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به نام خدا

هنر اول

.است نیجا زم نیا

.خواب است تیبه وقت انسان ساعت

. دل نیا ستیموجود سخت جان عجب

.تپد یباز هم م ردیم یسوزد، م یشکند، م یم شود، یبار تنگ م هزار

:کمی پانگاشت

.ندارد یگونه صحت چیاست و ه سندهیذهن نو يساخته ... و  خیگونه اسم، تار هر

:دوم پانگاشت

یقیموس: اول هنر

يگر شهیش ،يمانند مجسمه ساز یدست يهنرها: دوم هنر

یعکاس ،یخطاط ،یمثل نقاش یمیترس يهنرها: سوم هنر

و نثر لمنامهیف شنامه،یشامل شعر، داستان، نما اتیادب: چهارم نره

يمعمار: پنجم هنر

یشیرقص و حرکات نما: ششم هنر

...تئاتر و  نما،یشامل س یشینما يهنرها: هفتم هنر

اسم؟ ـ

!زالل̵ 

ل؟فامی̵ 

.انپوی̵ 

نام پدر؟̵ 

: کرد و گفت یحوصله پوف ینفسش را ب زالل

!ایآر ـ

الت؟سن و تحصی̵ 
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.هستم یدانشگاه شپی. هجده سالمه̵ 

شناسنامه؟ شماره ي̵ 

!روبروتون نوشته یرو کارت مل. ستمحفظ نی̵ 

:داد و سرش را باال گرفت یبه خودش زحمت ستوان

؟يکرد یکار م یچ یوقت شب تو اون مهمون نای̵ 

!دونستم جرمه ینم. کار رو کردم نیابراش بنوازم، منم  شیمهمون ياز دوستام ازم خواست تو یکی. نوازندم همن ی̵ 

د؟یهم دادن بخور یخاص زیبود؟ چ چه جور مهمونی̵ 

:ترس از مامور قانون گفت یکه منظور ستوان رو درك کرده بود با حالت ساختگ نیبا ا زالل

.دیدیما سر رسهم بدن که ش کیخواستن ک یم. و قهوه دادن وهیژله، آبم ل،یتخمه، آج. تولد بود یجور مهمون هیراستش  -

: گذاشت و گفت شیبرده بود با چشم غره تلفن را جلو یاو پ يکه به لحن مسخره  ستوان

.تعهد بدن انیب دیبا. زنگ بزن به خانوادت ـ

: ستوان تشر زد. شد به تلفن رهیخ یدستش را جلو نبرد و با نگاه گنگ. به ستوان نگاه کرد دیبا ترد زالل

؟یهست یمعطل چ ـ

برد،  یسر م یکه حوصله اش را حساب يکش دار يبعد از بوق ها. خانه شان را گرفت يگفت و با استرس شماره  یته دل» چه بادا باد هر«  زالل

: را برداشت یخواب آلود گوش يپدرش با صدا

بله؟ ـ

.را به سروان کرد و چشمانش را بست پشتش

.ایسالم آر -

!شده؟ یچ. سالم -

...راستش  -

:و ادامه دادمکث کرد  یکم

.رونیب امیمن ب يتعهد بد يایب دیبا. من االن تو پاسگاه ولنجک هستم -

از آن طرف خط به گوش  یمونث فیو ضع فیظر يصدا. کرد یو باز م دیچیپ یتلفن را دور دستش م یگوش میزالل مدام س. برقرار شد سکوت

شک  يرا که در آن ذره ا یو همان جواب دیمتعاقبا به گوشش رس ایآر يصدا. ددا رونیرا ب نشیزالل نفس سنگ» !ا؟یآر یکجا رفتــ« : دیزالل رس

:به او داد اشت،ند دیو ترد

... ینم. جاست نیاالن فرزانه ا -

سخت نبود  شیآن قدر برا دیخواست بگو یچه م ایحدس زدن آن که آر. دیدستگاه کوب يرا رو یاز آن که جمله اش تمام شود، زالل گوش قبل

و بزرگ تر بودن قبولش  یمگر به ول! فقط در کار خودش مانده بود که اصال چرا به او زنگ زد؟. را به خود بدهد» نه«جواب  دنینکه خفت ش
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را امتحان بکند  یبدهد و شانس یخواست فرصت یبار م نیچندم يبرا! دانست چه در انتظارش است؟ یمگر نم! تماس گرفته بود؟ اوداشت که با 

!او کمتر است؟ يهم برا ایآر يکه از دوست دخترها ردیبگ جهیو هر دفعه نت

:گفت دیبار یاز آن م تیکه قاطع یداد و با لحن نییرا با آب دهانش پا شیجان گرفته در گلو یچرک ي غده

!اد؟یزنگ بزنم عموم ب شهیم-

آرش،  يگرفته  يبوق بود که صدا نیندمدانست چ ینم. شماره را گرفت دیشک و ترد يبدون لحظه ا. تکان سر ستوان جوابش را گرفت با

.را دنشیکش ازهیخم يو بعد هم صدا دیگفت، شن یکه الو م ش،یعمو

.سالم -

: و خفه گفت دیکش يا ازهیخم آرش

!شما؟ ـ

!زاللم ـ

:بود گفت دایدرونش، هو یکه نگران ییبا صدا آرش

!شده؟ یچ ؟یزالل، خودت -

!پاسگاه ولنجک دنبالم؟ يایب یتون یم فقط. ستین یمهم زیچ. نگران نشو! یچیه -

!یحرف بزن مردم از نگران ؟یکن یکار م یدنبالت؟ اون جا چ -

!یفهم یجا م نیا يایب. ستین یمهم زیچ -

.اونجام گهید قهیده دق -

از در . به اطراف نگاه کرد. ستستوان قرار داشت، نش زیم يکه روبرو يادار یمشک يها یصندل يبه ستوان، رو» !دنبالم انیاالن م«با گفتن  زالل

 کردند؛ یها هم به حالت تاسف با فرزندانشان، رفتار م یها با دعوا و بعض یبعض. که همراه پدرانشان در راهرو بودند، نگاه کرد ییباز به بچه ها

کاش او . گذشت یاو م يابش برااز خو. شد ینگرانش م شیعمو ینکرده بود ول يپدر شیوقت برا چیه. کرد غیرا هم از او در نیهم ایآر یول

 یدار بود که بخواه هیخنده نداشت چون گر ينشست که جا شیلب ها يرو یتلخ يخنده . ساله جدهیساله پدر زالل ه یآرش س. پدرش بود

.فرستاد رونینفسش را سخت و صدادار ب. پدرت باشد ياج يگریکس د

.شکل گرفت شیلب ها يرو یآمد و لبخند تلخ رونیآرش از اوهام و افکارش ب يصدا با

.درهمش، ستوان را نشانه گرفت يمحکم آرش و اخم ها يصدا

جاست؟ نیمن ا يچرا برادرزاده  -

:حوصله جواب داد یب ستوان

شما؟ -

.انیزالل پو يعمو! انیآرش پو -

:رو به به آرش گفت یهیابتدا با تعجب و بعد با نگاه عاقل اندر سف ستوان
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د؟یهستخانم  نیا يشما عمو -

.با دست به زالل اشاره کرد و

: شد، جواب داد یم یکه کم کم داشت عصبان آرش

جاست؟ نیوقت شب ا نیچرا ا دییفرما یداره؟ حاال م یاشکال ـ

.یفهم یم یبه خودت و اون نگاه کن یاشکالش رو وقت -

: با تشر رو به زالل گفت و

.بازداشتگاه يبر یم فیتشر ای انیخانوادت ب یزن یجاست؟ حاال هم زنگ م نیبه عموت، حاال چرا دوست پسرت ا یزن یزنگ م یگفت ـ

: گفت تیبا عصبان آرش

تعهد بدم، ضمانت بذارم، . بکنم و انجام بدم دیبا يحاال هم اومدم هر کار. هستم؛ عموش انیجناب محترم؟ من آرش پو یزن یم هیچه حرف نیا ـ

!يهـــــر کار

.بزنه پدر و مادرشزنگ  دیبا. که گفتم نیهم -

نجاست؟یا یچ يبرا دییاول بفرما شهیم -

!شده یشدند که توش مشروب هم سرو م ریمختلط دستگ يشبانه  یمهمون هیبا چند تا از دوستاشون تو  -

: دیپرس يرو به زالل کرد و با ناباور آرش

!آره زالل؟ ـ

: انداخت و آرام گفت نییسرش را پا زالل

!خوردم یمن که نم ـ

!يجا بر نیتا هرچه زودتر از ا ایبه آر یفعال بهتره زنگ بزن. میکن یمورد بعدا، مفصــل صحبت م نیدر ا -

: خاطر رو به ستوان کرد و گفت نیبه هم. زند یچرا زنگ نم دیبگو هیخواست به بق یخواست دوباره زنگ بزند و دلش هم نم یدلش نم زالل

شه؟یم یچ انیاگه ن ـ

!یگذرون یم جا نیامشب رو ا -

: گفت آرش

.زنم یاالن من زنگ م! ان؟ین یچ یعنی ـ

: دیفقط توانست بگو زالل

!نــــه ـ

:شد و گفت رهیزالل خ يبه غم نشسته  يتنگ شده در چشم ها يبا چشم ها آرش

؟یچ یعنینه؟  -

.قورت داد یآب دهانش را به سخت. در آورد را شانیصدا یکی یکیبه جان مفاصلش افتاد و  ر،یبانگیحسِ بد گر نیا ياز دلشوره  زالل



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 7

!ادیتونه ب یاون، نم... اون ... اون  ـ

: که ستوان نشنود گفت يآرام طور. آخر میزالل زد به س. ستوان زیدورتر از م یکم. زالل قرار گرفت يروبرو آرش

.ادیتونه ب ینم ششهیپ یزنگ زدم گفت کس ـ

.تر شد قیآرش عم یشانیپ يرو يها نیچ

؟یک ـ

: باشد گفت يداشت عاد یکه سع یبا لحن. آورد یکم م دینبا. را باز و بسته کرد تا بر اعصاب خود مسلط شود شیچشم ها زالل

!دوست دخترش ـ

 یحت. شناخت یبرادرش را م. را در مورد برادرش بشنود يزیچ نیتوقع نداشت از دهان برادرزاده اش، چن. آرش آشکارا در هم رفت ي افهیق

!دخترش يجلو یحد، حت نیدانست تا ا ینم یاز چهل سال سن عوض نشده بود ولبعد 

: دیلب غر ریز

!کثافتا. سیزدم پل یاالن زنگ م نیاگه داداشم نبود هم... .  ي کهیاون زن ایدخترش مهم تره  ـ

: قاطع گفت یبه ستوان با لحن رو

بنده عموشم؟ دیکن یارائه بدم قبول م یچه مدرک. جا بگذرونه نیامشب رو ا د،یـاتونه و نبــ یدختر هم نم نیا. ادیتونه ب یجناب، پدرش نم ـ

. گرانه اش یحام يدور کردن زالل از پاسگاه و بازداشتگاه، به حس ها يبرا شیبه جلز و ولز کردن ها. دوباره انداخت یبه آرش نگاه ستوان

صورتش آرام و معصوم . آمدنش و آن جسارت نشان دادن ها، نبود يابتدا يها طنتیدر صورتش آن ش گرید. زالل برگرداند ينگاهش را به سو

.نشسته بود شیچشم ها ياز غم رو يا هیال انــگارشده بود و 

!همراته؟ ییمدرك شناسا -

ستوان بعد از  .کارت زالل را همان ابتدا گرفته بودند. گذاشت زیم يسوخته اش درآورد و رو يپول چرم قهوه ا فیاش را از ک یکارت مل آرش،

: نگاه موشکافانه به کارت ها گفت

.دیجا رو امضا کن نیحاال ا. تعهد بده ادیب دیفردا پدرت با. مونه یجا م نیا نایا ـ

.را برداشت و با هم از پاسگاه خارج شدند ولونشیزالل و. دیکش یاز سر آسودگ ینفس آرش

اش در برابر  یتیمسئول یکرد و ب یفکر م ایآرش بود و آرش به آر يالعمل هاعکس  ریذهن زالل درگ. هر دو سکوت کرده بودند نیماش در

.زالل

بعد از عبور از . مادر پدرش بود که فوت شده بودند يخانه  يباال يخانه اش طبقه . آرش توقف کردند يرنگ خانه  دیدر بزرگ و سف مقابل

 یدر حال. زالل را به سمت اتاق خودش برد. از المپ ها را روشن کرد یکیو  انداخت و اول وارد شد دیآرش کل. دندیبه پله ها رس یبزرگ اطیح

:کرد، گفت یدو نفره اش اشاره م تختکه به 

!ياالن خسته ا. میکن یفردا با هم صحبت م! برو بخواب ـ

.دیرفت و همان جا دراز کش ونیتلوز يآرش به سمت مبل رو به رو. سر تکان داد و در را پشت سر آرش بست زالل
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که پدر و  یاز زمان. خانه در ذهنش زنده شدند نیتک تک خاطراتش از ا. تخت پهن شد يبلندش را باز کرد و رو يفر شده  يموها زالل

بود و بعد از فوت مادربزرگش به  دهیکه مثل برادرش بود، گذران شیخانه با مادربزرگ و عمو نیرا در ا یمادرش جدا شدند تا چهارده سالگ

شد که  یم یماه کیبه آلمان رفت و حاال  لیتحص يآرش هم همان موقع ها برا. نزد شیوقت پدر صدا چیکه ه يپدر. تش رفپدر يخانه 

.برگشته بود

****

که  يدختر. سوخت شیدلش برا. که معصومانه به خواب رفته است دیزالل را د. دیشد و به اتاقش سرك کش داریساعت هشت از خواب ب آرش

 يکه بعد از طالق، مادر یضُح. خواستند خانواده اش باشند ینم یخانواده داشت ول. خانواده ندارد دیپ و راستش را شناخت فهمدست چ یاز وقت

. هم بدتر از آن ایکنار و آر گذاشتو  دیرا بوس

از  یقوس داشت ول یه کمک یو دماغ قلم دهیصاف، چشمان کش يدست خورده  يابروها د،یحالت دار، پوست سف يموها. شد قیچهره اش دق به

 يرنگ و در آخر چانه ا یو صورت فیظر ییلب ها. شد یاش م یآمد و موجب ناراحت یبه چشم زالل م شهیآمد، اما هم یروبرو اصال به چشم نم

 امدیدلش ن. دخفته اش ز يبایبه ز يلبخند. کرده بود؛ مثل آرش و پدربزرگش و تنها وجه شبه اش با آرش بود میبه دو ن راآن  یگرد که خط

.کند داریروز جمعه او را از خواب ب

در پنهان کردنش داشت  یکه سع يآرش با خنده ا. اوپن ظاهر شد يو کاپشن به تن جلو دهیژول يخوردن صبحانه بود که زالل با موها مشغول

: گفت

چه خبر؟. سالم جاجول ـ

فن خاموشه؟. زدم خی. برف اومده تا کمر -

.زدم یم خی دمیخواب یزمستون با تاپ م هایس نیبنده هم تو ا -

 شیراحت لیوسا یکن یدر ضمن شما مهمون دعوت م. ارمیجا اطراق کنم که بقچه لباسام رو با خودم ب نیا یمن خبر نداشتم قراره بعد از مهمون -

.باشه یهم باق متیکه دو قورت و ن نینه ا یفراهم کن دیهم با

:  آورد و گفتباال میرا به حالت تسل شیدست ها آرش

.نگات کرد شهیبرو صورتت رو بشور که نم. باشه بابا ـ

:نازك کرد و گفت یپشت چشم زالل

.از خداتم باشه ـ

.کند ادیآن را ز يداد و به سمت فن رفت تا درجه  رونیآرش آهش را با حسرت ب. رفت ییبه سمت دستشو و

: آرش شروع کرد ز،یاز نشستن زالل سر م بعد

م نوازندمون چطوره؟حال خانو ـ

: دستش آمده بود گفت هیکه قاف زالل
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.رهیو م ادیم ییهوا هی! خـــوب ـ

!؟يشد یج يخبر نداشتم د -

.خبردار شدم شبیبه جون خودت، خودم هم د -

: گفت ییبا معصوم نما بعد

!رفتم یوگرنه نم هینطوریا شیدونستم جو مهمون یراستش نم ـ

:و مسالمت گفت تمیاما در کمال مال يجد آرش،

!نه؟! گه؟یبار بود د نیاول يرفتنات برا یجور مهمون نیو ا ـ

!اوهوم -

؟يهم نزد يزیو لب به چ -

!قطعا نزدم -

!گه؟ید يریجور جاها م نیبارِت هست که ا نیو آخر -

داند، در برابر آرش خلع  یخودش را م از همه صالح شتریزد و حرف، حرف خودش بود و قبول داشت که ب یکه در برابر همه ساز مخالف م زالل

.صد در صد به نفع اوست، آرش است دیگو یو هرچه م ردیگ یو صالح او را در نظر م ریفقط خ ایدن نیکه در ا یدانست تنها کس یم. سالح بود

!بــله _

:تشان، انگشت کوچکش را در انگشت کوچک زالل قفل کرد و گف یبچگ يسال ها ادیزد و به  يلبخند آرش

قـــول؟ ـ

.بکشد رونینق زد و خواست دستش را ب زالل

!بزرگ شدم گهیمن د ـ

:توجه به او تکرار کرد یدستش را رها نکرد و ب آرش

!قـــول؟ ـ

!به خاطر تو، قول ـ

!؟یاوک! یبا من طرف ،یقولت بزن ریدر ضمن ز! به خاطر خودت ـ

در دست زالل قفل » مچ انداختن«آرش دستش را به حالت . بکشد رونیرد انگشتش را بک یتکان داد و دوباره سع دییتا يبه نشانه  يسر زالل

: فاتحانه نگاهش کرد و گفت يبا لبخند. خواباند زیم يدستش را رو یکرد و با فشار کوچک

!يهنوز بزرگ نشد يدید ـ

****

:را خورد و بلند شد و قدر شناسانه گفت نشیریش يچا وانیل يقطره  نیآخر زالل



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 10

.یمرس یبه خاطر همه چ ـ

.فمهیکنم، وظ یخواهش م -

:اخم کرد و گفت زالل

!نبوده یدون یکه خوب م فتهینگو وظ ـ

: بلند گفت. سمت اتاق آرش رفت به

لطفا؟... آژانس  یزن یزنگ م ـ

!ها يدیو ندانگار نه انگار سه ساله من ر! ياونم حرف جد م؛یتازه ما هنوز با هم حرف دار. ینهار مهمون من. نه -

: آورد و گفت رونیدر ب يسرش را از ال زالل

!يکرد رییسه سال چقدر تغ نیتو ا نمیخوام بب یم! قبول ـ

شان و  یآلبوم عکس خانوادگ دنیبعد از آن مشغول د. قرارش با آرش را نیداد و همچن حیتوض شیرا برا انیتماس گرفت و جر ایبا آر زالل

آن قدر تلخ  يجد يحرف ها نیدانستند ا یم یبعد از نهار گذاشتند؛ چون هر دو به خوب يرا برا يجد يخاطره ها شدند و حرف ها دیتجد

.را کور کند شانیهست که اشتها

.بود که زالل قصد حاضر شدن را کرد میو ن ازدهی ساعت

 راهنیپ کیآرش را با . خود داشت يرو یمیمال شیمرتب بود و صورتش آرا شیلباس ها. اش به هال رفت یشبید يلباس ها دنیاز پوش بعد

آمد ست اتاق  ادشیچوب بود و  يکلمه  دیکه به ذهنش رس يزیچ نیاول. دیکاناپه د يسوخته رو يو شلوار کتان قهوه ا يکرم، کت چرم قهوه ا

قرار داشت و کتابخانه  يریحص مدل يِدرقهوه ا يروبرو ،يکرم قهوه ا يبا پرده ها يپنجره ا ریز ،يقهوه ا يتخت دو نفره . ستا يآرش قهوه ا

. در کف اتاق پهن بود يِسوخته ا يقهوه ا ي چهیهم سمت راست در بود و قال يقهوه ا ریتحر زیو م

قدر  نیتا به حال ا. بود دهیلم شیکه آرش رو يکاناپه ا یحت! طور نیپارکت ها هم هم. بودند يپرده ها هم کرم قهوه ا. اطرافش نگاه کرد به

.بود دهیجا ند کی يرنگ قهوه ا

.شدند ریآرش سراز 3مزدا  يصدا زدن آرش از پله ها به سو با

: بعد از نشستن به آرش گفت. زالل در کمال تعجب دنبال آرش به راه افتاد. وارد شدند یکیرستوران ش به

 ؟یکن یبا اون جا ست م يریم یتو هر رستوان ـ

: سرش را به اطراف چرخاند و گفت یکم آرش

.رمیدارن م يکه ست قهوه ا ییمن فقط رستوران ها. نه ـ

آورد تا نظر زالل را بپرسد که با چشمان  نییبعد منو را از مقابل چشمانش پا یکم. طرح چوب را برداشت و مشغول انتخاب غذا شد يمنو و

: شده بود و گفت رهیمتعجب زالل روبرو شد که با دهان باز بهش خ

 ؟يجد ـ

: خنده جواب داد با
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.کنم یحال م يدر کل با قهوه ا یول ام؛یجا چون غذاش خوبه و طرف هم آشناس م نیا. وونهینه د ـ

.هیو لپ تاپت مشک نیفقط ماش. هم تابلو بود یگفت ینم -

.دیشفاف زالل نگاه کرد و خند يِقهوه ا يبه چشم ها آرش

: آرش گفت. دیکش یقیخوردن جوجه بحث به موس نیح

؟يکنکوره ترکش کردحتما االن که موقع  ـ

.گرفتم ادیو بم هاشو  ریز يهم همه  یساز دهن. دمیخر انویپ شینه بابا، شش ماه پ -

و در  یکند اما آرش اخم کرد و با لحن متعجب یاش بوده خوشحال م یقیمعلم موس یکه که داده بود آرش را که از بچگ یکرد جواب یفکر م زالل

: گفت یحال محکم نیع

.هست شهیهم یقیموس. یخوب قبول ش يرشته  هی یدرس بخون ینیبش دیاالن با ؟یکن یم یشوخ -

 یقیخوام تو مسابقات موس یم. داد شهیکنکور رو که هر سال م ؟یکش یشما خجالت نم. دیهست یقیمثال شما استاد مطرح موس ان،یاستاد پو -

هم برادرزادتم، هم . یکمکم کن دیتازه تو هم با. ام جبران کنمخو یسه سال که به خاطر درس شرکت نکردم رو م نیا. شرکت کنم مثل قبلنا

.سال شاگردت بودم هاز د شتریب

: زالل، قاطع گفت لیتوجه به دال یب آرش

. وگرنه رو من حساب نکن یخوب قبول ش يرشته  هیکنم که کنکور  یشرط هم کمکت م هیبه . هست يمسابقات د -

نفسش . گذاشت یشرط م شیحال هم که برگشته بود برا. نداشت هیسه سال به خاطر نبودن آرش روح نیا. داد شیشانیبه پ یکوچک نیچ زالل

. داد رونیرا کالفه ب

دانست  یم نیدانست زالل از دستش دلخور شده و همچن یم. باخ را گذاشت يآرش آهنگ ها. به طرف خانه رفتند زیاز حساب کردن م بعد

.کالم است یب يعاشق آهنگ ها

. بگذرد یقیکرد به خاطر موس یم نیاش را تضم ندهیآ یخواست زالل از درسش که به نوع ینم یول دیرس یبه مشام م ینامرئ یر خواهعذ يبو

.خود را داشت يجا زیهر چ

: چرخاند که آرش گفت یرا در قفل م دیزالل مسکوت داشت کل. شدند ادهیپ ایآر يمقابل خانه  در

.گم یزالل من به خاطر خودت م ـ

با . تظاهر است هیهم مانند بق نیا دیتوانست بگو یقدر صادقانه گفته بود که زالل نم نیآرش ا. و چند لحظه نگاهش کرد دیبه عقب چرخ زالل

: گفت يبند میلبخند ن

.تو ایب ـ

: دیاو پرس بعد از سالم از. مائده خانم به استقبالش آمد. را باز کرد يا شهیش يدر ورود. از آرش به راه افتاد جلوتر

کجاست؟  ایآر ـ

.تو هال نشستن: مائده
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 ششه؟یپ یکس ـ

.ندیرا در حال الس زدن با فرزانه بب ایدوست نداشت آرش، آر. فرزانه بود شیاصل منظور

ارم؟یبراتون ب دیخور یم يزیچ. نه، تنهان ـ

: الل رو به آرش گفتز. از آرش به آشپزخانه فرستاد ییرایپذ يمائده خانم را برا» نه«با گفتن  زالل

 ش؟ینیبب يخوا یم ـ

.آره؛ باهاش حرف دارم: آرش

 رشیتحر زیم یصندل يکاپشنش را رو. دیبه درون اتاقش چپ ایبه آر یاز احساس یبعد از گفتن سالم سرد و خال. کرد ییآرش را راهنما زالل

. اش گرفته بود بغل کرد و به خود فشارش داد یه سالگتولد د يرا که آرش برا دشیسف يعروسک سگ پشمالو. تخت ولو شد يگذاشت و رو

. بود نیتر یزالل دوست داشتن يهنوزم برا یکرك شده بود ول یکم نیهم يبرا. برد یم مامبه ح یاو را هفتگ

برف ها بدش  نیاز ا شهیهم. بود دنیدر حال بار یبرف اندک. کامال مشرف به پنجره بود داسشیآد یمشک دیتخت سف. اطراف چشم چرخاند به

از خودش و آرش و  ياش هم عکس سه نفره ا یپاتخت يرو. کرد و مردم را مسخره ینشست و فقط هوا را سوز دار م ینم نیزم يرو. آمد یم

.ینگرفته بود و چه برسد با ضح ایبا آر یداشت عکس ادیتا به . مادربزرگش گذاشته بود

سمت . کرد یم ییخود نما دیسف يها کیسرام يهم رو یفرش کوچک پرز بلند مشک قرار داشت که ست تختش بود و يو کمد زیپنجره م ریز

 دهیرا در آغوش کش ولنشیداد که و یبرهنه نشان م يرا لب ساحل با پاها يبود که دختر نیزم يرو یتمام مهین يراست، پازل سه هزار تکه 

.است

 نیا دنیبا فهم. داشت اتیروز شنبه، چهارده اسفند امتحان ادب. نگاه کرد اش را يزیرو م میچروك شده اش تقو يکردن لباس ها زانیاز آو بعد

.بود فیضع شیها یدنیبرعکس فهم اتشیحفظ شهیهم. کرد اتیشروع به خواندن ادب انیاسفند است، خاك بر سر گو زدهیکه امروز س

****

. کرد یبا برادرش خوش و بش م یمیبا لحن صم ایآر

.يورا؟ آب و هواش خوب بهت ساخته ها، چاق تر شدچه خبر؟ خوش گذشت اون  ـ

.نداشتم اون جا، برگشتم يمدرکم رو که گرفتم کار. بدك نبود يا ـ

شرکت بابا؟  يگرد یبرم ؟یکن کاریچ يخوا یجا م نیا ـ

.هم بزنم یقیموس يموسسه  هیقصد دارم  یآره ول ـ

.شیضرب و تنبک که نون و آب نم ـ

:گرفت و گفت ایرکالفه نگاهش را از آ آرش

.هست يموضوع مهم تر. حرف بزنم نایراجع به ا ومدمیمن ن ـ

:دیاش نگاهش کرد و پرس یخیبا همان نگاه سرد و  ایآر
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؟یچ ـ

: موضوع بود گفت تیاز اهم یکه حاک یبا لحن. ایآر يشد در چشم ها رهیخ آرش

.زالل ـ

:اش شانه باال انداخت و گفت یشگیهم يدیبا الق ایآر

. ظهر رفتم يکایمنم نزد. تاوانش رو پس بده دیبا گه،یکرده د يکار هیحتما . نبود يازین یدستت درد نکنه ول یکه رفت شبهیگر بابت دا ـ

: دیرا تنگ کرد و پرس شیچشم ها آرش

ن؟یهم ـ

مدال طال؟ ایبندازم گردنت؟  رمیگل بگ يبرات حلقه  يخوا یم ؟يخوا یم یچ ـ

:رفت گفت یاال مب شیکه صدا یدر حال آرش

. گرفتنش یچ يبرا یدون ینم یتو حت. یرفت یم دیبوده، با فتیوظ. اون دخترته یخوام بفهم ینه، م ـ

: معمولش جواب داد يبا خونسرد ایآر

.يمجبور نکرده بود بر یتو رو هم کس. دمیمنم م دهیم تیاهم یهمون قدر که ضح. يبه من درس اخالق بد سیتو الزم ن ـ

: بلند شده اش گفت يبه جوش آمد و با صدا ایآر یالیخ یهمه ب نیاز ا آرش

هر روز  ستیزن هرزه رو که معلوم ن هی ؟یاصال آدم هست. یهست یفهمم تو چه جور آدم یفقط نم. بوده برم فمیوظ. ندارم یهم سر کس یمنت ـ

 دیکنه، تو نبا ینم یزنه، اعتراض ینم یاون دختر حرف ؛یاششعور داشته ب دیذره با کی ؟يدیم تیرو به دخترت ارجح ستهیا یم ابونیسر کدوم خ

 ریز يباز تو سرت رو کرد یول. زنه یاون دم نم یواسش، ول یشیهات قوز باال قوز م يمهر یب نیکه داره تو هم با ا يهمه درد نی؟ با ایبفهم

!برف؟

 یحت. را تحمل کند یتیمسئول یهمه ب نیتوانست ا ینم. رفت یمبل برداشت و به سمت در خروج يدسته  يبرافروخته کتش را از رو یبا صورت و

. بودش دهیند یباشد که چند سال ایاگر از جانب برادر بزرگش آر

. است يو خونسرد ییاعتنا یروشش ب ایدانست آر یم. دوست داشتن ایشک داشت ترحم است . دیآرش را شن ياتاقش حرف ها ياز تو زالل

 یدرس تمرکز کند ول يکرد رو یم یداشته باشد سع ایاز مواخذه شدن از طرف آر یبدون آن که ترس. ده بودسه چهار سال عادت کر نیدر ا

. نداشت دهیفا

****

.وقتش را صرف درس خواندن کند شتریبه شرط آرش، ب دنیتحقق بخش يمانده بود و او مجبور بود برا دیهفته به ع کی

 يستاره  دنیمثل د شیبرا ایشام خوردن با آر. که منتظر او نشسته است تا با هم شام بخورند دیانه درا در خ ایاز کالس برگشته بود که آر تازه

.آمد شام را در خانه و کنار زالل باشد یم شیخورد و شب ها هم کم پ یدر شرکت نهار م ایظهرها آر. بود یهال

 :دست پخت مائده خانم به زالل گفت یبا ماه يپلو دیخوردن شو نیح ایآر
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.يبر يخوا یم ییجا ،یمسافرت دیاگه ع. کردم زیماه پول وار نیا يبه حسابت برا ـ

:بر لب آورد و گفت يشد پوزخند یکه به او م یهمه توجه نیاز ا زالل

. تونم یامسال به خاطر کنکورم نم ـ

: تفاوت گفت یب ایآر

.قبرس میر یمن و فرزانه با هم م. یهر طور راحت ـ

: سرد گفت زالل

. خوش بگذره ـ

.آخرش بغضش را هم فرو داد يبا لقمه  و

 یاز او بدش م یلیخ. فرزانه کرد يآرزو را برا نیاش نبود و فقط ا یقلب يخواسته  نیا. نتوانست یول» .يبرنگرد گهید يبر« دیداشت بگو دوست

.کنند یولش هم نم گریچسبندش و د یم یکنند دو دست یم دایپ یآدم حساب کیاز آن ها که تا . از آن مارمولک ها بود. آمد

 یحق هم م یو ضح ایبه آر یآورد و حت ینم شیگرفت اما به رو یاش، دلش م دهیدرهم پاش يکرد و خانواده  یبه خودش فکر م یوقت شهیهم

به  یکس یدارد و زندگ خودش را یزندگ اریقبول داشت هر کس اخت. دست بکشند شیو لذت ها یآن ها به خاطر او از زندگ دید ینم یلیدل. داد

.کرده بود دایباور را پ نیمتصل نبود ا یخودش به کس یچون زندگ. ستین صلمت یکس یزندگ

****

 جهینت یکند که کامال ب دایکه آن را پ دیکش یدست م یپاتخت يبسته رو یبا چشمان. اش زنگ خورد یبود که گوش قهیدو و پنجاه و پنج دق ساعت

خندان آرش  يصدا. بلند باال، جواب داد يا ازهیبا خم. چشمانش را گشود يبه زحمت ال. شد یبلند تر م شیصدا یش ابکالم نواز یآهنگ ب. بود

.دیخط شن پشترا 

خانــــوم؟  یخواب ـ

: گفت یعصبان زالل

.زدم برات یپ نه پ، ساعت سه نصف شب داشتم پشتک وارو م ـ

.ها یمون یتا آخر سال خواب م يکه خواب موند االن. شده دیاست ع قهیخانوم خانوما پنج دق ـ

