یزد

داشت،    ی را از چشم بر م  نکشیکه ع   یدفترش را بست و در حال  

وام رو جور   نیاگه نتونم ا  اد،یازم بر نم  یکار کنم؟ کار  یگفت: چ

 ره، بعد نوبت خونه است... یکنم مغازه از دستم م

 نشست. زیو پشت م  دیعقب کش یا ی صندل رها
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راه حل هم به فکرم    هیفکر کردم عماد،    یلیچند روز خ  نیمن ا-

راجع بهش فکر کن  یکه دلم م   دهیرس اول خوب  بعد    ، یخواد 

 ... ینظرتو بگ

کرد.    کیاش نزد  ی نیرا برداشت و آن را به ب  ش یعماد فنجان چا 

ناخودآگاه چشم بست    د،یچیاش پ   ینیب  ریعطر خوش هل که ز

 گفت.  یهوم

 حواست با منه عماد؟ فکرمو بگم؟ -

عز  - بب  زم،یآره  بگو  شماست.  با  کمال  و  تمام  چه    نمیحواسم 

 ؟یقراره منو از زندان نجات بد  یطور

 مگه زندان هم داره؟ -

مو    یگفت: اگه نتونم بده  یالی خ  یشانه باال انداخت و با ب  عماد

 ... گهیمثل منه د ییبدم، چرا که نه؟ زندان واسه آدما
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گم رو    ی ه من مک  یحتماً کار  دی جور شد با  ن یپس حاال که ا-

 ... کنمیمخالفتت رو هم قبول نم ، یانجام بد

 ... میکنیشما فکر تو بگو، راجع بهش صحبت م زم، یباشه عز-

سرفه    با  کرد.  حلقه  فنجانش  دور  را  دستانش    ی کوتاه  یرها 

کرد که قرار   یرا صاف و حواسش را متمرکز به جمالت  شیصدا

 بود بر زبان براند. 

به من   هیو ارث  هیبعد فوت شهروز دوتا آپارتمان به عنوان مهر  -

  ی حدود هشتاد متره که م  شی کیمونده.    ی که االن خال  دهیرس

  گهیراحت به درسش برسه و د الیخوام بدمش به احسان تا با خ

اون    ی ها  فتیهمه ش  نیا برنداره،  بزرگتره، صد و    ی کیفشرده 

  نیبه ا  متشیهست. ق همباشه، نوساز و لوکس    دی با  یاه مترپنج
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ها رو  از وام  ی کیبا فروشش بشه    کنم یفکر م   ی رسه ول  یخونه نم

 کرد و سند خونه رو حداقل آزاد کرد...  هیتسو

 تموم شد؟  -

. رها حس  دادیبود و حالت صورتش دلخور نشان م   یلحنش جد 

  شنهادشیشود تا او به درست بودن پ   ی پاپ   شتریکرد الزم است ب

 فکر کند. 

که االن به   یدون  یگوش کن عماد جان، خودت بهتر از من م-

ا نم   نیخاطر  بانکه  گرو  مغازه  و  خونه  سند  فکر    ی تون  یکه 

که الاقل مغازه    م یکن  یکار  هیبه نظرم بهتره    ،یفروششون رو بکن

  ی م  فروش،  یبرا  شیحفظ بشه، اگه سند خونه آزاد بشه و بذار

  ی هم از دست نم  روکارت    یجور   نیا  ،یمغازه رو نگه دار  یتون

با فروشش عالوه    کنم یبزرگه. فکر م   ی لیما خ  یخونه برا  نی. اید
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کوچکتر برامون    یرهن خونه    یهم برا یپول  هیوامات،    هیبر تسو

 مونه...  یم

جور فکر بکر    کیرها    شنهادیبه فکر فرو رفته بود. پ  قاً یعماد عم 

 بود.  یادیز  گرید   یهمه از خود گذشتگ نیاما ا  آمدیبه حساب م

جور  یهمه    - چه  من  فقط  درست  رو    د یبا  یحرفات  لطفت 

 جبران کنم؟

  یخانواده هم وقت   هی  یعماد، تو  می خانواده ا  هیما    ،ی چه لطف  -

 کنن...  ی همه باهم حلش م  ادیم  شیمشکل پ  هی

 به دو طرف تکان داد.  یعماد سر 

تونم زندان رفتن رو تحمل    یمن م   ست،یدرست ن  نینه رها، ا  -

سو استفاده کنم    تیاز تو و دل رحم  یجور  نیکه ا  نیکنم اما ا

 رو اصالً... 
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دست او    یعماد، دست رو  یرو  ش یحرف ها  ریشادمان از تاث  رها

 گذاشت.

 ینمامه که  عماد، سهم من از آرامش خانواده  ستین  یدلرحم  -

رو   نیخدا آرت م،یبحران رو رد کرد هیخوام به هم بخوره. ما تازه 

اگه االن خوب و سرحال  ده،یبه ما بخش به لطف    ی خود تو هم 

  نا یآدر  م،یروبرو بش  دیتنش جد  هیخوام دوباره با    یخداست، نم

  شرفتشیپ   یرو  یلیط خونه خی کنکور داره، آرامش مح  گهیسال د

 ...می ذاره، حرفمو گوش کن و بذار با هم از مشکالت بگذر  ی م  ریتاث

لخت    ی. موهادیعماد دست آزادش را چند بار به کف سرش کش 

مشک رو  یو  تا  هآمدیم  ش یابروها  یاش،  حل  چی.   ی برا  یراه 

مال م  یدیشد  یمشکل  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  به    کرد،یکه 

  یوسوسه کننده بود. دست  داًیرها شد  شنهادیو پ   دیرسینظرش نم

رها، اگه    باشهنه چندان خوب گفت:    ی و باحال  دیبه چانه اش کش
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. فقط  میکن ی کارو م  نینکردم هم  دایپ   یا گهیتا آخر هفته راه د

 زنم...  یاز مغازه رو به نامت م یسهم هیخونه، من  یدر ازا

رها که دهان به مخالفت باز کرد، دستش را باال گرفت و او را به  

 وت دعوت نمود.سک

ا  یچینه رها، ه  - که کمکت رو قبول کنم.    هیتنها راه  نینگو. 

  گهی به هم بخوره، البته حاال د  م یخواد آرامش زندگ  ی منم دلم نم

 بره...  نیآرامش از ب نیمطمئنم با وجود تو محاله ا

از  شتریگذشت ب  یو دست رها را به لبش رساند. هر چه م  گفت

ا به  زندگ  دیرس  یم  جهینت  نیقبل  در  رها  حضور  و    یکه  او 

است که موظف است قدردانش باشد. رها    یفرزندانش همان نعمت

  ی نم  غیدر  ی از خودگذشتگ  چی از ه  ذشانیآرامش و زندگ  یبرا
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سال با هم بودنشان    ستیدر طول حدود ب  ی که نازل  یکرد. کار

 انجام نداده بود. 

                       

شانه خم    یرا رو  و سرش  دیکوب  نیرا دوباره به زم  شی پا  نایآدر

 کرد.

 خونه...   امی دم قبل برگشتن عماد ب  ی تو رو خدا رها جون، قول م  -

اطالعات    چیکه ه  یشرکت در مهمان  یاز حدش برا  شیب  اصرار

  ی اش نداشت، کم کم داشت عصب  یبرگزار  یاز چگونگ  یدرست

 کرد.  یاش م

  اد، ینم  کیبابات زودتر از    یدون  یخودت م  زم، یجان، عز  نایآدر  -

  ،یایب  رونیاز ب  یکه تو بخوا  ستین  ی نصف شب ساعت  ک یساعت  

 شه... ی م ی عصبان یلیبابات بفهمه خ
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خواد بفهمه آخه؟ مگه    ی . از کجا میشورشو درآورد  گهیاَه، د-

 کنه... یوسط دهن لق   نیا یکیکه  نیا

و سر   دیکش یگفت و نگاه پر سوءظنش را به او دوخت. رها پوف  

دنده و سرتق را    کیدختر    نی باال گرفت. واقعاً مانده بود جواب ا

تازه بند خورده   یخواست رابطه    یدلش نم   یچه بدهد. از طرف

از سو و  را خراب کند  نگران  گرید  یشان    ی به جا  ی هاینگران 

جشن    کی  رودیکه م  یمهمان  گفت یم  نایعماد بود. آدر  یپدرانه  

نگاه دزد اما    ی گریحرف د  شی ها  دنیتولد ساده دخترانه است 

چند   نیوقت هم در طول ا  چی . هم سن و سال او نبود. هزدیم

فکر کردن به    یسال عمرش، جرئت دروغ گفتن به عادله و حت

را نداشت اما آنقدرها هم ساده    ی آنچنان  ی ها  یشرکت در مهمان 

 دختربچه را بخورد.  خترد کینبود که گول 

 ببردت...  ادیباشه برو، فقط اجازه بده زنگ بزنم احسان ب-
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پر نور شده بود،    یاولش حساب  یکه با جمله    نایبرق چشمان آدر 

برق اشک را هم    یحت  یجمله اش، خاموش شد. لحظه ا  انی با پا

بود    ی احسان تنها کس  آمدیکوتاه م  د یااما نب  دیدر چشمان او د

  نا یکنترل کند. آدر  یدختر سر به هوا را کم  نیتوانست ا  ی که م

تما منتظر  و  داد  تکان  سر  ا  ستنها  دنبال  ستادیاو  به    افتنی. 

که از او فاصله گرفت، متوجه حرکات تند انگشتان او    اشیگوش

تمام    ناینبود. آدر  ی بیو غر  بیعج   زیشد. چ  یگوش  یصفحه    یرو

فضا در  را  چند    یم  یمجاز  یوقتش  که  انگار  نه  انگار  گذراند. 

 ی . صداندازدیبا غول کنکور پنجه در پنجه ب  دی با  گرید  یصباح

  ی هرچه فکر منف  د، یچیپ   یپس از دو بوق، در گوش  کهاحسان  

 شد.  یگان ی ذهنش با یپستو نیبود در گوشه تر

دا  - زن  خوب  ییسالم  خانم،  عمه  عجب   یرها،  چه  جان؟  بانو 

 ما رو منور کرد...   یشما گوش یشماره 
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 زم؟ یعز یسالم احسان جان، خوب-

قدر ناز داره که    ن یصدات ا  زم،ی عق، هزار بار گفتم به من نگو عز-

 ندازه...  یم زونیآو یدخترا  نیا ادیمنو 

 ادب، خجالت بکش بچه...  ی ب -

پاره شده بدبخت. بعد هم مگه دروغ م  دم یکش  نقدر یا  -   ی که 

من اگه    کنه؟یتحمل م  تویدور  ی چه جور  چاره یگم؟ موندم عماد ب

 داشت...  ییصدا نیزنم همچ

 

 نه؟  ای  یکن  یاحسان تمومش م-

 . دیچیپ   یچند ضربه به دهانش در گوش دنیکوب یصدا 

 ... دییتمومش کردم. حاال امرتونو بفرما ای آ آ آ، ب-
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  یایاد بره جشن تولد دوستش، گفتم اگه بشه بخو  ی م   نا یآدر  -

 ...شیبرسون

 موقع؟  نیا ؟یبره مهمون -

 نشدم...  فشیباور کن هر کار کردم حر-

  ی از من م   یهست ول   تیدونم خودت حواست به زندگ  ی رها م  -

 خودتو بده نکن...  ره،ی بهش بگو از عماد اجازه بگ یشنو

 ... زهیبشه و اوضاع بدتر به هم بر یترسم بهش بگم عصب یم  -

شه، عماد اونقدر دخترش رو دوست    ی نمیچینگران نباش ه  -

گه، باهاش صحبت کن بعد به من    یبخواد نه نم  یداره که هرچ

  ی ول  فتمیشد خبرشو بهم بده، من امشب ش  یزنگ بزن هر چ

رو به هر جا    نایآدر  اد ی از بچه ها ب  ی کیسپرم به    ی رو م  نیماش

 خواد برسونه...  یکه م



 

221 
 

 ... رمیگ یباشه احسان جان، باهات تماس م -

و حساب   او خداحافظ  یهنوز درست  آدر  یبا  بود که    نا، ینکرده 

 .دیبه دست از راه رس یگوش

 خواد با شما صحبت کنه... ی رها جون، بابا م ایب-

  شتر یب  نایآرام و خونسرد آدر  ی. چهره  دیباال پر  شیابروها  جفت

 از او گرفت.  ی را با مکث کوتاه ی. گوشکرد یم  یته دلش را خال

   زم؟یعز یسالم رها جان، خوب -

 ؟ یسالم ممنون، شما خوب-

 ه؟ یچ یمهمون نیا هیمنم خوبم خانمم، قض -

 بهت نگفت؟  نایمگه آدر-

  اد یتا ب  یهم گفت که به احسان زنگ زد نیگفت، ا  ییزایچ  هی  -

 ببردش...
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ول-  زدم  زنگ  ش  یآره  ماش  فته،یظاهراً  م  نیگفت  به    یرو  ده 

 برسوندش...  اد یدوستش ب

خونه و    امیسر م  هیخودم    ،یخواد مزاحم اون بچه بش  ینه نم  -

 دم در باشه...  گهیربع د هیبهش بگو  رسونمش،یم  ییجا هیتا 

را   یمهم  نیموضوع به ا نکهیحالش به مراتب بهتر از قبل بود. ا 

 ی افزود. طبق خواسته    یدلش م   یاز عماد پنهان نکرده، به خوش

با او    یمحسوس  یحاضر شد و با دلخور  عیسر  یلیخ  نایعماد، آدر

و دوباره    د یکرد. به پشت چشم نازک کردن او خند  یخداحافظ

شد که عمادد سرگرم رو    ی م  یهفته ا  کیبه آشپزخانه برگشت.  

فروش   ی اش بود. آپارتمان او به تازگ  ی به راهه کردن اوضاع مال

 ی انسته بود سند خانه را آزاد کند. فروش خانه ارفته و عماد تو

شرا سخت آن  یخانه    ژهیو  طیبا  مراتب  به  کار  تا    یترها  بود. 
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  یشد رو  یوقت داشتند و م  یعماد، چند ماه   یوام بعد  دیسررس

 آن حساب کرد.  متیق یفروش به موقع و رو

                                         

نبود. بارها    نایاز آدر  یتا آمدن عماد نمانده بود اما خبر  یزیچ

ماند و از    جوابیاول ب   یهاهمراهش را گرفت. تماس  یشماره  

تلفنش خاموش شد. اگر دستش به اپراتور آن    ش، یساعت پ   کی

م  یسو رو  د،یرس  یخط  را  خال   یحرصش  تلفن  کردیم   یاو   .

د. برخالف  کر  م را گ  ش یهمراهش که به لرزه درآمد، دست و پا

  ی زد. خوش  ی چشمک م  یگوش  یاحسان رو  یتصورش شماره  

 اش به دل شوره بدل شد. 

 الو، احسان جان...  -

 ؟ یسالم رها، خوب -
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 تصور او بود. نیهم ا د ی. شادیلرز ی م شیصدا

 شده؟  یسالم، چ -

 اومده؟  نایآدر-

 ...ستین ینه هنوز که خبر-

  ی دونم چ  ی . نمنایرم دنبال آدر  یخدا... رها من دارم م  یوا  -

 ...یکن عماد رو آروم نگه دار ی سع ی شده ول

 شده؟  ی مگه چ -

که    ینفر بهم زنگ زد. ظاهراً مهمون  هیدونم. االن    یدرست نم-

نفر    هی.  یرفته مختلط و مورد دار بوده. بردنشون کالنتر  نایآدر

 فهمه... بره دنبالش، فقط دعا کن عماد ن د یبا

دنبالم    ایب  یخوایکنم االن؟ م  کاریخدا، من چ  یخدا، وا  یوا  -

 باهات؟  امی که منم ب
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م  - بو  ینه، خودم  عماد  باشه  تو حواست  فقط    هینبره،    یی رم 

 ... یدم که انگار باهاش رفتم مهمون یبهش نشون م یجور 

 خبر نذار...  ی باشه، باشه فقط منو ب -

 خونه... ارمش یتو نگران نباش، زود م زم،یباشه عز -

و ذکر    رفتیرها شروع شد. راه م   یتلفن قطع و رژه رفتن ها 

شستند.   یچرک را م  یعالمه رخت حساب کی. در دلش  گفتیم

ه  م   ینگاهش  ساعت  ز  افتادیبه  تکان  ها  عقربه    ینم  یادیو 

کردنش را به    ریدانست د  ینبود. نم  یخوردند. از عماد هم خبر

شود و احسان  ازکرد همان لحظه در ب یشر. دعا م ای ردیبگ ریخ

از آن وارد شوند. نگاهش رو  حیصح  نایو آدر حرکت    یو سالم 

  د یکل  دنیچرخ  یساعت خشک شده بود که صدا  یکند عقربه ها

 . دیدر قفل به گوشش رس
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 احسان برو خونه، من خوبم... -

 مونم...   یم نجایامشب ا یاگه اجازه بد ،ییخستم دا-

. عماد هم با آنها بود. تصور حال بدش  ختیر  ن ییرپایدلش هر 

هم دردناک بود. لحنش آرام بود اما شک داشت واقعاً آن قدرها  

 آرام باشد. 

 برو تو...   ایب-

و    ستادیوارد شد. رها سرپا ا  ه یجلوتر از بق   ری سر به ز  ینایآدر 

خانواده اش را به نظاره نشست.    ی ورود لشکر شکست خورده  

ز آدر  یلب  ریسالم  ا  نایگفت.  آن  یلحظه  گرفت.  باال  که    یسر 

  شیچند ساعت پ   ی نایبه آدر  یشباهت   چیبود، ه  ستاده یا  شیروبرو

پخش    یحساب  ششینداشت. چشمانش ورم کرده و قرمژ بود. آرا
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را مضحک نشان م بار    ش ی. لب هادادیشده و چهره اش  چند 

 آنها خارج نشد.  نیاز ب یاتکان خورد اما کلمه

مادرانه بود که دستانش را از   یاراد  ریعکس العمل غ   کی  دیشا

آدر و  ب  نا یهم گشود  آغوشش دعوت کرد.    یکالم  چ یه  ی را  به 

را رها و به    فش یبود. ک  نایتر از عکس العمل او، واکنش آدرمهم

  ر یوش او انداخت و زخودش را در آغ   یسمت او پرواز کرد. جور 

او و حلقه کرد و او را   تنزد که رها دستانش را محکم دور  هیگر

 به خود فشرد.

سبک شدن نداشت. اگر به او فضا    الیخ  نا یآدر  نیبغض سنگ 

 . دیبار  یو م دیبار یتا فردا صبح م  د یدادند، شا یم

 ... زمیآروم باش عز -
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نشده که، فقط من دختر هفده ساله ام    یزیآره آروم باش، چ  -

 کردم... داشیپ   یقانون یرو از پزشک

رو  ش یعماد صدا  فر  ی را  و  داد  و  انداخته  کرد.    ی م  اد یسرش 

بود تا در صورت انفجار خشم   ستادهیقدم عقب تر ا  کیاحسان  

 دست به کار شود.  عیعماد سر

  ن یکردم که دخترم از حاال سر از ا  ی من خاک بر سر چه گناه  -

تولد بهار، چه    یرم مهمون  یم  ی مگه تو نگفت  اره؟یجور جاها در م

 کردن؟   داتیبا اون وضع پ  ال،یتو اون و یجور 

پ   صورتش  یقلب  یاش متورم بود. از حمله    یشانیسرخ و رگ 

گذشت. نگران تکرار آن حال بد    ی نم  ی ادیقبلش مدت ز  ی دفعه  

 بود.



 

229 
 

لرزه.    ی داره م  یبچه چه جور  نیا  نیآروم باش تو رو خدا، بب-

 گذشت...  ریخدا رو شکر که بخ

دهن باز    نیخواست زم  ی گذشته، فقط دلم م  ریآره... آره بخ  -

 ... دمیکنه و برم توش از بس خجالت کش 

بود که احسان فرصت   یآنقدر ناگهان   نایحمله اش به سمت آدر 

ود،  رفتار ب نینکرد. رها که انگار منتظر ا دایواکنش نشان دادن پ 

 انداخت. نایاو و آدر نیخودش را ب

 عماد؟   یکن  یم کاریچ-

فرو    شیموها  نیدور خودش زد و دو دستش را ب  یچرخ  عماد

  شه ی خواست از ر  ی که انگار م  دیآنها را به عقب کش  یکرد. جور

نفر تمام وزنش    کیگرفت.    ی. دلش داشت آتش م اوردیدر شان ب

او انداخته و قصد خفه کردنش را داشت. نفسش   ی  نهیس  یرا رو
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و قصد کنار    بودزنده شده    شیبرا  یاآمد. خاطره  ی سخت باال م

پلک ها  از پشت  پدر  ش یرفتن  نداشت.  م  یرا  به    د ید  ی را  که 

  ی دخترش بگذرد. دست رو  ری افتاده بود تا از خ  شیدست و پا

 کرده باشد.  ینفسش کمک ی به تنگ د یتا شا دیکش شیگلو

نکرده سکته    یخدا  یجور   نیا   ،یتا آروم بش  نیبش  ایعماد جان ب-

 ... یکن  یم

زد.   هیآن تک  یمبل پرت کرد. سرش را به پشت  یرا رو  خودش

 یم  شتریو ب  شتریاش لحظه به لحظه ب  نهیس  یسوزش قفسه  

 . دیلرز یزد و م  یکز کرده و هق م یگوشه ا  نایشد. آدر

 ...ستیحالت خوب نبخور  نویا ای عماد جان، ب-

را از دست رها  وانیقرص و ل  ی چشم باز کرد و با لبخند کمرنگ 

ا توان  بود.  را داشت که تک تک   نیگرفت. خشمش کم نشده 
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بکوبد و از هزار تکه شدن   نیدور و برش را به زم   یها یشکستن

 شان لذت ببرد. 

که    یخواست  یزینبودم؟ کم گذاشتم؟ چ  یمن برات پدر خوب  -

آوردم؟ جا ندادم؟ چ  یبر  یخواست  ینه  اجازه  کردم که    کاریو 

و سر از اون جهنم    یامشب با نقشه و کلک سرم رو کاله گذاشت

 ؟یدره دراورد

 ... دیببخش -

کلمه را گفت. عماد    کی  نیهم  انش ی پا  یهق هق ب   نیب  نایآدر

 زد.  ی دردناک شخندین

. از امشب  تیجوون  یبه خوش  دمت یبابا، بخش  ینایآدر  دمیبخش  -

کسم حق نداره    چیه  ،ی کن  یهر جور دلت خواست زندگ  یآزاد

وقت   چیه  گهیفقط د ؟یکرد ی م کاریو چ یازت بپرسه کجا بود
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درد داره از دخترت رو دست   یلینمال، خ  رهی سرمو ش  یجور  نیا

 ...یبخور

آدر  یصدا  هق  م   نایهق  کتک  اگر  شد.  قطعاً    خوردیبلندتر 

ا از  جلو    نیدردش  بود.  روکمتر  را  سرش  و   ی  نهیس  یرفت 

 دردناک عماد گذاشت. 

 تکرار نشه... گهید  دمیبابا قول م دیببخش -

 ریچشمانش را باز نکرد. از دخترش دلگ  ی تکان نخورد، حت  عماد 

داشتن و بزرگ کردن او از جانش    ی. براادیز  یلیخ  یلیبود، خ

 گذاشته بود. هیما

  م یتمام زندگ  یخانم، برو که امروز به اندازه    یبرو بخواب آدر  -

 ... یسربلندم کرد
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عز- عصبان  زم،یپاشو  االن  بابا  اتاقت،  تو  برو  فردا صبح   ه،یپاشو 

 شه...  یبهتر م زیهمه چ

م  نایآدر  از جا برخاست. تمام تنش  اگر  دیلرز  ی با کمک رها   .

بدتر از آن که از    ییو بال  دندیرس  یم  رترید  قهیچند دق  نیمامور

کشت    ی آمد، حتماً خودش را م  ی سرش گذشته بود، به سرش م

. تصورش هم کشنده بود.  ندیعماد مهربانش را نب  یتا شرمسار

ب  یجا را لمس کرد، م   شیپ  ی که ساعت  یماریدستان    ی تنش 

  ی وقت م   ی کل   د یخواست. با  یم   ی دوش طوالن  کیسوخت. دلش  

که سپهر   ی گذاشت و بارها و بارها تن و بدنش را از کثافت مهمان

  ی کرد. در دلش کل   یبه او قول پاک بودنش را داده بود، پاک م 

نثار او کرد. احسان از همان لحظه که او را در آن وضع    راهیبد و ب

دوستان   جمع  در  غم    یاکلمه  د،ید  خودشو  نزد.  حرف  او  با 

ها  یقیعم تو  ته  آن  مچشما  یدر  سوسو  جور   کیزد،    ینش 
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او بلند کند اما    یکشنده. اجازه نداده بود عماد دست رو  یدیناام

دانست او چقدر    یو نم  دیدزد  یهم نکرده بود. نگاه م   تشیحما

  ی را بدهد ول  ش یاینگاه مهربان اوست. حاضر بود دن  کیمحتاج  

بود که او   یزیاحسان را داشته باشد. احسان تمام آن چ  بتمح

 طلب داشت.  ایاز دن

                       

 احسان؟ ستیتو ن ییاون دختر دا-

مدت کوتاه حداقل    نیدختر زار و نزار که در ا  نیبود. ا  خودش

ک آدر  لویپنج  بود،  کرده  کم  بود  یکوچولو  نایوزن  لبخند او   .

  ک یچند روز،    نیدر ا  زد و از جمع دوستانش جدا شد.  یکمرنگ

احوال    یایرو شود. دورادور جوبار هم حاضر نشده بود با او روبه

که    ی داشت. لطف  ی گرید  یفلط  دنش یناخوشش از رها بود اما د 

  نایکه از آدر  یبیخود خواسته از آن محروم شده بود. فکر به فر
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 یبا عادله، حال خوش  شیروزها نیا دیجد یریخورده بود و درگ

شگذاشتینم  شیبرا سنگ  شی ها   فتی.  م   ترنیرا  داشت،    ی بر 

او    ستاد،یکه ا  نایآدر  یمنحرف شود. روبه رو  یفکرش کم  دیشا

انداخت، فکرش را هم   ریگفت و سر به ز  المخسته س  یبا صدا

 هیچند ثان  یحد دلتنگ شده باشد. به اندازه    نیکرد که تا ا  ینم

تاب و مشتاق در    ی نگاهش کند. چشمانش ب  ریوقت داشت تا س

توقف    یتوقف کرد. بد جا  ییاو چرخ خورد و جا  یبای صورت ز

  یی اش، درست همان جا   ینییپا  ینییراست لب پا   یکرد. گوشه  

علت   ک یکه تنها   یکبود شده بود. کبود یبه شکل محسوس هک

که به چهره   یشیبد دخترک از آراتوانست داشته باشد. حال  یم

گره    ش یگلو  ریز  یکبود  دنیبا د  شی مشخص بود. ابروها  نداشت،

 کور خورد. کاش ان قدر دوستش نداشت.

 ؟ یکن  یکار م ی جا چ نیا-
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دانست دختر   ی اما نم  ،یگفت. خشک و دوست نداشتن  نامهربان

در حسرت هم روزهاست  ب  نیمقابلش  و  محبت    یلحن خشن 

شالش را پشت    یهول و دستپاچه گوشه    نایسوخته است. آدر

گوشش زد و با من و من گفت: خوب... خوب... دلم برات تنگ 

 شده بود... 

 .دیصدادار احسان، عمق جانش را خراش شخندین 

 ؟یواسه من دلتنگ بود یمطمئن-

قلب خودش هم آتش گرفت تا بتواند به طرف دوستانش اشاره  

 کند.  کالمش را به جان دخترک فرو  شیکند و ن

 که؟ ستیاونا ن  نیفرد مورد نظرت ب اناً یاح -

سپهر از پشت    بتیناخودآگاه به آن سمت افتاد. ه  ناینگاه آدر 

ه و  متوسط  قد  بود.  مشخص  هم  ب  ی رو  کلیسر    نیفرمش، 
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اش، وصله ناجور بود. اشک چشمانش   یدوستان الغر و استخوان

  د یرحمانه دلش را شکست و راهش را کش  یزد. احسان ب  شترین

 تا برود. 

 احسان تو رو خدا...  -

توپ   کی  یبه بزرگ  یو چشم بست. بغض  ستادیاحسان در جا ا 

خواست دخترک را    یبسکتبال راه نفسش را بسته بود. دلش م

را در آغوش ببارد اما    ش یها  یو دلخور  رد یمحکم در آغوش بگ

 غرورش بد شکسته بود.

خرم   یدوباره تونست  د یمدت بگذره شا  هیبرو و بذار    انا،یبرو آدر-

 ... یکن

 ه؟ یچ  گهیخرکردن د ه؟یچه حرف نیا-
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به    مارستانیب  یاحسان سر باال گرفت. چشم چرخاند. محوطه   

شلوغ و پر رفت و آمد بود. اکثر افراد   ،یساعت کار  انیخاطر پا

  ی را برا  شیموضوع دست و پا نیو ا  شناختندیاطرافشان او را م

 بسته بود. ، یآشوب درست و حساب کی به راه انداختن

برو خونه   نا،یآدر  ستیحرف زدن ن  یبرا  یاالن اصال وقت خوب- 

 لطفاً... 

که بند مچ دستش شد، انگار صاعقه به جانش زد.    انایآدر  دست

 یو با صدا  دیکش  نایانگشتان آدر  نیاز ب  ی دستش را با حرکت تند

محل کار منه و    نجایا  یفهمینم  ه؟یچه کار  نی: ادیغر  یخفه ا 

 من آبرو دارم؟

نفهمم که فقط واسه    ی دختر بچه    ه یفهمم. اصال من    ی نه نم  -

 کنم...  یدردسر درست م هیبق
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ا  با  ا  ن یخوب،  بود.  موافق  اش  جمله    کیدختر    ن یقسمت 

. اشک  یدردسرساز به تمام معنا بود. دردسرساز و دوست داشتن

توانست   ی ود. منب  کیقابل تفک  گر دیاش حاال از هم    ینیو آب ب

ق برانگ  با یز  ی  افهیبه  ترحم  با    زشیو  و  تن    ک یبخندد  دست 

 داشت.  هیتنب  هب  ازیفش را به آغوش بکشد اما دخترک نینح  یادیز

ده بار زنگ    یروز  ؟یچند روزه جواب تماسمو نداد  یدون  یم   -

مونن،    یهمه نخونده م  امامی. پ ید  یبار هم جواب نم  هیم اما  زنیم

تونم    یمو ملیمدت تو خونه موندم، شانس آوردم تعط  نیتمام ا

از کنارم   یجور  هی.  رهیگ  یام م  دهیتو خونه بمونم. عماد به کل ناد 

که هوامو داره،    یخونه شم. تنها کس  یله  یشه انگار وس  یرد م

  ی جواب اونم درست حساب  یبا عماد صحبت کرد ول  یرهاست. کل 

نداد. من اشتباه کردم، خودم هم قبول دارم. سپهر بهم گفته بود 

سرت    ه، یدردسر  ی ب  یمهمون تو  بود.  شده  تموم  امتحانات  تازه 
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نداشت وقت  من  واسه  و  بود  درگیشلوغ  هم  عماد  و    نیآرت  ری. 

رو گفت، وسوسه    یمهمون  ی  ه یسپهر قض  یبود. وقت  هاشیبده

 دونستم...   یشه، نم  یام عوض م   هیرم و روح  یشدم. فکر کردم م 

. سر درد دل  ماند یو جمله اش ناتمام م  د یهق امانش را بر  هق

اش    نهیاحسان اما تازه باز شده بود. با کف دست چند بار به س

 . دیکوب

و    رونیمنو ببر ب  یبه من گفت  یمن واسه تو وقت نداشتم؟ ک  -

اگه    یمن حت  ، یدون   ی م   یمن نه آوردم؟ خودت بهتر از هر کس

  هی  ی و انجامش ندم. چرا وقت  یبخوا  یزیباشم محاله تو چ  فتمیش

بار قبول    هیبار، فقط    هی  از تو   ری همه مقصرند غ   یکن  یم  یاشتباه

واستا. من اون شب   یکرد هک  یکار  یو پا ی کن که اشتباه کرد

جا به  من  شکست.  عماد  کمر  خجالت.  از  مردم  بار    یهزار 
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ر عماد محاله  کردم دخت  ی هردومون جلوش آب شدم، چون فکر م

 به من و باباش دروغ بگه... 

در جان دخترک برپاست.    یچه ولوله ا  د یفهم  ی و نم  گفتیم  او

داشت.    یدی . احساس ضعف شددیلرز  ی به وضوح م  ش یدست و پا

که زنده    یچند روز بود تنها به اصرار رها چند لقمه غذا، در حد

م  لحظه خوردیبماند،  نفهم  یا.  ز  دیبعد    ش یپاها  ریچه شد که 

پشت به او کرده    انشد. احس  دهیکش  نیو تنش به سمت زم  یخال

  شیلب ها  یرا بر رو  شگریددست  دستش را به کمر زده و    کیو  

به عقب    د، یکه به گوشش رس  نایافتادن آدر  ینگه داشته بود. صدا

برا د  یر یجلوگ  یبرگشت.  او  خوردن  صدمه  بود.    ریاز  شده 

سرش روان   ریاز خون از ز  یکی ه و رد بارافتاد  نیزم  یجسمش رو

بود اما    دهی اش کم ند  یعمر کار  ررا د  ییصحنه ها  نیبود. چن
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 نشیتر  زیعز  توانستیرا م  نایبا همه آنها فرق داشت. آدر  یکی  نیا

 بداند البته بعد از رها. 

 ؟یکارش کرد یچ-

افتاده    یصدا  از کار  انداخت.    یسپهر اعصاب  بدنش را به کار 

 بخورد.  شینایبه تن آدر قینارف نیمحال بود اجازه دهد دستان ا

 خوره سپهر...  یدستت بهش نم -

دن  غ   ا یدن  ا یلحنش  و  حرکت   رتیخشم  از  که  سپهر  داشت. 

 . دیرساند و سر او را در آغوش کش نایخودش را به آدر ستاد،یا

 خانوم...  یمنو آدر نیچشماتو باز کن. بب زمیجان، عز نایآدر -

 حرکت ماند.   ی و ب  ده یبه هم چسب  نا یآدر  یبود. پلک ها  ده یفا  ی ب 

 دکتر...  یرو برانکارد آقا مشیبذار نیاجازه بد -
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ها    مارستانیچند سال بود عمرش را در ب  از خودش بدش آمد 

  یو نم ستادهیاش اسر دختر مورد عالقه یگذراند و حاال باال یم

 انجام بدهد؟   دی دانست چه کار با

او،   یچشمان بهت زده    یبرانکارد گذاشتند و جلو  یرا رو  نایآدر

بردند.   اورژانس  طرف  به  را  ا  کیبرانکارد  کنارش  .  ستادینفر 

که او به   ییکرد هوا ی. آن قدر که حس مکینزد یادیز ک،ینزد

 . ردیگ یتنفس خودش را م یکشد، جلو یم نهیس

شه.   یزود خوب م  تییاحسان جان، حال دختر دانگران نباش    -

 ناز و اداها دارن... نیوقتا از ا یدختربچه ها بعض

غضب ناکش را که به الهه دوخت، دخترک حساب کار   چشمان

  ن یدر ا  یی . گوعقب رفته و شانه باال انداخت  ی دستش آمد. قدم

ب ا  یم  شتریفاصله جسارتش  کردن    جادیشد. آدم دعوا و تنش 
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  ی نینثار ب  یخواست بتواند مشت  یلحظه دلش م   ن یدر ا  نبود اما 

از حرصش    یکم  دی الهه بکوبد، شا  یتازه عمل شده    یعروسک

 شام بود.   یهمانیاز افراد حاضر در آن م یکیشود. او هم  یخال

به لوس بودنش نداشت. حال االنش از ادا    یربط  نایآدر  تیوضع

ا  اشیشانیپ   یبودن گذشته بود. حداقل خونه رو   ی را م  نیکه 

 گفت.

                       

همکاران و دوستانش که دورش جمع شده و هرکدام    یحلقه    از

خارج شد و پشت سر   دادند، یم   نایحال بد آدر  لیدل  یبرا  یادهیا

آدر حامل  پ   نایبرانکارد  افتاد.  راه  هابه  دلشوره  تمام    ش، یشت 

  نا، ینبود که نداند آدر  ی عماد از همه پررنگ تر بود. کس  ریتصو

و آزرده باشد، محال است   لخورجان عماد است. هر چقدر از او د

عماد را چند روز    ی. طعم زهر دلخور ازاردیاو را ب  یاجازه دهد کس
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زمان  ش،یپ  پا  یدرست  آگاه  شی که  داخل  بود،    یرا  گذاشته 

را از دور    ش یها  اد یفر یبود و صدا  ده ی. عماد قبل از او رسدیچش

  ی پشت تک تک کلمات  یداد چه درد  صیو تشخ  دیشد شن  یم

 ن یاست. عماد آن شب با او هم سرسنگ  یراند، جار  ی م که بر زبان  

  ی که دخترش با آن وضع ناجور، در مهمان  ن ی. اکردیبرخورد م

باروت ساخته   یشده بود، از عماد انبار  ریاز دوستان او دستگ  یکی

. از  ندازدیبزند و آتش به جان او ب  یجرقه ا  ی بود. منتظر بود کس

و   هزار  به  بنا  هم  خودش  موقع  خ  لیدل  کیهمان  به    ال یکه 

کرد اما حاال    ی م یکم محل  نایخودش درست و به جا بود، به آدر

خبر از همه    ی هوش و ب  یب   نایکه آدر  یالحظه  نیو درست در هم

خودش را به باد سرزنش گرفت.    ی تخت افتاده بود، حساب  یجا رو

 داد.   یبه او و حال بدش م شتریحواسش را ب د یبا
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رو  کیبار  رد تصو  نا،یآدر  یشانیپ   یخون  که    یریهمان  بود 

برانکارد که    کیخوراک    توانستیم عمر عذاب وجدانش باشد. 

و کنار   د یبکش قیماورژانس شد، نفس ع  یاز اتاقک ها ی کیوارد 

  نا،ی. حضورش باعث شد پرستار همراه آدرستادیاتاقک ا  یورود

او    دیاز ضعف شد  اننش  نایباز نگه دارد. ظاهر آدر  مهیپرده را ن

  ی داشت. فشار خون هفت و قند خون پنجاه و چهار، ضعف جسمان

به بهبود حالش    یوصل شد تا کمک  شیکرد. دو سرم برا  دییاو را تا

با  م  د یباشد.  خبر  هم  عماد  را    دادیبه  جانش  ترس  اگر  البته 

بگذرد.    یبه آسان  رشیبار از سر تقص  نینداشت. شک داشت عماد ا

به دل  نایجان آدر نبود که هر بار  ربط    کیکه    ی لیکه بادمجان 

  نایآدر یشانیگرفته شود. خون پ  یبه احسان داشت، به باز  ییها

از سالمت    گرین چسبانده شده بود. حاال د پاک و زخم کوچک آ

کم و  شده  مطمئن  م  الش یخ  یو  بود.  با    یراحت  توانست 
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  ستیخبر حال بداو را به عماد و رها بدهد. ل  یکمتر  یشرمسار

شماره عماد    یو باال کرد. هر بار رو  نییرا چند بار پا  نشیمخاطب

. مطمئنا حرف  دیرس ی و به رها م رفتیو باز باال م  کرد یوقف م

عماد را نداشت.    یزدن با رها راحت تر بود. او تعصبات پدرانه  

 رها را گرفت. یکرده و شماره  کدلهیدل 

                       

بود که در طول چند ساعت گذشته، مجبور    ییطرف خط رها  آن

بود. پسر    ی را ساکشن کند. کار وحشتناک  نیشده بود دو بار آرت

 ی اش اجازه    هیترشحات ر  دا یبود اما حجم ز  اریکوچکش هوش

ساکشن را وارد    یداد. هر بار که لوله    یبه او نم  یتنفس راحت

داد. ذره ذره درد او    یمو رها جان    زدیاو هق م   کرد،یدهان او م

و عماد شکر   انا یآدر  یکه رابطه    ینشست. از روز  ی به جانش م

گوشه   داً یشد  انا یرو به راه نبود. آدر  اد ی آب شده بود، اوضاع خانه ز
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  ی . دلش منیو افسرده شده بود و عماد سر شکسته و غمگ  ریگ

درست و   گاهیکند اما هنوز جا  یگریانجیآن دو م  نیخواست ب

هم به اندازه    نیآرت  طیبا شرا  ی . مراقبت از کودکنداشت  ی درمان

رشد    یبود. جسمش هر روز به جا  ریبر و وقت گ  یانرژ  یکاف 

تحلکر ا  یم  لیدن،  و  م  نیرفت  تر  نگران  را  کرد. شک    یرها 

 نیبا هم  نیرا تحمل کند. آرت  دی شوک جد  ک یداشتم عماد بتواند  

  یشد. صدایعماد محسوب م  ی زندگ  د یام  مار،یجسم رنجور و ب

اش که بلند شد، دستکش را از دست خارج کرد    یگوش  ی  برهیو

 را برداشت. احسانش پشت خط بود. یو گوش

 ؟ یسالم احسان جان، خوب-

 و عماد خوبن؟ نیآرت ؟یسالم ممنون، تو خوب -

 شت؟یاومد پ  نا ی. آدرمیما همه خوب زم، یآره عز -
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با کم  یجمله    را  ب  ی آخرش  لرز  و  م  انیترس    دیترس  ی کرد. 

به   نایآدر  ی هماهنگ  یرفتن ب   انیاو هم در جرکه    نیاحسان از ا

 شود.    یاست، شاک مارستانیب

 ... ی اومد، ول-

 ؟ یچ ی: ولدیپرس یشتریشد با استرس ب یسکوتش که طوالن 

آدر  -  ک  نایرها،  و حساب  یاز  انقدر   یدرست  نخورده؟ چرا  غذا 

 شده؟ فیضع

لرزان برادرش زجرش   یاز اعماق قلبش بود. صدا  دیکه کش  یآه

 داد.  یم

  ینایآدر  گهی برگشت، د  یکه از مهمون  ی بگم؟ از اون شب  ی چ  -

دم. عماد    یدو قاشق غذا به خوردش م  ، یکیقبل نشد. به زور  

افتاده رو دنده   اون جوونه،    ی بهش م  یلج، هرچ  یهم    ه یگم 
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از خونه   نایشدن آدر دارینداره. صبح قبل ب دهی کرده، فا یاشتباه

تونه    ی که فقط م  ونهخ  ادیم  یجور  هیآخر شب    رون،یزنه ب  یم

شده   یخودش رو به اتاقش برسونه بس که خسته است. حاال چ

 مگه؟

اون    ییحرفا  هی  م،یکرد  یصحبت م  میداشت  نجا،یاومد ا  نایآدر-

از حال رفت. قند و    هیخواستم جوابشو بدم    یزد، من م  دفعه 

  مارستان،یاومده بود ب  میبود. شانس آورد  نییپا  یفشارش حساب

نکرده بره تو    ییممکن بود خدا  دمیکه من د   یوگرنه با اون قند

 کما... 

                       

 االن... االن حالش چطوره؟-
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ز  - عماد خبر   ی شه لطف کن  ی سرمه، م  ریبهتره،  به  و خودت 

نگو، حالش که روبه راه شد،    یچیبهش ه  یخوا  یاصالً م  ای   یبد

 خونه...  ارمشیخودم م

 خوبه احسان؟ یمطمئن -

عز  - و    زم، یآره  قند  و  بشه  تموم  سرمش  نباش.  نگران  خوبه، 

 خونه...   ارمشیفشارش رو دوباره چک کنم م

بفهمه    یورج  نیا  دیفکر کنم اگه به عماد بگم، بهتر باشه، شا-

 ... نهیسنگ یادیدر نظر گرفته، ز نایکه واسه آدر یهیتنب

تا بفهمه حال دوردونه اش خرابه،   ؟ی شناس  یمگه تو عمادو نم  -

مطمئن   نای. بذار از حاال آدررهیگ  ینکرده قلب خودش م  یخدا

 کنم.  یو با عماد هم صحبت م ارمش یبشم، خودم م
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بهش باشه   یلیفقط حواست خ  ،یدون   یباشه، هر جور صالح م-

 ها... 

 حواسم هست رها جان، حواسم هست...  -

آدر  یرو  حال  به  جمعش  چون   دیتاک  نایحواس  داشت، 

شود. تماس که    یراحت نم  ها،ی راحت  نیرها به ا  الیخ  دانستیم

  ی تازه. به قصد جمع و ضدعفون  یدلواپس  کیقطع شد، رها ماند با  

وسا آرت  ل یکردن  بر  نیمخصوص  جا  سرگاز    یجهذیخاست. 

  چشم.  ندیکه به جانش افتاد، باعث شد دوباره بنش  یوحشتناک

.  دیچرخ  ی دور سرش م  ا یگرفت. دن  شیها   قهیبست و دست به شق

  شیب  یکرد. خستگ  یحال را تجربه م  نیبود که گهگاه هم  یمدت

حال   نیعلت ا  توانستیچند وقت، م  نیا  یها  یاز حد و کم خواب

لحظه باشد.  انجام    یابدش  با  را  سرش  بود.  بهتر  حالش  بعد 

از هر   رتریگذشت، د   یم  ریاش گرم کرد. زمان دروزانه  یکارها
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آمدن عماد آن قدر    کردیروز. نگاهش مدام به ساعت بود. دعا م

 به خانه برسند.    نایوقت باشد که احسان و آدر رید

پخت.   نایآدر  یبرا  یاش، سوپ مقو  یتمام استرس و حواسپرت  با

در    یمورد عالقه    یقورمه سبز  بار گذاشت.  را  عماد  و  احسان 

به   فونیآن را کم کرد، زنگ آ  ریبرنج را که گذاشت و ز  ی قابلمه  

باز کرد.   را  در  و  رساند  آن  به  را  با عجله خودش  آمد.  صدا در 

آورد. شک داشت بتواند    لبشلبخند بر    نا،یاحسان و آدر  ریتصو

د خونسرد  دنی با  برا  یعماد،  و  کرده  حفظ  را  حال    یخودش 

 نزند.  هیگر ری درهم و برهم او ز یآشفته و زندگ

                       

  ی نشست و نگاهش کرد، که نفس ها  نایسر آدر  یقدر باال  آن

  ی دخترش منظم شد. خواب خواب بود. چسب کوچک گوشه  

  یمثل خار درون چشمش بود. هزار بار خودش را برا  اش،یشانیپ 
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م ب  یحلکم  و  اگر    نیا  ی ها  یتوجه  یها  کرد.  لعنت  مدتش، 

  ر یبود، امروز از گود افتادن ز  یبه دختر کش م  شتریحواسش ب

گونه اش، آن قدر مبهوت    یاستخوان ها  یزدگ  رونیچشمانش و ب

 شد.   ینم

 د؟یخواب-

کش  صورتش  به  م دیدست  ز  دیترس  ی.  نم  رها  و   ریبرگردد 

 .ندیچشمانش را بب

 ... دیاالن خواب نیآره، هم -

و از جا برخاست.    دیباالتر کش  یکم  نایآدر  ی  نهیس  یپتو را رو 

وقت نکرده بود لباس عوض کند. دل و دماغش را هم نداشت.  

شلوارش گذاشت و به طرف رها رفت. با هم از    بیدست در ج

 اتاق خارج شدند. در را که بست روبه رها زمزمه کرد. 
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ک  - برامون  یتا  بد  پشت  بد  چ  اد؟یب  قراره  آرامش   یواسه  به 

 م؟یرسینم

 و باال کرد.  نییآن پا یاو را گرفت. دستش را رو یرها بازو 

 یلیهم خ  نایبرو استراحت کن عماد جان، خدا رو شکر حال آدر-

اون جور    نایبهش باشه. آدر  شتریاز امروز حواسمون ب  دی بهتره. با

به تو    شیشکنه. وابستگ  ی. زود م ستیده، محکم ن  ی که نشون م

کنه   یفکر م  د،یکن یشما که بهش توجه نم اده،یو احسان هم ز

 ... دهیبه آخر رس ایدن

با    نایکنم؟ آدر  یمحل  یبه نظرت واسه من راحته به دخترم ب  -

 سوال برد... ریمنو ز تیاون کارش غرور و شخص

بعض   نایآدر- سالشه.  هفده  فقط  عماد،  است  از   یبچه  رفتاراش 

تاثاح  یرو تحت  راحت  م  ری ساساته.  بارهیگ  ی قرار    شتریب  د ی. 
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ا باشه.  بهش  مون  واسه    هیتنب  یجور   ن یحواس  کردنش، 

 نداره...  یچیهردوتاتون جز آزار ه

  ش یبا دقت به حرف ها  یکرد. جور   ینگاهش م   رهیخ  رهیخ  عماد

. خم  د یبلعیداد که انگار داشت تک تک کلماتش را م   یگوش م

گوشه   و  ا  یشد  قلوه  ا  یلبان  بوسه  ها    یرها  نشاند. المصب 

  کرد، یزدند. هرجور حساب م  یبدجور داشتند به او چشمک م

  یباز ماند. عماد لبخند  مهیگذشتن از آنها کار او نبود. لبان رها ن

ازش بگذرم. هوش   شد یاصال نم  ی ول زم،یعز  دیزد و گفت: ببخش

 و حواس برام نذاشته بودند... 

ز  یچشمک  و  مثل    ریزد  شد.  اتاقش  رها،دوارد  مبهوت  نگاه 

ب  شه،یهم و    یب  یدردها  نیتسک   توانستیم  یخبر  یخواب 

 درمان روحش باشد. 
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را چرخ  یهاکوچه پس کوچه  تمام پ   دهیشهر  سواره،    اده،یبود. 

زن  یتنها و حت با  اما در  یهمراه  آرامش کند  بود  از   غیکه قرار 

. هنوز و  دیکشیو قلبش شعله م  سوختیآرامش. تنش م  یاذره

ب آشنا  یاز ده ساعت، صدا  شتریبا گذشت  زدن  نفس   یینفس 

  ی. دلش براکردیتاب و توانش م  یو ب  دیچیپ یگوشش م  یتو

 یداش گهگاه خوو وجدان خفته   د یکشیم  ادیدوباره داشتنش فر

کرده بود.    یگانیرها را در اعماق ذهنش با  ری. تصودادینشان م

محال بود بتواند تا حد    کرد،یاگر به او و نگاه معصومش فکر م 

 برود.  ش یاو، پ  یبرا  نیگزیکردن جا دایپ 

بساط بزم امشبش را جور    اش،یمیاز دوستان قد   یکیبه کمک   

جا  تا  و  نوش  ییکرده  داشت،  جا  نشد.   یدنیکه  مست  و  خورد 

شهر   نیا یهااز خانه یکیسقف  ریز یبرود زن  ادشی خواستیم
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مادرش را  یچشم به راه او نشسته است. فراموش کند فرزندان ب

 .استته منت آن زن، تنها گذاش  یب  یهامحبت دیبه ام

مان معصوم آن زن، هراس داشت.  از به خاطر آوردن چش  یحت

بگ  دی ایب  ادشی  دیترسیم آتش  وجدانش  و  شعله  ردیاو هست   .

  تا یبکشد و تا اعماق وجودش را بسوزاند. تمام شهر را گشت و نها

جلو  را  بود.    دایپ   یاخانه  یخودش  همان  جَلد  کفتر  که  کرد 

بود و حاال   اشطرفه  کی  یهاشاهد عاشقانه  یکه عمر  یاخانه

زدن دل  دور  یبرا  شیهاشاهد  و  زن  یداشتن  از  که   یکردن 

 موت یبود. نفس داغش را فوت کرد و ر  شیبرا  ایزن دن  نیترحالل

لبانش نشست.    یناخواسته رو  یدر را در دست گرفت. پوزخند

  لیو پولش را تحو  فروختیخانه را هم م  نیا  دی روزها با  نیهم

شد، احساس    اده یکه پ   نی. از ماشدادیم   ایزن دن  نیترمعرفتیب

ط   شیپاها   کردیم ندارند.  مس  یجان  تا    یباق  ریکردن  مانده 
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ها  به پله  یالجان او نبود. خودش را به سخت  یساختمان کار پاها

ذره شعور   کیپله آوار شد. حاال که با آن    نیاول  یرساند ک رو

  دوکه از سر گذرانده ب  یسر شبش به اتفاقات  یمانده از مست ی باق

دهان باز کند و او را ببلعد.    نیزم  خواستیدلش م  کرد،یفکر م

م رها  ا  دیفهمیاگر  است،    نیدر  او چه گذشته  بر  ساعت  چند 

  ی تا پا  یابانیزن خ  کیبا    دیفهمیمحال بود او را ببخشد. اگر م

  یفرزندانش مادر  یبود بماند که باز برا  دیرفته اسن، بع  دنیلغز

 کند. 

                       

 گذاشت رفت.  یاومد  ریمنتظرت موند، د   یاحسان کل -

ب  یسخت  تکان انتظار  ا  داریخورد.  اما  را داشت  به   نکهیماندنش 

 سرعت خودش را به او برساند، دور از انتظارش بود. نیا
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کرد خودش را   یو سع   دیبه صورتش کش  ی نشست. دست  صاف

 جمع و جور کند.  

 بود؟  نجایسالم، مگه احسان ا -

  نجا یرفت. آره ا  ادم یقدر نگرانت بودم که سالم    ن یا  دیببخش  -

 . یخودت دعوتش کرد ش یبود. چند شب پ 

 دعوتش کنم؟  دی من؟ من چرا با -

 همراه بود.  یرها با مکث طوالن  جواب

مهم  ،یچیه  - بستین  یموضوع  پاشو  بگ  ه یباال    ا ی.  و    ریدوش 

 ... یکرد یرو اده ی ز کنمیبخواب. فکر م

شرمنده شد. رها    آورد، یم  شیکه حال ناخوشش را به رو  نیا  از

عقب رفت و ناگهان    ی به قصد برگشتن به داخل ساختمان قدم

توجهش را به خود جلب کرده بود. چند پله    یزیبرگشت. انگار چ
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پافاصله از عماد نشست. ح  کیآمد و    نییشان را    نیپله باالتر 

  دیو سف  یآب  یقهی  یرو  ییآمد و جا  شیحرف زدن، دستش پ 

 عماد را لمس کرد.  راهنیپ 

  دن یآدم تک پر  دمیکه با شهروز ازدواج کردم، فهم  یهمون روز  -

  ک یبه    تونستینبود البته به نظر من اما نم  یا. آدم هرزهستین

نداده،    یزن  چ یقبل من دل به ه  گفتینفر وفادار بمونه. خودش م

م هم  زندگگفتیراست  عشق  تنها  من  ول  شی.  فقط    یبودم 

م که  جور  اون  نبودم  بلد  بودم.  اوج  یعشقش  به  خواست 

دخترا دوست  مثل  نبودم  بلد  جورواجورش    یبرسونمش. 

داشت که از من بر    بیو غر  بیعج  یببوسمش. هزارتا خواسته 

دو شب تختخوابش   ،یکی  یبرا  تونستمی. من ته تهش ماومدینم

وسک بودم گه فقط  عر  هیاش پر کنم. بعد اون براش مثل  رو واسه

نگام م  دشید  یذاشتم جلو  یم  دیبا در    وقتچی. من هکردیو 
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شهروز بدون اطالع   وقتچیشهروز نبودم اما ه  یهاخوابه حد هم

که منو در   کردینبود. به نظر خودش به من لطف م  یمن با کس

  ی بودم. تنها شرط  ی. منم راضداد یهاش قرار متمام رابطه  انیجر

 حالل باشه.  یهابود که رابطه  نیا ذاشتمیکه براش م

 امشب تو حالل بود؟ ی: رابطه دیسکوت کرد و بعد پرس یلخت

که شک داشت   دیباال آمد و به طرف او چرخ  یعماد جور  سر

گردنش جا به جا نشده باشند. نگاه رها اما به صورت   یهامهره

 نییرا نشانه رفته بود. عماد سر پا  اشقهی  یرو  ییعماد نبود. جا

 اشقهی  یکه به شکل دو لب رو  یتوانست قرمز  یآورد و به سخت

نگاه    ی. رودیکش  ی قیعم  آه . چشم بست و  ندینقش بسته بود را بب

خانه بودند  کردن به چشمان رها را نداشت. چند ماه بود که هم

خودشان    یبقا  یخانه که برابود. دو هم  نیشان همتنها رابطه  یول

و بس. رها ساکن    نیهم  کنند،یهم کمک م  یگریتالش و به د



 

263 
 

شده و تمام لحظات قبل از خواب عماد با خلوت کردن   نیاتاق آرت

نازل چشم  دو  نازل گذشتیم  یبا  ماه    ی.  از شش  بعد  امروز  که 

گوش  ،ییجدا داخل  فقط  و  گرفته  کش  یتماس  بود.    دهینفس 

برده بود. دلش    غما ی  تنفس عماد را به  یها هم، هواهمان نفس

  نیهم  یباشد. برا  ی نازل  اد یاش با رها به  رابطه   نیاول  خواستینم

  ی کی  یکرد. به خانه  یرا عمل  دیکه به ذهنش رس  یحل  تنها راه

رفت و خودش را با مشروب خفه کرد. بعد    اشیمیاز دوستان قد

  میآشنا شد و تصم  ی چشم آب  یهمان دوستش با دلبر   شنهادیبه پ 

شب را با او به صبح برساند. تا    ش، یوفایب  یچشم آب   اد یگرفت به  

و    دیاش هم رفت. با او همراه شد. بوسکردن خواسته   یعمل   یپا

اما    دهیبوس اوج   نتوانستشد  در  برود. درست  او  با  را  راه  ته  تا 

از مهلکه   انتیخ  یخواسته شدنش توسط آن زن، پسش زد و 

 .ختیگر
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پو  - کلفتمن  استم  از  فهم  نهیتر  با  که    ی کس  انت یخ  دنیکه 

دو    یکی  یا. من چند سال هفتهرمیامه، بماسمش تو شناسنامه

کردم. براشون بساط بزمشون   یی رایشوهرم پذ  یشب از مهمونا

از شوهرم بودم. شب تا صبح    اشونیرو حاضر کردم. شاهد دلبر

تصورشون    جور،شکل نا  ک یتختم کز کردم و به هزار و    یگوشه 

 که مرد، شوهرم بود.   یکردم اما آخرش اون

 نکردم رها.   انتیمن.... من خ -

رو  رها دوباره  را  انگشت شصتش  لب کش  ینوک  لبخند دیرژ   .

 بر لب نشاند.  یآلودبغض

خوردم، مست  ینتونستم. هرچ ی... ول یکه نخوام، نه ول نینه ا -

 تونم وجدانم رو خاموش کنم. نشدم که ب
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خود به خود درست    اشه یاز نظر من، فکر به انجامشه. بق  انتیخ  -

بعد حتما موفق    ینگران نباش دفعه  ،یبار نتونست  نیشه. ا  یم

 . ی ش یم

دامن او    نیی. دست عماد که بند پاستادیسر پا ا  یشخندیبا ن  و

 مکث کرد.  یدور شدن از او کم یشد، برا

 . دونمیتو نم یگذشته یاز زندگ  یچیمن ه -

 . ی که بدون یدینپرس -

 ؟ ید یم حیبپرسم، توض -

 و باال کرد. نییسر پا نانیبا اطم رها

 . یاز گذشته خبر داشته باش د ی. بایآره، حتما. مثال شوهرم -

 و بهم بگو.  نیپس بش -

 .ستیحالت خوش ن -
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ن  -  هیهمون    خوامیبشنوم. م  خوامیم  ستیچون حالم خوش 

 هم از سرم بپره...  یذره مست

پله نشست. به جلو خم شد و کف دو دستش را    یدوباره رو  رها

 به هم چسباند. 

 ام بگم؟ گذشته یاز کجا -

 .کنهیاز هرجا که غم قلبت رو کم م -

از آن قرمز  رها درخت   یرو  ییکشنده گرفت و به حا  یچشم 

 ماند.  رهیخ اطیح یخرمالو

تحمل اوضاع خونه واسه من از قبل هم    ،یتو ازدواج کرد  یوقت   -

. هر بار هم که اعتراض کردیم  تمیاذ  یلیتر شد.  عادله خسخت 

. رسول نبود. اکثرا سفر بود  خوردیچوبش رو احسان م کردم،یم

  یکه برا  یبه عادله. اون روزا تنها راه  سپردیو من و احسان رو م
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درس خوندن بود.    د،یرسیم  نظرمچشم عادله نبودن، به    شیپ 

به کارم نداشت. احسان   یکار  افتاد،یعادله اگه چشمش بهم نم

که خبر   ی. روزافتادینم  ریما دوتا گ  نیو ب  موندیهم ازم دور م

مدرسه  د،یرس  ینازل  مانیزا بودم.    زهوشانیت  یمن  قبول شده 

م راه  مدام  بود.  خوشحال  صدقهو    رفتیعادله   یقربون 

جوررفتیم  اشه برادرزاد بچه  ی.  و  زن  تعر  یاز    ف یعمادش 

زهر    میقبول  ینیریدل منو آب کنه. ش  خواستیانگار م  کرد، یم

اش از خونه رفت. برادرزاده  یپرستار یشد. عادله همون شب برا

استفاده از   تیکه نبود، من، رسول و احسان نها  یااون دو هفته 

سه    کیکوچجشن    هی. رسول برام جشن گرفت.  م یوقت رو کرد

نفر    هیارزش داشت. چون    یلی من خ   یبرا  ینفره. کوچک بود ول

سخت  دیفهم چقدر  من  ا  یبرا  دمیکش   یکه  تو  شدن   نیقبول 

 مدرسه.
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 حرفش را قطع کرد. یبا لبخند عماد

ما بود.    ی. عادله چند روز مهمون خونه ادمهیاون روزا رو خوب    -

تونس  ینازل عادله هم    م،ی. از حق نگذردیت ازش کار کش هم تا 

مر آدر  یجور  هی.  کردیم  یدارض یخوب  به  حسرت  نگاه    نایبا 

بود بهش وابسته بشه   دهیترس ی که نازل  دیرسیو بهش م   کرد یم

دار نشدنش، آه  بخاطر بچه  دیترسیدور بشه. م  نایو نتونه از آدر

 . اد یما ب ینایسر آدر یی بکشه و بال

داداشش    یگفت: فقط مونده بود سر نازدونه    یشخندیبا ن  رها

 که داشتم ازم سلب بشه...  یذره آرامش هیتا همون   ادیب  ییبال

چه گفته   د یتازه فهم  د، یخودش د  یعماد را که رو  زیآمهیگال  نگاه 

 اش نهفته بوده است.پشت جمله  یو چه منظور زشت
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 زیقدر سر همه چ  ن ینداشتم. عادله ا  ی شرمنده، منظور خاص  -

 اتفاق تازه رو دارم.  هیداده که مدام ترس  ریبهم گ

رفتارش بهش تذکر دادم    ن یبه خاطر ا  شهیمنم هم  ،یحق دار  -

و    یول است  ه  یمی قد  ینهیک  هیعادله  دلش    یجور  چیکه  از 

 . رهینم

رسول د  یتو هم معتقد  - و  عادله  باعث شدم  دار بچه  گهیمن 

 نشن؟

بد قدم بودن    یهیقض  نیعلومه که نه، هزار بار بهت گفتم. ام  -

 عادله هم توجه نکن.   یرو فراموش کن. اصال به حرفا

عمره    هی.  ستین  هایراحت  نیانجامش به ا   یگفتنش راحته ول  -

دار نشم.  بچه  گهیو د  رنیهام بمبچه  ی تو سرم خونده تو باعث شد
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به دن  گهیمدام م  تو    شدی و رسول مجبور نم  یاومدینم  ایاگه 

 من زنده بودن. یتنهام بذاره، دوقلوها

 همراه بود.  یبا قطره اشک تلخندش

دوقلوهاش    یکاش جا  کنمیهزار بار آرزو م  یخبر نداره که روز  -

 . دمی دیبودم و تولدم رو نم

  ش یهاگونه   یرو  یبه اجازه نداشت. جور  ازیاشک، ن  یبعد  قطرات

انگار غم   را    ییو تنها  یصحبتهمیعمر ب  کیراه گرفته بود که 

. مست دی. عماد چند بار دست به صورتش کشدیقرار است بشو

 خواست یخواب خودش را مآلود چرا. دلش تختنبود اما خواب 

که تمام اتفاقات امشب و    ی. خوابنیخواب به شدت سنگ  کیو  

که    یی و ببرد. از خاطر خودش و رها  دیامروز را از خاطرش بشو

 . هایپر شده بود. پر از تمام سخت تش یظرف تش،یبا تمام مظلوم
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. سنم  ادمهیاون روزاشم    یاما سخت  دم یمن به عادله حق نم  -

 جه یو نت  رفتنیعادله و رسول چقدر دکتر م  ادمهی  ی نبود ول  ادیز

شتن برگ  ینیریجعبه ش  هیروز رسول و عادله با    هی.  گرفتنینم

  یلیاعصاب من رو نداشت، اون روز خ  وقتچیخونه. عادله که ه

ذاشت. اون روز خبر اضافه یخوشحال بود و مدام سر به سرم م

 مون رو بهم دادن. به خانواده د یعضو جد هیشدن 

کوتاه   با  بخوا  یآه  رو  راستش  داد:  ا  یادامه  از  خبر    نیاصال 

زندگ  تو  من  نشدم.  جا  یخوشحال  رسول،  و    یخاص   گاهیعادله 

ذره   هیشون، مطمئنا همون  به خونه  دینداشتم. با اومدن عضو جد

 شتر ی. بکردیم ری. عادله اما رو ابرا سشد یم  غیمحبت هم ازم در

  شهیم  تیکه چقدر اذ  دم یدیرسول بود. م   یخونه به عهده  یکارا

رسول   ی ود، براش بس بود. وضع مالب  یکه عادله راض  نیاما هم

اش از کارش اخراج  روشن فکرانه  یهادهیخوب نبود. به خاطر ا
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رو هم نداشت. مجبور   رشیشده بود و همون حقوق بخور و نم

  د ی بود شبانه روز کار کنه تا دخل و خرجش با هم بخونه. من با

بازم    ی ول  داد یکار کردن بهم نم  ی. عادله اجازهخوندمیدرس م

م در  رو  خودم  خرج  بود  جرآوردمیهرجور  در  دورادور   انی. 

بودم.    یضیمر رسول  ن  هیداداش  خونه  رسول  حال  ومدی شب   .

 یلیشکمش خ  یعادله اصال خوب نبود. پنج ماهه باردار بود ول

رو    نایآوردم. ا  یسر در نم   ادیتر از حد معمول بود. من که زبزرگ

. اون شب عادله تا صبح  گفتیمدام به عادله م   ها هیاز همسا  یکی

. صبح روز بعد حالش  دیچیتو خونه راه رفت و از درد به خودش پ 

خبر بدم. عادله    هاهیاز همسا  یک یبدتر شده بود. منو فرستاد تا به  

برد خبر  مارستانیب  میرو  بازم  هم  یاما  نشد.  رسول  قدر   نیاز 

خش  تو ب  دادنیداداشش. منو راه نم  یکه رفته خونه  دونستم یم

. داغون بود. تو  دیزنان. پشن در بخش نشسته بودم که رسول رس
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اون حال ند  م،یزندگ  یهاتمام سال تو  بودم. بعد    دهیرسول رو 

ند  کل دمیاونم  با  وقت  ی.  بخش،  داخل  رفت  برگشت    یالتماس 

رد شد   من  یبود که از جلو  جیقدر گ  نیازش نمونده بود. ا  یچیه

  ی رو  مارستانیب  یافتادم. تو محوطه . پشت سرش راه  دیو منو ند

 . هیگر رینشست و زد ز یصندل هی

 به چشمان منتظر رها به اتمام رساند.   رهیرا خ اشجمله 

عادله سقط شدن. ظاهرا دوقلو باردار بود. بعد    یهااون روز بچه  -

 دار نشد. بچه وقتچیاون هم ه

 اومدم....  ا یمنه که بدموقع به دن ریتقص نایا یو همه -

تقص  هی چه حرف  نیا  - معلومه که  نبوده. همه  ریرها؟   نا یا  یتو 

تو مسبب    ی بود که به هم ربط داشت و پشت هم افتاد ول  ی اتفاقات

 .ینبود کدومشونچیه
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 .کنهینم یفکر نیعادله همچ ی ول -

که    یمهم خودت  کنه؟یم  یکه عادله چه فکر  کنهیم   ی چه فرق  -

 . یخودت رو قبول داشته باش د یبا

 از جا برخاست.  حوصلهیب رها

از    یلیوقته تو هم امشب خ  ری پاشو عماد، پاشو برو بخواب. د  -

 .یخسته شد ی حساب ،یدیخودت کار کش

 رها باور کن....  -

توام   ی. اصال من چه کارهینکرد  انت یباور کردم، تو به من خ  -

خ بهم  باشه  مهم  برات  فقط    ا ی  یکن  انت یکه  تو  و  من  نه؟ 

امیاخونههم خوب    نوی.  سع  ادیمن  هم  تو    ادتیکن    یگرفتم، 

 .یتا ته خط بر ی تونیتر مراحت  یجور نیبمونه. ا

 زنگ زد.  ی امروز نازل -
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جا  شیهاقدم سر  شد.  شوک   شیمتوقف  زد.  خشکش 

ز  ش یهادهیشن قدر  چه  اد یآن  نداند  که    د یبا  ی العملعکس  بود 

 نسبت به آن نشان دهد. 

  یمن صدا  یول  افتادین  میگوش  ینگفت. شماره هم رو  یچیه  -

 . مطمئنم خودش بود. شناسمیهاشو م نفس

 ؟یشد ییهوا نیپس واسه هم -

زن   ک یکه    ماندیم  یابه دردنامه  شترینبود، ب  یسوال  اشجمله 

خ  رهیخ سند  ب  انتیبه  روکند یم  انی همسرش  نگاهش  آن   ی. 

ز  یلکه  اشک   ه،یکر  یادیقرمز  به  دوباره  چشمانش  بود.  مانده 

پلک زدن، رو  یگریدرشت د  ینشست. قطره اش گونه  یبدون 

عماد    یه. چاندیچشمانش کش  ریدست ز  ی. با لبخند تلخختیر
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قفسه س از شرم  دیچسب  اشنه یبه  بود  مانده  کم  بست.  . چشم 

 رها آب شود. نیچشمان غمگ

و بدتر از هر بار. هر چه خودش را به آن راه   شتریزده بود. ب  گند

لکه  زد،یم س  نیننگ  یآن  راه   ، یمحکم  یلیمثل  به  را  سرش 

  ی بدهد و به قول  حیتوض  یاگر کم  کردی. فکر م گرداندیراست بر م

 . شودیکند، اوضاع بهتر م ی که زده ماله کش یگند یرو

رو که    ی نازل  یصدا  شد به خدا.  یجورنیشد که ا  ی چ  دمینفهم  -

. هیشد. زنگ زدم به صادق.  پسر خاله رق  ییانگار دلم هوا  دم،یشن

. برام بساط جور ادتهی. حتما  کردیم   یزندگ  ممونیقد  یتو کوچه 

به خودم اومدم    یمن نبود، وقت  اریانگار به اخت  گهید  اشهیکرد. بق

  رهنمویپ   یهابهم زل زده بود و داشت دکمه   یزن چشم آب  هیکه  

 . کردیباز م
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. حاال که داشت  شدیم  ترفیضع  شیصدا  گفت،یم  شتریب  هرچه

چقدر کارش   دید یم  کرد، یآمده بود، نگاه م  شیاز دور به آنچه پ 

 بوده است. هیزشت و کر

 بگم...  تونمینم نیا ریغ   یچیببخش رها، ه -

در چشمانش   دیام  یافروغ از باال به او انداخت. ذره  یب  ینگاه   رها،

 .  شدینم  دهید

 لطفا راستشو بهم بگو.  پرسم، یسوال م هی -

 سر تکان داد.  یبا کنجکاو عماد

  کاریبرگرده، چ  خوادیزنگ بزنه و بگه م   ی االن نازل  نیاگه هم  -

 ؟ یکنیم

بود. حضور رها    تیشب هم قابل رو  یکیچشمان عماد در تار  برق 

.  کردیم  یپردازالیخودش خ  یبرا  ی شرمیبرده بود و با ب  ادیا از  ر
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  ریرها را به دنبال داشت. دستانش را ز  شخندیلبخند کنج لبش ن

وقت    چیه  ایدن  نی. ادیبغل زد و خودش را سفت در آغوش کش

شد.    یم   ده یکش  نیزم  یش روی او نبود. پاها  یبرا  یی بایز  یجا

م   د یبا شان  پ   یالتماس  تا  ساختمان   شیکرد  به  را  او  و  بروند 

اشک ن  ختنیر  یبرا  ی برسانند.  نم  یازینداشت.  .  دی د  ی هم 

ا به  همسرش    انتیزن به خ  کیکار عماد، حس    نیاحساسش 

مانست به جز زن و    ی م  یاو و عماد به همه چ  ینبود. رابطه  

ا  انیعماد در م  فاز طر  یاعالقه  چی. هیشوهر عدم    نینبود و 

اسبق   یبار به بانو  نیهزارم  ی. برادیانجامیعالقه، به عدم تعهد م

عمارت نداشت، حسادت کرد. او خوش    ک یخانه که کم از    نیا

  یکه حت  یشانس بود که عشق عماد و توجه اش را داشت. عشق

  فتاده یشان هنوز از تب و تاب ن  ییبا وجود گذر چند ماه از جدا

 نیرساند. هرچه کرد نتوانست به آرت  نی. خودش را به اتاق آرتدبو
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به کودکان    یباشد. از پدرش دلخور بود، ربط  توجهیو حالش ب

سنگ سرش  نداشت.  او  شدت    نی معصوم  به  چشمانش  و  بود 

جمع شده    ش یپشت پلک ها  ختهیعالمه اشک نر  کی.  سوختیم

  گر یبار د  ک ی  امد ی. دلش ندیکش  رونیاز کمد ب  یی بود. بالش و پتو

برادرش    ی قگینگاه نکند و در دل به خوش سل  نهیخودش را در آ

 افتخار نکند. 

.  ختیاش رشانه یدست جمع کرد و رو کیبلندش را با  یموها

تولدش    ی که احسان به عنوان کادو  ینیو تک نگ  فیگردنبند ظر

ب  دیخر را  ا   نیبود  انگشت گرفت و بوسه  آن نشاند.    یرو  یدو 

تمام    لینگاهش کنند. بگذار دلمزاحم    ک یبگذار همه به چشم  

حضور او قلمداد شود. اصال بگذار    انشیاطراف  یاتفاقات بد زندگ 

  انت یبه او خ  ، یچشم آب  یهمسر سابقش، با زن  الیشوهرش با خ
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 یها  یهمه بد  یشود چشم رو   یکند، احسان که خوش باشد، م

 بست.  ش یو آدم ها ایدن

                       

  افتاده  جانش  به  وحشتناکی  درد  سر  حاال  و  پریده  سرش  از  مستی

  جا   از  و  انداخت  سرش  باالی   ی  ستاره   پر  آسمان  به  نگاهی .  بود

  تعادلش  سخت.  خوردمی  چرخ  سرش  دور  داشت  دنیا.  برخاست

  باال  خوران  تلو  تلو  را  ها   پله.  گرفت  ها  نرده   به  دست.  کرد  حفظ  را

 زمین   ی  فاصله.  بخورد  زمین  به   سر  با  بود  نزدیک  بار  چند.  رفت

  و   بست  می   چشم  مدام.  شدمی  زیاد  و  کم  هی  چشمانش  با  پا  زیر

  وارد.  بود  آمده   کش   همیشگی،  کوتاه   مسیر.  افتاد  می  راه   به  دوباره 

.  زد  می  ذوق   در  شدیداً  آن  تاریکی  و  سکوت  شد،  که  ساختمان

  شربت   یا   قهوه   یک.  رفت  آشپزخانه  طرف  به  و  زد  نیشخندی

 ورود  از  قبل.  کند  کم  را  اش  مستی   توانست  می  غلیظ  آبلیموی
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  چند   به توجهش  ها، اتاق   راهروی  دیوارکوب  نور  زیر  آشپزخانه،  به

 تنگ  چشم.  شد  جلب  پذیرایی  میز  روی  رز  گل  شاخه  و  بادکنک

 دلیل  با  رابطه  در  ای  زمینه  پیش  هیچ.  نگریست  تردقیق  و  کرد  تر

 که  سردردی از کالفه و انداخت باال شانه. نکرد پیدا تزیینات این

 جلوی.  فشرد  را  هایش   شقیقه  شد،   می   بیشتر  لحظه  به  لحظه

 می  چه  اینجا  آمدنمی  یادش.  ایستاد   ای  لحظه  آشپزخانه،  ورودی

  حسابی   رها .  کرد  تمرکز  و  بست  دیگر  بار   یک   را  چشمانش !  کند

  سال هجده  هفده،   طول در کی  او که  وگرنه بود  کرده  عادتش  بد

  به  رفتنش  دلیل  و  خواهدمی  چه  رفت  می  یادش  نازلی  با  زندگی

  و   برنامه  روی  را  چیز  همه  باید  ها   موقع  آن!  چیست  محل  یک

 . کرد  نمی هم   شکایتی و گله و  برد می پیش  کتاب و حساب

 ... بود منتظرت خیلی -
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  سعی .  باشد  بیدار  او  کرد نمی  هم   را  فکرش.  خورد  سختی  تکان 

  زیاد   چشمانش،   مستی  از  حاصل  قرمزی  شاید   بزند،  لبخند  کرد

 . نیاید تیزبینش دختر چشم به

 بیداری؟ چرا شما بابا، آدری سالم -

  باهات   که  احسان  کردی؟  دیر  قدر  این  چی  واسه  بابا،   سالم  -

 ... بود کرده  هماهنگ

 بود؟  کرده  هماهنگ چیو-

  که   را  بلندش  موهای .  داد  سرش  به  تکانی  و  کشید  پوفی  آدرینا

.  برد   را  عماد   دل   و   گرفت   زیبایی  موج  بود،  بسته  خرگوشی

 . بود دلربا  و  زیبا زیادی دخترکش

 ... بود رها تولد امشب -
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  محکم   را  دستش  کف.  زد  جانش  به  صاعقه  انگار.  پرید  لبخندش

  او   با   قبل   هفته  یک   از.  بود  گفته  احسان.  کوبید   پیشانی   به

 لعنتی،   تماس  آن  از  قبل  صبح،  امروز  همین  و  کرده  هماهنگ

 . بود  شده یادآور را شان امشب قرار و  گرفته تماس او  با  دوباره

  هیچ   بابام   گفتم  من  ولی  کردی  فراموش  حتماً  گفت  احسان  -

 محاله .  نرفته  یادش  رو  ازدواجشون  سالگرد  و  مامانم  تولد  وقت

  و   زد  لبخند  یه  فقط  رها.  کنه  فراموش  رو  مهمی  این  به  تاریخی

 اش  گریه  داره  نفهمیم  ما  خواستم  می  انداخت  پایین   رو  سرش

 ... دیدم رو اشکش من  ولی  گیره می

  از.  انداخت  آن  روی  را  خودش  و   کشید  عقب  ای   صندلی   عماد  

  بدترین   فهرست  در  توانست  می   را   امروز.  شد  نمی   بدتر   این

 . بنویسد اشزندگی روزهای
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 دی؟  می   بهم سردردقرص -

  چشم  عماد.  داد  انجام  را  عماد  ی   خواسته  کوتاهی،  مکث  با  آدرینا 

  آدرینا   با  حق.  گذاشت  میز  روی  را  دردناکش   و  سنگین  سر  و  بست

 نمی  یاد  از  را  اش  نازلی  به  مربوط  های  مناسبت وقت  هیچ  او.  بود

  می  دلش  که  بود  کارهایی   بهترین  از  یکی   او،  کردن  سوپرایز.  برد

  هر  تقویم  در.  باشد  داشته  انجامش  برای  دلیلی   مدام  خواست

  تولد   عروسی،  سالگرد  عقد،  سالگرد  زن،  روزهای  اول  همان  سالش،

  به  شد می  که  اعیادی   تمام   و   ولنتاین  روز   آدرینا،  تولد   نازلی، 

  خیلی   روزها،  این   جز  به.  شدمی  مشخص  خرید،  کادو   خاطرشان

 زیبا  همسر  برای  خواست  می  دلش  که  بود  هم   دیگر  روزهای

 در   سردش  هرچند  حضور  خاطر  به  او  از  و  بخرد  کادوی  رویش

 .کند  تشکر آدرینا  و خودش زندگی

 کنه؟  می درد خیلی سرت -
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  ثانیه،  چند   ی  اندازه   به  شاید   کمی،   فقط  کمی،  آدرینا   نگرانی

 نداشته   خوش  اخالق  خاطر  به دنیا   تمام   اگر.  کرد خوب  را  حالش

 . ماند می  او برای و  او با  آدرینایش گذاشتند، می تنهایش اش

 ناراحت شد؟  ی لیرها خ-

  یحرص خورد. کل  یلیاحسان خ  اورد،یخودش ن  یرورها که به    -

 رها قبول نکرد...   یول رونیاصرار کرد رها رو ببره ب

داشت   ی ادیز گریشد. احسان کوچولو د ک یبه هم نزد ش یابروها

. آن از  کردیدرازتر م مشیرا از گل شیشد و پا  یدماغش م یمو

ا  نایاز حدش به آدر  شیب  یشدن ها  کینزد از موش    نیو  هم 

  یقدر  یرها حام   نکهیاو و رها. از ا  یرابطه    ان یم  ش یها  یدوان

آن شخص خودش   اد د  ی م  حیداشته باشد، ناراحت نبود اما ترج

 رها.  یباشد، نه برادر تازه سر از تخم در آورده 
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 داشتن؟  یمیچه تصم گهیاحسان خان د-

م  نایآدر  قدر  ا  ی آن  بداند  که  و    نیشناختش  حرص  پر  لحن 

انجام  یخوب  یبه حرفها  نیخشمگ با  دینخواهد  را  . آب دهانش 

 . دیصدا بلع

بر  یبد  زیچ  چیاحسان ه  - قرار بود شام  از قبل هم    م ینگفت. 

کلرونیب موند  ی .  ک  یخبر  یول   می منتظرت  احسان    کینشد. 

کنه   یاصرار کرد نتونست رها رو راض  یبود. شام هم هرچ  دهیخر

سفارش داد آوردن خونه. رها   نیواسه هم  رون،یب  میبدون تو بر

  ی داشت کارها  بود، مثالً   نینخورد. همش تو اتاق آرت  یچیکه ه

م انجام  بزنم،    یوقت   یول   دادیاونو  صداش  شام  واسه  رفتم  من 

آرت م  نیباالسر  اشک  داشت  و  بود  راستش ختیر  یواستاده   .

جلو  یلیخ سوخت.  براش  خ  یدلم  احسان  و  خجالت   یلیمن 

 ... دیکش
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 ... یبخواب  یبهتره بر گهیوقته، د رید-

جوانش،    یادی پدر ز  دنیبا تاثر نگاهش کرد. د  یالحظه  نایآدر 

لحنش    د،ینبود. عماد که تعلل را د  ند یحال اصالً خوشا  نیدر ا

 .رنگ خواهش گرفت

تو سرم    دیبا  یچه خاک  نمیبرو، برو بخواب و بذار فکر کنم، بب  -

 ... زمیبر

 تو اتاقت؟  یکمکت کنم بر یخوا یم ؟یالزم ندار یزیچ-

 سر باال انداخت. 

 از من راحت باشه... التیمن خوبم. تو برو بخواب خ  زم،ینه عز-

که رفت، نفس   نایخودش هم از خودش راحت نبود. آدر  الیخ 

پشت  دیکش  یقیعم به  و    هیتک  یصندل  یو  پشت  از  سرش  زد. 

بود. درست مانند خودش که   زانیآو  یدستانش از دو طرف صندل 
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افتاده بود و دست به    ریگ  یبزرگ باز  یصفحه    کیانگار وسط  

 . دیچرخ یو م دیچرخ یدست م

                       

 ه؟ یچه وضع ن یا ؟یدیخواب نجایاِ...عماد! چرا ا-

ممکن. چشم باز    یفاصله    نیترکی. از نزددیشنیرها را م  یصدا 

. گردنش  دیسر خود د  ی کرد و او و نگاه نگرانش را درست باال

ب ن  ی خشک و دستانش کرخت و  بودند.    ی مست  مهیحس شده 

را چند ساعت در همان    شب،ید او  را کرده و بدن  کار خودش 

را به   شاشده  نیراحت، خشک کرده بود. دست سنگ  ریحالت غ 

ذاشت. تک تک عضالت  گردن دردناکش گ  یباال آورد و رو  یسخت

 شتریب  ی لبانش خارج شد، نگران  نیکه از ب  یبدنش گرفته بود. آخ

 رها را به دنبال داشت. یچهره 
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 ارم؟ یتو؟ برات کمپرس آب گرم ب یشد یچ -

 شه. ی حالم بهتر م رمیدوش بگ هی. ستیالزم ن زم، ینه عز -

م  ب  خواستیدلش  م  شتریرها  هم    یاصرار  او  وقت  آن  کرد، 

با جادو  ی خودش را به دست رها م حضورش، حال    یسپرد تا 

انگار رها ز  بیناخوشش را هم طب اما  بود که   ریدلگ  یادیباشد 

رفت.   گاز  طرف  به  او،  کنار  از  گذشتن  با  و  داد  تکان  سر  تنها 

 ی ها هم حقش بود. از رو  نیاز ا  شتریناراحت نشد. حقش بود. ب

 ی نظر گرفت. آن سرخ  ریحرکات رها را ز  شانه به عقب برگشت و

نگاه پر    لی. حاال دلکردیم   ییاش خودنما  قهی  یزشت، هنوز رو

 . دیفهمیرا م راهنشیپ  ی قهیبه   ررهای هیگال

 ینجس  یرا همچون ش  راهنیرا با عجله باز کرد و پ   ش یدکمه ها 

. و از جا برخاست و آن را داخل سطل زباله  دیکش  رونیاز تن ب
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رها به    اینگاه خودش    گریبار د  کی  یحت  خواستیانداخت. نم

پ  بهترافتدیب  راهنیآن  حال  حاال  و    ی.  شد  اتاق  وارد  داشت. 

درآورد.   هم  را  اساس  کیشلوارش  عطر  ین  یدوش  تا  داشت  از 

  ی . سر باال گرفت و پوف دیرا از تن و بدنش بشو  انتیزهرناک خ

خت خوابش  ت  یترسناک، درست باال  یجفت چشم آب  کی.  دیکش

به خود جلب کرد. دق  را  که    یمانند همان چشمان  قاًیتوجهش 

اول از همه از شر    د یکشاند. با  انتیامشب او را تا لبه پرتگاه خ

را به    دانیتعلل کرده و م  یادیهم ز  نشد. تا اال  ی آنها خالص م

  مانهیپ  یداشت. مطمئناً به زود یآنها داده بود. صبر رها هم حد

منتظر عواقب خطرناکش    د یآمد. آن وقت با   ی صبر او هم سر م  ی

رنگ ماندیم پر  لبخند  با  ها  ی.  لباس  کمد  طرف  رفت.    شی به 

که ساعت هشت صبح   ییها  ی مطمئناً بودند رنگ و ابزار فروش

 باز باشند.  مه
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را بغل گرفته و مشغول   نیگذاشت. احسان، آرت  زیم  یرا رو  ینیس

آرت  یباز بود.  او  پا  نیبا  و  باال  بار  رو  نییبا هر  دستان    یشدن 

قهقهه  خندهزدیم   ی کوتاه  یاحسان،  زندگ .  روح  بود.    یاش، 

 درمان.   ی جور درد ب  کی.  شدیتنفسش روز به روز بدتر م   تیوضع

 . رهیبسه احسان، نفسش نگ -

پا  نیآرت  احسان، لبخن  ن ییرا  با همان  و  از   یدآورد  که حاصل 

  یلیاز من خ  نیآقا آرت  نیکوتاه او بود، گفت: نگران نباش. ا  یشاد

 .ترهیقو

پر سر و    یجمله را گفت اما باز  نینبود. ا  ی کیبا عملش    حرفش

با او،    ینسبت خاص  چیکه بدون ه  ینیریش  یبا پسر بچه  شیصدا

خسته شده   یی هم گو نیبود را تمام کرد. آرت  زیعز یلیخ شیبرا
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و ش گرفت  آغوش  در  را  او  رها  دهانش    رشی ش  شهیبود.  در  را 

. چشمانش خوردیم  ریها، پسرش با ولع شگذاشت. بعد از مدت

 زود بسته و تنفسش منظم شد.  یلیخ

 ! نهیبچه شر نیچقدر ا ، یاله -

و    ینیشر  ی بزرگتر شد. تا به حال به جز احسان، کس  لبخندش

سرگرم خواباندن و جابجا کردن بود.    دهی پسرکش را ند  ییدلربا

هم  نیآرت احسان  که  بود  حواسش  اما  و   شهیشد  سرخوش 

امروز حساب تو  یفکر  یپرحرف،  آرت  یو  بود.  که    نی خودش  را 

.  تبرگش  یی رایبه پذ  یترراحت   الیداخل تختش گذاشت، با خ

وقت روز و در نبود عماد    نیافتاده که احسان ا  ی مطمئن بود اتفاق

 شان آمده است. به خانه نایو آدر

 شده؟  ی چ یبگ یخواینم -
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دو دستش    نیرا ب  اشیبه او انداخت. گوش  یقینگاه عم  احسان

  نییصفحاتش را باال پا  یچرخاند و مشغول به کار با آن شد. کم

 کرد.

 ؟ یشناسیم نویا نیبب -

ب  نگاه گوش  نیرها  و  احسان  مکث  دیچرخ   اشیچشمان  با   .

و    ده یتراش  ی با اندام  بایزن ز  کی   ریرا گرفت. تصو  ی گوش  ی کوتاه

  یادیز  ،یبگیغر  نیدر ح  اشافه یآن بود. ق  یصفحه   یمتناسب رو

اما باز هم او    ستینگر  یشتر یکرد و با دقت ب   زیآشنا بود. چشم ر

 را نشناخت. 

 ه؟ یک نیا -

 ؟ ینشناخت -

 .هیک  دونمیناست اما نمآش اشافهیق -
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 عادله است. -

ا  چشمانش از  آخرشدینم  نیگردتر  عادله    یر یتصو  نی.  از  که 

و گردال رستوران قل    یا یداشت همان زن چاق  بود که داخل 

حالش    ی دو بار تلفن  ی کیبود.    دهی او را ند  گری . بعد از آن دخوردیم

که از همان تماس کوتاه    دیقدر سرد جواب شنآن  یول  دیرا پرس

 شد.  مانیهم پش

بار که رفتم خونه، داشتم شاخ در   نینه؟ منم ا  ، یکنیباور نم   -

 . آوردمیم

 الغر شده؟  قدرن یا یچجور شه؟یمگه م -

 جوابش را داد. یشخندیبا ن احسان

 .کنهیرو حل م ی پول همه چ -

 ؟ یچ ی عنی -
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پنجاه  خانم معده  ، یچیه  - شونو عمل کردن. تو سه ماه حدود 

 .یتراش کریروزا هم قراره بره پ  نیکم کرده، هم لویک

ا  اشخنده باور  بود.  برا  ن یگرفته  اصرار    ش یبرا  ،یالغر  یهمه 

 سخت بود.

بود    یبودم. حاال چه اصرار  خبریچه همه اتفاق افتاده و من ب   -

 الغر بشه. ینجوریا

چ  نیا  - که    گهید   یاتفاقا  یلیخ  ،ستین  یزیکه  افتاده  هم 

 مهاجرت زده به سرش. ی. خانم هوایخبریب

 تا حاال؟  ی از ک -

نازل  یلیخ  - موقع   نیا  یوقته.  همون  انداخت.  سرش  به  فکرو 

کرد که عمل کنه. دو روز بعد عقد شما،    یعادله، رسول رو راض

 وقت عمل داشت.
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 به من نگفت.  یچیعماد ه -

م  - رو  عماد  تو  هم    ؟ینیبیمگه  حرف  هم  با  اصال  دوتا  شما 

 ن؟یزنیم

را   یتلخ  قتیحق  حرفش آن  از  فرار  به  اصرار  به شدت  بود که 

 من و من خودش را جمع و جور کرد. یداشت. با کم

 .  میزنیمعلومه که با هم حرف م  مثال.  میما زن و شوهر -

سف  احسان اندر  عاقل  نگاه  ی هینگاه  آن  از  کرد.  که  نثارش  ها 

انداخت و دستانش را در هم گره    نیی. سر پایخر خودت  ندیگویم

زندگ باطن  کم  ان یع   یادی ز  اشیزد.  بود.  واضح  و    ها یتوجهو 

جا  ی هانبودن  .  گذاشتینم  گرانید   یبرا  یشک   چ یه  ی عماد 

خم شد و    جلونداشت. احسان به    یخاص  یها قشنگآن  یزندگ

 دستانش گرفت.  نیدست او را ب
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گوش کن رها، من از اول هم گفتم ازدواجت با عماد اشتباهه.   -

بهش حق   گم ی. نمهینازل  ادیفقط هنوز به    ست،ین  ی عماد مرد بد

باشه، نه    توجهیب  تونیبه تو و زندگ  گهینفر د  هیبه خاطر    دمیم

  ن یبه ا تیموقع نیکه عماد تو بدتر میریدر نظر بگ  دیبا نمیا یول

نازل رفتن  با  هنوز  داد.  تن  ن  یازدواج  بود،    ومده یکنار 

 ن یطرف و حال بد آرت کیاز  نا یآدر ینشدنتموم یهایریگبهونه 

د  هیاز   م   گه یسمت  فشار  نبود آوردیبهش  حاضر  هم  عادله   .

از    کلیکه با اون ه  نینداشت. همرو هم    شییکمکش کنه. توانا

م   یعهده بر  من    یل یخ  اومد،یخودش  م  هیبود.    دونم یمردم، 

و    ادیبر ب  شیزندگ  یچقدر برا عماد سخت بود که نتونه از عهده

 ی ستی تو بهز  نیمدام مزاحم تو باشه. چند بار حرف گذاشتن آرت

 انداختیمخالف بود و دعوا راه م  دیعماد شد   لیاومد. اوا  شیهم پ 

کار    ن،یاز آرت ی. نگهدارستین  یراه بهتر د یکم اونم فهمکم  یول
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عماد    ی ول  ی کردیم  یمادر  شبرا   منتیب  ، ینبود. تو بود  یهرکس

  یی . تا جانیعادت کن  گهی مزاحمت باشه و به هم د  خواستینم

بود که بذاردش تو    نی آرت  یمشغول انجام کارا  دونم،یکه من م

اومد. اگه مادر    شیشهراد پ   ی  هیکه قض  یخصوص  شگاهیآسا  هی

محال بود عماد    کرد، یرو بهت نم  حانهیوق  شنهادیشوهرت اون پ 

 نداشت.   شویبده چون اصال آمادگ دواجاز نیتن به ا

 و باال کرد.  نییسر پا رها

.  دمیو حق رو هم به عماد م  دونمیرو م  هانیا  یهمه  دونم،یم   -

م نم   ی کنیفکر  حق  بهش  ا  دادم،یاگه  تو   نیبا  هنوز  وضع 

 موندم؟ یاش مخونه 

 کنه؟یم  تتیاذ -
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اذ  سوال به تفکرش وا داشت.  نه، معلوم    کرد؟ یم  تشیاحسان، 

اگر هم م  نه است. عماد   توانست ینم  خواستیبود که جوابش 

کند. اصال    تیکه مد نظر احسان بود، اذ  یرا به آن شکل  یکس

سطل رنگ    ک یکه با    یکند. از همان صبح  تش ینبود که بتواند اذ

اگر    ای نبود    ا ی  ماد عوض شد. ع   زیو فرچه به خانه برگشت، همه چ

که در کنار    ی. تنها زمان کردیبود خودش را در اتاقش حبس م 

رد و بدل    نشانیکه ب  ی شام بود و حرف  ا ی ناهار    زیهم بودند، سر م

 بود.  یسالم و ممنون و خداحافظ خشک و خال  کی  شدیم

 نه معلومه که نه.  -

نگرفت. گو  یدنباله  گرید  احسان را  را مجبور    ییبحث  خودش 

 رها، مجاب شود.  یجمله کی نیکرده بود با هم

 کرد؟  کاریچ گهی عادله د -
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اداره   نیاز ا  فتمیداده منم درسمو ول کنم و دنبالش راه ب  ریگ  -

 . میمهاجرتمون رو انجام بد یبه اون اداره تا زودتر کارا

 ؟یباهاشون بر یخوایتو هم م  -

ب   کیاش  جمله   پشت ترس  بود.    پدریعالمه  مادر خانه کرده  و 

آن همه  یجه یجا نت نیو هم ماند یم د یبا رفت،یم دیاحسان نبا

بار مقابل عادله    نیاول  یبرا  شی . چند سال پ دیدیزحمتش را م

آ  ستادهیا نگذارد  تا  قربان  یندهیبود  و   یخودخواه  یاحسان 

ب  یهایبافالیخ احسان  شود.  م یعادله  نگاهش  .  کردیحرف 

 .گرفتیسکوتش داشت حال رها را م 

 احسان؟  یبر یخوایم  -

 ود. به اشک نشست. نفسش حبس شده ب چشمانش

 . کجا برم؟نجاستیمن ا ی نه، زندگ -
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 دنیغم، از ذوق شن  ینه از رو  د،یاش چکگونه  یرو  یاشک  قطره

احسان را به خنده    د، یکه کش  ی قیخبر ماندن برادرش. نفس عم

 انداخت.

 .یدیانگار خبر مرگم رو شن یدیترس یجور هیچته تو؟  -

 ؟یزنیکه م هیچه حرف نیخدا نکنه، ا -

 . یایتو هم با من ب نکهی. مگه ارمینم رانیاز ا وقتجیمن ه -

دوست ندارم پا به    ی ول  ی من کن  ی تو خودتو قربان   خوامیمن نم   -

 ی برا  یدرست  میتصم  چی. عادله هیعادله بر  یهایبافالیخ  یپا

م  اشندهیآ فقط  جور  خوادینداره.  چه  و  کجا  براش    شیبره. 

ا  یتیاهم و  م  نینداره  م.  ترسونهیمنو  رسول  و   تونن یعادله 

  ن یا  یبش  ی قربان  د ینبا   وکنن اما ت  ی هرجور که دوست دارن زندگ

 وسط.
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همچ  - با  نی ا  ؟ یزنیم  یحرف  نیچرا  من  و    د یکه  پدر  همراه 

چ برم  بگن،  که  هرجا  و  باشم  مگه ستین  یبیعج  زیمادرمم   .

 کنار هم باشه؟  دی خانواده نبا

داد.    یشک م  یاحسان رنگ و بو  ی. حرف هادیاز رخ رها پر  رنگ

  ی خانوادگ  یاصل در زندگ   کی نگفته بود.    یبیو غر  بیحرف عج

فرد به    نیترک ینزد  نکهیا  نیکه در ح  یی او آورده بود. او  ادیرا به  

بود، ه و حساب  چیاحسان  نداشت.    ی در زندگ   ینقش درست  او 

 نیهم  یشده و عمر  یفعمه به برادرش معر  کیتنها به عنوان  

را   لبخند. جد یکشیم  دکیعنوان  توانست  تا  لب   یان کند  بر 

 کند.   دییو باال کردن سرش حرف او را تا  نییبراند و با پا

موضوع حساس   نیا  یرو  ادیز  د یآره، آره. حق با توئه. من نبا  -

  ی زندگ   یبا پدر و مادرت، هر جا دوست دار  ی. تو حق دارشدمیم

 ... یکن
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بغض  احسان از  را  او  بد  بود،    ی حال  مشهود  لحنش  در  که 

 به دستش وارد کرد.  یزد و فشار ی. لبخنددیفهمیم

رها جان؟ خودت خوب   یکنیم  تیقدر خودت رو اذ  نیچرا ا  -

قدر   نی. ایزیعمه عز  هیاز    شتریب  یلیمن خ  یکه برا  یدون یم

 .یبکنم که فحشش رو تو بخور  یدوست دارم که محاله کار بد

تا رها   دیطول کش یاش کرد. کمجمله   مهی ضم یو چشمک گفت

دست مشت   د،یاو را هضم کند. منظور احسان را که فهم  یجمله 

 . د یاو کوب یاش را به بازوشده

 . یقراره بگ  یکیرمانت یواقعا که، فکر کردم چه جمله  -

عمه  تکیرمان  یهاجمله  - حروم  که  نمرو  مال  کننیها  اونا   .

 . مهیسوگل

 تو رو دارم. یقدر هوا نیا من که فیخاک تو سرت. ح -
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 نو یقراره خودت ا  ی ک  دونم یفقط نم  ،یفیتو که همه جوره ح  -

 .یبفهم

  ن ییو سر پا  دیکش  یجمالت را گفت. رها آه   نیاز ته دل ا  احسان

کرده بود. عادت    یفداکار  گرانید  یبرا  اشیانداخت. تمام زندگ

 فکر کند.  ش یهانداشت به خودش و خواسته 

 . دمیامروز شهراد رو د -

 گفت؟  یکجا؟ چ -

 .نمونهییترم پا یها. استاد بچهمارستانیتو ب -

 ؟ یباهاش صحبت هم کرد -

 کنم.   ی محلیبهش ب   تونستمیها نمبچه  یآره، محبور شدم. جلو  -

 که نزد؟   یحرف -

 باال انداخت. یاشانه  احسان
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بگه    یدانشجوهاش چ  یجلو  ی . انتظار داشتدیفقط حالتو پرس  -

وقت اونم  از چنگش   هیزنش مثل سا  یمثال؟  مواظبه  و  دنبالشه 

 .ارنیدرش ن

 .ستین امینجوریا گهی د -

شهراد   ی وقت  ی دونی. خوبه خودتم ماستیجور  نیچرا اتفاقا هم  -

به هول و وال افتاده بود    یگرفت بره کانادا، صبا چجور  میتصم

 که نکنه ازش جا بمونه.

کارا   یلیکه دوستش داره، خ  ی از دست ندادن کس  یآدم برا  -

 . کنهیم

 ؟ینکرد یکار چیپس تو چرا ه -
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بود که    ینیرها خارج شد، حاصل از غم سنگ یاز گلو  یقیعم  آه

که قلبش    یتلنبار شده بود. حاصل خواسته نشدن  اشنه یس  یرو

 را نشانه رفت.

که بمونه؟ اونم    افتادم یبه دست و پاش م   کردم؟یم  د یبا  کاریچ  -

 ام بود؟ اسم داداشش تو شناسنامه یوقت

 خواستیم  یی . گوشد یدستان احسان فشرده م  انی م  دستانش

کند. سرگذشت رها   یخشمش را سر آن چند پاره استخوان خال

 پر غصه و دردناک بود.  یادیز

  ی نجوریحسابش رو برسم. حداقل ا  یذاشتیم   د یهمون موقع با  -

 .یشدیاز شر شهروز هم راحت م

. دستان احسان در هوا ماند. سرش را به  دیرا عقب کش  خودش

 دو طرف تکان داد. 
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م  - ه  یکنیاشتباه  من  فرار  چی احسان.  از دست شهروز   یراه 

روز خواستگار  ینداشتم.  قرار  از    یکه  قبل  شد،  گذاشته 

اومدنشون من به عادله جواب مو داده بودم. عادله خوشحال بود.  

 یرو پاش بند نبود. قرار بود از شر من خالص بشه. خودم هم راض

قول و قرارا رو   یمه خودم ه  ینباشم وقت   یراض  شدیبودم. مگه م

عشق   یرو  یادیبود که ز  نیکه کردم ا  یگذاشته بودم. اشتباه

گذاشته شد   تیکه قرار محرم  یاشهراد حساب باز کردم. تا لحظه

جا به  نفهم  ی و  نشست،  کنارم  شهروز  نگاه    دمیشهراد،  علت 

گوشه   هیبودم که فقط    جیگ  نقدری! بعد هم اهیشهراد چ  ی دنایدزد

رقم   ومندهیآ یروزگار قراره چجور نمیتا بب  ردمواستادم و نگاه ک

 باشم.  نندهیبزنه و من فقط ب

همه    نیعلت ا  وقت چیو من ه  یبود  ننده یعمر فقط ب  هیتو    -  

. اون از عادله که تا تونست خون به دلت  دمیکوتاه اومدنو نفهم
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عاشق و  عشق  همه  اون  از  بعد  که  شهراد  از  اون  شب    ،ی کرد. 

دست  یخواستگار از    لیتحو  یدو  اون  دادت.  نامردش  داداش 

عماد که همه    از  نمیمرگ فرستادت، ا  یشهروز که چند بار تا پا

  ی دارو براش بچه  نییپا  یو تو سرت رو انداخت  ده یم   تیجوره باز

 نکنه آب تو دل آقا تکون بخوره... ،ی کنیم

 رها رنگ عجز گرفت.  لبخند

آدما بر    ن یاز ا  کدوم چیکنم؟ من از پس ه  کاریچ  یانتظار دار  -

 .  امینم

با    ا یو ب  ریپس بذار من باهاشون طرف بشم. طالقتو از عماد بگ  -

 . کنمیرو درست م یخودم همه چ دم ی. قول ممیکن ی هم زندگ

  هی. کافستمین  نجایکه من به خاطر عماد ا  ی دون  یتونم، م   ینم_

ممامان    یزر دوباره  گرفتم.  که طالق  دنبالمو    ی بفهمه  فرسته 
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خوام برگردم   یشه. من نم  یقبل شروع م  یدوباره همون دردسرا

 به اون خانواده... 

خودتو   ی گرفت  میهمون موقع که تصم  د یبا  کنمیحاال که فکر م  _

گرفتم. عماد با سرنوشتش کنار    یجلوتو م  یبنداز  تیوضع  نیتو ا

م بود.  د  ی اومده  راه  تو    یا  گه یدونست  پسرش  گذاشتن  جز 

کم  شگاهیآسا زندگنداره.  م  ی م  یعاد  ش یکم  خودش  و    ی شد 

  ی ها  یفداکاربه    یازیکنه، ن  هیتونست قرض و قوله هاشو تسو

 از حد تو هم نبود...  شیب

نامشروع شهروز   یبچه هامامان  یحتما منم طبق خواسته زر _

آوردم که    یخودم هم نم  یگرفتم و به رو  یپر و بالم م   ریرو ز

  هیس  یمن آورده تا پرونده    یسر زندگ   یی پسر بزرگش چه بالها

هم    المیو به خ  دشدمیصبا م  یپسرش پاک بشه، بعد هم هوو
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چ  دیرس  ینم زندگ   یکه  سر  م  یبه   نه یهم  ورتمنظ  اد، ی اون 

 گه؟ید

 . دیکش یاحسان پوف 

 ی که مجبور شد  یروز  ؟یکن  یقدر سخت م  نیا  زویچرا همه چ _

از    یکم بود. نه درست و حساب   یلیسن من خ  یزن شهروز بش

م  یزیچ در  کس   آوردم، یسر  باز    ینه  حساب  حرفم  و  من  رو 

قضکردیم اما  االن  م   هی.  خودم   ی فرق  دست  از  هنوزم  کنه. 

  توتا دوباره خود  نستادمیام که سفت و سخت جلوت وا  ی عصبان

 ... یبدبخت نکن

شده؟   ی: راستشو بگو احسان، چدیشده پرس زیرها با چشمان ر 

هفت، هشت سال    یاتفاقا  یو دار  یختیبه هم ر  نقدریا  یواسه چ

 ؟ یکن ی و رو م ریرو ز شیپ 
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گردونه که    هیبشه؟ خسته شدم. انگار افتادم تو    یخواستیم  یچ_

فقط    شیاز شش، هفت سال پ   قایدور تا دورش پر از مشکله. دق

.  یاز عماد و نازل  نی. اون از شهراد، اون از شهروز، امیدردسر دار

کاراش رو هم   یبره. همه  رانی خواد از ا ی االنم که عادله خانم م

فرستاده. همه    ش یپ   ش یکرده و پ   درو نق  شیکرده. خونه زندگ

  ی چند ماهه خونه رو فروخته. حت  دمیرو فروخته. تازه فهم  یچ

واسه    کیکوچ  ی  هیسرما  هیاز    غیمنم رحم نکرده. در  نیبه ماش

بدم. حاال   یکیخونه رو با دوستام شر هیمن که الاقل بتونم رهن 

. سر دو ماه  ادهیشکر خدا کار واسه من ز  ست،یکه مهم ن  نشیا

کنه. هنوز با    یکه م  هییتونم پول جور کنم. مشکل من کارا  یم

. پول رو هم واسه یدرشکه تو زن برا  یدر ارتباطه، اونم وقت  یناز

گوشه واستاده   هی  زیاون فرستاده. رسولم که مثل مترسک سر جال

 کنه...  ی زنشو نگاه م یی و هنرنما
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همان قسمت از حرف    ی اما مغز رها رو  گفتیسخن م  احسان

قفل کرده بود. عادله خانه   نیراجع به فروش خانه و ماش  ش،یها

او    ی همان خانه موذوث  ش ی از خودش نداشت. داشته ها  ینیو ماش

  ،یاحسان در رشته پزشک  یقبول  یبود که برا  ینیو احسان و ماش

زمزمه   شیلب ها  انیاز م  یبود. به سخت  دهیبا کمک شهروز خر

 خارج شد. یا

 ن؟ یکدوم خونه و ماش _

هم    جیگ  یکم  احسان به  علت  متوجه  کرد.  نگاهش  مبهوت  و 

 د. او نشده بو یختگیر

 ...گهیخودمون د یخونه  _

 ن؟ یکرد  یم یکه توش زندگ یهمون خونه ا _

 سرتکان داد. یناباور یبا خنده  احسان
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 م؟یهم داشت یا گهید یآره رها، همون خونه. مگه ما خونه _

و زار بزند. عادله باالخره    ندیبنش  نیزم  یکم مانده بود همانجا رو 

عمر از ترس از دست دادن آن خانه    کیکار خودش را کرده بود.  

همه کس    یاحسان باشد، جلو  ی  ندهیآ  ی  هیکه قرار بود سرما

بود و حاال درست در زمان    یکه به خاطر راحت  یسر خم کرده 

را از    زیعادله، از آرامش خودش در آن خانه گذشته بود، همه چ

 . دی د یدست رفته م

 نکرد؟ یکار چیرسول... رسول ه_

 زد.  یشخندیاحسان ن 

کار  _ حاال  تا  مگه  رسول  خوشه!  بخواد   یدلت  حاال  که  کرده 

  یحواسش به عادله هست هر ک   یجور  هیبه خودش بده؟    یتکون

 کنه عادله چقدر تا حاال هواشو داشته...  یندونه فکر م
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د  مدت بود  بابا    گری ها  و  مامان  را  پدر    یحت  ای آنها  و  مادر 

که با    ییهمان روزها  ،یبچگ  یها از همان سال  د ی. شاخواندینم

  ییمثالً مادر و پدر چه ظلم ها  نیا دیفهم  یوجود سن کمش، م

او هم عادله و رسول فقط عادله و    یکنند. برا  یدر حق رها م

بتواند    بود که  دهی ند  هااز آن  ی خوش آنچنان  یرسول بودند. رو

 بزند.  شانیصدا یگریجور د

 قراره برن؟  یک_

 خانم دستور بدن...  یمونده. منتظرند نازل  یدوماه یکیهنوز  _

  ، یراند. از همان موقع ها که نازل  ی جمالتش را با حرص بر زبان م 

آمد. رها اما حال و    ی از او خوشش نم  ادی خانه بود، ز  ن یخانم ا

ها  دنیخند  یحوصله   ادا  و  او  و    ش یبه  فکر  تمام  نداشت.  را 
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هر طور شده    د یبود که غصبش کرده بودند و با  یاذکرش در خانه

 .رفتگ یسهم برادرش از آن را پس م 

                       

آمده بود. ناهار را دور هم خورده بودند. سر به سر احسان    عماد

شده    دی آدم جد  کی. اصالً انگار  دی خند  ی و م  گفت یم  گذاشتیم

جور ترسناک. بعد    ک یزد.    یجور ناجور خوش و خرم م  ک یبود.  

را پدرانه   نا یوقت گذرانده بود. آدر  نیرا با آرت  یاز مدت ها ساعت

 یاز روزها  شیبود. همه را ب  دهو نوازشش کر  دهیدر آغوش کش

  ی او تنها فشار کم  بیگذشته مورد لطف خودشون قرار داد اما نص

به فرار داشت. به همه جا   لیم  بیجکه ع   یبه دستش بود و نگاه 

کارش باعث    نی. همختیگر  یو از چشمان او م   دیکش  یسرک م

م رها  گال  یوحشت  اهل  شکا  هیشد.  چ  تیو  همه  با   ز ینبود. 
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چشم در    یبرا  یل ی. پس دلنی ریخوب و بد، تلخ و ش  ساخت،یم

 .  دید  یچشم نشدنش با عماد نم

و احسان،    نایبه خلوت آدر  یشد که عماد حت  شتریب  ی زمان  ترسش

  ش یدرس ها  ی به بهانه    نایپس از ناهار هم خورده نگرفت. آدر

ه نشد  که  معترض  عماد  و  کشاند  اتاقش  به  را  با    چ، یاحسان 

را همراه  یلبخند تا دخترکش  خواست  احسان  ا  یاز    ن یکند. 

م هرچه  بود.  دهشتناک  نه،  که  نم  یترسناک  توانست   یکرد 

 .ردیگوشش را بگ خیخطر ب یصدا در آمدن ناقوس ها به  یجلو

  توانستیم  ی چا  یوانیخانه استفاده کرد. ل  یاز سکوت و خلوت 

با شوهر فرار  یبرا  یخوب  یبهانه   اش   یباز کردن سر صحبت 

رو عماد  ب   ونیزیتلو  یجلو  یکاناپه    یباشد.  و  بود  داده    ی لم 

را که   یچا  ینیکرد. س  یم  نییآن را باال و پا   یحواس شبکه ها
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 یتا جا برا  کردخودش را جمع و جور    یگذاشت، کم  زیم  یرو

 نشستن او هم باشد. 

 ... یدیممنون رها جان، زحمت کش -

 یلیبلندتر از قبل بود. خ شیبار صدا نیا گر،یناقوس خطر د کی

. درست از شب تولدش. شدیخوانده نم زمیعز گریوقت بود که د

ها سردتر و سردتر و نگاه  شتریو ب  شتریاز همان شب فاصله ها ب

 شد. 

  یزمزمه کرد و کنارش نشست. نم  یکنم« سرد  یم  »خواهش

که نبود، حق احسانش   یخواست فرصت را از دست بدهد. شوخ

  ی م دایپ   د ینفر با  کی.  شیآب هم رو  وانیل  کیرا خورده بودند و  

 شد تا پاسخگو باشد. 

 چه خبر؟  _
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.  دانستیم  ی را بهتر از هر کس  نیبود. خودش ا  یافتضاح  شروع

نبا  ریخ بودند.  و شوهر  زن  غر  دیسرشان  دو    ینقطه    بهیمثل 

بود    ی و... م   ی حرف آب و هوا و آلودگ  شان، یهامشترک صحبت 

داشته  نجایشباهت داشت که ا زادیشان به آدم  یزندگ   ی اما کجا

 باشد!؟ 

لبانش    یکه رو  یرا در دست گرفت. خنده ا  یچا  وانیعماد ل 

 کج کرد. یبود، رنگ تمسخر داشت. لب

 ... ستین یخبر خاص ، یسالمت _

 از عادله چه خبر؟ _

 ندارم.   یاز عادله هم خبر خاص _

  ی هم او آن قدر خسته و عصب دیکرد. شا  یداشت مسخره اش م 

 . کردیطور تصور م نیبود که ا
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 ش؟یدی مدت اصال ند  نیتو ا یعنی _

 تو کدوم مدت منظورته؟ _

او حلقه کند. آنقدر آن  یاش را داشت که دست دور گلو ییتوانا

داشت   ی دو دستش بفشرد که نفسش قطع شود. چه معن نیرا ب

 سر به سرش بگذارد!؟  ،یحساس نیبه ا تیدر موقع

 ؟ یباش  یشه لطفاً جد یعماد م_

با   شیصدا  آنچه  گو  د،یاز  هم  عماد  بود.  ا  ییبلندتر    نیانتظار 

را درون   وانیو ل  دینوش  شیاز چا  یابرخورد از او را نداشت. جرعه 

 گذاشت. ینیس

 کرده؟  تیقدر عصب  نیشده که ا  یام رها بانو. بگو چ  یمن جد  _

 فروکش کند.  یتا خشمش کم دیکش یقینفس عم 

 عادله و رسول قصد مهاجرت دارن؟  یدونست ی م تو _
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 شانه باال انداخت.  عماد

که ندونه؟ عادله چند ساله    هی دونستم، اصالً ک  ی معلومه که م  _

 !؟یمهاجرت شه، نگو که خبر نداشت  یدنبال کارها

آبج  _ داشتم، مگه  م  ینه خبر    خبریب  یذاره کس  یخانم شما 

 بمونه؟ 

  ن یتا به حال رها را تا ا  شد  کی به هم نزد  یعماد کم  یابروها 

که مجبور   یآن زمان   یبود. حت  دهی ند  یو عصب  ختهیحد به هم ر

شان صحبت    یررسمیغ   یشد با او درباره به هم خوردن نامزد

 کند. 

 ؟ یختیکرده که به هم ر کاریباز عادله چ ه؟یچ هیپس قض _

من هم اعصابمو به  دنیبدون د یداره که حت نویا ییعادله توانا_

به رفتن و نرفتن عادله ندارم. واسم هم    یکار  چ ی. من هزهیرهم ب
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خوام بدونم چرا   یخواد بره، فقط م  یو کجا م  یک  ستیمهم ن

 احسان رو فروخته؟  یخونه 

 ش؟ یدید_

خودشو که نه، احسان عکسش رو بهم نشون داد. شکر خدا به   _

 شده واسه خودش!  یبارب ده،یآرزوش هم رس

کرد. آن قدر    یم   فیجمالتش را با خشم و حرص پشت هم رد 

تفاوت از آن    یتوانست ب  ی بود که عماد نم  ختهیو به هم ر  یعصب

او   یچانه  ریبگذرد. صاف نشست و به سمت او خم شد. دست ز

 گذاشت. سرش را باال آورد. 

  ی شه درست به من بگ ی رها؟ م یا ختهیقدر به هم ر نیچرا ا _

ا  یچ هفته  فقط  من  تلفن  هی  یشده؟  صحبت   یبار  عادله  با 

دونه که    ی خدا م  ی ول  دنش یبرم د دی بار هم شا  ه ی  یماه   کنم،یم
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دونم عمل    یگه. م  ینم  یزیبه منم چ  شیزندگ  یاتفاق ها  زیاز ر

ول ندارم.    یکرده  خبر  خونه  فروش  به  است    دوهفتهراجع 

  ی دم ولصحبت کر  یباهاش تلفن  روزیبار هم د   نی. آخردمشیند

 و فروش خونه نبود. دیاز خر یحرف

تکان  چانه با  را  آب   یاش  با  را  بغضش  کرد.  خارج  او  دست  از 

گرفته بود    ادی  یمحکم باشد. عمر  خواستیدهانش فرو داد. م

به م  یپا  یوقت برادرش    شی صدا  یحت  دینبا  د،یآیم  انیحقوق 

 به دست و دلش.  دهیهم بلرزد، چه رس

م  _ ماش  ی احسان  و  خونه  رو    نشیگه  پولش  تا  فروختن  رو 

کاربلد هم اونجا دارن که داره    یآشنا  هیبفرستن کانادا، ظاهرا  

ندارم. امروز زنگ    ناشیبه ا  یده. من کار   ی کاراشون رو انجام م

تو هم به    ی معلوم کنه ول  زویهمه چ  ف یزنم به رسول تا تکل  ی م

ندارم.    یکس شوخ  چیهکن که من سر برادرم با    یخواهرت حال
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و دادگاه    لیگم و با وک  یرو به احسان بگم، م   تیشده خودم واقع

اش هم بر برام مهم   هی. بقرمیگ  یحقش رو از رسول و عادله م

 .ستین

 !؟ ی کن یم یشوخ_

  توانست یبود که نم  دهیپشت لحنش خواب  رتیآنقدر بهت و ح 

 است. ی شیتصور کند تعجبش نما

به ماش  یکاش شوخ_ عادله خونه رو فروخته.  که من    ینیبود. 

قبول خر  یواسه  احسان  همه    دمیدانشگاه  نکرده،  رحم  هم 

تا کاراشون رو  یرو پول کرده و فرستاده به حساب نازل شیزندگ

 کنه. سیراست و ر

 !؟ یحساب نازل _
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گرد تر    ن یحد تعجب کند. چشمانش از ا  نیداد تا ا  ی او حق م  به

و   ینازل نکهی. باور ارفتیباالتر نم ن یم از اه  شی شد. ابروها ینم

ممکن    ریسخت و غ   شیعادله هنوز هم با هم در ارتباط باشند، برا

 بود.

زنه   ی . هر بار زنگ ماد یخوشش نم  یشه!؟ عادله از نازل  یمگه م _

به    یزیچ  ی کنه. اصال... اصالً چرا نازل  یحرف بارش م   ی به من کل

 من نگفت؟ 

اما    دیچ  یحواس بود و فقط تند تند کلمات را کنار هم م  یب  او

 نیو نوع حضورش ب  یحواس رها جمع تر از آن بود که نام نازل

طول   یارتباط آن دو با هم نگذارد. کم  یکلمات عماد را به پا

ب  دیکش خودش  به  عماد  کف   دیایتا  است.  گفته  چه  بفهمد  و 

. هربار  د یاش کوب  یشانیبه پ   یدر پ  یدستش را چند بار محکم و پ

  دیچرخ  یم  یشود، زبانش به سمت  یبدتر نم  نیاز ا  کردیفکر م
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  ی کند. از شر طرح چشمان نازل  ی معن  ش یکه بدتر از بدتر را برا

گاهش تازه از همان روز    ی گاه و ب  یراحت شده بود اما تماس ها

 یتواند او را برا ی کرد م ی شروع شد. از همان لحظه که گمان م

 اش پاک کند.  یزندگاز  شهیهم

مدته با دمت گردو    هی   نهی!؟ پس واسه همیدر ارتباط  یتو با نازل_

 . یشکن یم

ها بود  حق با او بود. مدت  داًیحرف حق جواب نداشت و حاال شد 

  ی . آخر نازلشکستیتمام وجودش گردو م   که او با دمش که نه، با 

خوش به او هم نشان داده و او را مخاطب حرف    یرو  شیرو  بایز

. با رها کردنش  دیرا مک  نشییکرد. لب پا  یعاشقانه اش م   یها

 به جلو خم شد. 

 گوش کن رها...  _
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  ن یاز ا  رونیب  یکه دار  ستیبرام مهم ن  گهی نه تو گوش کن. د_

پرسم قراره چه   یوقت هم ازت نم چیه ؟ی کن یکار م یخونه چ

زندگ  ییبال ایاریب  مونیسر  اگه  من  شرا  نجامی.  خاطر    طیبه 

و عالقه  یزندگ آرت  هیاخودم  به  تو    نیکه  البته ظاهراً  دارم، که 

بدتر از قبل اضافه بودن مو    یدار  ی که ه   ی دون  ی بهتر از همه م 

 خوام برات طاقچه باال بذارم  یتونم و نم   ی . نمیکش  ی به رخم م

تو بود و من   یدونم برا  یرم چون م  یکنم و م  یو بگم ولت م

از ترس من بخوا  یتیاهم  چینبود من ه رفتارت رو    ینداره که 

خوام، هر وقت، هر روز، هر    یازت م  یزیچ  هیفقط    یعوض کن

ثان ع   یکه فکر کرد  هیساعت، هر  و نوشتم، خودت   شیمزاحم 

به خودشون اجازه بدن تو رابطه مون دخالت   هیبهم بگو. نذار بق

 کنند و به من هزار تا انگ جور و ناجور بچسبونن.
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هم    نیو هم  یبغض  چیکرد. بدون ه  یم  انیرا محکم ب  جمالتش

صورت او    یکلمات را تو  یعماد داشت. جور  یرو  یشتریب  ریتاث

که ترس تمام وجودش را گرفت. ترس از دست دادن رها   د،یکوب

 یاش موج م  یبه خاطر حضور او در زندگ  یکه به تازگ  یو آرامش

. رها بعد  یکس  ی ب  یبحبوحه    ن ینبود، آن هم در ا  یزیزد، کم چ

تا و  ش،یاز گفتن حرف ها نماند  او به جا    یارانهیآن جا  از  که 

انه پناه برد تا خودش را . به آشپزخندیمانده بود را به تماشا بنش

کرد که کاش    ی با شستن ظرف ها مشغول کند. در دل آرزو م

  ی که به زندگ ی آمد تا پرده از کثافت یامروز هم عماد به خانه نم

اواخر، رابطه اش با عماد و به خصوص   نیکنار نرود.ا  ود،شان زده ب

بود   نیاول شده بود. هنوز ساکن اتاق آرت  یبهتر از روزها  نایآدر

را با کمک چند   یعماد نقش چشمان نازل  دیکه فهم  نیاما هم

محسوب   ندهیبه آ  دیام  ینوع   شیسطل رنگ پاک کرده است، برا
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  ش ین شکل ممکن به رویرا به بدتر  تیحاال عماد واقع  ی ول  شد یم

 آورده بود. 

کردن    یکرد و بعد از خال  یتمرکز ظرف ها را جمع م  یتند و ب  

 ن یخواست از ماش  ی . دلش نمد یچ  ی م  نکیشان، آنها را داخل س

فرار   یبهتر از ظرف شستن برا  یبهانه ا  استفاده کند  ییظرفشو

  یش  دیچرخ  ی نداشت. هر بار که م  اشیزندگ  یوفا  یاز مرد ب

رو  یا م  نهیس  یسرد  ضربه  جا  یاش  قلبش.    کینزد  ییزد، 

نفس نفس زنان دو    .ستادیطاقتش طاق شد و باالخره از حرکت ا

پا  نکیدستش را به دو طرف س انداخت. برق    نییگرفت و سر 

باز  ریزنج از  گردنش،  هم    راهنیپ   ی  قهیکم    یدور  بلندش 

 رون یبرد و آن را از داخل لباسش ب  شیزد. دست پ   یچشمش را م

  یخاطره    ا یدن  ایکه دن  ،کوچک  ینینگ  کیساده با    ینگی. ردیکش

 بود. دهیپشتش خواب نیریش
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خر  نویا_» اندازم  پس  کس  دم،یبا  ند   یبه  مخصوصا    ا،ینشونش 

. حواست دمیواسه تو خر  نویبفهمه من ا  د یوقت نبا   چ یعادله. ه

وگرنه هردومونو   ندشیجا بذار که عادله نب  هیجمع باشه،    یلیخ

 کنه. یم هیتنب

 ؟یدیخر یخوشگله، واسه چ یلیخ نیعماد ا یوا _

 که عماد به آن زد، درد گرفته بود.  یاش از ضربه ا ینینوک ب 

 واسه تو گرفتم دختره. واسه خود خودت... نویا _

 واسه من که بزرگه! یول_

خوام االن   ی . من که نمیبچه ا  ی لیمعلومه که بزرگه. هنوز خ  _

.  میکه هردومون بزرگ شد  هیواسه وقت   نی. ابندازمش تو انگشتت

کنم تا بتونم به رسول بگم تورو دوست عالمه کار    هی  دیمن هنوز با

 دارم.
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را    ش یهاحرف  ی او رنگ گرفته بود. معن  یی پروا  ی از ب  شی ها  گونه

شد اما    یدلش آب م  یقند بود که تو  یو ه   دیفهم  یخوب م

 یلذت بردن از خواستگار ی اش از عادله، اجازه  یشگیترس هم

او نم  یرسم  ریغ  داد. عادله محال بود اجازه دهد    یعماد را به 

برادر شوهرش را به عقد خود در   یمانده    میتیبرادرش، دختر  

 . اوردیب

 عادله...  یول_

رها. خودم همه چ_ نباش  عادل  م  زوینگران  تو    یدرست  کنم. 

نشونه است    هی  نی. انهیانگشتر رو بب  نیا  یاجازه بد  د یفقط نبا

مال  شهیهم یو برا امیکه ب یمن و تو. نگهش دار واسه روز  نیب

 ...«یمن بش
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رو  یادآوریاز    یشخندین  وعده  ی خاطراتش،  نشست.    ی لبش 

  ده یبدل نشد. حاال هم که به هم رس  قتیوقت به حق  چیعماد ه

را به    یپوچ و توخال  یحلقه و آن قول و قرارها  نیبودند عماد ا

انگشت شست و اشاره اش گرفت و دو    نی. حلقه را بآوردینم  ادی

ب صاحب  مانند  درست  داشت،  دوستش  کرد.  نگاهش    ی خوب 

 نشاند.   شیرو  یمعرفت و فراموش کارش. آن را باال آورد و بوسه ا

مردانه  با دستان  شدن  سخت  یاحلقه  تکان  شکمش،  دور    ی به 

خورد. حلقه را در مشتش پنهان کرد. محال بود اجازه دهد عماد  

بب را  اولش    ندیآن  عشق  عماد  که  درست  دارد.  برش  اوهام  و 

 ی هنوز آنقدر خوار نشده بود که درست روز   یول  شدیمحسوب م

به    ی. تکانندبرده بود، به عشقش اعتراف ک  انتش یبه خ  یکه پ 

دستان    یبود. حلقه    دهیفا   یاما ب  ردیبدنش داد تا از او فاصله بگ
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رها گذاشت.    یشانه    یاو دور تنش محکم تر شد. چانه اش را رو

 گونه اش زد.  یرو یبوسه ا

دوست   یجور  نیخوام منو هم  یاما ازت م  هیپر رو  دونمیم  _

معرفت. من    یعرضه و ب   یطور احمق و ب   نیرها. هم  یداشته باش

اون  شتریب  یلیت دارم، خدوس بکن  یاز  خوام   ی. نمیکه فکرشو 

. سلول به سلول ستمیکردن به تو رو بلد ن  یخوب  ی بهت بد کنم ول

  ی کیدونم که نزد  ی زنه اما م  یم   اد یبدنم خواستن و داشتنت رو فر

.  ستمیتو ن  یمن و تو به هم، ظلم به خودته. من آدم زندگ شتریب

که درک کنه داشتن   یکیهزار برابر بهتر از منه.    یکیتو    اقتیل

ا آرامش بخشه.    یفرشته  تو، تو خونه اش چقدر  که   یکیمثل 

من خودخواهم،    ی خواد ول  یم اقت یل  شیبفهمه بودن تو تو زندگ

. بذار آرامش حضورت فقط و فقط  ری. از من فاصله نگادیز  یلیخ

 مال من باشه. 
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رفت که به جز   یورگوشش زد. بعد ج  ریز  یگرید  یو بوسه   

 یاقه یدال بر حضور چند دق  ی مدرک  چیه  ش،یحرارت نفس ها

 اش در آنجا وجود نداشت. 

                       

نبود. دل درد خف  حالش و    یف یخوب  افتاده  به جانش  از صبح 

قصد رها کردنش را نداشت. جوشانده و نبات هم نتوانست آنطور  

را درک    تشیهم انگار وضع  نی حالش را خوب کند. آرت  د یکه با

که امروز را کال خواب بود و کار به کار او نداشت. دلش    کردیم

که بتواند کمپرس   هاخواست. از آن خواب    یم  نیخواب سنگ  کی

پتو استراحت    ریوار ز  نیشکمش بگذارد و جن  یا روآب گرم ر

درست مانند    د، یایناهار ب  ی. عماد قرار بود براتوانستیکند اما نم

و از جا برخاست. حال و حوصله   دیکش  یچند روز. پوف  نیتمام ا
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کاسه    کیبا    دادیم  حیساالد درست کردن هم نداشت. ترج  ی

 . اوردیرا هم ب زیو ته همه چ رس ی ماست و ترش

 ؟ یخونه، خوب یسالم بانو_

  شیبانو  ی شد. حق هم داشت. نازل  یهر روز سرحال تر از قبل م  

 دوارشیشده و به برگشتن ام  کی از قبل به او نزد  شتریروز به روز ب

 . کردیم

 ؟یسالم، ممنون. تو خوب _

 شده؟ یزیچ _

ا  تمام  بود.  جمع  کوچکتر  ن یحواسش  به  حواسش    ن یمدت 

بود. درست مثل االن که صورت   در  یرییتغ رفتار و ظاهر رها 

 به احوالش برده بود.  ی و پ  دهیاو را د ی دهیرنگ پر

 .ستیحالم خوش ن اد ینه، فقط ز_
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 : دیسوءظن پرس ی کرد و سر تکان داد. با کم زیعماد چشم ر 

 امروز چندمه؟ _

و خودش را   دیشد. به طرف گاز چرخ  یرها در جا انار  یها  گونه

کش چ  یغذا  دنیبا  م  دنیو  عماد    زیمخلفات  کرد.  مشغول 

 دنیپرس خیتار  نیخاطره از هم  ی زد و سر تکان داد. کل  یلبخند

 یجوره نم  چیکه ه  یزنده شده بود. خاطرات  شانیهر دو  یها برا

 . دیشد از آنها چشم پوش

بو_ و  عطر  انداخت  یچهه  ول   یراه  خانم،  راض  یرها  به    یواقعا 

 حال!!  نیاونم با ا م،یزحمت نبود

بپرس:    یی خودش را به آن راه بزند و با پررو  خواستیم  دلش

»کدام حال!؟« اما تجربه ثابت کرده بود سر به سر عماد گذاشتن،  

بود،    ایکه نداشت، شرم و ح  یزینداشت. او تنها چ  یعاقبت خوش
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و در    ندازدیب  ن ییداد سرش را پا  حیموارد. ترج  ن یبه خصوص در ا

ببلعد. بعد    ش یغذا  همراهدختر خوب دردش را  ک یسکوت مثل 

کاف عماد وقت  رفتن  پ   یبرا  ی از  ا  دنیچیبه خود  را    نیاز  درد 

 داشت.

را   شیسر به سرش نگذاشت. غذا  گریکمال تعجب عماد هم د  در

ه کوتاه   ی حرف  چیبدون  تشکر  با  و  ترک    یخورد  را  آشپزخانه 

دانست.   یه اش را خدا مکرد.فکرش مشغول بود. مشغول چه و ک

  زیکرد مشغول آن که در فکر خودش بود، نباشد. م  ی خدا خدا م 

 .تبعد گذاش یرا مرتب کرد و شستن ظرف ها را برا

  یدرس خواندن، به سالن مطالعه ا  یبود به بهانه    ی مدت  نایآدر

رفت. از ساعت هشت صبح تا ده شب را در   یخانه م  ی کیدر نزد

که از تکرار اتفاقات گذشته    یگذارند. رها با وجود ترس  یآنجا م

نم تصم  ی داشت،  در  فرزندانش،    ماتیخواست  مورد  در  عماد، 
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ب که  آشپزخانه  از  کند.  ه  ، آمد  رونیدخالت  را    ی کجا  چ یعماد 

پ   توانستی. خوشحال شد. الاقل مد یند  ییرایپذ  شیاز فرصت 

 بخوابد.  ی ده استفاده کند و کمآم

ها  اتاق   یروحرف زدن عماد را به محض ورود به راه  زیر  زیر  یصدا

  کیرفت.    ی نفر م  ک ی  یانصافانه داشت قربان صدقه    ی . بدیشن

حق دارد به او حسادت    دانستیشناختش و نم  ی نفر که خوب م

 نیکه در ا  یبندمین  گاهیجا  نی با ا  دانستینم  ینه!؟ حت  ایکند  

  ن ینه!؟ او در ا  ای داشته باشد    یدارانتظار وفا  تواندیخانه دارد، م

 بود.  ا یآدم دن نی تر فیاش، بالتکل یمرحله از زندگ

 تیسوخت. اگر پشتش به حما یخودش م  ی کس  یب  یدلش برا 

  فیخانه بماند اما ح  نیدر ا  یا  هیرسول گرم بود، محال بود ثان

که رسول هم تو زرد از آب درآمده بود. درست که قول داد هر  

بگذارد، اما رها    ارشیطور شده پول احسان را جور کرده و در اخت
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دلخوش    ی پوچ و توخال  ی ها  دی وعده و وع   نیتوانست به ا  ینم  ادیز

اراده با  و  آدم محکم  بود  کرده  ثابت  رسول  به    ست،ین  یاکند. 

 خصوص در برخورد با عادله. 

چقدر دلم تنگته، زودتر برگرد    ی دون  ینم  زدلم،یربونت برم عزق_

 ...رنیگ  یها هم بهونه تو متورو خدا، بچه

صحبت کردن   نیشد. عماد ح  یتر م   کیصدا لحظه به لحظه نزد 

به طرف درآمد و آن را بست. آنقدر سرگرم دل و قلوه    ی با نازل

وجود    یهااش بود که متوجه نشد خرابه   یدادن با دلبر چشم آب

 اشکبار پشت در به جا مانده است.  ی زن، با چشمان کی

د  م  گر یحاال  جان  به چشمانش    کند یهرچه  خواب  بود  محال 

م دیایب هم  به  دلش  سرگدیچیپ   ی.  و  تهوع  حالت  به    جهی.  هم 

چشم بست.    یاگرفت و لحظه  واریجانش افتاده بود. دست به د
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 ن ی سرزدن به آرت  یکمکش کند. انرژ  توانستیآزاد م  یهوا  یکم

 را هم نداشت.

رساند. در ساختمان را که باز   اط یخودش را به ح زانیو خ افتان

مدت ها   یی که گو دیکش  شیها  هیآزاد را به ر یهوا یکرد، جور

دل    کیخواست،    یم  هیبا آنها قهر کرده بود. دلش گر  ژنیاکس

اندازه  ریس به  ها    کی  ی.  نرده  به  بود. دست  دل شکسته  عمر 

 رفت.  نییپا عمارت باشکوه عماد را  ی گرفت و پله ها

نتوانست ادامه دهد. کنار نرده ها    گرید  دیآخر که رس  یبه پله   

 ه یآن تک  یهااز ستون   یکی  یسنگ   ینشست و سرش را به بدنه  

م لحظه    لیزد. چشمانش  به  لحظه  درد  بسته شدن داشت.  به 

شکمش    اتینفر داشت تکه تکه محتو  کیانگار  شد.    یم  شتریب

از    شتریکَند. به جلو خم شده و دست مشت شده اش را ب  یرا م

 قبل به شکمش فشرد. 
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  د، ینه چندان پاک کش  یکه از هوا  یقیچند بار عق زد. نفس عم 

و تصور   قیعم  ینفس ها  دنیکمک کننده بود. چشم بست. با کش

را فراموش    دهیو شن  دهیکرد آنچه د  یسع  ن،یآرت  یبایز  یچهره  

 کند. 

عاشقانه    یچند قدم از او، عماد سرمست صحبت ها  یبه فاصله   

داد، مشغول   دشیبد   د یند   یادیز  ی به خورد گوش ها  ی که نازل  یا

 ژل خورده اش بود. یمرتب کردن تار به تار موها

  گر ید  کباریو    دیایب  یقول برگشتن داده بود. قرار بود به زود  ینازل

تر از    هیحاش  ی بار عاشقانه تر و ب  ن یبسازند. ا  ی در کنار هم، زندگ

و نسبت   اشیآوردن حضور رها در زندگ  ادیبا به    یاقبل. لحظه

اما خودش   ستاد، یکه با هم داشتند، دستانش از حرکت ا  یدیجد

 رها آرام کرد.  بودن یمنطق یرا با وعده 
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نبود. فکر به نداشتنش    گرانید یزندگ   ی آدم خراب شدن رو  رها

  د یهم آدم تحمل کردن او با آن نسبت جد  ی هم دشوار بود اما نازل

 ن یو سر تکان داد. آخر تحت فشار ا  دیکش  یو کشنده نبود. پوف

  اش،یزندگ   بیو غر  بیعج  ینسبت ها   نیو ب  الیهمه فکر و خ

را م  یخفه م عمر.    ک ی  یبرا  ت،خواس  ی شد. دلش حضور رها 

نم درست  را  شا  ی اسمش  شا  یدلبستگ  د یدانست،  هم    د یو 

اهمیوابستگ اصالً  نام   یتی.  چه  که  نداشت  حسش    یرو  یهم 

بود که دلش به بودن رها خوش   نیا  شی. مهم براگذاشتندیم

  ی ادیروزها ز  نیرسول، ا  یو مهربان خانه    یبارویبود. دخترک ز

خواستن  بایز بود    یو  محال  بود.  کنار    بتواندشده  در  حضورش 

د ب  یگریشخص  دوام  خانه    یحت  اورد، یرا  در  بودنش    ی اگر 

 نباشد.  شیب تهیحضور فرمال کیخودش، 
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مردانه اش   یبایز  یبه خودش و چهره    نهینگاه را در آ  نیآخر 

به   دیدردش زمان بود. با  یانداخت و اتاق را ترک کرد. تنها دوا

داد تا خود به    ی زمان م  شیتو در تو  یادیخودش و سرنوشت ز

 حل شود.  زیخود همه چ

  ی باز کرد و سرک  یرفت. در را به آرام  نیاز همه به اتاق آرت  اول

از رها نبود. آرام و    ی. برخالف تصورش، خبردیبه داخل اتاق کش

صدا بود. مراقبت   ی منظم و ب نیآرت یصدا وارد شد. نفس ها یب

 د.  سرحال آورده بو یرها او را حساب قیدق یها

 ه یبار هم خودش ترشحات ر کی چند ماه  نیدر ا آمد ینم ادشی

  یکار دوست نداشتن  نیپسرش را ساکشن کرده باشد. زحمت ا  ی

فرشته  نیشد به نبودن همچ یرها بود. چطور م ی هم به عهده 

تازه سر و سامان    ی زندگ  ی  رازه یفکر کرد. رها اگر نبود، ش  یا



 

343 
 

نه   یلب ها  دنیوسب  ی. با وسوسه  د یپاش  یگرفته اش، از هم م 

 آمده را برگشت. ریپسرش، مقابله کرد و مس یچندان گوشتالو

هم نبود. از ساختمان خارج شد و او    ییرایدر آشپزخانه و پذ رها

رو نشسته  د  یرا  ها  وضع د یپله  جمع    تی.  خود  در  و  نشستن 

 که به جانش افتاده بود.  داشت یشدنش نشان از درد

پا  کی باالتر نشست. سر  گرفت و پشت گوش راستش   نییپله 

 زمزمه کرد:  

 امروز چندمه؟-

 داد.  لشیتحو یطانی. چشمک شدی و از جا پر دیکش ی نیه رها

 ؟یدیشد؟ ترس یچ-

 .  یاوهون ،ی اِهن هیقلبم اومد تو دهنم. -

 . د یجلو خم شد و کف دستانش را به هم کوب به
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 مشه؟یاز عال نمیا-

 ؟ یعالئم چ-

 باال انداخت.  یی کج مرموزانه نگاهش کرد. ابرو ی با لب عماد

 سرکار خانم...  یهورمون راتییعالئم تغ-

رک است اما   یادیدانست او ز  یبست. م  خی  شیدر رگ ها خون

 . دیگنج یدر باورش نم یی ایح یو ب   ییهمه پر رو نیا

  ی بسته    نیرنگ به رنگ نشو واسه من. خوب خودم اول  یالک-

مشبک،    یهیبزرگ، باال  زیسا  ز،ی گلر  دم،یتو برات خر  ینوار بهداشت

 بود، آهان باله دار...  یچ گهید

 :بالدار نه باله دار... دیشده اش غر دیکل  یدندان ها نیاز ب رها

 در هوا پراند.  ی دست عماد
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  نیکن یکه با اونا پرواز نم هیورمن فقط موندم چج یحاال هرچ-

 شما... 

  ی الیخ  ی . عماد شانه باال انداخت و با بدیکش  ینیه  گریبار د  رها

 داره...  یهورمون راتییکه تغ استی : انگار تنها آدم تو دندیغر

 تمومش کن تورو خدا عماد... -

و    یتو خودت  یجور  هیمگه من شروع کردم که تمومش کنم؟  -

 که انگار طلب پر...   یتوپ یبه همه م

 عماد... -

 ؟یجان عماد. درد دار-

: تمومش  دیصورتش را پشت دستانش پنهان کرد و کالفه نال  رها

 کن تو رو خدا... 

 زد.  شیلب ها یرو یضربه ا عماد
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نه تو حال خوب    ا یتموم، فقط حواست باشه من حرف بزنم   ا، یب-

 ؟ یدرد ندار ی نداره. نگفت یو بد تو فرق 

. با چند  دیاز جا پر  یبرداشت با قهقهه ا  زیکه به سمتش خ  رها

 پله ها رساند.   یگام بلند خودش را به باال

  ادیبا رها راحت شد، از همان جا فر  یمنیا  یکه از فاصله    الشیخ

 ژلوفن؟  ایبخرم  کیگم رها، مفنام ی زد: م

لنگه کفش  جمله بود که  از کنار   یاش تمام نشده  مثل فشنگ 

 . دیچیپ  اطیرها در ح ادیفر یگوشش گذشت و صدا

 عماد... -

  ی درد  چیاز دردش پرت شده بود. اصال انگار از اول هم ه  حواسش

 را از بر بود.  شی دردها یاو و چاره  شهینداشت. عماد هم
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 دم بهت بد نگذره...  ی سوار شو، قول م ایدختره، ب یه_

 یرا تندتر برداشت. برا  ش یاز تنش گذشت. قدم ها  یفیلرز خف 

ساعت از    ن یماندن تا ا  رونیبار هزارم به خودش لعنت فرستاد. ب

ممکن است    دانستیکه م  یشب، اصال به صالح نبود، آن هم وقت

 .ردیسر راهش قرار بگ ح،یپسرک وق نیا

. اگر از  ینبود  ل یم  ی ب  ی لیخانم، با توام، اون شب که خ  یآدر  _

  یشد، تا تهش م   ینم  دایپ   سی پل  یشانس گ...وه ما سر و کله  

 ؟ینداز ی نگاه هم به من نم هیشده که  ی. حاال چیاومد

االن دهانش را    نیخواست جرات آن را داشت که هم  ی م   دلش

و فحش مثبت هجده بلد است، نثار    راهیباز کند و هر چه بد و ب

که با دوتا بد    ستین  یپسر، کس  نیدانست ا  یخوب م  یاو کند ول
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و دست از سرش بردارد. تازه    اوردی و حرف درشت، کم ب  راهیو ب

ب  بود  م  یممکن  شود.  هم  تر  عماد    د یترس  یپروا  و  احسان  به 

از بدتردیبگو  یزیچ بود آن دو  تجربه نشان داده  روش ها    نی. 

دوباره از آن دو را    یکردند. تحمل دور  ی او استفاده م  هیتنب  یبرا

 نداشت.

اش بلند شد،   یزنگ گوش یصدا ی بود که وقت دهیترس  یقدر به

 یخورد. دستانش به وضوح م  یگفت و تکان سخت  یبلند  نیه

.  دیکش رونیپشت کوله اش ب بیاز ج یرا به سخت ی. گوشدیلرز

نمانده بود    یزیچ  گریکم نشود. د  شی حواسش بود سرعت قدم ها

 بکشد. یبزرگ عماد برسد و نفس راحت پریبه ها

زد. آب دهانش را با    یتلفن چشمک م  یاحسان رو  یشماره   

را داشت که   به دو طرف چرخاند. ترس آن  ترس فرو داد. سر 

. هنوز رابطه  ندینه چندان مناسب بب  طیاحسان او را در آن شرا
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شان،    نیخواست دوباره ب  ید. دلش نمقبل نشده بو  یشان به گرم 

 . فتدیفاصله ب  یلیبه هر دل

از حد نوک    ش یب  ی. سرددیصفحه کش  یچند بار انگشتش را رو 

نم بلند  گذاشتیانگشتانش،  اَه  شود.  برقرار  و    یتماس  گفت 

  ی زنگ گوش یصدا نکهی. قبل از ادیانگشتش را به مانتو اش کش

 را کنار گوشش گرفت.  یقطع شود، تماس را برقرار کرد و گوش

 الو... سالم احسان...  _

 تعجب کرد.  شی صدا دیهم از لرزش شد خودش

 ؟ یجان، خوب نایسالم آدر _

 شده؟  یزیآره... آره خوبم، چ _

 کرد.  یاحسان تک خنده ا 

 باشه...  یعیفکر نکنم اوضاع تو طب ینشده ول  یزیکه چ نجایا _
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 نه بابا... من خوبم، فقط تند تند راه رفتم، نفسم گرفته...  نه...  _

 ؟ مگه  ییکجا_

 از لحن پر سوء ظنش نگرفت.  یحس خوب 

 رم خونه... ی مطالعه بودم، دارم مسالن _

 موقع شب؟  نیا _

 هست؟   ی ا  گهیموقع شب، از صبح اومدم تا االن. سوال د  نیآره، ا_

تند    یلیخ  دانستیسکوت کرد. خودش هم م   یااحسان لحظه  

را   شیرو با یعشق ز دیترسیشد. م یاش نم ی رفته اما دلش حال

 اش، از دست بدهد.  ی تمام نشدن ییبه خاطر سر به هوا

رها. قراره شام اونجا باشم.    شیرم پ   یمن دارم م  زم،یباشه عز_

 یدور  هی  میبعد باهم بر  یگفتم بهت خبر بدم، اگه دوست داشت

 ... میبزن
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دوام  یدلخور  وقت  یاش  ا  ینداشت،  به  م  نیاحسان   یشکل 

 . اوردیخواست از دلش در ب

چقدر دلم گرفته بود!    یدون   یعاشقتم احسان، نم   ی عنی  یوا  _

 خونه ام...  گهید قهیمن ده دق

عم  لبخند  خط،  طرف  نشست.    یرو  ی قیآن  احسان  لبان 

  طاقت یصاف و ساده بود. تلفن را که قطع کرد، ب   یادیز  شینایآدر

کند.    ی رفع دلتنگ  یتر از قبل شده بود. تماس گرفته بود تا کم

صاف و ساده تر از آن    نا ینخ نما بود اما آدر  ی ادیبهانه اش هم ز

 بود که بو ببرد. 

م  دی با  عماد  خانه  به  را  خودش  دلتنگ  رساندیزودتر  رفع    ی و 

پدال گاز فشرد و    یرا رو  شیز شد. پا . چراغ به موقع سبکردیم

 از جا کنده شد.  لشیاتومب
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  ی پس اخم و تخمت فقط واسه ماست، به احسان جونت که م  _

 !شهیتا بناگوش باز م شتین یرس

اما زبانش به ه  یحواله    یزیو نگاه تند و ت  برگشت   چ یاو کرد 

که ممکن بود او در مقابل حرف   ی. وحشت واکنشدینچرخ  یحرف

 . دادیکردن نم سکیر یداشته باشد، اجازه  ش یها

 ی آدر  میتو قربون، ما که هالک شما هست  یآب  یجووون، چشما  _

 ؟یخوا یم  یچ گهید  م،یداریخانوم، نازتم خر

 مزاحمه؟ نا؟یشده آدر یزیچ _

و    دیکش  یقینفس عم  دیام  دنیبند آمد. با د   یلحظه ا  نفسش

 ... دیپرسیلبخند زنان گفت: نه... بابا، فقط آدرس م

انداخت    یمشک  جیجوان اسپورت  یبه راننده    ینگاه مشکوک  دیام

واضح    ش یبود اما صداها برا  دهیشن  یی زهایچ  ک یو سر تکان داد.  
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ترج آدر  حینبود.  کند  فکر  م  نا یداد  رودیگویراست   رتیغ   ی. 

  یی جورها  کیاو را  داشت. نه فقط به عنوان دختر صاحب کارش،  

 برادرانه دوست داشت. 

عماد بزرگ شده بود و دخترش را هر   یدر دست و پا  یبچگ  از

و پوک هم خبر داشتند. جوان   کیاز تمام ج باًی. تقردید یروز م

 ی زیآم  د یشده بود، نگاه تهد  د یناام  نایمزاحم که از پا دادن آدر

فرمان،    چاندن یگاز گذاشت و با پ   یرا رو  ش یاو کرد. پا  یحواله  

 گم شد.   ابانیخ چیدر پ 

 عماد هست؟  _

 رفتن پسر گرفت. رینگاهش را از مس دیام 

 مطمئن باشم مزاحم نبود؟ _

 بهت دروغ بگم؟  دیچرا با ه؟ی منظورت چ_
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 کرد. حشیوادار به توض نا،یآدر یپرخاشگرانه  لحن

هر وقت، هر    یخوام بدون   یجان، فقط م  نایندارم آدر  یمنظور  _

 ... ی مشکلتو بهم بگ هیبرات افتاد، من هواتو دارم، کاف یاتفاق

نشست. قدم   نا یلبان آدر یاو، رو یبرادرانه  ت یاز حما یلبخند 

انگشتان پا بلند شد.    یاش، رو  یمیجلو گذاشت و به عادت قد

  یگونه    ی که رو  ش یقد بلند شده بود. لب ها  ی ادیز  گری د  دیام

روزه اش، او را به خنده انداخت.    کی  شیته ر  یزیگرفت، تاو قرار  

 دوست داشت.  یادیپسر را ز نیا

  نی. خشکش زده بود. انتظار استادیحرکت ا  یب یلحظه ها  دیام 

بوسه،   نیا  یمعروف بود ول  ییپروا  یبه ب  نایحرکت را نداشت. آدر

 بود.  ییپروا یب یورا یزیمکان، چ نیسن و در ا نیآن هم در ا
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  ی گردن منو م  نه،یدختر خوب؟ اگه بابات بب  ی کن  ی م   کاریچ  _

 زنه...

شانه باال انداخت. مشغول پاک کردن آثار جرم، از گونه   نایآدر 

 او شد.  ی

ا  یخودته، وقت  ریتقص_ فقط دلم    ،یزن  یحرف م  ینجوریباهام 

ببوسمت. جور د  یم تونم احساساتمو نشون   ینم  یا  گهیخواد 

 بدم... 

 دستش را پس زد.  دیام 

ول   ،ینکن  کارمیو از کار ب  یمنو نبر  یانگار تا آبرو  گه،یبسه د  _

بابات    نکهیبرسونمت خونه و زود برگردم، قبل ا  ا ی! بیستیکن ن

 بفهمه...

 ... نمیمن اومدم بابامو بب ؟ی چ گهینه بابا، د _
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 یدست به کمر زد و سر  دیرا کنار زد. ام   د یرا گفت و ام  نیا 

آدر اگر  داد.  واقع   نایتکان  بگذارد    یخواهر  بود  محال  بود،  اش 

رو و  رنگ  مهتاب  بب  شیآفتاب،  ا  ند،یرا  به  برسد    ن یا  نکهیچه 

قدم بزند و    اهیشهر س نیا یهاابانیموقع شب، تک و تنها، در خ

 و سواره ببرد!.  اده یدل از پ 

  ی راه  دی که از عماد کرد، هم قدم ام یکوتاه  یبعد از دلبر  نایآدر

خواست همراه دخترش برود. به   دیخانه شد. عماد خودش از ام

پ   شتریاو ب از  اعتماد داشت.  که    ابانیخ  یانتها  چیاز چشمانش 

د با  جلو  لیاتومب  دنی گذشتند،  که    یاحسان  خودش  و  خانه 

آنها بود، آه از نهادش برخاست. خدا   یمشغول زدن زنگ خانه  

آنها، در خانه باز شده و احسان وارد    دنی کرد قبل از د  ی خدا م

 شود.

 ست؟یاحسان ن نیا _
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 آره، خودشه... _

 تا حالش رو بپرسم...   میزودتر بر ایچه خوب. ب _

 نیبکوبد. هر چه احسان از ا واریخواست سرش را به د یم  دلش

  ی حس بد  نا،یاو به آدر  یکیآمد و نسبت به نزد  ی پسر بدش م

ام م  دیداشت،  او خوشش  نزد  یو سع   آمد یاز  او  به    کیداشت 

 شود. 

 باالخره!؟  م یدی دکتر. چه عجب ما شما رو د یبه، سالم آقا_

صورت   نیدور ب  کیاحسان شوکه به طرف آنها برگشت. نگاهش   

 ی کیهمه نزد  نی. انگار ادیچرخ  د،یام  یو دست دراز شده    نایآدر

تذکر داده بود که حق    نایه آدرآن دو را باور نداشت. بارها ب  نیب

 نیشود. ا  کینزد  یبهانه ا  چیبا ه   ،یجنس مذکر  چیندارد به ه

 خط قرمزش بود. نیموضوع بزرگتر
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 شما؟  یجان، خوب دیسالم ام _

مشغول خوش و بش شد    دیگرم تر از تصورش با ام  یلیخ  احسان

ناد به کل  را  او  احسان   دهیو حضور  بود.  بغضش گرفته  گرفت. 

تنب و    یم  هیبدجور  او  از  خودش،  گرفتن  و  شدن  دور  با  کرد. 

چه گفتند و   دی. نشنکردیرا به کامش زهر م  یلحظاتش، زندگ 

وقتدندیشن ام  ی .  که  آمد  خودش  خد  دیبه  قصد    ی احافظبه 

کرد. دست که درون   یدستش را جلو آورده و منتظر نگاهش م

حت گذاشت،  او  تج  یدست  نداشت.  آوردن  باال  سر    یرهایرأت 

منتظر   دی شد. حاال با  یخشم از نگاه احسان به سمتش پرتاب م

  ی و تمرد، از خط قرمزها  یو سرکش  یچیهمه سرپ   نیعواقب ا

مهربانش بود که    یزن بابا  یبه دل رحم  دش یماند. ام  یاحسان م

 دل احسان را هم نرم کند!  ش،یبا حرف ها

 احسان باور کن... _
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 برو تو... _

را بست. حالش گرفته    نایتند و بدون انعطافش، دهان آدر  لحن

.  گشتیجا برم   نیشده بود. اگر به رها قول آمدن نداده بود، از هم

قطور و بر   یکتاب ها  انیرفت و تا صبح خودش را م  یبه خانه م

زد و    ی م  مارستانیبه ب  یهم سر  د یکرد. شا  یحجمش خفه م

  نیکرد. نفسش سنگ  یرا قبول م  ش یها  یاز همکالس  یکی  فتیش

بود. دختر عماد د  نهیو س از دست رفته   گریاش دردناک شده 

 شود.  م یبود. محال بود دوباره همان دختر سر به راه قد

خواست عطر تن    ی از او، وارد خانه شد. دلش نم  اد ی ز  یبا فاصله   

 نا یاو را خواسته و ناخواسته به مشام بکشد و متحول شود. آدر

او استقبال کرد و خودش   یظاهراً دنبال فرار از او بود. از دورهم  

 بلند به ساختمان رساند.  یرا با قدم ها
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گشاده از دختر از عماد استقبال کرد   یرها منتظرشان بود. با رو 

  ب یگرفت. هنوز از شوک حضور عج  لیدستپاچه تحو  یو لبخند

 شد.  دایاحسان پ  یبود که سر و کله   امدهیاو در ن بیو غر

 بانو!...  یراه انداخت یی سالم رها خانوم، چه عطرو بو _

  ی رعنا  یقد و باال  دنیگرفت. با د   نایآدر  یرفته    ریاز مس  نگاه

  یاحسان، دو دستش را باز و به سمتش پرواز کرد. دلش رفت برا

به پشت سلول به سلول تن برادرش. احسانش   دهیخواب  یمردانگ

 شده بود.  یخودش مرد یبرا  گریحاال د

که او با    ی در حال  شد، یدور تن او حلقه م  ی دو دستش به سخت 

 بود.  دهیدست تمام بدن او را در آغوش کش کی

اشک  م  ی قطره  رو  ی که  در    یرفت  با چشم  را  بغلتد  اش  گونه 

 فاصله گرفت. حدقه چرخاندن، به عقب راند و از او 
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شه   یمگه م   ، یاومد  ی. بعد ک یدلم، خوش اومد  زیسالم عز  _

 نپزم؟!  مورد عالقه تو یبرات غذا

 آقا عمادت رو؟ ا یمورد عالقه من رو  یغذا _

که دوست    ییگفتم غذا  م،یشب دور هم  هی  گه،یبدجنس نشو د_ 

 رو براتون بپزم... نیدار

.  اوردیو کمکش کرد کتش را از تنش در ب  ستادیسر احسان ا  پشت

به تنش نشسته بود. عضالت   یحساب  ش،یبایکت تک اسپرت ز

رو  ش یبازوها  را  کت  داشت.  را  آن  کردن  پاره  دستش    یقصد 

ا احسان  مقابل  دوباره  و  با  ستادیانداخت  نتوانست  کرد  هرچه   .

دست آزادش    ارب   نیاو مقابله کند. ا  یدوباره    دنیبوس  یوسوسه  

  یبه جلو خم شد و لب ها یگردن او انداخت. احسان کم را دور



 

362 
 

رو تر  راحت  آرام  یگونه    یرها  نشست. هق  محکم    یاو  و  زد 

 .دشیبوس

چشمانش   ریز  یسیانداخت تا خ  نییاو که فاصله گرفت، سر پا  از

 را پنهان کند. 

  گرشیاحسان شد. دو انگشت دست د  یپنجه    ریدستش اس  مچ

 او گذاشت و سرش را باال آورد.  یچانه  ریرا هم ز

 شده؟ یزیچرا رها جانم؟! چ هیگر_

و من    یلحظه فکر کردم چقدر بزرگ شد  هینه... نه بابا، فقط    _

 ...دیشدم، ببخش یمتوجه نبودم. احساسات

بوسه   و  دن  یبه موها  یااحسان خم شد  بود  زد. حاضر  را   ایاو 

 او کند.  یتار مو کی یفدا

 خش سرپا نگهت داشتم.تو احسان جان، بب ایب_



 

363 
 

 هم وارد خانه شدند.  یکرد و پا به پا  زانیآو   یکت او را از جالباس 

که   ش ینگو خوابوند اد، یکجاست؟ صداش که نم طونکتیش نیا_

 گردم!  یبرم نجایاز هم

 لبانش نشست. یرو یسرشار از عشق یخنده  

  داریب  دی با  گهی. االن د دهیوقته خواب  ی لیخ  یخواب که هست ول _

 بشه.

رم    ی من م  ، یزیتازه دم واسه من بر  ی چا  هیباشه، پس تا تو    _

 داریتونم تنبل خان رو از خواب ب  یم   نمیسر بهش بزنم، بب  هی

 کنم! 

اتاق خواب  یهم به او نداد و وارد راهرو  یمخالفت  چیه یاجازه  

  ی دو ساعت نیذوق او را کور کند. آرت امد یها شد. رها هم دلش ن

با بو  دهیخواب  شد یم کم  کم  و  ب  ی م   داریب  د ید   ریش  ن یشد. 
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دوست نداشت    یافتاد. از طرف  یفاصله م  ی لیخ  دیخوردنش نبا

آدر و  عماد  حضور  زمان  خا  نا یتمام  باشد.    نیآرت  نه، در  خواب 

گرفته و    ده یکار به مرور و حضورش ناد  نیبا ا  کردیاحساس م

 فراموش خواهد شد.

  ی شد. عماد هم به زود  یچا  ختنیوارد آشپزخانه و مشغول ر 

 نیبلند آرت  ی  هیگر  یبود که صدا  ختهیدوم را نر  یچا  دیرسیم

 .دیچیاحسان، در ساختمان پ  ادیو پس از آن فر

  ید  یم  یچ ن یکر شدم. به ا ر، یرو بگ تیبچه کول  نیا ا یرها، ب _

 شه؟  یهر روز بلندتر م  یره اما صدا یآب م  کلشیکه ه

را به بعد موکول کرد. به سرعت خودش را به اتاق   ختنیر یچا 

را بغل  نیهم به کمک احسان آمده بود. آرت نایرساند. آدر نیآرت

کار ممکن بود.   نیاشتباه تر  نی و ا  دادیگرفته و مدام تکانش م
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ها خوردن  تکان  با  پسرکش،  ب  ی سردرد  ب  شتریمداوم   شتر یو 

 . شدیم

 . امیتا من ب ،یی رایشما با احسان برو تو پذ زم،یش من عزبد_

  م یحرکت او، ن  نی. متعجب از ادی سرتکان داد و نگاه دزد  نایآدر

با    ینگاه  انداخت.  احسان  به    نه،یاخم، دست به س  ایدن  کیبه 

وسط    نیا  یزیچ  کی.  دیزده بود. ابروانش باال پر  هیتک  نیتخت آرت

رابطه   یتمرکز رو  یاجازه    ن،ی ممتد آرت  یها  غیدرست نبود. ج

 . دادیآن دو را نم ی

 ... امیرو ساکت کنم، م نیبرو احسان جان، من آرت _

هم به سر   یزد و موقع عبور از کنار او، دست  یاحسان، لبخند 

 . دیکش نیآرت
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  یجزء زندگ   گریکه د ییاتاق که خارج شدند، رها ماند و کارها  از

 ن،یآرت هیاش شده بود. ساکشن آزاردهنده و دردناک ترشحات ر

 .شیکوچولو نیچه برسد به آرت دادیخودش را هم آزار م

 ... یش یآروم پسرکم، االن راحت م زم،یآروم عز _

زده بود که   غیآرام شده بود. آنقدر ج نیبعد از اتمام کارش، آرت 

کش  اشی انرژ شدیته  ت  رشیش   ی  شهی.  کرد  آماده  از  را  قبل  ا 

بود که حواسش   نیاش ا  یبه خوردش بدهد. تمام سع  دنیخواب

پرت کند. حق   ن،یرفتن محسوس عضالت بدن آرت  لیرا از تحل

شد. ترسش از   یمتر    فیبا احسان بود. پسرش روز به روز ضع

 . انجامد یشدن ها، به تمام شدن او ب فیضع نیبود که ا یروز

  ی خسته بود که حت  یزود به خواب رفت. به قدر  یلیخ  نیآرت

  د یرا نداشت. بغضش گرفت، از ضعف شد  رشیخوردن ش   یانرژ
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را داخل تختش گذاشت. امشب هم    نیو آرت  د یکش  ی پسرش. آه

که    ییشد پسرش را در جمعشان داشته باشد. شمار آه ها  ینم

 روزها از دستش خارج شده بود.  نیا د،یکش یم

از خروج    قبل قبل  کمرنگاز  لبخند  به  را  لبانش  اتاق،  باال    یاز 

نبادیکش احسان  وضع  دی.  زندگ  تیاز  بلبل  و    یی بو  اش،یگل 

 . بردیم

 ... ارمی م ییاحسان جان، االن برات چا دیببخش_

 !دنیخانم زحمت کش نایخواد. آدر ینه، نم_

معذب گوشه   نا،ی. آدردیآن دو چرخ  ن یب  گری بار د  ک ینگاهش   

دندان گرفته   ریرا ز  نشییمبل در خود جمع شده بود. لب پا  ی

و    نهیفشرد. احسان هم دست به س  یبود و دستانش را به هم م

ز م  یچشم  ریپرحرف،  د  ی نگاهش  شکش    ن یقیبه    گریکرد. 
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سه    لمب  یشد. رو  یشان م   یزیچ  کیدو نفر    نیشد. ا  لیتبد

جمع و جور نشست و   ینفره، کنار احسان نشست. احسان کم

 نگاهش کرد. 

 ن؟ یشد ینجور یشده؟ شما دوتا چرا ا یچ _

بانو، تازه دار  میکه نشد  یجور  _   ،یی مثل تمام دختر دا  میرها 

 ... م یش یم  ایدن یپسر عمه ها

 ان؟ یپسرعمه ها چطور  ،ییدختردا یمگه همه _

زنن،    یستن، با هم حرف ممثل دوتا دو  ستن،ین  یطور خاص  _

 رن اما...  یم  حیرن، تفر یم رونیب

که انگشت اشاره اش را تکان تکان   ی و در حال  دیرا کش  شیاما

 ادامه داد.  نا،یخطاب به آدر یداد، رو به رها ول  یم
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ن  گهید  _ تو حلق هم  پرسن کجا    ی نم  گهیاز همد  ستن، یمدام 

  ف ی. واسه هم تکلکننیتو کار هم دخالت نم  ؟یرفت   یو با ک  یرفت

نره   هیدست توشونو دست ییهم دختر دا  ی. وقتکننینم نییتع

 ...رنیگ  یخفه خون م دن،ی د گهیغول د

راه   یگفت. از جا برخاسته و عصب  یم ادیجمالت آخرش را با فر 

از تک    تیبه پاره شدن داشت. عصبان  لیرفت. رگ گردنش م  یم

او،    یرفتار ناگهان  ریی تک کلماتش مشخص بود. رها متعجب از تغ

کش جلو  را  ادیخودش  از  قبل  آدر  نکهی .  شود،  بلند  جا    نایاز 

. دیرا در آغوش کش  اناز جا برخاست و ازپشت احس  زان،یراشک 

شکم او درهم حلقه کرد و سرش را به   یمحکم دو دستش را رو

 زد. هیپشتش تک
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مثل داداشمه، ما   دی، غلط کردم. به خدا امغلط کردم احسان  _

  ی نجوریا  ی . واسه چی دون  ی. خودتم خوب ممیبا هم بزرگ شد

 با خودت و من؟  یکن  یم

دختر عماد را قبول   یاحسان خشک شده بود. نه آغوش ناگهان 

 .  دیکش ی نفس هم نم گریزد. انگار د ی پس م ی کرد و نه حت یم

ح  یصدا در  شدن  شن  اطیبسته  رها  تنها  جا دیرا  از  هراسان   .

و    ک ینزد  نگونهیبرخاست و رو به آن دو کرد. اگر عماد آنها را، ا

 خونشان حالل بود.  د،ی دیم  دهیچیدر هم پ 

 بچه ها عماد اومد...  _

از احسان فاصله گرفت و به طرف اتاقش    ی با چنان سرعت  نا،یآدر

  د یش پرقبل از سر  هیچند ثان  یاحساس  یصحنه    ریکه تاث  دیدو

  ع یاحسان هم بهتر از او نبود. آن قدر سر  تیو به خنده افتاد. وضع
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و به کجا رفت! عماد،    یک  دیچشمانش دور شد که نفهم  یاز جلو

 بود! رفتهها گ   یطفلک نیاز ا یبد زهر چشم

 

 سالم بر اهل خونه... _

ا  از  استقبال عماد رفت  به  را جمع کرد و  کارها    نیخنده اش 

خانه    نیبود حضورش در ا  دهیکه فهم  ی الاقل از زمان  کرد، ینم

سر او را گرم    یبه نحو  د ی شود، اما االن با  ی گرفته نم  یجد  یادیز

و احسان، فرصت جمع و جور کردن خودشان    نایکرد تا آدر  یم

 را داشته باشند.

 ... یخوش اومد سالم عماد جان،  _

ا  کرد.  نگاهش  شده  گرد  چشمان  با  و  آورد  باال  سر    نیعماد 

سابقه بود. رها لبش را از داخل گاز گرفت    ی ب  باًیاستقبال گرم تقر
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.  ردیشود، را بگ  ل یبه قهقهه تبد  رفت یکه م  ی لبخند  یتا جلو

 گفت:  رفت،یهمان طور که به طرف آشپزخانه م

 ... ارمیب  ییتا من برات چاآب به دست و صورتت بزن  هیبرو  _

آورد   رونیرا ب  شی مکث بسته شد. کفش ها  یدهان عماد با کم 

 و به طرف اتاقش رفت. 

 خوش عطر رهاپز!  یچا وانیل هی یدلم لک زده برا ام،یاالن م_

  گری زد. عماد د  یشخندیبود. رها ن  شهیسرزنده تر از هم  لحنش

زندگ  یادیز م  نی. کوچکترکردیم  ی رو  را    ک یبا    شدیحسش 

از دینگاه به چهره اش، فهم اتاقش شد، احسان  . عماد که وارد 

 : خطر رفع شد؟! دیآمد و زمزمه وار پرس  رونیب  یبهداشت  سیسرو

از آن همه خشم در چهره اش نمانده بود،   یاثر چ یه گر یحاال د 

 !  دیترس، شا  یکم
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 آره رفت، نترس شهر در امن و امانه!_

 .ردیآن را بگ یسیتا خ دیبه صورتش کش یاحسان دست 

چموش داشت رام    یدختره    نی بارم که ا  هی  د، یکل حسمون پر  _

 ! دیجونش سر رس یدد شد، یم

 به پس گردن او زد.   یچک رها

بامن    ،یبگ  نایحواستو جمع کن احسان، از گل نازکتر به آدر  _

 منم هستن!  یهابچه  نا یو آدر نیآرت گهی. حاال دیطرف

 حرف اعتقاد دارن؟ نیخودشونم به ا یمطمئن_ 

پرکش  حقدیلبخندش  احسان  سوال  بدتر  یقتی.  در  را    نیتلخ 

  ی نگاهش م  ثانهیو خب  ستادهی. احسان ادیلحظه به صورتش کوب

  یی گوشش آواز جدا  خیشده و مدام ب  طانیبود که ش  یکرد. مدت 

م  یم تک  ی خواند.  او  به  و  اعتماد جدا شود  از  کند.    هیخواست 
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غرور را   یکل  فاقاً. اتیرمنطقیاش نه نامعقول بود و نه غخواسته 

م  زنده  رها  نرس  کرد، یدر وجود  با   ده یاما هنوز موقعش    د یبود. 

 باهم بودن آماده شوند.  یتا برا دادیبه خودشان زمان م  یکم

 ورا! نیدکتر، چه عجب از ا یبه، سالم آقا_

 ...نجامیا شهیمن که هم  ؟یخوب ،یی سالم دا _

اش را در آغوش هم رها کرد و وارد آشپزخانه   ی دو مرد مهم زندگ 

حرف بود  قرار  امشب  به    یی هاشد.  بود  ممکن  که    ک یبزند 

م  یافشاگر آن  بعد  از  برسد.  ددیترسیبزرگ  بود  ممکن    د ی. 

د و  شده  عوض  او  به  نسبت  ا  گریاحسان  به    ییجدا  نیاصرار 

 نداشته باشد.   نیریش

شرم را   یهم به جمعشان اضافه شد. کم  نایآدر  د،یرا که چ  زیم

احسان انگار از آغوش   یول   دیشد در برخوردش با احسان د  یم
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 شه، یگرم رفته بود که سر خوش تر از هم  یانرژ  یادیاو ز  یناگهان

زود آب کرد. حرف    یلیرا خ  خشیاشت و  گذ  ی سر به سرش م

دانست که    یم   وبمهمش را به بعد از شام موکول کرد. خ  یها

 هم نخواهد گذاشت. هیبق یبرا ییدانستن آنها، اشتها

 ! میظرفارو بشور میخوا یم  نایامشب من و آدر_

مهم بود که واکنش    ش یرها با چشمان گرد به عماد نگاه کرد. برا 

. انتظار داشت اخم و  ندیاحسان بب  یناگهان  شنهادیپ   نیاو را به ا

آن دو چرخاند و    نینگاه ب  یتخم کند اما عماد با لبخند کمرنگ 

 گفت:

شه،    ی رها رفع م  یخستگ  کمی هم    ینجوریا  ، یهم عال   یلیخ  _

 یاش عوض م هیو روح رهیگیدرس فاصله م یاز فضا نایهم آدر
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تا تو دست و    ییرایتو پذ  میشه! پاشو رها جان، پاشو ما هم بر

 ! میبچه ها نباش یپا

برد. نه، انگار امروز   رونیدست او را گرفت و از آشپزخانه ب  بعد

که مشکلشان    نایشد. آن از احسان و آدر  ی شان م  یزیچ  کیهمه  

هم از عماد    نیحل شد. ا  مهینصفه و ن  مهیآغوش نصفه و ن  ک یبا  

 در سر داشت.  یم نبود چه فکرکه معلو

ن  یرو با  عماد  به    ینگاه  می مبل که نشست،  آشپزخانه، سر  به 

 سمت او چرخاند و زمزمه وار گفت:

 دارم! اجیگوش کن رها، به کمکت احت _

 شده؟  یچ _

 ! نجایا اد یعادله داره م _

 ؟یچ_
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  ی خوام احسان بفهمه. عادله چند روزه ه  یآرومتر توروخدا، نم_

م از کم محل  یزنگ  و  م  یها  یزنه  امشب    یاحسان گله  کنه. 

تا مشکلشون حل   نجا،یدو نفرشون رو بکشونم ا  یجور  هیگفتم  

 بشه.

واسه   یگفت  نکهیا  یعنی  ه؟ی منظورت چ_ رو  احسان  بزنم  زنگ 

 عادله بود؟ یامشب دعوت کنم، نقشه 

مثالً مادر و پسرن.    ؟ یچ  ینقشه  رها؟    ی کن  یم   شییچرا جنا_

نه؟ احسان دو هفته است   ایمشکلشون حل بشه،    یجور  هی  دیبا

 !نیخونه نرفته، عادله هم نگرانه، هم

جواب دادنش با به صدا درآمدن زنگ در، از او گرفته شد.    فرصت

.  آمد یبه حساب نم  ی عادله، بعد از چند ماه، اصالً اتفاق خوب  دنید
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 ریبه خ زین دارید نیدر دل از خدا کمک خواست تا به لطف او، ا

 بگذرد. 

                       

چند ماه   یبه عادله  یشباهت چی بود، ه ستادهیا شیکه روبرو یزن

با همان بدن خوش فرم و خوش   ،ینازل  هیشب  شترینداشت. ب  شیپ 

 یچرب  لویاز چهل ک  شیتراش و اندام موزون بود تا آن عادله با ب

 اضافه.

 ؟یسالم رها جون، خوب _

ناز  لحنش ناز  بود.  شده  عوض  مصنوع   بایهم  تک    یو  تک  در 

و زمزمه    د یرا به باال کش  ش یلبها  ی کلماتش وجود داشت. به سخت

 کرد:

 د؟یخوبسالم عادله جان. ممنون، شما  _
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 د،یبوسیهوا م  یبه گردنش داد و همچنان که او را رو  یتاب  عادله،

 گفت:

 شما!  یها یاز احوال پرس م،یما هم خوب زم،یممنون عز _

توانست نفس    ی جمله م  ک یبود. با    م یزبان تندش، همان زبان قد 

 . رها لبش را از داخل گاز گرفت. ردیطرفش را بگ

 گرفتار بودم!  یلیمدت خ نیا د،یببخش _

گرفتار_ از  خبر  خ  اتیآره،  من،  پسر  پر کردن گوش   یلیدارم! 

 ! رهیگ ی وقت م

 شروع نکن لطفاً. ومده یعادله جان، ن _

در    یو دست  دیحالت داد. ابرو در هم کش  رییتغ  یچهره اش به آن 

 هوا پراند. 
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ا  یچ  _ مگه  نکنم؟  پاره    نیرو شروع  پاچه  م  یزن  ذاره    یتو 

 بخوام دوباره شروع کنم؟! تموم بشه که  یزیچ

من،    یتو خونه    نکهینه ا  نیو حرفاتو با احسان بزن  یایقرار بود ب_

 . یکن یاحترام ی به زنم ب

  ی کنار اومده بود، چ  یگم؟ احسان که با همه چ  یمگه دروغ م  _

 هیدفعه کالً نظرش عوض شده و حاال پاشو کرده تو    هیشد که  

 خواد؟ یرو م  نیکفش که پول خونه و ماش

 چه خبره؟  نجایا_

تمام    یاحسان، گل از گل عادله شکفت. جور  ی صدا  دنیشن  با

خبر   نیشد، انگار بهتر  دهیبه باال کش  یعضالت صورتش با لبخند

شن را  بود.    دهیعمرش  زده  حلقه  چشمانش  در  اشک  باشد. 

 دستانش را از هم باز کرد و به سمت احسان به راه افتاد. 
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 ی نجوریتنم رو ا  یپاره    د یدل مادر. آخه چرا من با  ز یسالم عز_

 گرم بزنه! نیرو به زم  شی خدا باعث و بان نم؟یبب

ا  از  شود،   یحلقه    نکهیقبل  محکم  احسان  تن  دور  دستانش 

  ییترشرودستان او زد. با    ریعقب رفت و دستش را ز  یاحسان قدم

 گفت:

مدت کار به کار    هیمگه قرار نبود    ؟یکن  ی کار م  یچ  نجایشما ا  _

 رم،یدرست بگ  میتصم  هیام    نده یکه واسه آ  ن،یمن نداشته باش

 ده؟ یم  یکارا چه معن  نیپس ا

 یزنم، جواب نم  یهم زنگ م   ی. هرچدمتیدو هفته است ند_

و بتونم   نمتیبب  ی جور  هیرو بندازم تا    تیی. مجبور شدم به داید

 باهات حرف بزنم. 
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تو بود؟ هه، منو باش   یها همش نقشه  یمهمون باز  نیپس ا _

 جونم بعد چند وقت دلتنگم بودن!   یی کردم عمه و دا  ی که فکر م

رها نشست. رها سرش    یاش از عماد عبور کرد و رو  هیپر گال  نگاه 

 را به دو طرف تکان داد و لب زد: 

 خبر بودم.  یمن ب  _

لبخند  با  گفته    یاحسان  بستن چشمانش،  و  را   یکمرنگ  او 

 کرد.   دییتا

دعوا و جنگ هم بدون   ه؟یبه چ یچ میتا بفهم نینیبش ن،یایب _

کم مقدمه   هیمزه است. عادله خانم اول    ی ب یدفعه ا هیمقدمه و  

 آقا رسول تون کجاست؟ ،یبکش! راست ریشمش کن، بعد ینیچ

نگاه شرر بارش را از رها و احسان گرفت. همانطور که به    عادله

 گفت:   رفت،یطرف مبلها م 
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 کرد. االن...   یرو پارک م  نیداشت ماش _

تمام ماند. رسول   مهیبا باز شدن در و ورود رسول، جمله اش ن 

از آن    ، یشگیبا همان لبخند مهربان هم رو به جمع سالم داد. 

بدون لبخندش    یبود که محال بود چهره    ییها  تی شخص  پیت

د همیباش  دهیرا  بدتر  یحت  د،ی خند  یم  شهی.  لحظات    نیدر 

 اش.   یزندگ

آغوش کوتاه  وارد به  را  افراد حاضر در جمع  و تک تک    یشد 

حت کرد.  لبخندها  یمهمان  آن  از  و  داد  دست  هم  عادله    یبا 

 دیرش، نثار او کرد. عماد را مردانه در آغوش کش و پرمه  مانهیصم

  ض یعر  یدو کتفش، از شانه ها  انیچند ضربه، به م  دنیو با کوب

 کرد.  فیاو تعر یمردانه 
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حساب    یی اگر از آن پدرها  یاحسان پدرانه بود، حت  یآغوشش برا 

آمدند و همه    ی در برابر همسرانشان کوتاه م  شهیکه هم  شدیم

 کردند.   یآنها م یخواسته ها یرا فدا

 ری. زی محکم و طوالن  د،یرا محکم تر از همه به آغوش کش  رها

شد. آغوشش    ادآوریاو رفت و بودنش را    یگوشش قربان صدقه  

 بودنش الزم بود.   ینداشت، ول  ی صد درصد  تیرها، حس امن  یبرا

پشت    ید بوسه  او گم شده بود. چن  یبازوان مردانه    نیب  نا،یآدر 

او از آغوش سراسر مهر    متیدختر عماد، غن   ی شانیسر هم، به پ 

 رسول بود. 

  یلحظه ا  خت،یدست عادله را که فشرد و لبخند به چشمان او ر 

مرد مهربان را، با   نیعادله هم رخت بر بست؛ ا یخشم از چهره 

 دوست داشت. ش، یها   یتمام کم و کاست
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 بچه ها، شرمنده سرپا نگه تون داشتم!  دینیبش د ییبفرما _

 گفت: نایمبل نشست و روبه آدر یرو

 عموجون؟   ید یبه ما م  یچا وانیل هیخانوم،   نایآدر _

 . ارمیچشم، االن م _

که وارد آشپزخانه شد، همه نشسته و منتظر بودند. رسول   نایآدر 

 شد. نهینگاه در چند جمع چرخاند و دست به س

وقت  یلیخ  _ حاال  آدر  ن یدار  خوب،  اومدن  وا    نایتا  سنگاتونو 

داره    یبچه هم بفهمه تو چه جمع پر مشکل  نیخوام ا  ی. نمنیبکن

 کنه.  یم  یزندگ

گفتن نباشد، نه، اتفاقا    یبرا  یحرف   نکهیسکوت شد، نه ا  یالحظه 

هم تلنبار کرده بودند که    یحرف نگفته رو  ی برعکس، همه کل
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  یجمع کردن  شانیها شد، سر و ته حرف   یاگر سردرد دلشان باز م

 نبود.

 ... نهیحرف من ا _

 ... دینیبب _

 ... یواسه چ _

  یعماد، عادله و رها با هم شروع به صحبت کردند. احسان با مکث 

 کوتاه، دو دستش را باال گرفت و سکوتش را شکست. 

سوال دارم که فکر    هیمن اول حرف بزنم؟    ن یشه اجازه بد  ی م_

 یکنم اگه بپرسم و جواب داده بشه، مشکل همه مون حل م  یم

 شه!

 با همان نگاه مهربانش، جوابش را داد.  رسول

 مهمه!  نقدریا یکن  یبگو باباجان، سوالت رو بپرس اگه فکر م _
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آرنج    احسان شد.  خم  جلو  به  و  داد  فاصله  هم  از  را  زانوانش 

تک را  با    هیدستانش  و  بست  چشم  کرد.  بدنش  دست    کیگاه 

استرس   شیها  قهیشق از  نشان  حرکاتش  تمام  فشرد.  را 

 داشت.  دالوصفشیزا

 ان؟  یپدر و مادر من ک _

سوالش اما استرس تمام عالم را به جان حاضران انداخت. عادله  

تنش را داخل مبل فرو برد.   شیاز پ   شتریو ب  دیکش  یبلند  نیه

دهانش گرفت. عماد، دستش    یرها با چشمان وق زده، دست جلو 

 دوخت. نیرا مشت کرد و نگاه به زم

  سواالت  نیاز معمول تر یکی ییاما از همه آرام تر بود. گو  رسول

نشستنش   تیدر وضع  یرییتغ  چیباشد. ه  ده یرا شن  اشیزندگ
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بعد، دوباره    هیمرد و چند ثان  یانشد. تنها لبخندش لحظه   جادیا

 جان گرفت. 

 بابا جان؟  هی منظورت چ_

پس    ستم،یشما ن  یکه بچه  دونمیگوش کن بابا رسول، من م _

پدر و مادر    نکهیقانع کردن من به ا  ی خواد وقتتون رو برا  ینم

خودم    ی خوام بدونم خانواده    ی. فقط م نیتلف کن  د، یی شما  میواقع

  دن یو چهار سال بدون د  ستیان؟ چه کارن؟ اصالً کجان که ب   یک

دلشون اومده از   یشون سرکردن و آخ هم نگفتن؟ چه جوربچه 

شما،    یخانواده    دم یکه فهم  هی خودشون بگذرن؟ چند وقت  یبچه 

م  ستیخانواده من ن شده که شما    یوام بدونم چه جورخ  ی و 

 ...یعنی...  یعنیپدر و مادرم؟   میشد



 

389 
 

پرس  یسوال    ی را در هم م   تشیغرور و شخص  دنش یداشت که 

جواب از  م   یشکست.  بشنود،  بود  ممکن  اما    د،یترس  ی که 

 ندانستنش ترسناک تر بود. 

 ام؟یسر راه یمن بچه _

لبش، کل صورتش را پوشاند. لحن    یبار به جا  نیرها ا  دستان

بود. درد درد  تماماً  ب  یاحسان  فکر  از  به هو  شیکه   ت یاز حد 

گرفت. نگاه همه به دهان رسول دوخته   ی اش، منشاء م  ی واقع

  ی نمود. کس  یبود که مسلط به اوضاع م  یشده بود. او تنها کس

افتاده بود،    انشکه به ج  یخبر نداشت. آشوب  اشیاز حس درون

 شت.گفتن ندا
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  م؟یستیبهت گفته ما پدر و مادر و خانوادت ن  ی ک  نم یاول بگو بب  _

هم  ینم که  خانواده  یبگ  یایب  یجورنیشه  نشما  و    نیستیام 

 خالص؟!

 عادله ماند.  یاحسان رو نگاه 

 مامان گفت!  _

که   خوردیتکان نم  شیلب ها  یانگار مسخ شده بود. حت  عادله

به او، حالش را   ی نگاه  م یبه پاسخ دادنش باشد. رسول با ن  یدیام

االن چه حال   دانستیکرده و خوب م  یبا او زندگ   ی. عمردیفهم

 یداد برا  یدارد. عادله هر چقدر هم خودخواه بود، جان م  یو روز

 لبخند احسان. 

مستق  ی گ  یم   ی عنی  _ ن  میعادله  ما  پسر  تو    ؟یستیبهت گفت 

 امکان نداره... 
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با هم بحث مون شد، شما و مامان    ش یکه نه، چند ماه پ   میمستق_

عذرخواه  نیرفت که  اومدم  اتاق.  شن  یتو  بهت    دمیکنم،  مامان 

« ا  یب   ی بچه    هیگفت  بزرگ کردن،  رو  مادر  و  عواقبم    ن یپدر 

دفعه اول    یزد، ول  یحرف م  ینجور یاول نبود که ا  یداره« دفعه  

ندا  یو گفت   یبود شما جوابش رو داد حرف گذشته رو    رهحق 

 بابا؟خواهش...   انیوسط بکشه. پدر و مادر من ک 

 ادیحرف ز  تیاحسان؟ آدم تو عصبان  یگیم  یمعلوم هست چ  _

 نداره که همش درست باشه...  ی لیدل زنه،یم

عکس    دن یذره شک داشتم با د  هیخواهش کردم مامان، اگه    _

 ام؟ یمن بچه ک نی ما مطمئن شدم، فقط بگالعمل ش

 ... گمیمن دارم م ؟ یچ یعنی _

 با باالگرفتن دستش، حرف عادله را قطع کرد.  رسول
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رو    زی که احسان همه چ  ینیب یفرصت بده عادله جان، م  کمی_ 

 .مونهیواسه انکار کردن نم ییجا گهید دونه، یم

 آخه..._

واقع  _ بذار  نداره،  مون رو روشن همه  فیرو بگم و تکل  تیآخه 

 کنم. 

صحبتش    یقینفس عم  دنیبعد به طرف احسان برگشت و با کش 

 را شروع کرد.

که    شه ینم  ل یدل  نیا  ی ول م،یستیحق با توئه، ما پدر و مادرت ن_

 ... میخانوادت نباش

 تمسخر زد. یاز رو یشخندیاحسان ن 

دار  ؟ی چ  یعنیهه،  _ ن  نیقبول  مادرم  و  قبول   یول  نیستیپدر 

 ن؟یستیخانواده ن نیندار
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 ... ینه، قبول ندارم چون تو هم خون من _

 ه یلقمه رو دور سرت نگردون بابا، درست بگو بذار منم بفهمم قض_

 ...هیچ

کش  یدست  رسول صورتش  ددیبه  خونسرد  گری.  به  هم   ی او 

 قبل نبود. یلحظات

  ی بدون   دی رو با  زایچ  یلیرو از اول برات بگم. خ  زیبذار همه چ  _

بعد. من    یباشه برا  اشهیبق  گمیرو م  ییزایچ  هیمن خالصه    یول

بود. حدود س  هی بزرگتر  از خودم  و    ی برادر داشتم که ده سال 

مقاومت کرد،    ی لیسرطان افتاد به جونش. خ  ش، یدو سال پ   ، یکی

.  اوردیوم ندو  شتریسال ب  تشش، هف  تیدر نها   ی ول  اد یز  یلیخ

 مادرت تو رو باردار بود، بابات فوت کرد...  یوقت

 خودش؟ یشد؟ ولم کرد و رفت دنبال زندگ  ی مادرم چ _
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 یمادرت ناراحت  ؟یعجول  نقدری پسر؟ چرا ا  یگ  یم  یدار  یچ  _

رفت. بعد    ا یو از دن ارهیداشت. سر تولد تو، نتونست طاقت ب یقلب

  ا یاونم عمرش به دن  ی مدت پدربزرگت مواظب شما بود ول  هیاون  

 زود فوت شد...  یلینبود و خ

 ؟ یمواظبمون بود؟ مواظب من و ک  _

نفس هم    یکس  گریتر و کشنده تر شد. انگار د  نیسکوت سنگ 

شد. نفسش را به    ده ی. نگاه رسول به سمت رها کشدیکش  ینم

  هیخودش و بق  و   گفتیرا م  زیزودتر همه چ   د ی فوت کرد. با  رونیب

 .دادیرا از آن همه اضطراب نجات م

 تو و... رها... _

 : دیجلو آورد و با شک پرس یسرش را کم احسان
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کرد؟ اصالً    ینم  یمگه رها با شما زندگ   ؟یمن و رها؟ واسه چ  _

 خواهر شما رو نگه داره؟  د یپدر بزرگ من چرا با

 مه... برادرزاده...  ستیرها خواهر من ن  _

جور  سر چرخ  یاحسان،  رها  سمت  صدا  دیبه    یهامهره  یکه 

. ختیریصورت اشک م  ی. رها به پهنادندیگردنش را همه شن

احسان   کردیراز را داشت اما فکرش را هم نم  نیانتظار لو رفتن ا

 بداند.  یزیاز قبل چ

  میکن  یکار  هی  میگرفت  میخونه، تصم  میکه شما رو آورد  یوقت  _

  ی اتفاقات  یسر  هی. به خاطر  یستیما ن  یبچه  ی وقت نفهم  چ یکه ه

نم  عادله  افتاد،  گذشته  تو  ب  یکه  رها  اسم  تو    ادیخواست 

از طرفشناسنامه شما دو تا    ن یتونستم اجازه بدم ب  ی نم  ی اش، 
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ب رها خواهر منه و    میبگ  میشد که قرار گذاشت  نی. افتهیفاصله 

 .  میودمون داشته باششما دو تا رو با هم، کنار خ ینجوریا

 دو دستش را به دو طرف باز کرد. بعد

 اشهی.بقیدونستیم  د یبود که با   یتیقسمت از واقع  نیترمهم  نیا_

 مون بهتر از االن باشه...حال همه که  یوقت یباشه برا

 : دیپرس شهیآشفته تر از هم یاحسان نگاه از رها نگرفت. باحال   

 ؟ یتو چرا ازم پنهون کرد _

 من... من...  _

بر  هقهق را  به سخت  ده یامانش  نفسش  م  یبود.  راه    ی در  آمد. 

بسته شده بود. بارها و بارها عکس العمل احسان را پس    شیگلو

فهم واقع  ت،یواقع  دنیاز  اما  بود،  کرده   ه یشب  تیتجسم 

که در ذهنش    ییها  ریکدام از تصو  چینبود. در ه  شانچکدامیه
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و شاد بود از   دی خندیط مرفت، فق  ینم  ادشیداشت، حرف زدن  

 . یی بایز نیبه ا ی تیبرمال شدن واقع

                       

واسه   ی. بهتره سواالتو بذارستی احسان جان، رها حالش خوب ن_

 بعد... 

من حالم خوبه؟ کدومتون از دل من خبر داره؟    نیکن یفکر م  _

م  دونهیم  یک جون  ز  یدارم  نزنم  که    ه یکاش    ه؟یگر  ریکنم 

 کدومتون به فکر من بود... 

  کباره یاش بود. بحث را  چشمان سرخش، نشان بغض فرو خورده  

 . دیعوض کرد و رساند و آنجا که با 

 ه؟یاون خونه مال ک _
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انداخته بود و اشک    ری. عادله سر به زدیبه عادله و رسول پرس رو

شکل مادر نبودنش،   نیخواست به ا  یوقت نم  چی. هختیر  یم

شان،  افتاده  ریبه ز  ی فاش شود. احسان از سکوت جمع و سرها

 جوابش را گرفت.

 ما بوده، درسته؟  یاون خونه مال مامان و بابا _

 باز هم سکوت...  

رها فروش    دنیبدون فهم  نیانقدر اصرار داشت  نیپس واسه هم  _

 بره؟

 سکوت... 

ا  کار  یقراره چ  ن یفکر کرد  ن؟ یدیترس  یاز چ  _ آخه    نیکنه؟ 

  نقدر یاومد که ا  ی از دستش بر م  یاگه هنر داشت و کار  چارهیب

 بدبخت نبود... 
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 احسان! _

 یچقدر توسر  یمگه؟ نگاش کرد  گمیعماد؟ دروغ م  ییدا  هیچ  _

بدبخته؟ و  پا  هیخور  رو  واسش    نییعمر سرش  تا شما  انداخته 

گل و بلبل    یاز زندگ  نمی! اون از ازدواج اولش، انیریبگ  میتصم

دست و پا، مگه چه   یو ب  فیآدم ضع  نیفهمم ا  یاالنش. من نم

 ن؟ یرسازش بت نیکه بخوا ادیاز دستش بر م یکار

 احسان، تمومش کن...  _

کنم، تازه شروع شده آقا عماد. از کدوم قسمت    ی تمومش نم  _

رها با تو هم افتضاحه؟    ی گفتم زندگ  نکهیجمله هام بدت اومد؟ ا

خونه   ن یا  ینگاه کن، رها تو  تی خودت و زندگ  به  ؟یقبولش ندار

و مواجب تو و   رهیج  یکه شده کلفته ب  نهیا  ریغ   کنه؟یم  کاریچ

 برسه؟  حالشبه عشق و  زشیبچه هات تا شوهر عز
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که عماد به صورتش کوباند، خاموش شد.    یلیبا س  شیها   ادیفر

دردناک    شیزده و نما هیآشپزخانه تک  یرونیب  واریهم به د  نایآدر

. پوست صورتش به گزگز افتاده بود.  کردیاش را نگاه مخانواده

پوست او نشست. احسان اما خم    ی عماد، رو  ن یدست سنگ  ییگو

ن ابرو  ساوردیبه  به  جوابش  تنها    یوانمردانه ناج  یل ی.  عماد، 

نگاه   یشخندین بعد  و  قدم  یبود  در جمع چرخاند. چند    ی که 

و با چند قدم بلند    دیچرخبه طرف در    تیرفت و در نها  یعقبک

 ساختمان را ترک کرد.

بسته شدن در، رها را به خود آورد. احسانش رفته بود.   یصدا 

به هم   شهیاز هم  شتریکه هر دو نفرشان ب  یآن هم درست زمان

از کجا به    کباره یبه    رویچه شد و آن همه ن  دیداشتند. نفهم  ازین

جان داد! به خودش که آمد، از ساختمان خارج شده و    ش یپاها

 . د یدو  یم  نییپابرهنه پله ها را پا
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 احسان جان..._

 هیبه آن تک  یادر خشک شد. سرش را لحظه   یدست احسان، رو 

نفس و  ها  یزد  قدم  به  رها  رو  شیگرفت.  داد.  سنگ   یسرعت 

به احسان    دی خورد و دوباره برخاست. با  نیچندبار زم  اط،یفرش ح

به    ی ادیز  ی. هنوز فاصلهدیرس  یم احسان  بود که  تا در مانده 

مانده را    ی. از همانجا دستانش را باز کرد. فاصلهدیطرفش چرخ

کرد و تن لرزان رها را در آغوش    یبه حالت دو ط  یی با قدم ها

. رها را محکم بغل  دیلرز  یاو هم م  یهاشانه  گری. حاال ددیکش

و از    ردیاز او فاصله بگ  دیترس  ی فشرد. انگار م یکرده و به خود م 

 دستش بدهد. 

پنجره ها آن طرف  یکم عادله،    یتر، پشت  امارت عماد،  بزرگ 

. عادله که  کردند یو آنها را تماشا م  ستاده یا  نایرسول، عماد و آدر

 :دیبه طرف در رفت، رسول مواخذه گرانه پرس
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 ولشون کن بذار تنها باشن...  ؟یریکجا م _

واستم تا گوش بچه مو با چرت و پرتاش پر    نجایا  ؟یچ  یعنی  _

 کنه؟

م  _ م  یدونیخودتم خوب  اگه  تو گوش   خواستیرها  قول  به 

ز پر کنه، وقت  ب  اد یاحسان رو  اون  ی داشت. رها  از  که    هیآزارتر 

 رو به هم بزنه...  هیبخواد آرامش بق

 ... یول _

با هم خلوت   کمیدو تا    نیو بذار ا  نینداره عادله، برو بش  ی ول  _

نباش، پول رو که    نیکنن. نگران پول خونه و ماش احسان هم 

 ... رهیازت بگ  تونهینم یاونور آب کس یفرستاد

آنقدر محکم بود که عادله جرات مخالفت با او را نداشته   لحنش

 ی ها برگشت و خودش را روبه طرف مبل  زانیآو  یباشد. با لب ها
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دست رها هم به    گریبا رسول بود. د  ها پرت کرد. حقاز آن  یکی

ها را هم  آن پول  د،یدی. اگر پشت گوشش را م دیرسیپول آنها نم

 . دی د یم

                       

 ... دی...ببخشدی... ببخشدیببخش _

نامفهومش، تنها    یزمزمه ها  ن یزد و از ب  ی همچنان هق م  رها

  ر ی ز  شتریبود. احسان سرش رو ب  صیقابل تشخ  دیببخش  یکلمه  

 او برد و زمزمه کرد:  یگلو

عز  س،یه  _ چ  زیآروم  نداره.   دنیبخش  یبرا  ی زیدلم،  وجود 

 نسبتم با تو بود...  دنیکه امروز برام افتاد، فهم یاتفاق نیبهتر

خ  یکم نمناکش  چشمان  به  و  گرفت  فاصله  رها  شد.    رهیاز 

ا با  از گر  نیخواهرش  گرفته،  رنگ  یهاو گونه  هیچشمان سرخ 
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 ه ی توانست تشب  یسرخ م  بی. سدیرس  یبه نظر م  شهیاز هم  باتریز

او    یشان یآورد و سه بار پشت هم پ   نییاو باشد. سر پا   یبرا  یخوب

بوس لب  ی. دفعهدیرا  رو  شی هاآخر،  نگه   وستپ   یرا  خواهرش 

  تیواقع  ی کس  نکهیکرد ا  یهق زد. تا امروز فکر م  صدایداشت و ب

بوده است، اما حاال    ایظلم دن  نیاش را به او نگفته، بزرگتر  یزندگ

اش را در آغوش داشت، حاضر بود قسم بخورد   یکه تن خواهر تن

و مظلوم، ظلم نشده است.    فیدختر نح  نیا  یکس به اندازه  چیه

کلماتک دق  یتتک  چند  جمع    قهیکه  در  چندان قبل،  نه 

به زبان رانده بود، در سرش تکرار شد. رها را دوباره    شانیخانوادگ

کش آغوش  ا  دیدر  رو  نیو  لبانش  داشتن   یبار  نشست.  او  سر 

 مباهاتش بود.  یهیمانند او، ما یخواهر

 خوام. من...  یکه تو خونه زدم، معذرت م ییراجع به حرفا_
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کم  نیا را  رها خودش  گرفت.    دیعقب کش  یبار  فاصله  او  از  و 

  د، یلرزیکه حاال کمتر م  ییو با صدا  دیچشمانش کش  ریدست ز

 گفت:

  می. حرف حق هم تلخه. من در تمام طول زندگیدروغ که نگفت  _

ه جنگدمینجنگ  یچیواسه  ه  دنی.    ادم ینداده،    ادم ی   چکسیرو 

وقت نخواستم   چ یه  ی ول  نم،یباشم تا کمتر صدمه بب  میدادن تسل

 به درد سر بندازم...  ، یضعف تموم نشدن نیتو رو با ا

 لبان او گرفت.  یاحسان دو انگشتش را جلو 

اتفاقاتیچی بدونم، ه  یزیخوام چ   یاالن نم_ به  راجع  نه  که    ی. 

اثر گذاشتن. مغزم  مونیکه تو زندگ ییافتاده، نه راجع به آدم ها

رو هضم    دمیکه تا االن فهم  ییزهایچ  نی. بذار همترکهیداره م
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جد اطالعات  بهم  بعد  ب  دیکنم،  مغزم  ا  شتریبده.  کشش   نیاز 

 نداره... 

ا  شهی. فقط م یهر جور راحت  زم،یباشه... باشه عز_ حالت    ن یبا 

 رون؟یب ینر

باد به کلم   ه یقدم بزنم.  کم یخوام  ی خوبم، نگران من نباش. م  _

 ... شهیبخوره حالم بهتر م

 آخه...  یول _

  ی زمان م  کم یکنم رها، باور کن حالم خوبه فقط    ی خواهش م  _

 باشه؟ ام، یخوام. بذار با خودم کنار ب

هوا    یاز او فاصله گرفت. دستان رها که رو  ینیو با لبخند غمگ 

است. ترس    ای آدم دن  ن یپناه تر  یب   کردیمعلق ماند، احساس م

را م  یرفتن احسان، برگشت  نکهیا   گرفت ینداشته باشد، جانش 
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 ی تا خودش شود. احسان دادیبه او زمان م  دینبود. با یااما چاره 

 ساعت قبل.  ندتر از احسان چتر و مصمممحکم

                       

چرخ  نیآرت  یهالباس و  پوشاند  او  به  زد.   یرا  خودش  دور 

  ن یاز احساسات درونش بود. انگار چند  یاسترس، بخش کوچک

م رخت  دلش  در  همزمان  شد    یم  یماه  کیشستند.    ینفر 

را درست و حساب م  ده یند  یاحسان  فرار  او  از  .  کردی بود. مدام 

  ی شتریبه زمان ب  ازیتلفن بود. احسان ن  قیشان تنها از طررابطه 

  یطاقت دور  گریاما او د  دیایکنار ب  اشیداشت تا با اتفاقات زندگ

  ک ی.  شدیم  وانهید   د، یدیامشب احسان را نم  نینداشت. اگر هم

پر    ی هااز صبح به جانش افتاده بود. نفسترسناک هم    یدلشوره 

سطح و  م  نیآرت  یخش  چنگ  دلش  خطر انداختیبه  زنگ   .

به آن   دادیم  حیبود که ترج  هگوشش به صدا در آمد   خیب  یبزرگ
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آرت  توجهیب م  دی نبا  شی کوچولو  نیباشد.  نگاه  شد یبدحال   .

  آمد یم  دیکرده بود. تا حاال با   ری به ساعت انداخت. عماد د  یگرید

که عادله گفته بود، برسانند.    یتا زودتر خودشان را به رستوران

شان گرفته بود، امشب برگزار رفتن   یکه برا  یجشن نسبتا بزرگ

  شیبرا  گریاحسان بود. د  دنید  یفرصت برا  نیبهتر  ن یو ا  شد یم

ز  ا یاحسان، تنها قسمت نینداشت که از پول خانه و ماش تیاهم

به نام احسان    یامغازه  دیآن برگشته که رسول آن را خرج خر

 احسان مهم بود و بس.  دنی کرده بود. االن فقط د

از    آمد یمالقات بود. دردش م  نیا  یبرا  ی مامور هماهنگ  نایآدر

رابطه   نکهیا آدراحسان  با  ول  نایاش  کرده  حفظ  فرار   یرا  او  از 

که   یبه احسان هم حق ندهد. تنها کس  توانستیاما نم  کردیم

باز شدن   یصدا  دنیبود. با شن  نایبود، آدر  خبریب   هات یاز واقع
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تلف    یرا برداشت. وقت برا  وچکشرا بغل زد و ساک ک  نیدر، آرت

 کردن نمانده بود. 

 تا زودتر از ساختمان خارج شود. داشتیرا بلند برم  ش یهاقدم

 سالم عماد...  -

د  اشجمله  شد.    ینهصح  دنیبا  خفه  دهانش  در  روبرو،  زشت 

و    ستادهیا  ییرایکه او نبود، وسط پذ  یزن  یعماد پنجه در پنجه 

تاب نگه داشتن    گری. انگشتانش ددادیاش مخانه را نشان معشوقه 

  ی افتاد، نگاه عماد و نازل  نیرا نداشت. ساک که به زم  نیساک آرت

 به سمت او برگشت.

لب  عماد نداشت.  رو  به  ب  شیها رنگ  و  بود.    رنگیخشک 

 . ماندیلحظه ثابت نم  کی ش یهامردمک
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مدت تمام زحمت   نیشرمنده ا  زم؟یعز  یسالم رها جان، خوب  -

 من افتاده گردن شما.   یزندگ

  گریحاال د  یبه سمت او برداشت. نازل  یزد و قدم  یلرزان  لبخند

ظر بود تا او رسم  بود. دستش را به سمت او گرفته و منت  شیروبرو

.  ستینگر  یرا به جا آورد. نگاه از عماد گرفت و به نازل  ینوازمهمان

به نظرش جذاب  یبارویز از همعماد،  اآمدیم  شهیتر    ن ی. گذر 

  انیانگشتان او را م  ی نگذاشته بود. نازل  یادیز  ریاو تاث  یها، روماه

 دستانش فشرد و از کنارش گذشت.

 ذره شده.  هیجاش نگاه به خونه بندازم. دلم واسه همه هیبذار  -

م  د یکشیم  ریت  قلبش اسوختیو چشمانش  باور  از    ن ی.  حجم 

برا عماد،  نگاهش خ  ریغ   شیوقاحت  بود.  و    ره یممکن  عماد  به 

کش گردنش  پشت  مدام  دستش  بود.  .  شد یم  ده یحرکاتش 
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راه گرفته بود. چشمانش از    شی هاقهیاز شق  درشت عرق   یهادانه

 بود. یبه او، فرار مینگاه مستق

 مبارکت باشه!  -

آن   آرام عماد  حواس  اما  بشنود. گفت  راحت  که  بود  او  به  قدر 

به پشت سر رها در    یزد و سر تکان داد. نگاه   یالبخند احمقانه 

خانه بود. به   یهنوز مشغول وارس  یها انداخت. نازلاتاق   یراهرو

 وار گفت: شد و زمزمه کیرها نزد

 . ادیقراره ب  دونستمیبه خدا نم  -

 شد؟ یعوض م یزیچ ، یدونستیاگه م -

 

 گفت:  یشخندی. رها با ندیسکوت کرد و نگاه دزد عماد
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گرفتم. اونم    یرو جد  یزندگ  نیا  یادیمن ز  ست،یتو ن  ریتقص  -

 ... نجایکه مطمئن بودم دلت همه جا هست، جز ا یوقت

 .... یکنیاشتباه م  -

.  یبود  میممنون که مواظب خونه و زندگ  یلیرها جون، خ  یوا  -

نم عماد    قدرنیا  کردمیفکرشم  آخه  باشه.  مونده  کم    هیخوب 

  له یوس  ی ب  یخونه  هیبا    ام ی! گفتم االن که بهیدست و پا چلفت

 . شمیروبرو م

نداشت.    دنیخند  ی. عماد هم انرژدیگفت و خودش خند  خودش

کوچکش را از دست    فیک  یبسنده کرد. نازل  یشخندیتنها به ن

 عماد گرفت و گفت: 

که   یدی عادله جان منتظره. د  گه، ید  م یخوب بهتره بر  ی لیخ  -

 . مینکن ریسفارش کرد که د یکل
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  نگونهیقلبش بود که ا  یصدا  د یدر وجود رها شکست. شا   یزیچ

.  شدیبار هزارم، هزار تکه م   یعماد و عادله برا  ی پا  ریز  رحمانهیب

 دستانش بلند کرد.   یرا رو  نیاشک چشمش خشک شده بود. آرت 

 باشه.  رشی رو حاضر کردم. فقط حواستون به ش نیمن آرت -

  ی با انزجار نگاه  ینازل  رد،یکه دست دراز کرد تا پسرش را بگ  عماد

پسرکش انداخت. لبانش را کج کرد و چهره در هم    یبه چهره 

 .دیکش

 . مش یبرینم -

 بچه رو تنها گذاشت؟  شهیجان؟ مگه م  ینازل یچ ی عنی -

عادله و    دنیبه د  یافکر نکنم رها خانم عالقه  ست،یتنها که ن  -

  گه یدو ساعت د  یکی.  میمونینم  ادی رسول داشته باشه، ما هم ز

 . میگردیبرم
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 طرف رها برگشت و ادامه داد: به بعد

عادله چقدر برات سخته   دنید  دونم یشرمنده رها جون، چون م  -

 بهت خوش بگذره. با اجازه.  شتریب نجایا کنمی. فکر مگمیم نویا

ساختمان رفت. عماد مانده    یبه عماد به طرف خروج  یابا اشاره  و

پر حرف و پر گال نگاه   یبرا  دش یکه تمام ام  یی رها  یهیبود و 

 بود. ی مهمان نیبا احسان به ا دارید

 ش؟ ی برینم -

 ی نجوریا  دی. نبا ده یچیبه هم پ   یبگم رها. همه چ  یچ  دونمینم  -

 ... یول  شدیم

 که تا زانو  ی نگو، برو دنبال زنت و بذار من با کاله  یچیپس ه  -

 . امیسرم رفته، کنار ب
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او    یبزند. رها کف دستش را روبرو  ی دهان باز کرد تا حرف  عماد

 گرفت.

حالمو   شتریبوش ب  ،ی زنیگنداب رو هم م  نیا  یبسه عماد، هرچ  -

 . زنهیبه هم م

 اشاره کرد.  ی نازل یبا سر به راه رفته بعد

 به حال خودم بکنم.  یفکر  هیبرو تا منم  -

  ینگاهش کرد و باالخره با گفتن شرمنده، راه رفته    یکم   عماد

 گرفت.  ش یرا در پ  ینازل

  د، یرفتنشان، انگار تازه راه نفس رها باز شد. چند بار نفس کش با

به ساکشن داشت.    از ین  ش یها ه ی . هوا نبود. انگار ریو طوالن  قیعم

 نیکوچک آرت  یهاهیر  یکه برا  ی از ساکشن  تر یطوالن  یساکشن

شکست.    ی بد  ی. زانوانش خم شد و بغضش با صداشدیانجام م
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چقدر سرنوشتشان    دیشیاندرا محکم به خودش فشرد و    نیآرت

ها  آن  یرا نداشتند. کس  کسچیبه هم است. هردو نفرشان ه  هیشب

  نیرها، آرت  ا،ی. کنار گذاشته شده بودند. از تمام دنخواستیرا نم

 رها را. ن،یرا داشت و آرت

ترس  یهاهیگر  یاز صدا  ییوگ  نیآرت   غش یج  یکه صدا  د یرها 

بود. رفته رفته   دهیفایبلند شد. رها او را تند تند تکان داد اما ب

. رها او  زدیم یبلندش کم و کمتر شده و رنگش به کبود یصدا

را   ش ی. دست و پاد یو به طرف اتاق دو  دیرا محکم در آغوش کش

بود. تا به حال تا    سابقهین، بیحال آرت  نیگم کرده بود. ا  یحساب

هم تنها    اشه یبود. ساکشن ترشحات ر  اورده یحد نفس کم ن  نیا

بهبود  یکم زدن  یبه  نفس  نفس  کرد.  کمک    ش یها حالش 

رساندن    د، یرسیکه به نظرش م   یهمچنان ادامه داشت. تنها کار

 بود. مارستانیاو به ب
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ع  را به عماد هم اطال  نیآرت  تیمجبور بود وضع  لش، یم  برخالف

پاسخگو باشد.    توانستینم  آمد، یسر پسر عماد م   یی دهد. اگر بال

  شد، یکه از خانه خارج م  یاول به آژانس زنگ زد و بعد در حال

را چند  یشماره ب  نیعماد  سرش   یی بود. گو  دهی فایبار گرفت. 

  یصحبت با او بگذارد. صدا  یبرا  یتتر از آن بود که بتواند وقشلوغ 

پرت کرد    فشیرا به داخل ک  اشیگوش  د،یبوق آژانس را که شن

به   نیکار رساندن آرت  نیتر. االن مهمدیو در سالن را به هم کوب

برا  مارستانیب مسئول  یبود.  و  عماد  حال  به    دش، یجد  تیفکر 

 بود.  اد یوقت ز

ب  ی ادیز  یفاصله خ  مارستانیتا  رس  ی لینبود.  راننده  دیزود  از   .

.  دیدو  مارستانییبماند و به طرف ساختمان  خواست تا منتظرش  

اول تشخ  عیسر  یلیخ  هیاقدامات  شد.  حادتر   صیانجام  پزشک، 

از دست   یکار  گریبود. معتقد بود د  نیآرت  یهاه یر  تیشدن وضع
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. خواست فردا او را به مطب پزشک خودش  ستیساخته ن  یکس

دلخوش کردن رها بود وگرنه   یبرا  شتریب  ییکه گو  یببرد. کار

ا  نیقرار نبود حال آرت از  از ب  نیبهتر  که خارج   مارستانیشود. 

. دکتر به  کرد یحس م  شیهاشانه  یرا رو  ایبار تمام دن  شد،یم

خوب   گر یبود. حاال د  ختهیدستان او ر  یرا رو  ی آب پاک  یراحت

 . خواهدیبودنش را نم کس،چیعماد ه یدر خانه دانستیم

                       

در مانده    یساعت از دوازده گذشته بود. جلو  د، یخانه که رس  به

شدن داشت، نه جان    ادهیبزرگ. نه دل پ   یچند راه  کیبود سر  

 ن یبه جز ا  ییکه وجود نداشت و نه جا  یاعالقه   یبرا  دنیجنگ

نداشت. عادله و رسول امشب پرواز داشتند و    یگریخانه. راه د

بغل    ر یرا ز  نیشده بود. آرت  نیسرسنگها بود با او  احسان مدت

  یشخندیانداخت. ن  ش یبه ساختمان روبرو  ی شد. نگاه  اده یزد و پ 
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  نیدست، از ا  کیچند ماه، کمتر از شمارش انگشتان    نیزد. در ا

.  دیکش  رونیب  فشیرا از ک  دیکل   یرفته بود. به سخت  رونیخانه ب

 او را به خود آورد. یی در را باز کند، صدا نکهیقبل از ا

 باالخره؟  یاومد _

.  زدیپلک هم نم  ی او. حت  دنید   یتمام جانش چشم شده بود برا 

 چشم ببندد و با باز کردن آن، احسان رفته باشد.  دیترس یم

 ! میریجشن دونفره بگ هیاومدم   _

ژله   کیک  زیداخل دستش اشاره کرد. چ  کیرا گفت و به ک  نیا

 بود. دهیرها را خر یمورد عالقه  یا

 از رسول... یخداحافظ  یبرا یایفکر کردم م _
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 نیعادله آخر  دنید  دانستینام عادله را فاکتور گرفت. خوب م 

به آن فکر کند. رها دستپاچه   یبود که ممکن بود رها حت  یزیچ

 .دیاش کش یبه روسر یدست

 خوب نبود. نی. حال آرتامی نه...نشد ب -

عشق آقا عماد برگشت و حالت رو    ا ی خوب نبود    نیحال آرت  -

 گرفت.

 زد و در را باز کرد.  یانکار نمانده بود. رها لبخند تلخ یبرا ییجا

 . ستیصحبت کردن ن یجا نجایتو. ا م یبر ا یب -

نبودن   ییبه دو طرف چرخاند. گو  یسر  احسان از  بخواهد  که 

 خلوت مطمئن شود. شهیهم یکوچه نیدر ا یکس

ن  نجا یا  - اون خونه هم    یتو  کنم یفکر نم  ی ول  ستیکه جاش 

 جاش باشه. 
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با توئه ول   - ب  یحق  خوب   نیتو خونه. حال آرت  یا یفعال بهتره 

 . بذار بذارمش تو تختش، دستم درد گرفت. ستین

امشب   نیا افتاد.  راه  او  سر  پشت  مخالفت  بدون  احسان  بار 

بود   دهیکس و کارش چ  نیترکیدو نفره، با نزد  یجشن  یبرنامه

برگشت   یاش را به هم بزند، حتبرنامه زیچ چیه داد یو اجازه نم

 جانش.  ییدا یمعشوقه 

پذ  نیآرت به  و  گذاشت  تختش  داخل  احسان   ییرایرا  برگشت. 

 بود.   ستادهیا یی رایوسط پذ فیهنوز بالتکل

 ؟یی احسان جان، چرا سرپا نیبش -

 . م یجمع کن بر -

 کجا؟  -

 من...  یخونه -
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 ؟ یکنیم یشوخ -

 داره؟ یکه شوخ خورهیم  یبه کس امافهیق -

ق  خوب کرد.  ابروها  اشافهینگاهش  آن  و    ی با  خورده  گره 

  کند، یم  یکه شوخ  یبه کس  یشباهت   چیچکان، هخون   یهاچشم

 نداشت. سر باال انداخت. 

 نه، نداره.  -

اش عماد و زن و بچه نکهیرو جمع کن. قبل ا لتی پس برو وسا -

 . میبرگردن، بر

 مبل نشست. یکنارش گذشت و رو از

 .ستیاحسان، االن وقت رفتن من ن نیبش -

 کوباند.  زیم یرو بایرا تقر کیک احسان،
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ا  - ب  ی بمون  نجایقراره  ا  شتریتا  حاال    ؟یبش  ریتحق  نیاز  تا  کم 

 گرفته؟ اتدهیناد

  دی قطع ام  بایش تقر. دکترنمیبا عماد ندارم. نگران آرت   یمن کار  -

 کرده. 

 خوب به تو چه؟! -

 ؟ یگ یم  یچ یفهمیاحسان، م -

چه    ؟یمادرش  ؟ یپدرش  ؟یابچه   نیا  یکارهی. تو چفهممیآره م  -

 قا؟ یدق یکارش

 احسان! -

اشک  شیصدا  عجز چ  یو  دل    دنش یتا چک  ی زیکه  بود،  نمانده 

سکوت    یا. لحظه دیبه صورتش کش  یاحسان را به درد آورد. دست

 کمکش کند.  توانستیم
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 خواد ی. به خدا من به فکر خودتم. دلم نم زدلمیرها جان، عز  -

  نیتو هم  خوادت،ی. عماد نمیکن   کیخودت رو کوچ  نیاز ا  شتریب

 . خوامینم  یچیه  گهیرو قبول کن، من د

گوشه   یقطره  نیاول از  که  چک  یاشک  رها  احسان    د،یچشم 

 او انداخت.  یو دست دور شانه دهیخودش را جلو کش

  ه ینکنم.    دتیناام  دمیو به من اعتماد کن. قول م  ایب  زم،یعز  -

 ت.بارم من بشم پشتوانه هیعمر من پشتم به تو گرم بود، بذار  

 . دیچشمانش دست کش ریو ز دیرا بوس اشیشانیپ 

خبر خوب بهت    هیو برو ساکت رو جمع کن تا  حاال هم پاش  -

چ واسه  نبود  مهم  برات  اصال  که  هست  حواسم    کیک  یبدم. 

 گرفتم. 

 زد.  ی لبخند کمرنگ رها
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ا  - ا  قدرنیببخش.  به  نبود. خوب   نیفکرم مشغوله که حواسم 

 شده؟  ی حاال بگو چ

 باال انداخت. ییابرو احسان

و من    ی جمع نکن. تا ساکت رو  شهینم  ینجوریخانم، ا  رینخ  -

 .گم ینم ی چیه ن،ینذارمش تو ماش

هم که شده به    کباری  دادیم  حیهنوز هم دو دل بود اما ترج  رها

طوفان    نیاز ا  ،ییتر از آن بود که به تنهاکند. خسته   هیتک  گرانید

 عبور کند.  ن،یسهمگ

  از ین ی ادیجمع کردنشان، زمان ز ینداشت که برا لهیقدر وسآن 

 باشد. 
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ب  آرام م  صدایو  لباس  ختیریاشک  ساک    ش یهاو  درون  را 

برگشت و    ییرای. به پذ دیربع هم طول نکش  کی. کارش  دیچیم

 ساک را به طرف او گرفت. 

رو   نیآرت  لیوسا  رمیمن م  ن،ی تو ماش  یرو بذار  نیتا تو ا  ا،یب  -

 بشه.    تیام اذکنن، بچه داشونینتونن پ   ترسمیمرتب کنم. م

از    یهااشک   خواستیرا به احسان سپرد و رو برگرداند. نم  ساک

برگشت و با عشق    نی. به اتاق آرتندیرا احسان بب  اشیدلتنگ  یرو

. ساعت داروها و ماساژ بدن او را  دیچ  زیم  یبود، رو  ازیهرچه ن

 ن یدر ا  یکار  گریتختش چسباند. د  نیینوشت و پا  یابرگه   یرو

 نیخانواده. دورب  نیکوچک ا  سرخانه نداشت، جز دل کندن از پ 

  ی روزها  یعکس از او گرفت. برا  ک یکرد و    میرا تنظ  اشیگوش

انداخت و از    نینگاه را به آرت  نیداشت. آخر  ازیبه آن ن  ،یدلتنگ

 یرو  کینشسته و به ک  اشیقبل  یاتاق خارج شد. احسان سر جا
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سر باال گرفت و لبخند   د،یاو را که شن یپا یبود. صدا رهیخ زیم

 .دز

 ... یخواهر و برادر م،یریجشن دو نفره بگ هی نیبش  ایحاال ب -

 .ندیمبل بش یتا رها هم رو دیکنار کش یکم

 ه؟یمناسبتش چ  یگینم -

شانه  دست دور  دوباره  بوسه   یاحسان  شد.  حلقه  به    یااو 

 نشاند.  اشقه یشق

 حدس بزن...  -

 .کنهیفکرم کار نم -

آبج  یفدا  - مشغول  کنم.    یفکر  کمکت  بذار  بشم.    هیخانمم 

 . هیدرس تیموفق

 نه؟!  -
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 آره. زم، یآره عز -

 صاف نشست و با دو دست به خودش اشاره کرد. بعد

 . نیمتخصص چشم نشست  هی یشما االن روبرو -

از    بارنیشد و دست دور گردن او انداخت. اشکش ا  زیخمین  رها

 سر شوق شره کرد. 

چقدر به داشتنت افتخار    دونهیداداشم. خدا م فدات بشم    یاله  -

 . کنمیم

را عوض کرد. رها خودش   نشانیعماد، جو ب  لیترمز اتومب  یصدا

و پوست   فشردی. دستانش را مدام به هم م ستادیو ا  دیرا عقب کش

 . دیکشیلبش را به دندان م

ا  - رها.  باش  نم  نیمحکم  اجازه  هستم.  من    کس چیه  دم یبار 

 کنه. فقط بهم اعتماد کن.  تتیاذ
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  نیب  یادیز  یزد. فاصله  یو لبخند کمرنگ  دیکش  یقینفس عم  رها

 عماد و باز شدن در ساختمان نبود. لیپارک شدن اتومب

 واقعا...   می. خسته شددیچقدر طول کش یوا -

قبل از همه وارد ساختمان  ناینداد. آدر  یبه نازل ی جواب کسچیه

شد. از همان بدو ورود نگاه چرخاند و با رها که چشم در چشم  

  ی انداخت. انگار به جا  ریسالم داد و سر به ز  یآرام  یشد، با صدا

 ی را از رو کیاو شرمنده بود. احسان خم شد و ک ش،یوفا یپدر ب

 خم شد و کنار گوش رها زمزمه کرد:  ی. کم برداشت  زیم

 م؟ یبر -

 اشک نگاهش کرد و سر تکان داد.  یاز پشت پرده هار

دوست داشتم    ی لی. خدمتید  نجایدکتر. چه خوب ا  یسالم آقا  -

 زد. بتیدفعه غ   هی یبگم ول کیبهت تبر
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  ریشما. اومدم دنبال رها. د  دیممنون. لطف دار   ،ییداسالم زن  -

 وقته تنها برنگرده خونه بهتره.

ات خانواده  ینبود. عماد گفته بود که متوجه شد  ادمی اصال    یوا  -

پدر و مادرت رو تنها    یمهم  نی انتظار نداشتم شب به ا  یول  انیک

آخر نگاهش به در سالن فرودگاه    ی. عادله جون تا لحظهیبذار

 بود.

از   شتریعادله جون، کس و کار خودش رو داره. امشب رها ب  -

 داشت.  ازیهمه به من ن

 شده؟  یسالم، چ -

تر از قبل رفتنشان بود. حق هم داشت. چند  انگار سرحال  عماد

زندگ عشق  کنار  در  طرف    اش یساعت  از  مدام  و  کرده  سر 
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شاد    دیجز او نبا   یخواهرش هم مورد محبت قرار گرفته بود. کس

 . بودیم

 خونه. می ریم م یجان. من و رها دار ییدا ستین یخبر -

 کدوم خونه؟ -

 جان؟  ییمن و رها. حواست کجاست دا یمون، خونه خونه -

ن  نیا  احسان با  و  با تمسخر گفت  را  کنار    یشخندیجمالت  از 

ها را نگاه  گرد از تعجب، رفتن آن ی عماد گذشت. عماد با چشمان

گوکردیم نم   یی .  د  شدیباورش  شن  ده یچه  چه  است.    ده یو 

رفت و رها را هم پشت سرش   رونیاز در ب  عیسر  یلیاحسان خ

ظاهرش  واند. اگر قدرت احسان نبود، محال بود خودش بتدیکش

 را حفظ کند.

 . دیعماد به گوش شان رس  یشوند، صدا  لیسوار اتومب  نکهیقبل ا 
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 ؟یر ی رها، کجا م _

 کرد.  تیرها، او را به پشت سرش هدا یاحسان با گرفتن بازو 

 مون!خونه میر ی م م یبه خانمتون هم گفتم، دار _

 … کدوم خونه منظورته قاًیخونتون؟! دق _

کرد    یسع  یقیاحسان در جواب لحن پر تمسخرش، با نفس عم 

 به اعصابش مسلط شود.

خواهرم رهن کردم و از   یکه من برا  یخونه ا  یعنیمون  خونه  _

 ه؟ یمشکل م؟ یشیامشب باهم ساکنش م

  یتونیهزار تا مشکل هست که تو نم  ، یکی. اونم نه  هیآره، مشکل  _

 . طرف حساب من رهاست... یحلش کن

ا  _ رها منم، پس طرف حساب شما    یبه بعد همه کاره    نیاز 

 .شمیطالق مزاحمتون م  یکارها یهماهنگ  یمنم. فردا برا
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 رها... _

 عماد را ببندد.   د ی به سمت راست برداشت تا راه د یاحسان قدم  

  د ی. االن هم بهتره بردیبه من بزن  دیبا   دیدار  یگفتم هر حرف  _

 دمیم  حیترج  ست،یزن و بچه تون. حال خواهرم خوب ن  شیپ 

 ببرمش...  نجایزودتر از ا

 ی راحت  نیبه هم  یخوایواقعا م   ی عنیکنم.    ی رها خواهش م  _

 ؟یرو تموم کن زیهمه چ

گذاشت، رها از ترس واکنش    شی پ   ی قدم  تیاحسان که با عصبان 

 . دیفت و او را به عقب کشرا گر ش یاو بازو

دلم    کمیچشمش،    یمشت بزنم پا  هیولم کن رها، بذار الاقل  _

 خنک بشه...

 اجازه بده باهاش حرف بزنم! _
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  یتا باز با چهار کلمه خرت کنه و بش  ی حرف بزن  ؟ یچ  گهید  _

 کلفت زن... ال اله اال اهلل... 

احسان. فقط بذار حرفاشو بزنه،    امیمن در هر صورت باهات م  _

 تموم شد.  یراحت تر همه چ دیشا

  دهی. به حد انفجار رسدیلبش کش  ریز  یاحسان دستش را عصب 

بود رها    ی لحظه داشت. کاف  نی بود. توان کشتن عماد را هم در ا

دوباره اش را به دل    دن ید  یآن وقت آرزو  د، یا یبار هم کوتاه ب  نیا

 .گذاشتیاو هم م

بر  _ ولباشه،  ب  ی و  کوتاه  اگه  رو جمع کن.  حواست  و    یایرها، 

 . ینیمحاله من رو بب گهید ش،یببخش
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او را   الیکرد خ  یسع  یچشمانش را بست و با لبخند کمرنگ  رها

ز هرچند  کند،  چشم    ادیراحت  رئوفش  قلب  نبود.  موفق  هم 

 احسان را ترسانده بود. 

 کنم.  ی حرف بزن عماد، گوش م_

 ؟یبر یخوایواقعا م _

 دستانش را به دو طرف باز کرد.  

 قا؟ یقراره کجا بمونم دق ی بگ شهیم_

 ... گهی د یمونیبه بعد هم همونجا م نی! از ایتا االن کجا بود _

  ا ی  نمیپرستار آرت  یبگ   ؟ی بگ  یچ   یقراره به نازل  ؟یبا چه نسبت_

کرده    اهیاسمم شناسنامه ت رو س  ی کلفت خونه ت؟ نکنه قراره بگ

 م؟یبا هم ندار ینسبت  چیدر اصل ه یول
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دور خودش    ی سرش گذاشت و چرخ  یعماد دو دستش را رو 

  دن یرنج  ی. بودنش به معنخواستیو نم  خواستیزد. رها را م

و   ینازل نبودنش  و  چندماهه  یرانیبود  صداآرامش  در   یاش. 

نبود. معلوم   یخبر  گریاحسان، او را به خود آورد. از رها د  لیاتومب

 ختهیکه از او گر  ه، او کرد  یاز حالت درمانده  یبرداشتنبود چه  

م دلش  بنش  یبود.  همانجا  شا  ندیخواست  بزند.  زار    یکم   دی و 

سخت   قیروزها و دقا   اشیشد. در طول زندگ  یدلش سبک م

را از سر گذرانده بود، اما حاضر بود قسم بخورد آن شب    یادیز

 مشکالتش بود.  یلدای

وک  _ براش  نم.  رمیگیم  لیفردا  پردردسر  کنمیفکر   ی طالق 

باش پانیداشته  نه  م  یهیمهر  ی.  م  یاردیلیچند  نه   ونه،یدر 

مرد    هی  یدست و پا  ری زن ز  هی وسط    نیمشترک، فقط ا  یعالقه
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به خدا و عدل و    میسپریمعرفت و نامرد له شده، که اونم م   یب

 .... ییدادش. شبخوش خان دا

اتومب  دیو چرخ  انگار م  لیکه سوار  اما  به    یوضوع مهمشود  را 

 گفت: یخاطر آورد. راه رفته را برگشت و با لحن مرموز

  م ی. ما رسم نداررفتیم  ادمیمهم رو داشت    یلیموضوع خ  هی  _

مهر دومادمون  ب  م، یبد  نیسنگ  یهیبه  نوع  از  دوماد،    ی اونم 

هم کلفت  ه ی  نیمعرفتش.  خواهرم  که  کرده  خونه  ی سال  رو  ت 

عماد. قبل    ییدا  یش بکنپول خونه   یبرا  یفکر  هیبهتره    ه،یکاف

م   یشدن خطبه  یاز جار تکل  یطالق،  بشه.   فش یخوام  معلوم 

 حاال شب خوش... 

  ی دلش خنک شد. الاقل حرف ها ی نمانده بود. کم ی حرف گرید 

  ی اجلو رفت و تقه   رانیو  یدلش را زده بود. عماد باحال  یمانده رو
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زد. همان لحظه احسان استارت زد و عماد   نیماش  یشه یبه ش

جمله را بفهمد. »حواست به   کی تنها توانست از حرکات لب رها،  

 باشه.«  نیآرت

  چیاز پ   ی احسان ماند. تا وقت  ل یاتومب  یبه نور چراغ ها  نگاهش

شد، نگاه کرد. رها رفته بود.    یاصل  ابانیو وارد خ  دیچیکوچه، پ 

آس  د یشا  یرفتن به  بازگشت. سر  عمبدون  آه  و    ی قیمان گرفت 

 .دیکش

ا  گرید  کباری  اشیزندگ بود،  شده  دست    نیمتحول  به  هم  بار 

زنینازل م  ی.  اراده  هروقت  و    کردیکه  او  رفتنش،  و  آمدن  با 

سرش گذاشت.    ی. دو دستش را روکردیو رو م  ر یرا ز  اشیزندگ

ثابت    ی متنفر بود. نازل  ،یسستش در برابر نازل  یاز خودش و ارده

. ثابت  ستین  شانیماندن به او و زندگ   بندیپا   ی لیکرده بود که خ

  حیبه عماد و فرزندانش ترج  تواندیرا م  زها یچ  ی لیکرده بود که خ
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شد، با    دیها کندشان. از بازگشت رها که ناامآن  نیگزیدهد و جا

  یی وکه حاال بان  یاافتاده به طرف خانه برگشت. خانه  یی هاشانه

لبخند    ردک  یبرگشته بود. سع  اشیاصل  یداشت. بانو  یبه نام نازل

نسبت    یکرده بود. محال بود نازل  یزیجا هم ناپره  نیبزند. تا هم

ناخوش،   یحال روح  نیبه رفتارش مشکوک نشده باشد. االن و با ا

 را نداشت.  ی نازل یهاییبازجو یاصال حوصله 

 رفتن؟  -

و خودش را  ستاده یها اپله یکه باال نایباال گرفت و رو به آدر سر

 بغل گرفته بود، سر تکان داد. 

  دنیبرنامه واسه د  یرها جون کل  اومد،یکاش مامان امشب نم  -

م احسان هم  داشت.  ول  زشیسورپرا  خواستیاحسان  با    یکنه 

 هاشون به هم خورد.اومدن مامان، همه برنامه



 

440 
 

به    ی. دستدیرسیدو قدم هم نم  یکیبه    شانفاصله  گرید  حاال

 و گفت: دیجلو سرش کش یموها

.  ادیمن اصال خبر نداشتم که داره م  کردم؟یم  کاریچ  یگ یم  -

قدر شوکه شدم سر شب عادله زنگ زد و خبر اومدنش رو داد. اون

 رفت.  ادمی که به کل رها رو 

 شد؟ یهم عوض م یزیبود، چ ادتونیاگه  -

  رهیخ  نایو پرحرف آدر  نیسر باال گرفت و به چشمان غمگ  عماد 

ا سوال  نیشد.  پرس  یهمان  او  از  هم  رها  که  سوالدیبود  که    ی. 

را همه م در    یول  دانستندیجوابش  را  او  داشتند  اصرار  باز هم 

 زد.  ی جواب دادن به آن له کنند. لبخند تلخ یمنگنه

  ی دونیم  ی تو بهتر از هرکس  نا؟یجواب بدم آدر  یچ  یانتظار دار  -

همه کار کردم. مامانت    مون،یبه هم نخوردن زندگ  یکه من برا
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بود،    مشیتصم گرفته  نم  هیرو  فکر  هم  بخواد    کردمیدرصد 

پ  بود  عادله رو قبول کنم و رها رو    شنهادیبرگرده وگرنه محال 

 عقد کنم. 

 .گشتیکاش مامان برنم -

 نا، یجمله از زبان آدر  نیا  دنی شد. شن  کیبه هم نزد  شیابروها

 . مانستیم رممکنیهمه بغض، به غ   نیآن هم با ا

مخالف   نیخوبه خودت بزرگتر  نا؟یآدر  یگ یم  یچ  یفهمیم  -

 . یبا رها بود ازدواج من

مظلومه، گناه داشت.    ی لینداشتم. رها خ  یبا رها مشکل  یآره ول   -

 . نیکردیم رونشیب ینجوریا دینبا

ب  - که  د  رونشیمن  که  خودت  نخواست    ،یدینکردم.  خودش 

 بمونه.
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 کرد؟ یمامان از موندنش استقبال م ی کنیفکر م -

به آن جاهادیکشیم  کیبار  یکار داشت به جاها  گرید که    یی. 

  د ی . باشدیم   ادآوری را به او    یتلخ  قیحقا  نا،یجواب سواالت آدر

 . کردیبحث را جمع م نیزودتر ا

 ن یتو. مامانت تا االن هم حتما مشکوک شده. به آرت  م یبهتره بر  -

 االن. هیچه حال ستیسر بزنم. معلوم ن دی هم با

با رفتنش نکرد.    یهم مخالفت  نایگذشت. آدر  نایو از کنار آدر  گفت

داشت تنها باشد. تنها باشد و به آنچه اتفاق افتاد فکر کند.    ازین

حاال    یبرنگردد ول   گریبار رفت که د  کیکه    یبه برگشت مادر

که تا    ی و به احسان  د یکشینفس م  شان یسقف خانه  ریدوباره ز

و    شد یم  ترکینزد  شهیهم  ازداشتنش    ش یچند ساعت پ   نیهم
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ا  یحاال جور بود که شک رفته و  را پشت سرش جا گذاشته  و 

 داشته باشد.  یداشت برگشت

 ؟ یشون کردبدرقه -

 را پا زد و سر تکان داد.  اشیروفرش یی دمپا

 .گهی آره رفتن د -

پوشش  ینازل س  یادیز  یبا  به  د  نه،یآزاد، دست    ی روبرو  واریبه 

  نیاش ا  ی. جالبدیپرسیزده بود و از او سوال م  هی آشپزخانه تک

او برانگ  یحس  چیبود که ه انگار سنسورها  ینم  ختهیدر   ی شد. 

 مردانه اش از کار افتاده بودند.  

 ترها طلبکار نبود اما حق به جانب چرا.مثل قبل لحنش

  قدر نیکه عادله اجازه داده ا  به یعج  مونده،یم  نجا یرها شب ا  -

 آزاد باشه.
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زن عاقل و بالغه،    هیبعدم رها    مونده؟ یم  نجایگفته رها ا  یک   -

 !رهینداره که بخواد جلوشو بگ ی کاراش به عادله ربط

  موضعش  از   نازلی  شد   باعث  صریحش  جواب  و   تند  لحن

 باز  حساب  خودش  به  عماد   حس  روی  زیادی.  کند  نشینیعقب

  خودش  کار  معرفتی، بی  و  مهریبی  همه  آن  دانستنمی.  بود  کرده

 اش تکیه.  بود کرده  کمرنگ را عماد   مرز و  حدبی عشق و  کرده را

  طرف   به  که   حالی   در .  ایستاد  راست  و  برداشت  دیوار  از  را

 :پرسید چرخید،می آشپزخانه

 خوری؟ می چای -

  هفده   تمام  در  نداشت  یاد  به.  داد  تکان  سر  و  زد  نیشخندی  عماد

  داده   خود  به  هم  را  ریختن  چای  زحمت  نازلی  شان،زندگی  سال

 . بود  کرده تغییر کمی  هم  او خودش، جز به ظاهرا. باشد
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  پیش  در  را  آرتین  اتاق   مسیر  برود،   او  دنبال  به  اینکه  جای  به

  فکر خودش با کمی.  باشد آرتین مواظب بود خواسته رها. گرفت

 داشت،   را  خواسته  یک  همین  تنها  مدت،   این  تمام  در  رها .  کرد

 بهترین  به  را  اش  خواسته  این  خواستمی.  هیچ  دیگر   و   همین

 مثبت  انرژی  از   موجی  هجوم  شد،  که  اتاق  وارد .  دهد  جواب  شکل

. داشت  را  رها  حضور  عطر  هنوز  اتاق .  کرد  حس  را  طرفش  به

  آرتین  برای  که  کوچکی  بخور  دستگاه .  بست  را  در  و   زد  لبخندی

.  بود کرده  زیباتر  را  اتاق  فضای  اش  آبی  نور. بود  روشن  بود،  خرید

  رها   هایلباس  کمد  باز  در  روی  و  چرخاند  اتاق   در  را  نگاهش

  خالی .  کشید  آن  داخل  سرکی  و   رفت  پیش  ناخواسته.  ایستاد

  تلخندی  با  و   کشید  آهی.  شد  می   یادآور   را  رها   رفتن  بودنش

 :کرد زمزمه

 ...بشه  خوش  برگشتنت  به  دلم  که  نذاشتی  جا  هیچی  معرفت،   بی_
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 اشخانه  هم  سالیک  رها .  بزند  زار  و   بنشیند  جا  همان   داشت  جا 

  که  باشد   بزرگ  اشخالی  جای  حد   این  تا   کرد نمی  را  فکرش.  بود

 دفترچه .  کند  پرش  نتواند  حضورش،  و  نازلی  بازگشت  فکر  حتی

  یادش .  بود  تختش  پایین  کوچک  میز  روی  آرتین،  ی  بیمه  ی

 الی و رفت جلو کنجکاوی با. باشد دیده آنجا قبالً را آن آمدنمی

  پیشانی.  بود  امروز  همین  ویزیتش،  تاریخ   آخرین.  کرد  باز  را  آن

  کوچک  نامه  یک .  شد  نزدیک  هم   به  ابروانش   و  خورد  چین  اش

. شکفت  گلش  از  گل  رها،  خط  دست  دیدن  با.  بود  دفترچه  زیر  هم

 نبود  او  یدرباره  هم  کلمه  یک  نامه،  خط  دوازده  کلمات  تمام  از

  هم   بود  کرده  آرتین  از  مراقبت  برای  که  هاییتوصیه   همان  اما

  خاطرش  به  رها  که  بود  نفر  یک  خانه  این  در.  کردمی  امیدوارش

  برای.  نداشت  دیگری  راه  اما  بود،  ناجوانمردانه.  کردمی  کاری  هر
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 آخرین   آرتین  بیماری  از  استفاده  سوء  رها،  به  دوباره  شدن  نزدیک

 . بود دستاویزش

                       

 بیشتر   حرصش  فشرد،می  گاز  پدال  روی  بیشتر  را  پایش  هرچی

  دلش   کمی  و  بود  گفته  عماد  به  را  هایش  حرف  از  قسمتی.  شد  می

.  شود  خالی   کامالً   دلش   تا   بود  مانده  هنوز  اما   بود،   کرده  سبک  را

  با   عادله.  داشت  کینه  عادل  و  نازلی  عماد،  از  دنیا،  تمام  یاندازه  به

 و   فروخته  را  نداشت  و  داشت  چه   هر  اش،  مادرانه  مکر  از  استفاده

  یبهانه  به  توانست  می  را  او.  بود  کرده   سفر  آرزوهایش   زمین  سر  به

  خرجش  اش،  زندگی   سال  چند  و  بیست  طول  در  که  های   مادرانه

  هایش،   خودخواهی  و   ها  خلقی  بد   تمام  با   عادله .  ببخشد  بود،  کرده

 . نبود بدی مادر  وقت هیچ
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 بود  قرمزش  خط  رها  به  ظلم.  نبود   راحت  زیاد  اما  عماد  بخشیدن 

 آن  از  و  گذاشته  سر  پشت  را  او  قرمز  خط  که  بود   ها مدت  عماد  و

  توانست می  اگر.  نبود  بخشش  قابل   رها،  دل  شکستن.  بود  شده  رد

 را   بودنش  آدرینا  پدر  آن،  از  ترمهم  و  عماد  بودن  بزرگتر  احترام  و

 و  بکارد  چشمش  زیر  ایجانانه  مشت  داشت  جا  داشت،نمی  نگه

 .  کند خالی را حرصش کمی

  او   به  مستقیم  طور  به  وقت  هیچ  آمدنمی  یادش  که  زنی   نازلی،  و

  از   الکی  همینطور.  نداشت  او  به  خوبی  حس  ولی  باشد،  کرده  بدی

 . آمد نمی خوشش او

 . کنم می سکته دارم بری، تر آروم شهمی_

  روی   را  دستش  یک.  انداخت  او  سمت  به  نگاهی  نیم  احسان 

 یقفسه   روی  بر  را  دیگرش  دست  و  بود  گذاشته  داشبورد
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 ترمز   روی  را  پایش  احتیاط  با.  نداشت  چهره  به  رنگ.  اشسینه 

 . کشید صورتش به دستی. کرد کم  را سرعت و گذاشت

 .نبود سرعت به حواسم اصالً جان، رها  ببخش _

  عجله   اینقدر  که  بریم  قراره  کجا  حاال.  شدم  متوجه  نداره،  اشکال  _

 داری؟ 

 !باشه داشته دوست  خانم رها جا هر _

  اینکه  بدون  خیابون،  تو  اومدیم   شب   وقت  این.  پرسیدم  جدی  _

 . باشیم داشته رفتن واسه مشخصی جای

  کردم،   رهن   پیش  روز  دو  رو  خونه  یه .  داریم  که  مشخص  جای  _

 کوچیکم  ولی نیست بزرگ  زیاد. کرد  رهن واسم  رسول بابا یعنی

  وسیله   مقدار  یه.  خورهمی  دونفره  یساده  زندگی  یه  درد  به.  نیست

 رو  امشب  بیای  من  با  و  بدی  افتخار   شما  اگه.  گرفتم  واسش  هم
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  هاش  کاستی   و  کم  و   خرید   ریممی  هم  فردا.  کرد  سر  توش  شهمی

 . خریممی رو

 کنی؟  رهن خونه کردی وقت  کی  تو! واقعاً؟_

  که  شد  این.  بمونم  دانشجویی  خونه  تو  خواستنمی  رسول  بابا  _

.  بود  برخورده  غرورم  به .  بودم  مخالف  اولش .  کرد  رهن  رو  خونه

 برام  باج  مثل  کارش  این  و  بودن   فروخته  رو  خودم  یخونه 

  هم   بابا  طرفی  از  گرده،برمی  داره  زندایی  شنیدم  مامان  از.  موندمی

 رو   وجدانش  عذاب  خونه،  این  کردن  قبول  با  که  کرد  اصرار  کلی

  فروش  از  که  پولی  از  مقدار  یه  رفتن،  قبل  خواستمی.  کنم  کم

  خیلی   دیدم  منم.  برگردونه  رو بود  رسیده بهشون  ماشین  و  خونه

 .کردم قبول  میل کمال  با کنه،می اصرار
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  سر  از  لبخند  یک  جز  به  ماند   می   چیز  همه  به  لبش  روی  لبخند

  هیچ   حال.  باشد  تکلیف  رفع  برای  واکنش  یک  انگار.  شادی

 .نبود خوب کدامشان

 . کسی دِین زیر بری نبود  نیاز بود،  من یخونه  _

 . شد نزدیک هم  به احسان ابروهای

 یخونه   فروش  پول  دهم  یک  خونه،  این  رهن  پول  چی؟  دِین  _

 بی  کنه  خوش  رو  دلش  خواستمی  فقط  رسول.  نیست  خودمون

 . بدهکاره  ما   به   حاالها   حاال   دونهمی  خودش  وگرنه  نموندیم   سرپناه

 … مغازه اون _

  تو  رفتم  امروز  داره؟  ارزش  چقدر  مگه  متری  پونزده  مغازه   یه_

 جز  به  نمونده  ازش  هیچی.  کوبیدن  رو  خونه.  مونقدیمی  محله

  می  خودم  داشتم  پول  اگه.  گرفت  خیلی  دلم.  خاک  کپه  یه
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  دستم   پول  که  هم   وقتی   تا.  خالیه  دستم  که  حیف  ولی  خریدمش

 . شده  لوکس  برج یه اونجا بیاد،

 .داد ادامه ممکن لبخند ترین مهربان  با  و برگشت رها  طرف به 

 بزرگتر   خیلی  خونه  یه  روز،  یه  دم می  قول  نخوریا،  غصه  وقت   یه  _

 .باش مطمئن اینو بخرم، برات اون از

  هیچ  که  هاشه  خاطره  مهم   بود،  آهن   و   خاک  مشت  یه  خونه  اون_ 

 خوشه،  حالت  بدونم  و   باشی   کنارم  تو  اگه.  شهنمی  فراموش  وقت

 . نیست مهم برام دیگه هیچی

 دور   را  دیگرش  دست  و  چسبید  را  فرمان  دست  یک  با  احسان،

 ای  بوسه  و   کشید  او  سمت  به  را  خودش.  کرد  حلقه  رها   یشانه

 . نشاند اشپیشانی روی
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 یه  روز،  یه  دممی  قول.  خوبم  من  جان،  رها  نباش  من  نگران_

 پشت  بهمون  که  اونایی   یهمه   که  بسازم  دوتامون  واسه  زندگی

 . بینیمی حاال. بخورن رو حسرتش کردن،

  شد،  خارج  نفرشان  دو  هر  گلوی  از  اش،  جمله  پشت  که  عمیقی  آه

  نچرخیده  شانهیچکدام  مراد  وفق  بر  زندگی  چرخ.  بود  ارادی  غیر

 .بگیرند  سرنوشت  از  را  شانخوشبختی  سهم  تا  بود  مانده  هنوز.  بود

                       

 آرامی  به  را  چشمانش  الی  ایستاد،  حرکت  از  که  احسان  اتومبیل

  جایی   تا .  نبود  شهر  هایخیابان حتی   و  ها   خانه  از  خبری.  کرد  باز

.  دره  و   بود  کوه  داد،می  دیدن  اجازه  اتومبیل  های  چراغ  نور  که

  احسان  طرف  به  بردارد،  صندلی  پشتی  از  را  سرش  اینکه  بدون

 . چرخید
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 کجاست؟  اینجا _

 . کرد کج لبی احسان 

 کارمون  به  کاری  هم   کس   هیچ  و  کشید   فریاد   بشه  که  جایی   یه  _

 .باشه نداشته

 از  نشانی   هیچ  اشچهره  در  اما  مانست  می  شوخی  به  اش  جمله

  برد،   در   دستگیره  به  دست  و  کرد   باز  که  را  کمربندش.  نبود  آن

  نگاه  و  نشست  راست.  ندارد  شوخی  قصد   شد   مطمئن  رها

  آنها   به  ها   گرگ  حتی  اگر  اینجا.  دوخت  اطراف  به  را  هراسانش

  بیفتد   کسی  گذر  بود  محال   کردند،می  شان  تکه  تکه  و  کرده  حمله

 . کنند  پیدا را هایشان جنازه و

  هم   گرگ   حتما.  ترسناکه  خیلی  که   اینجا  احسان؟  ریمی  کجا   _

 !داره
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  بیرون  ماشین از را پایش  یک کهحالی در و کرد باز را در احسان

 : گفت گذاشت، می

 منو  اول  بگم  اومدن  گرگا  اگه  دم می  قول.  خانم  ترسو  پایین  بیا_

 . بخورن

 همین  به  شد  نمی  باورش.  چسباند  اشجمله  تنگ  هم  ایقهقهه 

  دهانش   آب.  باشد  گذاشته  تنها  را  او  و   شده   پیاده   ماشین  از  راحتی

  باید .  نبود  ای  چاره  ظاهراً.  کرد  باز  را  کمربندش  و  داد  قورت  را

.  دادمی  جان  همانجا   نیفتاده،  اتفاق  ترس  از  وگرنه  شد،   می   پیاده 

 جلو   به  مستقیم  و  کرده  فرو  شلوارش  جیب  در  را  دستانش  احسان

 اتومبیل،   چراغ  نور  زیر   اشسایه.  دره  ته  ته  جایی.  کرد  می  نگاه

  برای  رها   تعلل  متوجه.  شانروبروی  قله  بلندای  به  بود،   بلند   زیادی

  او   سمت  به  را  دستش   و  برگشت  طرفش   به  شد،  که  رفتن  جلو

 .کرد دراز
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هست نه دزد    ینترس. نه از گرگ خبر  نجا،یا  ا یرها جان. ب  ایب_

دور و بر ما از هزار تا گرگ و دزد    یسرگردنه داره، هرچند آدما

 و غارت کردن رو بلدن! دنیدر شتریب

انگار  دیلرز  ی م  ش یصدا  راه گلو  کی.  را بسته    ش یعالمه بغض 

 ینمانده بود. احسانش حال و هوا  دیترد  یبرا  ییجا  گریبود. د

با  هیگر و  م   یرو  دیداشت  مرهم  به گذاشتیدردش  شانه   .

 حواله اش کرد و لبخند زد.  ینگاه میاحسان ن  ستاد،یاش که اشانه

نگاه به اون طرف    هی. اگه  ستیاونقدرا هم پرت ن  نجاینترس، ا  _

که متوجه    ی خواب  جیگ  نقدری. ا میستیما تنها ن  ینیبیم  ،یبنداز

 . یدور و برت نشد
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با د  با   دن یسر به سمت راستش اشاره کرد. رها سر چرخاند و 

ساخته شده    چیسر پ   قایکه کنار هم، دق  ،یراه  نیچند رستوران ب

احسان    دیکش  یهم آنجا پارک بود، نفس راحت  نیماش  یبود و کل

 اش زد.  قهیبه شق یبا خنده دست دور شانه او انداخت. بوسه ا

دل به دل من    کمی  شهیخانوم. حاال م  یراحت شد آبج  التیخ  _

زم  یبد رو  کلمینیبش  نیو  م  ی .  دارم که    نیخوام هم  یسوال 

  خوام ی. نمیشون جواب بدبه همه   دیامشب ازت بپرسم. تو هم با

بمون بش  یسرپا  خسته  واسه    یو  داشته  و  بهونه  ندادن،  جواب 

 . یباش

انداخت.    ش، یهاحرف رها  جان  به  شد    یم   ی ماه  کیاسترس 

سوال به سراغش    ی که احسان با کل  یبود. روز  یروز  نیمنتظر چن

شب    نیاتفاق، در چن  نیکرد که ا  یاما تصورش را هم نم  د،یایب

 رقم بخورد. ییپرماجرا
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مشکل_ پرس  یمن  سوال  ول  دنیبا  ندارم،  مطمئن  یتو  که   یتو 

ا  نیهم  یخوایم بعد  اونم  اتفاق، همه چ  نیامشب،  رو    زیهمه 

 ؟ ی بدون

  گرشی. دست ددیآشفته تر از قبل دست به صورتش کش  احسان

خواست حال بدش  یم یی. گودیچیتر پ رها محکم یرا دور شانه 

 کند.  میرا با او تقس

روز   هیجواب دارم که    یعالمه سوال ب  هیمن    ؟یآخرش که چ  _

حاال باشه.    نیروز، هم  هیاون    دمیم  حیبشن. ترج  دهیپرس  دیبا

 مون یزندگ یآدم ها نیتر کیبره امشب نزد   ادمی ینجوریا دیشا

 بهمون زدن. ییچه نارو

رها چرخ  به طرف  بود.  تازه شده  دوباره  زخم دلش  و    دیانگار 

 بازوان او را در دست گرفت. 
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منحرف کنم.    تیفکرم رو از تو و زندگ تونم یکنم نم  یهرکار م _

عادله، رسول و  یچرا اجازه داد پرسمیهزار بار از خودم م یروز

ا زندگ  ینجوریعماد  م  یباز  تیبا  فکرم  بار  صدهزار    ره یکنن. 

شهروز و کاراش. من فقط شش سال ازت کوچکترم رها.   سمت

تو رو درست   یستگارش اومدن خواکه شهروز و خانواده  یروز

شهروز نبود، شهراد    ،یداشت  تی که عکسشو تو گوش  ی. اونادمهی

شهراد، شهروز کنارت   یشد که به جا  ی خوام بدونم چ  ی بود. م

 نشست و شد محرمت؟ 

لحظه  ا  جیگ  یارها  کرد.  سوال   ن،ینگاهش  که    ییهاآن  نبود 

خواهد از    ی کرد احسان م  یشان را داشت. فکر م  دنیانتظار شن

آنچه بر او گذشته    یبداند. صحبت کردن درباره  شتریب  تشیهو

 سخت بود.  یادیبود، ز
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 ! یبابا و مامان بدون یرهدربا یخوایکردم م یمن... من فکر م  _

تو،    یاالن دونستن از زندگ  یخوام بدونم ول  ی م  ،یاشتباه نکرد  _

 یجلو  دیبا  یخوام بدونم فردا چه جور   ی. مادیبه کارم م  شتریب

از   ینباشه، کار  یکی. اگه حرف دل تو با حرف من  ام یعماد در ب

 .ستیمن ساخته ن

 .ستیبا عماد ندونستن از شهراد و شهروز راه حل مشکل من  _

 به بدن رها داد.  یگریتکان د نیو خشمگ یاحسان عصب 

خوام   یو من م   یهمه کوتاه اومد  یعمر جلو  هیچرا هست.    _

 ی چه جور  ؟یدیرو به جون خر  زیشد که همه چ  ی بدونم چرا؟ چ

غ   یکن  ی زندگ  یبا شهروز  یحاضر شد از کتک خوردن   ریکه 

  یرها؟ چرا به هر ک   یفیضع  نقدریچرا ا  د؟یازش بهت نرس  یچیه

 بهت زور بگه؟   یاجازه داد د،یاز راه رس
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اش آزاد از چنگال انگشتان مردانه  یگریرها را با تکان د   بازوان

آرام شدن،   یبرا  یدنبال راه  یی دور خودش زد. گو  یشد. چرخ

رها را    یکوتاه آمدن ها  ی. عمرکردینم  شیدایکه پ   یبود. راه

  ن یبود. دو دستش را ب  دهیسو حاال کارد به استخوانش ر   دهید

  د ی. درد تا مغز سرش رسدیکش  شهیبرد و آن ها را از ر  ش یموها

را از دست    شانت یاهم  زهایچ  یلینداشت. امشب خ  یتیاما اهم

حت بود،  م   یداده  چه  هر  که  رها  لرزان  بدن  و    گذشت یتن 

 . شد یم ترکیشده و به سقوط نزد شتریشان بلرزش 

  ر یز  قیعم  یپشت به رها و رو به دره  نبار ی. استاد یدوباره ا  احسان

 . شانیپا

  ی . عادله بد بود، نه با همه، ولیخوردیکتک م   ادمه ی   یاز بچگ_

. اون ادمهیبد بود. کتک خوردنات رو    ایتمام دن  یبا تو به اندازه

اون سه شبانه ادمهیوحشتناک و نمور رو    نیرزمیز زندان.    یروز 
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ز اون  تو  جلو  لم یف  ه یمثل    ن،یرزمیشدنت  مدام    یترسناک، 

رو خورده بودن. همه رو    تتبزرگ که پوس  یچشممه. اون موشا

بادمهی تو  بود  ی.  سوخت  کی.  یهوش  تب  تو  من    یول  یهفته 

 وقت نبود.    چیکه ه  یو عماد  ادمهیرسول و عادله رو هم    یدعواها

هم    دی را زده بود، شا  شیادهایحاال آرام تر از قبل بود. فر  شیصدا

به عقب    ی شدن را نداشت. کم  دهیاب تحمل خراشت   گرید   شیگلو

 .ستی شانه به رها نگر یو از رو دیچرخ

بفهمم    دی همه ضعفت رو بدونم. با  نیا  لیدل  دیمن اول از همه با_

چ با همه  م  یچرا  م  ؟یایکنار  اجازه  جات    ید  ی چرا  به  همه 

 رن؟یبگ میتصم

 ندادم.  ی... اجازه رو به ک... کسنیمن... من ا_
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  رشیاز ز  یتون  ی. با پاک کردن مشکلت نمیخوبم داد  ،یداد_

با هم حلش    ا یرها. ب  یحلش کن  شه،یهم  یبار برا  کی  دی. بایدربر

 . میکن

. سوختیرها م  یعجز و التماس داشت. دلش برا  ی کل  شیصدا

  ش یبرا  ادیدوروبرش، ز  یهاهمه انعطاف او در برابر تمام آدم  نیا

 جالب نبود.  

 خونه؟ میبر شهیم_

 دانستی. خوب مشد یو فشرده م  ده یچیدر هم پ   ی رها ه  دستان

نبود.    دنیپا پس کش  یاما حاال جا  کندیرا تحمل م  یچه فشار

با به تخل  دیامشب  را مجبور    اشیدرون   یمنف  جاناتیه  ی  هیاو 

 . دیفهمیرا م اشیشگیضعف هم لیدل نگونهیا د ی. شاکردیم

 انداخت. االیرها سر  یبه خواسته  توجهیب
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به   م یپاک. تازه دار ی. هوایخوب نیکار؟ جا به ا ی چ میخونه بر_

 . میرسیخوب بحثمون هم م یجاها

 بشنوم.  یزیچ خوامیمن... من نم_

 جمله را گفت. نیبا چشمان بسته ا رها

تو رو بشنوم. تو هم    یحرف بزنم، هم حرفا  خوامیمن هم م   یول_

دفاع از خودت   ی. واستا و برای کن فرار نکن  یبار سع  نیاول  یبرا

 بجنگ.

 . کنمیمن فرار نم_

رها خانم. پس    میدیبلند شما رو هم شن  یاوه، چه عجب. ما صدا_

 !نه؟ییهمه سرت پا یجلو یول  یداد هم بزن یبلد

 خونه احسان، تو رو خدا...  میبر_
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م  یلرزش صدا  یبرا  دلش بسوختیاو  رها  تحت    شی.  از حد 

لحظه بود.  خ  یافشار  داشت.  برش  از    ریترس  از   یکیسرش 

دانشجو که  مشاوره    یروانشناس  یدکترا   یدوستانش  بود، 

ولگرفته م  یبود  احساس  ز  کردیاالن  تحت فشارش    ی ادیدارد 

 . گذاردیم

عم  با نفس  دلسوز  قیچند  با    اشی حس  و  راند  عقب  به  را 

 گفت: یشخندین

دار  ینیبیم_ بازم  م  یرها،  نشون  همیدیضعف  بخاطر   نی. 

که   یرفتار کرد ی. جورکننیرفتارته که همه ازت سواستفاده م 

تو م واسه همننیبیمنم مثل  و ماش  نی.  از دست    نیخونه  رو 

 دادم.
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با    دانستیبود. خودش هم خوب م  یآخرش، ته نامرد  جمالت

. رها  شدیگفته م دیاما با  آوردیبر سر رها م  ییشان چه بالگفتن

بزرگ تلنگر  شا  ازین  یبه  به حساب   ن،یا  د یداشت،  تلنگر  همان 

 . آمدیم

بدنش    لرزش طرف  دو  را  دستانش  شد.  قطع  لحظه  در  بدنش 

 مشیکه بخواهد از حر  ییگرفت. گو  یمشت کرد و حالت تهاجم

 محافظت کند. 

  هیکه    یمن  ؟یداشت  یاز من چه انتظار  کردم؟ یم   د یبا  کاریچ_

خودم خط    یخواسته   یباشه و رو  ن ییعمر عادت کردم سرم پا

عادله    یکلمه بر خالف خواسته   کیبود    یکه کاف   یبکشم، من

س رو  بدنم  و  تن  تا  رسول    اهیبگم  گوش  به  اگه  کنه.  کبود  و 

من نبودم.    ادله، بود. اونوقت من طرف حساب ع   ال یکه واو  دیرسیم

 ... یدیکشیجور من رو م  دی که با یتو بود نیا
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  ادیداشت فر  گری شد. حاال د  یلحظه به لحظه بلندتر م   شیصدا

آخرش، به سمت   ی. با جملهدی بار  یوقفه م   ی زد. چشمانش ب  یم

  راهنیپ  نییپا یاحسان هجوم برده و مشغول باز کردن دکمه ها

او مانده بود. رها به باز    کیستریاو شد. احسان مات حرکات ه

 دش یسف  رپوشی. زدتنها بسنده نکر  راهنشیپ   یکردن دکمه ها

ب شلوارش  از  هم  کم  دیکش  رونیرا  را  آن  نوک    ی و  داد.  باال 

 ه یاز پوست شکم او که کم موتر از بق  یقسمت  یانگشتانش را رو

ز بود و پوست  بود،    رشیقسمت ها  جمع شده و بدشکل شده 

 .دیکش

  یواسه چ  ستین  ادم یشجاعت منه.    یجهینت  نی. انیرو بب  نیا_

کتک خوردم.   شهیبد تر از هم  دونمیکتک خورده بودم، فقط م 

از ق . رسول کرد  چمیپ و سوال   دیفهم  م افهیاونقدر بد که رسول 

دو    یکیاونروز به خاطر من با عادله دعوا کرد.    یاهل دعوا نبود ول
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ذره    هیبودم به خاطر همون    حالروز اوضاع خونه خوب بود. خوش

روز دوروز    هی.  رفتیم  شهیرسول رفت سفر. هم  نکهیشجاعت. تا ا

شد. عادله    یازش نم  یها چند هفته خبروقت  یهم نبود، بعض

من، تو رو زد. بد هم زد.    هیتنب  یهم از فرصت استفاده کرد و برا

. ازش خواستم من رو بزنه. من رو  کردمیم   هی. گرزدمیمن داد م

ز خبر  دهیفایب  یول  نیرزمیبندازه  هم  عماد  از   ه ینبود.    یبود. 

تو که  بود  م  رگاهیتعم  هی  یمدت  خونه    کردیکار  هم  شبا  و 

با  اومدینم رو. بعد هم  رو زد، هم من  تو  تونست هم  تا  عادله   .

بمونه حق ندارم گله    ادمی قاشق پوست شکم تو رو سوزوند تا من  

 هیکنم. حق ندارم مثل بق  ارتش رفکنم. حق ندارم خالف خواسته 

ز باشم. من کتک  کار خوب مخوردمیم  ادیآدم  بود.  عادتم    ی. 

م کتک  م خوردمیکردم،  بد  کار  م  کردم،ی.   هی.  خوردمیکتک 

  خوردمیبازم کتک م  کردم،ینم   یکار  چیو ه  نشستمیگوشه م
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م  شهیهم  یول با همون سن کمم،  بود.  تو  به    دونستمیحواسم 

 کنن.  تتیبذارم اذ  دینبا

و   ختیری. اشک مزدیم ادی. فرشدیداشت ترسناک م شی کارها

مکم داشت  بدنش  تمام  ترسدیلرزیکم  احسان  نگران،   دهی.  و 

 گوشش برد.   ریدستانش را دور تنه لرزان او حلقه کرد. سرش را ز

. عادله  دمیغلط کردم ازت سوال پرس  دلم. من  زیآروم عز  س،یه  _

کرد. خودم حق هر دومون رو از    دیتهد  ینجوریکرد تورو ا  جایب

 . تو فقط آروم باش رها جان... رونیب کشمیشون محلقوم همه 

گوش  اما تازه  انگار  پ   دایپ   دنیشن  یبرا  یرها  بود.   راهنیکرده 

 گفت: هیاحسان را چنگ زد و با گر

. هشت  دمی. من فقط ترسستمی دست و پا ن  ی عرضه و ب  ی من ب _

کوچ تو  بود.  دوستت  کیکوچ  یلیخ   ،یبود  کیسالم  عادله   .
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وقت م  یداشت.  گر  زد،یکتکت  هم  من    یم  هیخودش  از  کرد. 

اما همون قدر تو رو    نهیمنو نب  یول  رمیمتنفر بود. حاضر بود بم

م نبود،  رسول  از  ترس  اگه  بود.  عاشقت  و  داشت  رو    ندوست 

من شومم.    گفتی. مرونیب  نداختیاول از خونه م  یهمون روزا

.  یقلب  یبد قدمم. به خاطر من بابا سرطان گرفت و مامان ناراحت

رسول و عادله مردن. به خاطر من عماد   یبه خاطر من بچه ها

  ی اومد. ول  ش یرفت و اون بالها سر زندگ  ی کوفت  ی به اون مهمون

ا مسبب  من  کن  باور  الاقل  ن  نیتو  من  ستمیاتفاقا  خدا  به   .

کنم. اصال    ت یرو اذ  هیبق  خوامیبزنم. نم  بیآس  ی به کس  خوامینم

و هم مامانم؟    رهیهم بابام بم  ی مگه من خواستم تو شش سالگ

  اد یمگه من گفتم رسول شب تولدم، زن حامله شو ول کنه و ب

 واستم...مگه من خ رن؟یهاش بمتا بچه مارستانیب



 

471 
 

که کم کم رو    فیشد. آنقدر ضع  یم  ترفیرفته رفته ضع  شیصدا

بود، اما لرزشش   یاز انرژ  یرفت. بدنش سست و خال  یبه خاموش

که تا شد و در آغوش احسان    شیهمچنان ادامه داشت. زانوها

او انداخت و    یپاها  ریافتاد، احسان به خودش اومد. دستش را ز

بود.  پروزن شده  یادی . رها زدیدر آغوشش کش یآرام مثل پر کاه

ب گوشت  ها  قبال  بود  استخوان   یشتریمطمئن  را    ش یهادور 

اگرفته بود.    یزندگ   یهااز موهبت  ،یهمه الغر  نیبود.  عماد  با 

کرد.   یخواهرش هم م یهمه ضعف و سست نیا یبرا یفکر  دیبا

گاه بودن را    هیکار خودش را کرده بود. تک  ، یپناه  ی عمر ب  کی

 . کردیم وعلحظه شر نیاز هم د یبا

تا بخلوت   ریمس آمد. در دلش    ی کش م  یه  مارستانیگاهشان 

  یانصاف   ی دانست که ب   ی بارها به خودش و شهاب لعنت فرستاد. م

خود او بود که با    نیاست، شهاب فقط به او مشاوره داده بود و ا
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ول  نیا شد  عمل  وارد  ب  ینجور یا  ی شدت  آرام    شتریدلش 

 داد.  یبه او م یجرم، حس بهتر کیشر کی. داشتن گرفتیم

پارک کرد، سپهر و شهاب    ستانماریرا که در محوطه ب  لشیاتومب 

  کیبود.    هوشیدر اورژانس منتظرشان بودند. رها هنوز ب  یجلو

  ک ی یکردیحرکت و ساکن بود که زبانش الل فکر م  ی ب یجور 

 تمام کرده است. یزمان

 ... گهید  نجایا ن یایب ن؟یچرا اونجا واستاد_

شدن   کیدر نزد  یبود. هرچه او سع  نیبا سپهر همچنان سر سنگ 

پس م را  او  احسان  داشت،  احسان  نزدزدیبه  به   کی.  او  شدن 

را به   نایگران تمام شده بود. سپهر حق نداشت آدر شیبرا نایآدر

مهمان حت  یآن  ببرد،  دردسر  ن  یپر  بهبود   تشیاگر  به  کمک 

 بوده باشد.   نایآدر یه یروح
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 برانکارد گذاشت. یو او را رو دیرا در آغوش کش رها

 !یاری بهش فشار ن اد یو پسر؟ خوبه بهت گفتم زت یکرد کاریچ_

تر تحت فشار بذارمش، راحت  کمیچه بدونم؟ فکر کردم اگه    _

تخل رو  نم  ی م  هیاحساساتش  آخه  چه    ی دونیکنه.  امشب  که 

  ییبال دم ی. ترسکرد یفقط نگاه م شهیافتاد! رها مثل هم یی اتفاقا

 .ادیسرش ب

 شده؟  یمگه چ _

با کمک شهاب و سپهر  برانکارد ب  یرا  به    یکه همچنان  توجه 

 آمد، وارد اورژانس کرد. یاو، پشت سرشان م یگرفتن ها دهیناد

من بود. قرار بود بعد    ی مامان و بابا  ی خداحافظ  یامشب مهمون  _

 ! یاومد مهمون ی حدس بزن شوهرش با ک یول نمشیماه بب هی

 عمادته؟ ییمنظورت همون دا_
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 .ستین  مییکه دا  یدونیم _

 اومده بود؟ یخوب همون، حاال باک _

اورژانس گذاشتند و رها را به   ی هااز تخت  یکیبرانکارد را کنار   

 تخت منتقل کردند. 

 زن سابقش...  ،ی با نازل _

و مشغول گرفتن عال  و سپهر    یاتیح   می گفت  رها شد. شهاب 

اتفاق مانده بودند. سپهر   نیخشکشان زده بود. آنها هم در هضم ا

 به جلو خم شد.  یکم

مامان و    یشوهر خواهرت با زن سابقش اومده بود مهمون  یعنی  _

 بابات؟ 

 او کرد و سر تکان داد.  یحواله  یااحسان نگاه خصمانه 
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  ی مامان بابانامرده از پشت بسته. چه    ی دست هرچ  گهی د  نیا  _

 تو! یدار ی ندیاپن ما

از همان نگاه ها به او انداخت. سپهر شانه باال    یکیدوباره    احسان

 زد. 

 گهیجهت د  هیاز    شهیالبته م  گم؟یخوب؟ مگه دروغ م  هیچ_

قض به  دا  هیهم  کرد.  وگرنه   یلیخ  تیینگاه  جرئته  و  دل  پر 

 زن دومش.  یزن اولش رو ببره خونه رفتینم

جلو رفت. دست پشت کمر   د،ی د  یعیطب  ریشهاب که اوضاع را غ  

 هل داد.  رونیاحسان گذاشت و او را به ب

 کنم.   یم شنه ی داداش. خودم معا  رونیبرو ب  ایب _

 گفت:  یابعد سر به طرف سپهر چرخاند و با چشم غره 
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. احسان رو ببر و  ستیبد ن  ،یاستراحت به زبونت بد   ه یتو هم    _

 . نیکه سرحال شد برگرد  کمیبخر.  یزیچ ،یکیک هیبراش 

نگاه د   شیاحسان جا  انداخت.    یگریرا به شهاب داد و  به رها 

و جلوتر از سپهر از اتاق خارج شد. با    د یبه صورتش کش  یدست

پا  نیا از    یلرزانش، شهاب بهتر م  یحال او و دست و  توانست 

 . د یایرها برب ینهیمعا یعهده

 ؟یخوریرو م یچ ی. غصهسازمتیداداش، خودم م م یبر ایب_

 دست سپهر خارج کرد. ریاز ز یرا با تکان  اششانه

ت رو ندارم  بهت بگم حوصله  دی با  میمستق  ؟یریچرا تو از رو نم  _

 ؟یکه دست از سر من بردار

ز  از  را  دستانش  سف  ریسپهر  ج  دش،یروپوشش   بیداخل 

 به راه افتاد.  مارستانیب یشلوارش سراند و به طرف محوطه
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شد گفت؟ آقا من هزار بار گفتم غلط    یتر مگه م  میمستق  نیاز ا_

خ م  ریکردم،  دا  خواستمیسرم  دختر  چه    تییدل  بشه.  وا 

 . افتهیراه م یزیتهش اون آبرور  دونستمیم

شانه  شانه م  یبه  راه  م  ی هم  اره  و  ت  دادند یرفتند    شهیو 

توانست رابطه اش با سپهر را به    یکرد نم  ی. هرچه مگرفتندیم

گرمابه    قیبه هفت سال رف  کی که نبود. نزد  یصفر برساند. شوخ

کالس   نیکه سپهر در اول  یو گلستان بودند. درست از همان روز

. دستش را جلو آورد رداو را اشغال ک  یکنار  یمشترکشان، صندل

 کرد. یو با چند جمله خودش را معرف

سال مثل خر    هیجنوب. نوزده سالمه.    یسالم، من سپهرم. بچه  _

. حاالم که  دیرس  ی به دو رقم  یم از چهار رقمتست زدم تا رتبه

 در خدمت شمام...  نجایا
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 خ یبخش اورژانس که برگشت، حالش بهتر بود. سپهر آنقدر ب  به

وراج و  یگوشش  کند  حفظ  را  اخمش  نتوانست  که  بود    کرده 

به اتاقک رها، با    دنیحسنه شد. تا رس  باًیشان تقرآخرش رابطه 

نفس   اتاقک،  به  ورود  از  قبل  کرد.  بش  و  خوش  پرستار  چند 

. پرده  ندیبب یرها او را خسته و عصب خواستی. نمدیکش یقیعم

و با چشمان   دهینشسته دراز کش  مهیرا که کنار زد، رها به حالت ن

 رو چشم دوخته بود.  باز به روبه

 زم؟یعز یسالم رها خانوم. بهتر_

 زد.  ی رها لبخند مهربان 

 خوبم شکر خدا...  زم،یسالم عز _
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ماند. همه    ینقطه ثابت نم  کی   یجلوتر رفت. نگاه رها رو  احسان

سر    یروح بود. احسان باال  یب   یبیجور عج  کی.  دیچرخ  ی جا م

 هم با او چشم درچشم نشده بود. . رها هنوز ستادیاو ا

  ی . نمدیمن بود، ببخش  ریبوده، تقص  ی عصب  یشهاب گفت حمله_

 کنم.  تتیخواستم اذ

 حساس شدم.  یلیتو نبود، من خ ریتقص زم،ینه عز _

م  یجا  کینه،    زد یلنگیکار  رها  چشمان  بود.    یادی!  رقصان 

 چشمان رها تکان داد.  کیاحسان دستش را جلو برد و نزد

 خونه؟ م یریم ی ک _

 حرکت او نشد.  نیمتوجه ا  یرها حت 

 حاال، بذار سرمت تموم بشه.  م یریم _
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او نگاه کرد. رها تنها سر تکان داد. سرم    ی و به سرم تمام شده 

  غ یچشمان او تکان داد و باز هم در  یرا بسته و باز دستش را جلو

 ! یواکنش نیاز کوچکتر

 رها؟  یخوب یمطمئن_

 راحت. التیآره... آره خوبه خوبم. خ _

کمکت کنم    امیبکنم، م  یصحبت  هیباشه، پس بذار من با شهاب    _

 ... میکه بر

و    د یبه صورتش کش  ی گفت و به سرعت اتاق را ترک کرد. دست 

 داشت.  هیبه گر یبیعج لی دهانش نگه داشت. م یآن را رو

 ؟ یرونیح نقدریشده داداش؟ چرا ا یچ _

کرد.    یبازو  دور  اتاقک  از  قدم  چند  را  او  و  گرفت  را  شهاب 

 رها متوجه مکالمه شان شود. خواستینم



 

481 
 

  ضیچشم مر ، یشوک عصب کی اگه بعد   هیعیشهاب، طب گم یم_

 نه؟ ینب

 ه؟ یمنظورت ک_

 !نهیبی. نمگمیرها رو م _

 . د یشهاب باال پر یابروها 

 نگفت. یزیبه من که چ _

 به منم نگفت، خودم متوجه شدم. _

نفهم  یعن ی  ؟یچ  یعنی  _ متوجه   یول  نهیبینم  دهیخودش  تو 

 ؟یشد

 د، یچرخ  یسرش بودم. چشماش به همه جا م  یباال  قهیده دق  _

جا جلو  ییجز  رو  دستم  کردم.  شک  بودم.  واستاده  من    یکه 

 نداشت.  یعکس العمل چیصورتش تکون دادم. ه
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 شهاب او را کنار زد و به طرف اتاقک رها رفت.  

 شده.  یچ نمیبذار خودم بب _

د  به  پاها  واریاحسان دست  با  آنها    ییگرفت.  به  وزنه  انگار  که 

افتاد. آب دهانش خشک شده و   وصل بود، پشت سرش به راه 

  ی به باال  ی خس افتاده بود. سر باال گرفت و نگاهنفسش به خس

انداخت. جا درد دل    دنیشن  یبرا  یگوش  شهیکه هم  ییسرش 

لبانش کم  ش یها او و  باال    ی وجود داشت. دلش گرم حضور  به 

او و خواهرش هم سهم  ی سر، براباال یشد. مطمئناً خدا دهیکش

 . دیرس ی زمانش م د ی کنار گذاشته بود. فقط با یخوش

کم  وارد تنها  نشد.  لبخند    ی اتاقک  با  شهاب  زد.  کنار  را  پرده 

 . دیپرس  یو از او سوال م بودستادهیسر رها ا یباال اش،یشگیهم
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ساعت    هی  ن یخان داداشتون که تو ا  نیا  ن؟یخانم راست  نیخوب  _

 کشت ما رو! 

 دلچسب و مهربان.  با،یز  د،یخند یم  با یزد. ز یرها لبخند 

 نگرانه. من خوب خوبم. یادیاحسان ز _

.  دیحرکت دست من رو دنبال کن شه ی. فقط میهم عال  ی لیخ _

 . نینداشته باش یخوام مطمئن بشم مشکل خاص یم

 خوام برم خونه. یقط ممن خوبم، ف دینه... نه باور کن_

اتاق    به  ورود  به قصد  احسان که  بترکد.  بود بغضش  کم مانده 

 قدم جلو گذاشت، شهاب دستش را باال گرفت. 

 تون مشکل داره رها خانم؟  یی نایب _

 . دونم ی. خودم مشهیمن خوبم به خدا، زود خوب م_

 ن؟یشد  ینجوریمگه تا حاال ا  ؟یچ یعنی_
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خود به خود خوب   یول   اره، یدر م  یمدته که چشمام باز  هیآره،    _

 !نی نگ  یچی. لطفاً به احسان هشهیم

زده و مات و   واریبه د  هیدر، تک  یکه در آستانه   یبه احسان  شهاب

آسمان ستاره در عمق   کینگاه کرد.    ست،ینگر  یمبهوت به آنها م

 نور نداشت. یاچشمانش مرده بود. ذره

 . نجاستیاحسان ا _

 .. .یوا_

 م؟یبدون  یزیما چ نیخواست یچرا نم _

 . ستین یمهم زیاحسان نگران بشه، آخه چ خوامیمن نم _

 دکتر؟  ی رفت ای ستیمهم ن یداد صیخودت تشخ _

از    یالیخ  ی همه ب  نیخشم هم داشت. ا  ،ی عالوه بر نگران  لحنش

 قابل درک بود.  ریغ  شیطرف رها، برا
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 به استراحت داره. ازیآروم باش احسان، خواهرت ن _

درهم    یرها و ابروها  یچشمان به اشک نشسته   نیاحسان ب  نگاه 

 .دیشهاب چرخ

خوام بدونم مدرکش رو کجا گرفته   یم   گه؟یم  ی چ  ینیبینم  _

چند بار تکرار شده، اصالً    یموقتش، اونم وقت  یی نایناب  ده یکه فهم

 ست؟یمهم ن

فشرد.   ینازکش را در دست م  یگفت. تنها پتو  ینم  چیرها ه 

دندان برده بود تا لرزش چانه اش را کنترل    ریرا ز  نشییلب پا 

 کند. 

 خبرم؟ یو من ب  یبگو رها، چرا تو چند وقته که مشکل دار_

او گذاشت تا به آرامش    ینه یس  یقفسه  یدو دستش را رو  شهاب

 دعوت کند. 
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لفنم جواب ت  یماهه حت  هی  یگفتم وقت  یبهت م   دیبا  یچه جور  _

 ؟ یرو نداد

احسان افتاد. خشمش دود شد و به هوا رفت. درمانده   یهاشانه 

رها، چون   یپناه یو ب  یکس  یدور خودش زد. ب  یچرخ  رانیو ح

کوب  یپتک سرش  زمان  دهیبر  در  درست  ب  یشد.  رها  از    شیکه 

همه   تش،یداشت، او به جرم پنهان کردن هو  اجیبه او احت  شهیهم

 نداشت. چیه ی را از خود رانده بود. حاال جز شرمندگ

  م یریسر م  هیرها خانوم، من و احسان    دیشما استراحت کن  _

 . میو برگرد  میتون رو انجام بد صیترخ یکارا

 ؟یاحسان! خوب_
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احسان را با تمام وجود حس    ی اما درماندگ  د ید  یچشمانش نم  

تکان داد. قطره  تخت نشست و دستش را در هوا  یکرده بود. رو

 .دیاش چکگونه یرو یاشک

 ؟ینکن احسان تو رو خدا. بگو خوب تمیاذ _

بوسه   و  گرفت  را  دستش  بود   یااحسان  سخت  زد.  آن  پشت 

به زحمت   ش یاشک ها  یجلو  یوقت  شیاز لرزش صدا  یریجلوگ

 سد زده بود. 

عز  _ م  زم،یخوبم  نباش.  من  رو    صتیترخ  یکارها  رم ینگران 

 راحت...  التیخ گردم، یبکنم. زود برم

                       

. دستش مدام  دیدو  باًیرا تقر  مارستانیب  یاتاقک تا محوطه   ریمس

که    یادرد فشارنده  دی تا شا  نشستیاش م  نهیس  یقفسه  یرو
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کرده    ریدچارش شده بود، کم شود. نفسش پشت همان درد گ

نشد. پله ها را   اشییهوا  ی بود. خروج از ساختمان هم راه عالج ب

  ی که کنار فضا  یومندرفت و خودش را به درخت توت تن  نییپا

اش گرفت و چند نفس  سبز قد علم کرده بود، رساند. دست به تنه 

دردیکش  قیعم بود.  افتاده  سوزش  به  چشمانش  اشک    ایدر  ای. 

 . ردکیم  یپشت سد شان سرکش ختهینر

 .ستیمعلوم ن یزیآروم باش پسر، هنوز که چ _

ن  هیمن  _ معلوم  ندادم.  رو  جوابش  فشار   ستیماه  بهش  چقدر 

 منه. ریش تقصاومده. همه

. شهاب دستانش را به دور تن او حلقه کرد. دیبغضش با صدا ترک 

او خجثه  به  نسبت  ول   زیر  یلیاش  بود  ا  یتر  تنها    ن یدر  لحظه 
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م  یکس را پشت کمر   یاری  توانستیبود که  اش کند. دستش 

 و باال کرد.  نییاحسان پا

 ه یاالن خواهرت به روح  ؟یکن  ی م   تیخودت رو اذ   نقدریچرا ا  _

 داشته باشه؟  دی ام یبه ک یار یکم ب یداره. تو هم بخوا اجیاحت

 . دیچشمانش کش ری از شهاب فاصله گرفت و دست ز 

فردا    نیکنه. هم  یبا عماد زندگ  گهیهم د  قهیدق  هی  ذارمینم  _

. تو  رهیطالقش رو بگ  سپرمیکار درست و م  ل یوک  هی  ش یپ   رمیم

برم من  تا  هرچ  گردم، یهم  باشه.  بهش  و    یحواست  عکس 

پ   شیآزما خودت  نم  یریگیالزمه  عقب    خوامیکن.  درمانش 

 ...فتهیب

 کرد.  یاو گذاشت. لبخندش جادو م  یبازو یدست رو شهاب
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خواهرت واقعاً    تی. وضعیاحسان. حق هم دار  ینگران  دونم یم  _

خونه.   نیبه نظر من االن بهتره بر  یداره، ول  یجد  یریگیبه پ   ازین

عصب  نجوریا فشار  و  استرس  معلومه    ر یتاث  ش یینایب  یرو  یکه 

  یدردسره دورش کن   یکن از هرچ  یخونه و سع   نی. برذارهیم

برا به ه  یگ.  بهش فشا  چ یطالق هم  بذار  اری ن  روجه  خودش  . 

آروم شد  ی . وقترهیبگ  میتصم ب  ن، یهردوتون    یبرا  ارشیدوباره 

حداکثر دو روز   فته،یفاصله ن  یلیکن خ  ی. فقط سعشتریب  یبررس

 ... می باش تا کاراش رو انجام بد نجایا گهید

 او تکان داد.  یانگشتش را جلو 

  یکنم احسان، استرس و فشار عصب  یم  دیچقدر دارم تاک  نیبب  _

وجه تحت فشار نذارش،    چیوجه، به ه  چیخواهرت سمه. به ه  یبرا

 ...یمسئله ا چیه یبرا
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ا  در تا اول رها وارد    ستادیآپارتمان کوچکش را باز کرد و کنار 

 شود.

 . نیخودتون خوش اومد یبفرما رها بانو. به خونه_

 ن یخم کرد و ا یمرش را کمک  دیدست راستش را به داخل کش 

زد   یکرد. رها لبخند پر سپاس یم انیجمالت را ب نیجمالت و ا

  ی و نو ساز  زیتم  یو قدم داخل خانه گذاشت. آپارتمان هفتاد متر

لخت لخت بود. وسط    باً یتقر  یعن ینداشت.    ی خاص  یلهیبود. وس

پهن شده    یشش متر  ینییفرش تز  کیکوچک آن، تنها    ییرایپذ

 بود.

  می ریشبه. فردا باهم م  هی  یداره، ول  یکم و کسر  یلیخ  دونم یم  _

 . میخریم یهمه چ
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احسان    یبه گونه  یبلند شد و بوسه ا  شی انگشتان پا  یرها رو 

 زد.

 تو؟  یمرد شد نقدریا ی ک _

خارج   اش،دهیتا احسان از شوک بوسه نطلب  دیطول کش  یکم 

 شد.  دهیشود. لبانش آرام آرام به باال کش

که چقدر    کردم یزودتر رو م  نه،یمزد مرد شدن ا  دونستمیاگه م_

 مردم!

 من دست کم گرفته بودمت.  ،یتو مرد بود _

 رها حلقه کرد و او را به خود فشرد.  یاحسان دست دور شانه 

کس  _ زندگ  ی تنها  تمام  تو  دست  چ یه  م یکه  رو  من  کم  وقت، 

 ... یرفته، تو بودنگ
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گو  به    یمهم  یمسئله  ییبعد  از خود   ادیرا  را  او  باشد،  آورده 

 اش انداخت.به چهره  یقیفاصله داد و نگاه دق

 ندارن؟ یچشمات که مشکل ؟یاالن خوب یمطمئن_

. چند بار تا حاال  ستیاولم ن  ینه خوب خوبم. گفتم که، دفعه  _

کشه. اولش   ی طول نم قهیاز ده دق شتریشدم. هر هم ب ینجوریا

م  کمی تار  م  ی ول  نهیبیچشمام  قبل  مثل  چ  شم،یبعد    یهمه 

 واضح و شفافه. نگران نباش. 

 و باال کرد.  نییاحسان سر پا 

  ی تیکم اهم  یبشه. اصال مسئله  یریگیحتما پ   د یبا   ی خوبه، ول   _

  کنهیامروز با چند تا از استادا هماهنگ م  نی. شهاب همستین

 . میوقت تلف نکن اد یو ما ز سنیالزم رو برات بنو ی هاشی اتا آزم
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خ  _ اگه  ا  الیباشه،  م  ینجوریتو  .  دمیم  ش یآزما  شه،یراحت 

 خوبه؟ 

  ش یآزما  نی. استیمورد مهم ن  چیشاءاهلل هان  ،یهم عال   یلیخ  _

 .نانهیاطم یها فقط برا

. هر ردیچندان دلچسب را نگبحث نه   نیا  یداد دنباله  حیترج  رها

ممکن   ت،یاهمیمورد مثالً ب  نی دانستند که ا  ی دو نفرشان خوب م

 ختم شود. ییاست به چه جاها

 رو پس داد؟  نجایا شهینم _

 اد؟یخوشت نم ه؟یچ _

  ی اونم وقت  م،یندار  ازشیهم خوبه، فقط ما ن  یلینه... نه، اتفاقاً خ  _

و    میرو پس بد   نجایا  میتونی. مخورهیکه واحد من داره خاک م

 . میکن یاونجا زندگ 
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 احسان سر باال انداخت.  

نه، اونجا مال توئه. نذار خاک بخوره. اجاره بده و پولش رو بذار    _

 بهتره. یلیخ  ینجوریتو حسابت. ا

  م یپس بد  د یخونه رو با  نیفکر بهتر دارم. به نظرم ا  هیمن   ی ول  _

. میبخر لهیواسه اون خونه وس  می . بعد برمیریو پول رهنش رو بگ

 هاش از تو...  لهیخونه از من، وس

 . د یبلند خند یاحسان با صدا 

  ادتهی افتادم.    م یپنج، شش سالگ  اد یلحظه    هی  ؟ یزنیبچه گول م   _

  یداد  یهات رو م   یدی ع   ؟یکرد  ی معامله ها باهام م  نیچقدر از ا

خوراک باهاش  برم  که  من  خر  یبه  زحمت  من  رو   دشیبخرم. 

حس و حال همون    قای. االن دقیدادیو تو پولش رو م  دمیکشیم

 موقع ها رو دارم! 
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دلخور بود. به غرورش برخورده بود که خواهرش او    یکم لحنش

رو دست  رها  ندارد.  قبول  را  کمکش  او    یمردانه  یبازو  یو 

لبخندش را بر    نیترکرد قشنگ  یگذاشت. سر باال گرفته و سع

 لب بنشاند. 

.  خورهیبهت برم  یزود همه چ نقدریقربون دل نازکت برم که ا  _

حما  یخوایم  دونمیم م یکن  تیازم  تمام    ینامرد  یخوای. 

که   یخوام باور کن  ی . میتنه جبران کن  کیرو    م یزندگ  یمردها

  دونستمیقبول داشتم. م  شهیاز همه قبولت دارم. هم  شتریمن ب

جا  یروز  هی افت  ی رسیم  یی به  بهت  همه  ول   خار که    یکنن 

تو    میبر  ای. حرفم رو گوش کن و بیاریبه خودت فشار ب  خوامینم

زندگ خونه  وقتمیکن  یاون  تا  فقط  و   ی.  بشه  تموم  درست  که 

مون   یاز مخارج زندگ  التیو خ  یخودت مطب بزن  یبرا  یبتون
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 رمیگ  ی داز منم نباش. پولم رو از عماد مراحت باشه. نگران پس ان 

 . خوبه؟یکن  یگذارهیمطمئن سرما  یجا  هیدم بهت تا برام    ی و م

 آخر رها، لبخند زد.  یخرسند از جمله  احسان

 ؟ی ازش جدا بش یپس قبول کرد _

 لبخند رها طعم زهر گرفت.  

مرد زن و بچه    هیهم دارم؟ عماد االن    یا  گهید  یمگه چاره  _

دوسر سود که موعدش   یمعامله  هیمعامله بود.    هیداره. ازدواج ما  

رس  سر  ددهیبه  حاال  با  گهی .  کدوممون    ی زندگ  یپ   میبر  دیهر 

 خودمون. 

 ؟یهنوزم عماد رو دوست دار _

 راز سر به مهرش فاش شده باشد.  یی. گود یرنگ از رخ رها پر 
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دوستش نداشته   شهی. مگه ممیمن و عماد با هم بزرگ شد   _

 باشم؟! 

 احسان ابرو باال انداخت. 

  ه ی. منظورم به اونستین  ینه، منظورم اون جور دوست داشتن  _

وقتش    یکن  ی تو گردن تو بوده. فکر نم  اد،یم  ادمی   ی که از وقت

 . یاونم بهش پس بد دهیرس

از حد    ش یب  یاش نشست. تنش از سرد  نهیس  یدست رها رو 

  ن یپس دادن ا  یبرا  دی حلقه، مورمور شد. حق با احسان بود. شا

زودتر    دی با  د یهم کرده بود. شا   ریانگشتر پردردسر و پرخاطره، د

گذشت. چشمان پر    ی داد و از عماد و عشقش با هم م یپسش م 

  یدر انجام کار  ماا   دیلرز  یاشکش را به احسان دوخت. دستانش م

دفعات قبل فرق داشت.    یبار با همه  نیکرد، مصمم بود. ا  ی که م
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به بودن او گرم    یرا داده بود. پشتش حساب  تشیاحسان قول حما

 بود.

سنگ  بار  انگار  کرد،  باز  که  را  گردنبند  شانه  ینیقفل    ش یهااز 

برداشته شد. آن را باال گرفت و نگاهش کرد. حلقه چند بار در  

بار    ک یبرد. رها    شی هوا تکان خورد و برق زد. احسان دست پ 

 دست او و حلقه چشم چرخاند.  نیب

کرده. ازش دل  انتیازش دل بکن رها. صاحبش دوبار به تو خ _

 سرانجام خالص کن.  ی عشق ب نیبکن و خودت رو از ا

را داخل دسته احسان   ریزنج د، یترد یبار بدون لحظه ا نیرها ا 

د. که نبو یحس کرد جان از تنش رفت. شوخ یارها کرد. لحظه

که  یحلقه و عشق نیچند سال همه جا و همه وقت او بود و هم
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  فتاده یاش، نجا مانده  یادگاریاو و    ادیبه    یالحظه  یوقت حت  چیه

 بود.

بخوا  یندار  یا  گهید  زیچ_ نم  یکه  عماد؟  به دست    ی برسونم 

د بش  گهیخوام  روبرو  میباهاش  فردا  برا  ش یپ   رمی.   یفرزاد. 

به خودش.   سپرمیرو م  زیشده. همه چ  یاکارکشته   لیخودش وک

کارامون   یه یراحت به بق  الیبهتره. ما هم با خ   یلیخ  ینجوریا

 .میرسیم

فقط    م، ینرفت  د یاصال باهم خر  یعنیاز عماد ندارم،    یزیمن چ  _

 شتر یدوبار ب  یک ی.  دیحلقه بود که اونم عادله از طرف عماد خر  هی

ا ننداختمش.  م   ن یانگشتم  انگشتم  از  که  .  افتاد یاواخرم 

 .  دارهیحتما برش م. خودش نیگذاشتمش تو اتاق آرت
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. حاال  ازش دستت بمونه   یچیه  خوامی. نمیکرد  یخوب کار  _

بهتره   کن  کمیهم  کلیاستراحت  فردا  دار  ی .  ظاهراً  میکار    ه ی. 

 . می کوچولو هم افتاد یاسباب کش

که به آن چسباند، دل رها را قرص    یا  آخرش و خنده   یجمله  

 یشانیبود. احسان ضربه به پ  رفتهیرا پذ شنهادشیکرد. احسان پ 

 .دیاش کوب

ساعت دم در نگهت داشتم و دارم   هیمن چه حواس پرتم.    نیبب  _

  یلیاگه خ  ا،یکنم. ب  ی م  فیتعر  یکرد شبستر  نیواست قصه حس

  د یشا  ،یدیتو خونه بزن. خدارو چه د  یچرخ  هی  ،یستی خسته ن

 . میموندگار شد جانیخوشت اومد و هم

 شیرا که حاال روبرو  یجمله اش کرد. در  یمه یهم ضم  یچشمک

که    گریبود، بازکرد. کوچک تر بودن آن نسبت به دو در د  ستادهیا
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م نشان  داشت،  قرار  طرفش  دو  با  یدر  که  سرو  د یداد    س یدر 

باشد. با بسته شدن در پشت سر احسان، رها خودش   یبهداشت

کشنده    یی رماکرد. س  ی . احساس سرما م د یرا سفت در آغوش کش

عشق مرگبار.  برا   یو  چندماه  بود،   یکه  کرده  تالش  داشتنش 

پ   نیهم قد   ش یجا  ش یچند ساعت  به عشق  و    یمیرا  داد  اش 

با    ت یگذشت، واقع  یم  شتریکرد. هرچه ب   ش یمانند نامش، رها

را به او    ینازل  گریبار د  کیشد. عماد    یم  انیعر  یشتریب  یتلخ

  چ یتلخ و زننده بود. بدون ه  قدرنیهم  قتیداده بود. حق  حیترج

قانون تنها کاریزیگرتبصره و  برم  ی. حاال  از دستش    آمد،یکه 

برادر جوانش بود. به    یبه دستان مردانه  اشیسپردن افسار زندگ

  ی و به زندگ  ردیانتقامش را از سرنوشت بگکه او بتواند    دیام  نیا

 بزند.  یبار رنگ خوش نیاول یاش برا
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حداقل اتاقت رو بهت نشون بدم    ایب  ؟یواستاد  نجایهنوز که ا  _

 .می. فردا تو چند جبهه جنگ دارمیتا زودتر بخواب

خوشش را   یرو  دینه. االن با  رممکن،یسخت بود اما غ   دنیخند

قبل پاک کردن   توانستیکرد. موقع خواب م  یبرادرش رو م  یبرا

آدر  یهاعکس آرت  نایعماد،  برا  نیو  و  کند  نگاهشان   یخوب 

از فردا عماد، آدرندیبنش   ینداشتن شان به عزادار  ن یو آرت  نای. 

 .وستندیپ یهم به جمع خاطرات م

                       

  ده یساعته هم نخواب  میاز چهار صبح گذشته بود و هنوز ن  ساعت

هم پا   نا ی. آدردیکشیم غینفس ج کیبود   ساعتکی نیبود. آرت

 اش هیگر  دی بردند، شا  ی او را راه م  ی مانده بود. نوبت  داریب  شیبه پا 

بود که رها رفته   ده یبود. انگار او هم فهم  ده یفا   ی آرام شود اما ب
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نبود   نیکمرنگ شده و آرت  یکم   ضورشهم عطر ح  دیاست. شا

 حس کرده بود.  او را

 بابا؟  خوادیساکشن نم _

 براش خوب نباشه.  ترسمیساکشنش کردم، م   ستیساعت ن  مین_

 بچه هالک شد.  مارستان،یب مشیببر  ایپس ب _

 . می باشه، تو برو حاضر شو تا زود بر _

اعصابم رو خرد    زنه؟یم  غیچقدر ج  ده؟یبچه هنوز نخواب  نیا  _

 کرد. نتونستم بخوابم. 

پرخاشگرانه  و  تند  آدرلحن  شد  باعث  و    نایاش،  برگردد  هم 

دار و ندارش   یکه همه  یمتعجب نگاهش کند. با تاپ و شلوارک

د معرض  در  س  گذاشت،یم   د یرا سخاوتمندانه  به  به   نهیدست 

ساعت از    نیدر ا  یزده بود. جالب بود که حت  هی چارچوب در تک
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هم ال  یواقع  یچهره  شب  پشت  م  یاهیاش    ن، یسنگ  ی کاپ یاز 

 پنهان شده بود. 

 ...ستینه، حالش خوش ن _

 وضع، تو خونه است؟ ن یبچه، با ا نیواقعاً، چرا ا فهممیمن نم _

 عماد به هم گره خورد.   یابروها 

 بذاره؟  دیخودش رو کجا با  یبدونم از نظر شما آدم بچه   شهیم  _

  ده یعماد را تا به حال ند   یرو  نیآب دهانش را فرو داد. ا  ی نازل 

ناز بود و عماد سرتاپا    شهیآورد، او هم  ی م  اد ی که به   ییبود. تا جا

با او    ای   د،ی داشته باشد و عماد نه بگو  یا. محال بود خواسته ازین

 کند.  یتند

کرد لبخندش    ی . سعستادیبرداشت و صاف ا  واریاش را از د   هیتک 

 نباشد.  یشیهم نما  ادیز
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  ی نیبی. نمسوزهیبچه م  نیدلم واسه ا  زم،ینبود عز  نیمنظورم ا  _

گناه داره خوب. ما اطالعات الزم در    کنه؟یم  هیسر داره گر  هی

خواد که ازش   ی م  دهیآدم آموزش د  هی.  میرو ندار  شیماریمورد ب

 مراقبت کنه.

من اونقدر بهش عالقه    یمادر بچه   یدونیدلم، م  زیعز  یحق دار_

روز از  که  فهم  یداشت  است    دیکه  دنبال    کیحامله  سر 

 ی که وضع بچه   نهیا  یبود. برا  شیالزم واسه نگهدار  یهاآموزش 

 شده...  نیمن ا

صراحت،    نیهم از لحن تندش جا خورد. تا به حال به ا  خودش

در حال و روز  یکار بودن نازلدر خلوت خودش هم به گناه یحت

  دنیشد که از د  شتریب  یبود. تعجبش زماننکرده  یااشاره   نیآرت

که   یمتر پارچه، حس خوب  میبا آن ن   ش،یرو  بایز  یدهیاندام تراش

ه نشد  زنده  وجودش    ی کم  د یبگو  توانست  یم   یحت   چ،یدر 
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ا  چیه  شیچندشش شد. رها  تا  نبود. شا  نیوقت  ولنگار    د ی حد 

 یبود که حت  نیتر ا. جالبدر آن خانه  نایبخاطر شرم حضور آدر

نلرز  یچشمان به اشک نشسته   دنیاز د  شتری. بدیاو هم دلش 

 ریز یمحکم یلیجلو برود و س خواستیحرصش گرفت. دلش م

ا به  را چه  او  نازلیساختگ  یها  شینما  ن یگوشش بخواباند.    ی ! 

  نی. اکردیو توجه همه را به خود جلب م  دیخرام  یم   دی تنها با

نم  یاداها او  به  کند  آمدیمادرانه،  باورش  کرد  تالش  چه  هر   .

 . زدیم  یکیپالست یادیاو، ز ی. ژست مادر بودن برابود ده یفا یب

 . میمن حاضرم بابا.بر _

 ن؟یبر نیخوایکجا م _

 ...مارستانیب_

 من تنها بمونم؟  _
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توپول، به   یجفت نر و ماده  کیو    رفتیاالن جلو م  نیهم  اگر

که نداشت؟ داشت؟   ینواخت، مشکل  یم  شیبایتوپر و ز  یهاگونه

 از کنار او گذشت.  ،یچشم در حدقه چرخاند و با نگاه پر حرف

اصرار و التماس توانست پزشک    یبعد از کل  یدو ساعت بعد، وقت 

را مجاب کند که تا آمدن متخصص اطفال، پسرش را در   کیکش

  ی ایدر  کهیدر حال  ی نازل  یبایچشمان ز  ریاورژانس نگه دارد، تصو

تند رفته    د یخسته اش جان گرفت. شا  یهااشک بود، پشت پلک

ساعت پرواز    ن یفقط خسته بود. حق هم داشت. چند  ی بود. نازل

 او... را تحمل کرده بود تا خودش را به او برساند و 

داشت   دیلحظه که خورش   نیتا هم  روزی. از ددیکش  یاکالفه  پوف

پشت سر هم گند زده بود. آن از رها...    داد،ینشان م  یخود  یکم

گذاشت،    رونیرا از خانه ب  شیکه پا   یارها... از لحظه  یراست  یوا

نداشت. سر تکان داد و در دل به خود و حواس    یاز او خبر   گرید
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  گرفت یفرصت با او تماس م  نی در اول  د ی اجمعش لعنت فرستاد. ب

سوخت    یدلش م   د ی. شارساندیرا به اطالعش م  نیآرت  تیو وضع

کردن احسان هم    یشد. راض  ی م  ادهیپ   طانیاز خر ش  ی و تا مدت

شاخ    شیبه وقتش. پسرک تازه سر از تخم در آورده، برا  ماندیم

آنقدر دوستش نداشت، قول م اگر  بود.  که درست و    دادیشده 

 ... فیرا بشکند، اما ح اخشش یحساب

                       

وارد شد. رها   یی سر و صدا نی آپارتمانش را باز کرد و با کمتر در

او را   دهیتازه خواب اما آنقدر استرس حال  اتاقشان جدا بود  بود. 

  ی واکنش نشان م  یی صدا  نیبه کوچکتر  شی هاداشت که گوش

  د یبا   ی حالش بد شود و او نفهمد، آن وقت چه خاک  دیترسیداد. م 

 خت؟یر یبر سرش م

 ...ریسالم صبح بخ_
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رو  شی ها  دیخر  او چرخ  نتیکاب  یرا  سمت  به  و  کرد  . دیرها 

از گوشه چشمانش   یخسته بود اما باز هم مهربان  یاش کمچهره 

 کرد.   یشره م

بخ  _ شما  ب   ریصبح  زود  بانو.  وسا  ؟یشد  داریرها  رفتم    ل یمن 

 . یکرد یاستراحت م شتریب دی صبحونه رو بخرم، تو با

 به طرف او رفت.  میرها وارد آشپزخانه شد و مستق 

نشد   دم، یخواب ریهم چون د شبیشم. د  داریب ر یعادت ندارم د _

 زودتر بلند شم. 

 :دیاحسان پرس  یدهایبا اشاره به خر  

 م؟یصبحونه بخور  یما قراره چجور   د ییبفرما  شهیجناب دکتر م  _

م  یچجور  هیبق  ؟ یچ  یعن ی  _  همون   خورن،یصبحونه  ما هم 

 ...گهیجور د
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  ی کرد. همه شان پر از خال  یها را باز و بسته م   نتیرها در کاب 

 بود!

که با کدوم ظرف و رو کدوم سفره قرار صبحونه    نهیمنظورم ا  _

 م؟یبخور

 را خاراند.  شیابرو یبا انگشت اشاره اش، گوشه احسان

ا  _ نم  نشیبه  حاال  بودم.  نکرده  سفره   شهیفکر  و  بدون ظرف 

 صبحونه خورد؟ 

 . دیرها چهره در هم کش 

  ی خونه دو دست تشک و پتو هست ول  نیتو ا  یموندم چه جور  _

 !شه؟ینم  دایواسه پخت و پز پ  یچیه
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ا  _  واسه  من  همون    دم،ینخر  یچیه  نجایراستش  ذره    هیجز 

. حساب نجایامشب گفتم سپهر آورد ا  نیفرش. تشکا رو هم هم

 بودم... شو نکرده  هیبق

 کرد. پایچل نهیس یرها دستانش را رو 

 ! ؟یپس به من دروغ گفت _

 تر جواب داد:هر چه تمام  ییو باال کرد و با پررو  نییسر پا  احسان

نکته  قا،یدق  _ ز  قیدق  یبه  کرد  ییبایو  خریاشاره  وقت    د ی. 

م چه  ا  ینازل  دونستمینداشتم.  به    زمون یسوپرا  ینجور یقراره 

 کنه؟

چه   شبیرفته بود د  ادشیرها سخت شد. انگار    یعضالت چهره 

او را از سر خودش وا    ی اتفاقات را از سر گذرانده و عماد چطور 
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را    زششیر  ی آماده  یکرده بود. پشت به احسان کرد تا اشک ها

 پنهان کند. 

  ی درست م  چ ی. االن واسه هردومون ساندوم یکن  کاریچ  دم یفهم  _

 کنم. 

سر  مواف  یاحسان  قصد  به  به  که  طور  همان  و  داد  تکان  قت 

 گفت:   شد،یلباس از آشپزخانه خارج م ضیتعو

خامه،    ییجادو  بیفقط گفته باشم، من از ترک ،یهم عال   یلیخ  _

 و عسل متنفرم...  ریکره، پن

معن  رها  دهد،    یتا  نشان  العمل  عکس  و  بفهمد  را  اش  جمله 

تکان داد.    یرسش گم شده بود. رها با خنده سر  دیاحسان از د

هر دو    یرا برا  نیریش  یامدنظر احسان، خاطره  یی جادو  بیترک

تداع  خاطره  یم  ینفرشان  روزها  یا کرد.  همان  هنوز    یی از  که 
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عادله    . یبچگ یروزهاو کدر نشده بود. از    اه یحد س  نیتا ا  ی زندگ

عماد نبود. تا    یو لقمه درست کردن برا   دنیچیپ   چیاهل ساندو

.  دیکشیهر دو نفرشان را م   یها چیعماد بود، زحمت ساندو  ی وقت

روز در   کیکرد.    یدرست م  ش یبرا  چیمدل ساندو  کیهر روز  

نما  تش یهفته اوج خالق خامه،    چ یگذاشت؛ ساندو  ی م  ش یرا به 

پن بود.    هانیخودش هم هم  چیساندو   یاو عسل. محتو  ریکره، 

هاست  مدت  یکرد  یکه گمان م   خوردیچنان با اشتها آن را م

 غذا نخورده است.  

خوشمزه است!   ییجادو  بیترک  نیچقدر ا  یدون  یرها، نم  یوا_

 .شمینم ریاصالً انگار از بهشت اومده! من که از خوردنش س

و با    ی او، هر هفته به سخت  ییجادو   بیترک  چ ینداشت ساندو  خبر

. احسان هم مانند عماد  رودیبه خورد احسان م  دنیناز کش  یکل

  ی نامعلوم و به قول خودش قاط  یخوش خوراک بود اما طعم ها
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و   ستیمعده اش مشخص ن  فیتکل  گفتی. مدیپسندیرا نم  ی پات

آن روزها هنوز به   ه. چه خوب بود کماندیها م در کار هضم آن

از    نیا تراشحجم  سرش   دهینرس  یاستدالل  راحت  و  بود 

 ! شدیم  یمال ره یش

در    د ی تکان داد و آهش را در گلو خفه کرد. گذشته ها را با  سر

وجه   چیکه ظاهراً در آن به ه  یگذاشت. کار   یهمان گذشته جا م 

 موفق نبود!

                       

شده بود.   شتریموقتش، کمتر و زمان شان ب  یها  دنی ند  فاصله

ا  خواستینم احسان  نگران کند. حق  را  تنش    نیاحسان  همه 

بود که    یها، حاصل خون دل  دنیند  نیا  دانستینبود. خوب م

نه، گوش    د،ینخواهد بگو  نکهی ها خورده و دم نزده بود. نه اسال

  یها  ابانیخ  او،  یعمر با کفش ها  کیکه    ینداشت. کس  ییشنوا
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خسته   ی بحسا  یشهر را گز کرده باشد و بداند چه به او و پاها

 اش گذشته است.

 م؟ یرها؟ بر یحاضر_

  ی . سعدیاحسان جا خورد و به طرف در چرخ  ی از سوال ناگهان 

نگاهش    د،ید  یمرد م  ک یکه از    یدیسف  یداشت با توجه به هاله

ز احسان  باشد.  نقطه  همان  با    قیدق  یادی به  نگاه    کیبود. 

 . لنگدیکار م  یکجا دادیم صیتشخ

 م؟ یحاضرم. برآره... آره  _

نم  درست  را  صداد ید  یاحسان  فاصله  شی.  از    ک ینزد  یکه 

اش   نهیس  یقفسه  یو دست رو  د یکش  یفیخف  نیگوشش آمد، ه

 گذاشت.

 و...  یکردیخوبه نگام م ؟یدیترس_ 
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 جمله اش قطع شد. انگار نفسش هم رفته بود.  

 . ینیبیتو... تو من رو نم _

 مانست. یتلخ م یبه خبر شترینبود. ب یجمله اش سوال 

 خوبم.  یتا تو هم متوجه بش  میمن خوبم احسان. بهتره زودتر بر  _

بازو  خواست که  بگذرد  کنارش    یمردانه   یپنجه   ریاس  شیاز 

 احسان شد.

  ستم؟ یبچه ن  یکن یمن اونقدرام که فکر م  یکنم بفهم  کاریچ  _

خ برم  ی لیرها  ا  ی وقت  خورهیبهم  به  ازم   ی بزرگ  ن یمشکل  رو 

 . یکن یون مپنه

بازو  لحنش بغض  یگفت و  را رها کرد. در  بود.   یاو  نهفته  تلخ 

  ستاد یمرد. با فاصله از رها ا کی یغرور شکسته  یبه بزرگ یبغض
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را تا    ش یجلو رفتن، قدم ها  یاما حواسش بود که خواهرش برا

 .داردیچه حد محتاطانه و آرام بر م 

 ؟ ی کمکم کن  شهی... مشهیم _

  د یجا با کیرا گفت. بالخره از   نیدر هوا تکان داد و ا یدست رها

 . کردیبودن را هم شروع م یمتک

جواب تنها سر تکان داد. اگر    یاحسان برا  د،ید  یرها نم  نکهیبا ا 

. دست دور شدیو رسوا م  دیترک   یبغضش م  کرد،یدهان باز م 

با گرفتن دستش به هر    خواستیرها انداخت. دلش نم  یشانه

  یموضوع  نیآخر ن ی. اند یب یکند که رها نم  یادآوری دو نفرشان 

 کند. یبه آن فکر م یحت خواستیبود که م
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از لحظه  گرید   کباریرها    یگوش  یصدا از خانه   یابلند شد.  که 

  یو آمداده  دهیتخت دراز کش  ی خارج شدند، تا حاال که رها رو

تست ب  شد، یم  یزیتجو  یهاانجام  تماس    شیعماد  بار  ده  از 

  ی . مدی د  یصحبت کردن با او را در خود نم  یگرفته بود. آمادگ 

 دلش باز بلرزد.   یرا بشنود و دست و پا شیصدا دیترس

 . هیطالق جد یبرا متی جوابش رو بده. بذار بفهمه تصم _

وقتش   شتریبر زبان راند. از صبح ب  ظیجمله را با غ   نیاحسان ا 

او و فرزاد    ماتیرا با فرزاد گذرانده بود. رها از چند و چون تصم

  شیحال نسبتاً خوش احسان، نشان از خوب پ  ی ول دینپرس چیه

را در دست گرفت و به عکس عماد    یرفتن اوضاع داشت. گوش

زد. چشمانش    یتلخ  ند. لبخستیصفحه بود، نگر  یکه هنوز رو

 دل کنده بودند.  یکیاز تار یخوب موقع
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 . امیتک بزن، م هی یکارم داشت  رونم،یمن ب _

 یاو سر تکان داد. در دل قربان صدقه  یتماس را پاسخ و برا 

وداع نه    کی  یبرا  دانستیبرادرش رفت. خوب م  یشعور مردانه 

 به خلوت دارد.  ازین ن،یریچندان ش

 ؟یالو رها خانوم، چه عجب جواب داد _

 سالم...  _

رها    _ دسالم  آشنا.  امسال  دوست،  پارسال  جواب   گهیخانوم، 

 ! ؟ یدیمنم نم یهاتماس

م  یادیز  لحنش روزهازدیسرخوش  خوش    ی. حق هم داشت. 

 زد. یاراد ریغ  شخندیخوشانش بود. ن
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چه طوره که حاال با وجود   م،یبا هم نداشت  یما وقت وقتش حرف  _

افتاد   ادی  دت،یجد  یسرگرم م  یمن  گله  ندادنم  جواب  از    ی و 

 ؟ یکن

ا  از  عماد بسته شد.  رها جا خورده   یحاضر جواب  همهنیدهان 

اشتباهات او چشم بسته بود که   یبود. رها تا به حال آنقدر رو

ا  شیرا به رو  دشیوضوح، اشتباه جد  نیانتظار نداشت حاال به 

 شد، رها دوباره به حرف آمد.  ی. سکوتش که طوالناوردیب

با احسان    یداشت  یبه بعد، هر کار  نیو از ا  یلطف کن  شهیم  _

 !یریتماس بگ

 رها؟ یخوایواقعاً طالق م  ؟یتو هم با احسان موافق یعنی _

واضح   یادیچشمانش گرد شد. جواب سوال عماد به نظرش ز 

 بود.
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طالق    یبرا  لیدل  هی  شهیدرکش برات سخته؟ م  نقدریا  یعنی  _

 ؟ یارینگرفتنم ب

 . ستیخوش ن نیخب... خب راستش... حال آرت_

  ک یقلبش بود که    یصدا  د ی. شادیدر وجودش ترک  یزیبوم، چ 

را دوست داشت.    نیتوسط عماد شکست و خرد شد. آرت  گریبار د

از او را   ینگهدار  یی وضع توانا  ن یاما با ا  گری د  یهایلیاز خ  شتریب

  دهیوقتش رس  گرید  کردیفکر م  ی. از طرفد ید  یهم در خود نم

از هر چه مرد نامرد است،    ش،ی بر احسان و برادرانه ها  هیکه با تک

 کوچکش عذر خواست.  نی. در دل از آرتردیفاصله بگ

پدر و مادر داره عماد. من چه   نیآرت  یبهتر بشه، ول  دوارمیام_

 ؟ یفتیممن   ادی شیکارشم که وقت ناخوش
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تلخ  یسع  با  بود  بگو  نیترکرده  ممکن  نبود.    دیلحن  موفق  اما 

که عماد به سنگدل بودن او    داد یاش، اجازه نمبغض آب نشده

بود. تنها بحث مشترک    یاز سر ناتوان  شتریفکر کند. سکوتش ب

بود که به در بسته خورده بود. حاال به کدام   نیاو و رها، آرت نیب

 برد؟ یبا رها لذت م  یبهانه از هم صحبت

 احسانه؟  یقویهمون دوست ر یفرزاد مختار _

رها را به باال کشاند.    یهاربط و لحن پر حرصش، لب  یسوال ب 

کرد، دست به کار شده    یزودتر از آنچه فکرش را م  یلیفرزاد خ

 بود.

 آره خودشه.  _
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  نیانگار من با ا  زنهیواسه من دم از تبصره و قانون م  یجور   هی  _

گ خ  شهیهم  رهیم  ادمیرفتنش  ژست  اون خشتک  تو    سشیبا 

 ! بچه شاشو!کردیم یکوچه باز

 اما نه آنقدر که رها نشنود. دیگویآخرش را آرام م یجمله 

 اِ...عماد! _

 گم؟ یمگه دروغ م ه؟یچ _

باور کن من اصالً دلم    ؟ی من بد بگ  لیاز وک  یاالن زنگ زد  _

 خواد احسان از دستم دلخور بشه.  ینم

 شن؟یاحسان خان دلخور م ،یبا من حرف بزن  _

  یچیه  گهیمن و تو د  نی! بشهیاحسان دلخور م  ادیاسمتم م  _

هر چند تا االن هم نبوده. ازدواج ما اشتباه بود. هر دومون   ست،ین

دوستم مجبور به قبول   ی زندگ  ری. من تحت تاثم یدونیرو م  نیا
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برگشته   ی. حاال که نازنیه شدم و تو به خاطر آرتعادل  شنهادیپ 

 . مونهینم شی ن نمایا یادامه  یبرا  یلیدل گهید

 عماد حرفش را قطع کرد.  

 برگشته، درست، مشکل دوستت که حل نشده.  ی نازل _

ربط  گهی مشکل صبا د_ من    یبه من  نداشت.  اول هم  از  نداره، 

رو درگ  یالک نم  رشیخودم  فکر  االن هم  تولد    یکردم.  با  کنم 

زربچه  من،  و طالق  ازدواج  و  انجام    یش  فکر  به  دوباره  مامان 

 .فتهینقشه هاش ب

  ی فرما شد. عماد دنبال بحث تازه احکم  نشانیسکوت ب  یالحظه  

 یکند و رها نگران مرد کم صبر  یبود که مکالمه شان را طوالن

شده   ینفر به شدت عصب دو نی که مطمئناً تا االن هم از خلوت ا

 بود.
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االن ازت خواهش   ینخواستم، ول  یزیعماد من تا حاال ازت چ  _

بد  کنم یم چ  یاجازه  رو   یهمه  احسان  غرور  بشه.  تموم  آروم 

به زندگ به زود  ینشکن. بچسب    یبه زن و بچه هات. مطمئنا 

بوده که چندماه باهات هم خونه   یی رها  هی  ،یروز  هی رهیم ادتی

 ت... بود و از قضا اسمش تو شناسنامه

  یاز واکنش عماد، خداحافظ آرام  دیسکوت، نا ام  یبعد از لخت 

زمزمه و تماس را قطع کرد. در دل آرزو کرد آنقدر محکم حرف  

 کند.  د یزده باشد که اعتماد را ناام

                       

. حاال  اسیو   دیشتناک امروز گذشته بود. دو روز در برزخ وح دو

رها بود. قلبش    ی و تست ها  ها شیآزما  یجه ینت  دنیزمان فهم

 یهوا برا  کردی. نفسش تنگ شده بود. حس مزدیهزار م  یرو

از بدنش    ی را کم  راهنشیپ   یقهیتنفس ندارد. دست باال برد و  
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کند و وارد اتاق شود   فادهاز بند »پ« است توانستیفاصله داد. م 

نبود    یز یرها، چ  یماریب  تیواقع  دنی. ترس از شندیترسیاما م

 بتواند از آن بگذرد. یراحت نیکه به ا

 …نشد یخبر _

  ی که م  ییدو دستش رو پشت گردنش در هم قفل کرد و تا جا 

. در جواب سپهر سر  دیترکیتوانست آن را فشرد. سرش داشت م

 باال انداخت.

 .ستین ینه، هنوز که خبر _

 او گذاشت.   یشانه یشهاب جلو آمد و دست رو 

 .ستین یچی شاهلل که هنگران نباش پسر. ان _

زهرناک جواب او بود و تکان دادن افسوس ناک سرش.    یشخندین

باق   یبرا  ییجا م  یگول خوردن  بود. خودش  که    دی د  ی نمانده 



 

528 
 

  یشده بود و فاصله  د یشد.  عالئم شد  ی حال رها روز به روز بدتر م

شد. همان موقع در اتاق    ی تر مموقتش، کم و کم  ی ها  یی نایناب

گرفته، از   یدرهم و چهره یوهابود که با ابر ینفر نیباز شد. اول

 اتاق خارج شد، شهراد بود. 

نشست   جهیو نت  رفت یجلو م  د ی بود. با  ده یچسب  نیبه زم  ش یپاها

اما جان جلو رفتن  شد،    یم   ای پزشکان رها را جو  یچند ساعته

زد و جلو رفت. دو    یالبخند خسته  دنش یهم نداشت. شهراد با د

 گذاشت. دشیروپوش سف بیدستش را در ج

 پسر؟ یخوب ن،یسالم دکتر راست _

ترم استادش    نیشرمنده شد. شهراد از ا  یفقط کم  ،یاحسان کم 

که با او داشت، سر    یفارغ از شناخت قبل  دی . باآمدیبه حساب م
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ها پاشدیحاضر م  ش یکالس  را  لحن    نیی. سرش  با  و  انداخت 

 جواب داد:  یآرام

 د؟یسالم استاد، ممنون شما خوب _

 ینفر  نیآخر  د یازت گله دارم. من با  یکل   ی ممنون، خوبم ول  _

 شم؟ یباشم که از حال زن داداشم باخبر م

لش رو از  شرمنده استاد، خودم هم تازه متوجه شدم. رها حا  _

 همه پنهون کرده بود. 

کس به    چیه  ستین  یشناسم. راض  یرها رو خوب م  دونم،یم_

 . فتهیخاطرش تو دردسر ب

غم  نهایا با  م   ی را  زبان  بر  دن  یآشکار  غم  دلش    ی رو  ای راند. 

 کرد.   یم ینیسنگ

 شد؟  یچ یپزشک ونی سیکم یجهیاستاد، نت دیببخش _
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تر    اریهوش  گریآن دو نفر د . ظاهراً از  دیرا پرس  نیشهاب بود که ا 

 بود.

 باال انداخت.  یشانه ا شهراد

االن    یبره، ول  شیپ   یبشه و کارا چه جور  یقراره چ  دونمینم  _

 . هیانجام داد، نمونه بردار شهیکه م یکار نیبهتر

 ؟ یاز چ ینمونه بردار _

 ؟ یدیرو ند یاسکن و ام آر آ یت یمگه جواب س _

 چی. جواب هدیبه صورتش کش  یبند رفته، دست یاحسان با نفس 

بود. جرأت نگاه کردن به آنها را هم    دهیرا ند  هاشیکدام از آزما

شد. چند بار لبانش را به    ینم یزبانش جار  ینداشت. کلمات رو

دادن،    حیخودش شروع به توض  د، ی هم زد. شهراد که حالش را د

 کرد.
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  فش یتکل  د یکه با  میدار  زیپوفینسبتا بزرگ توقسمت ه  یغده  هی  _

 هرچه زودتر معلوم بشه...

تر از قبل    جیاما احسان گ  زدیرا م  ش یهااو راحت حرف  ظاهرا

 بود.  دهیرا هم نفهم ش یکلمه از حرف ها  کیکرد.   ینگاهش م 

 ؟یاحسان خوب _

که   ی آدم هیمانست، شب یم  ینگاهش کرد. حالش به هر چ جیگ

 شد.  نییاو باال و پا یبازو یخوب باشد، نبود. دست شهراد، رو

ه  _ ن  یچیهنوز  نمونه   ستیمعلوم  چ  یبردارپسر.  رو   زیهمه 

کنه. به نظرم هرچه زودتر انجام بشه، بهتره. رها رو    یمشخص م

 . ینمونه بردار یبرا مشیبریامشب م نیآماده کن. هم
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تنها گذاشت. دستش   و او را با خبر بد و شوکه کننده اش،  گفت

کرده بود.    ری. نفسش گدیاش کش  نهیقفسه س  یرا چند بار رو

 هوا بود.   یو ب نیسنگ اش،نه یس

 . اد یحالت جا ب نیجا بش هی م یبر ایاحسان ب _

به طرف صندل  سپهر و  را گرفت  او  راهرو کش  ی دست  .  دیکنار 

راه رو پر    یرا از آب سردکن گوشه   یمصرف  کباری  وانیشهاب ل

 کرد. با چند قدم بلند خودش را به احسان رساند. 

 . اد یذره آب بخور تا حالت جا ب هیداداش   ایب _

کم بود. آب   یادیفرونشاندن آن همه عطش، ز  یذره آب برا  کی 

  رون یآتش ب  اشنه یبود. از س  دهیفا  یاما ب  دینفس سر کش  کیرا  

را روزدیم با دیاش کش  نهیقفسه س  ی. دستش    نیا  د ی. چطور 

 به حال رها!  یبود، وا  نیداد؟ حال خودش که ا  ی خبر را به رها م
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 بگم؟  یبه رها چ _

عج  یزمزمه  سکوت  در  گوش    بیآرامش،  به  راحت  رو،  راه 

و    نییپشت او، باال و پا  ی. شهاب دستش را رودیدوستانش رس

 باال کرد. 

  دم، یخواهرت رو که من د.  گهیرو د   تیواقع  ؟ یبگ  یخوایم  یچ  _

کنار    یراحت با همه چ  دمیاز تصور توئه، قول م   تریقو  یلیخ

 . ادیب

عم  ب  قیاحسان،  شهاب  کرد.  نگاهش  پرحرف  با   ی و    د یشک 

کوتاه، رها را خوب شناخته بود.    داری. در چند دشدیروانپزشک م

  ی زندگ  یآمده  شیبد پ   طیدر قبول کردن شرا  ییطوال  دی رها،  

 اش داشت.
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از دم در هم به گوش    ن،یممتد و پشت سر هم آرت  غیج  یصدا

چطور خودش را به ساختمان رساند. وارد اتاق    دی. نفهمدیرس  یم

اش را حفظ    یخوددار  د،یدیکه شد، نتوانست با آنچه م   نیآرت

 . کردیمعصوم، ظلم م  یبچه  نیداشت به ا  یادی ز  گرید  ی کند. نازل

 بچه رو.  یکشت ؟ی کن یم کاریچ یدار _

. عالوه بر مخزن دیکش  رونیدستان او ب  نیرا از ب  نیگفت و آرت 

پر از خون    ینازل  یو حت  نیآرت  یهادستگاه ساکشن، تمام لباس

 زد:  اد یپرخاشگرانه فر ی بود. نازل

  نیاز ا  ستمیکنم؟ هزار بار بهت گفتم من بلد ن  کاریچ  یگیم  _

 شجهی. نتیکن  یو متلک بارم م  کهیکنم، فقط ت  یبچه نگهدار

 !  گهید نیا شهیم



 

535 
 

آدم  _ تو  فکر کردم دلت واسه بچهیمن فکر کردم  خودت   ی! 

بچه رو    یدست  یدست  یخوایم   دونستمی! چه مسوزهیحداقل م

 !یبکش

را برداشت و هرچه دم دستش بود، داخل    نیساک کوچک آرت 

 لم به او بود. خانه ظ نیدر ا نی. ماندن آرتختیآن ر

چه    رمیبگ  اد ی کنم    ی م  ی بذار بمونه، سع  ش؟ یبریحاال کجا م  _

 کاراش رو انجام بدم.  یجور 

با صدا  دست از کوره در رفت و  نبود که  از    یی خودش  تر  بلند 

 . دیبه او توپ  شه،یهم

 ؟ یبد لمیش رو تحوبذارم بمونه که فردا جنازه _

 ش؟ یبریحداقل بگو کجا م _

 ! فتهی چشمت بهش ن گهیجا که د هی _
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نم  کرد یم  هیگر  ی نازل  نبود    ش یهااشک  توانستیاما  غم  به  را 

 باشد.   یتواند مادر خوب  یثابت کرده بود نم  یربط دهد. نازل  نیآرت

  چ یکه به ه  یچندراه  کیاز خانه که خارج شد، مانده بود سر   

داشت، نه دوست و    ی درست و حساب  ل ی. نه فامدیرس  ی کجا نم

بود. مشتش را او را از همه دور کرده  ی. نازلیبه درد بخور  یقیرف

انداخت. طفلکش آنقدر    نیبه آرت  ی. نگاهدیچند بار به فرمان کوب

 قهیچند دق  یجه یشده بود. نت  هوشیب  باًیکرده بود که تقر  هیگر

که با رها گرفت. چند روز بود که هرچه به او  یفکرش شد تماس

م راستکردینم  افتیدر  یجواب  زد، یزنگ  انگار  را    یراست  ی.  او 

 جه ینت  یکنار گذاشته بود. دوباره و دوباره تماس گرفت و بازهم ب 

 بود.

  خواست یتوانست فشرد. م   یرا به دندان گرفت و تا م  دستشکف

ا به  را  قلبش  وحشتناک  تخل  نیدرد  د  هیشکل  راه   یگریکند. 
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. حداقل تا  دادیم   ینازل  یتن به خواسته   دی نمانده بود. با  شیبرا

  ن یکه بتواند با رها صحبت کند و از او بخواهد به خاطر آرت  یوقت

. نوک زبانش  ماند ینم  شاننیب   یادی. پسرکش مدت زدی ایکوتاه ب

که قرار    یزیرا محکم گاز گرفت. گفتنش هم درد داشت اما چ

اتفاق ب   ابانیرا در خ  ی ساعت  کیبود.    رییقابل تغ  ریغ   فتد، یبود 

از   یکی  یخودش را جلو   تاًیسر و ته شهر، دور زد. نها  یب  یها

و چقدر پا    د یبغضش ترک  یک  دیکرد. نفهم  دا یپ   یستیمراکز بهز

بود و پدرانه   دهی. او را در آغوش کشختیاشک ر  نیآرت  ی ابه پ 

پارهستیگریم از  شدن  دور  حت  ی .  داشت.  درد  اگر    یتنش 

ب درد  هزار  م  یکودکش  راتحمل  نگهدار  کردیدرمان    اش یو 

اخواستیم  وبیصبرا چاره  اما  بود  کشنده  از   ی.  نداشت.  هم 

  کقاتل فرزندشان شود، آن وقت ش  یکه نازل  دیترس  ی م  یروز
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 الیسرش بگذارد و خ  یرتیغ   ی کاله ب  گر،یبار د  کیداشت بتواند  

 است. ده فتاین ی اتفاق چیکند ه

را که   نیشد. ساک کوچک آرت اده ی پ   نیکرد و از ماش  کدلهیدل   

  دیکش  یاز او افتاد. آه  ینگهدار  یالزم برا   زاتیتجه  ادیبرداشت  

  ی خانگ به آن دم و دستگاه  ازیجا ن  نیو سر تکان داد. مطمئنا ا

 نبود.

 یرا به مرکز  مارشی. پسر بدیطول نکش   شتریب  ی ساعت  کی  کارش

رساند.   لشیافتاده خودش را به اتومب  یمجهز سپرد و با شانه ها

  ک یتخت کوچک، در    کیشد    شی . ته مهر پدریراحت  نیبه هم

 یکه توانست برا ی. تنها کاردهیمرکز مجهز، با پرسنل آموزش د

بود، بکند.    یکه حاصل چند ماه دعوا و کشمکشش با نازل  یبچه ا

دانست او    ی از همه از رها. م  شتریپر بود و ب  ای دن  یدلش از همه

کند.    یحرصش را سر او خال  خواست یاما دلش م  ست،یمقصر ن
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را خال  ی بد موقع تنها  ی پشتش  و  بود. پشت    شی کرده  گذاشته 

بود.    ده یفا   ی اش را گرفت. بشماره  گر یبار د  ک یفرمان نشست و  

اش را نداشت. چند مشت به فرمان   یگوش  ردنرها قصد روشن ک

 ی احسان را گرفت. بعد از سه زنگ، صدا  یبار شماره  نیو ا  دیکوب

  ی . آنقدر غم داشت و عصبدیچ یپ   یاو در گوش  یخسته و گرفته 

 او فکر نکرد. یناراحت  لیبه دل یبود که حت

دست    م؟ یدیشما رو شن  یسالم آقا احسان، چه عجب ما صدا  _

  ، ی نه تماس  گه؟یمکه د  یحاج  یحاج  یو رفت  یزن من رو گرفت

 ؟ یکن  یرو ثابت م  تیمثال برادر یدار  ینجوری. اینه خبر

 ... یی سالم دا _

 نیاو، احسان هم  یهمه جلز و ولز کردن هادر جواب آن   ن،یهم 

صدا با  هم  آن  گفت.  را  کلمه  گوش    ییدو  به  سخت  که  آرام 
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آخر   رینشده بود. تصو  یدلش خالسکوت کرد.    یا. لحظهدیرسیم

چشمانش بود. داغ دلش حاالحاالها    ش یهنوز پ   ن،یآرت  یچهره 

نم دستشدیسرد  با  را  فرزندش  نبود،  که  کم  به    ان.  خودش، 

 سپرده بود. یستیبهز

  ده؟یهفته است جواب من رو نم هیرها کجاست احسان؟ چرا  _

مثل دو تا آدم   ادی. بگو پاشه باره یمن رو باال ن  یبهش بگو اون رو

 هیها چ  یموش و گربه باز  نی. امیعاقل و بالغ باهم صحبت کن

 گه؟ید

 ... یی رها امروز عمل داره دا _

پرخاش کردن دوباره باز شده بود، بسته شد.    یدهانش که برا 

 شک داشت. شیها  دهیبه شن

 ؟ یچ _
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خواستم بهتون خبر بدم.    یگفتم رها امروز قراره عمل بشه. نم  _

نم زنگ  نم  ن، یزد  ی اگه  ول  ی هرگز  بهتون،  دلم    ی گفتم  االن 

به پولت دارم و    ازی . نه نیباش   نجایخوام ا  ی. مییدا  یایب  خوادیم

رضا اتتینه  اونقدر  م  نجای.  حساب  وقت  کننیروم  بدونن    ی که 

م  گم یم جدا  از شوهرش  داره  رضا  د ینبا  شه،یخواهرم    تیازم 

که تو    ییو بال   یای. بیایخوام ب  ی م  یشوهر خواهرم رو بخوان، ول

  دی. شاینیخودت بب  یرو با چشما  نیو خواهرت سر خواهرم آورد

براش    ی تونیکه م  هیکار  نیاز رها بهتر  تیدور  یدیفهم  ینجوریا

 ! یبکن
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 شه؟سی شده؟ آپاند یچ _

حت  شیصدا داشت  بود. شک  لرزان  و  احسان   یخفه  گوش  به 

جوابش را   یشخندیکرد. احسان با ن  ی برسد اما ظاهراً اشتباه م

 داد.

آپاند  _ مغزش.    سشیآره،  به  پ   هیزده  رو    شیساعت  موهاش 

دستادمیتراش با  خودم،  موها  ی .  سالگ   ییخودم  ده  از  با    ،یکه 

دم، اما رها  کر هیمن گر یی. دادمیعشق بلندشون کرده بود، تراش

  مینیبیچرا ما آدما تا م   ییتا ناراحتم نکنه. دا  اوردیخم به ابرو ن

   م؟ یکن  یم  تشیاذ  شتریو ب  شتریب  یرسه، ه  یم  یکیزورمون به  

از آزار دادنش،    ریبه تو و خواهرت کرده بود که غ   یرها چه بد

 د؟ ی ند یچیازتون ه

 رها کجاست احسان؟ درست جوابمو بده.  _
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معمادییدا  ایب  _ اگه  د  هی  یخوای.  بب  گهیبار  رو    ایب  ،ینیزنت 

 اتاق عمل.  رهیرها م  گهیربع د هیخودمون.  مارستانیب

  اشیو منگ به گوش  جیگ  یارا قطع کرد. لحظه  ی و گوش  گفت

م معن  دیکشینگاه کرد. طول  و شن  یتا  را   ش یها  ده یگفته ها 

  مارستانیزودتر خودش را به ب  د ینداشت. با  یادیبفهمد. وقت ز

 گفت:  یشخندیرساند. سر تکان داد و با ن یم

م که چرت و پرتاش رو خنگ، فکر کرده اونقدر ساد  یپسره  _

کنه.   تمیاذ  خوادیوجب بچه واسه من آدم شده. م   میباور کنم! ن

م اگه  د  مارستانیب  امی من  نم  دنیواسه  مامیرها    ه یتا    ام ی. 

سر به سر بزرگتر از خودت    گهیتا دبهت بدم    یحساب  یگوشمال

 !ینذار
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م  م  زدیحرف  اشک  چشمه ختیریو  نم  ی.   یاشکش خشک 

شد. حتماً از اثرات دود و سرب معلق در هوا بود، وگرنه او که 

  مار یشد رها ب  ی! اصالً مگر م دیگو  یمطمئن بود احسان دروغ م

او خوب بود؟ هر    یشده باشد؟ او که خوب بود، خوب خوب. راست

بدش کرده باشد.    لاز حا  یارها گله   امدین  ادشی  کردیچه فکر م

خود   نیخواست حرف بزند، اما ا  ی هم م  د یزد. شا  یاصالً حرف نم

ه که  بود  زمان  چیاو  نداشت.    یهاگفته   دنیشن  یبرا  ی وقت  او 

از    شد،یرد و بدل م  شاننیز برو که در طول شبانه  ی تعداد کلمات

 شد.    ینم شتریتعداد انگشتان دست ب

 یحواس در محوطه   ی را ب   لشیبعد، اتومب  قهیدق  ستیاز ب  کمتر

و   مارستانیچهارم ب  یبه طبقه   دنیپارک کرد. تا رس  مارستانیب

عمل،   دو  ک یاتاق  نمدی نفس  مانع سرعتش  هم  ها  پله  .  شدی. 

 برسد.  ریمنتظر آسانسور بماند و د دیترسیم
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  د ی راه رو اتاق عمل گذشت. احسان را د  چ ینفس زنان از پ   نفس

و آن را به کمک چند پرستار و کمک    ستاده یتخت ا  کیکه کنار  

 برد.   یپرستار، به سمت اتاق عمل م 

 احسان! _

اش را    نهیس  ی. قفسه نطوریهم هم  شی. صداآمدینفسش درنم 

 را باالتر ببرد.  شیم تند کرد. صداماساژ داد و قد یکم

 احسان واستا! _

زده بود. هرچه   ادی فر  باً ی. تقردیبه گوش همه رس  شی بار صدا  نیا

م پاها  رفت،یجلوتر  مشدیم  شتریب   ش یضعف  آنچه    د ید  ی. 

  باًیتخت تقر  یکه رو  یبندآوردن نفسش را هم داشت. کس  ییتوانا

خود خودش. با همان لبخند    یخودش بود، رها   ینشسته بود، رها

به   یکرده بود. راست  رق ف  یمهربان و چشمان براق، فقط حاال کم
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ها و گود افتادن  زدن گونه   رونی و ب  یمشک  یآن آبشارها  دنیتراش

 ند؟ یگو ی م رییتغ  ینفر، کم کیچشم  ریز

هم  لبخند  با همان  ز  شهیرها  را  نامش  و    ریمهربان،  لب گفت 

.  دیفهم  ینم  چیدستانش را به طرف او دراز کرد. از اطرافش ه

 اش بود. رها و دستان دراز شده یتمام حواسش رو

گونه اش گذاشت و آن را    یگوشت داخل  یرا محکم رو  دندانش 

التماس خروج م  ا یدن  ای فشرد. دن   ی اشک، پشت سد چشمانش 

  ی . او را کمرها را در دست گرفت  یکردند. دست سرد و استخوان

باال آمد.    دیجلو کش پنهانش کرد. نفسش  و در حصار آغوشش 

از   بو  کیبعد  ز   یهفته،  جور  اشینیب  ریآرامش  بود.    ی زده 

جدا ترس  انگار  که  بود  کرده  قفل  رها  تن  دور  را   ییدستانش 

زده بودند.    رونیتن رها، ب  یهاشان را داشت. استخوان   یشگیهم

 قابل شمارش بود.   دست عماد، ریز ش،یتک تک دنده ها
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 .شهیم  ریببرنش اتاق عمل، د دی با  ،ییبسه دا _

از دور تن رها باز کرد.    یرا گفت و دستان او را به آرام  نیا  احسان

بود. عماد دستانش را با فاصله، دو    س یخ  سیصورت او هم خ

خواست    یطرف بدن رها نگه داشت و خوب نگاهش کرد. انگار م 

آمد، ثبت   یوقت نم   چیکه کاش ه ییروز مبادا  یرا برا  رشیتصو

 کند. آرام لب زد. 

 .رونیب  ایمنتظرتم، زود ب _

بعد، او مانده    یا. لحظهدیتخت دراز کش  یرها چشم بست و رو 

راهر سکوت  و  ف  ی طوالن  یوبود  با  فقط  که  عمل    نیفنیاتاق 

 . شدیاحسان شکسته م

عمل  ساعت کمتر  عصر،  م  یهفت  همهشدیانجام  انگار   ز یچ. 

 ینفر  نیبود. مختص همسر او، که از قضا خودش آخر  یاختصاص
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  ی . تخت رها که پشت درهادی شنیاش را م  یمار یبود که خبر ب

رفت. اگر سپهر متوجه   شیبسته اتاق عمل گم شد، جان از پاها

توان   یتشده بود. ح  نیشد، همان جا پخش زم  یحال بدش نم

درد ناکش    ینه یس  یقفسه   یباال آوردن دستش و گذاشتن آن رو

 ی بار  نیرا نداشت. چشمانش که بسته شد، در دل آرزو کرد آخر

 . ندیبیا مدور و برش ر یرهیو ت اهیس یایباشد که دن

کنار تختش نشسته بود.   یصندل  یرو  نایکه باز کرد آدر  چشم

کند؟ با    یچه م  نجایکجاست و ا  اوردی ب  ادی تا ب  دیطول کش  یکم

 شد.  زیخ میتخت ن یکه داشت، رو ی آوردن رها و عمل ادیبه 

 شد بابا؟  یچ _

 رها کجاست؟  _
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خون رو    نیا  ؟یشد  ینجوریرها که هنوز اتاق عمله، شما چرا ا  _

 ه؟یلباست مال ک

عم  نفس  و  فشرد  هم  به  صاحبدیکش  یقی پلک  رو.   ی خون 

نگاهش را   اش،یزنگ گوش  ینبود. صدا   ی لباسش فراموش شدن

 را به سمت او گرفت.  یگوش نا یکشاند. آدر نایبه دستان آدر

  دونستم یاومدم ده بار زنگ زده، جواب ندادم. نم  ی مامانه، از وقت  _

 بگم بهش.  یچ

 ؟ یکن ی م کاریچ نجایتو ا _

 . د یانداخت و نگاه دزد نییدستش را پا نایآدر 

 من... من اومدم تا احسان تنها نباشه. _

 ؟یخبر دار یاز ک _

 ! شهیم یدو سه روز _
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چانه  و  قفسه گفت  به  چسب  نهیس  یاش  ندیاش  با   یشخندی. 

 گفت:

 ؟ینگفت یزیو به من چ  یدو سه روز خبر دار _

 کردم براتون مهم باشه! ی فکر نم _

مات و مبهوت نگاهش کرد. مگر چطور با رها تا کرده بود که   

خ هم  برا  یماریب  کردیم  الیدخترش  است؟   تیاهمیب  شیاو 

ت  اشنه یس خدیکش  ریدوباره  بود،  گذاشته  کم  کم    ی لیخ  یلی. 

اندازه به  بود.  ناد   ن یچند  یگذاشته  کم    ده یسال  رها،  گرفتن 

بعد از    ندیناخوشا  اتو اتفاق  یبا نازل   یی گذاشته بود. بعد از آشنا

شده بود پررنگ   یکرد رها بود. نازل  یکه فکر نم  یآن، به تنها کس

از خون    گفتندیکه م  ینیو جن  ی. نازلاشیزندگ   یدغدغه  نیتر

  ی لیاوست، تمام فکر و ذکرش را به خود مشغول کرده بودند. خ
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د  به  بچگ  ی مردانگ  یاینزود  آنکه  بدون  جوان  ی پرتاب شد،    یو 

باشد.   برا  نیسنگ  یتیمسئولکرده  افتاد که  اش  خم   یبه شانه 

هجده    یبود، چه برسد به نوجوان  اد ی مرد هم ز  ک یکردن کمر  

 جدا کرد.   شیرا از بازو  وکتیتخت نشست و آنژ  ینوزده ساله. رو

 . ادیبابا؟ بذار بگم پرستار ب یکن  یم  کاریچ _

 رها.  ش یخوام برم پ  یم  زم،یخوبم عز _

. دست به  رفتیم  جیآمد سرش به شدت گ  نییاز تخت که پا 

را گرفت    شیکه بازو  نایتخت گرفت و چشم بست. آدر  یهانرده

شانه به  زحمت  به  قدش  کرد.  نگاهش  و  چرخاند  عماد    یسر 

  نیباشد. دستش را از بگاه او    هیتک  خواستیآن وقت م   د،یرسیم

رو انداخت.  اش  شانه  دور  و  کرد  خارج  او  را    یدستان  سرش 
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. دخترکش بزرگ شده بود. بزرگ شده بود و عماد را هم  دیبوس

 با خودش بزرگ کرده بود. 

برا  نیا استفاده کردند.    دنیرس  یبار  از آسانسور  اتاق عمل،  به 

و پدرش    ردیفاصله بگ  دیترسی. م شدیاز او دور نم  یقدم   نایآدر

 ی جلو   یچهارم رو به راهرو  یشود. آسانسور طبقه   نینقش زم

که    د یآن، احسان و د  ی. با باز شدن درهاشدیاتاق عمل باز م

خودش بود    ی ایقدر غرق دنرفت. آن  ی قدم رو م  قراریو ب  تاب یب

 متوجه خروج آنها از آسانسور نشد. یکه حت

 نشد؟ یخبر _

اما نگاهش نکرد. تنها سر باال انداخت   تادسیا شیاحسان سر جا 

گرفته شدن از جانب او    ده یو دوباره شروع به راه رفتن کرد. ناد
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به    ی تا کم  د یکش  قیآمد. چند نفس عم  نیسنگ  شیبرا  یلیخ

 خودش مسلط شود. 

. بعد  کشهی. عملش چند ساعت طول م نیجا نمون  ن یبهتره ا  _

 .دشی د شهینم و،ییسیآ برنش یهم م

 کنار راهرو رها کرد.  یصندل یعماد خودش را رو 

 ه؟یرها واقعا چ یضیمر  دونمیمن هنوز نم _

مدت تلخش کرده بود، تلخ و    نیزد. اتفاقات ا  یشخندیاحسان ن 

 زهرناک. 

دا  یجا  _ نداره  درگ  ییتعجب  ز  یریجان، شما  حق   اده،یتون 

 . می ندار ی. ما هم از شما انتظارنیدار

دست  کش  ی عماد  صورتش  در  دیبه  کوره  از  داشت  کم  کم   .

 اش کرده بود.  یاحسان، خسته و عصب یها. زخم زبانرفتیم
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.  ستیبه دو کردن با من ن  کهیواسه    یاحسان االن اصالً وقت خوب_

دارم و نه تو. بدون حرف پس و    ی نه من اعصاب درست و حساب

 جواب منو بده و خالص...  شیپ 

  یروبرو یرد. خودش را به صندلنفسش را با صدا فوت ک احسان

 آن نشست. یعماد رساند و رو

 داره...  یرها تومور مغز _

رو  عماد  که    یدست  بود  زده  حدس  قبل  از  نشست.  لبانش 

م  یماریب چه  شن  تواندیرها  اما  ا  دنش، یباشد،  به  هم    ن یآن 

ز توض  ادیصراحت  خودش  احسان  نبود.  تکم  حشیآسان   ل یرا 

 کرد.

  ع یسر دیبوده با  ادیچون رشدش ز یول ستین میتومورش بدخ _

 رها شده بود.  یینای. محلش هم باعث مشکل بشد یعمل م
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 شه؟یخوب م یعن ی ست،ین میبدخ_

او    یازد و لحظه  هی تک  واریاحسان سرش را به د  در سکوت به 

رفت که تا چه حد    ی . انگار داشت با خودش کلنجار مستینگر

 به عماد اطالعات بدهد.  تواندیم

بشه و    یدرمان   یمیش  د یبا   یبعد از جراح   گن،یم  یجور  نیا  _

 . ستیالعالج ن  ی ول ی هم پرتودرمان  دیشا

که    نیداد و به جلو خم شد. هم  رونینفسش را راحت تر ب  عماد

تر و تنفسش سبک   اشنه یاست، قفسه س  ی رها درمان شدن  دیفهم

 راحت تر شده بود.

 چرا من متوجه نشدم؟ _

ا  شخندین  ب  نیاحسان  به   یشتری بار وضوح  عماد  داشت. مانند 

مرد را   نیجواب ا  دیبه تاسف تکان داد. با  ی جلو خم شد و سر
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اشکش را    زشیر  یچشم در حدقه چرخاند تا جلو  داد؟یچه م

زردیبگ بود.  تنها  ز  یادی.  داشت  کسش  همه  بود.    غ یت  ریتنها 

 . زدیدست و پا م  یمرگ و زندگ  نیب یجراح

  شیضیمر  میمتوجه عال  یکه بخوا  یدی دیشما اصالً رها رو م  _

 ؟یبش

 . ستیزخم زبون نزن احسان، االن اصالً وقتش ن قدرنیا _ 

ساله با رها ازدواج    ک ی  کیرو گفتم. نزد  تیزخم زبون نزدم. واقع  _

مامان   شیمقصر اصل کنمیندارم. فکر م لشیبه دل ی. کارنیکرد

رها    ل اسمبه هر حا  ی شد ول  میبود و بعد هم رها که راحت تسل

در قبالش    هات یمسئول  یسر  هی شما و حتماً    یاومد تو شناسنامه

مدت چند بار با رها    ن یعماد. تو ا  ییداسوال    ه یافتاد گردن تون.  
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  ن؟یتو خونه و باهاش حرف زد  نیچند بار نشست  رون؟یب  نیرفت

 نه؟  ا یالزم داره  یزیچ نیدیچند بار ازش پرس

  ی تر م  نییو سر عماد پا  دیپرس  ی سواالتش را پشت سر هم م  او

ا تمام  در  ند  ن یافتاد.  را  رها  ب  ده یمدت  و  آرام  رها    صدایبود. 

 یاهیو نه گال  کرد یطلب م  یزی. نه چداد یرا انجام م  ش ی کارها

بعض آنوقت  ی داشت.  که  ها  بود  حرف  کم  و  آرام    ادش یقدر 

 .  د کن یم  یدر آن خانه زندگ   یزن رفتیم

 مون بهتر بشه.رها خودش هم نخواست که رابطه _

 

منتظر احسان   ی هاخفه بود. خفه و شرمنده اما به گوش  شیصدا 

 خوب نشست. 
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چ  _ نکرده  عادت  رها  نخواست.  رها  خودش    یزیآره  واسه  رو 

 یزیکرده، هر وقت چ  یزندگ  هی بق  یعمر واسه خوشبخت  هیبخواد.  

شکل ممکن.    نیاسته سرکوبش کردن، به بدترخودش خو  یبرا

بق تا  بگذره  از خودش  کرده  شا  یراض  هیعادت  کمتر   دی باشن، 

کرده، بدون    یزندگ  یجور  نیو چند سال ا  ستیکنن. ب  تشیاذ

 رش ی. کس و کارش هم عموم بوده که خدا خیپشتوانه و حام

 ... افتادیروز نم نیخواهر بدبخت من به ا دی بده کاش نبود، شا

به  ردیچشمانش را بگ  ری تا نم ز  دیبه صورتش کش  یدست . فکر 

آورد. کف دستش را   یاز حد رها اشکش را در م شیب تیمظلوم

 .دیکوب اشنهیچند بار به س

  ی پشت خواهرم رو خال  ا یمن هستم. تا آخر دن  گهیحاال د   ی ول  _

  ادم ی  استیدن ایکرد. تا دن تی. همونجور که اون ازم حماکنمینم

که هستم، نبودم.    ی آدم  نیه اصرار رها نبود من االن ااگ  رهینم
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و مهاجرت کم  یرفتن به سرباز یاصرار مامان برا یباالخره جلو

 به آرزوهاش. دنیواسه رس ششدم کمک دست ی آوردم و م یم

 سر تکان داد و ادامه داد:  

فقط مال    ی که وقت  یبه شوهر نداره، اونم شوهر  از یخواهر من ن  _

سرگ و  سردرد  متوجه  بود  نشد،    شیشگیهم  یها  جهیخودش 

  ی پاش رو به زور م  یوقتا چشماش تا جلو  یبعض  دینفهم  یحت

که از   گهیزن د  ه یشوهرش رو با    د یچه برسه به حاال که با  نه،یب

ا  کیعشق شوهرش هم هست، شر ازدواج شما  اول هم    زبشه. 

 شتباه گرفته باشه.ا نیا یاشتباه بود. بهتره هر چه زودتر جلو

 کرد. لیجمله اش را تکم نا،یبه آدر  ینگاه  میبا ن 

عواقبشم به تنم   یعماد، پ   ییدا  رمیگیمن طالق رها رو ازت م  _

 باشه...  خوادیکه م  یمالم، هرچ یم
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د  قدرآن  که  بود  رفته  ا  گری راه  سرپا  نداشت.    ستادنیجان  هم 

ن و سپهر  برا  یم  یساعت  میشهاب  و خبر   دنید  یشد که  رها 

وارد اتاق عمل شده بودند. دو دستش را در   تش،یگرفتن از وضع

شده بود.    ی طوالن  یادیدهانش گرفت. عمل ز  یهم گره زد و جلو

پاها باز شد،  اتاق عمل که  و    یجان  ش ی در  تازه گرفتند. شهاب 

 خارج شدند. سپهر در حال صحبت کردن از آن 

 شد؟  یچ _

 لبخند خسته زد و جواب داد. شهاب

 .وی یسیعمل تموم شده، بردنش آ _

 خوب بود؟ _

 بود.  یاز عمل راض ی لیآره بابا، دکتر شاهان که خ _
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ب   به  صدا  با  را  رو  رونینفسش  را  دستش  دو  سر    یفرستاد. 

 صورتش گذاشت.

 شش؟ یپ  یرینم _

 ! ترسمیم _

 ؟یاز چ _

 حالش بدتر از تصورم باشه! ترسمیم _

شهاب را   ال،یخیب  شهیقدر درد داشت که سپهر هملحنش آن 

منتظر   یی کنار بزند و او را برادرانه در آغوش بکشد. احسان که گو

رو  نیهم را  سرش  بود،  مردانه   یشانه  یآغوش  و  گذاشت  او 

آدرستیگر و  عماد  که  بود  خوب  ساعت  نای.  خانه    یرا  به  قبل 

حاال  و  ببفرستاد  را  شکستنش  که  نبودند  زندگنندی  در    اشی. 

مصداق بارز   کونیو رو شده بود. کن ف ریعرض کمتر از دو ماه، ز
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بود به اصل مطلب    دهیرس یفرض ش یپ  چ یاو بود. بدون ه ی زندگ

 تلخ سرنوشتش.

  یخودت که بدتر دار  ، ی آرومش کن  یاومد  رسرتیبابا، خ  یا  _

 که...  یریگیآبغوره م

ز  را  فاصله گرفت. پشت دستش  احسان  از  چشمانش   ری سپهر 

 .دیکش

 شدم.  ریلحظه جوگ هی ،ی گیراست م _

  ریزد. نم ز  ی کرد لبخند بزند، احسان هم لبخند کمرنگ  ی سع  

 که شهاب به دستش داد، گرفت.  ی چشمانش را با دستمال

 مونه؟یم  وییس یآ ی نگفتن تا ک _

 سر باال انداخت. شهاب
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به نظر من بذار دوشب حداقل بمونه.   ی که نگفتن ول   یزیچ  _

 راحت تره. التمیخ

 کنن؟  یوصلش م  التوریبه ونت _

 آره  _

 نه؟  کنه،یورم م یلیصورتش خ_

 

که خودش   دیپرس  یم  یزد. احسان سواالت  یتنها تلخند  شهاب

 دانست.  یم یجواب تک تک شان را به خوب

تو    خوادیدلت نم  دونم یسخته. م  دونمیگوش کن احسان، م _

. چند  گذرهیروزا م  نیفکر کن که ا  نیبه ا  یول  ش،ینیوضع بب  نیا

نفر داره که    هیبه    ازی بخش و اون وقت ن  ادیخواهرت م  گهیروز د

اش باشه.   هینفر که حواسش به خودش و روح  هیمواظبش باشه.  
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عمل حداقل نصف  نی. شما با ای فقط به اون روزا فکر کن د یتو با

داشته   یقو  یه یاش الزمه هردوتون روح  هیبق  ی. برانیراه رو رفت

  هیفقط ازش    ، یروزا فکر کن  نی به ا یوقت  گه،ی سال د  کی.  نیباش

م   یخاطره همد  مونهیتلخ  قدر  شده  باعث  ب  گه یکه   شتریرو 

 . نیبدون

از سپهر، سخت بود. سپهر عادت نداشت    تیهمه جد   نیباور ا 

  ی قدر جدوقت آن  چیکند. ه  حتینص  ای دهد    یرا دلدار  یکس

بق  ینم ول  هیشد که  ببرند،  او حساب  انگار آن لحظه فرق    ی از 

بود. نگاهش که قفل    نیداشت. حالش دگرگون و لحنش سنگ

 نمدار بودند.   شیچشمان احسان شد، پلک ها 

  نیفرقش ا  دم،ید  شیسال پ لحظه ها رو هشت    نیمن تموم ا_

از همون اول آب پاک و گفتن    ختنیرو رو دست ما ر  یبود که 

 ی داشت. از وقت  ی. مامان منم تومور مغزمیداشته باش  دیام  دینبا
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بست، کالً سه ماه    شهیهم  یچشماش رو برا  ی تا وقت  م یدیفهم

که    یوقت  ت ی. نهامکنکور بود ری . من اون روزا رو درگدیطول کش

م بود.   یکی  یاهفته  ذاشتمیواسش  بهش  زدن  سر  ساعت  دو 

سرم اومده. مامانم رفت و منم    یی چه بال  دمیرفت، تازه فهم  یوقت

برام   فقط  االن  بدم.  کنکور  کل  هینتونستم  و  مونده    ی خاطره 

از زمان با مامانم بگذرونم و گوشه    ی که م  یحسرت    یتونستم 

 ه یلحظه هم تنهاش نذار.    هیشد. تو مثل من نباش.    اتاقم حروم

وقت  یجور  که  باش  د  یمراقبش  سال  روزا    نیا  ادی  گهیچند 

 ... ی به چشماش نگاه کن میروت بشه مستق ،یافتاد

 یبه بازو  یاادامه حرفش را نداد. ضربه  یاش اجازهکشنده  بغض

به   یاز آنها دور شد. احسان که قدم  یو با تلخند  دیاحسان کوب

 را گرفت.  ش یسمت او برداشت، شهاب بازو
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  یلیچند روز خ  نیبا خودش خلوت کنه. ا  کم یولش کن، بذار    _

 تو فکر بود. انگار خاطره هاش براش زنده شدن. 