 تیاهم شیوقت بود که گذر ماه و سال برا یلیخ. بود ییمعنا یب يکلمه  شیبرا دیع یاعتقاد را داشت ول نیا شهیهم. مادربزرگش افتاد ادی زالل

.نداشت یچندان

.مبارك دتیع ـ

: حوصله جواب داد یخواب آلود و ب زالل

!باركتو هم م دیع. یمرس ـ

!هم خوابه؟ ایآر ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 15

: تکان خورد و گفت یکم شیدر جا زالل

!نه ـ

.رو بهش بده یپس گوش ـ

: فرو برد و گفت شیموها يدستش را البه ال زالل

.ستین ـ

کجاست؟  ـ

. قبرس ـ

: با تعجب گفت آرش

 ؟یبا ک ـ

.دیپرس یمنکر مو  ریآرش نصف شب او را از خواب پرانده بود؛ حاال نک. ذهنش ارور داد زالل

: رو گفت نیاز ا اورد؛یهر چه فکر کرد اسمش را به خاطر ن یرا به خاطر داشت ول ایهمراه آر ي افهیق

.ایآورد ریوقت گ. دونم همون دختره یچه م ـ

:گفت. دیچیپ یپر حرص آرش در گوش ينفس ها يصدا

. يایخواستم دعوتت کنم تو هم ب یم. شمال میر یفردا صبح با بچه ها م ـ

. مدرسه از پنجم به بعد کالس دارم. امیتونم ب ینم یمرس ـ

:با حرص اضافه کرد و

خوب قبول شم؟ يرشته  هی یمگه خودت شرط نذاشت ـ

: زد و گفت یبخش تیلبخند رضا آرش

.شب خوش. مواظب خودت باش خانوم کوچولو «

 يجعبه . اش بلند شد یاس ام اس گوش يصدا. گه گاه آرش را دوست داشت يمحبت ها. با آن که بد خواب شده بود اما اصال ناراحت نبود زالل

: از طرف آرش بود. را کرد امیپ

».و سبز ییطال يپر از آرزوها. یروزاش رنگ يهمه . برات باشه یسال خوب دوارمیام «

طبق  ایآر. کرد یصحبت م ید و فقط با زالل تلفنبو امدهین گرید ایبا آر شیقبل يبعد از بگو مگو. بود که آرش به خانه شان آمد نیفرورد اواخر

 بل يرو يآرش لبخند دنیبا د. کتاب به طرف در چرخاند يزالل سرش را از رو. به در وارد اتاق زالل شد يبعد از زدن تقه ا. معمول خانه نبود

: با تعجب گفت. شکل گرفت شیها

؟ياومد یک ـ

:گرفت و گفت یقیآخر سر نفس عم. شک داشت یفتن موضوعگ يانگار که برا. پا و آن پا کرد نیا یکم آرش

.دارم یباهات کار واجب يندار ياگه کار. االن ـ
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.کتاب را کنار گذاشت نیهم يدلتنگ بود، برا شیعمو يبرا زالل

.دمیبعدا انجام م سین ینه، کار خاص ـ

: سرش را به عقب برد و به سالن اشاره زد و گفت آرش

.منتظرتم نییپا ـ

.صورتش نشست يهم رو یکمرنگ شیآرا. موقر و مرتب شهیمثل هم. با عجله آماده شد. سر در آورد هیتر از قض عیکنجکاو بود سر اریبس لزال

.رفتند یهمان حوال یشاپ دنج یکاف به

اش شکر اضافه کرد و مدام  آرش مسکوت به قهوه. به پا داشت ياتو خورده ا يو شلوار مردانه  یبافت مشک وریپل. انداخت یبه آرش نگاه زالل

.يمرد از کنجکاو یدر درون داشت م. بود رهیتلخش خ يقهوه  يزالل هم چنان منتظر به بخار ها. کرد یتعلل م يزیدر گفتن چ

ش است اما از جواب و واکن حیکه گرفته است صح یمیمطمئن بود تصم. دانست از کجا شروع کند یبار نم نیا یرفتن نبود ول هیاهل حاش آرش

:با من من گفت دنینوش يبعد از جرعه ا! زالل نامطمئن بود

 یبه نوع تیزندگ طیشرا. یشیم تیاذ یلیخ يطور نیا. يتو دار یلیراستش تو خ. ادیکه از دست من بر م هیدارم برات و تنها کار شنهادیپ هی ـ

از درون  یبعد از مدت. ستیاصال خوب ن نیو ا يزیر یم تو خودت شهیم یاما هر چ ؛يتو کنار اومد یکنار اومدن باهاش سخته ول. است ژهیو

خوام  یازت م. یرو عوض کن طتیمح یتون یم یول...  یول یرو عوض کن تیزندگ یتون یقبول دارم کامل نم. خوام یرو نم نیمن ا. یشیمداغون 

.من هم بابت تو راحت تره الیخ يطور نیا. بعد از مامان دست نخورده لشمیوسا. هیکه خال نییپا يطبقه ... اووم ... 

.شد رهیمشوش آرش خ يباال رفته به چهره  يبا ابروها زالل

: گفت یبعد از لحظات. اش را خاراند قهیشق يگوشه . را تر کرد شیچند بار با زبان لب ها. تعجب بود يکرد که کامال از رو ییهوی يخنده  تک

جا که کنار اومدم،  نیتا ا... اما ... اما  ،یهم هست یخوب يعمو ،یتو خوب. تونم قبول کنم ینم. خوام یمن ازت ترحم نم یآرش، ول یمرس... اووم  ـ

خب؟. امیبه بعدش هم کنار م نیاز ا

:ادامه داد يخسته ا يبا صدا. فرو برد شیموها يدستش را البه ال آرش

پونزده سال  ،يدار یسخت طیکه شرا نیا يجدا ،یبرادرزادمکه تو  نیا يجدا یول! ترحمه نایا یفکر کن. بود نیهم دمیترس یکه ازش م يزیچ ـ

.فمهیوظ نیا. میکرد یهم زندگ شِیپ

: گفت یعصبان زالل

.ستین فتیوظ نایبار گفتم ا کی ـ

.را فرو داد بغضش

. ستیکس ن چیه ي فهیوظ ـ

.خوام یمن نم یکنن ول یم یاونا کوتاه. است فهیوظ یضح يهم برا ا،یآر يمن، هم برا يهم برا. چرا هست ـ

: مکث ادامه داد با

. به فکر خودت باش. یش تیخوام تو اذ ینم. روششه ییاعتنا یو ب يخونسرد. شناسم یمن برادرم رو بهتر از تو م. گمیخودت م شیآسا يبرا ـ
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.خوام باشم کنارت یاالن که هستم م یقبال نبودم ول

 شیزندگ اریاخت. خودش رو داره اریاخت. اون رو به خاطر رفتاراش سرزنش کنم دینبا. وناعتناتر از ا یخونسردتر و ب. من هم دختر همون پدرم ـ

...رو 

.زالل يوسط حرف ها دیپر آرش

.در برابر تو مسئوله! پدرته. به خاطر تو بگذره شیاز همه چ دیبا یدخترش یوقت! نه ـ

: داد و گفت رونینفسش را آه مانند ب. نگاهش را آرش گرفت زالل

. ستیدر کار ن يدیبا ـ

:سرسخت زالل نگاه کرد و گفت يبه چهره  آرش

 یپس برات چه فرق ،یکن یم یمستقل زندگ يتو االنشم دار. یخودت باش یبه فکر راحت دیتو با. يدیاعتقادها فقط خودت رو عذاب م نیبا ا ـ

.هست حواسش بهت باشه یکه کس نهیحداقلش ا. نهک ینم تتیاذ ایآر يکه رفتارها نهیحداقلش ا! من؟ يخونه  ای یباش ایآر شیداره پ

.شود مانیاز آن که پش شیرا گفت، پ شیاصل لیوقفه دل یتند و ب. را با زبان تر کرد شیلب ها زالل

.باشم یخوام سربار کس یمن نم ـ

: متعجب و هشدار گونه گفت آرش

. خواستم یبود ازت م يطور نیاگه ا م؟یمن و تو با هم تعارف دار ه؟یحرف ها چ نیا! زلـــــال ـ

: کرد را به زبان آورد یم ینیقلبش سنگ يکه مدت ها رو یحرف زالل

... تو  شیخوام با اومدن پ ینم. به هم خورد ایو آر یضح یبا اومدن من زندگ ـ

. شد يگونه اش جار يرو يا قطره. سرش پلک زد يبا زل زدن به چراغ باال یکه در چشمانش بود تراوش نکند ول یشد بلکه اشک رهیسقف خ به

: گفت یآرش عصبان

 تیاهم یب نقدریا. بده نگو نه ایاخالق سرد آر گمیم. کار رو با تو کردن نیاونا ا ،ياونا رو خراب نکرد یتو زندگ! ؟یگیم يدار یچ یفهم یتو م ـ

.مشکل از خودته یکن یبه توئه که تو فکر م

:نکند یش نگاهآر يانداخت که در چشم ها نییسرش را پا زالل

همه  نیدر ضمن تو ا. کنم یهمسر تو دوست نداشته باشه من اونجا زندگ دیشا. یازدواج کن يخوا یتو پس فردا م. ستین نیبه هر حال همش ا ـ

 طیراش يطور نیا یکردم ول یقبول م یتفاوت باش یبود که ب ایاگه اخالقت مثل آر. شهیکه نم یهمش نگران من باش ياگه بخوا. سرت شلوغه

.مشکل وجود داره یکه، کل ستین نایتازه همش ا. یکن یرو سخت م تخود یزندگ

: گفت انهیحام. رد کردن درخواست او ياست برا ییها بهانه ها نیهمه ا دیفهم یم آرش

.به فکر خودت باش. هم نگران من نباش یجنابعال. من فکر همه جاش رو کردم ـ

: مکث کرد و سپس ادامه داد یکم

.ال بازم فکرات رو بکنحا ـ
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.مفهوم قناعت کرد یب یبه سر تکان دادن زالل

: کرد، پدرانه گفت یم ادهیزالل را پ یوقت آرش

. يریبگ میخودخواهانه تصم دیبا. زالل جان به خودت فکر کن ـ

 یحواسش جمع درس نم. در خانه گذاشتآشفته پا  یبا ذهن. آرش او را به خود آورد لیاتومب يچرخ ها غیج يهمچنان در فکر بود که صدا زالل

.دیشام هم نخورد و گرسنه خواب یحت. شد

دوسال بعدش  یهمکالس بودند ول ییاز اول راهنما. دوستانش بودند نیدرسا و باران و ترانه بهتر. گرفته وارد مدرسه شد يا افهیبعد با ق روز

. دوستانش شدند نیتر یمیصم

: گفت دیدرسا که حال خرابش را د. آن ها يذاشت، سرش را هم روگ زیم يرا رو شیدست ها نیغمگ زالل

؟يچته؟ مث مادر مرده ها بق کرد ـ

:داد و گفت رونیرا ب نشینفس سنگ زالل

!رمیبـــــزرگ بگ میتصم هی دیبا ـ

: کرد گفت یتر بود و بهتر درکش م یمیدرسا که با زالل صم. کردن ماجرا شد فیمشغول تعر و

.نگفته راهمیببه نظرم پر  ـ

: ادامه داد باران

.یرو کن تیواسه خودت مستقل زندگ یتون یم ؟یکن یخواد بهت بده، اون موقع تو ناز م یدستگاه ساختمون رو م هیخره  ـ

».یوونکیح! یطفل!یآخ«: دینسوزد و بگو شیدلش برا یکرد تا کس یاحساس بازگو م یرا ب ایمشکالتش با آر شهیهم

: گفت شهیبار هم مثل هم نیا

.رهیگ یآمار زنده بودنم رو هم نم ایآر یگرفت ول یآمار درس و مدرسم رو م شیچند وقت پ نیهم. فرق داره ایآخه اخالق آرش با آر ـ

: زد گفت یباد معده حرف م ياز رو شهیکه هم باران

.عجق کن تیبمون و با آزاد ایآر شیپ. شهیکه بد م يطور نیا ـ

 یمحسوب م نشانیترانه که عاقل تر یول. حساس اریاو بس يبود، چون تک دختر بود و دو برادرش رو يآزاد يروباران نقطه نظرش  شهیهم

: گفت يشد مخالفت کرد و جد

به ضررت  دیکه شا یکن یازش سوء استفاده م یداشته باش يکه اگه آزاد یهست یتو االن تو سن. به نفعته یکن یآرش زندگ شیبه نظر من پ ـ

.تموم بشه

: هم اظهار وجود کرد و گفت درسا

.دهیم تیچون بهت اهم يدوست دار شتریب ایتازه تو آرش رو هم از آر ـ

: کالفه دستش را باال آورد و گفت زالل

؟یاگه ترحم باشه چ ـ
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.آرشه يرسه و مشکالتش برا یاگه باشه هم بازم نفعش به تو م: درسا

؟یاگه پس فردا سرم منت بذاره چ ـ

!ذاشت که االن بذاره؟ یمگه اون موقع م. يکرد یسال باهاش زندگ زدهیس ش،یسه سال پتو : ترانه

از مشکالت به  یواه ينبود اما ترس ها لیم یخودش ته دلش ب. را زدند شیها که در گوشش خواندند را ثیحرف ها و حد نیبا ا دوستانش

. خورد یدر دلش وول م امده،یوجود ن

نگذارد چه؟ ایاگر آر :بود یمشکل باق کیهنوز  یول

.شروع کرد به نطق کردن یکردند که خانم زمان یم نییرا تع یمیترم ش انیامتحان م خیبچه ها با سر و صدا تار. آخر مدرسه بود ساعت

.دیقبول بش یهمتون پزشک شاالیکه ا د،یتست بزن د،یبچه ها خوب خوب بخون ـ

: با لبخند بلند گفت زالل

.کنم یرو انتخاب م یضیمر فیکنم و شغل شر یم يمن به شخصه فداکار. بشه ضیمر دیهم با یکی. زشک بشنپ دیخانم همه که نبا ـ

: که غزل از آخر کالس صدا رساند دندیخند یها م بچه

.یهست ییخدا ضیتو که مر ـ

.به غزل رفت يبرگشت و چشم غره ا زالل

: گفت باران

و  يو پرستار ییماما ست،یکه رشته ن يو داروساز یو دندونپزشک یفقط پزشک میفهم یم میش یم کیبه کنکور نزد شتریب یخانوم هر چ ـ

.هستند یخوب یلیخ يهم رشته ها يهوشبر

.دیکه ذهن خودش را منحرف کند بلند بلند خند نیا يو تنها برا یالک زالل

****

با . اوپن بود يرو یبزرگ يبسته . به آشپزخانه رفت شیهالباس و شستن دست  ضیبعد از تعو. دیخسته و کوفته به خانه رس يروز چهارشنبه

: گذاشت گفت یم زیم يمائده خانوم که نهارش را رو هیتعجب 

ه؟یک يبرا ه؟یچ نیمائده خانم ا ـ

:خانم گفت مائده

...خانم جان صبح پست آورد گفت بدم به  ـ

:گفت دیکش یکه دماغش را باال م یدر حالو » !صاحب صبر ای«: لب گفت ریز. حرفش شد يمانع از ادامه  يا عطسه

.گفت بدم به شما ـ

: از آنجا شکمش کنسرت گذاشته بود در دل گفت. غذا و بسته چرخاند زیم نینگاهش را ب زالل

.شکم يسرم فدا ـ
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مکعب  يفقط جعبه ا. ز سر سوزنا غیدر یول ابد؛ی یدرونش اطالع اتینگاهش به بسته بود تا بتواند با کنکاش از محتو یغذاها حمله ور شد ول به

.بود دهیچیشده پ دیسف يبا گل و برگ ها یمشک ییدر چهل داشته باشد که با کاغذ کادو یآمد ابعاد س یکه به نظر م لیمستط

.دیه ها دومائده خانم شود جعبه را بغل زد و به سمت پل ياز سو یآنکه منتظر جواب یب» .دستت درد نکنه«: و با گفتن دیخوردنش سرعت بخش به

.را نوشته بود افتاد رندهیفرستنده و گ یکه نام و نشان يچشمش به کاغذ. تختش نشست و جعبه را چرخاند يرو

.نبود دشید ي هیدر زاو ينهارخور زیم یصندل ياصال آن کاغذ از رو یبه خنده افتاد ول تشیخر از

....م سوئد، استکهل: فرستنده ینشان. خانم پاك: فرستنده را خواند نام

!شانیکاغذ کادوها یحت. ها حساس بود يادگاری يرو. دقت کاغذ کادو را باز کرد تا پاره نشود تیبا نها. شد داریلبخند پد یمنحن

مربع  يدر کنارش جعبه . درش يساتن براق رو دیبزرگ سف ونیبا پاپ یزرشک ریشکل ج یضیب يجعبه کادو. را هم گشود ییمقوا ي درجعبه

و در . شد یسخت نبود، پس آخر باز م شیحتوایهم در کنارشان بود که حدس زدن ما يفلز يجعبه ا. و همان رنگ ریپوشش ج باز هم با یشکل

 I LOVE«. بود ییهمه جا يو شعارگونه  نیدروغ يقلبش همان نوشته  يقرمز در بغلش نشسته بود که رو یبا قلب یطوس یکنار جعبه ها خرس

YOU«

: خود گفت با

. پنج سالم يفکر کرده همون دختر بچه . داره ها یهم دل خوش ما يعمه  ـ

.ارجح دانست يا شهیکل يشده  نییتع شیمتن از پ کیقرار داشت که زالل باز کردن کادوها را به خواندن  یکارت پستال هم در بغل خرس دو

: کرد گفت یش مهمان طور که بلند. دیرا د یاصل داسیآد یکتان يکفش ها. جعبه را باز کرد نیاول در

.یقربونت برم عمه که چقدر ماه ـ

 کیدر کمدش که  يدر اتاقش راه رفت و جلو یچند قدم. شد یمشکلش حل م یجفت کف کیبا  یگشاد بود ول شیبرا یکم. ها را پا زد کفش

 يمسخره  يبه منظره  شیختن پاچه هابا اندا. را برانداز کند شیکفش ها یشلوارش را باال زد تا به خوب يپاچه ها. ستادیبود ا يقد ي نهیآ

.دیخند یبا کفش کتون يشلوار تو خونه ا

.به دست کرد زیآن را ن. قرار داشت يدخترانه ا کیش يدستبند نقره ا گرید يدرون جعبه . به جعبه حمله ور شد دوباره

.بازگرداند شانیالقه آن ها را به جاع یکه ب افتیرا  يا شهیدرون جعبه بزرگ را گشت و فقط قلب کوچک ش يپوشال ها يال البه

زد و  سیپ کیکف دستش ! ادکلن نینه ا یحدس زده بود ادکلن است، ول. با باز کردن درش چشمانش چهارتا شد. تابلو شد يکادو نوبت

را استفاده  نیا شیتکرار 212 يتوالتش گذاشت تا به جا زیم يآن را رو. اصل بود نیکال نیکلو. ذوق مرگ شد. دییبو. گذاشت الکلش بپرد

.کند

دانست چرا دوتا؟ ینم یدانست ول یم یرا بهتر از هرکس لشیدل. نوبت کارت پستال ها بود حال

: خواند يمتنش را بلند و با لحن مسخره ا. را باز کرد یاول

».ستاره باران شیشاپیپ تیبهار پر گوهر زندگ نیجدهمیجان، ه زالل«

 ازدهمیهفته تا سالگرد آن  کی قایدق. کار از کار گذشته بود گرید. باز کرده بود را فراموش کند یسگ یگزند نیکه پا به ا يتوانست روز ینم
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.بود یوقت باق یلعنت بهشتیارد

: عالمت سوال بود را خواند شیدوم که برا کیتبر کارت

».گرید یینوروزها دیبه ام. و مباركبر ت یباستان دیع نیا. تجربه کن تیدوباره در زندگ یدوباره شروع يجان، با نوروز زالل«

اوه، ملت رو نگاه «: در دل شروع به غرغر کرد. فرستاده شده بود ریماه تاخ کیکه با  یحدس زدن متن کارت يهمه فسفر سوزانده بود برا نیا

 مونویا يخوبه هردوشون دکترا. ندو نشون بزن ریت هیو تولدم رو گرفتن که با  دیوسط ع ن؟یدوبار کادو بد نیمرد یحاال م. سنیکن، چقدر خس

»...کنن  یکنن و پول پارو م یکار م یدارن و تو اون البراتوار به اون بزرگ

...  یممنونشون باش نکهیعوض ا! که نبوده فشونیوظ دن،یهمه زحمت کش نیا! قدرنشناس يچشم و رو یب يدختره «: دلش به رحم آمد ناگهان

»...چه برسه برات کادو بخرن حاال تو  ياومد ایدن به يدونن تو چه روز ینم ٰيو ضح ایآر

قبل از آن که در دفترچه دنبال شماره تلفن بگردد از جدول اختالف ساعت . خودش تکان داد و به سمت تلفن رفت يتاسف برا يبه نشانه  يسر

.ساعت اختالف دارند - 2.5با استکهلم  دیفهم لشیموبا چِینویبا گر

: که مغزش فرمان داد دیزالل ماند چه بگو. دیچیگفت در گوشش پ یسخن م گانهیب یکه به زبان ییآقا يصدا. ا گرفتشماره ر. مناسب بود زمان

».الملل نیزبان ب«

: گفت یسیسل یحرف بزند که مرد با فارس انیکرد و درخواست کرد با آرزو پو یخودش را معرف. نداشت یلحاظ مشکل نیرا شکر از ا خدا

!د؟ی، خوبسالم زالل خانوم ـ

: زد گفت یسرد که تعجب در آن موج م یقدر زود پسرخاله شد و با لحن نیکه ا ستیک نیکپ کرد که ا زالل

.سالم، ممنون ـ

: زالل خوانده بود گفت يکه تعجب را از صدا مرد

.بابک هستم ـ

بعد با عمه اش . و تشکر بابت کادو کرد یتشروع به چاق سالم. گرامش هست يافتاد که طرف بابک پاك، شوهر عمه  شیتازه دوزار زالل

 یاز او نم زیچ چیه بایبودش و تقر دهید یکه فقط در پنج سالگ يکرد؛ آن هم باعمه ا یبود که داشت صحبت م قهیچهل و هفت دق. صحبت کرد

.گرفت یو آرش گرفته تا بقال سر کوچه احوال م ایبود که از آر ودانست و فقط آرز

آرتا و تارا  يدختر و پسر به نام ها کیحال . و هشت سال با آرش اختالف سن داشت ایدو سال با آر. بود انیپو ياده فرزند دوم خانو آرزو

.آرتا همسن زالل بود و تارا دوازده سال داشت. داشت

 ي هیشان آورد و با بقدر عیو سر دیکش يآه حسرت بار. شد رهیکه هنوز به پا داشت خ شیتلفن به کفش ها) Off(آف  ياز فشردن دکمه  بعد

.داد شانیکادوها در کمد مرتب جا

****

نشسته  استیر زیبرآمده اش پشت م یرا که با ابهت تمام با آن شکم کم ایآر. گرفت، آرش وارد شد یاجازه م ایکه از آر یاز تماس منش بعد
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نوك . بود یبزرگ يطرف اتاق پنجره  کی. ر داشتقرا یچرم مشک يست مبل ادار کی زشیم يروبرو. نگاهش را در اتاق چرخاند. دیبود د

.رنگارنگ قرار داشت يبا زونکن ها يکمد گریطرف د. شد یم انینما یکه در گرد و غبار احاطه شده بود، به سخت الدیبرج م

.شروع کننده بود ایآر. مقابل آن اینشست و آر یمبل يرو ایبا آر يبعد از دست دادن مردانه ا آرش

!يطرف ها؟ راه گم کرد نیااز ! چه عجب ـ

: گرفت گفت یاز کالمش نشات م نانیکه از اطم تیجرقه بود با جد کیکه منتظر  آرش

.دارم یدر خواست هیراستش  ـ

: برلب گفت يصحبتش را قطع کرد و با پوزخند ایآر

اومده؟ شیشرکت پ يتو یمشکل ـ

.را بر عهده داشت تشیریبود که آرش مد شانیپدر يدوم شرکت پخش دارو يشعبه  منظورش

.خودم شیخوام زالل رو ببرم پ یم. خوام یم. حرف هاست نیمهم تر از ا یلیموضوع خ. ستین نیموضوع ا. نه، نه ـ

: از تعجبش بود گفت یکه حاک یرا نداشت با لحن يزیچ نیکه توقع چن ایآر

؟یچــ ـ

: شمرده شمرده گفت. بدهد يشتریب حیمجبور شد توض آرش

.خـــودم ـــشیام، زلــال رو ببـــرم پخـو یم ـ

: آرش ادامه داد. تنگ شده نگاهش کرد يبا چشم ها ایآر

 تیخانواده داشته باشه که بهش اهم هی دیاون با. خوام جبران کنم یمن م یول نیقبول کن نیخوا یو نم نیکرد یدر حقش کوتاه یتو و ضح ـ

.بده

... یمن در حقش کوتاه ـ

.دیوسط حرفش پر آرش

.کمه یلیخ یبکن دیکه براش با ییدر مقابل کارا نیا یول یکن یم زیهر ماه به حسابش پول وار. دونم یآره م ـ

.داشت يادیز دیتاک دیبا يرو

.داد ادامه

گذرونه، تو هم  یداره خوش م ایاون از مادرش که اون سره دن. که نتونه اسم پدر روت بذاره یباهاش داشت يرفتار هیتو . یتو پدرش ینا سالمت ـ

!داره؟ یاشکال. رو جبران کنم نیزد شیکه شما تو زندگ ییخوام گندا یم. دختره، حساسه هیاون . که بدتر کنار گوشش

: به لب آورد و گفت يپوزخند ایآر

!یدست به نقد تو خونت داشته باش سیک هی يخوا یم ـ

: شد گفت یداشته منگه  نییکه به زور پا ییبرافروخت و با صدا ایاز حرف آر آرش

.یزن یحرف م يراجع به دخترت دار ؟یگیم يدار یچ یفهم یم ـ
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: ادامه داد هیکنا با

.سنش سرش با دوست دختراش گرمه نیخوشبختانه من مثل برادرم نستم که هنوز با ا ـ

: تنگ شده نگاهش کرد و گفت يبا چشم ها ایآر

؟يرو دار زیخوبه، آمار همه چ ـ

.یبرف چون اسما پدرش ریبه احترامت سرش رو کرده ز. زالل هم خبر داره .آره خبر دارم ـ

:مکث ادامه داد یبا کم و

.يرسما برگ چغندر یول ـ

: گفت یبا لبخند فاتح ایآر

.هم احتماال ازدواج گهیچند وقت د. میکرد غهیبا فرزانه ص شیپ يهفته  یاطالع جناب عال يبرا ـ

: ورد و گفتبر لب آ يزیلبخند تمسخر آم آرش

.باشن یازت راض غمبرشیتا خدا و پ يرو هم درس کرد شیکاله شرع... احتماال  ـ

: به دست آورد و گفت قینفس عم کیاش را با  يخونسرد. گرفت ایرا آر نگاهش

.زالل چرا لیمسا یبه من نداره ول یتو اصال ربط لیدر هر صورت مسا ـ

: زد گفت یدر آن موج م تیکه جد یلحن با

حضانت زالل رو هم خودم بر عهده . تیعدم کفا لیکنم به دل یم تیرم ازت شکا یم. ذارم کنار یبوسم م یرو م مونیبرادر يند تیاگه رضا ـ

. رمیگ یم

که خنده اش خاموش شد  نیبعد از ا. کالم از دست آرش خارج شد يکه رشته  يطور. کرد یالیخ یبلند و ب يخنده  شیوسط حرف ها ایآر

: گفت

سالش؟ یعزب س يبده به عمو رهیگ یساله رو از پدرش م جدهیدختره ه هیدادگاه حضانت  یکن یفکر م ریِخَ يآقا ـ

:و جواب داد دیرا درهم کش شیاخم ها آرش

د االن هر چن. رهیبگ میتونه خودش تصم یم. رسه یم یبه سن قانون گهیدر ضمن چند روز د. دهیبودنش رو که م دهیحضانتش رو نده، حکمه رش ـ

.رو گرفته مشیهم تصم

.خارج شد ایاز اتاق آر» .مونم یمنتظر تماست م«: و با گفتن ستینگر یفاتح او را م يآرش بود که با لبخند نیحال ا و

او بود؟ يگرفت؟ مگر زالل برا یبرادرش داشت زاللش را از او م. در فکر فرو رفت ایآر

مگر خودش او را  ش؟یکرده بود برا يمگر پدر. خود داشت یب يکرد؟ انتظار یدر خطاب نمچرا زالل او را پ. آرش در ذهنش چرخ خورد حرف

آورد که زالل به خواهد او را پدر خودش بداند؟ یدخترش به حساب م

.داد رونیآه مانندش را ب نفس

»؟ینداشته باش یتون یمگر م. دخترت است«. دیقلبش آرام کوب. نه ایدانست او را دوست دارد  ینم
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کرد همه کَسش  یفکر م يروز کیکه  يا ٰيضح. بود یاو از بطن ضح یچهار سال همخانه بودن با او دوستش دارد؛ ول يگرفت به اندازه  جهیتن

دو مورد است  نیاز ا یکیدانست  یکنار گذاشته شد؟ م ای. ساله او را کنار گذاشت کی يبچه  کیدو سال بعد با  یاست، ول چیاست، بدون او ه

 ینم. دو روزه است یهوس ستیعشق ن نیدانست ا یاو که از اول نم. شناخت یخودش که خودش را مقصر نم. قبول داشت شتریرا ب یلاو یول

برابر اصل  یشود کپ یم يعشقِ در اصل هوس، دختر نیا يدانست ثمره  ینم. ندارند یاشتراک يطلب بودن نقطه  يدانست جز تنوع و آزاد

.دید یرا در زالل نم یضح التیکدام از تما کیو ابرو، وگرنه و چشم  افهیاز لحاظ ق. یضح

کرد  یرا قبول م شیاگر پدر یول. دارد انیجر شیاست و خون خودش در رگ ها انیپو کیدانست او  یم. به زالل نه یشک داشت ول یضح به

باز  يو پدر يهمسر ينقش ها رفتنیبعد از پذ یم، حتبعد از ازدواج ه یبود که حت ییاز آن مردها. خواست یرا نم نیاو ا. شد یم ریباز هم اس

.و بندها ندارد دیاز ق ییو رها ییجز جدا يدانست چاره ا یم. مجرد را دارند انمرد يهم خو

: خود گفت با

...اگه زالل نبود  ـ

کدام از  چیپرداخت که ه یو آن قدر ما. شد یارضا م شیمهر پدر لونیکرد همان اپس یرا فراهم م شیکه راحت نیهم. داد رونیرا کالفه ب نفسش

 يتا نخورده  يهر ماه با اسکناس ها. کرده بود يرا هم قسط بند شیمحبت پدر. در سال هم نداشتند چیهم سن و سالش در ماه که ه يدخترها

!بود ریبود که بدون نام و قابل انتقال به غ نیمحبت ا نیا یخوب. پرداخت یرنگش م رمزسبز و ق

****

بود که پا در  يبار نیدوم نیبعد از آمدن زالل به خانه اش ا. زالل به اتاقش وارد شد »دییبفرما« دنیبا شن. زد يه در اتاق زالل ضربه اب ایآر

.منصرف کردن او از رفتن يبار هم برا نیدادن کارت عابر بانک و ا ياول برا يدفعه . گذاشت یاتاقش م

.بود چیبهتر از ه ایآر يبرا یدر چهار سال کم بود؛ ول دوبار

خورد که زالل آرش را به او  یبه غرورش برم یاز آرش مطمئن بود ول الشیخ. آرش برود شیبه پ یراحت نیتوانست بگذارد زالل به ا ینم

!دهد حیترج

: دخترش نگاه کرد و گفت يقهوه ا يچشم ها به

!با رفتن به خونه اش؟ یموافق یبه آرش گفت ـ

 ایآر«: طور هم آرش فقط به او گفته بود نیهم. بود دیخدا خونسرد بع ي شهیهم يایرفتار از آر نیا. جا خورد ایست آردر مقابل باز خوا زالل

شد، حال  ینبودنش صد در صد خوشحال م يکه برا ییایآر. تعجبش بود لینبودنش، دل یراض يچرا. ستین ینگفته بود راض» .شود یم یراض

!خواست؟ یم لیرفتنش دل يبرا

: اش که مختص پدر و دختر بود گفت یشگیهم يآمد و با خونسرد رونیبعد از بهت ب يا لحظه

.کنم یتونم مستقل زندگ یم يمامان پر يتو خونه . باشم یکس یخوام مزاحم زندگ ینم ـ

: فکر گفت یب ایآر
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.یشیاون جا هم مزاحم آرش م یول ـ

پس «: گفت یرا م شیبلندتر از آن معن يادیشد و فر یم ادیمدام در ذهنش فر بر سرش آوار شد و ایآر يجمله . شد یته کبارهیبه  زالل

!؟یچرا بچه پس انداخت یخواست یاگه مزاحم نم. مزاحمم رم؛یگ یم یکنه، الل مون یم يمن بدبخت که هر کار» !مزاحمشم

 یزالل با هر کس یداد ول یوابش را مج یانداخت تو صورتش و با چند فحش حساب یبود تف م يگریهرکس د. فشرده شد شیدر گلو يزیچ

: گفت شیقوا يو با ته مانده  ندیاشک را در چشمانش نب يحلقه  ایبر گرداند تا آر ایفقط صورتش را از آر. فرق داشت

.شم یمزاحم شما نم يطور نیحداقل ا ـ

.دیرا کوب یینها يقورت داد و ضربه  یدهانش را به سخت آب

!برم اونجا یاتاقم رو م لیسه شنبه وسا ـ

کرد  یفکر م نیفقط به ا. در ذاتش نبود یعذرخواه یکه ناخوداگاه زده بود، شد ول یمتوجه حرف. اعتراض از اتاق خارج شد یحرف و ب یب ایآر

به  یمخالفت با زالل هم حق يبرا یحت. هم نداشت چون مسببش خودش بود یالبته حق اعتراض. شده بود» شما«زالل  يبرا عیچه راحت و سر

.خودش نداد

کلمه  کیشد بدون آنکه  رهیشود فروغ که هنوز باز بود خ یاش نشسته بود، به شعر آفتاب م یصندل يرو ایهمان طور که قبل از ورود آر زالل

. بود گران تمام شده شیبرا. دیکش یم رونیب یکرد و از هر کلمه اش هزاران معن یم یرا در ذهنش حالج ایآر يفقط حرف ها. اش را بخواند

به  ایحاال که آر یسرش است ول يپدر باال  ي هیکرد سا یحس م. اش رفع شده بود یعاطف يازهایاز ن یچهار سال کم نیا! ختسو شیگلو

کرد؟ یبودن هم استعفا داده بود، چه م هیاز سا یراحت

.گونه اش حس کرد يرا رو یاشک یگرم. گرفت دلش

و تاك قلبش را  کیخواست ت یدلش م. متن بود یقیتاك ساعت، موس کیفروغ و ت یاهصفحات طرح ک ياشک رو يقطره ها دنیچک يصدا

. کرد یکار را م نیبود ا دهیرا فهم یکس یب یکه معن شیاگر جرئت داشت سال ها پ. تاك ساعت خفه کند کیهمانند ت

 يصدا دنیهر چند کم نور و شن يستاره اکردن تک  دایپ يبرا شیاشک ها يستاره ها از پشت پرده  دنیکرد د یکه آرامش م يزیچ تنها

.سرد پشت بام بود يدر هوا شیسوزدار سازدهن

****

زالل رفتار ضد و . شده بود لیهم تعط ایآر يروز خود به خود برا نیا. ها یدانشگاه شیپ يبرا لیتعط يروز. دیفرا رس ییجدا يشنبه  سه

.توانست ینم. دارد يحس پدر یشگیهم ي بهیغر نیتوانست درك کند ا ینم. کرد یرا درك نم ضشینق

را هم جمع  شیسازها. شیخرت و پرت ها يگریپر کتاب و د یکی. چمدان لباس و دو کارتون بزرگ کی. جمع کرده بود شیرا شب پ لوازمش

.کرده بود

مجبور  یآمد خرابش کند ول یش نمدل. بود نیزم يبعد از چهار ماه جان کندن تمامش کرده بود رو شیپ يپازل سه هزار تکه اش که هفته  فقط

. مزاحمت کند جادیخانه ا نیدر ا دیگذاشت که شا یجا م ییردپا دینبا. بود
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. را که هنوز بلد نبود چگونه بنوازد شیمشک يانویپ نیهمچن. بزرگ اتاقش را آرش و راننده وانت بردند لیوسا

زالل در چشمانش . دیبه عقب چرخ ایآر. زالل در بالکن را باز کرد. کرد ینمرا نمودار  یحس چیکرد و صورتش ه یدود م گاریدر بالکن س ایآر

: زل زد و گفت

!کنم یدارم رفع زحمت م ـ

!دار بود شین کالمش

!مزاحمت، مزاحــــم زحمت،

کمرش گذاشت را پشت  گرشیدست د. زالل را در دستانش فشرد فیدستان ظر. را با نوك پنجه له کرد و دستش را جلو برد گارشیس ایآر

.در آغوش نگرفتش یول

به . تکان داد و به سرعت رو برگرداند يزالل سر! بار نیانصاف بود؟ اول نیا ایخدا. دست نوازش پدر را حس کرد مچهیبار ن نیاول يبرا زالل

.در پخش بود یگرفت، آهنگ رضا صادق يآرش که جا نیدر ماش. آرش رفت نیطرف ماش

دبو نیسهم من از تو هم تموم

تو سرده و تب آلود یب يشبا

ياما نموند دمتید يدیرس

کردم چقد آسون چقد زود گمت

زخم تازه نیعمره با منه ا هی

نگو قصه اش درازه نترسونم

شهیذارم، نم یترسم، نم ینم

اجازه یب ینباش یتون ینم

؟ییکجا ره،یسخته، چقدر د چقدر

؟ییکجا ره،یچه دلگ امیدن نیبب

خب یول يداره تو دور قتیحق

؟ییکجا ره،یبا تو درگ المیخ

:دیمغموم زالل انداخت و پرس يبه چهره  یآرش نگاه. داد هیتک شهیسرش را به ش. آورد ادیرا به  ایآخر آر نگاه

دلت تنگ شده؟ ه؟یچ ـ

!شده بود؟ تنگ

!گشاد؟ ایگذاشته بودند که تنگ بشود  شیبرا یدل مگر

: فتداد و گ رونینفسش را آه مانند ب زالل



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 27

!نه ـ

مبل  يرو یحت, پهن بود يدیسف يمالفه ها لیوسا يهمه  يرو. زالل اطراف را از نظر گذارند. را باز کرد نییپا يدر طبقه . انداخت دیکل آرش

.داشت ادیبه  زیکه هنوز مدل پارچه اش را ن ییرایسالن پذ يتو لیاست يها

.در کنار رفت يراننده وانت از جلو... ا ای يصدا با

م؟یرو تو کدوم اتاق ببر لتیوسا: رشآ

:باال انداخت و گفت يشانه ا زالل

!تا فکرام رو بکنم دیجا بذار نیفعال هم ـ

رفت که محل  منیسالن نش يانتها يبه راهرو. در حق تک برادرزاده اش کند، خوشحال بود يتوانست کار یکه م نیاز ا. اطاعت امر کرد آرش

.دها بو سیسه اتاق به همراه سرو

دخترانه که او  فیبچگانه و لوس بود؛ البته مطابق با روح لط یلیخ. بود را دوست نداشت واریکه به د یاسی يواریکاغذ د. را باز کرد یاتاق اول در

. بود را پوشانده بود ییجلو اطیکه رو به ح يسرتاسر يپنجره  يریبنفش کم رنگ حر يپرده ها. نبرده بود ییازش بو

 يلحظه ا. شد یباز م اطیهم داشت که به ح يدر يسراسر يعالوه بر پنجره . داشت؛ باب دندان زالل يدیسف یمشک يواریوسط کاغذ د اتاق

آورد که  ادیبه  یاما وقت. دیکند، بر خودش لرز یدرست م یوحشتناک يشود، منظره  یم رهیچ اطیبر ح یکیکه تار یکه شب ها، زمان نیتصور ا

!همراه ترس ندارد کیها در کنار  یکیکند دلش قرص و محکم شد که تار یم یاو زندگ و آرش هم با ستیتنها ن گرید

.نداشت اطیبه ح يدر یداشت ول يسوم هم ست قهوه ا اتاق

. اتاق وسط به دلش نشسته بود. را گرفت مشیتصم زالل

 يآن جا خانه . لبش را گاز گرفت تا خجالت بکشد .ارواح بود يخانه  هیقبل از آن شب. خانه نما گرفت. کمک آرش مالفه ها را برداشتند با

دختر بچه چه  کیاصال . به او نداشت یآن چنان وابستگ. پنج ساله بود فوت شد یکه وقت یپدربزرگ. مادربزرگ و پدربزرگ مرحومش بود

جور نقش . تر و خشکش کرده بودچهارده سال  ،يمادربزرگش، مامان پر یعصاقورت داده داشته باشد؟ ول رمردیپ کیبه  انستتو یم یوابستگ

.خانه نیبود در هم دهیبه دوش کش ییرا تنها.... و .... و ... و  یمادربزرگ ،يپدر ،يمادر

.برود نیرا جابه جا کند بو هم از ب لیوسا دیترس یم. کرد یاش را حس م يمامان پر يبو. زد یدر ذوق نم یبود ول یمیکه قد نیخانه با ا دکور

. بلند شد ياش رفت و موجب عطسه ا ینیگرد و خاك بود که در ب ،يمامان پر يبو يبه جا یول د؛یبلع قیخاطرات، عم يآور ادی يرا برا هوا

.داد یبود ساعت سه بعدازظهر را نشان م ییرایکه در سالن پذ قهیزنگ ساعت شماطه دار عت. شد يریآرش مانند او مشغول گردگ

.ستیبه مدل خانه نگرنشست و  منیالوست در سالن نش يرو زالل

حفاظش  ییطال يبا قپه ها یزرشک يکه نرده ها يچهار پله ا. شد یم منیکه با چهار پله باالتر از سالن نش ییرایسالن پذ. دو قسمت بود خانه

قرار  يدر ورود يوبروهمراهش را در بر گرفته بود و کنار آن آشپزخانه کامال ر یخانگ نمایبه همراه س يد یال س ونیتلوز شیروبرو وارید. بود

قرار داشت و به  یخانوادگ يقاب ها گرشید واریکنسول و د وارشید کیسمت راستش همان راهرو بود که . از نظر زالل کامال بدجا بود. داشت

هم وجود  یست يهجده نفر ينهار خور زیبود و م یبا رنگ زرشک لیدو دست مبل است ییرایدر سالن پذ. شد یم یاتاق خواب ها منته يراهرو
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با  يبوفه ا گریسمت د. بود واریهم به د یتلفن انگشت. بود، قرار داشت زیم نییپا يطبقه  شیکه صفحه ها یگرامافون یعسل زیک می يرو. داشت

 زیم. بود یپشت اطیرو به ح يا شهیش يضلع سالن پنجره  کی. شده بود خکوبیم واریهم به د یچند بشقاب شاه عباس. انواع ظروف قرار داشت

 ریحر يرنگ و رو رفته قرار داشت که از پشت پرده ها یزنگ زده بود در کنار استخر خال یکه حتما تا حاال کم يفرفوژه ا يچهار نفره  یصندل

.نبود یباشک با آرش پشت پرده بود کار سخت میهنگام قا گاهشیکه مخف یزالل يتصورش برا یشد ول ینم دهید یزرشک يبا واالن ها دیسف

!بزرگ بود يادینفر ز کی يخانه برا نیا. وجود داشت یمشکل کی فقط

: زد و همزمان با اضطراب گفت شیپا يرو يصدا دار يضربه  زالل

!آرش؟ ـ

.مضطرب نگاهش کرد آرش

!هان؟ ـ

.ه نشد وضعک نیا. خونه امیخواد به من نهار بده؟ من هر روز گرسنه و تشنه م یم یبه بعد ک نیاز ا ایثان! اوال هان نه، بله ـ

: گفت یو با لحن شوخ دیخند

!خوام برگردم خونه بابام یچمدونم رو بده م ـ

! خواه يشکم پرست ماد يا ـ

.شد يجد لحنش

بعد تو  میساعت و ن کیساعت،  کیکه منم  يپزیم شتریب کممیتازه . يپزیباال و غذا م یزن یمبارك رو م يخونه، دستا يایبه بعد که م نیاز ا ـ

.نهخو امیم

که  دیقدر واضح در صورت زالل د نیکلماتش را ا ریتاث. اوپن نشسته نگاه کرد یصندل يمات به آرش که حال دستمال را کنار گذاشته و رو زالل

.خنده ریزد ز ینتوانست خود را کنترل کند و پق گرید

.تر تکرار کرد يبار جد نیا. در مرز انفجار بود زالل

. گردم خونه بابامخوام بر یچمدونم رو بده م ـ

!ایخوش اومد گهیدستت م دهیاول چمدونت رو م يمطمئن باش دفعه  يایادا اطوارها رو برا شوهرت ب نیا ـ

:لب زمزمه کنان گفت ریرا برگرداند و ز شینازك کرد و رو یپشت چشم زالل

!مزه یب ـ

فقط . یبزن دیو سف اهیدست به س ستیشما هم الزم ن. ننیش یحسن آقا م ياج اطیتو اتاق ته ح. جا نیا انیم... خانوم و آقا ماشاا نیاز شنبه نسر ـ

!ها دهیرو پوش شیلباس پلوخور کهیکه روده کوچ ارنیب يزیچ هیحاال هم زنگ بزن . میسر کن رونیب يبا غذا دیتا شنبه با

.خودت بزن ـ

!اوه، اوه، چه دماغو ـ

: برگشت سمت آرش و حق به جانب گفت زالل
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!ستمیمارش رو بلد نمن که ش ـ

 یزرشک يکاناپه  يرو. به سمت تلفن رفت تا خودش سفارش غذا را بدهد. به او زد یبود زالل از دستش ناراحت نشده، چشمک دهیکه فهم آرش

با تعجب به بعد . خانه را از نظر گذاراند گریخانه بار د يزیاز تم نانیاطم يزالل برا. نشستند و مشغول خوردن زرشک پلو با مرغشان شدند

.زد یحرف م يزکاریآرش در مورد تم. سرش را باال آورد. نگاه کرد رهیخ شیابشقاب غذ

: گفت یناگهان الت زالل

!زرشک ـ

.دیبلند بلند خند و

نبود و کامال  ربط یکه از نظر زالل اصال ب دیشیاند یربط زالل م یبه حرف ب. شد رهیبا دهان باز به زالل خ. راه ثابت شد ي انهیآرش در م قاشق

آنکه بفهمد زالل  یلبش آمد ب يرو يغل و غش زالل لبخند یب ياز خنده ها. اش و زرشک پلو با مرغشان بود یمناسب آن خانه با ست زرشک

!خندد یچرا م

 ماندهیباق لیوسا. کردند یالحق که پدر و دختر مثل هم فکر م. خورد یاش م يواریست تخت خوابش به کاغذ د. از غذا نوبت اتاق زالل شد بعد

دار را هم که چرك شد بود جدا  نیچ دیسف يساده  ریحر يپرده . بردند يبود را به انبار واریتخت و و چند پوستر به در و د کیاتاق را که 

.دکردن

که اتاقش هنوز جا داشت با آن . یرا در ضلع غرب رشیتحر زیتوالتش را در کنار در اتاق گذاشت و کمد و م زیم. پنجره قرار داد ریرا ز تختش

.باشد ییرایپنجره بزرگ سالن پذ ریز ییرایدر سالن پذ شیانویداد پ حیترج یول

.خودش رفت ياستراحت به خانه  يآرش هم برا. تخت ولو شد يدر کارتون ها را هم باز نکرد و همان جا رو یخستگ از

****

. تخت بلند شد يکرد از رو یم نیمتبرکه مز يآرش را به فحش ها کلیو ه دیمال یمداوم زنگ خانه، زالل همان طور که چشمانش را م يصدا با

:داد زد

!اومـــدم ـ

کلمه درس هم  کی یحت. بود دهیچهارساعت تمام خواب. زد رونیچشمانش از حدقه ب. را روشن کرد لشیموبا يصفحه . بود کیجا تار همه

:آرش آمد يدوباره صدا. نخوانده بود

؟يدزالل کجا مون ـ

!اومدم ـ

 یخواست چراغ. به صورتش خورد یکیاز تار یدر را که باز کرد، موج. دیدر برداشت و بازوان لختش را با آن پوشان يرا ازجلو شرتشییسو

.کرد و آخش درآمد ریالوست گ يفلز ي هیبه پا شیپا. راه افتاد لیبه ناچار با اندك نور موبا. کنار در بودند دهایکل یروشن کند ول

: گفت یو توام با نگران عیسر رشآ
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شد؟ یچ ـ

: با حرص گفت زالل

!یچیه ـ

. کنم یدم در اسمم رو عوض م يدیاگه تو امروز رس ـ

 زیکه در هم رفته بود را ن ییاخم ها. کنان خود را به در رساند و آن را گشود یل یل. دیمال یکه درد گرفته بود را به دست گرفته و م شیپا شصت

آرش با . دید يکوچک خامه ا کیک يهجده رو يِصورت آرش را پشت شمعِ عدد. خود به خود فراموش شد شیدرد پا. گشود اریاخت یب

:بهت زده زالل نگاه کرد و گفت يچهره  بهبرلب  يلبخند

.یتولدت مبارك خانوم ـ

 زیآم طنتیکرد و با لحن ش یرانگشتحساب س کی. بود فراموشش کرده بود یرا در خودش حس کرد که چند سال یو ذوق یخوشحال زالل

: سرش را تکان داد و گفت

!واقعا که امروز دهمه ـ

!داره؟ یاشکال. کردم يریشگیپ نیهم يبرا. امروزم هم انجام بدم يکارا دیبا. فرداشب من سرم شلوغه یول ازدهمهیدونم تولدت  یم ـ

: بود گفت ستادهیرش که هنوز پشت در اآ. تکان داد یآرش فقط سرش را به عالمت نف یمسخ مهربان زالل

!تو؟ امیده ب یحاال زالل خانوم اجازه م ـ

زالل نگاه کرد و  يآرش پرسان در حالت ها. او بود يباز که کرد هنوز آرش منتظر اجازه . توجه به حرف آرش چشمانش را بست یب زالل

: دیپرس

؟یکن یاستخاره م ـ

: تدرنگ شمع ها را فوت کرد و گف یب زالل

!تو ایحاال ب! نـــچ، آرزو ـ

!رمیعکس بگ یذاشت یم ـ

!هست که تو ذهنم بمونه ينادر ي دهیقدر پد نیا. ستیالزم ن ـ

به طرف . ساز را دوست ندارد يچا يِبه خاطر آورد آرش چا یروشن کرد ول زیساز را ن يبه آشپزخانه رفت و چا. المپ ها را روشن کرد زالل

: آرش با ذوق نگاهش کرد و گفت. آرش آمد شیپ. دسماور رفت و پر آبش کر

!؟يآرزو کرد یچ ـ

: و گفت دیخند زالل

.آرزوهام برآورده بشه يآرزو کردم همه . تقلب کردم ـ

سماور زالل را به آشپزخانه کشاند و همان طور به صحبتش با آرش  يقل قل ها يصدا. زالل با حسرت لبخند زد يبچه گانه  يها یبه پاک آرش

.دامه دادا
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:صدا زد. بود یقندان خال یآورد ول رونیبشقاب، کارد و چنگال و قندان را ب وان،یل. و رو کرد ریها را ز نتیکاب

؟يآرش قند دار ـ

. ارمیاالن م ـ

.کردن ظروف شد که زنگ خانه به صدا در آمد زیمشغول تم زالل

:گفت يپسر. را جواب داد فونیآ

.غذاتون رو آوردم ـ

: گفت جیگ زالل

غذا؟ ـ

.بله خانوم: کیپ

.سفارش ندادم ییمن غذا. فکر کنم اشتباه شده ـ

ست؟ین 354جا اشتراك  نیمگه ا ـ

:تر شده بود گفت جیکه گ زالل

.دونم ینم ـ

.رفت»  دیببخش«با گفتن کیپ

»!هآرش رفت قند بساز«: با خود گفت. کنارش زیرا ن يچا ینیگذاشت و س زیم يبشقاب ها را رو زالل

: صدا زد بلند

!آرش ـ

: بود گفت دهیکه دم در رس آرش

!دختر؟ اومدم بابا یزن یهوار م هیچ ـ

؟ياومد ریقدر د نیچرا ا ـ

.بودم نیدنبال ا: آرش

: چشمان زالل گرفت و گفت يشکالت را جلو ي بسته

.شیبخور یاگه تونست. شکالت تلخ هشتاد درصد ـ

.اوردیبه ابرو ب یاش خم یبدون آن که از تلخ. امش آن را در دهانش گذاشتکه عشق شکالت تلخ داشت با آر زالل

تولدت «آهنگ  شیبرا انویآرش با پ. متفاوت کرد ییبار آرزو نیزالل ا. آرش با فندکش شمع ها را روشن کرد و از زالل عکس گرفت دوباره

.وقت آزاد داشته باشند شانیکه هر دو یکه وقت نیبا شرط بر ا یول وزدامیرا ب انویتولد قول داد به او پ يرا نواخت و به عنوان کادو » مبارك

:در همان حال گفت. روانه شد ییبه سمت دستشو آرش

!354بگو اشتراك . اوردنیبگو چرا غذامون رو ن يزنگ بزن به رستوران ظهر ـ
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:گفت ده،یداشت که اشتباه شن دیهنوز ام یزده ول يچه گند دیفهم. افتاد کیپ ادیبه . زالل آشنا آمد يبرا شماره

!؟354 یگفت ـ

.کرد دییخفه تا ییرا بسته بود با صدا ییکه تازه در دستشو آرش

.رفت اطیدر را زد و به ح کیصورت پ دنیآرش با د. بلند شد فونیآ يبعد صدا قهیدق ده

.دیرا در هم کش شیرا باز کرد و اخم ها در

ن؟یاون وقت االن آورد گه؛یربع د هیادم گفتن سفارش د شیساعت پ کیغذا رو  نیآقا من ا ـ

: بود گفت يکه منتظر جرقه ا کیپ

برگشتم دوباره . گفت اشتباه اومدم یخانوم هیرو زدم،  نییاول زنگ پا يدفعه . امیخونه م نیباره که من دارم در ا نیسوم نیجناب محترم ا ـ

!ن؟یشما طلبکار حاال هم. نبود یدومه، زدم کس يزنگ طبقه  دمیآدرس گرفتم د

:گفت ییباز هم با پررو یبود کار زالل است ول دهیکه فهم آرش

 نیحاال هم پول دو بار سوزوندن بنز. دیبخون قیشماست که آدرس رو دق ي فهیوظ نیا شه؟یتو رستوران شما اجرا نم يطرح اکرام مشتر ـ

.کنم میتقد نیموتورتون رو بگ

.غذا را پرداخت و به داخل رفت پول

. نگفت يزیآرش هم چ. اوردیمبارك ب يحرف ها بود که به رو نیاو سنگ پاتر از ا یول دهیرا فهم هیکه قض دیاز نگاهش فهم لزال

با زالل  شیآرش از برنامه ها. اش را قبول کرد یزالل هم با سر دعوت همراه. شبانه اش برود يرو ادهیبود که آرش قصد کرد به پ ازدهی ساعت

:در ذهنش بود گفت یمهم ياز فتح قله  یبر لب که حاک يموقع برگشت، زالل با لبخند. شیاز موسسه، از هدف ها نده،یآ از. کرد یصحبت م

ه؟یمن هنوز تو انبار يآرش دو چرخه  ـ

آره، چطور؟ ـ

سالمه؟ ـ

؟یحاال واسه چ. داره یدست کش هیبه  ازیفکر کنم ن ـ

کنم؟ يدوچرخه سوار يرو هادیپ يبه بعد به جا نیاز ا یدرستش کن شهیم ـ

: و گفت ختیاز شال زالل را به هم ر رونیب يموها آرش

!باشه تنبل خانوم ـ

****

»جان یمبارك باد زل* کارگر یروز جهان«: بودند نوشته شده بود دهیخر شیکه بچه ها برا یکیک يرو. بعد با آرش به مدرسه رفت روز

چون با مخفف اسم ناظم . موضوع مطلع بودند نیاز ا یا مخفف اسمش مشکل داشت و همگاساسا ب. اورندیخواستند حرصش را در ب یم

.چندششان هم آوا بود
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شان که در حال جزوه گفتن بود تنها  یمعلم عرب یرکیرجیج يبرخورد خودکارها با کاغذ و صدا يصدا. کالس ساکت بودند يبچه ها ي همه

.موجود در فضا بود يصدا

 يهمه به کاغذ پاره کردن ها. کالس برگردانده شد يزالل و درسا در انتها زیسرها به سمت م يهمه  يکاغذ يشدن برگه  پاره يبا صدا ناگهان

بود با  يشد مساو یدرجه کج م لونیاپس کی يبه اندازه  ياز حروف الفبا از حالت عاد یهرگاه حرف. عادت داشتند لیو از نظر زالل با دل لیدل یب

. شد یمحسوب م فیزالل کث يباشد که پشتش کامال نوشته شده؛ برا يسطر برگه ا نیآخر يکلمه  نیاگر آخر یطه، حتجر خوردن کاغذ مربو

.کرد یتر م فیدفترش را کث. هم اعتقاد نداشت ریبه غلط گ

.دیایکنار ب فیکث يتوانست با جزوه  ینم. نداشت يریکرد تاث یبچه گانه اش را گوشزد م يعادت ها نیکس هم ا هر

.زالل حکم مرگ را داشت يبود و برا یآن هم فصل قارچ ها که همه اش حفظ. ستیبود و زنگ بعدش هم امتحان ز حیتفر زنگ

: رو به درسا کرد و گفت زالل

. ایسیباشه؟ خوش خط بنو. نمیبتونم بب سیبزرگ تر بنو کمیدرسا جونم،  ـ

: کرد و گفت ياز سر دلسوز یاخم درسا

هندوستون  ادی لتیشد ف یباز چ ،يتو که متنبه شده بود. يامسال کنکور دار. یهست شیسرت پ ریخ ؟یتقلب کن يخوا یکه م يمگه بچه ا ـ

! کرد؟

: حوصله گفت یب زالل

.خوندم یم روزیآخه کره خر اگه من وقت داشتم که د ـ

!؟یکه وقت نداشت يکرد یم یمثال چه غلط ـ

:داد و گفت رونینفسش را صدادار ب زالل

!يارگرک ـ

: با خنده گفت درسا

.اون که تو ذاتته ـ

هنوز آنها مشغول هرهر کرکراند خودش دست به کار شد تا در همان  دید یوقت. دهد یرا به دست دوستانش م یناب يحواسش نبود سوژه  زالل

.دیدرسا کتاب را محکم از دستش کش. را بخواند يچند صفحه ا یانیپا قیدقا

: گفت تیبا عصبان زالل

. کنم یم تیخط خط فتهیبهش خط ب! احمق کتابم ـ

: و گفت دیدرسا گونه اش را بوس. نگه داشته بود زیتا نخورده و تم ییآن ها را از اول ابتدا يهمه . حساس بود اریهم بس شیکتاب ها يرو

.بده سه نشه رییفعل و فاعلش رو تغ. یسیمن ننو یفقط بپا کپ. امروز روزه توئه ـ

****
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 يرو يطبق نوشته . زود صبحانه اش را آماده کرده بود یلیخانم از صبح خ نینسر. داشت یشیآزمون کنکور آزما. خرداد بود يجمعه  نیآخر

با دوستانش چرت و پرت . نشد يساعت گذشت، خبر مین. در ساختمان را باز نکرده بودند یول دیساعت قبل از آزمون آن جا رس کیکارتش 

بداخالق بود داشت به داخل ساختمان  اریکه بس شگاهیمسئول آزما ییرزایم يآقا. شدند یداخل و خارج م نیاز مراقب يفقط چند نفر. گفت یم

: طاقتش طاق شده بود گفت گریزالل که د. رفت یم

.مهیاالن ساعت هفت و ن یرو کارت ها زده ساعت هفت، ول ن؟یکن یآقا چرا درها رو باز نم دیببخش ـ

: گفت یاطعبا لحن ق ییرزایم

.دیجا باش نیا یخودتون عقلتون برسه ک دیشما با ن؟یجا باش نیساعت قبل ا کیکه  هیخانوم مگه کنکور سراسر ـ

.شد رهیخ ییرزایرا در هم کرد و به رفتن م شیاخم ها. وا رفت زالل

 ستادهیدر ا يجلو ییرزایم. تر بودند اول رفتند کیزالل و دوستانش که از همه به در نزد. ربع به هشت در ها را باز کردند کیساعت  باالخره

: گفت دیبا تاک. بود

. همراهتون نباشه لیخانوم ها موبا ـ

: و گفت ستادیا شیجلو زالل

!م؟یارین لیمگه کنکوره که موبا ـ

.گذشت شیاز جلو يزالل با لبخند فاتحانه ا. بود که وا رفت ییرزایبار م نیا

****

: دیرا تنگ کرد و پرس شیزالل چشم ها.که از خنده سرخ شده بودند دیران و درسا را دسالن که خارج شد با از

ن؟یکرد دایپ واریجرز د ه؟یچ ـ

: که نفسش باال آمده بود گفت باران

.يدید یم دیبا. يصحنه رو از دست داد ـ

.دیدوباره خند یبا هندل و

: بر لبش آمده بود گفت يآن ها لبخند يکه از خنده  زالل

شده؟ یخب حاال چ ـ

...زل  ينبود. نیشد که با کله خورد زم یداشت از جلومون رد م. شصت پاش رفت تو چشش ییرزایم:  درسا

!حرفش شد يمانع ادامه  خنده

.کارگر است یروز جهان بهشتیارد ازدهمی*

****
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: گفت. زند یبال بال م شیکه جلو دیخانم را د نینسر. کرد یحفظ م اتیادب خیزد و تار یدور خانه دور م. در گوشش بود يهندزفر

خانوم جون؟ نیشده نسر یچ ـ

: را در آورد و گفت يهندزفر. دیکش شیزالل دست به گوش ها. اشاره کرد شیخانوم به گوش ها نینسر

شده؟ یچ ـ

؟یزن یقدر داد م نیا يدار یینکرده مشکل شنوا يمادر جون مگه خدا -

مــــن؟ -

.دمآره مادر کر ش -

.عذرخواهانه نگاهش کرد زالل

: خانوم ادامه داد نینسر

.قطع شد ارمیتا رفتم برات ب. کشت یداشت خودش رو م تیگوش شیپ قهیمادر جون دو دق ـ

: رفت گفت یطور که به سمت اتاقش م همان

دم؟یپس چرا من نشن ؟یک ـ

..داد یخانوم که جواب م نینسر يمتعاقبا صدازنگ تلفن هم بلند شد و  ياتاقش را باز کرد که وارد شود، صدا در

.خانم آمد نینسر يصدا. اش صعود کرد یشانیپ ينقطه  نیابروانش به باالتر. کال را نگاه کرد سیم ي پوشه

!زالل جان، بابات ـ

. دیچیپ یدر گوش ایآر يصدا! خانهزند و هم به  یزنگ م لشیبا او دارد که هم به موبا يچه کار ایتوانست فکر کند که آر یمتعجب بود و نم زالل

:دیپرس ایآر. کردند يمختصر یسالم و احوالپرس

؟يندار یگذره؟ مشکل یخوش م -

.نه ممنون -

:دیپرس د،یمشکوك د یکه اوضاع را کم زالل

شده؟ يطور-

.بهم زنگ بزن یداشت یخواستم بهت بگم اگه مشکل. نه -

.بسنده کرد یکوتاه» چشم «باال انداخت و به گفتن  يشانه ا زالل

.خداحافظ! کنم یم تیموفق يکنکورت هم آرزو يبرا ـ

.ممنون، خداحافظ -

 يپدر. یشگیبا همان لحن سرد هم. پدرش باشد. باشد ایکه باهاش صحبت کرده آر یهنوز هم شک داشت کس. را قطع کرد یبا بهت گوش زالل

.داد رونینفسش را کالفه ب. کند تیموفق يوکنکورش آرز يحال برا د،یپرس یکه سال تا سال احوالش را نم

!دار؟یب ایبود  خواب
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****

:ساعتش زد و گفت ي شهیچند ضربه به ش. کرد یخورد نگاه م یبا حرص به زالل که در کمال آرامش صبحانه اش را م آرش

.شد ریپاشو د ـ

.کاکائوم رو بخورم ریاالن، بذار ش -

.لداخ دنیراهت نم. شهیم ریباش د عیسر -

سر جلسه غش کنم؟ يخوا یم -

: کرد گفت یم زیاطراف لبش را تم يکه قطره ها یو در حال دیرا باال کش شیرکاکائویش وانینفس ل کی

!میخب بر ـ

؟ياسترس دار-

.ستیوگرنه مهم ن رمیسر جلسه م سیو ساند کیک يمن فقط برا. نه بابا -

. دیپرس یآرش مدام سوال م یرانندگ نیح

؟یمداد و پاك کن چ ؟یبرداشت کارتت رو -

.ياسترس دار شتریتو از من ب. آره آرش، برداشتم -

!ایرو نبر تیگوش -

: گفت يبا لبخند آرامش دهنده ا زالل

.گهیکنم، نشد سال د یرو م میسع. نگران نباش. خونه گذاشتم ـ

. ندتهیاز آ یکنکور بخش. نباش الیخ یقدر ب نیزالل ا -

.کنم یرو م میگفتم که سع. باشه -

باالتر از همه  شیبرا نیبه آرش قول داده بود و ا. خواست هر طور که هست موفق بشود یته دلش م. نبود الیخ یداد ب یهم که نشان م آنقدرها