 داشته!  یمامانش تومور مغز دونستم ینم _

فهم  _ تازه  باز  یم  شهی از بس هم  دم،یمنم  و مسخره    یخنده 

 هم داشته باشه...   یکه غم  یکن ی اصالً فکرش رو نم ارهیدرم

 رها؟  دنی به نظرت برم د _

از من م  _  شتر یب  یاریهوش  کمیبرو. حتما تا االن    ،یپرسی اگه 

حتما    دنش، یبخوابوننش برو د  ن یو پتد  نیبا مورف  نکهیشده. قبل ا

 ...شهیخوشحال م

 

ز  نشییپا   لب د  ریرا  تصور  برد.  با صورت  دنیدندان  ورم    یرها، 

  ده ی موارد کم ند  ن یکبود، دردناک بود. از ا  یچشمان  ر یکرده و ز
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کدام    چیبود که ه  نجایاما مشکل ا  کرد، یعادت م   د یبود. تا حاال با 

 نبودند.  نشیزتریعز یاز موارد قبل

 ؟ یایباهام ب شهیم _

ثان  چند  گو  یا  هیشهاب  کرد.  شدت    ی م  یی نگاهش  خواست 

تخم  یدرماندگ را  ز  نیاش  ظاهرش  انگار   ی نهیآ  یادیبزند. 

 را گرفت. مشیزود تصم یلیدرونش بود که شهاب خ

 . می بر ایباشه، ب _

  ی کل  ریبود که رها ز  ستادهیا  یکنار تخت  ده،یبعد گان پوش  یکم

از آنچه   دنش ی بود. د  دهیآن دراز کش  یو دم و دستگاه، رو  میس

، با  تخت  یرو  دهیهم سخت تر بود. تفاوت زن خواب  کردیفکر م

اتاق عمل رفت، زم  نیکه هم  ییرها به  تا    نیچند ساعت قبل 

بانداژ سرش تا رو ش آمده بود. سرش به  یابروها  ی آسمان بود. 
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بود    ستاده یاتاق ا  یچشمانش کبود بود. جلو  ریشدت متورم و ز

م  نگاهش  پاها  یو  نه  نه    ش یکرد.  و  داشت  رفتن  جلو  توان 

 .تیرها در آن وضع دنی چشمانش تاب د

چشماش رو باز    گهی. االن دنی کنارش بش  کمیبرو تو داداش،    _

 . کنهیم

  از یشهاب دست پشت او گذاشت و او را به جلو هل داد. احسان ن 

رها مواجه   یماریب  تیمحرکه داشت تا بتواند با واقع  یروین  نیبه ا

د و قدم داخل اتاق گذاشت. دست به تخت ز  یشود. لبخند تلخ

نزد و  گرفت  را همان  ک یرها  او  و  بست  که  تر شد. چشم  طور 

 یانگشتانش را به پا سرتصور کرد.  ند،یبب شهیدوست داشت هم

آن قامت نه چندان بلندش،    ستادیا  ی پاها م  نیا  یاو رساند. رها رو

 . شدیم  ا یقامت دن  نیو دلرباتر نیباتریز
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چند   نیچقدر تو هم  یدون یم  ؟یخواهر  یدلم، خوب  زیسالم عز  _

م  شده؟  تنگ  واست  دلم  پاش  شهیساعت  رو  ی زودتر    نیا  یو 

واست م  بارنیا  ؟یپاهات  زندگ   دم یقول  قدم  به  قدم  رو    یمنم 

 وقت تنهات نذارم. چیکنارت باشم و ه

. نوک انگشتان دست رها را که لمس  رفتیو جلو م  زدیحرف م  

از سرما لرز  آنها  یکرد،  اشکدیبه خود  گونه اش    یرو  ی. قطره 

 . دیغلت

خبر    یبود که چرا از حالت ب  یعماد هم اومده بود. شاک   یراست  _

آدم طلبکار و از    ن یسال ا  کی   کی. موندم چطور نزدشیگذاشت

. حرف آخر رو بهش زدم. قبول کرد  یرو تحمل کرد  یخودراض

رو معلوم    فشیتکل  یی شو تا دوتا  داری. زودتر بنیریطالق بگ  یتوافق

 . میکن
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رها،    دی. پوست سفدیچشمان کبود او کش  رینوک انگشتانش را ز 

هاست  که ساعت  ی زده بود. درست مثل کسان  خیو    دهیرنگ پر

از تن   افتیدر وجودشان    اتیاز ح  یاثر  چ یشان رفته و هروح 

 شودینم

نم  _ باز  رو  خ  یکنیچشمات  دارم   یلیرها؟  االن  تازه  تنهام. 

خودت داشته   ینفر رو برا  کیفقط    ا یچقدر سخته تو دن  فهمم یم

تو   یاگه منم جا فهممیتو، حاال م یجا ذارمی. خودم رو میباش

که تو   یبگذرم. کار زمیاز همه چ تیراحت  یبودم حاضر بودم برا

پاشو عزیواسه من کرد زودتر  منم  زمی.  تا  پاشو  از   هی.  قسمت 

 رو جبران کنم.زحمتات 

آن    یرو  یا. سرش را لحظهدیشد و پشت دست او را بوس  خم

از آغوش    یخواست کم  ی گذاشت. م دل سبک کند. کجا بهتر 
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کل  یخواهر داشتنش  حت  یکه  داشت،  آغوش  یافتخار   ی اگر 

 بود. مهیننصفه 

که انگشتان رها، به دستش آورد سر بلند کرد. از پشت    یفشار  با

 ری. دستش را چند بار زدی د  ی رها را تار م  ریاشک تصو  یپرده

.  کردی. چشمان رها باز بود و داشت نگاهش مدیچشمانش کش

  ی هم م ی مدام رو  ش یهااست. پلک ج یگ ج یمشخص بود هنوز گ

تاث نم  ر یافتاد.  تمام  که    د ینکش  ی شد. طول  ی داروها حاالحاالها 

لوله   اشیتاب یب آن  بودن  شد.  در   یشروع  آزاردهنده  و  بلند 

ب  ریغ   ش، یگلو قصد  به  که  را  دستش  بود.  تحمل   رون یقابل 

سرش را فشرد.    یآن باال آورد، احسان خم شد و زنگ باال  دنیکش

 کرد آرامش کند.  یدو دست او را محکم گرفت و سع 

برات مسکن بزنن. زود زود خوب   گمیاالن م  زم،یآروم باش عز  _

 ! یشیم
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سرش حاضر شد.    یکه پرستار مخصوص رها، باال  دینکش  یطول

 دیخوابیم  کسرهیتا فردا صبح را    دی طبق دستور شهراد، رها با

رفتن   نیبا از ب  یجدا شود. از طرف  التوریهنوز زود بود تا از ونت

وحشتناک  ،یهوشیب  یداروها  ریتاث درد  سر    بانیگر  یمطمئناً 

 به احسان گفت:را انجام داد و رو  قیشد. پرستار تزر یم رشیگ

 یی دکتر. تا فردا ساعت ده دستور دارو  یخونه آقا  دیبهتره بر  _

. فردا بلهیهم است  تشیفقط بخوابه. وضع  دی معلومه. با  ضتونیمر

 . د یجا باش نیکنه، بهتره ا تشونیزیکه دکتر شاهان و

برگشت.   ی قبل ی احسان سر تکان داد و با رفتن او، دوباره به جا 

حضورش هم    دانستیدل تنها گذاشتن رها را نداشت. خوب م

ندارد اما دل    یادهیفا  چیمزاحم کارکنان بخش باشد، ه  نکهیجز ا

 شد.  ینم  اشیحرف منطق حال گر،یبود د
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ب  میبر  _ بر  ای احسان جان،  رو  فر  یخونه  میامشب  دا خودمون. 

از ترهی. مطمئن باش خواهرت هم راضنجایا  ایصبح سرحال ب  .

 الزم داره.  یهمراه پر انرژ هیفردا 

  ی . حق با شهاب بود. دوندگدیشهاب و رها چرخ  نینگاهش ب 

 یالزم برا  یانرژ  د ی. باشد یدرمان رها، تازه از فردا شروع م  یبرا

 کرد.  یم رهی شروع خوب را ذخ کی

                       

 بشه الزمش دارم...  داریکه شهروز ب نیبرام بشور، قبل ا نویا-

درون دستش را به طرف رها پرتاب کرد. برق    ی مشک  یو ش   گفت

. همان لباس خواب ساتن دیآن چشمش را زد و قلبش را خراش

او برداشته و    یاز کشو  یشهروز با شرمندگ  شبیبود که د  یبراق
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  ی آن را از روزد و    یپر درد  لبخندزن کرده بود.    نیا  شکشیپ 

 برداشت.  نیزم

 ... ییلباسشو نی ندازمش تو ماش یاالن براتون م-

ذره پارچه ارزش روشن   ه یبردم؟    ییلباسشو  نیاز ماش  ی من اسم-

 نداره، با دست بشور... ییلباسشو نیکردن ماش

خورد اما تاب دستان    یهمه ضعف خودش حالش به هم م  نیا  از

 شهروز هم خارج از تحملش بود.  نیسنگ یادیز

 چشم... -

 چه خبره؟ نجایا-

 به آن دو کرد و به طرف حمام رفت.  پشت

 عشقم؟  یشد داریدلم، ب زیسالم عز-
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از گردن او انداخت. خود    زانیبه شهروز و دخترک آو   ینگاه  مین

  ی زندگ  نیدر ا  گاهشیخواست خوب بفهمد جا  یداشت. م  یآزار 

 دست دخترک زد. ریز ی با بدخلق شهروزکجاست؟

 ؟ یشده باز معرکه گرفت ی. چدمیازت سوال پرس-

همسرش را پشت در جا    یدختر برا  ی حمام شد و عشوه ها  وارد

آب   یدما  میگذاشت. هنوز مشغول تنظ  ری ش  ریگذاشت. لگن را ز

خورد و    واریبار به د  کیکه    یبود که در با شدت باز شد. جور

 دوباره برگشت.

که اجازه   یعرضه ا  یقدر ب   نیچرا ا  ؟ی کن  یم   یچه غلط  یدار-

 خودت بهت دستور بده؟   یهرزه، تو خونه    ی دختره    نیا  ید  یم

  ، ینیسنگ  ینکرد. دهانش با ضربه    دای زدن هم پ   شخندین  وقت

  وان برخورد کرد.  یجر خورد و سرش بر اثر سر خوردنش به لبه  
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خواست اگر    یشد. دلش خواب م  یتر م  نیو سنگ  نی سنگ  سرش

 داد.   یشهروز اجازه م ی دهینخراش یادهایفر

 یبه سرم شد؟ نخواب ی کار کردم؟ چه خاک  یخدا منو بکشه، چ-

 رسه...  ی رها، تو رو خدا نخواب. االن آمبوالنس م

  ی وقت نم  چیزد. کاش آمبوالنس ه  شخندیدون ترس نبار ب  نیا

شدیرس مراتب  به  مرگ  زندگ  نیری .  از  فر  یتر  بود.    یها  ادیاو 

 انداخت.  یخط م نش،یریش یایرو یشهروز رو

بود، به خدا د  یغلط کردم رها، دفعه  - زنمت،    ینم  گهیآخرم 

 چشماتو نبند... 

                       

. رها جان بلند  ینیب  یخواب م  یپاشو. دار  زمیرها، رها خانم، عز_

 ... گهیشو د
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پر  یبلند  نیه  با انگار مسافت    ی . نفس نفس مدیاز خواب  زد. 

دو  یادیز سرش   دهیرا  در  همزمان  نفر  چند  م  باشد.     یطبل 

 وحشتناک.  ی. درست مثل همان روز و همان لحظهدندیکوب

 شده؟  یچ_

 یآب  وانی. احسان لاوردیدو کلمه را بر زبان ب  نیکند تا هم  جان

 به دستش داد و گفت:  

. بهش فکر  گهی. تموم شد دیدی. خواب بد دزمیعز  ستین  یزیچ-

 نکن.

  دنی نه سخت تر از د یول تیوضع  نیبود لبخند زدن در ا سخت

 نگاه نگران احسان. 

 ؟یبهتر _

 کنه.  ی درد م یلیخوبم فقط سرم خ _
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 . ارنیمسکن بگم برات  ی االن م _ 

خلوت    نیکرد. به ا  دایاز احسان پ   یدور  یبرا  یشد بهانه ا  خوب

برا ن  ختنیر  یکوتاه  اشک  قطره  ها  ازیچند  کابوس    یداشت. 

سال کابوس  بودند.  آمده  سراغش  به  دوباره    ی هاوحشتناکش 

که    یسقف با مرد  کی  ریز  یبا شهروز. شش سال زندگ   یزندگ

  نشینگس یدست و پا یول استیمرد دن نیادعا داشت عاشق تر

  ینشست، کم نبود برا  ی تن و بدن عشقش م   یبارها و بارها رو

بود به بخش منتقل شده بود.  دنی عمر کابوس د  کی . سه روز 

تر ا  نیسخت  دقا  نیلحظات  روز،  برا  ی قیسه  شهراد  که    یبود 

خواست از او و    ی . آن زمان ها دلش مرفتیبه اتاقش م   تیزیو

پررنگ  یتمام خاطرات او در آن ها نقش  فرار کند.    ی که  داشت، 

 .  دانستیخودش م یزندگ یها ی مقصر سخت نیشهراد را بزرگتر

 ؟یدرد دار زم؟یشده عز یچ _
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بود که تنها    یقدر ناگهانپرستار و پشت سرش، احسان آن   ورود

ر دل  به صورتش بکشد. د  یتوانست رو برگرداند و ملحفه را کم

از حد آن ها را    شیب  یچشم و قرمز  ریکرد احسان نم ز  یدعا م

از سرش   ،یبه سردردش ربط دهد. پرستار را با چند جواب سرسر 

 باز کرد.  

 رفتن او، تاب نگاه کردن به چشمان پرسوال احسان را نداشت.  با

 رها؟  یبهتر یمطمئن _

  ی ر مکنه. بهت  ی. االن مسکن هم اثر مزمیآره... آره خوبم عز  _

 شم.

  د ی کرد که حرفش را باور نکرده است. با  یاحسان معلوم م  نگاه 

 کرد.  یاز خودش و حالش پرت م  یحواسش را حساب

 ؟ یکن  یبرام م  یکار هی _
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 شما جون بخواه رها بانو. _

 اد؟ یافسانه ب یشه زنگ بزن ی م _

                       

نم _ نگامم  خانم،  افسانه    تمیاذ  شتریب  ی اومد  ؟ یکن   یافسانه... 

 ؟ یکن

 خواد یاالن دلم م  نی دهنت رو ببند رها، دهنت رو ببند چون هم_

 یبزنمت. من هزار بار بهت گفتم به خاطر هر احمق  یخوریتا م 

واسش    یکه بخوا  ستینکن. گفتم صبا آدم ن  چهیرو باز  تیزندگ

تو ایقمار کن  تیزندگ  شیخوش   ام یب  یحال زنگ زد  نی. االن 

کنم؟    کاریچ  خوادیدلم م   یدونیو دلم بسوزه برات؟ م  نمتیبب

دلم    دی شا  زدمتیتا چهار تا چک م  یکاش سرپا بود  گم یفقط م

 خنک بشه! 
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زد   ی. رها لبخندخواندینم  زشیاشک چشمانش با زبان تند و ت 

 گفت:  یآرام یو با صدا

 اعتراض کرد!  یبزن، اگه کس  ایب _

بود و   دهیکم در آغوش کش. رها را محدیافسانه ناگهان ترک بغض

 .ختیریاشک م

ا  ی کشیآخرش من رو م   _ رها. تو همه    تتیهمه مظلوم  ن یبا 

ا  ی کشیمون رو م بار بهت    نیبا  آخه دختر، من چند  رفتارت. 

آفتاب  عماد  بر  اون هنوز عاشق زنشه،    یگفتم دور و  نشو. گفتم 

. حاال  شهیصبا ناراحت م  یدل تو رو داشته باشه. گفت  یهوا  ادینم

خودش، چه    یبه خاطر خوش  نهیکه بب  یگور به گور  ی کو او صبا

 تو آورده؟  ی ندهیو آ ی سر زندگ ییبال
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رها و    دنیبه در خورد و احسان وارد شد. د  یالحظه تقه   همان

ابروها از رها    شی افسانه در آن وضع،  افسانه  به هم چسباند.  را 

 رو به احسان گفت: یشد. با لبخند کمرنگ جدا

 برم با دکترش صحبت کنم. خوامی. من م یخوب شد اومد _

 دکترم، دکتر شهراد شاهانه!  _

  یی گرد شده بود که گو  یخشک شد. چشمانش جور   شیسر جا 

به سمت رها   یطوالن  ی . با مکثفتدیب  رونیخواست از حدقه ب  یم

 : دیچپش خم کرد و با شک پرس یشانه  یبرگشت. سرش را رو

 ؟ یگفت یچ _

دانست نام شهراد چه بر سر اعصاب او آورده   یرها انگار که م 

 داد.  حیشمرده توض یبود، با لحن

 ! شیشناس  ی گفتم اسم دکترم، دکتر شهراد شاهانه، نگو که نم  _
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 ؟ یکن یم یشوخ_

زد. افسانه چشمانش را محکم    ی غم در جواب تنها لبخند پر  رها

بدشانس و پوست   یادیبه تاسف تکان داد. دوستش ز  یبست. سر

را با او شروع  یبد یکلفت شده بود. از همان بدو تولد، زمانه باز

 که هنوز هم ادامه داشت. ی تلخ یکرده بود. باز

تا افسانه خودش را جمع و جور کند. او هم    دیطول کش  یکم

شاد و سرزنده ظاهر    شهیعادت کرده بود به نقاب زدن. آنقدر هم

 هم داشته باشد.  یغم  کردیباور نم ی شده بود، که کس

حتماً    دی. با گردمیاحسان جان حواست به رها باشه، من زود برم  _

 .شه ی من خوشحال م دنی. مطمئنم از دنمیدکتر شاهان رو بب

ناد  را  رها  نگاه  با    دهی التماس  احسان گذشت.  کنار  از  و  گرفت 

  د ی بود و حاال با  دهیها بود که او را ندها داشت. سالشهراد حرف
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پرس و جو   ی گرفت. با کم  یرا م   شیاز سوال ها  یلیجواب خ 

  دای کند. پ   دا یپ   مارستانیدر درمانگاه ب  تواند یشهراد را م  دیفهم

داشت. راه    ی خوب  یاد روابط عمومسخت نبود. شهر  ادیکردنش ز

دختر کشش، رها را    ی ها  وهیرا خوب بلد بود. با همان ش   یدلبر

و از پشت سر نگاهش    ستادیا  یاهم خام خودش کرده بود. لحظه

به پرستار همراهش بود.   یزیدادن چ  حیتوض  لکرد. سخت مشغو

  یصحبت م  مارانیدر مورد مشکل ب  یو جد  قیدق  شهیمثل هم

طور نبا  یکرد.  بدانند  پرستاران  ب  یبرا  د یکه  او،    مارانیدرمان 

  ی میقد  یبازهم  دنیاز د  رفتیکه م  یکنند. لبخند  یسهل انگار

بر    مرد  نیکه هم  ییآوردن بال  اد یرا با به    ندیلبش بنش  یاش، رو

کوتاه صاف    یا  یرا با سرفه ا  ش ی. صدادی سر رها آورده بود، بلع

 کرد.
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 شاهان! دکتر  _

که نبود،    یبود تا شهراد او را بشناسد. شوخ  ی دو کلمه کاف  نیهم

کرده بودند. صحبتش را قطع کرد و به    ی عمر با هم زندگ  کی

شاد از  چشمانش  برگشت.  او  م  یطرف  گوزدیبرق    یی . 

 کرده باشد.   دایاش را بعد از سال ها پ گمشده

 افسانه؟!_

  ی نامش را زمزمه وار تکرار کرد. دستانش از هم باز شد و قدم 

 گذاشت. شیپ 

 ! زم؟یعز یخودت _

ا  لحظه  م  یاگر  هم  کرد یدرنگ  آغوش  نص  شهیآن    بشیگرم 

بر   یاما االن دلخور  ،یلیاز خ  شتریب  ی لی. دلتنگش بود. خشدیم
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عقب گذاشت. ابرو در هم    ی. قدمدیچرب  یاش، مخواهرانه   یدلتنگ

  دیفهم  ی م  د ی باشد. شهراد نبا  یکرد لحنش جد  ی و سع  دیکش

 . خواهدیکه چقدر دلش آغوش او را م

باهاتون صحبت کنم. وقت    مارمیب  تیدر مورد وضع  خواستمیم  _

 د؟یدار

افسانه    شهراد خاموش شدند.  دانه در چشمانش  دانه  چراغ ها 

ب  ری شمش بود. دستانش  بسته  رو  از  آرامرا  افتاد. سر   ن ییپا  یه 

ب  با  پرستار   یپرونده  یحواس  یتکان داد و  را به طرف  دستش 

 گرفت.

                       

وقت  یکم رو  یبعد، درست  به  را  اتاقش  مزاحم    ینگاه ها  یدر 

داد و    هیممکن نبود. پشتش را به در تک  یخوددار  گر یبست، د
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 یهیزاو  نیافسانه را خوب نگاه کرد. پشت به او داشت اما از هم

  نی. افسانه بندیابروان او را بب  نیگره کور ب  توانستیکور هم م 

کش قد  خودش  با    دهیدستان  پ   کیبود.  بلند  و    شیقدم  رفت 

دستانش را از پشت دور تن او حلقه کرد. چشم بست و چند نفس  

را   ش یها  ی خوش کودک  یسانه، بو. افدیکنار گوش او کش  قیعم

 داد.  یم

 ؟ یکن ولم شهیم _

ب  خشم  با  جو  یها دندان  نیکلمات  شدند.    ی م  دهیافسانه 

دستان    نیخروج از ب  یبرا  ییتقال  چیدستانش را باال گرفته بود. ه

خواست دستانش، تن او را لمس کند. به    ی کرد. انگار نم  یاو نم

دخترک سر به هوا   ن یغرورش برخورد. مگر چه کرده بود که ا

را پس م او  به    انشگره دست  یبا دلخور  زد؟یهم  باز کرد و  را 

  یو ب   نیخفه کننده بود، سنگ  نشان یکارش رفت. جو ب  زیسمت م
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نتوانست موضع سکوتش را حفظ کند. دست به    اد یهوا. افسانه ز

 .ستادیشهراد ا یرو به رو نهیس

 رها چشه شهراد؟  _

را رو  نکشیع   شهراد برداشت. آن  از چشم  پرت کرد.    زیم  یرا 

 زد.  یشخندیچشمانش را با دو انگشت شست و اشاره فشرد. ن

رها    ی شده که بپرس  دا یسر و کله ات پ   ینجوریبعد چند سال ا  _

بود،   سرش  باال  مدارکش  م  هیچشه؟  جوا  ینداختینگاه  ب تا 

 ! یریسوالت رو بگ

 گذاشت و به جلو خم شد.  زیم یدو دستش را رو افسانه

پرسم.    یندارم، دارم از تو م  یبه اون مدارک کوفت   یمن کار  _

 روز افتاده؟  نیرها چرا به ا
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به پشت  ن  هیاش تک  ی صندل  یشهراد  ب   یچرخ  میزد.  با  و    ی زد 

 گفت:  یالیخ

از اون خبر   شتریهمون مدار که. ب  یدونم از رو  یم   ی منم هرچ  _

 ندارم.

خوام بدونم چقدر    ی را به منم بگو. م  ی دون یم   یهمون هرچ  _

 رها، نقش دارن؟! ی ضیمر یمن تو پرونده یبرادرا

شد و مانند افسانه    زیخ  میرفت. ن  یداشت از کوره در م  شهراد

نوک    نیب  متریگاه بدنش کرد. فقط چند سانت  هیدستانش را تک

 فاصله بود.  شانیها  ینیب

من   ت،یجوندوست جون  یهایتو تمام بدبخت  ی کن  ی چرا فکر م_

 م؟ یو شهروز نقش دار

 رو...  امرزیهم اون شهروز خدا ن شناسم، یچون هم تو رو م  _
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 ی داشت. بعد از نمونه بردار  یعن یداره افسانه،    یرها تومور مغز  _

خوش معلو شد  وضعمهیخم  خدا  شکر  هم  االن  از    تشی.  خوبه. 

  شه، یسبک براش شروع م  یدرمان  ی میدوره ش  هی  گه یچند روز د

  ه،یقض  نیا  یکجا  قا یراحت بره خونه. االن دق  الیبا خ  تونهیبعد م

داد و قال    یربط داره که اومد  امرزیبه من و به قول تو اون خدا ن

 ؟یراه انداخت

شهراد حلقه کرد.    راهنیپ   یقه یافسانه با حرص دستش را دور   

که آب دهانش به   کرد، یکلمات را محکم و پر خشم ادا م   یجور 

 . شدیطرف و آن طرف پرت م  نیا

رها رو به جمع خودمون باز   یکه من پا   یلعنت به اون لحظه ا  _

  ی و با کل  یرها سوء استفاده کرد  یکردم. لعنت به تو که از سادگ 

قدر مرد نبود . لعنت به شهروز که اون یگولش زد یعاشق یدعاا

برداره. لعنت به    اش یبه عشق رها دست از کثافت کار  یکه حت
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شد    طونیبازم ش  ی ول  استشهروز عاشق ره  دونستیسارا که م 

 رو جهنم کرد...  شونیو زندگ 

که راه افتاد، دستش    شیهاشد. اشک  لیخشمش به بغض تبد 

رو به موت   ش یافتاد. صدا  نییشهراد شل شد و پا  یقهیاز دور  

 بود.

زنده    _ و  کردم  تحمل  رو  پرپر شدن شهرزاد  که  من  به  لعنت 

 نیریباشم به خاطر ش  دوستمنیبهتر  ی عمر شرمنده هیموندم تا  

 برادرام. لعنت به من... لعنت به من...  ی ها یکار

م  زم  و   دیچرخیدور خودش  م  نی به  لعنت  زمان  فرستاد.    ی و 

از آبسردکن کنار اتاقش پر کرد    یوانیل  د،یشهراد که حال او را د

و به طرف او رفت. دستش را که گرفت انگار برق به وجود افسانه  
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و دستش    دیحرکت عقب کش  ک یوصل کرده باشند. خودش را با  

 .دیرا چند بار با انزجار به مانتو اش کش

با  یدفعه  _ مآخرت  بهم  که دستت  شهراد. دوست    خورهیشه 

 آدم خائنم!  هیحس کنم    درضای حم  شیخونه، پ   رمیم   ی ندارم وقت

را    زی . افسانه داشت همه چکردیمات و مبهوت نگاهش م  شهراد

 کرد.  ی بزرگ م یادیز

م   ی چ  یعنیکار    نیا  _ چ  شهیافسانه؟  که    کاریبدونم  کردم 

 جور پس زده شدنم؟  نیمستحق ا

  اقت یداداش شهراد، تو اصال ل  یستیزده شدن نتو مستحق پس_

ندار  دهید هم  سراغت یشدن  عمرم  آخر  تا  بود  من  به  اگه   .

روزا رو کنارش    نیکنم که رها ازم خواست ا  کاریچ  یول   اومدمینم

 باشم. 
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فهم  یلیخ_ ال  دمیخوب،  رو  من  خانم  سرکار   یچیه  قیکه 

حد    نیچرا من تا ا  د ییو بفرما   د یلطف کن  شهی. فقط مدونهینم

 ! شنیاتهام م میمنفورم؟ قاتال هم تو دادگاه اول تفه

  ت یاز کجا شروع کنم که تمام وجودم نسوزه؟ از کدوم نامرد  _

باور کنم که از اول رها فقط    ؟ی کرد  کاریبگم شهراد؟ تو با رها چ

؟ باور  مامان واسه درمان شهروز بود  یهمون مورد مناسب تو و زر

فقط    ،یدادینگات به رها م   هی با    یکه حت  یکنم اون همه عشق

 ش یکه رها رو انداخت تو آت  ی حرف مفت بود؟ باور کنم که اون

داداش شهراد   ، یو روان  یشهروز، با اون همه مشکل روح  یزندگ

ا اگه  به نظرت  بود؟  از خاطرات   نایمهربون خودم  باور کنم،  رو 

 مونه؟یبرام م گهید یچ میخوش بچگ

 نه باور نکن... _
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به    دشیروپوش سف  ری. دستانش را از زدیلرزیشهراد م  یصدا 

االن    نی. اگر همدیکش  قیکمر زد. سر باال گرفت و چند نفس عم

 . دیترک ی شک م ی قلبش ب  کرد،یدلش را باز نم یسفره 

رها رو شناخت و   شد یمن عاشق رها بودم افسانه، اصال مگه م _

بود.    تیگوشش از عشق خوندم، واقع  ریز  یعاشقش نشد؟ هر چ 

  ی با رها بهشون برسم. همه چ  خواستمیداشتم که م  ای رو  یکل

مامان هم    ی.  زررفت یم  شیخوب بود. برنامه هام داشت خوب پ

 ی گل خواستگار  سته. دیبرام خواستگار  ادی شده بود که ب  یراض

سفارش   خواستمیکه م  ینیریرو هم انتخاب کرده بودم. نوع ش

که دست    یجا رو اشتباه کردم. روز  ه یبدم، هم معلوم بود. فقط  

پ  بردمش  و  گرفتم  رو  م   شیرها  دلم  سارا.  و    خواست یشهروز 

عمر   هیمن اگه    نهیبب  خواستیکنه. دلم م  د ییشهروز رها رو تا

بوده که    نیکردم، واسه ا  ی ها زندگ  جهبه قول خودش مثل خوا
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اها بودن. اشتباه    نیدنبال بهتر رو نکردم که   ن یکردم. حساب 

مگس ماده رحم نکرده، جنس ناب و بکر    هیبه    یکه حت  یشهروز

 ، یراحت  نی. به همدهیم  صینگاه از هرزه و ناپاکش تشخ  هیرو با  

  دم رها رفت و من ش  تیمعصوم  ی نگاه چشم و دلش با هم پ   هیبا  

دو عالم. به خودم که اومدم شهروز شوهر رها بود و من    اهیرو س

 ... ایدن ینقطه  نیطرفه، به دورتر هی طیبل هیمونده بودم با 

  ن یشهروز به هم  یچرا اجازه داد  ؟ ینگفت  یزیچرا به رها چ  _

 رو خراب کنه؟  تونیزندگ یراحت

راحت بود؟ تو از حس    ی کن  ی! واقعاً فکر م ؟یراحت  نیهه، به هم  _

به خاطر اون   یدونستینم  ؟یان به شهروز خبر نداشت مام  یزر

تمام شهر رو به   چ،یمامان رها که ه  یزر  ،یعذاب وجدان لعنت

 حالش بهتر بشه.  د یتا شا زنه،ینام شهروز م
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رو  را  او  و  گرفت  را  شهراد  شهراد   یافسانه دست  نشاند.  مبل 

بود. کم  شتریب از سر   یاز خودش آب الزم  را  بعد دوباره بحث 

  ی ها گفته و پروندهحرف   نیا  دیبا  شهیهم  یبار برا  کیگرفت.  

 شد.  یبسته م اهشانیس یگذشته

و آش و الشش    درضایشهروز رفته سراغ حم  دمیکه شن  یروز  _

جلوتر بذاره   مشیکرده تا بهش بفهمونه حق نداره پاش رو از گل

بعد با    یشدم ول  ازش دلخور  ی لیو دمپر خواهرش باشه، اول خ

بگ باال  رو  بذار دنریخودم گفتم سرت  تو    ای.  برادر   هیبدونه که 

روز خودم    هیکه    دیشطول نک  یلیکه مثل کوه پشتته. خ  یدار

  دمیشهروز کش  یدست و پا  ریآش و الش رها رو از ز  یجنازه

که خوردم و    یری. هزار بار خودم رو لعنت کردم واسه شرونیب

ما سه    نی. رها بدمیخواهر شهروز بودن رو به جون خر  یشرمندگ

 ! میشد شهراد. ما نابودش کرد تا حروم
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نم_ ادعا  ینجور یا  خواستمیمن  داشت.    یعاشق  یبشه. شهروز 

اول واسه  بود.  شده  عوض  برا  نیرفتارش  مونث   هی  یبار  جنس 

.  شدیمچشماش چلچراغ    اومدیرها که م احترام قائل بود. اسم

  د یبا   کردم، یقبول کنم. اگه قبول م   خواستمیاما نم  دم،یدیمن م

مامان رو انداخت   یننشست و زر  کاری. شهروز بگذشتمیاز رها م

مامان گفته بود اگه شهروز با عشق   یبه جون من. دکتر به زر

مامان که حال و    یمشکلش برطرف بشه. زر  دیازدواج کنه، شا

عمر با عذاب وجدان   هیاون.    یرفت تو جبهه  د، یشهروز رو د  یهوا

دا  ییبالها زندگ   مییکه  بود،  آورده  شهروز  فکر    یم  یسر  کرد. 

بود که    دواریگذشته رو جبران کنه. ام  تونهیم  ینجوریا  کردیم

. اونقدر  شیبه زندگ  چسبهیو م  شهیشهروز به عشق رها، عوض م

کنه. شهروز واسه من    میتو گوش من هم خوند که تونست راض
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  ی گاه. حاضر بودم برا  هیتک  هیدوست بود،   هیبرادر نبود.    هیفقط  

 خوب شدنش، از خودم هم بگذرم چه برسه به...

 هه، چه برسه به عشقت، درسته؟_

نگفت. جواب سوال افسانه را با   چیانداخت و ه  نییسر پا  شهراد

 . شیعملش، داده بود، همان هفت سال پ 

قبول، چرا صبا   ،یکرد  شکشیخاطر شهروز بهش پ رها رو به    _

کرد عقد  زود  انقدر  کن  یخواستیم   گه؟ید  یرو  ثابت  رها    ی به 

 برات نداشت؟ یارزش چیه

 شهراد سرش را چند بار به دو طرف تکان داد.  

مامان    یدروغ بود که زر  هینه... معلومه که نه. عقد من و صبا    _

کنن، گفتن. بعد    یم  شیگزند  بندیرها رو پا  نکهیا  الیو صبا به خ
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هم شد  صبا  ب  یخونههم  سال  دو  مون    شتریمن.  ازدواج  از 

 ! گذرهینم

  ش یدر سکوت نگاهش کرد. از همان هفت سال پ   ی افسانه کم 

نه او و نه شهروز   ند،یبود. خودش نخواسته بود او را بب  دهیاو را ند

دوستش   نیبهتر  یبا زندگ  یها بد معامله امامان را. آن   یو زر

 کرده بودند. 

چ  _ تونست  یکرد  کاریتو  چطور  بنداز  یشهراد؟  رو   ر ی ز  یرها 

رو    تیهمه خودخواه  نیا  لیشهروز؟ من هنوزم دل   یدست و پا

تا شهروز خوب بشه؟ خوب شد؟   ،ی . واقعا از رها گذشتدمینفهم

با    گهیزنه؟ د  یرو نم  ی کس  گهیاالن د   د یآدم جد   هیهر شبش 

عذاب وجدان تجاوز برادرش به   گهی مامان د  یزر  شه؟یصبح نم

  یی مامان بودم، با بالها  یتو و زر  یپسرش رو نداره؟ من اگه جا

  ی تو چشماش نگاه نم  گهی که شهروز سر رها آورد، از خجالتش د
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بشه    اد یب  ن یداد  شنهاد یکردم! اونوقت شما دوتا، پررو پررو بهش پ 

زاده ها  یاغه یصزن  اسم حروم  بره تو شناسنامه    یتو و  شهروز 

 ؟یشد وونیح قدرنیاش؟ شهراد باور کنم ا

 به تاسف تکان داد.   یرا به هم فشرد و سر لبانش

نمفهممتینم_ انگار  شاشناسمتی.  من   یشهراد  دی.  که 

ک  شناختمیم ندارم!  خبر  من  و  شده  دفن  شهرزاد   نقدریا  یبا 

 شهراد؟ یپست شد

.  د یکشیم  ریت  شیها  قهیدستانش گرفت. شق  نیرا بسرش    شهراد

در خلوت خودش جرأت تکرارشان را  یرا که حت یقیافسانه حقا

 آورده بود.  ش یشکل به رو نینداشت، به بدتر

ه  نیآفر_ باش.  ساکت  کنم    یچ یشهراد!  فکر  بذار  جو   هینگو. 

 ی. به زریباش  اتی گندکار  یمعرفت تو وجودت مونده که شرمنده
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بعدش به دروغ    یشیچون مجبور م  ، یدیمامان هم نگو من رو د

دارم که    یخوب بود و سالم رسوند! من نه خوبم، نه سالم  یبگ

 مامان برسونم!  یبه زر

  دنیتر بود. فهم  نیاتاق، سنگ  ن یاز قبل از آمدن به ا  ش یشانه ها 

 نبود. نیریکه به رها شده بود، اصالً ش یلمظ لیدل

                       

 چه خبر؟  نیاز آرت _

 جوابش را داد. ی لیم ی کج کرد و با ب یلب 

 بهتره.  یلیبود خ نجایکه ا  یاز موقع _

 :دیپرس یشتریب اطیدندان برد و با احت ریرا ز نشییلب پا یناز 

 نمش؟یمنم برم بب شهینم _
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تلو  از  نگاه  اصل   ونیزیعماد  در  برگشت.  طرفش  به  و  گرفت 

 .ونیزیتلو ی آبک الیحواسش به همه جا بود، به جز سر

دلت واسه   ی بگ  یخوایمثالً م   ؟ ینازل  هیسواال چ  نیهدفت از ا  _

خوام بهش سر    یت تنگ شده؟ باشه منم باور کردم. فردا م بچه 

 . ای بزنم، تو هم با من ب

نم  _ کن  یخوایچرا  بچه  یقبول  بچه،  دلم    یاون  منم هست. 

ا  یوقت  سوزهیم ش . همهنمشیبیم  ضیو مر  فیحد ضع  نیتا 

االن    اد، ی ب  ایبه دن  م یکرد  یقدر اصرار نمکنم اگه ما اون  ی فکر م

 شد!  ینم ت یاذ قدرنیاون بچه هم ا

رفت و    یاز کوره در م   دیرا خاموش کرد. االن با  ونیزیتلو  عماد

آرام   یایاما به طرز باورنکردن  خت،یر  ی و زمان را به هم م  نیزم

 نیبا هم  یعادت داشت. عمر  ی لحن حق به جانب نازل  نیبود. به ا
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  دن یسال هم در حسرت شن  کی به    کیلحن، سر کرده بود. نزد

آمد    یم  دیبا   نفر  کیحاال    اطلبکار سوخته بود، ام  یصدا  نیهم

توج را  او  م  کردیم  هی و  دلش  چرا  تک تک  یرو  خواهدیکه 

 ! اوردیباال ب شود،یزن خارج م ن یکه از دهان ا  یکلمات

 یداشت آستانه  د یداد. شا  هیمبل تک  یزد و به پشت  نهیبه س  دست

 .دیسنجیم  ،ی نازل یدوست نداشتن یرو نیتحملش را در برابر ا

هم خوردن  فکر کردم. ما هردومون تو به  ی لیمدت خ  نیمن تو ا  _

خاطر اونم  . به میدختر بزرگ دار  هی. ما  میمقصر بود  مونیزندگ

 شتر یب  کمی  د ی. بامیداد یبه خودمون مهلت م  شتریب  د ی که بود با

نشده.    ری. هرچند االن هم به نظرم دمی کرد  ی م  یاز خودگذشتگ

مسافرت سه   هینظرم  . بهمیکن  ی دگبهتر از قبل زن  یلیخ  میتونیم

 مون الزم باشه... همه ینفره برا
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را باال داد. ناخنش    ش یابرو  ینتوانست ساکت بماند. تا  گر ید  عماد 

 . دیکش شیابرو یرا رو

 با هم؟  یی سه تا _

ماه عسل هم حسابش    میتونی. م نایآره... آره، من و تو و آدر  _

 ه؟ی. نظرت چمیکن

  م یو بر  میریرو بگ  گریت همددس   میتونیچرا که نه؟ م   ه،یعال  _

ا بگرد  رانیدور  دورامی رو  چرا  اصال  چ  ران،ی.  سفر   هی  هینظرت 

  ا ینباشه تو دن  یعشقم؟ هرچ  خوادیدلت کجا رو م  م؟ یبر  یخارج

 ی سال گوشه   ستیکه ب  یستیسواد و امل ن   ی مثل من ب  ،یاگشته 

 ! ارهیپول کم ن ایندو زدم تا عشقم اون سر دسگ یبقال

 کرد.  زیجلو خم شد و چشم ر به
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خوب باشه،    دی کانادا هم با  ه؟یترک   ا ی  ه؟یچ  ی نظرت راجع به دوب  _

  ی کجا رفت  گهی. دیکرد  یسال اونجا زندگ  کینباشه    ینه؟ هرچ

جا رو انتخاب کن. عماد هم مثل    هی  نشونیعشقم؟ خودت از ب

 .  دی شما بگ  یچشم هرچ  گهیو م  ندازهیم  نییسرش رو پا  شهیهم

  امی و پ   یزنی زنگ م  یساله دار  هیعماد؟    یکن  یم  ینجور یچرا ا  _

هردوتامون   رقراره هر روز رو زه  نجامیکه برگرد. حاال که ا  یدیم

 ؟ یکن

بلندتر از    شی. صدادیاش کوب  نه ی عماد انگشت شستش را به س  

 قبل بود. 

ازت داشتم    یادادم؟ اصالً من شماره  ام یمن بهت زنگ زدم و پ   _

درست   یخداحافظ  هی ق یمن رو ال  یکه بخوام زنگ بزنم؟ تو حت
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 یخونه   یرفت  مارستانیاز ب  مانت،ی. بعد از زایندونست  یو حساب

 .یرفت رانیدوستت و چند روز بعد خبر اومد از ا

من بودم که اول بهت زنگ زدم. دلم برات    نی. ایباشه، حق دار  _

دفعه   هیون همه عشق محاله تنگ شده بود. با خودم فکر کردم ا

آدر  یچیه به  زدن  زنگ  جرئت  چون   نایبشه.  نداشتم،  رو 

نم  دونستمیم رو  به دهیجوابم  بودم  محکوم  نظرش  از  من   . 

آخه بابا عمادش رو تنها گذاشته بودم. درسته من اول    ،ییتنها

  ر ی. االن هم دیولم نکرد  گهی که د  یتو بود  ن یا  یزنگ زدم ول 

 برگردم...   تونمیم  یمونینشده اگه پش

م   اشچانه وضوح  سدیلرزیبه  پا  بی.  و  باال  مدام    ن ییآدمش 

هر چه بود، آدم شکستن غرورش نبود. محال بود    ی . نازلشدیم

.  دیبه صورتش کش  یعماد خودش را بشکند. عماد دست  یجلو
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و    دیکوب  ش یهافوت کرد. دستانش را به ران  رونینفسش را به ب

 برخاست.از جا 

 ن یآرت  ت یتحت فشارم. وضع  یل یمن خ  زم،یخوام عز  ی معذرت م  _

ر  یبد جور بدتر م ختهیبه همم  داره  روز  به  روز  .  شهی. حالش 

از من انتظار    ، یدی د  ی ماه عسل م  شنهادیپ   نیحال آر  نیتو ا  یوقت

 نداشته باش...  یبرخورد بهتر 

شب    نیگرفت، خلوتگاه ا  شی را در پ   نیاتاق آرت  ریگفت و مس 

 . ش یها

 عماد!  _

 اما برنگشت.  ستادیا شیجا سر

 ؟یاز رها خبر دار _
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سخت  حرف  یتکان  هر  انتظار  ا  یخورد.  جز  به  داشت  . نیرا 

 داد. حیتوض یشد، نازل یسکوتش که طوالن

م  نایآدر  _ خونه  از  دو  ساعت  سر  روزه  مرونیب  رهیچند    ی . 

گفت حال رها   دم،ی. امروز ازش پرسرهیدونستم که کتابخونه نم

خبر   شیضیاگه از مر گمی. مزنهیبهش سرم رهی. مستی خوب ن

. به هرحال احسان دنشی د  میالزمه، ما هم بر  ی کن  یو فکر م  یدار

 ی نجور یدفعه ا  هی  ستین. خوب  دونستهیم  ش ییعمر تو رو دا  هی

 .ستنیله و رسول هم ن. مخصوصا حاال که عادیتنهاش بذار

م  باز برنگشت.  او  طرف  به  سر    دیترسیهم  رخسارش،  رنگ 

 درونش را فاش کند. 

 کنم.  ی هماهنگ م  زنم،یباشه به احسان زنگ م _
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رساند.  نیبزند. خودش را به اتاق آرت  یدوباره حرف یتا نازل نماند

هم    نیکه آرت  یرا داشت. از روز  نیاتاق هنوز هم عطر رها و آرت

کس جز خودش پا به آن   چیاتاق رفت، اجازه نداده بود ه   نیاز ا

م  آمد، یبگذارد. خودش م نگاه  رو  به کردیخوب همه جا  . دل 

. نبودن رها  مردیم  یی بار در تنها  هزارو    دادیاش مکشنده  ییتنها

آرت فج  نیو  م   یعیبه شکل  نمشدیحس  دلش    ن یا  خواستی. 

 یبود که قبول کند خأل اصل  ده یوقتش رس  دی شا  یطور باشد ول

تا    دنش ی که هر روز به قصد د  ییاز نبود رهاست. رها  ،وجودش

.  رساندیم   ی. خودش را به بخش داخلرفتیم  مارستانیب  یجلو

اما    ، رفت  یاتاقش م   ی. تا جلودیپرس  یحال او را از پرستاران م

نگاه کردن به چشمان   یهم رو  د یجرئت داخل شدن نداشت. شا

  ن یمدت به بدتر  نی. درست که در ادید   یا در خود نممند او رگله
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تمام لحظات    یگرفته بود، اما حاال به جا  دهیشکل ممکن او را ناد

 .د یکش یم  ی سال، شرمندگ کیآن 

گوش  یصدا  بهتر  اشیزنگ  اگر    نی در  شد.  بلند  ممکن،  زمان 

م  شتریب  یکم خلوت  کند    کرد،یبا خودش  اعتراف  بود  مجبور 

بوده است. جواب تلفنش را بدون    حیچشم و رو و وق  ی ب  یادیز

 نگاه کردن به شماره داد. 

 . دییالو بفرما _

 ؟ یعماد محراب ی الو سالم، آقا _

 . دییبله خودم هستم. بفرما _

محراب  دیخوب  _ مختار  ؟یجناب  مختار  یمن  فرزاد   ،یهستم، 

 همسرتون!  لیوک
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ا  ازین معرف  قیدق  قدرنینبود  را  م  یخودش  فرزاد   گفتیکند. 

کاف  کم  یشاشو  لبش  سرفه  ی بود.  با  گرفت.  حالت  باال    یبه 

 خنده اش را محو کرد.  ی کوتاه

 . دیی، شناختم آقا فرزاد. امرتون رو بفرماهبل _

دست من بوده،    ریز  ن یتو ا  یاد یز  ی هاراستش آقا عماد پرونده  _

م د   کردمیفکر  م  گهیاالن  و    تونمیراحت  کنم  با همه صحبت 

اعتراف کنم    د یگرفتن حق موکالم ندارم، اما االن با  یبرا  یمشکل

بق  ی پرونده با  قبول کردم،    ییهاپرونده  یهیهمسر شما    ه یکه 

 فرقش؟  هیچ د یدونیداره. م   یفرق اساس

داد. بهتر بود زودتر برود    یداشت بحث را کش م  یادیز  گرید 

 :دیحوصله پرس یسر اصل مطلب و زحمت را کم کند. ب 

 .نیبد حیخودتون توض شمینه متاسفانه، ممنون م _
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 ! دییکه طرف مقابلم شما  نهیفرقش ا _

 ه؟یآدما چ یهیاون وقت فرق من با بق _

من رو کول  یبابا نیگیکه م یی آدما یه یکدوم از اون بق چیه _

که   نهیآدما ا  یهیبرسونه. فرق شما با بق  مارستانیه بنکرده و ب

 شمام. ونیعمر مد هیمن جون بابام رو 

فشرد.    ش یها  قهیشق  عماد  اشاره  و  شست  انگشت  دو  با  را 

  یی از آن روزها   یادور در سرش زنده شده بود. خاطره  یاخاطره

زندگ مرد  روزها  ی نازل  یکه هنوز  بود. همان  برا  یی نشده   یکه 

و    یخودش کس پدر  خوردندیمحله به سرش قسم م  ک یبود   .

درست    ر،کوچک و جمع و جو  ی اطیخ  کیداشت.    اد یفرزاد را به  

  ی رعنا بود. سنش به س  یشان داشت. آن موقع ها جوانسر کوچه 

نم هم  سال دیرسیسال  چند  فرزاد،  بزرگش  پسر  احسان    ی.  از 
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درس خواندن را نزده بود. صبح    د یموقع ها هنوز ق  بزرگتر بود. آن

کوچک   رگاهیتعم  کی  یرفت و عصرها شاگرد  یها به مدرسه م

 . کردیرا م

  یپدر فرزاد م  یمغازه  یاز جلو  ی اسفندماه، وقت  ی از روزها  ی کی 

.  آمدیم  رونیشد که از داخل آن ب  ی ظیگذشت، متوجه دود غل

م بود.  قفل  داخل  از  مغازه  منتظر    یاگوشه   خواستیدر 

نفر، از    کیخشک    یسرفه ها  یکمک باشد اما صدا  دنیسررس

م اگر منتظر  انداخت.  به جانش  مغازه، شک    د یشا  ماند یداخل 

ها قفل در   هیاز همسا گریشد. با کمک چند نفر د یم رید یلیخ

پدر فرزاد   یاطیاحت  یرا شکستند و وارد مغازه شدند. به خاطر ب

افتاده بود.   یبخار  یرو  یشت، تکه پارچه اآقا نام دا  یکه مهد

زمان شلوغ   دیع    کینزد و  داخل    آقای. مهدها اطیکار خ  ی بود 

  افتهینشد و آتش گسترش    یسوز آتش  همغازه خواب بود و متوج
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نداشت. اگر هم   نیبه آن صورت ماش  یبود. آن زمان ها هنوز کس

  ی م  افتیاطراف آنها، سخت    کیتنگ و بار  یبود، در کوچه ها

اش   هیکه به ر  یبیآقا به خاطر آس  یمهد  دیجنب  یم  ریشد. اگر د

او،    یمغازه  ریشد که تمام مس  نیرفت. ا  یبود، از دست م  دهیرس

  یی پشتش انداخت و تا جا  یخانه شان، او را رو  ک یتا درمانگاه نزد

 . دی که جان داشت، دو

  استیدن  ایمحبتتون تا دن  دیرو بهتون گفتم که بدون  نیمن اول ا  _

  گهید   زیچ  هی  مفهیکنم که اآلن وظ  کاریچ  ی ول  مونه یخاطرم م

  ی است. احسان ازم خواسته وکالت خواهرش رو قبول کنم. وقت

شما    تیطرف شکا   کردم ینم  پرونده رم قبول کردم فکرش هم

 که تو خانواده تون افتاده، نبودم.  یاتفاقات  انی. هنوز در جرنیباش
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رفت   یاحسان م ن،یکردیاشکال نداره آقا فرزاد، شما قبول نم _

. من و همسرم در هر صورت قراره از هم جدا  گهینفر د  هیسراغ  

 کنم.  ی. من تمام حق حقوقش رو پرداخت ممیش

ا  یلیخ  _ که  فقط  نیهست  نی بواقع  قدرنیخوبه    یموضوع   هی. 

خونه باهام صحبت کرده که ظاهراً   هیراجع به  . احسان  مونهیم

اخت در  رو  پولش  و  فروختن  ازم    اریهمسرتون  گذاشتن.  شما 

پول هم باهاتون صحبت کنم.    نیخواست در مورد باز پرداخت ا

تا جا متوجه شدم همسرتون ه  یی هر چند    ی چ مدرکیکه من 

 نداره و عمالً دست من بسته است!

 حرفش را قطع کرد.  ش،یبافتن ها  سمانیاز آسمان ر خسته

  دونم یهمسرمن اون پول رو از سر لطف به من قرض داده. م  _

طالق    خوادیو فقط م  گذرهیپولش م   ریاگه به خودش باشه از خ
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پرداختش کنم.    تونم، ی. راحت مستین  ادیهم ز اشهی. مهررهیبگ

هم ازم نداره که بخواد مجبورم کنه پولش   ی شما مدرکبه قول  

ول  برگردونم  اون  یرو  مدت  ستمین  مردنا   همقدرا  منم  درسته   .

کوتاه بوده و همسرم در عرض کمتر از   یلیمشترکمون خ  یزندگ

که    ی پس ندادن پول  یمتوجه انتخاب اشتباهش شد ول   سالکی

من   تشیممکنه. واقع  ریتو اوج مشکالتم بهم قرض داد، برام غ 

اونم ارزشش   هیندارم، فقط    یادیز  ییدارا مغازه برام مونده که 

انتقال    یروزا کارها  نیبهش بدم. من هم  دی که با  هیکمتر از پول

و   دیبکن  یلطف هی شمی. ممنون مدمیسند اون مغازه رو انجام م

اجازه بده خودم اون مغازه رو ازش اجاره کنم. بعد    نیازش بخوا

منم    تش یمحله جا افتاده. واقع  نیمغازه، تو ا  نیهمه سال، ا  نیاز ا

پول رو تو    یهیبق  نیبگبرم. بهش    نجایخواد از ا  ی اصال دلم نم

 به حسابش.  زمیر ی چند قسط م
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ول  دیببخش  _ عماد،  ا  ی آقا  به  راجع  بهتره  نظرم  موارد   نیبه 

 . دیو به توافق برس دی خودتون با همسرتون صحبت کن

مالقات    یفرصتام برا  نیاز آخر  دم یم  حینه فرزاد جان، من ترج  _ 

استفاده کنم. رها از    دنش ید  یعنوان همسرم، فقط برا با رها، به

و    نیبه ا  دنشی. از پول داشتن فقط بخشارهیسر در نم  زایچ  نیا

.  دیباش  زیهمه چ  انیگرفته. بهتره شما و احسان در جر  اد یاون رو  

سال از عمرش که   کیبه رها به جز    کهراحته    المیخ  یجورنیا

 ندارم. یا گهی د ی من تلف شد، بده یتو خونه 

و   ندیخواست بنش  یرا زده بود. تمام آنچه دلش م   ش یهاحرف 

البته خصوصد یبه رها بگو خود رها گذاشته   یرا برا  شی ترهای. 

  یجمله  کیشده بود. او    غیسال از او در  کیکه    ییبود. حرف ها

 از عماد طلب داشت.  یدرست و حساب  یعاشقانه
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صحبت کردن   کردمیاصالً فکر نم  تشیممنونم آقا عماد. واقع  _

حد راحت باشه. من    نیتا ا  ینیسنگ  ن یبا شما، در مورد مبلغ به ا

حق همسراشون   نیکوچک تر  ی. اکثر مردا حتدمید  یادیموارد ز

و معرفت تون رو نشون    یکار شما مردانگ  نی. اکننیم  غیرو در

 ! شناختمین که من میهست  ی. درست همون آقا عماددهیم

ا  _ تو  االن  رها  که  بودم  مرد  گوشه   نیاگه  نه  بود    یخونه 

 ...مارستانیب

فرزاد   بود  محال  که  آرام  آنقدر  گفت.  وار  زمزمه  را  اش  جمله 

او، خداحافظ  دهیشن کلمات  به  توجه  بدون  فرزاد  کرد.    یباشد. 

بود، اما گوش وجدانش باز باز بود.    دهیجمله اش را نشنخوب بود  

  چکسیرا ه  نیدراور پرت کرد و سر باال گرفت. ا  یرا رو  یگوش

به   یبده کیاز او داشت.  تربزرگ یبده  کیدانست، اما رها  ینم

 عاشقانه »دوستت دارم« یجمله  یاندازه
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 یریتا از افتادنش جلوگ  دیچیتر پرا دور دسته گل محکم  دستش

پا تا  سر  بلکه  دستانش،  تنها  نه  استرس دیلرز  یم   ش یکند.   .

  ی را نم  لشیبه جانش افتاده بود که خودش هم دل  یوحشتناک

را با   شیبود. لباس ها دهیبه ده روز بود رها را ند کیدانست. نزد

 ی بار حت  نیاول  ی. برایباورنکردن  یوسواس انتخاب کرد، وسواس

  د، یآیکرد واقعاً به خودش م  ی. هر چه فکر مدیرا نپرس  ینظر نازل

نداشت. انگار او هم باورش شده    یتیهم شکا   ی بود. نازل  دهیپوش

عوض شده است. باورش شده بود که عماد   ییزهایچ  کیبود که  

دلخسته   گرید عاشق  جلوستین  یمیقد  یآن  رها،    ی.  اتاق  در 

مهم بود    شیانداخت. برا  شیبه سر تا پا  ی. نگاهستادیا  یالحظه 

جلوتر از او در را باز کرد و وارد    ی. نازلفتدیدر نظر رها مقبول ب
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به    د یکش  ش یبه موها   یشد. عماد هم دست و پشت سر او قدم 

 اتاق گذاشت. 

 ن یحاضر  یهیبق  نا،یرها شلوغ بود. به جز احسان و آدر  دور تخت 

  ی بود، ول  دهی هم قبال آنها را د  دیبودند. شا  بهیغر  شیدر اتاق برا

با رها دارند.    یبماند که هستند و چه نسبت  ادشینه آنقدر که  

حرف زدنش    فیضع  ی. تنها صداندیتوانست بب  یصورت رها را نم

کرد لبخند    یو سع  دیکش  یقی. نفس عم دیرسیبه گوش م  یبا نازل

 داروست.  نیرها بهتر یبرا هیبود روح ده یبزند. شن

 سالم...  _

خواست   ی بود. انگار م  شهیآنکه بخواهد بلند تر از هم  یب   شیصدا 

  ستاده یکه کنار تخت ا  یهمه را متوجه حضورش کند. چند نفر

بودند، به عقب برگشتند تا صاحب صدا را بشناسند. با همه شان  
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اغراق    ی به تعارف تکه پاره کردن ها  ازیکرد. ن  یاحوالپرس  یسرسر

او    یظیغل  یاحوال پرس  کهشناخت    یرا نم  ینبود. کس  زیآم با 

 داشته باشد. 

 . ن یسالم آقا عماد، خوش اومد _

م   برا  یجان  کلمات تک  یداد  گو  یتک  ند  یی که  با  جان  اشت. 

 یحفظ همان لبخند احمقانه به طرف رها برگشت. دهانش برا

لب زد اما    ی جواب دادن به او باز شد و باز ماند. چند بار مثل ماه

کوچکتر  غیدر کسییصدا  نیاز  رو  ی.  خواب  یکه  بود    دهیتخت 

  شان یکه رو  تخوانمانست. چند تکه اس  یبه شبح رها هم نم  یحت

کش  هیال  کی ا  ده یپوست  کس  نیبودند.  آن  که    ی تمام  بود 

 بود.  دهیدراز کش شیروبرو

 بابا عماد، گل رو بده من. دستت خسته شد. _
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سقوط بود، از    یرا گفت و دسته گل را که در آستانه  نیا  نایآدر

دانست  یبود. م  دهیدستش گرفت. دخترش حال او را خوب فهم

نخواهد کرد.    ادیاگر او را به خود واگذارد، حاال حاالها خودش را پ 

احمقانه هم نبود. خروار خروار غم از گوشه کنار    گریلبخندش د

خواست   یبه سرفه افتاد، دلش م   هکرد. رها ک  ی چکه م  شیلب ها

 ی را رو  ژنیجلو برود، احسان را کنار بزند و خودش ماسک اکس

 ت یدر وضع  یماریداشت اتاق ب  یصورت او بگذارد. اصال چه معن

نفر    کی  دیکردند شا   یحد شلوغ باشد. چرا فکر نم  ن یرها، تا ا

  ن یو در ع   نیکه محرم تر  ی زن  دنیدر آغوش کش  یجان بدهد برا

 به او بود!   ایزن دن نیتر رحال دو

روبه    کمیرها خانوم    رون،یب  می بر  ونیبهتره ما آقا  کنمیفکر م  _

 . یخداحافظ یبرا  میآ ی راه بشن باز م
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 ادیفر  خواستی! دلش م گریبود د  یمنطق  یچه نطق ب  نینه، ا 

او    یمعذب باشد، جلو  ا یدن  انیتمام آقا  یزن اگر جلو  نیبزند، ا

ا  یکند. کار  یاحساس راحت  د یبا سال هم    کی  نیکه در طول 

احسان جور بود.  ه  یرو  ینکرده  بود که    چکسیرها خم شده 

را باز کرده    اش  یروسر  ی هاکه گوشه   دی دیبه او نداشت. م   یدید

  ش، یموها گریبار د  کی  دن ید  یزند. دلش رفت برا  یاد م و او را ب

 نمانده بود.   یاز آن باق یز ی که حاال جز حسرت چ یی موها

 معذبه...  ی نجوریعماد جان، رها ا  میبر  ایب _

 ی تکان داد و همراه او شد. لحظه  ینازل  یبرا  یسر  یحواس  ی با ب 

خشک و پشت سر هم رها   یآخر قبل از خروج از اتاق، سرفه ها 

شن نازلدیرا  اگر  همان   ی.  از  بود  ممکن  نبود،  سرش  جا  پشت 

رها تا پشت در اتاق هم    یبرگردد و خودش را بر ها برساند. صدا
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  ی رها قطع نم  یسرفهکرد که    ی م  یآمد. احسان چه غلط  یم

 شد؟

م   _ من  غ   یمامان  احسان  واسه  برم  بگخوام  روزه  رمیذا  چند   .

 ؟ یایبا من ب شهیغذا نخورده. م  یدرست و حساب

  تیداشت موقع  ییچرخاند. گو  نایاو و آدر  نینگاهش را ب  ینازل 

 .دیسنجیرا م

 . م یباشه بر _

نازل  یچشمک  نایآدر  سر  پشت  و  زد  عماد  افتاد.    یبه  راه  به 

به    ی دخترش لبخند نزند. با رفتن آنها، نگاه  تینتوانست به درا

که با او از اتاق خارج شده    یدور و برش انداخت. آن چند نفر

و وارد اتاق    دیبودند، سرگرم صحبت بودند. فرصت را مناسب د

ستاده بود. دست رها را در  یسر رها ا  یشد. احسان هنوز هم باال
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 د یرا که شندر    یدست داشت و انگار مشغول ماساژ آن بود. صدا

 . دشیهم ند   یهم صحبت  قیال یسر بلند کرد و نگاهش کرد. حت

 زم؟ یعز یبهتر شد _

 آ... ره خوبم... احسان جان...  _

. انگار هر  کردیکلمات را ادا م  یجان نداشت. به سخت  شیصدا

 ر یرا ز  نشیی. لب پاستدیلحظه ممکن بود زبانش الل، نفسش با

  ستاد، یایدر م   یعمر هم جلو  کیدندان گرفت و جلو رفت. اگر  

ب حساب  به  آدم  را  او  احسان  بود  بود  اوردیمحال  که  هرطور   .

بسته بود.    مانشتخت رها رساند. چش  گریخودش را به سمت د

آدمش مدام باال    بیداد. س  یاحسان تند تند دستان او را ماساژ م

لحظه    کیداد. در    یشد. انگار بغض پشت بغض فرو م  یم  نییو پا

  یکه دست رها را رها کرد و به نرده  دیدور سرش چرخ  ایدن  ییگو
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کرد، حتماً با سر    ی. اگر فوراً خودش را کنترل نمدیتخت چسب

اش را رها   یکرد. حرکت ناگهان   یسقوط م  رها  فیتن نح  یرو

شد. متوجه   زیخ  میتخت ن  یهم حس کرد. چشم باز کرد و رو 

 گرفت.   یم  دهی هم عمداً او را ناد  دی حضور عماد نشده بود، شا

 ... دلم؟ زیعز ی... شد یاح...سان؟ چ ی... شدیچ _

 . زدیرا برداشته بود و نفس نفس زنان احسان را صدا م ماسک

او گذاشت و به عقب هلش داد. دانه دانه    ینهیس  یرا رو  دستش

 قابل لمس و شمارش بود.  شیدنده ها 

 تو دراز بکش رها جان، من حواسم بهش هست. _

را دور زد و خودش را به احسان رساند. هنوز چشمانش    تخت

تخت بود. مبل تخت شو کنار اتاق    یبسته و دستانش قفل نرده

به خودش داد تا از    ی آن نشاند. احسان تکان  یو او را رو  دیرا کش
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دستان   نیب برابر  در  مقاومت  جان  اما  شود  خارج  او  دستان 

 قدرتمند او را نداشت. 

 با خودت پسر؟  یکرد  کاریتو؟ چ یشد یچ _

 زد.  هیمبل تک یاحسان در هم گره خورد. به پشت ی ابرو ها 

 !شنیتون ناراحت مخانواده رون،یب  دیخوبم، شما بهتره بر _

اما   زدیخواست دوباره برخ  یدست عماد زد. م  ریرا گفت و ز  نیا 

چند روز با خودش چه کرده بود که    نینتوانست. معلوم نبود در ا

رنگ پوستش    یکاهش وزن داشت. حت  یبه طرز کامال محسوس

را    خچالیتر شده بود. چشم در اتاق چرخاند تا    رهیچند درجه ت

شد که    ی م  دایپ   نیریش  یدنینوش  کیکند. حتماً داخل آن    دایپ 

ا  یکم ب  ن یحال  جا  را  تخس  بطراوردیپسرک  از   یوهیآبم  ی. 

پر کرد. هنوز کارش تمام   وانیل   کیبود،    خچالیخل  که دا  یبزرگ
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را    یاسترس حضور نازل  دی با  دی نشده بود که در اتاق باز شد. شا

 و آرام بود. الیخ  ی ب یبیاما به طرز عج داشت،یم

 تو؟ یاحسان جان، خوب یوا _

کنجکاو  یی ناآشنا  یزنانه  یصدا  داد.    یحس  قلقلک  را  اش 

  ستاده یسر رها ا یقبل باال یبود که لحظات یصاحب صدا تنها زن

نشسته بود،    شیکه احسان رو  ی تخت رها و مبل  نیبود. حاال ب

باال    نییاحسان پا  یبازو  یدستش که رو  دنیخم شده بود. با د

پا پرشدیم   نییو  باال  ابروانش  ادندی .  ز  نی.    ی خودمان  ی ادیزن 

 .کردیبرخورد م

را که بست، زن متوجه حضورش شد. عکس العملش   خچالی  در

او اول چشمانش گرد    دنی جالب بود. سرش را تند باال آورد. با د

به لحظه   اوضاع لحظه  رفتند.  ابروانش به مصاف هم  شد و بعد 
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زن   نیاز ا  یشناخت  چیدرست که خودش ه  نیشد. ا  ی جالب تر م

 ی . دستش را از بازوبودن  بهیبا عماد غر  ادینداشت، اما ظاهراً او ز

با    ی. قدمستادیا  نهیاحسان جدا کرد و دست به س جلو آمد و 

 : دیطلبکار پرس یلحن

 د؟ ییپس آقا عماد معروف شما _

نداشت در عمرش   ادی. به  امدیکه نه، اصال از لحنش خوشش ن  ادیز

جرئت بازخواست کردن از او را داشته باشد.    ، یبه جز نازل  یکس

 کج کرد.  یلب

ول   عماد_ خودمم  به    هی محراب  میلیفام  یکه  اشتباه  معروف،  نه 

 عرضتون رسوندن سرکارخانم!

 زد و رو به رها گفت:  یشخندیدخترک ن 
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بود  _ نمک   ینگفته  آب  تو  صبح  تا  شب  رو  شوهرت  هووت، 

 ! خوابونه؟یم

 بعد باز به سمت او برگشت. 

.  یدوست داشتم باهاتون آشنا بشم جناب عماد محراب  یلیخ  _

که ده روزه خبر داره زنش عمل   یمرد  نیا  نمیبرام مهم بود بب

  ده، یبار حالش رو نپرس  هی  یول  جنگه،یم  شیضیشده و داره با مر

 تونه باشه؟!  یم یچه شکل

در کوچه پس کوچه   ی. آدم کم کم آوردن نبود. عمراوردین  کم

گرفته    شهیها، با کس و ناکس اره داده و ت  نییپا   نییآن پا  یها

  ش یآورد، کم برا  یکم م   ی مامان   شیتیدختر ت  ن یا  یبود. اگر جلو

 اشاره کرد.  شیافت نداشت! دو دستش را باز کرد و به سر تا پا 

 مقبول افتاد؟   ن،یدیخوب د _
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دندان    ریکرد. انگار داشت خشمش را ز  یادخترک دندان قروچه 

به او ندهد.    یابرخورنده  ادیکرد تا جواب ز  یتکه تکه م  ش یها

ا از  قبل  اما  کرد  باز  شود،   یاکلمه  نکهیدهان  خارج  آن  از 

ن  یهاسرفه  تند  احسان  شد.  شروع  دوباره  تا   زیخ  میرها  شد 

شد و دوباره    اهیس  مانشچش  شی پ   ا یخودش را به او برساند اما دن

افتاد. دخترک زبان دراز، ل  یرو را از    وهی آب را آب م  وانیمبل 

  ن ی از آن را ب  یاو خودش را به رها رساند. جرعه  دی دست او قاپ 

 دهانش گذاشت.  ی. بعد ماسک را روختیلبان او ر

کرد. نگاهش به احسان و    یمقاومت م  دنیدر برابر دراز کش  رها

  یحال نه چندان رو به راهش بود. ماسک را کنار زد و به سخت

 گفت:

 افسانه... اح... سان رو ببر... خودش... خودش... رو کشت...   _
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 تخت خواباند.  یاو را دوباره رو افسانه،

 تو بخواب. من حواسم بهش هست.  زم، یباشه عز _

ام  انگار  به    د یو نداشت، شا ا  یبه قول دادن ها   یدیرها  تا  هم 

ا از  زقول   نیحال  عماد   دهیشن  ادیها  سمت  به  را  دستش  بود. 

 گفت:  یگرفت و به سخت

ه  _ ببرش...  تو...  خدا  رو...  تو  هیچکیعماد...جان...    یچکی... 

 ... دهیخورده... نه خواب یزی... ده روزه نه... چستی... نفشیحر

  دیکش  یو کشدار نفس م   قیعم  ینتوانست ادامه دهد. جور  گرید 

ر پا  شیها  هیکه  و  باال  سانت  به    یم   نییچند  چشمانش  شد. 

از    الشی. خکردیمقاومت م  دنیباز بود اما در برابر خواب  یسخت

ال از  نبود.  راحت  التماس    ی احسان  عماد  به  داشت  چشمانش 

ن لحظه مثل که خواسته اش را اجابت کند. عماد که تا آ  کردیم
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  ست،ینگر  یرا م  شیتلخ روبرو  شی بود و نما  ستادهیمجسمه ا  کی

. از خدا خواسته جلو  کردیرها را آرام م  دی به خودش آمد. اول با

 شتریب  ی لیخ  شانیهادست  زی رفت و دستش را گرفت. تفاوت سا

کش و  بلند  انگشتان  از  بود.  شده  قبل  تکه    یدهیاز  جز  رها، 

د  دهنمان   چیه  یاستخوان دست  رو  گرشیبود.  او    ینه یس  یرا 

 گذاشت و مجبورش کرد دراز بکشد. 

عز_ باش  خودم  زمیآروم  با  کنم  کولش  شده  نباش.  نگران   .

 . تو فقط استراحت کن.برمشیم

محبت   کیشده بود.   اتیب  ینی ریخودش   کی  هی شب  شتریکارش ب 

بازوان    ریته بود. خم شد تا زمدت ها بود گذش  ش یانقضا  خیکه تار

خودش را از او   ی اما پسرک چموش، باز با تکان  ردیاحسان را بگ

 جدا کرد. 
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 دنبالم؟   ادیشهاب ب ی زنیافسانه جان، زنگ م _

 : دیگوش احسان غر ری. خم شده بود و زدیجواب افسانه را نشن 

  اد ی. خوشم نممیمثل دوتا مرد باهم حرف بزن رونیب  میپاشو بر _

 . یپولم کن هی یهمه سکه  یجلو ینجوریا

 که بخوام باهاش مردونه حرف بزنم!  نمیب  ینم یمرد _

ب  برنخورد.  هم  اصال  برنخورد،  حاضر    فیک  شتریبهش  از  کرد 

رو به مرگ بود اما    القی. پسرک داشیقالب  یخواهرزاده  یجواب

  گفتیداشتند، م  یاگر واقعاً نسبت خونآورد.    یاز زبان کم نم

 ... فیرفته است، اما ح اشییحالل زاده به دا

با من نامرد حرف بزن. خواهرت   رونیب میخوب، پاشو بر  یلیخ  _

 . خورهیتو رو م یغصه  یول  رهیداره از حال م
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کلمه حرف، نگاهش کرد.    کی  ی مقاومت و حت  ی بار ب  نیاحسان ا 

انگار واقعاً حالش  ستادیخودش را به دستان او سپرد و سرپا ا  .

. دست به کردیحفظ م  یخوب نبود، چون تعادلش را به سخت

 تخت رها گرفت.  ینرده

 . گردمیزود برم یخونه ول رمیمن م ،یببخش خواهر_

را هم نداشت. تنها لبان    شیجان تکان دادن لب ها  گری رها د 

 و سر تکان داد.  دیکش یاش را کمک و پوسته پوسته خش

 . گردمیافسانه جان حواست بهش باشه. من تا شب برم _

احسان نشست. لبخندش   یبازو  یرو  گر،یبار د  کیدست افسانه   

 زد.  ی و مهربان م ی خودمان یادیز
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نباش. برو خونه و خوب استراحت    یچیتو نگران ه  زم،یباشه عز  _

باش.    نجای. فردا سرحال و قبراق اگهی من هستم د  ا، یکن. شبم ن

 ش رو. نه زبونم الل جنازه خواد،یرها خود احسان رو م

زد. دست رها را در دست    یاحسان هم سر تکان داد و لبخند  

را  ش یبه آن بزند. اگر عماد شانه ها یگرفت و خم شد تا بوسه ا

 یآخر ه ی. تا لحظهکردیتخت سقوط م یبود، با سر رونگرفته 

م  گشتیبرم نگاه  رها  به  مکردیو  خودش  داشت    ی.  اما  رفت 

 گذاشت.   یدلش را پشت سر جا م 

را    شی . شانه هاستدینتوانست سر پا با  گری از اتاق خارج شدند د 

گرفت. خودش را به   واریدست عماد رها کرد و دست به د  ریاز ز

خواب   ی به صندل  یسخت نه  که  بود  روز  ده  رساند.  راهرو  کنار 

رها را    ییعمر تنها  کی  یتالف  خواستیخوراک. م  نیداشت و ا

 نشست.  نارشک  اطی. عماد با احتاوردیدر ب جاکی
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  ن یاگه خودت رو از ب  یبا خودت پسر؟ فکر کرد یکرد  کاریچ  _

 ؟ یکن  یبه رها لطف م ،یببر

 .  کردیرا غالف نم زشیدر حال احتضار هم زبان تند و ت احسان 

خواهرت   یبرا یمجبور ی. وقتکشمیدارم جور همه رو باهم م _

هم پدر و مادر، هم عمو و زن عمو، هم برادر و    ، ی هم شوهر باش

مثل    یکی  یشیمونه. م  یاز خودت نم  یزیچ  گهیخواهر و بچه، د

 رها... 

 

از دهانش خارج    ی دهان باز کرد اما احسان اجازه نداد کالم  عماد

 شود. سر درددلش تازه باز شده بود.

 شتری. بافتمیم  یبچگ   ادی  یلی روزا خ  نیعماد، ا  ییدا  یدون یم_

  ی ام بود. کاف داشتم که اسطوره   ییدا  هیکه    ییاون روزا  ادیاز همه  
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  یی با داوقت حسابش  بشه، اون  کیجرئت کنه و بهم نزد  ی کیبود  

ولوت بار موقع برگشتن از مدرسه چند تا از الت  هیعمادم بود.  

  ی ب  یبچه  هیمن    دونستنیمحله جلوم رو گرفتن. همه م  یها

چون مامانم از    شتره، یاز از همه ب  میبیدست و پام که پول توج

تو ک پول گذاشتن  بودن فقط  بود، در  فمیمادر  بلد   هیاز    غیرو 

راحت پوالم رو گرفتن.    یلیبشه. خ  دایپ   فمیلقمه صبحونه که تو ک

  شون زبون  ریز  یلیکار چند بار تکرار شد. انگار پول مفت خ  نیا

  شتیمون، پ بار بعد از چند ماه اومده بود خونه  هیمزه کرده بود.  

بعد که اومدن بهشون بگو عماد    یدفعه  یشون رو کردم. گفتگله

.  ومد یحرفت خوشم ن  ن یاز ا  ادی ند. من زکله بهتون سالم رسو یب

ب باهام  خودت  داشتم  بذار  یای انتظار  رو  حقشون  کف    یو 

رو گرفتن و من همون   جلومچند روز بعد    ی وقت  یدستشون ول

. پولن رو دیرنگشون پر  دمیترس و لرز گفتم، د  یجمله رو با کل
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ک تو  هرچفمیبرگردوندن  بهم    ی.  بودن،  برداشته  هم  قبل  از 

 حد اعتبار داشت...  نیاسمت ا یعن یبرگردوندن. 

کوتاه، سر باال گرفت و با عماد چشم   دارید  نیبار در ا  نیاول  یبرا

 چشمانش را پوشانده بود.  یاشک رو هیال  کیدر چشم شد. 

ش  کله و خانواده  یاز عماد ب  م هیعماد، گال  ییحاال بهم بگو دا  _

 برم؟ ب یک  شیرو پ 

درشت  اشک  قطره  تمام شد،  که  اش  کنار چشمش    یجمله  از 

احسان   د ی. شا دیچک  نییپا از چشم  بود که داشت  عماد  اعتبار 

 یبرا  یجواب  چیانداخت و چشم بست. ه  نیی. عماد سر پاافتادیم

 او نداشت. 

به من زنگ    گهیعماد، به خواهرت و شوهرش بگو د  ییدا  یراست  _

  ی راحت با ارث  الیبا خ  دیتون  ینزنن. بگو احسان مرد. بگو حاال م 
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 یضی. از مردیخوش باش  ده،یکه از خون احسان و رها بهتون رس

 خواهرم دشمن شاد بشه... خوادینگو، دلم نم یچیرها هم ه

سرپا    یگرفت و به سخت  واریکه تمام شد، دست به د  شیحرفها

. با  شدیو زنده م   مرد یصدبار م  اشت، دی. هر قدم که برمستادیا

را گرفت و از   ش ی بازو  رینفر ز  کیزانوانش،    ی شدن ناگهان  یخال

 بلندش کرد.  نیزم

 ... یداداش؟ تو که خودت رو نابود کرد هیچه حال نیا _

ز  یصدا  که  پ   ریشهاب  م  د،یچیگوشش  حاال  گرفت.   یآرام 

  ه یتک  گریراحت بود که د  الشیروز بخوابد. خشبانه  کیتوانست  

 گاهش، باد نبود! 

                       

 وضعش چطوره؟_
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پ   مدارک  از  سر  ز  شی رو  شیشهراد  از  و    نکشیع   ریبرداشت 

داد و    یرا تکان م   شی به افسانه انداخت. افسانه تند تند پا  ینگاه 

عادت داشت استرسش را سر   یکند. از بچگ   یپوست لبش را م 

 کند.  یخال شینوایلب ب

 ن بدبخت رو، خون افتاد. ول کن او _

ثابت نگه داشت.    نیزم  یرا هم رو  شیافسانه صاف نشست و پا  

 خانه خراب کن. یکالفه بود و پر از دلشوره

جوابم رو بده. غده گورش رو گم    ؟یبه لب من دار   کاریتو چ  _

 نه؟  ا یکرده 

 ! یو عجول   یهنوزم همون قدر عصب _

خوش   یمهربان گفت اما افسانه قصد رو  یرا با لبخند  نیشهراد ا 

 نشان دادن نداشت. 
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و از بد روزگار   سهینوینوشتت رو بد خط م   یشونیخدا پ  یوقت  _

 !شهینم نیاعصاب، اخالقت بهتر از ا ی خواهر دوتا ب یشیم

 . دیکش یپوف شهراد

 ی به بحث عوض  میبار من باهات هم کالم بشم و نرس  هینشد    _

 بودن من و شهروز!

برادر هم کالم نشو، فقط دکتر رها باش    هیپس با من به عنوان    _

 برام بگو، باشه؟  تشیو از وضع

  ی لیخ میکردیکه فکر م یراحت. رها از اون التیپوف، باشه، خ _

هم باشه.    یبه پرتو درمان   یازیوضع، ن   ن یبا ا  کنمی. فکر نمترهیقو

رو    ی نظر قطع  د یبا  ستشی وژآنکول  ست،یبا من ن  صشیالبته تشخ 

 بده. 
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پر استرس، حاال   ی. بعد از چند هفته دیکش  ینفس راحت  افسانه

ن  یتوانست کم  یم بزند.  از    زیخمی لبخند  را  تا مدارک رها  شد 

که    ی زد و باالخره حرف  ا یبر دارد که شهراد دل به در  زیم  یرو

 را به زبان آورد.  دادیقورتش م  یآمد و ه ی تا نوک زبانش م یه

امامان و صبا هم    یتا زر  یبا رها صحبت کن  شهی... مشهیم  _

 دنش؟ ید انیب

 ؟ یچ _

شهراد تا    شد یمبل افتاد. باورش نم  ی و رو  د یبلند پرس  یصدا  با

 حد متوقع و پررو باشد.  نیا

دار  یگ یم  یچ  یفهمیم  _ انتظار  رها    یشهراد؟  با  برم  من 

آدم که  کنم  بب  یی ها صحبت  د  هن یرو  خودم هم چشم    دنی که 

 شون رو ندارم؟
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از رها    د ی مامان و صبا با  یکنم افسانه، زر  ی خواهش م  _ رسماً 

با  یعذرخواه ب  ننیبب  د یکنن.  توقع  بال  جاشونیبا  سر   ییچه 

 رها آوردن.   یزندگ

 

به خودش مسلط شود. االن    یهم گذاشت تا کم   ی افسانه پلک رو

 شهراد را هم داشت. یگلو دنی در تیقابل

 ی و دلسوز  یبزدل  یجه ینت  یگوش کن شهراد، تو چند ساله دار  _

به حال رها داشته که حاال انتظار   یچه فرق   ،ینیبیت رو ممسخره 

زر  یدار و  با    یصبا  د  هیمامان  تاث  دنیبار  تحت  قرار   ریرها، 

انداخت  رن؟یبگ رو  رها  سال،  پا  ریز  یتو شش هفت  و    یدست 

  ی به جا  ی هم برگشت  یقت دنبال سرنوشت خودت. و  ی شهروز و رفت

  ی و باعث شد  یمامان داد  یدل به دل زر  یرها باش   یحام  نکهیا
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تن به   کنه،یکه م  یرها، به خاطر صبا، بدون فکر به عواقب کار

شوهرش و    یبرا  اشدهیکه فا   یبده. ازدواج  یازدواج مصلحت  هی

از تنب  ییبا چه روصبا بود و رها فقط شکنجه شد. حاال    ه یدم 

 ؟ یمیخودت هنوز همون آدم پررو و متوقع قد  یوقت  یزنیم  هیبق

برافروخته و خشمگ  شهراد آورد. صورتش  باال  را   ن ی دو دستش 

تلخ و زهرناک    قتیافسانه، گرچه حق  یهابود. حرف اما  داشت 

 شان کرد.هضم یشد به راحت یبود. نم

بتون  قدرنیا  _ تا  بدن  رو  بهت  خدانکنه  افسانه،  نرو    ی تند 

 ! یتازون یم

 دکتر؟ یحرفام اشتباه بود که بهتون برخورد آقا یکجا _

کنم؟    کاریچ  ی ول  تهیش واقعکه همه  نهیجاش، دردم ا  چ یه  _

  ی سرم م  ری. خکنهیرها ولم نم  ی چند ساله عذاب وجدان زندگ
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م. فکر کردم  باهاش، گذشته رو جبران کن  تیخواستم با محرم

  اد یم  رونیزن عموش ب  ردستی کار از اون خونه و ز  ن یحداقل با ا

 . داره یمامان هم دست از سرش بر م یو زر

زن دوم شدنه؟ اونم   یاز نظر تو ارزش رها فقط به اندازه یعنی _

اولش و هوو ا  یزن دوم عشق   ی خواستیم  یجورنیدوستش؟ 

 شهراد؟ یبراش جبران کن

 بلند شد و دستانش را از هم باز کرد.  زشیاز پشت م شهراد

تا آخر عمر دن  ینم  _   ی باهاش زندگ  یاون جور  ایخواستم که 

آبا از    یم. وقتتو شناسنامه  رهیمدت اسمش م   هیکنم. فکر کردم  

شهروز   ی. بچه هامیشیسر و صدا از هم جدا م یافتاد، ب ابیآس

که حق رها    یارثخواست    ی. دلم نمداشتمیرو هم خودم نگه م

 بود، به سارا برسه!
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فکر    فتمیم  ادشیشهروز اونقدر به رها بد کرده که هر وقت    _

 ه؟یاالن تو چه حال کنم یم

حاکم شد. انگار هر دو نفرشان داشتند   شاننیسکوت ب  یالحظه  

 . کردندیزشت برادر بزرگشان فکر م یادی به آخر و عاقبت ز

 شهروز واقعاً عاشق رها بود؟  _

دکترانه   شهراد ژست  آن  از  حاال  پا که  روبرو  نییاش  و    یآمده 

رو رو  کی  یافسانه،  از  لبخند  بود.  نشسته  نفره  تک    ی مبل 

 زد. یصالیاست

ول  _  نبودم  دل شهروز  تو  که  م   یمن  رو  .  دم یدیبرق چشاش 

. تمام عضالت  شدیم   گهی آدم د  هی  د، ید  یرها را م   یشهروز وقت

از   ران،یماه اومده بودم ا  هی  یبار که برا  هی.  دیخندیصورتش م

. شهروز عاشق رها نبود، رها رو  دمید یرفتارش بارها رو م  کینزد
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تند    کمیکه انگار اگه    کردیباهاش رفتار م  یجور  هی.  دیپرست  یم

 !شکنهیباهاش حرف بزنه، م 

باز  یجا  دم،یآره د  _   اد یهاش رو، رو تن و بدن رها ز  یعشق 

به  تونم ی. هنوز هم هست، مدمید   ،یهرحال دکترنشونت بدم. 

 مگه نه؟  گه،ید شهیدکتر محرم حساب م

 . دیبه گردنش کش یدست شهراد

ا  _ خ  ن یگفتن  فقط    ی لیحرفا  تو  افسانه.  از   هیسخته  قسمت 

. یجنس  ماریب  هیبود.    ماری. شهروز بیدونیم  مشکالت شهروز رو 

. ومدینم  شیکه حرف تختخواب پ  یتا وقت  کردیبا رها خوب تا م 

چند سال    مییباهاش کرده بود. دا  مییکه دا  یدرست همون کار

بچه    یلی. من خهداشت همه جا شهروز رو با خودش ببر  یسع

. شهروز از نظر ظاهر شد یم  می به شهروز حسود  ادمهی   یبودم ول
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که    کردیباهاش اونقدر خوب رفتار م  مییبهتر بود. دا  یلیاز من خ

  ی سرش م   ییچه بال  میدیکه فهم  یبهش شک کرد. وقت  شدینم

 ی شناختی. تو شهروز رو ممیشد  شیآورد، متوجه تن و بدن زخم 

بود. تا    ماریذهنش ب  ینبود ول  یپرخاشگر  و   ییافسانه. آدم دعوا

شش سال رها    نیتمام ا  دم،یسارا فهم  یهاکه من از حرف  ییجا

مدت    هیبه خاطر، به قول خودش نابلد بودنش، کتک خورده. بعد  

 یسراغش نرفته و سارا شده مهمون هر هفته  گهیهم شهروز د

 . دوننیهم که همه م  شه یشون. بقخونه 

گرفتم و    ی وقت خودم دستش رو مکاش شهروز زنده بود. اون  _

زریروان  شگاه یآسا  هیبردمش    یم و  تو  که   ی.  رو  مامان    یاز 

  ی شهروز نه تنها زندگ  ن یو باعث شد  ن یکار رو نکرد  نیا  یدلسوز

 . زهیهم بررو هم به  گهیچند نفر د یخودش که زندگ

 شهراد سر به تاسف تکان داد.  
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کار    نیخواستم ا  یمن نم  یکن  یگفتنش راحته افسانه. فکر م  _

نشد، نتونستم.    یرو بکنم. چند بار براش پرونده درست کردم ول

پزشک   هیشدم. شهروز برادر بزرگم بود.    مونیآخر پش  یلحظه 

حت اگه  که  معروف  و  م  ه ی  یموفق  هم    شگاه، یآسا  رفتیروز 

ش نابود شده بود، نتونستم . گذشته دادیاعتبارش رو از دست م

 . رمیرا هم ازش بگ شندهیآ

لحظه به جز    هیشهراد، درست مثل برادرت. اگه    یاهخودخو  _

راحت خودت رو قانع   یجور نیا  ،یکردیفکر م  هیشهروز به بق

که    ی زن  یشهرزاد رو به جا  ای بار، من    هیبود    ی. کاف یکردینم

زندگ  شهروز  با  کن  ی قراره  تصور  دلت    د یشا   ، یکنه،  وقت  اون 

 .یاز اعتبار شهروز بگذر اومد یم

مصلحت    یانداخته بود. تا آخر عمر شرمنده  نییرا پا  شهرادسرش

 دانست. یرا خوب م نیماند. ا یاش مبرادرانه یشیاند
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رها رو تو   ران،یشهروز اومدم ا  یجنازه   عییتش  یکه برا  یروز  _

نگاه اول نشناختم. شکسته نشده بود، کالً عوض شده بود. انگار  

جا با  یبه  که  بود  رها  نداشت.  شد یمدفن    دی شهروز،  روح   .

از اون روز    یحس  چی. اصال هدیخندینم تو صورتش زنده نبود. 

از خودم بدم اومد. هزار بار تا اون موقع رها و    ی از هر وقت  شتریب

دونستم    ی مختلف تصور کرده بودم. م  تیشهروز رو تو هزار موقع

وقت ه  ازشین  یپا  یشهروز  باشه،  .  فهمهینم  یچیوسط 

مامان گفته بود که چند بار کار    ی. زرزنهیکتکش م   دونستمیم

ب به  کاردهیکش  مارستانیرها  بودم.  دور  من  بر   ی.  دستم  از 

 . اومدینم

 .کردیفرق نم   یچیهم ه یاگه بود _

 ... د یشا دونم، ینم _
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شده  یزر  _ له  طحال  از  بهت  چ  یمامان  از   یزیرها  گفت؟ 

  یا هم براه  نیالبته شک دارم دونستن ا  ؟یچشمش چ  یزیخونر

که همه   ی . تو عادت کردیبکن  یحرکت  ه یکه    شد یم   لیتو دل

 !یکن هی رو توج زیچ

برد و سر تکان داد. جوابش مشخص   ش یموها  انی م  یشهراد دست 

 اش شده بود. دست خودش و خانواده یچه یرها باز یبود. زندگ 

 دونن؟یم یزیرها چ ی ضیمامان و صبا از مر یزر _

کرد به خاطر    ی . صبا فکر مشدیگفتم. باورشون نمآره، بهشون    _

 . گمیم نارویبهش عذاب وجدان بدم، دارم ا نکهیا

  ی . بهتر از هر کسشناستتیحق داره، به هر حال چند ساله م _

 !ینابود کردن آدما با زبونت رو دار تیکه قابل  دونهیم

 نه؟ ،یداریپروندن برنم کهیتو دست از ت _
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 نپرونم؟  کهیکه من ت یبرداشت  اتینامردمگه تو دست از  _

تخس و زبان دراز بود. گوشت   ی ادیخنده اش گرفت. دخترک ز 

نشود. سر    دهیبه باال کش  شیدندان برد تا لب ها  ریگونه اش را ز

 تکان داد. 

 از دست تو؟ کشهیم  یچ درضا،یحم چارهیب _

بود. از   درضاینفر تو جمع ما خوشبخت شد، حم  هیاتفاقاً اگه    _

 اومد؟  یم رشین بهتر کجا گم

 

اش را کنترل کند. به قهقهه افتاد. در  نتوانست خنده  گرید  شهراد

افسانه هم تنگ   یزبان دراز   یکرد که دلش برا  یدل اعتراف م

شد، شهروز   یزبانش م   شیاو و ن  فیکه حر  یشده بود. تنها کس

شهروز حت  یبود.  حاال  خدا    ی نم  یکه  صفت  گذاشتن  دانست 
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است    امرزیب درست  اسمش  شکنجه  ا یکنار    شترش یب  یباعث 

 محسوب شود. امرزیخواهد شد؟ محال بود شهروز خدا ب

لوزه  یچ  _ که  االن  تا  ب  یشد؟  بود  زده  بست    رونیسومت  از 

 ؟یدفعه چرا پکر شد هی. دنیواسه خند یدهنت رو باز کرد

 . دیکش یشهراد آه بلند 

 کشه؟یعذاب م یلیشهروز خ ی کن یفکر م  _

که نداشت. از همه مون مهربون تر   یبگم؟ شهروز ذات بد  یچ  _

  کردیبود. من مطمئنم اگه مامان قبول م  مار یو دلسوز تر بود. ب

داره، االن نه با اون    ی به درمان درست و حساب  ازیکه شهروز ن

نه عذاب وجدان    ذاشت،یفضاحت داغ خودش رو، رو دلمون م

 .میرها رو داشت یزندگ

 شد، افسانه از جا برخاست.  یکه طوالن شاننیسکوت ب 
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من برم خبر خوش رو به احسان و رها بدم. فکر کنم    گهیخب د  _

 کمکش کنم حاضر بشه.  دی انجام شده باشه. با  صشمیترخ  یکارها

تکان نخورد. نشسته بود و متفکرانه حرکات او   شیاز جا  شهراد

راز   ک ی  ای حرف ناگفته،    کیجمله،    کینظر داشت. انگار    ریرا ز

 کرد.   یم  ینیدلش سنگ یمگو رو

 خوام سارا رو عقد کنم!  ی م _

به    ازیجمله ن  نیدرک ا  یهوا خشک شد. برا  یدست افسانه رو 

 داشت.   حیتوض یکل دنیشن

 ؟یچ_

 . ستادیو سرپا ا دیکوب شی هادستانش را به ران  شهراد

 خوام سارا رو عقد کنم! یگفتم م  _

 مامانه؟  یزر دیدستور جد _ 
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خواسته   _ اتفاقاً،  صبا    ینه  نظرم  به  بود.    یگوشمال  هیخودم 

 رو که با رها کرده پس بده.  یتقاص کار دی داره. با ازین کیکوچ

قدم  دق  یافسانه  و  رفت  اشهر  یروبرو  قاً یجلو  تفاوت  ستادی اد   .

قد کوتاه باشد، نه، افسانه    ادیشهر را ز  نکهینبود. نه ا  اد یز  شانیقد

 .گرفتیزنان بلند قامت قرار م یدر زمره

 ؟ یدیرس جهینت نی و به ا یوقت چقدر فکر کرداون _

رو   یشدم اسم زن  یقدر که آخرش راض. اونادیز  یلیخ  اد،یز  _

 م!تو شناسنامه ایکه ازش متنفرم، ب

  هیاونم    ،یاریسر زنت هوو م  یشهراد. رسماً دار   نیا  وونهیتو د  _

  هی  یو اسمش رو گذاشت  هیچه جونور  یدونیزن مثل سارا که م

ب  گمیم  ک؟یکوچ  یگوشمال نکن!    ایداداشم،  فکر  اصالً   هیتو 

و هر   تیبذار تو ج  یزهرمار  ،یکوفت   ،ی سم  ،یمرگ موش  ،ییدارو
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باال    ات یدوروبر  ا یبه خودت    یک ابرو، خالصش    چشمتونگفت 

 کمتره.  یلیکن، از ذره ذره کشتن دردش خ

اش نگه داشت. چانه   یو آن را رو  دیبه صورتش کش  یدست  شهراد

شدند که رنگشان به    یاش فشرده مچانه  یرو  یانگشتانش جور

 . زدیم یدیسف

 ود! مون دروغ گفته بصبا به همه _

  نیک دروغ گفته که حکم قتلش رو امضا کرد یزیراجع به چ _

 ؟ یجناب قاض

رها رو عقد کنم، دروغ   نکهیدر کار نبود. صبا از ترس ا یبچه ا _

رو نجات    شیزندگ  ینجور یخواست ا  یسرش م  ریگفته بود. خ

 بده. 
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نداره،   یارزش  چیبراش ه  تیکه واقع  یکرد! به آدم  یخوب کار_

خونه از طرف من دستاش رو ببوس. به    یدروغ گفت. رفت   دم یبا

از چنگش درش    ی تا کس  شی به زندگ  دهیزن. چسب  گنیم  نیا

تحفه است. همه    یلیشوهرش خ  کنهی. به هر حال فکر مارهین

 ! میجنس بنجل بهش انداخت دونهیدنبالشن، نم

که    ی شیم   ی بار از صبا شاک  ه یافسانه؟    ی تو االن کدوم طرف  _

ا رو  رها  دار  ینجوریچرا  که  هم  حاال  کرده،  صبا    ینابود  از 

رو    فم ی. موضعت رو مشخص کن تا منم تکلیکن  یم  یطرفدار

 بدونم. 

از رو درس تصم  فیتکل  _   س، یبنو  یکبر  میتو معلومه. سه بار 

 شد.  یبرات درس زندگ  دیشا

 را محکم فشرد. شیها قهیشق شهراد
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 هیخواهشا خواهشا خواهشا افسانه.  شمیدارم از دستت خل م _

 برو سر اصل مطلب.  هیو کنا  کهیبار بدون ت

از حرفام   یزی سر اصل مطلب، هرچند شک دارم چ  رمیباشه م  _

  هیبه    نم، یبیتو شهروز رو م   ی. گوش کن شهراد، من وقت یبفهم

که به    ی. ارثهیوراثت  ست، ین  ی. شعور اکتساب رسمیمهم م   جهینت

و شهروز   نرس  هیتو  خداونددهیذره هم  به  اگه   ی.  شهراد،  خدا 

  گه یهم رد شده، د  تمهشناسنا  ی کیاز سارا از نزد  یبفهمم اسم

معرفت    یب  یکه هست زنته. به خاطر تو  ینه من، نه تو. صبا هرچ

با پسر عموش رو به هم زد و از خانوادش طرد شد. پس    شینامزد

نکن. بچسب به   دین رو از خودت ناامبار م  هی  نیبار، فقط هم  هی

 کنن.  دایهم خودشون راه خودشون رو پ  هیو بذار بق تیزندگ

به چشمان دودوزن شهراد   رهی خ  یاکه تمام شد لحظه  حرفش

 را بفهمد.  نشیجمالت سنگ  یتا شهراد معن  دیکشیماند. طول م
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 . ادیحال ب گرتیتازه دم بخور، ج یچا هیدختره،   ایب _

گرفت و به طرف   شیروبرو  یبا ینه چندان ز  یرها دل از منظره 

 روزها موهبت بود. نیافسانه برگشت. حضورش در ا

 ممنون افسانه جون، زحمت شد برات. _

 کج کرد.  ی رفت و لب یاغرهافسانه چشم 

 خواد یدلم م   یکن  ی جمع کن خودت رو، با من که تعارف م  _

 بزنمت.

 کنار رها نشست. یصندل ی گذاشت و رو زیم یرا رو ینیس 

احسان هم    یپاره کردن؟ صدا  کهیتعارف ت  قدر نیا  ی چ  ی عنی  _

 ؟ ی کنیم تیاون طفلک رو اذ یدر اومده. واسه چ
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کنم. احسان به خاطر من از کار   تیرو اذ  یکس  خوامیمن نم  _

  نیدونم ا  ی من م  ی ول  گه،ینم  یزیافتاده. خودش چ  ش یو زندگ

هاش رو داده به دوستاش. دوست ندارم به    فتیاز ش  یلیمدت خ

 لطمه بخوره. شیشغل تیموقع

 گفت و سر تکان داد.  یاافسانه پوف کالفه 

عادت زشت رو از سرت بنداز رها. بذار هرکس اونجور که   ن یا  _

همه نکن. احسان با    یکنه. خودت رو فدا  ی زندگ  هی خودش راض

روزا   ن یکنار تو بودن حالش خوبه، خوب اجازه بده کنارت باشه. ا

نم  گهید مشهیتکرار  صالح  خودش  که  جور  اون  بذار    دونهی. 

 ش نکن. گناه داره بچه به خدا. خسته  اتیبرخورد کنه. با لجباز
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حالم  گهیمن و مشکالتم شده. شکر خدا االن د ریماهه درگ هی _

به بودن با هم    دی برگردم. با  یعاد   ی کم کم به زندگ  د یبهتره. با 

 . میمزاحم هم باش ستی. قرار نمیعادت کن

 شل تر کرد.  ی رها را کم یدست دراز کرد و گره روسر افسانه

نگات    شم،ینبند. من دارم خفه م  ینجوریرو ا  نیتو رو خدا ا  _

 کنم.  یم

ا   گونه  وسواس  شکل  به  باز  کش   یروسر  یرها  جلو    یول  دیرا 

 محکم کردن گره را به او نداد.  یافسانه اجازه

که احسان دل تنها    یکن   یکارا رو م  نیرها. هم  گهی ولش کن د  _

بشه،   یعاد  زی وقتشه همه چ  یکن  یگذاشتنت رو نداره. اگه فکر م

خسته نکن. الزم   یخوب تو رفتارت هم نشون بده. خودت رو الک

  یحالت. راض  نیبا ا  یانجام بد  ییخونه رو تنها  یهمه کارا  ستین
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بگ  یستین م   ره،یبرات کارگر  الاقل    ی ول  ستین  یشکلباشه  بذار 

  ی . نذار وقتهیکاف  یغذا درست کن  هیخودش کمکت باشه. تو فقط  

 بمونه. شتیاز خونه، تا برگرده دلش پ  رونیب رهیم

 سر تکان داد.  رها

 . دمیانجام نم نیسنگ یکارها گهیباشه، د  _

لبخند  رضا  یافسانه  سر  پا  ی تیاز  رو  یزد.  را    ی پا  یراستش 

 را در دست گرفت.  شیچا وانیچپش انداخت و ل

 ه؟یچ ی ت واسه زندگبرنامه _

 ؟یاچه برنامه _

م   _ کاره.  منظورم  دن  یخوا  یبرنامه کودک،  آخر  تو خونه    ایتا 

 ؟یبمون
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است، اونم    ختهیما کار ر  یانگار واسه رشته   یگیم  یجور  هی  _

  ی کن  دا یپ   ی کار درست و حساب  هی  یسن! مگه تو تونست  نیتو ا

طرحم رو هم    یمن تازه بدترم هست. حت  طیکه من بتونم. شرا

 نرفتم. 

با   _ حتماً  پ   هی  ایب  مارستان؟یب  یبر  دیمگه  خودم   ش یمدت 

 . میکن ی م یگهیفکر د  هی ومد،یمشغول شو. اگه خوشت ن

 ...یدلسوز یاز رو ای یخوایواقعاً کمک م  _

.  یومدیساله آموزشگاه ن  هیتو    ؟یحرف مفت نزن. کدوم دلسوز  _

آوردم. تو اگه کمک    دیجد  یرشته و مرب  یعوض شده. کل   یلیخ

از صفر باهات    ستیبرام. حداقل الزم ن  شهیم   ی عال  ی دستم باش

 . یریگ یم  ادی رو زود  ی کار کنم، همه چ
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  شنهادیدر سکوت نگاهش کرد. داشت خوب و بد پ   یالحظه  رها

آنقدر خوب و وسوسه   شنهادشی . هرچند ظاهراً پ دیسنج  ی او را م

 گرفت.  یرادیکننده بود که نشود از آن ا

 . امیب  تونمینم یزود نیبه ا  ی ندارم ول ی باشه، من مشکل _

 شتر یکه ب  دیع   کیسرکار. نزد  ا یفردا ب  نیمن که نگفتم از هم  _

. هم آموزش ها معلومه، هم استادا.  میدار  یپز  ینیریش  یکالسها

  م ینیتا بب  یایم  یدوماه آموزش  یکی.  شهیم  ی عال  یایب  دیبعد ع 

 نه؟ ای  یکار کن یخودت دوست دار

البته اگه باز احسان    ه،یمن هم عال  ی باشه که برا  ینجوریاگه ا  _

 مخالف نباشه. 

خالف کار کردنت  راحت، من باهاش صحبت کردم. م  الت ینه خ  _

استقبال کرد. کل  یلیاتفاقا خ  ست،ین و شروط هم    ی هم  شرط 
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ا از   ترن یخواهر جونش سنگ  دی بود که نبا  نیگذاشت که تهش 

 و مالقه بلند کنه! ریکفگ

شد. حالش روز به روز    یچا  دنیزد و مشغول نوش  یلبخند  رها

  ر یاز س  تیاز رضا  ی. روز قبل پزشکش با نگاه خرسندشدیبهتر م

ا  یماریب از  هم    ی به پرتو درمان  ازین  گریکه د  نیاش گفته بود. 

که با    یبه صورت مرتب تحت نظر باشد. کار  دی و فقط با  ستین

حساس محال    شیب  تیوجود  احسان،  حد  گوش   بوداز  پشت 

 .فتدیب

 بهت بگم.  خواستمیهم م گهید زیچ هی _

پ   شتریکوچکش را ب  یرها پتو  اسفند    ل ی. اوادیچیدور خودش 

سوز کم   نیاو تاب هم  فیسرد نبود، اما بدن ضع  ادیبود و هوا ز

و    زیتراس کوچک خانه شان، م  یهوا را هم نداشت. احسان برا
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گل و گلدان بخرد.   یهم کل  دیع   یبود. قرار بود برا  دهیخر  یصندل

  ی الک الیبه فکر و خ وقتش تا رها مشغول شود و  کردیهر کار م 

 نگذرد. 

 ؟یمامان خبر دار یکنه از شهراد و زرشده باز؟ ن یچ _

 سر باال انداخت. افسانه

وقته با اونا کار ندارم. راستش امشب مهمون   یلینه بابا، من خ  _

 .یدار

 هست حاال؟   یمهمون؟ ک _

 و...  درضایحم _

 اش لب زد.کرد و بعد در ادامه جمله یایسکوت نسبتاً طوالن 

 مهراب. _
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سخت  رها حت  یتکان  بود  ها  مدت  مهراب   یاسم  ی خورد.  از 

کم کم به باال حالت    شیحدود هفت سال. لبا  دیبود، شا   دهینشن

 .دیگرفت و چشمانش درخش

 مهراب؟! _

در   یانگار نه انگار دار  یکن  یسوال م   یجور  هیآره بابا مهراب،    _

 . یکن یمورد مهراب خودمون صحبت م

 دمش؟ ی دچند وقته ن یدون یتعجب کردم. م  یلیآخه خ _

با شهروز رو   تتیکه خبر محروم  ی. درست از روزدونمیآره م  _

 . یبهمون داد

  ش یاز حد موها   شیب  یاش ور رفت. کوتاه   یرها باز با گره روسر 

عادت    سوانشیخواست تا به نبود آبشار گ  یداد. وقت م   یآزارش م

 کند. 



 

669 
 

ظلم رو به محراب کردن. پسر    نیشتریشهروز و شهراد بعد تو ب  _

ر  یکل  چارهیب برنامه  خودش  پ   ختهیواسه  بهت  تا   شنهادیبود 

 ازدواج بده! 

وقترید  یلیخ  د،یجنب  رید  _ عالقه  ی .  حلقهاز  که  گفت   یش 

 شهروز تو دست من بود.

حم  _ و  شهراد  اگه  اومد.  در  از خجالتش  خوبه    درضایشهروزم 

 ته بود. رو کش چارهیجلوش رو نگرفته بودن، پسر ب

 :دیو متفکرانه پرس دیکش یقیآه عم رها

بعد از هفت   شهیباورت م   د؟یکش  نجایشد که کار ما به ا  یچ_

هنوز باور نکردم    ومدم؟ین  رونی سال من هنوز از شوک اون اتفاقا ب

 کرد؟  یفیکث یکه شهراد باهام چه معامله
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من هنوزم   ی مامان بد کردن درست، ول  یشهراد و شهروز و زر  _

  د ی. نبایکه جواب مثبت رو به شهروز داد  یتو بود  نیا  گمیم

 . یدستشون باش یچهیباز یکرد یقبول م

 زد و شانه باال انداخت. ی رها لبخند تلخ 

داشت  _ من    کاریچ  یانتظار  تسل  هیکنم؟   یخواسته ها  میعمر 

کردنم    تیباعث اذ  لیدل  شهیاون هم  یجور واجور عادله بودم ول

. هر بار  هاشی ریکنار اومدم. با تمام سختگ  ی داشت. با همه چ

که نکنه    دیلرز  یتن و بدنم م   ومد، یم  شیکه بحث خواستگار پ 

داد    یاجازه نم   سولکنه و نتونم جلوش واستم. ر  یسر خود کار

نشون   یخود  ه یبود که    یی . تنها جاارهیازدواج بهم فشار ب  یبرا

ا  یم تا  پ ک  نیداد.  شهراد  بحثش  خودم   شیه  رو  شهراد  اومد. 

اون روزا    شد روش گذاشت  ینم   یرادیو ا  بیع  چی. هخواستمیم

 یکفش که احسان حق نداره برا  هی  یعادله پاشو کرده بود تو
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  یرو بره تا مشکل شیزودتر سرباز خواستیدانشگاه اقدام کنه. م

نم نمونه.  شون  مهاجرت  هم  تونستمیواسه  به  کنم   نیقبول 

ه  ینده یآ  یراحت عادله  بندازه.  به خطر  رو    یبرنامه  چیاحسان 

  ی که نازل  لیدل  نیبره، اونم به ا  خواستینداشت. فقط م  یخاص

 قصد مهاجرت داشت.

 ادامه داد.  یشخندین با

بار باهاش مخالفت    نیاول  ی! براهیکار با کالس  ی لیخ  کردیفکر م_

باهاش    یثبت نام کنکور. کل  ی راکردم. خودم احسان رو بردم ب

هم درست  کار  که  بشه  قانع  تا  کردم  وقتنهیصحبت  عادله    ی. 

  گه یخودم به رسول گفت د یخونه شد محشر کبرا. جلو د،یفهم

با   ینم تو خونه تحمل کنه. گفت  رو  هرچه   د یتونه حضور من 

شد، منم    تری بحث شهراد که جد  یمعلوم بشه. وقت  فمیزودتر تکل

نکنه.   یبا رسول صحبت کردم. ازش خواستم پشت احسان رو خال 
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عمر جنگ    هیباهاش معامله کردم. من خسته بودم. از    ییجورا  هی

خسته بودم. حاضر بودم هر جا باشم، به جز   جهینت  یب   یو دعوا

خوشحال تر بود.   شهیعادله از هم  ،یستگاراون خونه. شب خوا

راض هم  دبود  یرسول  انگار  سنگ  هیاشت  .  دوشش    نیبار  از 

 یمن بودم. من بودم که اگه م  ن،ی. اون بار سنگشدی برداشته م

آ م  یندهیموندم  نابود  اون شدیبرادرم  تو  بودنم  که  بودم  من   .

 جور . هررفتمیم  دیخونه فقط باعث دعوا و جنگ اعصاب بود. با 

شهراد    یاز خانواده  یکه بود. هر جا که بود. اگه اون شب خبر

رام   یکه جلو  یپسر  نیفرداش خودم به اول  د یشا  شد، ینمهم  

 اون پسر مهراب بود.  دیدادم، شا  ی م شنهادیشد پ  یسبز م

 از زندان عادله بهتر بوده انگار؟ یلیباشهروز خ ی زندگ _

 زد.  یرها تلخند 
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بد  _ آدم  ا  یشهروز  خودتم  م  نینبود.  خوب  اتفاقاً  یدونیرو   .

اون   یموقع بود  خوب  مکه  دلت  که  بود  خوب    خواست یقدر 

  د یدریتن و بدنت رو م  ی. جورش یبه حال بد  یوا  یول  ش،یبپرست

 اصالً آدم باشه!  یکردیکه شک م

افسانه کف    د،یچیبه دور خودش پ   شتریرا ب  ش یها که دست  رها

 . دیاش کوب ی شانیدستش را به پ 

و دارم ازت در    نجایسرما آوردمت ا  ن یمن چقدر خنگم؟ تو ا  _

داخل. االن    میپرسم. پاشو... پاشو بر  یمورد خاطرات خوشت م

 .زنهیو به جونم غر م  ادیاحسان م

ز  دست از    هینشست. درست خط بخ  شی پهلو  ی پتو، رو  ریرها 

به   متیاز صدها غن  یکیتنش جا مانده بود.    یکه رو  یزشت  یها
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هش با شهروز. از جا برخاست نه چندان کوتا  یجا مانده از زندگ

 و جلوتر از افسانه به طرف در قدم برداشت.

 ان؟یم  یو محراب ک درضایحم یراست _

به ساعت آن    یاش را فشرد و نگاه   یکنار گوش  یافسانه دکمه 

 انداخت.

 .شهیم  داشونیپ  گهی دو ساعت د  یکی _

 درست کرد. یشام حاضر هی شهیخوبه، پس م _

 باال انداخت و مغرورانه گفت:  ییافسانه ابرو 

 ؟یچه غم دار ،یت دارسرآشپز تو خونه  هی یمعلومه، وقت _

پ   تنش  دور  را  دستانش  دادو  تکان  سر  شانهدیچیرها    ش یها. 

 بود.  لیثق یادیخاطراتش ز ییشده بود. گو نیسنگ
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شد. هراسان دو طرف    زیخ  میتخت ن   یدر، رو  یبلند شدن صدا  با

  ی موها  خواستیدلش نم  چیکرد. ه  کیاش را به هم نزد  یروسر

. در اتاق باز شد و احسان سرش را از  ندیبب  ینداشته اش را کس

 آن داخل آورد. یال

 رها جان؟  یداریب _

رو  نیتر  مهربان را  ممکن  نم  یلبخند  نشاند.  خواست   یلب 

 شود. شترینزارش ب افهیق دنی او، با د یخستگ

 . دارمیب زم،یتو عز ایب _

برم    د ی . باخوادی. افسانه کمک منمتیدراز بکش، فقط اومدم بب_

 .ششیپ 

 بلند شدن، گفت:  نیرها ح 
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به    یافسانه، خوبه بهش گفتم اگه کمک خواست  نیاز دست ا  _

 ! ره؟یبه کار بگ خوادیتورو م  یخستگ نیخودم بگو. با ا

 . د یاو گذاشت و غر ینه یس یدست رو  ،یظیاحسان با اخم غل 

. تو یکن  یم  نیبه شعورم توه  یدار  ینجوریدراز بکش رها، ا  _

دار  ،ی من  ینگران خستگ انتظار  ا  یبعد  با  تو  اجازه بدم    ن یمن 

  ی قبل از هر کس  ریبگ  ادی  ؟یافسانه کار کن   یپابه پا  یحالت بر

غذا    م،یبکن  یکار  می. من و افسانه اگه نتونیبد  تی به خودت اهم

 به فکر خودت باش.  قط. تو فمیدیسفارش م رونیرو از ب

 اما...  _

 اش گرفت.  ینیب ی انگشت اشاره اش را جلو احسان

شهروز   یهانگو. نذار فکر کنم مسبب سواستفاده  یچیه  س،یه  _

 .یو عماد از تو، خودت بود
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 یم  یزینه چ  گری. ددیتخت دراز کش  یرو  یحرف  چیه  یرها ب  

  یی . رفته بود به گذشته ها، گذشته هادیشن  یم  یزیو نه چ  دید

و سع  چیجز درد ه  شیروزها  یلیکه خ   ی نداشت. چشم بست 

رفتارش باشهروز از آن اول اولش چطور بود.    اورد یب  اد یکرد به  

که با هم    ی ماه  د. چنیداشتنشهروز مهربان بود، مهربان و دوست

بهتر بودند،  که    یروزها  نینامزد  بود  خوب  آنقدر  بود.  عمرش 

زود شهروز صاحب تمام قلبش شد و شهراد و خاطراتش   یلیخ

که  خوب بود، خوب    زیشده بود. همه چ  یگان ی از آن با  یاگوشه 

  کیشان. شهروز با او مانند    ی. البته تا قبل از شب عروسی نه، عال

  شد، یم  ی به او تند  ی که اگر کم ی. پرنسسکردیپرنسس رفتار م

. رفتار عادله هم در آن دوران بهتر شده ندیممکن بود صدمه بب

از او    ینداشت. شهروز بد زهر چشم  یجرات بدرفتار  یعن یبود.  
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رفتار بد    یده دم حجله، مصداق واقعکشته ش  یگرفته بود. گربه

 عادله با رها بود. 

 

                       

 ... یریبگ اد یدرست نگاه کن تا خوب _

بوس   گفت مشغول  جور  دنیو  شد.  ب  یسارا  را  لبان   نیلبانش 

م اش  م  یمردانه  و  م  دیبوس  یگرفت  م  دیمک  یو  انگار    ی که 

بود. دلش    یامشمئزکننده  یخواست آن ها را از جا بکند. صحنه  

پتو پنهان کند.    ریخواست به اتاقش پناه ببرد و سرش را ز  یم

 نداشت.  ی لطف چیکه اونبود، ه  ی شوهرش با زن یعشق باز دنید

 اش، سارا شروع کن...  هیسراغ بق میحاال بر ؟ یگرفت ادیخوب _
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وق  در سوال  سر  حانهیجواب  تنها  پشت    یاش،  سارا  داد.  تکان 

طلبکارانه برخورد    ینازک کرد و رو برگرداند. جور  شیبرا  یپلک

شده   زانیاو بود که از گردن همسر سارا آو نیکرد که انگار ا  یم

  ی کرد. دلش کنج دنجش را م  یو لمس م  دیبوس  یم  دانهیق  یو ب

جرات پلک زدن نداشت. دست شهروز   یکه حت  فیخواست اما ح

نوازش چند ساعت قبلش متورم   یبود. هنوز جا  نیسنگ  یادیز

 بود.

بهتر  نیآفر_ تو  خوب،  عال  ، ینیدختر    ی جور  نیهم  ه،یهوووم، 

 ادامه بده... 

رفت و    ی معشوقه اش م  یبا چشمان بسته قربان صدقه    شهروز

 او... 
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پلکش    یاز گوشه    یسد چشمانش شکست و قطره اشک  باالخره

شده بود. شهروز   ریاما د  دیچشمش کش  ریسر خورد. فوراً دست ز

 و چشمانش به خون نشست. دهیآن قطره اشک را د

بهت گفتم حق    ؟یزیر  ی اشک م  یتو باز دار  ؟یکار کرد  یچ_

بودم    یچشمت با کس  یاگه جلو  ی گفتم حت  ، یکن  هیگر  یندار

از   اد یم  . گفتم بدم یاریو خم به ابروت ن  ی نگاه کن  ، یواست  د یبا

 زرزرو و فضول... یزنا

آه از نهادش   د،یچیبلندش که دور دست شهروز پ   یادیز  یموها

کرد.   یرا مردانه کوتاه م  شیبلند شد. اگر جراتش را داشت موها

 درد داشت.   یادی بلند، ز یموها نیشدن ا دهیکش

 نگفتم؟  ا ینگفتم؟ گفتم   اینگفتم؟ گفتم   ا یگفتم _
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 نی. سرش سنگدیکوب  یم  نیسرش را به زم  یو ه  دیپرس  یم   یه

و گوش    ی نیشد. خون که با فشار از ب  ی نحس او دور م  ی و صدا

لبانش،    یتار شد. لبخند رو  ری زد، صدا قطع و تصو  رونیب  ش یها

ش  یی رها  یشاد شر  ش  یزندگ  طانیاز  بود.  م  یطانیاش    ی که 

 کرد و بعد دنبال درمان درد او بود.  یشکست، خرد م  یم   د،یکوب

ا  یشد  یچ_ توام!  با  رها  زدم   ه؟ی خون چ  نیتو؟  آروم  من که 

 پاشو خودتو لوس نکن...   ست،یاولت که ن یدختر! دفعه 

را   یخواست که باز  یرها را در آغوش گرفته و ملتمسانه م  سر

 ، یبه قول شهروز باز  نیخواست ته ا  یتمام کند. و رها از خدا م

هما  نیهم و  که   نیالن  اش  برهنه  شوهر  آغوش  در  باشد.  جا 

 بود.  گرید  یبا زن یقبل سرگرم عشق باز یلحظه ا
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ببرمش    اریهرزه، برو لباساشو ب  یکن  یمنو نگاه م  یچرا واستاد_

که من عاشقتم؟ هزار   ی دون  ی. م ا ی.. رها چشماتو نبدمارستانیب

 . رمیم یمنم م  ی بار بهت گفتم اگه تو نباش

                       

. تمام تنش به عرق نشسته و لرزان د یاز خواب پر  ی بلند  ن یبا ه 

بود. لباسش به    یتلخ  یادیز  ی ایبود. شب ازدواجش ورود به دن

چسب دلش    دهیتنش  طوالن  ک یبود.  اما    ی م  ی حمام  خواست 

که فعالً    دادینشان م  د،یرسیش م به گو  رونیکه از ب  ییصداها

خورد و بعد از    یآب م  یوانی. لاندازدیفکر به آن را از سرش ب  د یبا

نم  ضیتعو کرد.  را  اتاق  از  خروج  قصد  منکر   یلباس،  توانست 

به جانش افتاده بود.    نیریجور اضطراب ش  کیاسترسش شود.  

از لطف   یخال  توانستیو به خصوص مهراب نم  درضایحم  دنید

 نه یآ  یبود. جلو  مشیباشد. مهراب بازمانده از خاطرات خوش قد
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پا  ی نگاه  تا  بود.    زیانداخت. ظاهراً همه چ  ش یبه سر  راه  به  رو 

به تنش نمانده    یگوشت  ی عنیلباسش نه چسبان بود و نه کوتاه،  

  ینم  ده یهم د  ش یتار از مو ها   کیبود که لباس به آن بچسبد.  

موها البته  کشنداشته    یشد،  زحمت  خط    دنیاش.  و  ابروها 

بودند.    امدهیهنوز در ن  شی بود. مژه ها  دهیچشمش را افسانه کش

اش  برآمده  یهابود. نه از گونه   یرنگ و مهتاب  یچهره اش هم ب

  دی با  کند  نهیو دل از آ  د یکش  یآنها. آه   یبود و نه از سرخ  یخبر

او را    یگذشته  یچهره  درضای بود که محراب و حم  ی م  دواریام

و آن    دیکش  قیداشته باشند. پشت در چند نفس عم  ادیخوب به  

اتاق، درست رو     ی کوچک خانه باز م   ییرایپذ  بهرا باز کرد. در 

در    یصدا  دنیبودند و با شنکه االن چهار نفر نشسته   ییشد. جا

 بود.  شد،یکه از اتاق خارج م یحواسشان به شخص

 سالم... _
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 شوکه شده بود.  ییاب که گوبه جز مهر ستادندیهمه سرپا ا 

 شااهلل؟ان یسالم رها جان، بهتر _

 سرتکان داد. درضایحم یبرا 

مزاحم شما   دیممنون، بهترم به لطف شما و افسانه جان. ببخش  _

 هم شدم. 

 یکار  میخانوم؟ تو خوب باش ما از خدامونه بتون  هیچه حرف  _

 . می انجام بد

 .نستای سرپا وا ادیرها جان، ز نیبش  ایب _

  دی کنم حالم با  ی فکر م  ی کن  ی که م  ینجوریخوبم به خدا، ا  _

 ... باشه

 سالم...  _
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کلمه را بر زبان آورد. مشخص بود    نیا  یاخفه  یمهراب با صدا 

سخت بوده است.    شیهم برا  ی چهار حرف  یکلمه  نیگفتن هم

ه اجتماع   چیمهراب  روابط  دل  یقو  یوقت  هم    لشینداشت. 

 بود که پشت سر گذاشته بود. یسخت یکودک

 ؟ یسالم آقا مهراب، خوب _

 ی مهراب گل انداخته بود. انگار نه انگار که داشت دهه  یها  گونه

  ش یبرا  دارید   نیهم ا  دی . شاکردیم  یاش را سپر  یچهارم زندگ

 بود.  زیبرانگ جانیه یادیز

 ؟یممنون رها جان، شما خوب _

 سالم...  _

از پشت    ،یاسالم زنانه  یبه او بدهد. صدا  یوقت نکرد جواب  رها

رشته  دختر  یسرش،  کرد.  خارج  دستش  از  را  حدود    یکالم 
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بود. در    ستادهیا  یبهداشت  سیسرو   یدو ساله، جلو  یکیو    ستیب

چهار ساله را در دست    ایسه    یدختر بچه  کیکه دسته    یحال

بود که    قیدق  یاداشت. لحظه از آن  نگاهش کرد. سنش کمتر 

ب در  را  او  قد  نی بتواند  به    میدوستان مشترک  .  اوردیب  ادیشان 

شد، دخترک حس کرد الزم است خودش   یسکوتش که طوالن

 آورد.  ش یکند. فاصله را کم کرد. دستش را پ   یرا کامل معرف

 جان.... همسر مهرابامهیمن مهد _

تر از آن بود که بتواند ظاهر را حفظ کند. دستش را با  شوکه رها

نم  ی طوالن  یتعلل برد.  روبرو  یجلو  دختر  از   ش یتوانست چشم 

 ی چرا انتظار داشت مهراب بعد از او گوشه ا  دانستی. نمردیبگ

 نداشتن او را گرفته باشد؟  ینشسته و در خلوتش عزا

 خوشبختم...  زم،یسالم عز _
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آورد، او   ی کلمات را بر زبان م  نیو ا دیخند  یکه م  یاً زنمطمئن 

دخترک گم شده بود.    ی پر و چشمان عسل  یابروها  نینبود. او ب

حبس    زد،یشان چشم را م  یکه رنگ مشک  ییتار به تار موها  نیب

 دانست یاش را به افسانه درخت. خوب م هیشده بود. نگاه پر گال

نبود!    ش یها حالحرف  ن یدل که ا  ا ندارد ام  یدلخور  یبرا  یکه حق

 . آمدیکش نم شیبه خودش مسلط شد. لبها یبه سخت

 مبارک باشه آقا مهراب...  _

 ممنون... _

. او هم معذب شده  دی را گفت و نگاه دزد  نیمهراب هم  ،جواب  در

 بود.

 رهاجان.  نیبش _
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  ی صندل ی دستش را پشت سر گذاشت و وادارش کرد رو احسان

دخترش   هیمهد.  ندیبنش کرد.  اشغال  را  مهراب  کنار  مبل  هم 

دق چند  هر  و  بود  کرده  پنهان  او  آغوش  در  را    ریز  قه،یسرش 

  ی. دست رها ناخودآگاه باال آمد و روسرستینگر  ی به او م  یچشم

کش جلوتر  را  فهمدیاش  نبود  سخت  از   کدختر  نکهیا  دن ی. 

  شایداشت. در تمام زندگ  ی. حس مزخرفبوددهیاو ترس  یچهره 

خواست دوباره به اتاقش پناه ببرد و    یبود. م  دهیاز او نترس  یکس

برنگردند، از آن    یعیکه مژه ها و ابروانش به حالت طب  یتا زمان

 خارج نشود.

و مهد  در به مهراب  ناخواسته حواسش  بود.    هیتمام طول شب 

عج نظرش  به  شان  سنگ  کیآمد.    یم   بیرابطه  جو    ن یجور 

کرد خودش را به مهراب    یم   یسع   هیحکم فرما بود. مهد  نشانیب

بود. هرچه   دهیکند، اما مهراب انگار دور خودش حصار کش  کینزد
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  سایکه آن  نبا دخترشا  کرد،یبرخورد م   نیسرد و سنگ  هیبا مهد

بود خوب  داشت،  آننام  لحظه  سای.  نم   یاهم  جدا  او  .  شدیاز 

 را هم از دست مهراب خورد. شیغذا

مهراب سر باال گرفت و نگاهش با نگاه    یاشام، لحظه  یسفره  سر

و به سرفه   د یپر ش یکرد. لقمه به گلو ی رها تالق قیکنجکاو و دق

 یبه او بود، فور  یکه از اول غذا مشغول خوش خدمت  هیافتاد. مهد

رها    یبه پهلو  یکوچک  یبه دستش داد. افسانه سقلمه   یآب  وانیل

 : د یلب غر ریزد و ز

 ؟یشمر  یلقمه هاش رو م  یمردم رو. واسه چ   یبچه   یخورد  _

  ف یرو واست تعر  یکن، فردا خودم همه چ  یامشب رو آبرودار  هی

 کنم.  یم
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ز  به  به    شیانداخت و مشغول خوردن غذا  ریبا خنده سر  شد. 

م   یسخت مهار  را  و سو  ینگاهش  به سمت  تا  و    یکرد  مهراب 

شده    نیسنگبه او    هینگاه مهد  کرد ینشود. حس م   دهیکش  هیمهد

زنانه  دیاست. شا او هشدار محس  به  او دور  یاش  از   ی داد که 

تراس کوچک   بهو مهراب را  درضایکند. بعد از شام، احسان، حم

آنجا بهره ببرد.    یطراح  یآنها، برا  یشان برد تا از نظر کارشناسانه

حم و  تحص  درضایمهراب  دو  و   یمعمار  یرشته   یکرده  لی هر 

  ی تخصص بودند. البته مهراب هنوز کاف  نیبا هم  یصاحبان شرکت

او    ییآشنا  یکه جرقه  ییشاپ کوچکش را هم داشت. همان جا

افسانه، رها و دوستانشان خورده   تان با جمع دوس  درضا،یو حم

نقطه زندگ  یشد.  و    درضایحم  یسراسر شاد  یشروع  افسانه  و 

 . گروه  یاعضا گریدر هم و برهم د  یسرنوشت ها

 خوب بود؟ یلیشما با هم خ یرابطه  _
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ب  او کرد. پشت   ه، یمهد  یمقدمه  یسوال  را متوجه حضور  رها 

را    یبدمزه ا  یجرعه جوشاندهآشپزخانه نشسته بود و جرعه   زیم

. هر چه اصرار کرد دینوش  یآماده کرده بود، م  شیکه افسانه برا

  ی و خانه را مرتب کند. نگاه  دی اجازه ندادند همراه آنها ظرف بشو

  ه یبه مهد  یشده بود. لبخند  مرتبدر آشپزخانه چرخاند. همه جا  

 زد و گفت: 

 ؟یدیپرس ی حواسم نبود. چ زم،یببخش عز _

 با هم خوب بود؟ یلیشما و مهراب خ یگفتم رابطه _

 شه؟یمنظورت هفت سال پ  _

 . گم یآره، همون موقع رو م  _

 ؟یکرد یفکر نیچرا همچ _

 شانه باال انداخت.  هیمهد 
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پ دونم ینم  _ روز  چند  از  فهم  شی.  مر  دهیکه    ن، یشد  ضیشما 

همه شده.  عوض  مرفتارش  به    رهیش  حواسش  اصال  فکر.  تو 

بود    یاسترس داشت و عصب  یجور  هی. امشبم که  ستین  یچیه

 کردم باهاش حرف بزنم.  یکه جرات نم

  ی داد که به زندگ  یجواب جواب م  یجور  دیکج کرد. با یرها لب 

 وارد نشود. یآنها لطمه ا

ما    _ بود  هیخوب  نفره  هفتهمیجمع هفت هشت  بار    یا.  چند 

  ه یعیاونم به مدت سه چهار سال. خوب طب  م،یدی دیرو م   گریهمد

 .میناراحت بش گهیکه به خاطر حال بد همد 

 سر باال انداخت. هیمهد 

شما   ، یگیکه شما م یاجمع هفت نفره نی. تو استین نینه، ا _

مر  ینبود  ینفر  نیاول خیشد  ضیکه  آقا    یلی.  فوت  از  وقت 
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 کمی. مهراب فقط  ادمهی. من اون روزا رو درست  گذرهی شهروز نم

قدر  اون  ی هم بود ول  دیبعد اصالً ناراحت نبود. شا  یرفت تو فکر ول

فکر   نیبذاره. واسه هم  ریتاث  ماش با  رابطه   یناراحت نبود که رو

 . کنهیدوستاش فرق م یهیشما با بق یهیقض د یکردم شا

چون شهروز شوهر من بود و حاال خودم هم    دی شا  ؟یچه فرق  _

 ناراحت شده. شتریشدم، ب ضیمر

 نگاهش کرد و شانه باال انداخت. یالحظه هیمهد 

 ... د یشا _

سوال جور و واجور در    یسوال بود. معلوم بود کل  هیشب  اشافهیق

م چرخ  عصب  یسرش  نپرسد،  اگر  که  رها    یخورد  شد.  خواهد 

 چانه اش گذاشت و گفت: ریدست ز

 . شمیکه نوک زبونته رو بپرس. من ناراحت نم یسوال _
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 دهانش گذاشت. یدست رو هیمهد 

 تابلو بودم؟  قدرنیا یعنی _

 با خنده گفت:  رها

 .زمیقدر. بپرس عز نیاز ا شتریب یلیخ _

 خوب... خوب راستش...راستش... سوالم راجع به... راجع به... _

 تمام کرد.  عیچشمانش را بست و جمله اش را سر 

 آقا شهروز چرا مرد؟ _

با همان لبخند سر تکان داد. فوت شهروز جدا از غم نبودش،    رها

پ   یبزرگ برا  یزیآبرور  کی   یداشت. شهراد و زر  ی خانواده در 

پنهان کردن علت فوتش کردند،    یشان را برا  یمامان، تمام سع 

واقع باز هم  وقت  تیاما  آن هم  نماند.   هیطرف قض  کی  یپنهان 

 مثل سارا بود.  یطلبانسان فرصت
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 راجع به علت فوت شهروز؟  یدیشنیچ _

  اتون یاز دور و بر  ییزایچ  هی. تو مراسم ختم  یچیاز مهراب که ه  _

  نقدریبگم. شما ها ا  تیشما و افسانه تسل  . اومده بودم بهدمین شن

متوجه من نشد  نیبود  جیگ تو جمع خانوما    ی. وقت نیکه اصالً 

کرده،    یخودکش  گفتیم  یکی بود.    ادیز  ثینشستم، حرف و حد

خورده،    ،گفتی م  یکی منم  یم  یک یقرص  کرده.  سکته  گفت 

اخم    هیفقط    دم،ی. از محراب هم پرسهیبه چ  یچ  دمیدرست نفهم

 داد.  لمیتحو

 باال انداخت و ادامه داد:  شانه

اهل درد دل کردن و    ادینه؟ ز  نشیشناسیحتماً شما خوب م  _

  ی بزنه، محاله بتون  ینخواد حرف  ی. وقت ستین  هیکنکاش توکار بق

 .یزبونش حرف بکش ریاز ز
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بود. ظاهرا نخود   یالهیپ   لهیش  ی از او خوشش آمد. دختر ساده و ب 

 خورد. ینم  سیهم در دهانش خ

خودکش  _ و   یشهروز  قرص  اسم  حاال  تا  گوشت   اگراینکرد.  به 

 خورده؟ 

 ؟ یقرص چ_

 با خنده تکرار کرد.  

 . یجنس یقوا تیتقو یقرصه برا هی. اگرایو _

به شدت سرخ شد. دستانش    ش یگرد و گونه ها  هیمهد  چشمان

. خنده اش گرفت.  دیکش  یبلند  نیصورتش گرفت و ه  یرا رو

 بود. لومتریصفر ک یادیدخترک ز
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مهد   ی چ  _ سف  هیشد  و  سرخ  چرا  که   ؟ یشیم  دیجون؟  مرد 

خوب از خودم    ؟یبود  . دنبال علت فوت داداشمستی ن  نمونیب

 ! یدیپرسیم

 رها به افسانه تشر زد.  

 افسانه! آروم لطفاً!  _

من. از   یخونه  اد یبار م  هی  یساله، هفته ا  هیتو؟    ی گیم  ی چ  _

مرگ    یته و تو  نجایا  خوادیحاال اومده م   ده، ینپرس  یچیمن ه

 .ارهیشهروز رو درب

چ  لهیخ  _ توض  یزی خوب،  براش  داشتم  خودم  که.   ح ینگفت 

 .  دادمیم

خورد.   اگرای. داداش من قرص وگم ی. خودم بهش م ستیالزم ن_

با دوست دخترش سخت مشغول بود، قلبش جوابش  یبعدم وقت
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ها به قرص   نیاز ا  یوقت هوس نکن  هیکرد. تو هم مواظب باش  

 یخدا  یشیشوهر م  یب  کنهیسنکوپ م  ها،ی خورد مهراب بد

 نکرده! 

 افسانه!  _

  زها یچ  یلیاز آشپزخانه خارج شد. خ  سیبا چشمان خ  هیمهد 

ب با  نیا  نیبود که  بود. رها  مانده  پنهان  نفر  در فرصت   د یچند 

 کرد.  یم  ی اطالعات هیمناسب افسانه را تخل

 نگفت که...  یزیچ چارهیبود افسانه؟ اون ب یچه برخورد _

  ی . دستدیکش  قیافسانه دو دستش را به کمر زد و چند نفس عم 

 در هوا پراند و گفت: 

مار    هی  ن یرها. به ظاهرش نگاه نکن، ا  یخبر ندار  یچیتو از ه  _

 ! دونهیکه فقط خدا م  هیخوش خط و خال
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چرخاند.    هیمهد  یرفته    ریصورت او و مس  نیرا ب  جشیرها نگاه گ 

هم خوب و گرم برخورد   یلیآمد، خ  ینم  یبه نظرش دختر بد

 . کردیم

  ام ی. فردا سر فرصت مستینگاه نکن، االن وقتش ن  ینجوریا  _

  تونم ینم  گه یبهتره، د  می. ما هر چه زودتر برزنمیباهات حرف م 

 تحملش کنم. 

  ستیساعت ن  هیمنه، هنوز    یمهمون خونه   هیمهد  ؟یچ  ی عنی  _

بر شما  م   نیاومدن.  معذب  م  شنیاونام  سرتون  پشت  . انیو 

 . شهیزشت م ینجوریا

 گفت:  ی الیافسانه سر باال انداخت با خ 
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ما عادت    یرخوردهاب  ن یو مهراب به ا  درضاینگران نباش، حم_

به جون   دادی که با داد و ب  ییخوب بود. روزا  ی لیدارن. تازه االن خ

 ! یدیرو ند م یافتاد یهم م

 خرابه! یلیپس از اوضاع خ _

 ! یدیتازه کجاش رو د_

 ؟ یاریدرم یباز یفقط تو کول ا ی کنهیم  دادیاونم داد و ب _

 با لبخند گفت:  افسانه

که    ستین  یعدد  هیمهد  ،یمن رو خوب شناخت  ادیخوشم م  _

.  رهیگیغوره مو آب  ستهیمیگوشه وا هیواسه من شاخ بشه، فقط  

 . اد یزده. زود کوتاه م یچه گند دونهیخودش م

 گه؟ ینم یچیمهراب ه _
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. ندیتراس را بب   شخوان،یپ   یسر به عقب چرخاند تا از رو  افسانه

آقا بود.    یبرخالف جمع کوچک خودشان، حساب  انیجمع  گرم 

 کنند.   ی برند که دل از هم نم  یمشخص بود از بودن با هم لذت م 

بابا، چ  _ ب  ینه  ب  ریگ  چاره؟یبگه  باشه   نیافتاده  اون  به  اگه  ما. 

.  ستیول کن ن  هیمهد یکه من هستم، ول  ییجا  ارهیرو نم  هیمهد

ازش   دونهیخودش رو بهم بچسبونه. م  یجور  هی  خوادیم  ی ه

 . رهیاز رو نم ی ول اد،یخوشم نم

 اد؟ یازش خوشت نم یبدونم واسه چ شهیم _

خنده و حرف    یدر تراس و بعد از آن صدا  یبا بلند شدن صدا 

 افسانه سرتکان داد.  ان،یزدن آقا

 کنم.  یم  فیباشه فردا مفصل برات تعر _
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برا  یحس م   رها بار در عمرش به شدت کنجکاو    نیاول  یکرد 

تا    دی نبود. با  یااست، اما چاره  گرانید   یزندگ  یدانستن راز ها

 کرد.  یفردا صبر م

  ه یشان را ترک کردند. مهدساعت بعد، مهمانان خانه  میکمتر از ن 

باز هم، همان دختر خونگرم قبل شده بود. انگار    ی موقع خداحافظ

 یه افتاد و حرمت ها در آستانهاو و افسان  نیب  ینه انگار که اتفاقات 

گرم با افسانه برخورد کرد که رها    یشکسته شدن بود. به قدر

د آنچه  داشت  باشد.    تیواقع   بود،  دهیشک  باز  ایداشته    گر یاو 

نبود که حال بد او را پشت ظاهر    زیقدرها ترها آن  ا یبود و    یقهار

 دهد!  صیخوبش تشخ

                       

کش  یرو دراز  ز  ده یتخت  و  چراغ   ریبود  از    یکیخواب،  نور 

. خسته بود خواندیآورده بود، م   ش یرا که افسانه برا  ییهاکتاب
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سرش خلوت شود،   یابود لحظه  ی . کافدیترسیم   یکاریاما از ب

که    ینبود که به مغزش خطور نکند. با تق  یآن وقت فکر نامربوط

سرش   یاش را رو یسرشد. رو  زیخ م یتخت ن  یبه در خورد، رو

 گفت. در آرام باز و احسان وارد شد.  یدییانداخت. بفرما

 هنوز؟  یداریچرا ب _

 به آن گفت:  یرا باال گرفت و با تکان کتاب

 ! کنمیدارم مطالعه م  _

 را باال داد.  شیابرو یاحسان تا 

 م؟ یو ما خبر نداشت ینه بابا، شما اهل مطالعه هم بود _

االن به خاطر اهل مطالعه بودنم کتاب    ی ول  ش، یکم و ب  ، یا  _

 نکنم.  دایکه وقت فکر کردن پ  نهیواسه ا خونم،ینم
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واسه خودت   ، ی. هر چقدر مشغول باشی کن  ی م  یخوب کار  _

 بهتره.

 : دیرها سر تکان داد و پرس 

 شده؟   یزیچ _

حتماً ازشون خبر داشته    د یکه با   م یکرد  ییکارا  هیراستش آره،    _

 . یباش

 زد. هیو به تاج تخت تک دیخودش را باال کش رها

 کرده؟  یشده؟ عماد کار یچ _

  ن یخبر نداشت عماد ا  الشی. خواهر خوش خدیکش  یآه  احسان

حال او را داشته   دنیروزها سرگرم تر از آن است که وقت پرس

 باشد. سر باال انداخت. 
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نکرده. فرزاد    یکار بد  ی عنیکرده  ن  ینه، نه بابا. عماد که کار  _

امروز کاراش    یچند روزه دنبال کارها انتقال سند مغازه است. 

. چندتا چک رمیبگ  رمیتموم شد. سندش دست فرزاده، فردا م

 .شه یهم گرفته واسه بق

 ؟ یپس عماد چ _

ابروهادیپرس  ناخودآگاه خورده  ی.  گره  را    یدرهم  او  احسان، 

 دندان برد.  ریو لب ز  دی متوجه اشتباهش کرد. نگاه دزد

 ی ه یکه واسه زنش مهر  یروز  م؟ یعماد  یمگه ما ضامن کارها  _

 . خوندیرو هم م نجاشیا دی با  کرد،یم نییتع نیسنگ

 نگفتم. یزیخوب، باشه، آروم باش. من که چ یلیخ _

خودت به  اون همه بال سرت آورده بازم قبل    ؟ینگفت  یزیچ  _

 آروم بمونم؟! یوقت انتظار داراون ،ی کنیاون فکر م
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 رها تکان داد. یاشاره اش را جلو انگشت

  نکهی. اینسبت  چینداره، ه  ینسبت  چیگوش کن رها، عماد با ما ه  _

ش خرج زن و بچه  خوادیکنه، از کجا م  ی قراره زندگ  یچه جور 

کنه، به ما ربط نداره. لطفاً    یزندگ  خوادیاصالً کجا م  اره،یرو در ب

برا  هی ا  ینقطه  هی  شه،یهم  یبار  ته  بذار   یعالقه  ن یبزرگ 

 .طرفهکی

  د، یغلط  ی رها م  یگونه  یکه رو  یگفت و با درد به قطره اشک 

تلنگر    نیبه ا  ازینبود. رها ن  مانیپش  ی . تند رفته بود، ولستینگر

  شدیختم م یبست بدبختبه بن طرفه،کیعشق  نیتلخ داشت. ا

 و بس. 

به خود   یبسته شدن در که بلند شد، رها با تکان سخت  یصدا 

عماد و    یبرا  ی . نگراندیتخت کوب  یآمد. مشتش را چند بار رو
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  ها یزود  نیجور عادت که به ا  ک یعمرش بود.    ک یکار    اشیزندگ

نم چ  اد ی عمر    ک یشد.    ی ترک  به همه  حواسش  بود    زیگرفته 

اا  یزندگ باشد.  در    ن یو  فقط  را  وحشتناک  عماد    موردمرض 

  ی م  ی سقف زندگ  کی  ریکه با او ز  ینداشت. تمام آن چهار نفر

ا شامل  آنها    نیکردند  جمع  به  هم  شهروز  بعدها  بودند.  عادت 

 اضافه شد. 

زندگ  هرچه مهم  ب  یافراد  سخت  شتریاش  نگه    یراض  یشدند، 

بداشت  هم  روز  شترینشان  ب  یشد.  آمد،  خودش  به    ن یکه 

  یدست و پا  ریهم ز  د یگم شده بود. شا  زانش یعز  یهایروزمرگ

 دفن شده بود و خبر نداشت. شانیها تیموفق

به استراحت دارد. او هم    ازیکه او هم ن  آمدینم  ادشی   کسچیه

جوان م  یزن  محبت  که  جلو  یاست  را  دستش  دو   یخواهد. 

خفه کرد. حاال   اش را پشت آنها  هیگر  یصورتش گرفت و صدا
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بود. هنوز هم دلش    امده یکرد هنوز هم به خودش ن  ی که فکر م

. ختیریرسول، م  یاز سر خستگ  یعادله و اخم ها  یبا دردها

بود    نیمشکل ا  د یدردآور بود. شا  شیعماد برا  یهنوز هم ناراحت

برد که باور کند    یدانست. وقت م  ی آنها م  ونیکه خودش را مد

برا که  کار  کرده  یهر  منجالب  او  از  آنها  نجات  جبران  به  اند، 

که بهشان   یبوده است. هرچند در قبال پول  یپول  یو ب  یبدبخت

 او نکرده بودند.   یبرا یکار  چیه باًیبود تقر دهیرس

را که معلوم نبود خاک با او چه کرده بود،   یشهروز و تن یغصه 

آمده    ا یآمده بود تا غصه بخورد. به دن  ا یدنبه    دی . شاخوردیهم م

 نگه دارد.  یرا راض  گرانی بود تا درد بکشد و د

کم  که  رو  ی دلش  دوباره  شد،  کش  یسبک  دراز  . دیتخت 

که به جان    یو کسالت  یسوخت. دوست داشت تنبل  یچشمانش م

افتاده بود، اجازه م  تا صورتش را به چند مشت آب   دادیتنش 



 

709 
 

به نظر م اما فکرش هم سخت  چه   د، یرس  ی سرد مهمان کند، 

مصمم احسان پشت    یبرسد به انجامش. چشم که بست چهره

نقش بست. گفته بود حاال تنها خودشان هستند و    ش یاپلک ه 

فقط به بودن با هم فکر کنند. گفته بود اول از    دی خودشان و با

 چیکه ه  یدارد. موضوع   تیاهم  یزندگ  یخودش برا  تیهمه رضا

فکر کردن به آن را هم نداده بود. گفته   یوقت به خودش اجازه

تمام هنرش    د یبا   بار کیکند و در آن    ی م   ی زندگ  بارکیبود آدم  

. برادرش د یآیکس نم  چیخاک به کار ه  ریرا رو کند، چون هنر ز

ز کمش،  سن  وجود  م  ی ادیبا  فکر  عمکرد یبزرگ  نفس    ی قی. 

 لب گفت:  ریو ز دیکش

که   یشده باشه، اما هنوز وقتم تموم نشده. تا لحظه ا  رید  د یشا  _

ته ته خطه، وقت دارم. فردا   نجایسرم و بگه ا  ی باال  ادیب  لیعزرائ

روزا رو    نیحسرت هم  گهیکه ده سال د  نهیشروع کنم بهتر از ا
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اتفاق تازه که    یبا کل  دیروز جد  هی  ده،یروز جد  هیبخورم. فردا  

 من رو بهتر کنن.   یقرار زندگ

هم لبانش را به باال    د ی ایکه قرار بود ب  یی بایز  یبه آن فردا  فکرر

که   بایبود، پر از اتفاقات خوب و ز  یگری. فردا روز ددادیسوق م

 روزگار مخصوص او کنار گذاشته بود!

                       

هم    یچشمانش را بست. حوصله  د،یباز شدن در را که شن  یصدا

ه  یصحبت نداشت، هم صحبت  کسچیبا  نازل  یرا  اصالً.    یبا  که 

به    یبا سر  یوقت   ش یساعت پ   م یگفتن نمانده بود. ن  یبرا  یحرف

  یی هاخانه را به او گفت، حرف  ن یرفتن از ا  یافکنده، ماجرا  ریز

و خواب و خوراکش   رفک  ختنیکه خوراک مدتها به هم ر  دیشن

 بود.



 

711 
 

 ؟ یچشمات رو باز کن شهی. میداریب  دونمیم _

او   یبرهنه  ینه یس  یرو  یرفت و دست نازل  نییتشک تخت پا 

 نشست.

  ی . میواسه عذرخواه  یاومدم عذر خواه  نیتند رفتم، واسه هم  _

 کنم!  ینم یعذرخواه یاز کس ایراحت نیکه من به ا  یدون

. چرا فکر میخودش بود، همان زن خودخواه و از خود متشکر قد 

 رییاهل تغ  یکرد او هم ممکن است عوض شده باشد؟ نازل  یم

بودند که   یجور   تشیشخص  ینبود. نقاط منف ثابت و مانا شده 

زد و سرش را به سمت    یشخندیوجود نداشت. ن  رشانییامکان تغ

ز را  او چرخاند. دستش  مش  ریمخالف  که  او  نوازش   غولدست 

  یاز رو  یچند تن   یاش بود، زد. با کنار رفتن آن، انگار بار  نهیس

کرده    نیاتاق را هم سنگ یاش برداشته شد. حضورش هوا نهیس
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او با رها بود.    یسه یبود. دست خودش نبود که مدام مشغول مقا

ها از او فاصله سال  یبه اندازه  گذشتیکه هر روز که م  یی رها

مگرفتیم دور  همان  شد ی.  داشتنش  بعو  م   دیقدر  نظر    ی به 

را پرداخته بود و    شیها   ی از بده  یکه امروز قسمت  یی . رهادیرس

به بعد از هم    نیاش کرده بود که راهشان از ا  ی حال  ییجورها  کی

 جدا خواهد بود. 

عماد؟ من دلم واسه عماد خودم تنگ    یچرا انقدر عوض شد  _

  ی م  یسع  یهرچ  ؟یلمسم نکرد  یچند وقته حت  یدون یه. م شد

 ! یزن یبشم، پسم م  کیکنم بهت نزد

 و پشت به او کرد.  دیکامل به پهلو چرخ 

ب  _ برو  خوب  ،ی نازل  رونیپاشو  انتخاب    یبرا  یوقت  زدن  حرف 

 .ینکرد
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  ،یستیتو که صبح تا شب خونه ن  م؟ یبا هم حرف بزن  ی پس ک  _

کلمه حرف    ک یو نه    یخوریخسته و کوفته. نه غذا م  ی ایشبم م

 کنه یم  تتی. اگه بودن من اذی. اتاقت رو هم که جدا کرد یزنیم

تا    ی کلمه بگ  کی  هیکاف  ،یخودت رو آزار بد  نقدریا  ستیالزم ن

 هم رو بکشم و برم. 

و خودش و او و همه    گفتیکلمه را م کیگفت، همان    یم   دی با 

را   شان یهر دو  ف یمحکم و تکل  یبرو  ک یکرد.    یرا خالص م 

 و بعد...  کردیم کسرهی

 یاو وجود نداشت. راه  یبرا  گری د  یرا در گلو خفه کرد. بعد  آهش

کله، بدون توقف آمده بود،   کی  نجایگرفته بود و تا ا شیکه در پ 

  جانیبدون بازگشت بود که تهش هم  یطرفه  کی  یجاده  کی

 ... ایاز تمام دن دهی مرد تنها و بر  کیبود و بس. 
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دختر    هیباشه، ما تو خونه    ادتی  یزیچ  هیفقط    ، ینازل  رونیبرو ب  _

 حواست به رفتارت باشه. شتریب کم ی. میبزرگ دار

 مگه رفتار من چشه؟_ 

 ی از هزاران رفتار زشت  ی کیاش.  بودند به بحث مورد عالقه  دهیرس 

تخت نشست. با   یزشت بودن شان را قبول نداشت. رو یکه نازل

 اشاره کرد. ینازل یدست به سر تا پا

پوش  نیا  _ لباس  ا  دنه؟یچه وضع  دختر    هیکه    یآدم تو خونه 

 چرخه؟یم ینی کیبا ب کنه،یم ی نوجوون هم زندگ

 کج کرد.  یلب  ینازل 

ب  نیا  _ البته دست خودت   مین  ه؟ینیکیکجاش  تنه و شلوارکه. 

 . ی تا فرقشون رو بدون ید ی رو ند زایچ نی. ای که، امّل یستین

 .دیکوب ینفر در سرش طبل م  کیرا فشرد.  شیها قهیعماد شق 
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رو   یتنه بار زندگ هیحمال نداشتم که  هیآره، املم، مثل شما  _ 

رو بگردم و فرق    ایدور دن  امفتشیبه دوش بکشه و من با پول  

 تنه و شلوارک رو به محرم و نامحرم بفهمونم...  م یو ن ینیکیب

فر  نزد،  گلو  د، ینکش  ادیداد  حق  شی اما  زهر  گفت،    یقتیاز  که 

م  سوخت،یم رو  یبد هم  امروز  تا  سرپوش   رتشیغ   یسوخت. 

  ن یدر نبود خودش فکر نکند، اما ا  یگذاشته بود تا به رفتار نازل

پ  بدون  زبانش،  عقلش چرخ  یرویبار  واقع  دیاز  زهر  به    تیو  را 

  یهم شوکه شده بود. عادت به تند  ی . نازلختیر  شانیجان هر دو

طول هرگز.  که  گذاشتنش  منت  نداشت،  که    د ینکش  یعماد 

 ی بود، الاقل رو  یبدرد بخور  یچشمانش به اشک نشست. حربه 

حد عوض   نیتا ا  نکهیداد، البته قبل از ا  یعماد که خوب جواب م

 شود.

 ؟ یتهمتا بزن  نیبه من از ا  شهیعماد. روت م   یشعور  ی ب  یلیخ  _
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افتاد. تحمل    ش یهاقه یانداخت و باز به جان شق  نییسر پا  عماد

 بحث، خارج از توانش بود. نیا یادامه 

. حرف  ستیخوب ن  مونچکدومی. امشب حال هی نازل  رونیبرو ب  _

 زده بشه. دی که نبا  میزن یم  یی ها

پا  ینازل  سر  و  زد  کمر  به  موضع   نییدست  از  کرد.  باال  و 

 شتریبحث، ب  رییهم تغ  دی آمده بود. شا  نییپا  یاش کمطلبکارانه 

 به نفعش بود! 

با دست    نیخسته شدم از ا  گهی . دمیزنیامشب حرف م   نینه، هم_

 ... دنتیکش ش یپس زدن و با پا پ 

پ   مین  _   ی ختیتو دلت بود ر  ی. تو هر چمیحرف زد  شیساعت 

 باشه. یکنم کاف   یفکر م دم،یالزم بود شن  یمنم هرچ رون،یب
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بعد اون    ی انتظار نداشتم وقت  ، یمن که اومدم واسه عذرخواه  _

. تو  یرو برام بساز  ی زندگ  نیبرگردم، ا   یهمه اصرار ازم خواست

و   یااجاره یهاکردن تو خونه  یمن آدم زندگ   یدون یکه خوب م

 اون خونه ها...  یتو  برهیسم م. نفستمین کیکوچ

مشکل بزرگ    هیوسط    نیا  یول  دونم،یخوب هم م  دونم،یبله م  _

. من کمتر از ی من رو درک کن  کم یهست و من انتظار دارم تو  

خونم بود. حاصل    متیق  شهیکه زنم رو طالق دادم. مهر   سالهکی

ناقابل،    یو پنجاه و هشت سکه   صدیعمر سگ دو زدنم. هزار و س

 هیگنج ننشسته بودم.    روبه حسابش.    ختمیر  جاکیکه پولش رو  

خونه. سندشون رو گرو گذاشتم و وام گرفتم.    هیمغازه داشتم و  

منت پول را قبول کرد و رفت. پشت سرش رو هم نگاه    ی با کل

نفر    هیوسط    نی. ایبده  ا یدن  ه یو تا بچه و  نکرد. من موندم و د 

قدر که سند خونه  پول گنده بهم قرض بده. اون  هیشد که    دایپ 
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ب در  رهن  از  ماشارمیرو  مورد    نمی.  لندکروز  فروختم.  هم  رو 

لکنته. خونه رو هم همون موقع فروختم   یپژو  کیتو شد    یعالقه

بود.   یخونه آدم منصف  داریهام رو بدم. خرمقدار از  قسط   هیتا  

سال بتونم    ک یباهام راه اومد و پول رهن خونه رو نگه داشت تا  

آزاد کردم. بعد هم    یجور نیبمونم. سند مغازه رو هم ا  جانیهم

برا شدم  بده  یمجبور  دادن  رو    یپس  مغازه  خدا،  بنده  اون 

 بفروشم.

 د. دستانش را به دو طرف باز کر 

. تنها  یچنانآن  یو مغازه  نیمنم، بدون خونه و ماش  نیحاال ا  _

بانک رو دادم. پول رهن خونه رو    یهاکه قسط  نهیا  میدلخوش

به    میش رو هم بدم، چون هنوز بدهتونم اجاره  یالزم دارم. نم

بود که از    نیا  دیکه به فکرم رس  یاون دوستم مونده. تنها کار

تر   کیکوچ  یخونه  هیتر، با    یلمعمو  یمحله   هی.  میمحله بر  نیا
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با من    ی بار دل به زندگ  هی  هیما رو بکشه، فقط کاف   کنم یفکر نم

باش  یبد روبه  ی لیخ  ی همه چ  دم ی. قول میو همراهم  راه زود 

 بشه...

 

.  سالهی  یفقط برا  ی ول  ام،یهم کنار م  ن یخوب، باشه. با ا  لهیخ_

 ... ینیبیمن رو نم  گهیاز اون بشه د شتریب

 شهیهم ی به تاسف تکان داد. از نازل  یزد و سر یشخندیعماد ن 

  ی بود. نازل  متیحد کوتاه آمدن هم غن  نیحق به جانب، تا هم

در را باز    نکهیحرفش را زد و قصد خروج از اتاق کرد. قبل از ا

 عماد تکان داد.  یکند، به عقب برگشت. انگشت اشاره اش را جلو
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رو سرم   یکه بهم داد  یآخرت باشه منت پول  یدر ضمن، دفعه  _

 ی رو خودت بهتر از هرکس  نی بود، حقم بود. ا  مهی. مهریذاریم

 .مونهیواسه منت گذاشتن نم یی پس جا  ،یدون یم

به هم   یرد. در را جوراتاق را ترک ک  یدرنگ   چیه  یگفت و ب  

زد و خودش را   یشخندیعماد را از جا پراند. ن  شیکه صدا  دیکوب

از او نداشت.   یتخت انداخت. انتظار برخورد بهتر  یاز پشت رو

  ماند یم  ادشی   دی او را بدعادت کرده بود، اما با  شیها   یرها با خوب

 او باشد...  ند وقت قرار نبود مان چ یه ینازل

                       

شدن نداشت.    داریاما جان ب  دیشن  ی اش را م  ی زنگ گوش  یصدا

  ی ب  یایخورد، او را چنان به دن  یرا که قبل خواب م  یی هاقرص

.  شدیبا التماس هم از هم جدا نم   شیکه پلک ها  برد،یم یخبر

.  خوردیخورد و زنگ م  ی زنگ م  ی. ه شدیزنگ قطع نم   یصدا
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چشمانش   یرا برداشت. ال  یو گوش  دیکش  یپاتخت  یدستش را رو

ارتباط با    یبرقرار  یرا که برا  ی بتواند کس  د یباز کرد شا  یرا کم

صفحه روشن و   یحد مصر است، بشناسد. نام عماد رو  نیاو تا ا

باز شد. آنها را با دو انگشت    بارهکیشد. چشمانش    ی خاموش م

اشاره فشرد. دوباره گوش اشتباه ند  یشست و    ده یرا چک کرد. 

  ی عماد بود که رو  یهفته، شماره  نیبود. خودش بود. بعد از چند

تصم  اشیگوش اول  بود.  ب  میافتاده  را  تماسش    پاسخ یگرفت 

او را    یهمه وقت بخواهد صدا  نینداشت بعد از ا  یل یبگذارد. دل

اما دستش از عقلش دستور نگرفت. به خودش که آمد    بشنود،

 را کنار گوشش گذاشته بود. یتماس را وصل کرده و گوش

 الو رها...  _

استرس به جان تک    د،یعماد که به گوشش رس  یخفه   یصدا 

 بدنش افتاد گ.   یهاتک سلول 
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 جانم...  _

تا  یجانم هم  گفت  هم    یهیدییکه  زبانش  نداشت.  را  مغزش 

خودسر شده بود. عماد را چه به جان او؟ او جان خودش را داشت. 

 که نامش رها نبود. یزن

 است رها؟ کهیکفن بچه ها چند ت _

  گر ی. ددیترک  شیدر گلو  یمیقد   یو هق زد. انگار که بغض  گفت

م خوابش  ا  آمد ینه  از  نه  وقته  یخبریب   نیو  گالچند   هیاش 

است. دلش  یخوش خبر  ،یخبر یکه ب گفتندی مداشت. راست 

هم نداشت. تنها    یادیزمان به عقب برگردد. توقع ز  خواستیم

اندازه دق  یک ی  یبه  همقهیدو  بخ  نی.  دوباره  صدا  وابدکه   یو 

  ن یبود. زبانش سنگ  ی را به هم نزد، کاف  نشیریخواب ش  اشیگوش

کرد. منظور عماد کدام بچه    یشده بود. مغزش هم درست کار نم 
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  کیکفن، من    د ی شوند؟ شا  یبود؟ مگر بچه ها هم کفن الزم م 

 از آن نداشت. یبود که او شناخت  دی جد یمدل اسباب باز

رو    یتو تا حاال زحمت مادر  ی عنیمن مادر نداره،    یرها بچه  _

کش مادر  هی خودخواه  ،یدیبراش  بخوام  ازت  حق   یاگه  در  رو 

 ؟یمن تموم کن نیآرت

                       

کابوس    کیبه    شتریخواب بود. خواب که نه، ب  هیشب  زیچ  همه

جان    ی بغلش ب  یکه تو  یمانست. جسم کوچک  یم   ی تمام نشدن

  با یز  نیخودش بود. آرت  یبود، پسر کوچولو   دهیحرکت خواب  یو ب

چند هفته قبل،    نیکه تا هم  یخودش. پسرک  یو دوست داشتن

 ی. حاال جورلرزاندیگهگاه چهار ستون خانه را م   ادش یفر  یصدا

ب   حرکتیب م  روحیو  فکر  که  از جانش مرده    یکردیبود،  دور 

بسته   اشیشانیکه به پ   یدیاست! رنگ صورتش از دستمال سف
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فرو رفته   قیعم  یبه خواب  شهیهم   یبرا  یی تر بود، گو  دیبودند، سف

 ! یابد د یشا یبود، خواب

 آماده است؟ یبدش من رها جان، همه چ _

 ؟ یچ ی آماده _

و دست  ینچ  احسان را  دیبه صورتش کش  ی کرد  رها دستانش   .

. پسرکش سردش شده بود.  دی چیپ  نیجان آرت یدور تن ب شتریب

ا پارچه  کیبا    ،ی زمستان  یهوا  نیدر  سرما    د،یسف  یال  قطعاً 

هخوردیم افراد  کدامچی!  مادر    یاز  بودند،  برش  و  دور  در  که 

نم ا  دند یفهم  ینبودند. مطمئناً  را ال  نیاو،  قو بزرگ    یپسر  پر 

 کرده است.

 دلم رو خون نکن.  نیاز ا شتریبدش من رها جان. ب_
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کودک تنها    نیسر باال گرفت و به چشمان سرخ عماد نگاه کرد. ا 

 یشان بود، پسر دونفرشان. پسر  نیمشترک ب  ینقطه  نیو آخر

ا با وجود  اما    ینامش در شناسنامه  نکهیکه  بود،  او ثبت نشده 

 او خرج کرده بود.  یرا برا ش یتمام مادرانه ها

 عماد!  شهیم سردش مبچه _

را   نیرها، دست دراز کرد تا آرت  ی توجه به التماس صدا  ی ب  عماد 

 در آغوش بکشد.

  ی ! من هنوز درست و حساب ترسهیم تنها م توروخدا عماد، بچه _

 . دمشیند

 

 . دندیچیپ  نیدور تن آرت یدستان بزرگ عماد، به راحت 

 .شهیتر مواست سخت ییجدا گذرهیم  یهرچ گه،یبسه د_
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را که از او گرفت، انگار جان از تنش رفت. چشم بست تا   نیآرت 

ز  ندینب م   ریکودکش چطور  آرام  پشت  ردیگ  یخروارها خاک   .

. نفسش  دی خند  یزد و م   ی کنان قدم م  ی تات  یپسرک  ش،یپلک ها

 غیهم ج  شی. صداآمدیو م  رفتیهم راحت و بدون کمک، م

لبانش    یکه رو  یک. قطره اشگفتیماما ماما م  مینداشت. ناز و مال

 تلخ کرده بود.   یطعم لبخندش را حساب د،یچک

  ی لیبرو جلو، خ  ی کن  ی خداحافظ  یخوایپاشو رها جان، اگه م   _

 بهتره...  یونسرپا نم

بود و نه   یکم جانش خبر  یباز کرد. نه از پسرک و پاها   چشم

از آرت زدیاو را ماما صدا م   یکس خاک    یکوچکش، تنها تل   نی. 

را  پرپرکردنشان  زحمت  عماد  که  گل  شاخه  چند  و  بود  مانده 

  یرو  ش ی. پابغلش را گرفت و بلندش کرد  ری. احسان زدیکشیم

همراه  شی هارانهکه نبود، تمام ماد یشد. شوخ  یم   دهیکش  نیزم
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آن همه خاک، به خواب رفته بودند. احسان با    ریبا پسرعماد، ز

  یهاگلبرگ  یاو را کنار تل خاک، نشاند. چشمانش رو  اطیاحت

 برداشت. ی. دست دراز کرد و شاخه گل رزدیچرخیقرمز رز م

 ؟یخبر داد ی به نازل _

 زد.  یصدادار شخندهیعماد ن  

 کنم براش مهم باشه! ی فکر نم _

 ش بوده.بچه نینباشه آرت یهرچ شه؟یمگه م  _

دل    یپ  رهیو م   کنهیروزش رو ول م   هی  یبچه  یکدوم مادر  _

 خودش؟ 

 نشسته بود.  نجایا  یمن االن نازل  یبه جا دیحاال که برگشته. با  _

 . یدون یرو م نیرها، خودت بهتر از همه ا ییتو نیمادر آرت _
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آورده،    اشی رو نه ماه حمل کرده و به دن  نیکه آرت  ی اون  ی ول  _

اهینازل نم  نی.  بش   یتونیرو  دلخور    ،یمنکر  ازش  چقدر هم  هر 

 ! یباش

. اصال مسبب تمام خواستیرو نم  نیهمون موقع هم آرت  ینازل  _ 

 بود.  ینازل ن،یمشکالت آرت

ا  یگلبرگ را هم رو  نیآخر  انداخت و بوسه  آن    یرو  یخاک 

 نشاند. سرش را بلند کرد و بدون نگاه کردن به عماد گفت: 

رو    یتا نازل  ی. تو چند ماه تالش کردیبه نظر من اشتباه کرد  _

 . یکن  یکارت، دلخورش م نیبا ا ، یبرگردون

 اش را به چشم زد. یافتاب نکیاز جا برخاست. ع  

خبر بده.    یواست، به نازله همراه خیهرجا دلت    گه،ید  یدفعه  _

 بهتره...  یلیرابطه تون هم خ یبرا
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از جانب   یهمه سرد  نیکرد. باور ا  ی باز نگاهش م  یعماد با دهان 

چشمان از   یکه جلو  ینمود. زن  یم  رممکنیرها سخت که نه، غ 

ب ک  یزده  رونیحدقه  رو  فشیاو،  رو شانه  یرا  و  انداخت  اش 

 همراه او باشد!  شهیهم یرها توانستیبرگرداند، نم

دا  یم  تیتسل  _ م  ییگم  فکر  چ  کنمیعماد.  گفته    دی با  یهر 

بهتون   گهی بار د  هی  یمحکم کار  یمنم برا یرها گفت، ول  شد، یم

 ی گوش  یتون رو، روشماره  خوامینم  وقتچیه  گهیکه د  گمیم

بب داره  نمیخواهرم  تازه  رها  حال  م   کم ی.  راه  لطفاً  شهیروبه   .

رو باهاشون    اتونیخوش هک ییهمونا یبرا دیتون رو بذارمشکالت

 با اجازه...  ن،یکیشر

درد  گفت و  بود  مانده  عماد  حاال  رفت.  رها  سر  پشت  که   یو 

حالش به    ش یپ   هیچند ثان  نیشد. تا هم  ی م  شتریلحظه ببهلحظه 

را دا بود. رها  بهتر  را.   اشیو دلدار  یشت، رها و همراهمراتب 
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شده    بشینص  دارشانیاول د  ق یکه در دقا  یآغوش پرمهر  یحت

  ی بود.  اشک  ی واقع  ی واقع  مانست،ینم  الیبود هم به خواب و خ

 سبک کرده بود.   یو دل ختهیدر آن ر

برادرش،    یکه شانه به شانه  یرا نداشت. زن   چکسیه  گرید   حاال

وقت به او پشت    چیبود که ه  ییهمان رها  شد، یدور و دورتر م

رها همان  بود.  تو  یینکرده  نامش  هنوز  اش   یکه  شناسنامه 

  ی و ب  ییتنها  هیشب  یداشت. حس  یبد  یلیپررنگ بود. حس خ

عمر تجربه   کیکه رها    یبه حس  هیشب  یکم  دی مطلق. شا  یکس

به   تا  داد  تکان  سر  بود.  برا  ییهار  اوردین  اد یکرده  امروز    ی که 

تنها  نیاول زندگ  ش یبار  ماه  چند  در  بود،  ظاهرر    ی گذاشته  به 

را   یبود. اگر ظلم  دهیکش  یکسیو ب  ییمشترکشان، چقدر تنها

که   یآورد، ترس از آن همه غم  یم  ادیکه به رها کرده بود، به  

 ستاند.  ی کند، جانش را م حملبه بعد ت نیقرار بود از ا
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شوند، نگاهشان کرد.    لیکه رها و احسان به دو نقطه تبد  ییجا  تا

 شتریب یلی. خدیآیدر دل اعتراف کرد که کوه بودن به احسان م

آنکه شا زنان    یسته یاز  تمام  پشت  بود چطور  بلد  بود.  خودش 

حد محکم به خاطر    نیوقت تا ا  چی. خودش را هستدیبا   اشیزندگ

و    اندینما  یو چاه را به او م راهبود که   ینازل نیا شهینداشت. هم

از فکرش گذشت،    یمطلق خانه بود. لحظه ا  یاو بله قربان گو

و قسمت احسان و   بیکه قرار است نص  یخوش به حال دختر

 شود!  اشیزندگ

                       

 ؟ یکنیم هیگر قدرنیچرا ا نا، یآدر گهیبسه د _

 . چاند یش پ دور انگشت گریبار د  کیدستمال دستش را  نا،یآدر
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د  کارکنم؟یچ  _ نم  ی ا  گهیکار  بر  عماد  ادیاز دستم  واسه  دلم   .

 .سوزهیم یلیخ

 سر باال انداخت. یشخندیاحسان با ن 

اتفاق   نی. رفتن آرتاد یاتفاق کنار م  نینباش، زود با ا  یینگران دا  _

  ن یا یبه زود میدونستیمون منبود. همه یاینیب  شیقابل پ  ریغ 

راحت   نیبه نظرم آدرت  یباشه ول  رحمانهیب   دی شا  افته،یاتفاق م 

 شد. 

 کرد.   ینیفنیف نایآدر 

بچه خ  _ وقت  یم  تیاذ  یلیآره خوب،  تا  بود،   یشد.  رها جون 

  هیساکشن کردنش    یبرا  یهواش رو داشت. حت  یلیخوب بود. خ

اذ چ  یوقت  یول  کرد،ینم  تشیذره  ر  زیرفت همه  . ختیبه هم 
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فکر مهمه برنم  یش  مامانم  اگه  االن   نیآرت  دیشا  گشتیکنم 

 زنده بود. 

را   ن یا  د ی. نبا کردیفکر م   نایآدر  ی هااحسان در سکوت به حرف 

  ، ی با او موافق بود. بازگشت نازل دا یخودش هم شد ی ول گفت، یم

آرت لحظه  نیمرگ  بود  رها  اگر  انداخت.  جلو  غافل    یارا  او  از 

عمرش را    ی انیپا  یروزها  نیآرت. محال بود، اجازه دهد  شدینم

از خانه سر کند، حت درمان نشدن خودش    متیق  ه اگر ب  یدور 

 .  شدیتمام م

 ؟ یاحسان... هست _

 صورتش، به خودش آمد.  یجلو  نایتکان خوردن دست آدر با

 ؟یدیپرس  یزیلحظه پرت شد. چ  هیحواسم    دیآره... آره ببخش  _

 حال رها جون چطوره؟ بهتر شده؟ دمیپرس_
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 و باال کرد.  نییبود. سر پا  یاراد  ریاحسان، غ   یهالب  یرو  دلبخن

به   کمیجنازه    عییبهتره. امروز بعد از تش  یلیآره شکر خدا، خ  _ 

ر ول   ختهیهم  محکمستین  ینگران  یجا  یبود،  دختر  رها  . هی. 

اادیکنار م  یراحت با همه چ از دا  یجور نی.  هم    ییجدا شدن 

 .شهیواسش راحت تر م

 غم پشتش داشت، گفت:  ی که کل  یقیبعد از آه عم نایآدر 

 گشت!  ی کاش مامانم بر نم _

از معجونش پر کرد. آن را داخل دهانش گذاشت.    یاحسان قاشق 

ب را  حواسش  زدن  حرف  پر  دهان  م  شتریبا  خوبکردیپرت    ی. 

 ی بحث برا  یمتوجه کسل کنندگ  نایبود که آدر  نیهم ا  گرشید

 شد.  یاو نم
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 شده؟  یزیچ ؟یواسه چ _

بهش    ی لیدوست دارم. خ  یلیاحسان، من مامان رو خ   ی دونیم  _

از وجودم رو با خودش برد،   کهیت  هیرفت انگار    یوابسته بودم. وقت

ن خوشحال  اصال  برگشته  که  حاال  رو  ستمیاما  مامان  درسته   .

روزا حال    نیاز اون عاشق بابامم. ا  شتریب  ی لیخ  یدوست دارم، ول

آدم خواب زده. انگار    هیه، مثل  ی جور  هی.  ستیبابام اصالً خوب ن

از   دونهی. خودش هم نمشیخوب و بد زندگ  یاتفاقا  نیمونده ب

.  کنهیرو م  ش ی. ظاهراً داره مثل قبل زندگخوادیم  ی چ  ی زندگ

عوض    زایچ  ی لیخ  ی ول  گرده یمغازه و آخر شب برم   ره یصبح م

م متوجه  من  هم    شمیشده.  مامان  با  نداره  دوست  اصالً  که 

  ییها  یباشم که سخت  یمن تنها کس  کنمیم  فکرصحبت بشه.  

بابا کش که مامان رفته   ی اول  ی . روزهادمیرو به چشم د   ده یکه 
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مامان و از طرف   یادفعه  هیطرف رفتن    هیبود، بابا داغون شد. از  

  هی  شنهادی. بعد هم پ آوردیداشت از پا درش م  ن،یحال آرت  گهید

انگار    یادفعه عادله،  برا  خرآ  ریت  ییجورا  هیعمه  و    یبود  حال 

 بد بابا...  یهوا

 . د یکالمش را بر یرشته  یحوصلگ ی با ب احسان

 برو سر اصل مطلب.  نا؟یآدر هیحرفا چ نیمنظورت از ا _

کرد کلمات را درست   یسع  یبا استفاده از سکوت کوتاه   نایآدر

 احسان از کوره در نرود. انشانیتابا ب ند،یکنار هم بچ

 ! رهیکاش رها طالق نگ _

چرخاند، تهش به    یجمله را هر طور که م  نینداشت. ا  یا  دهی فا 

 .دیرسیاحسان م یگره خورده یابروها

 چرا؟ _
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. طورنیهم هم  انش یهم عوض شده بود، لحنش و نوع ب  ش یصدا 

 حرف پشتش داشت.  ی کل ،یاکلمه  کیسوال  نیهم

مطمئنم   یعنی...  یعنی...  کنمیخب... خب راستش من فکر م   _

 دوست داره! یلیبابا رها رو خ

د  یصدادار  شخندین  احسان عماد  دختر  داشت   ی ادیز  گری زد. 

از گل  شیپا م  مشیرا  اشارهکردیدرازتر  انگشت  را در هوا .  اش 

 تکاند. 

  ی زنیحرفا رو م  نیتو چرا ا  فهممیال نممن اص  نا، یگوش کن آدر  _

کرد  ی چ  ای فکر  که  درخواست   یشده  بابات،  بده  حال  مسبب 

ثابت   یتو برا  یکه بابا دونم یرو خوب م نیا ی طالق رهاست، ول

دو نفر،    نیفرصت داشت. ا یکاف  یکردن خودش به رها به اندازه

  هی  یکردن. بابات حت  یسقف زندگ  کی  ریسال ز  کیبه    کینزد
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زن و شوهر    یادا  ینرفت. نخواست حت  رونیبار با رها از خونه ب

 ی ز ی. حاال که مامانت برگشته و به اون چارهی رو در ب  یواقع  یها

از دست دادن رها    ادشی  ده،یخواسته رس   یکه م افتاده نگران 

 باشه؟

به بابا هم    ییجورا  هی  ی. ول دونمیرو م  نایا  یدونم. من همه  یم  _

پشت سر هم    ی بود. همه چ  جی . بابا بعد رفتن مامان، گدمیحق م

افتاد. نم با    ایفکر کنم درسته    دونمیاتفاق  بابا  به نظرم  اما  نه، 

انتقام سخت مامان داره  ازش   ده یکه کش  یی ها  یبرگردوندن  رو 

کرد و    ی م  هیگر  نیآرت  ی که پا به پا  یی. انتقام تمام روزارهیگیم

به مامان، دو   اشییاعتنایآرومش کنه. حاال داره با ب تونست ینم

 . دهیتا شون رو آزار م
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در    نایانگشتان آدر نیرا که ب  یدست دراز کرد و دستمال  احسان

داشت از کنترل   اشیشدن بود، گرفت. حرکات عصب  زیزریحال ر

 . شدیخارج م

مامان    نیب  ستیواقعاً برام مهم ن  ی ول  گم،یرو م  نیببخش که ا   _

چ بابات  اگذرهیم   یو  مهمتر  نی.  گرفتن   نیروزا  من  فکروکار 

آزاد کنم. تو هم سع   ی طالق رهاست. م به    یخوام رها رو  کن 

رها و    نیب  یرابطه   یشکسته   ی نیبه فکر بند زدن چ  نکهیا  یجا

 ی برا  ینجوریا  یکن  ک ینزد  ممامان و بابات رو به ه   ، یبابات باش

 ه بهتره!هم

گاه    هیگذاشت و کف دستش را تک  زیم  یآرنجش را رو  نایآدر 

 اش کرد.چانه

 دونه؟ یرها رو م  یهیمامانت قض _
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 کج کرد.  یلب تش،یدر وضع رییبدون تغ نایآدر 

که انگار اصالً واسش    کنهیرفتار م  یجور  هیشک دارم ندونه.    _

از من هم    ی کرده. حت  ی کار م   ی مدت بابا چ  نیتو ا  ستیمهم ن

م  یول  ده،ینپرس  یزیچ چ  کنم یفکر  همه  خبره.    یاز   ی عنیبا 

 بهش نگفته باشه. یزیمحاله عمه عادله، چ

 کردن؟  کاریعقد چ یبرا  _

چانه اش برداشت. دو دستش را    ریبار دستش را از ز  نیا  نایآدر 

 باال انداخت.  ی در هم گره کرد. شانه ا زیم یرو

که تو بحثشون   جورنیا  یول  گه،ینم  یزیبه من که چ  یکس  _

کردن رابطه شون    یرسم  یبابا چند بار ازش خواسته برا  دمیفهم

 .  کنهیمامان قبول نم  یبرن، ول
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عقد    یکار  ن یخواست همچ  یچطور  ییدا  _ بخوان  اگه  بکنه؟ 

 !فهمهیرو م یکنن که مامانت همه چ یرسم

 باز هم شانه باال انداخت.  نایآدر

به هم   زیخوام بکنم همه چ  ی م  کاریرو، چ  نیا  فهممیمن م  _

. احسان سر تکان ارمیسر از کارشون در نم  تونمیاست. نم  ختهیر

ل را داخل  قاشقش  و  و هوا  وانیداد    یمعجونش چرخاند. حال 

ز فکرش  نداشت.  را هم  آن  احساس    یادیخوردن  بود.  مشغول 

 دیچرخ  ی م  ی . هتگردونه با دور باطل افتاده اس  کی  یتو  کردیم

راه    شانکدامچیهم دوروبرش در حال چرخش بودند، اما ه  هیو بق

 نداشتند. شرفتیپ 

 ؟یحرف دلت رو زد ،یروز زدکه اون یحرف _
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  د یبه خود گرفت، شا   یمتفکر  یکرد و چهره  زیچشم ر  احسان

 را از آن روز خاص بفهمد. نایمنظور آدر

 کدوم روز؟ _

 ! یگذریم  یبه خاطر رها از همه چ  یهمون روز که به بابا گفت  _

اش . شرم دختران دیافتاده سوالش را پرس  ریبه ز  یبا سر  نایآدر 

مستق که  بود  آن  از  از    میمانع  و  کند  نگاه  احسان  چشمان  به 

شد، سر باال   یخودشان بپرسد. سکوت احسان که طوالن یندهیآ

بچسبد.   اشنه یاش به سگرفت. حاال نوبت احسان بود که چانه

 زد.  یلخندت ناینگفته هم جوابش مشخص بود. آدر

داداش داشتم که به خاطر من    هیخوش به حال رها! کاش منم    _

 . ستادیمیوا ایدن یهمه  یجلو
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و سرش را خم کرد تا بهتر   دی جلو کش   زیم  یاحسان تنش رو 

بب  نایآدر  یچهره  مندیرا  انگار که    ریتاث  شی هاحرف   خواستی. 