. بود زیچ

. کرد یداخل تماشا مبر لب رفتن زالل را به  يآرش با لبخند. بود یوقت باق یهنوز اندک دندیدانشگاه تهران رس يدرب حوزه  يبه جلو یوقت

. راحت به خانه برگشت الیصورت خندانش با خ دنیآخر با برگشتن زالل و د يلحظه 

شد که به همراه ترانه به سمت  انیبعد نما یزالل هم اندک. هم تمام شد یوقت امتحان. گذشت یساعت. داد یم کیدر کش يجلو ازدهیساعت  از

. آمدند یم نیماش

!نزالل خندا ان،یگر ترانه

. به استقبالشان رفت. داشبورد برداشت يرا از رو يدستمال کاغذ يجعبه . شد ادهیپ نیماش از

:دیبه زالل پرس رو
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شده؟ یچ ـ

:را باال انداخت و گفت شیشانه ها الیخ یب زالل

!زنه یعر م زیر هی رونیاومده ب یاز وقت وونهیدختره د. یچیه ـ

: به زالل گفت يبا چشم غره ا آرش

. زشته! لزال ـ

: اعتنا به آرش گفت یب زالل

خوب دادم؟ یلیخندم مگه خ یدارم م سادمیوا نجایکه ا یمن. یزن یواسش زار م يطور نیبه خدا ارزش نداره که ا گم؟یمگه دروغ م ـ

: گفت يبا لحن دلگرم کننده ا آرش

.دیاز االن غصه نخور. شهیمجواب ها رو بدن تازه معلوم . نداره که یناراحت. ترانه خانوم گهیراست م ـ

: گفت یو پشت سر هم و نامفهوم م ختیر یتوجه هنوز اشک م یب ترانه

!خراب کردم ـ

.دیآرش از او در مورد امتحان پرس. کرد و به سمت آرش آمد یخانواده اش همراه شیاو را تا پ زالل

: گفت الیخ یب زالل

!کار کردم یدونم چ ینم ـ

.امتحان حرف زدن ياز جلسه را گفت و شروع کرد  نیا

خواستم بلند شم جفت پا برم تو  یم. رفته بود رو اعصابم یحساب. داد یرو تکون م شیصندل یدختره اومده بود پشت سر من ه هی ،یدون ینم -

.ردک یم کهیاز نوك دماغش آب چ. دهیموش آب کش هی نیشده بود ع. روش ختیخورد به آب سردکن پشتش آبا ر شیدهنش که صندل

.اش کرد یآرام همراه يآرش هم با خنده ا. خنده ریبلند بلند زد ز خودش

****

 شیکه در صدا يبا خنده ا. خورد آرش وارد آشپزخانه شد یغذا م یهمان طور که دو لپ. کرد ییرایاز خودش پذ یحساب دیخانه که رس به

:مشخص بود گفت

.نپره تو گلوت ـ

.کنم یبخورم، دارم جبران م يزیس داشتم نتونستم چصبح استر نقدریا. نه حواسم هست -

!یلیتو که خ ـ

.استرسه راتیهمش تاث. میشکالت صبحانه دار دمیبه جون آرش صبح اصال ند -

ر قرا یحال بود ول یدمغ و ب. از ترانه نداشت یاو هم دست کم. اول از همه با درسا صحبت کرد. از خوردن کامل غذا به سمت تلفن حمله کرد بعد

.دور هم جمع شوند جیبعدازظهر بعد از اعالم نتا نیگذاشتند اول
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آن هم به خاطر چهارتا سوال که . کند هیلوس نبود که گر دیکش یم دكیکه صفت خرخوان را  نیآمد با ا یخوشش م. باران صحبت کرد با

.یمشکل خانوادگ دمیشا ایداشته است  یمعلوم نبود طراحشان چه مشکل روان

:گفت یم شیختر کنار دستاز د باران

!ـــــشیا. کرد یملچ ملوچ هم م. خورد یبود داشت حالم به هم م دهیچیبوش پ. سرکه آورده بود ینیسر جلسه بادوم زم. بابا دختره کم داشت ـ

:و باران ادامه داد دیخند زالل

!شده؟ شیغزل چ يدیشن یراست ـ

نه چش شده؟ -

.شهیکنکورش هم فرت م. ساعت اول میهمون ن شهیخورده بوده، سر جلسه حالش بد م ریشتخم مرغ و عسل و  ادیصبح خواسته ب -

. نره ادتیولش قرارمون ! چارهیب -

.فعال ،یاک -

.دوباره نداشت دنیبه پرس يازیدانست و ن یترانه را هم م حال

زد و آرش هم در  یدور پارك را آرام رکاب م. ودنکرده ب يشد به خاطر کنکور دوچرخه سوار یم یماه کی. آخر شب فوق العاده بود يهوا

. رفت یکنارش راه م

:دیپرس آرش

؟یکار کن یچ يخوا یتابستون رو م ـ

.يتولدم رو بهم بد يبه بعد وقت دارم کادو نیدر ضمن از ا. شهیبخونم تموم م گهیدو ترم د یکیزبانم رو هم . کنم یم نیمسابقات تمر يبرا ـ

. موسسه هم استغفا داده دیاز اسات یکیتازه . موسسه يطرف کارا هیشرکت، از  يطرف کارا هیاز . شلوغ شده یلیخ سرم. کنم یرو م میسع ـ

.بگردم دنبال استاد دیبا

.دیبه ذهنش رس يخواست اعتراض کند که فکر زالل

: وارانه گفت التماس

!آرش؟ ـ

هوم؟ ـ

: دوچرخه را نگه داشت و تکرار کرد زالل

!آرش؟ ـ

: شد و گفت رهیمشکوك زالل خ يدر چهره . برگشت. ستادیند قدم جلوتر اچ آرش

بـله؟ ـ

؟یتولدم رو عوض کن يکادو شهیم ـ

: متعجب نگاهش کرد و گفت آرش
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؟يدار ازین یخاص زیچ ـ

... یعنی...  شهیم...  گمیم ینه، ول ـ

:به خود گرفت و گفت يحالت پدرانه ا آرش

.بگو ؟يخوا یم یزالل جان چ ـ

!؟یمن رو استخدام کن شهیم ـ

:داشت قورتش بدهد گفت یکه سع يبا خنده ا ،ینه چندان طوالن یتعجب کرد و بعد از مکث آرش

پله ها رو  دیکردما، وگرنه با يباز یپارت یلیچون فام! یکنمت آبدارچ یم. رو پر کن یشرکت فرم استخدام میر یفردا با هم م! آره، چرا که نه ـ

.يدیکش یم یط

: و گفت دیرا در هم کش شیاخم ها اللز

.گمیم يآرش جد ـ

بهت بدم؟ يچه کار پلمیبا مدرك د. يهفته است کنکورت رو داد هیبهت بدم؟ تو تازه  یچه پست يخوا یم ـ

.تو شرکت نه ـ

: دیتنگ شده نگاهش کرد و پرس يبا چشم ها آرش

پس کجا؟ ـ

.موسسه ات ـ

؟یچ يبرا ـ

.گهیهم الزمه د یشم؟ خب استقالل مال مگه قرار نبود مستقل ـ

: دیموشکافانه نگاهش کرد و پرس آرش

.به خودم بگو يخب اگه پول الزم دار ـ

.تونم برم کالس یهمشم که نم. نمیتو خونه تنها بش دیمن با. سرکار يریفقط تو از صبح تا شب م. نه الزم ندارم ـ

. هستن ...خانوم و آقا ماشاا نینسر. یستیتو که تنها ن ـ

 نیتونم؟ ا یدوساعت، چه قدر مگه م میگ یساعت، تهش م کیآقا . تونم بزنم؟ برفرض که زدم یم یچه حرف رزنیپ رمردیپ هیآخه من با  ـ

.من يتنوع هم هست برا هی يطور

؟یمخالف باشه چ ایاگه آر ـ

که با کارکردن من مشکل داشته باشه؟ انوسهیمگه عهد دق ـ

ست؟یدانشگاه برات سخت ن يپس فردا بر ؟یکن کار يخوا یم یمطمئن ـ

: شود خندان گفت یم کیبه هدفش نزد دید یکه م نیاز ا زالل

.من شیکیخونن،  یکنن و درس م یهمه آدم کار م نیا ـ
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:گفت. ردیبگ دهیخندانش را ناد يطور چهره  نیزالل را، و هم يتوانست اصرارها یهنوز هم شک داشت اما نم آرش

. قراردادت رو انجام بدم يکارا میر یپس فردا با هم م. میتون یا که من شرکت هستم نمفرد. باشه ـ

:سرش را جنباند و گفت. فکر کرد یکم زالل

 نه برادرزاده! انیزالل پو! مــن، مـــنم. کنه یکار م نجایخوام پس فردا بهم بگن به خاطر عموش ا ینم. رو بذار کنار يباز یپارت. نه ينطورینه، ا ـ

. باشم هیمثل بق دیمنم با. انیآرش پو ي

: دیگنگ نگاهش کرد و پرس آرش

!؟يچه جور یعنی ـ

. من و تو باشه نیب ینسبت چیه دیاصال نبا. یعموم هست یبگ دیتو نبا یعنی ـ

.کنن یشک م. مثل همه المونیفام وسانیکیا ـ

طور  نیباشه ها، هم هیمثل بق دیکنه؟ تازه قراردادم هم با یشک م یباشه، ک دیاسات ي هیتو رفتارت با من مثل بق یوقت. هیتشابه اسم هیفقط  ـ

!حقوقم

. دیاز فکر بکرش خند یرا گفت و راض نیا

به استعداد و مهارتش شک نداشت؛ قطعا بهتر از او . اما شک داشت دیفهم یزالل که ثابت کردن خودش بود را م یآرش با آن که قصد اصل یول

.گفت یهم م ایبه آر دیبا. هنوز هم شک داشت یول. شد یخودش هم بود، مراقبش م. وسسه هم سالم بودم طیمح. افتی ینم

آماده کرده  شیخانم برا نیکه نسر يبا آرامش صبحانه ا. شد یموسسه ساعت نه باز م. شد داریاز خواب ب قهیو پنج دق یساعت هفت و س صبح

. ست کرد يسورمه ا یو شلوار ل یمشک يو صندل ها یرا با شال مشک شیسورمه ا يمانتو. صورتش نشاند يرو یمیمال شیآرا. بود را خورد

..داشت را هم برداشت ينقره ا يکه منگوله ها شا یمشک ریج فیک

 یسوار تاکس يهوا برا. آژانس شد الیخ یب. شده بود قهیتازه ساعت نه و پنج دق. برداشت یعسل زیم يآخر کارت موسسه را هم از رو ي لحظه

.سوار شدن بد نبود

تر  نییچهل متر پا یس ییپل هوا. توانست از عرض آن بگذرد ینم. شلوغ بود ابانیخ. شد ادهیحساب کرد و پ. دید ابانیرا آن طرف خ موسسه

بود که آن  ییانتها ي مهین. شباهت داشت شتریب يهم به خاکستر دشیرنگ سف. رنگش نبود یآب ياز سقف پوش ها یکه بعض ییهوا یپل. بود

 ییمقصد نها يبرا يسالم است و سوژه ا زیهمه چ دینگاه کرد د شیپا نییبه پا. قلبش در دهانش افتاد. صدا کرد یترق شیپا ریز يورق فلز

.ستیشش ن

.کشاند ابانینگاهش را به خ شیپا يجلو يسورمه ا BMWترمز  يدو سه قدم جلوتر از پل نرفته بود که صدا هنوز

پر اکراه  یرا برداشت و با لحن يفریو نکیع. آورد رونیب شهیسرش را ش یشاگرد بود کم یصندل يکه رو يپسر. بودند پسر در آن نشسته دو

: گفت

!؟يدیافتخار م یخانوم ـ

.دیرا شن گریپسر د يرا برگرداند که صدا شیرو زیآم ریتحق یچشمانش را تنگ کرد و با نگاه زالل
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.ر ناز نکن، بپر باالقد نیا. دونم چشات سگ داره یبابا م ـ

»!اووف …برم وگرنه  دیکه االن با فیح«: در دل گفت زالل

. دیرا د یآرش در آن قرار داشت فروشگاه لباس بزرگ يکه موسسه  يبه مجتمع تجار دنیقبل از رس. و رفت دیتوجه به آن ها راهش را کش یب

وقتش را گرفته بود، به  یساعت میکه ن دیبعد از خر. ل رفت تا حساب کندداخ. دیتاپ بنفش را پسند کی. انداخت ینگاه نیتریو يبه لباس ها

.رفت هسمت موسس

... يسوم، موسسه  يطبقه . که منتظر باز شدن در آسانسور بود کارت را نگاه کرد ینیح

در  میانسور آهنگ جان مربا حرکت آس. سوم را فشرد يطبقه  يدکمه . گذاشت بشیباز شدن در نگاهش را از کارت گرفت و آن را در ج با

شود؟ شنهادیآمد که بهش پ یقدر به او م نیا. شد قیبه خودش دق نهیدر آ. فضا پخش شد

.از آسانسور خارج شد» سوم يطبقه «کرد  یکه اعالم م یخانم فیظر يصدا با

» .انیآرش پو تیریبا مد«: نوشته شده بود زتریآن ر ریز» هنــــر اول یقیموس يموسسه «. کنار در را خواند يفلز يتابلو

: جلو آمد و گفت یبزند دختر تپل دیتا خواست اطراف را د. کاناپه ولو شد يرو. در را باز کرد یخانم مسن. را فشرد زنگ

د؟یآورد فیثبت نام تشر يبرا. دیخوش اومد. سالم خانوم ـ

.داد یاو همچنان ادامه م دیپر یاگر وسط حرفش نم زالل

... ينه برا. سالم ـ

هر دو را تنها » !چند لحظه د،یببخش«دختر با گفتن . کرد یزالل پوفــــ. کرد یکه آمده بود احوالپرس يگریبا شاگرد د یبا عذرخواه دختر

: آمد یم شیفقط صدا. رفت يکنار يگذاشت و به راهرو

ن؟یکه اومده رو راه بنداز یکار خانوم شهیم. من هم شاگردم اومده. انیم رتریامروز د یسییجناب، خانوم ر دیببخش ـ

شد خودش را جمع و جور  یتر م کیو نزد کیکه نزد ییپا يصدا دنیشکست که با شن یپا انداخته بود و انگشتانش را م يهمچنان پا رو زالل

!باال انداخت و بلند شد ییصاحب صدا ابرو دنیبا د. کرد

: گفت ییآشنا يصدا

...هستم  ياعتماد. سالم خانم ـ

 ياعتنا به حس کنجکاو یزالل ب. دیزالل حرف در دهانش ماس يچهره  دنیبا د ياعتماد ده؟یشن یصدا را ک نیآورد ا یهنش فشار مبه ذ زالل

:باال انداخت و گفت ياش، شانه ا

!سالم ـ

: که تازه به خود آمده بود گفت ياعتماد

!در خدمتتون هستم. دییبفرما ـ

.قرار گرفت شیزالل هم روبرو. رفت یمنش زیبه پشت م و

: را صاف کرد و گفت شیصدا زالل
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کنم؟ سیجا تدر نیتونم ا یم نمیخواستم بب یم. دیبه استاد دار اجیجا احت نیا دمیراستش شن ـ

.دیچند لحظه صبر کن. دیصحبت کن يسپهر يبا آقا دیکار هم با نیا يبرا. کنه یرو قبول نم یموسسه هر کس نیا. دیتست بد دیبله، با ـ

: د گفتبلن و

.ایشهاب ب ـ

: خجالت زده گفت يجا؛ که اعتماد نیاست ا يکریدر و پ یب يفکر کرد چه موسسه  زالل

خانوم؟ د،یببخش ـ

: مکث گفت یب زالل

.هستم انیپو ـ

: دیرا تنگ کرد و پرس شیچشم ها ياعتماد

!ا؟ج نیا ریمد ان،یآرش پو د؟یدار ینسبت انیپو يشما با اقا! ـــانیخانــوم پو ـ

: قاطع گفت زالل

.ریخ ـ

: سر تکان داد و گفت ياعتماد

.هیقاط کمیجا  نیا ومدهین یامروز منش. خوام یدر هر صورت عذر م ـ

.گفت یکنم یلب خواهش م ریز زالل

: پشت زالل را نگاه کرد و گفت. سرش را کج کرد ياعتماد

!نایبا اجازه خانوم پو ؟يکار خانوم رو راه بنداز شهیشهاب م ـ

:دیپشت سرش شن یجوان يصدا. از سالن فرار کرد بایتقر يبه عالمت احترام تکان داد و اعتماد يسر زالل

اد؟یاز دستم بر م يچه کار. دییبفرما ـ

!ندیآشنا شیچرا صداها برا دیفهم. نگاه کرد يبرگشت و به سپهر. زالل آشنا بود يهم صدا برا باز

زد و  يزالل پوزخند. بود يپس اسمش شهاب سپهر. مزاحمش شده بود ابانیبود که سر خ يان پسراو هم. را در نگاه اول شناخت يسپهر

: اش را صاف کرد و گفت نهیاعتنا س یشهاب ب. طلب داشت یعذر خواه کی. طلبکارانه نگاهش کرد

امرتون رو؟ دییبفرما ـ

...اووم ... ِ يآقا ـ

شهاب که من من » !همون آقاهه«: دیخواست مثل بچه ها بگو یوجه نم چیبه ه. ه کردبه پشت سرش اشار. اش را فراموش کرده بود یلیفام

:گفت دیکردنش را د

!ياعتماد ـ

.با شما صحبت کنم دیتست با يگفتن برا ياعتماد يبله، آقا ـ
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: گفت یلکسیر تیبا نها. لبش حرص زالل را در آورد يپوزخند گوشه . سرش را باال آورد شهاب

. اعتبار نیموسسه با ا نیا ياون هم تو. تونه بشه استاد یکه چهار تا نت بلد باشه که نم یرم هر کسخانوم محت ـ

: اش ادامه داد یذات ينداد و با خونسرد یتیاهم. اند ختهیر شیرو یخیحس کرد آب  يلحظه ا زالل

!استاد شهیمبغلش ن رهیبگ تارمیگ هیول بچرخه و  ابونیکه تو خ یهر کس. نیحرف شما کامال مت ـ

:که زالل ادامه داد دیبگو يزیشهاب خواست چ. منظورش را رساند کامال

!جا درخواست کار بکنم؟ نیا امیب ستمیاز خودم مطمئن ن یدارم که وقت یاعتماد به نفس نیبنده چن دیدیدر ضمن شما از کجا فهم ـ

.شنیفرد متوجه م کیکامال از ظاهر ) pro=professional(پرو  يها)musician(نیسیموز ـ

 یافراد رو م ياونا مهارت ها. نه ای نیافراد بخونن که حرفه ا یشونیپ يکنند که از رو ینم یپرو رمال يها نیسیموز دونمیکه من م ییتا اون جا ـ

. سنجند

!ستیبه صورت شهاب نگر یلبخند فاتح با

.درست بودهحرف من  شهیچون ثابت م. میخانوم محترم نخواستم وقتمون رو تلف کن ـ

.خواد پرو نبودنتون رو هم ثابت کنم یتون، دلم م جهیاز اثبات غلط بودن نت ریمن غ یول ـ

.باال انداخت ياعتنا شانه ا یب شهاب

 اجیدان احت یقیجا به موس نیا. ستین اجیاحت نیسیبه موز نجایا. رو قبول نکنه یقدر اسم و رسم دار هست که هر کس نیموسسه ا نیا یول ـ

. میدار

: دیلبش را از حرص جو زالل

. اعتماد دارم مییو به توانا دمید میتعل يدست استاد ماهر ریتا االن ز یاز شش سالگ. ستمین یمن هر کس یول ـ

:دیپرس. کند یاست در چه حد کار م يماهر يکند نوازنده  یکه ادعا م یکس ندیمشتاق شده بود بب. رونینفسش را فوت کرد ب شهاب

!د؟یکن یکار م يچه ساز ـ

.یسازدهن تار،یگ ولن،یو ـ

!د؟یکن سیتدر يچه ساز دیخوا یم ـ

.هم کار کردم یسازدهن. رو در حد پرو بلدم تاریو گ ولنیو ـ

.میکه مدرس خانوم داشته باش رنینپذ دیشا نجان،یمسئول ا شونیبه هر حال ا. اطالع بدم انیپو يبه آقا دیبذار ـ

: متعجب گفت زالل

ستن؟مگه ه ـ

!کند؟ یجا چه م نیحال ا یرود ول یخود آرش گفته بود که به شرکت م شبیآورد که د ادیبه  و

: مشکوکانه نگاهش کرد و گفت شهاب

بله، چطور؟ ـ
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: تعجبش را پنهان کرد و گفت زالل

.گهید دیکنن نه اسات یموسسه استادها رو انتخاب م ریآخه اصوال مد ـ

.رو بده یونه جواب هر کست ینم. سرشون شلوغه شونیا ـ

»تیریمد«: کنارش حک شده بود يفلز يتابلو ياش رفت که رو يبه سمت اتاق کنار شهاب

. اش سوء استفاده کند یلیفام ينبود از رابطه  لیبهش برخورده بود اما هنوز هم ما یکنتاکت لفظ نیکه در ا نیبا ا زالل

: آرش با احترام به سمتش آمد و گفت. آمدند رونیب تیریافکار بود که شهاب و آرش از اتاق مد نیهم در

امرتون؟. دییبفرما. سالم خانوم  ـ

: دهد گفت ینم ییآرش آشنا دیکه د زالل

!کار اومدم يبرا. هستم انیپو. سالم ـ

 یسوال. گن یبهتون م رو جهینت. رنیگ یهم ازتون تست م يسپهر يآقا. دیتست بد هیمثل بق دیتون یشما م. گفتن يسپهر يآقا. خوشوقتم ـ

هست؟

: فقط گفت. توانست یحرف آرش نم نیبا ا یول ردیمسخره اش بگ ژیرا با آن پرست يخواست حال سپهر یم دلش

ست؟یطور ن نیا. رهیگ یموسسه تست م ریخوام، اصوال مد یعذر م ـ

 یب یپارت یگفت یباهات قرارداد ببنده که نم تیریمد یخواست یگفت تو اگه م یآن را خوب درك کرد که م یزد و زالل معن يشخندین آرش

: ادامه داد ینیبا لحن مت. یپارت

.کامل دارم مانیبنده به مهارتشون ا. افتاده يسپهر يآقا يکار به عهده  نیتونم، و ا یمتاسفانه خانوم بنده سرم شلوغه، نم ـ

: بعد رو به شهاب کرد و گفت و

.شهاب فرم ها رو به خانوم بده پر کنن ـ

.زالل تکان داد و به اتاقش رفت يرا برا سرش

: زالل گذاشت و گفت يفرم ها را جلو شهاب

.دیبپرس دیداشت یسوال. دیها رو پر کن نیا ـ

 ایآر يآرش، آدرس خانه  يآدرس خانه  يفقط به جا. همه را نوشت. سه برگه سوال بود. شهاب قرار داد يفرم ها را جلو قهیبعد از ده دق زالل

.کند سکیتوانست ر ینم. وشترا ن

 يکار يکار کرده است؟ سابقه  یکند؟ چه سبک سیتدر يخواهد چه ساز یم نکهیسوال؛ که ا دنیزد و شروع کرد به پرس یفرم را ورق شهاب

.چند قطعه را گفت که زالل بنوازد یتست عمل ينه؟ و در آخر برا ایدارد 

!نوازد؟ یطور م نیر ذهنش سوال شده بود که مگر چند سالش است که اد. کرد یشهاب هم نگاهش م. نواخت یبه راحت زالل

.به دو کرده است یکیکرد بچه تر است که با او  یفکر م. سالش باشد جدهیآمد ه ینم فشیظر کلیاصال به ه. قرارداد را نگاه کرد فرم

از آبرو و  یتوانست بگذرد، ول یشهاب از آن م. زدنت را اشتباه  کیفقط . زالل آن را مثل آب خوردن نواخت. را گفت يسخت تر ي قطعه



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 45

.دانست یکم آوردن بود؟ نم يکرد به معنا یغرورش چه؟ اگر او را قبول م

: گفت فقط

.مید یتا فردا بهتون اطالع م ـ

****

.شماره ناآشنا بود. اش زنگ خورد یپنج بعداز ظهر شده بود که گوش ساعت

: گفت يجد یلیخ زالل

بله؟ ـ

: پشت خط گفت يصدا

!د؟یهست انیزالل پو... شما خانوم ِ. رمیگ یهنر اول تماس م ياز موسسه . هستم یسییر. سالم ـ

.مهم بود که آن جا کار کند شیدانست چرا آن قدر برا ینم یکرد ول یضربان قلبش را حس م زالل

.خانوم دییبفرما ـ

گه؟ید دیکار تست داده بود يشما برا ـ

.درسته ـ

.دیاریب فیبستن قرار داد تشر يشما فردا برا. شما رو قبول کردند انیپو يآقا ـ

:بر لب راند و گفت يا انهیلبخند موذ زالل

!چشم، حتما ـ

****

 يآرش با چهره . زالل در خانه را باز کرد. آرش آمد نیماش يساعت دوازده بود که صدا. امدیهر چه منتظر شد با آرش شام بخورد آرش ن شب

.داخل شد یاز خستگداغان 

!سالم ـ

!ریشب بخ. سالم ـ

: دیاخم کرد و پرس زالل

؟يقدر خسته ا نیکجا؟ چرا ا ـ

: دیرا به نرده گرفت و نال دستش

!فعال. گمیفردا م ـ

.سوال در ذهنش به تخت خوابش رفت یزالل با کل. چند کلمه را هم به زور گفت نیهم
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****

: دیزالل پرس. صبحانه بود زیم دنیخانم در حال چ نینسر. دینه دوبه آشپزخا شانشیپر يبا موها زالل

خانوم آرش رفته؟ نینسر ـ

!نه مادر، باال ست ـ

.آرش آماده پشت در ظاهر شد. زنگ خانه را پشت سر هم زد. باال رفت یکیپله ها را دوتا . دیبه طرف در دو زالل

؟يسر آورد ه،یچ ـ

.دیزالل خند يآشفته  ي افهیق به

: طاقت گفت یب اللز

شد؟ یچ نمیبب. کن فیآرش تعر ـ

شد؟ یچ یچ ـ

.گم یبرو تو م ـ

!بذار بعدا. کار دارم رمیزالل جان دارم م ـ

.يدرصد فکر کن بذارم بر کی ـ

:را به داخل هل داد و گفت آرش

؟يبر يخوا یاالنم م. يکه خسته بود شبید ـ

؟یبدون يخوا یم یچ ـ

:آرش درآمد يصدا. صورتش را با چند مشت آب شست و با حوله کنارش خشک کرد. رفت نکیبه طرف س زالل

.زالل من کار دارمــا ـ

: صبحانه رفت و گفت زیبه طرف م زالل

شد؟ یخب، بعد از رفتن من چ ـ

: گفت. نشست شیرا برعکس کرد و رو یصندل آرش

بشه؟ یخواست یم یچ. یچیه ـ

گفت؟ یچ يخب اون آقاهه، سپهر ـ

.ستیگفت کارش بدك ن ،یچیه ـ

:انداخت و گفت زیم يرا با حرص رو رشیکره پن يلقمه  زالل

گرفت نه  یم رادیا یرو هر چ. زدنم ولنیاونم از و! رهیگ یم رادیهنر و استعداد داشتم رو کردم؛ اون وقت اون از من ا یکار من بد نبود؟ هرچ ـ

... ولنیتو و یگفتم ول ینم

: کرد گفت یرد و به آرش که خندان نگاهش مرا نثارش ک یلب فحش ریز
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!بود یعال صتیاحسنت، تشخ یگفت يسادیحتما تو هم وا ـ

!ایتعصب دار ولنتیو يرو ؟ياریقدر جوش م نیبابا، زالل چرا تو ا ـ

.بهش چپ نگاه کن يجرات دار ـ

.دمکر یونیکمه که من پا در م کمیفقط سنت  يهم خوب بود یلیبدبخت گفت خ. کردم یشوخ ـ

.نداره یکه دوم هیافتاده ا لیاز دماغ ف هیگفتم  دمیکه من د یاون. کردم قبولم کنه یفکر نم ـ

: را تنگ کرد و گفت شیها چشم

؟يکرد رید شبیچرا د ـ

.کنم بعدش برم شرکت سیموسسه کارا رو راست و ر امیبه خاطر شما مجبور شدم صبح ب ـ

: با نمک گفت زالل

.یرفت يکرد یسالم خشک خال هی يتو اتاقت فقط اومد ینشست. يبود دیمن مف يهم برا یلیخ ـ

: سرش را تکان داد و گفت آرش

!فعال. ساعت ده اونجا باش. انصاف یب يا ـ

: شد زالل گفت یهمان طور که از آشپزخانه خارج م و

شک نکرد؟ یکس ـ

!فعال نه ـ

****

.تیال یشیبا آرا يکفش پاشنه بلند، شال سورمه ا ،یمشک يساده  يمانتو. اش بود يقرار داد کار نیاول. زد یرسم پیت شهیهم برخالف

!تنها نا همانش نداشتن مزاحم بود. زنگ و همان خانم مسن يو همان صدا میهمان آهنگ جان مر ،ییهمان پل هوا ابان،یهمان خ دوباره

.کرد یرفت و خود را معرف یمنش زیطرف م به

: گفتلبخند زد و  شیبه رو یمنش

.هماهنگ کنم انیپو يتا با آقا دینیچند لحظه بش. جا نیا یهستم، منش یسییر. سالم خانوم ـ

بود که چقدر  نیا دیکه به ذهنش رس يزیچ نیاول. سوخته رها شد يقهوه ا يکاناپه ها يرو. شکست یسکوت را م يصدا شیپاشنه ها يصدا

.نرم است

 يجا هم قهوه ا نیست ا. اشاره کرد زشیم يروبرو يچرم قهوه ا يها یآرش با دست به صندل. به اتاق آرش وارد شد یسییخانوم ر يصدا با

.آرش نشست يزالل در را بست و رو به رو. بود

: گفت آرش

.دییخب، بفرما ـ
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:لب جمعش کند، گفت يکرد از گوشه  یم یکه سع يمتعجب نگاهش کرد و با خنده ا زالل

.معرف حضور هستم ـ

...شد مگه قرار ن ـ

.که امضا کنم اریحاال پاشو اون قرار داد رو ب. یخودم يعمو ست،ین یاالن که کس ـ

.تونم وانمود نکنم ینم گهیقرار بشه وانمود کنم د ینگاه کن من وقت ـ

.ستیدل تو دلم ن. اریرو ب میقرار داد کار نیپاشو اول. نکن تیاذ. ا ا ا ـ

: گفت زالل قرار داد و يبرگه ها را جلو آرش

.یشروع به کار کن یتون یبخواد شاگردت بشه اون وقت م یتا کس یصبر کن دیبا یول. بفرما ـ

: در آخر آرش گفت. تکان داد و برگه ها را امضا کرد يسر زالل

.بگو موسسه رو نشونت بده و با بچه ها آشنات کنه یسییبه ر ـ

.زد از در خارج شد یچشمک زالل

: برخاست و گفت یسییر

د؟یدار ینسبت انیپو يپرسما، شما با آقا یم دیببخش. انیخانوم پو گمیم کیتبر ـ

:فقط گفت. فکر کرد که چقدر فضول است زالل

.ریخ ـ

مزاحم که استاد جاز بود،  يراننده  ياعتماد يهمان زن مسن، آقا يخانم فرامرز. با هر کس که در موسسه حاضر بود آشنا شد یسییکمک ر به

.نواخت یکه سنتور م يروزیان خانم تپل دخانم فاتح هم

****

 کی. زد و شاگرد زالل شد ییخدا يبنده  کی يکه باالخره پس کله  روزیاز د دتریهر روز نا ام. نبود ياز شاگرد خبر یگذشت ول یم يا هفته

آن بود که  دشیتنها ام. زالل نداشت يجز قبول کردن در برابر اصرارها يچاره ا یابتدا آرش مخالف بود ول. ساله کیو  ستیپسر جوان ب

.حضور دارد سسهخودش در مو

خواست بچه  ینم. اش را تکرار کرد یرسم پیت. شاد بود. شاگردش به موسسه رفت نیاول یشیآزما يجلسه  يبود که برا کشنبهیروز  صبح

.ترا هم بر چشم گذاش سشیمارك پل یآفتاب نکیع. را هم زد نشیکال نیادکلن کلو. جلوه کند

 یکیهمان طور که منتظر شاگردش بود و انگشت ها را بر حسب عادت . و فلوت یسماوات استاد ن يآقا. آشنا شد ییبا آقا. موسسه شد وارد

.نگاهش را جلب کرد ییشکست صدا یم یکی

.دیریگ یخانوم، لقوه م دینکن ـ

.کرد ینگاهش م میبود که مال يسپهر. را باال گرفت سرش



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 49

!دیریمن رو بپذ کیتبر. انیسالم خانوم پو ـ

.ممنون ـ

:نفره نشست و گفت کیمبل  يرو

!میداد یمثل شما رو از دست م ییرویبود ن فیح. شمیخوشحالم باهاتون همکار م ـ

: متعجب گفت زالل

.دیشد قبولم کن یراستش باورم نم. دیشما لطف دار ـ

.شهاب هم گرفت. هم منظورش را رساند باز

د؟یشروع کرد یاز ک. دینواخت یم بایز یلیخ. هم اعتماد به نفسش رو دیرو داشت اقتشیهم ل. نومکنم خا یخواهش م ـ

.شد یداشت که در مقابل حرف زالل خنث شین یاش کم جمله

.بود که شروع کردم يساز نیاول ولنیو. سالم بود شیش ـ

: اعتماد به نفس و آرامش گفت تیبا نها. بلند شد يسپهر

!خوام یه خاطر جسارت اون روزم عذر مب انیخانوم پو ـ

سرش را  یبا تعجب مصنوع. مسخره اش را شنهادیپ ینکرده اش را، تالف يها نیتوه یتالف. کند یخواست تالف یول دیگو یدانست چه م یم زالل

: کرد و گفت زیچشمانش را ر. کج کرد

کدوم روز؟ ـ

مبل  يکه سوزن به آن خورده باشد گوشه  یزالل هم مثل بادکنک. از او دور شد» !ا اجازهب«: بهش انداخت و با گفتن یهینگاه عاقل اندر سف شهاب

.وا رفت

!شود؟ یمتر هم نم کیاش  هیآفتاب تا سا يبود چرا فاصله  مانده

او را به  یمنش. شاگردش درست کرد نیاستقبال از اول يرا برا ژشیپرست. شدنش را فراموش کرد عیضا. گرفت دنیدلش تپ. زنگ آمد يصدا

.قرار گرفت شیوارد شد و روبرو یپسر جوان. کرد ییطرف زالل راهنما

:پسرك گفت. ستادیا زالل

!یهانیبهرنگ ک. هستم یهانیسالم خانوم، بنده ک ـ

 ،يخاکستر یچشمان. رو به باال هیدر صورتش بود و بق یکم. کوتاه شده بود دیداشت که مدل جد يقهوه ا يموها. شد قیبه چهره اش دق مسکوت

.بود دهییچانه اش رو يرو شیمثقال ر کیمتوسط با دهانش و در آخر  يبا فاصله  ییصورتش و لب ها ياما متناسب با اجزا یگوشت ینیب

.کرد ییهماهنگ شده بود راهنما یسییکه قبال با خانم ر یدست از کنکاش برداشت و او را به کالس زالل

پسرك به صورتش  یهر از گاه. ناخن ها یو کوتاه يدست گرفتن و بلند تاریگفت و از گ یقیاز موس. هیدادن اصول اول حیکرد به توض شروع

.دیرس انیجلسه به پا نیاول. داد ینم یتیاهم یشد ول یم رهیخ

:دیاز بهرنگ پرس یسییآخر خانم ر در
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د؟یکالس دار يبه ادامه  یلیتما ـ

.ماهرتر هستند یلیمن خ یلنسبت به استاد قب شونیالبته، به نظر من ا: یهانیک

فاصله را  دیبا. پسرخاله شد عیپسرك پررو سر. بهرنگ مواجه شد زیبا چشمک ر. دیپاش شیگرم به رو يلبخند. ذوق زده شد فشیاز تعر زالل

.نظر او بود ریکرد و مدام ز یآرش کار م يکه در موسسه  یمخصوصا وقت. خواست یدرد سر نم. کرد یم تیرعا

از لحاظ . را خودش هم قبول کرد زیچ کی. تکان داد یجنباند و لب ياو تنها سر یافکارش پاره شد و در مقابل خداحافظ يرشته  بهرنگ يصدا با

!بود یپسر مقبول افهیق

: گفت یسییر خانم

.رنیجلسه خواستن باهاتون کالس بگ کیتو . دیوارد یلیمعلومه تو کارتون خ ـ

!پـــــوف.... باشد  دهیاست و اگر ند ییباشد منظورش حتما کنا دهیاگر چشمک بهرنگ را د. هیناک ایاست  فیتعر کی نیا دینفهم زالل

.یسییممنون خانوم ر ـ

نداره منم تو رو زالل صدا کنم؟ یاگه اشکال. میجا همکار نیباالخره ا. یصدا کن دهیمن رو ش یتون یم زم؟یعز هیچ یسیرئ ـ

د؟یهماهنگ کرد یهانیک يقارو با آ ییچه روزا. ستین یمشکل. نه ـ

هر هفته؛ خوبه ؟ يچهارشنبه  ـ

.فرد کالس زبان داشت، دوشنبه ها هم کالس شنا يروز ها. اش در هفته شنبه ها و چهارشنبه ها بود یخال يتنها روزها. کرد دییتا زالل

: به مبل ها اشاره کرد و گفت دهیش

.يخورب ارهیب يزیچ هیبرات  يخانوم فرامرز نیبش زمیعز ـ

.اش نشست ییانتها يگوشه  یعنیاش  یشگیهم يو در جا ينرم قهوه ا يهمان کاناپه  يتشکر کرد و به سو زالل

فرناندو  ،یکارکاس ویمات يمجسمه . معروف در آن قرار داشت ينوازنده ها يبود که مجسمه  يکنار کاناپه ها بوفه ا. را از نظر گذراند موسسه

دوم مجله ها  زیم يزد و رو یپر از شکالت بود که از روز اول به زالل چشمک م یظرف یکی يرو. کاناپه ها بود يجلوهم  زیدو م. سور، جاشوا بل

.قرار داشت ییو روزنامه ها

با اتاق آرش  یمنش زیو م يموسسه در ورود یضلع غرب. قرار داشت ییو دستشو ینقل يبود که در آن آشپزخانه ا ییسمت مبل ها راهرو آن

.کالس بود کیپنجره و  کیو  یچند صندل گرید واریهم بود و د یآب سرد کن. سه کالس قرار داشت يکنار وارید. بود

 نیکامل از اول تیبا رضا. بعد آن جا را ترك کرد یزالل کم. قرار داد شیهم ظرف شکالت را جلو دهیش. تعارفش کرد يقهوه ا يفرامرز خانم

.شاگردش نیو اول يروز کار

****

وسط  يها تیبه پاراز. گاهش یگاه و ب ي رهیخ يبه نگاه ها. شیها يبه پسر خاله باز. به شاگردش عادت کرده بود. گذشت یها م هفته

.شیالک يها دنیبه حرف کش. کالسش

»!تهیرو سا جیانت«: نوشته بود. ترانه بود. کشاند لشیاش او را به سمت موبا یاس ام اس گوش يصدا. تهران گرم بود يهوا. مرداد بود اواسط
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. ضرب گرفته بود نیبا زم شیپا. شلوغ بود تیسا. شد الشیخ یب یهم آمد ول يگریاس ام اس د يصدا. دیسرعت جت به سمت لپ تاپش دو با

دو هزار و ششصد خوب  يدانست رتبه  یاز شدت اضطراب نم. باالخره صفحه لود شد. اعصاب بود يترق تروق شکستن انگشتانش رو يصدا

!نه؟ ایاست 

 یزالل م. دیدر دو يخانم به جلو نینسر. خانه را پر کرد غشیج يبعد صدا يلحظه ا. کامال هنگ بود. برده بود ادیرا از  زیهمه چ يا لحظه

: خانم به صورتش زد و هراسان گفت نینسر. دیخند

شده مادر؟ يطور! حالت خوبه؟ ـ

: و گفت دیصورتش را بوس زالل

!شد یاک يمسابقات دآخ جــــون، ! قبول شدم ـ

.آرش آمد يبوق صدا نیبعد از دهم. به سمت تلفن رفت. بود ادیبا پنج ماه درس خواندن از سرش هم ز. را نداشت يرتبه ا نیتوقع چن اصال

: انگار که عجله داشته باشد گفت ع،یسر آرش

؟يدار يسالم، کار ـ

:به پرش خورد و ناراحت گفت زالل

؟يوقت ندار ـ

: گفت دیدلخور زالل را شن که لحن آرش

.دییحاال امر بفرما. معلومه که وقت دارم. زمیعز دیببخش ـ

:گفت يبا لحن شاد. داشت که آرش تمام وقت به او برسد جایتوقع ب. زده است یحرف نیاز خودش ناراحت شد که چن زالل

!خوام یم یمژدگون ـ

: مکث کرد و گفت یکم آرش

شده؟ یچ ـ

.یاول مژدگون ـ

شده؟ یقبول، بگو چ ـ

: شمرده شمرده گفت زالل

.کنکور اومده جینتا ـ

؟يمجاز شد ـ

: با حرص گفت زالل

آرش؟ ـ

:خندان گفت آرش

!بدم یتا بدونم چقدر مژدگون يبگو چند شد ـ
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.دو هزار و ششصد و چهل و هشت ـ

:ناباورانه گفت آرش

!امیاالن م! مرگ آرش؟ ـ

:رو به شهاب گفت آرش

.برم دیبا شهاب من ـ

.ادیاالن م اروی نیکجا؟ ا: شهاب

.کن سشیراست و ر يجور هیخودت  ومدمیاگه ن. امیزود م. واجبه:  آرش

:دیبا تعجب پرس دیشاد آرش را د ي افهیکه ق شهاب

!ه؟یخبر. يریم يحاال هم که با سر دار. يکرد دایپ زیعز! یچه خبره؟ امروز مشکوک ـ

.و از موسسه خارج شد دیخند آرش

.هم زنگ زد ایدر راه به آر. که زالل داشت، سر شوق آمده بود یو آن همه ذوق یاز خوشحال. گاز بود يرو شیپا

زالل مانده بود جواب . آرش بغلش کرد و بهش لبخند زد. کرد، در را هم باز کرد یهمان طور که با درسا صحبت م دیزنگ را شن يکه صدا زالل

.شکند یم میبس است، دارد استخوان ها دیبه آرش بگو ایدرسا را بدهد 

سر موضوع انتخاب  شانیحرف ها. زالل کرد نیآرش هم دوباره شروع به تحس. آرش باز شد يسازمان سنجش جلو يهم صفحه  گریبار د کی

:زالل گرفت يتلفن را جلو یخانم گوش نیفالن مشاور گرم بود که نسر شیرشته و رفتن پ

!پدرت ـ

.دیتوانست مغرورانه به آن پدر سردش از افتخارش بگو یحال م. دینجگ یدر پوستش نم زالل

 یم. گفت و او را به شام دعوت کرد به همراه آرش کیتبر. دیاز رتبه اش پرس. کرد یگرم احوالپرس. بود شهیهم برخالف هم ایبار آر نیا

!یو دوست يگفتند دور یدانستند که م یم يزیها چ یمیا قدحتم. شد یبه شام دعوت م ایدانست اگر هنوز هم در آن خانه بود عمرا از طرف آر

و شصت و  ستیزد دو یترانه که آن طور زار م. جمع شدند رستانشانیدب کیشاپ نزد یبا دوستانش در کاف یمیقرار قد کیاز ظهر طبق  بعد

.و هفتاد و چهار صدیدرسا نهصد و شش و باران هزار و س. هفت شده بود

و  دشیدرسا از خواستگار جد. سل ولنیو يریادگی يترانه از قصدش برا. ينرم قهو ه ا يت؛ از شهاب و بهرنگ و کاناپه گف یاز موسسه م زالل

.کنند یشدند که باران را همراه هیکه همه بدجور پا یباران از کالس رانندگ

 شیبه رو يزالل لبخند دنیبا د. داد یباغچه ها را آب م. بود اطیدر ح... آقا ماشاا. در خانه را باز کرد. تر گرفت ینیریش يسر راه جعبه ا زالل

: اش گفت يآذر يبا همان ته لهجه ... آقا ماشاا. دیپاش

.یموفق باش شهیهم... شاایا. گم بابا یم کیتبر ـ

:گفت... آقا ماشاا. تعارفش کرد ینیریتشکر کرد و ش زالل

.بابا تیعروس ینیریش شاالیا ـ
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.دیشن یرا م... آقا ماشاا يدعاها يهنوز صدا. خانم رفت نیسمت نسراز او دور شد و به  زالل

 یرتبه اش را با فکر کردن به کس ینیرینخواست ش یشد ول مانیزالل پش. و فرزانه منتظرشان بودند ایآر. رفتند یکیبا آرش به رستوران ش شب

را به صورتش  یالیخ ینقاب ب یفرزانه خسته شد ول يز نگاه هافقط زالل ا. شام در آرامش صرف شد. شد تلخ کند یم شیزن بابا گریکه ماه د

.زد

: زالل گذاشت و گفت يجلو. یمشک ریکوچک ج يجعبه . آورد رونیب ییجعبه کادو بشیاز ج ایآر. افتاد یخیخوردن دسر اتفاق تار هنگام

.از طرف ما و عموته. زمیخوشحال شدم عز یلیخ ـ

. زد ایدل را به در! نه ایرا هم ببوسد  ایشک داشت آر. دیآرش را بوس يگونه . چشمانش چهار تا شد. ز کردآن را با. ناباورانه تشکر کرد زالل

!بار نیاول يبرا. همانند زالل. متفاوت تجربه کرد یحس ایآر

هم  نیبا ا ـــدیبود با حاال که شده یشود ول ياو و پدرش جد ي هیکرد قض یوقت فکر نم چیه. اش با فرزانه هم دست داد یباطن لیرغم م یعل

.آمد یکنار م

: گفت آرش

ش؟ینیبب يخوا ینم ـ

: مثبت تکان داد و آرش گفت يبه نشانه  يسر زالل

.رونهیب ـ

فشرد  یم فشیفقط دستان آرش را در دستان ظر یزالل از شدت خوشحال. صورت حساب را پرداخت و همه با هم از رستوران خارج شدند ایآر

.داشت یلبخند نگه م کیدر حد  و به زور ذوقش را

. دوست داشت با آن دور بزند. اش بهش چشمک زدند یکروك مشک 206 يراهنماها. دکمه اش را فشار داد. آورد رونیرا از جعبه ب چشییسو

 یوقت نم چیه آرش هک يبکشد؛ کار ییها ال ابانیدر خ. آرش اجازه نداشت نیکه در ماش يآهنگ را تا عرش باال ببرد؛ کار يصدا. بوق بوق کند

توانست؟ یمگر م. کرد یصبر م دیاش با یتا گرفتن گواه یبود ول وشحالخ یلیخ. کرد

. دیرا چ شیفردا يبرنامه  نیاول. کرد یپارك شده بود نگاه م اطیخوشگلش که در ح نیتختش نشسته بود و از پنجره به ماش يشب رو آخر

!یثبت نام کالس رانندگ

کدامشان به  چیه. شان نبود هیاز بق يخبر یربع زودتر سر قرار حاضر بود ول کی. ساعت رفتنشان را هماهنگ کرد. زد بعد به بچه ها زنگ صبح

اما  ندیب ییتا آشنا دیکش یداشت، اطراف را سرك م یاش را برم یآفتاب نکیمدام ع. رفت یدر موسسه رژه م يجلو. نداشتند زهیاو انگ ياندازه 

.زد یمباز هم به چشمانش  غ؛یدر

: اش باز بود، جلو آمد گفت نهیس ياش تا رو قهیجلفش که  يرا به شدت فشن کرده بود با آن لباس ها شیکه موها یپسرک

.اومده خودم در خدمتم ریاشکال نداره اگه د یخانوم ـ

.عادت تازه اش محل نداد و از او دور شد طبق

 یشاپ یکاف يبه سو شانیکردن پرونده ها لیبعد از تکم. را فحش باران کرد کلشانیه کم کم باران و ترانه آمدند و زالل. دیاز راه رس درسا
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.را بدهد نشیماش ینیریرفتند تا زالل ش

.یبا همان شاگرد قبل یاش ول يکالس بعد. دیفرا رس يبعد ي چهارشنبه

: دیخودش بود پرس زیکه پشت م هدیش. ندیبنش يگریمبل د ياو مجبور شد رو. اش را پر کردند یشگیهم يجا يو اعتماد يسپهر

گه؟ید يبود يزالل جون تو هم کنکور ـ

.کرد دییزد و تا يلبخند زالل

رتبه ات چند شد؟ ـ

:با افتخار گفت زالل

.دو هزار و ششصد ـ

:با حسرت گفت دهیش

نه؟ ؟يخوند یم یلیحتما خ. هشت هزار شده ده،یخواهر من سال دومش هم هست کنکور م نیا. خوش به حالت ـ

.مجبور شدم یبرام مهم تر بود ول یقیموس. اولش برام مهم نبود. راستش اواخر اسفند شروع کردم ـ

خانوادت مجبورت کردن؟ ؟يمجبور شد یچ یعنی! وا -

.شرکت کنم یقیکنن مسابقات موس یکمکم نم ارمین یخوب يگفتن رتبه ! ییجورا هی ـ

.تزالل به کالسش رف. باال انداخت يشانه ا دهیش

ربع اضافه تر را  کیزالل ارزش  يبرا. گفته بود کیتبر. بود دهیبهرنگ از رتبه اش پرس. دیکش قهیساعتش به چهل و پنج دق میحداکثر ن کالس

.کرد دایرتبه اش پ ینیریبه عنوان ش

 يو صدا دیشن یاندن شهاب را مآواز خو يصدا. ستینگر یقهوه اش م يبه بخارها. را پس گرفته بود شیجا. کاناپه ها نشست يکالس رو بعد

.دندینوش یدر سکوت قهوه م. بعد صاحب صدا ظاهر شد قهیچند دق. دیبرگز شیرا برا ستیصفت بدك ن. اش بود مهیضم انویپ

ال، کوتاه تماما رو به با یِمشک يموها ،یبا پوست گندم یصورت الغر استخوان. خورد یو پنج، شش ساله م ستیب. شد قیبه چهره اش دق زالل

. یبود نه استخوان یگوشت ادیکه نه ز يا ینیو مردانه، ب دهیکش ییابروها. آن ها را قاب گرفته بود نکشیکه ع ریس يقهوه ا يچشمان فرو رفته 

. قدر صاف بود نیکرده بود که ا غیکه سهل بود، هشت ت غیصورتش را سه ت. شد یگرد ختم م يداشت که به چانه ا یبرجستگ یکه کم ییلب ها

نظر فکر  کیکه با  ییکسا. روشن فکرها بود هیشب. بود نکشیتفاوت عمده داشت که احتماال به خاطر ع کی یول. نبود، جذاب بود بایاش ز افهیق

.تلخ شهیمثل هم. دینوش گرید يخشنود جرعه ا لشیزالل از تحل. بدون آن که لب باز کنند یبارشان است حت یلیخ یکن یم

.دیزالل هنوز همان حس روشن فکر بودن را در صورتش د یذاشت ولگ زیم يرا رو نکشیع شهاب

:ظرف شکالت رو به سمت زالل گرفت و گفت شهاب

.دیتلخ نخور ـ

: برداشت و گفت یشکالت تلخ زالل

.عادت دارم ،یمرس ـ
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:کند که باال خره گفت دایپ یکرد بحث یپا و آن پا م نیا شهاب

شه؟یشروع م یک تونیکالس بعد ـ

:با لبخند گفت زالل

. کالس دارم کیجا فقط  نیمن ا ـ

د؟یپس چرا نرفت ـ

...منتظرم  ـ

:مکث ادامه داد یکم با

.جا ثبت نام کنه نیخواد ا یاز دوستام م یکی ـ

ده؟یپس شاگرد جد ـ

ه؟یک تاریجا استاد گ نیا. رنیبگ ادی تاریخوان گ یم ر،یخ ـ

.کنه یرو دوباره شروع م سیاز ماه بعد تدر. ماه سرش شلوغه نیکنه، چون تا آخر ادونم قبول  یم دیبع یول دهیخود آرش درس م ـ

:دیشهاب با حالت تعجب پرس. تکان داد يسر زالل

د؟یکن ینم سیچرا خودتون بهش تدر ـ

درس بدم؟ تاریچطور گ. ولونمیجا استاد و نیخب من ا ـ

. دیامضا کن گهیقرارداد د کی د،یبا آرش صحبت کن. دیکن یکار م يصورت حرفه ارو هم به  تاریگ دیکه خاطر من هست شما گفت ییتا اون جا ـ

.دیبنواز بایز ولنیرو هم مثل و تاریفکر کنم گ

.زالل به احترام از جا برخاست و سالم کرد. آرش از اتاقش خارج شد. تکان داد يسر زالل

!دیزحمت نکش. دییبفرما. سالم خانوم: آرش

که  يتکرار يسوال ها. آرش خواست جو را عوض کند. همه در سکوت نشسته بودند. اضافه شد هیرا تمام کرد و به بق هم کالسش ياعتماد کاوه

:دیبار در حضور شهاب پرس نیرا ا دیپرس یدر خانه از زالل م

د؟یعادت کرد ان؟یخب کار چطوره خانوم پو ـ

:تور گرفت و گفتگفت را فاک یسوال م نیدر پاسخ ا هیکه از بق ییها ییبدگو زالل

.میراض میکار يتجربه  نیبه عنوان اول. با همکارا آشنا شدم. خوبه زیهمه چ ـ

.دیکه بود حتما به خودم بگ یهر مشکل. خوشحالم ـ

.باالخره ترانه هم آمد. تشکر کرد زالل

با آرش چاق  یها و سرش مواجه شد ول لب فیکرد که با تکان خف یبه شهاب هم سالم خشک و خال. با زالل دست داد و کنارش نشست ترانه

.کرد یسالمت

!داریحالتون چطوره؟ مشتاق د ان،یپو يسالم آقا ـ
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.شد بمونینص يافتخار. دیممنون خانوم، لطف دار ـ

: مشکوك گفت کاوه

د؟یشناس یرو م گهیمگه همد ـ

 ،یسییصد رحمت به خانوم ر«: زالل در دل گفت. نگفت يزیدارش چ یزالل و نگاه معن يبا سلقمه . کند یدهان باز کرد تا خود را معرف ترانه

»باز کجا رفته؟ ستیمعلوم ن. کنه یموارد دخالت نم نیحداقل در ا

.شد رهیمستاصل به آرش خ زالل

: کرد و گفت یپوف آرش

.پدرشون از آشناها هستند ـ

زالل هم او را به بعد حواله داد و . ستیاز سوال به زالل نگرپر  یبا نگاه. گفت نیترانه در بهت بود که چرا آرش همچ. تکان داد يسر کاوه

. ترانه گفت ياز خواسته . شروع کرد به حرف زدن

که من کارام رو مرتب  گهید يهفته  کیاز  دیفقط اگه بذار. تونم قبول نکنم ینم. کلفته تونیشما پارت یسرم شلوغه، ول کمیراستش : گفت آرش

.شمیکنم ممنون م

.ندارم یمن مشکل د،یهر وقت شما بگ ه؟یچه حرف نیانه بابا،  ـ

!ارزش نداشت دیدید. گمیم کیتبر. دمیاز رتبه تون هم شن یراست. خوبه یلیخ ـ

:انداخت و گفت نییشرمنده سرش را پا ترانه

.درسته ـ

.ستیکه مهم ن زایچ نیخوش باشه؛ ا دیدل آدم با ـ

: گفت شهاب

قرارداد  هی ستیتاریبه عنوان گ انیدم با خانوم پو یم شنهادیمن پ م؟یکار کن یخوان رو چ یم تاریکالس گ که هیداشتن، بق یپارت شونیآرش ا ـ

ه؟ینظرت چ. یکن میتنظ گهید

: زالل نگاه کرد و گفت يذوق کرده  يبه چهره  آرش

.ستیتست بدن بد ن هیقبلش  یول هیفکر خوب ـ

ترانه مانده بود آن جا چه خبر . انداخت و لبخند زد نییآرش سرش را پا. رفت يشم غره ابه آرش چ ستینگاه شهاب و کاوه با او ن دید زالل

است؟

: بعد از اتمام آهنگش آرش دست زد و گفت. ها به حرکت در آورد میس يرا رو شیزالل انگشت ها. را به زالل داد تارشیگ آرش

د؟یندار یشما مشکل. دیهم باش ستیتاریگ نجاینداره شما ا يرادیاز نظر من ا. بود یعال یلیخ ـ

.از خدا خواسته قبول کرد زالل

زالل و ترانه هر دو از موسسه خارج . موکول شد گرید يآماده نبودن متن قرار داد به روز لیقرارداد زالل به دل یثبت نام ترانه تمام شد ول کار
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.ندهد یسوت اناید که احکر یترانه کار م يرو ادیز دیبا یرا گفت ول هیزالل در آسانسور قض. شدند

.ستادندیدر موسسه ا يروبرو

: دیپرس زالل

دنبالت؟ ادیبابات م ـ

.ادینچ، بابا کار داره، مامان م ـ

!دنبالش دیایندارد که ب يپدرش کار دارد مادر یدر هم رفت که چرا وقت يزالل لحظه ا ي افهیق

:را تکان داد تا افکار مزاحم بروند و گفت سرش

.نچ یزشته بگ یشیپس فردا خانوم دکتر م ه؟یچ ترانه نچ ـ

:تکان داد و گفت يسر ترانه

؟يریم یبا چ ـ

.یبا تاکس ـ

:گفت. بود میهشت و ن. ساعت را نگاه کرد ترانه

واسه تنها رفتن؟ ستین رید ـ

.زد يپوزخند زالل

.دنبال تک دخترشون انیتونن ب یکار دارن، نم یسال کل ي شهیمن هم يمامان بابا ـ

: گفت عیسر دیرا د نیزالل که ا. ترانه به درد آمد ي افهیق

.امیکنار ب یبا همه چ دیبا. دختر مستقلم هیبه قول آرش من  ـ

: نام آرش گفت دنیبا شن ترانه

.بنده خدا به خاطر من مجبور شد. ازش تشکر کن یلیزالل خ ـ

.کلفته منم یپارت. فکر کنم به خاطر من بوده ها نه تو ـ

.یکن یاستفاده نم یپارت نیکه از ا يقط خودت خرف ـ

.با آرش رو میلیفام ينه رابطه  ننیخواد همه استعداد خودم رو بب یدلم م. خواد به خاطر آرش اون جا کار کنم یدلم نم ـ

 ندیمادرش را گرفت که بب يشماره . دیایحرف هاست که کوتاه ب نیدنده تر از ا کیدانست زالل  یم. تکان داد دییتا يبه نشانه  يسر ترانه

.کجاست

: رو به آرش گفت شهاب

.هم خوبه تارشیگ. یباهاش قرارداد بست يکرد يخوب کار ـ

.ترانه رو هم مجبور شدم. خودم هم وقت ندارم. یقیداره تو موس یآره، استعداد خاص ـ

: گفت يبا لحن مسخره ا کاوه
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!ترانه ـ

.احمق جون سن دختر من رو داره ـ

. دیخودش هم خند. داده يا یچه سوت دیآرش تازه فهم. خنده ریلند زد زب شهاب

:خنده اش که بند آمد، گفت شهاب

 یذات ییتوانا هیانگار . دمیاسعداد خاص رو توش د نیمنم ا. سهیبنو يتونه خودش قطعه ا یاگر کار کنه، م. نهیسیموز هیفقط  انیکه پو فیح ـ

. هست

 یآه. مادر و پدرش را با نت ها پر کند یخال يکرد که جا یسرگرم م شیه آن موقع که زالل خودش را با سازهاب. زالل فکر کرد یبه بچگ آرش

: و گفت دیکش

.استعداد رو پرورش بده نیتونه ا یم. روش کار شه دیبا ـ

 عیسر. شده بود کیهوا تار. نگاه کرد رونیاز پنجره به ب. بود قهیهشت و چهل دق. دید یمنش زیم يشد به اتاقش برود که ساعت را از رو بلند

اش را  یباالخره گوش. داد یدست تکان م یتاکس يزالل هم برا. شد ینیترانه سوار ماش دیاتاقش د ياز پنجره . زالل را گرفت يشماره 

: راه افتاد که آرش نگران گفت یبه طرف تاکس. ستادیهم ا یموقع تاکس مانه. برداشت

 ؟يریم يکجا دار ـ

.خونه ـ

موقع شب؟ نیا ؟یبا تاکس ـ

برم؟ یپس با چ. نه، منتظر قاطرم ـ

.را باال برد شیصدا یکم آرش

.امیاالن م. سوار نشو ـ

.است یباق مشیزالل تعجب کرد که چرا آرش دو قورت و ن. را قطع کرد یگوش آرش

:راننده گفت به

.آقا دیببخش ـ

.مناسب نبود که جوابش را بدهد تیموقع یت ولگف یم يزیکه چ دیراننده را شن يصدا. در را بست و

:آرش گفت. کرد یشهاب در سالن با شاگردش صحبت م. برداشت یکتش را از جالباس آرش

.کارت تموم شد درها رو قفل کن. زودتر برم دیشهاب من با ـ

.قبول کرد شهاب

:زالل ترمز کرد و با حرص گفت يپا يجلو آرش

!باال دییبفرما. قاطرتون اومد ـ

:سوار شد و گفت زالل
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حالت خوبه؟ یتو مطمئن ـ

!ستمیاز تو مطمئن ن یمن بله ول ـ

!رفتم خونه یآدم داشتم م يمن که مثل بچه  ـ

گردن من رو  ایآر فتهیتو ب يبرا یاگه اتفاق ؟یدست من امانت یبفهم یتون یم! مثل بچه آدمه؟ نیا که؟یهوا تار یدربست، وقت یتنها، با تاکس ـ

.کنه یخرد م

.اون از خداش هم هست _

: تمام گفت تیپشتش، با جد يها نیتوجه به بوق ماش یو ب دیرا در هم کش شیاخم ها. ترمز يزد رو آرش

. فتهیتو ب يبرا یخواد اتفاق یمـــن، دلم نم. به درك ایآر. يحرف رو زد نیآخر بود ا يدفعه  ـ

: را به راه انداخت و گفت نیآرش ماش. ه او، سر تکان داددادن مطلق آرش ب تیاهم ریسر سپرده و تحت تاث زالل

!فتهیکنم به شب ن یم فیکالسات رو خودم رد. یبشه خونه باش کیکه هوا تار نیبه بعد حواست باشه قبل از ا نیاز ا ـ

!کرد یم تیگرفت، رعا یمنشا م شیها یآرش را که همه اش از دل نگران نیقوان دیبا. سر تکان داد زالل

****

هم به  شیعالوه بر چهارشنبه ها، شنبه ها. تاریسل داشت و دوتا گ ولنیچهار شاگرد و. سرش شلوغ تر از قبل شده بود. گذشت یم یماه کی

.بود یکاف شیشد برا یسرش گرم م. نبود یناراض. اضافه شده بود شیکار يروزها

هشت  يشاگردش دختر بچه ا کی. آمدند یشنبه ها صبح م ولنشید ودو تا شاگر. به موسسه رفت یدوش طوالن کیبعد از . بود يروز شنبه

موسسه  دیکرد که تمام اسات یصحبت م نیریقدر ش نیا. اسمش رها بود. نداشت یزالل مخالفت. زد یصدا م» زالل جون«ساله بود که او را 

سن ها بود که  نیاو هم هم. خودش بود یثل کودکم. رها را دوست داشت یآمد، ول یزالل هم با آن که از بچه ها خوشش نم. دوستش داشتند

.به دستش داد ولونیآرش و

. را کار گرفته بود هیمخ بق دهیهنوز نرس. دیرها را از سالن شن يکرد که صدا یم ادداشتینت ها را  شیبرا. کالسش با بهرنگ را تمام کرد نیاول

کاناپه  يرها کنار شهاب رو. ستادیا یسییخانم ر زیکنار م. آمد رونیاز کالس بکرد و  یزالل پوف. از کالس خارج شد یظیغل یبا خداحافظ بهرنگ

.کرد یوافر به رها نگاه م يشهاب با عالقه ا. کرد یرا که شهاب به او داده بود را باز م ینشسته بود و شکالت

: گفت زالل

!؟يایب يخوا یرها خانوم نم ـ

: به طرف زالل رفت و گفت رها

.اومدم. سالم زالل جون ـ

».بچه با محبته نیچقدر ا«: در دل گفت. زالل نشست يلب ها يرو يلبخند. دیبا اجبار خم کرد و گونه اش را بوس شهیرا مثل هم زالل

. بود شیلب ها يرو يو مردانه ا میلبخند مال. کرد یهمچنان نگاهشان م شهاب
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. تکان داد و به سمت کالس رفت يبرا يسر. دیبود، به سمت شهاب چرخ شیلب ها يهمان طور که لبخندش رو زالل

. بود شیهم جلو ییبرگه ها. او جا خوش کرده بود يشهاب هنوز هم سر جا. با هم از کالس خارج شدند. معمول کالس گذشت ي قهیدق ستیب