 بگذارند. یشتریب

انایآدر  یتو عماد رو دار  _   ه یوقت فراموش نکن.    چیرو ه  نی. 

م  یروز  هیبرادر   درگ  کنهیازدواج  زندگ   ریو  و  خودش    یزن 

  ا یرها    یبرا  دی . عماد شامونهیپدر م   شهیپدر آدم هم  ی ول  شه،یم

اگه منکر   هیانصاف  ی نبوده باشه، اما ب  ی مادرت شوهر خوب  یحت

 ن یآرت   یتو، که برا   ی. عماد نه فقط برامیپدر خوب بودنش، بش

. عماد  میدونیمون مهمه  رونیبود. ا  یآخر پدر خوب  یهم تا لحظه

بابا مثل    ه یاز مامانت هم گذشت. من و رها اگه    نیبه خاطر آرت

 شد که بتونه بهمون ضربه بزنه.   ی نم  دای پ   ی ک  چ یه  م،یعماد داشت

 احسان از عماد بود، گفت:  فیکه حاصل از تعر   یبا لبخند  نایآدر 



 

744 
 

 ! ادیازش بدت م کردمیفکر م  _

 زد.  هیتک یصندل یاحسان به پشت 

م  _ اشتباه  هیکردیخب  عماد  با  من  مشکل  به    یربط  چی. 

هم  تشیشخص تو  عماد  پ   نینداره،  وقت    نیبزرگتر  ش، یچند 

فقط و فقط به خاطر رها    رم،ی من بوده. اگه من ازش دلگ  یالگو

 . دهیکه کش ییایو سخت

مثل قبل    گریکه د  شدیم  ی. مدتدیته کش  شانیها باز هم حرف 

 شان نیجواب ب  ی سوال ب  ی . کلآمد یها کش نمشان ساعتصحبت 

  چینداشت ه  یکه جوابشان طعم خوش  ییهامعلق مانده بود. سوال 

پدر و    یسواالت ب  یکردن جواب، برا  دای أت پ شان هم جرکدام

تار و مات شده    نده، یآ  یبایز  ری روزها تصو  ن یمادرشان را نداشت. ا

آن که  بود.  تار  نظر    دنیرس  یی جورها  کیقدر  به  محال  آن  به 



 

745 
 

آنها    یندهیهموار آ  ریمس  یرو  شان، ی. سرنوشت بزرگترهادیرسیم

که از نو ساختنش، همت باال و کفش    یاخراب شده بود. خرابه 

 ... سالیهاسال یبه اندازه د ی و گذر زمان، شا دیطلبیم یآهن

                       

 رها گرفت.  یرا جلو یدستمال کاغذ یجعبه  افسانه

. مطمئنم ی کن  ی م  میعصب  یکم کم دار  گه، یبس کن رها د   _

 . یکن  یم هیکه تو گر  نکرده هیگر نقدریمادر اون بچه ا

 شک دارم اصال خبر داشته باشه!  _

دلش    چیجمله اش را گفته بود. ه  شخندیبا ن  لشیبر خالف م 

  ی اگر آن شخص نازل  یرا قضاوت کند، حت  یخواست کس  ینم

با  را  از نظرش هرکس  باشد.  به لحظه لحظه   دیبوده   ی با توجه 

کار  اشیزندگ کرد.  قضاوت  و  غ   یشناخت  نه،    رممکنیکه  که 



 

746 
 

  یعمر را به جا  یها  هیتمام ثان  نکهیرسد. مگر ا  ی محال به نظر م 

 . ی کرده باش یآن شخص زندگ

 شوهرت هنوز به زنش نگفته بچه شون مرده؟ یگ یم  یعنی _

باشد؟    دهیخواب  ی همه مفهوم منف  ن یجمله ا  ک یدر    شود یمگر م 

  گریهمد  یهنوز نامشان در شناسنامه  یعنیعماد شوهرش بود،  

از قضا    یگریزمان شوهر زن دهم  ی جامانده بود ول  هم بود که 

 یمعادله  ک یبه    شتریفرزند همان زن بود. رابطه شان ب  نشیآرت

  ی با کم  یترک   یآبک  یها  لمیهم به ف  دیماند. شا  یم  یچند مجهول

 کمتر!  یدگیچیپ 

 الغر شده بود!  یلیم خبچه _

نداشت.    دنیاشکش امروز قصد خشک  یو باز هق زد. چشمه   گفت

. افسانه  شدیم  شتریو سرعتش ب  دیجوش  یو م  دیجوشیم   یه
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که    کردی خودش را کنترل م  ی لیو سر تکان داد. خ  دیکش  یپوف

سنگ و  درشت  قل  ینیحرف  حال  در  احساسات  و  رها    انش یبار 

نکند. از جا برخاست و پاکوبان خودش را به آشپزخانه رساند. از  

  ی ها  یوقت نتوانسته بود رها و خوب  چیخودش در عجب بود. ه

دوستش بود.    نیاز حد گذشته اش را درک کند اما بازهم بهتر

آمد،   یجور ضعف هم به حساب م کیها، که  یهمان خوب دیشا

تر از خواهر دل بکند. تا  مهربان    قیرف  نیشد نتواند از ا  یباعث م

 یکه توانست خودش را در آشپزخانه سرگرم کرد. کار برا  یی جا

شام چهار   ک یو احسان قول    درضای. از حمبود  اد یانجام دادن ز

کرد.    یم   ییهنر نما  گریبار د  کی نفره را گرفته بود و حاال داشت  

و دسر    کینبود اما درست کردن دو مدل غذا و ک ادیتعدادشان ز

 گرفت. ی تعداد کم هم وقت م یبرا
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و دو برش   یچا  وانیدو ل  یحاو  ینیساعت بعد، با س  کی  حدود

که شب قبل پخته بود، از آشپزخانه خارج شد.    یشکالت کیاز ک

شده بود.    رهیخ  یاقبلش نشسته و به نقطه  ی رها هنوز هم سر جا

  ی را م  دهیدمادر داغ  کی  ینبود. تمثال واقع  ایدن  نیاصالً انگار در ا

هوا و  حال  از  کش  یشد  همان  قدرهمان  د، یاو  و  قدر  دردمند 

گذاشت، تکان خوردن   زیم  یرا که رو  ینی. سنیشکسته و غمگ

که رها امروز    تیواقع  نیبا ا  دی رها را حس کرد. سخت بود اما با

و نشناخته از   دهی آمد. ند  یشده، کنار م  زانشیاز عز  یکیداغدار  

نداشت، اما    یاش دل خوشخانواده  یکدام از اعضا  چیعماد و ه

چند ماهه    یآمد، سر بچه ا  یجور استثنا به حساب م  کین  یآرت

تلخند بود.  موقعش  بد  تولد  گناهش  تنها  لبانش    یرو  یکه 

  ی فرزند  ی نفر مانند او، در به در به دنبال درمان درد ب  کینشست.  
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و   آرت  یکیبود  مادر  کو  نیمانند  با دست خودش،  را که  دکش 

 بود!  ی فیبالتکل یایآورده بود. چه دن ایو معلول به دن ماریب

 .یدیممنون زحمت کش _

گر  از  نشان  رها  سرخ  داشت.    یه یچشمان  اش  ساعته  چند 

 ی . هنوز هم هر چند لحظه دلزدیم  یهم به سرخ  اشینیبنوک

 . د یکش یم  یقیزد و نفس عم یم

 نکردم.  یکنم، کار ی خواهش م _

بزرگ چا  را برداشت. آن را باال   شیرها خم شد و ماگ نسبتاً 

 گرفت و با ابرو به آن اشاره کرد. 

 خب. یختیریم  ییچه خبر بوده افسانه؟ تو پارچ چا _

 هم ماگش را در دست گرفت. ابرو باال انداخت و پاسخ داد:  افسانه

 ! کردمیکارو م نینکردم وگرنه مطمئن باش هم دایپارچا راو پ  _
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جرعه  یرو  پا  و  انداخت  چا  یاپا  سکوتدینوش  شیاز  تا  .  شان 

از ک  نیکه آخر  یزمان را هم خوردند، ادامه داشت. هر    کیتکه 

دن به س  ی ایکدام در  بود. سفر  ریخودش  در    یو سفر مشغول 

 .یسردرگم نیح

 .  یکن فیرو واسه من تعر یز یچ هیتو قرار بود امروز  یراست _

 بشقاب گذاشت و سر تکان داد.  یچنگالش را رو افسانه

 رو؟  یچ _ 

به مهد  _ بگهیراجع  بود  قرار  نم  نیب  یچ  ی .    ی شما هست که 

 ن؟ یایبا هم کنار ب نیتون

  فیجسم نح  ریتصو  د یبکشد، شا   شیرا پ   ی طوالن  یبود بحث  الزم

  ش یبد رنگ، پشت پلک ها  یادیز  دیسف  یآن پارچه   انیم  نیآرت

 کم رنگ شود. 
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جور   هی  شترینبود، ب  یخاص  یل یموضوع خ  ؟یگیآها، اون رو م_ 

 بچه گانه! طنتیش

 کن.   فیبچه گانه رو واسم تعر طنتیباشه، همون ش _

 اش را چک کرد. یافسانه ساعت گوش 

 . میو احسان هم وقت دار  درضای. هنوز تا اومدن حمگم یباشه، م _

 . دیدستانش را به هم کوب کف

شاپ   یحسابدار کاف  هیمهد یدون یاول بگم. مر از اولخوب بذا _

. مادرش چند سال  فیضع  یخانواده   هیدختر از    هیمهراب بود.  

قبل فوت شده بود. باباش معتاد بود و دو تا داداش داشت که به 

 هیآوردن. مهد  یدختر م  نیسر ا  یکه بگ  ییهر بال  رت،یاسم غ 

باهاش دوست شدم. دختر    ولمن از همون ا  فشار بود  ریز  یلیخ

. سرش تو کار خودش بود. کارش رو هم  دیرس ی به نظر م یخوب
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مدت سر به هوا شد.    هی  نکهی داد. تا ا  ی انجام م  قیدرست و دق

روز مهراب زنگ زد و خواست    هینبود.    یچیاصال حواسش به ه

چند    هیمهد  گفتیشاپ. م   یکاف   م یهم بر  درضایکه من و حم

اون و  نبوده  خوب  حالش  کافروزه  هم  بود.    یروز  نرفته  شاپ 

م برا  یریگیپ   دیترس  یخودش  و  درست   هیمهد  یکنه  دردسر 

من و    ی. اون شب وقترمیمن باهاش تماس بگ  خواستیبشه. م

اومد.    ی م  داد یداد و ب  یشاپ، از دور صدا  یکاف   میدیرس  درضایحم

  ی م   راهیشکستن و بد و ب  ی شاپ رو م  یکاف  لیدو نفر داشتن وسا

  یاون دو نفر داداشا  م یدیفهم  م، یشاپ که شد  ی کاف  اردگفتن. و

ول انهیمهد بود  و    شهیهم  یهیمهد  ی. خودش هم  سر  با  نبود. 

. من ساده،  دیلرز  ی گوشه واستاده بود و م  هیو کبود،    اهیصورت س 

خبر   ی هم از همه جا ب  درضایبدم. حم  شیسرم رفتم دلدار  ریخ

به مهد اوضاع. هنوز  آروم کردن  بودم که    دهینرس  هیرفت واسه 
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بودن سر    ختهیر  هیمهد  یباال گرفت. داداشا  داد یداد و ب  یصدا

  درضای. من هم معطل نکردم. حمزدنش یم  ییو دوتا  درضایحم

اگه به خودش باشه    دونستمی. م ستیآدم جنگ و دعوا نبوده و ن

  یکل  خوردیکتک نم  کهن ی. مهراب هم همادیصداش هم در نم

. من  کردیمن فرق م  یه یکشش. قض  ش یهنر بود، کتک زدن پ 

  چیوقت از ه  چیه  اد ینم  ادم یشهروز بزرگ شده بودم.    ردستیز

مذکر   خالصه    ی مونث  ای جنس  باشم.  خورده    ی جور  هیکتک 

 .رونیب دمیلنگ و لگداشون کش ریرو از ز درضایحم

اون که آزارش به مورچه    زدن؟یرو کتک م   درضایحم  یواسه چ  _

 رسه! یهم نم 

فکر    ه یآرومه، مهد  یلیخ   درضایچون حم  گه، ید  ن یهم  _ خانم 

 !درضایش رو بندازه گردن حمبچه تونهیکرده بود م 
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دهانش گرفت. افسانه    یو دستانش را جلو  دیکش  یبلند  نیه  رها

 گفت:  یشخندیبا ن

 داشتم؟!  یچه حال دمیمن که شن نیبب نه،یحال تو ا _

 ! ینگو که باور کرد _

قبول دارم.    شتریرو از خودم هم ب  درضایمعلومه که نه، من حم  _

 کنه! انتیمون خمحاله به رابطه  دونمیم

ا  بایدر نظر رها ز  رشیتعب  نگفت محال است به من    نکهیآمد. 

دس  دو نفره شان تق  یرابطه   یکند، به آن معنا بود که برا  انتیخ

 قائل است. 

 بود؟  یچ تیواقع _

مند  شاپ عالقه  ی کاف  یها  یاز  مشتر  یک یبا به    هیظاهراً مهد  _

ب چندان  هم  طرف  اون  بود.  بعد    لیمیشده  مدت    هینبوده. 
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بچه که    هیبه    رسهیو تهش م کشهیم   کیبار  یکارشون به جاها

 رو قبول کنه! تشیمسئول ستیباباش حاضر ن

 رو گول زده؟  هیمهد  یعنی _

 ی که حت  یجذاب تر شده بود. طور  کرد،یداستان از آنچه فکر م 

بغل کند و بو    گر یبار د  کیرا    نیکوچک آرت  یپتو  د یای ن  ادشی

به نظر    یراض  تیوضع  نیبکشد و باز بغض  بترکاند. افسانه ام از ا

 .دیارز ی م ا یبه دن  گرفت،یکه رها آبغوره نم  نی. همدیرسیم

 یخودش با پسر رابطه داشته ول  لیگول بخوره، با م  نکهینه ا  _

 که کرده رو قبول نکنه.  یکار تیانتظار نداشت مسئول

مهد  _ هم  م   هیپسره  دوستش    یلیخ  یلیخ  خواست،یرو  هم 

ول مهد  تیموقع  یداشت  بود.    هی خاص  کرده  سخت  را  کارش 

اونم   رن،یبراش زن بگ طیشدن با اون شرا ی نم یش راضخانواده
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رو. ازش خواسته بود که بچه رو سقط کنه تا   هیهدمثل م  یزن

 ه یمهد  یاز شانس قشنگ شون داداشا  یکنه ول  شونیبتونه راض 

داماددار    دنیبه خاطر حال بدش، اون رو بردن دکتر و اونجا فهم

 .  شنیم  یینشده دارند دا

 درضاست؟ی هم گفته بود بچه از حم  هیمهد _

دونست   یکتک خورده بود. م  ی. کلیراحت  نینه به هم  یآره، ول  _

مثال   یرسازیتصو  هی.  کشنشیکنن، م   دایاگه داداشاش طرف رو پ 

براشون کرده بود. داداشش هم گفته بود پاتوق پسره تو    یالیخ

واسشون ساخته    ه یکه مهد  یریشاپ مهرابه. ظاهراً اون تصو  یکاف 

ا  هیشب  درضایبه حم  یادیبود، ز شد که کتک هاش رو    نیبود. 

 م من خورد.شوهر مظلو

 نه؟ یهم  هینفرت تو از مهد لیپس دل _
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 یچشمامه. نم  یجلو  درضایحم  یخون  ینیب  ریآره، هنوز تصو   _

 سرش آورده بودن.  ییچه بال ایوحش  یدون

 ازدواج کرد؟ هی شد که مهراب با مهد یپس چ _

 

 

 کج کرد.   یافسانه لب 

هود،    نیتو خونشه. عادت داره مثل راب  یفداکار  گه،یمهرابه د  _

گوشه ظاهر بشه و مشکالت همه رو حل کنه. براش    هیدفعه از    هی

 .خورهیمهم نباشه خودش تا چه حد ضربه م

 گفت که بچه مال اونه؟  هیمهد یبه داداشا  یعنی _

دروغ    دنیفهم  یوقت   ه، یمهد  یمجبور شد. داداش ها   ییجورا  هی  _

بکشنش. مهراب هم خودش رو انداخت وسط    خواستنیگفته م
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بعد هم   اونه.  مال  بچه  از   هیو گفت  و  مفصل خورد  فصل تک 

 رفتن محضر! هیجا با مهد همون 

 آمدن چشمان رها نمانده بود.  رونیتا از حدقه ب یزیچ 

که   یخواهرشون رو دادن به کس  یراحت  نیبه هم  شهیمگه م  _

 شناختن؟! ینم

کرد  _ فکر  واقعاً  نممهر  یتو  رو  با    ی اب  نظرت  به  شناختن؟ 

بهتر   یمعلوم الحالش، کس  یداشت و خانواده  هیکه مهد  یتیوضع

 نه یبار مهراب رو بب  هی  یش؟ بعدم هرکواسه   شدیم  دایاز مهراب پ 

فقط    هیمهد  ی . داداشاهیکه چه آدم چشم و دل پاک  شهیمتوجه م

رو از سر خودشون وا کنن، وگرنه محال بود   هیخواستن مهد یم

 دروغ مهراب رو باور کرده باشن. 

 بده؟  یلیرابطه شون با هم خ _ 



 

759 
 

زن و شوهرا  هیهم رو دارن. فقط شب یهم هوا ی لینه اتفاقاً، خ _

.  ذارهیم  هیبه مهد  ریجور احترام دست و پاگ  هی . مهراب  ستنین

نشه.    کیش نزدبه  ه یکه مهد  ده،یکش  واریدور خودش د  یجور  هی

دخترش   واقع  هیواسه  مهدهیپدر  از  رو  مهراب  ب  هی.    شتر یهم 

داشته   یحس خاص  هیهدفکر نکنم نسبت به م  یدوست داره، ول

 باشه!

 .ستین حسیبه نظرم اون به مهراب ب ؟ یچ هیمهد _

ز  یچ  _ مثبت  رفتار  و  اخالق  مهراب  هر    ی ادیبگم،  که  داره 

  هی  ریکه چند سال باهاش ز  هیبتونه بهش دل ببنده. مهد   یدختر

زندگ مهراب   ی م   ی سقف  خوب  اخالق  جذب  صددرصد  کنه، 

 .شهیم

 نشد؟ یخبر گهی د سایآن یاز بابا _
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از    دمیم  حیترج  ی عنی.  کنمینم   یفضول  شونیتو زندگ  اد یمن ز  _

  ی مدام حرص بخورم که چه جور  نکهیخبر باشم تا ا  ی ب  هیمهد

تا    ی کرد، ول  یچند نفر باز  یحس احمقانه، با زندگ   هیبه خاطر  

  هیمهد  ریگیپ   یلیخ  ش یچند وقت پ   نیکه خبر دارم تا هم  ییجا

صحبت کرده بود که طالق    هی و دخترش بود. مادرش هم با مهد

  ی جور هی درضایمهراب و حم یو با پسرش ازدواج کنه، ول رهیبگ

 حت شدن. از شرش را 

 

 رها با لبخند گفت:  

و   خیوگرنه تار  ، ی بدون  یزیچ  شونیاز زندگ  یخوبه دوست ندار  _

 ! یدونست یشون رو هم م بوسه  نیساعت آخر
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هم نشده،    کینزد هی. مهراب تا حاال به مهددونمیاون رو که م _

بخواد ببوسدش و بعد کارشون به تختخواب    نکهیچه برسه به ا

 برسه. 

رها، چشمک زد.    یزده  رونیگفت و رو به چشمان از حدقه ب  

قرار بود    یبرد، آن هم وقت  یوقت م   ی همه وقاحت کم  نیباور ا

مثل رها آن را درک کند. افسانه سرخوشانه   یا  زهیآدم پاستور

در   را  ینیاش که کمرنگ شد، دو طرف سزد. خنده  یقهقهه ا

 دست گرفت. 

  درضای. االن احسان و حممینیرو بچ   زیکمکم تا م  ا یپاشو، پاشو ب  _

 ت معلومه!. دهنت هم ببند، تا لوزالمعدهشهیم داشونیپ 

  ده،یو از جا برخاست. با آن اندام موزون و تراش   دیباز هم خند 

لباس   یشو   جیاست  یرو  یکرد  یکه گمان م   دیخرام  یم  یجور 
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به تاسف تکان داد. از خودش   یخودش سر  یبرا. رها  رودیراه م

و    بیعج  ی ادیسرگذشت ز  نی ا  دنیتعجب کرده بود، ظاهراً شن

بار    نیاول  یبرا  ه کرده بود ک  یآب و روغن مغزش را قاط   ب،یغر

تن و بدن خواهر کوچک    یآن هم رو  آورد، یدر م  یباز  زیداشت ه

نداشت. راحت   ی مشکل  درضای. با حمدرضایشهروز و همسر حم

 با او کنار آمد، اما اگر شهروز زنده بود...   شدیم

حاال دو خط صاف شده بود. واقعاً اگر شهر زنده بود    شی هالب 

  د؟ ی ایخارج از کنترلش در کنار ب  یقرار بود تا کجا با او و رفتار

که از خودش   یزد و از جا برخاست. با توجه به اخالق یشخندین

 توانست تا ابد باشد.  یسوال م نیسراغ داشت، جواب ا

  پ یاک  هیخبر ندارم؟ مگه ما    ی چیافسانه، چرا من از ه  گمیم  _

 راحت کنار گذاشته شدم؟ قدرنیشد که من ا ی پس چ  م،ینبود
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آب گرفت. با لبخند به طرف رها    ریدستش را ز  یافسانه چاقو 

 برگشت.

پردردسر، با    پیاز اون اک  یکس  داد یبه نظرت شهروز اجازه م  _

 تو در ارتباط باشه؟

چرخ  گاز  طرف  مدیبه  ظاهراً  غذا  خواستی.  به    ش یحواسش 

 . ندیرا نب  سشیباشد، اما در واقع حواسش بود که رها چشمان خ

خواست   ی من هم که از طرف شهروز رونده شده بودم. اصال نم  _

به د برسه  بشنوه، چه  رو  از کجا مدنمی اسمم  خواست خبر   ی . 

 ؟یریبگ

رفت. آن روزها را خوب   خچالی و به سمت    د یکش  یقیرها آه عم 

  ش، ی ها  یو تلخ  یقدر رد و نشان از آن زندگبه خاطر داشت. آن

تن و بدنش مانده بود که نتواند فراموشش کند. شهروز با    یرو
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  بندیتوانسته بود او را شش سال پا   ش،یها  یها و بد  یتمام خوب

  شتر یبار ب  کی  یاهفته  دی شا  ش،ی ها   یها و تلخ  یخودش کند. بد

  اهیتن و بدنش را س  یکاف   یبار هم به اندازه  کینبود، اما همان  

شد که تمام    یم  یابعد شهروز پسربچه   یقی. دقا کردیو کبود م 

او را در آغوش م. ساعتد یبار  یغمش را در آغوش رها م   یها 

  د یبوس  ی زخم ها را م  یکرد. جا  ی م  مار یرا ت  شی و زخم ها  دیکش

 رفتیم  اشیتن و بدن زخم  ی. قربان صدقه  ختیریمو اشک  

و رو چشمان   انداختیم  رونی. سارا را از خانه ب ختیریو اشک م

 .ختیریرها اشک م هیپر از گال

کند که    یشود و کار  کیکرده بود به رها نزد  ی سع  یچند بار 

بار  یبه حضور سارا در زندگ   ازین  گرید نباشد. چند  که    یشان 

نابلد، انتظار حرفه   ینداشت. شهروز از او چیرها جز درد، ه یبرا

م  یا مجبورش  داشت.  کردن  باز  کردیعمل  عشق    یشاهد 
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کند را انجام دهد. انجام    یخودش با سارا باشد و هر کار سارا م

رها    یلیکبود از س  یبه لب ها  یاز سر خودخواه  یخواسته   نیا

شهروز با سارا بود.   یکه شاهد رابطه   یو تخت خواب  دیرس  یم

ختم نشد.    ی لیبار، به کتک خوردن رها با س  نیاز آن چند  یکی

  ینیسنگ  یبه مشت و لگد ها.  دیرس  کیبار  یادی ز  یکار به جاها

برا کدامشان  هر  ها  یکه  استخوان  کردن    ت یکفا  شیخورد 

و    دیرس  نش یکه به کمربند و سگک سنگ  ی. همان شبکردیم

 . شد یم  دهیرها کوب یکه با کفش به پهلو یی لگدها

  ی کشبود که شهروز بعد از کتک زدنش، منت  یدفعه، تنها بار  آن

  ی . انگار مغزش از کار افتاده و درهادیدر آغوشش نکش  ی نکرد، حت

اش را رها کرد. دست  قلبش بسته شده بود. او و تن و بدن کوفته 

 گر یپر هوس د  یرابطه   کیاش را گرفت و خودش را به  معشوقه 

افسانه خبر به    ،یمهمان کرد. اگر آن شب سارا را از سر دلسوز 



 

766 
 

سختش تمام   یو زندگ  دادیجا جان مرها همان دی نداده بود، شا

 . شدیم

 ؟یدیشهروز رو بخش_ 

متوقف و فشار دستش رو  افسانه  ب  یحرکت دست   شتر یچاقو 

سوال انتخاب نکرده   نیا  دنیپرس  یرا برا  یوقت خوب  دی شد. شا

 بود که زده شده بود.  یکرد. حرف یشد کار ینم  گرید ی بود، ول

 ؟ یپرس  یرو م نیچرا ا _

  ر یز  یامشغول خورد کردن فلفل دلمه   یشتریگفت و با سرعت ب 

 دستش شد. 

  یبدونم ازش گذشت  خوادیلحظه فکر کردم دلم م  هی  دونم،ینم  _

 نه؟  ای

 نگاهش کرد.  یچشم ریافسانه ز 
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 ش؟یببخش یخودت تونست ؟یتو چ _

 شانه باال انداخت. یرها با تلخند 

شهروز واسه من هم زمان    دونم؟یخودم هم نم  شهیباورت م   _

که   یبا خاطرات خوب  ام یبود. تا م  میآدم زندگ  نیو بدتر  نیبهتر

. هر جا  رهیگیباهاش داشتم دلم رو خوش کنم، تمام بدنم درد م

م انگار خون  لگد خورده،  و  از کتک هاش که  افتهیکه مشت   .

. تمام لحظه شهیم چشمم زنده    یتاش جلومحب  شم،یم  یشاک

 . دیطلب یم تیو ازم حالل دادیکه بهم عشق م  یی ها

 بود؟  یتو با شهروز چ یمشکل اصل  یدونیم _

 سر تکان داد.  یسوال رها

. شهروز با کمک من  یعوضش کن  یتونیم  یکردیفکر م  نکهیا  _

نم با  ماریب  هی.  شد یو تو خوب    کیحتما تحت نظر    د ی بود که 
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 ر یز  ی. من مطمئنم اگه شهروز از بچگشدیدکتر ماهر درمان م 

ما    یآدم زندگ  نیبهتر  تونستیروانپزشک خوب بود، م  هینظر  

 باشه.

خندان شهروز    یو باال کرد. چهره  نییرها خودش رو بغل و سر پا 

به هم گره خورده    یبود، اما در آن لحظه تنها دو ابرو  ده ی د  ادیرا ز

تنش    یزخم ها  یشد و جا  یتداع  شیچشمان پر از خشم براو  

 .دیکش ریت

 بده؟ یلیشهروز خ یبه نظرت جا _

 : دیپرس ی افسانه با لبخند کمرنگ 

 کرده؟ ریشهروز گ یشده امروز سوزنت رو یچ _
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  دم، ی د  تیش رو با اون وضعکه جنازه  ی. از روزستیفقط امروز ن  _

  کاریشد؟ چ  نیشد که عاقبت ما ا  یچ  پرسمیمدام از خودم م

 م؟ ی شکل گرفتار شد هیکه هر کدوممون به  میکرد

به نظر من    یدارن ول  یجور گرفتار  هیرها. همه    نهیهم  ی زندگ  _

نبود. ما    ی. جمع ما جمع سالمستین  ریمشکل از سرنوشت و تقد

که    طنتیش  ا یدن  هی. تو جمع ما، من بودم با  م یاومدیبه هم نم

که با    یریبه حکم ش  دادنیشهروز و شهراد به خودشون حق م

کنن. شهراد بود که   فیلتک  نییخواهرشون خورده بودم، واسم تع

  ی آدم موفق بود، اما تو زندگ  هی   ی اجتماع   یتو زندگ  نکهیبا وجود ا

آدم  داً یشد  شیخانوادگ بود.  برا  یوابسته  و    تیرضا  یکه  مادر 

  ه ی. شهروز  کنهیز که هنوزه م کرد و هنو  ی م  ی برادرش هر کار

مونده بود،    یتو بچگ  تشیقسمت از شخص  هیمرد کامل بود که  

وقتا کنترل   ی . همون قسمت بعضشییدا  ی و پا  ستد  ریدرست ز
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  ل یتبد  والیگرفت و اون رو به ه  یرو دست خودش م  تشیشخص

  یکه برا زونیدختر آو  هیمعلومه،   فشیکرد. سارا هم که تکل یم

. البته که کنهیکرد، هنوزم م  ی ش همه کار مبه خواسته   دنیرس

خ به سارا هم ظلم کرد.  نظر من شهروز  ک  یلیبه  .  ردهم ظلم 

  ن یبه هم  دیشا   م،یمون جاش بودقدر که مطمئنم هر کدوماون 

 .  م یدیرسیجا م

 

به طرف رها هل داد و با چاقو    زیم  یکوچک پر از قارچ را رو  سبد

 به آن اشاره کرد. 

من فقط گوشات الزمه، از دستات واسه   یهاحرف   دنیشن  یبرا  _

 استفاده کن.  نهایخرد کردن ا

 دوباره مشغول شد.  
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دختر   هیتو،    تیشخص  لیبودم به تحل  دهی. رسگفتمیداشتم م_

 مظلوم.  یادیمهربون و ز

 اخم ادامه داد.  ی باال گرفت و با کم  سر

 خور! یو به نظرم توسر _

 اِ...  _

که حرفم درسته. البته به نظر من اصال    ی دونیخودتم م.  میاِ ندار_

رو    ی هر کس  د یتو شا   طیکردن تو شرا  ی. زندگ ستیتو ن  ریتقص

بردن    نیاز ب  یمثل عادله برا  یبا کس  ی. زندگ کردیم  یجورنیهم

 ... هیکاف یاعتماد به نفس هر آدم 

 !یحق رو به من داد نجایممنون که ا _

  ه یبق  تی شخص  یخواینداشت. حاال م  یکنم، قابل   یخواهش م  _

 ه؟ یکاف  ای کنم  لیرو هم تحل
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 . گهید م یتموم شد ان؟یک هیبق _

 رفت.  ادت یرو  درضایهنوز مونده. صبا، مهراب و حم  زم،ینه عز _

  ی که چند بار خوشبخت  یلب نام صبا را تکرار کرد. دختر  ریرها ز 

. حرف ستادیکت ارا از چنگش درآورده بود. دستان افسانه از حر

سخت   یادیز  یکم کرد،یزدن در مورد آنچه داشت به آن فکر م

 ببرد. نیقدر که تمرکزش را از ببود. آن

باره که قراره    نیرو اول  یشنویو م   گمیکه م   ینیرها، ا  یدون یم  _

ول کنم،  با  هی  ی اعتراف  کجا  د ی بار  بفهمم  هم  خودم  تا    ی بگم، 

که تو جمع ما افتاد،    ییواستادم. به نظرم تمام اتفاق ها  ی زندگ

اونا رو وارد   اگه من  بود.  به خاطر بودن من و شهروز و شهراد 

نم خودمون  مطم  یجمع  ا  ئناًکردم   شیپ   ینجوریاوضاع 

 .رفتینم
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 دست سرد افسانه گذاشت.  یرو انهیرها دستش را دلجو 

 ؟یداشت یریافسانه؟ تو چه تقص یگیم یدار یچ _

عمرش   یگذر سال ها و ماه ها  ان یم  یی . جادیشنیانگار نم  افسانه

 کرده بود.  ریگ

بود که من رو    ی. شهرزاد کسمیاون روزا ما عزادار شهرزاد بود  _

مامان دختر   یکه به قول زر  ی . منکردیخانواده وصل م  نیبه ا

بود و نتونست بهم    ضیبودم که مادرم از همون اول مر  یطالع   یب

که داشت، باعث شد بابام سر سال    یدیشد   یبده. افسردگ  ریش

بگ با    رهیزن  بمونم  من  زرضیمرمادر    هیو  بعد    ی.  هم  مامان 

دختر داشت. شهرزاد فقط شش روز از من   هیبه ده سال  کینزد

مامان    یبود، زر  دهیتر بود. چون خونه هامون به هم چسبگربز

ا  ریشش ماه به من هم ش  یاز سر دلسوز  شد که منم    نیداد. 
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هم که مامانم خودش رو از   یشدم خواهر شهروز و شهراد. وقت

تنهام    گهیمامان و بچه هاش د  یکرد، زر  تپشت بوم خونمون پر

 شون.منم شدم عضو ثابت خانواده ییجورا هینذاشتن. 

 ا ادامه داد.به اشک نشسته ره ی زد و رو به چشمان یتلخند

ما    یدختر آروم و مظلوم. هر ک  هی.  یبود  دهیتو شهرزاد رو ند  _

اون خانواده نباشم.    ی کرد من دختر واقع  ی شک م  د، ی د  ی رو م

به شهروز نداشت، به شهراد    یشباهت   چیه  یشهرزاد از نظر رفتار

 فرق داشت.  یلیبازم باهاش خ ی ول د، یشا

داد  یوقت دست  از  رو  شهرزاد  وحشتناک  تصادف  اون    م،یتو 

و شهرزاد تازه کنکور داده   . منم ینابود شد  ییجورا  هیمون  همه

قبول   یی غذا  عیبخونم و شهرزاد صنا  یی. من قرار بود مامامیبود

. آخه من از خون ذاشتیشده بود. شهروز مدام سر به سرمون م
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م ه  اومدیبدم  اصالً  آشپز  نه  ی چ  چیو شهرزاد  مواد    یاز  از  نه 

زده    یها رو هم از سر مسخره بازرشته  نی. ادونستیم  یی غذا

نام  میبود ثبت  دانشگاه  رفت، شهروز مجبورم کرد  . شهرزاد که 

  وونهیکنم. معتقد بود اگه خودم رو مشغول نکنم، از نبود شهرزاد د

دانشگاه با تو آشنا    . تو همونیدون یکه خودت م  شمهی. بقشمیم

 . شیبعد یبه اون جمع و اتفاق ها م یدیشدم و رس

تو نبود. درسته   ریتقص  گم یبازم م  یحرفات درست، ول   یهمه  _

مون اگه شهروز و شهراد تو جمع ما نبودن، سرنوشت همه   دیشا

م داشت  شد،یعوض  عقل  هم  ما  بامیاما  استفاده    دی .  ازش 

 .امونیدوروبر شتریشناخت ب یبرا م یکردیم

 افسانه دوباره چاقو به دست گرفت. 
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دلم واسه شهروز و شهرزاد تنگ شده، ناراحت   یلیاگه بگم خ  _

 ؟ یشیم

 . دیرها از جا برخاست و سر او را به آغوش کش 

ناراحت بشم؟ شهرزاد و شهروز، خواهر و   شهیمگه م  زم،ینه عز  _

 ! یشون باشدلتنگ  یبرادرت بودن. حق دار

 ی خفه ا  یاو فشرد و با صدا  ینه ی به س  شتریش را بسر  افسانه

 گفت:

مون بود.  به همه  شهیبود، حواسش هم  ا یبرادر دن  نیشهروز بهتر  _

بار  یذاشت. حت  ینم  یفرق  چیمن و شهرزاد ه  نیب که   یچند 

شهروز بود که اجازه نداد من باهاش    نیبردن من اومد، ا  یبابام برا

  ی به جا  دمیکه فهم  یتنگ شده. روز  تاشیحما  یبرم. دلم برا

شهروز تا    دونستمی. م شدمخوشحال    ت،یشهراد اومده خواستگار
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. مطمئن بودم همون رهیرو دوست نداشته باشه، طرفش نم  یکس

جور که حواسش به من و شهراد هست، مواظب تو و حال دلت 

خواهد   نمهم  هم  رو  فکرش  گذشته  یبود.  خاطر  به   یکردم 

 !یوحشتناکش، تو هم ضربه بخور

را کم  او  داد. خ  ی رها سر  فاصله  به    رهیاز خودش  به چشمان 

 گفت:  یاشک نشسته اش، با لبخند مهربان 

بهش    گهیندارم. تو هم د  میاز شهروز و زندگ  یاگله  چیمن ه  _

 فکر نکن. بذار گذشته ها تو همون گذشته بمونه.

بود. آدما رو که   ضیرها، نه؟ شهروز مر  گهیشهروز خوبه د  یجا  _

 ! کنن؟یشون مجازات نم یضیبه خاطر مر

 ن؟یدیجواب نم زنم، یزنگ م یچرا هرچ ن؟یینجایشما ا _
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کم  احسان با  که  ورود  ی بود  چارچوب  در  آشپزخانه   یفاصله 

چشمانبود    ستادهیا با  م  ی و  نگاهشان  حضورش   ی نگران  کرد. 

ب آنقدر شعور    جوابیباعث  بود  افسانه شد. خوب  ماندن سوال 

 . اوردین شانیو به رو ندیداشت که حال بد آنها را بب

                       

  کیمدام دور و نزد  نی. زمدید   یچشمانش را درست نم  یجلو

بود، آنقدر    دهیفا  ی و چشم گشاد کرد. ب  ستادیا  یا. لحظهشدیم

از   شیهارگ  ییباال داده بود، که حاال گو  کیپشت پ   کیپ  هم 

ها گرفت تا به کمک آن  الکل پر شده بود. دست به ستون نرده

را    گرشیرا بردارد، اما دستش سر خورد و اگر دست د  ی قدم بعد

  ی حت  رگیافتاده بود. د   نیبا صورت به زم  کرد، یبدنش نم   گاه ه یتک

 تکان خوردن نداشت.  یانرژ
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ها  پله  یزیتر باشد. تتا راحت   دیچرخ  ی و کم  د یدراز کش  جاهمان

و هوا معلق بود. چشمانش    نیزم  نیب  یی. جاآزردیکمرش را م

 خواست، یم   یخواب طوالن  کی . دلش  شدیخود به خود بسته م 

  ش یها آمار گند زدن  گریختم نشود. د  یداریکه تهش به ب  یخواب

خودش، که    ی زندگ  ا از دست خودش هم خارج شده بود. نه تنه

 نابود کرده بود.  ییجورهاکیرا هم  یرها و نازل یزندگ

از خاکسپار  یامروز وقت  انتظار    نیآرت  یبعد  آغوش    کیاز رها 

  دیفهم  خت،یدستش ر  یرا رو  ی داشت و او آب پاک  دهندهیدلدار

به خود گرفته است.   تیرنگ جد  یادیز  گرید  شانییداستان جدا

را با هم از دست داده بود. آنجا، درست سر خاک   نیرها و آرت

  روح یب  یاز او جسم  نهاخودش هم مرد. مرد و ت  ن،یآرت  یتازه

 ماند.   ی باق
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را   اشیگوش یتا با او درددل کند. وقت  خواستیرا م   یکس  دلش

کرد،    نییرا باال و پا   نشیمخاطب  ستیمقابل چشمانش گرفت و ل

و همه کس    زیچ  عمر همه  کی و کار است.    کسیچقدر ب  دیفهم

کرده بود و حاال او را هم نداشت.    ینازل  انی پایب  یغمزه  یرا فدا

باور کند.   خواستینم یول ودب یشگینداشتن هم نیا دیالبته شا

و زمان را به    نیاز جانب او، زم  یتوجه  نیترکوچک  یمدام برا

  دارد، یکه به طرف او برم  یهر قدم  دیفهمیهم دوخته بود و نم

. دور شدن از عماد پر  اشیاست با دور شدن از خود واقع  یمساو

 .خوردندیمحله به سرش قسم م  کیکه  یشر و شور

مثل امروز   ییروز مبادا  یبرا  دی که شا  ییهاشدن از تمام آن   دور

  ی هاکردن  نیی. ته تمام آن باال و پاخوردندیبه دردش م  داًیشد

که   یبود. صادق  دهیصادق رس  یباز به خانه   نش،یمخاطب  ستیل

نبود، اما باز هم دوست به شمار    یاعاقالنه  ش یهاحلاگرچه راه 
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بود و هربار با حال    یرو  به  شهیاش هم. در خانهرفتیم او باز 

معروفش    یبساط آب شنگول  شد، یسر او خراب م  یخرابش، رو

زن و   یو عزا  رفتیاو م   یو خودش هم پابه پا  کردیرا به راه م

 . گرفتیاش را منداشته یبچه 

 ؟یدیخواب نجایبابا، چرا ا -

سخت  یال به  را  ه  یچشمانش  کرد.  نم  چیباز   خواستیدلش 

. هرچند واقعا مست  ندیبب  لیمست و پات   نگونهیااو را    شینایآدر

تنها تن و    ،یمست  یااز ذره   غینبود. تا خرخره خورده بود، اما در

نبود، اما هنوز   ارشیشده بود و در اخت  حس یبدنش کرخت و ب 

اطرافش چه م  دیفهمیهم درست م را خم گذردیدر  . دستش 

زم به  را  آرنجش  باز هم    دیگرفت شا  نیکرد.  بلند شود.  بتواند 

ا و  خورد  لبه  ن یدستش سر  با  به شدت  پله    زیت  یبار کمرش 

 برخورد کرد.
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فورا خودش را به او رساند و سرش را در آغوش گرفت.    نایآدر 

م بلند  بلند  آندی خندیعماد  خند.  گوشه   دیقدر  از  اشک   ی که 

پله    یرو  نا ی. آدردیبغضش ترک  کباره یچشمانش راه گرفت و به  

در آغوشش پنهان کرد.    یااو را مانند پسر بچه   یتنهمیشست و نن

گرم بود که    یکوچک ول یادیآغوش ز نیعماد هم انگار منتظر ا

 قفل شد.   نایو دستانش دور کمر آدر دیپله دراز کش  یکامل رو

.  کرد یخفه م  نایرا با فشردن صورتش به شکم آدر  اشهیگر  یصدا

اما آن قدر    ختیدر همان حالت اشک ر  قهیچند دق  دانستینم

کم که  آدر  یبود  دستان  شود.  حرکت    یالحظه   نایسبک  از 

 . آمدیو م رفتیوار متن و بدن او نوازش  ی. مدام روستادیاینم

 یواقع  یرا که امشب به معنا  یمرد   دنیتاب د  ییآسمان هم گو 

هق هق عماد و    یبعد صدا  یاکلمه کم آورده بود، نداشت. لحظه

 خشم و بارش آسمان، گم شده بود.  نیب نا،یرآد
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از عطشش را   یاذره  خت،یریسر و بدنش م   یقطره که رو  هر

هم داشت ذره ذره از   یحسیو ب  ی . همان کرختکردیخاموش م

  نا یشد، سرش را عقب برد و از آدر  د ی. باران که شدرفتیم  نیب

خوب گرفت.  د  نیا  اشیفاصله  که    د یفهمینم  کس چیه  گریبود 

 قطرات باران.  ایصورتش از اشک است  یسیخ

 . ینجوریا یخور یتو. سرما م  میپاشو بابا، پاشو بر -

م  یهادندان هم  به  و  خوردیدخترکش  تاپ  داشت.  هم  حق   .

در برابر سرما و باران   یجور   چ یکه به تن کرده بود ه  یشلوارک

ها  شد و با کمک نرده  زیخمیحرکت ن  کی. با  کردیمحافظتش نم

  ی درست و حساب  ی کوفتگ  کی.  دیکش  ریاز جا برخاست. کمرش ت

 .دیکشیانتظارش را م
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آدر  را به سمت  لبخند   نایدستش  با  را  او  نگاه متعجب  گرفت. 

  شی هادست دور شانه  ستاد، یاو هم سرپا ا  ی پاسخ داد. وقت  ی مهربان

تن دخترکش خم شد تا    یحلقه کرد و او را به خود فشرد. رو

شالق باران، کمتر تن و بدنش را نشانه برود. حاال تنش حفاظ  

 شده بود.  شینایبدن آدر

ا  دانستیم  خدا ا  نیدر  به  چقدر  ن  گاه ه یتک  نیلحظه    ازیبودن 

با م  دی داشت.  ثابت  دن  یحت  کرد یخودش  تمام    شی تنها  ا یاگر 

  یکاف   ش یدخترک مهربان هم باشد، برا  نیبگذارند، سهم او هم

 است!

خشک    شیهانقطه از لباس   کی   یساختمان که شدند، حت  وارد

  ی مشروب ناب  ی حالیشدن را به ب  ده ینمانده بود. موش آب کش

 .  دادیم حیکه خورده بود، ترج
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 .ارمیبابا برو حموم، من برات لباس م -

نگاه کرد. از خودش   نایآدر  یفرار گرفت و به چشمان    نییپا  سر

پدر است؟ چرا    کی. چرا امشب فراموش کرده بود او  آمد یبدش م

ب  ادشی ابرو  به  خم  اگر  پدرها  دختران   اورند، ینبود  شان کمر 

 شکند؟ یم

گفتن   یبرا  ی کاشت و از او جدا شد. حرف  نایسر آدر  یرو  یابوسه  

آدر بود.  نبا  نا ینمانده  د  دی آنچه  پدر  ده یرا  عمر    کیکه    یبود. 

  نیبود، امروز و امشب به بدتر  نی زم  یانسان رو  نیترمحکم  شیبرا

او آورده بود. بماند    یرا برا  تشیشخص  یهاشکل شکسته و خرده 

قلب و روح دخترکش را هم آزرده    نجار،و ناه  زیت  یهاتکه  نیکه ا

 بود.
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اجازه    گر ید  کبار یو    ستادیدوش ا  ریز  سیخ  ی هابا همان لباس

.  شد یشوند. دلش سبک نم  یبا آب دوش، قاط   شی هااد اشکد

را از   زشیکه نبود. در عرض چند ساعت انگار همه چ  یکم داغ

 یکه به پا  یسال عمر  ستیاو گرفته بودند. پسرش، همسرش و ب

 عشقش است، رفته بود.  کرد یکه گمان م یکس

 ینینه آرت گریدم از او گرفته بودند. حال د  کیجا و   کیرا  همه

 که به داشتنش ببالد.  یو نه عشق یی بود و نه رها

 ی اهودهیشستن تن و بدنش را نداشت. از نظرش کار ب  یحوصله  

شده بود و با    ماریعشق ب  کی  ی ها بود که آلودهبود. بدن او سال

را از تن    سشیخ  یها. لباسشدیدوش و صد دوش، پاک نم  کی

حمام، آن را   ینه یآ  ی. جلوکردیارج کرد. کمرش هنوز درد مخ

نقش    شیپهلو  یبه وسعت کف دست، رو  یایچک کرد. کبود
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اش از درد آن  . چهرهدیآن کش  یبسته بود. نوک انگشتش را رو

 خود شدنش.   یشب از خود ب کی ادگاری هم  نیدرهم شد. ا

  ی رو  زیدست لباس تم  کی  نای. آدردیپوشش را پوشتن   یحوله 

  ی رو  یتخت گذاشته بود. دخترکش حواسش به او بود. لبخند

و    بیکه بعد از آن همه اشک، طعم عج  یلبش نشست. لبخند

درست    فیطعم بالتکل  کی.  نیداشت. نه شاد بود و نه غمگ  یبیغر

 . اشیمانند او و زندگ

  گرفت، یرا م   شی آب موها  یاو همانطور که با حوله   دیپوش  لباس

روز   از ساعات  تمام  از  بهتر  مراتب  به  حالش  شد.  خارج  اتاق 

و چشمانش    د یکشیم  ریکه گذرانده بود، بود. سرش ت  یمزخرف

نبود. نگاه آخر رها    دنیاما الاقل قلبش در حال ترک  سوخت،یم

 .داشتیبرم شداشت دست از سر نیآرت یو چشمان بسته 
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 ؟یدیبه من م   یچا هیبابا،  ینایآدر -

 م.بابا عماد، تو آشپزخونه  نجایا ا یب -

 لبخند زدن هم داشت.  نا،یکرد لبخند بزند. داشتن آدر یسع

رو  وارد لبخند  . دخترکش  دیلبانش خشک  یآشپزخانه که شد، 

  ینگاه او را که رو  نایکار بلد بود. آدر  یادیمورد ز  نیظاهرا در ا

 گفت:  د،ید زیم  یرو یهایدنینوش

. اونم از  دیخوبه واست. زنگ زدم به ام  ی چ  دونستمیمن که نم  -

 حاضر کنم.  ی و بهم گفت چ دیچند نفر پرس

برا  شیابروها آبرو  خورد.  گره  هم  لحنش    شیدر  بود.  نمانده 

 تند شده بود.  یناخواسته کم

 خورده؟ یبابام زهرمار  یگفت د یبه ام -

 .خوامیاز دوستام م  یکینه... معلومه که نه. گفتم واسه  -
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  ر یکرد از سر به ز  ینشست. سع  زیداد و پشت م  سر تکان  عماد

. حق نداشت به خاطر اشتباه  ردیبد نگ  یهاجهینت  نا،یآدر  یافتاده

و   دیرا جلو کش  ظیغل  یچا  وانیرا سرزنش کند. ل  نایخودش، آدر

بود، داخل    ده یزحمت تکه کردنش را کش  نا یکه آدر  ییمویآب ل

نمیهم م  ی آن چکاند. چشمانش مدام رو .  آمدیافتاد. خوابش 

 بود.  دهیسردرد امانش را بر

 ؟ یگفت یبه نازل -

 رو؟  یچ -

 نایبه نظر مضطرب آدر  یبه چهره  ی نگاهمیباال گرفت و با ن  سر

 پاسخ داد. 

 رو. نیآرت یهیقض -

 . دمشینه، هنوز ند -
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کم از خانه   یلیمدت خ  نیدر ا  ی. نازلستادیاز حرکت ا  دستش

 هم...  د ی. شاشدیخارج م

. او که  شدیزد. از کجا معلوم که کم از خانه خارج م  یشخندین

م  وقتچیه زود  صبح  کوفته    رفت ینبود.  و  خسته  آخر شب  و 

 را نداشت.  ی. آمار رفت و آمد نازلگشتیبرم

 کجا رفته؟ -

 . یخاله شاد ی. فکر کنم رفته خونه دونمیدرست نم -

خوبه، خوبه که مامانت در هر صورت دوستاش رو    یلیخوبه، خ  -

 مگه نه؟ ده،یم حیاش ترجبه خانواده

نگفت. خوب نبود، اصال هم خوب   چ یانداخت و ه  ن ییسر پا  نایآدر

نبود. او از مادر داشتن فقط اسمش را در شناسنامه داشت وگرنه  

 بود.   دهیند  یمادر  از او  گفتندیآن طور که دوستانش م   وقتچیه
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 ششون؟ یپ   رهیهر روز م -

 شانه باال انداخت.  نایآدر

 . رهیهرروز م با، یتقر -

 در هم شد.  ی چا یو تلخ یاز ترش اشچهره 

 چکار دارن با هم؟  ی دونینم -

قدر جمع   د یپر  یالحظه  یبرا  نایآدر  رنگ آن  عماد  اما حواس 

حت شود.  متوجه  که  صدا  ینبود  جد  نایآدر  یلرزش  هم    یرا 

 نگرفت. 

 .هیمیقد   یهاینه، از کجا بدونم. حتما از همون دورهم -

ل  عماد  سر کش  وانیته  تلخدیرا هم  ترش  ی.  را    ش یگلو  اشیو 

  ده ی که د  یسوزاند، اما حالش را بهتر کرده بود. قلبش هنوز از داغ 

حس وحشتناک   یول  د،یکوبیم   انیدر م ی کیبود و  نیبود، سنگ
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را داشت و حواسش    شینایتر شده بود. تا آدرکمرنگ  ،یکس  یب

د بود،  او  بد  و  ل  یمعن  یکسیب  گریبه حال خوب   وان ینداشت. 

فنجان کوچک قهوه را با    نایگذاشت، آدر  زیم  ی را که رو  یخال

مقابلش گذاشت. نگاه عماد که باال رفت، دستپاچه  اطیاحت یکم

 گفت:

 بخور بابا، فکر کنم واسه سردرد خوب باشه. نمیا _

خانم شده بود. دستش را  یادیز شینایشد لبخند نزد. آدر ینم 

رو  یرو نگاهش  گذاشت.  دخترکش  کوچک  قفل    یدست 

هنوز هم    ش،ی نایدستانشان نشست. باز هم لبخند زد. دستان آدر

وار، . انگشت شستش را نوازش شدیاش گم م دستان مردانه   یتو

 . دیپشت دست او کش
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هست  یلیخ  _ که  دن  نا، یآدر  یخوبه  تمام  باشن.    ایبذار  روبروم 

 !فمیرو حر ای دخترم که کنارم باشه، کل دن

ا  بوسه  و  آدر  یلبخندش  پشت دست  بدن    نایکه  تمام  نشاند، 

 یتحول حال دخترش را ناش  االنه یرا لرزاند و او خوش خ  نایآدر

 دانست!  یاش ماز شرم دخترانه 

                       

نزد  فصل و هوا  شد،یم  کیبهار داشت  ب  یاما حال  به   شتریاو 

 ن یهفت س یخورد. نه حس و حال آماده کردن سفره یخزان م

روح    یی. گوی و خانه تکان  دیع  د یرا داشت و نه دل و دماغ خر

  ی م   ی که با شهروز زندگ  یی هادر او مرده بود. تمام سال  ی زندگ

شهروز اجازه دهد  ودکه داشتند، محال ب یکرد، با وجود مشکالت

هفت   یسفره  ای ند  ک  ی شانه خال  د یلباس ع   دیبار خر  ریکه او از ز

تر از سال قبل نباشد. شهروز خوب بلد  پر زرق و برق   شانن یس
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تن و بدنش    نکهیبعد از ا  یبود چطور او را با خود همراه کند، حت

 کرد.    ی کتک جانانه مهمان م کیرا به 

 رها؟  یخوب-

گرفت و به طرف   ش یپا  ریز یرا از شهر دود گرفته سشیخ نگاه 

. نتوانست دیچکیاز گوشه چشمانش م  یاحسان برگشت. نگران

  ن یاو هم که شده، لبخند نزند. برادر کوچکش ا  یدلخوش  یبرا

او و زندگ  یادیروزها ز شده اش،   نهیوصله پ   یداشت جورکش 

 شد.  یم

عز- ا  زم،یخوبم  چرا  سرما    یاومد  یجور   نیتو  تراس؟  تو 

 . یخوریم

 یباز کرد. احسان با لبخند  یرا کم  ش یهانهشا  یرو  یگفت و پتو 

آن   ریز ش،یشانه ها یپتو را گرفت و با انداختن آن رو یگوشه 
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شان  رها حلقه کرد و فاصله یرا دور شانه شی. دست و پتودیخز

پتو را هم گرفت و دو طرف آن    گرید  یرساند. گوشه   چیرا به ه

تن    دیترسیسرد نبود، اما م   ادیزرا در جلو به هم چسباند. هوا  

نه چندان   یرها، تاب تحمل همان سرما  یتازه به گوشت نشسته 

 جانسوز را هم نداشته باشد. 

افتاد  - که  خودم جمعه    یباز  نگفتم  بهت  مگه  خونه.  به جون 

 کنم؟   یکمکت م

ز  - فقط  یادیکار  د  رون،یب  شونختمیر  نکردم.  اصالً    دمی بعد 

 ولشون کردم. یجورمرتب کردنشون رو ندارم، همون یحوصله 

 کنم.  ی. فردا خودم همه رو مرتب میکرد یخوب کار-

رو  رها را  لحظه  ینه یس  یسرش  نفس  گذاشت.  در   یااحسان 

حرکت را از او نداشت.   نیبرادرش حبس شد. انتظار ا  ی  نهیس
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شانه دور  پ   یدستش  تر  به سدیچیاو محکم  رها  سر  اش    نهی. 

شد تا چانه    یخم م   یکم  دیکه احسان با  ی. طوردیرسی نم  شتریب

 . ردیسر رها قرار بگ یاش رو

خواست. حسم به تو، حس    یبرادر م   ا ی خواهر    هیدلم    شهیهم-

حس خوب االن رو هم نداشتم. انگار    ی ش نبود ول پسر به عمه  هی

ما فاصله    نینفر بود که ب  هی  شهی. همیاز من دور بود  یجور  هی

 بندازه.

 لبانش نشست. یگذشته، رو  ادی با  یکمرنگ لبخند

ابهت  _ دوروبرت    ادیکه شهروز داشت، جرئت نداشتم ز  یبا اون 

ببره. سرم گرم   یهم  نداشتم که کس  یبپلکم، سن ازم حساب 

نداشتم. بهت قول داده  هیکار به کار بق ادیدرس و کنکور بود و ز

وقت    چیه یتو دانشگاه بکنم، ول   یقبول  یبودم تمام تالشم رو برا
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خودم و ساختن   ریمن درگ  که  ییکردم تو روزا  یفکرش رو هم نم

 .  یگذرون یرو م  تیزندگ طی شرا نیتو بدتر یتو دار مم، ندهیآ

 دگرگون ادامه داد.  یکج کرد و با حال یلب

چ  د یشا  دونم،  ینم_ از همه  مثل    زی اگه  منم  داشتم،  خبر  هم 

  ن یا  دی گذشتم. شا  یتفاوت م  یب   تیمامان و بابا از کنار تو و زندگ

که    ی. از روزهیتو ما ارث  امونیبه دورو بر  یتوجه  یو ب   یالیخ  یب

فهم  تیواقع قو  دم،یرو  برابر  هزار  بهت  شب  یحسم    ی تر شده. 

م  ستین کاش  نکنم  فکر  خودم  با  عقب    شد یکه  به  رو  زمان 

روزا اون  به  زندگ  ییبرگردوند.  و  تو  با    تیکه شهروز داشت  رو 

بهش    یکه حت  یکس رو نداشت  چیو ه  کردینابود م  شیخودخواه

کمکت   تونستنیکه عادله و رسول م  نی. فکر ایکن  ت یگله و شکا

بتونه   ه ی  شهی. باورم نمکنه یکنن و نکردن داره داغونم م عمو 

ش بگذره. رسول برادرزاده  یزندگ  یایاز کنار سخت  تراح  قدرنیا
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  ی سنگدل  د ی سهم رو داشته و داره. شا  نیشتریما ب  یایتو بدبخت

صدا    گنیکه م  ییاون چوب خدا  ریفقط منتظرم تأث  یباشه ول

 . نمیخودمون بب ینداره رو تو زندگ 

برا  چشم آسمان  گرفت.  باال  سر  و  زمستان  کی  یبست    ی شب 

  یابر بود. نفسش را به آسمان فوت کرد و با درد  ی صاف و ب  یادیز

 :دینهفته در حرف به حرف کلماتش پرس

و همه  میتیمال    گنیم  نکهیا_ نداره  آتخوردن   شه یم  شیش 

واقعاً دامن    میتیراسته رها؟ آه    سوزونه،یرو م  تیوخودت و زندگ

 ره؟ یگیآدما رو م

ب  رها را  پ   شتریپتو  احسان،    یهاحرف  ی . تلخدیچیدور خودش 

روشن    ی به نور چراغ ها  گر یبار د  کیسردش کرده بود. نگاهش را  

 یبود. طور  بیچشم فر  یادیباال ز  نیشهر دوخت. ظاهرش از ا
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نم باورت  ا  شد یکه  غم  نیدر پس  نور هم ممکن است    یهمه 

 نهفته باشد.  

اگه منظورت به رسول و عادله است، به نظر من بهتره ازشون -

و ماش  ،یبگذر اون خونه  ول   نی درسته  بود،  ما    یتون ینم  یحق 

  نی. عادله و رسول بدتریبش  دن،یکه واسمون کش  یمنکر زحمت

تو نبودن. به   یبرا  یهم که باشن بازم پدر و مادر بد  ایدن  یآدما

با تو  و  من  ز  هی  دینظرم  خط  ته  ا  مونیندگنقطه،  لحظه    نیتا 

به   یزی. فکر به گذشته و آدماش، چمیو از اول شروع کن  میبذار

 نداره.  کدوممونچیجز عذاب واسه ه

 یبود خواسته   یبه او انداخت. مدت   ی نگاه پرحرف و قدردان  احسان

رح کردنش با  مط  یداشت و رو  یاز نظر خودش خود خواهانه ا

از او بخواهد از عادله و رسول بگذرد و    دیترسیرها را نداشت. م
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نشن رها  بشکند. حال  را   ده،یدل خواهرش  او  داشت حرف دل 

 . زدیم

  یبه من بگ   یخوا  یم  یزیچ  هی مدته انگار    هیشده احسان؟    یچ_

 .  یدیقورتش م  یه  یول

 : دیبا چشمان گرد شده پرس احسان

 ؟یدار  بیتوعلم غ _

 شانه باال انداخت. رها

م  _ خوب  رو  داداشم  فقط  نه،  که  وقته  شناسمیمعلومه  چند   .

تو انگار    یول  یسر زبونت رو بهم بزن  ادیم  یکه ه  یمنتظرم حرف

 نه انگار... 

 بگم؟   یچ-

 . کنهیم  تتیداره اذ یهرچ-
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فوت کرد، بخار    رونیسکوت کرد. نفسش را که ب  یلحظه ا  احسان

 فت. هوا شکل گر  یرو یپر رنگ

 .ستیحال عادله خوب ن-

جز    یزیاو بخواند. چ  یرا از چهره    تیسر باال گرفت تا جد  رها

 شد.  ی نم افتیدر صورت در هم احسان  انیپا  ی غم ب کی

 ؟ یچ یعنی-

نم- درست  م  یمنم  زنگ  رسول  وقته  چند  ازم   زنهی دونم.  و 

حال عادله    گهی. میباهات صحبت کنم تا ازشون بگذر  خوادیم

 . ستیخوش ن

 ؟ ینگفت یزیچرا تا حاال به من چ-

بازم   ا یعمر خون دل خوردن، ب  هیگفتم بعد   ی م  گفتم؟ یم  یچ-

 بگذر؟ اتن،یکه باعث تمام بدبخت یی از گناه آدما
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 م؟ ی. مگه ما با هم تعارف داریگفتیم  دی آره،با-

رو داشته باشه که به من   نیا   یرسول رو  دیروم نشد رها. شا -

رو فراموش کنم، اما من هنوز   زیزنگ بزنه و ازم بخواد همه چ

 . ستمیاونقدر پررو ن

 حاال عادله چش هست؟ -

ول- باشه  رسول درست  دارم حرف  ز  گفتیم  ی شک    اد یدکترا 

که   ی به درمان عادله ندارن. ظاهراً مشکل از کبدشه. عمل یدیام

داده، س  یواسه الغر ر  ستمیانجام  به هم  رو  . حاال  ختهیبدنش 

 شده.  ریکبدش درگ

اوچرخ  از دور شانه  دیرها کامل به طرف  احسان  او    ی. دست 

 اخم گفت:  یافتاد. رها با کم
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راجع بهش   یدار  الیخ  یب  جورنیبده و تو ا  قدرنیحال عادله ا  _

 ! ؟یکن یصحبت م

رو  احسان را  باالتر   یشانه ها  یدستانش  را  پتو  و  انداخت  رها 

 ن یآست  شرتیدون شده بود. تهوا، دون  ی. بازوانش از سرددیکش

 کرد.  یوجه گرمش نم چیکوتاهش، به ه

اصرار  _ چه  رها،  کن  رو    هیبق  یغصه    شهیهم  یدار   یبس 

مدت که   نیعادله و رسول چند بار بهت زنگ زدن تو ا  ؟یبخور

 ؟ یزنیم نهیسنگشون رو به س یتو حاال دار

  ؟ یسر دوراه  ی موند  کنم یتو حالت خوبه احسان؟ چرا فکر م -

 . ستیبا خودت هم معلوم ن  فتیانگار تکل

 با خودم و دلم نامعلومه.   فمیچون واقعاً تکل _
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دور خودش زد و از رها فاصله گرفت. آسمان آن شب،    یچرخ

 بود.  شهیپرستاره تر از هم

بد بود،    یعادله و رسول واسه من پدر و مادر بودن، عادله با هرک-

بهتر  یبرا نه  دن  نیمن  ه  یول   ا،یمادر  بود.  وقت حس    چیمادر 

بودنش   بهیبخوام به غر  نکهیچه برسه به ا  ست،ینکردم مادرم ن

مادرا، مدام دنبالم باشه. جلسه   هینبود که مثل بق  یفکر کنم. زن

و   دنیچیپ  چی. اهل ساندو اومدیم ون،یدر م یکیمدرسه رو  یها

بازم حواسش بود که پول تو    ی گذاشتن واسه من نبود، ول  وهیم

نباشه.    میبیج پاره  کفشم  نباشه،  چروک  لباسم  باشه،  راه  به 

بر  زیمداد و دفترام مرتب و تم  شهیهم اما  ا  یابود،   ی نجور یتو 

وقت به خودشون زحمت ندادن به   چینبود. نه رسول، نه عادله ه

همه    ی افسار زندگ  اش،یالیخیآرامشت فکر کنن. رسول با ب   وتو  

از تمام    ش یمون رو داده بود دست عادله و عادله هم انگار دق ودل
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ا  ی سر تو خال  خواستیرو م   ایدن قدر با عجله تو اون  نکهیکنه. 

عالمت سوال    هیواسه من مثل    شهیهم  ،یباشهروز ازدواج کرد

. تو خسته شده  دمیرس  ابشبزرگ بود که تازه چند وقته به جو

دو سال به خاطر من با عادله    کی . نزدی فرار کن  یخواستی. میبود

  یلیدونم خ  یاالن م  یاون موقع متوجه نبودم ول  دی. شایدیجنگ

با عادله،    یزندگ  یاز چاله   یه حاضر شدبهت سخت گذشت ک

که شهروز برات کنده بود. خودت   یقیتو چاه عم  یفتیو ب  یایدر ب

جلوت واستم و ازت بخوام از اون دو نفر    امیب  یجور   چهبهم بگو،  

خوام ازت   ی و م  شهیم  میبرادر  یاونم حاال که مثالً ادعا  ؟یبگذر

 کنم؟  تیحما

بلند شد. دستانش را دو طرف صورت  ش یپاها یپنجه  یرو رها

سع گذاشت.  تاث  یاحسان  لبخندش،  لبخند   نیرگذارتریکرد 

 ممکن باشد. 
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  ه یکه من بعد    یقدر خوباحسان. اون   ییایبرادر دن  نیتو بهتر-

خ با  م  الیعمر  تک  تونمی راحت  غصه  هیبهت  و  رو    نیا  یکنم 

بق که  ناراض  هی نخورم  من  از  م   یممکنه  رو    تونمیباشن.  پاهام 

به بعد   نیقراره از ا  یراحت باشه که زندگ  المیبندازم رو هم و خ

  ی جور اون  ی به بعد همه چ  نیخوشش رو بهم نشون بده. از ا   یرو

 مانیا ماتیبه تو و تصم یخوام بدون ی. میخوایکه تو م شهیم

اگه فکر م عادله و رسول صحبت    ستی ن  یازین  یکن  یدارم.  با 

به    خوادیدلت م  یهر وقت فکر کرد  یولندارم    یکنم، منم حرف

  هیفقط کاف  ،یقدم براشون بردار  هیعنوان پسر عادله و رسول،  

 باشه؟  ، یبهم بگ 

لبخند  پا  یاحسان  باال کرد. داشتن رها، حس    نییزد و سر  و 

 چ یه  هیکه شب  یداد. حس  یرا تمام و کمال به او م  یبرادر  یبایز

 نبود.  ایدن یتو یحس
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  ، یچیبره تو که ه  شیپ   یجور نیا  نا؟ یآدر  یکن  کاریچ  یخوایم  _

 قبول بشم.  یی منم محاله بتونم جا

آن گذاشت.    یو چانه اش را رو  دیکوله اش را در آغوش کش  نایآدر

 نامعلوم گفت:  یبه نقطه ا رهیخ

منم،    شه،یداره نابود م   شیکه زندگ  یداره؟ اون   ی به تو چه ربط  _

 ؟یقبول نش یتو واسه چ

 او گذاشت و ابرو درهم کرد.  یشانه یدست رو عاطفه

که منم برات غصه   شهیباورت نم  یعنی  گه،یدستت درد نکنه د  _

 .  یمن  یمیمثالً دوست صم خورم؟یم
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روزها    نینبود. ا  یکرد لبخند بزند، هر چند کار راحت  یسع  نایآدر

بود که لبخند زدن هم خنده    ده یچیدر هم پ   یجور  اشیزندگ

 . به طرفش برگشت.رسدیدار به نظر م

منم   یول  یدوستم  نیجان. معلومه که تو بهتر  یممنون عاط  _

  ست یندارم. امسال، سال سرنوشت ماست، حق تو ن  یازت توقع

راه حل واسه   هی. نگران منم نباش. خودم  یبه خاطر من بسوز

 کنم.   ی م  دایمشکلم پ 

 حال بد بابات؟  ای مامانت؟  ای سامان  ی هیکدوم مشکلت؟ قض-

 ه ینگفت. کالف سر درگم، تشب  چیانداخت و ه  نییباز سر پا  نایآدر

اش بود. عاطفه که    یزندگ  یروزها  نیا  یحال و هوا  یبرا  یخوب

او    ی گونه    ی رو  یاز تند رفتنش، بوسه ا  د،ذشرمنده یحال او را د

 شده بود.   انهیکاشت. لحنش حاال دلجو
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 ترسمی. مستی پسره دست بردار ن  نی. اناینگرانتم آدربه خدا    _

.  یدی. تو هم که حرف من رو گوش نماره یسرت ب ییآخرش بال

بذار الاقل من    ، یصحبت کن  یتون   ی ت نماگه با بابات و پسر عمه

قدر قبولت داره که محاله حرف  که اون  یدون  یبگم. م  دیبه ام

 .نهرو در موردت قبول ک گهید  یکیمفت 

 گفت:  دانهیبه همان نقطه، سر باال انداخت و ناام ریخ نایآدر 

عاط  _ نمینه  هم  یزیچ  د یام  خوامی.  احسان    ی جور نیبدونه. 

بره.    دی بشه و دودش تو چشم ام  یزیچ  ترسمیروش حساسه. م

من رو    یها  یفکر  یکرده که بخواد جور ب  یچه گناه  چارهیاون ب

 بکشه.

خ  _ پشت  لهیپوف.  بازم  ولخوب،  بنداز  روز  ی گوش  از    یمن 

 کار دستمون بده. هیپسره   نیکه ا ترسمیم
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نکنم، آدم خطرناک  _ نم   ی نه، فکر  و    رسه،یبه نظر  فقط هارت 

 . ادهیپورتش ز

 لب زمزمه کرد. ریز یتکان داد وخداکنه ا  یسر عاطفه

 یآرامش ظاهر  نیکدامشان ا  چیشد. ه  یطوالن  یکم  شانسکوت 

  یاز سامان و مزاحمت ها یبود خبر یرا باور نداشتند. چند روز

پنج روز قبل، در    یشگیهم نبود. درست  تعق  یکیاش  و    بیاز 

 ی مدتش داده بود. سفراش، خبر از سفر کوتاه  رانهیگیپ   یها  زیگر

ها تمام نشود، حداقل    االکرد حاال ح ی از ته دل دعا م نایکه آدر

 کند.   سیرا راست و ر ش یهابرنامه ی که نازل  یتا زمان

 کرد؟    کاریمامانت چ-

 شانه باال انداخت.  نایآدر
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  ی به بابا بگم ول  ترسهی. م گهیبه من نم   یادیز  زی. چدونمینم-

. حاال  رونیب  رهیرفتن. هر روز از صبح تا ظهر م  یمصره برا  یلیخ

  یی تا جا  ی ول  دونهیرو خدا م   کنه،یم  کار یو چ  رهیکجا م   نکهیا

 نکنه.   شیتو سرش باشه و عمل  یمحاله فکر  شناسمش، یکه من م 

 . یگفتیکاش به بابات م -

 به چشمان او گفت: رهیخ ،یبا لبخند تلخ نایآدر

کردم و به مامان خبر دادم    یگفتم دهن لق  ی م  گفتم؟  یم   یچ  _

مون رو انجام   یی رفتن دوتا یمامان هم داره کارا  ، یکه زن گرفت

 کرد؟ یتحمل م  یکن  یفکر م  ده؟ یم

از بغض   شیرو دوخت. صداو نگاهش را به روبه  دیکش یقیعم آه

 . دیلرز یم
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  یوقتا فکر م   یقدر که بعض تحت فشاره. اون  یلیروزا خ  ن یبابا ا  _

ما قبل   یزندگ  ،یعاط  یدونی. مهیگر  ریکنم هر آن ممکنه بزنه ز

  ی عاد  یخانواده  ک یوقت مثل    چیرفتن مامان هم خوب نبود. ه

بقمینبود مثل  مامان  نه  م  هی.  رفتار  شب  یمامانا  بابا  نه   هیکرد، 

بود. هم  یه یبق بود که هر کار  نیا  شهیباباها    ی واسه راض  یبابا 

انگار مامان هکردینگه داشتن مامان م تو    یا  فهیوظ  چی. اصال 

مهمون فقط  نداشت،  مهمون  یم  یخونه  و  .  گرفتیم  یرفت 

سال   هر  بود.  راه  به  که  مدوبا  یکیسفراشم  از   ی ر  خارج  رفت 

اومد.    ی بابا اصالً با ما نم  ی برد ول  یوقتا من رو هم م  یکشور. بعض

همراه    خوادیباباست که دلش نم  نیا  کردمیاون موقع ها فکر م

ول باشه،  حت  یمامان  مطمئنم  م   یاالن  بابا   خواست، یاگه 

پر زرق و    ی. زندگ ادیکارش رو ول کنه و باهامون ب  تونستینم

به پول داشت.   ازیکه مامان واسه خودش راه انداخته بود، ن یبرق
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داشتن اون پول،    یوقت تموم نشه. بابا برا  چیپول گنده که ه  هی

  یکم برام نبودش عاد. کمدمشی د  ی کم م  یلی. خکردیم  یهرکار

بود. وقت بابا م   ی شده  بهتر شد و  کم    هی  تونستیهم وضعمون 

پ  رو  مامان حرف مهاجرت  االن هم  دیکش  شیاستراحت کنه،   .

 که... 

چشمش را گرفت. به   ریتکان داد و با نوک انگشت نم اشک ز  سر

 طرف عاطفه برگشت. 

بابا   ی آورد ول یکم م  نیزودتر از ا یلیبابام بود خ یجا ی هر ک _

ک  من.ذ  یهر  عماد  بود،  عماد  بابا  و    هینبود.  محکم  مرد 

پاریناپذیخستگ اگه  نم  نیآرت  ی.  اوج    اومدیوسط  تو  مامان  و 

به طالق دادنش    یمحال بود بابا راض  شد،ی مشکالتشون باردار نم

. من  دم یرو به چشم د  با مامان رفت، من شکستن با  یبشه. وقت

اصل ول   ازدواج  یمخالف  بودم  آرت  یوقت   یبابا  با  رها  و    نیرفتار 
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  ی زندگ  تونهیم  یجور زن چه   هی   دمیتازه فهم  دم،یخودم و بابا رو د

اداره ه  رو  کاش  نم   چیکنه.  مامانم  به  رو    گفتم،یوقت  رها  بابا 

 عقدکرده... 

از    گفت بود  خسته  کرد.  پنهان  دستانش  پشت  را  صورتش  و 

تمام  یمشکالت انگار  او    ی که  پشت  را  دستش  عاطفه  نداشت. 

و    نا ینگران آدر  داًی . شددیکش  نییگذاشت و چند بار از باال تا پا

که هر طرفش را    ی بود. کالف  اشیزندگ  ی  دهیچیکالف در هم پ 

 شد.  ی گرهش کورتر م یگرفت  یم

 ؟یبا مامانت بر یخوایواقعا م _

 کرد و سر به دو طرف تکان داد.   یپوف نایآدر

از بابا عماد که اصال دوست    یدور  ی عنیرفتن با مامان    دونم، ینم  _

با سامان زبون   یریدرگ  یعنیندارم بهش فکر کنم. نرفتنم هم  
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چ موندم  چقدر    دونمینم  یکنم؟حت  کارینفهم.  مامان  حرف 

رو   دیجد یریدرگ  یازش بپرسم. حوصله   ترسمیدرست بود؟ م

فکر چه  مامان  بفهمه  بابا  اگه  باز    وت  یندارم.  داره،  سرش 

 یکار  چی. هرهی. مامان اگه بخواد بره، مشهیدعواهاشون شروع م

 فقط براش جنگ اعصاب داره. دنش ی. فهمادیهم از بابا برنم

رها بگو.   ا یالاقل به احسان  ا ی ی به نظر من بهتره بهش بگ ی ول _

 تو هم راحت بشه.  الیکردن که خ یفکر  هی دیشا

هم    یجورنیبگم. گناه داره. هم  یزیچ  تونمیبه بابا که اصال نم  _

و   نیآرت  یهی. به خاطر قضشهیم  شتریب  اشیریهر روز داره درگ

رها، اندازه  رفتن  نم  تی اذ  یکاف   یبه  رو  یهست،  بار    یخوام 

. به احسان رهیگیم  یکنم داره افسردگ  یدوشش باشم. حس م 

بابا و خواهرش افتاده،    نیب  هک   ییبگم. با اتفاق ها  تونمیهم نم

. به گفتن به رها  میواسش مهم باش  م یمن و زندگ  گهیشک دارم د
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.اصالً برم  کشمیراستش خجالت م   ی خودم هم فکر کرده بودم ول

رفتارم باهاش    م،ی کرد  ی م  ی که با هم زندگ  ییبگم؟ روزا  یبهش چ

 بهش بگم کمکم کن.  شهیخوب نبود، حاال روم نم

  ، یزنیکه تو حرف خودت رو م   گم یم  یبگم؟ من هر چ  یچ  _

 چند بار دارم بهت گفتم.   نیتوروخدا مواظب خودت باش. بب  یول

و باال کرد. مواظبت از خودش، در گردونه    نییتنها سر پا  نایآدر 

 .کرد یانجامش تالش م  یبرا  دی بود که با   یمشکالت، تنها کار  ی

                       

  نمی  باال و رفتمی پایین کرد  می چه هر. بود تنگ تنگ نفسش

 برخاستن  قصد  و  بود  نشسته  اش   سینه  روی  نفر  یک  انگار.  آمد

. رساند  اش  یقه  به  و  آورد  باال  را  دستش  بود  سختی  هر  به.  نداشت

  هم   چپش دست کم تکان همان. داد فاصله  بدنش از را آن کمی
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  بار  این.  بود  افتاده  خرخر  به  گلویش.  مانست  می  کندن  جان  به

 میز   روی  لیوان  به  را  آن  و  آورد  دردناکش  دست  به  بیشتری  فشار

  به   رسیدن  برای  بود  الزم  کمی  فشار.  رساند  تخت  کنار  کوچک

 از  قبل   و  شد  شل.  نبود  اختیارش  به  دیگر  دستش.  اش  خواسته

  لیوان   شکستن  صدای.  انداخت  پایین  هم  را  لیوان  افتادن،  پایین

  به  که   اتاق  در.  فرستاد  بیرون  عمیق  را  نفسش   پیچید،   اتاق  در  که

 .بست راحت خیالی با را چشمانش شد، باز شدت

 بود؟ چی  صدای عماد؟ شدیچی _

 نیست؟ خوب حالت بابا بابا،  _

  و   گذاشت  او  یسینه  یقفسه   روی  را  دستش   و   آمد   جلو  آدرینا

 .خورد تکان سختی  به لبانش. داد  تکانش کمی

 ... قلبم _



 

818 
 

  درد .  کند می  درد  بدنش  کجای  دانست  نمی  دقیق  هم   خودش 

.  شدمی  جمع  نقطه  یک  در  بعد  و  پیچید  می  جا  همه  لحظه  یک  در

 آدرینا   به  رو  و  زد  خودش  دور  چرخی.  بود  خواب  گیج  هنوز  نازلی

 :گفت

 ...اورژانس بزن زنگ _

 . انداخت باال  سر آدرینا 

 ... احسان الو... گیرممی رو احسان یشماره دارم _

.  زد  لب  گوشی   توی  را  بقیه  و   گفت   نازلی   به  رو   را  اولش  یجمله 

  باالخره  نازلی .  کند  صحبت  احسان  با  تر  راحت  تا  شد  خارج  اتاق   از

  ی خاطره  هاصحنه   جور  این  از.  رفت  جلو  و  داد  جرات  خودش  به

 دست   از  را  مادرش  وضعیتی،  چنین  در  روز  یک.  نداشت  خوبی
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 سرمای  از  و  گرفت  را  بود  آویزان  تخت  از  که  عماد  دست.  بود  داده

 . لرزید خود به آن

 .رسهمی دیگه یدقیقه پنج  تا  گفت. نزدیکیاست همین احسان_

 . برخاست جا از و گذاشت تخت روی را عماد  دست  نازلی 

 .بپوشم لباس رممی منم  پس خوبه، _

 دیوار  به  در،  از  خروج  جای  به  بود  نزدیک  که  گیج  آنقدر  بود،  گیج 

 .کند برخورد آن کنار

 

 را  نامتعادلش   حرکات  و  او   و  ایستاد   جایش  سر  ایلحظه   آدرینا

.  رفت  عماد   تخت  طرف   به  و   انداخت  باال  شانه   بعد .  گرفت  نظر  زیر

.  بود  سرد  زیادی .  گذاشت او  یکرده  عرق پیشانی  روی  را  دستش

 گریه  خواست  نمی  اما  سوخت،  می  اشک  فشار  شدت  از  چشمانش
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  همراه  یک   او .  نداشت  آه   و  اشک  به  نیاز   لحظه  این  در   عماد .  کند

 . خواست می  محکم

  االن.  باهاشه  هم  رها .  راهه  تو.  احسان  به  زدم  زنگ  بابا؟   خوبی  _

 ... رسن می

  از معطلی  بی .  درآمد  صدا به در زنگ  که بود  نشده تمام  حرفش 

  اتاقش   به  را  خودش.  زد  را  آیفون  یدکمه  و   دوید  بیرون  اتاق 

 آن  در  دیدنش  از  احسان  مطمئناً.  کند  تن  موجهی  لباس  تا  رساند

 . آمد نمی خوشش زیاد وضع

 کجایین؟ !  داییزن! آدرینا _

  کمی  چشمانش  زیر.  اومد  بیرون  اتاق   از  آدرینا  از  زودتر  نازلی 

 .بود خیس
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  ولی  چشه، دونم نمی. باش زود خدا رو تو جان؟ احسان اومدی _

 ...خورهنمی تکون اصال

 احسان .  کرد  دراز  آرتین  اتاق  طرف   به  را  لرزانش  دست  و   گفت 

  خاطر   به  که  بود  این  اشخوبی.  دوید  سمت  آن  و  دست  به  کیف

 کوچک  درمانگاه  یک  و  بیمارستان  در  که  ایدرپی  پی  های  شیفت

  خودش   همراه  را  اش  پزشکی  کیف  مدام  داشت،  شان  خانه  نزدیک

.  نشست  عماد  سرد  تن  کنار  تخت  روی.  برد  می  ور  آن  و  ور  این

 . شد او یمعاینه  مشغول  و کرد  باز را کیفش در

 ... سالم _

 جواب   را  سالمش   آدرینا،  سمت  به  نگاهی  نیم  با  و   گرفت  باال  سر

  آمد   باال  وار  اتوماتیک  سرش.  دهد  ادامه  را  کارش  نتوانست.  داد
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 سر  خجلی   لبخند  با   آدرینا،.  چرخید  وضعش  و  سر  و   آدرینا  روی.و

 .  شد بازی مشغول  رنگش، کرم شال یگوشه با  و  انداخت پایین

 خوبه؟ حالش _

  هم   احسان.  تکاند  جا  از  را  او  آدرینا،   گوش  کنار  از  نازلی  صدای

 موقع  به  حضور  اگر  شاید .  شد  عماد  فشار  گرفتن  مشغول  دستپاچه

 می  ادامه  خوشمزه  چرانی  چشم  این  به  حاالها  حاال  نبود،   نازلی

  می   تر  تند  دستانش  حرکات  و کورتر  لحظه  هر  ابروانش  گره.  داد

 . شد

 نیست؟  خوب حالش احسان؟ شده  چی _

 از   را  ایزبانی  زیر  قرص  نازلی،  سوال  به  جواب  بدون  احسان 

 هرچه   باید. گذاشت عماد زبان  زیر را آن و کرد خارج آن پوشش

 . کرد  می مدیریت را اوضاع زودتر
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 .باشه بهتر بیمارستان بریم  نظرم به _

 آمبوالنس؟  بزنم زنگ _

 برسه  آمبوالنس   تا .  زیاده   ترافیک  سوریه،  شنبه  چهار  نه   _

  این با  فعال. دره دم من ماشین. بیمارستان رسوندیمش  خودمون

 راه  بیشتر  دقیقه  ده  هم  بیمارستان  تا   شهمی  بهتر  اوضاع  قرص

 .نیست

 در؟  دم  تا برسونیش خوایمی چجوری _

 انگشت   دو  پشت.  کرد  کورتر  را  احسان  ابروان  گره  آدرینا،  سوال 

 .کوبید لبانش روی را اش حلقه و اشاره

  شایان  و  امید  بزن  زنگ   هم  تو.  ها   پله  جلوی  میارم  رو   ماشین  _

 ... در دم برسونیمش تا کمک بیان تر زود

 ... بزنیم زنگ بهتره  گممی هنوزم من  ولی _
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 اش جمله که نگریست نازلی  به تیز و  تند و آورد باال سر جوری 

  حرف   نازلی  طرف  دانستمی  هم  احسان.  کرد  قطع  نیمه  و  نصفه  را

  هم   را  خاص   شب  این  از  ساعت  این  شدید   ترافیک  اما  است  منطق

  صندلی روی عماد   بعد، دقیقه  ده  از کمتر. گرفتمی نظر در  باید 

  ماشین  داخل  مدت  این  تمام  رها.  بود  کشیده  دراز  او  اتومبیل  عقب

.  بود  عماد   جابجایی   برای  بقیه،  و   احسان  تالش  گر نظاره  و  نشسته

  آدرینا   اما  نکند،  شانهمراهی  و   بماند   خانه  در  داد  ترجیح  نازلی

  آورد   نمی  طاقت  دلش.  بود  نشسته  اتومبیل  داخل  عماد   از  قبل

 از  بیشتر  رها   و  احسان  به  اگر  حتی  بگذارد،   تنها  را  عماد   که

 . داشت اعتماد چشمانش

  اش سینه  درد.  شدمی  بیشتر  اطراف  از  درکش  گذشت  می  چه  هر

. بود  گرفته  وحشتناک  سردردی  را  آن  جای  و  شده  کمتر  خیلی

 فشرد  می  هم   به  محکم   را  هایشپلک.  زدمی  نبض  هایش شقیقه 
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  نفس   دیگر   حاال .  باشد  داشته  درد  کردن  کم   در   تاثیری  شاید 

 ای   رایحه  کشید،  عمیقی  نفس  اولین  با.  نبود  سخت  هم  کشیدن

  و   دوباره .  کرد  پر   را  اشبویایی  های  گیرنده   تمام  آشنا  و  خوشبو

  هزاران   بین را رها  خاص  عطر بود،  نکرده  اشتباه. کشید بو دوباره 

  باز  کمی  را  چشمانش   الی.  دادمی  تشخیص  هم   ادکلن  و  عطر

 را   دیدش  جلوی  راننده  صندلی.  نبود  مناسب  دیدش  یزاویه.  کرد

 به  دست. شد می  قاطی   رها عطر با  هم  احسان عطر  و بود گرفته

 .شود خیز نیم  تا گرفت احسان صندلی پشتی

 . نیست خوب حالت هنوز بابا؟  کنی  می  کار چی _

  دوباره   برای  تقالیش  و  آدرینا  به  توجه  بی  و  انداخت  باال  سر

  آزرده   کمی  فقط  کمی  اشسینه   قفسه.  نشست  صاف   او،   خواباندن

  آینه   داخل  از  احسان.  نبود  خبری  کشنده  درد  آن  از  دیگر.  بود

 .خورد پیوند  هم باز  ابروانش. انداخت عقب  به نگاهی
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 . رسیم می االن. بکش دراز دایی؟ پاشدی چرا _

 ... نباش من نگران... خوبم _

  کلمات.  کرد  می  نقض  را  آن  لحنش  و  گفتمی  چیز  یک  زبانش 

  حال  این  از  حالش.  شد  می  خارج  لبانش  بین  از  جانبی  و  کشیده

  و   بست  چشم   بار  چند.  رفت  می  گیج   سرش.  خوردمی  هم  به  بد

 را  دستش.  باشد  حالش  بهبود  به  کمکی  شاید  کرد،  گشاد  چشم

  دلش   که  آنطور  توانست  باالخره  و  گرفت   رها   صندلی  پشتی  به

.  شد  نمی  بند  جا  یک   و   بود  سنگین  سرش.  بنشیند  خواهد،می

  دنیایی   وفایی   بی   از  بود  گرفته  دلش .  افتاد  می  ور  آن  و  ور  این  هی

 را  احسان  و   آدرینا  نگرانی .  بود  ساخته  خودش  برای  خودش  که

  می   را  رها  ایکلمه  چند  احوالپرسی  یبهانه  دلش.  خواستنمی

  پسرکان   حال  شبیه  داشت  حالی.  بود  شده  جوری  یک.  گرفت
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 دوست  و  داشتن  دوست  حس  دارند  تازه  تازه  که  ساله  هجده

 . کنند می تجربه را شدن داشته

  وقت   هیچ.  داشت  زهر   گس  طعم  نشست  لبانش   روی  که  لبخندی

  دوست  داشتنش،  دوست  نه.  بود  نکرده  تجربه  را  دوران  آن

  شدنش   داشته  دوست  نه  و  بود  داشتنی  دوست  و  شیرین  داشتنی

 گشتبرمی  عقب  به  که  حاال.  کند  خوش  آن  به  را  دلش  که  طور  آن

 که   تحمیلی.  بود  تحمیل  جور  یک  اشزندگی  در  نازلی  حضور 

  ادعا  وقت   هیچ  نازلی.  بود  داده  آن  به  تن  خودخواسته  خودش،

 دوست  برای  تالشی  که  داشت  شک  حتی  دارد،  دوستش  که  نکرد

  زندگی   به  ورود   یلحظه  همان  از  خودش  و   باشد   کرده   او  داشتن

  گمانش   به.  دیدمی  او  داشتن  دوست  به  محکوم  را  خودش  نازلی، 

  به  تن   اش، آینده  از  ترس  خاطر  به   نازلی   که  بود   شده   باعث  چون

  دوست   و  او  وقف  را  خودش  تمام  باید  بدهد،  اجباری  ازدواج  یک
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  و   داشت  ادامه  سال  هفده   این  تمام  که  اجباری.  بکند  داشتنش

 . نگرفت خود به اختیار رنگ وقت هیچ

 صدای  با  و   شد   خم   گردنش   روی  سرش  تکانی،   کوچکترین  با  

  به.  کند  مقاومت  نتوانست  دیگر  رها.  کرد  برخورد  شیشه  به  بدی

 : غرید نگرانی با و برگشت عقب

  اتفاقی  چه  بکشی  دراز  آخه؟  لجبازی  اینقدر  چرا  تو  شد؟  چی  _

 رو؟  بقیه هم  کنی،  می  اذیت رو خودت هم  که افتهمی

  کس هیچ.  بود  نشده  نگرانش  زیبا  لحن  این   با  کس، هیچ  حال   به  تا  

  این   به  تا   کس  هیچ  اصالً.  بود  نرفته  اش  صدقه  قربان  گونه  تشر

  جواب   در.  بود  رفته  اش  صدقه  قربان  نه  و  بود  شده  نگران  نه  سن

  دهان  ترسیدمی.  نگفت  هیچ  ترش،  نگران  نگاه   و  نگرانش  لحن  و  او
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  که   هم   ای  ثانیه  برای  و   بیفتد  هم   روی  هایش   پلک   و   کند   باز

 . بدهد دست از را روبرویش  زیبای تصویر شده،

  بلند   موی  با  فقط  زن  که  اشتباه  این  با  را  عمرش  تمام  چرا 

  این   پس  بود،  بلند  موی  به  زیبایی  اگر  بود؟  کرده  تباه  زیباست،

 زور  به  که  مانند   کرک  موهای  با   پرستیدنی،   زیباروی  یقدیسه

 بود؟ که رسید،  می سانت دو به شانطول 

صورت رها توقف کرد،    یکیجلو رفت و در نزد  ی دستش کم  نکهیا

و   فیلمس پوست لط  یخودش نبود. دلش هوا  اریاصال به اخت

شده بود. الزم    ییهوا یادینرم او را در سر داشت. امشب دلش، ز

پر سر و صدا را در آن بترکاند،   یهااز آن ترقه ی کینفر،  کیبود 

 . دی ایب ش یعقلش سرجا  دیشا

 بهتره.  یلیخ نی . فعال راه نرارمیبرانکارد ب رمیم  -
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 تواندیبه احسان نگفته بود تا چه حد م  یتا به حال کس  یعنی

  ی هالپ  ریباشد؟ رها که رو برگرداند، تنها تصو  محلیخروس ب

 اند. اش، در ذهنش مانداخته گل

زدی خندیم  ش یهالب رها  خبر   یادی .  خودش  و  بود  شده  دلبر 

او م  ی عنینداشت.   از  اگر االن  بود  هرچه   الیخیب  خواستیبد 

بانو  یهایمعرفت یگذشته و تمام ب   شاننیب   یاو بشود و دوباره 

  ی که با کل   ینداشت. با وجود زن  یدوام  اشیاش باشد؟ خوشخانه

فکر    یبه رها حت  توانستیاش برگشته بود، نمالتماس، به خانه

. چشم بست و سرش را به دی کش  ریکند. قلب و سرش با هم ت

  ش یهایبه او ثابت کرده بود خوش  یزد. زندگ  هیتک  یصندل  یپشت

 . دارندی و ناپا یاهم لحظه

احت  - م  ،یی دا  نییپا  ایب  اطیبا  دراز   یرو  کنمیکمکت  تخت 

 .یبکش



 

831 
 

  تر جانیتکان داد و خودش را به دست احسان سپرد. تنش ب  سر

چشمانش خود به   د،یبرانکارد که دراز کش  یبود. رو  ی از هروقت

آزاردهنده حرکات  شدند.  بسته  از   یخود  نشان  که  برانکارد 

. اورژانش کردیم  شتریداشت، سردردش را ب  ری ناهموار بودن مس

آمد   و  رفت  پر  و  لحظه شلوغ  د  یابود.  با  و  گشود    دنی چشم 

را    زیچ  چ یداد ه  حیترج  مارستان،یکنندگان به بمراجعه   تیوضع

که پوستشان کنده    ییسوخته و پاها  یها. دست و صورت ندینب

د بود،  ا  دنی شده  ن  نجاینداشت.  شانس  قلبش    اوردهی هم  بود. 

 ن یگرفته بود. هرچه از ا  اشیشب سال، باز   نیدرست در بدتر

 .ندشانیمجبور بود بب شبام کرد،یها فرار مصحنه 

  یی داد خودش به جابجا حیتخت بخش، ترج یرو دنیخواب یبرا

کرد خودش را به آن راه بزند و نگاهش    یکمک کند. هرچه سع

ن شبانه  جنگ  مجروحان  جرئت   دهی فا  یب  افتد،یبه  به  بود. 
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 یجوان  ری. تصودیعمرش را د  ی صحنه  نیبدتر  دیبگو  توانستیم

رو را  دستش  رو  یکه  و  دل  انگار  و  بود  گرفته   یدهچشمش 

بود. به جلو خم شد و چند بار    زانیانگشتانش آو  نیچشمش، از ب

 کرده بود.  سیعق زد. عرق سرد تمام تنش را خ

                       

 برات سرم بزنم.  دی با  ،ییدراز بکش دا -

رو  گرید پشت  از  را  نداشت. خودش  نشستن هم  تخت   یجان 

آنچه   کرد یم   ی و سع  د یکشیم  قیانداخت و چشم بست. نفس عم

 قهیسخت نبود. چند دق  ادیرا از خاطرش پاک کند. کارش ز  دهید

سرم    عیما   یرگش را شکافت و سرد  وکتیسوزن آنژ  ی بعد، وقت

شد    ترنیو سنگ  نیحس کرد، چشمانش سنگ  ش یهارا درون رگ 

  ی بارویخواب ز  یایقبل از سفر به دن  نکهی. ادینفهم  چیه  گریو د
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او مهر    ی هارا پشت پلک  رشیو تصو  ستادیا  ش یروبرو  فش،ینح

 بود.  ا یلذت دن نیزد، بزرگتر

                       

 برسونمت خونه؟  یخوایم  -

 چشمانش را فشرد و سر به دو طرف تکان داد.  یگوشه 

 .مونهیم نجایهستم. برم خونه فکرم ا زم، ینه عز -

. به  دیرسیبه نظر نم  ی. نگاهش راضستادیسرش ا  یباال  احسان

  ی شان وجود نداشت. چه معنبودن  نجایا  یبرا  یلینظرش اصال دل

زن پ   یداشت  مصرانه  را  درخواست طالقش    کرد، یم   یریگیکه 

ب موقع  وقت  یماریبخواهد  آن هم  باشد،   یبانو  ی کنار شوهرش 

را داخل    دستش   کشد؟ یآن مرد، در خانه انتظارش را م   ی زندگ

 جلو رفت.  یسر داد و قدم  اشیاشلوار پارچه  بیج
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،  باشه  نجایاالن ا  دی که با  یخونه رها. اون  یبهتره بر  کنمیفکر م  -

 !یستیتو ن

احسان    شدی. باورش نمدیلبان رها، پر کش  یکمرنگ رو  لبخند

ا غ   نیبه  توج  ریصراحت  رو  هیقابل  به  را  حضورش    شیبودن 

ها و کلمات را گم  . لبانش چند بار باز و بسته شد. حرفاوردیب

را در مشت   فشیکرده بود. حرف حق که جواب نداشت. بند ک

  یرو  ماریفشرد و از جا برخاست. به درک که قلبش را کنار مرد ب

دل خودش و    یبه بعد برا  نی . قرار بود از اگذاشتیتخت جا م

  ش یکرد و باالخره صدا  نییکند. سر باال و پا  یغرور برادرش زندگ

 کرد. دایاش پ غرور بند خورده یرا حوال

م   - من  توئه.  با  ول  رمیحق  بمونبهتر  یخونه  تو  آدریه    نا ی. 

 تنهاست.
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 یمردانه یپنجه  ریاز کنار احسان بگذرد که دستش اس خواست

 او شد. 

  د یآرام و شا   ی گوشش با لحن  ریآورد و درست ز  نییرا پا  سرش

 عذرخواهانه گفت: 

 ؟یازم دلخور شد -

ن  نگاهش باال  دستانش  اتصال  از  ماوردیرا  چشمانش    دیترسی. 

دو   یآبرودار به  سر  بشکند.  مقاومتشان  سد  و  گذاشته  کنار  را 

 کج کرد.   یطرف تکان داد و لبانش را کم

 دلخور باشم؟  دی با ینه، واسه چ -

. محال بود حال بد رها را حس نکرده باشد.  امدیاما کوتاه ن  احسان

  ی چانه  ریقدم بلند راهش را سد کرد. دست آزادش را ز  کیبا  

 چشمانش نگاه کند. رها گذاشت و مجبورش کرد به 
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 . ادیم لیو از چشمات داره س یستیدلخور ن -

.  دیاش غلتگونه   یرو  یپلک بزند، قطره اشک درشت  نکهیا  بدون

از    یبه تلنگر داشتند و نه پلک زدن. جور  ازینه ن  گرید  هایبعد

مس برا  ر،یچند  را  گمان    یراه  که  بودند  کرده  باز  خروجشان 

او سرر  یهایدلگرفتگ   یکردیم از چشمان  . شودیم  زی آسمان، 

. به گمان خودش حرف  شدینم  نیاز ا  ترنیچشمان احسان غمگ

با    نیچننینظر نبود که اظاهرا رها با او هم  ینزده بود، ول  یبد

 . سوزاندیدل او را م  ش،ی هااشک 

 زدم؟  یشده رها؟ حرف بد یچ -

دست    شتریبا هر دو دستش به جان چشمانش افتاد. هرچه ب  رها

.  شدیخارج م  یشتریاشک با شدت ب  د، یکشیچشمانش م  ریز

 صورتش گذاشت.  یدستانش را رو یدرمانده و عصب
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 شن؟یچرا تموم نم ایلعنت نیاَه، ا -

دستان   احسان داد.  فاصله  صورتش  از  و  گرفت  را  او  دستان 

 راحت صورت رها را خشک کردند. یلیدرشتش خ

 شد؟  نیگفتم که حالت ا  یشده؟ چ ی چ یگینم -

 سر به دو طرف تکان داد.  رها

 ... یچیه -

 چسباند. اشنه یس یاش را به قفسه احسان، چانه هیپر گال نگاه 

د  - نکنه  درد  ا  یعنی  گه،یدستت  ا  نیبعد  سال،  قدر    نیهمه 

 ؟یکه بفهمم از حرف من ناراحت شد شناسمتینم

 شد، بهم خبر بده.  یاخونه. اگه خبر تازه رمیمن.... من م  -
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را داخل ج  احسان ن  ش یهابیدو دستش  به حرف    ازی گذاشت. 

از گوشه   هیگال  ی حال درونش بود. کل  یایزدن نبود. نگاهش گو

 . کردیچشمانش چکه م یگوشه 

که تو حرف دلت رو به موقع    یخداکنه زنده باشم و اون روز  -

 . نمیرو بب یبزن

ا  شیپاها حرکت  بود.  ستادیاز  احسان  با  حق  بازهم  عمر    کی. 

خودش   یاز زندگ  نکهیو آن را کرده بود، بدون ا  نیا  یمالحظه 

 یداشت برا  میبفهمد. به طرف احسان که برگشت تصم  یزیچ

 !توانستیسور بزند، اگر م بار حرف دلش را بدون سان نیاول

 میتصم  میاحسان، من تمام عمرم خودم واسه زندگ  یدونیم  _

عواقبش    یگرفتم و پا  میغلط، تصم  ای بد، درست    ای گرفتم، خوب  

 یمدام دار  نکهیا  یول  اد،یبه نظرت مسخره ب  دی هم واستادم. شا
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بهم    ی مزخرف  یلیحس خ  ،یکن   یم   یادآوریخوب و بد رو بهم  

 ... دهیم

ز  نشییپا  لب ادامه  ریرا  با  تا  برد  بغضش   یدندان  اش،  جمله 

او را در دست گرفت و    یها. شانه دینترکد. احسان ناباورانه خند

 .ندیبه عقب هولش داد تا صورتش را بهتر بب یکم

درست   یستیبه تو بقبولونم که بلد ن  خوامی! من اصالً نمزمیعز  _

ا  ،یریبگ  میتصم برداشتت  اگه  گفتم.  رو  نظرم  بود،   نیفقط 

 خوام... ی معذرت م

 شد...  داریبابا ب _

از هم جدا شد.    ی طوالن  یاتصال نگاه احسان و رها، با مکث  خط

.  یتمام نشدن  یها  هیرها هنوز هم دلخور بود و احسان پر از گال

 ک یبه    ازی. به نظرش رها ندیترسیاز عاقبت خواهر دل رحمش م
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درمان داشت.    یطوالن  ی روان  شنو  کیمدت  حرف  و    یعمر 

انسان  ردستیز از او   کیبود،    ساختهبه شدت منعطف    یبودن، 

 .ماریمنعطف ب

سر تکان داد و به طرف    نایباالخره دل از نگاه رها کند. رو به آدر 

خانواده    نیاش را با افاصله  کردیم   ی اتاق عماد رفت. هر چه سع

و فلک، دست   دیبود. ابر و باد و مه و خورش ده یفا ی حفظ کند، ب

 در دست داشتند تا او را به آنها بچسبانند.  

 !نهیخواست شما رو بب یرها جان، فکر کنم بابا م  _

و    نجای. او، اد یایبه خود ب  یداشت تا کم  ازیجمله ن  نیبه همچ 

مرد آمدن  به هوش  بود  انتظار  چه   یچشم  نبود،  او  عاشق  که 

تا  خواست؟ی چه م دهیبه ته خط رس ین زندگاز جان آ کرد؟یم
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آن، چنگ بزند و خودش   یدهیپوس  ی نماقرار بود به طناب نخ  یک

 ؟نگه دارد اشیعماد و زندگ  زانیرا آو

                       

آمدند.    رونیکه عماد و احسان هم از اتاقک ب  ستادیآنجا ا  قدرآن 

ز م   ریاحسان  عماد حرف  کند چند    ی گوش  مجاب  را  او  تا  زد 

اطراف    یهامنزجر، صحنه   یبماند و عماد با نگاه  شتریب  یساعت

 .ستیماندن ن  ی جا  گری د  نجایتا به اودبفهماند ا  دادیرا نشانش م 

م  ییدا  _ متخصص    یخواهش  واستا،  صبح  تا  حداقل  کنم. 

 . ندتیقلبشون بب

 به چشمان احسان گفت:  رهیو خ ستادیا عمادازحرکت

داره که زن و دخترم تا صبح   یبر نم   رتم یغ   ن،یدور و برت رو بب_

 محشر باشن. یصحرا نیا نیب
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 : دیپرس یچشم گرد کرد و با پوزخند احسان

 زنت؟ _

فوت کرد و سکوت کرد. در اصل    رونیرا با صدا به ب  عمادنفسش

برا  یحرف روزها مهر باطل شد    نیگفتن نداشت. رها هم  یهم 

زن    نیهم  گریاش. آن وقت دنام او داخل شناسنامه   نییپا  زدیم

 هم وجود نداشت.  یاشناسنامه

از    گهید   م یبر  _ خودم  فردا  وقت    هیاحسان،  خوب  متخصص 

 زودتر برم خونه. خوادیاالن فقط دلم م رم،یگیم

 زور آخر خودش را هم زد.  احسان

 .کنهیروزا کار م نیا یکمتر دکتر ،ییآخر ساله دا_
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  ست،یکه دکترشون هم گفت اوضاعم حاد ن  یدیاشکال نداره، د  _

  ی نگران یبرا ییجا گهیپس د ، یخودتم که حرفش رو قبول کرد

 مونه.  ینم

  یی تا احسان دوباره به ماندنش اصرار کند. احسان هم گو  ستادینا

.  اندازدیدنده دوباره رو ب  کیلجباز و    یخسته تر از آن بود که به او

برا ب  یعماد  از  حت  مارستانیخروج  که  داشت  عجله  قدر    ی آن 

ند فقط  لحظه  آن  نشد.  رها  تلخ    یهاصحنه   دنیمتوجه حضور 

پشت سرش   یکم  یفاصله    باهم    نایمهم بود و بس. آدر  شیبرا

 از دور شود و حال بدش را نفهمد. دیترسیبود. م

 ... گهید  میبر _

ا  یقدم   کی  یکه حاال در فاصله    یرو به احسان  و    ستاده یاش 

زد و سر   یلبخند  ند،یخم شده بود تا صورتش را خوب بب  یکم
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ب  ساختمان  از  خروج  با  داد.  عم  مارستان،یتکان  نفس   قیچند 

بسته   یفضا  کیفکر به هم نفس بودن با عماد، در    ی. حتدیکش

را به    ژنی اکسقبل از آن خوب    دیکرد. با   یهم نفسش را تنگ م

 . اوردیهوا کم ن لیتا داخل اتومب دیکش ی م  شیها هیر

 ست؟یحالت خوب ن-

ا  سر بود  قرار  کجا  تا  کرد.  نگاهش  گرفت  و    نیباال  نگران  نگاه 

به دنبال خود و زندگ را  پر حرف  اش    ختهیبه هم ر  یچشمان 

  ش یآسا  ی تر باشد. کم  یبار واقع  نیکرد لبخندش ا  یبکشاند؟ سع 

ثابت    جا کی  ش یهر دو نفرشان الزم بود. هنوز قدم ها  یبرا  الیخ

از کنارشان عبور کرد.   رکشانیحرکت بودند که آمبوالنس آژ  یو ب

را پر کرده    طیتمام مح  یزن  ونیو ش  هیگر  یبعد صدا  یلحظه ا

داشت، وگرنه   یبود. خودآزار  دهیچسب  نیانگار به زم  شی بود. پاها
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ها  دنید صحنه  تماشا  یآن  هم  آنقدرها  که   ییتلخ  نبود 

 طلسمشان شود. 

نشد تو    یدونت خال  ؟اشکیکن  تیخودت رو اذ  ادیخوشت م  _

بازو  نیا وقت؟  مردانه   نیب  ش یچند  و    یانگشتان  فشرده  عماد 

ها نبود.    یکی. احسان آن نزدشدیم  دهیخودش پشت سر او کش

  مارستانیب  ی روهایاش، به جمع ن  فهیظاهرا او هم بر حسب وظ

و همان بود  پرسنل کم  تعداد  بود.  به شدت  ملحق شده  ها هم 

و   یکه نامش را شوخ  ییها   یاط یاحت  یخسته بودند. خسته از ب

با فاصله    یو بعد  یبازو رسم و رسوم گذاشته بودند. آمبوالنس بعد

  م یشدند. اوضاع هر لحظه وخ  مارستان یب  یوارد محوطه  ی کم  ی

م اتومب  یتر  عقب  در  عماد  را    لی شد.  رها  و  باز کرد  را  احسان 

 نیبه او نشست. اصال هم  دهیسبداخل آن نشاند. خودش هم چ

ز  یمتر  یلیم  یفاصله معن  اد یهم  چه  برا  یبود.  رها   یداشت 
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  ی لباس بپوشد و او را از حس گرما  هیآمدن از خانه چند ال  رونیب

 تنش محروم کند؟ 

 ؟ یکن  یم کاریچ _

بود. طول   نیهم هم  یبه خودش آمد. از همان بچگ  رید  یکم  رها

  ش یتا مغزش واکنش الزم در برابر اتفاقات را به اندام ها  دیکش  یم

بروز لبخندش   یمخابره کند. لبانش را محکم به هم فشرد تا جلو

بگ عصبانردیرا  موقع  نداشت  خبر  که  رها  ز  تی.  و    بایچقدر 

 یرها که رو  بکند. دست  یشد، ممکن بود تصور غلط  یم  یخوردن

را محکم گرفت و او را به طرف   شیدر نشست، بازو  ی  رهیدستگ

شده بود،    بشینص  یخوب  نیبه ا  ی تی. حاال که موقعدیخودش کش

 ن یآخر  یبرا  دیوجه آن را از دست بدهد. رها با  چیحاضر نبود به ه

 .دیشنیاو را م یهابار هم که شده حرف



 

847 
 

 ه؟ یچه محشر رونیب  ینیبینم ؟یریم  یکجا دار _

 . دیرا کش شیبازو رها

 .شهیبد م   نن،یما رو کنار هم بب  نایولم کن عماد، احسان و آدر  _

که من کنارزنم نشستم، چرا   ن یا  ؟یگ یم  یدار  یچ  ی فهمیم  _

 بد باشه؟  د یبا

 و با حرص گفت:   دیاو کوب نهیدست مشت شده اش را به س رها

ت منتظرته و برادر االن تو خونه  نایاونجاش بده که مادر آدر  _

 تونهیطالق منه. کنار هم بودن ما م  یمن چند ماهه دنبال کارا

 سوتفاهم درست کنه.  یکل

 کنم. هیمونده واسه دو تا بچه خودم رو توج نمیهم _

  کس چیرو واسه ه  ی چیوقت، ه  چیعماد خان ه  دونم، یآره م  _

 چون محاله اشتباه کنه. ده،ینم حیتوض
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 حرف رها درهم رفت.  ش یاز ن شیابروها

رو    هیمن زبون کنا  ؟یراست بزن  حرف دلت رو رک و  شهیم  _

 .  فهممینم

 زد. نهیرو برگرداند و دست به س رها

 .ستیمهم ن یچیه  گهیولش کن. حاال د_

او گرفت و سرش را به سمت خودش    ی  رچانهیعماد دست ز 

 برگرداند. 

نگام کن. حرفات رو هم نصفه   ، یزنیبا من حرف م   یدار  ی وقت  _

  یاز جمله ها  ادیکامل بگو. بدم م  ا یشروع نکن    اینذار،    مهیو ن

 سر و ته...   یب

 . یکنیم تمیاذ یدار _
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نشسته   دهیرنج  لحن اشک  به  راشل   یو چشمان  رها، دستش 

وقت، قصد آزار او را نداشت. مشکل    چیدانست که ه  یکرد. خدا م 

و سر    زدیم  راههیکند، به ب  یب خو  خواستیبود که هر جا م  نیا

 آورد. ی در م یجبران نشدن ی ها یاز بد

 کنه؟ یم تتیخوام دوباره داشته باشمت، اذ یم نکهیا _

 ؟ یدوباره داشته باش یخوایکه م  یمگه تا حاال من رو داشت _

 نیا  یخواینم  گذره،یسال از ازدواجمون م  هی  گهیماهه د  کی-

 ؟ یرو که منکر بش

  کردم یجالبه فکر م  یلیادته؟خی عقدمون رو هم    خیبابا، تارنه    _

منم    یو بچه هاشه که حت  ینازل  شیهوش و حواست پ   قدرنیا

 !؟یفراموش کرد
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صورتش   ی. به جلو خم شد و دو دستش را رودیکش یعماد پوف 

  شه یاحسان، هم  یریپذ  تیگذاشت. خوب بود که احساس مسئول

 افتاد.  ی قبل از منطقش به کار م

تو خونه   _ ماه  ول   یمن چند  بودم  تو خونه  یتو  بودم فقط  ت 

 نکردم.  یباهات زندگ 

تک  سر عقب  به  و  کرد  باز  هیبلند  داشت  باز  نفسش  در    یزد. 

 . آوردیم

 . ینکرد یاوقت گله چیتو هم ه _

حد و   یهم خودت، هم خواهرت واسم کل  یگفتم وقت  یم یچ _

 ن؟یکرد نییمرز تع

مرد تنها، با    هیمن اون موقع اصالً خودم نبودم. داغون بودم.    _

  یی . کار به جااومدیشون بر نمنگه داشتن  یدو تا بچه که از عهده
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هم    نای. آدرشگاهیرو بذارم آسا نیخواستم آرت  یبود که م  دهیرس

انتظارم بهم لطف کرده   شتریب  یلیخسته شده بود تو هم خ از 

نمیبود روم  بهم    شتریب  شد ی.  بار  چند  عادله  بشم.  مزاحمت 

داد تا باهات صحبت کنم، قبول نکردم، چون حقت نبود   شنهادیپ 

 چیه  ،یکه تا خودت نخواست  یدی. دیبسوز  میمن و زندگ  یبه پا

 نکردم.   یاقدام

  ی ش زندگسال تو خونه  کیکه    یشد  ی همون آدم  قاًیخوبه، دق  _

  ،ی رو که بهم داد  یتا حاال منت نون  یکردم. فقط تعجبم چه جور

 ؟یسرم نذاشت

  ی چ ،ینبود نیتو ا شناسمت؟یمدته اصال نم هیرها، چرا  یوا _

 ؟ یرو به اون رو شد نیشد که از ا
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با    هی  یوقت  _ م  ض،یمر  یبچه  هیسال،  تنها  و    یمونیتو خونه 

که قراره همراهت   یاون خونه و کس  واریدر و د  شهیهمدمت م

کم    ره،یم  گه ید  ی کی  یچشمت قربون صدقه  یباشه مدام جلو

  ی خودت هم نم  یآدم که حت  هی  ی شیو م  یندازیکم پوست م

 .شیشناس

 و من نبودم؟  یتو خواست _

و سر از    کنهیولم م  میکه شب عروس  یاز آدم  یانتظار داشت  _

 کنم؟ یی توجه گدا اره، یناکجا آباد در م

 من ولت نکردم!  _

که تا تن و بدنم پر خط و خش من رو    ی واقعاً؟! پس حتماً اون  _

 !؟یگذاشت و رفت، تو نبود د، ید
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و با هر ضربه، نام او را   دیکوب  یشان یعماد مشتش را چند بار به پ  

 تکرار کرد.

من به خاطر چهار تا خط   ردیک  فکر واقعاً  تو  …رها …رها... رها _

 پستم؟  قدرنیا ی عنیبدنت ولت کردم؟  یرو

 نکردم.   دایکارت پ  نیواسه ا یا گهید  لیدل چیمن ه _ 

  ی تر از قبل م  دهیبود که هر روز لباسات پوش نیپس واسه هم _

 ؟ یکرد یم چیمن خودت رو بقچه پ یشد و جلو

  حینبود توض  ازیرها، تنها نگاهش کرد. جواب سوالش واضح بود. ن 

 اضافه بدهد. 

رها    یکه جا داشت، روبرو  ییو تا جا   دیچرخ  یصندل  یرو  عماد

هم صداقت    دی باشد، شا  شتریکالمش ب  ریتاث  خواستینشست. م
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ن داشت تا رها حرفش را باور کند. دستان رها را    ازینگاهش را 

 گرفت تا حسش بهتر منتقل شود.

هام    یبد  نیمن قبول دارم بهت بد کردم. اصالً به خاطر هم  _

بود که اون شب گذاشتم و رفتم، اما خدا شاهده از تن و بدنت  

دختر کامل و همه   هی  یمن نمونه   یبرا  شهیزده نشدم رها، تو هم

 ی هیاز نظرم با بق  دمت،یز همون روز اول که د. ا یتموم بود  یچ

  ی م  تتیبار که عادله اذ  هر.  یفرق داشت  یهم سن و ساالت کل 

  کردم یتونستم بکنم، با خودم عهد م   ینم  یکار  چیکرد و من ه

ازت   ی که به خاطر نازل  یاز اون خونه نجاتت بدم. روز  یروز  هی

  ی تصور کن  ی تونینم   یروز عمرم بود. رها، تو حت  نیگذشتم، بدتر

  د یبار با   ن یاول  یبرا  دمیفهم  یوقت   دم، ی د  ریچقدر خودم رو حق

رو بشکنم. تو با اون    م یآدم زندگ  نیتر  زیقولم و دل عز  ریزبزنم  

اومد  ی لیهم خ  هیقض کنار  نازلیعاقالنه  با  ازدواجم  بعد  به    ، ی . 
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خودم گفتم حاال که نشد اون جور که دوست داشتم هوات رو  

خواستم   ی برات. م   شم یبرادر م  هیبه بعد مثل    ن یداشته باشم، از ا

روم    یکار که  د  هیکنم  میکن  ابحس  گهی جور  خواستم   ی . 

بدجور دست و پام رو بسته   ی مواظبت باشم، اما بازم نشد. نازل

  ذاشت، یمن رو تحت فشار م  بود و  ادیقدر خواسته هاش زبود. اون

ماهه    هیاز    شتریب  دم ید یرو م  اومدم یوقتا به خودم م  ی که بعض

و    ادیز  یاز عادله خبر ندارم، چه برسه به تو. کم کم فشار زندگ

گمت کردم. اون شب،    هام یکه تو روزمرگ  اد ی قدر زشد، اون  ادتریز

مردم رها. مردم و    دم،یاون همه زخم رو، رو تنت د  یجا  یوقت

کس متوجه حالم    چ ی. هدمیکش  ی کس نبود بفهمه من چ  چیه

  ینشد. مردم چون از نظرم مقصر تک تک اون زخما منم. من ب 

اونجور که   وبار هم نتونستم رو حرفم بمونم    ه ی  یکه حت  رتیغ 

 مواظبت باشم...  خواستیدلم م 
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. سکوت  دینفسش را بر  یالحظه   اش،نه یس  یبغض و فشار قفسه 

 انداخت.  نییکرد و سر پا

 عماد؟  یخوب _

را    لیو در اتومب  دیکش  رونیرها هراسان دستش را از دست او ب 

 ر یبگذارد، دستش دوباره اس  رونیرا ب  شیپا  نکهیباز کرد. قبل از ا

 عماد شد.  یپنجه 

 من حالم خوبه، نگران نباش.  _

 ؟یمطمئن _

 ی به عرق نشسته یبه چهره  رهیرها سرش را خم کرده بود و خ 

از   شه،یبار هم مثل هم  نیداشت ا  ی بی. چه ع دیپرس  ی او سوال م

ا پاک  احساسات  و  کند  استفاده  باز  نیفرصت  به  را    یدختر 
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به او نگاه کرد    یچشم  ریزد. ز  هیتک  ی صندل  ی ! سر به پشترد؟یبگ

 زد.  ی و لبخند کمرنگ

 ... شمیبهتر هم م ،ی مونیم  شمیپ  ی اگه بگ _

                       

  دهیکوچک سر راهش انداخت. از بس ترس  ی را داخل بقال  خودش

خم شد و چند    ش یپاها  یآمد. رو  یبود، نفسش باال نم  دهی و دو

 . دیکش قینفس عم

 گل دختر؟  یهراسون قدر نیشده باباجان؟ چرا ا یزیچ _

که    یآرام و چهره ا  یصدا  نی از ا  یدست خودش نبود که حت 

  نیو بدون ا  ستادی. صاف ادیبرد هم ترس  یبودنش دل م   ،ینوران

 عقب رفت.   یاش بردارد، قدم نهیقفسه س یکه دستش را از رو

 دنبالته؟ یشد دخترم؟ کس یچ _
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 برم... د یمن با ی عنی... ی عنینه... نه....  _

 لحظه، از نیتا از مغازه خارج شود. در ا دیگفت و به عقب چرخ 

  ی قدر تند و ناگهان. حرکتش آندیترسیهر چه جنس مذکر بود، م

که پشت سرش بود، برخورد   ی بود که کم مانده بود با مرد جوان

سانت چند  در  و  کرد  کنترل  را  خودش  ا  یمتریکند.  .  ستادیاو 

م جا  همه  به  چ  د، یچرخ  ینگاهش  برش.    هرهاال  و  دور  افراد 

 نداشت.  یلذت چیه ش یبرا دنشانید

 ؟ یکنیکار م  ی چ نجایا ؟ییتو نایاِ... آدر_

 در دلش روشن کرد.  یدیمرد جوان، نور ام یآشنا یصدا 

 بابا جان؟  یشناسیخانم رو م  نیدکتر. ا ی سالم آقا _

  قدر نیچرا رنگش ا  شده    یآره نامزد دوستمه. چ  دربابا،یسالم ح  _

 ده؟ یپر
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پرسم،    ی م  هم   ی تو مغازه. هر چ  د یدفعه پر  ه ی  دونم، یمن که نم  _

 . گهینم یچیه

  یمعرف   یقدر که از نحوهرو به راه شده بود اما نه آن  یکم  حالش

بود،    یگریاگر هر وقت د   دیخودش توسط سپهر، لذت ببرد. شا

  نیدر ا یکه کس دیفهمی! مکردیآبدار مهمان م یااو را به بوسه 

 کوچک، قصد آزارش را ندارد.  یواریچهار د

نکنه... نکنه اون پسره برات دردسر درست    نا؟یشده آدر  یچ  _

 کرده؟! 

بسته شد. متاسفانه دوستان احسان   یدهانش قبل از گفتن حرف 

در    یتعجب نداشت. قبول  یجا  نیبودند و ا  زیهم مانند خودش، ت

 ها نبود.  یآسان  نیدانشگاه کشور، به ا نیبهتر

 برم...  دی من... من با _
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 زود راهش را سد کرد. یلیخ سپهر،

ا  _ بذارم  کن  فکر  بر  نیکجا؟  تنها  شب،  و   یموقع  کوچه  تو 

زحمت،   یرو واسه من اماده کن ب   ستیل  نیبابا، ا  دری! حابون؟یخ

 . رمیگیازت م ی اومدن

برگه  و  مغازه گفت  به صاحب  را  اش  جمله  دوم  به   یاقسمت 

 سر تکان داد.  ییبا خوشرو رمردیسمت او گرفت. پ 

 راحت. التیباشه باباجان، برو خ _

بود که رغبتش به    یچرخاند. مغازه کوچک تر از آن  یسر  نایآدر

حس مثبت    یصاحب مغازه کل   رمردیاما پ   زد،یکردن را برانگ  دیخر

 کرد.  ی به او القا م

 .مارستانهیتو ب نمی. ماشرسونمتیمن م م، یبر _
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م  خدا، خدا  مغازه خارج شد.  از  او  از  پسرک    ی زودتر  که  کرد 

باشد. حوصله  را کم کرده   یسوال و جواب ها  یمزاحم شرش 

 لیبه اتومب  دنیسپهر را اصالً نداشت. خدا بزرگ بود. تا زمان رس

 . کردیحالش جفت و جور م نیا یبرا ی او، دروغ 

 ؟یستادی. چرا واگهید  میبر _

جور  یسع ترس    یداشت  نماند.  عقب  سپهر  از  که  بردارد  قدم 

دق  یبرا چند  معنا  قهیحس  به  بود.  کم  کلمه،    ی واقع  یقبلش 

 ن یاز بدتر  یکیجزو    توانستیامشب م  وحشت را تجربه کرده بود.

  ی داشت. نازل  یعمرش باشد. از سر شب، دل درد بد  یشب ها

احسان،    یاه  هیرغم توص  یطبق معمول خانه نبود و عماد هم عل

نفس بکشد.    ،ی نازل یتنفس یاز هوا ریغ   ییدر هوا دادیم حیترج

  ی رقم خورده بود. طالق  شاننی مشهود ب  یجور طالق عاطف  کی

بود. دردش هر لحظه   یاز طالق رسم  یکه حت تر  شان گزنده 
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شد،    دی ناام  ی از آمدن نازل  یشد. وقت  ی و طاقتش تاب تر م  شتریب

داروخانه برسد و به داد    نیاول  هشال و کاله کرد تا خودش را ب

از آن درد اعصاب خورد    یدل پر دردش برسد. آن لحظه، خالص

  کیدرست   یآمد اما وقت  ی در نظرش مهم تر م  زیکن، از همه چ

داروخانه به  مانده  را    یصدا  مارستان،یب  یکوچه  سامان  نحس 

که   یاز او و چشمان سرخ  ختنیجز گر  زیچ  چیه  گرید  د،یشن

  اد یمهم نبود. دل دردش را از    ش یداشت، برا دش نشان از حال ب

به کوچه و پس کوچه    ختنیاز او، گر  یخالص  ی. برادیبرد و دو

  توانست ینم  کرش،یغول پ   لینمود. او با آن اتومب  یها، راه چاره م

 مانور بدهد.  ادیز

بر    یکرد. از سامان هر کار  یچشمانش مدام اطراف را رصد م  

از حضور سپهر هم   یبود که حت  دهیو در  حیآمد. آنقدر و وق  یم

 شرم نکند.
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 سوار شو.  _

  یباز شدن درها  ی صدا  ،یدیکل را گفت و با فشردن    نیسپهر ا 

پرت  دشیسف  دیپرا متوجه  بلند شد. حواسش  بود که  آن  از  تر 

محوطه به  رو  مارستانیب  یورودشان  عقب    ی صندل  یشود. 

کوله و  انشست  با  انگار  گرفت.  آغوش  در  را محکم  کار    نیاش 

  چیاز خودش محافظت کند. سپهر بدون ه  توانستیتر مراحت 

همه  نیخارج شد. ا  مارستانیرا روشن کرد و از ب   لیاتومب  یحرف

روشن   ینمود. چراغ ها  یم  بیاز او عج  یتفاوت  یو ب  یخونسرد

دل بلند کرد.  نهادش  از  آه  دوباره جان گرفته  داروخانه،  دردش 

  ی وقت  توانست سر کند. تا  یحال، تا صبح نم  نیبود. مطمئناً با ا

به راه بود و حواسش    شی ها  یدن یخ نوشیرها بود، هر ماه، سر تار

 بپوشد اما حاال...  یگرم تر یلباس ها نایبود آدر

 ؟ یسیوا شهیم _
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 به عقب انداخت. ینگاه  نهیسپهر سرعتش را کم کرد و از آ 

 ؟ یالزم دار یزیچ _

 برم داروخونه. د یآره، با _

 !رون؟ی ب  یموقع شب زد  نیداروخونه، اداروخونه؟ واسه رفتن به    _

 . گرفتم یم  دی قرص با هیآره،  _

 نجا؟ یشب کشونده ا  ازدهی بوده که تو رو ساعت  یچ _

  د یتفاوت. شا  یاشتباه کرده بود، او نه خونسرد بود و نه ب  ظاهراً

برنجاند. لب به    یخواست او را با تند  یبود و نم  نیخشمگ  یادیز

 داد؟ یپسر چه جواب م  نیبه ا  دی ادندان گرفت و سرخ شد. حاال ب

 ولش کن.   ،یچیه _
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کشاند و پارک کرد. به عقب    ابانیرا به کنار خ  لشیاتومب   سپهر

 برگشت.

اخانواده  نا؟ یآدر  یخواستیم  ی چ  _ که  دارن  خبر    ؟ یینجایت 

 دونه؟یاحسان م ؟یاحسان چ

رو  یشخندین  نایآدر  و  ش  ش یزد  طرف  به  از    شهیرا  برگرداند. 

پدر و مادرش    کرد یداشت؟ البد فکر م   یاو چه تصور  یخانواده

عشق خانه  داخل  هم،  کنار  نشسته االن  تنها  شان  انتظار  و  اند 

و سرکه    ریو البد دلشان مثل س  کشندیرا م  شانیزندگ  یثمره

م  یم تماس  احسان هم مدام  م  ردیگ  یجوشد.  را  او   یو حال 

 پرسد! 

 ؟یرونیواقعا بابات خبر نداره که ب  نم،یبب _
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که  ستیخونه ن یخبر نداره. اصالً کس کسچینه، خبر نداره. ه _

من نباش، اونا    ینه. تو نگران خانواده  ای بخواد بفهمه من هستم  

با    ام؟ یم  یک  رم،یم  یکنم؟ ک   ی م  کاریفهمن من چ  ینم  یحت

 ام؟ یم یباک  رم،یم  یک

و، دو دستش را باال گرفت و با  ا  یسپهر متعجب از انفجار ناگهان 

 لبخند گفت:

 ،یخوایم  یتو دختر. بگو چ  ی دار  یخوب... چه دل پر  لهیخ  _

 .خرمیخودم واست م

 . سر باال انداخت. دیاش کش ینیب ریپشت دستش را به ز 

 ... یچیه _
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ا  یالزم داشت  یمهم  زیچ  هیدِ نشد، حتماً    _ از  در   نجایکه سر 

  یقرون آخرش رو باهات حساب م. بگو، نگران نباش تا  یآورد

 کنم! 

. خبر از دل دیخند  اشیزبان  نیریخودش، به ش  الیگفت و به خ 

  فرستاد، یم   شیکه برا  ی و فوج فوج فحش مثبت هجده  نایآدر

به جلو  ی کم د، یچیکه در دل و کمرش پ  ی نداشت. با درد ناگهان

ز از  را  و دستش  به شکمش فشرد. سپهر که   ریخم شد  کوله، 

 گفت:   یانحالش، با نگر دنیر جواب بود، با د هنوز منتظ

خ  یشد  ی چ  _ چون  نکنه  دختر؟   ی جورنیا  یدیترس  یلیتو 

سرم الزم   دی کنم، شا  تنهیمعا  مارستان،یب  میبر  یخوایم  ؟یشد

 ! یباش
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اش کرد. جا داشت از او بپرسد حواله   ینینگاه خشمگ  یرچشمیز 

 گرفته است. یچه حساب یرا رو اشی آن مدرک دو هزار

 نکنه... نکنه...  _

کلمات در دهانش شکستند. حاال او بود که تا بناگوش سرخ شده   

راه دررو م دنبال  و  کرده    ادیز  طنتی. در عمرش شگشتیبود 

در ذاتش داشت، را   شهیکه ر  یلیاص   یایبود، اما آن حجب و ح

 گم نکرده بود. 

 . گردمیمن االن برم _

تازه توانست نفس بکشد. سرش را    نایآدر  د، یدر را که به هم کوب 

 . دی جلو کوب یصندل یچند بار به پشت

تو   یخوایم  یآبرو برات نموند. حاال چه جور  نا،یآدر  یریبم  _

 ود...ب  یزیآبرور  نیبهتر از ا  ،یمرد  یاز درد م  ؟یچشماش نگاه کن
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گفت. کم مانده بود    ی م  راهیو بد و ب  دادیرا تکان تکان م  خودش

ها بود از روبرو . مدتشدینم  ن یبدتر از ا  گری. ددیایاشکش در ب

  ت یموقع  نیکرد. آن وقت حاال و در ا  یپسر فرار م  نیشدن با ا

 قشنگ، سرنوشت آن دو را کنار هم قرار داده بود. 

رو  ی مشک  لونینا محکم    شی پا  یکه  را  چشمانش  گرفت،  قرار 

را به حرکت درآورد.    لشیاتومب  ، یحرف  چ یه  ی بست. سپهر هم ب

ب  ریمس م  مارستانیکوتاه  کم  سرعت  با  را  خانه  کلرفتیتا    ی . 

با اگر شرم  د،یپرسیم  د یسوال داشت که  که به جانش    یالبته 

م اجازه  بود،  پ دادیافتاده  از  کوچه   چی.  که    یخانه  یسر  عماد 

را جا   گری د  د،یچیپ  اگر همدی ند   زیخجالت  را    نی.  حاال سوالش 

اتومبآمدینم  شیپ  یفرصت  گری د  دی شا  د،یپرسینم با    لشی.  را 

صاف کرد    یارا با سرفه  شیعماد پارک کرد. صدا  یفاصله از خانه
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آ برگشت.  عقب  به  وضع  نایدرو  داشت.    یهم  را  او  حال  مشابه 

 چشمانش را هم بسته بود. یو حت هانداخت نییسرش را پا

 نا؟ یشده بود آدر یامشب چ -

 و سر باال گرفت.  دیکش  ینیه دهیترس نایآدر

به دروغ  یبود که حت   ده یخجالت کش  آنقدر فکر کردن    یوقت 

آشنا، خودش   یوارهایدر و د  دنیرا نداشت. با د   ی درست و حساب

 در برد.  یرهیرا جمع و جور کرد. دست به دستگ

 .یدیزحمت کش یلیممنون سپهر جان. خ -

 اول سواالم رو جواب بده، بعد برو.  نا،یآدر نیبش -

تندتر از آن بود که بتواند از آن حساب نبرد. صاف نشست   لحنش

 اش را فرو داد.و آب دهان خشک شده

 نکرده؟حدسم درسته آره؟ سامان ولت   -
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 نه.  -

 یبه راحت  نیماش  نیدر سکوت کاب  یو آرام بود ول  فیضع  شیصدا

 . شد یم دهیشن

 ؟ یهم گفت ی به کس -

 از دوستام خبر داره. یک یفقط  -

 دونن؟ ینم  یچیبابات و احسان ه ی عنی -

 هم بدونن. خوامی. نمدوننینه، نم -

خطرناک  ؟یگ یم  یچ  یفهمیم  - آدم  من نایآدر  هیسامان   .

 ... یداده ول  ریچرا به تو گ دونم ینم

 طبقه باال.  یاز اتاقا یکیمن رو ببره تو  خواستیاون شب م -

 کدوم شب؟  -



 

872 
 

  د ی اینفر ب  کیداشت    ازیاما ن  دانستیسوالش را خودش م  جواب

 حدسش اشتباه است.  د یو بگو

 . یهمون شب مهمون -

ابروها  چشمان و  پر  یگرد  توض  یدهیباال  شد  باعث    حیسپهر، 

 بدهد. 

. دیچرخیمدام نگاش روم م  یحالش خوب نبود. از اول مهمون   -

نزد  یتا وقت سرگرم    یبه کارم نداشت. وقت  یکار  ،یبود  کمیتو 

اومد کنارم. اول چند تا سوال   ،ی صحبت کردن با دوستات شد

 داشت لمسم کنه...  یسع  ی. بعد هم هدیپرس

 ن؟ یکجا بود -
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  ی تقال کردم ول   یلیداد بزنم. خ  تونستمیه بود. نمدهنم رو گرفت  -

. حالم بد بود. اگه... اگه  خوردیبدنم م  ینشد. دستش به همه جا

من   خواستیمحال بود ولم کنه. اون م  آوردم،یهمون جا باال نم

 ، یکرد  فمیچون کث  گفتیباال. زد تو دهنم. م  یرو ببره طبقه 

 دیشنیرو نم  سیپل  ر یاگه... اگه آژ.  کردی. ولم نمیتاوان بد  دیبا

 معلوم نبود کار به کجا برسه...

و سپهر داشت   گفتیم   انیهذ  د یو شا  زدیتند تند حرف م  او

  ییپر از صداها  شیها. نگاهش به روبرو بود و گوشدادیجان م

همان شب بود. جرئت    ی صداها  ی هااز آن بازمانده  یکه قسمت

و به  کردن  آدر  یرانهینگاه  از  نداشت.  را  سرش    چ یه  نایپشت 

بود که داشت    خترد  کیاز    یا نمانده بود. آن لحظه فقط خرابه 

از لمس شدن توسط دست انزجارش  را با    ماریب  کی  یهاحس 

  نایآدر  ی هابه هم خوردن دندان  ی. صداختیریم  رونیکلمات ب
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اضافه شد، سر به عقب   اشخته یهم ر که به کلمات شکسته و به

را جمع کرده و دستانش را به دور تنش   شیپاها  نایچرخاند. آدر

. در را باز کرد و  دادیرا تکان م   خودشحلقه کرده بود. تند تند  

همراهش   شهیرا که هم  یآب کوچک  یخارج شد. بطر  لی از اتومب

 را باز کرد. نایبود، برداشت. در سمت آدر

 ؟ یخانم، خوب یآدر نا، یآدر -

  ی را باز کرد و کم  ینشد. در بطر  دشیعا  یبه درد بخور  جواب

ر پاشختیآب کف دستش  آدر  دنی.  به صورت  به   نا،یآن  را  او 

تر شد. بغضش با  خود آورد. لرزش بدنش کمتر و چشمانش پرآب

. دستان سپهر کنار بدنش مشت شد. دلش در آغوش  دیصدا ترک

بسته    تشاما دس  خواستیو آرام کردن آن دختر را م  دنیکش

او خبر از خبط   ینکرده باد برا  یخدا  ا ی  دیفهمیبود. اگر احسان م 

 خم شد.  ی بود. کم نیحسابش با کرام الکاتب برد،یبزرگش م
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 زم؟ یعز یجان، خوب نایآدر -

 کرد.  نییسر باال و پا نایآدر

بود.    یخودش عصب. از دست  دیبه صورتش کش  ی دست  ی کالفگ  با 

م امتحاناتش    نیا  خواستیمثال  از  حاصل  کسالت  از  را  دختر 

سر   ییانداخته بود. اگر بال یانجات بدهد اما او را در بد مخمصه 

 .دیبخشیهرگز خودش را نم  آمد،یاو م

 کرد؟  تتیسامان اذ -

که ناموس دوستش که نه، ناموس    یسوال از دختر  نیا  دنیپرس

 . مانستیبه جان کندن م  آمد،یخودش به حساب م

 .دنی... همون موقع مامورا رسی عنیبتونه..  نکهینه، قبل ا -

 که بازداشت شدن، نبود. ییهاتو بچه -
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خورده بود.  از ترس شالق    یفرار کرد. مست بود. از اون زهرمار  -

 فرار کرد. الیو واریخوردن از د

 که مشروب نبود. یتو اون مهمون -

 شانه باال انداخت.  نایآدر -

اونجا چدونم یمن نم  - نبود. فقط مطمئنم حال    یبود و چ  ی . 

 شالق رو شاخشه.  رنش، یسامان خوش نبود و خودش گفت اگه بگ

 کرده؟ داتیپ  یچه جور -

اون مهمون  - تو  نم  چ یه  یمن چون  تو  رو جز    شناختم، یکس 

نداشت به خودم برسم. فقط اومده    ی لیاصال لباس عوض نکردم. دل

  ی ام بود. موقعرو شونه  فمیک  یبودم که حال و هوام عوض بشه. حت

با سامان کلنجار م از ککارت کتابخونه  رفتمیکه داشتم    فم یام 
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پ  رو  کتابخونه  ظاهرا  تعق  کرده  دای افتاده.  اونجا  از  کرده،    بم یو 

 .گهیراحته د شمه یبق دنیفهم

اونم    . من اصال خبر نداشتم کهنایآدر  ستین  ی سامان آدم سالم  -

هست وگرنه محال بود با خودم ببرمت. اون از    یتو اون مهمون

. به نظر من پنهون کردن  یمی قد  ینهیک  ه یداره.    نهیاحسان ک

 . یگفتیحداقل به بابات م  د ی. باستیاتفاق اصال درست ن نیا

نمتونمینم  - ن  شه،ی.  خوش  بابام  پرضهیمر  ست،یحال    شب ی. 

 .مارستانیب مشیببر  میقلبش گرفت، مجبور شد

 به اون بگو.  ؟یاحسان چ -

اتونم ینم  - احسان  داره  رهیدرگ  یل یروزا خ  نی.  رها  تازه حال   .

م   کمی ششهیبهتر  و  دانشگاه  هست.    نشیسنگ  یهافتی.  هم 

 کنم.   تشیاذ خوامینم
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برا  ی دونیم  - من  شدم   یکه  مجبور  نشدم،  قبول  تخصص 

  نیهم  اد،یکه جوابش ب  گهیدو ماه د  یکیدرخواست طرح بدم. تا  

شهر که سامان   نیا  یجام. هروقت، هر ساعت از شبانه روز، هرجا

 ؟ی. متوجه شدیزنیبهم زنگ م   ، یدیصداش رو شن  ا ی یدیرو د

 ... ی ول -

  زنم یاالن زنگ م  نیهم  ،ی. اگه قول ندمیو اما ندار  ی ول  گهی د  -

تلفن و    هی. خرجش فقط  گمیرو بهش م  زیبه احسان و همه چ

از احسان نوش   لیدو تا چک و لگده که حاضرم با کمال م  یکی

 .  ادیسر تو ب یی بال نکهیجان کنم تا ا

. لبخند  دیکش  یبعد از چند ساعت تنش، نفس نسبتا راحت  نایآدر

کمک    یبرا  ی سبمنا  ینهیزد و سر تکان داد. سپهر گز  یکمرنگ
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با او کنار آمد و اهل جان به لب کردن   شدیتر مگرفتن بود. راحت

 کردن نبود.  یآدم با دور

 ؟ یشهر خودتون باش دیاالن، با  کردمیفکر م -

ول   - رفتم  سورپرا  یاتفاقا  برام  بابا  نبود.  مناسب  خونه   ز یاوضاع 

 !میلیالتحصفارغ  یخواهر و برادر دوقلو واسه کادو هیداشت. 

 ؟ یچ ی عنی -

 کج کرد.  لب

  دنم یرفتم هردوشون از د  یزن بابام هفت ماهه حامله است. وقت  -

ول شدن  ب  یخوشحال  ازم    چارهیاون  سال  دو  آخه  بود.  معذب 

هاس  سختش بود، لباس  یلیبا اون شکم بزرگش، خ  کتره،یکوچ

  ن ینه من راحتم، نه اون. برگشتم هم  دم یهم بپوشه. د  دهیپوش

 برگردم.   دیا احتماال ب اد،یت طرحم بدرخواس یجهیجا. نت
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 ؟ یستیمامانت رو گرفته، ناراحت ن یجا نکهیاز ا -

. مامان من تا آخر  رهیرو بگ  گهی د  ی کی  یجا  تونهیکس نم  چیه  -

حق    ستیفراموشش کنم، قرار هم ن  ستیمامان منه. قرار ن  ا، یدن

 .  رمیبگ هیرو از بق یزندگ

هم  ی کم  نایآدر کرد.  نگاهش  سکوت  م   شهیدر  او    کردیفکر 

  الیخیآدم به ظاهر ب  نیاست اما هم  اشیفرد زندگ   نیترالیخیب

 . کرد یو رفتار م زدیحرف م لسوفانهیف یگاه 

                       

 ک ینزد  اشی نیدور خودش حلقه و پتو را به ب  شتریرا ب  دستانش

را داشت. نه آنقدر پررنگ که از دور    نیکرد. هنوز هم عطر آرت

بود. حاال که انگار    یذره بو هم راض  کیبه همان    یحس بشود ول

آخر  کی از  به    یبار  نیقرن  آغوش گرفته و سفت  را در  او  که 
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م  بود  فشرده  هم    کمرنگ  یبو  نیهم  گذشت، یخودش  دور  و 

 . کردیدلش را آرام م

 ؟یداریچرا ب -

شد.    جادیاز بخار در هوا ا  یرد  رون،یفوت کردن نفسش به ب  با

 ی خودش را داشت. سرش را رو  یبود اما هوا هنوز سرد  دیفردا ع 

 شانه به عقب چرخاند تا جواب احسان را بدهد. 

 . دمید بیخواب عج هی -

  ک یبه او نزد  ی را از چارچوب در برداشت و قدم  اشه یتک  احسان

 شد.  

 ؟یدیرو د نیخواب آرت -

او اشاره کرد. رها هم سر خم   یهاکوچک دور شانه یبه پتو  بعد

 به آن انداخت.  یکرد و نگاه
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 زد.  ینیغمگ لبخند

 نبود.  نیآرت  یول  زدیپسر بچه که من رو مامان صدا م  هیخواب    -

 نبود؟ نیآرت یول  زدیپسر بچه که تو رو مامان صدا م هی -

 آره.  -

 نبود؟ نیآرت یدیاز کجا فهم -

بودند. احسان دست به    ستادهی هم ا  یروبرو  یکم  یبا فاصله  حاال

به حرف    یی بایزد. رها با لبخند ز  هیتراس تک  ی هابه نرده  نهیس

 آمد. 

نبود. درشت بود    یخاکستر  نی که چشماش مثل آرت  یی از اونجا  -

 تو. یبلند و برگشته. درست مثل چشما یی ها. با مژهیو مشک

  د، ی خندیحاال به وضوح مبه چشمان احسان که    رهیو خ  گفت

رو را  انگشتانش  نوک  و  کرد  دراز  کش  ی هامژه  یدست  .  دیاو 
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خوب حس  به  را  خودش  و  بست  چشم  لمس    یاحسان  از  که 

 سپرد. گرفت، یم  شی هامژه

 صورتت قشنگه؟   یلیبهت گفته خ  یتا حاال کس -

نور    ریز  فش، یو رد  د یسف  یهاکرد. دندان  یبلند  یخنده  احسان

صورتش را گرفته بود شکل    یکه جلو  یبخار  .دیدرخشیماه م

 . دادیم رشیبه تصو ییبایز

دق  ی عال  - پا  قا یبود رها.  اون سوسکه و دست و    یبلور  یمثل 

 اش.بچه 

  دش، یبلعیم   یکه به سخت  یو با لبخند   دیابرو در هم کش  رها

 . دیاو کوب یبه بازو یمشت

  ت یخودت خبر از خوشگل  یبگ  یخوایم   یعنی  ،یبدجنس  یلیخ  -

 ؟یندار
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زد و قطرش  رونیب  شیهاباال گرفت رگ یرا کم شیبازو احسان

 شد. شتریب

 باشم.  پیتدوست دارم خوش شتریمن ب ی ول -

 زد.  هیاو حلقه کرد. سرش را به آن تک یدست دور بازو رها

دختریهست  پمیتخوش  - به  دارم  االن  از  داشته   ی.  قراره  که 

 . کنم یم یباشدت حسود

انگار تا حاال تو   ی کنیم  فیتعر  میاز من و خوشگل  یجور  ه ی  -

 !؟ینگاه نکرد نهیآ

زهر    یرنگ ذوق نداشت. انگار کل   مانست،یرها به هرچه م  لبخند

 شده بود.  اشیقاط

 ام؟ یزن دن نیخوشگلم و بعد از دوتا ازدواج، تنهاتر -
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او حلقه کرد و او را به خود فشرد.   یهادست دور شانه   احسان

 نشاند.  اشقه یشق یرو یابوسه 

 مگه من مردم؟ ؟یی گفته تو تنها یک  -

 خدانکنه...  -

 ؟ی کنینم فیخوابت رو واسم تعر -

برا  یادامه  اصال  قبل،  تنها  نیریش  شیبحث  رها    یی نبود.  و  او 

را    شانیزندگ  گرید  کباری  یبود. قرار نبود اجازه دهد کس  یعمر

 .زدیبه هم بر

سه، چهار   یپسر بچه   هی. فقط  ستین  ادمی  یادیز  زیاز خوابم چ  -

. بغلش که کردم انگار  زدیو صدام م  د یدویکه م  دم یساله رو د

آروم شد.   اش وقت تجربه  چیداشتم که ه  یحس  هیتمام جونم 

  کردمیرو بغل م  نیهمون موقع که آرت  هیشب  یحس  هینکردم.  
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تجربه  گهی بار د ه ی وحس ر نی ه نظرت من ا. بتریقو ی لیفقط خ

 کنم؟ یم

تلخ  احسان لبخند  با  را   خواست یداد. دلش م   یجواب سوالش 

که    د یبگو  یی بایز  ی ندهیو از آ  رد یاو را در آغوش بگ  توانستیم

عاشق تجربه کند اما جرئتش را نداشت.   یقرار است در کنار مرد

برا  دادیم  حیترج را  تا   یرها  دارد  نگه  کنار خودش  عمر  تمام 

 به جان بخرد.  او، یرا برا گریشکست د کی سکیر نکهیا

  میکس ندار  چ یبه ه  از ین  م،یرو دار  گهیدهم  ا یمن و تو تا آخر دن  -

 که خوشبختمون کنه، درسته؟ 

پا  رها تا آب جمع   نییسر  باال کرد. چشم در حدقه چرخاند  و 

 شده در چشمانش را پس بزند. 

 ن؟یآرت ش یپ  می فردا بر -
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. انگار  بردندیرا نم  نیآرت  دیجد  یکدامشان نام خانه  چیه  هنوز

آخر خط   شدیو م  کردندیم  د ییمرگش را تا  شد،یاگر گفته م

 . شانیدر زندگ نیحضور آرت

 برم؟  تونم یشهروز هم م ش یپ  -

 داد.  حیاحسان که گردتر از قبل شد، توض چشمان

  ی وقته رفتم ول ی لیخ ی عنی... ی عنیسالگردش هم نرفتم،  یبرا  -

ب تو مراسم  مارستانیموقع سالگردش  و نشد  شون شرکت  بودم 

 . ششیرو برم پ  لیسال تحو خوامیم  ،یای کنم. اگه باهام ب

در    ی گاهیجا  گریاش صد در صد مخالف بود. شهروز دخواسته   با

دوم شناسنامه او    ینامش صفحه  یزمان   نکهیرها نداشت. ا  ی زندگ

دل  اهیرا س بود،  بخواهد    شدینم  لیکرده  مهم  ی ک یکه    ن یتراز 

را در کنار او بگذراند اما چشمان منتظر و پر    اشیزندگ  یروزها
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بار   نیالزم بود ا  د ی . شاکردیماز خواهش رها، نه گفتن را سخت 

خودش   یو اجازه دهد رها خودش برا  دی ایهم در برابر او کوتاه ب

تلخ رها بود.    یگذشته انیفردا، همان روز پا  دی . شاردیبگ  میتصم

 که یاهمان نقطه

و از سر خط شروع به    گذاشتیاش مپر حادثه  ی ته زندگ  د یبا

لبانش    ی. جان کند تا کمکردیم  اشیمشق زندگ  ینوشتن ادامه 

  د ییاو را تا  یرا به باال بکشاند و با تکان مختصر سرش خواسته 

با باش  دی کند.  بفهم  یمرد  شکست    ستادنیا  یاگوشه   یتا  و 

 دنیچش  د ی. شااردد  یکست را نگاه کردن، چه طعم  نیزتریعز

 هر دو نفر الزم بود.  یجام شرنگ برا نیا

                       

فکر و    ی و ه  شدیپهلو به آن پهلو م  نیاز ا  ی. ه بردینم  خوابش

پرده،    یبود و داشت از باز  دهی. پشت به در دراز کش کرد یم  الیخ
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و     بای. زآمدیم  باتریز  ی. به نظرش از هر شبکردیماه را نگاه م

رها    فیصورت ظر  ریلحظه تصواما همان    دیرا نفهم  لشیپرنور. دل

چشمانش نقش    یبرگشته، جلو  یهاه با آن چشمان درشت و مژ

 شتر یزد و چشم بست. در طول عمرش و ب  یبست. لبخند دردناک 

زندگ  نیاز همه در چند ز  یسال  زده شده    ادیمشترکش،  پس 

سرش، اما حاضر بود قسم    یاز تعداد موها  شتریب  یلیخ  د یبود. شا 

اندازه  چ یه  یبخورد تلخ به    نیکه هم  ی قاطع  ینه  یکدامشان 

از    دنیچون به نه شن  د ی نبود. شا  د، یرها شن  از  ش یچند شب پ 

بار    کیبود که اگر    ی عاد  شیعادت کرده بود. آن قدر برا  ینازل

 . کردیشک م  شی هادهیبه خودش و شن کرد،یهم قبولش م

 اش، چشمانش تا ته باز شد. و گرم شدن گونه سیبا خ 

خودمه فقط    شیخوابت پ   یدارو  زدلم؟ یعز  اد یتو هم خوابت نم  -

 ..یبخوا هیکاف
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پر  یجور  را رو   د یاز جا    که کم  د یتخت عقب کش  یو خودش 

داشت. درست همان نقطه   ی. حس بد افتدیمانده بود از تخت ب

نازلگونه  یرو نمناک  لبان  با  که  بود،    ی اش  کرده  تصادف 

م سوختیم بد هم  اسسوختی.  انگار  بودند.    ختهیر  شیرو  دی. 

 .دیآن کش یپشت دستش را چند بار رو

 حال هردومون رو خوب کنم؟ یذاریچرا نم -

ز  از از  و  برخاست  خال  ری جا  برا  یدستانش شانه  انزجار    ی کرد. 

نقص و تازه برنزه    ی ب  کلیه  یور  خواستیحالش کم بود. دلش م

 . اوردیاو باال ب یشده

 

 .رمی. بذار منم به درد خودم بمیبرو بخواب نازل _
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  ی به من نگ  م،یستیدلم؟ مگه ما زن و شوهر ن  ز یعز  هیدردت چ  _

 بگو تا درمان دردت بشم.  ؟ یقراره بگ  یبه ک

نکند.   ریتن و بدن او س  یبود که نگاهش رو  نیتمام تالشش ا 

  ی دلش نم  چیبود. ه  دهیرا به جان خر  اضتیها رمرد بود و ماه

 چیکه نام رها در شناسنامه اش بود، به ه یخواست الاقل تا زمان 

 شود. دهیکش یگریبه سمت زن د ،یو بهانه ا لیدل

 امشب حوصله خودمم ندارم.  ،ی نازل گهی ولم کن د _

  ی. چیمن رو ندار  یچند ماهه حوصله   ؟یحوصله دار  یبگو ک  _

برگردم؟   یمگه خودت نخواست  ؟ینیبیمن رو نم  گهیشده که د

عوض    یحاال چ  م؟یدوباره باهم باش  یمگه چند ماه التماسم نکرد

 شده؟ 
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قبل    یاز لحظه   شتریرا محکم فشرد. هر لحظه ب  ش یها  قهیشق 

  ش، یپ   چند وقت  نی. تا همآمدیبدش م   اشافهیو ق  پیو ت  یاز نازل

خودخواه   یادیزن محکم، خود ساخته و ز  کینماد    شیبرا  ینازل

توانست تمام مردان اطرافش را تا لب چشمه   ی که م  ی بود. زن

او که عد  نیبه هم  دی نبود. شا  یدببرد و تشنه برشان گرداند، 

نزد  لیدل که  ب  ک یبود  برا  ستیبه  تا   یسال  او    یهیدییگرفتن 

  دیخواست شب ع   یبود. دلش نم  دهیجا نرس  چیبود و به ه  ده یدو

 را زهر کند. هنوز مانده بود که به حد انفجار برسد.  شانیهر دو

.  ستیکارا ن  نیحرفا و ا  نیباور کن االن وقت ا  زم،یجان، عز  ینازل_

. هنوز مونده که باور  ومدمیمدت کنار ن  نیا  ی من هنوز با اتفاقا

 اومده.  ییم چه بالکنم سر بچه
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بالمگه    _ بچه  ییچه  بچهسر  کدوم  اصال  اصال...  اومده؟  ت؟  ت 

االن بهش سر زدم. خواب بود. منظورت...   نیکه خوبه. هم  نایآدر

 منظورت که...

و باالخره خاموش شد.    رفتیرفته رفته رو به موت م   شیصدا 

  رونیاز حدقه ب  یلبانش گرفته بود و با چشمان  یدستش را جلو

م را  عماد  هرستینگر  یزده،  جلو   .  نتوانست  کرد   ی چه 

 .ردیرا بگ شخندشین

  یکه حت  یی برو و راحت بخواب. مثل تمام شبا  ، ینازل  رونیبرو ب  _

 ... یو رفت یول کرد مارستان ینبود پسرت رو تو ب ادتی

تخت نشست. شوکه بود و ناباورانه    ینفس رو  ی جان و ب  ی ب  ینازل

  ی حس  کردیلحظه فکر م  نی. تا امروز و تا همستینگر  یاو را م

فکر م ندارد.  او    نیکرد هم  ی به فرزند کوچکش  از  توانسته  که 
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ب و  زندگ  الیخ  یبگذرد  و  برود،    اش،یاو  و  از   یعن یبگذارد 

د  اشیمادرانگ حاال،  اما  است،  به    یوقت  رستگذشته  هنوز  که 

 یکه زده بود مطمئن نبود و قلبش داشت از کار م  یصحت حدس

کم رنگ بود، اما    د ی شا  ش یها  ی که مادرانگ  دیرس  نیقیبه    ستاد،یا

 هنوز وجود داشت. 

 شده عماد؟  یچ نیآرت _

من رو هم فراموش کن.    ی. حرف هایبرو بخواب نازل  ،یچیه  _

  هییقرص و داروها  ری. فکر کنم تاثگم یچرت و پرت م   ادیروزا ز  نیا

 .خورمیکه م

منم هست.   یبچه  نیعماد. آرت رونیب رمیشده نم یچ یتا نگ  _

 بمونم؟!  خبریازش ب قدرنی ا ستیحقم ن یهرجور حساب کن
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  هی  یحت  ی کنم، ول  یم  نیچند وقته دارم با خودم سبک سنگ  _

ممکنه بود و نبود اون بچه واست مهم باشه   کهن یلحظه هم فکر ا

 . دهیبه ذهنم نرس

را دو طرف   ینازل  او رساند. دستانش  به  را  بلند شد و خودش 

گذاشت او  آلودش،  صورت  اشک  چشمان  جز   کی.  به  جز  دور 

چشمش  یقطره اشک که از گوشه  نیصورت او را رصد کرد. اول

  یگرفت، کلمات با درد رو  شی در رفت و راه گونه اش را در پ 

 شد.  یزبانش جار

م کجاست؟ بگو حالش  بگو بچه  یدوست دار  یتورو جون هرک  _

شهر    نیتو هم  ، ییجا  ه ی  ی خونه نه، ول  ن یسقف ا  ریخوبه. بگو ز

 . تو رو خدا عماد... کشهیداره نفس م 
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  ینزده تو  یو ضجه  دهینکش  ادیفر  ینتوانست ادامه دهد. کل   گرید 

  داد ی. داشت جان مشدیتلنبار شده بود. داشت خفه م  شیگلو

لحظه،   نیبود که هم  یهمان مرد  ، ی باورش نداشت. کس  یاما کس

زحمت   ی و پر طعنه، به او زل زده بود و حت  روح یب  ی با چشمان

کش آغوش  نم  دنشیدر  خود  به  جور  یرا  و   یداد.  خودش 

  ی م   یی دستانش را دور از او و تمام بدنش نگه داشته بود که گو

 نجس شود. ،یلمس نیبا کوچکتر دیترس

مجبورم   یبره چه جور  ادم یبرو مادره نمونه، بذار    ،یبرو نازل  _

 !یستیم رو بفرستم بهزبچه یکرد

دور گلوم    یندازیدفعه دست نم  هیچرا    ؟ یکن  یچرا تمومش نم  _

و هر   یکن یمحل یبهم ب یجورن یاگه قراره ا ؟یریو نفسم رو بگ

  رمیم، بمنسبت به بچه  میمهر  ی به ب  ی کلمه از حرفام رو ربط بد

 بهتره... 
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تمومش کن و برو    گهی تند رفتم. حاال د  د، یخوب، ببخش  لهیخ  _

  ها بهحرف   نی. استیکدوممون خوب ن  چیبخواب. امشب حال ه

هردومون سرحال   یرسه. بذار سر فرصت، وقت  ینم  یخوب  یجاها

 زم؟یجان؟ باشه عز ی. باشه نازل م یباهم حرف بزن  م،یبود

از جا  ینازل اما  تکان نخورد. اگر جواب سوال    ش یسر تکان داد 

  دی . بادیایمحال بود خواب به چشمانش ب  گرفت،ی اش را نم  یاصل

 شد.  یاز سالمت پسرش راحت م الشیاالن خ نیهم

درونیب  رمیم  _ اصال  وقت  یکار  گهی.  تا  ندارم.  خودت   ی باهات 

سوالم رو جواب بده.    هیفقط    ی ول  ام، یهم دور و برت نم  ینخوا

اون    یعنی...  یعنیباشم؟    نیرو کنار آرت  لیسال تحو  تونمیمن م

 ده؟یاجازه رو بهمون م نیا ش، یکه برد یمرکز
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دلش    یبود. غم دو عالم، رو  شهیتر از هم  فروغیعماد ب  چشمان

قدر  . آنخواستیدوش آب سرد م  ک ی. دلش  کردیم  ینیسنگ

برا نفسش  که  شو  یلحظات  یسرد  آنقطع  و  که    ی قدر طوالند 

نباشد. چند هفته از مرگ    اتشیح  یبه ادامه  یدیام  گر ید  د یشا

  د، یکشیم  دکی اش را    یکه عنوان مادر  یگذشت و زن  یپسرش م

مجدد سرش   داریو با چشمانش التماس د   ستاده یا  ش یحاال روبرو

 را داشت! 

زندگ  ه  ی در طول    ی بایز  یخاطره  چیبه ظاهر مشترک شان، 

حت  یمشترک کدام،    ینداشتند.  هر  را  نوها  دن  کیسال    ا یسر 

  چیبود که ه  ینازل  نیعماد که معلوم بود، ا  یکرد. جا  یم  لیتحو

نم دلش  خانه   ی وقت  در  را  سالش  تحوخواست  کند.    لیاش 

  تماس   کیتنها    ک،یتبر  ینه آغوش داشت و نه بوسه   دشانیع 
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سهم او از تمام    ،یخشک و خال  امکیچند پ   دیو شا  یاقهیچند دق

 مشترکشان بود.  یدهایع 

  ش یبرا  ن،یروح آرت  یب   یچهره   ریدر آن لحظه، که تصو  دنیخند 

او.    ینه برا  ی زنده شده بود، از جان کندن هم سخت تر بود، ول

و دم نزدن.    دنی عمر به تمارض عادت کرده بود. به د  ک یکه    ییاو

  یمحل  یگرفته شدن و تحمل هر چه ب دهیو گذشتن. ناد  دنیشن

گذاشت. نرم بودند    ینازل  یبازوان برهنه   یبود. دو دستش را رو

 ونیالسیاپ   کیدست    ریاز ز  شی چند ساعت پ   نیو براق. انگار هم

زحمت برنزه    ر،ینظیدستگاه سوالر ب  کیدر آمده و    ،یاکار حرفه

تراش بدن  و  تن  کش  دهیکردن  را  و    دهیاش  بست  چشم  بود. 

زنانه،    یها  ییبایز  نیدندان برد. تمام ا  ری اش را از داخل زگونه

زن، با مردان اطرافش    نیکرد. انگار ا  ی را در او زنده نم  یسح  چیه

به    ی فوت کرد و لبانش را کم  رونیشده بود. نفسش را به ب  یکی
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آورد و انگشتانش    نییاو پا  یبازوها   ی. دستانش را رودیباال کش

ا  الرا  سکانس  یز  چه  کرد.  رد  او    ی نمانخ  یعاشقانهانگشتان 

 زد.ی! حال خودش را هم به هم م یزشت

  لیسال تحو  یمون با هم، برافردا همه   دم یقول م زم،یباشه عز  _

 ؟ یشد ی. خوبه؟ حاال راضنیآرت ش یپ  میبر

چشمان   نیرا باور نداشت. نگاهش چند بار ب  رییهمه تغ  نیا  ینازل 

چرخ شادیاو  نشان  د ی.  و  رد  دنبال  م   یبه  آنها  در  صداقت    یاز 

شد، مشخص نبود اما    دییکه چطور صداقت عماد تا  نیگشت. ا

عماد    یچند روزه  شیبلند شد و ته ر  شیپا ها  یپنجه  یرو  یوقت

  ا، یهم مثل تمام زنان دن  یزلکرد که نا   دای پ   نیقیاو    د،یرا بوس

 دارد به نام احساسات...  ینقطه ضعف بزرگ
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گاه    هیخودش را تک  نایو اگر آدر  شد یم  دهیکش  نیزم  یرو  ش یپا

توانست قدم از قدم بردارد. دلش    ی کرد، نم  ی تن کرخت او نم

ها بود از او  را کرده بود که مدت  ی حاال هوس آغوش گرم  نیهم

 ی که برگشته بود. همان روز  یاز همان روزشد. درست    یم  غیدر

خ با    الیخ  ی زه  ی ول  تبرگش  انیپا یب  یخوشبخت  کی  الیکه 

او را به خاطر خودش    گریباطل. حاال د شک داشت عماد واقعاً 

جور انتقام از   کیکرد با هم بودنشان،    یخواسته باشد. حس م 

 نه چندان دور بود.   یگذشته ها

 م؟یبرگرد یخوایمامان؟ م یخوب _

به موقع آدر  او و حال    نا یسوال  به  باعث شد حواس عماد هم 

راه  یبدش جلب شود. جور را    ن یشلوار ج  بیج  یدو دستش 

راه م  رهیت  یاسرمه  از آنها  تر  زنان جلو  بود و قدم    یاش کرده 

است. انتظار داشت جلو   حیکنار ساحل مشغول تفر  ییرفت که گو
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ن خبرها نبود. عماد  یرفتن کمکش کند، اما از ا  ش یپ   یو برا  دیایب

کرد. قد بلند و شانه    یروح نگاهش م  یسرد و ب  یتنها با چشمان

نظر او    دشانیخر  یاسپرت، که برا  یپهنش در آن لباس ها یها

چند دختر  یرهیکرد. نگاه خ یم یدلبر یرا نخواسته بود، حساب

عماد    یند، رونفر نشسته بود  کیها، کنار قبر    یکیکه همان نزد

زودتر   دی ناز کردن هم نداد. با یبه او اجازه اش، یعضالن  کلیو ه

  ریباشد، غ   اعتنایب  خواستی. هر چقدر هم مشدندیاز آنجا دور م

و خوش قد و    یاش، در کنار جوان  ی مثال زدن  ی بایممکن بود. ز

 آمد. یباال بودن عماد، باز هم کم م 

 . میبهتره زودتر بر  زم،یخوبم عز _

گذاشت.    اشینگران  یجلو رفتن را پا  یتعلل عماد برا  نانهیب  خوش

تر شده بود، آنقدر که فاصله اش با عماد را  حواسش حاال جمع 

  یمرد صاحب دارد. صاحب  نیا   دند یفهمیم  د ینکند. همه با  ادیز
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کردن    ی حاالها قصد خالکه کارش با او تمام نشده است و حاال

 را ندارد. دانیم

 .میدیرس ن،یواست_

ا  ادش یتازه    او را نجاستیافتاده بود چرا  . عماد قرار بود امروز 

  ی کوچک و ب  یپسر بچه  دنی د  ی. برااوردیب  نیآرت  دنید  یبرا

خانه   یگناه در  را  او  بود  قرار  بودش.  نخواسته    دشیجد  یکه 

که درخشش    ،یسر قبر کوچک  ی بود، باال  نجایمالقات کند. حاال ا

 . زدیم راچشم  دینور خورش ریز دش،یرنگ سف

که    یسنگ حک شده بود. با لبخند  ی اش هم روچهره  ریتصو 

 کوتاه پسرکش نبود.  یوقت سهم او از زندگ  چیه

ا  قبل پاها   نکهیاز  از  نشست.   شیجان  آرام  آرام  خودش  برود، 

سمت چپ و عماد سمت راستش را اشغال کردند. عماد با    نایآدر
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کوچک  یشه یش م  یگالب  اصالً  ککه  بود  نشده  کجا    یتوجه  و 

لب حرف   ریز  ،ینیو با لبخند غمگ  شستی است سنگ را م  دهیخر

  دک یرا    یمادرکه عنوان    یزن  یی وفا  ی داشت از ب  د یزد. شا  یم

 . گفتیپسرش م یبرا د، یکشیم

 ؟ یچرا به من نگفت _

 کردم واست مهم باشه! ی فکر نم _

اشکش راه گرفت. بغض نداشت، درد    ش،یبه سنگ روبرو  رهیخ 

دلش   ش،ی ها  یهم داغ مادرانگ  دی. عذاب وجدان و شاد یو غم شا

  ی م   ش یگونه ها  یها، شروشر روطور اشک که آن  سوزاندیرا م

 . دندیغلت

 .نمشیبب گهی بار د  هی یذاشتیکاش م _
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عماد باالخره دل از کار نه چندان مهمش کند و به او نگاه کرد.   

 آزرد. یدل م شخندشین

 یتیبرات اهم  دنشیبار د  نیکه آخر  شی بود  دهی مگه چند بار د  _

 داشته باشه؟

 ؟یانصاف بود یرحم و ب  ی ب قدرنیهم شهیتو هم _

عماد    یه یبه چشمان پرکنا  رهی دردوغم، خ  یجمله اش را با کل 

چ درخش  یزیگفت.  عماد  چشمان  شادیدر  کمرنگ  دی.  از    ی رد 

  ن ییبه او داشت. سر پا  شیچند ماه پ   نیبود که تا هم  یعالقه ا

 سنگ قبر دوخت.   یانداخت و نگاهش را به نام کارن، رو

نداشت، اما باز   ی. اگرچه پسرش کادر خوبسوختینم ادیز دلش

تنه، با حضور   کیزن،    کیبود.    دهینچش  یمادر  ی طعم ب  اد ی هم ز

همه شان پر کرده    یتمام نداشتن ها را برا  ی خال  یبه موقعش، جا
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ح اما  ا  فیبود،  هم  نیکه  ب  ی عنینبود.    یشگیحضور    ی خود 

را آزرد و از خودش   وا  ش یها  یقدر ندانست و با کم محل اقتشیل

 راند.

کنم که گذشته جبران    کاریچ  ؟یکنم که من رو ببخش  کاریچ_

 بشه؟

ز  کینزد  یادیز  ینازل  یصدا  از  انگار  م  ریبود،  آمد.    یگوشش 

گلوله  جسم  متوجه  تازه  شد،  حلقه  کمرش  دور  که  او  دستان 

م  یشده اشک  شد.  آغوشش  در  م  ختیر  یاو،  حرف  زد.    یو 

آنها نم  چیکه ه  ییهاحرف . تمام هوش و حواسش  دیفهم  یاز 

  دور، نه چندان    یکه با فاصله ا  یدو جفت چشم  یمانده بود رو

فاصله    نیکردند. برق اشک در چشمان رها را از هم  ی نگاهشان م 

مطلق    یدیناام  کیکه نشان از    یدهد. برق  صیتشخ  توانستیم

از   یمانست به جز لبخند  ی م  زیکه به همه چ  یداشت و لبخند
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با سر  یی. گوداریسر شوق د و  نگاه  به دو    یبا آن  بار  که چند 

را هم    شان  نینازک اتصال ب  یطرف تکان خورد، داشت رشته ها 

  دارید نیکوتاهشان بود. آنقدر از ا  یته زندگ نجایکرد. ا  یقطع م

را از  ینتوانست دستان نازل یشوکه شده بود که حت منتظره،ریغ 

برخ جا  از  و  کند  باز  تنش  شازدیدور  با  دی .  با    دی هم  را    کیاو 

را    زیهمه چ  د ی . باد یدو  ی زد و به سمت رها م  ی حرکت کنار م

برا  کهآنطور   توض  یبود  بادادیم   حیرها  کرد    یم  اشیحال  د ی. 

شده    ریشان نبوده است، اما د  بند مین  یبه رابطه  انتیقصدش خ

شان دستانش را دور تن    یکی بود. آنقدر به آن دو نفر، که حاال  

  لینگاه کرد که تبد   برد، یحلقه کرده بود و او را با خود م  یگرید

نقطه دو  و    یبه  بودند  شده  رو  دنیرسکوچک  به    ا یبهشان 

 !مانستیم
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به خودش داد. دستش را پشت   یزد و باالخره تکان  یتلخ لبخند

  اش هیگر  یابه خودش چسباند. لحظه   شتریگذاشت و او را ب  یناز ل

آغوش را باور نداشت.   نی. انگار استیقطع شد و بعد بلندتر گر

شد، محال بود    ی نم  د یمحق هم داشت. اگر او هم از بودن رها ناا

مثبت  نیترکوچک  رابطه   یحرکت  بهبود  جهت  نازلدر  با    ی اش 

اش    یرها، او و زندگ  یمطمئن بود برا  گریانجام دهد، اما حاال د 

 خته یبه هم ر  ی راحت به زندگ ال یتوانست با خ  یاند. م تمام شده

نفر را از    کیتوانست    یم   دیشا  ان،یم  نیاش فکر کند. حداقل ا

هم   یکه ناخواسته رو  ینگه دارد و از بار گناهان   یخودش راض

 کرده بود، بکاهد.  بارتلن

                       

گذاشته بود،   رونیاحسان ب  لی را از اتومب  شیکه پا  یاز لحظه ا 

داشت.   م  کیدلشوره  رخت  دلش  در  پاها شستندیشهر    ش ی. 
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مانده بود، اما هوا   لیساعت به سال تحو  کی. کمتر از  دیلرزیم

دل    ها یراحت  نیهمچنان سوز داشت. انگار زمستان قرار نبود به ا

زد.    یآخرش را هم م  زوربکند و دست از سرشان بردارد. داشت  

مانده هم استفاده کند.   ی باق یقهیچند دق نیخواست از هم ی م

  ی و به احسان نگاه کرد. م  دیچی دور تنش پ   شتریشال بافتش را ب

هوا بوده و   یخواست مطمئن شود که او هم حواسش به سرد

در کنار او    شی هایاست. مادرانگ  دهیچیشال گردنش را درست پ 

  ی. دست خودش نبود که در دل کل کردندیم  دایفرصت ظهور پ 

شده    پیخوش ت  یادیاو رفت. برادر کوچکش ز  یقربان صدقه

مردانه    پیبسته و ت  یم مدل خاصشال گردنش را ه  یبود. حت

 کرده بود. لیاش را تکم

 ستن؟ین نا یاونا عماد و آدر _
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و عماد گفت، اما او دستان حلقه   نایاحسان، عامدانه تنها از آدر 

. عماد  دیدیم  یزیزن کنار دست عماد را واضح تر از هر چ  یشده

  یکردند. کار  یم  یفرزندشان عزادار   یو همسرش، داشتند برا 

  ی انجام دهد. مرگ فرزند کم داغ   دی با  یکه هر زن و شوهر معمول

کنند،   ی آن را درک نم یتلخ ،کس جز پدر و مادر چیو ه ستین

مادرش را در آورده   یاگر در تمام طول عمر آن کودک، ادا  یحت

بار در    نینفر، چند  کیشد.    جادیدر قلبش ا  یبزرگ  یباشد. حفره

نبوده و نخواهد بود.    یمادرنام    قیال  یگوشش خواند که او حت

. او را دیچیشد، دستان احسان دور تنش پ  ی که خال ش یپاها ریز

  یزیچ  گرید   نجا، یرا عوض کرد. ا  رشانیبه خود فشرد و مس  ممحک

  د یبود، شا  دهی د  د، ی د  یرها م   دی وجود نداشت. آنچه با  دنید  یبرا

 ی رابطه  کیبه    دنیبود که بفهمد چسب  ی تمام عمرش کاف  یبرا

داشت    دینخواهد داشت. ام  چیجز ضربه به خودش، ه  طرفه،کی
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احساس   به  باز  نخواهد  که  باشد  آمده  خودش  به   کیآنقدر 

مطرفه  فقط    دانیش  حاال  بود.    کیبدهد.  مانده  نخ    ک یکار 

  نیهم  دی و حتما با  دادیها ربط مکه رها را به گذشته  دهیپوس

 . شدیامروز پاره م 

                       

مثل    ی خانوادگ  یمقبره  یجلو بود.  ازدحام  پر  و  شلوغ  شاهان 

تا خود  یلیخ  شهیهم بودند  از خوان    یها آمده  تا  نشان دهند 

ا ب  نینعمت  ا  بهرهیخاندان  در  ها هم  آدم  با    نینمانند.  نقطه، 

شان  مردگان  یایقبرستان متفاوت بودند. انگار دن  ی جاها  یه یبق

الب و مشک،  گ  یبو  ی جا  به  نجایداشت. ا  یگری د  یهم رنگ و بو

. از دیرسیمعروف به مشام م یادکلن، از برندها  یخوش کل یبو

 شانیخرما و حلوا  ی نبود. ظرف ها  یساده هم خبر  یخرما و حلوا

.  دیکش  یسر به فلک م  متشیآنقدر مغز و مخلفات داشت که ق
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و   شدیم  دهیبدون کراوات د یبا لباس اسپرت و حت  یکمتر مرد

 رهیشان تکه به حرمت مردگان   ظیغل  یهاشیآرازنانشان با آن  

  ن یو ا  نجایاطراف فرق داشتند. اصالً ا  یرنگ بود، با تمام زن ها

مکان  نام  با  ت  بهیمثل قبرستان، غر  یمردمان    افهی و ق  پیبودند. 

 آمد!  ینم نجایشان به ا

 ن یحضور در ا  ی. او براستادیرها، ناخواسته از حرکت ا  ی ها  قدم

به    کلش یبود. ه  شیآال   یساده و ب  یادی نداشت. ز  ی جمع، آمادگ

ب ب  یسخت  یماریلطف  بدنش  از  عوارضش هنوز کامل    رونیکه 

رو بود،  روسر  ینرفته  با  اما  بود  موها  یفرم  لطف  به    ی که 

کرد؟ دستش  یبود، چه م  دهیکوتاهش، حاال به کف سرش چسب

  دن ی. مطمئناً ددیباال رفت و آن را جلوتر کش  یاراد  ریکامالً غ 

 نداشت.  ی تیجذاب کسچیه یبرا اشیسانت کی یموها یشه یر

 ... توروخدا... می ... برگردشهی... مشهیم _
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گر  بود  مانده  بگ  هیکم  جورردیاش  احسان   ی.  از  ملتمسانه 

سر تکان    یدرنگ  چیهیکه او ب  رند،یاز آنجا فاصله بگ  خواستیم

 برگرداند. داد و رو 

تو، خانم    میبر  نیایباالخره؟ ب  ن یعروس خانوم، شما اومد  یوا  _

 . شنیخوشحال م دنتونیاز د یلیبزرگ خ

کش  آه  و  بست  زماندیچشم  مطمئناً  تقس  ی .  شانس    میکه 

هدر داده    یبهداشت  سیمانند سرو  ییاو وقتش را در جا  کردند،یم

نبود. لبخندش در   یباور کردن  یاریحجم از بدب  نیبود، وگرنه ا

دوست   رمردیپ   نیبود. ا  فیعمل از سر رفع تکل  کیآن لحظه تنها  

. حقش نبود به خاطر  تو مهربان که خبر از دل او نداش یداشتن

کرد،    یم   انشیاطراف  یخرج همه   یداشتچشم  چیه  یکه ب  یمحبت

 .ندیبب یبرخورد بد



 

914 
 

 شما؟  نیمحمد آقا. خوب ییسالم کربال _

  یحواسش بود که »آقا« را حتماً به نام کوچک او بچسباند. زر 

  د یس  گفتیداشت. م  یادیز  ت یموضوع حساس  نیا  یمامان رو

 تیو پسوند »آقا« صدا زد، معص  شوندیبدون پ   دیرا نبا  غمبریآل پ 

 دارد!

ا  لبخند غ   نیزدن  نه،  که  سخت  د   رممکنیبار  دلش    دن یبود. 