!او مسئول موسسه است آرش ابیآمد که در غ ادشیدر اتاق آرش  دنیدانست چرا او که شنبه ها کالس ندارد در موسسه است؟ با د ینم

سرش با مزه  يباال نکیبود و با آن ع شانیپر شیموها. سرش گذاشت و به آن دو نگاه کرد ياش را باال یدور مشک نکیع. سر بلند کرد شهاب

.شده بود

رها دست برد تا . رها باخبر سازد تیاو را از وضع شه،یو مثل هم دیایزالل منتظر مانده بود تا مادر رها ب. مبل جا گرفتند يو زالل کنار هم رو رها

: زالل اخطار گونه به او گفت. بردارد يگریشکالت د

.ياون موقع هم خورد. برندار رها ـ

: که در لحنش نمودار شده بود گفت يا ژهیو یکه شهاب با مهربان دیبا خجالت دستش را عقب کش رها

.بخوره دیبذار! بچه رو؟ دیکار دار یچ ـ

: گشت و گفتبه سمتش بر زالل

.شهیدندوناش خراب م ـ

: نگاهش را به زالل دوخت و با خنده گفت شهاب

!تو دختر یبش یو بد اخالق ریچه مامان سخت گ ـ

.داد رونیصورتش در هم رفت و نفسش را بلند ب. فکر کرد به مادر شدن زالل

.ادیمن از بچه ها خوشم نم ـ

.بود یباق شیمنحصر بفرد صدا یانشهاب باال رفت اما هنوز همان مهرب يها ابرو

.چه نازن نیبب اد؟یدلت م ـ

زالل خواست دهان باز کند که . رها، ناخوداگاه به زالل نگاه کرد. برداشت و به سمت رها گرفت یشکالت. تر کرد کیرا به آن ها نزد خودش

: شهاب گفت

!باشه خانوم کوچولو؟. مسواك بزنهرفت خونه  دهیتازه به من قول م. شهیدو تا دندوناش خراب نم یکیبا  ـ

.شکالت را کند و آن را در دهانش گذاشت يپوسته  یکرد و با خوشحال دییبا سر تا رها

:با لذت نگاهش کرد و به زالل گفت شهاب

.شنیخوشحال م عیچه سر نیبب ـ

شد؟ یمثل مادرش م يگر خودش هم روزا. بود شیچشم ها يمادر بودنش جلو یخودش و ب یبچگ. خودش بود ي دهیعق يهنوز هم رو زالل

.ادیازشون خوشم نم گمیمن هنوزم م ـ

:گفت يو جد یشوخ. اش قفل کرد نهیس يرا رو شیدست ها شهاب

!؟یو مامان يکه خودت هنوز بچه ا نیبه خاطر ا دیشا ـ
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! بودن؟ یمامان! گفت یو پال م داشت پرت! حالش خوب بود؟ يسپهر! ؟یمامانــــــ! بچـــــه؟. کرد لیتحل هیدر ذهنش تجز زالل

!پــــــــــــــــوف

: دهانش را باز کرد تا جواب بدهد که شهاب ادامه داد. دیرا در هم کش شیها اخم

پاك . بچه ها صاف و صادقن. خاص بچه هاست يها یژگیمنظورم و. ستیمنظورم از بچه بودن، بچه گونه رفتار کردن و بچه گونه فکر کردن ن ـ

.اندازه معصوم یغش، زاللن و ب غل و یو ب

:شهاب ادامه داد. کرد یتنگ شده، شهاب را نگاه م يو چشم ها دهیدر هم کش يبا همان اخم ها. هنوز حالت چهره اش را عوض نکرده بود زالل

 يطور نیو هم همت. کال عجولن. دن یعکس العمل نشون م عیسر. شن و به همون سرعت هم ناراحت یخوشحال م عیسر کیکوچ زیچ هیبا  ـ

.یهست

 نیا يبرا دیشا. را از رو بست ریچه، اما شمش يدانست برا ینم قایدق. چهره اش کشاند ياش را رو یذات يخونسرد. دیکش یینفس بلند باال زالل

.دیگوهر چند که درست ب. او نظر دهد تیدر مورد شخص یکه دوست نداشت کس نیا يهم برا دیشا. خواست بچه به نظر برسد یکه نم

...ثالثا . دیکن یم لیتحل هیمن رو تجز ينظر نخواستم که شما رفتارها یاز کس تمیبنده درمورد شخص ا،یثان. اوال تو نه، شما ـ

:حرف زالل را قطع کرد و گفت شهاب

 د،ینیب یز طرف مقابل معکس العمل رو ا نیشتریب یاما، وقت د،یرو انکار کرد یهمه چ عیسر. دید یعکس العمل نشون م عیچقدر سر دیدید ت

.تو خال دیزد قایدق دیبدون

کرد و  یو م ادداشتی يزیهم چ یگه گاه. شد زشیم يرو يبرگه ها يصورتش و دوباره مشغول مطالعه  يرا برگرداند رو نکشیع ،يلبخند با

. انداخت یم يبرگه ا يپا ییامضا

زالل آخر . گرفته بود دهیزده باشد، نشن یرا انگار نه انگار که زالل حرف هیشرطش را عمل کرده بود و بق نیشهاب اول. در بهت رفت یکم زالل

: گفت دیبا تاک. در دهانش بماند» ثالثا «  اوردیسر طاقت ن

.دیثالثا، شما فقط همکار من هست ـ

رنگش را احاطه  يهوه او ق طانیچشمان ش یاش که به خوب یقاب مشک نکیاز پشت ع. شهاب سر بلند کرد. داشت يا ژهیو دیفقط تاک يرو

:از زالل ادامه داد شتریصد درجه ب يبا خونسرد. به زالل انداخت زیآم طنتیش یکرده بود، نگاه

. تر از همکار بودن رو ادعا کرده باشم کینزد ینسبت ارمیبه خاطر نم ـ

»!تو یطونیش يدختر کوچولو هی«: در دل گفت. دیخند یشهاب با دهان بسته م. داد رونینفسش را پر حرص ب. وا رفت زالل

:آرام به زالل گفت. کرد یبا تعجب نگاهشان م رها

!زالل جون؟ يزد که ناراحت شد يعمو حرف بد ـ

.نگاهش با رها بود اما حرفش به سمت زالل. زد يسرش را بلند کرد و به رها لبخند مهربانانه ا. دیآن که رها آهسته گفته بود اما شهاب شن با

.رو زد خانوم کوچولو عمو، حرف حق ـ

: هم رو به رها کرد و گفت زالل
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.من که ناراحت نشدم ـ

نگاه زالل خرد  يبرا يتره ا یشهاب حت. به او رفت يسرش را به سمت شهاب چرخاند و چشم غره ا. دیشهاب را شن يخفه  يخنده  يصدا

.مشغول کرد شینکرد و خودش را با برگه ها

! یبچـــه، مامان. آمد ادشیشهاب  يدوباره حرف ها. بحث مسخره از دست رفته بود کی یاش، ط يخونسردتمام آرامش و . کرد یپوف زالل

بزرگ به  ،یدانست از همان بچگ یداشت او چه گفته؟ مهم خودش هست که م یتیچه اهم. کند رونیسرش را تکان داد تا آن ها را از ذهنش ب

!آمده است ایدن

مادر . رها صحبت کردند شرفتیروند پ يدرباره  يا قهیده دق. رها به سمت او رفت. آن، مادر رها داخل آمدزنگ در بلند شد و متعاقب  يصدا

رها که رفت، زالل هم . نکند يادآوریرا به خودش  زیچ چیکرد ه یزالل آهش را در نطفه خفه کرد و سع. رها بود يکارها ریگیرها، به شدت پ

: گفت دهیش. را جمع کرد که برود لشیوسا

.ادیگفته نگهت دارم تا ب. سحرکارت داره زم؟یعز يریم يدار ـ

مدت با او هم که جز خودش تنها استاد خانم  نیدر ا. مهربان بود اریکه بس یهمان دخترك تپل. استاد سنتور موسسه. سحر فاتح بود منظورش

.شده بود یمیموسسه بود صم

 يرو دیکند با شتریخواست فاصله را ب یاگر م. حداکثر فاصله را داشتند. کاناپه بود ي مبل، شهاب هم گوشه نیآخر يرو. باالجبار نشست زالل

اعصابش را خط  یکاف يامروز به اندازه . خواست با شهاب چشم در چشم شود یدلش نم. اش گرم کرد یسرش را با گوش. نشست یم نیزم

خود  ایبود  یحتما موج. شود یهم مهربان م یو گاه ردیگ یشانه مبرجکت را ن یدارد که گاه یدانست مردك چه مشکل ینم. کرده بود یخط

!پــــــوف! داشت يریدرگ

 نیآخر دیبا گریساعت د مین. دیبرق از چشمانش پر. ساعت را نگاه کرد. حوصله اش سر رفت. بود امدهیسحر هنوز ن یگذشت ول یساعت مین

:گفت بلند شد و عیسر. گذراند یاش را م یرانند گ میتعل يجلسه 

.برم دیمن با دهیش ـ

: متعجب نگاهش کرد و گفت دهیش

.یدفعه؟ سحر گفته بمون کیشد  یچ ـ

!زنم یخودم بعدا بهش زنگ م. شده رمید. اون سر شهر باشم دیبا گهیساعت د مین _

 دیرس یسوم م يتا به طبقه . بودده  يآسانسور طبقه  یآسانسور را فشار داد ول يدکمه ها يهمه . به هم خورد یحواس یهمه ب نیاز ا حالش

خواست  یم. زد یبود نفس نفس م دهیکه رس یبه نگهبان. گرفت شیبا عجله راه پله را در پ. رفت یمانده اش از دست م یذره وقت باق کیهمان 

 زیل شیبود که پا دهیچسب محکم نرده ها را. رفت ییبه طرف پل هوا. بود شتریخوردنش ب نیپاشنه بلندش احتمال زم يبا آن کفش ها یبدود ول

. نخورد

به آموزشگاه زنگ زد . دانست به موقع برسد یم دیراه بع يو دور کیبا تراف. وقت داشت گرید ي قهیدق ستینشسته بود فقط ب یدر تاکس یوقت

 يافتادن از کالسش به معناروز عقب  کی. خرد بود یاعصابش حساب. فردا انداختند يآن ها هم جلسه اش را برا. رسد یم ریو اطالع داد که د
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.نشستن پشت عروسکش بود رتریروز د کیاش و  نامهیگرفتن گواه رتریدروز  کی

. بدهد راژیدر اتوبان ها، که و. ها نَنشسته بود ابانیتا به حال در خ یول. از جمعه ها یرفت، آن هم بعض یم نیجمعه ها با آرش به تمر البته

او  ادیرا از  زیاعصابش همه چ ختنیانداخت که با به هم ر يرا گردن سپهر شترشیب. دنبال مقصر بود. داد رونینفسش را مثل آه ب. سرعت برود

.خودش ریآمد هم تقص یکه به چشم هم نم يزیمقدار ناچ کی. سحر که او را معطل گذاشته بود ریهم تقص یکم. برده بود

و  هیرا گفت جز تجز زیهمه چ. روز عقب ماندنش کیاز . آرش گفت يش برااز روز. خانم حرف نداشت نیدستپخت نسر. را با آرش خورد نهار

.يدرست سپهر يها لیتحل

: گفت آرش

؟یکن یرانندگ یتون یم ادیات ب نامهیکه گواه يگفته همون روز یک ـ

: گرد شده نگاهش کرد و گفت يبا چشم ها زالل

.خوره یجا خاك م نیداره ا نیماش نی؟ ا یچ ـ

: انداخت و گفتشانه باال  آرش

!کنه زشیبگو تم... به آقا ماشاا ـ

: مبهوت گفت زالل

!آرش ـ

: حق جانب نگاهش کرد و گفت آرش

بله؟ ـ

نم؟یتونم بش یچرا نم ـ

.یکن یتهران رانندگ يها ابونیتو خ یتون یهنوز نم. ستیدست فرمونت هنوز خوب ن! چون خطرناکه ـ

.ندینم نامهیاگه خوب نباشه که بهم گواه ـ

.ینیرفت و آمدت به دانشگاه و موسسه بش يذارم فقط برا یم یاول قبول ش ياگه دفعه  ـ

.شد یاول قبول شود وگرنه نم يهمان دفعه  دیفکر کرد حتما با زالل

ت بود وق یلیبلند شد که خ یکالم نوازش اب یآهنگ ب يصدا يوبگرد یپس از ساعت. روزش بلند شد انیاز خواب م یبا سر خوش بعدازظهر

.عوضش کند يگرفت به زود میتصم. شده بود يتکرار. بود لشیموبا نگتونیر

که از حال بقال سر کوچه هم با  یقیبعد از دقا. معمول کرد يها یسحر او را مخاطب قرار داد و شروع به احوال پرس يپر انرژ يصدا. داد جواب

:خبر شد گفت

کارت داشتم؟ يچرا امروز صبر نکرد ـ

.کردم یسبز درست م يساعت اون جا داشتم فضا میمن که ن ـ

!اومد ثواب داشت به خدا یدرم شتریچارتا علف ب يموند یم. رفته شیپ قهیگفت ده دق دهیش دمیتا من رس ـ
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.شهیم لیو م فیبشه ح ادتریگفتم ز. بود یموسسه کاف يواسه گوسفندا ـ

.دیخند میکرد و زالل هم مال يخنده ا سحر

: گفتغر غر کنان  سحر

؟يگشت که فرار کرد یشوهرت از سرکار بر م ایشده بود  ریآخه ناهارت د ـ

: خاله زنک ها را در آورد يادا زالل

.يخواستگار ادیب يبخت برگشته ا هی يخدا بزنه پس کله  میستیما مثل شما خوش شانس ن! خواهر يا ـ

.زنن ینم دیسف اهیکه دست به س يامروز يکنه؛ دخترا یناهارم که مامانت درست م ؟یپس چرا رفت -

:گفت. کند رونیرا از ذهن ب شیجا یتا باز هم توقعات ب دیکش یقینفس عم. تا به حال دستپخت مادرش را نخورده بود. رفت در هپروت زالل

.دمیآخر هم بهش نرس. رفته بود ادمیداشتم  یرانندگ میکالس تعل ـ

: کرد و گفت یپوف سحر

.گهید یرفت ینم یرس ینم یدونست یتو که م ـ

؟یکارم داشت یخب حاال چ ـ

.خواستم کارت بهت بدم یم مه؛یپنج شنبه شب عروس ـ

: ذوق زده گفت زالل

!نه؟ یخوشحال یلیخ! چه خوب. یکینزد نیکردم به ا یفکر نم یول کهینزد يواقعا؟ گفته بود ـ

: و گفت دیخند سحر

اصال . گره از بخت تو هم باز بشه دیشا میدار ادیپسر جوون ز. ایحتما ب. هیحس باحالخب  ینه، ول يکه تو خوشحال شد يبه اندازه ا ـ

.از همه مهم تر پولداره پ،یپسر جوون، رعنا، خوشت. گذارم واسه خودت یبرادرشوهرم رو کنار م

!وگرنه من که قصد ازدواج ندارم یرس یمن به خاطر تو خوشحالم که باالخره به مراده دلت م ـ

: زه گفتبام سحر

.میدیوقته به مراد دلمون رس یلیما خ ـ

.خنده ریحرف زدند ز نیدو با ا هر

.ارمیآدرس خونتون رو بده کارت رو براتون ب یحاال خانوم ـ

د که سحر کارت را آورد خودش هم باش یبماند تا وقت ایآر يچند روز خانه  دیفکر کرد با. را داد ایآر يآدرس خانه . دیهول کرد چه بگو زالل

.کرد دایبا حرف سحر نجات پ

: گفت سحر

؟یشب خونه هست ـ

.آره ـ
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.پس منتظرم باش ـ

!؟يکرد دیص یچ مینیبب اریآقاتون رو هم ب ـ

.ارمشیعمرا ب نیهم يبرا. خوام یتو رو نم گهیبگه د نهیتو رو بب یترسم وقت یم ـ

.خودت یارزون. مینخواست! شیا ـ

.شیزن یرو هوا م! خودت یارزون یگ یکه نم شینیاگه بب ـ

: کرد و گفت يخنده ا زالل

.شب منتظر تو و شادوماد هستم ـ

!فعال. امیحتما م ـ

.قدر گرم بود که با او راحت باشد نیداشتند ا یبا آن که هشت سال تفاوت سن. آمد یسحر خوشش م از

دوست نداشته  گرید ایاگر آر. فرزانه آن جاست ادیبه احتمال ز فکر کرد که نیبه ا يبود لحظه ا ستادهیکه ا نهیآ يجلو. حاضر شد عیسر زالل

مائده . تماس گرفت ایآر يبا خانه . به سمت تلفن رفت. دیچیدر هم پ شیافکار اخم ها نیرا در آن خانه بگذارد چه؟ با ا شیباشد که زالل پا

بعد . دیزالل مخش سوت کش. رفته اند رونیرزرو تاالر ب يانه براو فرز ایقربان صدقه رفتن زالل، گفت که آر یبعد از کل. را برداشت یگوش نمخا

ساله اش  جدهیاز دختر ه چ،یاز مردم ه اندازد؟یو دادار دودور راه ب ردیمفصل بگ یخواست خود را رسوا کند؟ عروس یاز چهل سال سن م

به سرش  يبعد از عمر یکی نیه سرش زد که اب یو پاش کرد، چه گل ختیآن همه ر شیبود، برا یکه در جوان یکیآن  د؟یکش یخجالت نم

!بزند؟

با آرش . اش را بر چهره گذاشت یالیخ ینقاب ب شهیمثل هم. ختیبه خود نداد و هرچه بود را در خودش ر یباز هم حق دخالت. کرد یپوف

.دیایقرار شد آرش آخر شب به دنبالش ب. صحبت کرد

دهد آن  یدستور را م نیالبته بد گفتن از فرزانه که هر روز ا. شروع کرد به گفتن. است دهامین یمائده خانم گفت که کس دیبه آن جا رس یوقت

.دیکرد هر روز همه جا را بشو یرا مجبور م چارهیمائده خانم ب. انگار وسواس داشت. دهد یدستور را م

لبانش شکل  يبر رو يپوزخند. را باز کرد ایاتاق آر در. خانه زد يبه اتاق ها يسر. او گوش دهد يحوصله تر از آن بود که به غرغرها یب زالل

.ابدیفرزانه در آن اتاق ن دنیاز خواب يشتریمدارك ب انایدر را بست تا اح. چمدانش را هم آورده بود یفرزانه حت. گرفت

خودش هم . د عالف شودآم یبدش م. داد یرا تکان م شیپا یعصب. اینه سحر آمده بود، نه آر. مشغول کرد وهیخودش را با خوردن م یکم

لپش را باد کرد و . قرار نداشت نیکدامشان سر ساعت مع چیمشکل آن جا بود که با ه یگذاشت ول یرا معطل نم یبود و کس میآن تا شهیهم

.کند یکار را م نیدفعه است که ا نیچندم نیا بودمعلوم ن. کرد یخال

: مائده خانم آمد که گفت يصدا. کرد یبار لپش را خال نیآخر يزنگ برا يصدا دنیبا شن باالخره

.آقا آرش اومدن ـ

.دیسالم کرد و از نبودن صاحب خانه پرس. آرش داخل شد. پرتاب کرد رونینفسش را به ب زالل

: حوصله گفت یب زالل
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.ننیبب زایجور چ نیرفتن تاالر و باغ و از ا ـ

!غیدر یول ابدیدر يزیتفاوت زالل چ یمتعجب نگاهش کرد تا از صورت ب آرش

:گفت

؟يجد ـ

.کنم ینم یکنم با ازدواج بابام که شوخ یشوخ یمن با هرچ ـ

.گفت يدیرا تاک» ازدواج بابام« ي کلمه

: حوصله گفت یب زالل

.از االن نمیاون از صبحش، ا. دو ساعته من رو مچل خودش کرده. ومدهیسحر هم هنوز ن ـ

:بار مائده خانوم گفت نیا. نداد را به او شتریمجدد زنگ مهلت غرغر کردن ب يصدا

.با شما کار دارن زالل خانوم ـ

: بلند گفت زالل

.تو ادیباز کن ب ـ

: به آرش گفت رو

.رونایب ياین ـ

 يبه شوهرش که برخالف سحر جثه  نیهمچن. گفت کیسحر را در آغوش گرفت و تبر. بودند ستادهیدر ا يجلو. استقبال رفت يبرا خودش

تعارف  يکه اساسا با فلسفه  نیا يکه آرش داخل بود برا نیا ينه برا. ندیایبار تعارف کرد به داخل ب کیفقط . بود یالتداشت و خج يزیر

.سحر روبرو شد یمنف پاسخمشکل داشت؛ که با 

: گفت سحر

.يکرد دیص يزیچ ،يکوسه ا ،يا یماه هیخدا قسمتت کرد  دیشا. ایحتما ب یخانوم ـ

موسسه هستند؟ يبچه ها يمه ه. دمیحتما افتخار م ـ

گفتم زن . رو هم با خانواده دعوت کنم انیپو يخواستم آقا یراستش م. انیمجردمون با خانواده م يفقط خانوما. دعوتشون کردم ییآره، تنها ـ

.کنه یمامان باباش زندگ شیسنش پ نیکه نداره، عمرا با ا

: گرفت و گفت یتفاوت یب ي افهیبه خودش ق زالل

!شده هنوز زن نگرفته؟ ریپ نیا ـ

: باال انداخت و جواب داد يشانه ا سحر

.رنیزن بگ نکهیشه، چه برسه به ا یخبردار نم یشکیه شنیمردم بچه دارن م. نداره قیخبر دق یدونم واال؟ کس یچه م ـ

:که به لحن سحر مشکوك شده بود گفت زالل

؟يدیشن يزیچ ـ
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: پا و آن پا کرد و گفت نیا سحر

...زد  یم ییحرفا هیبه سنگ خورده بود  رشیخواست قاپش رو بدزده ت یم. اون دختر که قبل از تو بود و استعفا دادخب  ـ

: شده بود گفت دنیکه مشتاق شن زالل

؟ییچه حرفا ـ

: که دو به شک بود به گفتن، گفت سحر

.هم تک و توك رانیبرگشته ا یاز وقت .بوده ییخارج رفته بوده خبرا یگفت وقت یم. ایکن یآدم رو مجبور م! یچیه ـ

: و گفت دیخند الیخ یب زالل

 ثیقدر پشت سرش حرف و حد نیا. مناسب جور کن سیک هیبنده خدا هم  نیواسه ا تیشب عروس ره،یحاال که دستت تو کار خ! بابا يا ـ

.نباشه

: گفت يتگاربدهد و او برود خاس شنهادیکه انگار آرش فقط منتظر است تا او پ یبا لحن سحر

.دمیحاال اون شب نشونت م. است ایهست اسمش ماها یکی. یگیراست م ـ

.کرد اریبه خواب رفته بود را هش نیسحر هم در ماش ي چارهیکردن بودند و شوهر ب بتیآن دو را که هنوز مشغول غ ینیبوق ماش يصدا

کرد  یسع یول یحس نگران. در تمام تنش موج زد یحس. چه بودآرش هم در کو نیماش. زالل در آن جا بود یمتعجب از حضور ناگهان ایآر

.آن ها هم به تبع سالم کردند. سحر دست داد و سالم کرد. شدند ادهیبه همراه فرزانه پ. اش را حفظ کند یشگیآرامش هم

 شیپ یاحتمال ياز هر گونه خرابکار يریگجلو يبرا. از فرزانه مطمئن نبود یبپرسد ول یسوال ایدانست آر یم دیبع. دیرا د اینگاه متعجب آر زالل

: کرد و گفت یدست

.دوستم سحر هستن شونیا ـ

و فرزانه  ایماند آر ینشانه رفت ول ایدستش را به طرف آر. کرد یبود معرف ستادهیشوهر سحر را هم که چرتش پاره شده بود و در کنار سحر ا و

...فرزانه  ینبود ول یمشکل ایآر. را چه بخواند

. کند یآن لحظه داشت جان م. را پدرش و فرزانه را هم مادرش ایآر. کرد شانیمعرف ير با کلنجارآخ در

: فرزانه خود را آدم حساب کرد و گفت. گفت و قصد رفتن کرد یخوش وقتم سحر

. میشام در خدمت باش زم؟یکجا عز ـ

: به زالل ادامه داد رو

!دییبفرما. دیش یسرپا خسته م يطور نیداخل، ا دیاریب فیتشر. دیببخش تو رو خدا. داخل انیب يزالل جان تعارف نکرد ـ

دارد که مهمان تعارف کند به  یکرده است حق یجا زندگ نیمگر چهار ماه ا. زنک رو داده است نیشده بود که چرا به ا یاز خودش حرص زالل

.ل مهم استحا یکه خودش هم در آن مهمان است؟ هر چند بعدا صاحب خانه شود ول يخانه ا

.به او انداخت ینیخشمگ نگاه

.با اجازه. میش یمزاحم م گهیوقت د هی شاالیا. انیممنون خانوم پو ـ
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.فرزانه هم که آن وسط معطل بود با زالل هم قدم شد. را داخل آورد نیهم ماش ایآر. خانه قدم برداشت يرفتن سحر زالل به سو با

.دیزد يچه عجب زالل جان به ما سر: فرزانه

 ایشد و چه زود خودش را هم سطح با آر یم یزالل حالش به هم خورد که چه زود خودمان. از اندازه واضح بود شیب» ما« ریضم ياش رو هیتک

.داد یزالل م لیتحو» ما«بست و  یکرده بود که خود را با او جمع م انیپو

: خونسرد گفت یلیخ

.کار داشتم ـ

.به صحبت ندارد یلیکند تما یاش به او حال یمحل یرا افزود که با ب شیقدم ها سرعت

.ستیگره خورده اش را گشود و متفاوت تر از قبل به او نگر يابروها دیرا که د آرش

 يهمان خانه . شبانه اش با آرش به خانه بازگشت يبعد از دوچرخه سوار. شام را هم با آن ها خورد. داد حیتوض ایآر يحضورش را برا علت

.مستقلش

****

آمد، مانده بود چه  یبه شمار م بهیموسسه حضور داشتند و او هم مهمان غر دیاسات يچون همه . زالل مشغول انتخاب لباسش بود. شنبه بود پنج

 يموها. دیپوش شینقره ا ،یمشک یپاشنه ده سانت ياش و کفش ها یرا با ساق مشک يبلند نیآست یمشک ،یکوتاه طوس راهنیدر آخر پ. بپوشد

. غیکه صورتش نه ماست باشد نه ج دیرا کش یفقط چند قلم اصل. پرداخت شیاز لباسش به آرا یراض. ختیمرتب کرد و دورش ر ما هفرش ر

و با سر  دیکوتاهش پوش راهنیپ يرو ییمانتو. ست نقره اش را با کمک آرش بست. آمد یبه لباسش م. اش را هم گذاشت يخاکستر يلنزها

چشمش به پشت کارت . کارت خواند يدوباره آدرس را از رو. برداشت زیرا ن یمجلس یدست فیک. به اتمام رساند نهیکارش را با آ یکردن شال

.نفسش را فوت کرد و در را پشت سرش بست. افتاد ییکذا یآن معرف ادی» به اتفاق خانواده انیزالل پو زهیدوش«: افتاد که نوشته بود

. ندشانیدرباغ بب يجلو یکند که کس سکیدرصد ر کی یخواست حت ینم. ب منتظر آژانس بوددر ينشسته بود و زالل جلو نشیدر ماش آرش

.دندیراه دو دسته گل خر نیدر ب. کرج بود يها یکینزد ،یباغ محل عروس. کرد یآژانس حرکت کرد و آرش از پشت سر اسکورتش م

اند به سمت عروس و  دهیبا هم رس یکردند اتفاق یفکر م هیآرش که بق مانتو و شالش را در آورد و به همراه. زالل ابتدا وارد شد دندیرس یوقت

:دیسحر هم تشکر کرد و پرس. کرد میگفت و دسته گل را تقد کیتبر. داماد رفتند

زالل جون پس مامان بابات کجان؟ ـ

: گفت. دیپر یرنگش کم زالل

.رفتند فرودگاه رانیاومد ا یپسر عمه ام داشت م.. انیکردند نتونستن ب یعذر خواه ـ

موسسه  يبچه ها ي هیکه بق يزیبا آرش به سمت م! امشب نه یول دیایقرار بود آرتا ب. راست راست هم نبود یتماما دروغ نبود، ول حرفش

.نشسته بودند رفتند

: گفت آرش
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؟يکرد یفرزانه رو مامانت معرف ـ

!تونستم بهش بگم زن بابامه ینم ـ

!کرد یقدر ذوق م نیپس بگو چرا اون شب فرزانه ا ـ

: گفت. و در صورت زالل نگاه کرد برگشت

.لفظ مادر رو هم نداره یحت اقتیبه نظر من اون ل ـ

و سماوات و  يو اعتماد دهیشش نفره بود که ش زیم کی. دندیرس زیبه م. ازش ساخته نبود يبود اما کار مانیپش. انداخت نییسرش را پا زالل

. دست نداد یبا همه سالم کرد ول. بودشان دهیتا به حال ند یکه حت گریشهاب و پنج نفر د گرید زیدند و مشناختش نشسته بو یکه نم يمرد

.کرد، هم زالل را به آن ها یم یهم آن ها را به زالل معرف. بود یمعرف لآرش مسئو

.شد یهم م شتریب بانیشد که با غاآرش، دوازده تا استاد حاضر در مجلس داشته با يچهار کالسه  يکرد موسسه  یفکرش را نم زالل

.اش را پر کرد يکنار یآرش هم صندل. نشست دهیش کنار

. نشده بود دهیچیپ بایز یبود ول بایسحر ز يموها يرنگ قهوه ا! آمدند یبه نظر زالل آن قدرها به هم نم. عروس و داماد نگاه کرد گاهیجا به

هم مشغول  گرید يمهمان ها. دندیخند یگفتند و م یهم با هم م هیبق. صحبت شدمشغول  دهیبا ش. اش را دوست داشت یلباس عروس نبات

.داشتند یرقص را گرم نگه م ستیهم پ يخوردن بودند و عده ا

: کرد شیصدا يا بهیغر يصدا

زالل خانوم؟ ـ

.نامحسوس داشت یآرش کنترل یتوجه به صحبتشان ادامه دادند ول یهمه ب. کرد یم شیصدا يپسر. برگشت

: را باال فرستاد و گفت شیلنگه ابرو اللز

بله؟ ـ

.سحر جان گفتن صداتون کنم باهاتون کار دارند ـ

.با گفتن ممنون پسرك را روانه کرد زالل

برگشت نگاه  یکرد آرش است اما وقت یفکر م. خودش حس کرد يرا رو ینگاه ینیسنگ. رفت یخرامان خرامان به سمت سحر م. شد بلند

.اعتنا به راهش ادامه داد یب. دیودش دخ يشهاب را رو

: بانمکش لبخند زد و گفت ي افهیبه ق زالل

؟يدار يجانم سحر خانوم؟ کار ـ

: اخم کرد و گفت سحر

؟یچرا نشست ـ

.را فرستاد باال شیرا گشاد کرد و ابروها شیچشم ها زالل

نم؟ینش ـ
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: گفت یشوخ مهین يجد مهیبا لحن ن سحر

؟يبرادر شوهر من رو ببرمگه قرار نبود دل  ـ

سحر آمد و به شوهرش  يبرا ییچشم و ابرو. دیخجالت کش دیشن یحرف ها را م نیشوهر سحر ا يکه جلو نینبود از ا یبا آن که خجالت زالل

.شوهر سحر بلند شد و خودش را مشغول کرد. اشاره کرد

: گفت سحر

.شیدیطرف رو که د. یرقص یم يریم یشیاالن پا م نیهم ـ

: ناباور گفت لزال

.کردم یسحر من شوخ یول! نه ـ

: گفت یتوجه به او به شوخ یب سحر

.االن دست به کار شو نیهم. بشن میحسود و دماغو جار يدخترا نیخوام از ا یمن نم. که اومد دنبالت بود یهمون ـ

: دیکش غیج بایتقر زالل

!سحر ـ

.برقص به خاطر من یرقص یحاال به خاطر اون نم! کوفت: سحر

گفته من بلدم برقصم؟ یک ـ

.شهیحل م یچارتا خودت رو تکون بده همه چ. یبلد باش ستیالزم ن ـ

!سحر جان؟ ـ

.کنم یعذر و بهانه قبول نم ـ

: داد و گفت رونینفسش را ب زالل

.هم بگم دهیبذار به ش. رقصم یتنها نم ـ

 صیآن همه مرد حر يخواست جلو ینم یبلد بود ول یزالل عرب. نواخت یعربآهنگ  یج يد. با سر قبول کرد دهیش. رفت دهیبه سمت ش زالل

در . شد یقائل نم یاو و فرزانه تفاوت نیکرد و ب ینگاهش هم نم گریلرزاند آرش د یکه اگر م. مست هم بودند بدنش را بلرزاند شانیکه برخ