، چه برسد به هم کالم  خواست  یرا هم نم  قینارف  نیا  یچهره 

.  دیبار به دادش رس  نیا  ل،یسال تحو  یلحظه  ی شدن با او. شلوغ 

.  دیرس  یتر توانست خودش را به آن راه بزند. صدا به صدا نمراحت 

همهمه به    نیا  خت،یگر  ی زن م  ن یبا ا  یکالماو که از هم  یبرا

  ر یگیمانست. ظاهراً او هم شوکه تر از آن بود که پ   یشاهراه فرار م

مقبره، هر    ی جواب واضح سوالش شود. چند متر مانده به ورود

صحنه و عکس    یجلو نرفت که نرفت. کل   شی چه التماس کرد پاها
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زندگ بد  و  خوب  لحظات  تمام  بو.د  شده  زنده  سرش    یدر 

 . درستدیدوره کرد و به لحظات آخر رس   امشترکش با شهروز ر

دو    یدر رابطه   یکه شهروز مثل هر بار ناکام  یبه آن شب نحس

کرد    یاتاق مهمان م یاو را راه ،یدرماندگ  ای دن کینفره شان، با 

. آن شب را خوب به خاطر شدیو سارا مهمان تخت مشترکشان م

و    هاداشت. محال بود تا آخر عمر هم فراموش کند. شهروز بار

سع مد  یبارها  با  بود  و بطه را  تیریکرده  سمت  به  را  آن  شان، 

خورد. رها    یخواهد ببرد، اما هر بار به در بسته م  ی که م  ییسو

 دنی. بلد نبود موقع بوسشدیسارا نم  یوقت به کار کشتگ  چیه

  یلبانش را رو  ینگرفته بود درست و حساب  اد ی.  ردیخوب کام بگ

شهروز، هر   یخواسته   رخالفشهروز چفت کند. ب   یلبان گوشت

بدنش منقبض و    یجور  د،یرسیخواب مبار که کارشان به تخت

پوست    یلذت لمس نرم  گرید  یشد که حت  یعضالتش سفت م
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ه را    یلذت  چیاو  شان  رابطه  که  بود  استرس  و  ترس  نداشت. 

 اتفاق ممکن بود.  نیبدتر نیو ا کردیم  تیریمد

نبود.    آمدن  کوتاه  اهل  بود    ا یشهروز  وس  ایصفر  حد  ط  صد، 

فکر    ای نداشت.   به  نم  یرابطه   ک یاصالً  تا    د یبا  ا ی  افتاد، یگرم 

بهتر  یآخرش م ا  نیرفت، آن هم به  که   نیشکل ممکن. حاال 

ز بود،  که  مقابلش  آن  یت یاهم  ادی طرف  رها  که    ینداشت.  نبود 

  ی داشت وقت  یتیاهم  هاو باشد. چ  الیام  یبرا  یخوب  فیبتواند حر

او و تن و بدن گرسنه اش را   نیبود که به بهتر  ییسارا شکل، 

 کند. رابیس

صدا  تو  یخفه  یادهای فر  یهنوز  م  یسارا  به    ی گوشش  آمد. 

خواب آور، به تخت رفته بود اما    یخواست شهروز با خوردن قرص

ماند.    کاره مهیسارا ن  ی شب، با صدا  ی ها  مهین  نش،یخواب سنگ

از اتفاقات دور و    یتخت نشست. درک درست  یرو  جیگ  یالحظه 
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و از اتاق    رخاستسارا که تکرار شد، از جا ب  یبرش نداشت. صدا

خلوت آن    نیوقت به خودش اجازه نداده بود ح  چیخارج شد. ه

دو، وارد اتاق خوابشان شود. نه آن که آنها مراعات حضور او را  

سرش  هم  انتیخ  دنیبکنند و معذب شوند، نه، در خودش توان د

داد احمقانه فکر کند شهروز و سارا خواهر   ی م  حی. ترجدیدیرا نم

 و شهر در امن و امان است.   اند دهیو برادرانه کنار هم خواب

 یصحنه  نیشب اما مجبور شده بود در اتاق را باز کند و بدتر  آن

  ی ک یکه    ، یزن و مرد  یدهی. تن و بدن درهم تنندیعمرش را بب

 او! یجنس کی شر یگریشان شوهرش بود و د

                       

 خونه؟   میبرگرد یخوا ی رها؟ م یخوب _
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به سمت احسان برگشت. احسان با   جیخورد و گ  یسخت  یتکان  

و    ده ی . مطمئن بود رنگش پرستینگر  ی به صورت او را م  ینگران

تا کمچهره  باز هم جان کند  اما  احتضار است،    ی اش در حالت 

 کالمش کند.  یلبخند چاشن

  م یو زود برگرد  میفاتحه بخون  هیداخل    مبری .  خوبم  آره  …آره  _

 خفه است. یلیخ نجایا یخونه. هوا

  یلیموندنمون درست باشه. رنگت خ  نجایا  کنم یمن فکر نم  ی ول  _

 . دهیپر

 ی خوام برا  یم  م،یاومد  نجایاحسان. حاال که تا ابذار تموم بشه    _

جرات   گهید   کنمیفاتحه براش بخونم. فکر نم  ه ی  نجایبار ا  نیآخر

 بذارم. نجایکنم پام و ا
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تا احسان باز ساز مخالفت بزند. رفتنشان، آن هم    ستاد یمنتظر نا 

 ی همه متوجه حضورشان شده بودند، صورت خوش  باًیحاال که تقر

 آمد.  یبه حساب م دانی کردن م یخالجور  کینداشت. 

انگار    قیپا که داخل مقبره گذاشت، هوا هزاران بار رق  تر شد. 

 . یکرد  یالتماس م ت، یها هیبه ر ژنیرساندن اکس یبرا د یبا

 عروس؟  یباالخره اومد _

و حواسش به تکان خوردن لبانش نبود، شک  دید یاگر او را نم 

 نیدهد. از آخر  صیتوانست صاحب صدا را تشخ  ی داشت که م

انگار    ش یگذشت، اما او و صدا  ی سال م  ک یشان، کمتر از    دارید

پ   کی باال  ریقرن  بودند.    ی مبل   یاز قبر ها، رو  ی کیسر    ی شده 

در    ش،یعصا  یاالسر عقاب ب یشاهانه نشسته و دو دستش را رو
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کار لرزش دستانش   نیخواست با ا  یم   ییچفت کرده بود. گوهم  

 اش را حفظ کند.  یرا پنهان و اقتدار مثال زدن 

 ؟یجلو عروس، چرا اونجا واستاد  ایب _

به نفعش تمام شد.    نکهیا  را نداشت،  توان حرکت دادم بدنش 

مامان متعجب شده بود که کم مانده بود    یقدر از برخورد زرآن 

با حال خوب،   نیچن  نیمامان ا  یرا که زر  ی به عقب برگردد و کس

راه رفتن    ی حت  چی. حرف زدن که هندیزند، بب  ی م  ش یعروس صدا

 شه یزن هم  نیا  یوهم فراموشش شده بود. جل  دنیو نفس کش

تمام    یکم م باشد.آخر  و مقتدر  او محکم  مانند  نبود  بلد  آورد. 

گر  ش یها  ادیفر طرف    هیبه  اشک  که  او،  خالف  بر  شد.  ختم 

 . نگاهش هم مثل او زهر نداشت. آوردیمقابلش را درم
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ا  بر  پ   ن یتالشش  احسان،  بدون کمک  برود. دلش    شیبود که 

جمع ضعف نشان دهد. آنها خوب بلد بودند    نیخواست در ا  ینم

 تر ها را لگدمال کنند.  فیضع

.  داشتیرا محکم بر م  شیسپر کرد و سر باال گرفت. قدم ها   نهیس

القاب دهن    یکل  رشیز  دانستیکه م  ی نیزم  یرو  شی ضربات پاها

او م  یحس خوب  اند،دهیپرکن خواب انتقام   هیشب  ی. حسدادیبه 

 . شدیم بشیناجوانمردانه نصکه   ییتمام مشت و لگد ها 

  رفت ی. نه چپ مدی پر  یرو بود. هرز نمبه روبه  مینگاهش مستق 

د راست.  به  نه  ا  نیحاضر  دنیو  ز  نیدر    ی خاص  ییبایمقبره، 

 ی به جا  شه،یبرخالف هم  ستاد،یمامان که ا  ی زر  ینداشت. روبرو

 جلو رفت و دست دراز کرد. یدست او، کم  دنیخم شدن و بوس

 ن؟یسالم حاج خانم، خوب_
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مقبره را پر کرده بود. انگار    یجور سکوت آذر دهنده، فضا   کی 

شده و منتظر   ی درمی. همه تاکسدیکش  ی نفس هم نم  کس چیه

زر  دنید ا  یواکنش  از  امروز،  تا  بودند.  کس  نیمامان   یجمع، 

به    یا با لقباو ر  ای او تمرد کند،    یجرات نکرده بود از دست بوس

او به ناسزا    یبرا   شتریبمامان صدا بزند. حاج خانم که    یجز زر

ا  یم از  نم  نیماند!  خوشش  مآمدیلقب    مامانیزر  گفتی. 

 داد!  یم یری. حاج خانوم به او حس پ دهدیتر نشانش مجوان 

رها دراز شد، شوک    یدست راستش که از عصا جدا و به طرف 

وارد شد. صدا به جمع  »ه  ییدوم  از   کیدر    ن«یمانند  لحظه 

 شان خارج شد.  دهان همه

 ؟ ی پسرم رو حالل کن یاومد_
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بود. شهروز را از همان   امدهیکار ن  نیا  یرها تنها نگاهش کرد. برا 

دانست   یشان، به خدا واگذاشته بود. خودش بهتر م   یشب عروس

 اخلفش شود.ن یبنده فی که چطور حر

 فاتحه بخونم و برم.  هیاومدم   _

 عصا گذاشت.  یمامان سر تکان داد و دستش را دوباره رو یزر 

ما که فکر نکنم به جز عذاب    ی. فاتحهی کن  ی م  یخوب کار  _

فا شا  یادهیبراش  بخون  صافه،  دلت  تو  باشه.    یچاره  د یداشته 

 !یدردش شد

گره دستانش گذاشت. تکان خوردن شانه   یگفت و سرش رو رو 

همه تفاوت    نیا  یقرن برا  کیرساند که    جهینت  نیاو را به ا  ش،یها

شناخت، متفاوت    یکه رها م   یزن، هزار سال با آدم   نیکم است. ا

  ی الیانگار غول خ  ، یبود. شکسته شده بود، نه فقط از نظر ظاهر
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که دو   یی اه یتوجه به صندل ی قدرتش شده و به هوا رفته بود. ب

رو بودند،  گذاشته  قبرش  سنگ  دست   یطرف  و  نشست  زانو 

 سنگ قبر شهروز گذاشت. یراستش رو رو

که    شدیم   یسال   کیبود.    امدهین  نجایکه به ا  شد یم  یسال  کی 

  کیهم کمرنگ شده بود.    ش،ی در کابوس ها  یحضور شهروز، حت

ببرد.    ادیاو را هم از    یچهره  خواستیکه دلش م  شدیم  یسال

 نمود.  یسخت م یلیخ  یلیکه محال که نه، اما خ یکار

 خانه، کم نبود.   کیسقف  ریز ،ی شش سال زندگ 

زمزمه کرد. مثل کس  حمد و شمرده  آرام  را  اش  که    یو سوره 

  ادشی فرد مقابلش کند.    یرا خوب و درست حال  یبخواهد مطلب

اندن بوده باشد.  وقت اهل قرآن و نماز خو  چیشهروز ه  آمدینم

درمان    ینهیکرد. هز  ی ها کمک م  ی لیبود و به خ  ریدست به خ
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اش هم کم    یاما مشکالت اخالق  کرد،یم  نیرا تام  یادیز  مارانیب

 نبود.

 ستاده یقدم کوتاه فاصله، پشت سرش ا کیاحسان تمام مدت با   

شد. فاتحه اش که تمام    یبود. دلش با حس حضور او، گرم گرم م

سنگ   یحک شده، رو  ریو به تصو  ردیشد، تازه توانست سر باال بگ

با    یدیسف قابل تشخ  متیقنگاه، گران  کیکه    صیبودنش هم 

تصو بنگرد.  از    یریبود،  خودش  شهروز   یها  آلبوماز    یکیکه 

اعضا  دهیکش  رونیب تمام  مانند  هم  او  که  بود  خوب    ی بود. 

 یرا خوب آموخته بود. م  یظاهرساز  ،یگاش، از همان بچخانواده

خواهد شد.   قیدانست چه طور که لبخند بزند زهر چشمانش رق

بلد بود خباثت ناخواسته اش را پشت لبخند مهربانش پنهان کند.  

جلو رفت و نوک انگشت اشاره اش را    یاراد  ریدستش کامالً غ 

. درست مثل همان سوختی. سر انگشتش مدیلبان او کش  یرو
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او شد و کم    یدندان ها  ریاو، لبانش اس  دنیبوس  نیکه ح  یشب

  ی نعمت خداداد   کیمانده بود به جرم نابلد بودن او، را از داشتن  

 محروم کند. 

 نی. منت سر ما گذاشتنیلطف کرد  یلیتون ممنونم، خاز همه   _

ها  رو کنار خانواده لی. به نظرم، بهتره سال تحونیاومد نجایو تا ا

 ! زیعز یلحظه ها نیا چشم انتظارن تو امرده ه  ،یتون باش

کرده    رونیمامان همه را مودبانه ب  یدوباره بلند شد. زر  همهمه

کوچک شاهان تنها   یخانواده  یبود. اصالً دوست نداشت با اعضا

بود،    انتیو خ  یبود. از هر چه سخت  دهیرس  اد ی باشد. از آنها به او ز

را    تیجمع  نیدر حقش کم نگذاشته بودند. دلش گم شدن در ب

 . خواستیم

 .میش یتون ما هم مرخص مبا اجازه _
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رفتن را    ش یپ   یمامان، اجازه  یزر  ی. جملهستاد یو سرپا ا  گفت

 از او گرفت.

  د یحرف نگفته است که با  ینه عروس، بمون باهات کار دارم. کل  _

 امروز زده بشه. نیهم

 سال مونده؟  لیبه تحوچقدر  -

 به رها و مخاطبش شهراد بود. نگاهش

 مونده.  یاقهیده دق هی -

 خواهرت کجا موند.  نیخوب، برو بب لهیخ -

 مامان، منم با رها حرف دارم. ی ول -

اش را . نگاه از رها نگرفت. جملهدیکوب  نیرا دو بار به زم  ش یعصا

 ی البته برا  ماندینم  یمخالفت  یجا  چیکه ه  یمحکم ادا کرد. جور

 . شناختیکه او را خوب م یکس
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  یعنی  نیو منتظر افسانه بمون  رونیب  د یبر  دی شما با  گمیم  ی وقت  -

 کلمه هم بشنوم.  کی خوامینم

 ... ی ول -

کن    ی . بهش هم حالرونیو ببرش ب  ر یشهراد، دست زنت رو بگ  -

 . زنمیبار نم  هیاز  شتریحرف رو ب هیمن 

 لب گفت:  ریکه پشت سر شهراد و صبا بسته شد، ز در

با  - مدام  منه،  عروس  ساله  چند  انگار  نه  همه   یجلو  دیانگار 

 رو بفهمه. گاهش ی پولش کنم تا جا هی یسکه 

  ی زن همان  نیزد. ا  شخندیخام خودش ن  االتیدر دل به خ  رها

. همان قدر مقتدر و زورگو.  یریی تغ  چیبدون ه  شناخت،یبود که م

 .انشیاطراف یمند به قدرت و سلطه روهمان قدر عالقه



 

929 
 

بود  دمیشن  - ندار  شد  یحال  بهتر  ال  ؟یعروس،  که  رو    قیما 

 .یمون رو بدجواب تلفن  ی حت یدیند

مانند تمام زنان    ی زن  شد یمامان نبود، م  یکه زر  زدیطعنه نم  اگر

 اطرافش. یمعمول

 . دکتر.. یبهترم البته به لطف آقا یلیممنون، خ -

 دکتر، شهراده؟  یمنظورت از آقا -

 در هوا تکان داد.   یحرف او بود. دست دییرها، تا میمستق نگاه 

تا جون آدما رو نجات بده    رهیگ یبوده، پول م  شفهیاون که وظ  -

 !خورهیم وارید یکارم نکنه که به درد جرز ال نیا گه،ید

احسان، حواسش را به او و حضورش جلب کرد.   شخندین  یصدا

 بود.   دهی درشت و مردانه ند بتیتا آن لحظه او را با آن ه ییگو
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شن  - بخند.  پسر جون،  قبول شد  دمیبخند  تخصص  .  یتو هم 

  ادت یوقت    چی. هریم رو خوب گوش بگجمله   نیمبارکت باشه. ا

 نجات جون آدماست. تفهینره که وظ

  چ یزن با ه نیاش را قورت داد. اخنده یکوتاه  یبا سرفه احسان

 . رفتیبه سمت همه نشانه م  ش یهانداشت. ترکش یکس شوخ

 بله حاج خانوم، حق با شماست.  -

 تر بود.بار محکم نیا نیبه زم ش یعصا ضربات

خواهرت بهم گفت حاج خانم و جوابش   نکهیمامانم. ا یمن زر -

 نشه.  ادیساتورشه، تو روت ز  ری بود که دستم ز  نیرو ندادم، واسه ا

همه رک بودن را باور    ن ی. اشدینم  نیاحسان گردتر از ا  چشمان

کوتاه برخورد کرده بود.    داریچند د  یزن به اندازه  ن ینداشت. با ا
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  ن یاال داشت در اولبود و ح  شی هادهیشن  یشناختش از او به اندازه 

 . شناختیاو را م ی با او، کم اشی برخورد طوالن

زر  - جر  یشرمنده  در  احسان  شما    ی هات یحساس  انیمامان. 

 .ستین

 ! ی کنیمراعات م یلیخ ی انینه که تو که در جر -

قدم  رها هم  احسان  گرفت.  کام  به  ترج  ی زبان  رفت.    حیعقب 

دردناک    یهاجنگ سرد باشد تا هدف ترکش  نیتماشاگر ا  دادیم

 مامان.  یزبان زر

 عروس.  نیبش -

 راحتم.  ینجوریممنون، ا -

ا  - ناراحتم، با  . یزرد و زارت جلوم واستاد  یرنگ و رو  نیمن 

 رو دستم.  یو بمون یاز حال بر ترسمیش مهمه
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انفجار   یداشت جلو  یبه احسان که به سخت  یابا چشم غره  رها

مخنده را  کش  ی ایصندل  گرفت،یاش  عقب  رو  دیرا  آن    یو 

برادرش مورد لطف  یجلو یحساب قهیچند دق نینشست. در هم

 مامان قرار گرفته بود. یزر زیزبان تند و ت

 ، ینجوریحالت، ا نیحاال بهتر شد. شوهرت کجاست که تو با ا -

 قبرستون؟ یاومد یتک و تنها، پاشد

  گذارند ی که م  یانداخت. حرف زدن از روزگار تلخ  نییسر پا  رها

 راحت نبود. ادیز

خبر دارم. تو اگه شانس    تیخودم از زندگ  ، یبگ  یزیچ  خوادینم  -

 . اومدیشهروز آدم از کار در م  ،یداشت

عصا    یفرو رفت. دو دستش را رو  نشیدر جلد آرام و غمگ  دوباره

 شهروز دوخت.  ریدر هم گره کرد و نگاهش را به تصو
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ترس من فقط  یشهروز گناه کم نداشت. کم چپ نرفته بود ول -

که با تو داشت. تو که به عشق شهروز نسبت به خودت    هیاز رفتار

 ؟یشک ندار

  اش یتن و بدنم رد عشق باز  یشک کنم. اونقدر رو   د ینه، چرا با  -

 به احساس شهروز شک کنم.  تونمیمونده که اگه بخوام هم نم

زبون   نی. کاش اشمیم  دواریخوبه. دارم بهت ام   یلیخوبه، خ  -

داشت  یرو جلو از هرجا شروع    ریهنوزم د  یول  یشهروز  نشده. 

  د ی جا با  ه ی. باالخره از  ادنیبه نفعته. شهروز و امثال شهروز ز  یکن

بفهمه بهش   هیجماعت فقط کاف  . مردیشون نباشبنده  یریبگ  ادی

ز  یدار  ازین دستت  م   ،ساتورشه  ریو  داره  جا  ازت    تازونهیتا  و 

داشته باش. باهات تعارف    رزنیرو از منه پ   نی. اکنهیسواستفاده م

ن باش   ستیندارم، حاال که قرار  زن    هی  دمیم  حیترج  ،یعروسم 
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که تا حاال    ی خور بدبخت مثل آدم  یتو سر  هیتا    یپرقدرت باش

 .یبود

کل   یالحظه  اما  نگاهش  کرد.  داشت.    یسکوت  جور   کیحرف 

 . زدیخواهش هم در عمق نگاهش سوسو م

شهروز آب بشم    یاز خجالت کارا  د یاالن با   دونمیخودم خوب م   -

  هیمادرم.    هیهرکار کنم من    ی و نتونم تو چشمات نگاه کنم ول 

. اگه قرار بود شرم کاراش رو کنهیم  یهاش هرکاربچه  یمادر برا

و    شدم یم  نینشگوشه  د ی جور مردنش، باداشته باشم بعد از اون

خونه  مکنج  چ  نجاستیا  کلمش   ی ول  دمیپوسیم  که   یزیکه 

که پسر    ییکنه، پوله. کارا  یم  نییکار آدما رو تع  یو قشنگ  یزشت

ب آدم  هر  و  کرده  م  ی پول  ی من  جاش   کرد، یاگه  قبرستون  تو 

 مراسم شهر مال اون باشه.    نیتربزرگ  نکهیچه برسه به ا  دادنینم
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 .دیکش یاز سر درد آه

شب خواب درست و  هیخوابوندم،  نجایکه شهروز رو ا یاز روز _

گناه   ی. اون قدر گناه روستیم خوب ن بچه  ی درمون نداشتم. جا

نم بطلبم. حقش    تیکدومش حالل  یبرا  دونمیتلنبار کرده که 

نه روش رو داشتم و نه تو    یسراغ تو ول  اومدمیبود اول از همه م

شهروز   د یبود که با  گهیه نفر دیتو،    ری. غ یاش رو بهم داداجازه

 ی. اونم سارا بود. قبول دارم که اصال آدم معقولکردیرو حالل م

  ی اچهارده سال از عمرش رو به پ   کیباشه نزد  یهرچ  یول  ستین

بچه کرد.  حروم  باشهروز  هم  و  شدنیم  نیتام  د یهاش  سارا   .

فرستادم  بچه  رو  د   هیهاش  زندگ  گهیکشور  راحت  بتونن    ی که 

نده.    ریمادرشون گ  دیسف  یبه شناسنامه  ی که کس  کشور  هیکنن.  

نداره.    ی آه پشت سرم باشه. شهراد عقل درست و حساب  خوامینم

 ا رو هم عقد کنه. نبود بخواد با اون عقل ناقصش سار دیبع
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 : دیلب غر ریز

زن رو اداره کن،    هیهمون    یبگه تو اگه هنر دار   ستین  ی ک ی  -

 کش.   شیزن دوم پ 

برادیکش  ی قیعم  نفس زدن  حرف  انگار  بود.    شی.  شده  سخت 

 جسارت قبل را نداشت. گری نگاهش د

 هیقض  نیتو رو نابود کردن. ا  یمن، دوتاشون، با هم زندگ   یپسرا  -

فرصت   هیازت    یول  دونمیم  یگفتن نداره، خودم بهتر از هرکس 

 .یاز گناهشون بگذر نکهیا یراه برا هی خوام،یم

رو سپردم به    زی. من همه چنی انجام بد  یکار خاص  ستین  از ین  -

 خدا.

از آه تو    شه ی. به نظرت خدا حاضر منهیهم  قایمشکل منم دق  -

پسرا  تیو تن و بدن زخم پول    رشونیمن ته کار خ  یبگذره؟ 
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آدما از  م  بضاعته،یب  ینگرفتن  پرونده  یریتاث  ی کنیفکر    ی تو 

 داره؟  اهشونیس

 . دونمینم ا یاون دن یاز حسابرس یزیمن چ -

و زمان رو به    نیزم  خواد،یشهراد تو رو م  دمیکه فهم  یروز  -

  مون ی ساعت نشده از خواستش پش  هیکردم که    یهم دوختم. کار

نبود مناسبش  نظرم  به  بود.  یشد.  من  پسر  شهراد  شجره    هی. 

کل   ینامه و  بود  پشت سرش  پر کن  که    یدهن  نسب  و  القاب 

م افتخار    ی لی. خیدبو  یدختر معمول  هی تو    یول  کردمیبهشون 

نبودیمعمول  یلیخ شهراد  مناسب  بای.  شهراد    هیدوماد    د ی. 

ن  یخانواده از خواستنش    یول  شدیسب م با اصل و  شهروز که 

ب نه  نتونستم  ا  ارم،یگفت  و  بچه   نیب  نکهینه  بذارم  فرق  هام 

داشت.    ییفرقا  هینه، فقط شهروز    یکیمهم باشه و اون    شونیکی

  ی و هوس برادرم بود. وقت  هوامن و    یهایحوصلگیب  یاون قربان 
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  ی جور   هی  خواستمی. م گذاشتم  ش یپا پ   خواد،یواقعا تو رو م  دمید

عذاب وجدانم رو کم کنم. فکر کردم اگه تو رو داشته باشه سر به  

 ... ینداره ول   یبه روان درمان ازین گهی و د شهیراه م

دوخت.    یتلخند رها  به  را  اشکش  از  لبالب  و چشمان    کیزد 

 . کردیم یی در چشمانش خودنما قیعم  یدرماندگ

  ی زندگ   یو رو قربانبود که ت  یاشتباه عمرم اون روز   نیبزرگتر  -

. درست همون رید  یلیخ  یلیخ  دم،یفهم  ریرو د   نی. اشهروز کردم 

با تن و    یبهم گفت چجور   هیکه افسانه زنگ زد و با گر  یروز

آورده. اون    رونتیشهروز ب  یدست و پا   ریبدن آش و الش از ز

مرگ خواستم تا نخوام تو    دابار تو عمرم، از خ   نی اول  یروز، برا

 چشمات نگاه کنم. 
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که    یما هم شروع شد، از همون روز  یای اریاز همون روز بدب  _

ا وجود  با  خونه   یدار  دونستمیم  نکهیمن  حروم    یتو  پسرم 

شهروز با اون    ی گوشه واستادم و نگاه کردم. وقت  هیبازم    ، یشیم

  ی پوشونبودم که ننگش رو ال  زی دستاو  هیفضاحت مرد، فقط دنبال  

نم کس  یکنم.  بزر  یخواستم  پسر  دو    گبفهمه  بزرگ،  شاهان 

م   یبچه  فقط  بازم  داره.  قربان  ینامشروع  رو  تو  کنم.    یتونستم 

 ها شناسنامه دار بشن و به حق شون برسن...بچه  خواستمیم

  یدر هوا پراند و ب  یقطع کرد. دست  یقیحرفش را با نفس عم 

 ادامه داد: یحوصله و عصب

و هم تو. االن فقط    دونم یهم من م  نارویحرفارو، اولش کن    _

 ی راه م  هیوقته دارم دنبال    یلیخوام، من خ   یم  یز یچ  هیازت  

 جهینت  نیروح شهروز به آرامش برسه. آخرش به ا  د یگردم تا شا

صرف   ریکار خ  هی  یاز اموالش رو برا  یادیکه قسمت ز  دمیرس
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وش نباشه.  ت  ی حرف  تا کنم. حق بچه هاش رو تمام و کمال دادم  

  ی خوام اونجا رو برا  ی. مدمیباالتر ازشون خر  متیعمارت رو با ق

به بق  ه یکه    یهر کار   ا یپرورشگاه    رخوارگاه،یش برسونه،    هینفع 

تونم اعتماد    یوسط فقط به تو و افسانه و شوهرش م  نیبذارم. ا

. شهروز به شوهر افسانه  نیخوام زحمتش رو شماها بکش  یکنم. م 

ب  کم  ب  یدهم  اون  سرنوشت  چاره ینکرد.  جرم  به  ه  یرو    چ یکه 

خ  ینقش نداشت،  شماها    تیاذ  یلیتوش  حاال  نظرم  به  کرد. 

رو    هیری موسسه خ  هی  نیتونیکه م  نیهست  ییکسا  نیترمناسب

 .نیاداره کن

دو    ی کی  لمیاومدن. به سال تحو  درضایمامان، افسانه و حم  یزر  _

 نمونده...  شتریب قهیدق

ب  ادیز  راض  یاز حضور  نم  یموقع شهراد  دلش هم  اما    ی نبود، 

لحظه  تحو  یخواست  حرف  لیسال  با  بگذرانند.    ی هارا  تلخ 
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. لحنش با  ستادیبر آن ا  هیجلوتر گذاشت و با تک  یرا کم  ش یعصا

کرد، باز هم بغض    یمحکم نشان دادن آن م  یکه برا  یتمام تالش

 داشت.  یمحسوس

تو. شما هم    ادی. بهش بگو بدختره هم اومد  نیپس باالخره ا  _

خانواده قهر    یاعضا  نیب  ل،ینداره موقع سال تحو  تیخوب  ن،یایب

 باشه...  نهیو ک

بق  ی که کم  افسانه از  پا داخل مقبره گذاشت، مقاومت    ه،یقبل 

.  د یهم در هم شکست. بغض هر دو نفرشان همزمان ترک  رزنیپ 

رساند و در آغوش   مامانی افسانه با چند قدم بلند خودش را به زر

شد از دور حس کرد.    یشان را م   ی او گم شد. دلتنگ  یمادرانه

  درضایخم شد، حم نوانشمامان رفت و زا یزر یجان که از پاها

 نشاندند.  اشیقبل یو شهراد بازوانش را گرفتند و او را سر جا
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 خوام خوب نگات کنم.  یافسانه، م  نیبش  نجایا ایب _

افسانه آن هم    دنیاشاره کرد. د   اشیکنار  یو با دست به صندل  

از فرزندان  یکیبعد از چند سال را باور نداشت. سالها او را مانند 

د با    دهیخودش  بعد  و  بود  کرده  بزرگ  و    ک یو  غلط  قضاوت 

  ی طوالن  ی مدت  یبه نفع او باشد، او را برا  کرد یکه فکر م  یمیتصم

پرشر و شور   یشان بود. دخترخانه  وحاز دست داده بود. افسانه ر

 . دیبخش یشان معنا م  ی که با حضورش به زندگ

                       

دادند.    دیرا نو  د یجد  یساعت ورود به سال  یبعد، عقربه ها  یکم

  ادیسال نو نبود. جمع شان ز  ظیغل  کیو تبر  یاز روبوس  یخبر

  یی متفاوت بودند. آدمها  یایدن  کیآمد. هر کدام، از    یبه هم نم

هم بودند و حاال    یمرهم درد ها  ایبه هم زخم زده و    یکه روزگار

لحظات   نیاز مهم تر ی ک یدر  ن، شا یها ی ها و بد ی با تمام خوب
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فرد جمع بود.    نیمعذب تر  درضا،یسال گردهم آمده بودند. حم

  اد یداشت ز  ی بود و سع  ستادهیکنار احسان ا  شه،یمظلوم تر از هم

 کالم نشود.مامان و شهراد هم یبا زر

ب  ایب  _ داماد،  ا  نمیبب  ا یجلو  که  تعر  نیهمونقدر  ازت    ف یدختر 

 ! یهست ی فیتعر زد،یم نهیو سنگت رو به س کردیم

 … مامان _

که   هیخوام مطمئن شم همون  یندارم، فقط م   ش ینترس، کار  _

 ! یکن  یادعا م

 !ن؟یبا نگاه کردن بهش قراره متوجه بش _

مامان آرام بود، افسانه    یگرفت. هرچه زر  یبحث داشت باال م  

مکان    نیگشت. حضور در ا  یحرص داشت و انگار دنبال دعوا م 

را حساب اعصابش  بود.   یو در کنار صبا و شهراد،  متشنج کرده 
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سالم خشک و   کیبود که جز    ییاز خودش، نگران رها  شتریب

آنقدر    شمانش از دهانش خارج نشده بود. چ  ی کالم  چیه  ،یخال

 غم داشت که مطمئن بود همه آن را حس کرده اند 

  الت یخ فته،یب یاتفاق بد چیه ستیدلم، قرار ن ز یآروم باش عز _

 راحت. 

ز  یبازو  درضایحم  و  نوازش کرد  را  م  ریاو  .  زدیگوشش حرف 

توجه  یصدا قابل  به شکل  را  افسانه  و مطمئنش خشم   یآرام 

.  دیارز  ی نفسش به صدتا قرص آرامبخش م کیآورد. اصالً    نییپا

روبرو  درضایحم و  گذشت  افسانه  کنار  .  ستادیا  مامان یزر  یاز 

 رزن ی. پ دیبوس  رازد. خم شد و پشت دست او    یالبخند محترمانه

ا انتظار  اکار    نیدرجا تکان خورد.  مرد را بارها و    نیرا نداشت. 

دانست    یم   یبودن، از خود رانده بود. وقت  خانوادهیبارها به جرم ب

به او بدهد، با    یدرست و حساب  یگوشمال  کیشهروز قرار است  
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تا  کی را  او  کار  ه  دییلبخند  و  منصرف    یبرا  یتالش  چیکرده 

 کردنش نکرده بود. 

 مامان...  یسال نوتون هم مبارک باشه... زر _

 پسرم، سال نو تو هم مبارک.   یسالمت باش _

بق  متعجب  نگاه  مقابل  در  و  گشود  هم  از  را  دستانش    ه،یبعد 

ناباورانه   یالحظه درضایرا به آغوشش دعوت کرد. حم درضایحم

ا او را باور نداشت. وقت  ،ی همه گرم  نینگاهش کرد.  رفتار    یدر 

نترل  ک  شد،یو کم توان او فشرده م  دهیدستان چروک  نیتنش ب

ن کار ممکن بود. مادر  یاش، سخت ترافتاده  انیاحساسات به قل

 آمد!  یکوچکش م یزن و جثه نیبه ا یادیبودن ز
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  ی موج ها  یساحل را گرفت و شروع به قدم زدن کرد. صدا  خط

سنگ   یسرکش به  شدت  با  را  خودشان  ساحل    یهاکه  کنار 

کرد    یآرامش بخش بود. چشم بست و سع   شیبرا  دند، یکوبیم

دختر  را  موها  یخودش  تن  یبا  هم  در  و  کند.    دهیمواج  تصور 

  انهکه ش  یو دل از مرد  دیرقص  یکه با وزش باد در هوا م  ییموها

اش   یبرد. حواسش بود گره روسر  یزد، م  یبه شانه اش قدم م

 یبه اندازه  اش،یدر زندگ  تیبا واقع   اهایرو  یشل نشود. فاصله  

پر  یبا موها  یهزار سال بود. نه او دختر نه   شانیبلند و  بود و 

  ی اش. خودش بود و خودش، با موها  شهیاز مرد عاشق پ   یخبر

ابر او    یشمیکوتاه  به  مدام  قسمت  کردیم  یادآوری که  از    یکه 

  ریو نم ز دیکش یاش کرده است. آه یسالمت یرا فدا اشییبایز

نم بسته  انگشت گرفت.ذبا چشمان  نوک  با  را  شد    یچشمانش 

پ  را  ساحل  خط  پاداکردیراحت  لغزش،    ی کیبا    شی .  سانت  دو 
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صندلش پرماسه شود، متنفر    نکهیو چشمانش باز شد. از ا  سیخ

پاها پوست  شور  یادیز  ش یبود.  همان  و  بود  اندک    یحساس 

. شال  شد  مانیکرد. از راه رفتن پش  ی م  یها، آنها را زخمماسه

. با آن  ستادیا  ایو رو به در  دیچیتر دور خودش پ بافتش را محکم

 شد درست قدم زد.   ی نم اهو،یفکر مشغول و پره

فکرش راسبک کند،   یو آمده بود تا کم  دارشدهیاز همه ب  زودتر

شد    یم  شی. آن قدر حرف در سرش پس و پ توانستیالبته اگر م

  ی برسد. انجام کار  یدرست و درمان   ی  جهیتوانست به نت  یکه نم

قدرها هم راحت نبود. دلش  از او خواسته بود، آن  مامانی که زر

 کی  یبدهد. حوصله    اقاطع جوابش ر  ینه  کیخواست با    یم

جد اداره  دیدردسر  مطمئنا  نداشت.  نگهدار  هی  یرا  از   یمرکز 

بود که   نجایبود. مشکل ا  یتیکار پرمسئول  سرپرست،یب   یهابچه 

توانست راحت   ینم  کرد، یفکر م  ریکار خ  کیبه لذت انجام    یوقت
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را به عهده    یینها  میو افسانه تصم  درضایبدهد. حم  یجواب منف

گذاشته    ی موقع   بودند، او  افسانه،  چشمان  برق  از  از    ی اما  که 

م  ینگهدار حرف  ها  نم  ی ازبچه  چشمانش    یزد،  گذشت.  شد 

 آمد کورشان کند.  یآنقدر ذوق داشت که دلش نم

 ؟ یکن یم  کاریچ نجایهنوز آفتاب نزده، ا _

 بخوابم، فکرم مشغوله.  شترینتونستم ب-

او انداخت. دستانش را   یشانه ها  یدستش را رو  یپتو  احسان

مهمان خوب  خودش  که  انگار  داشت.  نگه    ی گرم  دانستیجا 

 دهد.  یم  شیتنها شهیبه خواهر هم  یدستانش چه حس خوب

 آخه؟ یستین هوا سرده رها، چرا به فکر خودت-

دار  یلینه که خودت خ- اعتقاد  لباس گرم  رو    دمیبا  ،یبه  من 

 !یکن حتینص
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تن او و بازوان برهنه اش بود. احسان لبخند    شرتیاش به تاشاره 

 زد.  یی دندان نما

همه گذاشته؟ از   یرو  یریمامانتون چه تاث  یزر  یتوجه کرد  _

ا نم  یلحظه  اصال  کرده،  صحبت  باهاتون  کلمه   هیشه    ی که 

 .  نیکن ی پرتاب م هیکنا یرگبار یجورنیباهاتون حرف زد. هم

بود که دلش    یهم خنده اش گرفت.حق با او بود. دو روز  خودش

  ی بدهد. لبه    زیرا تند و ت  یمنظور  ی جواب هرحرف ب  خواستیم

انگار دمل چرک  زیت  ی ادیزبانش، ز  ری شمش از    نهیک  ی شده بود. 

مقتدر که    یزن  دنیهم د  د یتازه سر باز کرده بود. شا انش،یاطراف

ا  ی حساب پس نم  یمرد  چیبه ه به  شدن    یقو  یزهیانگ  وداد، 

 داده بود. 

 ؟یناراحت شد-
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ج  احسان در  را  دستش  باال    بیدو  شانه  و  کرد  فرو  شلوارش 

 انداخت.

ازش خوشم اومد. به    یلیناراحت بشم؟ اتفاقاً خ  ی نه بابا، از چ-

 .یریوقتا ازش الگو بگ ینظرم الزمه بعض

 وقتا؟  ی فقط بعض-

 شانه خم کرد و مظلومانه گفت:  یسرش را رو احسان

هم  _ تحمل  کن  راحت  یآدم  نیهمچن  هی  ی شگیقبول   یکار 

 !ست؟ین

هاش  قدر رو بچهعاشق قدرته. اون یلیمامان خ  یزر  ،یحق دار-

 خوردن. یش آب نمشون بدون اجازهکدوم چینفوذ داره که ه

 شهروز؟ یحت-
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به حضور شهروز    ی حت  دادیم   حیبود. ترج  قیآه عم  ک یرها    جواب

 اش فکر هم نکند.  ی در زندگ

 ؟یرو قبول کن شنهادشیپ  یخوایم  -

 . رسمیجا نم چیبه ه کنم، یفکر م  ی. هرچدونمینم -

 .ستیگرفت و به احسان نگر  ایرا از در نگاهش

مسئول  - عهدهترسمیم  تشیاز  از  حاال  تا  من    ی کار  چ یه  ی . 

از همه    شتریزدم، ب  یگند  هی. همه جا  ومدمیدرست و درمون بر ن

 خودم. حاال چطور... ی هم به زندگ

  ش، ی هایاش را کامل کند. صحبت کردن از ناتوانجمله   نتوانست

ضعف بزرگ شده بود و حاال حالش    ن یعمر با ا  کیراحت نبود.  

 . خوردیبه هم م  یشگیهمراه هم نیاز ا

 رها.  یکنیم ی به خودت کم لطف یدار -
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 زد و سر تکان داد.  یشخندین رها

ا  - م  کن  ی. من اگه بلد بودم زندگکنمی فکر نم  یجورن یخودم 

 که حاال از همه جا رونده و مونده نبودم؟!

 ؟ یهنوز منتظر تماس عماد -

معلومه که نه. عماد اگه قرار بود به من زنگ بزنه، همون روز   -

که بخواد زنگ    میندار  یبا هم کار  گهی. بعدم ما دزد یزنگ م  دیع 

تو   خورهیمهر طالق م   هی  گهی طول بکشه، دو ماه د  یلیبزنه. خ

 .شهیتموم م یجفتمون و همه چ یشناسنامه

شانه  شیهادست   احسان دور  جثه  یهارا  کرد.  حلقه   ی رها 

 . شدیبازوان او گم م نیکوچک رها، ب
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حرفات    ؟ی کنیکار رو م  نیرها. چرا با خودت ا  یلرزیم   یدار  -

برات بکنم،    ینتونم کار  دی. با من حرف بزن. شازیرو تو دلت نر

 .امیخوب یشنونده مطمئن باش یول

  چ یرها فشرده شد. در تمام عمرش ه  ی هااحسان در پنجه  راهنیپ 

نداشت. پا در هوا    ی لحظات احساس درماندگ  ن یا  یوقت به اندازه

 مانده بود. 

  قش یو نه آنطور که ال  گذاشتینه او را به حال خودش م  عماد

خودش . خودش هم معلوم نبود با خواستیبود، از او ماندن را م

لحظه  چند  بود.  چند  ت  یاچند  از    شرتیگذشت.  احسان، 

خ  یهااشک  از    شدیم  سیرها  را  خواهرش  نبود  حاضر  او  و 

بود با    ی. پسر جوانآوردیخودش دور کند. کم کم داشت کم م

  ی هابود چرخ دنده  ی نکرده و حاال مدت  یآرزو و کارها  ا یدن  کی

ر گذاشته بود.  خواهرش، بدجور او را هم تحت فشا  ی زندگ  ماریب
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  خواست یهق هق رها که آرام شد، او را از خودش فاصله داد. م

 او بخواند. یرا از چهره ش یهاحرف ریتاث

 عماده؟   شیدلت پ  -

لبان او   یاش را رونداد رها جوابش را بدهد. انگشت اشاره   اجازه

 گذاشت و ادامه داد: 

  ره،یکس، حق نداره جلوت رو بگ  چیه  ،یبا عماد بمون  یاگه بخوا  -

تمام تالشم رو بکنم    دم ی. قول میبهم بگ  هیمن. فقط کاف  یحت

به نظر من    یول  یخوایبره که تو م  شیپ   یاون جور  زیتا همه چ

عماد مشخصه،    ی. خواسته ستیکردن ن  یجور زندگ  نیحق تو ا

 ینیبش  دی هم بگذره. حاال با یازل از ن تونهینم  یول  خوادیتو رو م

عماد    ی زندگ  یهیسا  ی تونیم  نی. ببیگوشه و خوب فکر کن  هی

  گه، یزن د  هیکردن شوهرت با    میبا عذاب تقس  ی تونیم   ؟ یباش
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مردم که تو رو خونه خراب    ثی با حرف و حد  یتونیم  ؟یایکنار ب

رو قبول   نا یا  یاگه همه  ؟یکن  ی زندگ  نن، یبیم  گهید  یک یکن  

ت خالف خواسته   یکس  ذارمیخودم تا ته راه کنارتم. نم   ،یدار

 یکارا  گم یو م   زنمیاالن هم به فرزاد زنگ م  نیعمل کنه. هم

 نکنه. یریگیطالق رو پ 

پا  رها از    یسخنران  افتنی  انی تا  کرد.  نگاهش  تنها   کیاحسان، 

  یی جا  ک ی. از  دید یبه بعد فقط تکان خوردن لبان او را م  ییجا

  ی عنی  کردی. با خودش فکر مدیفهمیبه بعد انگار زبان او را نم

  ن یترکیکارش اشتباه بوده ک چطور رفتار کرده که نزد  یکجا

او به کجا    ی هاحرف  دی. نفهمکندیقضاوت م  گونهنیکسش او را ا

به سکوت دعوت کرد. چشم  . دستش را باال گرفت و او را  دیرس

 :د یخم شده پرس یکرد و با سر زیر
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که افتاده با    ی همه اتفاق  نیمن حاضرم ا  ی کنیتو واقعا فکر م   -

 کنم؟ یم ی عماد زندگ

 انداخت. نییاش را بست و سر پا دهان بازمانده احسان

  ی . به نظرت واسه چیسوال من جواب بد  هیبه    خوادیدلم م   -

 با عماد ازدواج کردم؟ 

 باال انداخت.   یاشانه  احسان

هم فکر    یکار تو موندم. هرچ ه ی نیمنم تو حکمت ا  دونم،ینم -

 . کنمینم دایبراش پ  یایمنطق  لیدل چیه کنم یم

 ار یبا مع  شهیرو نم  زیکه همه چ  نهی. مشکل ایآره، حق دار  -

 ی. من از روعمق و منطق نبوده  ی. کار من از رودیمنطق سنج

 عادله تن دادم. شنهادیاحساسم به پ 



 

957 
 

  ؟یجمله رو به خوردم داد  نیچند بار هم  ی دونیرها، م  ی هه، وا  -

موقع ازدواجت با    نکهی. اکنمی. درکت نمکشهینم  گهیمغز من د

بود فشار  تحت  ول   ی شهروز  هضمه  قابل  عماد،    یهیقض  ی برام 

 یهم من هنوز به اون بلوغ احساس  دی است برام. شا  دهیچیپ   یلیخ

  هیبق  یخودش رو فدا  دمآ  هی  شهیکه بفهمم چطور م  دمینرس

 بکنه.

 کران یدست به زد و نگاهش را به ب رها

لحظه   ایدر به  لحظه  داشت.    یدوخت.  خاطر  به  را  روزها  آن 

و    کردیکه با آن دست و پنجه نرم م  یایتمام نشدن  یهاتنش

 نداشت.  ی انی پا

  کردم، یعمر فکر م  هی  نکهیا  دمیمن بعد از ازدواج با شهروز فهم  -

 شتریسراب ب  هی  شه،یبا عادله م   یزندگ   یازدواج راه نجاتم از سخت
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  ی جسم مونده بود که اونم کل   ه ی. بعد از شهروز از من فقط  ستین

 ی که عادله ازم خواست برا  یروز از شهروز برام داشت.    یادگاری

 شدن به عماد نبود.  کیقصدم نزد   الکمک به عماد برم، اص

 ن ی از آرت یبا نگهدار خواستمی. م از خودم دور بشم خواستمیم_

از مادرانگ  هی وقت ظاهر نشده بود رو    چیرو که ه  هام یقسمت 

  ی . وقتشدمینبود، من همون روزا تموم م  نیارضا کنم. اگه آرت

تصم   یزر و  زد  زنگ  فقط مسخره   میمامان  گفت،  برام  رو  ش 

و    یاون قدر دم دست  نقلبم درد گرفت. م  ی ول  دم ی. خنددمیخند

به    یب سابقم  برادرشوهر  و  مادرشوهر  که  بودم  شده  ارزش 

 قمار کنن.   م یزندگ  یو رو  رنیبگ   م یخودشون اجازه بدن برام تصم

ادامه   ی. با تلخندستیمتفکر احسان نگر  یشانه به چهره  یاز رو 

 داد:
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.  ستیمرد باال سرش ن  هی  یهیکه سا   یزن  یندهیآ  نهیا  ، ینیبیم   -

 ی باال سرم بود، زر ی رسول درست و حساب ا یمن اگه پدر داشتم 

ه شهراد  و  اجازه   چیمامان  خودشون  به  رو    نیا  یوقت  کار 

 .دادنینم

 ! ؟یداشت یبرادر درست و حساب  هیاگه  ایو   -

 گفت: یابه دو طرف تکان داد و با لبخند دلسوزانه  یسر

به    یجور  هیبگه،    ی هرک  ،یها، هرچ  یدار  یتو هم خودآزار  -

 . یدیخودت ربطش م

 دروغ گفتم مگه؟  -

 . دیکش یقیآه عم رها

زر  - ب  ینه، متاسفانه حرفت درسته. شهراد و    ی مامان، من رو 

کدومشون    چیه  لیگذاشتن. اوا  ش یکس و کار فرض کردن و پا پ 
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داشتم و نه شغل و    ی. درسته خودم نه هنرگرفتمینم  یرو جد

رس  یول  یدرآمد بهم  قدر  اون  شهروز  ب   دهیاز  بتونم  که    ی بود 

زندگ ه  یدردسر  که  بودم  مطمئن  ا  چیکنم.  تو    سمموقت 

. با  کردمیبه مهاجرت هم فکر م  ی. حترهیشهراد نم  یشناسنامه

و    افتهیشون از سرشون مخودم گفتم اگه دور باشم، فکر مسخره

کردن    ی. کار به راضکردمیاما اشتباه م  دارنیدست از سرم برم

اوضاع واسه من هزار برابر بدتر   دیبود. صبا که فهم  دهیصبا رس

رو  مهیکه سا کردیفقط التماس م لیزد. اوایشد. هر روز زنگ م

. حرفاش، کاراش،  دیرس دیبردارم. کم کم کار به تهد شیاز زندگ

خودم    ی. من داشتم زندگاومدیش برام مسخره مرفتارش، همه

نبود دکردمیرو م قرار  بخوام   گهی.  بذارم که  پا  اون خانواده  تو 

 درست کنم.  شیواسه صبا و زندگ یدردسر
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چ   _ روز  یهمه  تا  بود  د  یخوب  خبر  و  زد  زنگ  صبا  اد  که 

  گفتنیدم و دستگاه. م  ی کل  ری بود. ز  مارستانیکرده. ب  یخودکش

گفت    ی کیش رو شستشو بدن.  قرص خورده و مجبور شدن معده

. من ساده  فتادهین  یاش اتفاقبچه   یبرا  می حامله است. شانس آورد

  نکه یا  یجا  هکرده ب  یکه خودکش  یفکر نکردم چطور آدم  یحت

گ بزنه. دست و پام  شوهرش باال سرش باشه، خودش به من زن

نم دلم  بودم.  کرده  گم  زندگ  خواستیرو  وجدان  اونم    ی عذاب 

عادله بهم زنگ زد و ازم خواست   ی شد که وقت  نیگردنم. ا  افتهیب

راحت   یبرا  تهیموقع  نیبشم، فکر کردم بهتر  ترکیبه عماد نزد

راحتیصبا. صبا به هم  الیکردن خ با بچه  ین  زد.  که   یاگولم 

  ه یکه اصال در کار نبود. من    یایاصال وجود نداشت، با خودکش

آدم شدم. ازدواجم با عماد، از اول هم    هیدست    یچهیباز  گهیبار د

کس  هی تنها  عماد  بود.  معامله  چ  یجور  همه  که  رو    ی بود 
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ازدواج شدم.   نیبه ا  یراض  ی. خبر داشت چرا و چطوردونستیم

 . چمیبه پر و پاش نپ  نکهیود به اب  یهم با من نبود. راض  خودشدل  

س  همان به  دست  روبرو  دی چرخ  نهیطور  ا  یو  .  ستادیاحسان 

 زد: یتلخند

 ازدواج با عماد به نظرت قابل درک بود؟  یبرا لم یدل -

  ی جور دلسوز   ک ی.  ستیگرفت و به او نگر  نینگاه از زم  احسان

م  قیعم سوسو  چشمانش  دستزدیدر  و  بست  چشم  به    ی. 

به   تواندیکه م  یواکنش  نیبهتر  دانستی. انگار نمدیصورتش کش

دستش را به کمر زد و    ک ی  ست؟ینشان دهد، چ  ش یهادهیشن

د رو  گرشیدست  بار  چند  چرخدیکش  ش یموها  یرا  دور    ی. 

دور او حلقه   یزد. به طرف رها که برگشت، دستانش جور  شخود
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حت رها  که  پا  یشد  ن  نییفرصت  را  دستانش  .  افتیآوردن 

 احسان، اشک رها را هم درآورده بود.   یبایاحساسات ز

عز  - خواهرزمیببخش  ببخش  روزای.  که  ببخش  رو   ی.  سخت 

 کنارت نبودم.

رو  یفیخف  هق را  لبانش  و  وقت  یزد  گذاشت.  رها    ی سر 

د  نیا  ش یهادهیشن داشت،  درد  چه   گری د  دنشانیقدر  بود  قرار 

ب  ییبال بااوردیسرش  م  د ی.  ا  بودیخوشحال    ها یسخت  نکهیاز 

ز قلبش داشت  اما  است  رها کش  یفشار درد  ریگذشته    ده یکه 

بعد مرگ    یگفت حکم نوشدارو  ی. هر چه م شدیبود، مچاله م

حلقه  داشت.  را  م   یسهراب  دلش  کرد.  تر  تنگ  را    ی دستانش 

و   بفشارد که در هم حل شوند  به خودش  آنقدر  را  او  خواست 

به جان بخرد.    ییبه بعد، خودش به تنها  نیرا از ا  شیها  یسخت
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او    یهایجورکش سخت  ش،یبه جبران تمام نبودن ها  خواستیم

 باشد. 

 ها.   ن،یخواهر و برادر خوب با هم خلوت کرد _

  ی خنک  میسبه ن  دشی. امدیچرخ  ایرا رها کرد و به طرف در  رها

در طرف  از  که  م  ا یبود  صورتش  قرمزد یوز  ی به  چشمانش    ی. 

 داد. یراحت حال بدش را لو م یلیخ

 ن؟یشد داریشما هم ب ر،یسالم، صبحت بخ_

. بساط  دارنیرها خانم، آره همه ب  ریسالم، صبح شما هم بخ  _

  گنیو مهراب م  درضای. حممیدیچ  قیو صبحونه رو تو آالچ  یچا

کن جمع  بارندگ  میبر  م،یزودتر  فردا  از  جنگل.  شروع    یسمت 

 رفت اون طرفا.  شهینم  گهید شه،یم

 سر به احسان اشاره کرد و لب زد: با



 

965 
 

 شده؟  یچ _

 رها هم مانند خودش سر باال انداخت و زمزمه کرد:  

 نگران نباش.   ،یچیه _

 یکه مدام رو  یاحسان، از دست  ی شانی. پرستادیافسانه لحظه ا 

پسر   نیمعلوم بود. ا فشرد،یگذاشت و آن را م ی م شیها قهیشق

 از رها دوست نداشت، کمتر از او به او عالقمند نبود.  شتری را اگر ب

 ها!  میمونیمنتظر نم  ادیدکتر؟ ما ز یآقا یایشما نم _

چشمانش، هنوز   یدینگاهش کرد. سف  یاحسان با لبخند کمرنگ 

 . زدیم یبه سرخ

 . ام یم  گهید  یقهیداخل، منم ده دق  د یافسانه جان، شما بر  ام یم  -

 ... ی ول -

 .دمیقول م  ام،ی برو رها جان، زود م -
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  ن یبا ا  خواستیدور بست و باز کرد. م  ک یو چشمانش را    گفت

  ی چشمان رها را بکاهد. دستانش را دوباره راه  ی کار حجم نگران

 گرفت.  شیکرد و خط ساحل را پ شی هاب یج

بود. دستش گهگاه پشت گردنش    یتر از هروقتافتاده ش یهاشانه

. انگار داشت با خدا حرف  گرفتیسر باال م  یو گاه  شدیم  دهیکش

از حد    شیاز صبر ب  دی شا  ای   کرد،یداشت درد دل م  دی. شا زدیم

گر  و نظاره  ستادهیا  یاگوشه   شهیکه هم  ییداشت. خدا  هیخدا گال

به رها م   یظلم به آسمان    د یکش  یقیعم  ه آ.  شدیبود که  و رو 

 《خدا دارد! یصبر عجب》زمزمه کرد:

طرف  یکم خواهرآن  کش  یتر،  عذاب  از  داشت  که   دنیبود 

تنه به   کیبود،    یعمر هر چه سخت  کی.  دادیبرادرش، جان م

شود و حاال هر روز داشت رنج و   تیبود تا مبادا او اذ  دهیجان خر

 . کردیاو آوار م  یهاشانه یاش را روگذشته انیسال یسخت
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 . امیکه گفت خودم م یدی رها جان، د م یبر -

 ! اره؟یسر خودش ن ییبال -

  ایمثال؟ ب  ارهیسر خودش ب  خوادیم  ییبه خدا. چه بال  یاوونهید  -

بخور  میبر وسا  میزودتر صبحونه  رو هم    لیو  احسان  و  خودت 

 کارا برسه. نی بچه فکر نکنم به ا نیحاضر کن. ا

و به پشت سرش    گشتیبرم  ی ه  ال، یورود به و  یتا لحظه  رها

فرار از    ی. براکردیاش م. عذاب وجدان داشت خفه ستینگریم

به   یترنیازدواجش با عماد، بار سنگ  یمنطقیاصرار احسان بر ب

 کرد.  لیاو تحم یهاشانه

 ؟ یرو گرفت متیصمت -
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  ام یاش بربقبول کنم و نتونم از عهده  ترسمیم   جم،یگ  دونم،ینم  -

 تونستمیلحظه رو بخورم که م  نیقبول نکنم و بعد حسرت ا  ایو  

 بکنم و نکردم.  ریکار خ هی

  ی دخالت کنم ول   هیقض  ن یتو ا  د یمعتقده من اصال نبا  درضایحم  -

. فقط ازت  ستیتو کار ن  یاجبار  چینظرم رو بگم. ه  خوادیدلم م

بود،    یهر چ  متیو بعد تصم  ی من رو هم بشنو  یحرفا  خوامیم

 .میذاریمون بهش احترام مهمه

  شنهاد یبودند. پ   ستاده یهم ا  یروبرو   ال،یسرسبز و  یمحوطه   وسط

از   یسفر کوتاه به شمال را افسانه داده بود. همان روز که بعد 

  رونیمامان، رها در الک خودش فرو رفت و قصد ب  یزر  یهاحرف

افسانه و قبول آن توسط    شنهادیپ   نیآمدن از آن را هم نداشت. ب

  ی هافتیفاصله نبود. با دو تماس، ش  شتریب  قهیاحسان، چند دق

شمال   یسپرد و همان روز راه را به شهاب و سپهر  مارستانشیب
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سفر م  یشدند.  بهبود  توانستیکوتاه  شان همه  یه ی روح  یبه 

 کمک کند. 

م   - فکر  پ   کنم یمن  کردن  نفع    یزر  شنهادیقبول  به  مامان 

براهمه باشه.  ب  یمون  هم  بق  شتریتو  شا  هیاز  حرفام    د ی الزمه. 

ول کنه  دلسوز  ی دونیم   یناراحتت  اهل  من  و    یالک  یهایکه 

ن کردن  مستمیمالحظه  روزا  دونم ی.  تو  رو    یسخت  یکه 

 وقتت  یجور  هی  دی جلو روته. با  یترسخت  یو روزا  یگذرون یم

کن پر  کن  یبرا  یسرگرم  هی.  یرو  جور  نره   یخودت  فکرت  تا 

نبا   ییجاها مدیکه  که  رو  روز  در  ساعت  چند    یای ب  یتون ی. 

مونه. من و  ب  ی خال  د یروزت هم نبا  یهیآموزشگاه. منم کنارتم. بق

مهراب و احسان هم محاله تنهات    درضا،ی. حممیهم کنارت  هیمهد

 یهمکار ی گروه د ی. با ستین نفرنفر و دو  هیکار، کار  نیبذارن. ا

که   خورهیهم چشمم آب نم  یبرسه. از طرف  جهیتا به نت  میکن
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اون زن   ینهیاز ک  دی اون عمارت بگذره. به نظرم با  ریسارا از خ

اندازه کافستین  ی آدم سالم. سارا  دیترس به  از شهروز  زخم    ی . 

و مهراب   درضای. حممیببر شی پ  ی رو قانون زیهمه چ  دی خورده. با

 خوامیباشن. خالصه که م   میکار سه  ن یدوست دارن تو ا  یلیخ

ا  ی بدون از ما تنهات    چیه  ،یرو قبول کن  شنهادیپ   نیاگه  کدوم 

  نا یا  دیخودمون. من با. نه به خاطر تو، به خاطر حال  میذارینم

به بعد   نی. از ایریبگ  میتر تصمراحت  یتا بتون  گفتمیرو بهت م

 حرف حرف توئه.

داشت. افسانه    ها نیزودتر از ا  یلیها را خحرف  نیا  دنیشن  انتظار

راحت  یآدم به  برابر خواسته   ینبود که  ب  ش یهادر  او  دی ایکوتاه   .

وقت هم از    چیه  بجنگد.  شیهاتمام داشته   یعادت کرده بود برا

م   یکار انجام  بود حسرتشدینم  مانیپش  داد، یکه  معتقد  ها  . 

 است که زمان انجامشان گذشته است. ییکارها یبرا شتریب
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 یتو فکر. امروز رو کامل وقت دار  یباز بر  خوادیخوب، نم  لهیخ  -

از طب ببر  عتیتا  به هیلذت  تا آخر هفته    یچ ی.  فکر نکن.  هم 

 مونده.  یلیهنوز خ

  ی و با گذاشتن دستش پشت او، او را به جلو هل داد. صدا  گفت

آن  یهاخنده م  سا، یبلند  گوش  به  دور  نددیرسیاز  هم    دهی. 

باز مشغول  مهراب  باز  که  بود  دخترخوانده  یمشخص   یبا 

دن  نشیریش از مشکالت  فارغ  او،  و  بودن   یایشده  از  بزرگترها 

 . بردیلذت م داند، یکه پدرش م یار مردکن

انرژ  ن یا  - ب  یجور  ه ی. سر صبح  هیبچه، بمب  شد    داریسرحال 

رو   ش یکیبود. کاش خدا  داریتا ساعت سه ب  شبیانگار نه انگار د 

 . دادیبه منم م 
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حسرت  یسع تا  بخندد  جمله   یکرد  پشت  بود،    یکه  آخرش 

ها بود حسرت، خوراک روز و شبش شده بود  کمرنگ شود. سال

ام از خون    یبدون کودک  یزندگ  یادامه   یبرا  لشیتنها دل  دیو 

 باشد.  اشی خوشخودش که دل

                       

مبل سر  نیخودش را به اول ،یاز چهار روز کار شبانه روز خسته

رو و  رساند  دلش    شی راهش  شد.  طوالن  کیآوار    یخواب 

تحوخواستیم از  بعد  روز  از  و    لی .  بود  مانده  خودش  سال، 

شبانه    ان، یو شا  دیام  شنهادیبود به پ   ی که مدت  یبزرگ  پرمارکتیها

و تره بار    وهیاز آن را به فروش م  یقسمت  یباز بود و حت  یروز

سخت به  خوبش  درآمد  بودند.  داده  آن    یاداره  یهایاختصاص 

از دوستان    ی کیهار روز، جانش درآمده بود.  چ  نیاما در ا  دیچربیم

هنوز آنقدر    ی ول  آمد یکمک م   یهرشب برا  د یو ام  انیمشترک شا
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او رها کند و    دیبود که بتواند کسب و کارش را به ام  فتادهیراه ن

ب  حتاسترا  یبرا خانه  بدیایبه  ساعات  جا   اشیکاری.  همان  را 

 . گذراندی، به چرت زدن م پشت دخل مغازه

 ؟ یباالخره اومد  زدلم،یسالم عز -

 یبه چهره  یباز کرد و لبخند کم جان  یچشمش را به سخت  یال

 زد.  ینازل شیغرق در آرا

ام  زم، یآره عز  -   ه ی.  ادیم  انی امروز برگشت. فردا هم شا  د یآره. 

 سرکار. رمینم یچند روز

 . افتادیهم م  یرو یان بود. چشمانش هخسته و کم ج لحنش

 .یرو تخت راحت بخواب یپاشو، کمکت کنم بر -

بزنم بعد    ی چرت  هیجا    نی. بذار هماد یخوابم م  یلیخ  ، ینه نازل  -

 تو اتاق.  رمیم
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 انداخت. شیبازو ریبه لحن ملتمس او، دست ز توجهیب  ینازل

 . رهیگیبدنت درد م  یبخواب نجا یپاشو برو تو اتاق. ا زم، ینه عز -

  یرا به دستان او سپرد. حواسش بود که تمام وزنش را رو  خودش

ن او  وقتندازدیتن  اول  ینازل  ی.  راهرو   نیداخل  اتاق سمت چپ 

مخالفت  د،یچیپ  آ  ینتوانست  حتکند،  که  بود  اگر   ینقدرخسته 

از حضور در آن   توانستینم  رساند،یم  نیخودش را به اتاق آرت

  دنی. با رسداشته بود  هباز نگ  یلذت ببرد. چشمانش را به سخت

رو را  خودش  تخت،  نازل  یبه  کرد.  پرت  ب  ی آن   رون یزحمت 

پاهادیرا کش  ش یهاجوراب   دنیکش بعد  را  مانده  زانیآو  ی .  اش 

 تخت گذاشت و کمکش کرد سرش را به بالش برساند.  یرو

 . زمیحاال راحت بخواب عز -
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نوک   یسیهم افتاده بود اما در همان حال هم خ یرو چشمانش

اما کم    دی. دستش را چند بار عقب کشکردیانگشتانش را حس م 

مقابله کند. کم   یتر از آن بود که بتواند با قدرت دستان نازلجان

. خواب در  دینفهم چیه گریشد که د نیکم خوابش آن قدر سنگ

واجب  لحظه  که    ییدارو  نیترآن  خسته  د یبابود  تن  اش به 

 . رساندیم

                       

 رم؟ یوقتتون رو بگ تونم یم _

  هیگرفت و به طرف مهد  شیروبرو  تیجمع  یاهویو ه  یاز باز  نگاه 

  یفیلط  یبار چندم در دلش اعتراف کرد شال طوس  یبرگشت. برا

ز طرز  به  شد  شیموها  ییبایکه  است،  گرفته  بر  در  به   دایرا 

 گفت:  ی ن. با لبخند مهربا دیآیاش مچهره 
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 . رفتیم سر ماتفاقا کم کم داشت حوصله  زم، یآره عز -

.  کردندیزود به زودش را م  یها یمراعات حال او و خستگ  همه

 حشان یو تفر  یها خواسته بود به خاطر او از خوشخودش از آن 

افسانه و مهراب  درضا، یبلند احسان، حم ی هاخنده ینزنند. صدا

هم، بعد از آتش    سای. آنآمدیم   شانیرپایخروشان ز  یاز رودخانه 

خ  یادیز  یهاسوزاندن  به  مهد  قیعم  یوابباالخره  بود.   هیرفته 

 نشست.  راندازیز یگوشه  ش، یهاآوردن کفش رونیبدون ب

 خوبه امروز. یلیهوا خ -

 سر به اطراف چرخاند.  رها

 . یلیآره، خ -

با   یکه طوالن  هیمهد  سکوت به    د یشد، حس کرد خودش  را  او 

 کند.   بیحرف زدن ترغ 
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به موضوع خاص  هیشده مهد  ی چ  - راجع   یخواستیم  یجون؟ 

 ؟ ی باهام حرف بزن

اش نگاهش کرد، لبخندش پر  با چشمان به اشک نشسته   هیمهد

 .دیکش

 عاشقت باشه. ینجوریچند روز به مهراب حق دادم ا نیا -

. سر دیمام شد. رها خودش را جلو کشت  یبا هق بلند  اشجمله 

 : دیپرس جیخم کرد و گ

برخورد  ؟ یگیم  یدار  یچ  - هم  با  اصال  که  مهراب  و    ی من 

 .مینداشت

صحبت    یبه او اجازه  هیو باال کرد. بغض و گر  ن ییسر پا  هیمهد

او گرفت.    یرا جلو  یدستمال کاغذ  ی. رها جعبهدادیکردن نم

 شروع به صحبت کند.  یبا آرامش نسب  هیتا مهد   دیطول کش  یکم
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که گناه    یرو قبال به من گفته. همون روز  زیمهراب همه چ  -

 رو گردن گرفت تا من رو از مرگ نجات بده.  گهی د یکی

  ه یحس    هینبود به جز    یچیوقت، ه   چیمن و مهراب، ه  نیب  -

 گفته شد.  رید یلیطرفه که خ

ب  دونمیم  نمیا  - هرکس   شتریو  به    یحسرت  یاز  مهراب  که  رو 

 . کنمیرو درک م دهیگفتن حسش کش ریخاطر د

 درد ادامه داد:  ایدن کیاش خم کرد و با شانه  یرا رو سرش

که   هیحاضرم قسم بخورم مهراب هنوز که هنوزه عاشق دختر  -

پاک دن  نیترمعتقده  دختراست یدختر  از    ی.  برام  بارها  که 

دختر  هاش یخودگذشتگ کرده.  ب   یصحبت  معتقده  اولکه    ن یا 

 نگاه عاشقش شده. 
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وار دست سرد او را در دست گرفت. انگشت شستش را نوازش   رها

 . لبخندش دوباره جان گرفته بود. دیپشت دست او کش

  هیبا فکر به    یکه حت  ستین  ی مهراب آدم  میدونیمون مهمه  -

 کنه.  انتیش خبه خانواده گه،یزن د

که چند ساله   هیمنظورم حس .  کنه ینم  انتینه، نه. معلومه که خ  -

تو دلش دفنش کرده. من حواسم به نگاه مهراب هست که مدام  

اگه به خاطر من و    دونمیم  نمی. انهیشما نش  یتا رو  چرخهیم

 بذاره. نجاینبود، محال بود پاش رو ا سایآن

جان؟ نه من، نه مهراب   هیمهد  یکنیم  تیچرا خودت رو اذ  -

وقتمیندار  گهیدر مورد همد  یفکر  چیه به هم    یدار  ی .  رو  ما 

زن متاهلم. مهراب هم شوهر    هی بمونه که من    ادتی   نیا  ، یدوزیم
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بتون  شیاون قدر شناخت  کنم یتوئه. فکر م  باش  ی که    ی مطمئن 

 فکر هم بکنه. هلزن متا هی به  دهینم به خودش اجازه  یحت

  ه یازت خواهش کنم اگه    شهیم   ی ... ولیدرست ول  نایا  یهمه  -

 ؟ ی به مهراب هم فکر کن ،ی دوباره ازدواج کن یروز خواست

. دهان رها باز مانده بود.  دیاش چکگونه  یرو  یو قطره اشک  گفت

را   نشانیب  نیسنگ  ی که بتواند فضا  د یرسیبه نظرش نم  یحرف

 بخشد.  لیتقل یکم

  ده، یشده. تهمت شن  تیاذ  یلیخ  سا یمهراب به خاطر من و آن  -

منتظر   هنوز  برادرام  خورده.  اذ بهونه   هیکتک  تا  کنن.    تشین 

  ی نفر ه  هی  اد یکه بدش ب  هیک  یبهشون دروغ گفتم ول  دوننیم

حرف بزنن، اون    سایآن  ا یذره تندتر با من    هی  هیبهش باج بده. کاف

زم به  رو  خودش  مهراب  م  نیوقت  زمان  از    کوبهیو  دست  تا 
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با گرفتن   ست،ین سایر آنپد دنیهم فهم یسرمون بردارن. از وقت

مکننیم   دشیتهد  سایآن راحت  مهراب  بشه    فشونیحر  تونهی. 

م  نکهیا  یبرا  یول اجازه  کنه،  ازشون    دهیکمکشون  کنن  فکر 

  ی سایآن  د ی. اگه مهراب نبود، شاونمیبهش مد   یلی. من خترسهیم

م داشت.  رو  مهراب  سرگذشت  هم  بتونم    خوامیمن    هیاگه 

ل  یقسمت مهراب  کنم.  جبران  رو  زحماتش  خوشبخت   اقتیاز 

زن رو    هی  تونهیم  ی بهتر از هر مرد  خورمیشدن رو داره. قسم م 

 خوشبخت کنه. 

 . میزودتر بر نیتموم شد، پاش  تونیخانم، اگر خواستگار هیمهد  -

خورد و با ترس به عقب برگشت. مهراب چند    یتکان سخت  هیمهد

به خون نشسته،   ی ت با چشمانبود و داش   ستاده یتر اقدم آن طرف

م اکردینگاهش  از  بدتر  داد.  تکان  سر  و  بست  چشم  رها    ن ی. 

که بداند اهل درددل کردن    شناختی. آن قدر مهراب را مشدینم
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ب پ   ختنیر  رونیو   نیا  اشی. بدستین  یهرکس  شیمشکالتش 

و افسانه و بدتر از همه احسان هم پشت سر    درضایبود که حم

شان را اصال  خورده و شوکه  کهی   ی هابودند. چهره  ستادهیمهراب ا

 دوست نداشت. 

 من.. من...  -

از زن مردم واسه    نجایا  یاومد  یپاشد  ؟یهان؟ تو چ  ؟یتو چ  -

قدر نامرد    ن یمن رو ا  ه؟یآره مهد  ؟یکن  یشوهر خودت خواستگار

که    یم به زن مردم باشه، اونم وقتکه چشم  ی دید  رتیغ   ی و ب

 گوشمن.  خیخودم ب یزن و بچه

 مهراب، داداش آروم باش.  -

با    شیبازو  مهراب حم  کیرا  دست  از  و   درضایحرکت  درآورد 

گرفت   نی دستش را به زم  هیشد. مهد  ترکینزد  هیبه مهد  یقدم 
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رمق نگه داشتن وزنش را هم   ش ی . پاهاستادیو به زحمت سر پا ا

 نداشت.

  ؟یموندیآروم م  یخودت بود  درضا؟یآروم باشم حم  یچه جور   -

زن    یبا دوستام رفت و آمد کنم وقت  گهید  شهیحاال من روم م 

ب بهم  قدر  اون  م  اعتمادهیخودم  فکر  رو  کنهیکه  زن    ینگاهم 

 پره؟ یهرز م گهی د یکی

 نبود. نیمنظورم ا -

جلو رفت.    یرا گفت. قدم   نیا  ش یصدایب  یهاهیگر  انیم  هیمهد

 صورت مهراب گذاشت. یدست راستش را رو

آن  - جون  به  خدا،  پاک  سا،یبه  ندچشم  عمرم  تو  تو،  از    دم یتر 

 مهراب. 

 . دیصورتش را عقب کش مهراب
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من    ؟ی و بعد خرم کن  یدلت خواست بکن  یهر کار  ه؟ینجوریاِ، ا  -

شون  اه کنم و فکر نکنم همهنگ  هیتو صورت بق  ییاز امروز با چه رو

 نن؟یبینم رتیغ یب  یهرزه هیمن رو به چشم 

مون . ما همهترسهیشده، م  داریهم ب  سایآن  نیبسه مهراب، بب  -

 نداشت. یخانم هم منظور بد هی. مهدمتیشناسیم

داداش ما هم    ن یکن تا ا  یخانم، منظورت رو شفاف ساز  هیمهد   -

 . نهیبخوش  یادیبفهمه ز

 من... من فکر کردم دلت هنوز با رهاست.  -

بود که دست تو رو   یمن با کس  صاحابیدِ المصب، اگه دل ب  -

ور و اون ور. خودم تنها   نیدنبال خودم بکشونمت ا  گرفتمینم

 تا.. اومدم یم
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ن  اشجمله  رو  مهیرا  را  دستش  گذاشت.  فشرد.   یتمام  لبانش 

او را   یود که کسعمر جان کنده ب  کیحالش از بد هم بدتر بود. 

تمام زحماتش با    کردینخواند، آن وقت حس م  شهیریهرزه و ب

احساس مهد  کی از سر  گر  هیحرکت  است.  رفته  فنا    ی هاهیبه 

 او را به خود آورد. سا،یآن

 تهران. م یگردیبچه رو بردار، برم -

 مهراب جان. -

 . یمهراب، آبرو واسه من نذاشت  یمهراب ب -

د  - کن  برداشت  یجور   هیمهراب،    گهیتمومش  ما    یدور  انگار 

 .متیشناسینم

 .کشهیمغزم نم گهیافسانه جان، واقعا د  میریما م  -
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شاهد خشم و غضب    شان،یکه تا آن لحظه مسخ شده و پر  رها

گلو  یمهارنشدن برخاست.  جا  از  بود،  سرفه  شیمهراب  با    یارا 

 آن قدر بلند بود که به گوش همه برسد.  ش یصاف کرد. صدا

 سوال بپرسم.  ه ی تونمیمهراب جان، م دیببخش -

پا  سر پا  نییمهراب  او سر  به  نگاه کردن  باال    نییافتاد. بدون  و 

 کرد.

 ؟ یختیقدر به هم ر نیا یواسه چ_

چهره   مهراب به  کردن  نگاه  فرار  یاز  م  یاو   دیترسیبود. 

 حرکتش، بد برداشت شود. نیترکوچک 

سوالت    نیا  ، یدیخانم رو شن  نی ا  ی شما که خودت از اول حرفا  _

 . ادیم ی معنیبه نظرم ب



 

987 
 

حرفا  - از  فقط    ی من  ادمیفهم  زیچ  هیخانمت  عاشق    نی.  زن 

 بکنه. یهرکار تشیشوهرشه و حاضره به خاطر رضا

 ی گفت. جور  هیبه مهد  رهیمهربان خ  یدومش را با لبخند  یجمله 

اطم قرار م  نانیبا  را کنار هم  نم  دادیکلماتش  به آن    شد یکه 

 شک کرد.

بق  - و  من  واسه  تو  مهراب،  شده  هی آقا  قدر یاشناخته  اون   .

اطمهمه بهت  بدون  میدار  نانیمون  قلبت    میکه  و  پاک  نگاهت 

 دمیزن رو د  هی. فقط  دمینشن  یحرف بد  چیبزرگه. من امروز ه

م  فکر  زندگ   کنهیکه  حد   یمزاحم  در  رو  خودش  شوهرشه. 

 ی ایشبختکه خو  گردهیراه م  هی. داره دنبال  دونهیشوهرش نم

نداره رو کنار    کنهیکه فکر م زن   هیشوهرش در کنار خودش 

 . دیپرست د یزن رو با نیتجربه کنه. به نظر من ا گهید
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 زد و نگاه در جمع چرخاند. نهیبه س دست

خانم فداکار، دست    نیکه شوهر ا  نهیکار ا  نیبه نظرم االن بهتر  _

بزنن. ما هم اون    کیدور کوچ  هیو با هم برن    رهیخانمش رو بگ

تا مزاحم مامان و    میکن  ی خانم کوچولو رو مشغول م  نیموقع ا

 باباش نباشه. 

 آخه...   _

و ببرش   ریت رو بگجان. دست شوهر  هیآخه نداره مهد  گهید  _

  تونکدومچیتا حاال ه  کنمی. فکر نمدیگوشه با هم حرف بزن  هی

طرف مقابل گذاشته   یحرف ها  دنیوقت واسه حرف زدن و شن

مدت کوتاهه دارم شما دوتا    هیآدم که تازه    هیباشه. من به عنوان  

م شما    تونم یم  نم، یبیرو  بخورم    ی خانواده  هی  نیتونیمقسم 

 .  نیفرصت بد  گهیالبته اگه به همد د،یخوشبخت باش
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ا  درضایحم انگار  آمده    ای مرد به دن  نیهم به کمکش آمد. اصال 

 جهت درست بدهد.   شانیهمه دل بسوزاند و به زندگ  یبود تا برا

بر  _ با رها جانه.  االن عصب  نیحق    ی تونینم  ، یهست  ی مهراب. 

با هم، بدون    نیبر  ر،ی. دست خانمت رو بگیریبگ  میدرست تصم

خانم   هی. مطمئن باش مهدنیو تنش صحبت کن  یاعصاب خورد

 . یکن ینبود که تو فکر م یهم منظورش اون

  یانداخت. جلو  ه یبه مهد  گرید   بار کیرا    اشهینگاه پرگال  مهراب

محال بود    درضایحرف حم  یهم اگر زبانش دراز بود، رو  ای تمام دن

هم بزرگ شده بودند  عمر مثل دو برادر، کنار    کی.  اوردیحرف ب

حت ا  یو  از  حما  یستیبهز  کهنیبعد  سرشان   تشیچتر  از  را 

را در حق او تمام کرد و    یبود که برادر  درضایحم  نیبرداشت، ا

مانده بود را به او    شیکه از پدرش برا  یادر خانه  ی زندگ  شنهادیپ 

 ی در آن خانه و در کنار هم، جرقه  دشانیجد  یداد. آغاز زندگ 
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شان  به  ا یبود که دن  ی به زندگ  دنیرس  یبرا  شانیتالش هر دو

متوجه حال خراب   درضایبود تا حم  ی نگاهش کاف  کیبدهکار بود.  

  ریز  اشی. از نظرش مردانگ دیا ی. کم مانده بود اشکش دربشوداو  

 سوال رفته بود.  

 شد.  دور هیاو را گرفت و از بق  یبازو درضایحم

بهت   خواستیم  یجورنیا  چارهی مهراب؟ دخترب  هیچه حال  نیا  _

 کارش اشتباه باشه! کرد یلطف کنه، فکر نم

ا  _ مهد  نهیمشکل  کارا  هیکه  داره  نظر    کنهیم  یی مدام  از  که 

ول لطفه  ب  یخودش  بار  م  یاز دفعه  شتریهر  به    زنهیقبل گند 

نمیچهمه دنبال   کاریچ  دونمی.  چشمم  کرده  فکر  که  کردم 

هم با رها تنها صحبت نکردم، جرئت    بارکی  یرهاست؟ من حت
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او چشما نگاه کنم. بهش حق م  یندارم  اگه دیاحسان    گهیدم 

 .نهینخواد من رو بب

د_ ا  گهیبسه  کن  باور  اذ  شتریب  یجور نیمهراب،  رو    تیهمه 

مهدیکنیم کار  دارم  قبول  ول  هی.  نبود  درست    ن یابا    ی اصال 

  هی. رها هم معذبه. با مهدیکنیتر م بزرگ  هیبرخوردت داره قض

بر  یکی   ی وقت  دمی. قول منی دوروبر بچرخ  نیهم  نیدو ساعت 

 مون بهتر باشه.حال همه ،یبرگرد

نشست. نگاه او هم حرکات مهراب    هیمهد  یرو  بارنیمهراب ا  نگاه 

از شدت گردییپا یرا م بود.    ه،ی. چشمانش  متورم شده  و  سرخ 

برا ادیلرز   اشیانار  یهاگونه  یدلش  را دوست داشت.    نی.  زن 

 ی سختش متاثر بود که نخواهد خودش هم بار  یقدر از زندگآن 

 او باشد.   فیدوش نح یرو
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ها فاصله هم از آن  یشانهبهشانه  ه،یبعد که مهراب و مهد   ی قیدقا

. رنگش به  دیلرزیرها رفت. تمام تنش م  یگرفتند، رمق از پاها

مردان    یاز تمام عمرش از همه  شتریبود. آن لحظه ب  ده یشدت پر

که با رفتار سردشان، حس سربار    ی متنفر بود. مردان  اشیزندگ

همسران  به  را  البودن  زنان   کردندیم  قاشان  مهد  یو  را   هیمثل 

 حس بد و کشنده...  یبا کل  ساختندیم

                       

 وقته.  ر ید گهید  .می پاشو دختر، پاشو بر -

و کتاب  سرش از دفتر حساب  به    یهارا  و  کرد  بلند  آموزشگاه 

نگر نم ب.  ستیساعت  نزدشدیاورش  ب   کی.  بود    یبه سه ساعت 

درهم و برهم آموزشگاه    یهابه حساب و کتاب  یاستراحت  چیه

بود. انگشتانش را در هم گره کرد و دستانش را به جلو    دهیرس

 .  دیکش
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م  دمید  - داره  نم  شکنه،یگردنم  ساعت   کردمیفکرشم  سه 

 گذشته باشه. 

هم  - کار  نیبه خاطر  به    تهیوجدان  استخدامت کردم، من  که 

 ! دم یافتخار کار کردن تو آموزشگاهم رو نم یهرکس

 واقعا!  نینه بابا، منت گذاشت -

که   ی تا آخر فمرت ازم ممنون باش د ی که صد در صد، تو بااون   -

 سرت گذاشتم.  یمنت نیهمچ

 . ییجون به جونت کنن پررو -

 از خودتونه.  یی پررو -

بود    نیا  حشیبه تاسف تکان داد و از جا برخاست. ترج  یسر  رها

سر به سر افسانه نگذارد. تجربه ثابت کرده بود که افسانه    ادیکه ز
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روزها   نی. آن هم در اآوردیکم نم  ییها مناظره   نیوقت در ح  چیه

 شکننده و خسته بود. دیشد  یو لحظات که رها از نظر روح

شلوغ به    یروز کار  کیخسته از    ی بعد، درست وقت  قهیدق  چند

  لیاتومب  یصندل   یهر چند کوتاه، رو  یاستراحت  یخودش وعده

 آشنا تمام وجودش را لرزاند. ییصدا داد، یافسانه را م

 رها!  -

 ش یصدا  دنیاز شن  دانستیماند. نم  حرکتیقفل ب  یرو  دستش

  ی به اتفاق  شیصدا برا  نیا  دانستینه، فقط م  ایخوشحال است  

نزدماند یم  رمنتظرهیغ  آخر  کی.  از  ماه  دو    دارشانید   نیبه 

  کردیم  اه یشان را سروزها مهر طالق شناسنامه  نی. همگذشتیم

بطالن ازدواج  دیکشیم  ی و خط  ب  یبه  قرارداد    کیبه    شتریکه 

عم  ماندیم  یکار نفس  ازدواج.  با دیکش  یقیتا  خودش   دی.  به 
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که    یمرد  کردیم  یحال  صاحبشیبه قلب ب  دی . باشدیمسلط م

صاحب دارد.    گری د  گذارد،یبه خاطرش، ضربانش سر به فلک م

باز  شهیهم  یعنی او  و  داشته  است.   شتریب  یاچهیصاحب  نبوده 

خبر  ی وقت نه  برگشت،  او  طرف  نه    یبه  و  بود  قلب  تپش  از 

  نیزده. در ا  خی. نگاهش سرد بود و قلبش  زدیچشمانش برق م

روان  دوست  و  افسانه  کمک  با  بود   ادیشناسش،  مدت  گرفته 

 تر به خودش مسلط شود.راحت 

 . یمحراب یسالم آقا -

گش  ی دست  عماد گردنش  سردیبه  با    ی.  و  تکاند  تاسف  به 

 گفت. یشخندین

 ! ؟یمحراب یاِ، آقا -
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چشمانش صف    یتو  یدلتنگ  ا یدن  کی  د،یرا که باال کش  نگاهش

 بود.  دهیکش

 شدم؟  بهیغر  یزود نیبه ا -

لبخند  جواب لبان   یرها  و  که    یکمرنگ  انگار  شد.  که کج  بود 

دان  د،یبگو پرس  یچو  قدم   یو  عماد  خطاست.    ش یپ   یسوالت 

ج داخل  را  دستانش  لعنت  یهابی گذاشت.  سراند.    یشلوارش 

ت  یادیز نازل   پیخوش  وقت  یبود. حتما  بود  او گفته  به    ی بارها 

نشان   ترجوان   ی چند سال  پوشد،یو اسپورت م  گذاردیم  شیرته

 نیدل بردن از تمام عالم و آدم را دارد، وگرنه ا  یی و توانا  دهدیم

بود. در    د یمعروف، بع  یکلهیاز عماد ب  ،یجا پوشهمه خوش و به

را به او انداخت،   نشییو نگاه از باال به پا  ستادیرها که ا  یقدم   کی

در دل خودش را لعنت کرد که افسانه را جلوتر فرستاده بود. اگر  

 با عماد تنها بماند.  یا اجازه دهد لحظهمحال بود  بود،او 
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 ؟ یخبر که دار ن،یمنه خانم راست یاسمت هنوز تو شناسنامه -

  ی خوب  گریکنند، او هم باز  یباز  لم یهم ف  یکه قرار بود برا  حاال

 ص یرا به نگاه حر  روحشیزد و چشمان ب  نهی. دست به سشدیم

را   شریکه انگار داشت تصو  ستینگریاو را م  یاو دوخت. جور

 . کردیم رهیعمر ذخ کی یبرا

آقا  گهید  یهفته  - آخرمونه  دادگاه  که    ، یمحراب  ی وقت  خبر 

 ن؟یدار

رها بانو، تا چند ماه قبل که فقط بله و چشم    ی هه، راه افتاد  -

 . یبلد بود

تر  کس از خودم مهم  چیآره راه افتادم، آدما بهم ثابت کردن ه  -

از آرامش و   ه،یخاطر بق. تا امروز هم اشتباه کردم که به  ستین

 خودم گذشتم.  شیآسا
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جور  ی لیخ  - برام،  م  یجالبه  زور    یکنیبرخورد  به  من  انگار 

 ! ی مجبورت کردم باهام ازدواج کن

اون قدر    ینبود ول  یاجبار  چیکه از طرف تو ه   نهینه، مشکل ا  -

 .دیرسیبه نظرم نم نیجز ا یاگهی اهرم فشار داشتم که کار د

 طرفه نبود.  کیاجبار ما به ازدواج،  یقبول دارخوبه، الاقل   -

 و دو دستش را به دو طرف باز کرد.  دیدر هم کش ابرو

ا  - بفهمون  نیاگه هدفت  بهم  ب  یبود که  قدر  که    معرضه یاون 

من بودم که کم آوردم،    نیهم ا  ی مهم  ن یبه ا  یمعامله  ه یتو    یحت

 فتیتشر  ی تونی. حاال م یکرد  م یخوب حال  گم،یم   کیبهت تبر

 .نهیما رو با هم بب ی کس خوادی. دلم نمیرو ببر

  ریرا مدام ز  نش یی. لب پادیکش  رونیب  بش یدستانش را از ج  عماد 

گفتن داشت    یبرا  ی . انگار حرفکردیم  ش یو رها  بردیدندان م
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نم ب  دانستیکه  عهده  انشیچطور  از  که  زبانش    انی ب  یکند. 

برن شدند.    ی اعضا  گر ید  امد، یاحساسش،  کار  به  دست  بدنش 

  ر یاو که ز  وتاه ک  یدستانش دور تن او حلقه شد. عطر خاص موها

خالص را   ژنیاکس  انینتوانست لبخند نزند. جر  د،یچیپ   اشینیب

از مدت م  شی هاهیر  یتو  ی طوالن  ی بعد  . بسته شدن  کردیحس 

گوش رها چند    ریبود. ز  یرارادیرفتن سرش غ   نییچشمانش و پا

  ی جار  یرا به هوا  شیها ژکیو تک تک نا  دیکش  قیبار نفس عم

او    ی تار به تار موها  ریدرست ز  ی دگاو مهمان کرد. زن   یموها  نیب

 بود. انیدر جر

 ده؟ یم یایکارا چه معن نیولم کن عماد. ا -

م  نیا  یحال  دیبا  چطور درآورده  زبان  تازه  که    کرد یدخترک 

اتفاق بوده است.    نیصحنه و ا  نیه و الحظ  نیهاست منتظر امدت
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  ی با بازگشتش، زندگ  ی که نازل  ی لعنت  اه یدرست از همان شب س

 او را دوباره از کار انداخت. یغلتک افتاده یتازه رو

 منم آروم بشم.  قهیدق هیبمون رها، بذار  -

  ش ی. رها مسخ شده سر جادیکش  قیو دوباره چند نفس عم  گفت

کار    نیا  گفتیو م   زدیسرش داد م  ینفر تو  کیبود.    ستادهیا

است که تو را    ی مرد، همان  نی ا  گفت ی. ماشتباه بزرگ است  کی

  کیو   اوریدستت را باال ب زدیم   اد یگذاشت. فر  تیپس زد و تنها 

که    گفتیهم م  گرید  یزهایچ  ی لیجانانه نثارش کن. خ  یلیس

شن گوش  رها  لحظه  آن  آخر    شاندن یدر  نداشت.  نفر   کیرا 

ز زمزمه   ریدرست  راستش،  آرام   یگوش  بود.  داده  سر  عشق 

تاث  گفتیم صدارگذاریو  مل  ش ی.  و  بود  و  حینرم  سکرآور   .

  یی الال شیعشق بود که برا یکننده. اصال خود خود فرشته مسخ
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را   اشینه چندان دور عاشق  یا که او روزه   دیام  نیبه ا  خواندیم

 آورد.  ادیبه 

ا  یعاشق  - از  اندازه  نیکن رها.  استفاده کن. فقط به    یفرصت 

 ات. کشنده ییعمر تنها کیو  ی مانی. بعد از آن تو مقهیدق کی

رو  تمام عماد  لبان  گرفتن  قرار  با  خوبش  پر  یحال  .  د یلبانش، 

او فاصله گرفت و دستش محکم و با شدت    نکهیا از  به سرعت 

بود. واکنش   یرارادیالعمل غ عکس  کیعماد نشست،    یگونه   یرو

 .اشی خصوص م یبه حس وحشتناک تجاوز به حر

 نشو.  کیوقت به من نزد چیه گهی د -

با    نیا  گفتن غ   ا یدن  ک یجمله  هم  نفرت   یاراد  ریخشم  بود. 

  دنیبه عقب چرخ  یحت  طور،نیچشمانش هم هم  یتو  دهیخواب

 یو دور شدنش از او به حالت فرار هم ناخودآگاه بود. فرار از مرد
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را   ستادیا  شی مات سر جا  یاکه لحظه  لبخند دستش  با  و بعد 

  یم   یکم  فقط  ،ی انگشتان رها کم  یاش گذاشت. جاگونه   یرو

 سوخت. بعد دستش را به لبانش چسباند و آرام زمزمه کرد: 

کار  نیا  _ نگفت   یچه  آخه،  م  یبود  درد  دختر   رهیگیدستت 

 خوب؟! 

                       

پاهازدیهزار م  یرو  قلبش . کف دیلرزیم  یعیبه طرز فج  شی . 

  ی م  یپر و خال  یدستش به گزگز کار افتاده بود و چشمانش ه

  ن یتا ا  یمرد  چیها بود هنشده بود، مدت  دهیشد. مدتها بود بوس

نزد اون  به  مدت  کیحد  بود،  زده  نشده  پس  تلخ  بود حس  ها 

کوتاه را در ذهنش دفن کرده بود.    یعشق باز  کیشدن، بعد از  

مثل   شیپرشور، برا  یاتفاق و پس زدن عماد، بعد از آن بوسه   نیا

سابقه. از    یب  تیجور موفق  کی بود.    کیالمپ  یکسب مدال طال
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نفس بکشد. هوا را  دی افتاد با ادشیساختمان که خارج شد، تازه 

  ادشی بود.    دهینفس دو  کی. سه طبقه را  دیکش  شی با ولع به ها

را از   لشیفرستاده تا اتومب  نییوقت قبل پا  یلیخافتاد افسانه را  

به دنبال دستمال    فشی. هراسان داخل کاوردیب  رونیب  نگیپارک

را که ناخواسته مرتکب شده بود،    یرد جرم  دی گشت. با  یکاغذ

قتل    یبه اندازه  ی عماد، از نظر افسانه مجازات  دنی کرد. د  ی پاک م 

چشمانش را خشک کرد و دستش را چند بار   رینفس داشت. ز

  د یپف چشمانش را ناپد  یجور   ک ی  دی صورتش تکان داد. با  یجلو

 کرد.  یم

قدر  کند. آنکرد خانومانه رفتار    یو سع دیکش قیچند نفس عم 

معقولش   ریهول و دستپاچه بود که خودش هم متوجه رفتار غ 

.  دیدوشش مرتب کرد. لبانش را به باال کش  یرا رو  فشیشد. ک

توانست گول زنک باشد، هر چند مضحک و   ی طرح لبخند هم م
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ب ا  شتریاحمقانه.  را    ینم  نیاز  افسانه  بگذارد.   منتظرتوانست 

لعنت کرد. االن    ،ی آفتاب  نکیخودش را به خاطر عادت به نزدن ع 

ع   یکیبه    داًیشد آن  بزرگ،   یها  شهیبا ش  یآفتاب  ی ها  نکیاز 

  د یافسانه را کش  لیدر اتومب  یرهیدستگ  ،ی محتاج بود. با بسم الله

 و سوار شد.

 !نیآورد فیچه عجب! باالخره تشر _

وقت    ل،یتوانست با کلنجار رفتن با کمربند اتومب  یم  هیثان  چند

 بخرد.

 ببندمش.  تونستمیدر آورد، نم یقفله باز باز نیا _

حرف    چ یه  ی کرد که افسانه ب   یخوب باز  یادیظاهراً نقشش را ز 

 استارت زد. ،یاضافه ا
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باهاش کلنجار رفته   یکیحس کردم    یعوضش کنم، از وقت  دیبا  _

انگار    ی خواسته بازش کنه، چند بار خواستم عوضش کنم ول  ی و م

 ؟یرو برنداشت لم یموبا ی... راستستیقسمت ن

 ست؟ ی! نه، مگه دست خودت ن ل؟ یموبا _

ناله شده   هیشب  اشافهیرا خاموش کرد. ق  نیافسانه دوباره ماش 

 : دی فرمان گذاشت و نال یاش را روبود. گونه

حال داره بره    یکانتر جا گذاشتمش. حاال ک  یر کنم رونه، فک  _

 !اردش؟یب

را به حالت گر  یجمله  ا  انیب  هیآخرش  از ترس   نکه یکرد. رها 

 هوس نکند خودش وارد ساختمان شود، فوراً در را باز کرد. 

 ؟ یکن  هیگر خوادینم ارمش،یمن م_

 ست؟یاون عماد ن نم،یواستا بب _
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. اصال انگار ستادیبدنش هم از حرکت ا  یتمام اعضا  ش،یبه جز پا 

را هم پشت سر گذاشت. برخورد افسانه و   فیخف  یسکته   کی

 نبود.  یدن یعماد اصالً د 

 کنه؟یم کاریچ نجایا ن،یا_

  ه ی  م یبر  یندار  یکار ضرور  لتیاگه با موبا  دونم؟یمن چه م   _

 میگردیرفت باز برم  یوقت م،یبزن یدور

 . یکرد ریقدر د اسن  نیتو، واسه هم دنی اومده بود د _

پرسش  ب  یجمالتش  خبر  شترینبود.  م  یبه  روشن  و   یواضح 

روز که  خبرها  آن  از  همه  یمانست.  از  بار    یهاشبکه   یده 

 ر ی خبر آن را ز  یشبکه  گر، یبار د  ستیو ب  شودیاعالم م  ونیزیتلو

 نانیصددرصد اطم  زدیکه م  ی. انگار که به حرف کندیم  سینو

  ی داشت. رها چشم بست و آب دهان خشک شده اش را به سخت
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را داشت که هنگام ارتکاب به جرم، مچش    یفرو داد. حس مجرم

 را گرفته باشند. 

 طرف.  نیا اد یداره م _

.  دیگردنش را شن  یهامهره  یسرش را برگرداند که صدا  یجور 

حق با افسانه بود. عماد با همان چشمان پر حرف به او زل زده و  

چپ او مان    یگونه  یآمد. نگاهش رو  یبه طرف آنها م  میمستق

فکر م بود که  بار  کردی احمقانه  انگشتان  پوست   یرو  کش،یرد 

 او مانده است؟! یرهینسبتاً ت

 برسه برو.  نکهیبرو افسانه، قبل ا_ 

 . گهید دیکدوم قبلش منظورته؟ رس ؟یخل شد _

 تورو خدا...  _
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  فتاده یافسانه ن  یبه دست و پا  خواست یهنوز آن طور که دلش م 

خورد. در آن لحظه از فکرش   نیماش  شهیبود که چند ضربه، به ش

  ده یبخار شدن را ندارد! انگار تازه فهم  تیگذشت چرا انسان قابل

مهمان   ف،یلط  یعماد را به نوازش  یبود چه کرده و چگونه گونه

 کرده است.

 شما؟  نیسالم خانما، خوب _

ب  ش  ی افسانه  او،  بد  حال  به  پا  شهیتوجه  رو    نییرا  بود.  داده 

گونه    یگرم عماد، رو  یهابه جلو زد. نفس  میبرگرداند و مستق

. مصرانه نگاه به جلو دوخته بود و قصد نداشت کردیاش حس م 

قدم چند  در  آنچه  م  یاز  ه  ی شان  و  آن   یدرک  چیگذشت  از 

 . ردینداشت، چشم بگ

 د؟ ی سالم آقا عماد، ممنون شما خوب _
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 ن ی. استیعالوه بر عماد، رها هم با چشمان گرد، افسانه را نگر 

طرف مقابلش    یهمه خانم بودن از او قابل باور نبود، آن هم وقت

  شی صدا  جانیه  ی کوتاه   یهمان عماد معروف بود. عماد با سرفه

 را خواباند.

 ا رها صحبت کنم. خواستم ب ی م _

 شانه باال انداخت.  افسانه

 ! نیصحبت کن نیرهام، نه داداشش، بر یمن نه بابا _

بود. دلخور    نیکه افسانه به آن مبتال بود، هم  یآهان، پس مرگ 

و آسمان عوض شده   نیزم  یکرد جا  ی. چرا فکر مهیبود و پر گال

 و ممکن است افسانه هم با دل عماد راه آمده باشد؟! 

الزمه باهاتون هماهنگ کنم. با    د یگفتم شا   یبله، درسته، ول  _

 خونه. رسونمیتون من خودم رها رو ماجازه
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بگم اصال دوست ندارم از   د یکه با  ن،یپرس  یاگه از من اجازه م  _

. پس  خوادیرو نم  نیرها اظاهراً    یول   د،یرها هم رد بش  یصد متر

 !نی خواد انجام بد ی هر کار دلتون م

و تا جا   زد یخنده م ریترس جانش را نداشت، همان لحظه ز اگر

نشده    ریکه از جانش س  فیاما ح  کرد، یداشت افسانه را مسخره م

 قاتل شدن را هم داشت.   تیبود. افسانه آن لحظه قابل

 آقا ندارم. نیبا ا یحرف  چیافسانه جان، من ه میبر _

که حرفاتون رو   ستین  نیاحتماالً واسه ا  ؟یندار  یاِ، که حرف  _

 ن؟یدر آموزشگاه زد یجلو

خانم همه   نیخوردنه، بله ا  یل یاگه منظورتون از حرف زدن س  _

 حرفاش رو بهم زد! 
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به رها زل زده بود    یشد. جور  ی افسانه گردتر از آن نم  چشمان

 نشسته است. شیبه رورو  ییماورا یکه انگار موجود

 دروغ؟!  _

به لبان    رهیکرد و باز خ  انیب  یبه سخت  هیرا بعد از چند ثان  نیا 

و باال کرد، چشمان   نییخطاکار سر پا  یرها ماند. رها که با نگاه

 پته افتاده بود. به تته  ادشیافسانه برق زد. از ذوق ز

 !؟یغول رو زدنره  نی... انیتو ا یعنی ... یعنی _

ا  مطمئناً  بخورد.  جا  که  بود  عماد  نوبت    یانصاف   ی ب   نجایحاال 

فرم و درشتش به هر چه    یرو  کلیدر حال وقوع بود. ه  یبزرگ

  ی کاف یگاز گذاشت و با ت  یافسانه که پا رو.  غولنره  اال   مانست،  یم

که از   یظیاز جا کنده شد، او ماند و دود غل  لشیاتومب  ،یناگهان
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که حاال حاال ها کار داشت    یبود و دهان  مانده  جابه    هاک یرد الست

 تا بسته شود.

                       

بخورد البته   نایو آدر  یها قرار بود ناهار را در کنار نازلاز مدت  بعد

نازل  دهیکه خودش خر  ییغذا بود.  آورده  به خانه  هنوز هم    یو 

  ن یعادت به غذا درست کردن نداشت. ظاهرا قرار هم نبود به ا

 کار عادت کند. 

 خونه، من اومدم.  ی سالم به اهال -

 یزد و در قابلمه را برداشت. رنگ و لعاب قرمه سبز  یشخندین

. با تمام  دیرسیرها نم  ی اش به غذاهامطمئنا مزه  ی خوب بود ول

که رها قولش را داده    یخرآ  یتا آن لحظه  یزی. چدیوجود آه کش

با رها صحبت    ینتوانست درست و حساب  یبود، نمانده بود و او حت
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را در بر گرفت و  شیهاسر شانه  تکه از پش یاکند. دستان زنانه

هرچه حس خوب را که از   د،یچیپ   اشینیب  ریز  ی عطر تند نازل

خراش  همه گوش   نیا  یاز ک  ینازل   یرها گرفته بود، پراند. صدا  ادی

 شده بود. 

ناهار    دهیخودم برم که زحمت کش  یی . قربون آقازدلمیسالم عز  -

 دعوتم کرده! 

قد  خم عادت  به  و  نازل  یابوسه  می شد  دست  چرا    ی پشت  زد. 

 سوخت؟یلبانش م 

نازل  - قبول نکرد  یبانو  ی سالم  مجبور   ،یخودم. دعوتم رو که 

 خونه.  ارمیب رمیشدم غذا بگ

ا  ینازل و کنارش  رها کرد  را  قابلمه  ی. سرکستادیاو    یهاداخل 

 . دیگاز کش یرو
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 !یقرمه سبز یحاال؟ وا  یگرفت  ی. چهیعال یلیهمونم خ -

چهره   اگر شده  یاز  مجمع  فاکتور  ز  گرفت،یاش    یادیلحنش 

  شی ا همزمان در چهره و صدار. بلد بود چند حس  زدیذوق زده م 

 نشست. زیت مشو پ   دیرا عقب کش ی نشان دهد. صندل

ب  - کوچ  زحمتیپس  روده  که  بکش  زودتر  رو  روده    که،یغذا 

 بزرگه رو خورده. 

بود«    اهی»نوکر بابات س  دیمانده بود از دهانش در برود و بگو  کم

را زبانش   یغذا شد. حوصله  دنیگرفت و مشغول کش  گازنوک 

هم کوتاه  آن را نداشت. اگر تا حاال    یهای دعوا و اعصاب خورد

به آشپزخانه، عشق   نایبود. با ورود آدر  نیآمده بود به خاطر هم

دختر حاضر بود از   نیهم به حس و حالش اضافه شد. به خاطر ا

 بود.   کنکار مم  نیترکه ساده ی جانش هم بگذرد، تحمل نازل
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 بابا عماد؟  یکرد  کاری. چاد یم یخوب یچه بو یوا -

 شیته ر  یرو  یابلند شد. بوسه  شینوک انگشتان پا  یو رو  گفت

 عماد نشاند. 

 ها!   دهیخر -

 منه. بازم ممنون.  یمورد عالقه یبه هر حال غذا یول  دونمیم -

. اصال لوس شدن  دشیشد و بوس  زانیاز گردن عماد آو  گرید  بار

 داشت.  یگرید یحال و هوا پشیتخوش یادیز یبابا یبرا

 ات. تا غذا بکشم واسه  نی. حاال برو بشیلوس خودم  زم،یباشه عز  -

 . کنمیکمکت م  -

 ترن یریش  یحیاز هر تفر شیبرا نا،یآدر یکردن شانه به شانه کار

از    د ی. شارا تجربه نکرده بود  یحال خوش  نیها بود چنبود. مدت

کرد    ی خانه بود. نچ آرام  نیا  یکه رها هنوز بانو  سی همان روزها
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. حاال که قرار بود از صفر  دیسرعت بخش و به حرکت دستانش  

 . دیکشینامرد بود، سد م  الیو خ  ر هرچه فک  یجلو  دی شروع کند با

مهم واسه دوتاتون   یلیخبر خ  هیچون من    دیغذاتون رو بخور  -

 دارم.

در او    یخوب  ادیکه با لحن شاد گفته شد، حس ز  ینازل  یجمله 

کردن تا آخر غذا کار  . صبر  دی دهانش را بلع  اتیمحتو  زنده نکرد

 او نبود.

 ؟ یچه خبر -

را پر کرد.    یگریمنتظرش، قاشق د   یتوجه به او و چهره  ی ب  ینازل

. خبرم  زمیگفت: بعد غذا عز  برد،یهمان طور که آن را به دهان م

 یخوش جیه یخوش نازل یبدتر شد، خبرها اوضاعخوشه خوشه.

همه  یبرا ته  نداشت.  به  او  .  دیرسیم  د ی جد  یبدبخت  کی شان 
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پرس  ینازل سوال  مشغول  آدر  دن یکه  وضع  نایاز  مورد   تیدر 

قاشق  اشیدرس و  بست  را  دهانش  غذا  یشد،  کرد.    شیاز  پر 

نشنود.   نایرا در حضور آدر  یتا حدامکان هر خبر  دادیم  حیترج

به روح بود  نازل  یهیممکن  اگر  البته  لطمه بخورد،    یحساسش 

 .  دادیاجازه م

 شتریبشقابش انگار ب  یرو  یحجم غذا  خورد،یتندتر غذا م  هرچه

  کرد ی. حس مگذشتندینم  قی . زمان کش آمده بود و دقاشدیم

طوالن  ینازل را  خوردنش  غذا  دارد  را  کندیم  یعمدا  لقمه  هر   .

  ا ی آب    دنشان،یبعد بلع  انیدر م  یکیو    دیجویچهل بار م  یباال

م لحظهدینوشینوشابه  همان  د  حسکه    ی ا.  کشش    گریکرد 

تماشا و  ادا  ینشستن  و  ناز  با  نازل  یغذا خوردن  ندارد،  را    ی او 

داد.   عقب هل  به  را  بشقابش  و  پاک کرد  دستمال  با  را  لبانش 
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نازل بود. خبرهاس خوش  باال رفته    ی با خبرها  ، یضربان قلبش 

 تا آسمان متفاوت بود.  نیخوش خودش، زم

 سر خبر خوشم. میخوب بر -

را از دستان گره    نیبهتر از عماد نداشت. ا  ی الح  یی هم گو  نایآدر

که پشت  فشردیها را در هم م آن  ی. جوردیفهم شدیاش مکرده

 شده بود.  دیدو دستش سف

کل  - از  از    ی دوندگ  ی بعد  بهتر  ی کیتونستم    ی هادانشگاه  نیاز 

 .رمیوقت مصاحبه بگ  نایکانادا واسه آدر

 ؟ یواسه چ -

. نه جان داشت نه روح.  آمدیم   رونیگور ب  یانگار از تو  شیصدا

 مرده بود.  یمرده
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خارج از کشور، واسه  رنیم یداره؟ همه واسه چ  یوا، واسه چ -

 همون.

 رو داشته باشه. تیموقع نیجا بهتر نیهم تونهیم  نایآدر ی ول -

عماد    شهیعمرش تلف م   نجایمنظورته؟ ا  تیموقع  نیکدوم بهتر  -

 بچه به آرزوهاش برسه. نیحداقل بذار ا م،یجان، ما که سوخت

سوخته   اشیزندگ  یکجا  یبود. واقعا نازل  یاراد  ریغ   شخندشین

عمر    کیو نه   دانستیکودک کار بودن را م ی نه معن ی بود؟ وقت

انداخت و به    نییسگ دو زده بود. سر پا  دن،یرس  چیبه ه  یبرا

ه اش، پوست انداختمردانه یدهی. انگشتان کشستیدستانش نگر

مقابل دستان    یکوتاه و شکسته بود. درست نقطه   شیها و ناخن

لط  دیسف ناخن  ینازل  فیو  آن  مان  شهیهم  یهابا   کوریمرتب 

 اش.کرده
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الزم    کنمیجان. فکر نم  ینازل  میمورد بحث کرده بود  نیما در ا  -

 بحث باز بشه. نیباشه دوباره ا

هر آن ممکن است از حال برود. از رها گذشته بود   کردیم حس

را هم از او   اشیحاال قرار بود تنها خوش ش، ینایآرامش آدر یبرا

نازلرندیبگ دستان  رو  ی.  سخت  یکه  تکان  نشست،    ی دستانش 

  نیقدر برهنه و معلوم بود. هم  نیهم  اشیزندگ  تیخورد. واقع

  یهاو زدنآن سگ د  مزن، حاصل تما  ن یقدر رک و پوست کنده. ا

 شده بود.  انشی پا یب

  ی لیقبل، االن خ  م یسال و ن  کی  ی ول   م یآره، ما صحبت کرد  -

 عوض شده. زایچ
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دانشگاه    نی. امیبگذر  ییزایچ  ه یاز    دیبا   نایآدر  یندهیخاطر آ  به

هفت خوان رستم رو رد کنه    ست یالزم ن  گهی. دتهیموقع  نیبهتر

 واسه مهاجرت. 

 دور باشم.  نایاز آدر خوادیمن اصال دلم نم ی ول -

. اگه  میریم   نایسفر رو من و آدر  نی. امیدور باش  ستیقرار ن  -

  یو خانوادگ  م یکنیش رو قبول شد، کارامون رو درست ممصاحبه 

دلت نخواد    گهیکه د  یبش  بندیپا  یحور  هی  دم ی. قول ممیریم

 .یبرگرد

زندگ  ، ینازل  شهینم  - و  کار  آدرنجاستیا  میتمام   تونهیم   نا ی. 

بهتر  نجایا باالدانشگاه  نیتو  سنش  حداقل  بخونه.  درس    ی ها 

سال بشه، بعد اگر خودش خواست خودم کاراش رو راست   ستیب

 که بره.  کنم یم  سیو ر
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 ی رژهمه وقت و ان  نی. ارفتیکم کم داشت از کوره در م   ینازل

پنبه    ش یهاعماد، رشته  یهایصرف نکرده بود که با کوته فکر 

 شود.

رو    ش ندهیآ  ات یام. با لجبازبچه   نیا  یمن چند ماهه دنبال کارا  -

 .گهیخراب نکن د

 ه؟یاز دخترم دور باشم، اسمش لجباز خوادیدلم نم نکهیا -

ه  نکهیا  - رو   شرفتیپ   یجلو  یدار  یقیتحق  جیبدون  دخترت 

.  ستین  نایآدر  یبرا  تیموقع  نی . بهتر از اهیاسمش لجباز  یریگیم

اصال   نشو.  راهش  واسه  سد  خواهشا    م، یکنیم  یکار  هیپس 

 م؟ یتامون با هم برچطوره سه 

م  - دارم  مهاجرت   نیهم  نا یآدر  گم یمن  حرف  تو  بمونه،  جا 

 ؟ یکشیم شیمون رو پ همه
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  م،یمونی. هر روز که مستیموندن ن  یجا  گهید  نجایمگه بده؟ ا  -

 . میافتیعقب م  ایدن یهیاز بق یکل

بود    یزیچ  نیآخر  نایدر فکر فرو رفت. رفتن آدر  یالحظه  عماد

سفر    کیبه    ازیبه آن فکر بکند اما خودش هم ن  توانستیکه م

بهتر   یلیرا خ   اشه ی روح  توانستیمنتظره م  ری سفر غ   نیداشت. ا

 کند. 

 . امیمنم باهاتون م ست،ین یبد شنهادیباشه، پ  -

نازل  جا اصال    یتو  یادیز  یخوردن  بود که  بود. مشخص  چشم 

  وقتچ یحرف را از او نداشته است. آخر سابقه نداشت ه  نیانتظار ا

طول   یا. لحظهردیهوا بگ  یرا رو  سروتهش یب  ی هاعماد تعارف

 کند.  دایاش را پ گم شده  یتا دست و پا دیکش
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عال  - باشه...  دنبال کاراش. فقط    رمیفردا م  . پس من هیباشه... 

از کشور رو امضا    نایخروج آدر  یبرا  ی کتب  ت یرضا  هی  د ی قبلش با

 . یکن

 ه؟ یواسه چ تشیاگه قراره خودم هم باشم، رضا -

حداکثر    د ی. بامیریجلوتر م   نایخب.. خب من که گفتم من و آدر   -

هفته باش  گهید  یدو  م  یکارا  ی ول  میاونجا  طول   هی.  کشهی تو 

 ی و کارا می کاراست. تا ما بر نی خبره گرفتم. استاد ا یلیخ لیوک

. بعد  شهیتو هم معلوم م فیتکل م، یرو درست کن نایدانشگاه آدر

 . میبگذرون حیرو به تفر وقتمونراحت  الیبا خ میتونیم

که تمام عمرش    ییاو  ی. براکننده بودحرفش هم وسوسه   یحت

بزرگتر و  بود  به    کیسفرش،    نیکار کرده  سفر کوتاه سه روزه 

 بزرگ باشد.  یکاوریر کیمثل  توانستیسفر م نیبود، ا شیک
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ز  شیچا  وانیل از  و  چسباند  دهانش  به  حرکات    ریرا  به  چشم 

حال   نی احسان چشم دوخت. چند روز بود که احسان هم  یعصب

. حواسش به دارو و  کردیمحبت م  زد، یو هوا را داشت. لبخند م

  ی هردو نفرشان، ول  ان یپا  ی ب  ییخورد و خوراک رها بود و به تنها

 باز هم احسان همان احسان نبود.

 ؟ینیبش شهیم  -

از   گرید  یا. رها جرعهدیحرف او را نشن  یبود که حت  یفکر  آنقدر

 بزند.  شیکرد بلندتر صدا  یو سع دینوش شیچا

 احسان جان؟ -

 جانم  -
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سرش بود. لبخندش مهربان و چشمانش    یدست احسان رو  دو

 اشاره کرد.  شینگران بود. رها با چشم به مبل روبرو

 ؟ ینیبش شهیم گم یم  -

جا  و باال کرد. همان  نییآورد و سر پا  نییدستانش را پا   احسان

 که رها خواسته بود، نشست.

 ؟ یخوایم یزیچ ، یجانم آبج -

 خته؟یقدر به همت ر نیا ی چ یبهم بگ خوامیآره، م -

طول    هیسوال را از او نداشت. چند ثان  نیجا خورد. انتظار ا  احسان

سوال او را درک کند. لبخندش   ی و معن دا یتا خودش را پ  دیکش

طرف و آن طرف دو دو   نیکم جان بود و چشمانش مدام به ا

 . زدیم

 من خوبم.  -
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. لطفا به  یستیکه خوب ن  ی دونیاحسان. خودت هم م   ی ستین  -

از رو دوشت    ینتونم بار  دیشده. به قول خودت شا  یخودم بگو چ

 .  امیخوب  یحداقل شنونده یبردارم ول

رو  احسان را  دستش  دو  بست.  ا  یچشم  گذاشت.   نیصورتش 

برا از طرفشدینازل م  شیروزها مدام درد پشت درد  رها و    ی. 

 و حاال...  اشیمشکالت زندگ

که    یبابت موضوع   لرزهیدل منم مدام م  ینجوریبگو احسان، ا  -

 . خبرمیازش ب

  نیدست رها گذاشت. هم  یدستش را چرخاند و آن را رو  احسان

 حالش را بهتر کرده بود.  ی للمس کوتاه ک

 هم ندارم، فقط...  ی من خوبم رها، مشکل -

 فقط؟!  -
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م  - زنگ  مدام  روزه  چند  چون زنهیرسول  نگفتم  بهت   .

 .یناراحت بش خواستمینم

 از تماس مامان و بابات ناراحت بشم؟ دی چرا با -

احسان به خاطر تالش رها به چسباندن او به رسول و    شخندین

 که ظاهرا قرار نبود از تکرار آن خسته هم بشود.  یعادله بود. تالش 

 . ستندیمن ن  یبار هزارم، اونا مامان و بابا یرها برا -

 صورت احسان را با دو دستش قاب گرفت.  رها

زرگ بار دو هزارم، اونا تو رو مثل پسر خودشون ب  یاحسان، برا  -

 کردن. 

  ی زود به اشک نشست. عقل و قلبش مدت   یلیاحسان خ  چشمان

از او مدارا   شانیک یو در کشمکش بودند.    ریبود بدجور باهم درگ
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آن دو    یمدام از کارها  یگریو د  خواستیبا عادله و رسول را م

آن دو مانده    نی. پا در هوا بگفتیو ظلمشان به رها و خودش م

هرچند    یهامادرانه  یس رسول هزار بار برابود. دلش با هر بار تما

شدن به آن دو،    کیو عقلش او را از نزد  د یلرزیکمرنگ عادله م

 بر حذر داشت.  

اون    یرها، رسول و عادله واسه من پدر و مادر بودن ول  یدونیم  -

قدر بهم دروغ گفتن که شک دارم االن هم کارشون نقشه نباشه. 

 ما فاصله بندازن.  نیبخوان باز ب ترسمیم

 .شد یشد. موضوع داشت جالب م  کیبه هم نزد  یرها کم  یابروها

 خوان؟یم ی مگه چ -

 ست یحالش خوب ن  گهیرسول م  یعنیبا عادله صحبت نکردم،    -

. امروز هم پشت ششونیبرم پ   خوادی حرف بزنه. ازم م تونهیو نم
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نامه واسم دعوت  شی. دو هفته پ رهیبگ  شهیتلفن کم مونده بود گر

 فرستادن.

 ؟ یچ -

عادله و بده و م  گهینامه، رسول مدعوت  - من رو    خوادیحال 

منهیبب پ   ی کی  یبرا  خوادی.  برم  هفته    د ی شا  گهی. مششونیدو 

 عادله باشه. دنیفرصتم واسه د نیآخر

 حد بده؟  ن یحالش تا ا ی عنی -

 رو باور کنم.  شیضیمر یه یقض  تونمینم  یمن حت نهیمشکل ا -

 بهت دروغ بگه؟  دی با یواسه چ ؟ یگیم  یدار یچ -

  نم یکردن؟ ا  بیو غر  بیعج  یهمه کارها   ن یا  یتا االن واسه چ  -

 مثل همون.
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درصد    هیفکر کن اگه    یول   یشک کن   یبه همه چ  یحق دار  -

باشه، چ فهم  ؟یهم حرفشون درست  غلط    دنیبعدم  و  درست 

  یمدارک پزشک یاز رسول بخوا  ی تونیراحته، م یلیحرفشون خ

 عادله رو برات بفرسته.

گذاشت و به جلو خم شد.    شی ران ها  یدو دستش رو رو  احسان

 اند. کم آورده یبود که حساب ییآدم ها هیحالتش شب

 اتفاقاً مدارکش رو هم برام فرستاد. _

 خب؟ _

 فقط درد بود و درد.  اشخنده

 تونم بهشون اعتماد کنم!  ی بازم نم _

 ان!؟احس _

 در هوا تکان داد.  یدست
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. مدام  خورهی. حالم داره از خودم بهم م تونم یرها، نم  شهینم  _

بازم    یول  دن،یعادله و رسول کم برام زحمت نکش  گمیبا خودم م

سخت  دهی فا  یب کش  یی هایاست.  تو  کار  یدیکه  هر    یو  با  که 

 . رهینم ادم یدومون کردن، 

به آنها    ی بار هر دو دست احسان را در دست گرفت. تکان  ن یا  رها

 داد.

م  یدار  _ ا  یکن  یاشتباه  جان.  همه    نیا  ه،یقض  نیاحسان 

  ی تونینداره. به نظر من فردا برو دنبال کارات. راحت م  یفیبالتکل

. اگه رسول راست گفته باشه یکن   ی دو هفته وقتت رو خال  ،یکی

بود،  .  مونهیواست نم  یمونیعمر پش  هیکه   اگر هم دروغ گفته 

و حال هر سه    شونینیب  یکه بعد از چند ماه م  نهیحداقلش ا

 .شهیتاتون بهتر م
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 گفت:  یشخندیاحسان چشم گرد کرد و با ن 

  د ی که با  ییتو روزا  ت؟یموقع  نی رها؟ کجا برم تو ا  ی گیم   یچ  _

بفهمم   نکهیکنار تو باشم، برم وردل رسول و عادله، فقط واسه ا

 دروغ؟ ایراست گفتن 

دلم.    ز یعز  ی فتادین  تیتا االن هم به خاطر من کم از کار و زندگ  _

ن تنها  حمستمیمنم  و  افسانه  تو    درضای.  که  هم  سرم  هستن. 

.  میهم صبح هم عصر کالس دار  گهید  یآموزشگاه گرمه. از هفته 

من و عماد هم، تموم شده است.    یهیروندن ندارم. قضوقت سر خا

 .ارهتوش ند یرینبودن تو تاث ایبودن 

  دونستمینم  د، یکه مدارک عادله به دستم رس  یراستش روز  -

گ  کاریچ مبودم  جیکنم.  دلم  رو   خواستی.  زودتر خودم  هرچه 

بگم.    یزیچ  شدیروم نم  یعنینگفتم    یزیبهش برسونم. بهت چ
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.  رمیبگ  ط یدرست شده فقط مونده بل  ی رفتم دنبال کارام. همه چ

م نه  دارم.  جنگ  خودم  با  لحظه  همون  روز،  همون    تونمیاز 

  ی لیازش بگذرم. خ  الیخیحرفشون رو باور کنم و نه جرات دارم ب

 ... یلیرها، خ جمیگ

را    یهمه پنهان کار  نیهم داشت. انتظار ا  هیگال  یرها کم  لبخند

 یکرد درکش کند. احسان همان کار  ینداشت. اما سع   از احسان

مادرش، انجام   یماریب  دنیزمان شن  یرا کرده بود که هر فرزند

ادهدیم کار  نی.  م  یپنهان  پا  توانستیرا  شرم    یبگذارد 

 اش. برادرانه 

. اگه واقعا اون جور  ریبگ طی. فردا برو بلزمیعز یکرد یکار خوب -

زودتر خودت رو بهش    د یباشه، باکه رسول گفته، حال عادله بد  

 تره.منم راحت الیخ یحور   نی. فکر من رو هم نکن. ایبرسون



 

1035 
 

بودن او    ی. انگار داشت جددی چشمان او چرخ  نیاحسان ب  نگاه 

بود. از رها    اشیقلب  یخواسته   گفتی. ظاهرا آنچه مدیسنجیرا م

ا نم  نیجز  انتظار  تنهارفتی هم  روزه  یی.  عذاب چند  به  را  اش 

. احسان حق داشت مادرش دادیم حیوجدان تا آخر عمرش ترج

 . ندیبب گرید کباریرا 

                       

 ؟یتنها بر یخوا ی م یمطمئن _

 ! گهیامضاست د هیکار کنم؟  یآره بابا، مگه قراره چ _

فرمان خم شد تا بهتر بتواند    ی. رودیافسانه خودش را جلو کش 

نشان    یعاد  یکه رها برا  ی. با وجود تالشندیرها را بب  یچهره 

تشخ داشت،  اوضاع  امکان    یبغض  صیدادن  لحظه  هر  که 

 بود، اصال سخت نبود.  دنشیترک
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 احسان بره.  یذاشتیکاش نم _

 کج کرد.   یاز هم دراند و لب یچشم رها

م  ؟یگیم  یدار  یچ  _ چن  شد یمگه  ازش    یتیوضع  نیتو هم 

 من؟ شیبخوام بمونه پ 

نه درست   ره، یبگ  طیبل  گهیتونست چند روز د  یآره، چرا نشه؟ م  _

 چند ساعت قبل دادگاه تو. 

تا    یممکنه حت  گفتیافسانه. رسول م  مهیعادله وخ  تیوضع  _

 . ارهی احسان هم دووم ن دنیرس

 ؟ یتو هم باور کرد _

نه مو داشت و نه ابرو. گوشت    دم، ی آره باور کردم، عادله رو د  _

وگرنه حتما    ندش،یبود. نذاشتم احسان بب  ختهیتنش هم کامل ر

 . شدیحالش بد م 



 

1037 
 

 باال انداخت.  یشانه ا افسانه

رو گفته   تیخدا کنه واقع  گمیطرف م   هیبگم. از    ی چ  دونمینم  _

نقشه  ا  یاباشن و  از طرف    یجورنیپشت  نباشه،  احسان  رفتن 

اونا رو به    گه ی. هر چقدر هم بگسوزهیم  دلم واسه احسان  گهید

ش به اونا  منکر عالقه  شهیعنوان پدر و مادر قبول نداره، بازم نم

 شد. 

احسان   یبد کرده باشن، برا  یحق داره، رسول و عادله به هرک   _

 .دنیکم زحمت نکش

 ست؟یدادگاه تو مگه ساعت ده ن _

 آره، همون موقع است.  _

 :  دیبه رو به رو پرس رهیافسانه همان طور خ 

 خواد؟ یم ی چ نجایا ن،یپس ا _
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به   نه،یکه دست به س دیرس یرد نگاه او را گرفت و به عماد  رها

بود و با پا به    نیزده بود. نگاهش به زم  هیتک  لشیکاپوت اتومب

و    کردی. اگر افسانه نبود از فرصت استفاده مزدیضربه م  نیزم

 ... فی اما ح زد،یم  دشید ریدل س کی

آنها آمده بود.    یاو به خانه  ییتنها  یشب قبل را به بهانه  افسانه

شان،  خاطرات خوب  ادیاحسان را با هم بدرقه کردند و تا صبح با  

آمدنش را نگفت و رها هم    یواقع   لیخوش گذراندند. افسانه دل

نفهم و خ  یدلشوره  دهیوانمود کرد،  از   یها  الیفکر  قبل  شب 

گاه  دارد.  را  رها  آوردن،   یخوشبخت  یادا  قاتاو  یطالق  در  را 

 زنده ماندن است. یراه برا نیبهتر

 م؟ یبرگرد ی،خوایم_
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م   دو  هر  بود.  برا  دانستندیساعت هشت صبح  به    یکه  آمدن 

ها  گذراندن ساعت  یبرا  یراه  د یزود است، اما با  یادیآموزشگاه ز

اکردندیم  دایپ  جا   نجا،ی.  م  یی تنها  که  وقت    یبهانه  شدیبود 

 باشد.  شانیکش

دادگاه    _ تو  حال  هر  به  بشم.  روبرو  باهاش  بهتره  نظرم  به  نه، 

 داشت.  یحرف مهم  د یشا نمش،یمجبورم بب

ا  از  قبل  و  دستگ  نکهیگفت  باشد،  جلودارش  را    رهیمنطقش 

  د، یچیپ   نگیافسانه که در پارک  لیبستن در اتومب  ی . صدادیکش

تک شد.  او  متوجه  اتومب  اشه یعماد  از  صاف    لشیرا  و  برداشت 

موزون و   یهارها بود. قدم  ی. نگاهش هم حاال به قدم ها ستادیا

  ش یها  بیج  یرا راه  ش. دو دستدی بار  یمحکم که متانت از آنها م 

  ی معروفش را گرفت. رها حت یبا یز یاز آن ژست ها یک یکرد و 
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انصاف فکر    ی او بکاهد. ب  یاز دل تنگ  ی آورد تا کم  یسر باال نم

 .کردیاو را هم نم یدل به تنگ آمده

 طرف من!  یایچه عجب، باالخره دوستت اجازه داد ب _

نداره، خودم تا االن دوست    یربط  چیاشتباه نکن، به افسانه ه  _

 نداشتم باهات تنها باشم. 

 بدونم چرا؟ شهیم _

 نه یس  ی بود. دستانش را رو  ستادهیاش ا  ی قدم  کیرها حاال در   

ا  پایچل راه  نیکرد،  برا  ی تنها  که  لرزش    یبود  کردن  پنهان 

 . دیرس یدستانش به نظرش م

 سالم.  _

 زد و گفت:  یلبخند عماد
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من رو    یخواستیبدونم چرا نم  شهیسالم رها خانوم، حاال م   _

 ؟ینیبب

زندگ   هیما    _ با هم  ا  می کرد  یسال  و جالب  که    نجاستیعماد 

کرده که    رییتغ  یحاال چ  م،یگفتن نداشت  یبرا  یحرف  وقتچیه

 ؟ ی کن یحرف زدن با من تلف م  یوقتت رو برا یدار

بزرگ پشت کلماتش مستتر بود. آنقدر   یجور دل شکستگ  کی

را  ش یبایاش گرفت. ژست ز دهیناد شد یو دردناک، که نم ظیغل

  یشانه ها  ید. دو دستش را روش  کیبه او نزد یبه هم زد و قدم

 زد.  یرها گذاشت. لبخند خجل

  دمت، ی سال ند  هی. من  یحق دار  ی بگ  یرها، هرچ  یحق دار  _

زن و    یهیمثل بق  مونیچیمن و تو ه  یدون یخودت هم م   یول

  یسقف زندگ  هی  ریبود و نه ز  یمون عادشوهرا نبود، نه ازدواج 
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که قرار بود به حل مشکل    میدوتا دوست بود  شتریکردن مون. ما ب

هم خبر نداشتم    صددر  هیمن    دونهی. خدا ممیکمک کن  گهیهمد

 ! یشیم تیتو اون خونه اذ یتو چقدر دار

  ن ییآمد. دستانش را پا  نییاز موضع سفت و سختش پا  یرها کم 

 : دیانداخت و پرس

رو عوض کنه؟ کمتر از دو ساعت    یحرفا قراره چ  نیاالن گفتن ا  _

 . شهیما تموم م نیب  یخطبه، همه چ هیبا  گه،ید

م  نجوریا  شهیم   _  تو  و  من  هم    م یتونینباشه،  کنار  هنوز هم 

 . میکن  یزندگ

 بدونم با کدوم نسبت؟  شهیوقت ماون _

  هیکه بخوام دنبال    نمیب  یمون نمتو نسبت االن  یمن مشکل  _

 بگردم!  دینسبت جد
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و  _   یحاال گفت  نیعماد. خودت هم  میهم  یکاره  چیتو ه  من 

خودمون   ل یمون دالتوافق دوستانه بوده. هر کدوم  کیمون  ازدواج 

ا واسه  داشت  نیرو  د  ی ول  م،یتوافق  واسه    یلیدل  چیه  گهیاالن 

 رابطه نمونده.  نیا یادامه 

که بتونه مارو   یزیچ  هی  ،یکار  کی  ،یحرف  هیبساز،    لیپس دل  _

 کنار هم نگه داره. 

 گفت:  یشخندیرها دو دستش را به دو طرف باز کرد و با ن 

با  _ اونم وقت  ن یا  دی چرا  بکنم،  ب  یکارو  از همه    شتریکه خودم 

 م؟رابطه نیمشتاق تموم شدن ا

 : د یسر خم کرد و عاجزانه نال عماد

 .  میدوباره از صفر شروع کن  میتون ینگو رها، ما م  یجورنیا _

 رابطه باشم؟  هینفر سوم  شمیمن حاضر م  یچرا فکر کرد _
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  نی. من و تو، دو طرف ایستی تو نفر سوم ن  ، یکن  ی اشتباه م  _

کامل    ، یبپرس  ی رو از هرک  نی . امیهست  یو قانون  یشرع   یرابطه 

 . دهیم حیبرات توض

رو هم از هر    نیتو بوده، ا  ی قبل از من، تو زندگ  ی لیخ  ینازل  _

 ! دهیم حیبپرسم کامل برام توض یک

 ؟ یدار نتیتو آست ی جواب هی گم،یم  یچرا من هرچ _

ست و  . بهونهستیو منطق پشتش ن  لیدل  یگ یم  یچون هرچ  _

 . هیتوج

  ایبهونه است    م،یخوام دوباره از صفر شروع کن  ی من م  نکهیا   _

 ه؟ یتوج
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  یدونفره  یبطه را  هیمون رو  رابطه   یکن  یم  یسع  یدار  نکهیا  _

  رشون یدور و برمون و تاث  یآدم ها  یهیو بق  یمطلق، نشون بد

 . هیهم بهونه است هم توج ،ینیبیرابطه رو نم نیا یرو

فرو کرد و تا جا داشت آنها را    ش یموها  انیعماد دستانش را م 

کش عقب  مدیبه  پا  و  دست  چه  هر  م  شتریب  زد،ی.  .  رفتیفرو 

اش، قصد خشک شدن هم نداشت. نفسش را که    یباتالق زندگ 

  یی آه پشت هم، درونش دفن شده بود. آه ها  ی فرستاد کل  رونیب

 .دیطلبیعمر زمان م  کی شاندنیکه کش

من به خواستت احترام    یراحت  ینجوریباشه رها، باشه. اگه تو ا  _

  یتموم اومده بودم تو رو راض  یالی. راستش من با خوش خذارمیم

. فکر کردم  اوردمیم رو هم با خودم نشناسنامه  ،ی کنم باهام بمون

 . یرو گرفت متیظاهراً تو تصم ی ول شه،یالزم نم
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 کار واسه هر دو نفرمونه. نیبهتر نیآره، به نظرم ا  _

 ! د یواسه تو، شا _

 یقدم عقب گذاشت. دو دستش را رو  یتلخ گفت و با تلخند 

. چه خوش باورانه به  دیچرخ  لشیشرد و به طرف اتومبسرش ف

وعده ز  یزندگ  یخودش  کل  کی  ری دوباره،  با  و    ی سقف،  عشق 

  ش، یکاخ آرزوها  یهارانهیعالقه، با رها را داده بود و حاال انگار بار و

 . کردیم ینیاش سنگشانه یرو

  قا یکه دق  یبلند  یشاس  نیماش  دنی با د  د،یخانه که رس  یجلو

 نی. تا همدیکش  یپارک شده بود، آه پر حسرت  نگیپارک  یروبرو

را با مدل باالتر    هال یاتومب  نیاز هم  یکیخودش    ش،یچند وقت پ 

.  دیکشیو آه م   کردیاز دور نگاهشان م  د یداشت، اما حاال تنها با

ا ف  نکهیبدون  پشت  که  راننده  بخواهد    رماناز  بود  نشسته 
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  یشد. راننده  اده یپارک کرد و پ   یارا جابجا کند، گوشه  لشیاتومب

ز  یشاس به    با،یبلند  بود.  تلفن همراهش  با  کار  مشغول  سخت 

تکان داد،    شیکه به تاسف برا  یمتوجه او و سر  یکه حت  یطور

اش را بردارد تا به قرارش با رها  زودتر شناسنامه   خواستینشد. م

  ی به زندگ  دیدن، نبود. با برسد. ظاهرا قسمت آن دو، کنار هم مان

به بعد روزگار    نیاز ا  د ی. شا کردیم  یشتریتوجه ب  ی خودش و نازل

 . دادیخوشش را نشانشان م یرو

 نکه یبود که با وجود ا  یتر، دخترش مشغول با پسرآن طرف  یکم

ا  نشانیب  ینسبت خون  چیه او وابسته   دایروزها شد   نی نبود،  به 

 شده و مورد اعتمادش بود. 

دار  نایآدر  یول  - نظرم  م   یبه  ایکنیاشتباه  ممکنه   نی.  سفر 

  شه،یبرگشت نداشته باشه. بابات اگه بفهمه سامان مزاحمت م

م ادبش  د   یول  کنهیخودش  ساعت  چند  و    اد یب  گهیاگه  خونه 
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. خودت هزار شهیداغون م  ست،یش ناز زن و بچه  یخبر  نهیبب

 به تو داره.   یاچه عالقه یبهم گفت بار

نداره. امروز وقت    یروزا اصال حال خوش  ن یاالن نه سپهر، بابا ا  -

چقدر رها    دونمیدادگاه دارن. قراره از رها جدا بشه. من خوب م

به خاطر   یکنه ول ی باهاش زندگ خوادیرو دوست داره و دلش م

م، بهتر بتونه اگه من هم با مامان بر  د ی. شا گذرهیمن از خودش م

بابا    صحبتو با رها    رهیبگ  میتصم عمر به خاطر من و    هیکنه. 

بار هم که شده    هیخودش گذشته. وقتشه    یهامامان از خواسته 

 . ادیبا دل خودش راه ب

 . دیکش یقینفس عم سپهر
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است.    دهیفا یب   زنم،یباهات حرف م  یبگم؟ من که هرچ  یچ  -

وقت م  یمطمئنم  ناراحت  از دستت  برگرده،  . کاش  شهیاحسان 

 .ی کردیم  یالاقل باهاش خداحافظ

 بود. یاراد ریغ  نایآدر تلخند

م اصال خوب برگرده. حال عمه  گهیاحسان هم د  کنمیفکر نم  -

دکترا جوابش کردن. عمو رسول    دم یکه من شن  یی. تا جاستین

کارا تمام  احسان د  یهم  داده.  انجام  رو  دل    نجایا  گهی اقامتش 

 نداره که بخواد برگرده.  یخوش

 .ذارهیوقت خواهرش رو تنها نم چیاحسان ه ،ی کنیاشتباه م  -

رو من از    ن ی. اگذرهیآره خوب، احسان به خاطر رها از همه م  -

 . دونمیهمه بهتر م

 واسه ساعت چنده؟  طتیبل -
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 . ازدهی فکر کنم  -

بابات خداحافظ  یخوایواقعا نم  -   ن یا  ستیحقش ن  ؟ی کن  یبا 

 .یتنهاش بذار یجور 

 . دیچک نایچشم آدر یاز گوشه یاشک قطره

هم از   یشتریکار ب  یول  ستی نبوده و ن  زایچ  ی لیحق بابام خ  -

برگرده. به زور هم    مشی. مامانم محاله از تصمادیدست من برنم

رو   نامهتیبابا رضا نکهی. تا قبل ابرهیکه شده من رو با خودش م

  الم یرفتنمون بود. حاال حداقل خ یقاچاق  یامضا کنه، دنبال کارا

قانون م   ی راحته  زنگ  میکنیسفر  فرودگاه خودم  تو  بابا هم  به   .

  ش،یکه نبودن من تو زندگ شهی.خودش کم کم متوجه مزنمیم

  د ی. شا کنمیم  یو باز کنارش زندگ  گردمیروز برم  هیه.  به نفعش

 . ستیاز سامان و مزاحمتاش ن یخبر گهیکه بدونم د یروز



 

1051 
 

 برقرار شد. نشانیسکوت ب یالحطه 

درسته،  ی کنیرو بکن که فکر م  یبار هم کار ن یا نا،یباشه آدر -

 هیمن گوش به زنگم. فقط کاف  یبدون هروقت کمک خواست یول

 تا خودم رو برسونم.  یاشاره کن

ا  نایآدر  یهالب  یرو  یمهربان  لبخند ب  نینشست.  از    شتریپسر 

 خرج کرده بود.  یاو برادرانگ یبرا تشیظرف

  دوارمی. امره ینم  ادمیوقت محبتات    چیسپهر جان، ه  دونم یم  -

 برسه که بتونم جبران کنم. یروز

من   ؟یو کشک چ  یت رو بابا. جبران چجمع کن کاسه کوزه  -

م م  کنمیهرکار  خودم  دل  خواهرم کنمیواسه  مثل  برام  تو   .

 . یمونیم

 مثل تو دارم. یکه برادر امیمن دختر خوشبخت  ،یلطف دار -
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. برو  هیبه گر  نمیوسط بش  نیکم مونده هم   نا، یآدر  گهیبسه د   -

  دات یفرودگاه به من زنگ بزن تا پ   یدیرو جمع کن. رس  لتیوسا

 . کنم

 . گهی د یاینه، نه فرودگاه ن -

از    المیخ  ، ینش  مای. من تا سوار هواپ گهی د  امی نه، نه. فرودگاه م  -

 . شهی رفتنت و راحت شدنت از شر سامان راحت نم

 .یخوب یلیممنون سپهر، تو خ -

فهم  ، یاوک  - باالخره  که  با  یدیخوبه  حاال    ی خداحافظ  ه ی. 

 چرت بزنم. هی خوامیخوشحالم کن، م

 باهات بد صحبت کنم.  شهیادب، حقته هم ی ب -
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خودمون. احساسات در کردن نه به    ینایآدر  یحاال شد  ول،یا  -

  یو گربه تو سر و کله  مثل سگ  شهیهم  دی نه به من. با  اد، یتو م

 . م یهم بزن

.  آمدینم  یگرید  یصدا  ق،یز چند نفس عمخط ج  یآن سو  از

اخ  نیا  کینزد  یرابطه  دانستند،یم  شانیهردو وقت    ر،یچند 

از    یارابطه  د ی . شابه وجود آورده است  یجور وابستگ  کی  نشانیب

 . ییسر تنها

 گه؟یاز تو راحت باشه د الم یخ نایآدر -

  گم، یبشه اول از همه به تو م  یراحت. هرچ  التیآره، آره. خ  -

 مطمئن باش. 

 .نمتیبی. تو فرودگاه مبرو به کارت برس زم،یباشه عز -
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باهات    ی بهت زحمت بدم ول   خوامینم  - دوست دارم رو در رو 

. شهیخودت و حرفات تنگ م  یدلم برا  یلیکنم. خ  یخداحافظ

 . بردمتیبا خودم م  شدیکاش م 

نه، سر فصل کوچ    ا ی .  امیمنم باهات م  ،یچمدون بزرگ اگه دار  -

 . زنم یسر بهت م هیها  با پرنده

 ی. برو بخواب، دارگم یمن که حسم رو بهت م  فیزهرمار، ح  -

 . یدیمن م لیچرت و پرت تحو یاز خستگ

عز  - باش،  زمیباشه  خودت  مواظب  بازم  دارم.  دوستت  منم   .

 .نمتیبیم

خداحافظ  نایآدر کرد.   یگوش  یآرام  ی با  قطع  با    نیا  را  پسر 

  ی اش کرده بود. مدتشرمنده  یحساب   اشیتمام نشدن  یهاتیحما

بود طرحش شروع شده و مجبور بود رفت و آمد کند. اول قرار 
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  د یایبه شهرستان برود و دو هفته به تهران ب  انیبود دو هفته در م

طور   نیپدرش و همسر او و هم  یبرا  اشیاما مزاحمت احتمال

  ش یهافتیسامان، باعث شده بود که ش  یتمام نشدن   یهامزاحمت 

هفته پشت سر هم شب کار بماند و فقط    کیرا فشرده بردارد و  

برود. روز هشتم هم  اشیپدر یچند ساعت خواب به خانه  یبرا

تا زودتر به تهران   رساندیخودش را به فرودگاه م  مارستانیاز ب

اتفاق از  برا  که ممکن  ی برسد. ترس  آرام و    فتد، یب  نایآدر  یبود 

 . آوردیاز آن را تاب نم شتریقرارش را گرفته بود. ب

                       

  زدیسر و صدا وارد شد. حدس م   ی ساختمان را باز کرد و ب  در

را    شیها . کفشیخانه باشد و نه نازل  نایساعت از روز نه آدر  نیا

شده    دهیبزرگ چ  یهاچمدان   دنیشد. از د  ییرایکند و وارد پذ

که به خاطر داشت نه    یی. تا جادیباال پر  ش یابروها  ،ییرایکنار پذ 
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بود.    هایزود  نیبه ا  یدر راه داشتند و نه قرار مسافرت  یمسافر

 . آمد یشان ماز اتاق خواب ینازل یصحبت و خنده یصدا

  ی. الزدیغلط م  نجایا  ییزهایچ   کینوک پا وارد راهرو شد.    یرو

و    ستادهینامناسب وسط اتاق ا  یتیبا وضع  یدر اتاق باز بود. نازل

  ش یگرفته بود. ناز صدا  شیرا روبرو  یایلباس خواب نازک مشک

 بود. شتریب شهیاز هم

واسه فردا شب،    دم یچه دلبره. خر  ن یرو نگاه سروش، بب  ن یا  -

حساب  خوامیم و  دلبر  ی درست  با   یبرات  فرق    ی بفهم  د یکنم. 

 !هیچ تیزن پاپتبا اون  ینازل

م  ش یهاگوش جا دیکشیسوت   اش نه یس  یقفسه  یرو  یی. 

اوسوختیم ا  یی.  روبرو  نیکه  عور،  و  لخت    یصفحه   یطور 

واضح    ش یاما صدا  د یدیرا نم  رشیکه تصو  ی مرد  یتاب، برالپ



 

1057 
 

همسر او باشد.   توانستینم کرد،یم یطناز دیرسیبه گوشش م

او   رهمس  یموقتش، مهم نبود. در هر صورت نازل  ای  یحاال دائم

 .شدیمحسوب م

وضع  ن یا  - وقت  ؟ینازل  هیچه  نگفتم  بهت  تماس    ی مگه  من  با 

حساس    ی کاف  یبه اندازه  الیمثل آدم لباس بپوش؟ ل  یریگیم

 و باز حالش بد بشه. نهیبب تیوضع نیتو رو تو ا خوامیشده. نم 

 غیج  یپرتاب کرد. صدا  یلباس خواب را مچاله و به سمت  ینازل

 مانندش تا مغز عماد رفت.  

. من  یکنیم  ال یل  ال، یل  ی ه  گم یمن م   یسروش. هرچ  گهیبسه د   -

فدا کردم. اون وقت تو حاضر   اقتیلیب  یرو به خاطر تو  میزندگ

 .یاریدوست داشتن رو درب یادا یحت یستین
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من که هزار بار بهت   ؟یرو خراب کن  تیمگه من گفتم زندگ  -

هات. گفتم از من واسه تو شوهر  گفتم بچسب به شوهرت و بچه 

ازش بگذرم.    ستمیعاشق زنم شدم و حاضر ن  گهی. گفتم دادیدرنم

به همه  یپشت پا زد ،ی میعشق قد هیکه به خاطر  یتو بود نیا

  ال یمن. ل  ی ندگرو ز  یو خراب شد  نجایا  ی اومد  ی و پاشد  یچ

از ترس    کنهیمن رو باور نداره. فکر م   یحرفا  گه یهه دچند ما 

  دونهیکه دوستش دارم. نم  خونمیمدام تو گوشش م  شه یمهر

همه رو نابود    یطرفه، زندگ   کی که به خاطر عشق    یتو بود  نیا

 .یکرد

  رفت یم  جیسرد و چسبنده. سرش گ  یعرق بود. عرق  سیخ  تنش

 و حالت تهوع به جانش افتاده بود. 

رو    یزندگ   نیعمر به عشق تو، ا  هیسروش. من    ینامرد  یلیخ  -

به خ ا  دنیرس  الیتحمل کردم.  با  تو،  سر    ی پاپت  یپسره  نیبه 
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  هیکه    یعاشق همون دختر  ؟ی کردم. حاال واسه من عاشق شد

 به زور بهت چسبوندنش؟  یبهم گفت هیروز با گر

عاشق شدم.   - آره  زن  آره،  عاشق  زنم شدم.  که هجده    ی عاشق 

  م یزندگ  یای. هجده ساله با تمام سختدهیساله به هر سازم رقص

ا ول  نیساخته.  گفتم  بهت  بار  دار  یرو هم هزار  عادت  به    یتو 

خودت از   یهابه خاطر خواسته   یگرفتن آدما. عادت دار  دهیناد

از دست نده، گفتم    و. من بهت گفتم اون پسر ری همه رد بش  یرو

اون نم  کس چیه از خ  تونهیمثل  م هم  بچه  ریخوشبختت کنه. 

  نیبود. بب  دهی فایب  یخوش باشه ول  تیگذشتم تا تو دلت به زندگ

که دو سه ساعت کمتر به پروازت مونده، با    یحاال، درست وقت

ا  یمن تماس گرفت تن و بدن خودت رو بهم نشون   ینجوریتا 

.  سوزهیهم م  چارهیدلم واسه اون پسر ب  ،ی نازل  یضی. تو مریبد
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با    د ی. شا گفتمیرو بهش م   زیکاش جرئتش رو داشتم و همه چ

 . گرفتیسر و سامون م کم یگوه منم   یزندگ دنم،یبخش

و حماقت   یسادگ ی. براسوختیخودش م یخودش هم برا دل

  ش ینثار عروسک روبرو  وقفهیکه ب   یعشق  یاز حدش و برا  شیب

تند تند باال    اشنه یس  یکرده و فقط نفرت درو کرده بود. قفسه 

بود. مغزش    ده ی. درد حاال تا دست چپش هم رسشد یم  نییو پا

م  گنالیس ساطع  جلوگ  کردی خطر  قصد  او  افتادن   از  یریاما 

 ته خط باشد.  نجایا شدیاتفاقات بدتر را نداشت. کاش م 

  ش یلباس بود. صدا  ندی. انگار مشغول پوشدید ینم  گریرا د  ینازل

 . دیرسیمبهم به گوش م یهم کم

دار  - م  نایا  یحاال  موقع که   ی آقا  یگیرو  اون  جوونمرد؟ چرا 

  ی دلت واسه بچگ  شد،یتر مبزرگ و بزرگ  یت تو شکمم ه بچه 
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  یخوندیتو گوشم م  یکه ه  یتو نبود  نیعماد نسوخت؟ مگه ا

رو   شهیپسر من رو لو داده و من مجبور شدم دختر همسا  نیا

  ش یآزما  یتاوان بده؟ مگه خود احمقت وقت  د یعقد کنم، پس با 

اگه    یواسه انتقامه؟ گفت  هیوقت خوب  یمثبت شد، نگفت  میباردار

  یب  خورنیکه به سرش قسم م  یتو اون مخل، همه بفهمن کس

 هه؟ یتنب  نیتربراش بزرگ  ده،یدختر خواب  هیبا    ت،یعقد و محرم

حاال که من هجده    ؟یاومده عذاب وجدان داشته باش  ادتیحاال  

ش سر کردم؟ حاال  شوهرم، تو خونه  زسال از عمرم رو با نفرت ا

  اد،یو اگه داره با من م  دونهیکه دخترت اون رو پدر خودش م 

.  شناختمتیراحت باباشه؟ کاش زودتر م  ی فقط به عشق زندگ

تو،  یعاشق زنت شد  شدیم  تیکاش زودتر حال . من به خاطر 

توئه    شیپ   امیول کردم تا ب  دهی کردم. پسرم رو ند  یم رو قربونبچه 

تو چیب اون وقت  مثل    ؟یکرد  کاریمعرفت.  ماه  انگل    هیچند 
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  ضیکه حواسم به قلب مر  ی. مدام بهم تذکر دادیباهام رفتار کرد

گذاشت شرط  هم  آخرش  باشه.  بهت    یزنت  رو  دخترت  که 

 تو داشته باشم.  ی از زندگ یسهم هیمنم   دیتا شا  برگردونم

 خواست یهم دلش نم  د ی. شا د یفهمیرا نم  دیشنیآنچه م   یمعن

  یشنونده باشد. دستش را رو  توانستینم  گری شان کند. ددرک

ا از  تا حالش  وحشتناک به هم نخورد.   شی نما  نیلبانش فشرد 

از سقوط به در گرفت. در کامل    یریجلوگ  یرا برا  گرشیدست د

  ی نازل  یدهیو ترس  دزانوانش فرود آمد. نگاه گر  یباز شد و او رو

جز   به  او  از  برگشت،  طرفش  ه  کی به  کشنده،    یباق   چیخشم 

 . زدیم رونیآتش ب یها شراره  ش یهانمانده بود. از چشم

 بود؟  ی چ یصدا ؟یشد نازل یچ -
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نام او   یلبان لرزانش به سخت نیعقب گذاشت و از ب ی قدم ینازل

صدا  رونیب ب  یآمد.  و  کم  حاال  که  مردک    ادش ی به    ش یآن 

تازه  آورد،یم پاها  یاجان  آوردن  دیبخش  ش یبه  . حاال وقت کم 

اش  هجده سال عمر تلف شده فیکه تکل  ینبود. حداقل نه تا وقت

 . شدیمعلوم نم

  داد ی. داشت جان مستادیسر پا ا  یبه زانو گرفت و به سخت  دست

.  اوردیمسلم کم ب طانیش نیا ی جلو  خواستیدلش نم چیه یول

چند ساله را که حاصل    نیا  یهایتمام سخت  خواستیدلش م

 .اوردیجا باال ب نیبا او بود، هم  یزندگ

 چه خبره؟ نجایا -

 شرتی. ت دیرا از او گرفت و به سمتش چرخ  اشدهینگاه نرس  ینازل

 ط، یشلش را زود تن زد. مسلط شدن به خودش در آن شرا  قهی
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  یهمه نقش باز  یعمر برا  کی که    یی او  یآسان نبود اما نه برا

ها  گذاشت و همانطور که آن   شی موها  ری. دو دستش را زکردیم

 .دیعماد چرخ طرف به  د،یکشیم رونیرا از داخل لباسش ب

 ؟ یاومد یتو ک   زم،یعز ستین یر خاصخب -

. تا کجا قرار زدیم  رونیعماد داشت آتش ب  ینیب  یهاسوراخ   از

 بخورد. یبود باز

 ف؟یکث یباز نیا یکجا  ؟ی نازل تمیزندگ یمن کجا -

 یاکهی  یاش درد بود و درد و درد. نازلخشم نداشت. همه  شیصدا

.  آمدی. صدا از آن طرف خط هم نمعقب رفت  یخورد و باز قدم

 .ستیبود اوضاع روبراه ن  دهیانگار سروش هم فهم

 عماد.   دمیم حیبرات توض -



 

1065 
 

 اش نه یس  ی. نفسش بند رفت. دستش را به قفسهدیکش  ر یت  قلبش

شرّه کرد. پلک    اشیشانیگرفت و محکم فشرد. عرق از دو طرف پ 

 .ستادیبر هم فشرد اما باز هم سر پا ا

که   یجور  هیبهم بده.    یدرست و حساب  حیتوض  هیمنتظرم.    -

 افتاده بودم.  ریگ یامسخره یعمر تو چه باز هیبفهمم 

راه   گریبود. د  دهیچسب  واریباز هم عقب رفت. پشتش به د  ینازل

ا  یفرار ته خط  نجاینداشت.  آرزو م  یهمان    چ یه  کرد یبود که 

 وقت نرسد. 

 بره. شیپ  ینجوریا یچیقرار نبود ه -

  ؟ یقرار گذاشت  یبا ک   ؟یگذاشت  یقرار  نیهمچ  یاز ک  ؟یتا ک  -

شدن    یکه حقم قربان   نیدیرس  جهینت  نیبود که به ا  یگناه من چ

پسرعموت به زور رفت   دمید  نکهیفقط واسه ا  فه؟یکث  یباز  نیتو ا
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زورت    دم؟یدخترش رو شن  غیج   یو صدا  مونهیهمسا  یتو خونه 

پسرعمو که  دخ  یاومد  شد  مجبور  بهش    یترنامردت،  که  رو 

 تجاوز کرده بود، عقد کنه؟ 

 ادته؟ ی  یپس همه چ -

پسرعموت   یفیبه کث  ی آدم  می. مگه چند بار تو زندگادمهیآره    _

 !رمیکه بخوام فراموش کنم. البته اگه از خودت فاکتور بگ  دمید

گوشش   یعمر تو  کیگفت. چرا    شخندیآخرش را با ن  یجمله 

گر مردها  که  بودند  دلش    کنند؟ینم  هیخوانده  او  که  حاال 

  یها  ی اش هاخودش را بغل کند و به حال عمر رفته  خواستیم

 پاسخگو بود؟ یچه کس د، یبگر

 من بود؟  یکه اون پسر، پسرعمو یدونستیم  نمیپس ا -
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انزجار به خود  را به دو طرف تکان داد. چهره  سرش اش حالت 

 گرفته بود.  

ا  - د  نینه،  فهمدونستمینم  گهی رو  االن  خودت  لطف  به   دمی. 

داشته، همون ح  هیکه زنم    یمرد بهش  به   هیوونیعمر دل  که 

 مظلوم تجاوز کرد. شهیهم یالیل

ا  - شو،  ل  نیخفه  خورد  قسم  سروش  کرد،  تجاوز  نگو   الیقدر 

 . خواستیرو م  نیخودش هم ا

 زد. یشخندی. ندیتاب گچرخخاموش لپ یعماد به صفحه سر

 ی که چجور   دمشی . من ددمیرو من شن   الیل  دادیداد و ب  یصدا  -

پسرعموت داشت لباساش رو به زور   دمیرس  ی. وقتکردیتقال م

موقع رساوردیدرم به  اون زمان  آقا سروشتون،   یول   دمی.  ظاهرا 

 بود.  دهیقبال به مراد دلش رس
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 ! ؟ یگیدروغ م یدار -

 . دی جان نداشت. ناباورانه نال گریهم د   ینازل یصدا

ازم نمونده که    یزیواسه دروغ گفتن دارم؟ چ  یلیبه نظرت دل  -

 د؟ یهمه سال انتقامت طول کش نیاز دست بدم. فقط بگو چرا ا

 زد. نگاهش مملو از نفرت بود. یشخندین ینازل

ازم گرفت  - رو  بچگیتو سروش  از  بودم.  عاشقش    ی سع  ی . من 

نزد  کردمیم راض  کیبهش  بابام  ازدواج    شد ینم  یبشم.  باهم 

هم نداشت.    یخوب  یبزرگتر بود. سابقه  یلی. سروش از من خمیکن

. خواستمشیواسه من مهم نبود. من م  یدختر بازه ول   گفتیم

بشم.    کیزدگرفتم خودم بهش ن  میکه بود، تصم  یدر هر وضع

ثروت درست   هی  د،یرسیسروش هم از خداش بود. اگه به من م

خبر   نکهیخوب بود. تا ا  ی. همه چآوردیهم به چنگ م  یو حساب
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دست    هی  یهیسروش رو گرفتن و مجبورش کردن با مهر  دیرس

  یهااز نگهبان  یکیرو عقد کنه. دختر    ی دختر پاپت  هیپاش،    هیو  

شد. گفت    وونهید  د،یگوش بابام رس  هب  یبابام بود. وقت  یکارخونه 

با  یهرجور سروش  م  دیهست  فقط  بره.  کشور   خواست یاز 

از من دورش کنه.    خواستیهم م  د یرو پاک کنه. شا  شییآبرویب

 خوب از سروش دارم.   ی لیخ یادگاری هیخبر نداشت من 

او را قطع کرد. جانش داشت باال    یسخنران  ، یخسته و عصب  عماد

  نیتا زم  یزیچ  دانست ی. خوب مدی دی. چشمانش تار م آمدیم

 .دیفهمیرا م زیزودتر همه چ د یشدنش نمانده است. با ریگ

 داستانت بودم؟ یمن کجا -

 کج کرد و با تمسخر پاسخ داد:  ی لب ینازل
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  ی بدون  خوادیدلت نم  ی. راستزمیعز  ی داستانم  ی تو نقش اصل  -

 ه؟ یمن از سروش چ یادگاری

 داد:  ی را تکان انگشتش

 !هینه چ هیبگم ک د یالبته با -

زد و   نهیدست به س  یکرد و سر تکان داد. نازل  زیچشم ر  عماد

 به خود گرفت.  یالیخیژست ب

  نا، ی. پدر آدریکه عمرت رو پاش گذاشت یهمون دختر نا،یآدر -

 سروشه. 

که دردش،    دیکش  ریش چنان تزنده نبود. قلب   گری شد. او د  تمام

زانوانش سقوط کرد و به جلو خم شد.    یاو را به زانو درآورد. رو

  گریهم د   اشنه یس  یدردناک قفسه  ینقطه  یفشردن دستش رو

را شکافته بودند. به   اشنه یس  یکارساز نبود. انگار پوست قفسه 
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ال  یسخت از  و  گرفت  باال  به بسته   مهین  انچشم  یسر  اش 

 . ستینگر ایزن دن نیمنفورتر

 ؟ یگی... دروغ م یدا... دار -

که از دستش ساخته نبود،    یاز او و کار   الش یکه انگار خ  ینازل

آمد. دستانش را به دو طرف باز    شیراحت شده بود، چند قدم پ 

 کرد.

عمر با دروغ    هیواسه دروغ گفتن ندارم.    لیدل  گهیمنم مثل تو د  -

که روبروت واستم و بهت    نجاینرسم. به ا  نجا یکردم که به ا  ی زندگ

  ی. بعضسوختیدلم به حالت م  تیوقتا به خاطر سادگ  یبگم بعض

. مثل  ی ریبم  خواستیکه دلم م  شدمیوقتا اون قدر ازت متنفر م

با تو ازدواج   دی با  ایکفش که    ه یتو    کردکه بابام پاش رو    یموقع

بخش  یهرچ  ا ی کنم   م   ده،یبه سروش  تو    ره یگیازش  رو  اون  و 
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غر وقتکنهیم   سرپناهیب  بیمملکت  مثل  فهم  ی.  بابام    دم،یکه 

بخش تو  به  رو  اموالش  م  ده یتمام  اونجور که خودت   ،یخوایتا 

  یکه برا  ی . مثل وقتشیبه دستم برسون  یهروقت صالح دونست

اثر    ی عل امضا و دزدکاموال خودم، مجبور به ج  نداشت گرفتن 

 انگشتت شدم.

 ... خبر نداشتم. یچیمن... من از ه -

واسه    امیب  دمیکوبیهمه راه نم  نیکه ا  ی. اگه خبر داشتدونم یم  -

 .مه یپس گرفتن ارث

 ... دختر سروشه، پس اون شب نایاگه... اگه آدر -

 . ی طانیبلند و ش  د،ی خند ینازل

 خودم؟ ل یاونم با م یدیخوابتو واقعا باورت شد با من  -

 و با نفرت ادامه داد: د یدر هم کش چهره
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م هم قبول نداشتم چه  خونه  یمن، تو و امثال تو رو به دربون  -

  ارت یبخوام واست دل بلرزونم و خودم رو در اخت  نکهیبرسه به ا

 بذارم.

آورد    نییبود. سرش را آن قدر پا  دهیبه اوج خودش رس  گرید  درد

  یباز هم جلو آمد. چرخ  ی. نازلدیچسب  نیبه زم  اشیشانیکه پ 

 دور او زد. 

شده،    ریگ  نیمعروف زم  یکلهیشده؟ عماد ب  یچ  نیاوه، اوه. بب  -

 آره؟!

کش  گرید  عماد نفس  نداشت  دنیجان  در هم  را  توانش  تمام   .

 را خوب بشنود.  هادهیبود تا نشن ختهیر شیهاگوش

حقته دم   کنم یکر مف  یولت کنم و برم ول  خوادیدلم م   یلیخ  -

واسه   یبه سرت اومده. اون شب تو اون مهمون  یچ  یمرگ بفهم
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.  خوردیهجده ساله نم  یپسر بچه  هیبه    کلتی. هدمتیبار د  نیاول

کنه تا با هم به    یاز دوستام تونسته بود دوست تو رو راض  یکی

  یی نداشتن قراره چه بال خبرشون کدوم چی. هنیا یب یمهمون نیا

ب همساارمیسرت  پسر  م  تونهی.  و    کرد یفکر  شدم  عاشقت 

باهات ازدواج کنم. ساده بود، مثل خودت. ساده    خوامیم  ینجوریا

احمق  پاستورو  تو  بود  ترزهی.  اون  م  یاز  رو  فکرش  .  کردمیکه 

بود    گارینخ س  هیته خالفت    ،یزد یهم نم  ی دنیلب به نوش  یحت

. چند  سوختیتوشه. دلم برات م  ی چ  یدیهمکه خودت هم نف

  ،یداریتو حالت خواب و ب  یوقت  یبشم ول   التیخیبار خواستم ب

  ی دون ی. تو هم م ی تو هم عاشق  دمیفهم  ،یزدیمدام رها رو صدا م

.  یدیکشیتو هم مثل من زجر م  د یچقدر سخته. با  یدرد دور

وقت بعد  من د  ی چند ساعت  کنار  عور  و  لخت  رو    ، یدی خودت 

بود. حق هم داشت  یدن ید  تچهره  اومده  بند  زبونت  . کم  یبود. 
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پسر  افتاده ین  یاتفاق پاک  یبود  یبود.  به  همه  قسم    شیکه 

تو  خوردنیم ر  یشب همه  هی.  هم  به  بهت  نسبت  .  ختیباورا 

به خودت فکر   نکهیهات افتاد. اون موقع هم قبل اکه شونه دمید

رها، رها، رها.    یا: ویو گفت  تی شونیتو پ   یدیچند بار کوب  ،یکن

عمر،    هیشد. من    میحسود  شناختمشیکه نم  ییراستش به رها

  ی کرده ول   انتیبودم که خبر داشتم چند بار بهم خ یعاشق مرد

.  یکرد  کاریچ  دیفهمینم  یکه حت  یرو داشت  ییرها  یتو، غصه

ذوق و شوق به سروش خبر   ی با کل باردارم،    دمیکه فهم  یروز

سقطش کنم. بعد هم نقشه   واستراحت ازم خ  یلیخ  یدادم ول

کار   نیبه ا  ی. من راضرمیبا رو کردن بچه ازت انتقام بگ  دیکش

. بابا از حال  شدیم  ی انتقام کس  یلهیوس  دی من نبا  ینبودم. بچه

 یشد. از شانس خوشم همون روزا، رگ مردانگ  هیبدم متوجه قض

 !یتو باد کرده بود و مدام دنبالم بود
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 زانو نشست. یباز عماد رو مهیچشمان ن یکج کرد و جلو یلب

بابام، بچه رو از تو    یاحمق، خودت، باعث شد  یتو  ، ینیبیم   -

  ت،یمردونگ  یحرف من رو گوش نده. خودت با ادا  یبدونه و حت

 .یکشوند نجایرو به ا مونیزندگ

گوش  یصدا ا  اشیزنگ  پا  سر  شد،  بلند  به سمت    ستادیکه  و 

را در دست گرفت و آن را رو به عماد تکان    یتخت رفت. گوش

 داد.

  ، یدیرو دم در د  نشیبابام. حتما ماش  لیوک  گانه،یشا  ن،یبب  -

احمق حواسش به کجا بوده که به من خبر اومدنت   دونمیفقط نم

رو نداد. منتظر منه. قراره ما رو برسونه فرودگاه. من و دخترم رو.  

 برسونمش به باباش.  د یبا

 تخت پرت کرد.  یرا قطع و آن را رو یگوش یصدا
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عمر   یراست  - به خاطر  باباش چقدر ممنونته  که   یبهت گفتم 

 ؟ یدخترش گذاشت یپا

  سیخ  س یدندان برد. صورتش حاال خ  ریرا ز  نشییلب پا   عماد

  ی آن حاصل اشک  یسیبود اما نه از عرق سرد و چسبناک تنش، خ

 . ختیریوقفه از چشمانش م  ی بود که ب

از کنار عماد    شیهالباس  دنیتند تند مشغول  پوش  ینازل شد. 

 زد:  اد یدر باز اتاق فر  یگذشت و از ال

 . میزود باش، وقت ندار نا، یبدو آدر -

 را هم بردارد. فشی به اتاق برگشت تا شال و ک  دوباره

گاه    یبود به دعواها  یپشت در اتاقش کز کرده بود. عمر  نایآدر

مواقع،    نیکه در ا  دانستیپدر و مادرش عادت داشت. م  گاهیو ب

  ی دهیصدا، در اتاقش بماند. انگشتان بلند و کش  یآرام و ب   د یبا
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پ   بدجور  ، ینازل مهارت داشت. صدا  چاندنیدر  تنش،    یگوشت 

عمرش بود.    یصدا  نیرتخراش آن لحظه در نظرش گوش   ینازل

. عماد  نبود  بیعج  د،یرسیاز عماد به گوش نم  ییصدا  چیه  نکهیا

را باال    شی صدا  ،ینازل  یهایحرمتیو ب  هایمقابل هتاک  وقتچیه

 . دادیو گوش م انداختیم  نیی. سر پابردینم

دخترش باخبر بود و    یشکننده  یهیاز روح  یبهتر از هرکس  او

به آن وارد کند. با همان دست و    یاخدشه  یکس  دادیاجازه نم

چمدان کوچکش را گرفت و از اتاق خارج شد.    یلرزان دسته  یپا

 آمد.  رونیهم باز شد و او ب یهمان دم، در اتاق نازل

که صدا ازت    یدمر  یبه سالمت  کردم یم  الیخ  ؟یاپس تو زنده  -

هم به خودش    میری. اگه بممی ! دلمون خوشه دختر دارادیدرنم

 .رونیب ادیاز اون خراب شده ب  دهی زحمت نم
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نازل  اشچهره  نبود که  عماد در خانه  باز شد. حتما  به    یاز هم 

وگرنه   کردیداشت او را با لحن تندش شماتت م  یراحت  نیهم

 دانستندیم  ا یدن  یکار را نداشت. همه  نیدر حضور عماد جرئت ا

چمدانش را با   ی. دسته شودیخط قرمز عماد حساب م  نا،یآدر

در هوا    ی دست  رفت،یم  اههمانطور که ر ی. نازلدیکش  یحال بهتر

 تکان داد و گفت: 

ا  - به  دختره، بگو خودش رو برسونه. حال شوهر   نیزنگ بزن 

 . ستیجونش خوش ن

 ی . از بازستادی از حرکت ا  نایآدر  یپاها  ،یاتاق نازل  یروبرو  درست

پاها رو  یمرد  یدر،  انگار  کش  نیزم  یکه  د  دهیدراز    ده یبود، 

. چمدانش را رها کرد و جلو رفت. در را با ترس و لرز به  شدیم

ا داد.  هل  در    نکهیعقب  ن  کیچطور  تمام  به   شیرویلحظه  را 

 بود. یرارادیکامال غ  د، یو به سمت عماد دو ختیر ش یپاها
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 بابا، بابا عماد، پاشو بابا جونم. تو چت شده؟  -

از   شی نگذاشته بود که بازو  شی پا  یدرست سر عماد را رو  هنوز

 شد.  دهیعقب کش

بگو    اد،یزنگ بزن زنش ب  گمی. بهت ماحمق   یبلند شو دختره  -

 گه؟ید هیاداهات واسه چ نیچشم. ا

 ؟ ینیبی. مگه نمست یبابامه. حالش خوش ن -

 . گهیرها د هیزنگ بزن  گم یدارم م  نمیبیچون م -

  ن یخودش را به زم  ی. دخترک جوردیرسینم  نایبه آدر  زورش

نم  دیکوبیم در   گانیشا  یشود. صدا  فشیحر  توانستیکه  که 

 زد:  ادیسر عقب برد و فر د،یچیساختمان پ 

 . میاحمق رو ببر نیکمک کن ا  نجا،یا ا یب -
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قفل شد    گان ی و شا  ی توسط نازل  نا یکه دستان آدر  دینکش  یطول

  دیاز التماس کردن ناام  یالحظه   نایو از عماد فاصله گرفت. آدر

 . شدینم

. ستیمامان تو رو خدا. تو رو خدا بذار بمونم. حال بابام خوب ن  -

.  امیباهات ب  خوامی. اصال... من نمرمیمیبشه من م  شیزیاگه چ

 رو نداره.   کس چیبابام تنهاست. به جز من ه

  شیآمده بود تا او را ببرد. برا  ی بود. نازل  ده یفایاما ب   زدیم  زجه

 . گذاردیو جا م  کندیپا له م رینداشت چند نفر را ز تیاهم

نم  - چرا  احمق،  رو    ؟یفهمی آخه  تو  بشه  هم  خوب  اگه  عماد 

 . یمونیتک و تنها م  نجایا ، یایبا من ن خواد،ینم

م  - باشه  اامیباشه،  اورژانس.  به  بزنم  زنگ  بذار  فقط   ی جور نی. 

 . ام یمحاله باهات ب
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 . دیکش رونیب فشیرا از ک اشیگوش ینازل

 رمون ی. د میبر  فتیزنگ بزن به رها. بعدم مثل آدم راه ب  ریبگ  -

 شد. 

و باال کرد. قبل از تماس با    نیی را گرفت و سر پا  یگوش  نایآدر

  ی. سپهر بهتر از هرکسگرفتیتماس م   گرینفر د  کیبا    دیرها با 

نازل  توانستیم غفلت  از  باشد.  کننده  و    یکمک  کرد  استفاده 

خواب آلود و نگران  یتا صدا د یدوباره به اتاق برگشت. طول کش

 .دیچیپ  یسپهر در گوش

 افتاده؟  ی اتفاق ؟ یخوب نا،یالو آدر -

 بابام...  نجا؟یا یایب ی تونیر... سپهر مسپه -

اش را کامل کند. آن طرف خط،  و نتوانست جمله   د یترک  بغضش

دور    یو چرخ  ستادیبود. سر پا ا  دهیکامل از سر سپهر پر  یخوا
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کار    یخوابی. چند شب بکردیخودش زد. مغزش درست کار نم 

حت بود،  کرده  را  نم  یخودش  با  توانستیدرست  .  ستدیسرپا 

 .ستادیدستش را به سرش گرفت و صاف ا

 . فهممینم  یچیمن ه یجورنیآروم باش دختر. ا نا، یآدر -

نوازش   هیاز گر  نایآدر را  بود. کف دستش  افتاده  وار به سکسکه 

شد. نگاه مهربانش    اریهوش  ی. عماد کمدیصورت عماد کش  یرو

که از   نایاو انداخت و لبخند زد. دست آدر  انیگر  یرا به چهره

.  دیگذشت، از فرصت استفاده کرد و آن را بوس  ش یهالب  یالحو

 یکه برا  یبود. قلب  دهیفایب  ست،یاو دخترش ن  گفتیهم م   ایدن

 محال بود باورشان کند.   د،یتپیدختر م نیلبخند ا

 بابا عماد؟  یخوب -

 . نگران نباش. زمیآره عز -
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 .رسهیاالن کمک م  -

سپهر شرح   یعماد را برا  تیتر وضعجمع  یرا گفت و با حواس  نیا

 داد.

 . مونهیمنتظر ما نم مایعجله کن، هواپ  نا، یآدر -

 برم بابا.  خوامیمن نم -

بود. دست به   زاریب  ،یهمه ناتوان  نیبا درد چشم بست. از ا  عماد

برخ  نیزم تا  درد  زدیگرفت  پ   یاما  جانش  تمام  در    د، یچیکه 

ب  تریقو شدت  با  دوباره  زم  یشتریبود.  ال  نیپخش  از    ی شد. 

ن نازل  مهیچشمان  م   یبازش،  کشان   دیدیرا  را  دخترکش  که 

  چیه  یبرا  عمر  کی.  خواستیو دلش مرگ م   بردیم   رونیکشان ب

را    ش یرها  چیه  یاز خودش گذشته بود. برا  چ یه  یبود. برا  ده یدو

  ل یزرائکه ع   یابه حال خودش گذاشته بود و حاال درست لحظه 
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ا  یباال خ  ستادهیسرش  و  م  رهیخ  ره یبود  دلش    کرد،ینگاهش 

کند به بردن روح    اشیو راض  فتد یب  ش یبه دست و پا  خواستیم

 از تنش... 

کند  هیثان به  م   یها  دقا  یسال  و  م  ق،یگذشت  قرن  .  ماندیبه 

آمد، به سرش   یتکان خوردن هم نداشت. از آنکه بدش م  ییتوانا

گوشت تکه  بود  شده  بود.  حت  یآمده  کردن   ییتوانا  یکه  پاک 

چند    نیکثافت باال آمده از معده اش را نداشت. خوب بود که در ا

  د یمعلوم نبود حاال با  هنداشت، وگرن  یدرست و حساب  یروز اشتها

  ی. زمان را درک نمزدیسر و کله م  ییبا چه حجم کثافت بدبو

اما    گذشت،ینم  نایو آدر  یهم از رفتن نازل  قهیچند دق  دی کرد. شا

چند نفر    دنیدو   یتا صدا  دیها طول کشسال  یاو به اندازه  یبرا

در  یباز شدن در ساختمان نور  یو بعد با صدا  دیبه گوشش رس
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التماس   یعنیشد.    شندلش رو  جه ینت  نایآدر  یهاامکان داشت 

 د. دو نفر دلسوزانه باش نیا یبرا یدهد و نازل

 شده؟  یآقا، چ یوا _

 نبود.  شینایآدر یصدا ده،ینخراش یصدا نینه، ا 

 . نجاستیا ا یب دیام _

م  اکو  سرش  در  ضعشد یصدا  اعصابش  کشش    فی.  بود.  شده 

العمل  را نداشت.چشم بست تا عکس  انیشا   ادیفر  یصدا  دنیشن

شا  دیام د  انی و  با  حق  ندینب  عشیفج  ت یوضع  دنیرا  آنها  به   .

بلند شد و در    نیبا انزجار نگاهش کنند. سرش که از زم  دادیم

کس فهم  یآغوش  گرفت،  پ آن   دیآرام  هم    اشینیب  ش یقدرها 

 درست نبوده است.

 شده آقا؟  یچ _
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از ال  صی را راحت تشخ   دیلرزان ام  یصدا   مه یچشمان ن  یداد. 

زد،    ی . لبخند کمرنگدی د  ی از اشک او را م  سیبازش، صورت خ

جان تشر زدن به او، به خاطر آقا خواندنش را هم نداشت.    یحت

. لعد مشغول دیرا کش  یخم شد و روتخت  ی که کم  دی د  ی را م  دیام

 پاک کردن سر و صورت او شد. 

 رسه؟یآمبوالنس نم نیپس چرا ا _

 . اد یب د یبا گهیاالنا د _

 پسره زنگ زده به اورژانس؟ نیا یمطمئن _

ا  _ که  م   یطورنیخودش  تا    یواخیگفت.  بزن  زنگ  خودت 

 راحت بشه.  المونیخ

صدا  موقع  ب  ریآژ  یهمان  از  رس  رونیآمبوالنس  گوش  .  دیبه 

 هراسان از اتاق خارج شد تا به استقبال شان برود.  انیشا
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 آقا عماد، حالتون خوبه؟  دنیرس _

مسخره   یادیز  د، یسر تکان دهد. سوال ام  یتنها توانست کم  

  دی داد. درد جسمش را شا  یبود. حالش از بد هم بدتر نشان م 

 یبرا  یی شک داشت بتواند دوا  ی آرام کرد، ول  ی با مسکن  شد یم

 . ابدیاش ب یروح زخم

 فقط زودتر.  ن، یایطرف ب نیاز ا _

  ال یفکر و خ  ی خواب راحت و ب  کیشده بود.    نیسنگ  شی پلک ها 

  ی چشم باز م  ییای شد، در دن  ی م  داری ب  یوقت  دیبود. شا  شیآرزو

که    یبود و نه حسرت عمر  انتیاز خ  یکرد که در آن نه خبر

 تلف شده بود!  هودهیب
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.  امدی. تمام شد، نم یده و ن  قه،یاز ده گذشت، ده و ده دق  ساعت

لحظه که   نیزده بود. حتما هم  مانشیو عهد و پ   ریعماد باز هم ز

عماد دست    کرد،یم   شیس و پ دادگاه خانواده را پ   یاو راهروها

  یحت  شیها . شانهبردیرا م  ایدن  فیاش را گرفته بود و کزن و بچه 

کوچکش را به    فیرا نداشت. بد ک  فش یتوان نگه داشتن بند ک

ب  یسخت از  و  نگه داشت  م  تیجمع  نیدر مشتش  .  کردیعبور 

در آن به    یی و جدا  یجز بدبخت  زیچ  چیبود. ه  ا یته دن  نجایانگار ا

نم ها  یچشم  ب  یخورد. صورت  و  بد  و  به    ییها  راهیکبود  که 

بود    یایدوست نداشتن  یی و صداها  ریبود، تصاو   دهیعمرش نشن

لحظه،    نیبود. درست در هم  دهیو شن  ده یو بارها د   ارهاکه امروز ب

به چشم    یبرادرانه اش حساب  یهاتیاحسان و حما  یخال  یجا

نگاه نگران او در فرودگاه، سر به دو طرف تکان داد.    اد ی . با  آمدیم

. قول داده بود امروز محکم  اوردیبه او و خودش قول داده بود کم ن
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داده بود گذشته را پشت   قولزن حاضر در دادگاه باشد.    نیتر

 بنگرد.   ندهیبازتر به آ یدی امضا جا بگذارد و با د کی

  ی بود، اما چاره ا  ا یکار دن  نیزدن در آن لحظه سخت تر  لبخند

و درب و داغان    زانیآو  یافهیدوست نداشت افسانه ق  چینداشت. ه

نکند.   اشیکرده بود که همراه یاو را راض ی. به سختندیاو را بب

و مهم  خواستیم او  حال به  به خودش  از همه  از    یتر  کند که 

 باشد.  ریکار بر خواهد آمد، هرچند سخت و نفس گ  نیا یعهده

جلو داد و   نهیشانه مرتب کرد. سر باال گرفت. س  یرا رو  فشیک 

وقت کنار    چیاش، قرار نبود هصاف قدم برداشت.ظاهرا نقاب چهره

شده   شتریب  یلیبرود. پله ها انگار از زمان ورود به ساختمان خ

شد. انگار آنها   ی شد که نم یرفت، تمام نم  ی م  نییبود. هرچه پا

  یافسانه، صدا  لیهم کش آمده بودند. چند قدم مانده به اتومب

. خودش بود،  دیکش  رونیب  فشیاش بلند شد. آن را از ک  یگوش
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کنار آن را فشرد.    دی زد و کل  یشخند یمعرفتش. ن  ی شوهر بدقول ب

 اشیبه باز  شی ها و کارهابه او اجازه دهد با حرف  گریقرار نبود د

 لیاتومب  یرهیدستگ  ی کرد. دست که رو  شتریرا ب  . سرعتش ردیبگ

ج گذاشت،  داخل    ی گوش  غیافسانه  را  خودش  آمد.  در  دوباره 

 : د یرا به طرف افسانه گرفت و با حرص غر  یانداخت. گوش  لیاتومب

 !کشهیاعصابم نم گهیتو جوابش رو بده، من د ر،یبگ _

  اشافهیاش چرخاند. قو چهره  ی گوش  نیافسانه با دهان باز، نگاه ب 

تر از آن بود که بخواهد سر به سرش بگذارد. چشمانش    زانیآو

بار    ک ی  د ی را گرفت. با  ی و گوش  دیهم آماده بارش بود. لبش را جو

  اشیکند و حال  ی مردک وا م   ن یرا با ا  ش یسنگ ها  شهیهم  یبرا

 !ستیو کار ن کسیرها ب کندیآن قدرها هم که فکر م کردیم
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با    دیکش  یقیعم  نفس آ  ا یدن  ک یو  را   کونیاخم و خشم،  سبز 

کالمش    شیرا کنار گوشش گذاشت، قادر بود با ن  یفشرد. گوش

 .فتدیفرد پشت خط ب   یبه جان رگ و پ 

 امرتون؟ -

خودش آن قدر محکم گفت که طرف    الیگفت، البته به خ  محکم

  یکرده باشد. رها دستش را لبه سهیهمان اول کار ماستش را ک

تک  شهیش آن  به  را  سرش  ب  هیگذاشته،  به  و  بود   رون یزده 

بود که در چند    یااما تمام قد به مکالمه  ش یها. گوشستینگریم

افسانه، به شکش    ی در حال انجام بود. سکوت ناگهان  اشیسانت

نم  یجور  انداخت. هم  نفس  انگار  که  بود  از  دیکشیساکت   .