بزند، وسط قرار گرفته بود و مثل کرم بدنش را  رونیب شیجا کین اش باز بود که ممکن بود با هر تکا قهیقرمز که آن قدر  اسلب يعوض دختر

. کامل ببرند ضیف یناب مجان يطعمه  نیهم قرض کردند تا از ا گرید ياکثر مردها هم دو تا چشم داشتند، دو تا. لرزاند یداد و م یو تاب م چیپ

.را ترك کرد ستیداد و پ تیام شدن آهنگ رضاگذاشت و با تم شیتنگ و کوتاهش دار و ندارش را به نما باسدخترك با آن ل

زالل را از آن خود  اریبرادر شوهر سحر،  یقیبعد از دقا یهم شده بودند ول اری. رقصندگان قرار گرفتند انیو زالل هم در م دهیش يآهنگ شاد با

که  ودبرگشت که بر. زالل خنده اش گرفته بود. ه درباالخره او هم دم بخت بود و چشم ب. داد حیاو را به زالل ترج یقلب تیهم با رضا دهیش. کرد

.سبز شد شیجلو ياعتماد

: جنتلمنانه گفت ياعتماد
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زالل خانوم؟ دید یافتخار م ـ

: جواب داد. کرده بود شرفتیتر شدن پ یپله به خودمان کیبار  نیا یکرد ول یم شیصدا انیخانم پو شهیهم

.نمیدم بش یم حیترج. شدم من خسته یول ياعتماد يآقا دیشما لطف دار ـ

.ستمین قیحتما من ال د؟یچطور خسته شد. دیآهنگ رو تموم نکرد هیدر ضمن شما هنوز . دیلطفا کاوه صدام کن: ياعتماد

: را فشار داد و محترمانه گفت شیلب ها زالل

... آق  هیحرف ها چ نیا ـ

: ادامه داد. را صدا نکندداد او  حیبا درخواست کاوه ترج یول ياعتماد يآقا دیبگو خواست

.ستمیاهل رقص ن ادیمن ز ـ

.شمیخوشحال م دیاگه قبول کن یطور ول نیمنم هم: ياعتماد

.درخواست رقصش را قبول کرد یسیو در رودربا اوردیب يدانست چه بهانه ا ینم زالل

با آن که . را شروع کرد يگریآهنگ شاد د یج يکه د ردیآهنگ را بگ يزالل دهان باز کرد تا بهانه . به وسط بروند که آهنگ تمام شد خواستند

رقصش  اریخواست  یدلش نم یشد ول یتازه تر م یشد ه یکه پخش م يقر دار يوقت بود قر در کمرش خشک شده بود و با آهنگ ها یلیخ

.باشد موسسههمکار مردش در 

مجاز شروع به  يبا حفظ فاصله . شت، امشب برعکس شده بودندا یستیکس رودربا چیو با ه دیکش یخجالت نم زیچ چیوقت از ه چیکه ه او

اگر حرکاتش با  یحت. کند کیکاوه را تحر يمردانه  ي زهینکند که غر يحرکت اضافه ا چیداده بود که ه نیتمام حواسش را به ا. کرد دنیرقص

 یرا در رقص مردان صفت مهم یابهت و مردانگ .از حرکاتش را دوست نداشت یبعض یول دیرقص یکاوه هم بد نم. ندارد یهنگآهنگ هما تمیر

 يکرد و زالل هم سر يتشکر ياعتماد. تمام شد یاصطکاک چیبا تمام شدن آهنگ، رقصشان بدون ه. برخوردار نبود ادیدانست که کاوه ز یم

.تکان داد

نشست  یزالل وقت. کرد یصحبت م را با سماوات عوض کرده بود و با آرش شیشهاب جا. خودشان رفت زیزد و به سمت م یسحر چشمک به

با او  تشیکه زالل بزرگ شده است و مسئول نینگران از ا. نگاهش نگران بود. نگاهش سرزنش گرانه نبود. دیخود متفاوت د ينگاه آرش را رو

!است

که از  نیبا ا. کرد ینگاهشان م يزالل با لبخند. و عاشقانه میمال یبا آهنگ. دندیرقص یدر آغوش هم م. عروس و داماد شد يرقص دو نفره  نوبت

 يرو يهمگان بوسه ا يآب شده بود و جلو خشیسحر هم  یدر آخر شوهر خجالت. شده بود یکیانگار دلشان  ینداشتند ول یشباهت ينظر ظاهر

برادرشوهر سحر  مایبعد هم از ن. حرکت دم گوش زالل شده بود نیا لیو تحل هیهم که تازه نشسته بود مشغول تجز دهیش. کاشت سحر يلب ها

.و آن شد نیگرفتن از لباس ا رادیو ا بتیدر آخر هم شروع به غ. گفت یم

مجلس . کرد یم یسحر دست در دست همسرش گذاشته بود و خداحافظ. به سمت مبل عروس و داماد رفت یخداحافظ ياز صرف شام برا بعد

.داد برود یم حیزالل ترج یهنوز ادامه داشت ول

.کرد یخوشبخت يآرزو شیو برا دیسحر را بوس يگونه  کینزد يآرام هوا زالل
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.يکرد دهیش میرو تقد هیو قاف يعرضه ا یب یلیکه خ نیبا ا. خودت گلم یعروس شاالیا: سحر

.دیخونسرد خند زالل

؟يدیرو د ایماها ـ

نه، کدوم بود؟ ـ

چطوره؟. دیرقص یم یکه عرب یهمون ـ

که او را بر فرض محال  نینگاهش هم نکرده است چه برسد به ا یدانست آرش حت یهر چند که م .ندانستن تکان داد يبه معنا يسر زالل

.ندیعروس خود بب

****

 نیزدهمیس. او خوب بود يبرا! روزانه ،يولوژی، راد.... کد .داد رونیزالل نفس حبس شده اش را ب. لود شد قهیبعد از پنج دق نترنتیا صفحه

اش به  یکیبه نزد. بود دهیاز خانواده نکش يب بود که تهران قبول شده بود و کارش به خوابگاه و غربت و دورباز هم خو یانتخابش بود ول

.اش پوزخند زد هخانواد

 يفردا نهار دعوت دانشجو«: اس ام اس داد شیبه گوش. خواست به آرش خبر دهد، هم بد موقع بود یهم دلش م. بامداد بود کی. دیرا د ساعت

»!منتظرم ،یسته يولوژیراد

هفت و . نگاه کرد يزیصورتش کرد و به ساعت روم لیدستش را حا. بود دهیآفتاب به درون اتاقش سرك کش. آمد یشدن در م دهیکوب يصدا

: درنگ گفت یصورت زالل ب دنیآرش با د. سالنه سالنه به طرف در رفت. در خاموش شد يصدا» .امیدارم م«: با گفتن. قهیو پنج دق ستیب

.گمیم کیبرت ـ

.زد یلبخند آرام. اوردیب ادیتا زالل اتفاقات شب قبل را به  دیطول کش يا هیثان چند

؟یکن یچطور نهار مهمون دعوت م ،یتو که تا لنگ ظهر خواب ـ

دربند، چطوره؟ میبر شمیاالن آماده م ـ

.گرفت شیخودش پ يزد و پله ها را به سمت خانه  یچشمک آرش

:گفت. و برگشت ستادیپنجم ا يپله  يرو آرش

قبول شد؟ یترانه چ یراست ـ

!تهران یدندونپزشک ـ

: دیپرس آرش

کار کردند؟ یچ گهید ياون دوتا ـ

: گفت طنتیبا ش زالل

.يدیرو که فهم زتیآمار شاگرد عز ؟يدار کاریچ هیبا بق ـ
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!نیکاره است؟ هم یتو درس چ نمیخواستم بب. نداره یقیتو موس ياستعداد چیه زمیمتاسفانه شاگرد عز ـ

: کرد و گفت يتک خنده ا زالل

.تهران یمشهد قبول شده، درسا هم پزشک یفردوس يباران داروساز ـ

: زد و گفت یسوت آرش

!خانوم دکترا پیاک ولیا ـ

.دمایزحمت نکش يخودیمنم پنج ماه ب. تا مسابقات نمونده گهیشما حواست باشه چند ماه د ـ

!واسه خودت يپا استاد هیبدم، تو که  ادیبهت  یم چمن موند یحواسم هست ول ـ

!ينشد انیکه آرش پو خودیب. طور نیهم تمیفوت آخر کوزه گر. یرو کن دیرو با يتو چنته دار یهرچ ـ

.گفت و حرکت کرد» !یرو چشم« آرش

*****

. کالس چهارشنبه اش را امروز انداخته بودبهرنگ ساعت . سه کالس داشت شهیشنبه بود و برخالف هم. تر گرفت ینیریش لویک کیراه  سر

.گذاشت زیم ياش را هم رو هیو به همه تعارف کرد و بق دیچ یاو هم در ظرف. داد يرا به خانم فرامرز ینیریش

عجله جلسه بود و رها هم  نیرا آموزش بدهد و چون اول یرها از او او خواسته بود آهنگ خاص. دیطول کش شتریکارش ب. رها بود يبعد کالس

.کرد یرها را تا دم در همراه قهیو پنج دق یبعد از س. کالسش اختصاص داد يرا برا يشتریداشت وقت ب

زالل به . دهانش پر بود یزالل از جا برخاست و خواست سالم بکند ول دنیبا د. خورد یم ینیریش یکاناپه نشسته بود و با لذت خاص يرو بهرنگ

. داشت به زور آن ها را قورت بدهد به سرفه افتاد یبهرنگ که سع. کوتاه کرد و اول سالم داد يورد خنده اخ یرا م ینیریش یاش که دولپ افهیق

.در دست برگشت یآب وانیبه سمت آشپزخانه رفت و با ل زالل

: زالل گفت. دیدرنگ نوش یاو هم ب. آب را به دستش داد وانیهمان لبخند کنارش نشست و ل با

.گرفتم یم شتریب دیدوست دار ینیریدونستم ش یاگه م ـ

. دیخند یزالل در کنار شاگردش نشسته بود و م. آرش متعجبانه نگاهش کرد. خارج شد و به دنبال او آرش تیریموقع شهاب از اتاق مد همان

: گفت تیاهم یشهاب ظاهرا ب. تعجب آور بود شیبرا

!انیخانوم پو گمیم کیتبر ـ

نکرده بود که  يکار بد. شهاب دور نماند نیزبیت يروانه کرد که از چشم ها يد و به آرش نگاه خصمانه اتشکر تکان دا يبه نشانه  يسر زالل

: رو به بهرنگ کرد و با حرص گفت. کرد یگونه نگاهش م نیآرش ا

.دیاریب فیخوردنتون تموم شده تشر ینیریاگه ش یهانیک يآقا ـ

او آرش بود  یکند ول زیداد چه برسد نگاهش را آنال یهم نم تیاهم یز آرش بود حتج یاگر کس. کرد یبدبخت خال نیاز آرش را سر ا حرصش

. کرد یگونه نگاه م نیاو را ا یغرض است ول یدانست رفتارش ب یم. شناخت یرا م شیاو که همه اخالق ها. نگاهش هم مهم بود یو حت
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!پـــــــوف

: گفت یو با لودگ داوریخود ن يبه رو دیهم با آن که توپ پر زالل را د بهرنگ

!شمیبخورم ممنون م گهیدونه د هی دیاگه اجاز بد. خوردن داره یرنیریش نیآخه ا ـ

روز به طور متوسط  کی يهفته ا. دیرس یشاگردش بود که سابقه اش به دو ماه م نیباالخره او با سابقه تر. رفتارش عادت داشت نیبه ا زالل

بودنش را  لکسیر نیا یکم بود ول یلیخ یشناختن کس يبرا. شناخت یاو را م قهیکرد صد و شصت دق یم یدر دو ماه که به عبارت قهیدق ستیب

.بود دهیاول فهم قیدقااز همان 

خواست  یدلش نم یمانوس بود که حت رینا آشنا و غ یبود حالت دهیراهرو او را د ایآرش که فقط دو سه بار آن هم در سالن موسسه  يبرا یول

 يفکر دیبا. را داشته باشد تیمیصم نیساله اش ا جدهیه يبا برادرزاده  طانیش يِخاکستر يو آن چشم ها یخیس خیس يپسرك با آن موها

اگر آبرو نداشت، اگر به زالل قول نداده بود و اگر هزاران اگر . گره خورده نگاهش را به پسرك داد ییفکر با ابروها نیبا ا. کرد یم شیبرا

!که اگرها بودند فیح یکرد ول یم رونیسرك جلف را بآن پ پاینبودند با ت گرید

کردند و  یآرش و شهاب هم با هم صحبت م. دارد یدست از خوردن برم یک ندیبود تا بب ستادهیزالل معطل ا. خورد یم ینیریهنوز ش بهرنگ

: د معطل شود با تشر گفتآم یزالل که بدش م. بود يهم مشغول اس ام اس باز دهیش. دییپا یچشم اوضاع را م يآرش از گوشه 

قدر خوشمزه  نیا یعنی. انگار نه انگار یول ستادمیجا ا نیشما ا يساعت کالسا رییمن به خاطر تغ. گذره ها یوقت کالس داره م یهانیک يآقا ـ

است؟

: گفت ینادمانه و به شوخ بهرنگ

!خوشمزه تره دیگ یمکه  يقدر ـــــنیاز ا دیبــــاور کن یول امیاالن م. خانوم معلم دیببخش ـ

: کرد و گفت يصورتش را جد دیبهرنگ را شن يکه لحن مسخره  آرش

حد و مرز  دیبهت لطف کرده تا االن خودش رو با برنامه هات وقف داده و کنار اومده، با. استادته انیخانوم پو! چه طرز صحبت کردنه آقـــا نیا ـ

بهتره . جا وجود داره نیبدون ا ستین یقانون نیچن گهید يموسسه ها ياگه تو. یشاگرد با استادت حرف بزن هیو مثل  یخودت و بشناس

.میایباهات کنار ب يطور نیا میتون یهم نم انیوگرنه من و خانوم پو یکن تشیرعا

:غضب آلود به او کرد و گفت یخر فهم شدنش نگاه دنیفهم يبرا و

.سر کالست يبهتره االن هم بر ـ

آرش با . مبل برداشت و پشت سر زالل حرکت کرد ي هیرا از کنار پا تارشیبود و عضالت فکش منقبض، گ شده يکه صورتش جد بهرنگ

چشم  یوقت یدانست چرا به او برخورده است ول یم. بهش برخورده است یحساب دیشدند فهم یم دهییهم سا يکه رو ییدندان ها يصدا دنیشن

 نینداشت مگر ا یلیصحبت او با بهرنگ بود، پس چرا او ناراحت شد؟ دل يرو. ل ناراحت شودنداشت زال یلیدل. د چراینفهم دیزالل را د يغره 

!آن پسرك ناراحت شده باشد يکه برا

تر  قیبسته شدن در کالس زالل دوباره زنگ به صدا در آمد و بالتبع اخمش عم يصدا دنیبا شن. مغزش اعالم زنگ خطر کرد يریگ جهینت نیا با

.چرخانش نشست و پشتش را به شهاب کرد که دنبال او آمده بود یصندل يرو. به اتاقش رفت. گشت یچاره م شد و به دنبال راه
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؟يریگ یرو م چارهیب نیا يپاچه  یشیم یجوش هویچرا  ـ

.او را درآورد يصدا شیها يخورد که او هم با نفهم باز یاز دست بهرنگ حرص م کم

.ارهیدر م يمسخره باز اد؟یه چشم و ابرو مچطور نشسته کنار دختر يدیند ؟يمگه کور ـ

:گفت. کرد یم تشیاذ يزیچ. را به هم فشرد شیلب ها شهاب

!؟يداد ریچرا به اون گ ـ

.ارهیدر م يکه اون جلف باز نیبه خاطر ا ـ

:را باال برد و گفت شیابرو يلنگه  شهاب

.بدبختنه اون  یگفت یم يزیچ هی انیبه پو دیبا. یبه استادت بگ دیتو با ـ

: شده رو به شهاب گفت دیکل ياش را چرخاند و با دندان ها یصندل آرش

!من به استادم اعتماد دارم ـ

.بهش رو داده یکیکه  نهیپسره اگه تا االن پررو شده به خاطره ا نیا! ؟يکرد دایاعتماد رو پ نیاز کجا ا ـ

: ق به جانب گفتباال انداخت و ح يمقابل نگاه بهت زده و غضبناك آرش شانه ا در

.و در اکثر موارد، کرم از خود درخته ـ

است و عابد و زاهد  غمبریکرد او پسر پ یدانست فکر م ینم یزد که انگار هر کس یحرف م نیهمچ. خواست سر شهاب را بکند یدلش م آرش

.کرد یگونه قضاوت م نینکرده، ا يکار چیکه ه یکه راجع به زالل

: نگه داشته شود گفت نییداشت پا یکه سع ییصدا با

 یاول پشتشون رو خال يشد همون لحظه  یو هر چ یکه به استادات اعتماد داشته باش نهیا یباش یخوب ریمد شهیکه باعث م یاز عوامل یکی ـ

.ینکن

: زد و گفت يپوزخند شهاب

.گمیالدن رو م ؟یکه تو به اون دختره داشت يمثل همون اعتماد ـ

****

با استرس پشت رل . اش مانده بود یاش را داده بود و عمل يتئور. اش را الزم داشت یقبول يایمزا. داشت یرانندگ یینماامتحان راه زالل،

پرپشتش بود که استرس را از  يکرد آن ابروها یم ییکه در صورت افسر خودنما يزیچ نیاول. اش را پر کرد يکنار یصندل يافسر. نشست

!عقب جا گرفت يها یآرش هم در صندل. نشاند يلبخند لبشزالل گرفت و بر

****

.ضرب گرفته بود نیراستش با زم يکرد و پا یلپش را باد م. اش جا گرفت یمبل راحت يرو
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: گفت آرش

شده؟ یحاال مگه چ! نگاش کن تو رو خدا ـ

. نش را بست و به همان باد کردنش ادامه داددها. زند را کنترل کند یکه م ییتواند حرف ها ینم گریمطمئن بود اگر دهانش را باز کند د زالل

.آرش همچنان منتظر جوابش بود

حاال که . دیکش یقینفس عم. خورد یبرداشت و آب خنک یآب وانیل. و منتظر آرش کالفه بلند شد به سمت آشپزخانه رفت رهینگاه خ ریز زالل

!کرد آن قدرها هم مهم نبود یفکر م

:گفت دیرا بگو لشیدال یکرد منطق یم یکه سع یکرد رو کرد و با حرص در حال یهال رفت و به آرش که نگاهش م به

مگه خودت دفعه ! شهیتازه پارك کردن جلو پل که بلد نبودن حساب نم! ست؟یخوب ن تیرانندگ یعنی یاول رد ش يگفته دفعه  ینگاه کن ک ـ

چند بار گفتم بذار . خودته ریاول قبول شم؟ اصال تقص يکه من دفعه  شنیدفعه اول قبول م هیمگه بق! يکه از من انتظار دار ياول قبول شد ي

!يهم دار جایحاال توقعات ب. یکنم نذاشت نیخودم برم تمر

قبول . کند هیرا توج یآورد که رد شدنش در آزمون رانندگ یو برهان م لیاز همه جا دل. تکه تکه بود شیحرف ها. خرد شده بود اعصابش

 يعلنا جلو شیکه دو روز پ یکس شیآن هم پ. کند هیاش را تخل یآن قدر مهم بود که خودش و حرص درون ینبود ولداشت که آن قدرها مهم 

.باشد بشنود واریبهرنگ نسبت داده بود تا او که د بهرا  يزیشهاب هر چ

****

!که تازه شاگردش شده بود یکس منتظر معصومه،. باز هم منتظر. موسسه فرورفته بود يسوخته  يقهوه ا يگوشه راست کاناپه  در

 یداد ول یرا تحت الشعاع قرار م دشیعقا بایتقر. کرده بود ریبد جور ذهنش را درگ ک،یاستاد زبانش در کالس تاپ يحرف ها. افتاد شبید ادی

. استثنا بود یدر هر قانون یبرخالفش وجود داشت ول ییهر چند نمونه ها. داده بود را عوض کند ادیبهش  یرا که زندگ يدیخواست عقا یاو نم

!خود داشت يجا گریکه قانونش، قانون جنگل بود که د یندگدر ز

.دیکش رونیبا صدا کردنش او را از عمق افکارش ب. گرفت يبود کنار زالل جا کاریکه او هم ب دهیش

: زد و گفت یچشمک دهیش

.نامه اش ای ادیخودش م ای ـ

!ظر خودش باشد چه برسد به نامه اشرا نداشت که منت یکس. زد يزهرخند زالل

چه خبرا خانوم؟ ـ

.باال انداخت يشانه ا زالل

.شهیدانشگاه ها شروع م گهید يهفته . یچیه ـ

: نگاهش کرد و گفت طانیش دهیش

؟يکرد یفکر م یبه ک ـ
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.نبود یکس خاص ـ

.دیه کاغذ سفزنم ب یربع زل م هی سمیکلمه بنو هیخوام  یم. وقتا یلیخ شمیم يطور نیمنم ا ـ

؟یکن یفکر م یبه چ ـ

.مایراستشو بگم؟ به ن ـ

ما؟ین ـ

.آره، برادر شوهر سحر ـ

خب چرا؟ ـ

.شمیکنم دارم عاشقش م یاحساس م ییجورا هی. بهم عالقه داره گهیم. میرو بشناس گهیهمد شتریداده ب شنهادیبهم پ ـ

: باال داد و گفت ییتک ابرو زالل

!خب؟ ـ

: ا تنگ کرد و گفتر شیچشم ها دهیش

؟یزالل اصال تو باغ هست ـ

؟يخب مگه تو هم باور دار یآره ول ـ

رو؟ یچ ـ

!گهیعشق رو د ـ

:با تعجب جواب داد دهیش

؟يوا، مگه تو ندار ـ

!کنند یمسخره م فیاراج نیدخترا خودشان را با ا يکرد که چرا همه  یفکر م نیکرد و به ا یپوف زالل

!نه ـ

.نیخیتار يو فرهاد عاشقا نیریو مجنون و ش یلیل. عشق بوده میو ند میاز قد ـ

 گهیبهت م فتهیتا نگاش م یشده که هر ک پیقدر چ نیفقط اسمش هست که اونم ا ایدن نیتو ا. عشقم تو قصه هاست. اونا همش قصه است ـ

.یهمه چ ریزنن ز یپاش برسه همشون م. عاشقم

.یگفت ینم يورط نیوگرنه ا يحتما تا حاال تجربش نکرد ـ

وقت باورش  چیه لیدل نیبه هم قایدق. را يا بهیغر چینه عشق پدر و مادرش و نه ه. را تجربه نکرده بود یوقت عشق چیه. حق را به او داد زالل

 نیب شهیهم .عشق وجود دارد ندیکه پدر و مادرش بودند، نبودند که به او بگو شیالگو نیچون اول. وقت نبود که باورش کند چیچون ه. نکرد

هر کس را که  شیکوتاه عشق و هوس بود و در تمام زندگ يگرفته بود، فاصله  ادی شیاو هر چه از الگوها. کشد یآدم ها زنده است و نفس م

!سر و ته یپوچ، ب ،یواه الیخ کی. است الیخ. ستین یواقع. کرد تظاهر است یزند، تصور م یم یدم از عشق و عاشق د،ید یم

: گفت زالل
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پدر و مادرها که بچشون از . بدن حیرو به خودشون ترج گهید یکیتونن عاشق باشند،  یوقت نم چیپس ه! همشون. تمام آدم ها خودخواهند ـ

از کنار هم رد  ابونیکه تو خ بهیکنند چه برسه به دو تا غر یرو نثار بچشون نم یعشق ایدن نیمحکم باشه، تو ا یلیخ دیخونشونه و عشق اونا با

!کنن یم یتظاهر به عاشق نیهم يبرا. ازشونهیبه نظر من تمام عشقشون رفع ن .شنیم

: متجب گفت دهیش

؟يدیواقعا ند ؟یهمه آدم که عاشقن چ نیا ـ

و مجنون، آتش عشقشان دو ساله  یلیاز ل دتریداشتن شد یگفتن عشق یپدر و مادرش که همه م. بود عکسش بود دهیهرچه د. بود دهیند زالل

دخترشان  یحت. داشتند، فقـــط ازیچون فقط ن. بودند بهیکردند، چون غر شیرها. در واقع آتش هوسشان خاموش شده بود. ه بودفروکش کرد

!گرید يها حیتفر گر،ید يازهاین گر،ید يرفتند سمت هوس ها. هوس خودشان، رها کردند يبود و ثمره  نشانرا هم که از خو

: تلخ گفت زالل

 ایاونم مطمئن باش تحمله، . استثنا هستند یگیکه تو م ییکسا. شدن ریاز هم س يچطور دمید. دمید کمیاز نزد. دمیرو دها  یلیخ. دمیچرا د ـ

!میپناه رو دست مونده نداشت یب يبچه  نقدریا. میقدر آمار طالق نداشت نیوگرنه ا ان؛یباهم کنار م

باور خودش . او را بزند يخواهد را یشود م یم دایدانست چرا هر که پ ینم .وصف خودش آن قدر تلخ بود که زهرخند بزند. زد يزهرخند زالل

به او که . کمتر است یحت ایساعته  کی يازهایرفع کردن ن يعاشقانه فقط برا يادا و اطوارها نیا يکرد همه  یبه او که فکر م. را به او بقبوالند

.است دارینفر عشق پا کیشدن از  ریدانست فقط تا کامل س یم

: گفت دهیش

.هیعال یعال شونیچند سال بعد هم ازدواج کردند و زندگ. دوست بود يپسر هیبا  رستان،یداشتم تو دوران دب یدوست هیمن  ـ

 پیتر. فرق کنه دیفازش با یهم دوست پسر داشته باشه ول یکی يچهار تا دوست دختر دار یوقت هیمگه چ. ندارم یمن با دوست پسر مخالفت ـ

.یخودت رو مسخره کن دیپس نبا. چرت و پرت ها همش دروغه نیو ا یعاشق

و  نیچارچوب مع هی. از عشق يناقص دار فیتعر کیتو . معلم و شاگرد نیدخترعمو پسرعمو، عشق ب نیعشق ب. دمید یلینه زالل، من خ ـ

هوس، . از عشقه یبخش ازیه، هوس و ندار يماد يجنبه ها. ستین يعشق، همش معنو. باشه یاز هر هوس یخال دیبا یکن یمحدود که فکر م

 دنیکش اضتیو ر ییبودا یعشق زندگ. يریبپذ دیرو با نیا. از وجود هر انسانه یبخش ازیو ن زهیغر. ستیاز هوس ن یاما عشق خال ستیعشق ن

.ستین

گرفته  میعجوالنه تصم شهیهم مثل هم باز. دارد یتیچه طور شخص قایننشسته بود تا بفهمد دق يبه صحبت جد دهیتا به حال با ش. لبخند زد زالل

!دخترانه بارز او اتیخصوص دنید لیصرفا به دل. کرده بود يدسته بند شیرا جزو افراد کوته اند دهیبود و به قضاوت نشسته بود و عجوالنه ش

****

چشمانش را که باز کرد و خود را . دیآب به صورتش پاش یمشت. رفت ییباز به دستشو مهین يبا چشم ها. هفت صبح از خواب برخاست ساعت

: و گفت دیکش یآه پر حسرت زانیآو يبا لب و لوچه ا د،ید نهیدر آ
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!شانس گندت نیتو روحت زالل با ا يا ـ

! شد ینم نیهم سمت چپ چانه اش، بهتر از ا دیسر سف یروز اول دانشگاه، گل مژه پشت چشم راستش، جوش چرک. دیبود اشکش در آ کینزد

خودش  يسر جا زیهمه چ! غیدر یباشد ول دهیآن چرك ها را در خواب د يچشمانش را باز کند همه  یبه صورتش تا وقت دیب پاشآ گرید یمشت

.بود

!توالتش قرار گرفت زیخانم که صبحانه اش را آماده کرده بود پشت م نیبدون توجه به نسر. را برهم زد ییحرص در دستشو با

را به آن جوش  ییکه فرصت خودنما دشیبه پوست سف. قابل انکار بود ریپشت پلکش غ یقرمز صورت يه نقط کی یمژه اش بزرگ نبود ول گل

با تالش فراوان و استفاده از انواع کرم، . شد یم لیکالسش ساعت ده تشک نیاول. صبحانه اش را به اتمام رساند. داد لعنت فرستاد یو گل مژه م

. تر عیبود و با چسب ضا عیبدون چسب ضا. جوشش هم چسب زد يرو. شد یم دهیاش د یرجستگب یهنوز هم کم یرا محو کرد ول شگل مژه ا

 یپوستش م يرو شیآرا شهیهم. دیزد، چشمانش را هم کش يبژ محو يرژگونه . آمد رد جوش را هم برد یوقت به او نم چیبرنز که ه شیآرا

!هم نباریا. زد ینشست و در ذوق نم

که  شیقهوه ا يآخرش را باز گذاشته بودو مانتو يکه دکمه  يسه دکمه ا یآرزو، شلوار ل ي هیهد يکفش ها. بزند ییدانشجو پیخواست ت یم

سر  یمشک يمقنعه . سوخته اش را به دست چپش و ساعت اسپرتش را دست راست انداخت يبند چرم قهوه ا. داشت شیرو يکمربند دراپه ا

 شتریب ششیدورش به آرا يسوخته  ياش با آن خط قهوه ا رهیت يقهوه ا يمردمک ها. شد مانیپش یرفت ول شینزهادستش به سمت ل. کرد

 دهید شیقهوه ا تیاش را که لوال یمشک يها يچتر. بود دهیصاف که داخلش مداد کش يشده  زیتازه تم يآن ابروها ریمخصوصا در ز. آمد یم

!هوا يتخت، نه رو یلیصورتش حالت داد؛ نه خ يشد را کج رو یم

وصل کرده بود  لیاست) Z( کیرا که به  نشیماش چییسو. رفت رشیتحر زیم يرو یمشک ریج يبه طرف جعبه . انداخت نهیآخر را هم در آ نگاه

را هم به همراه چهار رنگ خودکار در آن  یدفتر پاپکو مشک کیپر کرد و  ییرنگش را از خرت و پرت ها یخاک يکوله . را در دست گرفت

.دوشش انداخت يه روک طرفیگذاشت و آن را 

!خواستند بروند کالس اول یکه تازه م ییزده بود، مثل بچه ها ذوق

کرد  یرا خاموش و روشن م شیاش که دوبار راهنماها یو شش مشک ستیسرخوشانه به دو يبا خنده ا. را در دستانش فشرد موتیدور ر از

!دیدوبار بوق بوق کردنش را هم شن يصدا. شد رهیخ

: زالل سرخوش گفت. دیکه صدا او را به خود آورده بود دست از آواز خواندن کش... ماشاا آقا

.دیخسته نباش. سالم ـ

کجا؟ یبه سالمت. سالم دخترم کیعل ـ

.دانشگاه، کالس دارم ـ

... آقا ماشاا يصدا آن را در دست گرفت که با ي رهیرفت و دستگ نشیبه طرف ماش. او هم دانشجو شده بود گرید. کرد يادیجمله ذوق ز نیا از

: با تعجب گفته بود... آقا ماشاا. زالل در هم رفت ياخم ها. داد يبد يصدا. آن را رها کرد

ن؟یبا ماش ـ
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سوال و جواب ها  نیحفظ استقاللش به ا يبرا دیاو با یول دیپرس یازش نم يزیچ یکس ایآر يدر خانه . سوال و جواب ها نینداشت به ا عادت

.داد یتن در م

.بله ـ

؟يدار قیمگه تصد ـ

.شهیم ریکالسم د ؟یپرس یو منکر م رینک... آقا ماشاا ـ

.آمد یبه حساب م دیالبته اگر تهد. کند دیتهد یخواست کم یم یوقت داشت ول یلیآن که هنوز خ با

.خطرناکه دخترم ـ

.کنم یبلدم رانندگ یندارم ول نامهیگواه ـ

دونه؟ یآقا آرش م ـ

: حوصله گفت یرفت و ب شنیبه سمت ماش زالل

خودم باز کنم؟ ای دیکن یدر رو باز م ـ

قرار داد و  يکنار یصندل يکوله اش را رو. گرفت يجا نشیزالل هم در ماش. را گذاشت و به سمت در رفت شیبه ناچار جارو... ماشاا آقا

کرد تا  یصبر م گریروز د زدهیس دیبا یم شده بود ولبار آزمون داده بود و قبول ه نیدوم يبرا شیسه روز پ. راننده یصندل يخودش هم رو

!آرش الیخ یب... آرش هم . طاقت نداشت گریاو د یول دیایاش ب نامهیگواه

.از کوچه گذشت يزد و با لبخند یبوق... آقا ماشاا يخروج برا هنگام

درها قفل . را فشار داد موتیخارج شد و ر نیاشاز م. کرد دیاش را تجد یبرق لب توت فرنگ. کرد دایپارك پ يجا یدانشگاه به سخت يجلو