در برابر عماد    یحجم از صبور  ن یا  شناختیکه او م  یاافسانه

منتظر   گر ید  ی . کمدیرسیمحال به نظر م  شتریکه نه، ب  بیعج

 توانست یدندانش فرستاد و تا م  ریرا با دست ز نشییماند. لب پا
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را جو باز هم جدیآن  خبر  ز.  م  یسکوت  به    دانستینشد.  که 

  طاقت، یکه از سر گذرانده کم صبر شده است و ب  یخاطر اتفاقات 

 نبود.  یوگرنه سکوت افسانه آن قدرها هم طوالن

 .میرسونیاالن خودمون رو م -

  ییچند کلمه را با صدا  نیسکوت، افسانه هم  یبعد از کل  ن،یهم

دش  خو  توانستینم  گریرا قطع کرد. د  یرو به موت گفت و گوش

. دستش را  نگذشته است، قانع کند  ی ادیزمان ز  نکهیرا با فکر ا

  ی کی  یافسانه، افسانه  نی. اآورد و به طرف افسانه برگشت  نییپا

دق ز  قهیدو  نه حرکات  و  نه خودش  نبود.  و کم   یادیقبل  آرام 

را روشن کرد.   لشیاو گذاشت. اتومب  یپا  یرا رو  یجانش. گوش

ب و  آ  حرفیآرام  به  فقط  حواسش  شد.  خارج  پارک  و    هانهیاز 

 . گرفتیم  دهیناد یروبرو بود. او را به طرز مشکوک
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 شد؟  یچ -

 ها!!  -

 شد؟  یچ گم یم  -

 شد؟  یچ ، یچ -

 گفت؟  یچ -

 گفت؟  ی چ ،یک  -

 ؟یزدیحرف م یبا ک  یاالن داشت -

 تکان داد و باز دنده عوض کرد.  سر

 ؟ یبا ک  -

شده که   یچ نمیدرست بگو بب  ؟یدیم میباز یافسانه چرا دار -

 ؟یرو به اون رو شد نیاز ا
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پ   یاشانه  افسانه چپ  سمت  به  و  انداخت  جور دیچ یباال   ی . 

م  الیخیب نم  داد ینشان  خودش  چشم  با  اگر  شک    د، یدیکه 

 شخص پشت خط عماد بوده باشد.  کردیم

ا  یخواستیم  یچ  - کارمون  د  نجایبشه؟  شد  بهتره   گه،یتموم 

 آموزشگاه.  میبرگرد

 

 به هم چسباند و کامل به طرف افسانه برگشت.  ابرو

گفت پشت    ی عماد چ  ؟ یکن  وونه یمن رو د  یخوایتو واقعا م  -

 تلفن؟

تحمل   افسانه رها  داشت  شک  داشت.  نگه  قرمز  چراغ  پشت 

اتفاق  دنیشن برا  یخبر  باشد.    یکه  داشته  را  است  افتاده  عماد 

که پشت خط    یبرساند و از پسر  مارستانیاو را به ب  خواستیم
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تمام، جز آرامش  برا  اتییبا  را  عماد  بود،    یحال  بازگو کرده  او 

 بخواهد با رها هم صحبت کند. 

 .عماد پشت خط نبود -

از رو  یبر زبانش جار  آنچه فوران    یجور  کیفکر نبود.    یشد، 

 آن نداشت.  یرو یکنترل چیبود که ه یاحساسات آن

 ؟ یچ -

به سبز شدن چراغ مانده بود. به سمت رها برگشت.    هیثان  چند

اعصاب    یرا رو  یکرد تسلط کاف  یدو دستش را باال گرفت و سع

 و زبانش داشته باشد. 

 ود. با دوست احسان صحبت کردم. گفتم عماد پشت خط نب -

گوش  - اصال  اصال...  دوستش؟  کدوم  احسان؟  عماد    ی دوست 

 افتاده؟  ی... نکنه... نکنه واسه عماد اتفاق نمیدست... واستا بب
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  دیرس  یی . تهش هم به آنجادیپرسیو پشت هم سوال م  زیرکی

  شی شد و پا  رهیدوباره به روبرو خ  د، یکه شن  ی بوق  ن ی. با اولدی که با

دهانش گذاشته بود و انگار    یگاز فشرد. رها دستش را رو  یرا رو

بار  کردیداشت به آنچه بر زبان آورده بود، فکر م . افسانه چند 

  ی بتواند کم  دی شا  ای بدهد و    یح یتوض  ند،بز  یدهان باز کرد تا حرف

سکوت کرد. خدا    ها لب به هم فشرد.او را آرام کند اما ته تمام آن

رها در شوک بماند و    مارستان،یبه ب  دنیتا زمان رس  کردیخدا م

 سوال نپرسد اما... 

 حال عماد خوبه؟ -

. خفه و کم جان. چشم بست و  آمدیته چاه م   ییاز جا  شیصدا

 سر تکان داد. 
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خاص  - مشکل  آره. شهاب گفت  م  یآره،  فقط   خواستینداره، 

 !یمنتظرش نمون

بهم    دیباور کردم. اگه حالش خوبه چرا شهاب باهه، باشه منم    -

 زنگ بزنه؟ اصال مگر اون از قرار امروز ما خبر داشته؟ 

 کرد.  زیرا عوض کرد، رها چشم ر رشیکه مس افسانه

 !ستیآموزشگاه ن ریکه مس  نجایافسانه؟ ا میریکجا م   میدار -

 .مارستانیب می ریم می. دارستیآره، ن -

 ؟یواسه چ مارستانیب -

 ی را درک کند. هنوز در مرحله  ده یتا رها آنچه شن  د یکشیطول م

 . بردیانکار به سر م

  ی لیکه اتفاق خ  ستین  ن یا  شیمعن  گمیکه م  یی نایگوش کن، ا  -

. دوست احسان گفت  دونمینم  یادیز  زیمنم چ  یعن یافتاده،    یبد
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آوردن اورژانس، رفته باال سرش و شناختتش. خودش    ضیمر  هی

 .نیازش خواسته به تو زنگ بزنه، هم

 تصادف کرده؟  -

 . مارستانیرها، فقط گفت بهت خبر بدم و برسونمت ب  دونمینم  -

 .گهی بده که گفته به من زنگ بزنن د  یلیحتما حالش خ - 

پا  ده یپر  رنگش لب  و  م  نش ییبود  بغض  ز.  دیلرزیاز    ر یافسانه 

به او انداخت. دستش را در دست گرفت. آن را    ی نگاه  یچشم

 کرد لبخندش طرح مهر داشته باشد.   یفشرد و سع

  دی اصال شا  ؟ یخونیم  اس ی  یه ی . تو چرا آزمینشده که عز  یزیچ  -

که    یدی خواسته خودش رو برات لوس کنه. د  شیبه خاطر بد قول

ش نقشه ممکنه همهپس    یبه التماس افتاده بود که باهاش بمون

 باشه. هوم؟! 
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م   یادی ز  شیهاحرف لوحانه  ترج  زدیساده  ساده    دادیم  حیاما 

ا تا  باشد  تراژد  نکهیلوح  د  یهایبا  را   وانه یوحشتناک، خودش 

 و سر تکان داد. دیکش  یقیکند. نفس عم

 باشه.  یگیکه تو م نیخدا کنه هم -

. تا چند یاریبه خودت فشار ب  ادیز  خوادیبعدم نم  نه،یحتما هم  -

باز   یعماد خانت چه جور  یفهمیو م   میرسیم  گهید  یقهیدق

سرش و دونه دونه    م یزیریم   ییسرکار گذاشتدت. اون وقت دوتا 

 .مینیچیموهاش رو م 

ن  هرچه کش  لبانش  خندامدیکرد  جان  انگار  هم  افسانه    دن ی. 

ب و خ  شاننینداشت. سکوت که  فکر  به    ال یحاکم شد،  دوباره 

  یانه از دست عماد ناراحت بود و نه ذره  گری سراغش آمد. حاال د

زودتر   خواستیمانده بود. فقط دلش م  شیبرا تیخشم و عصبان
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ب بب  مادستانیبه  را  او  و  سر    ند یبرسد  منتظر   پاکه  سالمت  و 

ه  گذشت  انیکارها از عماد سال  نیاست. ا  ستادهیکردنش ا  زی سورپرا

قول و قرارش را   رفت، یکه سرش م  ی . از همان عمادآمدیبرم

  ی محله به پاک  نیکه تمام ساکن  ی. همان عمادکردیفراموش نم

که غروب   ی. همان عمادخوردندیچشم و دست و دلش، قسم م

زانو زد و از او   شیکوچک جلو  یحلقه  کیبا    ،یزییروز پا  کی

 دانستیاش، خوب مکودکانه  یای کرد. در همان دن  یخواستگار

  د یکه عماد در آن بزرگ شده بود، بع  یاکارها از مردان محله  نیا

  ها ی عشق ورز   نیاز ا  یارسول و عادله هم نشانه  یبود. در رابطه 

بگو نه  نداشت  عادت  رسول  عادل  د،ینبود.  به  خصوص  و    هبه 

 و درشتش. زیر یهاخواسته 

 . میدیرسپاشو رها جان،  -
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ب  چشم محوطه  در  را  خودش  و  کرد  همان  دید  مارستانیباز   .

هم عماد را به آنجا آورده بودند.    شیکه چند وقت پ   یمارستانیب

  ی خدا را در دل صدا زد. او، تنها کس  گری د  کباریصاف نشست و  

 لحظات کمکش کند.  نیدر ا توانستیبود که م

                       

  کی  یهیگر  ینشسته بودند، صدا  نیکه داخل ماش  یالحظه   از

  ی تا مغز استخوان نازل  شیو ناله مانندش قطع نشده بود. صدا  زیر

. به عقب  ردیخشمش را بگ  ینتوانست جلو  تا یرسوخ کرده بود. نها

  ش یصدا  د،یکوب  نایو پشت دستش را با شدت به لبان آدر  دیچرخ

ودش اجازه  به خ  یکس  شدیقطع شد. باورش نم  یالحظه   یبرا

اگر آن شخص    ی عماد را کتک بزند، حت  یداده باشد تا دردانه

که در    ینازل  ادیز  یدوام نداشت. صدا  ادیمادرش باشد. تعجبش ز

 در خود جمع شد.   یصندل یگوشه  د،یچیپ  لیاتومب نیکاب
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.  ی زنیعر م  یدار  زیر  هیساعته    ه ی.  شعوریب  گهی ببند دهنت رو د  -

ب. اون  ستیتو ن  ریتقص پا اگه م  ی عماد  بار    ه ی  ذاشتیدست و 

 . یشدینم نیجور که حقته باهات برخورد کنم، ااون 

را   نجاینبود. تا ا  نیسنگ  کیاز تراف  یآن ساعت از روز، خبر   در

ه حت  یتوقف  چیبدون  بودند،  آن  یآمده  با  هم  قرمزها  ها  چراغ 

کز کرده    یصندل  یگوشه  نایشان نکردند. آدرهمراه شده و متوقف

چشمانش    یعماد و حال بدش از جلو  ری. تصوزدیو آرام هق م

 .  رفتیکنار نم

 ست؟ ین  کیاز تراف  یخبر   ریمس  نیا  یمگه نگفت  نجا؟یچه خبره ا  -

نباش  دونمینم  - نگران  شده.  تصادف  ظاهرا  رد   ن،یخانم.  زود 

 . میشیم
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  تا پروازمون نمونده   یزی. چیگیجور باشه که م  نیخدا کنه هم  -

 . میفرودگاه باش د یبا گهیساعت د میحداکثر ن

 و باال کرد.  نییسر پا  رد،ینگاه از روبرو بگ نکهیبدون ا گانیشا

 راحت.  التونیخانم، خ میرسیم  -

از صورتش   ی میدرشت که ن  نکیمردک بد صدا، با آن ع   نیا  از

که باالخره کامل   لی. اتومبآمدیخوشش نم چ یرا پوشانده بود، ه

  اد یکند. هنوز ز  یابیرا ارز  شانتیچشم چرخاند تا موقع  ستاد،یا

شانس عرض بزرگراه   یبا کم  توانستیاز شهر دور نشده بودند. م

آن ال  به  را  و خودش  کرده  رد  د  نیرا  بعدش    اد یز  گری برساند. 

هق    گری . درساندیدش را به بابا عمادش م خو  د ی سخت نبود. با

مانتواش کرد. آن قدر پول داشت که   بی. دست در جزد یهم نم

 شتر یفکر خودش را ب  نینداشته باشد. با ا  یبرگشت مشکل  یبرا
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و آن مردک    زدیهمچنان داشت غر م  ی . نازلدیبه طرف در کش

در را    یرهی. از فرصت استفاده کرد و دستگدادیم  اشیهم دلدار

او  دیکش با  بود قفل    ادش یخان،    گانی بود. شا  اری. شانس  رفته 

در را باز کرد و خودش را    عیحرکت سر   کیرا بزند. با    یمرکز

با    دی سخت نبود. فقط با  ادیجا به بعدش ز  نیانداخت. از ا  رونیب

م   ن یباالتر نازلدی دویسرعت  دست  اگر  تکه    د، یرسیم  او به    ی . 

 اش گوشش بود. بزرگه 

 احمق؟  یدختره یریکجا م -

باز شد.    کیکه تراف  ریبه خودش آمد. آن قدر د  رید  یلیخ  ینازل

بدون    دی دویم   هال یاتومب  نیب  نایشده بود. آدر  ادهیهم پ   گانیشا

 ها داشنه باشد. از برخورد با آن یترس نکهیا

 . میسریشده، به پرواز نم ریخانم. االن هم د  نیسوار ش -
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 . سروش منتظرشه. م یکه ولش کن شهینم -

شد    - سوار  کل  هیحداقل  سرمون  پشت  کنم.  پارک    یگوشه 

 .شهیهست. باز تصادف م  نیماش

و سوار شد. اگر دستش به    دی کوب  نیبه سقف ماش  یمشت  ینازل

 .گذاشتیاش نمزنده د،یرسیم نایآدر

سخت  گانیشا اتومب   یبه  کناره  لشیتوانست  به  بزرگراه   یرا 

اتومب سرعت  نم سرسام  ها لیبکشاند.  بود.  ا  شدیآور    نیبه 

را با    لیشد و در اتومب  اده ی پ   یاز بزرگراه گذشت. نازل  ها ی راحت

کوب اثردیحرص   یبا کوله   یاز دختر  ی. هرچه چشم چرخاند، 

 نبود که نبود. یبلند طوس یو مانتو دیسف

 دختر؟ نیکجا رفت ا -



 

1107 
 

ساعتش را به او نشان    یدستش را باال گرفت و صفحه   گانیشا

 داد.

  میخانم. به نظرم ما بهتره زودتر خودمون رو برسون شهیم ر ید -

حال با  کرد  یفرودگاه،  ول  رو  همسرتون  بم  ن،یکه    ره یاگه 

مموندن دردسر  مشهیتون  بمونه  زنده  هم  اگر  راحت   تونهی. 

 الخروجتون کنه. ممنوع 

 بدم؟  یجواب سروش رو چ -

و بهتون   کنمیم  دایتون رو پ . خودم دختر خانمدینگران نباش  -

 .رسونمشیم

خبر  ینازل چرخاند.  هم چشم  پس    یباز  راه  نه  نبود.  که  نبود 

محال بود عماد دست از سرش   ماند،ی. اگر مشیداشت و نه راه پ 

اما هرچه بود   خواستیبردارد. سروش هم او را بدون دخترش نم
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را توسط    اشییداشت. تمام دارا  یشتریب  تیباز هم آن جا امن

خودش را به آن   د یتنها با  الکرده بود و حا  ل یبه ارز تبد  گان یشا

را شروع کند. نشست   اشییایرو   ی تا زندگ  رساند یطرف مرزها م

را رو باز هم خشمش  اتومب  یو  نگاه    ی خال  گانیشا  لیدر  کرد. 

پش  نیسنگ از  را  شاو  همان  حس    نکشیع   یدود  یهاشه ی ت 

برا  کردیم ا  یتیاهم  شیاما  عمر  نینداشت.  کار    شیبرا  یمرد 

. دستانش را به  شناختیاخالق گندش را م  وکرده بود و خود او  

 ل یگذاشت. حرکت آرام اتومب  یصندل   ی پشت  یهم گره زد و سر رو

خودش بهتر از   گانیاما باز هم چشم باز نکرد. شا   کردیرا حس م

از او در    یبه فرودگاه برسد چه پدر  ر یاگر د  دانستیم  یهرکس

شدن    دهیبسا  یبه تذکر دوباره نبود. صدا  ازیخواهد آورد، پس ن

 ریز  یتند  یبعد بو  ی. کمدیشن یبه اطراف را م  گانیدستان شا

آخردیچیپ   اشینیب تا  چشمانش  شدند   نی.  باز  چهرهحد   ی. 
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مقابل صورتش بود. دست باال آورد تا دست او را از    قا یدق  گان یشا

د  اشینیب  ی جلو کند.  کم  ریدور  بود.  چشمانش    یشده  بعد 

 افتاد.  نشکنار بد  جانیشد و دستش ب نیسنگ

اش لحظه کی یبه عقب نگاه کند. ترس برا نکهیبدون ا دی دویم

اگر   یوا  د،یرسیم  ینازل. اگر به دست  ترکاندیبود. داشت دل م

. تصورش هم وحشتناک بود. حاال که در  دیرسیم  ی به دست نازل

  ها ل یو اتومب  کردیامتداد بزرگراه داشت به سمت شهر حرکت م

مثل    گذشتند،ی کنارش م  زآنکه محلش بگذارند، به سرعت ا  یب

پش کارش  از  برگشت  مانیسگ  راه  اما  بود  نداشت  یشده  .  هم 

ا  یک یچرخ    ریش زبدن   داد یم  حیترج تکه تکه   ها لیاتومب  ن یاز 

 .ردیبه او برسد و به باد کتکش بگ  یباز دست نازل نکهیشود تا ا

زانوانش خم شد   ی. روسوختیم  اشنه یس  یاورده بود. قفسه  کم

 . ردیبگ  یتا نفس
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! بهت گفته بودم آخرش دست خودم  نجاستیا  یک  نیاوه، بب  -

 . یافتیم

پسر    نیا  کرد ی. خدا خدا مدیو با ترس به عقب چرخ  ستاد یا  صاف

که   لشیمنحوس، حاصل توهماتش باشد. در اتومب یبا آن چهره

کابوسش    یبه سمتش برداشت، متوجه درست  ی شد و قدم  دهیکوب

ادادیشد. چند قدم عقب رفت. مغزش دستور فرار م پسر   نی. 

رها به او هشدار  و با  بارهابود. سپهر    یتر از نازلهزار برابر خطرناک

برداشت.    گری د  ی داده بود که از تنها شدن با او حذر کند. قدم

اتومب در  که  خ  لش یسامان  سمتش  به  و  بست  برداشت،    زیرا 

دو  ش یپاها به  شروع  دوباره  گرفت.  ا  دنی جان  با    نیکرد.  بار 

کفش پاشنه بلند    دنی. خوب بود که عادت به پوششتر یب  یسرعت

کردن به پشت سرش را هم نداشت. دستش    اهنداشت. جرئت نگ 

با    یشد، نتوانست تعادلش را حفظ کند. جور  دهیکه از پشت کش
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جان سالم   اشینیشد که شک داشت ب  دهیکوب  نیصورت به زم

 به در برده باشد. 

جونور؟ هزار بار بهت گفتم مثل آدم با    یریاز دست من درم  -

بندازمت  وونیکو گوش شنوا؟ حاال حقته مثل ح  یول  ایمن راه ب

. تو رو چه به  ومدهین  یو ببرمت تو خرابه. به تو خوب  نیتو ماش

 ؟ ییای شب رو هیو   الیتخت و و

تر  . کاش ضربه محکمکردیحس م  اشیشانیپ   یخون را رو   یگرم

گرگ گرسنه نجات    نیو از دست ا  ستادیاینفسش م   دی بود، شا

پا    دهیدستش که محکم کش.  کردیم   دایپ  شد، مجبور شد سر 

  ی. دست آزادش را روختیر  ش ی . تمام جانش را در پاهاستدیبا

بود.    دهیفایبتواند فرار کند، اما ب  دی دست سامان گذاشت تا شا

به   ش یادها یدر تنش نمانده بود تا تقال کند. فر  ی جان انگار  هم 

اتومبدیرسینم  یگوش کس م  ترعیسر  هالی.  قبل  .  گذشتندیاز 
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آن   یکس  ،یروز  دند یترسیم  دیشا دختراز  مورد  در  که   یها 

ها  شود و آن  دهیپرس  رفت،یمرگ م  یچشمانشان به سو  یجلو

  ن یبود که دورب یشکرش باق  ی. جاندآن نداشته باش  یبرا  یجواب

  لم یو فالکت او ف ی و از بدبخت نداخته یرا به کار ن شانیهایگوش

 ! شانیرتیغ یاز ب آمدیشان مشرم د یشا گرفتند،ینم

                       

بود. ترشح بزاقش    لیرو به تحل  شیرمق پاها   رفت، یم  شیپ   هرچه

بسته شده و آب دهانش    شیچند برابر قبل شده بود. انگار راه گلو

ز  اد یز  ی ه هوا شدیم   ادتر یو  داشت    مارستانیب  نیسنگ  ی. 

را نداشت. افسانه    یسوال  چیه  دنی. جرئت پرسکردیاش مخفه 

  ک یو او با    آمد یالهه و شهاب م  یتر، شانه به شانهچند قدم عقب

  ی اه یس  ی . چشمانش هشدیم  دهیقدم فاصله پشت سر سپهر، کش

پاها  رفتیم گ  شیو  به کردیم  ریپشت هم  که دست  بار  هر   .
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از سقوطش جلوگ  گرفتیم  وارید و    یریتا  افسانه  کند، حضور 

 . کردیپشت سرش حس م  قایالهه را دق

لحظه، که در   نیافسانه تا هم  لیشدن از اتومب  ادهیپ   یلحظه   از

نه    رفت،یو سردرگم فقط راه م  جیو خم راهروها، گ  چیگذر از پ 

 حیبه او توض  یاکس، کلمه  چیبود و نه ه  ده یپرس  یسوال  یاز کس

 است.  فتادهین ی اتفاق چیه ردندکیداده بود. انگار همه وانمود م

ظاهر شد که    شان یروشیپ   ییکه گذشتند، راهرو  چیپ   نیآخر  از

قرمز   یبا برچسب  یاشه یراه در رو نداشت. تهش به دو در ش  گرید

  یی مستاصل به عقب برگشت. گو  ی. با حالتشدیو بدقواره ختم م

واقع انکار  داشت.  انکار  التماس  نگاهش  پشت    یزشت  تیبا  که 

  ن ییبودند. سپهر سر پا  ستادهیهمان در، در حال وقوع بود. همه ا

  ی . الهه و افسانه با چشمانزدیضربه م   نیانداخته بود و با پا به زم

. شهاب اما از همه به خودش  کردند یبه اشک نشسته، نگاهش م 
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. خوب ستادیا  ش یجلو آمد و روبرو  یبان تر بود. با لبخند مهرمسلط

  رفتن به باال گ  ازینگاه کردن به چشمان مهربانش، ن  یبود که برا

 به نفع رها بود.  نجایسرش نبود. قد نه چندان بلند شهاب، ا

ازتون   یول   ستین  یراحت  ادیکار ز  دونمیرها خانم. م   دیگوش کن  -

شما تازه    میدونیما م  ی. همهنیبه خودتون مسلط باش  خوامیم

کم به خودتون فشار   هی  هی. کافنیخارج شد  یبحران  تیاز وضع

 .نکرده باز حالتون بد بشه یتا خدا نیاریب

 شده؟  یمگه... مگه چ -

  ادیز  دادی. او هم آن طور که نشان مدیرا گز  نشییلب پا  شهاب

 .ستیهم آرام و مسلط ن

 عماد کجاست آقا شهاب؟ -

 ! وی یس  یس -



 

1115 
 

  یس   یس  یروبرو  قایدق  ی. وقتدانستیقبل مسوالش را از    جواب

.  آمدیبه نظر نم  یمنطق  ادیز  والی  نیا  دنیبودند، پرس  ستادهیا  وی

ا شهاب، شوکه شد.    یوجود باز هم از جواب رک و ضربت  نیبا 

 بزند.   ینداشت تا حرف ییچند بار لب زد اما صدا

مر  نجا یا  - واسه  ممنوعه. مخصوصا  آقا    تیتو وضع  ییضایورود 

 .خورهیبه درد م  نجایبند »پ« ا یعماد ول 

  ر یدل س  کیلحظه فقط دلش    نیدر ا  نجا،ی. اآمدینم  اشخنده

 . خواستیم هیگر

 عماد زنده است؟ -

قوس    ی . شهاب باز هم جلوتر آمد. لبانش کمدیو اشکش چک  دینال

 گرفتند. 
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زنده    - که  امعلومه  وگرنه  امینبود  نجایاست،   ه ی دچار    شونی. 

بتون  ی قلب  یحمله  که  کردم  بخش هماهنگ  با    ن یبر  نیشدن. 

 داخل.

ا  سر افتاد.  به راه  او    نی تکان داد و باز  بار، سپهر هم پشت سر 

از خالرفتیم پر  تمام دعاها  ی . ذهنش  داشت،    اد ی که    یی بود. 

 گفت،یملب    ریکه ز  ییهاشک داشت صلوات   یبودند. حت  دهیپر

م دلش  باشند.  عقربه  خواستیدرست  و  ببرد  باال    یهادست 

رو بزرگ  ساعت  قدر   وارید  یدرشت  آن  را  آن  بکشد.  جلو  را 

ها را  ساعت. ساعت  هاقهیشوند و دق  قهیدق  ها،هیبچرخاند که ثان

تا شبانه روز شوند و بعد، هفته  بردیم ش یپ  شتریهم با سرعت ب

 . ندیاو هم رنگ آرامش بب  ی زندگ  د یها پشت هم بروند تا شا و ماه

آن،   ینفر، رو کیبود که  ستادهیا یتخت یبعد روبرو قهیدق چند

کش  م یس  ی کل  ریز قفسه   ده یدراز  و    اشنه یس  یبود.  بود  لخت 
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از ز آرام آن  به آن چسب  یی هامیس  ریحرکت    ده یبود، د   دهیکه 

 . شدیم

 فقط چشماش رو بسته.  دارهیجلو. ب د یبر -

گذاشت.    ش یبه شهاب نگاه کند، سر تکان داد و قدم پ   نکهیا  بدون

حالت  نیا هر  در  را  م  ک یبا    ی مرد  اگر    ی حت  شناخت، ینگاه 

  ده یکش  یوقت مامن آرامشش نشده بود. با صدا  چیه  اش،نه یس

به عقب برگشت. دکتر جوان    ن،یشهاب به زم  یهاشدن کفش

 بود.  امشراه رفتنش هم مانند تمام حرکاتش، سرشار از آر

 ! ؟ یاومد -

مانند    یصدا درست  روح.  نه  و  نه جان داشت  اما  بود،  خودش 

 .اشدهیصورت رنگ پر

 جلو. ا یب -
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و مبهوت   ج یرها باشد، حاال حاالها گ  اریبود اگر به اخت  دهیفهم

پاها کرد.  خواهد  نگاهش  ب  شی تنها  برابر  قبل   شتریهزار  از 

دندان برد تا   ریرا ز نشییلب پا د،یسرش که رس ی. باالدیلرزیم

با د بلرزد. عماد  از   ی لبخند کمرنگ  دنش ی کمتر  را  زد. ماسکش 

هم سخت شده    دنش یکش  فسصورتش برداشته بود و حاال ن  یرو

 . صورتش گذاشت یبود. رها فورا ماسک را رو

 با خودت؟ یکرد کاریچ -

 لخند زد و با درد گفت:  عماد

 نه؟  ، یدیپشتم آه کش  یلیخ -

را در    اشهی. قطره اشک عماد راه شقدیبا هم بار  شانیهاچشم

گم شد. چرا فکر  ش یموها یخرمن جوگندم انی گرفت و م شیپ 

از صبح شده است؟   دتریسف  یبه طرز وحشتناک  شیموها  کردیم
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رها سر به دو طرف تکان داد. صورتش را با پشت دستش پاک  

 کرد.

 ؟ یشناخت ینجوریمن رو ا -

داشته باشم،    ییادعا  تونمیکه نم  یتو تنها کار  دمیامروز فهم  -

 شناخت آدماست.

ب  یآخ از  ناگهان  آورد.    نیکه  را به خود  لبانش خارج شد، رها 

 گذاشت.  او  ینه یس یقفسه  یدستش را رو

 .ستیآروم باش تو رو خدا. حالت خوب ن -

هم  عماد آورد.  باال  دست  ماسک  برداشتن  قصد  حرکت   نیبه 

اش را در هم کرد.  کوچک هم ابروانش را به هم چسباند و چهره

 رها دستش را گرفت. 
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د  - دار  یجور  نیهم  ی نیبینم  گه، ینکن  زور  به  نفس    یهم 

 ؟ یکشیم

 واسم؟  ی کنیدعا م -

 . یپر درد و خواهش د، ینال

 المی. خستی ازم ساخته ن  یاگه ی. کار دکنمیمعلومه که دعا م  -

از دکترت هم راحته. به خاطر احسان و دوستاش هم که شده،  

 همه هوات رو دارن. 

 گم شد.   شیموها  یال یگریسر باال انداخت. قطره اشک د عماد

 .خوادیام رها، دلم مرگ م نه، دعا کن تموم بشه. خسته  -

ها که بلند شد، رها ماند و  دستگاه  غیج  یو هق زد. صدا  فتگ

 . دیفهمینم چیکج و ماوجش ه  یهاکه از خط  یتوریمان

 استراحت کنه. دیبا ضتونی. مررونیب دییخانم بفرما  -
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م   یچهره  باال  نفسش سخت  بود.  شده  کبود  چند  آمد یعماد   .

ثان نگاه    یباال  هیپرستار در عرض چند  اما  سرش حاضر شدند، 

نم کنده  رها  از  او  آخرشد یملتمس  داشت  برا  نی.  را    ی زورش 

  یخالص  یتر از او سراغ نداشت که برا. دل پاکزدیالتماس دعا م 

 رنج مسلم دست به دامنش شود. نیاز ا

همه حواسشون به آقا عماد    نجایرها جان. ا  نیایبهتره با من ب  -

 هست.  

را که محال بود اجازه دهند کنار او بماند، اما دلش را جا   خودش

. نام قلبش کنار تن دردمند او مانده بود. الهه دست  گذاشتیم

لبخند با  و  او گذاشت  ب  یپشت سر  تا    رونیبه  رها  اشاره کرد. 

به . نگاه عماد هم هنوز  دیچرخیخروج، مدام به عقب م   یلحظه 

. چند  کردیق کرده بودند داشت اثر م یکه به او تزر  یی او بود. دارو
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که به جانش افتاده    یقیبعد درد جسمش، پشت خواب عم  هیثان

 بود، گم شد. 

                       

بود. توان تکان دادن    جانیکه باز کرد، تنش کرخت و ب   چشم

م  آنچه  نداشت.  هم  را  و    ریتصو  د یدیدستانش  بزرگ  لوستر 

کرد. سرش   دایرا پ   رشینظ  ییهرجا  شد یبود که نم  یی بهاگران 

  یبود. رو تخت  ده یخواب  یاتخت دو نفره  یچرخاند. رو  یرا به سخت

  زیر  یی هابا پولک  نگر  یاسی. ساتن  زدیم  با یز  یادینرمش هم ز

رن با  براق،  د  زیر  ی هاگ گلو    یخوانهم  ش، یروبرو  یواریکاغذ 

  یزد. کم  هیخم کرد و به آن تک  یداشت. دستش را کم  ییبایز

  یرا از تخت جدا کند. شدن  جانشیبه خودش زحمت داد تا تن ب

تخت افتاد.    یتا شد و دوباره رو  ینبود. دستش مثل چوب خشک

بود که شخص   یصدا بلند  با تاج تخت آن قدر  برخورد سرش 
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با    گانیشدنش مطلع کند. در باز شد و شا  داریپشت در را از ب

 خندان وارد شد. یاچهره 

شدن. فکر کردم مجبورم   داریما هم ب   یبانو  ی به به، باالخره نازل  -

 باهات برم.  ی بدون خداحافظ

 . ییصدا نیتراز کوچک  غیبه لبانش داد اما در ی تکان

. البته به نفعتم هست.  نهیزور نزن خانم خانما. فعال حالت هم  -

 . یرسیبه حرفم م گهیچند ساعت د 

. ابرو به هم گره کردن هم سخت  د یخند  یطانیو بلند و ش  گفت

 او خارج بودند.  اریبود. انگار تمام عضالت بدنش، فلج شده و از اخت

به   یاضربه.  دیکش  رونیب  بشیرا از ج  یگاریس  یجعبه  گانیشا

از آن خارج کرد. به طرف پنجره   گاریدانه س  کیته زد و با لبانش  

 گفت:  گرفت،یم گارشی س ریرفت و همانطور که فندک ز
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داره، حداقل واسه    ی اثر عال  یکردم کل   قیکه بهت تزر  یمواد  -

 من.

 ادامه داد: یو با چشمک دیسمت او چرخ به

به   می. پرواز مستقمیپردارم. قراره با نامزدم ب طیواسه امشب بل -

 سمت آرزوهامون. 

 زد.  یرا نشان داد و سوت دنی دستش حالت پر با

تازه    یتو هم تموم شده، ول   یفکر کنم تا اون موقع اثر داروها   -

فقط   خوادی. دلت م رهیگی. تمام تن و بدنت درد متهیاول بدبخت

  ی کس گهیکه فکر نکنم د  نهی. البته مشکل ایگوشت تنت رو بکن

به دادت برسه. من چند تا آشغال رو با    یبتونه درست و حساب

هم    یتینه، اهم  ا یبود    یقیتزراصال    دونمیکردم. نم  بیهم ترک

 . دادیرو که الزم داشتم، م   یبود که به من زمان  نینداشت. مهم ا
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 توانست لب بزند: یبار به سخت نیباز سر تکان داد. ا ینازل

 چرا؟ _

گرفت و دود آن را به سمت او    گارشیاز س  یقیکام عم  گانیشا

 و باال کرد.  نییفوت کرد. سر پا

 چرا، واقعا چرا؟ -

 . زدیم ادیرا فر قیجور نفرت عم ک یبار  نیا چشمانش

 دخترعموم؟ ادته؟یرو  رایسم -

 تکان داد.  یزد و سر یشخندین

ثل  م  ی او افاده  س یدختر پر ف  پرسم؟یم  ی من احمق چ  ، یوا  -

با از کجا  ول  ادتی رو    رایسم  دی تو  راهنما  یباشه؟    تییمطمئنم 

بافتهیم  ادتیکنم   پ   ی ک یو    ستی.  سال  و    رمردیپ   هی  ش،یدو 

نوه  رزنیپ  خونه با  تو  زندگ  یشون  پ کردنیم   یشما    رمرده ی. 
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دختر    هیشونم که  . نوهخدمتکار عمارت بابات  رزنهیباغبون بود و پ 

آب بود  یچشم  و  خوشگل  پدربزرگ  با  مادرش  فوت  بعد   .

زندگ چکردیم   ی مادربزرگش  همه  روز  ی.  تا  بود  که    یخوب 

 .من افتاد یرایتو چشمش به سم رتیغ یب یپسرعمو

.  زدیم  یباالتر رفته بود و چشمانش از خشم به سرخ  شیصدا

پرت کرد. خودش را    رونیپنجره به ب  ی را از ال  گارشیس  لتریف

توان تکان خوردن نداشت. تنها    ی . نازلدیکش  ی به سمت نازل  یکم

  ش یهاچشم  یدارندهبود، عضالت نگه  ارشیکه در اخت  یعضالت

خواسته  با  که  ابودند  طر  نیاش  آن  و  .  دندیچرخیم  فطرف 

نزد  گانیشا هم  بو  ترکیباز  نفسش  س  یشد.  .  دادیم  گاریتلخ 

به گونه  را  نازلدیاو کش  یپشت دستش  توانست چشم   ی.  تنها 

عمر از لمس دستان    کی.  ردیگشاد کند و او را بهتر تحت نظر بگ

  ، یبود، البته به جز سروشش، عماد هم ماه  زاریهرچه مرد بود، ب
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آن هم    کرد،یم  دایدست زدن به او را پ   یهاجاز  دی شا  کباری  یسال

 به او داده بود.   یکار، باج بزرگ ن یکه در قبال ا  ییهاوقت

موقع  - نماون  رو  شغال  اون  درست  هنوز  فکر  شناختمیها   .

بودم تو دست و بال بابات بزرگ شده، فکر    ده یآدمه. د   کردمیم

نامزد من بود. اون موقع    رایبهش اعتماد کرد. سم  شهیم   کردمیم

چقدر   دونستنیچون دخترعموم بود و همه م ینداشت ول  یسن

دار  گهیهمد نامزد    م،یرو دوست  تموم   میکنقرار شد  از  بعد  و 

سرباز بش  یشدن  محرم  کار  میمن  بود.  دوستم  سروش   .

پ مامان اون  بابابزرگم رو هم  از همه چ  دا یبزرگ و  خبر    ی کرد. 

رو بهش سپردم.   رایسم  ،یسرباز  رفتمیکه داشتم م  یداشت. روز

با    ردمکیفکرشم نم  ی قرار بود مثل چشماش مواظبش باشه ول

 . ونهشکم دراومده بهم برش گرد هی
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زد و به    هی. به تاج تخت تکدیزد و خودش را عقب کش   یتلخند

 خواستیخاطراتش را م  یتلخ  ییشد. گو  رهیخ  ی نامعلوم  ینقطه 

آن قدر    ش یها. پکراندیگ  یگری د  گاریدود کند که س  گاریبا س

بار آن را   ن ی. ادیبه تهش رس  گاریبود که با چند پوک، س  قیعم

برگشت.   ی داخل گلدان کنار تخت پرتاب کرد و باز به سمت نازل

 نقطه هم نمانده بود.  کیچشمانش،  یدیاز سف

و    رایسم  - بزرگ  مامان  من،  گردن  انداخت  رو  بچه  ترسش  از 

از ترس آبروشون   ی ول  لنگه یکار م  یجا  هیبودن    دهیبابابزرگم فهم

کتک مفصل که از بابام خوردم و بعد   هینگفتن. تهش شد    یچیه

جشن و سور و سات،   یخونده شد. ب  نمون یکه ب  یعقد  یغه یص

رو   رایسم  صورتدستمون رو گذاشتن تو دست هم. من در هر  

دروغش برام گرون تموم   یبچه ول  ی. چه با بچه، چه بخواستمیم

. اومد  دونم یرو نم  شی. حاال چه جوردیرو فهم  هیشد. بابات قض
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درز نکنه، من    یی جا  ییآبرویب  نیاز ا  یو گفت اگه حرف  سراغم

از خدام    یپولیو ب   یکاریب  تی . تو اون وضعکنهیرو استخدام م

کار خوب واسه خودم    هیبودم و هم    ده یرا رسیبود. هم به سم

 داشتم.

 ن یبود که پشت آن پنهان بود. ا  ییهاتر از حرفترسناک  سکوتش

نازل سمت  به  که  با    ی بار  ناگهان  کیبرگشت،    ی لیس  ، ی حرکت 

سپر   یی توانا   یو حت  د ی. برق از سرش پردیگوشش کوب  ریز  یآبدار

چند بار   دیرا نداشت. نفهم   یکردن دستانش مقابل ضربات بعد 

باالخره تمام شد، آن هم    ا ام  دیشن  راهیخورد و چقدر بد و ب  یلیس

 . کرد یحس م اشینیب ری. خون را زیچه تمام شدن

بود. خ  مونیزندگ  - افتاده  بازم به    ی خوب نبود ول  یلیرو روال 

سم به  دیارزیم  رایبودن  نگام  که  بار  هر  اما  داشتم  دوستش   .

م م  ش ین  افتاد،یشکمش  داغونش  سمکرد یزبونم  آخرش    را ی. 
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پسرعمو جونت   یو سر زا رفت. همون روزا گندکارا  اوردیدووم ن

  هاش ییآبرویو ب  نهزود ردش ک  یلیخ  خواستیدراومد. بابات م

بابات جلوم   بازم  برداشتم و رفتم سراغش.  بپوشونه. بچه رو  رو 

پ   هیواستاد.   باالتر  پسر   شنهادیسمت  نبرم.  رو  آبروش  تا  کرد 

  یاحمقش بود. وقت  یبه همون برادرزاده  دشینداشت و تمام ام

پسر   م یبه کار. تمام زندگ  دمیگرفتم. چسبسروش رفت، منم آروم  

  ی که هر بار که نگاهش م  یو چشم آب  دیه پسر سفیبود.    رایسم

چهره م  رایسم  یکردم،  صورتش  تو  داشتن دم ید  ی رو  با  من   .

 ... نکهینداشتم. تا ا هیبه بق یازین چ یه گهیآرمان، د

از زمان   یاشد انگار در چاله  یسکوت کرد. هر بار که ساکت م   باز

داشت او را   ییبود و گو  ادیکه عمقش ز  یافتاد. چاله ا  یم  ریگ

 . دیبلع یم
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.  یضعف، خستگ  ،یبود. کم خون  ضیمدام مر  شیسالگ  زدهیاز س_

نماون  که  بود  بچه  ی قدر الجون شده  با  و  هم  ی هاتونست  سن 

رم  س  یرو  ا یسرطان خون داره، دن  دمیفهم  ی کنه. وقت  یسالش باز

باز هم    خواستمیخوب تا نکرده بودم، نم  رایخراب شد. من با سم

مغز    وندیدرمانش پ   راهجلوش سرافکنده بشم. دکترا گفتن تنها  

  دای پ  وندیپ  یبرا یمناسب ینه ی گز چیما ه یاستخوانه. تو خانواده 

نزد گفتن  ا  ن یترکینشد.  به  به سروش   نیشخص  باباشه.  بچه 

فقط    دمیرو م  می. گفتم زندگادیزنگ زدم. التماسش کردم که ب

  ش یم رو نجات بده. قبول کرد. قرار شد همون جا آزماجون بچه 

ج اگه  ب  واببده،  بود  روز  وندیپ   یبرا  ادیمثبت  به  روز  آرمان   .

رو   ا ی سروش که مثبت شد، دن  ش یشد. جواب آزما یتر م  فیضع

رو خواست که    یکرد. از من کار  یدندون گرد  بهم دادن. سروش

کنم    انتیخواست تو امانت بابات، خ  ی تونستم انجام بدم. م  ینم
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سروش    ام به ن  یرو با سند ساز  شهیاز سرما  ادیقسمت ز  هیو  

  اره یآخرش به راهش م  یانتقال بدم. قبول نکردم. گفتم مهر پدر

چند    دمیکه حال آرمان بد شد و فهم  ی. روزوندیپ   یبرا  ادیو م

پول آخرش    ن یرو قبول کردم. ا  شنهادشیوقت ندارم، پ   شتریروز ب

اگه بابات براش ارث نذاره،  یکه حت دونستمیمال سروش بود. م

.  یبه خاطر اون بگذر  زتیکه از همه چ  یقدر عاشقش هستتو اون 

.  مای نشد. گفت اول کار رو تمام کن، تا من ب  یبازم سروش راض

نبود با کمک اون   ینشد، نتونستم، عمر آرمانم قد نداد. انگار راض

 آشغال زنده بمونه. غروب همون روز اونم تنهام گذاشت. 

اشک و کم  فیضع  شیصدا و قطره  بود. چشم بست  جان شده 

. گذر سالها هم نتوانسته بود دیچشمش چک  یاز گوشه   یدرشت

هش کرد. رد خون نگا  ی زهرناک  شخندیداغ دلش را سرد کند. با ن

 اش را با انگشت لمس کرد. زخم کنار لبش را فشرد. ینیب
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با  _ آشغال  م   د یاون  پس  نبود کسدادیتقاص  قرار  اون   ی.  جز 

.  یماجرا کرد  نیا ی تو خودت رو قاط ی انتقام بشه، ول نیا ریدرگ

.   سوختیاز همه م  شتریت بواسه اون شوهر ساده  شهیدلم هم

باز  یب شما  دست  به  داشت  جا  همه  از  مخوردیم  یخبر    ی . 

دور باشن. تو    یباز  نیخواستم تا حد امکان عماد و بچه هاش از ا

دنبال    یو باز افتاد یطالق گرفت  یوقت  یول  ،یم نبودهم تو نقشه

  ی نفر بود که حساب   هیانتقامم.    یاصل  یطعمه  ی وجود، شد  یاون ب

دلگ همک  ریازت  باهام  شد  قرار  هم    یاربود.  به  کم  کم  کنه. 

  م، ی بر  میو بذار  میریرو بگ  نیدار ی. قرار شد هرچمیمند شدعالقه

بینم  یول اون سروش  دل  سوزوندن  بدون  داستان  همه    یشد 

  ا ی تموم بشه. دخترت تو برنامه هامون نبود. نه به خاطر تو    زیچ

اندازه به  که  باباش  پل  خاطر  به  فقط  داغون   یکاف   یخوپش، 

دختر   نایکه صحرا گفت آدر  یشما. روز   یکارا  دنیبا فهم  شدیم
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گرفتم. سروش با سوختن تو، ککشم    دیجد  میتصم  هیسروشه،  

  الیخیدر برابر دخترش هم بتونه ب  کنمیفکر نم  ی ول  د، یگزینم

خ  یباشه.رراست رسوند    یلیصحرا  سالم  ابهت  گفت  همه    نایو 

.  یچند سال به جونش زد  نیکه تو ا   هیاون همه زخم زبون  یتالف

 کنه. شونهیحسابت. قراره امشب کامل تسو یهمه رو نوشته پا

در   یاکرد. بوسه کیهم نزداز جا برخاست. دو طرف کتش را به 

 او فرستاد.  یهوا برا

امشب  یچند نفر فقط برا نینرفته بگم، من با ا  ادم یتا  یراست _

خرج  یحساب کردم خوشگله. اگه ازت خوششون اومد و خواست

به بعدش رو باهاشون  نیباشه از ا ادت ی  ،یاری موادت رو هم در ب

 !یکن هیتسو
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شد.    یزد. روح داشت از تنش خارج م   یگفت و چشمک چندش 

جهنم خدا بود    ی کجا  گری د  نجایا  اورند؟یقرار بود چه بر سرش ب

برا رو  یکه  بودند؟  گرفته  نظر  در  که   نیا  دنیپرس  یاو  سوال 

در دلش هم نداشت.    ی را حت  دادیداشت تقاص کدام گناهش را م 

 گناهانش قابل شمارش نبودند. 

                       

ساعت    یگوش خراش عقربه ها  یسکوت حاکم بر فضا را صدا

جا نشسته بود و نگاهش کلمات    کیشکست. چند ساعت بود    یم

  ی . گفته بودند امشب شب سختکردیم  بیرا تعق  حیمفات  یعرب

به    دیعماد خواهد بود. گفته بودند اگر امشب را بگذراند، ام  یبرا

 ف یخف  یقلب  یکته سن، س  نیاست. گفته بودند در ا  ادیبهبودش ز

او پشت هر کلمه اش   ی . آنها گفته بودند ولردیجان بگ  تواندیم
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  ک ینداشت. آنها که خبر نداشتند عماد  یداده بود. دلخور ی جان

 .اشیزندگ  یعمر عشقش بوده و دلخوش

  ی . پس م ینزد  یچیرو بخور دختر، از صبح لب به ه  نیا  ریبگ  _

 . یافت

نسکافه را   وانیل  یافسانه زد و با تشکر  یبه رو  ی جانلبخند کم 

مسدود بود. فکر به حال بد عماد،    شیاز دستش گرفت. راه گلو

از   شتریخواست افسانه را ب  یرا کور کرده بود. اما نم   شیاشتها

 نگران کند.  نیا

 نشد؟ یاز احسان خبر  _

را    یکم  اشیتیری. شدی نوش   وانیل  اتیاز محتو  یاجرعه  حالش 

 کرد.  یبهتر م

 برسه.  ایزود نینکنم به انه هنوز زنگ نزده، فکر  _
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 انداخت. وارید یبه ساعت رو یافسانه نگاه  

 .میهفته ماجرا داشت هی یبود امروز. به اندازه یچه روز _

 . یرفتیم درضای. کاش با حمیشد تیاذ  یلیببخش، خ _

 .خورهیخانم بهش برم ،یزنیکلمه حرف م  هیخوبه توام! تا  _

  یشد  امیرفتار من و گرفتارگ  شبیبهم بر بخوره؟ از د  د یچرا با  _

 ها هم شدم. بچه نیا یشرمنده

دوستان احسان اشاره کرد. سپهر، شهاب   یو به جمع سه نفره  

فاصله از آنها، دور هم جمع شده بودند. حضورشان   یو الهه با کم

و هر از   ردیاز عماد خبر بگ  توانستیبود. راحت م  یبزرگ  یدلگرم

  قهیدق  ک یدر حد    یبرود. مالقات با او حت  دنش یبه د   ی چندگاه

  ش ی ایدن  اش،نه یس  ین رفتن قفسه ییکرد. باال و پا  یهم آرامش م

 نمود.  یرا گرم م
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 الهه! گمیم _

 : دیغر اش،دهیبه هم چسب  یدندان ها یالهه از ال 

 الهه و درد!  _

کرد. سر به سر گذاشتن دختر نه    ییدندان نما  یسپهر خنده 

.  کردیم  نیریبه کامش را ش  ی ادیمعروف، زچندان لوس دکتر  

 فشرد و گفت:  نشییلب پا یرا رو شی باال یهادندان

 ! دهیاِ، اِ، اِ، خانم دکتر معروف، از شما بع _

  ی دوستت بگو با من حرف نزنه. صداش رو که م نیشهاب، به ا  _

 . زنمیم ریشنوم، که

نامه نفرستاده، برو تو دفتر  برات دعوت   یشهاب، بهش بگو کس  _

 دنبالت!  میفرست یم  میداشت یکار ن،یبابا جونت بش

 : د یاز هم دراند و رو به او غر یالهه چشم 
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قدم از قدم    اقتیل  یباش که من به خاطر توئه ب  الیخ  نیبه هم  _

 بردارم.

پاپا    زیپشت م دی پرنسس! شما با رهیاز شما نم  ی توقع  نیهمچ  _

 ! نیو پز سِمَتش رو به ما بد نینیجونتون بش

با    الهه خ  ایدن  کیکه  او  سمت  به  شهاب   زیخشم،  برداشت، 

ب را  اگر موها  نیخودش  انداخت.  الهه    یآن دو  سپهر به دست 

 . گذاشتیسرش نم یدانه را هم رو  کی د،یرسیم

داره   ؟یشناسیآروم باش لطفاً. سپهر رو نم  زم،یالهه جان، عز  _

 کنه! ی م یت شوخباها

 سپهر چشم گشاد کرد و با خنده گفت: 

عز  _ الهه جان!  بابا؟  ازمینه  باالخره  رو شکار    نی!  بدن  بد  چغر 

 ؟یکرد
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خنده اش را گرفته بود. نگاه سرشار از   یجلو  یشهاب به سخت 

 ی صحبت به او نداد. سوت  یبه الهه انداخت. سپهر اجازه  یعشق

 زد و با خنده گفت: 

 زد. یحرکت  هیو آقا شهاب باالخره  م ینمرد  _

گوش  یصدا  نبحث  اش،یزنگ  را  گذاشت.    مهیشان  تمام 

 .دیبه هم چسب ،یگوش  یرو یشماره دنیبا د  شیابروها

 موقع شب؟ نیکار داره ا ینچسب چ نیا _

 ؟ یک _

 را رو به شهاب گرفت. یگوش یصفحه  

 ناصر گوزو!  _

 !تیشخص یب شعوریب _

 !نیگوزیوقت نم چیشرمنده خانم دکتر، حواسم نبود شما ه _
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 سپهر! _

خوب داداش منظورم همون باد شکم بود. ناصر باد شکم    یلیخ  _

 خوبه خانم دکتر؟

سرانجام    ی ب  ی از بحث ها  گری د  یکیدادن به    انی پا  یشهاب برا

 سپهر اشاره کرد.  یآن دو، با سر به گوش

 داره.  ی . حتماً کار مهمزنهیه زنگ م جواب بده خوب. باز دار _

بلد    یکار  ،یاون نخود مغز به جز زرت و پرت الک  دونم یم  دیبع  _

 باشد. 

 سبز را فشرد. کونیگفت و آ 

 بنال! _

 ؟ یسالم داداش خوب _

 که آره، حرفت رو بزن. رمیگ _
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ندار  یخوشدل  دونمیم   _ من  نم  ،یاز  دلم  اصال   خوادیمنم 

شن واسه  رو  ول  دنیگوشام  کنم  خسته  مهم    ک ی  ی صدات  کار 

 باهات دارم.

 دن یواسه شن  یخوشحالم کن. من گوش  یخداحافظ  هیپس با    _

 تو ندارم. فیاراج 

 احسان باشه؟! ییاگه در مورد دختر دا یحت _

 . دندیبرخاست که شهاب و الهه از جا پر یجور 

 نا؟ یآدر _

 دادن؟ دنیشد؟ گوشاتون افتخار شن یچ _

 بنال ناصر، رو اعصاب من راه نرو. _

بلندش در راهرو پ   یصدا  شانه    ی. شهاب دست رودیچی نسبتاً 

 اش گذاشت.
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 آروم سپهر، چه خبرته؟ _

 .دیکش  یقیچشم بست و نفس عم 

 شده ناصر؟ یچ _

  ی شگیهم  ی کل کل ها  یبرا  یبود که وقت خوب  ده یهم فهم  ناصر

 .ستیشان ن

دختر و پسر جوون.    هیآوردن.    یبرامون تصادف   شیساعت پ   کی  _

پسره    ریدختره تو نگاه اول به چشمم آشنا اومد. از اون موقع درگ

همراه شون رو چک کرد. دختره    لیاز پرستارا وسا  ی کی.  میبود

ک  یگوش تو  عکس    فینداشت.  بود.  عکس  تا  چند  فقط  پولش 

. به  دمشیکجا د  تاد اف  ادم یوقع  . اون مدمید  نشونیاحسان رو ب

احسان زنگ زدم، در دسترس نبود. گفتم تو رو خبر کنم  یگوش

 . یکن داشی تا پ 
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 حالش چطوره؟_

حال پسره خوب نبود.   اد،یز دمشی باشه. من ند  ادی فکر نکنم ز _

گفتم اول خبرتون    دم، ی سرم گرم اون بود. عکس احسان رو که د

 کنم. 

 گفت:    د،ی دویم یسپهر همانطور که هراسان به سمت خروج 

زحمت بکش حواست    هیباشه داداش، دستت درد نکنه فقط    _

 .رسونمیخودم رو م  عیبهش باشه، من سر

 . دندیدویو تماس را قطع کرد. الهه و شهاب  پشت سرش م  گفت

 داشت؟   کاریشده؟ ناصر چ یچ  _

 کنه.  یکه ناصر کار م یانمارستیتصادف کرده، بردنش ب نایآدر _

   ؟یچ _
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. از راه پله دیکش  یاعصابش خط م  یمانند الهه، رو  غیج  یصدا

مطمئن   نایکرد. از رفتن آدر  شتریشد و سرعتش را ب  ریها سراز

 . ندیامروز او را دوباره بب نیهم  کردیبود. فکرش را هم نم

 شده؟  ی چ نمیبگو بب یحسابسپهر؟ واستا درست یریکجا م _

کرد و    توقفیابودند.  لظه  دهیرس   مارستانیب  یبا هم به محوطه  

 .دیبه عقب چرخ

شده و    یکه چ  نیکه تصادف کرده، ا  دونمیم  قدرنیمنم هم  _

 . نمیبرم بب د ینشده رو با

 . مییآیپس ما هم م  _

را از پارک خارج کرد.    لشیفرمان نشست و به سرعت اتومب  پشت

.  دیکش  ی غیجا نگرفته بود، ج  ی صندل  یالهه که هنوز درست رو

بد    یبسته شدند. حالش به حد  یبد  یبا صدا  لیاتومب  یدرها
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الهه که  ه  یشاک  شهیهم  یبود  از   یاعتراض  چیهم  نکرد. 

باالتر  مارستانیب با  سرعت ممکن، مشغول   نیکه خارج شدند، 

  ی آورده بود. صدا  ادیرا به    نایبا آدرآخرش    یشد. مکالمه  یرانندگ

. لبش را  کردینجات دادن عماد م  یکه برا  یو التماس  انشیگر

 .دیبه فرمان کوب یدندان برد و مشت ریز

 نشده که.  یزیآروم پسر، چه خبرته؟ چ -

تو چه    ستیتصادف کرده، معلوم ن  نا ینشده فقط آدر  یزیآره چ  -

نبود   ادمی اصال    شعوریمرده، اون وقت من ب  ای زنده است    ه،یحال

 هم هست.  یینایآدر

 به آن آورد.  یاش گذاشت. فشارشانه یدست رو شهاب

 ... ستیمعلوم ن  یچیهنوز که ه -

 : زدی. بلند بلند با خودش حرف مدیشنینم یزیانگار چ سپهر
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بگم؟    ی بدم؟ به باباش چ یبشه جواب احسان رو چ  یزیاگه چ  -

 تونستم فراموشش کنم.  یمن احمق چجور

خلوت  به باال  هاابانیخ  یخاطر  سرعت  به    ی لیخ  شی و  زود 

را وسط محوطه رها کرد    لشی. اتومبدندیمورد نظر رس   مارستانیب

. شهاب پشت  دیالهه پشت سرش دو  ،دیو به سمت اورژانس دو

بخش   ینشست تا آن را درست پارک کند. جلو  لشیفرمان اتومب

 پارک کردن نبود. یبرا یدرست یانش، جااورژ

  ی کند. شلوغ   دایبخش که شد، چشم چرخاند تا ناصر را پ   وارد

شد،    د یکردن ناصر که ناام  دای. از پکردیبخش کارش را سخت م 

ا به  را  پرستار  یپرستار  ستگاهیخودش  به  مشغول    یرساند. 

 پرونده بود، گفت: کیداخل   یمطلب ادداشتی

 کجاست؟ نمیبب خوامیدارم، م ضیخانم، مر دیببخش _
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 سر بلند نکرد.  یحت پرستار

 رم؟ یرو بگ ضمیسراغ مر دی با ی خانم با شمام. از ک -

 نشد.  یخبر بازهم

عصبان  سپهر ز  یاضربه  تیبا  رو  یهاپرونده  ر یبه  شده    یجمع 

آن   یزد. صدا  شخوانیپ  زمبرخورد  به  و وحشتناک   ن،یها  بلند 

ا از  اس  د،یایدرب  ادشیفر  نکهیبود. قبل  زنانه   یاپنجه   ریدستش 

 شد. 

 سپهر جان؟ آروم باش.  یکنیم کاریچ -

 . دیکش یقینگاه کردن به الهه، نفس عم بدون

کار  - ا  هیچه  ب  م، یدار  بدحالضیمر  نجایآقا؟    ستمین  کار یمنم 

 ! نجایا
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سرکار خانم.    رهیگیسوال مگه چقدر وقتتو م  هی جواب دادن به    -

 . ومدهیخوشم ن  تافهیدارم وگرنه از ق ضیمنم مر

 . نمیعقب بب ا یب -

. الهه که دلش گرم حضور باالخره خودش را رسانده بود  شهاب

 ها کمک کند. شهاب بود، جلو رفت تا در مرتب کردن پرونده

 .هیمقدار عصب  هیدوست ما  نیجون. ا الیببخش سه -

سرمون شلوغه که وقت سر   نقدریا  د؟ییخانم دکتر، شما   یوا  -

 . میخاروندن ندار

از دوستامون تصادف    یکی. به ما زنگ زدن که  زمیعز  دونم یم  -

 نگرانه. یلیسپهر خ نیکرده. واسه هم

تازه متوجه سپهر و شهاب شده بود، لب    ییجوان که گو  پرستار

 دندان برد.  ریرا ز نشییپا
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آدم باورش   خنده،یم  شهیدته. از بس همکه دکتر سعا  نیا  یوا  -

 بشه.   یقدر عصب نیبتونه ا شهینم

 کجاست.  ضم یمن رو ول کن خانم، بگو مر -

شاک  سپهر، عصب  یهنوز  برا  یو  دلش  اگر   مارانیب  یبود. 

رو  شیصدا  سوخت،ینم م  یرا  کار    انداختیسرش  حساب  تا 

 . د یایدست همه ب

 .ضتیمر  شیپ  م یبر ا یب ؟ی چه خبره مرد حساب - 

 رونیته راه رو ب  یاو، از اتاقک   یآشنا   یصدا  دنیبود که با شن  ناصر

بازو بود. سپهر  را رسانده  از دست شهاب    ش یآمد و خودش  را 

  د ی . باداشتیرا بلند برم  ش یهادرآورد و پشت سر او راه افتاد. قدم

به آدر ا  رساند،یم  نایزودتر خودش را  از  شود.   وانهید  نکهیقبل 

از کنار او گذشت و  ستاد،یپنج ا یشماره کاتاق یناصر که روبرو
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  ی رو  دهیدخترک خواب  دنیکه با د  یقی. نفس عمدیپرده را کش

کش رو  یرارادیغ   د،یتخت  را  دستش  سد    یبود.  فشرد.  لبانش 

. نفسش  دی چشمانش بدون اجازه شکست. سر باال گرفت و خند

 .ختیفوت کرد و اشک ر رونیرا به ب

 شکرت.  ایشکرت... خدا ای شکرت... خدا ا یاخد -

تخت را گرفت.   نییخم شد، دست دراز کرد و پا  یکه کم  شیپاها

 ناصر خودش را به او رساند. 

 سپهر؟ یخوب -

 و باال کرد.  نییبست و سر پا  چشم

 حالش خوبه؟ -
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که، فقط دستش ضرب خورده، شانس آورده همون   ش ینیبیم -

ماش از  ماش  نیاول  تو  آخر  تا  پسره  داغون   نیپرت شده.  بوده، 

 شده. 

 ش؟ یشناخت -

 رو؟  یک  -

از کوچه  هش،یعاقل اندرسف  نگاه  که   یاناصر را محبور کرد که 

 رفته بود، برگردد. 

 . آره شناختم.یگ  یآهان، پسره رو م -

 خوب؟! -

که  - است  پسره  قرصا  همون  خاطر  به  چهار،  ب  یی ترم    ن یکه 

 اخراج شد.  کرد، یدانشجوها پخش م 

 سامان؟!  -
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 آهان، آره، همون. -

 نیاز ب  یآرام  یو هر بار وا  دیلبانش کوب  یرا چند بار رو  دستش

 نایلبانش خارج شد. الهه از کنارش گذشت و خودش را به آدر

اش، چهره  یدهیخم شد. رنگ پر  یو کم  ستادیرساند. کنار تخت ا

باز شد،   ی که کم نایچشمان آدر ی . الزدیذوق م یتو یبد جور

 : دیزد و پرس یلبخند

 ؟ یخوب زم،یسالم عز -

درست  جیگ  یالحظه  نایآدر درک  کرد.  اطرافش    ی نگاهش  از 

تزر  یینداشت. داروها او  به  بودند، حساب  قیکه    جشیگ  یکرده 

 کرده بود. 

 من کجام؟  -
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  ادتی  یزی. چیداشت  کیتصادف کوچ  هی.  زمیعز  ی تانمارسیب  -

 اد؟ ینم

لحظه در    کیکه در    یرا محکم بست. درد وحشتناک  شی هاپلک

را بفشرد.   شی هاقه یو شق  اوردیباعث شد دست باال ب   دیچیسرش پ 

پلک  یهمان لحظه صحنه از تصادف پشت  رد    ش یها آخر قبل 

آخر تا  تند و سطح  نیشد. چشمانش  نفسش  باز شدند.    یحد 

ام به  چرخاند  چشم  بود.  آشنا  دایپ   دیشده  سپییکردن  با    هر. 

او، خودش را به تخت رساند. چشم در چشم که    یقراریب  دنید

 هق هقش نام او را صدا زد.  نیو از ب دیترک نا یشدند، بغض آدر

 ؟یدرد دار نا؟یشده آدر ی جانم، چ -

به همراه چند پرستار    یدر لحظه قطع شد. برانکارد  نایآدر  یهیگر

شده بود که    اریحاال آنقدر هوش  نا یاتاقک رد شد. آدر  یاز روبرو
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خواب راحت  یرو  دهیشخص  ز  یآن  س  ریاز  همه  و    میآن  دم  و 

 سپهر شد.  راهنیدهد. دستش بند پ  صیدستگاه تشخ

 ر. . تو رو خدا من رو ببترسمیببر سپهر. من م  نجایمن رو از ا -

رد نگاهش را گرفت و در لحظه تا بناگوش قرمز شد. در    سپهر

نداشته   تیواقع  گذرد،یآنچه در سرش م  کردیدل خدا خدا م

 داشت.  قتیاگر حق یداشت! وا قتیباشد. اگر حق

رو چک   تتیاالن، اجازه بده خودم وضع  میریم   زم،یباشه عز  -

 . کنم

از او فاصله    نشاندیلبانش م   یکه به زحمت رو  یو با لبخند  گفت

از ترس    زدیاش بود. داشت سکته م لحظه  کی  یگرفت. خشم برا

کرده باشند. از اتاقک خارج شد و    نایکه ممکن بود با آدر  یکار

از راهرو هر دو، به   یابه شهاب هم اشاره زد دنبالش برود. گوشه 
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 ریکه حرکاتش را ز  یکنجکاو  یهااه. نگ ستادندیدور از ازدحام ا

برا داشت،  باال    تیاهمیب  ش ینظر  سر  و  زد  کمر  به  بود. دست 

 . کردیگرفت. از دو طرف صورتش عرق شره م

 گفت؟ یزیچ نایشده سپهر؟ آدر یچ -

 مستاصلش را به چشمان نگران شهاب دوخت. نگاه 

 گند زدم شهاب.  -

 شده مگه؟ یچ -

حالت از سپهر    نیشده بود. ا  کیشهاب هم به هم نزد  یابروها

 بود.  دیسرخوش، بع شهیهم

 بشه.  نهی معا یدرست و حساب  د یبا نایآدر -

 نجاست؟یا یپس واسه چ شه،یم  نهیمعلومه که معا -
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. حرف زدن از آنچه در دیباال انداخت و دست به صورتش کش  سر

 فرسا بود. سخت و جان گذشت،یفکرش م

 .ستین  یمعمول ینهیمعا هیمنظورم  -

نشسته   لحن اشک  به  چشمان  و  عجز  بازماندهپر  دهان    ی اش، 

کم را بست.  بتواند عکس  د یطول کش  ی شهاب  نشان    یالعملتا 

لبانش گذاشت. سپهر   یگفت و دست رو ینسبتا بلند  ی دهد. وا

زد. هرکس، از دور   هی پشت سرش تک  واریعقب رفت و به د  یکم

م  را  او  تشخ  رانهیو   د،ی دیهم  را  دلش  دادیم  صیبودنش    کی. 

کس    چ یبزند و ه  ادیکه آزادانه فر  یی. جاخواستیم  عیخلوت وس

پشت    واریجز خدا شاهد شکستنش نباشد. سرش را محکم به د

 .دیسرش کوب

 بدم؟  یجواب احسان رو چ -
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 . دیکوب  دوباره

 تو چشمان باباش نگاه کنم؟  یچجور -

 . دیهم کوب باز

 کنم؟  یشهر زندگ نیتو ا ییاصال با چه رو -

را   شیکارش را تکرار کند، شهاب بازو  گرید  کباری  نکهیاز ا  قبل

بود و   اد یز شانیقد  یو سرش را در آغوش گرفت. فاصله دیکش

اما به آرامش   کردیقامت خم م  یحساب  دیکار سپهر با  نیا  یبرا

 .دیارزیشهاب م یآغوش برادرانه 

. خودم همه ستیمعلوم ن  یزیآروم باش داداشم، هنوز که چ  -

 . کنمیرو درست م زیچ

خدیلرزیم   ش یهاشانه گر  راهنیپ   یسی.  از  نشان    یهیشهاب 

و    نییپشتش پا  یسپهر داشت. دستش را چند بار رو  یصدایب
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که آرام شد، از شهاب فاصله گرفت و رو برگرداند.   یباال کرد. کم

  گران،ید  نیاگر ا  یبشکند، حت  گرانیعادت نداشت در حضور د

 از برادرش باشد.  زتریشهاب عز

  نای. به نظرم اگه اول از خود آدرکنم یمن االن با الهه صحبت م  -

 باشه. موردیشکت ب  دی بهتر باشه. شا م،یبپرس

  نیو باال کرد. بزرگتر  ن ییسر پا و   د یبه صورتش کش  یدست  سپهر

اگر سامان در خ  نیاش، هملحظه   نیا  یآرزو هم به    الشیبود. 

 تعرض کرده بود، خونش حالل بود.  نایآدر

دختر مدام سراغت    نیا  نجا؟یا  نیشده؟ شما دوتا چرا اومد  ی چ  -

به نظرم. فقط   دهیترس  یزیچ  ه ی. از  ششی. سپهر برو پ رهیگیرو م

 . به تو اعتماد داره
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و ناصر را کنار زد و با چند قدم بلند خودش را به اتاقک   شهاب

  ش یچسبانده بود و پاها  واریرساند. دخترک خودش را به د  نایآدر

ها حلقه کرده بود.  را در شکم جمع کرده و دستانش را دور آن 

تکان م مانند  را گهواره  ز  دادیبدنش  .  گفتیم  یزیلب چ  ریو 

برا داشت  م  یکس  یانگار  نشان  و  صورتش  دیکشیخط  تمام   .

  ی داد. صدا نییتخت را پا یاز اشک بود. جلو رفت و نرده سیخ

زد و    یو نگاهش کند. لبخند  ردیسر باال بگ  نایآن باعث شد آدر

  ری. نم زدیکش  یاو نفس راحت  دن یبا د  نایتخت نشست. آدر  یلبه 

 چشمانش را گرفت. 

 . نمیبابام رو بب دیسپهر؟ با  یبریم نجایمن رو از ا -

راحت   تتیاز وضع  المی. اجازه بده خبرمتیحتما م  زمیآره عز  -

 . میریباباتم م دنیشه، د
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 حالش که خوبه؟ -

از   تریقو یلی. خریآره، معلومه که خوبه. بابات رو دست کم نگ -

 . یکه فکرش رو بکن هیاون

.  دیایدرست از آب درب  شی هاگفت و در دل ارزو کرد حرفرا    نیا

زده  خجالت   نیاز ا  شیدختر، ب  نیا  شیپ   خواستیدلش نم  چیه

  یبرا  ینیسنگ  یمطمئنا ضربه   آمد، یسر عماد م   یی شود. اگر بال

 . شدیاو محسوب م

.  ادیحالت جا ب  کم یگرفتم. بخور تا    ریو ش  کی. برات کزمیعز  ای ب  -

 ؟یما رو تنها بذار  شهیسپهر جان م

آخر را رو به   یتخت گذاشت و جمله  یرا رو  کیو ک  ریش  الهه،

به   نیکار از ا  ی. سختختیدر وجودش فرو ر  یزی سپهر گفت. چ
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زد و چشم   یدندان برد. الهه لبخند  ریرا ز  نشییبعد بود. لب پا

 لحظات  نیدر ا کردی. خوب بود که او هم درک م بست

هم باشد. قبل   شیروبرو یخته یبه فکر حال بد مرد به هم ر  دیبا

 به حرف آمد.   نایقدم از قدم بردارد، آدر نکهیاز ا

 . ترسمیم  یی من تنها ؟یبر یخوایکجا م _

ها  اگر مطمئناً  بود،  بزد یم  هیگر  ریز  ی هایتنها   اشیچارگ ی. 

 هم داشت.  ستنیگر

مزمیعز  جامنیهم_ بهتر  الهه  هم  تونهی.  من  کنه.    نیکمکت 

 ... یصدام بزن هیکاف  رونم،یب

نفس    ی کم  د یاتاقک را ترک کرد. با  گر، ید   ی و بدون نگاه  گفت

به    نیاز ا  یی هوایب   یبرا  کردیم  رهیذخ  ژنیاکس  د ی. با دیکشیم

 بعدش؟ 
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  میگوشش، او را از خواب پراند. کمتر از ن یکیاز نزد  یزنگ  یصدا

استراحت به نمازخانه    ی کم  یساعت بود که به اصرار افسانه، برا 

عماد راحت شده    تیاز وضع  الش یساعت قبل خ  کیآمده بود.  

گوشش گذشته است.   خیاز ب  قای. دکتر گفته بود که خطر دقبود

را    ش یرا فشرد. صدا  یگوش  رکنا  د یچشم باز کند، کل  نکهیبدون ا

نم کار    گریبار د   کیکه    دینکش  ی. طولکردیقطع کرد. مغزش 

چشمانش را باز کرد.    ی ال  یبار کم  نیبلند شد. ا  یگوش  یصدا

. تمام صفحه را عدد  شدینم  دهی د  یگوش  یصفحه  یرو  ینام  چیه

.  دی دیم   نییخواب بود که اعداد را باال و پا  جیپر کرده بود. آنقدر گ

را کنار گوشش گرفت.  فرصت الو   یگوشتماس را برقرار کرد و  

.  دیچیدر گوشش پ  یامردانه یهیگر ینکرد. صدا دا یگفتن هم پ 

مقابلش    گرید  کباریرا    ی. صاف نشست و گوشدیخواب از سرش پر
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را    ی. گوشکیدو صفر    یشماره  ش یعالمه عدد با پ   کیگرفت.  

 به گوشش چسباند. 

 داداشم؟  ییالو احسان جان، تو - 

 ... دمیرس ری.. رها دسالم رها. -

  د، یشنیاز آنچه م  ی. رها درک درستستیبلند گر  یو با صدا  گفت

عمر خ تمام  م  کردیم  الینداشت.  نه  بدها  از    رند یمیآدم  نه  و 

 و حاال...  رند یگیدرس م شانیهایبد

ازش دلخور    یحق دار  دونمیعادله به تو بد کرده، م   دونمیم  -

که    ییهایمحاله خدا از بد  ش،ی اگه ببخش  یحت  دونمیم  ،یباش

تو رو خدا حاللش کن، به خاطر عادله و    یبهت کرده، بگذره ول 

که به گردنم داشت و نتونستم   یرسول نه، به خاطر من و حق

به  یلحظه  یحت   ی خاطر چشمآخر کنارش باشم، حاللش کن. 
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ازش بگذر.    نه،یبار پسرش رو بب  نیآخر  یکه به در موند تا برا

منبه دل  نرس  ی خاطر  هنوز  روش،   شیآت  ده، یکه  انداختن 

 رها؟  شیبخشیببخشش. م

ا  شد یم   مگر با  چ  نیاحسان  او  از  عجز  او    یزیهمه  و  بخواهد 

 و گفت:  دیاز کنارش بگذرد؟ لب گز  تفاوتیب

عز  - م  زم، یآره  داداشم،  م بخشمشیآره  حتما  تو    بخشمش، ی. 

 نکن. تیخودت رو اذ

 

آت  ی دونینم_ دارم  رها،  بده  حالم  دارم  رمیگیم   شیچقدر   .

ا  سوزمیم هم    کسچی. هکنهیخنکش نم  یچیداغ که ه  نیتو 

 که براش حرف بزنم. ستین



 

1166 
 

برام.    اری. خودم هستم. تمام دردات رو بزمیدلت بشم عز  یفدا_

 داداشم.  کنم یبا جون و دل گوش م

آرزوش   گهیآخر چشم به راهم بوده. م  یتا لحظه  گهیرسول م  _

کنه تا    دایعماد رو هم نتونسته پ   یحت  گهیم بوده. م دوباره  دنید

  گهیعماد کجاست که رسول م  یکنه. راست  ی با عادله خداحافظ

آخر عادله باهاش صحبت کنه،   یبهش زنگ زده تا لحظه  یهرچ

 نکرده؟  داشیپ 

ر عرض کمتر از سر باال گرفت و چشم در حدقه چرخاند. د  رها

 رو به آن رو شده بود.  نیاز ا اشیو چهار ساعت، زندگ  ستیب

 اورد؟یدرن یکه نکرد؟ باز تتیاذ ،یراست -

و او در    کردیفکر م  ییزهایزد. برادرش به چه چ  یشخندین  رها

 و چشم بست.  د یکش یقیبود. نفس عم یچه فکر
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خوبه. تو فقط به فکر خودت و   ینکرد. همه چ تمیاذ   زم،ینه عز  -

 .ستمیسخت کنارت ن یروزا نیرسول باش. ببخش که تو ا

که همه چ  - رو شکر  لحظه  ی خدا  از  که نشستم ت     یاخوبه. 

قراره   ایشده    یزیچ  هیتو بود. انگار    شیاش پ فکرم همه  مایهواپ 

به رسول زنگ زدم و گفت خودت رو برسون    دم یرس  ی. وقتبشه 

 ی . ازم ناراحت نشدیبود از سرم پر  الیفکر و خ  یهرچ  مارستان،یب

خوردم. حال من   یلیخ وکه کنارش نبودم ر ییحسرت روزا یول

زن نبودن  خ  یاز  م   ی لیکه  ن  دونم یوقته  در حق    ستیمادرم  و 

ا  نیکسم بدتر  نیزتریعز تو   یدیکش  یتو چ  نه،یکارا رو کرده، 

 نبود مامان و بابا. 

شان ارادت  و غربت به همه  یی. چقدر تنهادیترک  صدایب  بغضش

  شان هیبه سا  هیو مدام سا  گذشتیکدامشان نم  چیداشت که از ه

آغوش گرم را    کیها را برداشت و  فاصله  شد ی. کاش مدی دویم
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آغوش  همان  از  کرد.  رو  یی هاتجربه  به  مدام  احسان   شیکه 

و    شستیرا م  بود که هرچه غم و غصه    یی ها. از همانگشودیم

 . برد یبا خودش م

 ...؟ یک  -

تا بتواند از    خواستیدل م   یل یسوالش را کامل کند. خ  نتوانست

ن احسان هم  بپرسد.  را  به کامل    ازیاحسان، زمان فوت مادرش 

 زد.  یکردن سوالش را نداشت. هق آرام

رس  - ساعته  دو  م دمیمن  رسول  د  گهی.  خوب   شبیاز  حالش 

م ازش  من    خوادینبوده.  ت  ا یبا  بگعماد  باهامون    رهیماس  تا 

باز کجا   دونم ی، عماد هم نم بودم مایصحبت کنه. من که تو هواپ 

  گه، یم  خوره،ی. غذا م شهیسرش گرم بوده. صبح حالش بهتر م

 ... و شهیبد م حالشدفعه بعد از ظهر دوباره  هی یول  خندهیم
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شن  اشادامه  نه  و  داشت  گفتن  ادنینه  ته حرفش  که    نی.  بود 

 باشد.  ده یعماد را د  ایاحسان  نکهیعادله رفته بود، بدون ا

 حال رسول چطوره؟  -

وحشت کردم.    دمش ی د  ی متحرک شده. وقت  یمرده  ه یرسول...    -

 بوده. ضیعادله، رسول مر  یانگار به جا

 نجا؟یا نشیاریم ه؟یتون چبرنامه -

بتونم  که    ستیحال رسول هنوز اون قدر رو به راه ن  دونم،ینم  -

 باهاش حرف بزنم. 

 حواست به خودت هست احسان؟ -

  کردم  تتی. حواسم هست. ببخش سر صبح اذزمیآره، آره عز  -

آروم   کمی  دی. بابکنم دیبا کاریاونقدر شوکه که بودم که نفهمم چ 

 . گرفتمیم  میبعد تصم شدم، یم
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 ؟یزدیبه من زنگ نم گهید  یشدیاگه آروم م _

  گرفتمیکه باهات تماس م  یبود  ینفر  نیدر هر صورت تو اول  _

 گرفته. یحال بد و صدا نینه با ا یول

دلت   یکه فکر کرد ی هروقت، هرجا، تو هر حال  زم،یداداشم، عز_

م هم  هی بدونم    خواد،یصحبت  که  مهمه  برام  بزن.  زنگ  بهم 

 محرمتم.

رو هم دارم که بخواد جات رو واسم پر    ی مگه من جز تو کس  _

غم   تموم  تهش  غصهکنه؟  شرمندگ  ی هاو  خودته.  واسه    ی من 

 ! امیهم واسه من و دوروبر  تیزندگ یهایسخت

بوده تموم    یهر چ ؟یآخه؟ تو چرا شرمنده باش   هیچه حرف  نیا  _

 . ی من گاههیهمراه و تک نیترشده و رفته. همه االنه که تو بزرگ

 شکست. یقیرا احسان با نفس عم شاننیسکوت کوتاه ب 
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  دنیشن  یبهتره. حت  یلیدارمت رها. االن حالم خخدارو شکر که  _

بدون هم  خودت  کاش  مسکنه.  مثل  داشتنت    ی صدات  چقدر 

 !هی خوشبخت

ته  شیهاحرف ماز  دلش  رها    آمدیته  دل  کنج  درست  و 

رنگ  هم را داشتند، کم  ی وقت  شانیکسیو ب  یی . تنهانشستیم

 . شدیم

                       

  یچند نفره دور و بر  نیشد نام ا  یآمده بودند، هرچند نم  همه

ها مالقات  روز  سه  از  بعد  گذاشت.  همه  پشت    یرا  از  کوتاه، 

م  و،ییسی س  میضخ  یشه یش جمع    توانستیباالخره  در 

  یدو زن دوست داشتن  نینفس بکشد. نگاهش مدام ب  انش یآشنا

  یی. رها سخت مشغول خوش آمدگودیچرخیم   اشیو مهم زندگ

  یاز او غافل نم  یالحظه   نایبود و آدر  و تشکر از همان چند نفر
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و حساب بود درست  نکرده  او صحبت کند.    یشد. هنوز وقت  با 

صورتش و آتل دستش،    یها  یجمع، کبود  نیحضورش در ا  یبرا

هم آمده بودند.    انیو شا  دیمفصل به او بدهکار بود. ام  حیتوض  کی

حد خوشحال   ن یآنها تا ا  دنیاز د  کردیوقت فکرش را هم نم  چیه

  ی رسول به شدت حس م  یعادله، احسان و حت یخال  یشود. جا

 ده ی. چرخ روزگار بدجور چرخد یکش  یقیزد و آه عم  یشد. تلخند

و    بیزشتش را نشانشان داده بود. خواهرش در کشور غر  یو رو

و تنها افتاده بودند. چند روز بود از   بیاو در مملکت خودش، غر

  گرفتیفرصت با او هم تماس م  نیاولدر    دی.  باداشتعادله خبر ن

 . شد یمطمئن م اشیو از سالمت

 آقا؟  نیبهتر _

 صد سالمه! کنمیهزار بار بهت گفتم به من نگو آقا. فکر م _
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نم  دیببخش  _ زبونم.  سر  افتاده  عماد،  د  تونم یآقا   یا  گه یجور 

 صداتون بزنم.

وقت  _ نزن،  م  ی صدام  م  یبهتر  ی پرسیازم  متوجه    شمیخودم 

 . ی ش رو بگادامه  خوادینم ه،یمنظورت ک

 زد.  یلبخند خجل انیشا 

 ... چشم. چشم آق _

 ؟ یپسر خوب، چه خبر از کارو کاسب نیافر _

حواسمون به همه    د یراحت. من و ام  التونیخوبه، خ  ی همه چ  _

 هست.  یچ

بالش گذاشت.    یو سرش را رو  دیکش  نییپا  ی خودش را کم  عماد 

 خسته اش کرده بود. یوالننشستن ط



 

1174 
 

شماها خودتون   خوادیکه از مغازه راحته، فقط دلم نم  المیخ  _

 .نیکن تیرو اذ

ما هم    ن،ی. شما زودتر خوب بشنینه آقاعماد، نگران ما نباش  _

 حالمون خوبه.

 . شم یم من خوبم پسر، بهترم _

 اشاره زد.  انیسز به پشت سر شا با

 چه با دوست احسان دوست شده!  دیام نیا _

  ی و سپهر گرم صحبت بودند. لبخند  دی. امدیبه عقب چرخ  انیشا

 زد.

اون روز که حال شما بد شد به مغازه زنگ زد   ه،یآره پسر خوب _

 زود اومد.  یلی. خودش هم خشتونیپ   میا یو گفت ب

 سپهر زنگ زد؟ _
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 آره خوب. _

 خودش از کجا خبر داشت؟ _

 شانه باال انداخت.  انیشا 

  نا یکه با آدر  دمشیبار د   هیبعد از اون روز هم فقط    دونم، ینم  _

 برداره. وقت نشد ازش بپرسم. لهیخانوم اومده بود وس

شد  یدنباله  گرید  عماد فکرش  نگرفت.  را  مشغول   داًیصحبت 

 و سپهر شده بود. نایآدر نیب یرابطه 

 ؟ یتخت رو بخوابونم تا دراز بکش یخوایم ؟یخسته شد _

روزها چقدر صورتش به    نینگران رها زد. ا  یبه چهره  یلبخند 

 . آمدیم شهیاز هم باترینظر ز

 که بدنم درد گرفته.   دمیچند روز خواب  نیا  قدر نیا  زم،یخوبم عز  _
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استراحت برات الزمه. امروز هم که از صبح به خاطر انتقالت به   _

 . یکم بخواب هیاتاق رو خلوت کنن تا  . بذار بگمیداریبخش ب

نم  _ تا آخر ساعت مالقات نمونده. خودشون   یزیچ  خواد،ینه 

 .رنیکم کم م

تازه  و مالقات کنندگان  باز شد  اتاق  در  لحظه  راه    یاهمان  از 

ناخواسته در هم   دنشانی عماد با د  یکه ابروها  ی. کسان دندیرس

خواست همه را زودتر   یرفت و در دل آرزو کرد کاش از رها م 

استقبال از آنها قدم    یبود که برا  ی کس  نیکند. افسانه اول  رونیب

صبا در دست داشت، گرفت   هرا ک  یگذاشت. سبد گل بزرگ  شیپ 

رو را  آن  الاقل    یجلو  زیم  یو  که  بود  گذاشت. خوب  ها  مبل 

نخرند.    یعیه خاطر حال عماد گل طببود که ب  دهیشعورشان رس 

و مهراب   هیمهد   درضا، یسر صبا وارد شد. حم  شهراد هم پشت

نبود، عماد از همان    درضایاگر به احترام حم  د یهم آمده بودند. شا 
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آن عذر  در  م  ها دم  اخواستیرا  در  آنقدر  دورادور    نی.  مدت 

آمدها و  رفت  به  جرقه  یحواسش  بفهمد  که  بود    ک ی  یرها 

او و مهراب سالها قبل خورده است و    نیب  مهینصفه و ن  یرابطه 

چاک رها بوده که تو زرد از آب در آمده    نهیشهراد هم عاشق س

  نوندهکه تنها رها ش  یاش، جورشده  دیکل  یهادندان   یاست. از ال

 : د یباشد، غر

 خوان؟یم ی چ نجایا نایا _

 ده به طرفش برگشت. رها با چشمان گرد ش  

نگو عماد، اعصاب خودت رو هم خورد نکن.   یزی تو رو خدا چ  _

 . رنیو م موننیم  قهیده دق

بر آتش    یپشت کلماتش، آب سرد  دهیخواهش و التماس خواب 

آن  را  او  رها  بود.  عماد  مخشم  موقع    شناختیقدر  بداند  که 
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جا،  خواست همان  یندارد. دلش م  یشوخ  یبا احدالناس  تیعصبان

  یچشم همه، رها را سفت در آغوش بکشد و با چند بوسه   یجلو

ترس چشمان  خجالت  از  آبدار  و  ب  دهینان  در  صداد یایاش    ی . 

را به اعماق وجود پاک همسرش،   شیبایسفر ز  ،یامردانه  یسرفه 

 گذاشت. مهینصفه و ن

 انشااهلل؟ نیسالم آقا عماد. بهتر _

با او برخورد   یقائل بود. چند بار  یمرد احترام خاص  نیا  یبرا 

بود   اعتراف کرده  با خودش  بار  و هر  مردانگ  کیداشت   یجور 

م  اریع تمام موج  وجودش  نم  ی در  با    ی زند.  را  جوابش  توانست 

 لبخند ندهد. 

 بهترم. یلیجان، ممنون االن خ  دیسالم حم _
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خانم    یآبج  نیحداقل حال ا  یخب خدا رو شکر، شما خوب باش  _

بهت هم  مما  اشهیر  تو  کل  نی.  روز  ا  یچند  گفتم    قدر نیبهش 

  شه، یزود خوب م ی لیحرص و جوش نخور. حال آقا عماد هم خ

حتماً    دیبا  یشاهلل سرپا که شد. ان ستیانگار دست خودش ن  یول

 بره.    ملچکاپ کا کی یبه زور هم که شده مجبورش کن

 به رها انداخت. یعماد نگاه عاشقانه ا 

سر و سامون دادن به   یبرا  دی کار هست که با  یسرپا بشم کل  _

 . نشهیبه حال رها مهمتر ی دگیبکنم، رس میزندگ

لطف کنند    دیبه تمام افراد حاضر در اتاق بگو  خواستیدلش م  

ا در  او  بگذارند.  تنها  را  آنها  ب  ن یو  و    شتریلحظه،  رها  همه،  از 

 .خواستیآرامش وجودش را م
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اخم و    ای دن  کی. با  دینفهم  یادیز  زیمانده چ  یباق   قهیاز ده دق 

غضب با شهراد و محراب برخورد کرد. دست خودش نبود. فکر 

ا ا  نکهیبه  چند  نیدر  سال،  تنها  نیچند  به  رها  آنها    ییبار  با 

شان خورده ممکن است از جانب  ییبرخورد کرده و چه ضربه ها

ارها به  ب قه،یچند دق همان. بماند که در کردیم اشیباشد، عصب

خ و  سو  الش یفکر  و  به سمت  تا  زد  اگر    دهای نبا  یافسار  نرود. 

ضربات را   نیشتریکه ب  یمنصفانه قضاوت کند، مرد  خواستیم

  ی که م نجایمعرفتش. به ا ینبود جز خود ب یبه رها زده بود کس

چه    فیدستان کث  یسالها ملعبه  اوردیب  اد یمجبور بود به    دیرس

 ستیبه ب کیکه نزد ی زن اوردی ب ادیشده است. به  ی کس و کسان

زندگ ن  ی سال،  و  هست  پا  ستش یو  به  عاشقانه    خته،یر  شیرا 

 نیو آخر  ی نازل  یادآوری بوده است. با    زادیدر لباس آدم  یطانیش

 ی. جوردیچیاش پ   نهیوحشتناک در قفسه س  یدرد  دارشان،ید
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بلند آخ  خروج  مانع  نتوانست  ب  یکه  قف  نیاز  شود.   هسلبانش 

آمد. رنگش به    ی و دردناک بود. نفسش باال نم  نیسنگ  اشنه یس

باالزدیم  یکبود زنگ  فوراً  رها  ماسک   ی.  فشرد.  را  سرش 

که وارد   ژنیاکس یصورتش گذاشت. مولکول ها یرا رو   ژنیاکس

 را حس کند.  ی شدند، تازه توانست تفاوت مرگ و زندگ اشه یر

از مالقات کنندگان شده بود.   ی بعد، اتاق خال  قهیدق کیاز  کمتر

نداشت و    یا  انهیبا لبخند م  ییکه گو  یاو مانده بود با پرستار

که از  یکرد. قطره اشک یم دادیدر چهره اش ب یکه نگران ییرها

لبانش تضاد داشت. فکر    یپلکش سر خورد، با لبخند رو  یگوشه 

هم اشکش را    بود،   اشییتنها  زچند رو  یجهیکه نت  یمیبه تصم

خواب   دی. شاشدیم  نیآورد. چشمانش کم کم داشت سنگ  یدر م

ها  نیبهتر  شیبرا زخم  تمام  مرهم  بود.  و    یروح  یمرهم 

 افتادند.  یشدند و خون م یتازه م ی ه یداریکه در ب یای جسم



 

1182 
 

                       

.  شدیم  کیزد، هوا داشت تار  رونیکه ب  مارستانیساختمان ب  از

  یقلب  یرفته بود، آن هم بعد از حمله   قیعم  یعماد تازه به خواب

ترساند. هوا  یکه حساب  یدیشد را  به صورتش   یهمه  آزاد که 

آرام   خواستی. دلش مدیکش  ی قیخورد، چشم بست و نفس عم

بد خبر  فکر  اما  هم  یباشد  به  عماد    دی با  هایزود  نیکه  به 

داشتند    میآرامشش را گرفته بود. رسول و احسان تصم  رساند،یم

که امروز از عماد    ی به خانه برگردانند. با حال  نیتدف  یعادله را برا

 . اوردی داشت قلبش در برابر فوت عادله، تاب ببود، شک  دهید

 سالم.  -

  ی ها فرداز ده ی کیآشنا،  یصدا نیکند مخاطب ا ال یخ شدینم

از کنار دستش    قایکتند. صدا دقاست که دور و برش در حال حر

فوت کرد و چشم گشود. رو به صبا    رونی. نفسش را به بآمدیم



 

1183 
 

جواب سالمش را داد. هوا گرم    یاهیعار  یسر تکان داد و با لبخند

را م تنش  اما سوز حضور صبا،  به دور  یبود  را  لرزاند. دستانش 

 .خودش حلقه کرد 

 رم؟ یوقتت رو بگ شهیم  -

ب  لرز روسر  شتریتنش  داخل  را  دستش  ظاهرا   اشی شد.  برد. 

  ی کوتاهش را مرتب کند اما در اصل آن را رو  یموها  خواستیم

 کمک کند.  شیبه کنترل لرزش صدا  دیفشرد تا شا  شیگلو

 .شهیم  داری عماد. االن ب ش یبرم پ  د یبا -

ا  نکهیا  بدون با  ماندن  تنها  از  گذاشت.  عقب  قدم    ن یبرگردد، 

نداشت. صبا دستش را خواند و    یوبخ  ی خاطره  ، یمیدوست قد

 را گرفت.  شیبازو
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تا    میواستاد   نجایا  م یسه ساعت و ن  کنم،ینرو رها، خواهش م  -

 . میباهات حرف بزن

 ن؟ یواستاد -

  مارستانیب  یوسط محوطه   یسر تکان داد و با دست به صندل  صبا

 اشاره کرد. 

 آره، شهرادم هست.  -

عقب کش  یکم را  آندیخودش  که  .  بازوقدر  از  صبا    شی دست 

 . فتدیب نییپا

کنارش باشم.    دی. با یدیمن واقعا وقت ندارم. حال عماد رو که د  -

 گفتن مونده باشه.  یبرا یحرف  کنمیدر ضمن فکر نم
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  می ن  دمی. تو فقط شنونده باش. قول مادهیگفتن ز  یحرف برا  -

. شوهرت هم تا اون موقع زودتر  م یریوقتت رو نگ  شتریساعت ب

 .شهینم داریب

چاره  ینگاه  رها ظاهرا  انداخت.  عقب  تا   یابه  صبا  نبود. 

نم  شیهاحرف سمج  یرفتن  زد،یرا  از  او    ی هاآدم  نیترنبود. 

از همه    شی هابه خواسته   دنیرس  یکه برا  یبود. کس  اشیزندگ

از دوست  ی. حتگذاشتیم  هیما  زیچ و چند    نیچند  یگذشتن 

 اش. ساله

شدن عماد    داریموقع ب  دی ن، بالطفا زود تمومش ک  ی باشه ول  -

 باشم.  ششیپ 

 گفت:  یبا تلخند صبا
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د  هیامروز    - برا  گهیبار  من  کردم.  به   دنیرس  یبهت حسادت 

  یپا گذاشتم و از همه، حت  ریکه عاشقش بودم همه رو ز  یکس

که    یی هانگاه عاشقانه از اون نگاه  هی  یآرزو  یام گذشتم ول خانواده

 به دلم مونده.  انداخت،یامروز شوهرت بهت م

 لبان او گذاشت. یانگشتانش را رو رها

با    چیه  - به زندگ   ه یوقت  راجع  مردم قضاوت    یبرخورد کوتاه 

ا چوب  بارها  خورد  نینکن.  رو  درس    دونم ینم  ،یکارت  چرا 

 .یریگینم

  م یاوضاع زندگ  رم،یدرس بگ  میزندگ   اتیمن اگه قرار بود از تجرب  -

 نبود. نیا

 گرفت.  مارستانیب  یباال انداخت و دستش را به طرف محوطه  سر

 . میحرفا رو ول کن. بهتره زودتر بر نیا -
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باگفته  با زودتر  هرچه  بود.  موافق  همسر    دیاش  و  او  شر  از 

. خودش را به دست سرنوشت سپرد و  شدیخودخواهش راحت م

.  کردیبا او صحبت م   شهیاز هم  رتریبه راه افتاد. شهراد هم سر به ز

 دار ید  نیا  یها براآن   یمحل انتخاب  مارستان،یب  کیشاپ نزد  یکاف 

شاپ که نشست،    یکنج کاف  یسه نفره  زیبود. پشت م  رمنتظرهیغ 

 رو به شهراد و صبا گفت: 

 .خوب من منتظرم -

 زد.  یلبخند کمرنگ شهراد

 .شهینم ریحرف زدن د یبرا  م،یاول اجازه بده سفارش بد -

  د یدارم. با ضیکه من مر  دی. فراموش نکنشهیم ریچرا اتفاقا، د  -

 زود برگردم. 

 . سر تکان داد و از جا برخاست.دیشهراد پر کش لبخند
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 . دیشما حرفاتون رو بزن دم،یسفارش م  رمی. من م یحق دار -

که با دور شدن    یقیها فاصله گرفت. نفس عمآن  زیو از م  گفت

گذاشته بود   شیگلو  یر شهراد پا روبود. انگا  یرارادیغ   د،یاو کش

 . دادیتنفس به او نم  یو اجازه

م  - وقته  ول  خوامیچند    ش یپ   تشیموقع  یباهات صحبت کنم 

روش رو هم ندارم. به افسانه چند بار گفتم    ی عنی...  یعنی   ادینم

گارد گرفت    یجور  هی  م،یباهات هماهنگ کنه تا با هم حرف بزن

از من   شتریهم تو رو بشدم. از اول  مونیام پشکه کال از خواسته 

 دوست داشت.

که به همه    یا. خندهدیآخرش خند  یو خودش به جمله   گفت

درد پشت آن پنهان   یشاد. کل  یخنده   کیبود جز    هی شب  زیچ

 . کردیم  دییبود. اشک جمع شده در چشمانش هم آن را تا
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به   ی. من که کارنمیبی همه اصرار نم  نیواسه ا  یلیمن اصال دل  -

که    امیمامان هم نم  یزر  یخونه   یندارم. حت  تیکار تو و زندگ

 .. پس ، ینکن  یالک الیوقت فکر و خ هی

 بطلبم. تیازت حالل خوامیاشتباه نکن، من فقط م -

ن  کی  ت؟یحالل  - و  وقت  میسال  جلوم   ی قبل،  جانب  به  حق 

به    یشک  چ یتوئه، ه  ی زندگ  دی تنها موندنم تهد  ی و گفت  ینشست

نداشت  یدرست چ   ،یحرفات  کرد  یاالن  فکر  که  شده   یعوض 

 ؟یاشتباه کرد

. از همون اول،  کنمیدارم اشتباه م  دونستمیاون موقع هم م  -

و دل    نیازدواج کن  نیداشت  میتو و شهراد تصم  که  ی درست وقت

شهراد رفته بود، مطمئن بودم کارم اشتباهه.    یهاخنده  یمن پ
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عشق،    ی. هم به تو، هم به پسرعموم ولکردمیم  انتیداشتم خ

 . ذارهیعقل و معرفت واسه آدم نم

 عشقه؟  ی گیکه م  ی نیاسم ا یمطمئن -

 کج کرد و گفت: یلب

که به شهراد  یبه حس یشک دارم، حت یبه همه چ گهیاالن د -

اونجور رو  شهراد  من  برخورد   خواستمیم  یداشتم.  تو  با  که 

شهرادکردیم مهربون.  و  عاشق  قدر  همون  بهش    ی.  من  که 

که دل بهش دادم، فرق داشت.    ی تا آسمون با اون  نیزم  دم،یرس

همراه   اشو باه   همه رو زدم  د یبه عشق کنارش بودن، ق  یوقت

مونده بود. با هم    یو عصب  یامرد عقده  هی م، از شهراد فقط  شد

 اما  میخونه بودهم
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ه  بود براش  نبودم  کش  یفرق  چیو  طول  سال  دو  تا    دینداشت. 

. دلم خوش بود که الاقل اگه  خوادیبفهمم شهراد واقعا من رو نم

  نکهیا  ی. براستین  ش یهم تو زندگ  یاگهیکس د  ست،یبا من ن

پسر    هیراه رو انتخاب کردم. با    نیکنم، بدتر  کیحسادتش رو تحر

 هیشهراد، اون با    رعکس . بمی رشته بود. همدوست شدم  یآلمان

م  تا  عاشقم شد.  م  تونستینگاه  . خبر داشت کردیبهم محبت 

شانس خودش رو هم امتحان کنه.    خواستیعاشق شهرادم و م

ر که شهراد رو دوست مند شدم. نه اونقدکم کم منم بهش عالقه

ول م  یداشتم  مهربون خواستمش یبازم  اون.  از  نشه    یتر  که  بود 

از   د ی که با  دمیرس  جهینت  نیکه به ا  ی وقتدوستش داشت. درست  

اتفاق وحشتناک همه   هیکنم،    ی زندگ  انیشهراد بگذرم و با برا

هفته کما،    ه یتصادف کرد و بعد از    انی. براختیر  رو به هم  زیچ

 فوت شد. 
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و دستش را    دیکش  ینیکه غرق در داستان صبا شده بود، ه  رها

او    یدهانش گذاشت. صبا به او بد کرده بود اما باز هم بد  یجلو

 .خواستیرا نم

 متاسفم.  -

  انیبرا  یبرا  در حلقه چرخاند. کم  و چشم  دیکش  یقینفس عم  صبا

 بود. ختهینر و دل پاکش اشک

 ممنون. -

باز سکوت کرد. همان لحظه کاف  ی یصدا  با من،    ی آرام گفت و 

 یزیسفارشات شهراد را آورد. رها سر برگرداند و شهراد را پشت م

 نیاز اول هم فرصت ا  ییگو  .دیدو نفره، با فاصله از خودشان د

از شکالت   یاکرده بود. جرعه  جادیصبا ا  ی هاحرف  یمالقات را برا

 داشت.  ازیآن ن ینیری. واقعا به شدیداغش نوش
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  ش یپ   میاریشهروز رو ب  یهابچه   میگرفت  میمن و شهراد تصم  -

 خودمون. 

 شک داشت. ش یهادهیرا خم کرد. به شن سرش

متوجه شدم   ان،یماه بعد از فوت برا  کی.  شمیدار نممن بچه  -

به   کردیم  یسع  یلیافتضاح بود. شهراد خ  میباردارم. حال روح

. دونستیبود. خودش رو مقصر م  دهی فایب  یبرم گردونه ول  یزندگ

 صمیبود. من قدرت تشخ  رید  یلیخ  یول   دی دیتازه داشت من رو م

اومدم که داشتم تو روشور  خودمبه  یرو از دست داده بودم. وقت

مون، از خون  خونه  ی. بعد هم توالت فرنگآوردمیباال م  ییدستشو

 نیبهتر  ادگاری باه کردم. اون بچه،  قرمز شده بود. اشت  انیبرا  یبچه 

زندگ خونر  م یمرد  نم  میزیبود.  رحم  شدیقطع  عفونت  به  کار   .

فهمدیکش موقع  همون  د  دمی.  نشمبچه  گهیممکنه  بردار    ام. 

بودم  هینداشت.    هم  یتیاهم افسرده  م  زن  تا    دیکشیکه طول 
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ازدواج داد،   شنهادیشهراد بهم پ  یمرگ عشقش رو باور کنه. وقت

  ن ی. ازدواج با شهراد، دوماومدمیکنار م   انیبا نبود برا  تازه داشتم

.  م یبه هم پناه آورد  ، ییفرار از تنها  یبود. ما، هردومون برا  اشتباهم

 . میدیرس ی چیهتهش هم به 

که من از سارا دارم، محاله    یبا شناخت   یدرست ول  نایا  یهمه  -

 هاش بگذره. از بچه 

ها هم شهراده. درسته بچه  یقانون  م یداره. ق  تیهپات  .ضهیسارا مر  -

ا از  رفتنشون  ول  یحق  گهید  ران،یبا  نداره  موردشون  سارا   ی در 

 ی ندارن. در ازا  یاندهیهاش کنار اون آبچه   دهیفهم  خودش هم

تا با ما    گردونهیها رو برمشهروز، بچه   یهیاز ارث  اد یقسمت ز  هی

 کنن.   یزندگ
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دار شدنت هم حل شده. من بازم ربط  بچهخوبه پس، مشکل    -

شما،    یداستان زندگ  یکجا  چی . من هفهممیرو به خودم نم  نایا

 نداشتم و ندارم.  ینقش

 و دستان رها را گرفت.  دی خودش را جلو کش ز،یم یرو صبا

من    نکهی. ایو دار  یما نقش داشت  یزندگ  یاتفاقا تو همه جا  -

هم خوشبخت   شهیچشمم   هی  ه،یضیمر  هیبوده،    هیبق  یدنبال 

. من و شهراد  کنهیم  تیاز همه اذ  شتریکه خودم رو ب  یضیمر

تا گذشته   می. قراره تالش کنمی از صفر شروع کن  میگرفت  میتصم

تو هم ازمون   خوامی. م میرو بهتر بساز ندهیو بعد آ  میرو پاک کن

 .  میفکر کن  ندهیراحت به آ الیتا با خ یبگذر

 اشنه یس  یها را رو. آندیکش  رونیدستان صبا ب  ریرا از ز  دستانش

 . شدیحاال حاالها آب نم خشانیدر هم قالب کرد. 
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 با وجدان راحت؟ ایراحت  الیبا خ -

 ادمه داد:  یشخندیشد. رها با نصبا پاک لبخند

فهم  یروز  - رفت  دمیکه  شهراد  آرزو  ،یبا    ی خوشبخت  یبرات 

. همون موقع به افسانه  کردم. از عشق پسرعموت به تو خبر داشتم

به دل نگرفتم    یزی. ازت چترسمیم  انتیخ  نیگفتم از عواقب ا

کرد، شهراد بود نه تو.  انتیکه از من گذشت و بهم خ یچون اون

که بخواد دامن    دمینکش  هوقت آ  چ ی. هکردمیرو م  م یداشتم زندگ

چند سال، من رو که هنوز تو شوک   بعد  ی. وقترهیتو رو بگ  یزندگ

 ازم  د یکنار و با تهد   یدیشوهرم بودم، کش  بیو غر  بیعج  مرگ

خوشبخت   یخواست راه  زندگ  تیسد  بذارم  و  بکن  تینشم    ، ی رو 

 ی که برا  یزن بود  هیبازم بهت حق دادم.    یبهم برخورد ول  یلیخ

. با عماد  نداختیدم دستش بود چنگ م  یهرچ  به  تیحفظ زندگ

است.   گهی د  یکی  شیدلش پ   دونستمی م  کهیازدواج کردم در حال
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بهم سخت گذشت. مردم اون لحظه که دست تو دست زنش اومد  

 ی. انتخاب خودم بود. آگاهانه و از رودمیبازم آه نکش  یخونه ول

  نیبه شعورم توه  یدار  کنم ی. اما امروز با حرفات حس م اریاخت

از  یکنیم بعد  ن  کی.  و  نشست  یاومد  م یسال  منت    یجلوم  و 

م  من  سر  رو  نشدنت  حت؟یذاریخوشبخت  هم    ی!  فکرت  به 

که خودت و شوهرت   ییو اتفاقا   یکه کرد  ییبه خاطر کارا  دهینرس

بود حساب  یخواهمعذرت  هی  ن،یمسببش  و  بهم    یدرست 

 هت ب  تیتا خوشبخت  ی وجدانت رو راحت کن  ی. اومدنیبدهکار

  تونم یاگه بخوام نم  ی ت. من حی بگم اشتباه اومد  د یبا  یبچسبه ول

که هربار نگاهم به تن و بدنم    ی شماها رو ببخشم، حداقل تا وقت

 و تن و بدنم از ترس نلرزه.  نمی شهروز رو نب  یکتکا  یجا  افته،یم

 . د یرا عقب کش اشیو صندل گفت

 شده.  داریبرم. عماد حتما ب گهی بهتره د -
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 یبرا  ی حرف  گریتنها نگاهش کرد. با چشمان لبالب از اشک، د  صبا

 زیهمه چ  دی حرف زدن را هم نداشت. با  یگفتن نمانده بود. رو

م وا  زمان  به  بهترگذاشتیرا  زمان  برا  نی.    یدردها  یدرمان 

 ها بود. آن درمانیب

 

                       

باز کرد و در اتاق چشم چرخاند. با    یچشمانش را به سخت  یال

  یمدت در حال استراحت بود، احساس خستگ  تمام  نکهیاوجود  

تنش گذشته باشد. رها مثل    یچند بار از رو   ی لی. انگار ترکردیم

کنار اتاق نشسته بود و    یمبل تخت شو  ی چند روز، رو  ن یتمام ا

  ی صحبت کند. عمد  نایآدر  ا. امروز هم نتوانست بخواندیکتاب م

ول   را مطمئن  رعمدشیغ   ای م  ینبود  تنها    نایآدر  کردیحس  از 

 .زدیگریشدن با او م
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 ؟ یشد داریب -

گذاشت   زیم  یرا گفت. کتاب دستش را بست. آن را رو  نیا  رها

را از سر صبر و آرامش انجام   از جا برخاست. تمام حرکاتش  و 

 صورتش را برداشت.  یروزد و ماسک بزرگ ی. لبخنددادیم

 سالم...  -

خالص به او   ژنیاکس ییخشک بود. گو ش یفته و گلوگر شیصدا

از آب پر کرد و به سمت تخت رفت. آن    یوانی. رها لساختینم

 را رو به عماد گرفت. 

 کم آب بخور گلوت باز بشه.  هی -

را گرفت. حالش به مراتب بهتر از قبل بود،   وانیتکان داد و ل سر

 . بستیم  االتش یدر فکر و خ  یرو  ی که قفل فراموش  یالبته تا وقت

 ؟یبهتر -
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 ، تو نگران نباش.خوبم زم، یآره عز -

م  - پ   شهیمگه  ساعت  چند  نباشم؟  رو همه  شینگران  مون 

 .یترسوند

 رو ندارم.  ی کس نا،یاز تو و آدر ریمون؟ من که غ همه -

اونا   انصافیب  - تمام  نگرانت    یینباش.  بودن مالقات،  اومده  که 

 بودن.

 داشون یطرفا پ   ن یحق با توئه. اگه نگران نبودن که ا  زم،یباشه عز  -

 . شدینم

فکرش را به خود مشغول   یزد. چند روز بود سوال  یلبخند  رها

نم عماد،  حال  به  توجه  با  بود.  چه   دنش یپرس  دانستیکرده 

خبر فوت عادله    یبه زود  یداشته باشد. از طرف  تواند یم  یعواقب
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کمک    تواند یم  یحضور نازل  کردیو فکر م   رساند یبه او م   د یرا با

 . دعماد باش  یدر بهبود حال روح یبزرگ

 عماد!  گم یم  -

 جانم؟  -

 کجاست؟  ینازل -

حال    دنیفهم  یبرا  یادیدرهم رفت. هوش ز  یعماد به آن  یچهره 

 .یندازیبه او ب یسطح یاه بود نگ  ی نبود. کاف ازیبدش ن

 خونه. ی رفتیت کردم. کاش مچند روز خسته  نیببخش، ا -

  ه ینبود. برام سوال بود که    نیمن اصال منظورم ا  ه؟یچه حرف  -

  دم یهم پرس  نای. از آدرستیازش ن  یخبر  چیدفعه کجا رفته که ه

 فتاده؟ یکه ن  یبد ی بهم نداد. اتفاق یجواب درست و حساب



 

1202 
 

 یقیسرش گذاشت. آه عم  ریکرد و آن را ز  دستش را خم  عماد

 .دیکش

 . یبدون  یتا اتفاق بد رو چ -

زدم،    - درست حدس  خبر  یزی چ  هیپس  که  نازل  یشده    یاز 

 .ستین

  نایشک دارم آدر ی. حتیخبریاتفاقا افتاده که تو ب  یلیآره، خ -

 بدونه.  یادیز زیهم چ

 الزمه من بدونم؟  -

 از کجا شروع کنم.  دونمیفقط نم ی بدون د یآره. حتما با -

. اگه  اری فقط به خودت فشار ن  ی تراز هرجا که خودت راحت  -

 . گهیوقت د هی یبذارش برا کنهیم  تتیگفتنش اذ یکن یفکر م
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بهتره  - بگم  زودتر  هرچه  شا نه  خ  دی،  و  فکر  روم   اال یفشار  از 

 . ارهیدرب یقلب المصب هم کمتر باز نیبرداشته بشه و ا

در   نهیس  ی. دستش را رودیکش  رونیسرش ب  ریرا از ز  شدست

نگاه کردن به چشمان   یهم قفل کرد. نگاه به سقف دوخت. رو

 رها را نداشت. 

 داده بود.  یساال من رو باز نیتمام ا ینازل -

 ؟ ی چ یعنی... ی عنی -

هم    ش یحاملگ  یاش. حتهمه  یدروغ بود. همه  یهمه چ  ی عنی  -

 بود.  یباز هی

 ... نای... پس آدرپس -

 . ستیدختر من ن -

 ... یوا -
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رو دل خودم هم  یدلت رو شکستم حت یروز هیرها،   ینیبیم -

  می . بچه بودم، حالکنم یم  یدارم مردونگ  نکهیا  الیبه خ  پا گذاشتم

 یامدرک بخوام. بزرگترم عادله  یزیاثبات هرچ  یبرا  دی نبود که با

نه چشمش سن   گهیدختر پولداره، د  هیطرفم    دیشن  یبود که وقت

. فقط  دیرو شن راداشیو ا بیع   گوششو نه  دی باالتر دختره رو د

به روزش براش مهم بود. غصه   یافهیو ق  پیمدل باال و ت نیماش

بود که به    ی. بزرگتر تو هم رسولمی، غصه خور نداشتخور نداشتم

.  کجا  چیبه ه  م یدیگذشت. تهش رس  یخاطر خودش از همه چ

  دننگاه کر  یکه من رو  یینجای . به اییو تنها  یناکجا. به بدبخت  به

 به چشماتم ندارم. 

 دونه؟یم نایآدر_

هم بدونه. ما تا    خوامیخبر داشته باشه. نم  کنمینه، فکر نم  _

 نگفت؟   یدر مورد نازل  یزی. بهت چم یمونیپدر و دختر م  ایآخر دن
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 نکهیا ی درباره ی نگفت، گفت با هم دعواتون شده ول یزینه چ _

 نداد.  یحیتوض چیکجاست، ه یشده و نازل یچ

 برگشته؟ ینگفت خودش چه جور _

نپرس  یعنینه،    _ روحدمیازش  نداشت.    یفیتعر  ادیز  شی. حال 

  ره یچند روز رو با افسانه م  نی که ا  نیناراحت بشه. هم  دمیترس

اندازه  یخونه  به  نم  یکاف  یمن،  کرده،  فکر    خواستمیمعذبش 

 کنه مزاحم ما شده. 

اشک، هم    یاز پشت هاله  یرها حت  دنی عماد چشم باز کرد. د 

 .دیچسبیم

برسه که    یروز  هی  دوارمی. امیهست   یممنون که به فکر همه چ  _

 زحمتات رو جبران کنم.
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عماد را   آن نشست. دست  یداد و لبه   نییتخت را پا  ینرده  رها

 بود.  یواقع یدر دست گرفت. لبخندش واقع 

نکردم که جبران هم بخواد. تو   یمن که کار  ؟یگیم  یدار  یچ_

آدر  نیا که  نزد  نایمدت  از  فهم  ک یرو  چه   دمیشناختم، خوب 

نم  یعزت نفس باشه. منم فقط    یمزاحم کس  خوادیداره. دلش 

 .نیکردم حس بد بهش ندم، هم  یسع

مادرش هم   ،ی کن یبچه م نیکه تو در حق ا  یکار ن،ینگو هم _

 . ونتمیمد شهینکرده. من تا هم

زد و از جا    ینگاه عماد را نداشت. لبخند خجل  یرها تاب گرما 

 برخاست.

 دارم ازت.  یخواهش هی _

 ؟یالزم دار یزیچ ؟یچ _
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دزد  نگاه  باز هم  زدیعماد  بتواند  بود  محال  او،    ری.  منتظر  نگاه 

 بزند.  ییحرف از جدا

 ! یدر حق خودت بکن یلطف هیخوام  ی م _

 بکنم؟ دی با کاریدر حق خودم؟! چ _

بگ  _ طالق  رها،  شو  جدا  نریازم  من  کار  دادنت  طالق  . ستی. 

 خودت برو دنبال کاراش.

 ! ؟یچ _

به چشمانش زل زد. قسمت سخت ماجرا را از   میبار مستق  نیا 

  د ینداشت، فقط با  یکار  گریبه بعدش د  نیسر گذرانده بود. از ا

 .  زدیمحکم و بدون تزلزل حرف م

تو که تمام  میخوام که جدا بش  ی من حرفام رو زدم رها. م  _  .

داد انجام  رو  میکارهاش  فکر  ب  ن یا  کنمی.  روز  چند    شتریبار 
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رو بکش، من هم    شیادار  ینداشته باشه. زحمت کارها  یمعطل

 .امیآخر م یامضا یحتماً برا

گفتن به ذهنش   یبرا یرها چند بار دهان باز کرد و بست. حرف 

. نیرا داشت به جز ا یا. شوکه بود. انتظار هر خواسته دیرس ینم

خ  کرد یم  الیخ که  او    ینازل   انت یحاال  از  عماد  است،  شده  رو 

او هم فکر    یبه ناز کردن برا  یاش بماند. حت  یزندگ در    خواهدیم

ا اما ظاهراً  بود،  به خ  هقص  نیکرده  نبود ختم  شود. سر    ریقرار 

سع و  داد  در   یتکان  را  او  حضور  عماد  اگر  بزند.  لبخند  کرد 

دل  ی نم  اشیزندگ نداشت.    یبرا  ی لیخواست،  کردن  التماس 

  ی هر مرد  یپاها  ریز  گر یبار د  کیمحال بود اجازه دهد غرورش  

 لگدمال شود.

م  _ هماهنگ  رو  کارا  من  شو،  خوب  زودتر  تو  تا    ی باشه،  کنم 

 تموم بشه. یهمه چ صتیبالفاصله بعد از ترخ
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رو  عماد  بود که  دراز کش  یخوب   ی بود وگرنه سست  دهیتخت 

کرد. کاش رها به    یآبرو م   یو ب  ریگ  نیزانوانش، او را زم  یالحظه 

مط  نیا  یجا ا  عیهمه  اش    ن یبودن،  خواسته  با  الاقل  را  بار 

 کاش...  کرد،یمخالفت م

 

                       

ا  پشت وقت حال    ک یبود و مواظب بود که    ستاده یسر احسان 

  یمدت کوتاه، احسان به طرز فاحش  نیبرادرش بد نشود. در هم

بود. خنده د  کم  ش یهاالغر شده  بود.  مثل قبل    گریو کم جان 

انسان   کی  یهاو همه جا نبود. تمام نشانه زیحواسش به همه چ

ها  آن  یروبرو  هم  د. عماافتیدر او    شدیرا م   یدر معرض افسردگ

. خبر فوت ختیریو اشک م  گفتیم  یزی لب چ  رینشسته بود و ز

پ  روز  چند  را  از    ش،یعادله  هنوز  موقع  آن  داد،  او  به  شهاب 
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بود.  مارستانیب نشده  م  مرخص  شن  دندیترسیهمه    نیا  دنیبا 

حمله  دچار  گو  یقلب  یخبر،  اما  شود  نقطه   ییمجدد  آن  به  او 

. آن  ستین  رمنتظرهیغ   شیبرا  یخبر  چیه  گریبود که د  دهیرس

  نکهی. نه ادی آیم  تیاهمیخبرها هم در نظرت ب  نیمرحله که بدتر

  ی تابیهم ب ینشده باشد، نه. اتفاقاً برعکس. کل  نیناراحت و غمگ

از   یخال   نگاهکیاز او    ش،یهایقراریکرده بود اما در کنار تمام ب

تو رو خدا  》رو به رها:  یخواهش  یجملهکیحس مانده بود با  

بود.    نیالعملش هم. اوج عکسنیهم  《خواهرم رو حالل کن.

آرام نه    یرفته  و در خود فرو  بعد دوباره شد همان عماد  قبل. 

ها قبل عزادار شده  . انگار از مدتخوردیم  یزیو نه چ  زدیحرف م

 بود.

نشست، ناخودآگاه قدم    اشنه یس  یقفسه  یدست عماد که رو 

زود    یلیکه درست کنار عماد نشسته بود، خ نایجلو گذاشت. آدر
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عماد را    یهاقرص  یکوچکش، قوط  فیمتوجه حال او شد. از ک

زبان عماد گذاشت. دختر عماد    ریاز آن را ز  دانهک یآورد و    رونیب

  گر یچند سال بزرگ شده بود. د  یچند روز به اندازه   نیدر هم

نبود. تمام    شانیپر  یعجق وجق و موها  یهااز آن لباس  یخبر

عماد خواست   یوقت   ی حت  کرد،یوقتش را صرف مراقبت از عماد م 

ل مکان کنند، برخالف  کوچکتر نق  یلیخ  یااز آن خانه به خانه 

اش را اجابت کرد.  لبخند، خواسته   کیتنها با    نایتصورشان، آدر

 شاندنیجمع کرد و زحمت چ یی خانه را خودش به تنها  لیوسا

 . دیرا کش دیجد یدر خانه

 شده؟  شیزیچ نایآدر -

احسان   ستادنیبود که متوجه ا  نا یعماد و آدر  یغرق رابطه   آنقدر

 زد.  یهم نشد. لبخند کمرنگ 
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 مامان و باباش ناراحته. یفکر نکنم. با نظرم به خاطر دعوا  -

 عوض شده.   یلیخ  وقت نشد درست باهاش حرف بزنم. به نظرم  -

پدر و مادرش دعوا و    نیقدر ب  نیبهش حق بده. خسته است. ا -

 داشته. یبچه هم اثر منف نیا یبوده که رو یریدرگ

س  احسان لحظهتنها  نگاهش  داد.  تکان  آدر  یار  کنده    نایاز 

جواب به دنبال   یسوال ب  یکل  ش یاو برا  یظاهر  راتیی. تغشدینم

 یبرا  ی وقت  گذشت،یکه از برگشتنش م  یسه روز  نیداشت. در ا

  اد ی ز  یبه قدر  شان، ینکرده بود. مدت دور  دا یخلوت کردن با او پ 

ا  نا ینبود که آدر   ی تعصب خاص  شهی. همدحد متحول شو  ن یتا 

به    ییطرز پوشش داشت. به خصوص شلوارها  یرو که قدشان 

م سانت  نود  به  روسر  دیرسیزور  موها  یکوتاه  یهای و    ی که 

  ی اما حاال حت  زد یم  رونیهم از جلو و هم از پشتشان ب  شانشیپر
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مو  کی د  شیتار  پاها شد ینم  دهی هم  ساق  ز  شی.  شلوار   ریهم 

 ن ینداشت او را به جز شلوار ج   ادی. به  پنهان بود  ،یمشک  یاپارچه

فرصت   نیزد. در اول  یباشد. لبخند کمرنگ  دهید  یگریبا شلوار د

که چقدر صورتش با   گفتیو به او م  آوردیم  ریاو را تنها گ  دیبا

 شده است.  تریو نوران باتریآن حجاب سفت و سخت، ز

تامون امشب  . دو میرفع زحمت کن  یاحسان جان، اگه اجازه بد  -

 . زودترمیفتیش

 بهتره.  میبر

 . دیشهاب کش یبه بازو یدست

. از کار و یدیزحمت کش  یجا هم کل  نیممنون داداش. تا هم  -

افتاد  ی زندگ دیهم  نفهم  روزی.  نبودم.  اطراف  متوجه    دمیاصال 

 . از طرف من ازشون تشکر کن. رفتن  یاستاد معروف و خانمش ک



 

1214 
 

 یازت انتظار  ی . کسکننی. همه حالت رو درک منگران نباش  -

 حالت.  نینداره، با ا

 هیانتظار دارم. حواسم هست    یلیحالم ازت خ  نیمن با ا  ی ول  -

 . یتوپ بهم بدهکار ینیریش

. الهه  دیزد. شهاب به عقب چرخ  یرا گفت و چشمک  نیا  احسان

 زد. یرها بود. لبخندمشغول صحبت با 

 در خدمت هستم.   یمحفوظه داداش. هروقت اشاره کن  تینیریش 

رفع و رجوع   ی خشک و خال  ینیریش  هیبا    هیقض  نی. اگهینه د  -

شام درست    هیو عماد رو   نایمن و رها و آدر دی . حداقل باشهینم

 . یدعوت کن یو حساب

 چشمش گذاشت.  یدست راستش را رو شهاب

 چشم. اونم به  -
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 یبچه در آورده که به همه چ  ن یدختره از ا  نیا  یچه پدر  نیبب  -

 ! ده یتن م

  آمد، یم  انیهرجا حرف از الهه به م  شه،یبود که مثل هم  سپهر

 زدنش به راه بود.  هیو کنا  شیبساط ن

 دکتر. یآقا هادمیشن - 

 خانم دکتر.  برهیتن و بدنم از ترس رفت رو و یوا -

  یجا  نجایباشه. ا  ت یها. تو رو خدا حواستون به موقعبچهها،  بچه  -

به   نیتو ماش  میبر  د،یکن  ی. زودتر خدافظستیکل کل کردن ن

کالم از دستتون   یتا رشته  عی فقط سر  د،یبحثتون برس  یادامه 

 در نرفته!

همدیخند  زیر  احسان دلگرم    نی.  را  رها  هم  کمرنگ  لبخند 

احسان در جمع دوستانش، همه چکردیم از    زی.    برد یم  ادیرا 
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کرده بود. با رفتن    یمادر  شیکه برا   یداغ از دست دادن زن  یحت

تقر احسان،  ه  با یدوستان  خودشان،  بود.    چیجز  نمانده  کس 

 زد،یم  نهیس  بهسنگشان را    شهیکه عادله هم  ی انی دوستان و آشنا

دل با  تقر  بتشانیغ   یل یاکثرا  بودند.  کرده  موجه  از   بایرا  همه 

 بودند.  یعادله، شاک یماریاز ب شانی خبریب

حال رسول   ترسمی. ممیبهتره ما هم زودتر بر  گه،ی همه رفتند د  -

 دوباره بد بشه. 

 رو جمع کنم.  لیباشه، بذار وسا  -

سر خاک شد.    ل یرا گفت و مشغول جمع کردن وسا  نیا  احسان

از غذا    ی. خبرگرفتندیعادله م   یبود که برا  یمراسم  نیآخر  نیا

عادله نبود. رسول خواسته بود که    یشگیهم  یهاو به پاش  زیو بر

افراد    نیآن هم ب  یشود و غذا  یری مراسم، خرج امر خ  ینهیهز
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اش و دل با خواسته   نگردد. احسان هم با جا  م یمستضعف تقس

 یبرا  یشتریب  ریافراد محتاج، خ  یکرد. از نظرش دعا  تیموافق

 عادله داشت. 

رو    نایو آدر  یی. من دانیبر  درضایو بابا با حم  رها جان، شما   -

 .رسونمیم

  نا یاز کنار سر احسان به پشت سرش نگاه کرد. عماد کنار آدر  رها

. هنوز آنقدر رو به راه نشده  ستینگریها مبود و به آن  ستادهیا

  ش یهاییداشته باشد. دل نگران او و تنها  ی رانندگ  ی بود که اجازه

حمله  اگر  داشت  شک  بدهد،    یگرید  یقلب  یبود.  دست  او  به 

خودش رها را    ی کند، اما وقت  مکش بتواند دست تنها، ک  نایآدر

. احسان هنوز از اتفاقات از او ساخته نبود   یگریکار د  زد،یپس م 

ب   نیا وقت  شن  ی چند  از  بعد  او هم  واکنش  از  بود.   دنیاطالع 

 . دیترسیعماد کرده بود، م یکه برا  ییکارها
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 باشه، شما برو. نگران ما نباش.  -

 توانست یتر مزد و از او فاصله گرفت. حاال راحت  یلبخند  احسان

بب را  پرحرفش  چشمان  و  ترخندیعماد  از  بعد  از    صشی. 

که فرزاد    د یبود. وقت نشده بود به او بگو  دهیاو را ند  مارستان،یب

د  ی کارها روز  دو  و  داده  انجام  را  آخر  گر، یطالقشان    نیوقت 

 ن است. هشادادگا

دور شدن از او، قبر را دور زد و    یتصورش، عماد به جا  برخالف

عارستادیا  شیروروبه مهربانش  لبخند  رها    یاهی.  نبود. چشمان 

 دیسف  اش،قهیشق  یاز موها  یمی از ن  ش ی. بدیاو چرخ  یچهره  یرو

م دلش  بود.  شا   توانستیم  خواستیشده  باشد.    د یکنارش 

از او خواسته بود   ناًعل  یحضورش درد و غمش را بکاهد اما وقت 

 از دستش ساخته نبود. یترکش کند، کار شهیهم یبرا
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 رها؟  یخوب -

 و سر تکان داد.  زدیکمرنگ لبخند

 نشد حالت رو بپرسم. ؟یآره ممنون، تو چطور -

جبران زحماتت   یبرا یکار منم به لطفت خوبم، نتونستم بازم -

 بکنم. 

 نبود. یزحمت -

همه  - بود.  مچرا  قول  بود.  زحمت  رو   ،یروز  هی  دمیش  همه 

 .جبران کنم برات

  ی زنیکه از آن حرف م  یروز  د یداد بزند و بگو  خواستیم  دلش

اما خانمانه خرج کرد    دیوقت سر نخواهد رس  چیه  مان ییبا جدا

 و فقط لبخند زد. 
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رو    نیممنونم. ا  ،یعادله کرد  یکه برا  ییکارا  یبه خاطر همه  -

 . اد ین ش یجبرانش پ  تیوقت موقع چیه دوارمیام

لبخند غمگ  گفت  یابه نقطه  رهیزد. سر چرخاند و به خ  ینیو 

 .دینامعلوم پرس

 ؟ یکرد یطالق کار یبرا -

اما به    کردیاشتباه م   دی و بعد نگاهش کرد. شا  دیرا پرس  سوالش

برق  بود. سر    یگمانش  اشک  برق  عماد گذشت،  از چشمان  که 

 نلرزد. ش یکرد صدا  یتکان داد و سع

د  - روز  دو  کرده.  هماهنگ  فرزاد  وقت    ازدهی ساعت    گهیآره، 

 دادگاهمونه.  

ز  عماد از  را  مشک  ریدستانش  ج  اشیکت  شلوار    بیداخل 

ا  اشی اپارچه با  س  یها لباس  نیبرد.  چ  اه یسراپا  از   یزیهم 
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لب  پوش بودن، کمو خوش  پیتخوش  کج کرد و سر    ینداشت. 

 تکان داد. 

 !یرسیت مبه خواسته  یخوبه، باالخره دار یلیخوبه، خ -

  دا یعماد را پ   یپرمعن  یالعمل نشان دادن به جمله وقت عکس  رها

دق رسول  ا  قاینکرد.  عماد  سر  ه  ستاده یپشت  دلش    چیبود. 

وقت بود    یلیدر حضور او، با عماد کل کل کند. خ  خواستینم

 مورد اعتمادش خط خورده بود. ی هاآدم  ستی که رسول از ل

 عماد جان؟  -

نگاه آن دو مرد هم    یالحظه  ک ی  ی . تالقدیبه عقب چرخ  عماد 

را    شاننیباز شود و غم سنگ  هم  یبود تا آغوششان به رو  یکاف 

 ببارند.  گریکدی یهاشانه یرو
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اما    دهیعماد رس  یخانه  به کلمه هم نتوانسته بود با    کیبودند 

  ا یرا که پارک کرد، باالخره دل به در  لیصحبت کند. اتومب  نایآدر

 زد و رو به عماد گفت: 

  یدور  هی  م یبر  نا یمن با آدر  ید یعماد، اجازه م  یی دا  دیببخش  -

 م؟یبزن

در برداشت و به عقب    یدر را باز کرده بود. دستش را از رو عماد

آدردیچرخ فکر  نای.  و  رفته  خود  ش  یدر  از  و  بود   شه ینشسته 

متوجه توقف    ی بود که حت  ی. آن قدر فکر کردیرا نگاه م  رونیب

  ی اجازه  دی بود، شا  گرینشد. اگر هر زمان د   لیاتومب  یاقهیچند دق

  ن یا  ناینبود. آدر  یاما االن هر زمان   داد یتنها ماندن آن دو را نم

فرق کرده بود.    ش، یچند وقت پ   ینایتا آسمان با آدر  نیروزها زم

 و باال کرد.  نییسر پا



 

1223 
 

 . نیباشه، فقط زودتر برگرد -

 . ارمشی. قبل نه ممیریم ابونیپارک سر خ نیچشم، تا هم -

  یای هنوز هم در دن  نای. آدردیبه عقب چرخ  گری بار د  کی  عماد

س عمکردیم  ری خودش  نفس  پ   دیکش  یق ی.  احسان   ادهیو  شد. 

به عقب    نهیاز آ  ی منتظر ماند تا عماد وارد خانه شود. نگاه  یکم

را به راه   لی. در سکوت اتومبدیدیرا درست نم  نایانداخت. آدر

. کمتر از  دادینظم م  د،یبگوبه آنچه قرار بود    یکم  دی انداخت. با

بود. آن همه در خود بودن   ستادهیپارک ا  یبعد روبرو  قهیده دق

خودش را   ادینبود که ز یدختر نای. آدرکردیعجبش ممت نا،یآدر

  ادیرا زود از    ها یموضوع کند. عادت کرده بود سخت  کی  ریدرگ

شد و    ادهی نشان دهد. پ   گریکار د  کیببرد و خودش را مشغول  

 خورد. یتکان سخت نایاو را  گشود. آدر تدر سم
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 ؟ یشینم  ادهی پ  -

 :دینگاه چرخاند و با تعجب پرس نایآدر

 بابا عماد کجاست؟  م؟یکنیم کاریچ نجایشده؟ ما ا یچ -

 زد.  یلبخند مهربان احسان

  ش ادهیتون پ خونه  یقبل، جلو  قهیخانم. ده دق  ی خسته نباش  -

  م ی ایتا اجازه داد ب  م یحرف زد  نیهم با هم تو ماش  ی کردم. کل

 بابا عمادم کجاست؟!  یپرسی. اون وقت تو حاال م نجایا

 و آب دهانش را قورت داد.  د یخودش را عقب کش یکم نایآدر

 برم خونه.  خوامیمن... من م  -

شد. خم شد تا دست او را    کی به هم نزد  ی احسان کم  یابروها

 .ردیبگ

 تو؟   یخوب نا، یآدر -
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 دست او زد و باز عقب رفت.  ریبار محکم ز نیا نایآدر

 بابام.   شین رو ببر پ تو رو خدا... تو رو خدا م -

 : دیپرس دهیرنج یزد و با لحن یشخندین احسان

 نا؟ یآدر یترسیتو از من م  -

بند    نایآدر را  دستش  داد.  تکان  طرف  دو  به  سر  تند  تند 

 .دیآن را جلو کش ی کرد و کم اشی روسر

 خونه. برم خوامی... فقط... فقط م؟یچ ینه... نه... ترس برا -

  گرفت،یوحشت او فاکتور م  یو از رو  ک یستریاز حرکات ه  اگر

.  ردیبگ  ده ی صورتش را ناد  رنگیدگی لرزش صدا و پر  توانستینم

را    شیخودش نداشت. زانو  ینایبه آدر  یشباهت  چیدختر ه  نیا

باز هم خودش را عقب   نایگذاشت. آدر  یصندل  یخم کرد و رو
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اتومبدیکش در  به  که  قدر  آن  د  دیچسب  لی.  فراریو  راه   یگر 

 نداشت.

 ؟ ی کنیاز من فرار م یچته دختر؟ منم، احسان. دار -

 .خوامی... من ... من... فقط بابام رو مکنم یمن... من... فرار نم -

  نیبابات. فقط بهم بگو تو ا  شی پ   برمتی. مزمیباشه... باشه عز  -

 ؟ یقدر عوض شد نیشده که تو ا یچند وقت چ

رفت. سر و گردنش عرق کرده    اشیباز هم به مصاف روسر  نایآدر

کج و کوله و نامرتب    اشی . روسردیچسبیبه آن م  ش یبود و موها 

 بود.

گفته، دروغ گفته.    یگفته من عوض شدم؟ هرک   یگفته؟ ک  ی ک  -

بابام خودش م نامیمن... من همون آدر من    گهی. دختر عمادم. 

 بگه حرف مفت زده!  نیا  ریغ   یهرچ  ،یفقط دختر اونم، پس هرک
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حرف از دختر عماد نبودنت   یدختر؟ من ک   یگ یم  یدار  یچ  -

رو    نی. ایعماد من  یی. دختر دایزدم؟ معلومه که تو دختر عماد

 منکر بشه. تونهیکس نم چیه

دست از    نای. آدردیباال کش  یصندل  ی و خودش را کامل رو  گفت

روسر انگشتانش    اشی سر  کنار  پوست  جان  به  و  بود  برداشته 

  نی. انگار در اکندیم  گرشیافتاده بود. تند تند آن را با دست د

صدا  ایدن کرد،  صحبت  به  شروع  که  دوباره    گر ید  شینبود. 

 .دیلرزینم

  ی من دختر عمادم. نازل  گهیمن دخترشم. رها م   گهیعماد م   -

الهه و شهاب هم خ  ییجا  هیبابات    گهیم خوبن.   یلیمنتظرته. 

دروغه. سپهر به خاطر    یدیو شن  یدی د  یهرچ  گنیش مهمه

زندگ و  کار  از  م   شیمن  گ  خوادیافتاده.  رو  بندازه.   ریسامان 

 .کشدشیم ردش،یخودش گفت اگه بگ
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 ی زده  رونیبه چشمان از حدقه ب  رهیطرف احسان برگشت و خ  به

 او ادامه داد.

  کنن؟یاعدامش م  شه؟ یسپهر، سامان رو بکشه، قاتل ماگه    -

رو بکشه. تو بهش   یآره؟ من... من اصال دوست ندارم سپهر کس

با من نداشت. بگو    یبگذره. بهش بگو سامان کار  رشیبگو از خ

  گه ینبوده، پس د  یچیکه ه  دنی. دی من رو که بردن پزشک قانون

 رو نداره.  سپهر نبشه. اون آشغال ارزش اعدام شد الشیخیب

احسان    یشانیپ   یزده  رونیو حواسش به رگ ب  زدیحرف م  او

را گم کرده بود. دست باال برد    اشنهینبود. نفسش راه خروج از س

 اشی را باز کرد. مگر چند قرن از دور  راهنشیاول پ   یو دکمه

شده بود و او خبر نداشت؟ چرا   کونیکن ف  ا یکه دن  گذشت یم

 وقت نزده بود؟  ندچ نیا یها از اتفاق  یحرف  چیکس، ه چیه
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چ  نا؟یآدر  یگیم  یدار  یچ  - چرا    کاریسامان  سپهر  کرده؟ 

 بکشدش؟ خوادیم

زد و خودش را بغل کرد. سرش را تند تند به   هیبه در تک  نایآدر

 دو طرف تکان داد. 

  ی عنی...  یعنی.  نکرد  یکار  چیبه خدا. سامان ه  یچی... هیچیه  -

بهم دست بزنه با ناخن به   خواستیم یبکنه. وقت ینتونست کار

هنوز   نی... ببنجایصورتش چنگ زدم. زد تو صورتم. نگاه... نگاه ا

 بازم معلومه.  یکرم زدم ول یکبوده. کل 

  یعقب زد. کنار گوش چپش به اندازه  یرا کم  اشیو روسر  گفت

کرده    کی تالش  که  بود  معلوم  بود.  شده  کبود  دست  کف 

آرا  اشیکبود لوازم  با  ول  شیرا  م  ی بپوشاند  دقت    ،یکردیاگر 

نوک    یجا با  و  برد  جلو  دست  احسان  بود.  معلوم  کامال  آن 
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  نایبود تا آدر  ی انگشتانش آن را لمس کرد. همان لمس کوتاه کاف

 از جا بپرد و خودش را عقب بکشد.

سامان    جلومون...  دیچیپ   نیماش  هی...  م یادف کردبعد... بعد تص  -

عصبان نبود...  خودش  حال  کنم    یتو  فکر  کنم...  فکر    ه یبود... 

رو کنترل کنه...   نیهم مصرف کرده بود... نتونست ماش  یزیچ

...  ی... وقتالیبه گاردر مینزنه، خورد ییجلو نیبه ماش خواستیم

 . میبود مارستانیبه هوش اومدم تو ب یوقت

 نگفته؟  یزیبه من چ  یهمه اتفاق افتاده و کس نیا -

 نگفتم.  یزیچ ی... من به کسی عنیکس خبر نداره.   چیه -

 پس سپهر؟ -

باهاش تماس گرفته بودن... الهه   مارستانی. از بدیخودش فهم  -

 کمکم کردن.   یلیمدت خ نیو شهاب هم همراش بودن... تو ا
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صندل  احسان به  را  تک  یسرش  م   هیجلو  زمان  تا    خواستیزد. 

بود کا    زها یچ  یلیبود را هضم و درک کند. هنوز خ  دهیآنچه شن

جواب دادن   ی حال، آمادگ  نیبا ا  نا ی. آدرآوردیاز آن سر در م  د یبا

 به سواالتش را نداشت.

 نه؟  ،یدوستم ندار گهی تو د -

 زد.   ی نی. لبخند غمگستیاو نگر  یباال آورد و به چشمان اشک  سر

 دوستت نداشته باشم؟  تونمیمگه من م  ؟یگ یم یدار یچ -

 و باال کرد.  نییخودش را محکم بغل گرفته بود. سر پا نایآدر

م   - آره  بفهمیتونیآره...  اگه  واقع  ی....  دختر  من  عماد    یکه 

 . یدوستم ندار گهید ستم،ین

 ه؟ یمن...منظورت چ -

 .یگفتم دوستم ندار یدی ... دیدی د -
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 یکم شوکه شدم. کمتر از ده روز نبودم، حاال دار  هیمن فقط    -

  ی گ ی. اول از سامان مارمیکه اصال ازشون سر درنم  ی زنیم  ییحرفا

وسط   نیطرف عماد. اصال... اصال سپهر ا یبریو حاال حرف رو م 

 خبرم؟یخبر داره که من ب  یاست؟ از چ کارهیچ

 بابام... تو رو خدا.  ش یمنو ببر پ  -

  بیاو را ترغ   د،یاش غلتگونه  یکه رو   یشکو قطره ا  شیصدا  سوز

باز کرد و    نایآدر  دنیبه در آغوش کش از هم  را  کرد. دستانش 

 پشت دستانش سنگر گرفت.  نای. آدردیخودش را جلو کش

 ... بابا عماد منتظرمه.م یاحسان، تو رو خدا بر م یبر -

م   دینبا   یعنینشد،    دلخور آدرشدیدلخور  روبرو  یینای.    ش یکه 

 نبود.  یشگیهم ینایبود، آدر
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  ش ی. جان حرف زدن برادیتکان داد و خودش را عقب کش  سر

شود سبک   یرا بفهمو و کم  شی هانمانده بود. آمده بود تا ندانسته

  ش یهاشانه یعالم را رو  یهایاما حاال انگار داشت بار تمام سخت

 . کردیحمل م

 

پ   نایسکوت، آدر  در باز    شیرا برا  شد. در  اده یرا به خانه رساند. 

قدم فاصله پشت سرش راه افتاد و از ورودش به خانه    کیکرد. با  

عماد    دی جد  یخانه  یبه در بسته   ره،یخ  یامطمئن شد. لحظه

سر و تهش راه    یب  یفکرها  ی. وقت کردیفکر م   ی کم  دی . باستادیا

  یشد. کل   لشیجنباند و دوباره سوار اتومب  یکجا نبرد، سر  چیبه ه

پاسخ    توانستینفر م  کیداشت که ظاهرا فقط    جوابیسوال ب

 . دیها را بگوآن 
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عجله  با و  خ  یاسرعت  داشت،  او  خانه  یلیکه  به  سپهر   یزود 

از   یکیخودش هم    شیچند وقت پ   نیکه تا هم  یا. خانهدیرس

پارک کرد و خودش را   یدقتیرا با ب   لشیآن بود. اتومب  نیساکن

بود سپهر    دی رساند. آن را چند بار پشت سر هم فشرد. بع  به زنگ

او، سر   ینه شب، برا  ساعت موقع از شب را خواب بوده باشد.    نیا

 . آمدیشب به حساب م

 داداش؟ یبه، سالم داش احسان. سر آورد -

 باز کن سپهر. -

از لحن عصب  ریتاخ  یبا کم  در عجب بود. او مت  یباز شد. سپهر 

را به حالت دو طپله از    کرد.  ی ها  بود. هرکدام  باز  آپارتمان  در 

 سمت پرتاب کرد و وارد شد.  کیرا  شی هاکفش

 ؟ یی سپهر! کجا -
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 داداش. واستا لباس بپوشم...  نجامیا -

اش . اجازه نداد جملهدیرسیاز تنها اتاق خانه به گوش م  شیصدا

کمر    یدست سپهر روتمام شود. خودش را داخل اتاق انداخت.  

بست.    ریتاخ  یخشک شده بود. دهانش را با کم  اشی شلوار ورزش

 زد. یشخندین

 بفرما تو داداش، دم در بده!  -

آدم بگو    یرو ندارم سپهر. پس مثل بچه  اتیمزه پرون  یحوصله   -

 اومده؟  نایسر آدر  ییچند وقت که نبودم چه بال نیا

برا  رنگ خ  دیپر  یالحظه   یسپهر  آمد.    یلیاما  خودش  به  زود 

ت و  را مرتب کرد  رو  شرتشیشلوارش  از  زد.    یرا  تخت چنگ 

 آن گفت:  دنیپوش نیح
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برس  - میبذار  کنم.  خشک  رو  موهام  منم    یچا  مینیبش  امی. 

 به راهه!  شهیمن هم یکه چا  یدونی. ممیو حرف بزن میبخور

بود که    ی را درست و حساب   شرتیت  هنوز  اش قهیمرتب نکرده 

 فیمدت ضع  نیدستان احسان شد. درست که احسان در ا ریاس

، حق سپهر را  شده بود اما نه آن قدر که نتواند با آن همه خشم

 وار یکف دستش بگذارد. او را به عقب هل داد. پشتش که به د

 صورتش تف کرد. ی. کلمات را تود یباال کش یاو را کم د،یچسب

پس    زم، یخونت رو بر  تونم یکه م  ام یقدر عصبان  ن یا  سپهر االن  -

 . یکنار و جوابم رو بد یرو بذار  یبه نفعته که مسخره باز

 دو دستش را باال آورد.  سپهر

خ  لهیخ  - فهم  لهیخوب....  داداش.  .  یهست  یعصبان  دمیخوب 

 سوالت رو بپرس تا جوابت رو بدم.
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 هست؟  نایتو و آدر نیب  یچ -

 زد. یشخندیگرد کرد و ن چشم  سپهر

باشه   یقراره چ  نایمن و آدر  نیاحسان؟ ب  یگیم  یچ  یفهمیم  -

 مثال؟

تنها چ  - خوب    نایکه حال آدر  نهیا  فهممیکه م   یزیمن االن 

از همه چ  ستی. حالش خوب نستین احمق  . خبرمیب  یو من 

ن خوش  حت  ستیحالش  من  شدنش    دونمینم  ی و  بهتر  واسه 

 کنم. ب تونمیم کاریچ

دور    یکرد. چرخ  ش یو رها  دیکوب   واریبه د  گری بار د  کیرا    سپهر

اتاق نشست. سرش   یگوشه   ینفره  ک یتخت    یخودش زد. لبه 

 دستانش گرفت.  نیرا ب
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نامرده که   هیدست    ی. رو صورتش جاترسهیاز من م  نایآدر  -

 کرده.  یکار نیچرا باهاش همچ دونمینم یمن حت

 باال گرفت. چشمانش سرخ سرخ بود. سر

کرده که   ی. سامان چه غلطیتو قراره سامان رو بکش  گهیم  -

 گردنت؟ فتهیو خون نجسش ب شیترسه بکش یم نایآدر

را دراز کرده بود و    شیپا   کینشست.    نیزم  یهمان جا رو  سپهر

و   دیبه صورتش کش  یآرنجش بود. دست  گاههیتک  گرش،ید  یپا

همه    دیروز با  کیکه    دانستیلبانش نگه داشت. م  یآن را رو

آن روز به   کردیدهد اما فکرش را نم  حیاحسان توض  یرا برا  زیچ

 برسد.  هایزود نیا

مزاحمش   ، یمهمون  میرفت  نایکه با آدر  یسامان از همون شب  -

 شد. 
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 سرش را با ضرب باال گرفت. احسان

 ! ؟یچ -

 شانه باال انداخت. سپهر

بشه، سامان    کینزد  نایبه آدر  خواستیم  یکه شب مهمون  یونا  -

 بود.

 کرده؟!  تیرو اذ نایآدر یک  دهینفهم کسجیه یتو که گفت -

 . دونستیکس نم  چیآره ه -

 پس تو...  -

 گفت.  نایآدر -

 زد. یشخندین احسان

  از وسط تمام عالم و آدم نایباور کردم. آدر و منم ی هه، تو گفت -

 به تو گفت که سامان مزاحمش شده؟ 
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.  دهیترس  ی لی. مشخص بود خدمشیسر کوچه د  ی شب تو بقال  هی  -

 شده.  یکنه اون شب چ  فیتا واسم تعر شدم شیپاپ   یکل

 شده، نبود؟  ریدستگ یپس چرا اون شب تو مهمونا -

فرار کرده. ظاهرا    ده،یرو شن  سیپل  ریآژ  یگفت تا صدا  نا یآدر  -

 فرار کرده.  ده،یمشروب خورده بوده، چون سابقه داشته، ترس

  یزد و از جا برخاست. دستانش را دو بار جلو یشخندین احسان

دور خودش زد. دستش را مشت   ی. چرخدیصورتش به هم کوب

خشمش   خواستی. انگار که مدیکوب  اشیشانیکرد و دو بار به پ 

به جز    ییآن را جا  خواستیهم م  دیجور کنترل کند. شا  کیرا  

با دو گام    د،یکند. به طرف سپهر که چرخ  یصورت سپهر خال

از آن بود که   شتریزد، معلوم شد خشمش ب  را چنگ   اشقهیبلند،  

. همان  دیکوب  واریبا آن کارها کنترل شود. سپهر را دو بار به د 
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را در دست داشت، او را به سمت تخت چرخاند    اشقه یطور که  

 آن هلش داد.  یو رو

 اد؟ یم رونیتو ب یاز گور نداشته شهیآت یپس هرچ -

سخت  سپهر لبه  یبه  و  کرد  حفظ  را  نشست.    یتعادلش  تخت 

انداخت. در آن لحظه انتظار هر    ر یو سر به ز  د یرا باال کش  اشقه ی

به  یبرخورد کامال  را  حق  داشت.  احسان  از  م  را  از دادیاو   .

م  یهات یحساس داشت،  خبر  رو  دانستیاو  حد  چه   یتا 

غ   ش یبایز  ییدختردا و  س  رتیتعصب  هم  باز  اما    ک ی  ر دارد 

وحشتناک باز    ی هایرا به آن مهمان  نا یآدر  یگانه، پابچه   یدلسوز

  یدونفره  یهایکرده بود. خوب بود که احسان آمار تمام مهمان 

  زیتجو  شیرا برا  ینبود چه جور مرگ  ها را نداشت وگرنه معلومآن 

 . کردیم
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ا  - گرفت  یاافهیق  نیاالن  خودت  به  مثال    ؟ یچ  ی عنی  ی که 

من و    یبه زندگ   یزد  یچه گه  یخودت خبر دار  یبگ  یخوایم

 اون دختر. 

 .  فتدیب قشیزد. مانده بود تا خوب از چشم رف یشخندین سپهر

 کرده که خونش حالل شده؟  کاریسامان چ -

که پوستش    یانداخت. دستش را مشت کرد، جور  نییرا پا  سرش

مزدیم  یدیبه سف دلش  ز  خواستی.  را درست  چشمان   ریآن 

 سامان بکوبد. 

نبرد وگرنه تا حاال    ش یاز پ   یشانس آورد تصادف کرد و کار   -

 صد در صد کشته بودمش. 

بال   - چه  سامان  نرو.  طفره  آدر  ییسپهر  نکنه...    نایسر  آورده؟ 

 نکنه...



 

1243 
 

  شد یم   نییباال و پا  یماند. جور  آدم احسان  بیس  یسپهر رو  نگاه 

او را داشت. کاش شهاب بود تا در    یکه انگار قصد شکافتن گلو

  ی. دستش را روکردیمها گذشته بود، کمکش  گفتن آنچه بر آن 

خشم    یهافشرد. ترکشرا محکم  شیهاقه یصورتش گذاشت. شق

 بود.  کنندهران یاحسان و

 ... نی، اول بشبذار از اول برات بگم -

 من راحتم. تو حرفت رو بزن. -

او تکان داد    ی روبرو  دی تهد  یاش را به نشانه انگشت اشاره  احسان

 را گفت. سپهر آب دهانش را فرو داد و صاف نشست.  نیو ا

من بالفاصله بعد تموم   ،یکه تو پرواز داشت یهمون شب  یفردا -

گفته    نایخودم رو رسوندم به تهران. چند بار به آدر  فتم،یشدن ش

باباش    گفتیقبول نکرد. م  یباباش صحبت کنه ول  ایبودم با تو  
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دوشتون    یبار رو  خواستی. نمیخواهرت  ریو تو هم درگ  ضهیمر

بود که خودم مواظبش   نیا  دیکه به ذهنم رس  یباشه. تنها فکر

خودم   شد، یو تا کارم تموم م   داشتمیرو فشرده برم   فتامیباشم. ش

تهران. خسته   دمی. اون روز، ساعت هفت رستهران  رسوندمیرو م

  ا ی صبح    ای کار بودم . روزا هم  بودم. چهار شب پشت سر هم شب

زنگ زدم.    نایبخوابم به آدر  نکهی. قبل امارستانیب  رفتم یعصر م

 گفت قراره با مامانش بره. 

 بودم؟ خبریبره؟ چرا من ب خواستیکجا م   ؟یچ ی عنی -

که به من گفت مامانش زورش کرده    نجوری. اقرار بود بره کانادا  -

باهم برن. ظاهرا فهم ازدواج    دهیبود که  تو  با خواهر  باباش  بود 

 کنه.  تشونیاذ نایبا بردن آدر خواستیکردن، م

 دهانش گرفت.  یگفت و دست جلو یبلند یوا احسان
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  ی کن ول  یباهاش حرف زدم. گفتم با بابات الاقل خداحافظ  یکل   -

 بود.  دهیستر نا یبود. آدر ده یفا یب

 ؟ یاز چ -

تنها  یاز مزاحمتا  - از  مدت    هی  گفتیباباش. م  یهاییسامان. 

فکر اگه  سامان  بهتره.  باشم  م  یدور  سرش  از  .  افتهیداره 

زود برگرده. تازه خوابم برده بود که دوباره زنگ    یلیخ  خواستیم

داره   یچ  دمیفهمی. درست نمدیکشیم  غیو ج  کردیم  هیزد. گر

. ستیکه حال باباش خوب ن  دمیفقط از وسط حرفاش فهم  گه،یم

م گوش  کردیالتماس  هم  بعد  کمکش.  شد.    یبرم  خاموش 

  ان یو شا  دیباباش رو داشتم. زنگ زدم و به ام  یمغازه  یشماره

عمادت سکته کرده    ییگفتم برن سراغش. بعد هم خودم رفتم. دا

 بود!
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 حال عماد که خوبه! ؟یگیم یدار یچ _

ول  _ آره،  رها خانم هم    یبستر  وییسیسه شب س  یاالن  بود. 

 تمام مدت باال سرش بود. 

 شد؟  یچ نا ی... آدرنایآدر_

به زور کتک مجبورش کرده بود که بره.    ی عنیبا مامانش رفت،    _

تراف پشت  راه،  ماش  نایآدر  ک، یوسط  فرار   شهیم  ادهیپ   نیاز  تا 

 یجور که از حرفا  نیکرده. ا  یم  بشونیکنه. ظاهراً سامان هم تعق

گفته    دم،یفهم  نایآدر به    هیخود سامان  تا  داده  پول  بهش  نفر 

 بشه...  کینزد نایآدر

  کینزد  نایبه سامان پول بده تا به آدر  دینفر با  هیچرا    ؟یواسه چ  _

که به خاطر بردن آبرومون   میمهم  قدرنیاز ما ا یکیبشه؟ کدوم 

 کنن؟ نهیمون هزبخوان واسه 



 

1247 
 

 سپهر شانه باال انداخت. 

 ... دونمیمن چه م _

پا  یرا رو  شی باال  یهادندان  گذاشت. هنوز هم تکه    نشییلب 

 قرار نگرفته بود. شیپازل درست سرجا یها

 که سر...  یی سامان... سامان بال _

 نتونست بکنه.  یارک چیراحت باشه. اون کثافت ه التینه، خ _

  یحس کرد هوا  یاکه سپهر لحظه   دیکش  ی قیچنان نفس عم 

 ی نگرانش آن قدر سخت  شهیهم  قیشده است. رف  قیاطرافش رق

 باشد.  ی حد عصب نیداد تا ا یاز سر گذرانده بود که به او حق م 

 حالش بد شده بود؟  یواسه چ یدینفهم ه؟یعماد چ یهیقض _

با    داستیدونم. اون جور که از ظاهر ماجرا پ   ی نم  ی ادیز  زیچ  _

آدر م  نایمامان  قلبش  بوده.  کرده  خانم    ینازل  ی ول  رهیگیدعوا 
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  ی لیوضعش خ  دمیمن رس  یبمونه. وقت  ششیپ   نایاجازه نداده آدر

معجزه بود. فکر کنم    هیشب  یزیچ  هیناجور بود. زنده موندنش  

 زنده موند.  شوهرشدوست داشت که  یلیخدا خواهرت رو خ

 شوهر سابقش!  _

 زد. یشخندیگفت. سپهر ن دی تاک ی را با کل نیا احسان

موقع  یکار  یکجا  _ با  یداداش،  م   دیکه  دا  یدادگاه    یی بودن 

 آورد! ی ش داشت کثافت باال معمادت وسط خونه

 به من نگفت؟ ی چیپس چرا رها ه شه؟یمگه م  _

  ت یموقع  نیاتو    ،یتو هم! اگه خودت بود  یپرسیم  ییچه سواال  _

 کف دستش؟   یذاشتیو درشت اتفاقا رو م زیو ر ینشست یم

 هم حق من نبود!   یخبر  یهمه ب  نیا  ی ... ولی معلومه که نه، ول  _
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مدت    نینشست. آنقدر در ا  نی زم  یسر خورد و رو  واریکنار د 

 ی دانست چه واکنش  یافتاده بود که نم  بیو غر  بیاتفاقات عج

 ی نشان بدهد. انگشت اشاره اش را رو به سپهر تکان داد و ب  دیبا

 جان گفت:

کار    ات،ی فکریبزنم له و لوردت کنم! تو، با ب  خوادیهنوزم دلم م  _

از   ری. از اون دختر سرزنده، غ یکشوند  نجایرو به ا  نایمن و آدر

 نمونده!  یچیجنازه ه هی

 و آرام جواب داد:  ریسر به ز سپهر

 .یحق دار ی بگ  یهرچ. دونمیم _

هم  _ به  بود  هم  خودت  خواهر  کنارش   یسادگ  نیاگه  از 

 سپهر؟! ی گذشتیم
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از اشکش را به او دوخت.    سیسر باال آورد و چشمان خ  سپهر

 بود.  یدگیلحنش پر از رنج

واسه من کم از خواهر نبوده. از    نایانصاف نباش داداش. آدر  ی ب  _

من بودم، شهاب    ،ید. هرجا تو بوشناسمشیم  ش یسالگ  ازدهیده،  

آدر م  نا یبود،  خدا  بوده.  خواهرم   چیه  دونهیهم  از  کمتر  وقت 

ناقص  دمشیند . خودش نذاشت بهتون بگم. منم... منم با عقل 

م کردم  فکر  با  تونمیخودم  بشممراقبش  اگه  کردم  فکر   شتری. 

ا رو  نم  نجایوقتم  سامان  خدا    کشینزد  تونهیبگذرونم،  بشه. 

نره، ول  چیه  نایتمام تالشم رو کردم که آدر  دونهیم تنها    ی جا 

  ی که قراره همه چ  ی کردم درست وقت  ی نشد. فکرش رو هم نم

از دست مادرش فرار کنه و   نایتموم بشه، آدر  یو خوش  ریبه خ

 .فتهیسامان ب ریگ
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آنها گذاشته بود.   یزانوانش را تا زده بود و دستانش را رو  احسان

 آنها گذاشته بودند.   یار بار غم عالم را روخم بود. انگ  شی شانه ها

 ست؟ یگفته دختر عماد ن  نایبه آدر ی ک _

  رونی. نفسش را به بستیاحسان نگر یسپهر به چشمان خسته  

حجم از اتفاقات تلخ    نیبتواند ا  قش یرف  دانستیم  دیفوت کرد. بع

 تحمل کند.  جاکیرا، 

 سامان!  _

ب  را  سرش  وحشتناک  نیاحسان  درد  فشرد.  دستش  در    یدو 

بود. چند روز بود خواب و خوراک درست    ده یچیپ   ش یها  قهیشق

 . دی د ینداشت و حاال داشت عواقب آن را م  یو حساب

 !بتیهمه مص نی... من کجا بودم وسط ای... وای... وایوا _
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  ش یزانو  یاو نشست. دست رو  یروآمد. روبه  نییاز تخت پا   سپهر

 گذاشت.

رو  زی . قرار نبود همه چیبود گه ید بتیمص هیوسط  تو درست _

 !یتنه درست کن هی

 زد و سر تکان داد. یشخندین احسان

ش. مامان من  من دست دلم رو گرفتم و رفتم دنبال خواسته   _

نم با   موندیزنده  تهش  هر صورت.  مجنازه  دیدر  رو  .  دمی دیش 

عالمه غم و غصه تنها    هیوسط    نجایرو ا  ضمیوقت خواهر مراون 

  دن یاحتمال د  دونستم یکه م   ی کس  دنی د  د یگذاشتم و رفتم به ام

 یی چه روزا نجایا ستینصفره. عماد معلوم  بایبازش تقر یچشما

 هم که...   نایرو از سر گذرونده! آدر
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به   یو چشم در حدقه چرخاند. حت  دیکش  یپوف  آنچه  به  فکر 

م  نایآدر در  را  اشکش  بود،  به    آورد.  یگذشته  سامان  اگر 

 ...دیرس  یاگر سامان به خواسته اش م  ی! وادیرسیاش مخواسته 

 . ستادیگرفت و صاف ا واریموضوع دست به د نیفکر به ا  با

 سامان کجاست؟  _

 بود. مارستانیب روزیتا پر _

 ست؟ین  گهیاالن د ی عنیبود؟  _

 شده.  صیترخ یشخص تینه، با رضا _

 که بره؟  یولش کرد یراحت نیوقت تو به هماون _

  یحواسم بهش بود. برا  یسرم چهار چشم  ریمعلومه که نه، خ  _

اونم    رون،یبرم ب  مارستانیکفن و دفن که مجبور شدم از ب  یکارا

 از فرصت استفاده کرده و فرار کرده... 



 

1254 
 

                       

.  ردیآن را بگ یسیتا خ دیدستش را به کنار مانتواش کش کف

لرزش آن را کنترل کند.   دیکرد تا شاچند بار آن را بست و باز 

آخر   گرید  نجای. استادیصدا زدند، سر پا ا گرید کبارینامش را 

  دیکوبیم نیزم یو رو داشتیرا محکم بر م شیخط بود. پاها 

 شاهد شکستنش نباشد.   ی تا کس

و   د یای داشت که عماد باز هم ن  دیقبل ام یقهیتا چند دق درست

در کت و شلوار نوک  دهیاو را پوش یکارشان ناتمام بماند اما وقت

 خواستیشد. نم دیناام دشیام د،ید دیسف راهنیو پ  یمداد

به نظر  ترپیتخوش  شه یفکر کند چرا عماد امروز از هم

  یافهیق خواستینم ش دل ی. حتکردیفکر م دی . نه، نبادیرسیم

شاش و سر حال او  ب یخودش را با چهره یو شلخته  یهپل

. مرگ تمام  شدینابود م  کرد،یکار را م  نیکند. اگر ا سهیمقا
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  گری. دخواستی. عماد او را نمدیدیرا به چشم م شیآرزوها

   آورد؟یاو م ینخواستن را به رو  نیا دیچطور با

دستش   ریکاغذ ز یرا در دست گرفت. چرخش آن رو خودکار

محال بود بتواند   کرد یبود. اگر تعلل م یرارادیحرکت غ  کی

دفتر رها   یساده را درست بکشد. خودکار را رو یهمان امضا

اش را از انگشت نشانش درآورد و آن را کنار  ساده یکرد. حلقه

و   یم یقد رخودکار گذاشت. دست راستش را باز کرد و انگشت

 هم، کنار حلقه رها شد.   اشیدوست داشتن

اما   کردیاول حس م  یرا از همان لحظه نگاه عماد  ینیسنگ

از   شترینگاهش کند. دلش از او گرفته بود. ب خواستیدلش نم

انگشتر   یاو رو قیهم متوجه نگاه عم ده ی. ندیهر وقت

با   ینداشت که چه فکر یتیاهم شیبرا گریبود. د اشیادگاری

 اش بود. طرفه کیته خط عشق   نجای. اکندیخودش م
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مشکالت   یخاطراتش و حت  اش،یلحظه، عماد، زندگ نیهم از

به او نداشت. قرار بود دور شود.    یربط چیو درشتش ه زیر

  گریکه د یافتنی. برود. آن قدر دور و دست نردیفاصله بگ

را نکند. تنها آمده بود.   تشیفکر آزار و اذ  یحت کسچیه

  د یدینم  یلینکند. دل اشیخودش از احسان خواسته بود همراه

 اش باشد.  جز خدا، شاهد شکستن دوباره یکس

نبود   ینگاه کند از محضر خارج شد. منطق یبه کس نکهیا بدون

 یو او را به عنوان زن کنندیهمه نگاهش م  کردیاما حس م

. دلش  دهند ین مخورده و مفلوک به هم نشا شکست 

قابل   دش،ی خودش را به آن راه بزند اما ضعف شد خواستیم

 انکار نبود.

  نییاول بود وگرنه پا یبود که ساختمان محضر در طبقه  خوب

 ها، اصال مناسب حال االن او نبود.  و باال رفتن از پله



 

1257 
 

انداخت. داشت  رونیچطور خودش را از ساختمان ب دینفهم

  ییها. از خودش، از عماد، از تمام آدمردکیفرار م گرید کباری

نبود وگرنه    یشدن فیاش نقش داشتند. حگذشته ی که در زندگ

دست   یو برا رساندیم نالیاالن خودش را به ترم نیهم

 ... بعدو   کردیم هیته  طیممکن، بل ینقطه نیتریافتنین

مهم نبود. مهم همان لحظه بود که حس زشت و   گری د بعدش

  کباری نکهی. فکر به اگرفتیحماقت داشت جانش را م  یگزنده

عماد، به بودن با او دل خوش کرده بود،    یاشاره کیبا  گرید

ساده   توانستیانسان چقدر م  کی. مگر کردیم اشوانه یداشت د

و باز  لوح و کوته فکر باشد که بارها و بارها پس زده شود  

 خودش را به طرف مقابل بچسباند.   ،یغروریو ب ییباکمال پررو

 ؟ یواست شهیرها، رها جان؟ م -
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هم هنوز همان قدر محکم و مقتدر بود. کاش   اشیلعنت یصدا

از حال بدش   ی کم یلیس کیبه طرفش برگردد و با   توانستیم

از آن که بود،   شتریحال بدش ب خواستیکه نم فیبکاهد اما ح

 توانستیبود که م ینفر نی. عماد آخرد یایبه چشم عماد ب

بغضش   ق،ی. با دو نفس عمستادیشاهد فالکت او باشد. در جا ا

قد بلند   پیرا به عقب راند و به سمت او برگشت. خوش ت

 بود. ستاده یا شیدرست روبرو ،یلعنت

 همه عجله؟ نیبا ا یریم یکجا دار -

هم تو   گهی آموزشگاه. دو ساعت د رمیبرم؟ م کجا رو دارم  -

 خودم رو برسونم. دی . بامیعمارت جلسه دار

 کجا رو دارم برم؟!  ی گی! اون وقت میدار یچه سر شلوغ  -
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لبش. جسارت به  یگوشه یشخندیتنها نگاهش کرد، با ن رها

او به عماد   یتو چه گفتن را هم نداشت وگرنه واقعاً کارها

 . شدیمربوط نم

 رو بهت پس بدم.  نیدم ااوم -

دو انگشت شست و اشاره، باال   نیاش را بمردانه یو حلقه گفت

 فوت کرد.  رونیگرفت. رها نفسش را به ب

 نداره دست من باشه.   یلیدل ش، یدیخودت خر -

تعلل دو انگشتش را از هم فاصله داد و حلقه کف   یبا کم عماد

ود.  موضوع را به کل فراموش کرده ب  نیدستش رها شد. ا

فرض کرده بود که   تیاهمیو ب یازدواجشان را آن قدر سرسر

 ینداشت. عادله برا یخاص یبرنامه شانیهاحلقه دیخر یحت

 نداشتند.  یضاعترا شانکدامچی کرده بود و ه دیهردونفرشان خر



 

1260 
 

 من برم.  یندار یاگهیاگه کار د -

 تا حاال.  یرو نگه داشت نیا دونستمینم -

او   یتلخند پرحسرت گفت و دستش را جلو کیرا با  نیا

خاطره   ای دن ا یکف دستش، دن یزنانه فیظر یگرفت. حلقه

 هردو نفرشان داشت. یبرا

 حماقت زنانه.  یبذارش پا -

 . دیکش ی عماد جمع شد. آه لبخند

 خودم. ی بدشانس یپا ذارمشیم  -

 نداره.  یتیاهم چیه گهی. دیهرجور راحت -

 مهمه. یل یمن خ یبرا یول  د،یتو شا یبرا -
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آدم   هیبره   ادم یآره خوب، منم اگه جات بودم محال بود  -

سال منتظرم بوده و من بهش محل   ستیاز ب شتریاحمق، ب

 .کنهیآدم رو کمرنگ م یها یجور اتفاقا بدبخت نینذاشتم. ا

 سر به دو طرف تکان داد.  عماد

 وقت تو رو مسخره نکردم.  چینباش رها. من ه  انصافیب -

که   ی که فکر کنم اون یرفتار نکرد یوقت هم جور  چیه -

 حماقت کرده، من نبودم. 

شلوارش  یهاب یکتش داخل ج ریدو دستش را از ز عماد

 . دی دیحقش م نیترلحظه کوچک  نیرا در ا دنیسراند. تلخ شن

 . میبا هم قدم بزن -
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بار   نیرا نشان داد. جواب رها ا روادهی پ  ریو با دست مس گفت

اش  که به تاسف جنباند. خنده یآزادانه بود و سر یخنده

 نبود.  ینداشت، چون از سر دلخوش  یدوام

سال  ستیعماد؟ درسته که ب یفرض کرد یمن رو چ -

و   ی هنوز اون قدرها دم دست  یانگشترت رو نگه داشتم ول

داده و   یعمر من رو باز هیکه   ی نشدم که بخوام با کس ارزشیب

 زاپاس رو داشتم، وقت بگذرونم.  هیفقط براش حکم 

. مشخص بود از  دیبه صورتش کش یزد و دست یچرخ می ن عماد

 کالفه شده است.   شد،یم یاش برداشت منف از هر جمله  نکهیا

 نباشه؟  نیکنم که حالت ا کاریبگم و چ یچ ی بگ شهیم  -
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نگاهش کرد. مگر چقدر به  زده،  رونیاز حدقه ب یبا چشمان رها

  نگونهیا دادیو داغان بود که عماد به خودش اجازه م ختهیهم ر

 دل بسوزاند؟ چهره در هم کرد. شیبرا

 من واقعا سرم شلوغه عماد.  -

 دو دستش را باال گرفت.  عماد

. تو سرت شلوغه یرو چند بار گفت نی. ادمیخوب، فهم یلیخ -

کنم   کاری. فقط بگو چینجوریا مونهیم شتهیمن فکرم پ  یول

 برات تا... 

 هیاز  یدی. اگه فهمنمتیدور و برم نب   گهیازم دور بمون، د -

  چیبرو انگار ه یجور هیراهت رو کج کن.  م،یقراره بر ریمس

 . یوقت نبود
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عماد، خودش  یزده رونیو در مقابل چشمان از حدقه ب گفت

کان داد و  دست ت  یتاکس نیاول یرساند. برا ابانیرا به کنار خ

 یاثر چیحامل او، به جز رد و دودش ه لیبعد، از اتومب یالحظه 

عماد بود که پشت سر او جا ماند و   نیا بارنینمانده بود. ا

 حسرت نگاه آخرش را خورد.

شد   ی موفق م دی کرد لبخند بزند. با یو سع  دیکش  یقیعم نفس

دو ازدواج ناموفق در   نکهیبود. ا  دهیکه به آخر نرس ای بخندد. دن

 یموجه لیدل توانستیاش ثبت شود، نم ی زندگ یکارنامه 

بود که  ی زن نیباشد. اصالً مگر او اول ایدن دنیبه آخر رس  یبرا

 یکه سرنوشت ی انشد؟ حتماً بودند کس یپس زده م  شهیهم

بود، پس   دهینرس انی شان به پا یبرا ی مانند او داشتند و زندگ

بخندد و دوباره از نو شروع کند. نفس   توانستیم  دی او هم با

که   دینکش یزنگ آموزشگاه را فشرد. طول د یو کل دیکش یقیعم
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شاد و   یاز کارآموزان باز شد. صهبا، دختر یکیدر، توسط 

 یحضورش در آموزشگاه، با انرژ انزم شهیسرزنده بود که هم

 .دادیم هیبه همه روح ادش،یز

 ؟ یم رها خانم. خوبسال-

 او گذاشت. یدستش را درون دست دراز شده رها

 ؟ی ممنون. شما خوب زم،یسالم عز -

 در کنار رفت تا او وارد شود. یاز جلو صهبا

برام  زیهمه چ شه،ینداره. هم ی من بد معن یممنون، برا -

 خوبه. 

 خوب خداروشکر.  -
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همان جا خشک شد، درست    شی کنار او گذشت اما قدم ها از

و با چشمان  دیکلمات دردهانش. به عقب چرخ ی شهیمانند ر

 : دیگرد پرس

 نجا؟یچه خبره ا ه؟یچ نایا _

کوچک  یبا دست به دور و بر اشاره کرد. دو طرف راهرو و

بلند پر از گل   هیکوچک پا یآموزشگاه، با گلدان ها یورود

 زد. یپر شده بود. صهبا چشمک یو داوود خکیم

 نفر شده!  ه ینفر بدجور عاشق  هیفکر کنم  -

 کرد.  یتک خنده ا رها

 . یباش دهیخودت فهم دوارمیام ، یگفت ی چ دمیمن که نفهم-

 باال انداخت.  یشانه ا صهبا
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  د یکه با  ی اون ست،یمهم ن ادی ز یول دمیراستش خودمم نفهم-

 !هیبه چ یچ دونهیبفهمه م

خوشگل   یادیگذاشت. گلها ز شیتکان داد و قدم پ  یسر رها

  یباز هم طراوت و سرزندگ  ی نداشتند ول  یبودند. عطر خاص

  یرا داخل جاکفش شیکرد. کفش ها یم تیشان به همه سرا

  یاهویافسانه، در ه ی. صدادی خودش را پوش یی گذاشت و دمپا

گم شده بود. زمان تست غذاها بود و هر کس   انشیهنرجو

 فیاز دستپخت افسانه تعر یشتریداشت با آب وتاب ب یسع

 بود.  یفیکند. حق هم داشتند. دستپخت افسانه واقعا هم تعر

.  دیسرها به طرفش چرخ  یورودش به سالن کالس، همه با

تا جواب  دیطول کش قهی انگار همه منتظرش بودند.چند دق

کرد نگاه هر    یرا بدهد. حس م شانیپرسسالم و احوال 

  کی نیاتفاق هم لشیدل دیگفتن دارد. شا یبرا  یکدامشان حرف
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از  یسخت یکس خبر نداشت چه مرحله  چیساعت قبل بود. ه

را پشت سر گذاشته است اما خودش که  ییزناشو یزندگ

تر  هر چه تمام یو باز هم با پوست کلفت دانستی. م دانستیم

 و دلش را به آن راه بزند.  داشت خودش یسع

 ! ن؟ یفرما شد فیسالم خانم. تشر-

  یشنگول م یجور خاص کیبود.  یجور کیافسانه هم   لحن

جلوه دادن طالقش بود اما باز هم   تیاهم یقصد او ب  د یزد. شا

خواست، بازهم شوهرش   یاگر او را نم ی به رها برخورد. عمادحت

و   ندیزده بود تا او را نب یسال به هر در کیکه  یبود. شوهر

 نسبت به او دارد. یفراموش کند تعهد

 شد.  ریسالم کار داشتم. شرمنده د-

 . گهیسرت. کالس ما هم تموم شد د یفدا-
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.  دیاش را از سر کش یگذاشت و روسر شخوانیپ  یرا رو فشیک

کوتاهش، بد نگاه   یادیز یبه او به خاطر موها کس چیه نجا،یا

 . کردینم

 . یهم داشت یواقعا. چه روز پر کار یخسته نباش-

اشاره کرد. افسانه   زیم یشده رو دهیو با سر به ظروف چ گفت

 با لبخند سر تکان داد. 

  هیها رو من نپختم.  ینیریش ن یا یبود ول  ادیآره، آموزشامون ز-

 نفر برام باج آورد. 

چرا امروز پلک همه   تنگ جمله اش چسباند. یو چشمک گفت

 پراندند؟ یهرز شده بود و تند تند چشمک م 

 ؟ ی باج؟ باج چ-

 سر باال انداخت. افسانه
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.  میبخور ینیریو ش یچا هی  ایب  ار،یبماند. برو مانتوت رو در ب-

 . چسبهیم یجمعدسته 

  ی . مدیدر دست، از راه رس یچا ینیموقع صهبا با س همان

بغض    کیرا  شیخوردن ندارد. راه گلو یاشتها دیخواست بگو

 یها بدجور چشمک م ینیر یمسدود کرده بود اما ش  ده،ینترک

  وانیل کیو با خوردن  ایب گفتیهم مدام م  یچا ینیزدند. س

سرانجام را به در   یب  یسال و چند ماه زندگ  کی یخستگ ،یچا

  فیزد و سر تکان داد. درآوردن مانتو و چپاندن ک یکن. لبخند

. به سالن که  خواستینم یاد یداخل کمد، وقت ز لشیو وسا

 انینمانده بود. هنرجو شتریب وانیچهارل ینیس یبرگشت، رو

خوردند. مشخص بود همه عجله دارند و   یم  یسرپا چا

 زودتر آموزشگاه را ترک کنند.  خواهندیم
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که   یچا وانیل کیبعد او مانده بود و افسانه و  قهیدق چند

او حال خوردنش را نداشت. امروز، روز  ی ول د، شیداشت سرد م

گذشته و خاطراتش شده بود که   یاو نبود. آنقدر غرق زندگ 

  رهیخ ینیس یزبان رو یها ینیریبود به ش قهیبه ده دق کینزد

و زمان   نیکرد. انگار زم یشده بود و داشت مرور خاطرات م 

دست به دست هم داده بودند که نگذارند او امروز آب خوش از 

  شیوفا  یمرد ب اد یاو را به  زیبرود. همه چ نییپا شیگلو

دختر  ی بعد از عروس ی بود که سالها قبل، وقت  ادشی.انداختیم

  ی به خانه برگشت، عماد چطور پاپ   انیخانم با چشم گر قیصد

کرد    یالن که فکر م. امداش را بفه هیاش شد تا علت گر

تلخ و   یلیخ شینبود اما آن روزها برا یموضوع بغرنج

و  کیتوج کیج یادی. مردم محله شان زنمودیوحشتناک م

  ی بودند. آنجا کارت دعوت و تاالر و مراسم تجمالت یخودمان
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ها   هیاز همسا یکیبود صاحب مجلس به  ی نداشت. کاف یمعن

  رد،یفالن مراسم وعده بگ وفالن روز  یرا برا هیبسپرد که بق

بهتر  یبرا کردند یو تالش م   دادند یهمه دست به دست هم م

مراسم متفاوت بود. داماد   کی برگزار شدن مراسم. آن روز اما 

  دیشان شادعوت یهاآمده بود. کارت گرید  یایدن کیانگار از 

  یرو یبایخاص نبود اما همان عکس عروس و داماد ز یادیز

به دنبال داشت.   ایآن محله، فوج فوج رو ندخترکا یراآن، ب

افتاد.   یموقع مراسم م یتازه اول ماجرا بود. اتفاق اصل نجایا

در سرها دارد.   یخانم سر قیداماد صد گفتندیهمه م

مال و منال و خدم   ی است و کل مارستانیدکتر فالن ب گفتندیم

از  آنقدر خانه اش بزرگ است که گفتندیو حشم دارد. م 

. آنها  یکن  یط نیبا ماش دیساختمان را با یاش تا جلویورود
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  یبه جا کردند یو دختران کوچک محله، آرزو م گفتندیم

 خانم باشند.  قیصد یبایدختر ز

را گلدان   خانم قیصد یاز سر محل تا داخل خانه یشب عروس 

بودند. دو طرف محله، به   دهیچ  یو داوود خکیپر از گل م یها

  ی هاینیس زیهر م  یگذاشته بودند و رو زیمنظم، م  یهافاصله

و   ختیر نی. بماند که ته تمام ازدیچشمک م ینیریبزرگ ش

تازه بعد از تولد   هک یماند و مادر مادریب یاها، پسربچه پاش

 . خواستنشیآوردن فرزند، م  ا یبه دن یتنها برا دیپسرش فهم

  شانیبایز یبا لباس ها یادوستانش فارغ از هر دغدغه  روزآن 

  یچه مبه چهو به خوردندیم  ینیریش ی کردند و ه یم یدلبر

 شگونیبود. عادله با آن ن یقاعده هم مستثن نیکردند، اما او از ا

کوچک را هم به   یها یدلخوش نیهم یاجازه نش،یآتش یها

به اصرار  نکهیاز ا دبود که چطور بع ادش ی. خوب دادیاو نم
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زبان   یها ینیریاز آن ش یک یخانوم، دست دراز کرد و  قیصد

آن چشم   دنیبراق و خوش ظاهر را برداشت و به قصد چش

از خجالت او  یحرکت انتحار  ک یبست و دهان گشود، عادله با 

که به لبانش   یمحکم یکوچکش درآمد. ضربه  یو خواسته 

شد، طعم زهر را در   ده یشکزبان را از دستش  ینیریو ش دهیکوب

مخوف   نیرزمیهم نداشت. ز ستنیدهانش حس کرد. جرئت گر

شب بلند نبود. چشم   کیکردن  یسپر یبرا یخوب یخانه، جا

 خواستیدلش نم چیدهانش گذاشت. ه یباز کرد و دست جلو

و خراب  فیخوشش بود، کث  یروزها ادگاریکه   شیبایلباس ز

 شود.

 : دیاش غرشده دیکل  یدندانها یاز ال عادله

مثل   نجایکه ا یخوریچشم و رو، تو خونه کم م یب یدختره _

 ! ؟یبریمنو م  یها آبرو دهیند
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و   خکیزبان و گل م ینیریو ش یاز آن روز، از هرچه عروس 

  فیعماد تعر یداستان را برا  یآمد. وقت یبود، بدش م  یداوود

  یخند مهربان و لب دهیسرش کش یکرد، دست نوازش عماد رو

 شد.  بشینص

  هی یهم ناراحت نش یکنه ها، از آبج هیرها خانم گر نمینب_

  یباش نیهمه بهتر یجلو شهیخواد تو هم یوقت، اون دلش م 

بودن  نیبهتر یرها خانم برا دونهی. نمستیراهش رو بلد ن یول

 نداره، خودش همه رو فوت آبه!  هاشه یبه توص ازین

 چشمان او را با سر انگشتانش گرفت.  ریبعد هم نم ز 

اشک   ینکنه، وقت هیگر  گهیحاال هم رها خانوم بهتره د _

من غصه  یخوایکنم. تو که نم هیگر خوادیدلم م  یزیریم

 بخورم؟ 
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از ترس غصه خوردن عماد، سر باال   اشیدر عالم بچگ رها

را   اشیزندگ یانداخت. محال بود دلش ناراحت کردن تنها حام

 بخواهد.

برات  دم یآب به صورتت بزن. منم قول م هیبرو   زم،یعز نیآفر _

 هیهمسا یدخترا  یبخرم که همه ینیریعالمه گل و ش هی

 حسرتش رو بخورن. باشه؟

از   یکه درک درست نیا  بدون  د،ی پر نییو باال و پا دیخند 

حسرت را  یاو داشته باشد. آن زمان ها هنوز معن یهاحرف

به او نگفته بود آنچه در طول عمرش به  ی دانست. کس ینم

همان    دهند،یروزانه به خوردش م ییغذا  یسه وعده یجا

 بخوراند. هیاست که عماد قول داده بود به بق یحسرت

 کرد.  خیدختر،  گهیرو بخور د تییچا _
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. سر تکان داد و جرعه کردیو مشکوک نگاهش م  قیافسانه دق 

 . دیاش، نوشاز دهن افتاده یاز چا یا

 تموم شد باالخره؟ ن؟یکرد کاریچه خبر؟ چ _

 کیگذاشت و صاف نشست. خوردن  زیم یرا دوباره رو وانیل 

. انتظار  زدیصبور م یادیبود. افسانه ز امدهی داغ هم به او ن یچا

 داشت. نهایزودتر از ا یلیسوال را خ  نیا

 !نیهم  م،ی طالق گرفت ست،ین یخبر خاص _

 خم شد. ابرو باال انداخت. زیم یافسانه رو 

 هم مگه هست؟  نیخبر خاص تر از ا ن؟یهم ن؟یطالق گرفت _

انداخت تا برق اشکش را پنهان کند. به خودش   نییرها سر پا 

 ماندن را بدهکار بود.  یبودن و قو یقو
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. پاشو حاضر شو زودتر یریخواد عزا بگ یخوب حاال نم لهیخ _

 عمارت. میخودمون رو برسون د یبا

 یهمه سرسر نی. از او، اشدیم شیزیچ کیافسانه انگار   

 یاگر دلداربود. حداقل  دی بد رها، بع یگذشتن از حال روح

. افسانه که  رفتیزخم زبان زدن از او انتظار م یکم  داد،ینم

به   فیو ک دهیاو مانتو پوش یزده رونیچشمان از حدقه ب یجلو

. اگر افسانه  دخارج شد، به خودش آم تیریدست، از اتاق مد

  یبود، رها هم حرف دهیصبور بودن و راه آمدن با دل او را برگز

روال   یو رو یعاد زیوانمود کند همه چ دادیم حینداشت. ترج

 . شدیتر مغمش کمرنگ  دیاست، شا

  یاز مغازه ها یکی یجلو یاهویساختمان که خارج شدند، ه از

ساختمان آموزشگاه، نظرش را به خود جلب کرد.   کیبزرگ نزد

و   یکارش را در آموزشگاه شروع کرده بود، مغازه خال  یاز وقت
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 یراه انداز ی انگار داشتند آن را برابدون رفت و آمد بود و حاال

 کردند.   یفروشگاه بزرگ آماده م کی

 !پرمارکتهیها  _

 به طرف افسانه برگشت.  یجیبا گ 

 ! ؟یچ _

 افسانه با سر به ساختمان اشاره کرد. 

 بزنن.  پریقراره توش ها  گم،یجا رو م نیهم _

 ؟ یدون یتو از کجا م  _

حس کرد افسانه دستپاچه  یابود اما لحظه  دهیاشتباه فهم دیشا

 و آب دهنش را قورت داد. د یشد. نگاه دزد

 خوره!  یم پریبه ها  دمانش یگفتم، چ یجورنیهم _
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  ی مطمئن شد او عامدانه رو بر نم  ینگاهش کرد. وقت یکم 

لبانش خارج شد.   نیاز ب یآرام «یگرداند، سر تکان داد و »آها

را مطمئن  نیا گری شد، حاال د یم شیزیچ کیافسانه آن روز 

 بود.

حرف زد. از همه گفت،   زیر کیآموزشگاه تا عمارت را  یفاصله 

نه سر   شی. حرف ها هیشهروز و صبا و مهراب و مهد  یحت

پنهان کردن اضطرابش، کلمات   یانگار برا شتریداشت، نه ته. ب

  کیکرد. نزد ی پرتاب شان م رونیه بو ب د یچ یرا کنار هم م

  ی. رها براکردافسانه سکوت  یالحظه  یبرا دند، یعمارت که رس

به طرفش برگشت. لبخند   اشیعلت سکوت ناگهان دنیفهم

کرد. به   شتریکه تکاند، شکش را ب یلب افسانه و سر یگوشه 

که افسانه با عالمت سر و لبانش با او   یقصد شناختن فرد

که   یرنگ یمشک لیگفت، رو برگرداند اما به جز اتومب یسخن م
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. ظاهراً طرف مقابل افسانه،  دیند  چیاز کنارشان گذشت، ه

همه تودار و مرموز  نیمشکوک بود. از ا لیهمان اتومب نیسرنش

  ادی. عادت نداشت زاوردیبودن افسانه ناراحت شد اما دم بر ن

خودشان   گرانی د دادیم حیکنکاش کند. ترج یهر موضوع  یبرا

به  ل،یاو را محرم اسرار شان بدانند. با بسته شدن در اتومب

در  درضا،یحم لیل افسانه، کنار اتومبیخودش آمد. اتومب

از خودش هم نبود.   یمحوطه عمارت پارک شده و خبر

  نیم او تما کرد یداشت اشتباه م د یشد. شا ادهی زد و پ  یتلخند

 خودش بود! پردازالیذهن خ یظن و گمان ها، زاده

پر از   ش یعمارت برا نی. استادی شد و همان جا ا ادهیپ  لیاتومب از

  یها نیآخر د یو شا نیاز اول یلیبود. خ نیریخاطرات تلخ و ش

پس زده شدن،    نیتجربه کرده بود. اول جانیاش را هم یزندگ

  یشدن جلو ریتحق نیکتک خوردن از همسر، اول نیاول
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هم قابل    شیها  نی... آخرنی اول ن،یاول ن،یشوهر، اول یمعشوقه 

نام    شدیذکر نبود. آنقدر شکسته و بند خورده بود که نم

  یاکدامشان گذاشت. هر بار که تکه چیه یبار را بر رو نیآخر

شهروز له شد، با   یدست و پا ریو غرورش ز تی از شخص

نبود.   ی باره بارش باشد اما شدن نیآخر بستیخودش عهد م

مختلف   یبا چسب ها راپودر شده  وانیشهروز خوب بلد بود ل

  یم  یکرد و حت یخورد م شکست،یم  زد،یسر پا نگه دارد. م 

مرهم   د،یبوسیم  د،یکش  یناز م   د،یخر ی کشت و بعد ناز م

 یبه سر جا زیهمه چ  کردیو فکر م آوردیم بیطب گذاشت، یم

 اولش برگشته است.

 همه منتظرن.  گه،یتو د ایب _

  نیآنها آخر نکهیفوت کرد. ا رونیتکان داد و نفسش را به ب سر

  هالیشد از صف اتومب ی را م دندیبودند که به عمارت رس ینفرات
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  نییساق دستش مرتب کرد و سر پا یرا رو فشی. کدیفهم

  دنیبه د  ازیعمارت، ن نیورود به ساختمان ا یانداخت. برا

  یادیز ی ساختمانرا مثل کف دستش از بلد بود.  نجاینداشت. ا

بودند.    یروان ماریمشت آدم ب  کیکه ساکنانش  ،یتجمالت

شکننده و  یاهیبا روح ییمشخص، رها یباسابقه یشهروز

  یخانه و خانواده نیکه اگرچه عضو ثابت ا  ییافسرده و سارا

  دایاشاره سر و کله اش پ  کیکوچکش نبود، اما باز هم با 

  یا رهیدا مین یهراه پل  یسنگ ی. دست به نرده هاشدیم

دوست داشت. از همان   یادیرا ز نجایا یساختمان گرفت. ورود

حس قدرت و فخر به   ،یگذاشتیاول م یپله یقدم که رو

خودش ببالد.   یقه یبه سل. شهروز حق داشت کردیجانت نفوذ م

 یبه محوطه ره، یدا م یکوتاه ن یپلهدو طرف ساختمان با دو راه

بزرگ و   ین دو راه پله، قسمتی. بشدیبزرگ آن متصل م
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شده بود. دلش   هیمهمانان، تعب لیپارک اتومب یبرا ده،یسرپوش

 .ندیسرسبز عمارت را بب یخواست سر برگرداند و محوطه  ینم

بود. سرش  دهیبار نجایبرآورده نشده را ا یای آرزو و رو یکل

که همه  نیتلق نیاول را با ا ی. پلهنیبود و نگاهش به زم نییپا

  ینکرده است، گذراند. رو رییتغ  زیچ چیمثل قبل است و ه زیچ

پله   نیسوم یشل شد. پا که رو ی دوم، افسار نگاهش، کم یپله

آن   یگوشه  یبایز یانگذاشت، نگاه نکردن به گلدان شمعد

ها  از همان گلدان یک یچهارم، هم  یپله یشد. رو رممکنیغ 

  یو به جا یقرمز،صورت یتفاوت که رنگ آنها به جا نیبود، با ا

 یسمت چپ پله، طرف راست آن را اشغال کرده بود. گلدان پله

 در سمت چپ پله بود.  با،یقرمز ز  یشمعدان  کیپنجم، 

سمت و آن سمت آن  نیتمام ده پله را با نگاه چرخاندن به ا 

  یدرست باال یواقع یگلها لذت برد. شگفت  ییبایکرد و از ز یط
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بزرگ، در   یلی. چهار گلدان مستطیکش  یپله ها انتظارش را م

ها گل  کنار نرده ها گذاشته شده بود. داخل دو تا از گلدان

درشت و   یها لهرا ال گری د یکاشته بودند و دوتا یاطلس

فک شل شده   یتوانست جلو ی نم گریسرزنده پر کرده بود. د 

که   یبود. قطره اشک  یها خود خود زندگگل نی. اردیاش را بگ

  اد یبه جز شوق ز یلیتوانست دل ینم د،یاش چکگونه یرو

زانو نشست و سر جلو برد. چشم بسته و   یداشته باشد. رو

 ها پر کرد. یمشامش را از عطر گل اطلس

  دنیکه از د یکه متقاعد متعاقبا نزدهم به حس خوب یعکس

خاطره پشت خود داشت.  یگلها کل  نی. ادیارزیگلها گرفت، م 

که ساکن خانه پدربزرگش بودند.   یی از همان روزها یخاطرات

از بچه  یکه در نگهدار یتجربه ا پدر بزرگ مهربانش، عالوه بر

 ل،یقبل از سال تحو شهیهم بود. هم  یها داشت، باغبان خوب
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رنگارنگ. گل الله،   یفصل یاز گلها  شدیخانه اش پر م اطیح

  یبلند باال ستیدر ل شهیهم  با،یز یها  یو شمعدان یاطلس

  رونیها را از خاک ب یشمعدان  شد،یکه م  زییبودند. پا شی هاگل

کاشت و به    یکوچک م یو آنها را داخل گلدان ها د یکش یم

شد.   یکار خسته نم نیا. از  کردیداخل ساختمان منتقل م

داشت که   ادیکرد. به  ی م یآنها زندگ  یگلبرگ ها  انیانگار م

اغماد گفته بود و از   یاو، برا ی بایز یبا آب و تاب از گلها کباری

 یسه گلدان کوچک کنار سفره ل،یال تحوهمان روز، هرسال س 

  ی کیگل الله داشت،  یک یشد.  یم  دهیشان د نیهفت س

 . ی نشمعدا یگریو د یاطلس

عماد از خانواده،    ییبعد از جدا  یکار قانون شده بود و حت  نیا 

همه باورشان شده بود که سالشان    ییاو بود. گو  یرسول دنباله رو

 ها سال نخواهد شد. گل نیبدون ا
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 باالخره؟ ی اومد -

 صاف کرد و با همان لبخند به طرف احسان برگشت. کمر

 . آره با افسانه اومدم. زمیسالم عز -

کرد.   ترعیاش را وسشده و مشکوک احسان، خنده زیر چشمان

 سر تکان داد. 

 ؟ی کنینگام م ینجوریچرا ا ه؟یچ -

 شد.  ترکینزد  یقدم احسان

 تو؟  یخوب -

 . دو دستش را به دو طرف باز کرد. دیخند آزادانه

 بد باشم؟   دیخوبم. خوب خوبم. اصال چرا با زم، یآره عز -

آرامش کند،   نکهیا یشد. انگار به جا زتریاحسان ر چشمان

 ترسانده بودش.  شتریب
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 !گهید   یحتما خوب ،یخوب ی گیاگه م -

 و باال کرد.  نییتند سر پا تند

 واسه بد بودن ندارم آخه.  ی لیآره، خوبم. دل -

بد   یبرا ی لیلحظه خودش هم باورش شده بود که واقعا دل آن

وفق مرادش است.  زیبودن ندارد. باورش شده بود همه چ

  یهابرگه یپا ش،یچند ساعت پ  نیکه هم  یباورش شده بود زن

طالقش را امضا زده، خود مفلوکش، نبوده است. ته نگاه احسان  

جور ترس از  کی. زدیپدر مادردار موج م  یدلشوره کی

  نیپس از انکار اما با ا یخواهرش. ترس از افسردگ یوانگید

وجود سر تکان داد و با دست به داخل ساختمان اشاره کرد.  

ته بود و  گرف  شیافسانه را در پ  یهیاو هم همان رو ییگو

 بدهد.  دنیبه رها فرصت نفس کش خواستیم
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داخل که  میبر  ایب ،یکه خوب هیهم عال  یلی. خزمیباشه عز -

 همه منتظرن. 

اش را اجابت کرد. ادامه دادن بحث را  خواسته  ی سر تکان دادن با

 اصال دوست نداشت.  

بفهمد چه بر   دی تا شا دادیدو روز به خودش وقت م  ی کی د یبا

راه را اشتباه رفته   یکجا کردیدرک م  د یسرش آمده بود. شا

در بدو ورود به   ش یهابود. قدم دهیناکجا رس نیکه تهش به ا

تا مطمئن شود  دیساختمان، خشک شدند. به عقب چرخ

 کیساختمان را درست آمده است. حضور احسان را در 

 کرد.  دییراهش را تا  یدرست اش،یدم ق

 نجا؟یا چه خبره -

 به جلو هولش داد.  یدست پشت او گذاشت و کم احسان
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مامان، زودتر   ی. فقط ما با کمک زرزمیعز ستین یخبر -

  ی. فضامیعمارت رو جمع کرد لیو وسا  میدست به کار شد 

هفت سال،   ریز یبچه  ستیاز حدود ب  ینگهدار یبرا د یبا نجایا

 . شد یآماده م

 ؟ یک  ی عنیما  -

 . دادیانگشتان دستش را نشان م یبه طرز جالب احسان

 خانم، افسانه و...  هیمهراب، مهد درضا،یمن، حم ی عنیما  -

بعد از آن   ستیشد، رها دانست  قرار ن یکه طوالن سکوتش

پنهان    دیهم آن اسم با   دی . شاد یای ب یگریاسم د 《و》

 . ماندیم

 بودم؟ خبریو من ب ن یهمه کار کرد  نیشماها ا -
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  فتهیکارا جلو ب میخواستیفقط م م ینکرد ی ادیباور کن کار ز -

  یکارها  یکاف ی. به اندازهینکن  تیخودت رو اذ یلیو تو هم خ

 رو گرفته بود. تیانرژ ش،یادار

بلند شد. دست دور   ش یانگشتان پا یو رو دیبه عقب چرخ رها

 اش نشاند. روش گونه یاگردن احسان حلقه کرد و بوسه 

.  یانجام داد ییکارا رو خودت تنها نیا شتریب دونم یمن که م -

تمام   یازت ممنونم. مطمئنم خدا به جا یلیخ یلیخ

 هام، تو رو برام فرستاده. نداشته 

از راه لبانش   خواستیکرد. انگار م  تریرا طوالن یبعد یبوسه 

تمام حس خوبش را به او نشان دهد. احسان هم متقابال  

لبخند  نیترند. لبخندش مهرباناو نشا یشانیپ  یرو یابوسه 
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کردن را   یعادله را به تن داشت اما زندگ  اهیممکن بود. هنوز س

 نگرفته بود.   دهی هم ناد

 . نیقبل شروع جلسه، همه جا رو بب  ،یاگه دوست دار -

. بعد هم  رو منتظر بذارم  هیبق خوامینم یول خوادیدلم که م  -

 . نمیخونه رو بب تونمیم

 منتظرن. یی رایها تو پذ. بچه یهرجور راحت زم،یباشه عز -

  یهیتکان داد و جلوتر از احسان به راه افتاد. از او و بق سر

خانه،   نیا دمانیو چ لیوسا رییدوستانش ممنون بود که با تغ

ساختمان منحوس  نیکه در ا یفرار از خاطرات یبه او برا

  لوکس و لیاز وسا یخبر گری داشت، کمک کرده بودند. حاال د

  یهارا مبل ظمتو پرع  لیاست یهامبل ینبود. جا متیگران ق

 یکوتاه و مناسب برا یی هاگرفته بود. مبل یجمع و جور و راحت
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دار طرح یهاوارپوشیهم با د وارهایهفت سال. د  ریز یهابچه 

شده بود.   یسازمنیا یپوشانده شده بودند. همه جا به نوع

کوچک و   یبزرگ ساختمان هم به شهرباز ییرایاز پذ یاگوشه 

ها  بچه  یبرا ی. مطمئن بود خطرودشده ب لیتبد یجمع و جور

  یساز یمنیا ،ی فوم یهاپوشها هم با کفپله یوجود ندارد. حت

 توانستی. امروز م د یدور خودش زد و خند یشده بودند. چرخ

 ینگر ندهیو از آ ندازدیپا ب  یپا رو  ،ی بعد از آن همه دوندگ

 ستانش لذت ببرد. دو

                       

  ییکه جدا دیرسیم جهینت نیبه ا شتریب  گذشتیکه م هرروز

هم   یهردو نفرشان بهتر بوده است. آن دو برا یاز عماد، برا

ساخته نشده بودند. قرار نبود کنار هم بمانند و خوشبخت 
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  یزندگ یکنند اما معن  ی عمر با هم زندگ ک یشوند. ممکن بود 

 را نفهمند.   یواقع

 یفکر  یهفت صبح بود و او خسته و کالفه از ب  ساعت

گرفت و آن را فشرد.   اشیشانی دست به پ   دشان،یجد یهیهمسا

  ی. صبح زود با سر و صدارفتیکم کم داشت از کوره در م 

چشم باز کرده بود و هنوز هم از   شان،مالحظهیب یهیهمسا

  او ب دیرا نوش شیاز چا یانداشت. جرعه ش یها آسادست آن 

  دادیم حیقصد خروج از خانه را کرد. ترج فش،یبرداشتن ک

بکند تا   ی صبحگاه یروادهیمانند پ یدیوقتش را صرف کار مف

. کفشش را از  یاعصاب خردکن اسباب کش یسر و صدا دنیشن

و کمر  دیبداشت و از خانه خارج شد. کفش را پوش یجاکفش

 راست کرد. 

 نشه. یزخم واریدر و د  د یمواظب باش -



 

1295 
 

تمام وجودش خشک شده بود. اگر او را  چ، یکه ه ش یپاها

شباهت بگذارد اما   کی یرا به پا شیصدا توانستیم د یدینم

که   ی شباهت کوچک بود. کس کی یورا یزیچ دیدیآنچه م

که   یبود، خود خود عماد بود. مرد ستادهیتمام قد ا شیروبرو

اش یاز زندگ شهیهم یامضا، برا کیبا   ش،یچند روز پ  نیهم

بتواند به خودش مسلط شود و دست و   نکهیخط خورد. قبل از ا

. دیعماد کامل به سمت او چرخ ابد، یاش را بگمشده یپا

زده نبود. انگار از  العمل او آنقدرها هم متعجب و شگفتعکس

 . دیکشیرا م  دارید نیقبل انتظار ا

 .نیخانم راست ری! سالم، صبح بخنجاستیا ی ک نیبه به، بب -

. ابرو در هم  انداختیهم م  کهیکرده بود که ت ییبایکار ز یلیخ

 زد. نهی. دست به سدیکش
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 ؟ یکنیم کاریچ نجایا -

 کرد.  پایچل اشنه یس ی هم مانند او دستانش را رو  عماد

 ندادن؟ ادیرو بهتون  نیجواب سالم واجبه سرکار خانم. ا -

فقط سو استفاده   ام یبده. دور و بر ادم یرو نداشتم که  ی کس -

 کردن رو بلد بودن.

ناجورش  یآن دنده یعماد دو خط صاف شد. رها اگر رو لبان

 . دی ایمحال بود به راه ب گری د د،افتایم

  یدهانش گرفت. با سرفه ی را مشت کرد. آن را جلو دستش

 را بشکند. شاننیب نیکرد جو سنگ  یسع ی کوتاه

 . م یکنیم ی زندگ  نجایاز حاال ا نایمن و آدر -

 زد. یشخندیباال انداخت. ن یی ابرو رها

 پرواز کنم.   ادیچه خوب! االنه که از ذوق ز  یوا -
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نتوانست  کرد،یم دنینخند  یکه عماد برا ی تمام تالش با

شل شده   ش یهاو مهره چیکند. پ  یارداریلبش را اخت یگوشه 

 . دیپریبود. خود به خود باال م

کارت مونده. کم هنر واسه من   هی نینه تو رو خدا، فقط هم -

 تا حاال.  یرو نکرد

و   د یعماد کوب ینه یرا به س فشیک حوصلهیخسته و ب رها

. اگر به خواستیو نم خواستیبه او را م ی کیکنارش زد. نزد

را به  شاننیب یحاال فاصله نی هم د یبا دادیحرف دلش گوش م

کام   عطر حضور او را به ق،ی. با چند نفس عمرساندیم چیه

خواست هرچه  یداشت. از او م یگریاما عقلش نظر د  دیکشیم

و از عماد و هرچه مربوط به   زدیبر ش یتوان دارد را در پاها

به جز  یزیمرد چ نی. تجربه ثابت کرده بود ازدیاوست، بگر

او نخواهد داشت. از ساختمان که خارج شد، به   یبرا بیآس
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عماد   ی تفاوتی. دست خودش نبود که دلش از بدیعقب چرخ

با   یصحبتهم یبرا عمادنسبت به خروج او گرفت. انتظار داشت 

و از   ختیریدستانش م یرو ی او اصرار کند. آن وقت آب پاک

ود.  تر باما ظاهرا عماد از او زرنگ زدیاش سر باز مخواسته 

انداخت و سرعت   نییدستش را خوب خوانده بود. سر پا 

ثابت   گرید  کباریکرد. به جهنم که عماد،  شتریرا ب ش یهاقدم

  یصحبتهم ک یاگر آن کار  یندارد. حت  ار یکار چیکرد ارزش ه

نبود. راحت   یادیز یتا آموزشگاه فاصله  نجایساده باشد. از ا

کند.   ی ط اده یساعت، پ   میرا در عرض ن ریمس توانستیم

راحت، خودش را به  الیبا خ توانستیهم نداشت. م یاعجله

آموزشگاه برساند. پس راست دماغش را گرفت و به راه افتاد.  

فکر   یالزم برا یرا دوست نداشت. به او فرصت ریمس نیا یخلوت

بود که سرش  نیا حشی. ترجدادیرا م ش یهایکردن به بدبخت
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  گرید نگونهیها باشد. او دود آن  هالیبوق اتومب یپر از صدا

دخترکش عماد، مدام   یادیز  پیحق به جان و ت یافهیق ریتصو

 .کردیعرض اندام نم  شیها پشت پلک

 برسونمتون.  نیدیخانم افتخار م  -

 گرفت. یشتریجان ب ش یپاها

سوار شو. دل منه جوون رو نشکن.  ا یخوشگله ب س،یپ   س،یپ  -

 . ها یشیبدبخت م  ره، یگیآهم دامنت رو م

 و فحش و ناسزا بود، نثار عماد کرد.  نیدل هرچه آه و نفر در

  شیگوشش، جان از پاها  کی نزد ی ترمز بلند یصدا دنیشن با

و زار بزند. نفس   ندیبنش نیزم  یبود همان جا رو کیرفت. نزد

خشک و   شیکرد. گلو ترشیو سرعتش را ب دیکش یقیعم

 اشنه یس یباشد. قفسه دهی ها دو درناک شده بود. انگار ساعت
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  ساله. راه نفسش را گم کرده بود. دختر چهارده سوختیهم م

با ظاهر عجق وجق بترسد اما   یانبود که از مزاحمت پسر بچه 

بود  یشوک ریتمام وجودش هنوز درگ .فرق داشت هیاالن قض

  کیتحمل  تیعماد به او داده شده بود. واقعا ظرف  دنیکه با د

 اتفاق تازه را نداشت. 

و   یگرید لیترمز اتومب یدور نشده بود که صدا  ادیهنوز ز 

کوبش   خیپر از درد همان جوان مزاحم، م  ادی متعاقب آن فر

. عماد بود که هرچه  دیچرخ ش یترس و لرز سر جا یکرد. با کل 

مزاحم   یو به جان راننده ختهیر ش یهاتوان داشت داخل مشت 

را داشت. کم   جانش که انگار قصد  زدیاو را م یافتاده بود. جور

  یو کارکرده دهیعمر آب د ک یعماد  یهانبود. مشت یکه الک

بودند   دهیبوکس را هم ند سهیک  یرنگ و رو د یبودند. شا دانیم

  شانیبوکس هم برا سهیاما آن قدر کار کرده بودند که از هزار ک
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تا اطرافشان پر از  دیطول کش هیموثرتر بود. کمتر از چند ثان

نفر داشت   کیکه   ین همه آدم کجا بودند وقتیتماشاگر شد. ا

به   لیچرا موبا  کرد؟یزن تعرض م کیبه جان  مارش،یبا زبان ب

  ینسلشان را چه کسان  شدند؟ یتمام نم رت،یغ یدستان ب

و   بند یپا شانفیحد به هدف کث نیپرورش داده بودند که تا ا

 معتقد بودند؟ 

که عماد به طرف پسرک   یدوستانه نبود اما با هر مشت  انسان

قند   لویک لوی. اصال کشدیاز دلش خنک م یاگوشه پراند، یم

داشت   دی . شانشستیو به جانش م شد یبود که در دلش آب م

و   یک  آوردینم اد ی. به  کردیآمده سواستفاده م  شیاز فرصت پ 

 کرده باشد.  علمقد  شیگونه مقتدرانه برا نینفر ا ک یکجا، 

شد   داشیپ  وجدانیب  یچه شد و از کجا چماق به دست دینفهم

  یدو کتف عماد فرود آورد. ضربه آن قدر کار نیو چماقش را ب
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اند و زانوانش خم شد.  هوا م  یو محکم بود که مشت عماد رو

  یلیو دوستش خ ی. پسرک زخمدیکشیانگار نفس هم نم

. وردتکان نخ شیاز جا ی. باز هم کسختندیاز مهلکه گر عیسر

  نیبه طرف او پرواز کرد. عماد دو دستش را به زم بایرها تقر

. از دو  فرستاد یم رونیبه ب قیگرفته بود و نفسش را تند و عم

عرق راه گرفته بود. رها کنار او    اش،یجوگندم یهاقه یطرف شق

و   دی. رنگ سفندیاش را بهتر ببخم شد تا چهره یزانو زد. کم

 . ودنب یلبان کبودش، عالمت خوب

 عماد؟    یخوب -

 . تریبار طوالن ن ی. ادیباز هم فقط نفس کش عماد

 دکتر؟  م یبر -

 برگشت.  ی کم رنگش
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 . گهیبگو د یزیچ هی -

 سرخ شد  یکم  لبانش

 عماد.  کنم یدارم سکته م -

کرد لبخند    یزد. عماد سر باال گرفت و سع یو هق آرام گفت

 جان نداشت. شی بزند. صدا

 نگران نباش.  زم، یخوبم عز -

 اما دل رها آرام نشد.  گفت

 . ستی. حالت خوب نمارستانیب  میپاشو، پاشو بر -

 سر باال انداخت. عماد

 ن خوب خوبم.م  ؟یواسه چ مارستانینه بابا، ب -

و   ندیرها را مثل مرغ پرکنده بب شد یکه نبود، اما مگر م خوب

 وانمود به خوب بودن نکند؟
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 ؟یبد نیقرصام رو از داشبورد ماش  یلطف کن شهیم  -

 باشه االن. -

زد   هیتک لشیاتومب ی. به بدنهدیکش نیزم یخودش را رو عماد

  ی خاص ییبایز چیو چشم بست. حاال که رها دور شده بود، ه

 بهتر بود.  کردند،ینبود. پس چشمانش استراحت م دنید یبرا

 عماد، قرصت رو آوردم.  -

زبانش   ریآن را ز یرا از کف دست رها برداشت و با تشکر قرص

 زد و چشم بست.  هیگذاشت. دوباره سر به عقب تک

درست   د ی. بایرو بد جا گذاشت نی. ماشنیبش نیپاشو تو ماش -

 پارکش کنم. 

طول   یدر گرفت. کم  یرهیسر تکان داد و دست به دستگ عماد

اخم کرد. مگر   یزد و کم ی. تلخندستدیتا بتواند سر پا با دیکش
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زهوار قلبش  ،ینه چندان قو  یضربه کیچند سالش بود که با 

 رفت؟ یدر م

بهتر بود. رها از کنارش   یلیکه نشست، حالش خ یصندل یرو

از او و نشستنش راحت نشد،   الشیخ ی . تا وقتخوردیجنب نم

را در  لیدر را نبست. بعد از آن پشت فرمان نشست و اتومب

همان پسرک مزاحم، پارک کرد. دستانش   لیاتومب یخال یجا

بود   ممکنکه  ی. فکر اتفاقات بدترد یلرزیهنوز هم به وضوح م

. دو  کردینم ش یرها یالحظه  فتد، یعماد ب ایخودش و  یبرا

را   شیروبرو میدستش را دور فرمان حلقه کرده بود و مستق

 یبکند، سرش را رو یحرکت اد یز نکهی. عماد بدون استینگریم

 چرخاند و نگاهش کرد. یصندل یپشت

 ؟یختیبه هم ر نقدریا یشده؟ واسه چ یچ -
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بود تا بغض رها بشکند. خودش هم    یسوال ساده کاف نیهم

نداشته  یلیدل نکهینه ا ست؟یکردنش چ هیگر لیدل دانستینم

که داشت،   یلیاز هزاران دل کی کدام  یبرا دانستیباشد، نه، نم

.  دیزد و خودش را به طرف او کش ی. عماد لبخندزدیریاشک م

  ی از درد در وجودش نبود. حضور در مکان یخبر چیه  گریحاال د

  یعطر نفس رها را داشت، درد  ش،یکوچک که اتم به اتم هوا

 .گذاشتینم شیبرا

 ؟ یکنیم هیگر یرها، دار -

 . صورتش با اشک شسته شده بود. دیبه طرفش چرخ رها

 مردم؟  یفکر کرد  ؟یاز چ -
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ا  »خدا ز  ینکنه«  رها  گوشه  ریکه  درست  گفت،  قلبش    یلب 

دل، مطمئن بود حاال حاالها خدا  از ته  ی دعا  نیشد. با ا  سنجاق 

 ! ردیکند که او بم ینم

 زد و گفت:  هیرا به چهارچوب در تک شیبازو احسان

 ؟یاز دست من ناراحت -

برداشت و   دشی جد یشمعدان یهادست از نوازش گلبرگ رها

 نگاهش کرد. 

 ؟ یخاطر چبه -

و بهت   یی واحد روبرو ادیب  خوادیعماد م  دونستمیچون م -

 نگفتم.  یچیه

 زد.  یلبخند مهربان رها

تنهان.   ی لیخ نایناراحت باشم. عماد و آدر د یچرا با زم، ینه عز -

ما باشن   کی. نزدستیرو به راه ن ادی کدومشون هم ز چیحال ه

 بهترم هست.

 زد. یشخندین احسان
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 ! میکس و کار دار یلینه که من و تو خ -

حرف   دانهیناام یادی روزها، ز نیرها جمع شد. احسان ا لبخند

  یفاصله نی. از استادیاحسان ا ی. جلو رفت و روبروزدیم

نسبتا بلندش،   شیر ریاز ز یرنگ پوستش حت یرگیت ک،ینزد

را از وجود  ی بود. عادله با رفتنش روح زندگ صیقابل تشخ

 احسان هم برده بود. 

 شده احسان جان؟ چرا باز ساز دلت ناکوکه؟ یچ -

  تریتنها نگاهش کرد. هرچه نگاهش طوالن یالحظه  احسان

  یقیآه عم تی. در نهاشدیم  شتریچشمانش ب یسیخ شد، یم

چشمانش گذاشت. رها جلوتر رفت و   یو دست رو دیکش

 را گرفت.  شیبازو

تو دلت؟ خودت  یزیریرو م  یشده؟ چرا همه چ یچ زم، یعز -

. اگه قرار میکس رو ندار چی ه  گه،یدما به جز هم   یدونیم که

 نکرده.  ییخدا یکنیکه دق م  ی باشه با من درد دل نکن

 پشت رها اشاره کرد.  ی هایو صندل زیبا سر به م احسان

 م؟ینیبش شهیم  -
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 چرا نشه. زم،یآره... آره عز -

  دهیکش نیزم یاحسان رو ی. پاهادیاحسان را کش یبازو

در   شدیرا م قیعم  یو افسردگ یجور خستگ کی. شدیم

حال او   یبار با رها درباره  ن یرفتارش حس کرد. شهاب چند

  یافسردگ یوارد مرحله  نکهیقبل از ا د یصحبت کرده بود. با

  یصندل ی. احسان روکردندیم یبهبودش کار یشود، برا

راستش را   یپا یرا کامل باز کرده بود و پنجه ش یپاهانشست. 

 . دیکوبیم  نیمدام به زم

 خب، بگو. -

 بگم؟!   یچ -

  یفاصله نیدر هم یی که گو دی جمله را پرس نیمتعجب ا یجور 

  ی . عصبدیرفته بود که قرار بود چه بگو ادشی کوتاه به کل 

با تحت   خواستیدلش نم  چیبودنش کامال معلوم بود. رها ه

به جلو خم شد و   یکند. کم ترشیفشار گذاشتنش عصب

  یگرفت. با لبخند مهربان  یصندل یدسته  یدستش را از رو

 :فتگ
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که دلت   یالزمه من بدونم. هرچ ی کنیکه فکر م   یهرچ -

 . ی نفر بگ هیبه  خوادیم

مطمئن شود که  خواستیبادقت نگاهش کرد. انگار م  احسان

 نه.  ای با او راحت باشد  تواندیم

 .ستیحالم خوش ن -

 دستانش را دور دست او حلقه کرد.  رها

 من رو نابود کنن.  کننیم یدارن سع  ایتمام دن کنم یحس م -

 دستان رها، فشرده و گرم شد.  نیب دستش

. رسول موندن  نمشیبب نکهیرفته بدون ا شهیهم یعادله برا -

 شهیرو نم یو من حت دهیم حیتو هتل رو به بودن کنار ما ترج

 کنه.  یزندگ کمهی یکن شیازت بخوام راض

 . دیوار دست کشزد و باز دست او را نوازش  یلبخند تلخ رها

عادله رفته بودم،    دنید یکه من برا یدرست وقت نایآدر -

 رو داشته. شیزندگ یتجربه نیبدتر

اشک جمع شده در چشمان تنها مرد   یجان داد برا رها

 دردمانده و خسته بود.  بیکه عج  اش،یزندگ
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  ی که من نبودم و من حت ییعماد سکته کرده درست روزا -

  یاز کس شهی. روم هم نمدونمینم یوحسابرو درست لشیدل

  نیبوده، بهتر مییکه دا نی ا ریغ  شیچند ماه پ  نیکه تا هم

  تیبه سر خودت و زندگ یبپرسم چ  دونستمش،یدوستم هم م 

 ستین ی. از زنت هم خبریشد رتریشبه، ده سال پ  هیاومد که 

 . شناسمشیکه انگار اصال نم  دیآدم جد  هیو دخترت شده 

 سکوت کرد.  یکم

 و تو...  _

سر باال گرفت و نگاهش کرد.   د،یحرفش که رس ی نجایا به

  ریش تا زپلک راست ریپلک بزند، دو خط اشک از ز نکهیبدون ا

 ترکیفشرد و نزد شتریشد. رها دستش را ب دهیاش کشچانه

 شد. 

 ! زمیاحسان جان، عز -

احسان که خم شد، رها آغوش گشود و سرش را به آغوش  سر

.  کردیو رها پشتش را نوازش م زد ی. احسان هق مدیکش

. داشت دل  دی باریجا داشت م کیاش، چند ماهه یهااشک 
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داشت هرگز سبک  مانی که ا یدر آغوش زن کرد،یسبک م

 نخواهد آورد.  ش یشدنش را به رو

او را از خود  یرها کم کرد،یهق هق نم   گریبعد احسان د یکم

 گفت:  یفاصله داد و با لحن شوخ

غول تشن! خجالتم   یپاشو خودت رو جمع کن پسره -

دو ساله  ی هابچه نی. دو برابر من قد و وزن داره، ع کشهینم

 . رهیگیم آبغوره

 . دیچشمانش دست کش  ریزد و تند تند ز یلبخند احسان

 ؟ یبهتر_

 احسان سر تکان داد و لبخند زد و گفت:  

مدت   هیاشکا سر دلم مونده بود.  ن یبهترم، فقط ا یلیآره خ _

 تو شد.  بیت لوس نکرده بودم، اشکام نصهم بود خودم رو واسه

 شانه خم کرد.  یسر رو ، یبا لبخند مهربان رها

واسه خودم،   یاریمن که از خدامه تمام غم و غصه هات رو ب _

خوشحال باش  شهیوقت گله نکنم، تو فقط هم چیه  دمیقول م

 و بخند. 
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را که   یشال یخم شد و گوشه یسپاسگزار ا یدن کیبا  احسان

  ی و طوالن قیانداخته بود، گرفت و عم شیموها یرها آزادانه رو

  نیها کرد و سر باال گرفت، رنگ نگاهش زم. آن را که ردیبوس

درون   یقبل متفاوت بود. انگار بذر زندگ  ی قیتا آسمان با دقا

 بودند.  دهیچشمانش پاش

خاطر داشتنت خدا چند بار به یروز دونهیفقط خود خدا م _

 . کنمیرو شکر م

 دلت از کجا گرفته؟  ی گینم _

 دلم؟!  _

 .  دیپشت هم کش قیو چند آه عم دیپرس

  دی ق یسر گرفته که حت یچه جور جنگ  ی عماد و نازل نیب _

 رها؟  ی دونیدخترشون رو زدن؟ تو م

و نه قصد آرام    زدینه لبخند م  گری. ددیکامال عقب کش رها

را شروع کرده بود که او   یکردن برادرش را داشت. احسان بحث

  ایت اطالع داشتن از آن به نفع برادرش هس دانست،ینم یحت

 نه؟
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. احسان و  ستینگریبود و احسان را م  ستادهیدورتر ا یکم

  شدیکه نگفته هم م یی هااش را. احسان و حرفافتاده یهاشانه

که دو روز بود قصد   ی. احسان و سکوتدیرا شن شاننیدرد ب

  گفت،یاصال حرف نزند، نه، م نکهیشکستن نداشت. نه ا

  نهدلش بود و   یهاحرف ش،ی هانه حرف  یول د یخندیم

 بود. فیاز ته دل. همه و همه فقط از سر رفع تکل ش یهاخنده

را که انگار   یو بغض  د یدیاحسان را م  یهاخوردت لب  تکان

که آنچه از عماد و   ی. دو روز از شبرفتیداشت رو به انفجار م

و تنها   گذشتیاو بازگو کرده بود، م یبرا دانست،یم اشیزندگ

ناباورانه بود. چند   یاکوتاه با خنده یاحسان سکوتالعمل عکس

تاً تنها گذاشتن او و پناه  یبه صورتش و نها  دنیبار دست کش

  قیعم یآماده کردن شام و سکوت یبردن به آشپزخانه به بهانه

عقب رفت و به   ینفوذ که هنوز هم ادامه داشت. قدم  رقابلیو غ 

ها  پشت سر آن اد یز ی. سپهر هم با فاصلهدیجهت مخالف چرخ

 شد و آرام گفت: کیبود. رها به او نزد ستادهیا

سر برم سر خاک مامان   هیشما حواست به احسان هست من  -

 و بابام؟ 
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 گفت: یاسر خم کرد و با لبخند محترمانه سپهر

 راحت. من هستم. التونیحتما، شما خ -

  گفتیم  ی. وقتاشیشگی هم یهابودن نیبود و هم سپهر

  ای. سپهر ماند ینم ینگران یجا چیه  گریبود. د هست، واقعا 

. دست به  ستادیایآن م ی جانش پا یتا پا ای  زدینم یحرف

زد و آرام آرام از مزار عادله فاصله گرفت. هوا گرم و   نهیس

پدر و مادرش نبود. سه   یتا قطعه یادیز یمرطوب بود. فاصله

 .  دیکشیسنگ قبر کنار هم، انتظارش را م 

و از دور سنگ قبرها را   ستادیا یابه آنجا لحظه دنیرس قبل

کس وقت سر زدن    چیبودند. انگار ه بیهمه غر نجای. استینگر

را با   شیها پلک یسیاش را نداشت. خساله نیچند یبه مرده

  ستادهیاز حرکت ا ا یدن نجاینوک انگشت گرفت و جلو رفت. ا

دور تند افتاده بود و چند قرن جلوتر   یهم زمان رو دی بود. شا

البته  شد ینم ده یدر آن د اتیاز ح یاثر چیبود که ه ستادهیا

 .یکردیم یپوشچشم اشدهی کشفلکاگر از درختان کاج سربه
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قبرها بود،    کیرا که کنار درخت کاج نزد یکوچک یتریل چهار

پر آب کرد. شستن گرد و غبار گذر   ر،ی ا از شبرداشت. آن ر

.  کردیاش ماش، خجالت زدهخانواده یها از سنگ قبر اعضاماه

به    یبار ک نیآخر آمدینم  ادشی داشت که  یآن قدر گرفتار

 فیکث یغصه  زآمده است. کارش که تمام شد فارق ا دنشانید

  یچهار زانو نشست. حرف برا  نیزم یشدن پشت مانتواش، رو

و نگاهشان کند.   ندیداد تنها بنش حیداشت اما ترج ادیگفتن ز

 لذت ببرد.  شانینگاهشان کند و از حضور در جمع خانوادگ

 . شناختمیبود که م یدختر نیترفاطمه، قشنگ -

اش در نور  . چهرهدیرسول بود. متعجب به عقب چرخ یصدا

نبود. هنوز   صیقابل تشخ ادیساعت از روز، ز نیا د یتند و شد

جلو آمد. رها با   نییپا یپوش عادله بود. آرام آرام با سر اهیس

دو پا   یسنگ قبرها دنبال کرد. رو ینگاهش او را تا روبرو

سنگ قبر   بهخم شد. نوک انگشتش را دو بار  ینشست و کم

لب شروع به فاتحه فرستادن کرد.   ریو ز د یپدربزرگش کوب

هم انجام داد. کارش که تمام شد،    گریقبر د  کار را با دو نیهم

نکرد،   داینشستن پ  یبرا یمناسب  یجا ی چرخاند. وقت یچشم
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زانوانش گذاشت.   یمانند رها چهار زانو زد و دو دستش را رو

مرد    نیبا ا یحرف مشترک عابزند اما واق یحرف خواستیرها م 

خودش ممنوع   یها بود حرف زدن با او را برانداشت. مدت

  شدیکه مثل آب در هاون کوفتن بود، زده نم یکرده بود. حرف 

 بهتر بود.

 به سنگ قبرها شروع به صحبت کرد. رهی خ رسول

مامان و بابات بهت گفته  یاز رابطه  یزیتا حاال چ اد ینم ادمی  -

.  ازشون زده باشم یتا حاال حرف کنمیباشم. اصال فکر نم

  ،ی که من و محمدعل یو نداشت یمطمئنم خبر ندار

 . م یفاطمه بود یپسرعموها

نام   یوقت رسول حت چیداشت. ه یتازگ  شیبرا دیشنیم آنچه

 بود.  اورده یپدر و مادرش را ن

بود که از   یارث یخونه  هی  م،یکرد یم  یکه توش زندگ یاخونه -

پدربزرگمون واسه بابا و عموم مونده بود. دو ساختمان جدا  

  ضیمال عموم. بابام مر شی کیمال ما بود و  شیکیداشت که 

 بود.
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ازش   یبود. کار مامانم هم پرستار ضیمر اومد یم  ادمی یوقت از

خرج  ینشه، برا تیاذ ی لیمامانم خ نکهیا یبود. عموم برا

  میبچه بودم که بابام تسل یلی. خکردیکمکون م مونیزندگ

مرگ شد و تنهامون گذاشت. زن عموم اون روزا باردار بود. حال 

 نداشت. یخوش

 

خواستگار جور   یکه مرد، مامان موند و دوتا پسراش با کل  بابا 

  یکیسنش باال بره، به  نکهیبهتره قبل از ا گفتیواجور. عمو م

به خودش  یروز هی گفتیاز خواستگاراش جواب مثبت بده. م

رو  شیما گذاشته و حسرت جوون  یعمرش رو پا نهیو بب ادیم

و تپل با   دیدختر سف هی. زن عمو همون روزا فارغ شد. خورهیم

 یچشما ی کپ قا یبلند. دق یهاو مژه اهیدرشت س یچشما

ممکنه دووم   گفتنیم یزن عمو سخت بود. حت مانیاحسان. زا

همون موقع هفت ساله  ی محمدعل. همون سر زا بره. من و  ارهین

 .  م یگرفتی. مدام ازشون خبر ممیو ده ساله بود

از همون روز،  ی جون سالم به در برد ول مانشیعمو از زا زن

  یشد و نتونست از جاش بلند بشه. همه، حت نیخونه نش
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رو خوب   نیبا مامانم ازدواج کنه. ا گفتنیخودش به عمو م

داشتم. هرچقدر که عاشق   رتیمامانم غ   ی. پسر بودم و روادمهی

ما بشه.   یبابا نینبودم بخواد جانش یبازم راض  یعموم بودم ول

  ی روز وقت هی ادمهیتر از اون بود که قبول کنه. عمو هم عاشق

  داد، یوساطت، عمو با داد و ب یاومده بود برا م،یمادر بزرگ مادر

رو دست   ختیرو ر یبا همه اتمام حجت کرد و آب پاک 

 شون.  همه

  هیگل به دست با  مرد جوون دسته  هیماه نگذشت که  کی

  شناختمش،یما درآورد. م یسر از خونه  ینیشر یجعبه 

اومدن خونه و   ییمامانم بود. چند روز بعد، دوتا یپسرخاله 

  نیبه ا یراض ی . نه من و نه محمدعلمیبابا صداش بزن د یگفتن با

 .  میکار نبود

وفق بده. شوهرش  دیجد طیکرد ما رو با شرا  یسع یلیخ مامان

.  شدیما نم یبازم بابا ینبود ول یآدم بد میهم از حق نگذر

 دلخواه مامان رو نداشت.    یجه ینت ما، یاصرار مامان و لجباز

و همه  خوردیحال مامان مدام به هم م یماه بعد، وقت چند

دوباره   ی داد من و محمدعل شنهادیداره، عمو پ  یتوراه دنیفهم
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خودمون. گفت خودم مثل چشمام مواظب  یخونه میبرگرد

تو   یداداشم هستم. دروغ هم نگفت. من و محمدعل  یادگاری

 . م ینکرد یبیوقت احساس غر چیاون خونه، ه

 یامامان، خونه یشد و خونه مونیاصل یکم اونجا خونه کم

 ی. فاطمه جلویمهمون میرفتیدو بار م ی کی یماه  ،یاکه هفته

. پوستش مثل برگ گل نرم بود و مثل  دیکشیچشمامون قد م

  ،ی مون بود. به من و محمدعل. عمو حواسش به همه دیبرف سف

 شد. یم ترف یبه فاطمه و به زن عمو که هرروز ضع

 داریب  گهیو د دیشب خواب هیفاطمه سه سالش بود که زن عمو  

افسرده شده   ی مدت طوالن  هینشد. با رفتن زن عمو، عمو هم  

  تیکه فاطمه اذ  میرو کرد مونیتمام سع یبود. من و محمدعل 

قراره   گفتی. میخداحافظ یها مامان اومد برانشه. همون موقع

. شوهرش قبل از  شورهاش برن خارج از کبا شوهرش و دوتا بچه

خودش داشت. همون  یشرکت معتبر برا هیازدواج با مامان، 

  د یبا گهیمونده بود و د نجای چند سال رو هم به خاطر مامان، ا

 . گشتیمبر
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همراه شدن با   شنهادی پ  ی به من و محمدعل یمامان حت 

  ی ول میرفتیهم ما نم گفتیخودشون رو نداد. هرچند اگر م

ترکمون کنه. مامان که رفت من و   ینجوریا میانتظار هم نداشت

. تنها کس و کارمون بود.  میوابسته شد شتریبه عمو ب  یمحمدعل

 .  میدونستیم ونیخودمون رو بهش مد  ییجورا هی

  د یو سف روحیبود. پوستش ب ضیمر شهیهم یاز بچگ  یمحمدعل

  یکنه. کم خون یبا ما باز تونستیخسته بود و تم شهیبود. هم

 ثل بابا. داشت. درست م دیشد

 زد و ادامه داد. یشخندین

بود. فاطمه   یهمون درد تموم نشدن  ،یبابا به محمدعل  یهیارث -

من و   ی. رابطهشد یتر مچشم ما داشت بزرگ و بزرگ یجلو

 تونستیبود نم ضیچون مر ی خوب بود. محمدعل  یلیفاطمه خ

هم نتونست  ی. سربازخوندیکنه. فقط درس م  یبا ما باز ادیز

 بره.  

  کردیمجبورم م یبه درس عالقه نداشتم. محمدعل  ادیز من

و   ی به محمدعل نکهیدرس بخونم. هجده سالم که شد، بدون ا

 خواستمیاقدام کردم. م یسرباز یبگم، خودم برا یزیعمو چ
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  یجد میتصم هی میزندگ یتموم بشه و بتونم برا میزودتر سرباز

به   ی ول ودسخت ب یلیخورد به اواخر جنگ. خ می. سربازرمیبگ

 هر حال تمومش کردم. 

. فاطمه  مثل قبل بود به جز نگاه فاطمه یبرگشتم همه چ یوقت

  هی. برقش رو زدیچشماش برق نم کرد،ینگاهم م  ی وقت گهید

  یجا هیاما مطمئن بودم  زدینم  یگذاشته بود. حرف گهید یجا

برق چشماش رو موقع   دمی. خوب که دقت کردم دلنگهیکار م

داشت   وقتدو سال   ی. محمدعلکنهیخرج م یمحمدعل  دنید

عمو رو عاشق خودش و   یچهارده ساله زدهیتا دختر س

اصال   یعنیرو همه دوست داشتن.  ی بکنه. محمدعل اشیمهربون

دوستش نداشت. اونقدر مهربون و صاف و ساده بود که   شدینم

. فاطمه هم  ی باهاش وقت بگذرون خواستیفقط دلت م

 رو از زن عمو ارث برده بود.  شیمهربون

حرف پشت آن   ی دل رها را هم به درد آورد. کل قش،یعم آه

که قرار بود آن روز بگو شود. به رها   ییمگو یمستتر بود. رازها

 از چشمانش خواند.  شدی. حسرت را مستینگر
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شم اما   کیتالش کردم که دوباره به فاطمه نزد ی لیمن خ -

 یدلسوز هی یحس فاطمه به محمدعل کردمیفکر م  لینشد. اوا

و متوجه بشه   نهیبب شتریاگه من رو ب کردنیساده است. فکر م

  دیکنه، ق ی زندگ تونهیتر مآدم سالم، چقدر بهتر و راحت هیبا 

. فاطمه واقعا عاشق  کردمیاما اشتباه م  زنهیرو م یمحمدعل

بد شد   ی که حال محمدعل دمیفهم  یرو وقت نیبود. ا  یمحمدعل

سرم. اون موقع فاطمه  ریو فاطمه هم پشت سرش رفت ز

 ینداشت. عمو هم از دل از دست رفته شتریشونزده سال ب

من به   یبود که از عالقه نجایدخترش باخبر بود. جالب ا

 دخترش هم خبر داشت. 

که باهام صحبت کرد و خواست زودتر موضع خودم رو  یروز

دهن باز کنه و من رو   نی زم خواستیمشخص کنم، دلم م 

کرده   ی که من و محمدعل یببلعه. بچه نبودم که نفهمم کار

بود که بهمون اون همه  یچشم داشتن به ناموس مرد م،یبود

چشم باز   ینداشت. از وقت یریمحبت کرده بود. فاطمه تقص

هم    یو با ما بزرگ شد. سن دی بود فقط و فقط ما رو د هکرد

 نداشت.
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مجبور بشه  ، یمن و محمدعل  ینبود به خاطر خودخواه حقش

گفتم، نظرش با من   ی ازدواج کنه. به محمدعل نییتو سن پا

عمو  یو از خونه  میریخونه جدا بگ هی  میگرفت میبود. تصم یکی

 . میبر

  یما هم هست ول  یاونجا، خونه  گفتیعمو مخالف بود. م 

کرد.   تیما بشه. عمو، تمام عمرمون از ما حما فینتونست حر

دلم   هاشهی. گرکردیم ی تابیش بفاطمه همه یکشروز اسباب 

کار بود. دور   نیبهتر نینبود. ا یاگهی د یاما چاره سوزوندیرو م

  دیفکراش رو بکنه. با بتا خو داد یشدنمون به فاطمه زمان م

 .  کردیم دایخودش رو پ 

بود.   اد یعمو ز ی به خونه یو آمد من و محمدعل  رفت

. ما هم به عمو و فاطمه عادت کرده  میدور بمون میتونستینم

از  شتریب ی . محمدعلشدی. فاطمه داشت ذره ذره آب م میبود

حق خودش  شیضیمن و فاطمه خوددار بود. به خاطر مر

  یزندگ دونستیخودش بخواد. م یکه فاطمه رو برا د یدینم

بود. اون    دهی بابا رو به چشم د ینخواهد داشت. زندگ  یایالنطو

همه   نا یهم داشت. ا یقلب یناراحت ،یاز کم خون ریروزا غ 
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منتظر   دیا . بعد اون بمیبود که انتظارش رو داشت ییایضیمر

  ی. محمدعل میبودیشدنش هم م ریگ نیمو و زم زشیر

  وداشت. بلد بود دردش رو پنهون کنه. من  یخوب یه یروح

. هربار که درد  میمثل خودش رفتار کن میتونستیفاطمه نم

 . م یکردیم هیو گر مینشستیگوشه م هیهردومون  د، یکشیم

  میشانس زندگ نیتربزرگ نیرفتم دانشسرا. ا م،یمن بعد سرباز 

با اون    یباشم. محمدعل دواریبه داشتن فاطمه ام  تونستمیبود. م

 . رهیهمه درس خوندن نتونست مدرکش رو بگ

کنترل بود. به   رقابل یغ  شیضیبود اما مر یداروساز یدانشجو 

که هر آن احتمال داشت بهشون مبتال بشه،  یی هاخاطر عفونت

و خودش   اومدیکه ازش برم یشده بود. تنها کار نیخونه نش

محله   یهااصرار به انجامش داشت، درس دادن به بچه یلیخ

نداد ما جدا   هاجاز گهیکه بدتر شد، عمو د  یبود. حال محمدعل

ها  به اون خونه و همون عالقه می. دوباره برگشتمیکن  یزندگ

 ون گرفت.ج

که از فاطمه دور بمونه.   کردیرو م شیتمام سع  یمحمدعل

کنه. سخت   کیهمون قدر هم اصرار داشت من رو به فاطمه نزد
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 گهی بود برام قبول کنم، اما با خودم که تعارف نداشتم، فاطمه د

  کردیم طنتیش د، یخند یم گفت،ی. باهام م خواستیمن رو نم

 بود.   یعلمحمد یاما باز هم برق نگاهش برا

رو فراموش کنه و  یمحمدعل تونهیفاطمه نم د ید ی عمو وقت 

باهاش اتمام حجت کرد. من   شه،یچشماش آب م یداره جلو

با   یزندگ  یهایعمو داشت به دخترش از سخت  یاونجا بودم وقت

اتمام حجت کرد و گفت   ی. اونجا بودم وقت گفتیم  یمحمدعل

  یضیمر  یبازم سخت یول  میدرسته خودش و من هم هست

فاطمه از   یرو دوش فاطمه است. اونجا بودم وقت ، یحمدعلم

.  کردیم هیگر  یعمو به ازدواجش با محمدعل  تیرضا یخوشحال

 مردم، واقعا مردم.  

تر  سخت ،ی دادن محمدعل تی. رضاخواستیمن رو نم فاطمه

گذاشت و اونقدر اصرار کرد که   ش یپا پ بود. فاطمه خودش 

 بود.   یمحمدعل  یهفته بعد، عروس خونه  کیکمتر از 

بزند.   ی شد، رها دهان باز کرد تا حرف یکه طوالن سکوتش

وقت با   چینداشت ه ادی دور از تصورش بودند. به  ش یهادهیشن
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رسول ببشتر از چند جمله هم کالم شده باشد. شک داشت  

 باشد.  دهیاز دهانش شن یادیعادله هم جمالت ز

عمو شد.   یاتاق تو خونه  هیبعد ازدواج، ساکن  یمحمدعل  -

کرده بود. اصال دوست نداشت سربار عمو  شتریشاگرداش رو ب

تمام مخارج  ی بازم از عهده کردیباشه. هرچند هرکار م

نبود، باعث حفظ  کاریکه ب نی هم ی ول اومد یبر نم شونیزندگ

 غرورش بود.

داشت که   ی رها را کنجکاوتر کرد. انگار حرف دنش، یدزد نگاه 

 گفتنش سخت بود.

مثل   ستیو فاطمه قرار ن یمحمدعل  کردم یمن ساده، فکر م -

 .. یعنی .. یعنی کنن.   یزن و شوهرا زندگ یه یبق

را  صالی. استدیبه صورتش کش یرا قطع کرد و دست حرفش

و   دیکش یقینفس عم  تاًی. نهادی در تک تک حرکاتش د شدیم

 چشم بست.

 الزم رو نداره.  یمردونگ  ی محمدعل  کردمیفکر م -
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 قیآن طور کنجکاو و دق نکهیرها هم رنگ گرفت. از ا یهاگونه

  نییاو سر پ  د ی. لب گزدیبه دهان او زل زده بود، خجالت کش

 انداخت.

که چند ماه بعد    دمیفهم یرو وقت  ن ی. اکردمیاشتباه م  ی ول -

. انگار تازه اون موقع  دمیفاطمه رو شن  یعقدشون، خبر حاملگ

از دست دادم. تازه   شهیهم یبود که باور کردم فاطمه رو برا

 شهر شروع کرده بودم.  نیی پا  یهااز مدرسه ی کیکارم رو تو 

  یشلوغ  هیمتوجه  گشتم،یروز که داشتم از مدرسه برم هی 

 رونیاش بنفر رو از خونه  هی ل یمرد داشت وسا هیشدم.  بیعج

گوشه واستاده   هیکنه که  یکس نبود کمک زن  چیو ه ختیریم

که اون وسط   ی . تنها کسدیلرزیو م کردیم  هیبود و داشت گر

  ی لیبود که خ هپسر بچ هی ره،ی اون مرد رو بگ یداشت جلو یسع

شد که   ی چ دونمیهفت سالش بود. نمسن نداشت، شش

خواهر و برادر بودن که  هیگل کرد و رفتم سراغشون.   میمردونگ

شون رو هم نداشتن.  درب و داغون یهمون خونه  یپول اجاره

تو همون محله براشون اجاره  کیکوچ یخونه هیزود  یلیخ

 داشتن.  عزت نفس   دایکردم. هردوشون شد
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من   یفاصله  شد،یو فاطمه بهتر م یمحمدعل  یرابطه  یهرچ

.  دمیدیم اد یز یلی. عادله و عماد هم خشدیم شتریازشون ب

من رو جبران کنه. اون قدر   یهاکمک خواستیعادله مدام م

عماد و عادله رو   دمی رفتم و اومدم که به خودم که اومدم، د

به بودن   دم ید ی . وقتنمیبیفاطمه و عمو م ،یاز محمدعل شتریب

 خودم رو گرفتم.  میعادت کردم، تصم می عماد و عادله تو زندگ

فاطمه رو داشته باشم اما عادله بود.   تونستمینم گهی من د 

هاش رو  بود و قدر داشته  دهیکش یهم نبود. سخت یدختر بد

  ی خوشحال شد. عادله کس یلی. به عمو که گفتم، خدونستیم

خاله که  هیرو نداشت که بخواد با ازدواج ما مخالفت کنه به جز 

زود   ی لیخ کهشد  نیخودش بود. ا یهااونم سرش گرم بچه

 .  میکردازدواج 

  یعمو. خودم رو سرگرم زندگ یخونه رفتمیکم م  یلیخ گهید

رو گذروندم.   ییبره چه روزها ادم یبا عادله و عماد کردم تا  

خودم   یچجور دمینفهم دم،یخبر حال بد فاطمه رو شن یوقت

 رسوندم. مارستانیرو به ب
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 ی. از نظر روحشیبد نبود. البته حال جسم اد یفاطمه ز حال

ش خونه سر خورده و بچه  اطیح یهاداغون شده بود. از پله

هم خوب نبود. هم از نظر   یسقط شده بود. حال محمدعل 

کمک حال فاطمه   تونستینم نکهی. از ایهم جسم ،یروح

باشه، ناراحت بود. بعد از اون سقط، چون سن فاطمه کم بود،  

م  ه یادیز یزیدار شدن رو براش ممنوع کرد. خونردکتر بچه

 هیدور و برمون نبود، عادله قرار شد   یاگه یداشت. چون زن د

ما داشت هرروز   یمدت کمک حال فاطمه باشه. اون روزا، زندگ

نبود عادله و عماد کار کنن.   ازین  گهی. دشدیبهتر از قبل م

خرج  ودشهرچند عماد اون قدر عزت نفس داشت که خ

 و نخواد سربار من باشه.  ارهیخودش رو درب

که   دیشن ی و چ د ید یتو اون روزا عادله چ دمیوقت نفهم چیه

موندنمون تو اون  یبه کل عوض شد. توقعش باال رفت. حت

  نیا دی چرا ما با گفتی. مدام مدونستیمحله و منطقه رو عار م

بابات   یو برادرت و زنش تو خونه  میکن ی قدر سخت زندگ

فرار  یبرا. خبر نداشت که من راحت عمر بگذرونن. حق داشت

قدر گفت و گفت که   نی شدم. عادله ا نیاز دلم، گوشه نش

آخرش سند خونه رو بهش نشون دادم و گفتم اونجا فقط مال  
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  ضیعمو بود. چون بابا مرعمومه. دروغ هم نگفتم. سند به نام 

بود، خونه رو به نام عمو زده بود. عمو اون قدر خرج ما رو داده  

عمو   دونستمی. م شدیم شتریمون از خونه هم ببود که از سهم

  هی دی با یخودش برداره ول یرو برا ی محاله حق من و محمدعل

 .  کردمیعادله رو ساکت م  یجور 

و ساکت شده بود   صدایرو که گفتم، آروم گرفت. اونقدر ب نیا

که فاطمه سرحال  ی. تا روزشدیکه اصال حضورش حس نم

بعد اون هرچقدر عمو و   یکرد ول یبشه، ازش پرستار

به موندن تو اون   یو فاطمه اصرار کردن، عادله راض  یمحمدعل

  ومدیکم م  یلیخونه نشد. بعد اون هم به کل عوض شده بود. خ

بهانه   هی شهیشده بود. هم حوصله یعمو. بداخالق و ب  یخونه 

 واسه دعوا داشت. 

دار بچه میبدتر شد که بعد از چند سال نتونست یوقت  حالش

ما   ونیخودش رو مد ییجورا هیصبور بود.  یلی. عماد خمیبش

که عادله   یایزندگ تونستینم  یوگرنه هرکس  دونست،یم

ساخته بود، تحمل کنه. من عادله رو دوست داشتم. خودم رو  

  یزیچ هی. مطمئن بود تو رفتارم دونستمیدر مقابلش مسئول م



 

1332 
 

. من بلد نبودم  قدر نسبت به فاطمه حساس شده نیکه ا  دهید

که حسم بهش بعد از    دونهیخدا م یباشم، ول  توجهیبه فاطمه ب

  ی سع ی عنیقبل نبود،   مثل گهید  یازدواجش با محمدعل 

 نباشه. کردمیم

  تونستیکم م ی لیخ گهی. دشد یهرروز بدتر م ی محمدعل حال

کارش رو ول نکنه.   کرد یم ی باز هم سع   یسرپا بمونه ول یحت

. قرار بود حکم  جا افتاده بودم یلیها تو مدرسه خمن اون موقع

  ی ول اد یز یلیمقدار باال رفته بود. نه خ هی. حقوقم ادیب  تمیریمد

لطف قناعت عادله، اونقدر   هخوب بود. ب ی لیهمونم واسه ما خ

  ی که توش زندگ یاهمون خونه  میکه بتون میپس انداز داشت

که  یخودم. جور یبودم به زندگ  دهی. چسبمیرو بخر م یکردیم

 دارم.  ضیبرادر مر هیرفته بود   ادمی یحت

زد و گفت حال فاطمه باز بد شده. نفسش  عمو زنگ  نکهیا تا

 ریگیمن و عمو نبود که بخواد پ  ریهم غ   ی. کسشدیتنگ م

  یکار  ینگرانش بود ول شتریاز همه ب  ی باشه. محمدعل شیماریب

فاطمه دوباره حامله  دمیفهم مارستانی. تو باومدیازش برنم
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  شیگهم داشت که باعث نفس تن یقلب فیاست. مشکل خف

 .  ستین یمهم زیدکترش گفت چ یول  شدیم

. عمو کردیم هیگر یاز خوشحال د،یخبر رو شن نیا ی وقت فاطمه

  ی که محمدعل کردیرو م  شی خوشحال بود. تمام سع یلیهم خ

  دیخر ینی ریجعبه ش هیو فاطمه خوشحال باشن. موقع برگشت 

  یبده. واکنش محمدعل یخبر رو به محمدعل  نیتا خودش ا

 دارهنبود بچ یخاطر حال بدش، راضاونقدرها خوب نبود. به

کنه  یش پدربچه  یزنده بمونه و بتونه برا کرد یبشن. فکر نم

  گهیبود که شده بود. بعد اون، رفتار عادله بدتر شد. د یکار یول

 نشیمن نفر یجلو یو حت کردیعلنا به فاطمه حسادت م

 . کردیم

و مشکوک   خوردیسه چهار ماه بعد حال خودش هم به هم م  

سرپا بند   یحامله است، از خوشحال دیفهم ی بود. وقت یبه باردار

 یخونه مینبود. بعد از چند ماه، من و عماد رو راه انداخت تا بر

  یرو داد. زندگ  مونیفاطمه، پز زندگ یعمو. تا تونست جلو

ما هرکس   یاصال وجود نداشت. تو خونه  تیکه در واقع یخوب
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. عادله به فکر خودش بود و با  کردیم یخودش زندگ یبرا

 . روندیاخالق بدش هم من، هم عماد رو از خودش م

عادله، تمام وقتم رو با کار پر کرده    یهاخسته از غر زدن  من،

  شنهادیرو به پ  میرو که قرار بود باهاش خونه بخر یبودم. پول

 هیستام، سپردم دستش تا تو واردات دارو سرمااز دو یکی

 کنه. یگذار

دردسرتر از اون بود که بخواد مزاحم ما باشه.   یعماد هم ب 

 یبرا ی. حتاوردیو خرج خودش رو درم  کردیخودش کار م

 . کردیم دیخونه هم خر

حواسم  یلیدکتر گفت عادله دوقلو بارداره، ازم خواست خ یوقت

عادله بودن من رو   ی ول  کردمیرو م  م یبهش باشه. سع

 یو من از خونه فرار میداشت دیبحث جد هی. هرروز خواستینم

هردومون بهتره. عادله پنج    یبرا ینجوریا کردمیبودم. فکر م 

  یلیماهه باردار بود. به خاطر دوقلو بودنش انجام کارا براش خ

به   یکیکوچ زیو سر هر چ نشستیگوشه م  هیسخت بود. مدام 

. بهش  میکردی. من و عماد هم تحمل مزد یو عماد غر م من
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من به کل   یهابود. به خاطر بچه  ی. عادله زن فعالدادمیحق م

 شده بود. نیخونه نش

نفس   یکه عمو زنگ زد و گفت فاطمه رو به خاطر تنگ یروز 

حال عادله رو به راه نبود. مدام از کمر درد   مارستان،یبردن ب

کرده بود که   تیبود. اونقدر تو همون چند ماه من رو اذ  یشاک

. آخرش، رهیگیاون روز هم فقط داره بهونه م کردم،یفکر م

شروع به داد و   ذارم،و قراره تنهاش ب  هیجد ممیتصم دید  یدقت

خوش  یبودم و خسته. چند ماه بود رو ی کرد. منم عصبان دادیب

حال ولش کردم و  شد که تو همون  نیبودم. ا  دمیاز عادله ند 

و   یتکردم. آخه محمدعل  یرفتم. از نظر خودم هم کار اشتباه 

 رو نداشتن.   یفاطمه، به جز من کس

فاطمه رو برده بودن   مارستان،یب  دمیرس یشب، وقت اون

  تشیدکترا گفتن وضع گفتیو م کردیم  هی. عمو گرشگاهیزا

 ی. چون نه ماهش کامل نبود، ممکن بود براستیخوب ن ادیز

. نیسزار یش کردن برازود آماده یلی. خفتهیب یبچه هم اتفاق 

رو   عمل  ینامه  تیو رضا ادیتا ب  یخودم رفتم دنبال محمدعل
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درست نفس بکشه.  تونستینم  یحت مچارهیامضا کنه. برادر ب

 ش.زن و بچه دنید یبرا دادیداشت جون م

 لب. یگوشه یبار نگاهش مهربان بود، با لبخند نیا

آوردنت،   رونیاز اتاق عمل ب ک،یتخت کوچ هیتو  یوقت  -

اتاق عمل تکون  یاز جلو ی. محمدعل میکردیم هیمون گرهمه

آوردن، انگار دوباره زنده شد.   رونیفاطمه رو ب  ی. وقتخوردینم

 یارفت عادله ادم یکه به کل  میخوشحال بود دنتونیاونقدر از د

که برگشتم خونه،    دهم بوده و با حال بد ولش کردم. روز بع

  ها هیاز عادله و عماد نبود. همسا یسر جاش نبود. خبر یچیه

 .مارستانیحال عادله بد شده بود و بردنش ب گفتنیم

ها رو سقط کرده بود. عماد  عادله بچه   مارستان،یب دمیرس یوقت

اون روز، عماد   . تا کردیم هیبخش زنان نشسته بود و گر یجلو

.  ختیریها اشک م. مثل پسر بچه بودم دهیند یرو اونجور

 یچشمش که به من افتاد، خودش رو انداخت بغلم و با صدا

جسم  هیفقط  شبرگشت خونه، از یکرد. عادله وقت  هیبلند گر

  ی سع یلیبود. من از اون روز خ ریمونده بود. افسرده و گوشه گ

حواسم بهش باشه. دکترش گفته بود چون  شتریب کردمیم
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دار نشه. بچه گهیداشته، احتمالش هست که د یسقط سخت

  شدیسالت م کی. تو داشت کردیهم حالش رو بدتر م  نیهم

چون عادله   مت،یبود ده یند شتریدوبار ب یک یمن و عادله  یول

 عمو.   یخونه ادیحاضر نبود ب

و و تولد بد موقعت رو  . تشدیحالش بدتر م  د، ی دیتو رو م یوقت

  چیه  گهی. با من هم ددونستیهامون ماز دست دادن بچه لیدل

  یجا تموم نشد. پول نیمن هم  یهایوقت مثل قبل نشد. بدبخت

واردات دارو، کار دستم داد. دوستم   یرو که به دوستم دادم برا

افتادم.   ریشد، منم گ ریدستگ یزده بود تو کار قاچاق دارو. وقت 

پرونده   نیهم یول خبرمیب   یتونستم ثابت کنم که از همه چ

کار دستم داد و آموزش و پروش عذرم رو خواست.  مه،ینصفه ن

 که تو زندان  ی. زمان یبرام مونده بود و نه کار  ینه پول گهید

تا بتونن  کردنیکار م ییبودم، عادله و عماد مثل قبل، دوتا

 رو اداره کنن.  شونیزندگ

از   ی. وقتدیسال طول کش کی بایم تقرپرونده  یهای ریدرگ

 هیرو به اون رو شده بود.   نیاز ا م یاومدم، زندگ رونیزندون ب

از   دیعقب مونده بودم. با  ی سال که نه، به اندازه ده سال از زندگ
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بد بود.   یلیهم خ  ی. حال محمدعلکردمیصفر شروع م ریز

با دو قدم    گرفتیم  نفسش. اد یب رونیاز اتاق ب ادیز تونستینم

دخترش به دلش مونده بود.   یباز دنیراه رفتن. حسرت د

نداشت.   یهتربود. فاطمه هم حال ب ختهیموهاش ر شتریب

 .  شدیداشت ذره ذره آب م

مون بود. هرکدوم هزارتا  همه   یسال زندگ نیسال، بدتر اون

 . میبخور یکیبه درد اون  میتونستیو نم میداشت یبدبخت

اش  نقطه ثابت ماند. انگشت اشاره کیکرد. نگاهش به  سکوت

  دهیدرشت و کش ن،یراست یکه نام محمدعل  یسنگ قبر یرو

 ریقطره اشک از ز  کیوسط آن نوشته شده بود، حرکت کرد. 

 .دیسنگ قبر کش یاش روچانه

 فاطمه هم انگار مرد.   م،یرو از دست داد یکه محمدعل  یروز -

وسط جا   نیا ییزهایچ کی نگاهش کرد.  جیگ یالحظه رها

همه   نجایاما آنقدر ا دیآرام پرس ییمانده بود. سوالش را با صدا

 .دیبه گوش رسول رس یبه راحت  ش یه صدامرده بود ک زیچ

 پس... پس احسان؟ -
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که در عمق  ی نگاهش کرد. نگاه قیسر باال گرفت و دق رسول

 . زدیبزرگ موج م یحسرت و شرمندگ کیآن 

 احسان پسر منه. -

 ؟ یچ -

  یآرام باشد. جواب توانستی. آنقدر شوکه بود که نم دیپرس بلند

 به جز نگاه که از رسول نگرفت، باز گفت: 

مامان حامله   ادمهی. ادمهی ی امکان نداره... من... من همه چ -

  یبابا بعد تولد احسان رفت... من... من همه چ ادمهیبود. 

 ... ادمهی

به تمام   گریخفه شد. د تی رو به موت رفت و در نها شیصدا

شروع به   یقیشک داشت. رسول با آه عم ش یهادهیو شن  هادهید

 صحبت کرد.

که ما   ادتهیرو  یزیرو. اون چ تینه واقع ی ول ادتهی آره تو  -

دختر چهار پنج ساله رو راحت  هیبمونه.  ادتی میخواستیم

اونقدر به باباش وابسته بود که   ی گول زد. مخصوصا وقت  شدیم

 حاضر نبود، نبودش رو باور کنه.
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 . یگیدروغ م یدار -

. رسول اما  کردیقدر با رسول صحبت م  نیبار بود که ا نیاول

 برخورد را داشت.  نیانگار انتظار ا

کدوممون خوب نبود. عادله    چیحال ه ، یبعد فوت محمدعل -

اسما زن و شوهر  هم به کل خودش رو از من جدا کرده بود. 

به هر    گهی. دمیباهم نداشت ی ارتباط چیاما رسما ه میبود

  ی. تو داشتشد یعمو کج م یراهم به طرف خونه ،یابهونه 

و   ی لمحمدع  ادگاری. یو تو دل برو بود نیری. شیشدیبزرگ م

 دوستت نداشته باشم.  تونستمیدختر فاطمه. نم

  لم یفاطمه، کار دست دلم داد. ف اد یز دنیاز عادله و د  میدور

چند بار   هندستون کرد. عمو هم متوجه شده بود اد یدوباره  

حرفا   نیبهم تذکر داد اما دل من ا میمستق ریو غ  میمستق

فاطمه   نکهیکنار شماها باشم. تا ا خواستمینبود. فقط م شیحال

شد. اونقدر خانم شده بود که بدونه حضور من تو  یخودش شاک

به نرفتنم   ینداره. فاطمه و عمو هرچ ی، صورت خوشاون خونه

بودن به شماها رو   کینزد شتریقلب من ب کردن،یاصرار م
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فاطمه   ست،یازم ساخته ن یکار  دمید ی. آخرش وقتخواستیم

 کردم.  د یرو تهد

  قیاز طر تونستمی. ماومدمیتو به حساب م  می در اصل من ق 

. کارم رذالت بود اما راه  رمیقانون تو رو از فاطمه و عمو بگ

جا خورد.   یلیخ د،یحرفام رو شن ی نداشتم. فاطمه وقت یاگهید

 انتظارش رو نداشت.

  میبدونه باهم محرم بش یکه کس نیازش خواستم، بدون ا یوقت

. از عادله  گهیرو به عادله م زیشد. گفت همه چ ی عصبان یلیخ

رو به گند   شیازش. زندگ دمیکشیخجالت م یول دمیترسینم

رو به  زیکرد. همه چ یرو عمل دشی بودم. فاطمه تهد دهیکش

صحبت  اهاشعادله گفت. عادله هم برخالف تصور هر دومون ب

 .میکرد تا با هم ازدواج کن شیکرده بود و راض

 چرا؟ -

 ازش بچه خواسته بود. -

 ! یوا -

انش گذاشت. مگر  ده یرا گفت و دو دستش را رو نیا رها

 همه فراز و فرود داشته باشد؟   نیا یزندگ  کی  شدیم
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بود. عادله   خبریب ی. عمو از همه چکردیفاطمه بازم قبول نم -

انگار نبودم. اصال باهام حرف   کرد،یبا من رفتار م  یجور هی

. بهش برخورده بود و متاسفانه بازم حق داشت. تو  زدینم

   یتا زندگ  کردنیکه اون و عماد، سخت کار م ییروزا

 دل خودم بودم.   ی داشته باشن، من پ  یترراحت 

  یفاطمه ول  شیپ   رفتمیکمتر م گهیعادله، من د  تیرضا بعد

ول کن نبود. اون قدر اصرار کرد که تونست فاطمه  گهی عادله د

بچه،   هیآوردن  ا یکنه تا محرم من بشه و بعد از به دن یرو راض

باشه و نه از عادله. عادله فقط   یخبر شیه از من تو زندگن گهید

 . خواستیبچه رو م

شده بود. من و فاطمه   رید گهی باخبر شد، د یکه از همه چ عمو

.  کردیبه چشمام نگاه هم نم ی. فاطمه حتمیمحرم بود

  ی داره به محمدعل کردیداره. فکر م یچه حال بد دونستمیم

بهتر از فاطمه نبود. انگار تازه اون  . حال منم  کنهیم انتیخ

 .  رمیرو بگ ادرمبر یچقدر سخته بخوام جا دم یموقع بود که فهم

  یدختر پنج ساله هیشده بود. تو،  نیبا هردومون سرسنگ عمو

  یزنده بودن بابات زندگ  الیکه فقط با فکر و خ یافسرده بود



 

1343 
 

  میگرفت  میتصم ،ی . به خاطر شباهت من به محمدعلیکردیم

.  دمیباشم. موهام رو تراش ی محمدعل یمدت برات جا هیمن 

هم انگار با   هشما بودم. عادل  شیشبانه روز رو پ  یساعتا شتریب

 بود. ترینبودنم راض

فروشگاه بزرگ فرش   هی. عمو یداشتم و نه درآمد ینه کار 

من    دی د یرو هم نداشت که کمکش کنه. وقت یداشت. کس

موندم، ازم خواست کمکش کنم. منم از خدا خواسته   کاریب

 . ششیرفتم پ 

مون همه  یزندگ یقدر درآمد داشتم که بتونم از عهده اون

. به کل خودش و عماد  کردیعادله پولم رو قبول نم   یول  ام،یبرب

وقت   چیبود. من به فاطمه قول داده بودم ه ده یرو کنار کش

قط محرمم باش، من  نخوام. بهش گفته بودم  تو ف یزی ازش چ

و چهار   ستیب شدینبود. نم ی شدن یول خوامیازت نم یچیه

 شدن بهش رو نخواد.  کیچشمم باشه و دلم نزد یساعت جلو

  کیاش، جمله  ی. ادامهرفتیرفته رفته رو به زوال م شیصدا

را جا   یی هاعمدا قسمت ییبود. گو ی نسبتا طوالن ی زمان یفاصله
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به   یاکه رها هم چندان عالقه  ییهاانداخته بود. قسمت

 نداشت.  شاندن یشن

عمو و عادله   یتو چشما شدیفاطمه که حامله شد، روم نم -

  یحالش بد بود. نفس تنگ ی نگاه کنم. از همون اول حاملگ

براش  مانیو زا یباردار گفتی. دکترش مکردیم تش یاذ دیشد

بچه بگذره. قرار بود در  رینبود از خفاطمه حاضر  یخطرناکه ول

  ا یدارو مصرف کنه و بچه رو زودتر از موعد به دن یطول باردار

. به  اوردیفاطمه دووم ن  یاومد ول  ای. احسان هفت ماهه به دنارهیب

   عادله، خودش رو فدا کرد یمن و خواسته  یخاطر بچه 

ت؟ چرا بعد  سراغ بچه  یومدیپس چرا همون روز اول ن -

 خودتون؟ ش یپ  نیآقاجون، ما رو برد

وقت شماها رو تنها نذاشته بودم. عمو ازم دلخور   چیمن ه -

بود. بعد فوت فاطمه، اجازه نداد احسان رو با خودم ببرم. جرات 

بگم. من و   یزیچ شد یروم نم یعنیاعتراض کردن هم نداشتم 

 . میددخترش رو نابود کرده بو یزندگ  ، یمحمدعل

به   کردمیم ی سع یمن هم سخت بود، ول  یبرا نکهیبا وجود ا 

  دنی موندم تا آروم بشه. ند یدور م  دیخواستش احترام بذارم. با
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  یتو و به خصوص احسان، برام مثل جون کندن بود. هر چ

  چیه  یول  می. سر کار با هم بودومدیمنتظر موندم عمو کوتاه ن

 کنه. قبولحسان وقت حاضر نبود من رو به عنوان پدر ا

. شناسنامه هم  هیاحسان دوسالش بود و خبر نداشت باباش ک 

که رفت،   ی . وقتاوردیدووم ن ادینداشت. بعد از فاطمه، عمو هم ز

  یقدر سختشما. عادله هم اون یخونه میا یاز عادله خواستم تا ب

 شد.  یزود راض یلیبود که خ دهیکش

 فوت کرد. رونیباال گرفت و نفسش را به صدا به ب سر

 . یدون یم  یرو هم که خودت بهتر از هرکس شهیبق _

شانه خم   یکند. سر رو دایرا پ  ش یتا رها صدا دیطول کش یکم

  کرد،ینم هیکردند. اگر گر  دایراه خروج پ  ش یهاکرد. اشک

 . شدیم وانهید شکیب

  یسال، بهم افتخار داد یعمو؟ بعد س  دونمیرو م  ی من چ -

  یروبروم و تمام باورا ینشست ،ی. اومدیصحبت بشباهام هم

رو که   شهیبق یگ یراحت م یلیخ ،یرو نابود کرد میزندگ

عمو رسول؟ من   دونمیم  یزیمن واقعا چ ؟ یدونیخودت م

  ،چون ولم کردن به امون خدا ا یرهاست  میاسم واقع ام؟یک
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  یباز نیا یمن و احسان کجا ن؟یذاشتاسم رها رو روم گ

  م؟ یبود ، یزندگ نیو اسمش رو گذاشت نیکه راه انداخت یمزخرف

کرده   کارتیخان عمو؟ چ یعمر از من گرفت   کیرو  یانتقام چ

  ی هاش رو سرم خالدست زنت تا عقده ریز میبودم که انداخت

 هان؟   ؟یبود ریس یلیاز من خ ای  یشناختیکنه؟ زنت رو نم

. آن قدر اشک  زدی. هق نمختیریو اشک م  د ینالیم مظلومانه

به هق زدن هم    ازیپشت سد چشمانش جمع شده بود که ن

نادم رسول را   ریدرست تصو خواستیم  زد،ینبود. پلک هم نم

رسول هم بلد   ماند یم ادشی  دی ثبت کند. با شیها پشت پلک

  یهاو به حرف ندازدیب ریداشت سر به ز اد یبود شرمنده باشد. 

  تفاوتیب ینشده بود برا ده ی گوش فرا دهد. تنها آفر گرانید

 .انشیاطراف یگذشتن از غم و غصه

 بگم؟  یمن االن به احسان چ -

باال آمد و تند و بلند   کبارهینماند. سرش  ریسر به ز گرید رسول

 گفت:

 بفهمه.  دینبا  یچیاحسان ه ، یچیه -

 اد؟ یازت بدش ب یترسیچرا؟ م -
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 !ن؟یاز ا شتریب -

. سر به دو طرف تکان داد و  دیرا پرس نیا یشخندیبا ن رسول

 ادامه داد:

 . انگار منم با عادله براش مردم.  کنهینگاهم نم یاحسان حت -

 که محل قبر عادله بود، نگاه کرد.   یبرگرداند و به جهت سر

رو   تیدرست همون جا، من رو هم جا گذاشته. اگه واقع -

فقط خودشه که  افته،ینم یو بد  دی من اتفاق جد یبفهمه، برا

 .شهیداغون م

 و ملتمسانه گفت: ستیبه رها نگر  دوباره

درسته؟ به خاطر من نه، به   ، یگینم یزیتو که بهش چ -

 خاطر خودش. 

روزها به   نیو باال کرد. احسان، ا نییسر پا  د یترد ی با کم رها

  اشیواقع تیهو دنیطمئنا فهمداشت. م یریدرگ یکاف  یاندازه

 یبه بهبود یکمک توانستیو سرگذشت تلخ مادرشان  نم

 حالش بکند. 
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  یسع  یلیبهت بدهکارم. خ ا یتمام دن یرها، من به اندازه -

فاطمه و    ادگاری اما نشد. تو   نمیکردم تو رو هم مثل احسان بب

کنه. عادله   تتیعادله اذ دادمیاجازه م دی . نبایبود  یمحمدعل

  تفاوتیمن رو ببخشه. نسبت بهم ب انتیوقت نتونست خ چیه

رفتار بد عادله، عذاب   ریبود. غ  یکیشده بود. بود و نبودم براش 

همرام بود.   شهیکه با فاطمه کرده بودم هم هم یوجدان کار

تو و احسان موند. عادله از   یعمو که رفت، خونه و مغازه برا

بوده   یعمو کارش چ دونستیم مغازه خبر نداشت. یه یقض

بوده و فرشا هم خرج   یاش اجارهبهش گفته بودم مغازه یول

  د، یفهمیکفن و دفنشون شده. اگه م مبابات و بعد ه  یضیمر

  یعمر سخت هی. عادله  رمی طمعش رو بگ یجلو تونستمینم

برسه قدرش رو  یبه خوش یوقت کردمیبود. فکر م  دهیکش

شده بود. اون دو دونگ از خونه رو  صیحر شتریب ی ول دونه، یم

پدرم بود.   یه ی که به نامش زدم، در اصل سهم خودم از ارث

کارش نه تنها    نیخوشحال بود که با ا داشت،عادله چون خبر ن

 خودش نفع برده، بلکه دختر فاطمه هم ضرر رسونده. 

 ادامه داد:  یشخندین با
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و   زدیم کاراش. شماها رو  نیبود. دست خودش نبود ا ماریب -

. دستاش رو  کردیم یفرار از عذاب وجدانش، خودزن یبعد برا

وقتا   ی بعض ی. حتکردی. موهاش رو بدشکل کوتاه م سوزوندیم

نداره و   ازیبدنش بهش ن دونستیکه م  خوردیرو م ییداروها

فقط تو رو   ن. فکر نکرسونهیخوردنش فقط به کبدش ضرر م

سرم   یچاقو به دست، باال. خود من، چندبار کردیم تیاذ

تا   کردمیفقط نگاش م اوردمیوقت هم به روش ن چی. هدمش ید

خودش چاقو رو تو قلبم   الیبره. تو خ  شیبفهمم قراره تا کجا پ 

 . کردیم هیسرم گر یو بعد تا خود صبح باال  کردیفرو م

 دکتر؟ شیوقت نبرد چیچرا ه -

 یبهتره بستر گفتی. دکترش مبردمش، چند بار هم بردمش -

  هیاما اونقدر گر شگاه یهفته گذاشتمش آسا  هیبار هم تا  هیبشه. 

عماد و احسان  یکرد که دلم براش سوخت. بهونه یقراریو ب

. قول داد داروهاش رو مصرف کنه تا بهتر بشه. به  گرفتیرو م

  ی شده بود، ول ترقولش هم عمل کرد. بعد اون رفتارش به

. بهش گفته بودم  قیبود و عم یشتر .شد یاز تو، کم نم شنه یک

با دوستم    کردیچند بار برم جنوب. فکر م یماه   دی کار با یبرا
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. چند بار هم سر زده  یتو کار لوازم خونگ میو زد میشد کیشر

نه. چون   ایدوستم تا بفهمه حرفم راست بوده  یرفته بود مغازه

و   رسوندمیبود، زود خودم رو م کینزد شگاه یش به نما مغازه

 . کردیم دایپ  صلهیف هیقض

 کجا...  ، یرفتیاگه جنوب نم پس... پس -

  ی را نتوانست کامل کند. به نظرش واقعا به او ربط سوالش

خدا و   د یها را به امدو بار، آن  یکی ی ماه ش، ینداشت که عمو

است، اما کنجکاو   رفتهیو کجا م کرده یرها م مار،یب یعادله

 شده بود. 

بود.   زیتبر یاز روستاها یک ی. زن عموم اهل زیبرت رفتمیم  -

بود. عمو رو   دهیاون منطقه رو شن یفرشا یپدربزرگم آوازه

دل   کیکارشون. عمون هم همون جا،   دنید یفرستاده بود برا

. اون دخترم شهیباف م  ی قال یاز دخترا ی کینه صد دل عاشق 

رو قبول   عموازدواج  شنهادیپ  یدر صورت ذارهیهم شرط م 

  یش و اهال معاش خانواده  تیاز وضع الشیکه خ کنهیم

کارگاه نسبتا   هیروستاشون راحت بشه. عمو هم قبل عقد، 

دست بافشون رو با   یو تمام فرشا سازه یبزرگ همون جا م
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 شیابه عشق اسطوره تی. در نهاخرهیمناسب ازشون م متیق

رو ما   ش یدیلتو ی. اون کارگاه، هنوز هم هست و فرشارسهیم

 . میفروشیم

 فروشگاه آقا جون هنوز هم هست؟ -

دو برابر قبل فروش و   بای. تقرمیش دادهم توسعه  یآره، کل -

 .  میصادرات دار

 ن؟ یتون، خونه رو فروختمهاجرت یپس... پس چرا برا -

.  کردیفکر م نطوریعادله ا  دی نفروختم. خونه سر جاشه. با -

  لیدل نی. اصال به همستیکبدش مساعد ن تیوضع  دونستمیم

براش بکنن.   یاونجا بتونن کار دی بردمش کانادا. فکر کردم شا

حساب مشترک، به   هیها تو سال نیرو تمام ا شگاهیدرآمد نما

  نیزم کهیت هی توننام تو و احسان گذاشتم. هر سال باهاش برا

دم حق خو یارزش داره. من فقط به اندازه ی که االن کل دمیخر

سرکارگر، چون  هیحقوق  یبرداشتم. به اندازه شگاهیاز اون نما

 یجور هیرو بهت گفتم که خودت  ناینبودم. ا نیاز ا شتریواقعا ب

.  هاتونیی دارا یبرا نیریبگ  میو تصم یبا احسان صحبت کن

آدم مطمئن سپردم. تمام مدارک و اسناد هم   هیرو به  شگاه ینما
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  نیباهاش صحبت کن. بعد بب  کیو از نزد  ششی. برو پ دست اونه

 نه.  ا ی یمثل من بهش اعتماد کن   یتونیم

 ؟ یکن کاریشما قراره چ -

  گهی جا د چیکه بودم. من ه یی همون جا رمی. مگردمیبرم -

هم    دی . شاسوزونهیشماها رو م شتریموندنم، ب یندارم، ول شهیر

عمرم رو گذروندم. تو  یه یشهر، بق نیاز ا یاگوشه هیموندم و  

 . نیتر نفس بکشبه احسان بگو رفت، رفت تا شماها راحت 

  ا ی. تا آخر دنستیسکوت به رها و چشمان دودوزنش نگر در

 .  ماندیدختر و نجابتش م  نیا یشرمنده

 ؟ یمن رو ببخش یتونیم  -

 زد.  یندشخین رها

 ؟یخودت رو ببخش ی تونیشما م -

 انداخت.  ریباز هم سر به ز رسول

ت به ازت خواستم، فقط چونه  یعمره هرچ هیعمو،   ینیبیم  -

 ریتو، ز یسال توخونه یس کی . من نزددیچسب تنه یس یقفسه 

.  یباهاش برخورد کن  دمیبار هم ند   هیشدم و  ریدست زنت، تحق
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و   زدمیم  یبه هر در تش،یموفق یبرااحسان، پسرت بود و من 

کرده که فکر   رییتو رفتارت تغ ی . حاال چیتو فقط نگاه کرد

  یدیم لمیپر غصه، تحو یقصه  هی یایب یراحت نیبه هم یکرد

 وقت؟ هی یها گذشته عمو، غصه نخورگذشته  گمیو منم م

رسول دوخته شده  سیبه چشمان خ میبار مستق نیا نگاهش

 بود.

گذشتن از    ی. برعکس تو و زنت، ولستمین یانهیمن آدم ک -

بتونم از عادله بگذرم    دی. شاستیم کار من نسوخته یزندگ

عمو.    گذرمیاز تو نم ی است ول بهیچون هفتاد پشت غر

به خدا، به خدا و آه دل مامانم که به خاطر هوس  سپارمتیم

مثل   بازمشهر برو،  نیبرو، از ا نجایجوون مرگ شد. از ا تو

وقت چشمم به   چیه گهیکه د یی جا هیفرار کن، برو  شهیهم

  یم فدارو هم مثل گذشته مندهیآ خوامی. نمفتهیچشمت ن

 . یکن اتیخودخواه

.  ستادیزد و سرپا ا شیآخر را به سنگ قبر جلو یضربه  رسول

 گفت:  تکاند، یطور که خاک پشت شلوارش را مهمان
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. بلد هم  ادیازم بر نم ی کار چیجبران گذشته ه یبرامن  _

رو قراره عوض   تندهیبهت بدم و بگم آ ی تو خال ی وعده ستمین

 بوده...   یعدالت  یکنم. قبول دارم که هر کار کردم فقط ظلم و ب

 را به دو طرف باز کرد.  دستانش

دود شده.   مندهیم سوخته و آام. گذشته ی واقع ی بازنده هیمن  _

. تمام عمرم با حسرت گذشته.  دمینفهم میاز زندگ یچیمنم ه

شون تونستم انجام بدم و به موقع انجام ی که م  ییحسرت کارها

و انجام دادم. حسرت  دادمیانجام م  دیکه نبا  یی ندادم و کارها

تالش نکردم.    دیکه با  نقدرشون اوداشتن  یکه برا ییآدم ها

کمک حالش باشم تا   تونستمیحسرت عمر کوتاه برادرم که م

زود به ته خط نرسه. حسرت داشتن فاطمه که به خاطر   نقدریا

من و عادله فدا شد. حسرت داشتن عمو که   یها یخودخواه

بودنش رو    یکه بود معن یبود و من تا وقت  یمحکم یپشتوانه 

م بود و حاال حاضر  که بچه  حسان. حسرت داشتن ا دمینفهم

فاطمه و   ادگاری به من بگه بابا. حسرت داشتن تو، تنها  ستین

ندارم.    یچیه یبرات به جز شرمندگ  یکه تو زندگ ی محمد عل

تو   ی عماد که از بچگ یهالب یلبخندگرم رو هیحسرت  یحت
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. حاال که دیجا نرس چیتهش به ه  یمن بزرگ شد ول یخونه 

بوده که من   یاتو لقمه  د ی مشکل شا نمیبیم کنم، ینگاه م

بود.    دهیها خوابکه پشت اون لقمه   یمون! آهگذاشتم تو سفره

 حروم بود و خودم خبر نداشتم!  دیشا

  یعمر اشتباه انتخاب کردم. اشتباه انجام دادم، حت  هیمن  

اونم فقط به   ، یمتیبا عادله، به هر ق یاشتباه جبران کردم. زندگ 

اشتباهم بود.   نیانم کم بشه، بزرگترکه عذاب وجد دیام نیا

آخر   ینبود. تا لحظه هاشیعادله آدم درس گرفتن از بد

از  شتریب یبه ک  دونستیبد کرده، م یبه ک  دونستیعمرش م

  کیبطلبه. رفت با  تیهمه بد کرده، اما آخر هم نتونست حالل

 کوه گناه و عذاب پشتش.

تو رو    یاحسان و عماد و حت گه یبار د هیبه در موند تا  چشمش

بطلبه. غرور  تیازت حالل خوادیکه م اوردی به زبان ن یول نه،یبب

 شد.  یمانع م جاشیب

 . دیکش  یآه 

. زجر دی. عادله درد کشدمیمن، سوختنش رو با چشم خودم د _

که چشم تو   ی . به وقتای. آخر هم حسابش موند به اون دندیکش



 

1356 
 

بچه هاش کرده رو بده.  که به  یچشم فاطمه بشه و جواب ظلم

رو بدون که هر   نیفقط هم ،یمن را ببخش خوامیمن ازت نم

  وشهاون گ یکه کردم ناخواسته بوده. نبخش ول یظلم

تم.  شرمنده ایباشه من تا آخر دن ادتی ذهنت،  یهاموشه 

دارم و   یخوب ی زندگ یلیخ نکهیا ینه برا  خواد،یمرگ نمدلم

با   دونم یکه نم لیدل نینه، فقط به ا  گذره،یبهم خوش م یلیخ

  یقراره تو چشم داداشم و فاطمه نگاه کنم؟ بهشون چ ییچه رو

ما رو از بچه  ینکرده هچرا تاوان گنا پرسنیازم م  یبگم وقت

 ؟ یهامون گرفت

 . دیکش یقیعم آه

. از احسان هم از  مینیرو نب گهی دوقت هم  چیه گهید  دیشا_

  ایتمام دن یو به اندازهکن و بهش بگ ی طرف من خداحافظ

 آرزومه. نیتربزرگ شی. خوشبخت کنمیبهش افتخار م

و بعد   دیکش یگری به پشت سرش انداخت. آه د یگرید نگاه 

که رها با او درددل   یی هاو رفت. مثل تمام زمان دیراهش را کش

خودش، رها و   الی. رفت تا به خخواستیم یزیو چ کردیم

 شان رسانده باشد! دل یاحسان را به خواسته 
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 رها؟  یخوب -

 یفاصله نیدر ا دنش، ی. دستیخورد و به او نگر یسخت تکان

 بودش؟ ده ی آمده بود که او ند ی . ککردیمتعجبش م  ک،ینزد

 ؟ یینجایا ی... از کی از ک -

 از اول اولش.  -

 ؟ید یرو شن یهمه چ  یعنی... ی عنی -

 لبانش گذاشت.  یتکان داد و دستش را رو یسر عماد

 ! دونستمینبود. همه رو م یدی حرف جد -

 چشم گشاد کرد.  رها

 که احسان....  یتو خبر داشت -

 آره من خبر داشتم که احسان پسر رسول و داداش توئه. -

 ؟یکار نکرد چیو ه یتو خبر داشت -

 زد و ابرو باال پراند.  یاو، تکخند یدر برابر لحن تند و عصب عماد

 کنم؟  کاریچ یانتظار داشت -
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 ؟ یکرد و تو فقط نگاه کرد انتیرسول به خواهرت خ -

. بعدم  اد یبرب ش یزندگ یخواهرم اونقدر قلدر بود که از عهده -

قرار بود خون  ؟یداشت یده، دوازده ساله چه انتظار یبچه  هیاز 

 رار داشت؟ بهش اص شتریکه خواهرم از همه ب یسر کار زمیبر

 شخندینتوانست آرام بماند. از جا برخاست و با ن گری د رها

 گفت:   یزهرناک

من رنگ   ی زندگ یمردا  ای ن یسوال، شماها همتون نامرد هی -

 دن؟ی ند یمرد

. تلخ، تلخ، تلخ. تازه سر درددل رها باز شده  دی باز هم خند عماد

 بود.

گوشه واستاد و خرد شدن   هیعمر فقط  هیاون از رسول که  -

  هیگفتن نداره.  گهیمن و احسان رو نگاه کرد. شهروز هم که د

خواست سر من آورد چون   ییکه چند سال هر بال  یروان یوحش

  عیآدم مط هیکس و کار نداشتم. شهراد هم از داداشش بدتر.  

 بدبخت و تو... 

 بیرا داخل ج شی هاناگهان خاموش شد. عماد دست ادشیفر

 گذاشت.شلوارش 
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 و من؟  -

 گرفت.  شیبرگشت را در پ  ری پشت مانتواش را تکاند و مس رها

 ولش کن.  ، یچیه -

 با دو قدم بلند راهش را سد کرد. عماد

نظرت  خوامیتو دلته بگو. م  ینه اتفاقا، ولش نکن. بگو. هرچ -

 خودم بدونم.  یرو درباره

 :دیپرس یشخندیسر باال آورد و با ن رها

 ؟ یمطمئن -

 مطمئن نبودم. ینجوریوقت، ا  چیه -

 از کجاش بگم؟  -

خودش   شهیبق  دمیشروع کن، قول م کنه؟یم ی چه فرق -

 . و من... ادیب

 در هوا پراند.  یسکوت کرد. بعد دست  یالحظه رها

با من   ی دونیم یولش کن عماد. تو خودت بهتر از هرکس -

 گفتن نداره.  گهید ،یکرد کاریچ
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  هی. ی تو هم بگ خوامیم  یول دونم یخوبم م دونم،یآره، من م -

بار حرف دلت رو بزن. بذار از زبون خودت بشنوم و  هیبار، فقط 

 کردم.  کاریبفهمم باهات چ

نگاهش کرد. انگار داشت کلمات را در   قیدق یالحظه رها

درست شروع  یتا حرفش را از جا کردیم ش یذهنش پس و پ 

 کند. 

فرق خوب و بد رو    یول. بچه بودم دمتی شش سالم بود که د -

از  تونستمینکرده بود. م  تمی . آقا جونم بد تربدمیفهمیخوب م

رو نداشتم که  یوقت کس چی. هامیخودم برب یکارا یعهده

بود تا مجازاتم   کیکوچ یخطا هیکمکم کنه اما عادله منتظر 

 نیرزمی. زشتکنه. کتکاش درد دا همیکنه. کتکم بزنه، تنب

  چی. هآوردیبهم فشار م یخونه، وحشتناک بود. گشنگ کیتار

هوام رو  شهیهم نکهیخاطر اکس جز تو نبود. دوستت داشتم. به 

  ینداشت  یباشم. تو هم سن کی بهت نزد  کردمیم  یسع ،یداشت

و   یکه تو چشمام زل زد ی. روزیمن قهرمان بود یبرا یول

بهم    یکه نبود، کس یزیرو ابرا بودم. کم چ ،یحلقه دستم کرد

با   یبشم. وقت تیاذ ذارهیداده بود که مطمئن بودم نم شنهادیپ 
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عذاب    یرو عقد نکن یاگه نازل یاون حال خرابت، بهم گفت

که حالت رو بهتر   یکار یگفتم برو پ کنه،یت موجدان خفه 

. نگام که  یشیم تیاذ یدار  دمیفهمیم  ی. بچه بودم ول کنهیم

  ی. عادله ولختیریچشمات م یاز گوشه هغم و غص یکردیم

تو، خودش قرار بود  یخوشحال بود. رو ابرا بود اصال. انگار به جا

 پولدار وصلت کنه.   یخانواده هیبا 

نکنم   کاریچ دونستمیم گهی. دعادله عادت کرده بودم یکارا به

باشم. با شهروز ازدواج  عیگرفته بودم مط  ادی تا کتک نخورم. 

عادله داشتم، فرار کنم. به   یکه تو خونه ی تیوضعکردم تا از 

  ی عادله نتونه بهم زور بگه. نتونست ول  گهیش رفتم تا دخونه 

حاکم شده بود. بعد از مرگ   بهم هزار برابر بدتر از عادله  یکی

نفس راحت بکشم.   هی تونم یم  گهیشهروز، فکر کردم د

 یخانم خونه م،یبار هم که شده تو زندگ هی یبرا خواستمیم

  چیبه ه گهیام و دتو خونه نمیشیخودم باشم. با خودم گفتم م

 . دمیرو نم میدخالت تو زندگ یکس اجازه

و باالخره خاموش شد. عماد سر   فیرفته رفته ضع شیصدا

 : دیپرس یشخندیتکان داد و با ن
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 ؟رنیبگ میبرات تصم هیبازم بق یپس چرا اجازه داد -

 کنه. انتیشهراد بهش خ دیترسیصبا م -

 خوب به تو چه؟ -

 تنهاست.  ی لیعادله گفت عماد خ -

 بود؟  یربطش به تو چ -

 . خوادیمادر م نیگفت آرت -

 ؟ یمگه تو مادرش بود -

 . شهیراحت نم المیخ یصبا گفت تا ازدواج نکرد -

 غلط کرد.  -

 عادت کرده بودم.  نیبه آرت -

 با درد چشم بست.  عماد

 . شدیخوب م یلیحالم خ کردم، یبغلش م  یوقت  -

 عماد خارج شد.  ینه یاز س یقیعم آه

 .کردمیمادر بودن رو باهاش تجربه م -

 برد.  اشنه یدست به س عماد
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 مادر بودن هم نداشتم عماد، آره؟  یمن عرضه -

در حق خودش   یانصافیب گر ید نیباز شد. ا کبارهی چشمانش

 بود.

 . یبود ا یمادر دن نیتو بهتر -

 رو هم ازم گرفت؟ نیپس چرا خدا آرت -

 زانوانش سقوط کرد. یو رو گفت

  ی کجا بره؟یکه برام مهمه رو زود م ی و هرک یچرا خدا هرچ -

 ن؟ یاشتباه کردم که تهش شده ا میزندگ

 نشست. دستانش را دور زانوانش حلقه کرد. ش یروبرو عماد

 ؟ یشیگم، ناراحت نمبهت ب  -

به سوالش بدهد    یپاسخ دیترسینگاهش کرد. انگار م مظلومانه

 ندازدیتا سر باال ب دیطاقتش بشنود. طول کش یورا  ییزهایو چ

 و چشم به دهان عماد بدوزد. 

 .ینکرد  یکه اصال زندگ نهیاشتباه تو ا -

 زد و ادامه داد:  یتلخند
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عمر   هینکردم. ما   ی . منم زندگستیفقط هم اشتباه تو ن -

که   ییکارا ونیبودن. مد ونی به مد میخودمون رو محکوم کرد

به خواست خودشون برامون انجام دادن. اگه رسول و  هیبق

پشتش  یجبر چیعادله، من و تو و احسان رو نگه داشتن، ه

.  ادیکه از قدرت بدش ب  هیک ینبود. خودشون خواستن، ول

ونستن بهمون زور گفتن. ما  و تا ت ومدین رشونیاز ما گ ترف یضع

و   میآسته بر می عادت کرد شون،نیسنگ یهاهیهم از ترس تنب

 تیکس از بودنمون اذ چیه  دی که نبا  می . عادت کردمیایآسته ب

 میخواستیم  یبود؟ چ یمن و تو چ تیبشه. اصال مگه آزار و اذ

 . م یبگ مینتونست یچیه و دنیعمر بابتش تو رومون کوب هیکه 

  از سنگ یکی یرو یاانداخته بود و به نقطه  نییسر پا رها

  یهاحرف ی قبرها چشم دوخته بود. خودش آنجا و فکرش، پ 

  داینفر پ  کیعمر، باالخره  کیبعد از   کردیعماد بود. حس م

 ها بزرگ. احسان هم با آنکندیکرده که درکش م 

 یها. احسان برابارها بهتر از آن  یبود. البته در شراط شده

دستانش   خورد،ی. کتک نمشدینم هیتنب ، ییخطا نیترکوچک 

 با قاشق داغ عادله نبود.  یسوختگ یپر از جا
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که اگر تو از شش   نهیرها، منم مثل توام. فقط فرقم ا ی نیبیم _

مزخرف عادله، من از  یبا قانونا  یبه زندگ یمحکوم شد ، یسالگ

رش بودم. از همون اول هم تا تونست بهم  موقع تولد سر با

  نینفر ی که دهنم گذاشت کل یی سرکوفت زد. هر لقمه غذا

مجبوره به خاطر  نام کرد که با مادرم نمردم و اوپشتش حواله 

کار کردم.    ادی م ادمی  یکردن شکم منم کار کنه. از وقت ریس

هم قبل از    دی چند سالم بود. سه سال، چهار سال شا دونم ینم

خودم کمکش   ی. اندازهکردمیکار م   ادمهی  یبود ول هانیا

 .  کردمیم

 باال گرفت و چشمان غم بارش را به چشمان رها دوخت.  سر

داشت که به خاطرش  متینون خشک، چقدر ق کهیت هیمگه   -

  بست؟یحش م و ف نیهرروز خودم و پدر، مادرمون رو به باد نفر

که پشت بند   خورهیدو سه ساله، چقدر م یبچه هیاصال مگه 

 ؟یش، آه و ناله به خوردش بدهر لقمه 

به آسمان گرفت و چشم در حدقه چرخاند. چند سال بود   سر

  دایپ  ختنشیر رونیب یبرا ییدلش جمع شده و جا یحرف رو
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و پنج سال!   یحدود س یزیچ  د ینبود. شا یادیز زیچ کرد؟ینم

 فوت کرد. رونینفسش را آه مانند به ب

بار   هی  ادینم ادم ی  یعادله خواهرم بود. خدا رحمتش کنه ول _

 من محبت خرج کرده باشه. یخواهرا برا  یهیهم مثل بق

 به رها نگاه کرد و ابرو باال داد.  دوباره

احسان  یمثل تو نه ها، اصال انتظار نداشتم اون قدر که تو برا -

  یاندازه یاونم به من توجه کنه، ول ،یکردیم یود گذشتگاز خ

 یبار حالم رو بپرسه، راض هی که  نی. همتونستیخودش که م

.  ینامرد بودن؟ آره، حق دار تیزندگ یمردا  یگیبودم. م

  یچقدر زنانگ من ی زندگ یمگه زنا یول  میمون نامردهمه

 هیکدومشون  رم؟یبگ ادی یخرجم کردن که منه نامرد، مردانگ 

حرفم و خواسته باهاش درددل کنم   یبار نشسته پا هیبار، فقط 

 و دق نکنم؟  رمیتا از غم و غصه غم باد نگ

 یرو اشینیکه سنگ یرا زد و سکوت کرد. سکوت حرفش

  دیمن و من و ترد  ی. رها با کمشدیحس م  شانیهردو یشانه

 :دیپرس

 منم جز همون زنام؟ -
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زد و سر به دو طرف   یشخندینگاهش کرد. ن یچشم ریز عماد

 تکان داد. 

عمر اجازه   هیآدم مفلوک بدبخت که  هیرها.  ی تو مثل خودم -

 کنن.  یبه جاش زندگ  هیداده بق

 چشم گرد کرد.  رها

 ! یادب  یب  یلیخ -

 زد.  یتکخند عماد

حرفم اشتباه بود؟ بگو تا اصالحش   یکجا گم؟ یمگه دروغ م -

 کنم. 

اگه واقعا   یمفلوک بدبخت، حت ی به من بگ یتو حق ندار -

 باشم! 

من اول خودم رو گفتم و گفتم تو هم   ،یدیانگار درست نشن -

 مثل... 

 .دیدست باال گرفت. اخم در هم کش رها

  ،یزد ی حرف قشنگ یلی. خیادامه بد خوادیخوب، نم لهیخ -

 ! ؟یدیم حمیباز توض
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 یزد و رو یاکه به حالت قهر رو برگرداند. عماد قهقهه رها

 .  دیخودش را جلو کش نیزم

 فیخوشبخت و باسعادت تشر  یلیخوب، رها بانو شما خ لهیخ -

 که مفلوکه منه بدبختم. خوب شد؟  ی اون د،یدار

اش گرفته بود.  نازک کرد. خودش هم خنده یپشت چشم رها

 او انداخت. به ینگاه  مین

 کم بهتر شد.  هی  ،یه  -

 شد.  زیخ می ن عماد

و   یکه سعادت داشت نهیفقط به خاطر ا یخوشبخت نیالبته ا -

 . یبزرگوار مثل من، آشنا شد ی لیخ ی لیآدم خ هیبا  ت،یتو زندگ

او را پردازش کند، عماد   یهاذهن رها، گفته نکهیاز ا قبل

او داد و   یبود. رها دل به باز خته یهم گر  یبرخاسته و چند قدم 

بود که قادر بود به   ی. عماد تنها کسدی به سرعت به دنبالش دو

کرده و فشارش را به شدت با   یکه او را عصب یهمان سرعت

از موضوع پرت  راحواسش  برد،یباال م  ش یها و کارهاحرف

ند. چند بلوک مانده به محل قبر عادله، عماد  کرده و آرامش ک

. دو دستش را باال گرفت و رو به  ستادیسرعتش را کم کرد و ا
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داشت به   یادینسبتا ز یرها که نفس نفس زنان با فاصله

 گفت:  آمد، یطرفش م

 . میباشه بابا، من تسل -

به   د،یکش قیزانوانش خم شده و چند نفس عم یکه رو رها

لعنت فرستاد. چرا فراموش کرده بود   اشیحواسیخودش و ب

را ندارد؟ به عقب برگشت،   دنیاو دو  یکه او هنوز جان پا به پا

 خم شد.  یو کم ستادیا شیروبرو

 ؟ یخوب -

  دهی . سر باال آورد و برآمدیرها هنوز هم خوب باال نم نفس

 گفت:  دهیبر

 آره... آره... خوبم.... نگران... نگران نباش. -

  شیراه رفتن هم برا ینشست. انرژ نیزم یان جا روو هم گفت

  یزد. دست رو ینمانده بود. به چشمان نگران عماد لبخند

. نفسش که  دیکش قیگذاشت و چند نفس عم اشنه یس یقفسه 

 باال آمد، گفت:  یکم
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که با دو قدم راه رفتن نفسمون  می شد ریچقدر پ  نیبب -

 . رهیگیم

  ادیکنارش نشست. نفس او هم ز ،ی کم یهم با فاصله  عماد

  توانستی. نمشکافتیرا م اش نه یروبراه نبود. قلبش داشت س

 اشنه یس یقفسه  یرها، دست رو نیزبیچشمان ت یجلو

بود و   ده ید یسخت ی کاف  یدختر به اندازه نیبگذارد. ا

 . شدیباعث ترسش م  ی اتفاق نیترکوچک 

  یکلهیب نکن. من هنوز همون عماد  یکیمن رو با خودت  -

 . ممیقد

او   دیسف بایتقر یهاقه یشق ی. رها اما نگاه رود یو خند گفت

 چرخاند و آه 

همان آه،   ی. لبخند عماد هم جمع شد و به اندازهدیکش یقیعم

 قبل را نداشت. یانرژ گریهم د ش یاز آن نماند. صدا شتریب زیچ

و تهش   مید یعمر دو  هیرها؟  می دید  یچ یمن و تو از زندگ  -

 .ستیسر جاش ن یچیکه ه نجایبه ا میدیرس

 ؟یچرا طالقم داد -
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به تاسف تکان داد. به طرفش   یبود. عماد سر یناگهان  شیصدا

 : دیاش گذاشت و پرسچانه ریبرگشت و دست ز

 ؟یخواستیمگه طالق نم -

 ؟یمن آره، تو چرا طالقم داد -

 باال انداخت و رو برگرداند.  یی ابرو عماد

رو   نیتر، فقط همسخت دنشیحرفا سخته و شن ی گفتن بعض -

 بود. نیکار هم نیبدون اون موقع به نظرم بهتر

 ست؟ یکار ن نیاون موقع؟ االن به نظرت بهتر -

. چقدر  ستیشانه به رها نگر یسرش را چرخاند و از رو عماد

 ی. لعنتخواستیپهن او را م یهاشانه یدلش سر گذاشتن رو

 ی. تمام هوادیکش  یقیبه دل زبان نفهمش فرستاد و نفس عم

 ژنیاکس یاطراف را عطرحضور عماد پر کرده بود. انگار به جا

 حضور او در هوا پخش شده بودند.  یهاهم مولکول 

 .یبود فیح یلیتوخ -

 زد.  ی. تلخندد یباال پر  شیابروها

 جدا؟ چه قانع کننده!  -
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لبانش نشست.   یرو یسر تکان داد و تبسم کمرنگ  عماد

 دخترکش خوب آموخته بود متلک بارش کند. 

  ینیشیم  ،ی شیم  کاریتا ب دونمیرها، م  شناسمتیعمره م هی -

و اتفاقا رو   تایشخص یجا یه  ، یسینویم  یساختن. ه ویبه سنار

که از تهش   یکنیکار رو تکرار م نیاون قدر ا ی کنیعوض م

به   یعمر فکر کن هی خواستی. دلم نمادیدرم ویسنار نیبدتر

دلت برام  نخاطر حال بدم نگهت داشتم و فکر کنم چو

  یکنیاگه من رو قبول م خواستی. دلم میسوخته، کنارم موند

خودم رو   خواستیاز ته دل خودت باشه. از ته ته تهش. دلم م 

 بهت ثابت کنم.  

را پنهان کند. اگر حرفش   شخندشیت نهرچه کرد نتوانس رها

 . گرفتیغمباد م گفت،یرا نم

 ؟ یخودت رو بهم ثابت کن  یتله پات قیقرار بود از طر -

تلفن همراهش بسته  یعماد با بلند شدن صدا  یباز شده دهان

 بشیرا از ج یخم شدن، گوش ی گفت و با کم دیشد. ببخش

را به هم   شیصفحه، ابروها یناشناس رو  ی. شمارهدیکش رونیب

را به گوشش   یسبز را فشرد و گوش کونیکرد. آ کینزد
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که بعد از الو گفتن در    یایمحکم و جد یچسباند. صدا

صدا   نیگره ابروانش را کورتر کرد. مطمئن بود ا  د،یچیپ  شگوش

 است. دهیرا تا آن روز نشن

را   اشیزندگ یجنازه عیتش نیسروصداتریو ب نیترخلوت 

  عییمراسم تش کردیفکر م  نی. قبل از اکردیداشت تجربه م

و   ی نازل یبوده است، اما حاال دلش برا بانهیغر  یلیعادله خ

  یو مرد نا ی. به جز خودش، رها، عماد، آدرسوختیغربتش م

بود،   ستاده یا یخاک نازل یناشناس که از همان اول مراسم باال

.  یقرار یو نه ب  ردکیم هیگر  یکس حضور نداشت. نه کس چیه

به تل خاک    یاشک چیهیبود که ب یینایتمام حواسش پرت آدر

جلو برود و او را در   خواستیمانده بود. دلش م  رهیخ ش،یروبرو

  اشختهینر یهااشک یقربان صدقه خواستیآغوش بکشد. م

  ادی. کاش فرکردیم هیگرآرام شود. کاش  یبرود، بلکه کم

چند ماه قبلش را نشان   یهایباز یاز کول یا. کاش شمهزدیم

کمتر نگران حال بد   د ی. شاسوختیکمتر دلش م د ی. شادادیم

 .  شد یاو م یروح
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از  شتری. انگار او بخورد یجنب نم شینایهم از کنار آدر  عماد

که نبود. مادرش را  یاهمه نگران، غم دخترکش بود. کم غصه

با او را به    یخداحافظ فرصت نکهیبه خاک سپرده بودند، بدون ا

داشت؟    دنیمگر د ده،یجسد پوس کیدخترش بدهند. آخر 

را به عماد   اشهشدن جناز دایاز ده روز بود که خبر پ  شتریب

در لواسان.  یااجاره یالیو کی  یداده بودند، آن هم در باغچه

  رد،یبگ لیکرد تا جنازه را تحو  یاز آن روز، عماد هرچه دوندگ

کدامشان    چینبود. ه ریپرونده، امکان پذ  یادار ی به خاطر کارها

  یتظاهر کنند اتفاق توانستندینداشتند. نه م  یحال خوش

  یعزادار  گرید  یهااو مثل تمام آدم یشد برایو نه م فتادهین

 . زند یکنند و اشک بر

ها  آن  زانیاز عز ی کی ش،یچند هفته پ نیکه تا هم یاینازل 

کدامشان    چیشده بود که ه یابهیحاال غر شد،یمحسوب م

هم   نا یکدام، شامل آدر چی ه نیو متاسفانه ا شناختنشینم

 . شدیم

عده   کیهم نداشتند.  یکار خاص ی عنیتمام شده بود.  کارشان

ناآشنا را به خاک بسپرند   یابه یگرد هم آمده بودند تا غر به،یغر
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  گریو د  شدیم ختهیر یجسد یو خالص. چند خروار خاک رو

با او،   داریتازه کردن د یبرا  ، یو چه زمان یمعلوم نبود چه کس

 سر بزند.  نجایبه ا

جلو   یگرفت، قدم نایآدر یبازو  ریعماد که خم شد و دست ز 

را  ش ینایو آدر ردیاو را بگ یجا خواستیگذاشت. دلش م

به او، خودش و همه   خواستیمحکم به خودش چسباند. م 

 .یطیدر هر شرا  خواهد،یثابت کند که او را م 

 ن؟ یجناب راست دیببخش -

  ش یتازه کمر راست کرده بود که مرد ناشناس قدم پ  عماد

  یی. گودیاو ابرو درهم کش دنیزد. عماد با د ش یگذاشت و صدا

و حضورش آزارش   شناختیمرد را م  نیبود که ا  یتنها کس

 گفت:  . رو به رها دادیم

. منم زود  نیبه ماش دیرو برسون نایشما آدر شهیرها جان، م -

 . امیم

مرد دوباره بلند   یجلو رفت، صدا یکه سر تکان داد و قدم رها

 شد. 
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 میخودش تصم خوامیهم باشه. م  نایآدر نینه، لطفا اجازه بد -

 .رهیبگ

برآمده شده بود.   اشقه یعماد گره خورد. رگ شق یابروها

. تل خاک را دور زد و  ستیخوب ن ادیاحساس کرد اوضاع ز

عماد را تنها   خواستی. دلش نمستادیعماد ا یشانه به شانه

که   یکه عماد به او انداخت و لبخند کوچک ینگاه  م یبگذارد. ن

  تیحما نیکه عماد هم به ا کرد یلبش نشست، ثابت م یرو

 داشته است.  ازین

که من   رهیبگ یمیآقا؟ دختر من قراره چه تصم یگ یم  یچ -

 خبرم؟یب

. لحنش  کردیکج کرد. انگار داشت عماد را مسخره م یلب مرد

 . زدیم بیهم مرموز و عج

 هه، دخترتون؟!  -

 ادامه داد: یجد  یبار با لحن ن یتکان داد و ا سر

 نایرو به آدر زیچند بار تا حاال بهتون گفتم بهتره همه چ -

خودم   دمیم حی. ترجشهیگرم نم  یهرا از شما آبظا  یول  دیبگ

 باهاش حرف بزنم. 
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را گرفت و او را به پشت سرش کشاند.   نایآدر یبازو عماد

 به او نداشت.  ید ید چ یه گریکه آن مرد د یجور 

به شما بزنم؟    دی حرف رو هزار بار با هیآقا؟  ی گیم  یدار یچ -

 کجا باشه و کجا نباشه.  رمیگیم  میدختر منه و من تصم نایآدر

  ادی خالف عماد که هر لحظه ممکن بود از کوره در برود و فر بر

  یی. گوزدیحرف م یبزند، مرد مقابلش در کمال خونسرد

  بیبود. دو دستش را در ج ترنیقدرت سمت او سنگ یکفه

 شد.   ترکیبه عماد نزد ی شلوارش گذاشت و قدم

ر دخترعموم با شما بحث قب یو باال نجایا خوادیدلم نم  چیه -

تا به مرده هم   د یرو زودتر بگ زیکنم. پس بهتره همه چ

 نشه. یحرمتیب

و از   د یاو کوب ینه یبا حرص پشت دستش را دوبار به س عماد

 : دی اش، غرشده د یکل ی هادندان یال

کفن مرده خشک نشده،   یو دار تهیپس حرمت مرده حال -

 ! ؟ یکنیم یحرمت شکن

با عماد نداشتند.    یبه جلو خم شد. اختالف قد  یکم مرد

 گوش عماد گفت: ریبودند. ز  کلیدرست هم قد و ه
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 یگنده رو برا  یماه یکه بتون  یکنیآب رو گل آلود م  یدار -

دختر منه. باال   نایجناب، آدر یاما کور خوند ؟یخودت بردار

رو   زیپس همه چ شه،یعوض نم تیواقع ن یا ،یایب نییپا  ،یبر

 خودم دست به کار بشم.  نکهیبهش بگو، قبل ا

  شیبرا فشرد،یم اشنه یس  یکه رو ی تند عماد و دست نفس

مرد   یبود. صدا ده یمثل زنگ خطر بود. رنگش هم به شدت پر

د. شوکه شده نه آن قدر که احسان نشنو ی به شدت آرام بود، ول

. نگران گذاشتیشوکه شدن نم یبرا یی بود اما حال بد عماد جا

 :دیپرس

 ؟ یی دا یخوب -

بود که هجده   یدختر ی. حواسش پ دیشنیاما انگار نم عماد

بود.   دهیرا به جان خر ها یحضورش، تمام سخت دیسال به ام

  نیا ریکس حق نداشت غ   چیدختر خودش بود و ه نا،یآدر

انداخت.   نایبه آدر ی و نگاه دیو بخواهد. به عقب چرخ دیبگو

که  بودتر از آن تر باال آمد. حواس دخترکش پرتنفسش راحت 

اشاره   نایباشد. با سر به رها و آدر دهیآرام مردک را شن یزمزمه 

 کرد و رو به احسان گفت:
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 .ستیخوش ن نایببرشون احسان جان، حال آدر -

  ریاس شیها را سد کند، بازوآن  راه خواستیناشناس تا م مرد

ها که مطمئن شد، گره دستش  دست عماد شد. از دور شدن آن

 تر کرد و گفت: را شل 

منه. محاله   ی دختر تمام زندگ  نیا ؟یگردیم  یدنبال چ نجایا -

 . شیبذارم با خودت ببر

حرکت از دست او آزاد کرد. دو طرف   کیرا با  شیبازو سروش

 گفت:  یشخندی. با ندیکتش را جلو کش

 . دهیاجازه رو بهم م نیراحت ا یلیکه قانون خ ی دونیم  -

 و باال کرد.  نییسر پا عماد

که   یهرچ یشهیآره خبر دارم. قانون رحم و مروت نداره. ر -

 یتو رو خدا به خاطر همون دختر یول  زنهیفکر کنه غلطه م

اگه   نای. آدرایکوتاه ب  یکی نیسر ا یرو دار ش یپدر  یادعاکه 

 یه ی. هنوز قضشهینابود م م، یجدا بش گهیبفهمه قراره از همد

رو   یمن و خودش رو هضم نکرده بود که خبر فوت نازل یرابطه 

با   د یکه، هنوز تو شوکه. اگه بهش بگم با  شیدیبهمون دادن. د

 . شهیداغون م اد، یشما ب
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زد و به   یچرخ م یتر شده بود، ننرم ی کم ییکه گو سروش

نفر داخل آن نشسته و منتظر خبر   کینگاه کرد.   لشیاتومب

 و نگاهش را دوباره به عماد داد.  د یکش یقیخوش او بود. آه عم

محاله   نایسن، آدر نیکه تو ا  دونمی. محرفات رو قبول دارم -

 کاریم چبا دل همسر یمن رو به عنوان پدرش قبول کنه ول

. ما بچه دار  برمیدخترم رو با خودم م  کنم؟ بهش قول دادم

 .نایکردم به داشتن آدر دوارشی. اممیشینم

 بهتر سر تکان داد:  یبا حال  عماد

تو رو به عنوان   نایآدر یگیم  یخوب مرد مومن تو که دار -

خانمت بشه  یانتظار دار یپس چجور  کنه،یپدر قبول نم

. امسال  شهی. داره هجده سالش مستیبچه ن نایمادرش؟ آدر

کنکور امسالش  یجه یبه نت یدیکنکور داره. هرچند من ام

  رامونکه هم یرو بکنه. اون پسر ش یاجازه بده زندگ یندارم ول

هردوشون   یعنی ... یعنیدوستش داره.   نایآدر ،یدی بود رو که د

کنه. بذار خودش باشه،   دایرو پ  تشی. بذار هوبه هم عالقه دارن

. اصال... اصال هروقت دلت خواست به عنوان دوست نایفقط آدر
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  یای دن یما. قدمت هم رو چشم من ول  یخونه ایمن، با خانمت ب

 بچه رو خراب نکن. نیا

  یهاسر به آسمان گرفت و چشم بست. با تمام گفته سروش

هم نگاه   عماد موافق بود. هجده سال رفته و پشت سرش را

  یرا که ادعا ینکرده بود. حاال منصفانه نبود بخواهد دختر

دلخور   متیبه ق یجدا کند. حت زانشیرا داشت، از عز اشیپدر

  یفرزندشان را با کودک یخال یجا توانستندیشدن همسرش. م

  یفرزند ب  یعمر برا کیپر کنند. درست مانند عماد که  گرید

 برد و رو به عماد گفت: کرده بود. دست جلو  یپدر او، پدر

. فقط لطف کن و  کنم یرو قبول م یگیشما م یباشه، هرچ -

 ازدواجش، خبرم کن. یبرا

ماند. کم کم لبخند به   شی هادهیدر شوک شن یالحظه عماد

دست دادن، سروش را در   ی کرد. به جا تیتمام صورتش سرا

 .دیاش را بوسو سر شانه دیآغوش کش

واسه  دم ی. قول میلطف کرد  یلیخ یلیممنون، خ -

 .خبرت کنم یمراسم نیترکوچک 
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  یکدام حت  چیه یبودند ول   دهیبود که به خانه رس یساعت  مین

کدامشان   چی. دل هکردیرا نم ش یهافکر عوض کردن لباس

خانه بود   نیا یوارهاید یورا  ییآرام و قرار نداشت. قرارشان جا

دلشان را داشتند. فکر   یخواسته  انیشرم ب یی جورها کیو 

  شدیم  مشت یکه ه  یحال بد عماد، رنگ زرد و زارش و دست

  شیرها یالحظه  خورد،یم نیکه چ ی چشمان یو کناره

  کیرا در آن شر یکس خواستی. عماد درد داشت و نمکردینم

  یبگذارد و پا  شیخودش پا پ  دادیکند. غرورش هم اجازه نم

 .ندیدل او بنش یسفره 

را در دست گرفته  اشین هم بهتر از او نبود. گوشحال احسا 

داشت خودش را    دی. شا کردینگاه م  اهشیس یبود و به صفحه

و با او صحبت کند اما او   ردیرا بگ  نایآدر یشماره کردیم یراض

هم شرم حضور    دی. شا کردیاش مقاومت م هم در برابر خواسته 

 . دادیکار را نم نیا یرها اجازه

  اشیزنگ واحد که بلند شد، احسان هم سر از گوش یصدا

برداشت. هنوز کت و شلوارش تنش بود. با گفت »من باز  

  ی به طرف در رفت. رها هم از جا برخاست و سرک کنم«یم
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را گرفته بود اما   دشید یدرشت احسان، جلو   کلی. هدیکش

را داشت   می نه جان قد گرید ش ی . صدادیشنیرا م نایآدر یصدا

پشت   قبل بود اما هنوز هم همان قدر ناز و غمزه ی بلند به هو ن

 بود.  دهیتک تک کلماتش خواب

 رها خانم هست؟  ؟یسالم، خوب -

مدت سرش را  نیحدس بزند که االن مثل تمام ا توانستیم

به جز چشمان  اندازد،یانداخته و نگاهش را به همه جا م  نییپا

 ارتیز کیبود حسرت  ی که مدت یاحسان. چشمان صیحر

از نگاه دلبر معشوق، به دلشان مانده بود.   یدرست و حساب

 در کنار رفت و به او اشاره زد.  یاحسان از جلو

 تو.  ایآره هست، ب ؟یسالم ممنون، تو خوب -

نگاهش بود. سر باال انداخت و با همان   ررسیدر ت نایآدر حاال

 لحن آرام قبل گفت:

سراغ بابا عماد. حالش   دیبر  شهیممنون، اومدم بگم اگه م -

 . ستیخوب ن

بود که   یتنها حس یبود. نگران ستادهیا نا یآدر یروبرو گرید حاال

 او گرفت.  یاز جمله 
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 شده؟ حال عماد بده؟  یچ -

سالم رها جون. بابا رفته باال پشت بوم. حالش خوب نبود. از   -

 گهینم یزی. به من که چخورده یزبون ریچند بار قرص ز روزید

...  دی... شادی. گفتم شا ستیکه حالش خوش ن نمیبیم  یول

 ... یعنی

با خودش فکر کرد   یااش سخت بود. لحظه جمله یادامه  گفتن

  خواهد؟یاز رها کمک م یچه حساب  یرو ای  کندیچه م نجایا

کمک دو طرفه   یبرا یلینمانده بود که دل نشانیب ینسبت گرید

  یاز آن مستاصل بماند. دست رو شتریباشد. رها نگذاشت ب

 نوازش آن، گفت:  نیگذاشت و ح  شیبازو

 .رمیحتما م  زم،یباشه عز -

 رو به احسان کرد و ادامه داد:  بعد

.  دیدور بزن هی نیبر نایاحسان جان، شما هم بهتره با آدر -

 .نیدار اجیاحت یهواخور  هیهردوتون به 

  یچهره یو نگاهش باالخره باال آمد و رو دیپر نایآدر رنگ

بشاش احسان نشست. بدجنس بود اما آن لحظه فکر کرد رها  

. طرف  ردی. محال بود طرف او را بگرودیبه دل برادرش راه م
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آمد.   یارفاق دختر شوهرش به حساب م یرا که با کل  یکس

نه دختر، دختر اوست و نه  دانستیکه حاال م یدختر شوهر

 شوهر، شوهر خودش. 

شده   یاوردنیسر در ن یزد. عجب تو در تو یی صدایب شخندین 

  کیکه با هم   یمدت کوتاه، تمام کسان   کی. در شانیبود زندگ

بودند و هرکدام   دهیاز هم پاش شدند،یکامل م یخانواده

  ل یاز خانواده و فام یتصور پوشال کیاش بود گذشته دهیفهم

 داشتن بوده است. 

به   ی چند وقت بود که وقت  نیو خم اتفاقات ا چیغرق پ  آنقدر

بود و   ستاده یا شیخودش آمد، احسان حاضر و آماده روبرو

  د ینبود، با  یا. چارهماندیاش نممخالفت با خواسته  یبرا ییجا

دو نفره با او تجربه   یها خلوتو بعد از مدت شد یبا او همراه م

 . کردیم

راه پله را انتخاب کرد. احسان و   ریرفتن به پشت بام، مس یبرا

با   یداشت کم ازیبهتر بود. احسان ن رفتند،یبا آسانسور م نایآدر

آرام کردن دختر عماد  یکه برا  یتنها بماند تا با تالش نایآدر

شان  . باز بودن در پشت بام نردیخودش هم آرامش بگ کند،یم
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  ی کیجا بود. تار نی. عماد هماسترا درست آمده  ریمس دادیم

  کیتهران، تار  یها. شبکردیفضا را تنها نور مهتاب کمرنگ م

ها و  نور خانه  شد،ینم فشانیاگر نور مهتاب حر یحت ماندینم

هرچه قانون روز و شب بود را در   ده، یسر به فلک کش یهابرج

 .  شکستیهم م

.  ماهواره و کولرها پوشانده بود  یهاشیپشت بام را د  یفضا تمام

پشت   یوارهایاز د  یکیکردن او کنار   دایپ   دیسر چرخاند، به ام

  دهیباشد و د ستاده یا ییبام. نبود. محال بود با آن قد بلند جا

بود و    هانیدود ماش یبوکه نه  یی. بوآمدیم یبیعج ی. بونشود

 شان گذاشته بودند. تراس یرو ها هیکه همسا  ییها نه گل

کند.    دایبه آسمان را پ  ظیغل یدود ریدقت توانست مس  یبا کم 

و کولر گذاشت  شیبه همان سمت راه کج کرد. از کنار چند د

 یبه دست، گوشه  گاریکه س ندیرا بب یمرد یهاتا توانست آواره

  یجمع کرده و پا نهیرا در س شی پا کیبود.  ختهیفرو ر وارید

مراسم  یبود که برا ییهادراز بود. او هم با همان لباس گرشید

مرد هنوز هم دل در    نیشد. ا دهیآمده بود. قلبش خراش ینازل
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هم نبود. مگر چه مدت از   بیاش داشت. عجعشق مرده  یپ 

 که بتواند فراموشش کند؟   گذشتیمرگ او م 

حق حسادت کردن   گریکه د  د یایب  ادشی  دیان داد تا شا سر تک 

 ینه یگز توانستیزن، نم  کی  یدهیپوس یهم ندارد. جنازه

 حسادت باشد!  یبرا یخوب

 ؟ یباالخره اومد -

تکان   شیاز جا گاریس قه،یچند دق نیبود که در ا حواسش

نخورد. عماد تنها آن را روشن کرده و در دست راستش که 

اش قرار داشت، نگهش داشته بود و با  خم شده یزانو یرو

بدون آن که آن را به  کرد،یدود آن را دنبال م  رینگاهش مس

  یبروکه رو یکولر یبکند. جلو رفت و به بدنه  کیلبانش نزد

  شیوردن ابروهاکولر باعث گره خ  یزد. صدا هیعماد بود، تک

 . دیرسیصدا به صدا نم نجایشد. ا

جلو  ی را کم شیدر هم گره کرد. پاها  نهیس یرا جلو دستانش

را  ش یهم گذاشت. صدا یرو  یو از مچ به صورت ضربدر دیکش

به مشکل نخورد. با سر   دنشیشن یآنقدر باال برد که عماد برا

 دستش اشاره کرد.  گاریبه س
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 ! ؟یکشیم  دونستمینم -

 گفت:  یشخندینگاه عماد هم با او هم سو شد. با ن جهت

 !کشهیفعال که اون داره من رو م  -

  یچپش کم یشانه یشد. سرش را رو زیر یرها کم چشمان

 خم کرد. 

 ؟ یچ ی عنی -

 زد و سر باال انداخت.  یتکخند

خاص بگم   الوگید  لمایمثل ف خواستمیسرم م ریخ ، یچیه -

 !یخوردم به خنس یول

 و ادامه داد:  دیکش یقیبزند، آه عم یرها حرف نکهیاز ا قبل

اونقدر   ییروزا هی. هی با نازل  یهجده سال زندگ  ادگاری  -

هم   ییروزا هی. ارزشمیبره چقدر براش ب  ادمی تا  دمیکشیم

وقتا   ی. بعضکنهیم رمیتحق  یتا نفهمم داره چجور دمیکشیم

رو هم براش  تیاهم یدرجه  نیآخر نمیتا نب  دمیکشیهم م

 ندارم.
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از   شد یزد. برق اشک را م  یو زهرخند د یرا باال کش نگاهش

 شهی. امشب حالش با همدی فاصله در چشمان براقش د نیهم

عمر    کیفرق داشت. انگار قرار بود نبش قبر کند. نبش قبر 

 را. اشی صبور 

خور. از  یمن نوشته بدبخت و تو سر یشونیرها، رو پ  ینیبیم  -

اومدم مثل سگ جون کندم، البته دور از جون  ایکه به دن یروز

  ره، یگیمزدش رو م  کنه،یم  یالاقل اگه کار چارهیسگ. اون ب

 من که... 

کور و   ینقطه کی یرفته رفته خفه شد و نگاهش رو شیصدا

رها متوجه  نکهیخودش بدون ا الیماند. به خ رهیخ ت،یهویب

و نم آن را گرفت اما اشتباه   دیچشمش کش ریشود دست ز

تر از آن بود که فرار آن قطره اشک . حواس رها جمعکردیم

و   ستادیاداد. صاف  رییرا تغ ستادنشیا تی. وضعندیدرشت را نب

  یکنارش رو ، یکوتاه  یشد. با فاصله  کیآرام آرام به عماد نزد

شکمش جمع   یاش را تودهدراز مان ینشست. عماد پا نیزم

به دود   یگری کرد و دو دستش را دور زانوانش حلقه کرد. نگاه د

انداخت و آن را با   د،یرسیداشت به تهش م گریکه د گارشیس
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را از   گاریپرتاب س ریمس ا، انداخت. ره یاحرکت به گوشه  کی

بود،  صیقابل تشخ یکه در شب به راحت ینور یقرمز یرو

 دنبال کرد و گفت: 

 ؟ یدیکشیواقعا م  -

 سر تکان داد.  عماد

  یو بعد از گند نای، البته مال قبل از تولد آدرآره یمدت   هی - 

. خواستیمن رو نم یخودم و تو زدم. نازل یبود که با زندگ 

پا گذاشته بودم  ریطور. من تو و دلت رو ز نیش رو هم همبچه 

که خودم   یازدواج کنم و به نظر خودم از بدبخت یتا با نازل

. شده  دیرسیبه نظرم نم یفکر  چیباعثش بودم، نجاتش بدم. ه

.  شیبودم چوب دو سر نجس. نه راه پس داشتم و نه راه پ 

و   یدید یتو و ازت بخوام هرچ ش یبرگردم پ  تونستمینم

بهم   یااجازه نیهمچ. عادله هم یرو فراموش کن یدیشن

درس  خواستمیمدرسه. م  رفتمیبود شبانه م ی مدت  هی. دادینم

 خواستمیبکشم. م رونیبخونم و خودم رو از اون منجالب ب 

رو درست کنم اما با   یبود  قش یکه ال یایواسه تو، اون زندگ

  یکنم. به جا شتریرو ب می اون اتفاقا، مجبور شدم ساعت کار
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 یبرا  یسرکار و عمال وقت موندمیعت م دوازده ساعت، هجده سا 

  یبودم، اگه نازل ی. به همون هم راضموندیدرس خوندن برام نم

  رفتمیعمر سرم تو کار خودم بود. آسته م هی. من کردیحاللم م

  ش یرو پ  تمیبرسه و شکا یمبادا آزارم به کس اومدم، یو آسته م

قبول   یدرد داشت. نازل یل یخ هاشهیو کنا ش یعادله ببرن. ن

از اون  یزی. عذاب وجدان خرم رو گرفت. چمینکرد ازدواج کن

 . بودمجاها ن نجوری. اهل ااومدینم ادمی یی کذا یمهمون

شد که اون بار، صادق پا   یچ  دونمیوقتش رو هم نداشتم. نم 

شد و اونقدر رفت و اومد و گفت و التماس کرد که خامش   امیپ 

و پام رو تو   شکستیکه کاش قلم پام م شدم و همراهش شدم. 

 .ذاشتمیخونه خراب کن نم یاون مهمون

 : دیزد و پرس یتلخند

چرا من رو   دمیکه از صادق پرس شیچنو روز پ  ی دونیم  -

 گفت؟  یچ ،یاون مهمون یبرد

هم مانند او دستانش را دور زانوانش حلقه کرده بود و با   رها

خودش را جلو   ی . کمدادیعماد گوش م ی هادقت به حرف
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کرد و   زی. چشم رندیدرهم او را بب یتا بهتر چهره دیکش

 :دیپرس

 گفت؟  یچ -

. نگاهش  دیتهران کش ینسبتا آلوده یاز هوا یقینفس عم عماد

آسمان را  یدرخشش حسابماه بود که با    یبار به گرد نیا

 روشن کرده بود. 

  یدر حقت لطف کنم. گفت اون دختر حساب خواستمیگفت م  -

. گفت با خودم فکر  یبود از دستش بد فیعاشقت بود و ح

 خوشبخت شدنته. یراه برا نیکردم بهتر

  دیزد و به طرف او چرخ هیپشت سرش تک واریرا به د سرش

 تلخ هم نبود، زهر بود، زهر خالص.  ش یهاخنده گرید

  یلیگرفته بود که از من خ  ییرها، دور من رو آدما ینیبیم  -

  ، یاون از صادق مفنگ ه؟یتو چ میزندگ ریخ دنیفهمیم شتریب

عمر   هیو پنج سال بفهمم،  ی بعد از س دی اونم از عادله. من با

 .رسهیخودم هم نم یزندگ یشعورم به اداره کردنیفکر م هیبق
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ها را حرف نیدستانش گذاشت. تا به حال ا یاش را روچانه رها

  دیبود. اصال عماد اهل درددل کردن نبود. شا   دهیاز عماد نشن

 که کارشان به درددل برسد.   دند ی دیرا نم گریهم آن قدر همد 

 قبول کرد باهات ازدواج کنه؟   یشد که نازل یچ -

عماد که ناگهان به طرفش برگشت، شرمنده شد. لبخند   سر

 دهد.  حیسوالش را توض ل یکرد دل ی زد و سع یکوچک

خوب برام جالب بود   یول ستیکه به من مربوط ن دونم یم  -

 که... 

که مختص خود   یی بود. از همان لبخندها  انهیعماد دلجو لبخند

ماد  ها که فقط ع گرش بود. البته آن زمان  تیحما تیاو و شخص

که   یاکله ی کله. عماد ب  ینبود، معروف شده بود به عماد ب 

 شان بود.  محله پناهانیتمام ب یحام

بهت   گم یم  یهرچ ی عنی کنمیدارم باهات درد و دل م  یوقت - 

  نیسوال ساده، ا هیبه خاطر  ی نداره الک ی لیمربوطه. پس دل

 .زمی... عزیاریب هیو توج حیهمه توض

خفه زمزمه کرد. انگار   ییمکث و صدا یآخرش را با کم زمیعز

گر   شی هاو گونه دی. رها اما شندیترسیکه از واکنش رها م
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گرفت. نگاهش را به ناکجا معطوف کرد تا عماد فکر کند آخر  

فرار از  یراه برا نیبهتر نیاست. ا دهیاش را نشنجمله 

 اش، بود. افتاده انیاحساسات به غل

  دیبه فکرم هم نرس ی. اون موقع حتینازل  یارفتم سراغ باب -

رو هم   یبا ازدواج ما موافقت کرد و نازل یبه اون راحت یچجور

به    کردمیهم فکر م د یاش تن بده. شامجبور کرد که به خواسته 

. از همون اول هم ساده و  که سر دخترش آوردم یاییخاطر بال

 احمق بودم. 

و   دیکش یقی. بعد آه عمستیدر سکوت به رها نگر یالحظه 

 گفت:

 هیکه بهمون دادن، چقدر گال  ی به نظرت رسول و عادله، با نون -

از  ریمون خکدوم چیبه خوردموت دادن که ه یو بدبخت

 م؟ ی دیند  مونیزندگ

پناه بردن   لیدل توانستینم یحث تکرارب نیسر تکان داد. ا رها

متعارفش باشد. عمادمرد کم آوردن به   ریمرد به خلوت غ  نیا

  دهینفس آخرش را کش  ینبود که اگر بود، دور زمان هایآسان نیا

 کرده بود.  میتسل نیبود و دور از جانش جان به جان آفر
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  یبه نگاه عماد و با لبخند رهیو خ دیباز خودش را جلو کش رها

 :دیپرس

  یتا به سوال یبافت سمونیهمه آسمون ر نیشده عماد؟ ا یچ -

و بارها راجع بهش   میدونیکه هردومون جوابش رو م  یبرس

رو تنها   نا یافتاده که آدر یدی چه اتفاق جد م؟یبحث کرد

 ؟یپشت بودم پناه آورد یگوشه نیو به ا یگذاشت

ست راستش گرفت. سرش را از مچ دست چپش را با د  عماد

ته   گرید نی. اکردیاش مبرداشت. بغض داشت خفه  وارید

  نایاگر آدر یوا گرفتند،یرا از او م نایبود. اگر آدر  شیهایبدبخت

 ! گرفتند؟یرا از او م

 !ستین نایسروش ول کن آدر -

 ه؟یسروش ک -

 . نایآدر یبابا ، ینازل یپسره، پسرعمو نیهم -

لبانش   یآمد. دستش را رو رونیلبان رها ب نیاز ب یآرام یوا

  یعماد رو یهات ینبود که از حساس  یگرفت و خشکش زد. کس

 باشد.  خبریاش، ب کرده زیعز
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 رها!  رمیمیمن م  ره،یرو بگ نایاگه... اگه آدر -

 : د یکرد و توپ  یاخم

  نیمگه به هم ؟یزنیکه م هیچه حرف نیخدا نکنه، ا -

 است؟یالک

 باز هم زهرخند زد.  عماد

  یرفته که پدر واقع ادتی. انگار استیالک نیبه هم  قایآره، دق -

.  شم یسروشه. من فقط شوهر سابق مادرش حساب م نا،یآدر

که هجده سال، دخترم   یچقدر نسبتم با دختر ینیبیم

 دوره؟  دونستمشیم

  یعماد، دستش را گرفت و با فشار زانیحال نام ریتحت تاث رها،

 به آن، دلسوزانه گفت: 

.  ی. تو بزرگش کردم یدونیمون مرو همه نیدخترته. ا نایآدر -

، محاله ولت کنه و  و قبول کرده ده یاون تو رو به عنوان پدرش د

 وقت نخواستدش! چیکه ه یبره دنبال پدر

دستان کوچک رها مانده بود و   یگرما شیعماد اما پ  حواس

از  یا. لحظهدیفهمیاش نمدلگرم کننده  یهااز حرف  یزیچ
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  یتماس گرم و دلچسب ابد نیفکرش گذشت که کاش ا

حد   نیتا ا توانستیکس نم چ یه گرید  دی! آن وقت شا شدیم

 کند.  قرارشیب

که کرده بودط شد. تا آمد   یمتوجه کار رترید  یانگار کم رها

دستانشان را عوض کرد و دو   یدست او را رها کند، عماد جا

دست او را در دست گرفت. حالت نشستنش را هم عوض کرد و  

سانت جا به   کیکه اگر  یکامال مقابل او چهار زانو نشست. طور

 .  کردیم خوردرها، بر  یزانوان عماد با پاها شدند، یجا م

  یو حت می سر خودم و زندگ ییچه بال ینازل دمیکه فهم یروز -

بود.  نایحضور آدر م یدختر خودش آورده، تنها دلگرم

که هست و محاله تنهام بذاره. دخترم نبود اما    دونستمیم

  دونستمیدوستش داشتم و دوستم داشت. م یاز هرکس شتریب

به زور با   یازلن نکهی. با امحاله که تنهام بذاره. اشتباه هم نکردم

خودم. من   شیبرگشت پ  نایودش همراش کرد، بازم آدرخ

م نابود  رو ببره، بچه نای. سروش اگه آدرستمینگران خودم ن

  نایبار بتونه خودش رو جمع و جور کنه. آدر نی. محاله اشهیم
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و من فقط نگاه   شهیچشمام آب م یداره جلو یجور نیهم

 اون وقت دور از جونش...  شه،از منم دور ب  نکهیبه ا ی. واکنمیم

  یرها حت گریداشت. حاال د یمطلوب  یکور دستانشان، گرما گره

تماس دستانشان را قطع کند.   توانستیهم نم خواستیاگر م

  تواند یکار کوچک، م نیبا هم کردیکه حس م یآن هم وقت 

 عماد بکند.  ی به حال بد روح یکمک

 زده؟  یسروش حرف -

 سر باال انداخت. عماد

 تیخودت رو اذ ینشده دار یچیچرا هنوز ه ؟ یچ پس -

 ؟ یکنیم

.  دمی رو د نا یمن، نگاه خودش و زنش به آدر  ینگفت ول یزیچ -

مخصوصا حاال   بگذره نایاز آدر یراحت نیاون مرد محاله به هم

به   یکه از عموش و نازل هیوارث تمام ثروت نا،یآدر دونهیکه م

  یجا زندگ نیبمونن و هم رانیجا مونده و قرار شده کال تو ا

 کنن.

به قسمت تول  توجهی. بشدینم نیرها گردتر از ا چشمان

 : دیعماد پرس یجمله 
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 ؟ یدونیتو از کجا م -

 خودش گفت.  -

 زد و ادامه داد: یشخندین

  ی کس گهیبا کمال وقاحت تو چشمام زل زد و گفت حاال که د -

برگشتن  یبرا یلیبشه، دل مونیزندگ شیکه مزاحم آسا ستین

اش باشه.  و بهتره کنار خانواده ضهی. مخصوصا که خانم مرمیندار

 بود؟ یمنظورش از مزاحم ک یدون یم

دستان   انینگفت. دستانش م چیانداخت و ه نییسر پا رها

را که  ی. انگار که داشت دردشدیعماد، فشرده م  یمشت شده

عماد حاال    ی. صدادادیم نیگونه تسک  نیده بود، ابه جانش افتا

که مردانه مانع   یتا شکست بغض یزی. چدیلرزیعلنا م گرید

 انفجارش شده بود، نمانده بود. 

  کردمیرو که هجده سال فکر م  ی. زن گفتیزن من رو م  -

 شهیقسم بخورم. هم  شی. حاضر بودم به پاکزن عالمه نیترپاک

و رفاه   شیآسا یبرا یبه انجام هرکار کردم یخودم رو مجاب م

  چیه  یپولدار. نازل یلیپولدار بود، خ ی نازل یم. بابازن و بچه

پول خرج کنه  غدغهد  یب تونستیبه پول من نداشت. م یازین
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. اسم من تو  دادیآزارم م نیهم نباشه و ا ی چیو فکر ه

  کرد،یم هیبه من تک دی ، باش بود. من مردش بودمشناسنامه

  نشیبود تام مفهی. وظدیکشیاگه پولم به زور به آخر ماه م  یحت

بزرگ شده.   یتیتو چه وضع ینازل دونستمیکنم. من از اول م

دونسته اصرار  ه،یکار سخت ازاشیتک نتک نیتام  دونستمیم

  دی با اومد یکردم باهاش ازدواج کنم. پس هرکار از دستم بر م 

ها رو با خودم تکرار جمله   نی. اون قدر ادادمیبراش انجام م

ربات که فقط و فقط   هیشده بودم  ام، یکردم که تا به خودم ب

کار کردم.    یچشم داشت چی. من هجده سال، بدون هکردیکار م

م راحت هام گذشتم تا زن و بچهخواسته  نیتراز خودم، از مهم

ونم فراموش ندارم. البته اگر بت یاباشن. هنوزم که هنوزه گله

  کسانمیبا خاک  یبهم گفت و چجور یی چه حرفا یکنم نازل

 کرد.

.  دیکش رونیاز دست عماد ب یاز دستانش را به آرام ی کی رها

داشت   د یهم نداشت. شا  یحس گناه  چیبود که ه بیعج

آرام   یکارش برا نیچون ا کردیکه فکر م زدیخودش را گول م

  ست،یدر کار ن یگریقصد و غرض د چیکردن عماد بوده و ه

 گفت: اطیاحت ی . با کمشودیشامل حالش نم ی پس گناه
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 ؟ یزن یحرف نم نایچرا... چرا با آدر -

.  شدینم نیخورده نگاهش کرد. چشمانش گردتر از ا کهی عماد

درشت عرق   ی هااز حالت صورتش خواند. دانه شدیوحشت را م

از   ی. دستش که مشت شد و آخ آرامدیجوش شیهاقه یشق یرو

 گفت:  یلبانش خارج شد، رها با نگران نیب

 نیسوال بود. چرا ا هینگفتم. فقط   یزیعماد؟ من که چ  یخوب -

 ؟ یکنیم تیقدر خودت رو اذ

اگه   ت کردمدردا عاد نیبه ا  گهیخوبم، خوبم، نگران نباش. د -

 . شم یم تینباشه اذ

 دگرگون ادامه داد: یحال  با

مدت داغون شده.   نیم ابگم؟ بچه ی چ نایآخه من به آدر -

  نا یآدر نیب دونمیدرست نم ی. حتکنهیباهام درست صحبت نم

رو در   تیواقع ی نازل ترسمی... م ترسمیگذشته. م یچ ی و نازل

 مورد پدرش بهش گفته باشه.

تر راحت  زیتو هم همه چ یچه بهتر! اگه گفته باشه که برا -

. بزرگ  ستین م یاون دختر لوس و ننر قد گهی د نای. آدرشهیم

ش  دغدغه نیترفرق کرده. االن بزرگ ی دفعه، کل هیشده عماد.  
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 یبرا  خوامی. به احسان گفته مستیو لباسش ن فیکفش و ک

و سفت و سخت بچسبم به درسم. بهش بگو   نمیبش گهیسال د

  فیعذاب، هم تکل نیعماد. بگو و هم خودت رو خالص کن از ا

از  یستیرو مشخص کن. تو که در هر صورت حاضر ن نایآدر

  دهیاونم محاله تو رو ول کنه و بچسبه به پدر ند ،یبگذر نایآدر

 عذاب نجات بده.  نیش. پس خودت رو از او نشناخته

 ! ؟یمطمئن -

 چشم گرد کرد.  رها

 !؟یمگه تو شک دار -

بود   ی. درمانده و خسته بود. مدت دیبه صورتش کش ی دست عماد

خارج شده و با سرعت رو به   لیبدجور از ر اشیکه قطار زندگ

  چیه کیو چند سال زحمتش،  ی . حاصل سرفتیناکجا م

جز  یزیچ چرخاندش،یدر به در بود که به هر طرف مبزرگ و 

 . شد ینم دشی عا  چیهمان ه

به   شیزد و چشم بست. صدا هیتک واریرا از پشت به د سرش

 .  دیرسیبه گوش م یسخت
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دست خود آدم بود.   ی م رها، کاش مرگ و زندگخسته یلیخ -

 و...  م یسر خط زندگ ذاشتمیبزرگ م ینقطه  هیوقت اون 

لبان او نشست،  یرو ینه چندان آرام یرها که با ضربه دست

از اشک رها،   سیخفه و چشمانش باز شد. صورت خ  شیصدا

نفر را داشت که دوستش   ک ی. هنوز هم کردیدلش را گرم م 

 ... شی هاو نقص هایداشته باشد با وجود تمام بد

 ؟یا. خسته یراجع به مرگ و رفتن حرف بزن یحق ندار گهی د -

در کن. قول   یبخواب، خستگ ری. دو روز تخت بگیحق دار

. حق  یاریکم ب یحق ندار یکس مزاحمت نشه ول چیه  دمیم

  دنی. هر وقت، هرجا، هر لحظه که دلت بری درمونده بش یندار

.  اریب ادتیرو  نایآدر ونیگر یرو خواست، چشما ایدن نیاز ا

کس    چیه گهید  ایدن نیاون دختر تو ا ،ی که اگه نباش  اریب ادتی

که بهت داره رو تو ذهنت تصور   ی رو نداره. احسان و اعتماد

  ییکن. احسان هرچقدر هم هارت و پورت کنه، بازم الگوش دا

عماد...    یاریکم ب ی. حق ندارخورهیعمادشه و به سرت قسم م

 ... ی حق ندار
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  یهیچند ثان نیاز درد و غصه نبود. تا هم یخبر جیه  گرید حاال

دور  واریدست به د زد،یقبل، قدرتش را داشت که از جا برخ

راه برود   وارید یرو ی خودش را باال بکشد. کم رد،یپشت بام بگ

 بلغزد و بعد...  یسهو ای  یجا عمد کی ش یو بعد پا

ساختمان  کیاز  دنیپر دی د یم د یبا خدا بود. با گریبعدش د  

  نشیرقم خواهد زد. بهتر شیبرا یهشت طبقه، چه سرنوشت

  نشیو بدتر ستدیبود که تنش خرد شود و نفسش با  نیا

باشد. سر تکان داد و به همان   یابد ینقص عضو توانستیم

که ناجوانمردانه از    ییبایز ی. به همان لحظهلحظه برگشت 

.  بردیصورت غرق اشک رها و التماس لبانش، لذت م دنید

 رید نقدریزن را دوست داشت؟ چرا ا نیحد ا نیچرا تا ا یراست

 عشقش به او را درک کرده بود؟ چرا...؟

و بازوان رها را در دست گرفت.   دیخودش را جلو کش یکم 

که او را داشت و نداشت،   یسال  کیتمام آن  یامشب به اندازه

 لمس کردنش را در آورده بود. یعقده

 ؟ یتو چ -

 ادامه داد: د،یاش چرخچهره یرو یرها که سوال چشمان
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عماد... با   ه؟یو احسان رو ول کن. حرف دل خودت چ نایآدر -

که خودش تا آخر   ییا یبا وجود کثافت کار  اش،ی وجود تمام بد

که بهت کرده و   یانتیعمر به خاطرش شرمنده است، با وجود خ

 ته؟یزندگ یبرات کجا نه،ییبه خاطرش پا استیدن ا یسرش تا دن

که   ییبا همون چند امضا ایداره   تیتو زندگ ییاصال... اصال جا

 خط خورد؟  تیاز زندگ شهیهم یبرا ،یزد

رها   دانستیمهم. اگر م  یل یخ یلیسوالش مهم بود. خ جواب

قائل است، عمر   اشیدر زندگ  ی گاهیجا  شیهنوز هم برا

 بود!  نیا ریکه اگر غ  یبود، وا نیا ریو اگر غ  گرفتیم دانیجاو

دوستش    دیفکرش را هم بکند. رها با  خواستینم یحت 

  اشیکه در زندگ   ییهایو سخت ها یتمام بد  یبه جا داشت،یم

بود. تنها و تنها گوشه چشم و بخشش رها را از خدا   دهیکش

 ... ی. واشدیاش استجابت ماگر خواسته  یخواسته بود و وا

زده بودند   رونیب آمده بودند.  رونیبود که از خانه ب یساعت  مین

را با هم تجربه کنند اما انگار   نیریش یخودش خلوت الیتا به خ

 لیکه داخل اتومب یاداشت. از همان لحظه  یگرینظر د نایآدر

  رونیسمت خودش به ب یشده بود، نگاهش از پنجره ریجا گ
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. خودش هم هرچه زور بودخرج او نکرده  ینگاه  م ین یبود و حت

کرد    فیجمله و کلمه پشت هم رد یگشود، هزد، هر بار دهان 

  نکهی. نه اآمدیاما چفت دهانش باز نشد که نشد. حرفش نم

گفتن نداشته باشد، نه، آن قدر حرف و سوژه و   یبرا یحرف

از کجا شروع کند   دانستیکه نم   رفتیاتفاق در سرش رژه م

 بهتر است. 

  .کردیکنار دستش را م یمراعات حال دختر شکننده دی با 

حساس شده بود. حساس و شکننده.   ی ادیروزها ز نیدخترک، ا

به او قبوالند وجودش  شدیبود که سخت م دهیرس یابه نقطه

 است. انشیاطراف یبرا یچه نعمت

نفسش را   د،یچیپ  لیاتومب نی تلفن همراهش که در کاب یصدا

  چیه ی انداخت. ب نایبه آدر ی نگاه م یفوت کرد. ن رونیبه ب

 نگاهش را به  یالعملعکس

را باال   یدوخته بود و انگار اصال حضور نداشت. گوش رونیب

اش روشن و صفحه  یبه نام سپهر که رو  یگرفت و نگاه

داشت وگرنه محال    یانداخت. مطمئنا کار مهم شد، یخاموش م
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را  یموقع مزاحم شود. تماس را برقرار کرد. هنوز گوش نیبود ا

 .دیبلندش را شن یبود که صدا درست کنار گوشش نگرفته

 کردم.  داشیکردم داداش. آخرش پ   داشیپ  -

  گرید  کباری دی سخت بود. با  شیها دهیکرد. باور شن زیت گوش

  اشیتا واقعا حال  دادیم حیتوض یو او درست و حساب  دیپرسیم

 : دیرا کنار بزرگراه کشاند و پرس لیاست. اتومب دهیشود چه شن

 ؟یکرد دایرو پ  یک  ؟ یگیم  یدار یچ -

تا با   ایپدر رو. خودت رو برسون داداش. ب یسامان ب  نیهم -

 کف دستش.   میهم حقش رو بذار

. هنوز هم حواسش آنجا نبود اما  ستینگر نایبه آدر  دوباره

که مطمئنا   یموضوع  یحرف زدن درباره یبرا دادیم حیترج

  یحت نایخارج شود. آدر لیجالب نبود، از اتومب ادیز نایآدر یبرا

که در را نه چندان آرام بست، تکان نخورد. دندان   یوقت

خدا   ییسوخت که گو یکرد و دلش به حال سامان یاقروچه 

به چنگ او افتاده بود. االن   یهم دوستش نداشت. بد موقع  ادیز

  ی از مردانگ یحت ا یکند  زانش یآو شیاز موها توانستیم

و   یمرتکب نشده بود، تمام سرزندگ  یتی. او کم جنا ندازدشیب
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خودش   یبود و داشت برا ده ی دختر عماد را دزد ی شوق زندگ

 .دیچرخیراست راست م

  داشیکجا پ   نمیبگو بب یشده سپهر؟ درست و حساب  یچ -

 ؟یکرد

. براش  ا یاالن تو به کجاش کار نداشته باش، فقط زودتر ب -

 باب کتک زدن و انتقام گرفتنه. ی عنیمکان هم جور کردم. 

 کجا هست حاال؟   ؟یجد -

 پدر خانم شهاب!  ی الیو -

نشده واسه اون بدبخت هم   یچیه یخوایم  ؟یکنیم یشوخ -

 ؟یدردسر درست کن

. تو من ی شد پا ینباش. هرچ یچیتو نگران ه ؟یدردسر چ -

 فقط زودتر خودت رو برسون. 

ممکن بود    یعنینظر گرفت.   ریرا ز نا یو باز آدر دیخعقب چر به

در نظر گرفته بودند، حال   شیکه برا یهیسامان و تنب دنی با د

و  دیآن را به جان خر سکیاو هم بهتر شود؟ حماقت بود اما ر 

 . را قطع کرد یگوش 《رو بران بفرست آدرس》با گفتن 
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تر از نگاهش نکرد. فکرش مشغول ر،یدر تمام طول مس نایآدر

  دیکردنشان و برخورد عماد باشد. با  ریآن بود که نگران د

. بستیم نایامشب و در حضور آدر نیسامان را هم یپرونده

 . شدیاو هم م  یحال بد روح یبه بهبود یکمک  دیشا

  ییالیبزرگ و یرا در محوطه  لیساعت بعد، اتومب کیاز  کمتر

  نا یکه سپهر آدرسش را فرستاده بود، پارک کرد. به طرف آدر

 یبرگشت. او هنوز هم غرق فکر بود. اگر حرکت آرام قفسه 

 . کشدیدور از جانش، نفس هم نم یکردینبود، فکر م اشنه یس

 ؟ یشیم  ادهیجان، پ  نایآدر -

و مبهوت  جی. گدیخورد و به طرفش چرخ یتکان سخت نایآدر

اشاره  لیاتومب رونیزد و با سر به ب ید مهربانبود. احسان لبخن

 کرد.

  می گردیبعد برم م،یدار کیکار کوچ هی نجای. ازمیشو عز ادهی پ  -

 خونه. 

رنگش واضح بود. لبخندش را   دنیچشم چرخاند. پر نایآدر

 کرد او را آرام کند.  ی و سع دیعمق بخش
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الهه است.  یبابا یالیو نجایشهاب و الهه و سپهر هم هستن. ا -

 خونه.  میگردیبعد برم  م،یساعت دور هم باش هی

لحظه بر زبانش   نیها چرا در انام آن دانستیهم نم خودش

نام   دنیبا شن نایآدر یحس کرد رنگ و رو نکهیشد. از ا یجار

هم در    ناینگرفت اما آدر یبرگشت، حس خوب ی دوستانش، کم

  نایشته باشد. آدرنبود که از او انتظار مالحظه کردن دا یتیوضع

 داد و تنها دو کلمه به زبان آورد.  اشیابه لبان قلوه ی تکان

 بابا عماد...  -

 . گهیشو د ادهی. پدمینگران نباش، بهش خبر م -

مطمئن نبود. دلش کنج اتاق خودش را   ادیهنوز هم ز نایآدر

به آن راه نداشت اما   یکس  چیکه ه یو خلوت خواستیم

تا   دادیدل به دل او م د یشکستن دل احسان هم کار او نبود. با

 . رندیآرامش بگ شانیهردو

  کبار،ی. هرچند قدم  داشتیو نامتعادل برم نیرا سنگ ش یهاقدم

  یها. حساب خندهانداختیو به پشت سرش نگاه م گشتیبرم

که    . مشخص بودرفتیمهربان احسان داشت از دستش در م

که به   یکار او را آرام کند اما خبر از آشوب نیدارد با ا یسع
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.  خواستیدلش خلوت خودش را م نداشت. انداخت،یجانش م 

منتظرش   شهیکه هم  یکتاب یهمان اتاق کوچک و ساده با کوه

بود. قول داده بود عماد را سر افراز کند. کنکور امسال را از 

 ها داشت. سال بعد برنامه یاما برا انگاشتیدست داده م 

 . یخوش اومد زم،یسالم عز -

پنهان کردن  یکه الهه برا  دیو عقب جه دیاز جا پر یجور 

به لبانش    یدندان برد. احسان هم دست ریلبخندش، لبش را ز

نداشت.   یفیاما تعر نایرا نرنجاند. حال آدر نایدرتا آ دیکش

تعلل   یآن را با کم ی و دستش وقت د یلرزیبه وضوح م شیصدا

هم محسوب    مانگشتان الهه سراند. هوا سرد که نبود، گر نیب

 بود.  یاو زمستان یحال و هوا یول  شدیم

 الهه خانم هم سر پاست. زم،یبرو تو عز -

لرزانش را حرکت داد. اگر زمان   یهاتکان داد و قدم یسر

بود و حال و حوصله اش را داشت بدون توجه به حضور   یگرید

  کردیذوق م  ش،ی روبرو ییبایعظمت و ز  دنیالهه و احسان، از د

اما   گذراند یرا از نظر م الی و گوشه و کنار ساختمان بزرگ و

 ودند. ب هاش را کشتها بود حال و حوصله که مدت فیح
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بود و   ال یبزرگ و  ییرایپذ یگوشه ینگاهش به مبلمان راحت 

ها  ها. هنوز به آناز آن  ی کی یدرست رو ش، یها هدف قدم

  م ین یها. سپهر و شهاب از پلهدیشن ییپا  یبود که صدا دهینرس

را   شانی. صداآمدندیم نییسمت چپ ساختمان پا یارهیدا

 معلوم بود.  شانی هااما تکان خوردن لب دیشنینم

سپهر، نشان از  یشده دی کل یهارنگ سرخ شهاب و دندان 

  شهیشان داشت. سپهر مثل همنه چندان دوستانه یمکالمه

به   یراهنیبا پ  یاسورمه  نیخوش پوش و مرتب بود.  شلوار ج

  یهانیاش را کامل کرده بود. آستمردانه پیروشن، ت یرنگ آب

  یعال  زیچ مهتا زده بود. ه یکم شهیرا هم به عادت هم راهنیپ 

 خواستی. م شد یاش، نمبود اگر متوجه انگشتان پانسمان شده

که   یبپرسد. سر باال گرفت و نگاهش به زخم زشت یسوال

راستش را شکافته بود، افتاد. قفل دهانش بسته  یابرو یگوشه 

 شد. 

  گرید  کردیدر هم گره خورد که حس م یفکش جور عضالت

خانه و   نیاز ا یخوش یهم ندارد. بو دنیتوان نفس کش یحت

هرچه زودتر از مهلکه    دی . بادیرسیها به مشامش نمآدم
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که حاال با   یتوجه به سپهر  ی و ب دی. به عقب چرخختیگریم

 ،رفته بود اشیشگیاو و احسان در قالب شوخ و شنگ هم دنید

 : دیرو به احسان نال

 . م یاحسان، تو رو خدا بر م یبر -

رو   گهیها همد خانم، بعد مدت نایآدر یبر یخوایکجا م -

قرار   شه،یو دلت واسه ما تنگ نم ی معرفتیحاال تو ب  م،یدید

 بابا!  می! دلتنگمیگرفته باش  ادی ما هم  ستین

نبض  اشقه ی. شقدیگردن احسان را ند یو رگ ورم کرده گفت

بر دهان سامان بود،   یمشت دنیاالن تنها فکرش کوب زد،یم

آرام   یبرا نکهی. ادادیبه سپهر م یجواب محکم دی وگرنه با

 اغماض نداشت.  یجا د، یرا بگو یهر چرند نا،یکردن آدر

 . گهید دینی. بشنیها. خوش اومدسالم بچه -

 یسپهر را ماله کش یبود که باز هم داشت سبک سر شهاب

هم به   ینه چندان آرام ی. از کنار سپهر گذشت و ضربه کردیم

 نداشت.   یف ی. حال او هم تعردیاو کوب یپهلو

بتواند سپهر  د یراه و روش متوسل شده بود تا شا کیهزار و  به

  آوردن شنهادیو پ  گرفتیرا آرام کند. اگر الهه زبان به کام م 
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اش محال بود او و خانواده داد،یرا نم اشیپدر یالیسامان به و 

سپهر   یکارها یبه کل رو توانستینم  یکند. از طرف ریرا درگ

  یتیکه آن دو در موقع دانستیکند. م یو احسان چشم پوش

قصد   ی سرپوش بگذارند. کس رتشانیغ  یکه بتوانن رو ستندین

بر   ی به ناموسشان را داشت و بهشان حساب یدست دراز

 . کردند یم  شیرها  یاگر بدون گوش مال خوردیم

اتفاقات بد و   یبتواند جلو  دیکنارشان باشد تا شا دادیم حیترج 

. هرچه در گوش سپهر خوانده بود که قبل از  ردیبدتر را بگ

  ده یدهند، فا  سیپل لیسامان را تحو نا،یاحسان و آدر دنیرس

جلودار او و   یبود. کس دهی نداشت. سپهر ترمز برنداشت که 

 دیام شتریب احسانمورد به   نی. در اشدینم  رتشیتعصب و غ 

 تر بود. و آرام تریداشت. او منطق

 سپهر؟ یکرد کاریچ -

شان  لرزان و آرام بود اما باز هم به گوش همه نایآدر یصدا

گوشش به صدا در آمده بود. هنوز   خی. زنگ خطر، بدیرسیم

همان شب نحس   مارستان،یب یپسر در محوطه  نیا یادهایفر
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انتقام  ری. سپهر محال بود از خشدیدر گوشش تکرار م ،یطوالن

 از سامان گذشته باشد. 

 بکنم؟  خواستمیم کاریچ زم، یعز یچیه  - 

و آن را فشرد.   د یدستش را محکم پشت گردنش کوب احسان

خودش  زمیرا عز شینایآدر دی که نبا دیفهمیپسر نم نیچرا ا

و جان و عمر احسان بود. سپهر   زیفقط و فقط عز نایبداند؟ آدر

  یبود. اگر رو اشی روزیسرمست پ  یادیاما انگار امشب ز

باشد،   ودشبه حال خ دادندیو اجازه م رفتندیاعصابش راه نم

شد.  عمرش با  یهاشب نیتراز قشنگ یکی توانستیامشب م

و شلوارش  راهنیپ  یبه او انداخت. رو  یینگاه از سر تا پا  نایآدر

  یکه اگر کم  ییها. لکهکوچک به جا مانده بود یهاهم لکه

 خون بودنشان کامال معلوم و مشخص بود.  ،یکردیدقت م

سر و وضع   دنیانگار حاال و با د باز هم جلوتر رفت. نایآدر

که   شناختیجان گرفته بود. آن قدر او را م شیسپهر، پاها

سامان گذشته باشد. دستش که بند   ریبداند محال است از خ

شد، نگاه او هم به رگ در حال انفجار گردن احسان  راهنیپ 



 

1416 
 

را   بانشیگر که ی بار غبرت ریز  شدیداشت خفه م  قشیافتاد. رف

 گرفته بود.

آخرش کار  رو لباست؟ هیها چلکه نیسپهر؟ ا یکرد کاریچ _

 ! شیآره کشت ش؟یآره؟ کشت یخودت رو کرد

تمام   ش،یعالوه بر صدا گری . حاال دختیریو اشک م گفتیم

. اگر ترس از برخورد احسان نبود، سپهر د یلرزیتنش هم م

  یتا مبادا گزند کردیاز خواهرش حلقه م زتریدست دور تن عز

 به او بخورد.

اش گره کرده ی هاشدند. دست نایهم متوجه حال بد آدر هیبق 

احسان خودش را جلو   خورد،یکه به سر و صورت سپهر م

مند شده  انداخت و دستانش را گرفت. دخترک به شدت قدرت

کارش را کرده و    یمهارش کرد. انگار فشار عصب شد یبود. نم

  بلند  یبود.کلنجارشان با صدا ختهیزور شده و به دستانش ر

سه مرد   یدهیدوم قطع شد. نگره ترس یاز طبقه  یزیافتادن چ

بود که به خودش آمد. قدم   ینفر نیدر گره خورد. سپهر اول

باز شد. به عقب   راهنشیاز پ   نا یعقب گذاشت و گره دستان آدر

 بلند دوتا   یهاها را با گامو پله دیچرخ
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. احسان بازوان دندیکرد. شهاب و الهه هم پشت سرش دو یط

 : دیبه او داد و با مالطفت پرس ی را گرفت. تکان دهیترس ینایدرآ

 زم؟یعز  یخوب -

آن   یباال یطبقه  یحوال  ییاما آنجا نبود. فکرش جا نایآدر

 . کردیم ریس بایعمارت ز

 شد؟  یچ -

 کرد محکم باشد.  ی سر باال انداخت و سع احسان

ها از  . بچهمیما بر ست،ی. اگر حالت خوب نستین یزیچ -

 . انیکارا برم یعهده

 م؟یدار کاریچ نجایما ا ؟یچه کار -

که او را کنار نزند و خودش را به آن نامرد   کندیجان م احسان

در صدد   شتریب د، ید یرا م نایحال بد آدر شترینرساند. هرچه ب

 . سر باال انداخت.آمدیانتقام بر م

.  میها دور هم باشکه با بچه  نجایا می . اومدمیندار  یکار خاص -

 . میگردیبر م  یشیم تیاگه اذ
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  نجایبلند مشاجره، بسته شد. ا یبا صدا نا یآدر یباز شده دهان

که مطمئنا به او و   ییخوش نبود. خبرها ادیبود که ز ییخبرها

چند   نیا یندهیآ دادیاجازه م د ی. نباشدیمربوط م اشیزندگ

 نفر، به خاطر اشتباه او خراب شود.

  دیترسیکرد. م  دنیاز احسان فاصله گرفت و شروع به دو 

  ی. حاضر بود همه را فداآمدیاحسان مانعش شود. از او بر م

وجدان نشده   یبکند اما هنوز آنقدر ب نایآدر یآرامش ساختگ

 چند نفر ببندد.   نیدرخشان ا یندهیآ یبود که چشم رو

بلند    یهات بود. احسان هم پشت سرش با قدمدرس حدسش

 یبرا  داشتند،یگام بر م یبا چه قدرت شی پاها نکهی. اآمدیم

قبل مثل   قهیچند دق نیکه تا هم  ییبود. او بیخودش هم عج

و کم مانده بود خودش را خراب   دیلرزیم  ده،یترس یاجوجه 

 . د یدویپا م  زیت یکند، حاال داشت مانند غزال

نفر   کیسر و صداها اوج گرفت.   د،یدوم که رس یبه طبقه 

  کیو  دیکوبیمشت م  ی کی خواند،یبلند رجز م یداشت با صدا

 توانستیزنانه که م  یاه یگر ی. صداکردینفر فقط آه و ناله م 

شهاب،   یهاهم در کنار عز و جز کردنمتعلق به الهه باشد  
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در   شیبرا هنوزکه   شدیم یوحشتناک  شینما ینه یزم یقیموس

.  دیها، احسان هم به او رسپله  یحد صدا و نوا مانده بود. باال

 برگردد.  توانستیخودش هم نم گریشده بود. حاال د رید

که   ی. از کارترساندشیمرد، م کیدردناک  یهاناله یصدا

که به سرشان شده باشد،   یممکن بود سپهر کرده باشد و خاک 

  یرد و بدل شد. صدا از اتاق آخر انتها نشانیب  ی. نگاهدیترسیم

  ی و فرش دیسف یوارهایبلند با د یراهرو کی. آمدیراهرو م

 . سمت چپ راهرو قرار داشت.یالک

 شیهم، آرام آرام پ  ی. شانه به شانهرفتندیتند نم گرید

 . دند یخریموجود را به جان م ی و صداها رفتندیم

من که   ؟یدستور گرفت  یبگو از ک شعور،یحرف بزن ب -

. پس مثل آدم حرف  یستین  ایگه خور نیخودت آدم ا دونمیم

 .زمیجا خونت رو بر نیهم نکهیبزن قبل ا

.  دیرسیمشت و لگد هم به گوش م  یو صدا زدیداد م سپهر

  یهمان پسر گستاخ ش، ی هاباور کند مخاطب حرف خواستینم

اتاق که   یمرگ ترسانده بود. روبرو یاست که او را تا پا

بود با   یبرد. اتاق نه چندان کوچک ی به عمق فاجعه پ   ستادند،یا
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که حاال برگشته و مشخص  یاخانهو کتاب ی تخت و صندل کی

 قبل بوده است. قهیوحشتناک چند دق یبود صاحب صدا

 چه خبره؟ نجایا -

جان و   یب یبهتر از او نداشت. صدا یاحسان هم حال  انگار

بلند شد.   نیزم ی. سپهر از روگفتیرا م نیمتعجبش که ا

 گفت: یتکاند. با لحن سرخوش یشیرا نما  شیها خاک لباس

. شما  دمیخرمگس رو مشت و مال م هی. دارم قیرف ی سالمت -

  یعصب زنهیم غیج ن،یهه خانم رو هم ببرال نی. انییپا نیبر

قلنجش، پک و پوزش رو   یبزنم به جا ی. ممکنه اشتباهشمیم

 بشکنم!

از نفرت   نا،یبر لب نشاند. تن آدر یامسخره یو خنده گفت

. دست به چهارچوب در  دی پشت چشمان سپهر لرز دهیخواب

.  دیکش یگرفت و قدم جلو گذاشت. از کنار بدن سپهر سرک

. چند قدم  شدینم  دهیمردانه د یجفت پا کیبه جز  یزیچ

جلو گذاشت و از کنار سپهر گذشت. دستان سپهر دور   گرید

.  دیکشیو بلند م یعصب ی هاگره شده بود و نفس رشکم

  کرد یزانو زده بود و داشت به سامان کمک م نیزم یشهاب رو
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  دیکش  یبلند نیاز ترس ه دی . صورت سامان را که د ندیتا بنش

  یرو یسالم یدهانش گذاشت. جا یو دستش را روو د

 بود. یصورتش نمانده بود. تمام صورتش خون خال

 ن؟ یکرد کارشیچ -

احسان،  یسر باال گرفت و در جواب لحن پر از شگفت شهاب

 : دیغر

  یمشت و لگد انگار ریگرفتدش ز یجور هیآقا بپرس.  نیاز ا -

 بکشدش. خوادیم

  نجایا مشیآورد یبکشمش! فکر کرد خوامیکه م  یپس چ -

 ؟ یهواخور

خودش را به سپهر رساند.   یسامان را رها کرد و با جست شهاب،

 بود. د یبودن از او بع یهمه عصب نیا

شهر هرته؟ زنگ بزن  ی! فکر کردشیبکش یکنیتو غلط م -

تن لشش رو ببرن. واسه خودت و ما هم دردسر    انیب سیپل

 درست نکن.  

 هه، پس بگو آقا دلش واسه خودش سوخته! -
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  دی جد ی. کارهادیرا چسب اشقهیو  دیخودش را باال کش شهاب

بود اما االن   دیآرامش بع تی که از او و شخص یی . کارهاکردیم

که سپهر داشت سر   یینبود. ترس بال  دهایوقت فکر کردن به بع

به او  شتریآرامش ب یاجازه آورد،یم اشیخودش و جوان

 . دادینم

  هی دن؟ یبهت مدال م شیاگه بکش یآخه احمق، فکر کرد -

قاتالست؟   هیاز ما شب یکیکدوم  یافهیآدما بنداز. ق نینگاه به ا

چوب حراج به  ینجوریکه ا م یبوته به عمل اومد  ریکدوممون ز

 رنمون،یاگه بگ یفکرش رو کرد  ؟یزنیم تمونیآبرو و شخص

  یبه چه جرم یبگ یخوایم  اد؟ یهامون مسر خانواده ییچه بال

 ش؟یکشت

ها را جدا  زد و آن اشقه یاو از  زانیدستان آو ریز یدست سپهر

 کرد.

به  خواستیآشغال بود که م وونیح هیبگم  خوامیم  -

 ناموسمون تجاوز کنه.

 گفت:  انهیصلح جو یو باال کرد و با لحن نییسر پا شهاب
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قراره بهت مدال طال    یکنیفکر م   یآره، آره حق با توئه. ول  -

و اعدام. اون   ییآبرویزندون و حبس و ب  شهیبدن؟ تهش م

  ،یجر بده؟ دِ آخه مرد ناحساب  قهیقراره واسه ناموست  ی وقت ک

. فکر بابات رو  یتا ناموست رو سر بلند نگه دار  یخودت باش د یبا

 . ایسپهر. کوتاه ب گهی د ای بکوتاه  ؟یفکر خواهرات رو چ ؟یکرد

بزند. حاضر   هیگر ریاش، زبه خواسته  دنیرس یمانده بود برا کم

شود. رنگ   اده یپ  طانیبکند تا سپهر از خر ش  یبود هرکار

  د،یبرگشت و  ورم رگ گردنش خواب  یسپهر کهذکم یچهره 

. بازوان او را در دست گرفت و  شودیمتوجه شد دارد موفق م

.  گرفتیسر باال م دینگاه کردن به چشمانش با  ی. برافشرد

 قد بلند شده بود. یادیسپهر امشب ز

  ست؟یسپهر، مگه هدفت آرامش ناموست ن گهی د ا یکوتاه ب -

نگاه بهشون بنداز.  هیوب خ ناست؟یالهه و آدر ریمگه ناموست غ 

با   ؟یآرومشون کن ینجوری! تو قراره اانیتو چه حال نیبب

داداشم.   کنهیدختر داره سکته م نیلرزوندن تن و بدنشون؟ ا

 ... ا ی. کوتاه بگهی د ای کوتاه ب
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کلمه،   یواقع  ی. به معناشدیم تررانیتر و وآزرده یه لحنش

  جانیتمام عمرش ه یکم آورده بود. امروز و امشب به اندازه

وقت تکرار    چیه گرید  کردیکه آرزو م  یجانیتجربه کرده بود. ه

 نشود.

و الهه   نایآدر یاش روسپهر که سر چرخاند و نگاه درمانده 

او را  خواستیدلش نم چیخارج شد. ه شیاز گلو یآه د،یچرخ

  ماند، یمحکم م   دی. سپهر باندیبب رانیحد خراب و و نیتا ا

 عمرش.  یهادرست مثل تمام سال

به خودش داد و شهاب را کنار زد. مقابل   ی باالخره تکان سپهر

. چشم بست و آب دهانش را با صدا  ستادیا نایاحسان و آدر

چشماتش   انیگرداب بزرگ م  کیقورت داد. چشم که باز کرد 

 .  دیبلعیرا م اشی. انگار داشت مردانگشد یم  دهید

 ؟ یتو هم با شهاب موافق -

که    ی. با شهاب موافق نبود. با حالچرخاند یچشم احسان

االن به جان   نیهم دادیم  حیبود، ترج  دهید نایامشب از آدر

 یسوال بزرگ تو کیساقطش کند اما  یو از هست  فتدیسامان ب
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را   شانندهی. سامان ارزش نابود شدن آدادیمغزش جوالن م

 داشت؟

سر   یباال ده، یبا چشمان گشاد و ترس نا یدوباره نگاه کرد. آدر 

صحنه در  نیا دنی. مطمئنا ددیلرزیبود و م ستاده یسامان ا

 رونینداشت. نفسش را به ب ی خوب ریاو، تاث یشکننده یه یروح

 فوت کرد.

 شه؟  یحل م یزیبا کشتنش چ -

 زد و سر باال انداخت. یزهرخند سپهر

ذره هم   هیکنم،  شکه یت کهیاگه ت یکه حت نهینه، مشکل ا -

 .شهیدلم خنک نم

 ! شدنت رو هم نداره ی ارزش عصبان وونیح نیپس ولش کن. ا -

 و سر تکان داد.  ستیبه سامان نگر ظیبا غ  سپهر

 هی  دیندارم، فقط با  یمنم حرف دیتون موافقباشه، اگه همه -

 بهش بدم.   یحساب  یگوش مال
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از قبل خودش را به سامان رساند.   دتری به مراتب شد یخشم با

بلند کرد   نیرا از زم جانشیرا از پشت گرفت و تن ب  راهنشیپ 

 و چند قدم دنبال خودش کشاند. 

 زانو بزن! _

  ی. زانودیشان چرختکتک یچهره یسامان رو یدهیترس نگاه 

دستورش   یفت، ناچار به اجرارا هدف گر ش یسپهر که پشت پا

 به عقب برداشت. یقدم   نایشد. آدر

لحظه دچارش بود، ترسناک   نیکه در ا یپسر، باوجود عجز نیا

 . زد یم یو وحش

 بود؟ یتون چبده نقشه ح یمون توضخوب درست به همه  _

. قرار  مینداشت یاگفتم که، به خدا نقشه  ؟یچ ینقشه... نقشه _

 بترسونمش... فقط  بود فقط...

 ! ؟یرفت یکارهمه جور کثافت یقرار بود بترسونش و تا پا _

رو   یشانیحواسش از رگ پ  شد ینم  لیخوب نبود اما دل حالش

 به انفجار احسان، پرت شود. 
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زبانم   یکردیکه گمان م دراندیو گلو م  دیکشیم  ادیفر یجور 

 الل رو به سکته است.

 وون؟یح یبر ش یقرار بود تا کجا پ _

  ش یکرد. چرا رها یرا انار شیهاواضح سپهر، گونه لسوا

اشک   ییآبرویب نیتا در خلوت خودش آنقدر بر ا کردند ینم

 رد؟یکه بم زدیبر

 بسه... بسه...  _

را   شیصدا یکه کس صدایقدر آرام و باما آن دی نالیم

 .دیشنینم

  ن؟یهست یوحسابحال درست هی یهیها، پابچه گمیم _

. سپهر را خوب دیلحظه، رنگ از رخ شهاب و احسان پر در

  شدیکه م  یو بست نداشت. عصب . دهانش چفتشناختندیم

 .  شدیم  میاوضاع به شدت وخ

قرار است چه  نندیدو نفرشان به لبان او زل زده بودند تا بب هر

 . زدیبر رونیاز آن ب یچرت
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  پشیبه شهرام؟ بهش بگو با اک یزنگ بزن  یتونیاحسان م _

 . ادیب

  یاش نمود خارجرا به هم فشرد تا خنده شی هالب  احسان

 بود. یپسر استاد به راه انداختن جنگ روان ن ینداشته باشد. ا

 مرموزانه گفت: ،یگوش سامان برد و با چشمک ریسر ز سپهر

رو   پشیشهرام و اک شهی. مگه مادتهی حتما  ادته؟یشهرام رو  _

هم نگران نباش.   ستین ادتیالبته اگه  ؟ی کرده باش فراموش

 . ارمیم ادتیخودم االن 

  نی. تازه داشت از ادیبلند کرد و دستانش را به هم کوب سر

 . آمد یخوشش م ش، ینما

خورده.  پشیت به تن شهرام و اکتنه  بارهیفکر کنم ترم سه،  _

شون زن و مرد و شهرام و بهرام نداره، کال  واسه یدونیخوب م

  ی و پشم داشته باش شیدو من ر ا ی یبپوش ی فاز دارن! گون هی

 ... ستیهم مهم ن

 اش کرد.حواله  یگردن چرخاند و باز چشمک یرا رو سرش

 ! دنیرو م بتیترت ادیازت برنم یکار ننیبب _



 

1429 
 

سپهر  نکهیزد. ا شیاش صداشده د یکل یهادندان یاز ال شهاب،

بر زبان   خواست،یهر چه م نا،یبدون توجه به حضور الهه و آدر

 گران آمد.  شیبرا  راند،یم

 رو گفتم...  ی... من... من که همه چ؟یشه... شهرام واسه چ _

گذاشت.    شیشانه ها  ی. دست رودیکامل به طرفش چرخ سپهر

جمالتش خودش باشد   یبرد که شنونده نییسرش را آنقدر پا

 و سامان.

 یوگرنه خودم جور  نجانی احسان و شهاب ا یشانس آورد _

 !یراه بر یماه نتون  هیکه تا  دادمیرو م بتیترت

قدر خشم پشت کلماتش جا خوش کرده بود  نداشت، آن یشوخ

ممکن بود    ییهر بال  آورد،یم  ریکه مطمئنا اگر او را تنها گ

 .اوردیسرش ب

 ! االیو بگو گه خوردم!  فتیپاش بحاال به دست و   _

سامان را در دست گرفته بود و سرش را تکان  یموها سپهر،

  یها را که با ضرب رها کرد و سرش، کنار پاها. آنداد یتکان م

تر رفت. جانش  زد و عقب  یفرود آمد، دخترک جهش نایآدر

 آمد.  ی لحظات باال م نیو ترس ا جانیداشت از ه
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 :  دیاحسان نال نیچرخاند و رو به نگاه آتش چشم

 ... ترسمی... من... من ممیتوروخدا... توروخدا بر _

  یبرا دادی. داشت جان م شدیتر از آن نماحسان، مهربان نگاه 

 چکیجلو گذاشت و دستانش پ  ی. قدمشینایترس چشمان آدر

باال آمد   یلبانش جور یبود اما گوشه  یتن دخترک شد. نامرد

به او پناه   اشدهیپنهانش کند. دخترک ترس توانستیکه نم

 آورده بود. 

 ... نجامینترس قربونت برم، من ا زم،یجانم عز _

فاجعه به وقوع   کیداشت  نجایبود! ا ی نترسد. مگر الک شدینم

 قتل!  یف یبه کث دیشا یا. فاجعهوستیپ یم

به    شیدستانش گرفته بود و تند تند با کف پا  نیرا ب سرش

  نیاز کنار ا شدی. اوضاع اصال خوب نبود. نه مزدیضربه م نیزم

ها پر  به آن شدیگذشت و نه م یواکنش چیه  یاتفاقات افتاده ب

شان  آن لحظه  یحال و هوا  ت یو بال داد. کالف سردرگم، حکا

سر باال گرفت   آمد،یم ها که از سمت پله  ییها قدم یبود. با صدا

بود.    شیهانیآست یکه مشغول باز کردن تا د یو شهاب را د
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. مشخص بود که او هم  ختیریم شیاز سر و رو یخستگ

 گرفتار گره کور اتفاقات شده است. 

 حالش چطوره؟ -

 پاسخ داد: یشخندیباال انداخت و با ن شانه

. فقط شانس  چطور باشه؟ آش و الشش کرده یخوایم  -

بدجور زده باشدش و   ترسمیهاش نشکسته. مدنده میآورد

 بکشه. یداخل یزیکارش به خونر

. زدم که مثل  ادیخوب بکشه، به جهنم. نزدم که خوشش ب -

 . بال بال بزنه و جون بده صفتشیخود ب

که در دست داشت،  یابا حوله  شی گرفتن نم موها نیح شپهر

به صورتش داد و با انزجار ادامه   ینیجمالت را گفت. بعد چ نیا

 داد:

انگار   یول  دمیکش فی. ده بار لکلمیبه کل ه د یکثافت شاش -

 ! دمیهنوز بو گه م

 سپهر مودب باش.  -
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پشت کلماتش   دهیباال انداخت و با همان حرص خواب ییابرو

 : دیغر

  ،ی دونیرو نم زایجور چ نیا ی جانم داداش، شرمنده شما معن -

 گه!  م یگیهم م  یپ یپ یبه جا ین بچگاز همو ای ما دهات

اعصاب خورد   یاش کرد و با خونسردجمله  یمه یضم یچشمک

 : دیکنش پرس

 ه؟یمشکل -

احسان رها   یمبل کنار یو خودش را رو دیکش  یپوف شهاب

به جز   یاجهیپسر، نت نی کرد. دهان به دهان گذاشتن با ا

 نداشت. شتریب یخرد یاعصا

و   نیریدست خانماتون رو بگ نیپاش ن؟یشماها چرا نشست -

  نیو دست ا کنم یرو مرتب م  نجایکارهاتون. من فردا ا  یپ  نیبر

 . دمیم  لشیتحو رم،یگیآشغال رو هم م

 :دیپرس یسر به سمت احسان چرخاند و با پوزخند شهاب

 گه؟ یم  یچ نیا _

 حرکت از جا برخاست و مقابل سپهر قد علم کرد.  ک یبا  بعد
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قدر احمقم که شما دوتا رو تنها ول کنم و   نیا ی کنیفکر م -

 رم؟یبگ لیتون رو تحوفردا جنازه

.  اش انداخت شانه یو حوله را با ضرب رو دیکش یپوف سپهر

را   شی شهاب. پاها ی تمام نشدن  یهاخسته شده بود از بکن نکن

 باز کرد. دستانش را به کمر زد.   شیهاانهعرض ش یبه اندازه

. نگران یاحمق باش شعورینگران جون اون ب خوادیتو نم -

رو مثل   یپدر خانمت هم نباش. خودم همه چ شیآبروت پ 

 . کنمیاولش م

داشت سخت  شی. کنترل صداستیدوباره به احسان نگر شهاب

 در هوا پراند. ی. دستشدیتر مو سخت

 سگ بده؟  یصدابزنم تو دهنش  -

به آن دو داشت فکر  توجهیپا انداخته بود و ب  یپا رو احسان

بدون   شدیمعلوم م زهایچ  یلیخ فیامشب تکل دی . باکردیم

  دادیداد و ب یبرسد. صدا ی بیجمع آس نیاز ا یبه کس نکهیا

 . شدیبلند و بلندتر م   یشهاب و سپهر ه

 یکه بفهمقدر سخته  نیا یعن یبشر؟  ی قدر نفهم نیتو چرا ا -

و خودت رو  یاریسرش ب یی بال  ترسمیمن احمق نگرانتم؟ م
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و دادگاه و کوفت و   یاگه پات به کالنتر ی دونی. میکن چارهیب

  رهیو م شهیدود م یتا حاال تالش کرد یزهرمار باز بشه، هرچ

اون   اد؟ی م تچارهیسر پدر ب یی چه بال یرو هوا؟ فکرش رو کرد

که واسه   دیام نیبه ا بیبنده خدا تو رو فرستاده تو شهر غر

 دار.    یباال یسرت رو بفرست نکهینه ا یبساز ندهیخودت، آ

  ی شود. شرمندگ نیکه کم آورد، کم مانده بود نقش زم نفس

پسر، کم   نیسپهر در برابر اشک جمع شده در چشمان ا یبرا

به  ی. جثهدیبود. دست انداخت و او را سخت در آغوش کش

سپهر گم شده بود اما   یدهیدستان کش نینسبت کوچکش، ما ب

 اندازه گرفت.    شدیرا نم اشدهیقد کش  یمردانگ

کرد.   یو هر بار عذرخواه دی اش را بوسچند بار سر شانه سپهر

او و احسان چه کارها که   یشهاب برا دانستیخودش خوب م

. خودش هم کنار او  ندیمبل بنش ینکرده است. کمکش کرد رو

خنک   یانداخت. حاال که آتش تندش کم نییجا گرفت. سر پا

. اگر در اوج  کردیشده بود، داشت به عواقب کارش فکر م

سر آن   ییاگر بال  یوا آورد،یسر سامان م ییبال  ت،یعصبان
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آن وقت چطور  آورد،یم یوانیتر از هر حپست  وانیح

 پدرش نگاه کند؟  یچشم در چشمان کم سو توانستیم

 . دیبه صورتش کش یدست

 تند رفتم.  یلیشرمنده، امشب خ -

  گری زده بود. د هیمبل تک یدر سکوت سرش را به پشت  شهاب

بود که حس   دهیکش  ادیجان حرف زدن هم نداشت. آن قدر فر

 شده است. دهیخراش شیگلو  کردیم

 شد؟  یخوب برنامه چ -

آمده و به   رونیاز سنگرگاه خودشان ب نایبود که حاال با آدر الهه

ها  که در دست داشتند، به جمع آن  یی چا ینیس یبهانه

.  دیکش ی بودند. شهاب صاف نشست و احسان گردن وستهیپ 

 یبود اما از لرزش دستانش خبر  دهیهنوز هم پر نایرنگ آدر

. انگار  ادندبه سوال الهه ند  یاز پسرها پاسخکدام  چینبود. ه

  یبه اندازه ی. زمان دندیخریخودشان زمان م یداشتند برا

  نیبه ا دی که شا یدر آرامش. آرامش یچا وانیل کی دنینوش

لحظات را سخت  نی. احسان تمام اآمدینم رشانیگ هایزود

انجام دهد،   خواستیکه م یاز کار بایفکر کرده بود و حاال تقر
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 زیم یرا رو شانیخال  یهاوان یهمه ل ی مطمئن بود. وقت

کرد لحنش محکم   ی و سع دیگذاشتند، دستانش را به هم کوب

 باشد. 

 ازت دارم.  یخواهش هیالهه جان  -

شد.   ش یاه هم جمع او و حرف گریجز الهه، حواس سه نفر د به

 باشد.  برنامهیب  دی که معلوم بود نبا  ییهاحرف

 در خدمتم.  -

رو برگردون خونه، خودت هم برو   نایکن، شما آدر  یلطف هی -

 .یرو آروم نگه دار زیکن همه چ یخونه و سع

. تنها برم و به رها جون بگم تو  رمیجا نم چینه... نه من ه -

 ؟ یکجا موند

 زد. اشدهیو لحن ترس نایبه آدر یلبخند احسان

 تو نگران نباش. زنم،یخودم به رها زنگ م -

امشب   یبرا تشیکنترلش را از دست داده بود. ظرف نایآدر

ساعت، الهه در گوشش خوانده   کیاز  شیب بود. لیتکم لیتکم

آرامشش را حفظ کند  تا بتوانند در کنار پسرها   دی بود که با
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  طی. آن هم در شرادیرسیبه نظر م یبمانند اما واقعا کار سخت

 ناهنجار او.  یروح

که اون باال   یاحسان؟ اون ی خوایم  یازم چ ی فهمیم  چیه -

. شماها به خاطرش تو دردسر ارهیسر من ب یی افتاده قرار بود بال

  رمیکه من برم خونه و بگ یخوای. اون وقت تو م نیافتاد

 فته؟ یکه ممکنه براتون ب ی شما و اتفاق ال یخ یب م،یبخوا

. دست که دراز کرد تا بازوان او را  ستادیا شیهم روبرو احسان

اجازه   گری. دبلند از او فاصله گرفت یبا قدم  نایآدر رد،یبگ

و کنارش   رندیبگ یاحساساتش را به باز هایراحت نیبه ا دادینم

 بگذارند. دستش را مقابل احسان گرفت.

اگه دست و   ی. حترمیجا نم  چیاحسان، من امشب ه ایجلو ن -

 محاله ولتون کنم.  یپام هم ببند

 و رو به احسان گفت: ستادیا سپهر

 .اری . بهش فشار نستیولش کن داداش. حالش خوش ن  -

  گرفتیخودش را م یکرد. سخت جلو یادندان قروچه  احسان

  یپسرک زبان نفهم خال نیچشمان ا ریمشت جانانه ز کیکه 
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 نایآدر یبرا اشی همه دلسوز نیکه از ا  دیفهمینکند. چرا نم

 د؟یآیخوشش نم

 . دیپشت گردنش کش یدست

و   نجایا مینیقراره بش  یتا ک م؟ یکن کاریچ د یگیخوب االن م -

 م؟ یهم رو نگاه کن

  ن ی. اکردندیم یحرکت کی  دی نبود. باالخره با جایالهه ب سوال

 جالب نبود. ادیهمه سکون ز

چند ساعت فکر   نیبه لبانش کشد. آنقدر در هم یدست احسان

 . ردیبگ میکرده بود که حاال راحت بتواند تصم

  ی و بگو رفت یی. زنگ بزن به دانیخوب، شما هم بمون لهیخ -

 . کنمیو عاطفه هماهنگ م دیعاطفه. خودم با ام شیپ 

 رو کرد به شهاب و سپهر و ادامه داد:  بعد

هم    دی. فردا امنیشما هم بهتره امشب فقط استراحت کن -

و بعد زنگ   م یدیاستاد رو سر و سامون م یالیکمک. و ادیم

راه حل درست و  هی تونهیبه فرزاد، مطمئنم اون م میزنیم

 پامون بذاره.  ش یپ  یحساب
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 سپهر زد و سپاس گزارانه لب زد:  یهبه شان یدست

. تا عمر دارم  یگل کاشت یممنون داداش. امروز حساب -

 . ونتمیمد

 نیباشد. انگار با هم نیتر از اخالصانه  توانستیسپهر نم لبخند

برداشته شد. حاال   ش یهاشانه یاز رو یچند جمله بار بزرگ

و   قیعم یتر از هرشب به خواب برود. خواببالسبک  توانستیم

چند   نیا یهایخوابیتمام ب  یبه اندازه قی. عمکابوسیب

در روز   یمدت که حت نیا امتم یبه اندازه کابوسیاش. و بوقته

 . کردینم  شیروشن، کابوس تجاوز به ناموسش، رها

  یرو د،یآرام رها را شن یها قدم یاتاق که باز شد و صدا در

 شد. رها قدم تند کرد و گفت:  زیخ میتخت ن

 آخه؟ یشی. چرا بلند م دراز بکش عماد جان -

 نیریش ی ادیز دیچسبیهنوز جان به ته اسمش م نکهیا خوب

  تش،یوضع دنی رها با د یهم بدنبود اما وقت  ادی بود. حالش ز

  یب  آمدیهم بدش نم یلیخ  شد،یبه تنها گذاشتنش نم یراض

کرد و  زانیرا از تخت آو شیحال و بدحال باشد. پاها 

 بود.   یخال یگاه بدنش کرد. مغزش خال هیرا تک شیها آرنج 
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  یادفعه ک یو  بیو غر بیچند ساعت آن قدر عج ن یاتفاقات ا 

و   شد یم دا یپ  د ینفر با کیهضمشان کند.  توانستیبود که نم

که به جان تمام اعصابش افتاده بود،   یقیاو را از خواب عم

خبر داشت و آن قدر  زینفر که از همه چ کی. دادینجاتش م 

 یدارانبداشت که به دور از هرگونه تعصب و ج تیصالح

 . دیچینصفه پ  اش،ختهیبه هم ر یزندگ  یبرا ،یخاص

رو بخور، بعدم قرصات رو.   وهیآب م وانیل نیعماد جان، ا  ریبگ -

ت  قرصا معده  ترسمیم هیت خالمعده ،ینخورد یچیه شبیاز د

 رو داغون کنه.

بشقاب،  یرا از رو جیآب هو یتکان داد و با لبخند کمرنگ سر

 کرده بود.   ییبه زحمت افتاده و باز هنرنما  شیبرداشت. رها

 .یدیزحمت کش زم،یممنون عز -

  زمیعماد او را عز نکهیاز ا اد یکه ز دادیرها نشان م یچهره 

! حاال که از تمام  گریاما عماد بود د ستین  ید، راضخطاب کن

بودنش مانده بود، محال بود همان را هم   زیوجود رها، براش عز

  زشیبود و عز زشیعز  ایبر خودش حرام کند. رها تا ته ته دن

و   ختیدهانش ر داخلرا  جشیاز آب هو یا. جرعهماندیم
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آب  یا. لحظهدادیرا باد کرد. دهانش طعم زهر م ش یهالپ

  شیگلو ی جا راه کیرا در دهانش نگه داشت و بعد آن را  جیهو

 را گرفته بود.  بانشیهم گر نیحالت تهوع سنگ کیکرد. 

ها را در  شروع شده بود. قرص بیو عج جانیپره یادیامروز ز 

نار  ک  یصندل ی. رها رودیبلع ج یو با همان آب هو ختیدهانش ر

 :دیپرس  د یترد ی دراور نشست و با کم

رو   یهمه چ  دیکم کم با  گهیبه نظرم د ؟یکن کاریچ یخوایم  -

 . یبگ نایبه آدر

و آه   د یگذاشت. دو دستش را به هم کوب زیم یرا رو وانیل عماد

 . دیکش یقیعم

گره پشت   گذشتیچرا هرچه م شدند؟ یروزها تمام نم نیا چرا

اش را به هم چسباند  انگشتان اشاره افتاد؟ یم  شی گره به کارها

 شان داشت.نگه اشینیب یو رو

اصال   نا، یهمه اتفاق به آدر  نیکنم. گفتن ا کاریچ دونم ینم -

 .ستین یکار راحت

  یدی. د ستین یاچاره یهم سخته اتفاقا، ول ی لیخ دونم،یم  -

دادگاه احضار   یرو برا نایکه، جناب سرهنگ گفت احتماال آدر
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رو   یو نازل  گانیبوده که شا ی نفر نیکنن. به هر حال اون آخر

 . ده یبا هم د 

 گفت:  ی حرفش را قطع کرد و با حالت تدافع عماد

رو   یقبل اونا، نازل نایرفت. آدر ادتیاون چند تا آشغال رو   -

 . دهید

شده   دهی مرد آفر نیعماد زد. ا  یبایز یهابه پدرانه یلبخند رها

کردن.   تیحما یبودن، برا هیسا یپدر بودن. برا یبود برا

 دستانش را باال گرفت و با همان لبخند مهربان گفت: 

 نگفتم. یزیآره، آره، حق با توئه، من که چ -

عماد در لحظه فروکش کرد. از خودش شرمنده بود.   خشم

بود که هرچه  یآساب نیریعمر همان سنگ ز کیکه   ییرها

به چشمان   ی. دستستادیایتر م محکم  دادند،یآزارش م شتریب

 زمزمه کرد:  یو با شرمندگ دیدردناک و کم خوابش کش

بود  یسخت یروزا یلیچند روز خ نیشرمنده رها جان. ا -

با    نای. آدردهیچیبه هم پ  ی. همه چشمیم وونهیم دواسم. دار

سرم ادعام  ریکنکور داره. خ  گهیحال داغونش، چند روز د نیا

  ایاسباب آرامشش رو مه نکهیا ی حاال به جا یپدرشم ول شهیم
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  گهی. دکنمیمبراش درست  د یجد  یدل مشغول هیکنم، هر روز 

 پدر بودن براش رو داشته باشم. تیشک دارم صالح یحت

خودش، خودش را بغل  یغرا یرها نبود، متاثر از سخنران اگر

با رفتنش، مشکالتش    ی. چرا نازلستیگریم  یها  یو ها زدیم

نشست، با تکان   شیزانو یرا نبرده بود؟ دست گرم رها که رو 

  کردیم یزیناپره یادیداشت ز گریسر باال گرفت. رها د  ،یسخت

 او نبود. صاحبیو ب پدریو به فکر دل ب

از   نایکه آدر نهیحال تو فقط واسه ا نیعماد جان، به خدا ا -

باهاش حرف بزن. بذار بدونه دور و برش چه  خبره،یب یهمه چ

که   یکرد. بدونه مرد یخبره. بذار بفهمه مامانش چرا خودکش

م . من هنوزکارشهیشده و مدام دنبالشه، چ هیروزا، سا نیا

 یاز هرکس شتریتو ب هاون قدر بزرگ شده که بدون نایآدر گم یم

 . ی و براش ارزش قائل ینگرانش

حاال دست   نیهم  گفتیکه م یبا حس سمج  یبه سخت عماد

دراز کند و با گرفتن مچ دست رها، او را به طرف خودش بکشد  

  اطیدستش را با احت و تنگ به خودش بفشاردش، غلبه کرد.

 شان گفت:بند انگشتان او کرد و با فشردن
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سو   میبگم مامانت از بچگ ستم؟یبگم بهش؟ بگم بابات ن  یچ -

که   یایعمر به گناه نکرده بندم کرد به زندگ هیاستفاده کرد و  

احمق  هیبگم بابات  شد؟یجوره بهش بند نم چیخودش ه

  یمتجاوزه که حاال گند کاراش دراومده و معلوم شده و حت

  یچ کثافته؟که سر تو و مامانت اومده، به خاطر اون   ییبال

 بگم رها؟  یم نابود نشه؟ چ بهش بگم که بچه

مهار بغضش کرد، قطره اشک   یکه برا ی و با تمام تالش گفت

اش . بعد خودش را عجوالنه به چانه دیاش کشگونه یرو یدرشت

دست رها را سوزاند. پاسخ هرکدام از   شیگرما تا یرساند و نها

و مطمئنا فاش شدن   دیطلب یها وقت مها، ساعتسوال  نیا

  ی کاف ،یترهر دخ یحس دخترانه  ینابود یهرکدامشان، برا

همه  نیا ریتر نابود شود زتا سخت  شد یسنگ م د یبا نایبود. آدر

 فشار و اطالعات درناک که قرار بود به گوشش برسد. 

به   ی محاله بتون ، یاتفاقا رو هضم نکن نیخودت ا یتا وقت  -

 یبرا  گاهشیاتفاقا، جا  نیکه با وجود تمام ا یهم بفهمون نایآدر

 .کنهینم  یفرق  چیما و مخصوصا بابا عمادش، ه
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رد.  دست رها را رها و صورتش را پشت دستانش پنهان ک عماد

لحظه به چشمان رها  نیدر ا توانستیو نم خواستیدلش نم

 او شاهد شکستنش باشد.   ای نگاه کند و 

. هنوز ومدمیکنار ن یچیآره حق با توئه، من هنوز با ه -

  راههیب نیراه رو اشتباه رفتم که سر از ا یکجا دمینفهم

و ده هزار بار با خودم تکرار   شکنمیهزار بار م یدرآوردم؟ روز

من نداره.   ینایبه آدر یکرده، ربط  ی هرکار که نازل کنم یم

که  هیالحظه ی پ  رمتره. مدام فکدخترم از برگ گل پاک گم یم

لو بره و نگاه مردم به دخترم عوض بشه. هر روز   نایآدر تیهو

  ی سرکار، ه رمیم اده یپ   ،رون یب زنمیزودتر از روز قبل از خونه م

. اونقدر کار  گردمیبر م رتری. شبا دکنمیفکر م  یو ه رمیراه م

هزار جور فکر ناجور  د،یسرم به بالش رس  ی که وقت کنم یم

  ی تا همه چ هیتلنگر کاف هی است.  ده یفایاما ب  خورهمغزم رو ن

فکر کردم بعد از حرف   یوقت  شب،ید نی. مثال همفتهیب ادمی

بخوابم، با تماس   رمیدوازده ساعت تخت بگ تونمیزدن باهات، م 

باز از    ییاحسان تا خود صبح غلت زدم و تهش با اون تلفن کذا

  کهیت هینبود، احساس کردم  نایکه آدر شبی. درونیخونه زدم ب

  ی باشه چه خاک یاز قلبم کنده شد. فکر کردم اگه نبودش دائم
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بگن   نایدختر منه. رها، بذار تمام ا نایآدر زم؟یبر به سرم د یبا

 به خدا من جونم رو پاش گذاشتم.   یول ستیخونم تو رگاش ن

نتوانست در  گری گفت که رها هم د یرا با چنان سوز اشجمله 

شده بود، مقاومت کند. خم   رشیگبانیکه گر یبرابر بغض بزرگ

چسباند.   اشنهیسر عماد را به س ،یاراد ریاقدام غ  کیشد و در  

نشسته و از شدت بغض   شی لحظه رو به رو نیکه در ا یکس

پسرک ده    نبود،و پنج ساله  یعماد س   د،یلرزیو درد م  هیگر

  نیتربزرگ ، ییخطا نیتربود که به خاطر کوچک  یادوازده ساله

را   شیهاو بعد اشک شد یم دش یاز جانب خواهرش عا  هاه یتنب

و آن قدر نوازش   دیباریخانه م یر شش سالهدر آغوش دخت

 .  بستیکه تمام درد تن و بدنش رخت بر م  شدیم

ها دوست  ناز و نوازش نیعادله را به خاطر هم یهاکتک اصال

در نوازش  یادینرم دخترک کوچک خانه، ز یهاداشت. دست

رها حلقه شد   کیکردن، ماهر بود. دستان عماد به دور کمر بار

خفه   د،یتپیکه قلب مهربان او م   ییو هق هقش را همان جا 

  پدریب یته درد وحشتناک آن سک گری بار د  کیکرد. حاضر بود 

و مهربان داشته  کیقدر نزد نیرا تحمل کند اما رها را هم
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بود،   انیع  زیو شده و همه چر اشی. حاال که سراب زندگباشد

  ی. رها او را ببخشد و فرصتخواستیم زیچ کیاز خدا تنها 

 . به او بدهد  شیها یجبران کم کار یبرا

  ریدست ز یتر شد، از او فاصله گرفت و با شرمندگکه آرام یکم

قدر آبغوره نگرفته بود. در آن   نی. در عمرش ادیچشمانش کش

  چ،یکه ه هیکوچه و آن محله که او بزرگ شده بود، مردان گر

  یهارا پشت مشت شانی. مردان مردانگ کردندیبغض هم نم

  فیحر مکه مدا یی ها. مشتکردند یشان پنهان م محکم

. بعد  کردیم  دایفرود آمدن پ  یبرا یی و جا دیطلبیم

. حال مهم نبود  شد یزرگ مو ب  دیکشیقد م  شانیمردانگ

چشمان دزدان   ریز شان، صاحبیب  یهاگاه مشتمامن

شان. مهم  نکرده خود ناموس ییخدا ایشان بود و  ناموس

. حاال مدلش،  دندیرسیبه آن م یجور کی دی بود که با یارامش

 داشت. یبستگ شانیخودشان و شدت مردانگ به

 . ی کن هیگر ینازل  یچند روز برا نیتو ا دم یند -
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  کیپشتش داشت. تنها  یبود و نه تعجب ینه سوال اشجمله 

خبر کامال معلوم و مشخص بود که انگار فقط گفته شد تا حس  

 خوشش پر بکشد. 

 کنم؟  هیگر دی چرا با -

  ی سوال بزرگ بود که پشتش کل کینبود.  یاو اما خبر یجمله 

کوتاه   یجمله نیپنهان شده بود. انگار که با هم یشگفت

به او ندارد که   ی ربط چیه یرها کند که نازل  یحال استخویم

خودش   ی. رها کمزدیاشک بر ای بود و نبودش، شاد باشد  یبرا

عماد، با   لخت شخندیرا جمع و جور کرد و در جواب سوال و ن

 گفت:  اطیاحت یکم

. مادر  ینباشه هجده سال عاشقش بود یخوب... خوب هرچ  -

. به هر  یکرد ی نصف عمرت رو باهاش زندگ بای. تقرناستیآدر

 . یشکل ناراحت باش نیکه از فوتش، اونم به ا هیعیحال طب

زد. انگار   هیو به تاج آن تک دیخودش را از تخت باال کش عماد

 یرفته بود. رها انگشت گذاشته بود رو لیتحل کبارهی شیروین

بند   اشی زیلحظه هم خون ر کیروزها  نیکه ا اشیاتیرگ ح

همان رگ   د ی. شاشناختیدرست آن را نم تیبود. ماه مده این
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داشت در   یزیبود که از بس زخم و خراش و خون ر رتشیغ 

بلند و بلندتر   ی گند عفونتش، ه یمدت کوتاه، حاال بو نیا

 . شدیم

  ی در مورد مرگ نازل دونم یباورت نشه اما من اصال نم  دی شا -

. مشکل  ستمیکه ناراحت ن دونمیداشته باشم. م یچه حس د یبا

  ییو بالها ی. من نسبت به نازلستمیکه خوشحالم ن نجاستیا

 دایکه خبر پ  ی. از روزحسمیب حس یکه سرش اومد، کامال ب

  گانی شا هک ش یچند ساعت پ  نیش اومده تا همشدن جنازه

 یاعتراف کرد خودش، خودش رو کشته، هزار بار، صحنه 

  هی د یکردم شا یمرگش رو هزار جور متفاوت تو ذهنم بازساز

باال   رتمیرگ غ  یحت ایذره، دلم به حالش بسوزه  هیکم، فقط 

که   حسمی. اونقدر بهش بکیتکون کوچ هیاز  غیبزنه، اما در

بازم   فتاد، ایم مامچش یاتفاق جلو نیاگه ا یحت کنمیفکر م

 نداشت. یبرام فرق

را به رها   اشهیشده بود. نگاه پر گال ا یدوباره در چشمانش

 : دیآزرده پرس یدوخت و با لحن

 بده رها، نه؟   یلیخ نیا -
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 یتوانستیکه هزار جور جواب م یماند در جواب به سوال رها

عماد   یکه دل آزرده دی. مانده بود چه بگویکن فیرد شیبرا

 یمنصفانه  ریپشت کلمات غ   اسینسوزد و مردانگ نیاز ا شتریب

 سوال نرود. ریز نیاز ا شیخودش، ب

شرمنده از چشمان پر  د،ی نرس یجواب درست چیبه ه یوقت

را که بعد از اسباب  یانفره کی یسوال عماد، خم شد و پتو

اش پهن  نفره کهیتخت  یرو شهیخانه، هم نیعماد به ا یکش

 زد و گفت: ی. لبخند مهرباندیتن او کش یبود، رو

.  یدیهم نخواب شبیعماد جان. د یاستراحت کن کم یبهتره  -

بهتر از االن  یلیخ یهمه چ ، یبش داریکه ب  یوقت  دمیقول م

 باشه.

  حالتیجمالت کوتاه، معجزه شد که لبان ب نیبا هم ییگو

از  یبعد خبر قهیگرفت و چند دق  ییبایعماد هم قوس ز

  اشنه یس ی. نفسش منظم و حرکت قفسهنبود ش یهایتاب یب

 آرام بود.

  ش یکه هجده سال پ  یتمام شده بود. درست در روز زیچ همه

 گذاشته بود.  ریپر از تزو ی خاک نیزم نیپا به ا
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هم    دهیبه خاطر نداشت اما ند  شیاز هجده سال پ  یزیچ

از ته دل بابا عمادش را تصور کند. بابا   یهاخنده توانستیم

 عمادش با وجود کم سن بودن، عاشقش بود.  

مهربانش عاشق او   شهیبابا عماد هم شدیمگر م  گر؟ید بود

 نباشد؟ 

  ش یهایآوردن عماد و مهربان اد یبا به  رفتیکه م یلبخند 

عبوس   شهیو هم زانیآو یبا تصور چهره ند،یصورتش بنش یرو

 . دیپر کش  ،ینازل

 حد فرزند خودش را نخواهد؟  نیمادر تا ا کی  شدیمگر م  

شد.   ا یروز، در کی نیبار چندم، در طول هم یچشمانش برا 

 قرار بود به کجا برسد؟ 

را داشت که نخش پاره شده و در آسمان   یبادبادک  حس

 داشت و نه برگ و بار.   شهیسرگردان بود. نه ر

 اشیپدر یشد که ادعا ادهیپ یفرد لیقبل از اتومب قهیدق چند

 بودش.  ده ی ند ن،ی تا قبل ا یکه حت یرا داشت. پدر
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افکنده، به طرف او   ریبه ز یاز دادگاه پر تنش امروز، با سر بعد

  یو بابا عمادش آمد و از او اجازه خواسته بود چند ساعت

 دخترش را با خود ببرد.

با آن مرد   نکهیپنهان کند. از ا توانستینگاه هراسانش را نم 

. اگر بابا عماد او را دیترسیتنها و از بابا عمادش دور شود، م

   آمد؟یچه به سرش م خواست،ینم

که   یی. هم خودش را و هم باباروزها دوستش داشت نیا چقدر

 .  دیچسبیبه اول اسمش م

 تیاو و شخص یبابا، فقط و فقط برازنده یکلمه اصال

خود خودش. بابا عماد مهربان  خود  یبود. برازنده گرشتیحما

 .اشیداشتنو دوست

 ؟یچرا دم در واستاد  زم،یتو عز ا یب -

  نیاو را به خود آورد. ا د،یکه بعد از آن شن یکیرها و ت یصدا

 دوست داشت. یادیزن را هم ز نیروزها ا

روزها   نیبابا عمادش، رنگ داده بود. ا ی که به زندگ یزن 

 .شد یاش مرفتار گذشته یشرمنده
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  ، ینسبت چیه ی بابا عمادش ب  کردیکه فکر م یبه خصوص وقت 

 او و برادرش کرده است. یخودش را فدا

فرمان   ش یقورت داد و به پاها یاش را به سختدهان نداشته  آب

جلو رفتن مردد  یبرا شتریب داشت،یحرکت داد. هر قدم که برم

 .  شدیم

سروش را  یشماره گشت،یا برمبهتر بود راه رفته ر  دیشا

 را جبران کند. ش یهاتمام نبودن  خواستیو از او م گرفتیم

 را نخواسته بود؟   نیخودش هم مگر

نگفته   اشیمانیاز پش شیمدام برا  ش،یپ  قهیچند دق نیهم مگر

 بود؟

زمان را به عقب برگرداند   توانستیم خواستیدلش م نکهیاز ا 

تمام عمر کنار خودش داشته باشد. جالب   یو دخترش را برا

  ی از نازل یبار هم نام   کی ش،ی هاگفتن نیبود که در تمام ا نیا

 بود.  اوردهین

که هربار    یو زن نایدر آدر شدیم  خالصه شیهاتمام حرف 

 . گرفتیلبان سروش به باال حالت م آمد، ینامش م
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 د؟ یچسبیبابا به سروش نم کرد،یهرچه م چرا ،یراست

شدنش   وانهیتا د  یزیبابا سروش، بابا سروش، بابا سروش... چ 

  یب  یفکرها  دی نمانده بود. سرش را به دو طرف تکان داد تا شا

 کنند.  ش یسر و ته رها

نگاه   کیدر جواب آن همه حرف و منم منم سروش، جز  

 نگفته بود.   چیه احساس،یب

 . آمدینم حرفش

نداشت.   یحرف مشترک چیمحرم نامحرم، ه   یادیبا آن مرد ز 

عشق شانه   ی بلندش را با کل  یموها  ،یآخر او که از چهار سالگ

و دسته دسته نکرده بود. او که رج به رج عشق به بافت  

 بود.   فزودهین ش یموها

مادرش    یهانکرده بود. او که نبودن تش یکه قدم به قدم حما او

 نشان نداده بود.   تیاهمیرنگ و ب گش، کمرا با حضور پررن

نداده    ینازل یکه قاشق قاشق محبت به خورد دختر بدغذا او

 بود. او که... 

   کرد؟ یم نییتع  دیو نبا د یبا شیاصال او که بود که برا 
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 .  کردیم رییاش لحظه به لحظه تغچهره حالت

به خانه برسد.   رتریامروز را د خواستیدلش م شهیهم برخالف

نگاه کردن به چشمان او را  ینگران حال بابا عمادش بود اما رو 

 نداشت.  

. خواستیم ختنیقدر دردناک بود که دلش گرآن ش یهادهیشن

 که تمام خودش بود. یبه آغوش مهربان ختنیگر

چقدر   دیفهمیکه ترس نداشتنش را داشت، انگار تازه م حاال

 دوستش دارد. 

احسان و   یکمرنگ شده بود. حت یادیز ه،یبود و نبود بق 

 . کردیم  شی اگر عماد رها خواستیرا نم ش یهاتیحما

در زدن را  یپا و آن پا شد. رو نیو ا ستادیدر آپارتمان ا پشت

 .  نداشت

  یتیتصور جنا یاو را نابود کرده بود. حت ش،یهاو حرف سروش

 که او و مادرش، در حق عماد کرده بود، دردناک بود. 

 . زمیتو عز ا یب -
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چند   ینایمهربانش. اگر آدر یادیهم رها بود، با آن لبخند ز باز

اش هم  دوستانه یادیبرخورد ز  نیماه قبل بود در برابر او و ا

 .  گرفتیموضع م

کند    الیزن را از خودش برنجاند و خ نیتوانسته بود ا چطور

 است؟ سهیشان با نقشه و دسحضورش در خانه

  ریکامال غ  د،یجلوتر کش یدست باال برد و شالش را کم  نکهیا

 گرفت؟ یحجاب م یبود. داشت از چه کس یاراد

 است؟  اشیشگیمحرم هم دانستیم گری که حاال د یاز عماد 

 یمکالمه ادیبه  یا. لحظهافتاده عبور کرد یکنار رها با سر از

 روز قبلش با عاطفه افتاد.   چند

سرش آمده بود با او درد دل کند و گفته بود از  ریکه خ یوقت

 .  ترسدیعماد، نامحرم باشد، م نکهیا

و گفته بود شوهر مادر هر فرد، تا   دهیخند ریدل س کی عاطفه

جمله گرفته  کی نیاز هم ی ابد محرم اوست. و چه حس خوب

 بود.  

 .دانستیتر از سروش مکه او را محرم ی. کسمحرمش بود  عماد
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لحظه آروم و قرار نداشت.  هی  م،یبرگشت ی . از وقتدهیتازه خواب -

 . یبرنگرد  گهید دیترسیم

 .  مبهوت به سمت رها چرخاند یرا با حالت سرش

که گمان   دیرسیسروش به نظر م دنی قدر مشتاق د نیا یعنی

 برنگردد؟    کردند،یم

 به جلو هولش داد.  ی تش را پشت سر او گذاشت و کمدس رها

 .شهیبهتر م یلیحالش خ نهی. تو رو ببزمیبرو تو عز -

 ست؟ یخواب ن -

سر باال   شد،یتر مپررنگ و پررنگ یبا همان لبخند که ه  رها

 انداخت.

 . مطمئن باش. کنهیخوابم که باشه، حضورت رو حس م -

  شیهاقلبش را داخل گوش یو پلک به هم فشرد. صدا گفت

 هم داشت. ی. حالت تهوع مختصرکردیحس م

. انگار طناب دار را به گردنش  کردیاش مشالش داشت خفه  

دستانش، با  و هم  گانیکه امروز شا  یانداخته بودند. همان طناب

 بودند.  ختهیاز آن گر شان،یاثبات ادعاها
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که از   ی نور کم ریعماد ز یت. چهرهفشار دست رها، جلو رف  با

 . دیرسیصورتش افتاده بود، زرد و زار به نظر م یپنجره رو

که مسببش  یچند وقت، به خاطر مشکالت نیبابا عمادش در ا 

 پدر و مادر او بودند، آب رفته بود.  

  تمشی. ردادیخود نشان م  شتریروزها ب نیا مارشیب قلب

 بود. زانیناکوک و ضربانش نام

قلبش به او   م،ی. راه را مستقکردند ینم تشیهدا ش یپاها  گرید 

 . اند ی نمایم

 باز شد.   کبارهیچشمان او  د،یسر عماد که رس یباال 

ابروانش   نیانگار حضورش را حس کرده بود. اخم کمرنگ ب 

 شدت گرفت. 

 نکن.  هیگر -

 کرده بود؟   هیگر مگر

 ! ختن یر یبرا یبغض داشت و نه اشک که تمام روز نه او

آن متعجب  یسیو از خ دیاش کشنوک انگشتانش را به گونه 

 شد.  
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 بود و خبر نداشت؟ ختهیهمه اشک ر  نیا یک

 جان بابا؟  ی اومد -

. جان بابا عماد، جان بابا عماد خودش. بابا عماد  بابا بود جان

 زد. ی. لبخند لرزانخود خودش 

 ؟یمنتظرم نبود -

 که هوات رو نداشت. یاتو خونه شدم یداشتم خفه م -

نام   نیالجان بابا عمادش. چقدر آهنگ ا یصدا یرفت برا دلش

 را دوست داشت. 

که   یی هازها و شبخودش را لعنت فرستاد به خاطر رو یالحظه 

 دنیو او لذت گفتن و شن شدیمبدل م ی بابا عماد، به عماد خال

 .  کردینام با مسما را حس نم نیا

دعوت   ایدن یجا نیترعماد که باال آمد و او را به امن دستان

 نبود. زیوقت تلف کردن جا گری کرد، د

قلب عماد قرار گرفت، روحش تازه شد. نه، نه،   یسرش که رو 

 . نیعماد نه، بابا عماد، قلب بابا عماد. هم

 به بعد محال بود بابا را از اسم او جدا کند.  نیا از
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 .  دیچشمانش کش ری. دست زاو را از خودش دور کرد عماد

 . دیلرزیخودش هم از بغض م  یصدا

 !یمن بمون شیپ  ینخوا گهی د دمیترس -

 رو از دست بدم.  نمیکه بهشت زم ستمین وونهین قدرام داو -

 عماد قرار گرفت.    یپدرانه یهدف بوسه  اشیشانیپ 

  دنی، دقبل بهتر بود. انگار حق با رها بود قهیاز چند دق رنگش

 . کردیدخترکش حالش را به مراتب بهتر م

 بهت گفت؟   یچ -

  زگاهینگاه عماد هم دنبال گر یحت نا،یتنها چشمان آدر نه

 .  گشتیم

 سوال بدهد؟   نیبه ا یبود چه جواب قرار

با او را دارد، هرچه بوده و   یخونهم یکه ادعا ی کس دیبگو

مادرش را با   ییو تشت رسوا ختهیر رهیدا ینبوده را رو

 است؟ دهیکوب نیممکن بر زم یصدا نیبلندتر

خودش، جان سالم به  یخودش هم از اتفاقات و محکمه  دیبگو 

 در نبرده و تمام گناهانش را قبول کرده است؟  
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تا   ترسدیشده که م  یداغدار صفت وحشتناک اشیشانیپ   دیبگو

 بگذارد؟   ریتمام روابطش تاث یآخر عمر رو

 نهیبا وجود آن همه س زشیپدر عز د یبدتر از همه بگو ای و  

  یراحت او را با قسمت یلیداشتن دخترش، خ یچاک دادن برا

 به جا مانده از پدربزرگش معاوضه کرده است؟  ییاز دارا

  یننگ  یدر آن لحظه اندک توانستیاطالعات م نیاز ا کی کدام

بود را پاک   دهیکه از فرزند نامشروع آن دو نفر بودن به جان خر

 کند؟  

 ومانه گفت: مظل  یشانه خم کرد و با لحن یرو سر

  خوامیاالن فقط م م؟یاالن در موردش صحبت نکن شهیم  -

 نگات کنم بابا عماد. 

  یو با لبخند  دیایتا بابا عمادش به خودش ب دیطول کش یکم

به نظاره   دار،ید نیرا از ا اقشیباز، او و اشت یمهربان و آغوش

 .ندیبنش

روز خوش و   کیشده بود،   تیاذ یادی روزها ز نیدخترکش ا 

بهتر از امروز که خدا  یرا به او بدهکار بود و چه روز دغدغهیب

 دخترکش را به او برگردانده بود.   گریبار د
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از بودن   دادیراحتش، اجازه نم الیو خ نیسنگ چشمان

 را ببرد.   ی دخترکش لذت کاف

آزارش   گریکه او را کنارش داشت و آن ترس وحشتناک د حاال

 . خواستیم نیخواب سنگ کیدلش  داد،ینم

 بخواب. ریبابا، بگ یاخسته  -

آرامبخش بهم داد. انگار   هی. رها بعد از دادگاه  زمیببخش عز -

 .شهیپلکام رو به هم دوختن، باز نم

 .  شد یم ده یتر به باال کشحاال راحت لبانش

  اشیبودن حضور عماد در زندگ یشگیاز هم الشیخ دیبا  انگار

 د آزادانه بخندد.  که بتوان شدیراحت م

و برم   کنم یلباس عوض م  رمیمشخصه، شما بخواب. منم م -

خونه افتاده گردنش.   یکمک رها جون. چند وقته تمام کارا

 اش شدم. واقعا شرمنده

  یپا  شدیگرفته بود. مگر م   ییبایعماد هم حاال قوس ز لبان

 و او از عمق جان لبخند نزند؟  د یا یب انیبه م  شیرها
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  دوارمی. امکنهیداره کمکمون م یمنت چ یآره، طفلک بدون ه -

 . ادیب شیفرصت جبرانش پ 

اش  فرصت کند، دل به دل او بدهد و جمله نایآدر نکهیاز ا قبل

به دست در   یبه در خورد و رها گوش یاکند، تقه  دیرا تاک

 و گفت: دستش را باال گرفت  یچهارچوب ظاهر شد. گوش

خلوتتون رو به هم زدم. عاطفه پشت خطه. ظاهرا  دیببخش -

 . یزنگ زدن جواب نداد تیچند بار به گوش

 و باال کرد.  نییسر پا نایآدر

رفت روشنش   ادم یخاموشه، بعد دادگاه  میآره... آره... گوش -

 کنم. 

 وارد اتاق شد و گفت:  رها

با عاطفه صحبت  ریبهت زنگ زده. بگ ی حتما احسان هم کل -

 راحت بشه. الشونیکن، خ

را به طرف او گرفت. برخالف رها، شک داشت   یو گوش گفت

 او کرده باشد.  ادیاحسان اصال 
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سروش   لیکه موقع سوار شدنش به اتومب یی با آن چشم و ابرو 

 .  کردیتعجب م دی با گرفتیاگر تماس م آمد، یم نایآدر یبرا

 کم محل شدن، حساس بود.  یرو یادیز احسان

 از تخت عماد فاصله گرفت.   یزد و با گرفتن گوش یلبخند

به   ازی ن گریمهربان بابا عمادش آمده بود و د شهیهم پرستار

 . شدیحضورش حس نم

  ی از خروج از اتاق، سر چرخاند تا با بابا عمادش خداحافظ قبل

و   کردیم یاو دلبر یکه در گوش رها برده و برا یکند اما سر

مانع ابراز   زد،یم  دیرا بهتر د ش یداشت دلبر دلربا  دیشا  ای

 وجودش شد.

دو نفر حس کرده بود،   نیکه در وجود ا یتنها توانست به عشق 

 را ترک کند.  شانیبایلبخند بزند و خلوت ز

را   گریکدیگمشده   یهامه یها، نانسان ریها چقدر دوقت  یگاه 

ها فرسوده و  که جسم ری! آن قدر دشدندیم  یک یکرده و  دایپ 

  ،ی راز عشق در زمان پختگ د یشود. شا ماریها آزرده و بروح

 جسم و روح است. یهادرمان زخم
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 را به گوشش چسباند.  یقدم از اتاق فاصله گرفت و گوش چند

 ؟ یخوب یالو عاط  -

اسم من رو کامل بگو.   گمیو مرض! هزار بار بهت م  یعاط -

 . یعاط  ی گیبهم م   یوقت زنمیم ریکه

 عاطفه جون؟  ی. خوبزمیباشه عز -

  ریظاهرا کم تاث دتیجد یعاطفه جون؟ بابا  زم؟ینه بابا، عز -

 ! میبود  خبریخوب روت نداشته و ما ب

 زود بود.  یادیز اش،دهیبحث پدر از راه رس دنیکش شیپ  یبرا

  آمد،یباال م یکه انگار به سخت یو نفس نشیسکوت سنگ 

 عاطفه را هم متوجه حالش کرد. 

 قبل را نداشت. هیچند ثان  جانیو ه یشاد گریلحن او هم د 

 نداشتم. ی. من اصال منظورزمیعز دیببخش یوا -

 م؟یبعدا با هم صحبت کن شهیعاطفه جان. م دونم یم  -

هم ناموفق    ادیرا پنهان کند. ز شیلرزش صدا کردیم یسع

 . کردیطور فکر م نینبود. الاقل خودش که ا
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کرده به خدا.   وونهیآقا احسانتون ما رو د نی. اهاینه، قطع نکن -

 راحت بشه. کمی الشیتا خ نییپا   ایپاشو ب

  آمد،یفعال شدند. نام احسان که به وسط م   شیهاشاخک

 بگذرد.  تفاوتیب توانستینم

 احسان هم با شماست؟ مگه  -

 . میآره بابا، ما همه با هم -

 ؟ یک  یعنیهمه   - 

 احسان و دوستاش.  د، یمن، داداش ام ی عنیهمه  -

در ذهنش روشن شد. سپهر جَلَب باالخره کار خودش   یاجرقه 

 را کرده بود. 

به عاطفه از همان شب دعوا، حس   اشیرکیز ریز یهانگاه 

 . شدیم

هم شدت گرفته بود. انگار داشت از امروز و در دادگاه آخر،   

بهتر،   انیبه ب ا یعاطفه هم استفاده   دنید یها برافرصت  نیآخر

 . کردیسو استفاده م
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بعد از گذشتن از  یجمع را حت نیچطور توانسته بود ا نکهیا 

به   گشتیدور هم جمع کند هم برم   ،یهمه مانع و سخت نیا

 .اشیشخص یهامهارت

 داشته باشد و به آن نرسد.   یاسپهر محال بود خواسته  

 پنهان کرد و گفت:  یمصلحت یارا با سرفه اشخنده

 کار دارم.   یاالن؟ من کل نییکجا -

بار   ریاز ز خواهدیکه او م دیچند جمله، فهم نیاز هم عاطفه

 و گفت:  دیکش  یکند. پوف یاش شانه خالخواسته 

لباس عوض کردن  هیمثال؟  یکن  کاری. قراره چنا یبس کن آدر -

 حرفا رو نداره.  نیکه ا

 . رمیدوش بگ دی با ست،یفقط که لباس عوض کردن ن -

 . رفتیداشت از کوره در م عاطفه

. البته اگر دلت  نییپا ا یلباس عوض کن و ب عیالزم نکرده. سر -

تحمل   میاحسان رو که ما چند ساعته دار یاون رو خوادینم

 ! ینیبب م، یکنیم
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را مقابلش گرفت و   یگوش  نا یرا قطع کرد. آدر یو گوش فتگ

 گفت:

 چرا قطع کرد؟  وونهیوا، د -

 شانه باال انداخت و به طرف اتاقش رفت.   بعد

احسان   یعصب یآن رو دنینه تنها دلش د کرد یکه فکر م حاال

 محبتش بود.    دنیمحتاج د  دایبلکه شد خواست،یرا نم

زود لباس عوض کند و خودش را به   یلیداد خ حیترج پس

 دوش گرفتن حاال حاالها وقت داشت. یها برساند. براآن 

جواب  یمیاحسان که نشست، همه گرم و صم لیاتومب داخل

احسان هم در نظرش پر   نیسالمش را دادند. سالم سرد و سنگ

 آمد.  یاز حرارت م

  یرو نه،ی. دست و سدیسپهر را د زانیآو یافهی رو برگرداند و ق 

 یشهاب نشسته بود و لب و لوچه  لیعقب اتومب یصندل

 زد.  یذوق م  یفاصله تو نیاز هم زانش،یآو

اش را مهار کند. پسرک  دندان برد تا خنده ریرا ز نشییلب پا  

آنقدر روشنفکر است که اجازه   د یمخ چطور فکر کرده بود ام یب
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  عقب،  یصندل  یشهاب، آن هم رو لیدهد خواهرش داخل اتومب

 باًیاحسان تقر لیاتومب تیاگر ظرف یحت ند،یور دل سپهر بنش

 بود؟! لیتکم

دور شد و به دادگاه چند ساعت   لیاتومب یاز فضا یالحظه  

داشت گفته   گانیقبل برگشت. درست همان لحظه که شا

 کرد.  ی بار هزارم تکرار و از خودش دفاع م یرا برا ش یها

رو نداشتم. قرار بود   یوجه قصد آزار دادن نازل چیبه ه »من

 . میسروش بفرست یرو برا  لمشیو ف مشیفقط بترسون

مقدارش قرار بود به  هیخواستم.  یخودم نم یرو هم برا پوال

کرده   تیبرسه، همونطور که موکلم وص  ازمندین  یدست آدم ها

 عمل نشد.   تشیوقت به وص چیه ی بود، ول

رو   امرزیاون خداب تیوص یوش، حت به سر دنیرس یبرا  ینازل 

 پا گذاشت.   ریهم ز

از  ریغ   یبرگردونم. نازل یرو هم به دختر نازل شه یبود بق قرار

 نداشت.   یاگهیهدف د چینگه داشتن سروش، ه یراض

عمر خون دل خوردن  هیاون پوال که حاصل   اقتیل سروش

 اون مرحوم بود.  یموکلم بود، نداشت. اون پول حق نوه



 

1470 
 

  چارهیالزم رو به اون چندتا کارگر ب یها هیتوص نکهیبعد از ا من

از دوستام بودن.   یکیمغازه  یکردم، برگشتم تهران. کارگرا

 و بهشون اعتماد داشتم. شناختمشونیم

 

م باهام  کرد شونی بودن. سخت راض یکشزحمت یآدما 

پول گنده که واقعا   هیو   دی وعده و وع  یکنن. با کل  یهمکار

 داشتن.  ازیبهش ن

و ترس   یخبریب یتو یقرارمون سه روز بود. سه روز که نازل 

کارگرا سوء استفاده کرد و   ی دقت یسر کرد و آخرش از ب

 خودش رو از پنجره پرت کرد.

جواب تلفنم   یکس گهی. از روز دوم د رید  یلیخ دم، یفهم رید من

رو  اشونیگوش یممکنه صدا  نکهیروز رو با فکر به ا هیرو نداد.  

خودم رو قانع کردم که   گه،ید یمسخره  لیدل یو کل شنونینم

 . الیبرنگردم و

  چیه  یول  الیدلم آروم نگرفت. رفتم و  روز دوم، هر کار کردم 

خودش بود  یآروم و سرجا زیهمه چ یجور هیکس اونجا نبود. 

 رفت و آمد داشته!  الیبه اون و  یکه انگار نه انگار کس
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کنم.   دایتا بتونم کارگرا رو پ  دیهفته طول کش  کی قاًیدق

رو تو   ینازل یبودن. به خاطر ترسشون جنازه  ده یترس هاچارهیب

رو هم که خودتون  شهیدفن کرده بودن و بق الیهمون و

 . د یدونیم

 ادامه داده بود:  یسپر کرده بود و رو به قاض نهیس بعد

  یتو ینقش چیکارگرا ه نی. ارمیگیرو گردن م میمن تمام جرا 

ن. قتل هم  داشت ازی کار ن نیاتفاقات نداشتن، فقط به پول ا نیا

نبوده، پس ازتون تقاضا دارم تا حد امکان تو   یعمد

 .« دیقائل بش فیشون تخفمجازات 

که بارها و بارها از تصورش تن  ی جا، درست وسط دادگاه همان

  شی هاقدش بلندتر و شانه  کردیبود، حس م ده یو بدنش لرز

دفاع از   یبرا گفتندیکه م  یصاف تر شده است. آخر زن

 از جانش گذشته است، مادر او بود.  تش،یثیح

  یو برا یلرزانش، ظاهرساز یو شانه ها گانیشا یهااشک 

بود. مثل اشک   یواقع  یدر دادگاه نبود. واقع نیحاضر بیفر

 برادر در فراق خواهرش.  کی یها
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محال   گانیشا گفتیموافق بود. م هیفرض  نیباباعمادش هم با ا 

قدر به شناختش از او  است آنقدر رذل و پست بوده باشد. آن

 یاو خوب تر از آن است که نقشه  دیداشت که بگو نانیاطم

 باشد.   دهیگناه را کش  یمادر و دختر ب کی ینابود

که انگار قرار نبود سرد شود. بعد از آن  یفقط داغدار بود، داغ او

نداشت. مهم   یتیاهم شیبرا گریهرچه شد و هرچه گذشت د 

 شد.  ینامش برده م یکیبود که حاال به ن یمادر  ادی

از سامان برده   ی قبل همه با هم توافق کرده بودند که نام از

او را به   ای بود. حاال  ده یها هم عقهم با آن  گانی نشود. انگار شا

  گری خواست از او هم مانند د ی م ا یفراموش کرده بود کل 

که   یکوچک یاز او و نقشه ی دستانش، حفاظت کند که نام هم

 . بودبودند، نبرده  دهیهم کش نایآدر یبرا

باشد که به دست سروش برسد و   یلمیکه قرار بود ف یانقشه 

 او را بسوزاند.

  هیقض د یجان کرد، فرزاد صالح ندکه سامان نوش یبعد از کتک 

 و دادگاه برسد.  سیبه پل
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و کتک خورده بود و هم   دهیترس ی کاف یهم سامان به اندازه 

 گذشت. تیشکا ریبود که بشود از خ ریسپهر آنقدر درگ یپا

شش ماه حبس دارد و   تایکار سامان نها  گفتیفرزاد م 

 . شدیرا هم شامل م  هیسپهر عالوه بر زندان، د  تیمحکوم

عاطفه    یکه پا ی رفت، البته تا زمان یبار حرف او نم ریسپهر ز 

که تنها چند روز از  یو چشمان اشک آلود او وسط نبود! دختر

 اما انگار طلسمش کرده بود.  گذشت،یم شانییآشنا

  گفتیم د یرام و حرف گوش کن شده بود که اگر ام یجور 

 . بود یقاف را فتح کند، راض یخواهرش، قله دنید یبرا د یبا

 بنداز، چشاش چپ شد بنده خدا!  نهینگاه تو آ هی _ 

گوشش،   ریعاطفه ز یو جمله  دیچیپ  ش یکه در پهلو یدرد 

 جلو کشاند.  ینهینگاهش را به آ

لبخندش کامالً   کردیکرده نگاهش ماحسان با همان ابروان گره 

 تر احسان را در برداشت.  ظیل که اخم غ  یبود. لبخند یاراد ریغ 

راحت شد که چشم  نایچشمان آدر دنیاز د الش یانگار خ 

 رو چشم دوخت.چرخاند و دوباره به روبه
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چند ساعته چقدر حرص خورده از دست  نیتو هم یدون ینم _

 تو!

 به طرف عاطفه برگشت. جیگ

 ؟ یک _

 چرخاند.  یچشم عاطفه

 احسان. گه،یعشق بدبخت من! خوب معلومه د _

 ؟یواسه چ _

احساس  ، یرفت دتی جد یبا بابا نکهیچه بدونم؟ فکر کنم از ا _

 خطر کرد!

کند.   یپوشچشم د یجد یترسناک بابا یواژه یکرد رو یسع 

 : دیزد و پرس یشخندین

 ؟ یبابت چ _

 !یو با بابات بر یولش کن دیترس _

هم معنا نداشت. لبانش با طعم زهر باال رفت.   شخندین گرید 

 الیدر چه خ دشی جد یکردند!  بابا یچه فکر ها که نم  هیبق

 بود و  یی ها
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 کردند!   یآنها احساس خطر م 

 .ستین ی نگران یجا _

 ؟ یچ یعنی _

 داد: حیحوصله توض ی به عاطفه انداخت و ب ی نگاه 

 شه ی ارثبابا، دخترش رو به خاطر  نیگیکه شما بهش م  یاون _

 ! خواستیم

  دهیاو نفهم یهااز حرف چی که ه داد یعاطفه نشان م یافهیق

قدر شعور داشت که از اشک حلقه زده در است اما آن

 اضافه نخواهد.  حیچشمانش، حالش را بفهمد و توض

 ؟ ی شینم ادهیپ  _

  شی ها  الیبودند اما او به مقصد و فکر و خ ده یبه مقصد رس 

کرد،   یفکر م شترینداشت! هر چه ب . ته که  دیرس ینم

 . دیرس یبه ذهنش م  یدتریموضوعات جد

اولش. به   یسر نقطه دیرس یکرد و باز م  ی و فکر م کرد یم فکر

 یروزها خودش نقش آن را باز نیکه ا ی بزرگ چیهمان ه

 . کردیم
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و از  شدیم  دایپ   یخودش. اگر کس یهاتیهو نیگم شده بود ب 

برگردد به چندماه    دادیم حی خواست ترج ی خودش هم نظر م

 قبل.

 و رها.  نیکه او بود و باباعماد و آرت  ییبه همان روزها  

کنار او بودن.   یاما نه برا شد، یهم تنگ م ینازل یدلش برا 

نداشت. خواسته  ی خاص ییبای ز چیه اشیدر زندگ یحضور نازل

 او باشد؟!  یکه برا باستیز یچه کس ینشدن برا

  ی از هر زمان شتریشد. حاال که ب ادهیو پ  دیکش یقینفس عم 

 لذت ببرد. خواستیم  دانست،یرا م شی قدر داشته ها

ها   یکه در سخت ییآدم ها نیها و حضور هم هیثان نیاز هم 

 هم کنارش بودند. 

 ! یپرستارم تو باش  دی تب کنم شا یاله _

اش را گرفت، عماد هم   یشگیهم یبایرها که قوس ز یها لب

را دوست   بایز یخنده ها نیزن و ا  نی. چقدر ادیاز ته دل خند

 داشت.

 به خنده خانوم.  شهیجان! هم _
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گل انداخته و تمام تنش گر گرفته بود.   ی رها حساب یهاگونه 

 یجنبه یکرد. فکر دل ب   یم ی زیداشت ناپره  یادیز گریعماد د 

 او هم نبود.

 سوپ رها کرد و به معترضانه گفت:  یقاشق را داخل کاسه 

 برم. گهی خوبه، من د ی لیانگار حالت خ _

اش را رو  ویسنار د یجد یبار عماد صفحه  نیشد و ا زیخ مین 

 کرد.

 دوباره سکته کنم، برو!  خوادیاگه دلت م _

  نکهیتکان بخورد. تصور ا توانستیهم نم خواستیاگر م  گرید 

و دم و   میآن همه س ریآن تخت و ز یعماد را رو  گریبار د

 . تشیهم ترسناک بود، چه برسد به واقع ند یدستگاه بب

 ها! من هنوز گشنمه _

او باال   ییگفت و دهانش را باز کرد. ابروان رها از پررو  عماد

. قاشق را داخل ظرف چرخاند و آن را به طرف عماد  دیپر

 گرفت.
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زبونت از زبون من بهتر کار  الحمدهلل هم دستات سالمه، هم   _

 !چسبهیبهت م شتریب یکنم. خودت بخور یم

 شانه خم کرد و مظلومانه گفت:  یسر رو عماد

   اد؟یدلت م _

 ؟ یلوس شد قدرنیا ی عماد تو ک _

گرفت   میخانم خوشگل و دلسوز، تصم هیکه  یهمون روز _

 پرستارم بشه!

قاشق   ،یپرستار  چیاشتباه به عرضتون رسوندن جناب، ه _

 . دهینم ضشیقاشق سوپ به خورد مر

زودتر  یجورنیمن ا ی کار ندارم، ول گهید یپرستارا  هیمن  _

 ! دمی... قول م  شمیخوب م

و قد و   کلیه نیکه با ا  نیآمد. ا یبودن اصالً به عماد نم مظلوم

  یشانه خم کند و ملتمسانه از رها بخواهد کم  یباال، سر رو

خنده دار به نظر  یادی که نه، ز یتوجه خرجش کند، کم

 . آمدیاش نماما او خنده د،یرسیم
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لبانش نبود. حاال بغض   یرو گریهم د   یشگیلبخند هم همان

 را تنگ کرده بود.  شیراه گلو یبود که حساب

به طرف دهان   قاشق را در ظرف سوپ چرخاند. آن را پر کرد و 

غذا خوردن از دستان او   یبرا  یاقیاشت گری عماد برد. عماد اما د

 نداشت.

آنقدر لبانش را محکم به هم چسبانده بود که رها مجبور شد  

 .ردی علت آن، سر باال بگ دنیپرس یبرا

 زدم؟  یحرف بد ؟یشد ینجوریشد؟ چرا ا یچ _

کالمش نکرده بود،   یو التماس چاشن دی خند ینم گری او هم د 

 مظلومانه بود. ی و کم یلحنش جد

ابرو به هم چسباند و   د،یپر آب رها که به نگاهش چسب چشمان

 کرد. زیچشم ر

 ناراحتت کردم؟ _

قطره    کیآرام و در حد تکان خوردن لبانش بود.  شیصدا 

و نگاه   ختیچشم رها ر یداخل یاشک درشت که از گوشه 

 او انداخت. یچانه ریدست زعماد   د،یدزد
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 سرش را باال آورد و مجبورش کرد نگاهش کند.  

  یختیگفتم که به هم ر یچ  فهممیکه من نم  یتا حرف نزن _

 من؟  زیعز

 رها سر باال انداخت و قطره اشک را با نوک انگشتانش گرفت.  

 که...  ینگفت یزی... چیچیه _

 ؟یرو به اون رو شد نیشد؟ چرا از ا یپس چ _

تک تک   یاز جانب عماد، رو یتالش چیه ی بار ب نینگاه رها ا 

. قرار نبود  زدیحرف م د ی. بادیصورت او چرخ یاجزا 

 دفن کند.  نهیرا تا ابد در س شیهاحرف

و چرک و کثافتش   کرد یسر باز م یدمل چرک نیا دی جا با کی 

 عماد!  یشگینداشتن هم متیبه ق یحت خت،یریم رونیب

 ؟ یکن یرو م نکارایچرا ا _

چهره اش   یبه عالمت سوال رو یکرد و اخم زیعماد چشم ر 

دادن   حیبپرسد، شروع به توض یزیآنکه او چ ی نشست. رها ب

 کرد.

 ه؟یچ رییهمه تغ نیا لیدل _
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  کیبه من نزد ی کن یم  یکه سع  یشد دیناام یاز داشتن نازل 

 ؟یبش

کنه که هر جا من   فیتکل نییکه برات تع یعادله رو ندار 

   ؟ یهست رم،یم

تنهات بذاره   شهیهم یهم هر لحظه ممکنه برا نایآدر یدیفهم

 که من برات مهم شدم؟ 

او   یچانه ریعماد که گره کور خورد و دستش از ز  یابروها 

کرد مهربان تر    یماند، سع  رهیخ یافتاد و نگاهش به روتخت

ترسناک    نیزد و ا ی د. قلب عماد هنوز هم ناکوک مبرخورد کن

 بود.

کنم    یحس م یناراحتت کنم ول خوامیباور کن نم _

 ندارم. یشکل نی. من عادت به عماد ا شناسمتینم

  ریو غ  دی جد یلیکه کل وقتش رو با من بگذرونه، خ  یعماد 

شدن به   کینزد یکه تمام تالشش رو برا یقابل باوره. عماد

 من نبوده.  یمن بکنه، تا حاال تو زندگ 

ختم بشه،   زمیتاش به عز ازدهیش، که از هر ده جمله یعماد

 کردم.   یش زندگسال تو خونه  کیکه من  ستین یعماد
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  ستین یپس زد، عماد میکه من رو شب عروس ستین یعماد

 ستین یش خواست. عماداز بچه  یپرستار یکه من رو فقط برا

ش تو خونه یحضور من رو حت گهی ن عشقش، دکه با برگشت

 تحمل نکرد.

 تر ادامه داد:مهربان یمکث کرد و با لحن  یکم 

.  ستیکار من ن رییهمه تغ  نیباور ا ی ول ر،یاز من به دل نگ _

  یکن  یداشتن من م یتمام تالشت رو برا یدار نمیبب تونمینم

 روزات ربط ندم. نی از حد ا ش یب ییرو به تنها نیو ا

خورم. زود دل   ینکن عماد. من هنوزم زود گول م یبا من باز 

  گهیبار اگه بشکنم، د  نیا ی. ول شمی. زود دل خوش مبندمیم

بزنه. نابود   وندیهام رو پ شکسته  تونهیوقت نم چیکس ه چیه

 .رمیمی. مشمیم

که تمام   یکس  گهیبار د هی  نمیروز چشم باز کنم و بب هیاگه  

کرده و من موندم   دایرو پ  ارشیآرزوهام رو باهاش تصور کردم،  

 . شمینابود م شه،یکه هر روز بزرگتر از قبل م ام ییو تنها
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  ی ماند. کل رهیبار به عمق چشمان پر حرف عماد خ نیا نگاهش

  داد یم حیترج یاز ته چشمانش خواند، ول  شدیحس را م

 دل خوش کنک، نکند. ریتفس

 

  اته،ییو پرکردن تنها  حیفقط محض تفر تیدنم تو زندگاگه بو_

کن  نییجور حصار تع هیخودم و خودت حد و مرز بذار.  یبرا

 . میتر نش کیحد به هم نزد هیکه از 

. عماد. خونه  میستیسابق ن یآدم ها گهی کدوم از ما د چیه 

  نی. امیمونیزنده نم شتریشصت هفتاد سال ب یپرش حساب کن

گذشته، نذار   یینصف عمرمون، تو حسرت و تنها باًیتقر یعنی

 . کشمینم گهی هم حروم بشه. من د شه یبق

 چند قطره اشک مصادف شد.   ختنیاش، با رجمله انیپا  

زد و از جا برخاست.   یشد، تلخند ی عماد که طوالن سکوت

هر    فیکه عماد، تکل  یماندن نبود، البته تا زمان یجا گرید نجایا

 کرد.   یدو نفرشان را معلوم نم

اجازه دهد عماد به   گرید کباری که معلوم بود. محال بود  فیتکل 

 او لطمه بزند.  
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  هیحقم باشه  کنمیفکر م ی حرفات تموم شد، درست، ول _

 . یفرصت هم به من بد

. دستانش را پشت سرش و  ستادیا واریو کنار د دیدر جا چرخ 

 زد. هی کهم گذاشت و به آنها ت  یهم رو

 شنوم! ی م _

ژست حق به جانب و لحن نسبتا تندش، عماد را به خنده وا   

  یدلخور ایتمسخر  یکه از رو ییداشت، اما نه از آن خنده ها

 حالت او خوشش آمده بود.  نیانگار از ا شتریبود. ب

محکم    قدرن یروز تورو هم هی  خواستیچقدر دلم م  یدون ینم _

 .نمیبب

 واریاش دژ مثالً محکم رها را در هم شکست. اگر به دجمله  

.  خوردیم نیو زم شدیزانوانش شل م د ینزده بود، شا  هیتک

 از آن رسوا شود. شتریعماد اجازه نداد ب

همه   نی. ایکه تا امروز داشت هی نیاز ا شتریب یلیحق تو خ_

  ینشدن، کار ده یبه د دهیسازش با مشکالت، آدم رو عادت م 

 ! یعمر انجامش داد هیتو که 
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و باز طلبکارانه قصد جبهه گرفتن  دیکه ابرو در هم کش رها

 داشت، عماد دست باال گرفت و با خنده ادامه داد: 

  هیبدترم!  یلیمن از تو خ ست،یفقط مختص تو ن نیالبته ا_

عمر سگ دو زدن،    هی. االن هم بعد دم یعمر آب تو هاون کوب

 کنم.  یاعتبار که بهش افتخار م  هیواسم نمونده جز  یچیه

من    یول  میاز نصف عمرمون رو سوزوند شتریحق با توئه، ما ب 

 .ستمین  دنیپا پس کش  ایآدم درجا زدن 

که   ستین  یاول یمن عادت دارم به از صفر شروع کردم. دفعه 

  یزندگ  یکه من برا  یرسم. راه یبه صفر م ی از لحاظ مال

 از اول هم تهش معلوم بود.انتخاب کردم، 

و من   خوادیهزارجوره ثابت کرده بود که من رو نم ینازل

عاشقا رو در   یهر دو نفرمون ادا یبه جا نکهیمحکوم بودم به ا

 !ارمیب

و   ی اونقدر غرق نقشم شدم که خودم هم باورم شد بدون نازل 

درست کنار   یجهنم اصل کهیجهنمه، در حال میحضورش زندگ

 اون بود.
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بگم بهت حق   دی متأسفانه با یول ستیاصال آسون ن گفتنش

 .  یبه من و عالقه شک داشته باش دمیم

. انتظار ندارم  تیبار گند زدم به زندگ  نیبار که نه، چند هی من

ثابت   یخوام، برا یازت فرصت م یول ، یبا چند کلمه باورم کن

 کردن خودم.

 بشه؟  یکه چ _

وقت غش و   گری. د ستادیرا کنار زد و ا ش یپا یرو یپتو  عماد

گل    جانیضعف رفتن نبود. اگر قرار بود رها گول بخورد، تا هم

 فقط مسخره کردن خودش بود.  نشیاز ا شتریخورده بود، ب

به   نیینگاه از پا  ستاد،یاو ا یرو به رو نه،یدست به س ی وقت 

 بار هزارم لرزاند. یرها، دلش را برا یباال

ذهنش به جاده   یابود! لحظه یراض شانیاز تفاوت قد چقدر

بازوانش تجسم کرد.   نیرا ب زهیم  زهیر یشد و رها ل یما  یخاک

 بود. نیریتصورش هم ش یحت

شد، عماد لبخند   ریگل انداخت و سر به ز شی هارها که گونه 

 دختر قلدر شدن هم بلد نبود.    نیزد. ا یکج



 

1487 
 

خودش و   نیگرفت و او را ب واریسر او به د  یرا باال دستانش

 گوش او لب زد:   ریبرد و ز ن یی. سرش را پامحصور کرد  وار،ید

تا آخر آخر  ن،ینره. رها راست ادتی وقت  چیرو ه یزیچ هی _

که از   ستین ی. عماد هم آدم یزن منه، زن عماد محراب ایدن

که   یاشه، تا وقت گوشت ب یزهیآو نیهاش دست بکشه. اداشته 

  یتو زندگ یانقدر از خودم مطمئن بشم که بدونم جز خوشبخت

 !کشهیانتظارت رو نم یزیبا من، چ

را که در دلش   ییقند ها یرها اخم داشت، اما نتوانست جلو  

باشد، اما از   ده یند نکهیعماد را نه ا یرو نی. اردیشد، بگ یآب م

  قدرنیگذشت. از آن روزها هم یم یدراز انی سال دنشیزمان د

بزند که نتواند   یمانده بود که عماد محال بود حرف ادشی

 کند.  اشیعمل

 دانستی. خودش خوب مگرفتیداشت جانش را م استرس

 .  فتدیب یاتفاق خاص ستیقرار ن

مهراب، افسانه،   درضا،ی. حمبود  یطبق برنامه و عال زیچ همه

 هم آمده بودند.  هیمهد یاحسان و حت
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بودند. بماند که   یو سرحال مشغول باز یهم راض ش یهابچه 

 . شانیهایاز دست شلوغ کار خوردیافسانه چقدر حرص م

  هیکه،  فتهیب ی اتفاق ست یقرار ن  ؟یقدر نگران نیچرا ا -

 است. تهیفرمال یه یافتتاح

. لبخندش هم پر  دیکش یقیطرف احسان برگشت و نفس عم به

 استرس بود. 

  نیهمچ هیباره که  نی. اولستیدست خودم ن ی ول دونم یم  -

 . امیاش برناز عهده ترسمی. م بهم سپردن  یتیمسئول

او انداخت. خواهرش کم   یهاجلو آمد و دست دور شانه احسان

 .  ترکاندیکم داشت استخوان م

دور تن او   یدستش به راحت ک ی ش، یمثل چند ماه پ   گرید حاال

 .شدیحلقه نم

 نیو ا نجایخوب ا تونهیتو نم یکس اندازه چیمطمئنم همن   -

 ها رو اداره کنه. بچه 

 خانم، گل آوردن. کجا بذارمشون؟  دیببخش -
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  یاز احسان فاصله گرفت. نگاهش با کنجکاو یو کم دیچرخ

که قرار بود امروز کمک دستشان باشند و سبد    ییکارگرها  نیب

 .  دیکه در دستشان بود، چرخ ییهاگل

 : دیکرد و پرس زیر چشم

 رو آورده؟  نایا یک  -

 بود، شانه باال انداخت. ستاده یکه جلو ا یکارگر همان

 خانم.   دونم ینم -

از او بخواهد. وقت   یشتر یب حیاز آن بود که توض ترحوصله یب

مرد    نیآن را با کل کل با ا توانستیهم تنگ بود و نم

 هدر بدهد.    اعصابیب

 تکان داد و گفت:  سر

 داخل. دشونی اریب -

ها برخالف  شد. گل مانیاش پشبعد از گفته قهیدق چند

سبد و دو سبد   کی یحت  ا یشاخه و دو شاخه  کیتصورش، 

 نبودند. 
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و   دانستیرا نم  هایکه اسم بعض یی هاده گلدان از گل حدودا

  یخکیو م یداوود یهاهمان گل هیده سبد گل نسبتا بزرگ شب

 بود.  دهیقبل هم د ی که مدت

 نجا؟یچه خبره ا -

. منتظر پاسخ او  دیرا پرس  نیبود که با چشمان گرد ا افسانه

 کامال مشهود بود. شیها در صداآن گل دنی د جانینماند. ه

 که من خبر ندارم؟  یسفارش داد ی! ک نایچقدر خوشگلن ا -

 دادن نبود. حیکرد. واقعا االن وقت توض یپوف

مهمونا   گهیساعت د  می. نمیکن کارشونیکن. بگو چ رو ول نایا -

 .رسنیم

را  گرشیدستش را به کمر زد و انگشتان دست د کی افسانه

 لبانش گذاشت. یرو

 اشییاجرا هیرا گفت و با کمک بق مشیتا تصم دینکش یطول 

 کرد.  

اش که همه از جذبه اریتمام ع  ریمد  کیبود.  نیهم افسانه

 .  بردندیحساب م
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باز شد. قرار  نیمدعو یپرورشگاه به رو یساعت بعد، درها مین

 نبود شو بگذارند.  

  دی ها را در معرض دنبود که بچه  یبه نظرش کار درست اصال

  ی امکانات رفاه ییجورها کی خواستیمردم بگذارد اما م 

مزاحم نبودن   را از گرانید الیکند و خ ییاش را رونمامجموعه 

 دخترانش راحت کند.

  یمشکل نکهیجور کارها نبود. نه ا نیمناسب ا ادیمنطقه ز نیا 

در چشم بود و   یادیوجود داشته باشد، نه، ساختمان عمارت ز

 پنهان کرد.  هی داخل آن را از بق  یکارها شدینم

به   لیکه قرار است عمارت تبد  دیچیزود در محله پ  یلیخ

  یرا به دنبال داشت. ط  هاهیاعتراض همسا نیپرورشگاه شود و ا

گرفته  هیافتتاح نیکه با دوستانش داشت، قرار شد ا یمشورت

  یاحتمال یهااز مزاحمت  ها هیهمسا الیخ یاشده و به گونه

 راحت شود. شی هابچه 

 بانو! ی تو فکر باش نمیخودم. نب یسالم رها بانو -

درست از کنار گوش او، لبانش را به   اش،ی شاد و پرانرژ یصدا

 . زدیم یپرانرژ  یادیروزها ز ن ی. عماد ادیباال کش
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راحت بود. با   الش یمطمئن شده بود و خ یی زهایچ کیاز  انگار

 همان لبخند به طرف او برگشت.  

  یشاخه رز هلند شتیدستش را که حدود ب یبایگل ز دسته

  ،یو تشکر ی د که قبل از هر حرفبود، گرفت. دست خودش نبو

 ها را به مشام بکشد.  چشم بست و سر خم کرد تا عطر گل

 . کردیم کیتمام حواسش را تحر ، ییبایهمه ز نیا

 . یسالم عماد جان، خوش اومد -

  یادیاو که ز یهارنگ لباس  بیترک دنی کرد از د ی و سع گفت

 خودش ست بود، ذوق نکند.  یهابا لباس

  یلیروزا خ نی. شرمنده من ای. خسته نباشزمیممنون عز -

 کمک.  ام ی. نشد برمیدرگ

 .یخوشحالم کرد یلیخ یکه االن اومد  نیهم ه؟یچه حرف -

قدم   یی رایپذ زیپاره کردن به طرف م کهیتعارف ت نیح

  زد، یکنار او قدم م  یبرداشت. عماد هم همراهش شد. اصال وقت

 .  شد یلندتر مقدش ب
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مانند    یهم قدم زن  شدی. مگر مدیرسیتا عرش اعال م سرش

   ؟یو سربلند نشو یرها باش

هاست. حسرت را از  نگاه همه به سمت آن کرد یم حس

  ترکیبه رها نزد یو ه  خواندیچشمان تمام مردان اطرافش م

 .  شدیم

جماعت تنها   نیا نیب یالحظه د یرا نبا شیبارویز دلبر

 ساده و خوش قلب.  یادیز شی بود و رها  ادی. گرگ زگذاشتیم

  یتا نگاه منظوردار مردان را رو دیچرخینگاهش مدام م 

 ،یجمع چند نفر نیدر هم دانستیشکار کند. م شیرها

 چشمشان دنبال رها بوده است. 

مهم نبود.    شیها قبل هم برابه سال گشتیزمان آن برم نکهیا 

و   شدیقلنبه م ی . هشدینم اشیها حالحرف ن یرگ گردنش ا

 . دیکشیم  ریت یه

 شده.  یعال  نجای. ا گمیم کیسالم رها جان، تبر - 

.  کشدینخ از مغزش گرفته و آن را م  کینفر  کی کرد یم حس

صدا   ن یرا فلج کرده بود. ا ش یو تا کف پا دیکشیم ریردش ت

 د؟ یکشیاعصابش خط م  یحد منفور بود و رو نیچرا تا ا
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 سالم آقا شهراد. ممنونم.  -

  یرها در بهبود حالش کمک نیبرخورد سرد و سنگ یحت

 متنفر بود.  ایتمام دن یمرد به اندازه نی. از اکردینم

ها و  با رها نبود، همان سال اشیعاشق یاگر او و زمزمه د یشا 

و مدام ساز ناکوک   دهدیدل به دلش نم  ینازل  دید  یوقت

  یای و رو کند یسر و تهش م  یب  یدل از او و زندگ  زند، یم

که او   فیح ی ول کردیم یبه آرامش در کنار رها را عمل دنیرس

 شد و بعد...   کینزد ش یبه رها بود و با توطئه

 شما؟ دیسالم جناب، خوب هست -

  ریفشردن دستش، مشتش را ز یبه جا خواستیم  دلش

زشت باطن با خودش چه فکر  ،یبارویاو بکوبد. مردک ز یچانه

 .  دیپرسیباز احوالش را م شیبا ن نجوریکرده بود که ا

 شلوارش سر داد.  بیدستش را داخل ج دو

 شاهان. ممنونم.  یسالم آقا -

را  ییداشت احوال او  ی. چه معندی. احوالش را هم نپرسنیهم

 نداشت؟ یتیاهم شیه بود و نبودش برابپرسد ک
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و دست دراز  د یایتا شهراد به خودش ب  دیطول کش یکم 

 اش را پس بکشد و  آن لبخند احمقانه را پاک کند. شده

 گفت:   یچرخاند و با اعتماد به نفس اعصاب خردکن یچشم 

داد، مطمئن بودم از   شنهادی مامان، رها رو پ  یکه زر یروز -

اعتراف کنم فکرش رو هم   دیبا  ی ول اد یبرم نجایا یاداره یعهده

شده باشد. اصال رها اسطوره  یعال  نجا یحد ا نیتا ا کردمینم

 ه؟یاست. نظر شما چ

ها، او را بسوزاند، موفق شده بود. آن  حرف نیبا ا خواستیم اگر

هراد را قدر سوخته بود که االن دلش تنها خاکستر شدن ش

 . خواستیم

از پرت بودن   ی چرخاند. وقت یاز شهراد چشم د یاو هم به تقل 

حواس حاضران در ساختمان مطمئن شد، سر خم کرد تا  

 اش به گوش شهراد برشد.زمزمه 

 تر بود. از او کوتاه ی شهراد با تمام قد بلند بودنش، چند سانت 

همه آدم،  نیا یاالن جلو نیگوش کن جناب، اگه هم -

  چیه ریبگ  ادی. نهیتو دهنت فقط به احترام خانم راست کوبمینم
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. وگرنه  یاریجا، اسم زن من رو به زبون ن چیوقت، ه چیوقت، ه

 قدر آروم برخورد کنم.   نیهم دمیقول نم

نشان از ترسش داشت اما   اشدهیاو فاصله گرفت، رنگ پر از

 زد. ی. پوزخنداوردیکم ب خواستینم

.  نیشما چند وقته طالق گرفت دونمیکه من م  ییا جازنت؟ ت  -

 .شهیرها هم زن داداش من محسوب م 

با پشت دستش، خاک   یبیعج یخم شد و با خونسرد عماد

 گوش او برد.  ریکت او را تکاند. دوباره سر ز یقهی یفرض

 ! گهیرو نم نیمون که ااسم تو شناسنامه -

او  یازده رونیبه چشمان از حدقه ب رهیو خ دیعقب کش  بعد

 ینیبار به سمت او سنگ نیقدرت، ا یزد. کفه یشخندین

کند   ی خال یی سر و پا یهر ب یرا برا . محال بود صحنهکردیم

طبقه از   نیچند التیو تحص  یاجتماع  یاگر از نظر طبقه  یحت

 او باالتر بود. 
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  درضایراحت نبود که نبود. با حم الشیرا زده بود اما خ حرفش

 بودند.   ستادهیا یاگوشه 

بود. از  یرا دوست داشت. مرد محترم و خوش مشرب درضایحم

بودنشان رها   دیرا به ام اتیتمام زندگ  یتوانیها که م آن آدم

 و صادقند. نیام ی و مطمئن باش یکن

. سر  میکنیرفع زحمت م گهیت ما دجان، با اجازه دیحم -

 خانم و...  افسانه

که   یخودش حس کرد. لبخند یمهراب را رو یچشم رینگاه ز 

با فشردن  ندیلبانش بنش یرو رفتیاو م یاز درک و شعور باال

به دلش   یادیمهراب ز یجمله  یبرد. ادامه نیلبانش از ب

 نشست.

 کن.  یشلوغه. از طرف من ازشون عذرخواه نیخانم راست -

  ک ی. نزدستادیبرداشت و صاف ا واریرا از د اشه یتک درضایحم

 بود.  ی شدن ابروانش حاصل نگران

شام   دینمونده، بمون یزیشد داداش؟ تا آخر مراسم چ یچ -

 . میدور هم باش
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 یزد. جور یانداخت و لبخند کمرنگ نییسر پا مهراب

گل انداخته بود که انگار دختر آفتاب مهتاب    شیهاگونه

شده باشد.   یرش از او خواستگارکه در حضور پد ستیادهیند

 به گردن سرخش زد.  یدست

سر پا مونده.   ادی. از صبحم زستیخوش ن اد یز هیحال مهد -

 بهتره ببرمش خونه تا استراحت کنه.

 خوب چرا... -

تمام گذاشت.   مهیاش را ندو کلمه را گفت و جمله  نیهم دیحم

  ی شد. شوق دهیکه لبانش کم کم به باال کش دینکش یطول

 جز جز صورتش را پوشانده بود.  بیعج

 آره؟!  -

  ،یانار یهاو با همان گونه د یباز دست به گردنش کش مهراب

 و باال کرد.   نییسر پا

  شدیفشرده م درضایبازوان حم نیب یبعد مهراب جور یاهیثان

چشم در سالن   بدهد.  یدور یاجازه  یاکه انگار قرار نبود لحظه

 چرخاند.
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دختران رها بودند که   ییهنرنما  یهمه آن قدر سرگرم تماشا 

 حواسش به آغوش گرم آن دو نفر نبود.  یکس

 

با گرفتن بازوان مهراب، او را از خود فاصله  درضایبعد حم یکم

 داد.  

بازوان او  یوار رونوازش   نییرا چند بار از باال به پا دستش

از شوق و   یبیچشمانش نه فقط از اشک، بلکه ترک. برق دیکش

 اشک بود.

  یتونستیبود که م یخبر نیبهتر نیمبارکت باشه داداشم. ا -

بگو.   کی. از طرف منم بهش تبر. برو به خانمت برسی بهم بد

م  واسه برادرزاده  د ی. باشتونیپ   می ایمن و افسانه فردا حتما م

 سور بدم.

  ی العملبتواند عکس درضایم ح نکهیخم شد و قبل از ا مهراب

  یرا رو اشیشانی. بعد پ دینشان دهد، پشت دست او را بوس

 گفت: نی ریش یاو گذاشت و با بغض یشانه
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م تو واسه یاندازه یچکی ه ا، یکه تو تمام دن  دونهیخدا م  -

م واسه  یم باشکه کنار من و خانواده نی. همدهیزحمت نکش

 ارزش داره.   ای دن ایدن

عماد   یکه از گلو یاو نداشت. آه یرا سر شانه یبعد یبوسه و

 بود.  یرارادیخارج شد کامال غ 

قدر پرشور  نیکس را نداشت که ا چیوقت، ه چیاو ه چرا

 دوستش داشته باشد؟  

و    ییعمر تنها  کی ش، یو آرزوها دیو ام یاز جوان ریغ   ینازل

 را هم به او بدهکار بود.   اشیکسیب

 خواستی. هرچه مد یدیم یاضاف  ت،یحضورش را در آن موقع 

 نبود. حس   یآنجا بدهد، شدن ریغ  ییحواسش را به جا

 در چشم بود.   یادیدو نفر، ز نیحال ا و

  یکی نی. خوب ادیکش یگرم مهراب، نفس راحت یخداحافظ  با

که   ی اصل بیرق ماندیهم از گود خارج شده بود، فقط م بیرق

 نبود به جز عماد گذشته.   یشخص
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که    یزن یهایخوب یتمام، رو ی معرفتیکه با ب یشعوریب  عماد

که از همان   ی واه ی عشق دیبود، چشم بست، به ام نشیترمحرم

 داشت.  مانیبودنش ا ی اول هم به واه

  یزیچ ادینبود. از چند و چون آن ز یدلچسب ادیز مراسم

 .مراسم نبود تیاصل. حواسش اصال به دینفهم

.  دیچرخیبود، م   ستادهیکه رها ا ییحول و حوش جا شتریب 

عضالت    کردیآنقدر چشم در اطراف چرخانده بود که حس م

 اند. خسته شده دایچشمش شد

و او متوجه نشود. آن  فتدیب  ش یبه رها یانگاه هرزه دیترسیم

 . مرد یم ی رتیغ یاز ب د یوقت با 

قدر   نیهم شهیهم دوارمیره.... زن داداش. ام گمیم کیتبر -

 . یموفق باش

عده    کینبود. اصال  ی مردک عوض شدن نیگرفت، ا اشخنده

به هر   یو بار کنندینم رییتغ ، یهستند که جان به جانشان کن

 شان است. جهت بودن، در خون 

هم ندارد.   شانیو سطح اجتماع  التیتحص زانیهم به م یربط

 ذاتشان خراب است. 
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مثل شهراد که تا وقت از او زهر چشم نگرفته بود،   درست

 .  د یبه لبانش کش ی چشمش دنبال رها بود. دست

در چنته داشت که رو  یزیمردک چ نیا یبود که جلو خوب

خفه   رتش،یکند وگرنه شک داشت از زور باد کردن رگ غ 

 نشود. 

اش خوش بود وگرنه او کجا  به همان نام داخل شناسنامه دلش

 و رقابت با دکتر شهراد شاهان کجا؟

جواب شهراد را   نیسرسنگ  ی لیافتاده و خ ریز یکه با سر رها

 قند در دلش آب شد.   لویک لویداد، ک

. نه تنها دلش، که تمام وجودش قبل از همه  کردیم اشتباه 

 او.   یو وفا  یبه عشق رها گرم بود. به مهربان ز،یچ

حد به   نیاند تا ااست طالق گرفته ی مدت  کردیم  الیکه خ حاال

طالق در کار   دانستیاو بودن وفادار بود. اگر م یهمان عده

  یهاو دست او که نه، تمام تنش موقع امضا زدن برگه ستین

 بوده است، قرار بود چه جور دل به دلش بدهد؟!   دهیطالق لرز

حال بد رها   ی. دلش براکردیآن روز دادگاه را فراموش نم ادی

 آمده بود تا کار را تمام کند.  یبود ول  دهیهزار بار لرز
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 سوختن و ساختن! یبود برا فیح رها

از هم دور شوند تا با فراق بال در مورد   یداد کم ی م اجازه د یبا

 . ردیبگ  میتصم شانیزندگ

  نکهیها را امضا زد و بدون ابرگه ریبا آن حال خراب، ز یوقت

طالق بماند، از ساختمان  یاو و خواندن خطبه  یمنتظر امضا

برگشتنش به دنبالش رفت، اما دلش   یخارج شد، به بهانه

 او را برگرداند.  امد ین

و زمان دست به دست هم داده بودند تا آن دو از  نیکه زم حاال

 اتشیح یشه یبه ر شهینداشت خودش ت یل یهم جدا نشوند، دل

  یرا به رها شانیهاو چطور شناسنامه یبزند، فقط مانده بود ک

 برگرداند. حواسیب

سراغ   یرا فراموش کرده بود. حت زیبه کل همه چ انگار

 !گرفتیاش را نمشناسنامه

  شد،یحل م زیشهراد، همه چ دنیبا فهم کردیفکر م نکهیا

که تلفن رها زنگ خورد  دیفهم یرا وقت  نیاشتباه محض بود. ا

 شهراد را کف دست او گذاشت.  ی هادهینفر، آمار تمام شن کیو 
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تنها چشمان پر آبش را به او دوخته بود و   زد،یرها حرف نم 

 .  شدیاز قبل م دتریبه لحظه رنگش سفلحظه 

 یاز گوشه ی کم لبانش شروع به لرزش کرد. بعد قطره اشک کم

 .  دیاش چکگونه  یچشم راستش رو یخارج

را   یکه صورتش با اشک شسته شده بود، گوش یبعد وقت یکم

 یآورد و بعد خودش هم، همراه آن رو نییپا یحرف چ یه یب

 زانوانش سقوط کرد. 

لرزان،  یو قلب دهیمدت، عماد با چشمان ترس نیتمام ا در

بود تا   یااشاره نیتربود و منتظر کوچک   ستادهیا شیروبرو

 را بداند.  فشیتکل

بود،   ختهیکه در چشمان رها ر یو درد یخبریهمه ب نیا 

 .  گرفتیداشت جانش را م

لرزش  دیه فهملرزان رها را که در دست گرفت، تاز بازوان

دستان  نیخودش را از ب ، یاست. رها با تکان د یبدنش چقدر شد

 .  دیکش رونیعماد ب

خودش را بغل  ی. جوردیرفت و دستانش را در هم تن عقب

 .  ماند یشدن عماد نم کی نزد یبرا ییجا گریکرده بود که د
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 ؟یشد ینجور یشده رها جان؟ چرا ا یچ -

 احمقم، نه؟  ی لیمن خ -

لحن ممکن گفت و باز اشک بود که از   نیتررا با مظلومانه نیا

زانو زد.  نیزم یزد و رو ین ی. لبخند غمگختیریچشمانش م

هست،   نکهیشود و حالش را بدتر از ا ک یبه او نزد دیترسیم

 کند. 

من گردن   ه؟یچه حال نیمن؟ ا زیعز ی گیم  یدار یچ -

 شده؟  نیکردم که تو حالت ا یشکسته باز چه غلط

دستت، نه   ریز فتهیآدم ساده مثل من ب هیخوبه که  یلیخ -

هرجور که   یتونی. میبد شیجور باز هی  یتونیعماد؟ هربار م 

با   یهرجور که دوست دار ؟یریبگ میبراش تصم یخوایم

 ؟ یکن یباز شیزندگ

. لرزش بدنش هم لحظه به لحظه دیلرزیاز بغض م  شیصدا

را که   یجمالت گری . حالش آن قدر بد بود که دشدیم شتریب

 .دیفهم ینم آورد، یبر زبان م وارانیهذ

. دست دراز دیچهار دست و پا، خودش را جلو کش ن،یزم یرو 

 را در آغوش بکشد.  شیکرد تا تن لرزان رها
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تو؟  یشد ینجور ی. چرا استهیمیتو رو خدا رها، قلبم داره وا -

 بذار بغلت کنم. بذار آرومت کنم. 

دستان او زد و باز خودش را عقب  ریز یمحکم یضربه رها

 .  دیکش

عمر   هی. خاک بر سر من که ایمن ن کیگمشو برو عقب. نزد -

دست تو شدم. خاک بر سر من که بهت اعتماد   یچهیباز

و من خرت  یهربار که گولم زد یدی . چقدر بهم خندکردمیم

 ؟ یکن  یشدم؟ تا کجا قراره با من باز

آشفته و  نطوریا ش یرها گذاشتیم  دی هم جلوتر رفت. نبا باز

 بماند.  شانیپر

تو رو خدا رها، تمومش کن. من غلط بکنم بهت بخندم. به   -

 یشد ینجوریکنم. چرا ا یخودم بخندم اگه باهات باز  شیر

 الت؟ شد ح نیگفت که ا ی پشت خط بود؟ چ ی ک زم؟یعز

مامان بود. گله داشت که طالق نگرفتم و بهش دروغ   یزر -

م بهم بگه واسه خواستیحرف بارم کرد. مثال م  یگفتم. کل 

که   یگفت  یبود. به شهراد چ هیو کنا  شیش نخوشحاله اما همه 
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مامان رو انداخته به جون    یباد کرده و زر رتش یمثال رگ غ 

   ؟یکن یمن باز یبا آبرو یخوایم ی من؟ تا ک

. رها را تنگ در آغوش گرفت و  دیاش رسبه خواسته  باالخره

 محکم به خودش فشرد.  

کند.   ش یرها تیوضع نیدر ا توانستیو نه م خواستیم نه

او را  ینهیدستان رها چند بار باال آمد و مشت کم جانش، س

 هدف گرفت.  

  دی . خودش خراب کرده بود و خودش بادیا یبود کوتاه ب محال

 .  کردیهم که شده، درستش م یکم

ناله و   نیداشت از ب یکه سع یگوش رها برد و با صدا ریز سر

 رها به گوش او برسد، شروع به صحبت کرد. یهانینفر

  ی چ ؟یکنم که آروم بش کاریغلط کردم رها، گوه خوردم. چ -

.  درست واسه کارام؟ بابا من دوست دارم لیدل هیبگم که بشه 

نخواستم زنم رو طالق بدم، کجاش   نکهی، ابه خدا دوستت دارم

 الم شنگه به پا کردن؟  ینجوریگناهه که واسش ا

دو رگه   ش، یها هیو گر هاغ یکه از زور ج  ییبا همان صدا رها

 زد.  ادیشده بود، فر
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که پات رو   معرفتتیخود بمگه من طالق خواستم؟ آخه  -

 .میریطالق بگ دی کفش که با هیتو  یکرد

 ! ینکرد ی تو هم مخالفت -

 . شدینم نیرها بلندتر از ا یصدا

که نگهم   فتمیکنم؟ به دست و پات ب کاریچ یانتظار داشت -

  یکه بعدش بخوا یبه سرم زد یسال، چه گل  هیمگه تو  ؟یدار

 ؟ یبهتر باش

  ش یبودند. رها دهیکه به خانه رس شدیساعت هم نم کی هنوز

 خسته بود. یحساب

هر دو نفرشان استفاده کند و   یی آمده بود از تنها رسرشیخ

 . رندیبا حرف زدن، آرامش بگ یکم

دو   یهاخلوت  نیکه رها هم مانند خودش، ا دانستیم خوب

 نفره را دوست دارد.

با دوستانشان رفته بودند و هنوز  نایبود که احسان و آدر خوب

لحظات و  نیدر ا خواستیدلش نم چیبودند. ه  امدهیبه خانه ن

 احسان بگذارد.   د یحال بد رها، او را به ام نیبا ا
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کند آنچه در فکرش   اشیتا حال   بودیکنارش م  دیبا خودش

 است. رحمانهیسو تفاهم ب کی گذرد،یم

فکر  خواستینم  گفتم طالق. دلم نیخوب منم واسه هم -

 خوامیگم کرده، نم میگورش رو از زندگ  یچون نازل یکن

و   لیبرام دل وبمیعقل مع ایتا آخر دن خواستمیطالقت بدم. نم

و ترجمه.  یمدرک جور کنه که بودنت کنارم از سر دلسوز 

  خودمسرم قرار بود  ری. خیواسه خودم من رو بخوا خواستمیم

 تیبذارم. اما نشد. به معصوم ش یرو بهت ثابت کنم و بعد پاپ 

 نشد...  یچشمات نشد رها، خواستم ول

دنبالت و   امیو ازم خواستن ب  یبا اون حال از محضر رفت یوقت

طالق   یو خطبه یایبود که ب نیبرت گردونم، فقط قصدم ا

گذشتن از تو   دمیفهم  دم،یحال بدت رو د یوقت یخونده بشه ول

نبود. من خاک بر   ی قبل ی. به خدا کارم با نقشه ستین نکار م

. منم آدمم رها. تو  دنبو نیسر اگه بلد بودم نقشه بکشم وضعم ا

که از خدا عمر گرفتم فقط دو بار ازش  یو چند سال  یتمام س

 خواستم.  یزیچ
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بود که بتونم   نیکه آرزوم ا شیبار همون هجده سال پ  هی

. اون بار نشد.  رونیبکشمت ب و از جهنم عادله رمیدستت رو بگ

  اهیو زمان دست به دست هم دادن که من رو جلوت روس نیزم

هم جمع بشن، تا   ا یبار تمام دن نیفرق داره. ا دفعهنیا یکنن ول

 م محاله تنهات بذارم. زنده

 یکه گوشه  ی. جوررحمانهی. محکم و ب دیکوب اشنهیبه س دوبار

 خورد.  نیچشمان رها هم از شدت ضربه، چ

به من   ی رو زندگ نیرها زن منه. ا زنه،یالمصب م نیا ی تا وقت _

 ... رنتیازم بگ ذارمیبدهکاره، نم 

که قصد کوتاه آمدن نداشت، کم   یبار زندگ  ریآورده بود. ز کم

 بگذارد و بلند نشود.   نیسر زم  خواستیآورده بود. دلش م 

  یها یرها گذاشت و ها یشانه یرفت. سر رو لیتحل اشی انرژ

 . ستیگر

آن  آوردند، یفقط کم م  کنند،ینم هیها مردها گروقت یگاه 

 .  خواهدیقدر که دلشان مرگ م 

. آن  کندیم زیصبرشان از چشمانشان سر ر یوقت اضافه آن

 تا درکشان کند.  طلبندیهمراه م کیزمان است که 
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اما خبر ندارند قرار است  نامندشیم  فینفر که جنس ظر کی 

 باشند.  ابیآس ریاز بدو تولد سنگ ز

رها محکم تر کرد. دخترک هنوز  فیدستانش را دور تن ح گره

دل زدن  نش،یزد و با وجود خواب سنگ یهم گهگاه هق م

 ادامه داشت. ش یها

  ریو س دیو بوس دیکوتاه او چسباند و بوس  یلبانش را به موها 

 از ته دلش، گم کرد.  ی بوسه ها نینشد. بغضش را هم ب

که با احسان داشت،  یا یاز جنگ لفظ شتریساعت ب مین 

که اگر    دادیو گلو جر م زدیم  ادیفر ی. پسرک جورگذشتینم

از شهراد و زبان   اشیجا دق دلنگران واکنش رها نبود، همان

 آورد.  یلقبش را هم سر او در م

کند و    ییرا رونما شانیهابود شناسنامه آخر هم مجبور شده  

.  دی خفه نما یواقع یکار آرام که نه، به معنا   نیاو را با ا

 . زدیم یزده بود و رنگش به کبود رونیچشمانش از حدقه ب

آمده بودند،   نایو عاطفه، همراه احسان و آدر دیشد ام خوب

 . دیایاحسان برب یاز عهده ییبه تنها توانستیوگرنه نم
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به بعد   نیرها را از ا خواستیرا خودش خبر کرده بود. نم  دیام 

را هم   نایآدر یی ترس تنها یهم تنها بگذارد و از طرف  یالحظه 

 داشت.

نفر   نیزمان چندهم د یمجهول. با ی چند راه کیمانده بود سر  

آنها هم   یبرا توانستی. نمداشتینگه م یرا از خودش راض

 تشانیکرده اش بودند و رضا زیعز  کند. همه شان نییتع تیاولو

 داشت. تیاهم شیبرا

دوم شناسنامه شان، دلش را  یصفحه دنیبا د  نایبرق نگاه آدر 

لبانش  یاز رو یکه بعد از آن، لحظه ا یکرد. لبخند  یگرم م

 اش داشت. ی رفت، هم نشان از شاد یکنار نم

  یاز همه خوشحال تر به نظر م نایآن چند نفر، آدر نیدر ب 

 کرد. اشیاریاز همه  شتریو در آرام کردن احسان هم ب  دیرس

  ی وقت  یو چطور با سپهر تماس گرفته بود ول ی ک دینفهم 

احسان زنگ خورد و سپهر او را به خانه اش دعوت کرد،   یگوش

 نمود.  د ییحدسش را تا نا،یآدر طنتیچشمک پر از ش
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رها را   دنید یاجازه نکهیون او بد یدلخور ی با کل احسان

از ساختمان خارج شد. عاطفه هم به خواست او،   د یبا ام ابد،یب

 عماد رفت. یبه خانه نایبه همراه آدر

شده بود. احسان را آواره کرده بود تا خودش   خواهادهیپررو و ز 

و عظمت خدا کم   یاز بزرگ یزیدلش برسد. چ یبه خواسته 

 برد!   یرا با دل او راه م ا یجا، دن کیشد اگر   ینم

و دم نزده بود. رها   دهیو آن حرف شن نیبس بود هر چقدر از ا 

  یتمام نداشته ها ی. به اندازهشهیاز هم شتریب خواست،یرا م

 عمرش.

  ای  یبه بعد، کس نیاز ا دادیرا گرفته بود. اجازه نم  مشیتصم 

  یشان باشد. تمام دروغ ها که نه، پنهان کار نیمانع ب یزیچ

حال بدش را   نیترس ا گریتا د کردیاو رو م یرا برا ش یها

 نداشته باشد. 

را  شیآرزو یکه عمر شدیم  یگاه هیاو همان تک یبرا دی با 

 نیقبل بشود و زم انیکه قرار بود سال یسر هیداشت. همان سا

 شان کنند.  و زمان دست به هم داده بودند تا از هم دور
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کرد. نه خودش آن  یدفعات قبل فرق م  یبا همه  گریبار د نیا

از عادله و   یبود، نه خبر م یقد یدست و پا یعماد ساده و ب 

  لهیبود که با ح یایو نقص بود، نه نازل بیع  ی ب ی های زیربرنامه

سابق   یرها گری و نه رها د اورد یاو در ب یسر از زندگ رنگیو ن

 بود.

از  شهیهم یرها را برا آمد، یآورد و کوتاه م  یبار اگر کم م نیا 

  انیپا   یهم به معن  شیها  ی . نبودن رها و مهربان دادیدست م

 شان بود. نیریش یرابطه 

دهان لقش پرت  فکرش را از جانب شهراد و خواستیهر چه م 

و   خوردیشد. فکرش همه جا چرخ م ی شد که نم یکند، نم

از دوشش   یکه با حرف زدنش، بار  ییبه او  دیرس یتهش باز م

 برداشته بود. 

رها کند، اما   یرا حال تیکرده بود واقع  یمدت بارها سع نیا در

داد. هرچند   ی اجازه را به او نم نیا اشیترس واکنش احتمال

  یگناه شهراد و گوشمال ریشد از خ ی موضوع هم باعث نم نیا

 دادنش بگذرد. 
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خودش جوالن   یچند سال، برا نیادر  ی کاف یبه اندازه شهراد

  کیوقتش بود که بفهمد   گری داده و خوش گذرانده بود. حاال د

را نشانش   شیمن ماست چقدر کره دارد. وقتش بود آن رو

شده بود   بهیخودش هم غر یها بود براکه سال یی بدهد، آن رو

 وجود ندارد!   گریکرد د یو گمان م 

 خفه شدم عماد!  _

او را به   یحق داشت، جور چارهیب یاش گرفت، رها خنده

هوا   یهاخودش چسبانده و محکم بغلش کرده بود که مولکول

 کرد.  ی حرکت م شاننیب  یهم به سخت

 : دیو پرس دیشل کرد. خودش را جلو کش ی گره دستانش را کم 

 زم؟ یعز یخوایم یزیچ _

شد، دلش   شیهاقهیدست رها که باال رفت و مشغول ماساژ شق 

سردرد داشت، البته بعد از   شی . رهادیکه نه، تمام وجودش لرز

 هم دور از انتظار نبود.   ادیز داد، یو داد و ب هیآن همه گر

 ! ترکهیسرم داره م _

 از او فاصله گرفت و هراسان از جا برخاست. 
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 . ارمیاالن برات قرص م _

پرتش  به خود و حواس   یاز اتاق خارج شد. لعنتگفت و  

دوران نقاهتش را   یفرستاد. فراموش کرده بود رها به تازگ

 بود.  ریپذ بی گذرانده و هنوز هم به شدت آس

باز    ،یماریاش در زمان ب ییحال بد رها و تنها ادآوردنیبا به  

ها و   یخودش را لعنت کرد. تا کجا قرار بود چوب ندانم کار

 را بخورد؟ ش یها یانگارسهل

بر   یچه خاک خواستیم  شد،یم شینکرده رها طور یخدا اگر

 زد؟یسرش بر

فشرد.   ش یهادندان نیسر تکان داد و نوک زبانش را محکم ب 

خدا دوستش داشت!   یعنیهنوز رها سالم و سرحال بود  نکهیا

  شیرا برا رییو تغ ینقدر دوستش داشت که فرصت عذرخواهآ

 فراهم کرده بود. 

 قیآشپزخانه گرفت و چند نفس عم ی صندل یبه پشت دست

 داد.  ی . تپش قلبش داشت کار دستش مدیکش

کور عصاکش کور دگر، مصداق بارز حال آن دو نفر بود. گذر   

 . کردیم  یی خودنما یادی روزها ز نیعمر، ا



 

1517 
 

  ی که دردش جانکاه م یو سر  دیکشیم  ریکه گهگاه ت  یقلب 

هجده   یهاآن بچه سال گریدو نفر د نیداد ا  یشد، نشان م

 شانیآزمون و خطا برا یبرا  ییجا  گری. دستندین  شیسال پ 

گرفتند و با هم محکم و    یم ش یراه درست را پ  دی . بانمانده بود

  یو ب یی که به تنها ی. راه درسترفتندیم ش یبدون لغزش پ 

 ! شدیعمر ختم نم  ک ی یمانیو پش یکس

را باز کرد و کنار   یبزرگ فرش فروش  شگاهیحجره که نه، نما در

  یایگرفته بود تمام زوا میتا اول رها وارد شود. تصم ستادیا

بود که از خوب ها   نیا حشیرا رو کند و ترج اشیزندگ یپنهان

 . دیشروع نما

شاگرد فروشگاه رفت   شبی. دستین ی کس زم،یبفرما داخل عز _

 شهرشون. 

  کیگذاشت.  شیسر تکان داد و قدم پ  دی ترد یرها با کم 

  اتش یحد حدس انیزبانش به ب یبود ول  ده یفهم ییزهایچ

عماد خودش دهان باز   خواستیهم دلش م  دی. شادیچرخینم

 .زدیبر رونیرا ب شی کرده و نگفته ها
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  یفروشگاه بزرگ فرش م  کی به  شتریبود ب  شیرو شیآنچه پ  

ته بازار فرش فروش ها. خاطرات  یکوچک یماند، تا حجره

 . آوردیم اد یبه  نجایاز ا یمبهم

د تا مادرش  آم  یکه به همراه آقاجانش م  یی از همان روزها 

بزرگ   نقدریها مغازه ااستراحت کند. مطمئن بود آن زمان یکم

 نبود.

  د یکرد، شا ی فکر م اشیاصل تیو دور از شخص قیحاال که دق 

 باشد!  ایمه شیتا خلوت مادر و عمو آمد یم

  نیدروغ  یها هیزد و بازهم جلو رفت. چقدر ال یشخندین 

 . نمودیم ی و تمام نشدن ادیاش ز یزندگ

  یی جا گری د گفتی. اگر او هم دروغ م دییعماد را پا  یچشم ریز

 اش نداشت. یدرزندگ

  ی زد. سر که م یم ریدلباز و نورگ  یادیز شگاه ینما یفضا 

  ی. طرح جالبینیآن را بب ی جا یجا یتوانست یم یچرخاند

 داشت.
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بدو ورود   نیطبقه، که از هم می ن کیکامل و  یطبقه کی 

از سقف هم انگار   ی. قسمتینیآن را بب یهمه جا یتوانستیم

 بود که نور آن قدر پررنگ همه جا را پوشانده بود.  یا شهیش

 ! گفتیکه رسول م هیایهمون فروش نجایا _

 نیمطمئن بود اما باز هم جا خورد. انتظار چن  باًیکه تقر نیبا ا 

فرش،   شگاه یفروشگاه که نه، نما نیرا نداشت. با درآمد ا یعظمت

 توانستندینه تنها او و احسان، تا چند نسل بعد از آن ها هم م

رفاه و   شیدرد داشت، اما عمو دنش یکنند. فهم یراحت زندگ

  یخواهادهی و ز یالیخ خوش یاو و برادرش را فدا شیآسا

 همسرش کرده بود. 

  کی استی. چقدر رستادیعماد ا یزد و روبرو نهیدست به س 

 . آمدیبه او و عزت نفسش م ییجا نیهمچ

 ... گفتیکه رسول م یاون آدم معتمد _

هم به تمام کردنش نبود. عماد   یازی اش را کامل نکرد. ن جمله

 سر تکان داد. 

 آره، اون منم!  _
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 ؟یچند وقته خبر دار _

  ی را داشت که حساب ی. حس آدمنیدلخور بود دلخور و بدب 

 دورش زده بودند. 

حاال حاال ها کار داشت که اعتماد   دش، یشاهکار جد نیبا ا عماد

صاف کرد. انگشتان  یارا با سرفه شیاو را جلب کند. عماد صدا

اش سر داد،   رهیت نی شلوار ج یها بیدو دستش را داخل ج

 بودند. رونیکه فقط انگشتان شصتش ب یطور

خبر دارم. همون   ستیوقت ن  یلیاشتباه نکن رها، منم خ _

به مهاجرت گرفتن، رسول  میکه رسول و عادله تصم یموقع

داشت   یک یبه  ازیاعتماد نداشت. ن یاگهیبهم گفت. به کس د

 راحت بهش بسپره! الیتو و احسان رو با خ یهاییکه بتونه دارا

 ؟ ینفر تو بود هیو اون  _

زد و سر تکان   یشخندیدر جواب لحن پرتمسخرش، عماد ن 

 داد.

 . گهیرو م نیظاهر امر که ا _
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  یفروشگاه چرخاند. نگاهش دوباره رو ی در فضا یچشم رها

 عماد توقف کرد.  یچهره 

 دونم؟  یهست که من نم  یچ گهید _

از  یاتنها گوشه نیکه ا زهایچ یلیمانده بود. خ زهایچ یلیخ 

.  دیکش  شیپشت انگشتانش را به گلو  .شدیآن محسوب م

شد، راه نفسش   یم کیها نزد تیبه گفتن واقع شتریهرچه ب

 شد.  یبزرگتر م اشنه یس یتنگ تر و سنگ رو

رو  زیامروزم که جمعه است، بذار کم کم همه چ اده، یوقت ز _

 . گمیبهت م

او   یاش را چند بار روبروجلو گذاشت. انگشت اشاره یرها قدم  

 تکان داد. هنوز مانده بود که به او اعتماد کند. 

رو  یتا االن ازم پنهون کرد ی گوش کن عماد، بهتره هر چ _

شماها   ی هاو دروغ یکار. من واقعاً از پنهونیامروز بگ نیهم

  یخسته شدم. اگه تا االن هم کنارت موندم، فقط به خاطر حس

اگه فکر کنم   یهردومون مشترکه، ول نیب کنم یبوده که فکر م

  ی اقدام به طالق م مبار خود نیا ، یگ یبازم بهم دروغ م یدار

 !دارمینشدنش، دست برنم  یکنم و تا حتم
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سوال برود.  ریافتاد، اما نه آنقدر که اقتدارش ز یکم  شیها  شانه

 هم نداشت.  یقصد دروغ گفتن و پنهان کار

 ؟ یبدون یخوایم  یچ _

 بلندتر گفت:  ی کم یرها شانه باال زد و با صدا 

الزمه بگو، البته نه، هر   ی کن یکه فکر م  یمن چه بدونم! هرچ _

الزمه منم بدونم تا   یکردیبگو. تو اگه فکر م  ی دونیکه م یچ

 . یاالن بهم گفته بود

 رفت.  ی تند م یادیدستش را باال گرفت. رها داشت ز  عماد دو 

رو بگم، تو فقط آروم   یهمه چ  دمیقول م  زم،یباشه... باشه عز _

 باش. 

 فروشگاه اشاره کرد.  یگوشه  یراحت یهابعد با دست به مبل 

.  شهیسر پا که نم  ینجور یا ی ول م یزن یحرف م خوب،له یخ _

 رو بگم.  یهمه چ  دمیقول م م،ینیاونجا بش م یبر ایب

تند رفته است، نفس   یمتوجه شده بود کم یی رها هم که گو 

 و با او همراه شد.  دیکش یقیعم
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و نقش و نگار   دیچرخ ی م ی. ه ماندیثابت نم یانگاهش لحظه 

و پر نقش و رنگ  بایز یادی کرد. ز یها را شکار م فرش یبایز

  یقعخواست وا ی که دلت م  ییبودند. از آن رنگ ها و نقش ها

 . یکن  یزندگ شاننیب یباشند و بتوان

 . امی دم کنم، م یچا  هی رمیمن م زم،یراحت باش عز _

 رو بگو! زیخوام، فقط زودتر همه چ ی نم یچا ن،ینه بش _

 زد. یاعماد لبخند خسته  

 ریمنم گلوم خشک شده، نترس ز ،ینخورد یچیه شبیاز د _

 . زنمیحرفم نم

 خواست،یعماد را نم ینگفت. دلخور  چیه گری بار د  نیرها ا 

و   خواستیعماد را م بودندست خودش هم نبود. یول

  شد،یکنارش بود انگار راه نفسش تنگ م ی! وقتخواستینم

 را به رخ بکشد و بچزاندش!  زشیزبان تند و ت خواستیدلش م 

 یداد، باز هوا برا ی شد و فرصت تنفس م یهم که دور م ی وقت 

اش نمانده بود.   ی وانگیتا د یزی. چآوردیکم م  دنینفس کش

ما   کی یبرا یداد. فرصت یفرصت م  یبه خودش و او کم د یبا

 کشنده.  یو به دور از شک و شبهه ها یدن درست و حسابش
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 گذاشت و گفت:  ینیس یرا رو یخال وانیل

 خوب؟ -

وقت کشتن   گرید دانستیبود و م  ده یرا نوش شیهم چا  عماد

 تکان داد و شروع به صحبت کرد. یاست. سر ده یفا یب

توشون داشته  یادیکه من نقش ز ستین ییزایحرفام چ -

گذاشت  انیکه رسول کرد و من رو در جر هییکارا شتریباشم، ب

 خبر داشته باشم.  یتا به عنوان معتمدش از همه چ

جا به جا شد.   شیدر جا یکم قراریکه کرد، رها ب سکوت

زد   ی که عماد لبخند کمرنگ نمود یرب مآن قدر مضط اشافهیق

 و گفت: 

  ستین یبد زیقربونت برم؟ باور کن چ یشد ینجور یچرا ا -

که رسول، بعد   ی. موقعستیتوش ن  یاز نظر من که اشکال یعنی

اصرار عادله شد، به من زنگ زد و   م یاز چند ماه باالخره تسل

 .  میگپ مردونه داشته باش  هیقرار گذاشت تا 

موافقت رسول، اصرار   یاصل لیکه دل  دمیهمون جا فهم من

کاراشون   نکهیعادله خبر داشت. ا یضی. رسول از مرستیعادله ن

 عادله بود.   یضیمر  نیزود انجام شد هم به خاطر هم
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  یوقت نکهیبود. با ا خبریب  خونه و فروشگاه  یهیاز قض عادله

  تونستیم ی کرده و وقت یکاررسول چقدر پنهون  دمیفهم

چقدر   ت،یخواهرم بسازه، با نگفتن واقع یرو برا یزندگ نیبهتر

بهش حق    یناراحت شدم ول یلیرو سخت کرد؛ خ زیهمه چ

 دادم.  

منکر   یخواهرم بود. دلسوزم بود ول امرزه،یعادله رو ب خدا

رو  زیبشم. مطمئنم اگه همه چ تونم یبودنش نم صیحر

  نیاز خونه بود و نه فروشگاه به ا یاالن نه خبر دونستیم

 .یبزرگ

  شیهافروشگاه چرخاند. رها با حرف یو چشم در فضا گفت

که بداند پول چطور  شناختیموافق بود. آن قدر عادله را م 

 .  کردیور مچشمانش را ک

به نظر من رسوله.  یها مقصر اصلحرف نیا یهرچند ته همه -

  تیریرو مد زیتر بود و بلد بود همه چکم محکم هیرسول اگه 

 . گرفتیپر و بال نم نقدریکنه، عادله هم ا

 در هوا تکان داد.  یدست
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رسول و   یدر مورد زندگ  م ی. اگه بخواالیخیرو ب نایحاال ا -

 چند شبانه روز هم کمه براش.  م،یعادله صحبت کن

که انگار خونه    مینشون بد ی جور هی د یروز رسول گفت با اون

 نبود.  یفروخته شده. پول خونه، پول کم 

  یبزرگ رو به جاش بفروشه. برا نیزم کهیت هیمجبور شد  

 برنامه داشت. ی خونه هم کل

خانواده رو دوباره دور هم جمع کنم. خونه رو   خوامیم  گفتیم 

ش رو انجام  و ساخت دوباره  دنیکوب یسپرد دست من تا کارا

و  هیمیاون محله چون قد ی نه ول  ای یخبر دار دونمیبدم. نم

دو طبقه است، تراکمش کمه،  ا ی ک یو  یی الیاکثر ساختمونا، و

 .میاز سه طبقه حق ساخت ندار شتریب

ستمون رو باز گذاشت که هر طبقه رو دو  د یمتراژ خونه ول 

واحد   هی کشم،یکه م یزحمت ی. قرار شد به جامیبساز یواحد

رو به نام من بزنه. تو و احسان هم هرکدومتون دو واحد از اون  

هم مال خود رسوله که البته  گهیواحد د  هی. دیساختمون دار

 اونجا...  ادیوقت بتونه ب چیفکر نکنم ه

 کجاست؟ االن  -
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 زد و شانه باال انداخت. یتلخند عماد

 . زنهیم یسر هیو  شگاهی نما اد یدور و برا. گهگاه م نیهم -

 شهر.  نیقرار بود بره از ا -

 .. من نذاشتم که بره. یعنینتونست   یقرار بود ول  دونمیآره، م -

  یاز کوره در رفت. عماد آن کس کبارهیخودش نبود که  دست

  میرفتن رسول تصم ایماندن  یه باشد برانبود که اجازه داشت

 .ردیبگ

 ! یاوه، چه برادر خانوم دلسوز -

گرفت. پشت   و غم بزرگ یدلخور کیعماد در لحظه رنگ  نگاه 

 خفته بود.  هیطعنه و کنا  یچند کلمه، کل  نیهم

خودش هنوز پا در   ی مثل من که زندگ ی آدم ،یحق دار -

 رو نداره! هیبق ماتیدخالت کردن تو تصم اقتیهواست، ل

 نبود! نیمنظورم ا -

 نی. تلخ و زهرمانند. چرا ادی و خند دیآرام رها را شن یزمزمه 

 حیتوض  یکل  دی هر جمله و حرکتش با یبرا کردیدختر فکر م

 کند؟  فیرد
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 از بر است؟ یبفهمد عماد او را بهتر از هرکس خواستیم ی ک 

قبلش،   یو بحث را برگرداند سر جا دیدستش را به هم کوب دو

 . دیآیآن بحث خوشش نم یاز ادامه دی انگار که بگو

هم هست که به نام تو و احسانه، من فقط   نیزم کهیچند تا ت -

 وسط دارم.  نینقش سنددار رو ا

 چشمان رها کش آمد.  یکرد و نگاهش رو سکوت

 بود؟  نیش همهمه -

 . دیکوب ش یهاران  یو دو دستش را رو دیکش  یقیعم نفس

 ش.همه ینه همه یول  بایتقر -

 مونده؟   یچ گهید  ،یوا -

و دست به   ستادیاش گرفت. سر پا الحن ناله مانند رها، خنده از

 سمت او دراز کرد.

رو بهت نشون  گهید یجا هیناله کردن، پاشو ببرمت    یبه جا -

 باشه. شیآخر گهید دم یبدم. قول م

شد، پلک زد و   یاو طوالن یدست دراز شده یرها که رو نگاه 

انگشتان   نیباز دستش را تکان داد. دست کوچکش که ب
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شد.  ریحس خوب در وجودش سراز یشد، کل ریاو اس یمردانه

 ها بود. آن نی ترداشتن مهم یحس خوب حام

ها  بازار فرش فروش لینسبتا طو یهم، از راهرو یبه شانه شانه

دست رها را ول   لش،یبه اتومب دنید تا زمان رسگذشتند. عما

 نکرد.

  یانگشتان او عبور داده و فشارها نیانگشتانش را از ب یجور 

که دل رها بارها غش و ضعف    آوردیبه آن م ی گاهیگاه و ب 

 رفت.  

 یرها انار یهااو باز کرد. لپ یرا خودش به رو لشیاتومب در

 .  دییاطراف را پا یچشم ریلب از او تشکر کرد. عماد ز ریشد و ز

هم دست در دست   یابودند که صبح جمعه  کاریچقدر ب مردم

که ممکن  دیرسیفکرش نم  ی. کسزدندیهم، عاشقانه قدم م 

 طعم انار به سرش زده باشد؟  دنیچش لینفر م کیاست 

تمام   ی و دست رها را رها کرد. به وقتش تالف دیکش  یآه 

راه و رسم دل   انصافی. بآوردیدلش را سر او در م یهاه خواست

 بردن را خوب بلد بود.
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را دور زد و پشت فرمان نشست.   نیماش د،یکش  یقیعم نفس

 . شدیم زی داشت سرر گریصبرش د یمانهیپ 

حال نداشتن رها، جانش را به لبش   نیداشتن و در هم نجوریا 

 . کردیممعلوم یرا به زود زهایچ یلیخ فیتکل د ی. بارساندیم

ها و  مغازه ها، ابانی. خشد یآشناتر م ریمس رفتند،یجلو م هرچه

بود که   ییهاهم همان هاابانیسبز دو طرف خ یفضا یحت

 .  گذشت یهرروز هفته از کنارشان م

. منتظر  کرد یکرده بود و با دقت همه جا را رصد م زیر چشم

را عوض  رشیمس ،ی راه فرع  ا یو  ابانیکوچه، خ کیبود عماد از 

 نداشت.  ریمس رییکند اما انگار قصد تع

که در   یهمان فروشگاه بزرگ یدرست روبرو لشیاتومب یوقت

را  نیا ستاد، یاز حرکت ا شد،یآموزشگاه داشت افتتاح م  یکینزد

. عماد با  ستیباز عماد را نگر ی . سر چرخاند و با دهاندیفهم

قلق باز و بسته کردن آن،  بود. ظاهرا هنوز  ریکمربندش درگ

 بماند.  آراماز آن نتوانست  شتریبود. ب  امدهیدستش ن

 نجا؟ یا م یچرا اومد -
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از بند کمربند راحت شد  و با لبخند به طرف او برگشت.   عماد

 سوال بود. نیمنتظر ا ها ن یزودتر از ا

 . دمیم حیشو، برات توض ادهی پ  -

منتظر بود. منتظر روشن  شترینبود، خوشحال هم. ب نگران

  یدرها یموتی. عماد با راشیدر زندگ یگریشدن برگ د

بود که در   یی. جمع شدن درها، تنها صدافروشگاه را باز کرد

 بود.  ده یچیفصا پ 

زودتر از  ینبود. صبح جمعه کس انیدر جر ی هنوز زندگ نجایا 

 . کندیساعت نه، دل از تختش نم

 ا تو بانو.بفرم -

به عماد زد و با تکان دادن سرش از کنار او گذشت.   یلبخند

اما   دادیم  یسر تکان دادن، چه معن نیا دانستیخودش هم نم

که   کرد ینم دای هم پ  ی. حرف دیچرخینم ی زبانش به حرف

 را منتقل کند.  اشیحسیب

 منه!  دی محل کار جد نجایا -
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مطلق نبود. مات و مبهوت مانده   یحسیاز آن ب یخبر گرید

عماد    یمال تی. از وضعشدینم نیبود. چشمانش گردتر از ا

  یکه مطمئن باشد از عهده دانستیبود اما آنقدر م خبریب

و   د یکش ی. عماد آه دیآیبرنم  ییجا نیافتتاح کردن همچ

 زد.   یتلخند

له شده بود،   انشیپر حرف اطراف  یهانگاه ریز یادیروزها ز نیا

به خاطرش تالش کرده   یکه عمر یهم خودش و هم غرور

 است. 

بود که دلش   دهید گرانی روزها آنقدر ترحم در نگاه د نیا

 . اوردی هرچه رحم و مروت است را باال ب خواستیم

 ؟ یکنیم یشوخ -

بود. از آن خبرها که انگار از   یاش خبر. جملهدینپرس  سوال

 اند. اعالم شده ایمعتبر دن  یهارسانه  یهمه

  نجایا یاحتمال بد یتونینم  یبدبختم که حت نقدریا ی عنی -

 مال من باشه؟! 

عذاب وجدان   یجور   کی. ختیدرون رها فرو ر یزیچ

او خوب   دانست،ینم ی. هرکسدیرا چسب اشقه یوحشتناک 
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 یاما تن به خفت و خوار ردیمیمرد م نیکه ا دانستیم

 . دهد ینم

 ... یعنینبود...  نینه منظورم ا -

بازم حق با توئه. بهت که   زم؟ی عز ی کنیم تیچرا خودت رو اذ -

که ممکنه از  یینداشته باشم، اعتبار دارم. آدما یچیگفتم من ه

باالخره   یبکنن ول  یبشن و برام کار کیترحم بهم نزد یرو

 اعتمادشون به نفع خودشون هم بوده.  فهمنیم

 ارزشش رو داره؟_

  یچیم، ارزش جونم رو هم داره، غرور که هبچهرفاه زن و  _

 !ستین

قند در دلش آب شد. سرش را باالتر گرفت.   ونیکام ونیکام

 .گذاشتیاش، غرور گرو مخانواده یمردش برا

  وانهید د، یپرسیذهنش را مشغول کرده بود که اگر نم یسوال

 . شدیم

 کمکت کرده؟  یک  -



 

1534 
 

  دهدیرش را مغرو گفتی. هر چقدر هم مد ینگاه دزد عماد

 .آوردیکم م  ییجاهاکیاش، باز هم خانواده یبرا

 .تیمیدوست صم -

 افسانه؟!  -

زد و سر  یمتعجبش لبخند یادیدر جواب او و لحن ز عماد

 و باال کرد.  نییپا

 ؟یدار یمیمگه تو چند تا دوست صم زم، یاره عز -

لبانش خارج نشد. عماد   نیاز ب ی بار لب زد اما حرف چند

را گرفت و او را به طرف اتاق کوچک که در قسمت  شیبازو

  تیریاتاق مد هیکرد. شب تی فروشگاه قرار داشت، هدا ییانتها

 بود.  

 لیآن را تشک ل یو دو مبل مقابلش، تمام وسا ی و صندل زیم کی

کوتاه آماده شده بود    یهااستراحت  یفقط برا  نجای. انگار ادادیم

 پر زرق و برق نداشت. تی ریمد  یهابه اتاق   یشباهتوگرنه 

 . گردمی. من االن برم زمیعز نیبش نجایا -
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  ی او را انجام داد. حس آدم یخواسته  ع، یمط یمثل عروسک رها

مطلع شده است. افسانه    یبزرگ انتیرا داشت که تازه از خ

 بود که او خبر نداشت؟   اشیزندگ یکجا

 . دهیپر یرو بخور. رنگت حساب نیا زم،یعز  ریبگ -

دستش را باز کرد و آن را به طرف   یوهیآبم یو در بطر گفت

و پر حرف. آنقدر   یطوالن رها گرفت. رها تنها نگاهش کرد

 . دیاش چکگونه یرو ی که باالخره قطره اشک یطوالن

گذاشت.  زیم یرا رو وهیآبم یکرد و بطر یانوچ کالفه عماد

سخت نبود.   ادیز گذرد، یاالن در مغز رها چه م  نکهیحدس ا

او   باینفره جا داد. تقر کیمبل  یکنار او رو یخودش را به سخت

 گذاشته بود.   شیپا یرا رو

دستانش را دور تن او حلقه کرد و سر زبر گوشش برد. چه   

 دارد؟  یشتریب ریحرف زدن تاث نجوریگفته بود ا یکس

.  شد یگوشش کالفه م رینفس عماد، ز  یاو که داشت از گرما 

  یاو، به قطرات سرد و درشت عرق یهااز حرف  شتریحواسش ب

که داشت تنش    ییو گرما  کردیپشتش شره م  یرهیبود که از ت

 .  دیکشیرا به آتش م
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کلمات ظاهرا  ریاش ززنانه  یهانبود اما تمام حس یمنطق

 عماد، قد علم کرده بود.  حسیب

  یبرا یدرست یداشتن که جا  یپول هی درضایافسانه و حم -

 به من گفت.   درضایرو حم ن ی. اکردنینم  دایپ  یگذار هیسرما

بودم که از اون محله و خاطراتش دور بشم، از  یدنبال راه منم

.  شدندیکم کم مستقل م د یهم با انی و شا دیام یطرف

پولشون ارزش    یجمع کردن ول یوبهردوشون تا حاال، پول خ

 رو نداره.   یی تو هرجا یگذار هیسرما

  دم یکه باهام صحبت کرد، فکرم مشغول شد. د درضایحم

بشم و   کیها شررو با بچه لشیکه مغازه و وسا نهیکار ا نیبهتر

 . بدن شونیبه زندگ ی تکون هیبدم تا  دونیبهشون م

  دی هم کم کم با  انیشا. هیاقتی. جوون با لرهیگیداره زن م دیام

فروششون، کم کم   ی. قرار شد پول جنسا رو از روفتهیبه فکر ب

و افسانه   درضایرو با کمک حم نجا یبه من برگردونن. منم ا

بشه،  یگذار هیمطمئن سرما  یافتتاح کردم تا هم پول اونا جا

 کرده باشم و هم...  یکار هیهم خودم 
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گوش رها را   ریتمام گذاشت. سر جلو آورد و ز مهیرا ن اشجمله 

ساتن  یروسر یاز باز اشیدی که سف ییهمان جا  قای. دقدیبوس

به   یدستانش، حس خوب ری. لرزش تن رها ززدیرها، چشم را م 

هزار بار خدا را  یروز دیبکر بود. با ی ادیز شی . رهادادیاو م

 .گفتیداشتنش شکر م یبرا

 . ترمکیو هم به خانم خودم نزد -

تر  رها شل و شل ی. روسردیقبل را بوس یهم همان جا باز

  یبود و برا  دی کامال در معرض د شیگلو ریکه ز ی. جورشدیم

 .  کردیشدن، التماس م دهیبوس

دندان برد و چشم بست. لعنت به هرچه   ریبار لب ز نیا رها

قدر ناب   نیکه او را ا یحس بکر زنانه است. لعنت به شهروز

که هر آن ممکن    یدر محل ت، یوضع نینگه داشته بود که در ا

  یشود. تکان نییباال و پا  شی هاهورمون  نجوریا د،یا یب یبود کس

 : دیپرس د،یلرزیکه به وضوح م یبه خودش داد و با لحن

 ؟ یپولشون رو برگردون یه چجورقرار -
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نداشت که   یتیاهم شی. اصال برالیدلیو ب ربطیبود، ب ربطیب

و قول و قرارش با افسانه و    اوردیعماد قرار است پول از کجا ب

 ! ستیچ درضایحم

بعد ان   ییو رسوا تیخودش را از آن وضع خواستیتنها م  

.  دیفهمی، حالش را منکرد ینجات دهد. عماد هم بدجنس

نداشت. گره دستانش را باز کرد و به   یخودش هم حال بهتر

 .  ستیفرار رها نگر

رساند که انگار از قفس   واریو خودش را به د دیاز جا پر یجور 

 اش را پنهان کند.  آزاد شده بود. لبانش را به هم فشرد تا خنده

را باز کرد. گرما داشت از   شرتشیت  یباال یکمهبرد و د  دست

  یسع یقی. با نفس عمخاستیبدنش برم یهاتک تک سلول

 کرد بر حالش مسلط شود. 

عمر   هیکار کردنه.   ترسم،یکه نم یزینگران نباش. من از چ -

 . امیکار برم ن یا یکار کردم، االنم از عهده

که نابلد بود،   یموضوع شک نداشت. عماد در هر کار نیبه ا رها

. به قول دانستیو پول درآوردن را خوب م دنیراه زحمت کش
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جور کارها هم   نیاز پولش بود. در ا شتریخودش اعتبارش ب

 !آوردیاعتبار بود که پول م 

                       

و نگاهش کرد. کنار الهه، عاطفه و زهرا، نامزد   دیعقب چرخ به

احسان جا  یمتر ی لیدلش در چند م یه بود ولنشست دیام

 اش. و مردانه یبازوان قو انی م ییجا دی مانده بود. شا

شالش برد و گردنبندش را لمس کرد. همان   ریز دست

 شکششیتولدش، پ  یکه احسان به عنوان کادو یگردنبند

 کرده بود. 

 تونهیتو نم یکس اندازه  چیخوب، مطمئنم ه ششیبرو پ  -

 آرومش کنه.

روزها   نیلبانش ا ی. لبخند روستیچرخاند و الهه را نگر سر

  ی. از آن لبخندها بود که انگار مسردیرسیبه نظر م بایز یادیز

 . کردیم تیهم سرا انش یبود و به لبان اطاف

ندانست.   زیتعلل را جا گریچشم بست و سر تکان داد، د ی وقت 

بودند.   شانیلیتحص یرشته  یبرازنده یادیزن و شوهر، ز نیا

 .  ساختندیها مآن  یروانپزشک خبره را از رو کینماد  د یاصال با
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که از برخورد  یدهانش را قورت داد و از جا برخاست. ترس آب

  ی ادیاز فر یادی . مدت زکردیم  یته دلش را خال ی تند او کم

 ساعت.   کیاز  شتریب یکم د ی . شاگذشتینم  د،یکه سر او کش

 یبه حضور او، برا توجهیآورده بود و ب ریگگوش مفت  احسان

سپهر و شهاب   د،ی. هرچه امدیکشیبابا عمادش شاخ و شانه م 

 بود.  ده یفایدر آرام کردنش داشتند، ب یسع

فقط به خاطر   کرد، یبود و نگاهشان م ستادهیا یاگوشه  نکهیا 

ها را احسان، رو در  حرف نیعدم حضور بابا عمادش بود. اگر ا

که سر او   یادیمحال بود عالوه بر فر زد، یبابا عمادش م یرو

. بماند که احسان از همان کردیهم نثارش م  یادهیکش د،یکش

دلخور شد و از همان    یاش هم، حسابتشر نه چندان کوبنده

نفس   ی بود و ه ستادهیرو به شهر اها کرده، موقع پشت به آن

 .آوردیعاشقان دل شکسته را در م یو ادا دیکشیم قیعم

 ؟یکرد  داشیپ  -

نه چندان  یمنظره ریدرگ  یادی. زخورد  یتکان سخت احسان

اما به  دیکش یقیشده بود. باز هم نفس عم شیروبرو یبایز

 عقب برنگشت.  
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  یداشت در جمع دوستانشان، وقت  یبرخورده بود. چه معن بهش

بخواهد طرف بابا   کرد،یم  یخودش را خال یاو داشت کم

 تندتر از حد معمول.  ی آن هم با لحن رد،یعمادش را بگ

 ؟یمثال دلخور ی عنیاالن  -

اما   نایزد و نگاهش را به سمت راست چرخاند. آدر یشخندین

احسان   یروبرو قایگذارند و دق چی. فاصله را از هامد ی کوتاه ن

 .ستادیا

 ؟ یکنیاقا احسان، نگام نم -

اش را  جمله  یشانه خم کرده بود و با دلخور یرا رو سرش

 ریشلوارش گذاشت و فقط ز بیگفت. احسان دستانش را در ج

 نگاهش کرد.  یچشم

تو هم بهم   ی ها ناراحتت کنم ولجلو بچه  خواستمیباور کن نم -

. من  یدیکشیبابا عمادم شاخ و شونه م یبرا یحق بده، داشت

 .یهمه خرابش کن یجلو یواستم و نگاه کنم اونجور تونمینم

  یزندگ یواستم و نگاه کنم بابا عمادت ه  تونم یمنم نم -

 خواهرم رو خراب کنه. 
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که با او حرف   نیلحن تند هم دلش شاد شد. هم نیهم از

 داشت. یخوشحال ی جا زد،یم

 ش؟ یوص لیوک یه تو شدخواهرت چند سالشه ک -

در هم گره   ی حساب شیگذاشت. ابروها   شیپ   یقدم احسان

بود اما    دهیحرف پشت لبانش صف کش یخورده بود. کل

 را بشکند شی نایبا گفتنشان دل آدر دیترسیم

که بابات سرش رو کاله   نهیهر چند سالش باشه، مهم ا -

 گذاشته.

نداشت اما دلش  . حرف حق جواب دیکش یقینفس عم نایآدر 

را   دنی. بابا عمادش ارزش جنگدی ایکوتاه ب نجایا خواستینم

 اگر طرف مقابلش احسان بود. یداشت، حت

که   ستنی. اون دوتا بچه نا یاحسان جان، تو رو خدا کوتاه ب -

 ... میریبگ میبراشون تصم میبخوا

پر آبش، دل احسان را لرزاند. طاقت هرچه را داشت،   چشمان

 او را نداشت.  یهااشک دنیدل د

 تر شد. فاصله گرفت و نگاه و لحنش نرم ی کم ش یابروها 
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.  میزنیباهم حرف م میدختر خوب؟ دار  یکنیچرا بغض م -

 زدم بهت؟ یمن االن حرف بد

چشمش افتاد.   یاز گوشه یسر باال انداخت و قطره اشک نایآدر

  یمحل مناسب فیکرد. ح یااحسان چشم گرد کرد و نوچ کالفه 

و سخت به خودش   گرفتینبود وگرنه حتما او را در آغوش م 

دل نازک شده بود. سر   یاد یروزها ز نی. دخترک افشردیم

 بگذارند. یشتریب ریتاث شی هاگرفت تا حرف نییپا

 جان؟  نایآدر ی کنیم هیچرا گر -

تو رو خدا احسان، سنگ ننداز تو کارشون. بابا عمادم تازه   -

.  کنمیرو حس م  نی. من افهمهیرو م یزندگ یداره معن

 . هیواقع گهیاالن د اشیخوشحال

 اش را به او نداد.  کامل کردن جمله  یاجازه انشیپایهق ب  هق

دور خودش زد و باز   ی. چرخدیبه صورتش کش یدست احسان

 نیا نقدرینگاهش شد. چرا ا ریاو، مس یبایصورت ز یگرد

 دختر را دوست داشت؟ 

وزن کم کرده بود و   یمدت کوتاه، کل نیهم در نکهیوجود ا با

بند انگشت گود افتاده و   کی یچشمانش به اندازه ریز
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از  یزیزده بود، باز هم چ رونیاش بگونه یهااستخوان 

 . کم نشده بود اشییبایز

هم    شیتار مو کیبود.  دهیچیشالش را محکم دور گردنش پ  

اش نبود و تمام  هم در چهره شیاز آرا ی. خبرشدینم  دهید

 .  دادیتر از آنچه بود، نشان ماو را معصوم ها،نیا

  ینجوریا ستین یعماد هم راض  ییدا نا، یآدر گهینکن د هیگر -

 .ندتیبب

هق هقش   گریدو رگه شده بود. حاال د  هیدر اثر گر شیصدا

 کمتر بود.

  نی. استنیشدن ما ن تیبه اذ یآره، بابا عماد و رها جون راض -

  خوادیاصال دلم نم نیواسه هم دونمیم  یرو من بهتر از هرکس

 .یاگهی کس د چیکنم. نه من، نه تو و نه ه  تشونیاذ

  ییبه خدا. زورم اومده که دا ستیکردنشون ن تیقصد منم اذ -

  نیطالق رو هم پنهون کرده. حق رها ا یهیقض یعماد، حت

 نبود.
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  یبرا دی انگار با یرفتار کن یتو جور نکهیا ه؟یحق رها جون چ -

و  ریسن خ نیو خودش تو ا رهیکاراش از تو اجازه بگ یهمه

 فهمه؟یشرش رو نم

کار    نیانگار با ا .دیباز هم دست به صورتش کش احسان

کنترل  نا،یآدر دنیدر آغوش کش یدستانش را برا خواستیم

 زد.  یشخندیکند. ن

که بخوام  نمیرها رو بب دهیاجازه م  یلینه که بابا عمادت خ -

 .رمیبگ میبراش تصم

. بابا  گفتیرا راست م نیاش گرفت. اخنده ش،ی هاهیگر انیم

عمادش شده بود مانند پسران هجده نوزده ساله که رگ  

  ی. خندهدهدینم دانیها مبه آن ی گردنشان ورم کرده و کس

 تر شد. را که شکار کرد، خلقش تنگ نایکمرنگ آدر

بخنده؟ بابا عمادت دو شبه خواهرم رو  یک  یبخند، تو نخند -

به  ی. حق دارنمشیبب ذارهیخودش نگه داشته و نم شیپ 

 .یام بخندنداشته شیر
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اش را کرد و لبانش را به هم فشرد تا خنده یکوتاه  یسرفه 

فت.  چشمانش و نم آن را گر ریز د یکنترل کند. دست کش

 .کردیم رییبهار بود. در لحظه تغ یحالش، حال و هوا

با رها جون صحبت کن.  رن،یبگ میبذار خودشون تصم -

بودن بابا عماد   یدرصد فکر کرد هیحرفاش رو بشنو. اگه 

انجام بده.   یدون یهرکار که خودت صالح م کنه،یم تشیاذ

 باشه احسان؟

کالفه از نگاه  .  کردیو نگاهش م ستادهیا حرکتیب احسان

 سر تکان داد و گفت:  ش، یناخوانا

 گه؟ی تو رو خدا احسان، بگو باشه د -

. انگار چند قرن  دیکش یقیسر باال گرفت و نفس عم احسان

بکشد.   یو نفس راحت ندیتا تکان کوتاه سرش را بب دیطول کش

 .دیو دو دستش را به هم کوب  دیباال پر

 جبران کنم. دمیممنونم. قول م یلیممنون احسان، خ -

حاال خودش را در آغوش او   نیچند ماه قبل بود هم اگر

  شیته ر یهاگونه  یرا با چند بوسه رو اشیو شاد انداختیم
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کوتاه هم   یهااما حاال از همان لمس کرد یم میدارش، با او تقس

 وحشت داشت. 

  چیتر کند و نگذارد هدورش را تنگ یلهیقرار گذاشته بود پ  

 اگر احسان باشد.  یاز آن عبور کند، حت  یجنس مخالف

آمد، در جا خشکش زد. احسان اما باز   شیاحسان که پ  دست

  ی هادنیپر  نییکه بر اثر باال و پا  یکرد. گردنبند یشرویهم پ 

انگشتانش گرفت و   نیآمده بود، ب رونیشالش ب ریاز ز نا،یآدر

نسبت به آن  کرد یآنقدرها هم که فکر م لبخند زد. پس 

 نبود.  حسیب

تولدش به او داد، تنها لبخند   یکه آن را به عنوان کادو یشب 

  یشد. آنقدر کمرنگ که در دلش فاتحه بشینص یکمرنگ

 شان را خواند اما حاال... رابطه 

 ! ؟یپس قبولش کرد -

عقب رفت و دستش را بند   ی رنگ گرفت. قدم نایآدر یهاگونه

. گردنبند از دست احسان سر خورد اما  شالش کرد نییاپ 

جذاب، چقدر خوشش آمده   ی نبود. لعنت یلبخندش جمع شدن

 اتفاق!  نیبود از ا
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  یهااز لب تریدنید یقسمت چینگاهش را چرخاند. ه نایآدر 

دوباره نگاهش به چشمان خندان او   یخندان احسان نبود. وقت

 : دیافتاد، نال

 . کشم ینگام نکن، خجالت م ینجوریتو رو خدا ا -

 یبود که برا یدهانش برد. بد عادت  یباز دست جلو احسان

 . بردیکنترل حواسش به آن پناه م

 کنم؟  یرو جواب مثبت تلق نیمن االن ا -

  شیهانهگو یاز قرمز یخبر  گری نگاهش کرد. د یالحظه  نایآدر

. لبخند  تاختیاضطراب بود که م  شتریبر اثر شرم نبود. ب

 شد.  کیبه هم نزد ی ابروانش کم ی احسان هم رنگ باخت. حت

 ه؟ یجوابت منف نا؟ یشده آدر یچ -

 ... یعنی... ی عنینه...  -

فرو داد.   یدهانش را به سخت ی. آب نداشته دیکش  یقیعم نفس

 به خودش مسلط شد.   یکم  تیچشم بست. در نها

چند روز رو   نیفکر کردم. تمام ا یلیگوش کن احسان، من خ -

فکر به  یچون حت میهم ساخته نشد یما برا گم یفکر کردم. نم 
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به   ی ول کنه،یم اموونهیرو کنارت تصور کنم، د گهید یکی نکهیا

 گرفت. ی قطع میتصم ینظرم زوده برا

تجربه   میرو تو زندگ یسونام هیکه  ستیوقت ن یلیمن خ 

که با خودم کنار   خوامیوقت م خته یبه هم ر  یکردم. همه چ

 ... امیب

 من...  ی ول -

 را باال گرفت و احسان را به سکوت دعوت کرد. دستش

االن هم   نیاحسان، بذار حرفم رو بزنم. هم کنمیخواهش م  -

رو بگم   یاز بس فشار رومه. بذار همه چ شمیدارم قبض روح م

 هردومون رو راحت کنم.  الیو خ

اش را به او دوخت. انگار  سر تکان داد و چشمان وق زده احسان

 . دیشنیداشت حکم اعدامش را م

  ،ی . هرچقدر هم دوستم داشته باشمیخوریمن و تو به هم نم -

  هی. به نگاه به خودت بنداز. یبش هیقض  نیمنکر ا یتونینم

تخصص درس  یبرا یسن دار نیکه تو ا یجوون موفق

 اون وقت من...  یخونیم
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چشم چرخاند تا اشکش را عقب   زد و سر تکان داد یشخندین

 براند. 

انتخاب رشته مجاز  یبرا یدختر هجده سالم که حت هیمن   -

تا   ش یزندگ ده، یفهم  شیچند روز پ  نیدختر که هم  هینشده. 

و نه   کنهیکه فکر م هیسراب بوده. نه باباش اون هیحاال فقط 

 .خوادیکردن براش رو م یمادرش واقعا دلش مادر

 نایآدر یهمه خودخور  نیبزند. ا یباز لب باز کرد تا حرف  احسان

بار مطمئن تر از قبل بود.   نیا نا ی. نگاه آدرکردیم اشوانه ید

 داشت.  مانیبزند، ا خواستیکه م  یبه حرف ییگو

به هردومون فرصت بده. کمکم کن.   یعنی به من فرصت بده.  -

که   ییکنم. بذار به اونجا شرفتیکنارم باش. اجازه بده منم پ 

 هیمهم نباشه پدرم ک گهیکه د  ییحقمه، برسم. جا کنمیفکر م

 م.... است. مهم نباشه نطفه  کارهیو مادرم چ

  یجا نی. اختیو اشک رنتوانست خوددار باشد. هق زد  گرید

 درد داشت! یادیسرنوشتش ز
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که اشتباه بسته  یابود. نطفه اشیکه آغاز تمام هست یانطفه 

  ینفر را اشتباه نیاشتباه، سرنوشت چند نیشده بود و هم

 . کردیرا معلوم م زیهمه چ فیامروز تکل نیهم د ینوشته بود. با

بابا عماد و رها جون دخالت   یبهم قول بده تو رابطه -

  ی عمر فکر کنم به خاطر وجودم، کس هینکن   ی. کاریکنینم

 رو از دست داده.  ش یمثل بابا عماد، تمام زندگ

  نییو سر پا دیکش یقیکه تمام شد، نفس عم  شیهاحرف

  نیهم د یبه هم نداشت اما با ی ربط ش یهاخواسته  دی شا انداخت 

 .  کردیو خودش را راحت م گفتیجا م

که انگار   ییشد، احسان جلو آمد و با صدا یکه طوالن سکوتش

 گفت:  آمد، یاز ته چاه در م

فقط  یخوایکنم؟ واقعا م  یمعن یحرفات رو چجور ن یمن ا -

 م؟ یکنیاز سر وا م یدار ای  یکن دایخودت رو پ 

 تا مطمئن خوامیمن واقعا زمان م ه؟یچه حرف نینه احسان، ا -

  یقبول یداشتنت هستم. حداقل بذار تالشم رو برا  قیبشم که ال

که سرنوشتم   شهیبه خودم ثابت م ینجوریتو دانشگاه بکنم. ا
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 فیکث ستیقرار ن ایمامان و بابام تا آخر دن تیبه خاطر وضع

 باشه.

                       

شان گذشته بود و رها دل از تراس کوچک خانه مهیاز ن شب

که تنها در اسم سه ماه   ی . سه ماه گذشته بود. سه ماهکندینم

از او دل برده بود که   شیمدت، عماد با کارها نیبود. آنقدر در ا

 . آمدیم شتریدر نظرش سه سال هم ب

  شیتر پ شان را هم با سرعت هرچه تمامکار ساخت و ساز خانه 

که سه واحد از شش واحد خانه،   یامشب برسند. امشب برد تا به

 شده بود و چراغش روشن بود. دهیکامل چ

  یبودند که قصدشان قبول یاو عاطفه نا یساکنان واحد او، آدر 

نبود   نجایا یشان بود. عاطفه ساکن دائممورد عالقه یدر رشته 

 . گذراندیم نای وقتش را با آدر شتریباز هم ب یول

دوم بودند.   یطبقه یاز واحدها ی کیاحسان و سپهر هم ساکن  

سخت   ای  انددهیخواب ای ها جوان دادیسکوت ساختمان نشان م

 هیاصل قض دانستیمشغول درس خواندن هستند. البته خدا م

 چه بود!
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 یممکن جلو رفت. پتو یصدا نیتراس را باز کرد و با کمتر در

 یخورد و از رو ی . رها تکانرها انداخت ی هادستش را دور شانه

 شانه نگاهش کرد. 

 داشتم.  ازیممنون، واقعا بهش ن -

اش زد. دستانش را همراه پتو،  سر شانه یبه لخت یابوسه عماد

 دور رها حلقه کرد. 

 .یخوریسرما م  نجا ی. ازمیداخل عز ایخوب ب -

 از سرما نبود.  ش یسر باال انداخت. لرز صدا رها

 . کردم یداشتم فکر م -

 ؟ یبه چ -

 ... یچند ماه. به همه چ نی . به امونیبه خودمون. به زندگ -

 گوش رها را نشانه گرفت.  یبار الله ن یعماد ا لبان

 ؟یدیهم رس یاجهیبه نت -

 . دیعماد را بوس یشانه چرخاند. گونه یزد. سر رو یلبخند رها

 دوست دارم.  ی لیکه من شماها رو خ نهیا اشجهیتنها نت - 
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 ؟ یک  یعن یشماها  -

 در هم او گفت: یبه لحن حسود و ابروها توجهیب رها

 و...  نایتو، احسان، آدر ی عنی -

 . یمن رو دوست داشته باش د یفقط با ی من ش یپ  یوقت  -

 کرد.  یناباور یخنده رها

 ها گناه دارن.عماد؟ بچه  یچ ی بعن -

 شد.  دهیو دوباره بوس  دوباره

 ! ؟یکه فقط من رو دوست دار یبهشون بگمگه قراره  -

تا عمق حسادت او را درک    دیچشم گرد کرد. طول کش رها

  نیب یو کم دیرا بوس نشییعماد لب پا  د،یکند. با صدا که خند

 . دیدستانش لرز نیلبانش نگه داشت. تن رها، ب

 .میدو شده. بهتره بخواب کیداخل؟ ساعت نزد یایب یخواینم -

کنارش بودن را ندارد، بد   ی هنوز آمادگ  گفتیبه او م اگر

 شد؟ یم

 ممکن بود دلخور شود؟ ا ی کرد یدرک نم 
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 خودش حرکت نکرد. اریلبانش به اخت 

 عماد.   ترسمیمن م -

 قربونت برم؟  یاز چ -

اشک شده بود، محکم   سیو او را که صورتش در لحظه خ گفت

نشدن،    دهیز د، ترس ادر آغوش گرفت. نگفت خودم ترس دارم

 ترس از پس زده شدن، ترس از... 

تهش به   ی ول اوردیعشق ب  دیکه با  ییزهایاز همه چ ترس

 .  شودیمنجر م انتیو خ یستین

تر از قبل به خودش فشرد.  هق زد و عماد او را محکم رها

بود. در دل باعث و   دهیکش یکسیو ب ییتنها یادی ز شیرها

خودش   دیکه شا  یایرا هزار بار لعنت کرد. باعث و بان اشیبان

 . شدیرا هم شامل م

شقه شقه  ییدر ذهنش، شهراد را به چند مدل سامورا یالحظه  

که  یادستانش و بوسه انیکرد و بعد با تکان کوچک رها، م

کرد، خدا را  اشهیتن او را وارد ر یکاشت و هوا  شیموها یرو

که  یدختر نیترداشتن معصوم یراهزار هزار بار شکر گفت ب

 .  شناختیم
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دستانش، درست   انیجا، م نیرا هم هانهیتمام ک دی با  دیشا

باشد،   شی رها گاه یجا یکه قرار بود عمر یهمان وسعت کوچک

 یرا داشت، حت زیهمه چ اقتیل ش یبگذارد و عشق بورزد. رها

 اطرافش.  یهاآدم نیترفیگذشتن از کث

گوشش    ریگوشش، ز یاش، بعد اللهو بعد گونه دیرا بوس سرش

 را. اشنهیس یگلو و باز ریز ت یو در نها

بهت   یکس ذارمینم گهی . دزدلم ینباش عز  یچینگران ه -

 کنه. تتیبشه و بخواد اذ کینزد

کردن حرفش   ی. چقدر سخت بود حالد یکش یقینفس عم رها

سر اصل مطلب، او حرف را   رفتیمرد. انگار تا نم نیبه ا

و   کبارهیاش را . چشم بست و سر باال گرفت. جملهدیفهمینم

 بدون وقفه بر زبان راند. 

 م!! من باکره -

ماند. فکرش را   حرکتیاو، ب ینهیس یدیسف یعماد رو یهالب

باشد. لبانش سفت و   نیا دن،یمنظور رها از ترس کردیهم نم 

 خشک تکان خورد. 

 ! ؟یچ -
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  یرو شی هااز پلک یرها هنوز هم بسته بود. قطره اشک چشمان

فاصله گرفت و   ی . لب که باز نکرد، عماد کمخت یاش رگونه

 :دیپرس

 رها؟ مگه... مگه... شهروز... هیمنظورت چ -

اش را کامل کند. آنقدرها با رها راحت نبود.  جمله  نتوانست

  رتیغ  ی او با همسر سابقش هم به سالخ ی هاگفتن از عاشقانه

 . ماندیخودش م

دستش را از دور تن رها باز کرد و چشمانش را گرفت.   کی 

 زیکه االن داشت به همه چ یاما حس بودیخوشحال م د یبا

 .یبه جز خوشحال مانستیم

کار بلد   گفتیم  یعنی... یعن یرابطه نداشت.  شهروز با من -

 .ستمین

 نداشت. یلذت  چیتلخش، ه یو هق زد. مرور زندگ گفت

 . اومدم یسارا رو داشت. من... من به چشمش نم -

  تیو حما یانداخت و خودش را بغل کرد. چقدر گرم  نییپا سر

 دستان عماد را دور تنش کم داشت.
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  یوقت ی... ولیتا آخرش بره ول خواستیکرد. م  یچند بار سع -

 . دیرسیهم ناوارد بودم، کتکش به من م  دنشیمن تو بوس

 تا کمتر هق بزند.  دیدندان کش ریرا ز نشییپا لب

  کرد،یم ی. قشنگ عشق بازدیبوسیسارا کار بلد بود. خوب م -

 شهروز حق داشت.....

  د،یتنش شد و لبانش را به کام کش چکیعماد که پ  دست

  گرید ش ی. محال بود بگذارد رهاامتیاش ماند به قملهج یادامه 

 همسر سابقش را بخورد.  ینامرد یغصه

اصال هرچه همسر سابق بود، بروند به جهنم. آنقدر عشق به   

شوند. به  رابیکه هر دو نفرشان س داد یم شانیخورد زندگ

 !شانیاه یعار یهایجبران تمام عشق و عاشق

                       

فضا، حض برد.    یبایز ییدور خودش زد و از گل آرا یچرخ

ها  سال نیبار هم سنگ تمام گذاشته بود مثل تمام ا  نیعماد ا

  ها و شاخهاو را با دسته گل یاکه در هر مراسم و به هر بهانه

قرمز پوش از  یا. با عبور گلوله کردیخاصش، شاد م  یهاگل

 زد.  اد یکنارش، فر



 

1559 
 

 . هایشکونیرو م یزیچ هی  ی زنیباز متر برو. آروم ی رعلیام -

از او حساب   یک  یرعلیکارساز بود! ام ش یادهای هم فر چقدر

 بار ببرد؟    نیبرده بود که ا

حلقه شد، چشم بست  ش یهاعماد که دور شانه یمردانه دستان

مرد را دوست   نیزد. چقدر ا هی ستبر او تک ینه یو سرش را به س

 .  داشت 

و کشدار.   قیعم د، ینفس کش  د،یچیپ  اشینیتنش که در ب عطر

  ی هستند. دختر او که حساب  ییدخترها بابا  ندیگویراست م

تا با    کشاندیم  شیبود. آنقدر که مدام او را به آغوش بابا   ییبابا 

 . ابدیعطر تن او، تمام جانش آرامش  دنیبو کش

 خانم خانما؟  یسر پا بمون ادیز د یدکتر به شما نگفت نبا -

گرفته و از او فاصله    دهیرا ناد اشیحجم خوش امدین دلش

. عماد  و باال کرد نییسر پا ی تنها کم  تی. در همان وضعردیبگ

 گوشش نجوا کرد: ریو ز دیاش را بوس گونه

مگه   ؟ی کنیم کاریچ نجایبدونم شما دو ساعت ا شهیپس م  -

  امیخودم ب ی شد، زنگ بزنقرار نبود کارت که تو خونه تموم 

 دنبالت؟ 
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درست وسط   نجا،یاز او فاصله گرفت. ا ی و کم ستادیا صاف

نبود. هر   یعشق باز یبرا یخوب ی بزرگ عمارت، جا  ییرایپذ

و   دهیاز دخترکان کنجکاوش سر رس یکیآن ممکن بود 

 .ردیمچشان را بگ

. دلم  رسنیها مبچه گهیساعت د می. ناومدمیزودتر م د یبا -

 خودم حواسم به کارا باشه. خواستیم

و همون قدر هم   یکه چقدر نگران کنم ی. درک مزمیباشه عز -

 . ینکن تیبهم قول بده خودت رو اذ یول  ،یذوق دار

از  یمطمئن شد خبر ی. وقتدیی دور و برشان را پا یچشم ریز

 . دیعماد را بوس یگونه ست،یها نکنجکاو بچه  یهانگاه

 نگران نباش...  زم،یباشه عز -

او را به سمت   نکهیا نیدست پشت کمر او گذاشت. ح عماد

 گفت:   کرد،یم تیهدا یخروج

پاره رو   ش یآت نیها برسن. منم ااالنه که بچه زم،یبرو عز -

 .ارمیم
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زد و از ساختمان خارج شد. هفت   یسرشار از قدردان لبخند

  طور هفت سال از نی. همگذشتیسال از افتتاح پرورشگاه م

 او و عماد.   یآغاز زندگ 

پسر چهار   کیعشق و  هی ثان هیثان اش،جهیکه نت  یسال هفت

را با   اشیکه هفت ماهگ  یبود و دختر  یرعلیساله به اسم ام

 .دیکشیمادرش، به رخ م  یشکم برآمده

با   یاحسان بود. همان پسر چشم و ابرو مشک یکپ  یرعلیام 

که  یاهفت سال به هر بهانه نیبلند و برگشته. در ا ییهامژه

  گرفتند یو جشن م شدندیدور هم جمع م  آمد، یم رشانیگ

 متفاوت بود.  شانیهاجشن یبار با همه نیا یول

محل، به   نیو احسان و عاطفه و سپهر در هم نایقرار بود آدر 

که به  یآن هم بعد از برگشت از سفر  ند،یایعقد هم در ب

و  ستانیمحروم س یلیخ یها به قسمت یجهاد یردوصورت ا 

 بلوچستان داشتند. 

بود. عاطفه ارشد  یسال آخر دندانپزشک یحاال دانشجو نایآدر

سه نفر  نیو سپهر متخصص قلب شده بود. ا خواندیم یپرستار

در کنار احسان، شهاب و الهه و چند نفر از دوستانشان، ساالنه  
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از مشکالت   یتا گره کردندیچند بار به مناطق محروم سفر م

 . ند یمردم بگشا

بود. شده بود مادر تمام دختران  شهیهم  یعنی هم بود،  افسانه

کم و کاست،   ی . بکردیرا م شانیهم پدر درضای. حمخانه نیا

 .  گریتمام پدران و مادران د درست مانند

بعد از هجده   یبود که حت  کیها نزدشان با بچهرابطه  آنقدر

. حاال حدود  دادندیها را نمتنها ماندن آن یاجازه شان، یسالگ

و کم   کردند یم تشانیدختر داشتند که تا وقت ازدواج حما یس

 . گذاشتندینم

هم بودند. به همراه سه فرزندشان که هرسه  هیمهراب و هان 

 مانند پدرشان، مهربان و آرام بودند. 

بزرگ شهروز  ریتصو یعمارت چرخاند و رو ینگاه در محوطه  

مامان   یزر یهاتیاز وص یکی هم  ن یمامان توقف کرد. ا یو زر

  دی جا بماند تا شا نیعکس پسرش تا ابد هم خواستیبود. م

بار گناهانش   د،یآیکوچک برم یهاشتهفر ن یکه از دل ا ییدعا

 کند.   را کم
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  یگذاشته بود. زن نجایخودش ا لیخودش را هم، رها با م عکس

 پسرانش بود.  یگرفتن برا تی مرگ به فکر حالل یکه تا لحظه 

ها را  شاد بچه یهمهمه  رون،یاز ب لیبوق بوق چند اتومب یصدا

  بایو ز بایز یبودند. عروس و دامادها  دهیکرد. باالخره رس شتریب

 خوش اسفند  ی. بودیکش  یقیدلشان. لبخند زد و نفس عم

رسول،  لچریو متوجه و دیکش  یسرکرا وسعت داد.  لبخندش

ها شد. آخر هم کار خودش را کرده بود.  جلوتر از تمام بچه 

 یباشد که پسرش را در لباس داماد ینفر نیاپل خواستیم

 .دیگویم کیسش تبرو به عرو ندیبیم

 یخانهشده و هم ریگنیزم ،یمغز یسال بود بر اثر سکته سه

را  اشیواقع  تیوقت بود هو ی لیکه خ یاحسان شده بود.احسان

هرچقدر هم خدا   .دیچرخیو مثل پروانه، دور پدرش م دهیفهم

 یحوال یی جا یخوش زندگ یکم بود. رو گفت،یرا شکر م

باالخره    ر،یها بود که هرچند دبچه نیاز ته دل هم یلبخندها

 به او هم رخ نشان داد. 

 ان ی پا

 صدیقه بهروانفر 
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