. چند لحظه حالش از خودش به هم خورد يبرا. ثابت شد نشیماش يکرد رو یکه داشت موتورش را پارك م ينگاه پسر دیبه وضوح د. شدند

 رونیآهش را حسرت بار ب. شد یم يطور نیا دید یم يکه خانواده ا یوقت. دید یم یکیش نیکه ماش ینه وقت یول تشناخ یحس پسرك را م

.داد

نگهبان  شیاش را پ ییکارت دانشجو رونشیب يکم مانده بود به خاطر آن مانتو تنگ و کوتاه و موها. وارد دانشگاه نشده بود تذکر گرفت هنوز

.گذردب یو هزار عز و جز توانست از سد نگهبان شیکلفتش بگذارد که با خوردن برق لبش و داخل زدن موها يها لیبا آن سب

.گرو گذاشتن شیر یب یگذشت ول یبود هم از نگهبان دهیکه د يپسر همان

بدون . با قد خودش سهیقدش بلند بود؛ البته در مقا. زد یبود و برق م غیسه ت غیسه ت. نداشت که گرو بگذارد یشیر. به صورتش انداخت ینگاه

توانست آن ها را در دانشگاه  یاگر م. دیرس یدهش حداقل تا گردنش م يبا پاشنه ها یول دیرس یپسرك م ي نهیپاشنه بلندش تا س يکفش ها

هم آبله بزند، ارزشش را داشت که صفت  شیراه برود و پاها یاگر مجبور بود با آن ها کل یحت. کرد ینم غیدر دنشانیوقت از پوش چیبپوشد ه

.نکشد دكیکوتوله را 

که به مغزش آورد در ذهنش  يشتریبا فشار ب. بود و اندام الغرش دهیقد بلندش را دقدر لفتش داده بود که پسرك از او دور شد و فقط  آن

اول کفش ها  شهیهم. اوردیرا به خاطر ن شیکفش ها. شد یکرد تداع یهندوانه قاچ م شیکه خط اتو یمشک يکه با شلوار مردانه  یطوس راهنیپ
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.نکرده بود بار فرصت نیا یداد، ول یطرف تز م تیو راجع به شخص دید یرا م

. زد يسر ییقبل از آن به دستشو. نندیرا بب گریدر سلف قرار گذاشتند همد. ترانه که تا آن موقع کالسش حتما تمام شده بود تماس گرفت با

.نه به شدت قبل یگذاشت ول رونیرا هم ب شیکرد و موها دیبرق لبش را که تماما خورده بود تجد

: زد و گفت ییو سوت بلند باال دیاو را د ترانه

؟یبعد باهاش دعوا کن زهیجزوه اش بر يبرخورد نکرد یاحتماال تو راه به کس ـ

: گفت جیگ زالل

!نه ـ

که استادت باهات دعوا کنه؟ ينداد تیسر کالس پاراز ـ

.کرد بیدوباره تکذ زالل

دعوات نشد؟ یپارك با کس يسر جا ـ

: ترانه گفت يخسته از سوال ها زالل

؟ینه، واسه چ ـ

.دانشگاه نونت تو روغن بود يکه تو اومد يا افهیق نیبا ا فتاد،یاتفاقا م نیکدوم از ا هیاحمق جون اگه  ـ

طرف خط قرمز  نیا هیبق یهم آن قدر ساده نبودند ول هیبق. او آنقدر هم جلف نبود. دانشجوها انداخت گریترانه و د يساده  پیبه ت ینگاه زالل

.بودند و او آن طرف

: زد و گفت یطانیخند شلب زالل

عاشقم شده باشه؟ شهیم یعنی. دعوام شد یکیبا  ـ

؟یبا ک! شک نکن: ترانه

.ورودم بود يهمون لحظه  ـ

؟یچه عاشقانه؟ سر چ يوا ـ

: به خود گرفت و گفت یکیرمانت ي افهیق زالل

ده؟ینم شنهادیبهم پ گهید یعنی. گفت مانتوت کوتاهه ـ

.عشق رو فراموش نکن يجزه مع یول هیانگار طرف مذهب ـ

.داد ریبه موهام هم گ ـ

: کرد سر کار است گفت یترانه که حس م. هم تنگ لحن عاشقانه اش زد یآه

؟یگیواقعا م ـ

.تکان داد يسر زالل

.شهیحل م نایبده بعدا ا شنهادیفعال بهت پ. ستین یکه مشکل نایا ـ
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کنه؟ یرو به خاطر من کوتاه م الشیبه نظرت سب ـ

داشت؟ لیمگه سب ـ

!هوا نیا ـ

.را نشان داد یبا دستش حجم بزرگ و

شازده؟ نیا هیک ؟ياریدر نم يبگو جون ترانه مسخره باز ـ

!دنشیهمه د. شیدید ؟يا يچه مسخره باز ـ

و؟یک ـ

: گفت. صورتش قرمز شده بود. توانست خنده اش را قورت دهد ینم گرید زالل

.یعیتازه روش زده بود جواد شف. بود دهیپوش یخوشگل یسمونآ یآب فرمیونی. در ينگهبان جلو ـ

: و گفت دیکوب شیبه بازو یمشت ترانه

!مرض ـ

.کالس درس دانشگاهش نیاول يکالس درسش رفت و زالل هم به سو نیدوم يترانه به سو. و خنده از هم جدا شدند یشوخ با

 یآن قدرها هم که همه م. خوردند ينهار مچهیبا ترانه ن. ه سمت سلف رفتب شیتشو یدو، بعد از گذراندن دو کالس نسبتا خوب و ب ساعت

کالس  خودیبه هر حال هرچه بود ب. داشت يادیز يهم چون انرژ دیشا. چون روز اول بود دیشا. شوند خسته نبود یگفتند بعد از کالس خسته م

.دوست نداشتنشست که اصال  یدر خانه م کاریب دیبا. موسسه اش را کنسل کرده بود يها

 یالو الو م یکه در آن طرف خط ه یدر حال. دیچیدر گوشش پ يمردانه ا يصدا. تماس گرفت. دیکش رونیپولش ب فیموسسه را از ک کارت

.صدا بود زیگفتند او مشغول آنال

.هستم انیپو. يسپهر يسالم آقا: زالل

د؟یخوب هست. سالم خانم -

با شاگردام هماهنگ  شهیم ستین یاگه زحمت. امیتونم ب یحاال برنامم جور شده م یکنسل کرده بودم ولمن امروز بعدازظهر کالسام رو . متشکر ـ

.میبد لیکالس رو تشک انیتونن ب یاگر م دیکن

.دم یبهتون خبر م ـ

هرچند . و به موسسه رفت را برداشت تارشیبه خانه رفت و گ. را جور کند از ترانه جدا شد شیاز کالس ها یکیکه توانسته بود  يتماس سپهر با

!در واقع خودش کرده بود که لعنت بر خودش باد. بهتر بود یچیاز ه یبرود ول قهیدق ستیربع تا ب هیفقط  يبرا دیارز ینم

 یرا در دست م چییسو. به سمت آسانسور رفت نگیدر پارک نیبعد از پارك ماش. آمد یبه کار نم یآفتاب نکیع گریشده بود و د يابر هوا

و سماوات  يکرد و بعد هم با سپهر یسالم و احوالپرس يبا باز شدن در با خانم فرامرز. کرد یم یلب همراه ریرا ز میاند و آهنگ جان مرچرخ

.کرده باشد رییقدر تغ نیشد ا یباورش نم. دید يبه وضوح تعجب را در چشمان سپهر. که در سالن نشسته بودند

 دهیرا در هم کش شیکه به وضوح اخم ها یبه آرش. داده شد گرید يانتظار دیآرش و نو دنیبا د یلحتما شاگردش آمده بود و. در آمد يصدا
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که  نیبار از ا نیا. شده بود رید یکرد ول یاراده آن را در دستانش مخف یزالل ب. در دستان زالل ثابت شد چییسو ينگاه آرش رو. بود سالم کرد

.گفت یبه او نم يزیچ يچون آرش در مقابل سماوات و سپهر. وشحال بودآن مبل تصاحب کرده بود خ يرا رو شیجا یکس

: دوام آورد که آرش به او گفت یتا زمان یخوشحال نیا یول

!رم؟یتونم چند لحظه وقتتون رو بگ یم انیخانوم پو ـ

به حرف  دیکه با نیاز ا. نه گرفترا به سمت زالل نشا شیها حتیدعواها و نص رباریآرش ت. او یبه سمت اتاقش رفت و زالل هم در پ آرش

: بود يدو کلمه ا يجمله  کیجواب زالل هم فقط . نشست یبدون اجازه پشت رل م دیکه نبا نیآرش گوش دهد گفت تا ا

!من مستقلم ـ

 اریاخت یب. شد یآرش عصبان. کرد زالل از آن سواستفاده کند یفکر نم یخودش بود ول يجمله  قایدق. ختیآرش ر يبود که رو یخیآب  مثل

: گفت

اجازه هم  یول رمیگ یاستقاللت رو ازت نم. خودم که با کارت کار داشته باشم شیمن آوردمت پ. من يتو خونه . یکن یم یمن زندگ شیتو پ ـ

.یهم استقالل داشت ایآر يوگرنه تو خونه . یدلت خواست بکن يدم هر کار ینم

حرف نون بد جور  يرو دیتشد کیبا  یسه حرف يمنّت؛ کلمه . نت گذاشته بودآرش بر سرش م. آرش قلبش را نشانه گرفت يها حرف

مدت آن قدر زخم زبان خورده بود که تحملش باال رفته  نیدر ا. بغضش را هم با آن. آب دهانش را فرو داد. دیکش ینفس یبه سخت. سوزاندش

.بود

مبل منتظر او  يشاگردش که رو دنیبا د یخواست به خانه برود ول یم. به آرش بدهد به سالن برگشت يشتریب یسخنران يآن که اجازه  بدون

.کند عیحق او را ضا یخانوادگ لیبر لب داشت، به خودش اجازه نداد به خاطر مسا ينشسته بود و لبخند

شهاب به کالس  ییمابا راهن. بود شیلب ها يرنگ کج و کوله رو یلبخند ب کیتابلوتر از  زانشیآو يهر چند که چهره . زد يهم لبخند او

.بار کالس پر بود نیا یبود ول یدر کالس وسط شیکالس ها شهیهم. رفت ییانتها

گرند  کیبود، فقط تفاوتش وجود  یهم مثل قبل یسینت نو زیم کیو  یو دو صندل وارشید يقهوه ا يموکت ها. یبود مثل قبل يدو در سه ا اتاق

 جرهپن. بود زیباز وسوسه انگ مهین يباران از پنجره  يبو! یچه اتاق خوب. بود انویاتاق پ. بود ابانیرو به خ يو پنجره ا يدر گوشه ا یمشک يانویپ

آرش . حرفش به آرش هم خودخواهانه بود. خودخواه شده بود. پنجره را بست یدخترك را که حس کرد با عذرخواه دنیلرز. را کامل باز کرد

که در ذهنش هضم کرد، از حرف  یکم. خودش به فکر خودش باشد ستیبه فکر او ن یکه کس یزندگ نیدر ا. از او خواسته بود خودخواه باشد

.دیترس یاز آن م شهیکه هم يزیمنت گذاشت، چ. تر نبود انهآرش خودخواه

اش به  یدلصن ياز رو. بود، اجازه بارش نداد يدلش بدجور ابر يبا آن که هوا. کرد یآهنگ شاگردش را راه ياز نت ها یاز نوشتن بخش بعد

به . شدند یرد م شیآدم ها از رو. نگاهش بود ررسیرد نشده بود در ت شیکه امروز از رو ییپل هوا. دیبار یباران نم نم م. شد رهیخ رونیب

چه تلخ  یزندگ کیهر کدام با  نکهیاز نگاه کردن بهشان، از ا. برد یلذت م دنشانیو از د دید یباز هم م یول دید یم زیآن ها را ر لهخاطر فاص

کسشان سرشان  نیتر زیاند؟ عز دهیرا چش یکس یخواست بداند آن ها خوشبختند؟ طعم ب یدلش م. شد رهیبهشان خ. شدند یرد م نیریچه ش

نه؟ ایگذارد  یمنت م
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داده بود که  ییو آقا دستش را در دستان خانم. بود رونیکاله ب ریاز ز شیشنل قرمز با کاله کپ گذاشته بود و موها کیکه  دیرا د يبچه ا دختر

با آن که صورت دخترك را واضح . داد یهوا تاب م يرا رو شانیدست ها. کرد یعبور م ییپل هوا يپدر و مادرش بودند و از رو ادیاحتمال ز

.ختیرچپش  يگونه  ياشک رو يقطره ا. از ته دلش سر داد یقیآه عم. نداشت یزد شک یه خوشحال بود و لبخند م نکیدر ا یول دید ینم

.شهاب تنها قطره اشکش را با سر انگشت پاك کرد به عقب برگشت يصدا با

.شاگردم اومده ان،یخانوم پو دیببخش ـ

: چند بار سر تکان داد و گفت زالل

.هیکالس فوق العاده ا. خوام یعذر م ـ

. شانه اش انداخت يرا رو تارشیگ یمشک يعبه ج. بساطش را جمع کرد. دید یتعجب را در نگاهش م يکرد و هنوز رگه ها دییبا سر تا شهاب

 یخواست حرف. بلند شد دنشیآرش با د. آن طرف تر یشاگردش هم کم. بود ستادهیشهاب هم پشت سرش ا. کاناپه نشسته بود يآرش رو

.کرد یدست شیبزند که زالل پ

.شه یتکرار نم گهید. اشتباه از طرف من بود! خوام یعذر م ان،یپو يدونم آقا یم ـ

شده اش  اهیدر رفت که باز کند نوك انگشت س ي رهیدستش به دستگ. را دنبال کرد یراه خروج یحرف چیه یزالل ب. هنوز در شوك بود آرش

!ستیضد آب ن ملشیاصال حواسش نبود که ر. دیرا د

: دیبا تعجب از آرش پرس شهاب

قدر داغون بود؟ نیبهش ا يگفته بود یچ ـ

.رحم باشد یقدر ب نیشد ا یباورش نم. چشمانش بود يزالل جلو ي دهیه رنجهنوز نگا. نداد یجواب آرش

 کیرا تحمل کرده بود حاال با  زیکه تا االن همه چ یزالل. زالل باشد نیشد ا یباورش نم. مغمومش زل زده بود يآسانسور به چهره  نهیآ در

.شکست یحرف کوچک م

خارج  نگیاز در پارک. شد مانیپش یرفت ول نشیبه سمت ماش. بود دهیرا نشن میاز جان مر یچیدفعه ه نیا. از آسانسور خارج شد نگیپارک در

!گذاشت یرا هم م نشیگذاشت حتما منت ماش یمنت عمو بودنش را م یوقت. عوض نشد مشیاو تصم یشده بود ول دتریباران شد. شد

مغازه، آدامس  بانیسا کی ریز. نشسته بود نیزم يرو یمندرس یآب سبز و یو کاپشن ورزش یبا کاله بافتن يپسر بچه ا. رفت ییسمت پل هوا به

: دیپرس اریاخت یهوا و ب یب. جلو رفت. فروخت یم يموز

؟یکن یم یتنها زندگ ـ

: گرد شده نگاهش کرد و با صداقت کودکانه اش گفت يبا چشم ها پسرك

دونه بخر ثواب  هی. ارمیکار کنم پول داروهاش رو درب دیبا. ضهیخواهرم مر. دونه بخر هیخانوم . بابام مرده. کوچولوم ینه، من و مامانم و آبج ـ

.داره

خودش را  یکیشد  ضیمر یآرزو دارد وقت. او را دارد یزندگ يحس کرد آرزو یاز پسرك سرتر بود ول یلیخ. مارکش نگاه کرد يلباس ها به

.به آب و آتش بزند
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: فتبر لب گ يدو زانو خم شد و با لبخند يرو زالل

شه؟یاگه همش رو بخوام چقدر م ـ

: ذوق زده گفت پسرك

.میشش تومن، شما پنج بده راض شهیبستش م هی ـ

.خوام یرو م يدار یهر چ ـ

: با خنده گفت پسرك

.من االن فقط دو تا بسته دارم ـ

: گذاشت و گفت شیجلو یسه اسکناس ده تومان زالل

؟یکن یم يکار هیبرام  ـ

: اعتنا به حرف زالل مستاصل گفت یب. پول زالل بود ي هیدر آورده بود با دقت مشغول جور کردن بق بیش را از جخرد يپول ها پسرك

.رو بدم شیسخته برام بق ؟يخانوم خرد تر ندار ـ

: گفت يبا لبخند مهربانانه ا زالل

.یکن يکار هیکه برام  یخوام به شرط یرو نم شیبق ـ

: گفت و دیاخم هاش رو در هم کش پسرك

.خوام یخانوم من صدقه نم ـ

.یکن يکار هیخوام برام  یازت م. انداختم یم ابونیخ نیخواستم صدقه بدم تو صندوق صدقات سر هم یاگه م ـ

: با شک به او نگاه کرد و گفت پسرك

؟يچه کار ـ

 بانهینگران غر اینگران رنجش در نگاهش  ایشد دانست نگران زالل با ینم. در کار خودش مانده بود. کرد یطول اتاق را متر م یعصبان آرش

را  شیتوانست ناراحت ینه م. ناراحت شده بود. زالل به منظور گرفته بود ینداشت ول يمنظور. به خاطر خودش گفته بود. گفتنش انیپو يآقا

.ردیتوانست صالح او را در نظر نگ یتحمل کند نه م

: گفت یشهاب عصبان. کرد یز مگزگ شیپاها گریقدر قدم رو رفته بود که د نیا

؟یمونیپش یکه خودتم مثل چ یبهش گفت یخب مگه چ ـ

: گفت دید یخودش م هیتخل يبرا يرا پنجره ا نیکه ا آرش

چطور بغض  يدیند چارهیب يدختره . جشیشد نت نمیبه استادت تذکر بده؟ منِ احمقم هم به حرف تو گوش کردم، ا یاحمق نگفت يمگه تو ـ

کرده بود؟

: گفت. گشاد شد شیچشم ها. دیشهاب باال پر يبروهاا

؟یواقعا بهش گفت ـ
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.تکان داد دییتا يبه نشانه  يکرده بود سر هیآرام تر شده بود و راست و دروغ، خودش را تخل یکه کم آرش

کرد؟ یم هیرفتم تو کالس داشت گر نیواسه هم: شهاب

. بود دهیاش را د هیکرد، شهاب گر ینم هیگر یکس يوقت جلو چیکه ه یزالل. ده بوداشک زاللش را در آور. حرف شهاب گر گرفت نیبا ا آرش

.به درست بودن حرفش شک کرد شتریب

پسرك مانعش  يراه افتاد که صدا ییپل هوا يبه سو. به پسرك زد يلبخند. تفاوت نداشت برخاست يذره ا دهیبا موش آب کش گریکه د زالل

.شد

!خانوم آدامساتون ـ

.دارم تیموز حساس من به ـ

.تونیآبج يبرا دیخب ببر ـ

!ندارم ـ

؟یداداش چ ـ

!اونم ندارم ـ

.به اونا دیخب بد د،یمامان بابا که دار ـ

: زبانش گفت یقلبش فشرده تر شد، قلبش گفت دارم ول زالل

!ندارم ـ

: که به وضوح چهره اش در هم رفته بود گفت پسرك

د؟یرو ندار یشکیه یعنی ـ

حالت . داشت یآرام آرام قدم بر م. کرد یط یکی یکیپله ها را . کرد نلرزد یم یسع یکرد ول یرا حس م یزالل لرزش. آرام تر شد یمک باران

ترق  يصدا. چشمانش گرفت يرا جلو یخال یسیزِد انگل یچییجاسو. شد یم ادیحرفش مدام در ذهنش فر. چشمش بود يآرش جلو يچهره 

!يگریپس از د یکی. شدند يگونه اش جار ياشک ها آرام آرام رو. دیترک ضشبغ. دیرا شن یشگیهم

:دیپرس دیپسرك را که با آن سر و وضع د. در قرار گرفت يجلو یخانم مسن. زنگ را فشرد پسرك

؟يکار دار یبا ک ـ

.انیپو يبا آقا ـ

: کرد و گفت یاخم خانم

؟يکارش دار یچ ـ

: زالل در ذهنش آمد گفت يکه اصرارها پسرك

.فقط به خودش بگم دیبا ـ

:آرش آمد يصدا
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؟يخانوم فرامرز هیک ـ

: در به داخل انداخت و با تته پته گفت يخود را از ال. دینداد تا سخن بگو يبه خانم فرامرز ياجازه ا پسرك

.سالم... س  ـ

.پسرك نشان داد يحرف ها ي هیبق دنیتکان داد و خودش را منتظر شن يسر آرش

.بهتون بدم يزیچ هی دیبا ـ

؟یچ ـ

.دینیخودتون بب دیفقط با ـ

خانم . سوال و جواب به سمتش رفت یب. دیجغله بچه را خارج از توان خود د کیبحث با  ياعصابش خرد بود حوصله  یکه به اندازه کاف آرش

: گرفت و گفت آرش يآورد و جلو رونیب یچییخود سو یکاپشن ورزش بیپسر از ج. را هم به آشپزخانه فرستاد يفرامرز

!ممنون یلیبدم به شما و بگم خ نویگفت ا ـ

: دیمبهوت پرس آرش

گفت ؟ یک ـ

.ممنون یلیگفت بگم خ. اون خانوم جوونه ـ

. حال در دستان خودش بود یول. زالل گرفته بود يبرا. گرفته بود ابانیسر خ لیاتومب شگاهیخودش از صاحب نما. یلیآشنا بود، خ شیبرا چییسو

.زالل را گرفت يفوت کرد و شماره  نفسش را

که  یآب يخواند با صدا یوقفه م یب شیپ قهیدق کیکه از  یآهنگ نوازش اب يصدا. دانست به طرف کجا ینم. رفت یراه م ابانیدر امتداد خ زالل

 یمردم رهگذر به طور خاص. نددیبار یدانه دانه اش هنوز هم م ياشک ها. متن بود یقیموس دیپاش یها به اطراف م نیماش يبا عبور چرخ ها

اتصال را فشار دهد و آهنگ نوازش را که هماهنگ با اشک  يخواست دکمه  یدلش نم. توجه به آن ها به رفتن ادامه داد یب. کردند یمنگاهش 

حال . ام اس بلند شداس  يمداوم صدا قطع شد و صدا قهیباالخره بعد از ده دق. خواهد پشت خط باشد یحاال هر کس که م. بود قطع شود شیها

.مصالح دیو خر یچاه باز کن يها غاتیتبل ایاز طرف اپراتور است  ندیکند و بب زنداشت آن را با

گذشت که در  یچهار ساعت م. ده بود. ساعت را نگاه کرد. دیآرش را د نیتنها ماش. دید اطیآرش را در ح نیماش. انداخت و وارد شد دیکل

 فیآرش تعر يبرا دیایبه خانه ب. توانست چه خوب باشد یروز دانشگاهش که م نیکرد به اول یفکر م. کرد یزد و فکر م یها چرخ م ابانیخ

... یکند ول

!هم شک کرد در درست بودن حرفش او

سالم  یبه آرام. اش را هم قهیشق ينبض رو. دیرا د شینفس نفس زدن ها. دیآرش را در برابرش د يخانه را که باز کرد صورت قرمز شده  در

.ابدیشروع را ب يباعث شد آرش نقطه  نیهم. کرد

؟يآورد فیچه عجب تشر. سالم کیعل ـ
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.همان صبح که دهانش را باز کرده بود بس بود. نزد یانداخت و الم تا کام حرف نییسرش را پا زالل

دلت  ياست؟ مگه بهت نگفتم هر کار دختر به خونه هیساعت ده وقت اومدن  ؟يدیال مصب رو نشن یاون گوش يصدا ؟يدیساعت رو ند ـ

تکرار بشه  گهید يدفعه  هیزالل به خدا قسم اگه ! گرده یساعت شب بر م نیکنه ا یباال چشت ابرو قهر م یبهش بگ ؟یبکن يخواست حق ندار

! یدلت خواست بکن يه هر کارک یستیبفهم تنها ن. یچون برام مهم. گم یبفهم که به خاطر خودت م. رو بذار کنار يباز چهب! دونم با تو یمن م

 نایا یاگ خودت نفهم یحت! دم یاجازه نم ؟يمتوجه شد. ییتنها یدم فکر کن یاجازه نم. يریبگ میدم سر خود تصم یبهت اجازه نم. جام نیمن ا

!به صالحته

بود را با  ختهیخود ر يکه برا یآب وانیقرار گرفت و ل ينهار خور زیآرش پشت م. بود رهیهنوز مسکوت بود و به نوك انگشت شصتش خ زالل

.به سمت اتاقش راه افتاد یلب ریز یقرار داد و با عذر خواه شیرا جلو يآدامس موز يبسته . را باز کرد فشیک پیزالل ز. نفس خورد کی

****

کرد آهنگ با او  یحس م. آهنگ مورد عالقه اش. دنس بود يباتر فال. شناخت یآهنگ را خوب م. در حس فرو رفته بود انویپ يبا صدا همراه

د؟یدارد که به تو بگو یکالم چه کالم یکرد که آهنگ ب یکه به درسا گفته بود تا دو روز مسخره اش م کباری. زند یحرف م

غم  يبه جا. نشست یکه به دلش م ییحرف ها. حرف بود کیتک تک نت ها . شتریکالم دار ب ياز آهنگ ها یحت. دیفهم یم. دیشن یاو م یول

.کرد یآرامش م. نشست یم شیها

به احترام از جا  دنشیبا د. شد یکه با شاگردش از کالس خارج م دید شیشهاب را روبرو. آمد رونیقطع شدن صدا او هم از افکارش ب با

.شده اش یخروس يبا آن صدا. برخاست و سالم داد

د؟یسرما خورد. دییبفرما. سالم خانوم ـ

.وردماومد سرما خ یبارون م روزیپر ـ

: داشت گفت ادیرا در دستان زالل به  چییسو یکه به خوب شهاب

د؟یبود اوردهین نیمگه ماش ـ

.داره يا گهید يتو بارون مزه  يرو ادهیپ یچرا، ول _

: دل گفت در

.مخصوصا اگه دلت گرفته باشه ـ

.کرد دایپر کردن سکوت پ يبرا یحرف یقیپس از دقا زالل. حاکم شد نشانیکه به شهاب نسکافه تعارف کرد، سکوت ب يآمدن خانم فرامرز با

د؟یزن یم انویچند وقته پ يسپهر يآقا ـ

زنم؟ یبد م یلیچطور؟ خ. شهیم یسال زدهیدوازده، س ـ

.دیقشنگ زد یلیخ. دیدار اریاخت ـ

: نکته سنج و شوخ گفت شهاب
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زدم؟ یقبال قشنگ نم یعنی ـ

.بودم دهیرو تا حاال نشن ونانوتیپ یخال يخب من آهنگ ها یالبته، ول ـ

: کرد و گفت يتک خنده ا شهاب

د؟ید یم حیکالم رو ترج یپس صدام بده که آهنگ ب. آها ـ

: و گفت دیآرام خند زالل

د؟یذار یچرا حرف تو دهن من م ـ

.من فقط برداشت هام رو از حرفتون گفتم ـ

.نسکافه اش را مزه مزه کرد گرید یباال انداخت و کم يا شانه

.ندادم يراجع به صداتون نظر. کردم فیزدنتون تعر انویمن فقط از پ ـ

: لبش راند و گفت يگوشه  يو مردانه ا کیلبخند ش شهاب

.ستیفهمم که صدام اصال قابل به نظر دادن ن یطور م نیحرفتون ا نیخب از ا ـ

؟يسپهر يآقا دینیقدر بدب نیچرا ا ـ

.نیهستم نه بدب نیمن واقع ب ـ

: گفت یفیظر ي هیا کناب زالل

.دینیب یرو بد م تیکه واقع دیپس حتما به خودتون شک دار ـ

: گفت طنتیبا ش شهاب

.شما دو پهلوئه يجمله  یمن به کارم مطمئنم ول. اصال ـ

!نقطه آخرش هیبود با  يخبر يساده  يجمله  هیجمله من هم فقط  یتو اعتماد به نفسونتون که اصال شک ندارم ول ـ

.باال انداخت ییابرو شهاب

.بود لشیموبا يصفحه  يرو ایتعجبش به خاطر بودن اسم آر. اتصال را فشرد يکرد و با تعجب دکمه  یعذر خواه ینوازش اب يبا صدا زالل

.سالم ـ

!؟یسالم، خوب ـ

؟یخوب ینیب یتو ما رو نم. میما خوب ـ

.داده بود ادیرا هم که انگار فرزانه به او » ما« ریضم. ور خوشحال ترط نیو هم شهیتر از هم یمیصم. دیرا متفاوت د ایلحن آر زالل

: گفت دیو مف مختصر

.ممنون ـ

!؟يندار يکار گهیدو هفته د يجمعه  نم،یزنگ زدم بب ـ

: کرد گفت یرا حس م يبد يها امیکه ذهنش پ زالل
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؟یچ يبرا ـ

.میتاالر رزرو کرد خیاون تار يبرا ـ

: و گفتهضم کرد  یبه سخت زالل

.گم یم کیتبر ـ

.دیباش دیتو و آرش حتما با د؟یایب دیتون یخب م ـ

: کلمه کلمه گفت زالل

... آر  یندارم ول یمن مشکل. تیتو مجلس عروس. میباش دیحتما با دیآره، آره ما با ـ

: ادامه داد شیشهاب روبرو دنید با

.یاز خودش بپرس دیبا. دونم یاون رو نم ـ

مبل را به وضوح در دستانش  يپارچه ! نداشت شتریپدر که ب کی. پدرش بود یهرچه نباشد مجلس عروس! شد که یدون او نمب. رفت یم دیبا

.اوردیتکه چرم در ب کیفشرد تا حرصش را سر آن  یم

؟يدار یتو مشکل ـ

...مشکل ... من  ـ

: و در قالب خونسردش فرو رفت و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

!نداره یبه من هم ربط. یکن یزندگ یتون یم یکه دوست داشته باش يبا هر دختر. خودته یزندگ. ندارم ینه، من مشکل ـ

اش از ته دلش است؟ چقدر مشکل ندارد؟ یخوشبخت يدارد؟ چقدر آرزو مانیدانست چقدر به حرفش ا ینم

.گمیم کیاز طرف تو هم به فرزانه تبر. خوبه ـ

: گفت ایآر ي هیبه کنا یتوجه چیه یب زالل

کجا؟ یگفت ـ

.ارمیکارت رو براتون م:  ایآر

!او صحبت کرده ينگاه متفاوت شهاب به خود لعنت فرستاد که چرا جلو دنیبا د. داد انیپا ایبه صحبتش با آر دیبا گفتن خوشبخت باش زالل

****

آمدنش به موسسه را  يبود که برنامه  نیبر ا لیه دلدانشگاهش، همه و هم يشاگرد، کالس ها ازدهی. زالل شلوغ تر شده بود يکار ي برنامه

 نییپا یباالخره بعد از کل. استفاده کند انویکرد که بتواند از کالس پ یشهاب هم هماهنگ م يبا برنامه  دیعالوه بر آن همه مشغله با. عوض کند

 یم یجا بگذراند ول نیاز ساعت شش تا هشت شب را ا بهکشنیشد که پنج شنبه ها چهار کالس داشته باشد و شنبه و  نیبر ا میباال زدن تصم و

دانست  ینم. موکول کرد يگریرا به روز د يزیو برنامه ر دیکش ياز سر ناچار یآه. وقت به خانه برگرد ریکند او شب د یدانست آرش قبول نم

.هم برسد گرشید يرا حذف کند که به کارها کی دامک دیبا
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 ییپل هوا يویمخصوصا آن پنجره با و. دوست داشت یاز کالس وسط شتریآن جا را ب. رفت انویب به کالس پشها يآمدن بهرنگ و با اجازه  با

.را

: گفت شهیکه راه افتاد زالل مثل هم یکم. مشکل داشت یاولش کم. بعد نوبت بهرنگ شد. نواخت یآشنا را م بهیاز آهنگ غر کهیت کی

.هیخوبه، عال. بهرنگ ریرو بگ تمیر. خوبه ـ

بهرنگ دست از نواختن  یخودش هم متوجه نشد ول یحت. دیاز دهانش پر یکامال اتفاق. نبود یشگیبهرنگش هم یبود ول یشگیهم زیچ مهه

.نگاهش کرد يبا آن دو چشم خاکستر يا رهیبا نگاه خ. برداشت

. که نبود يعمد. شد یکرد پررو م یهم نم اگر اخم یخودش گفته چرا به آن اخم کند؟ ول دیخواست اخم کند د یم. اش شد یمتوجه سوت زالل

: دیبگو ظینداشت اخم کند و با غ یداد با آن که حق حیترج! کند یحادثه هم که خبر نم. حادثه کیاتفاق بود،  کی

.یهانیک يآقا دیادامه بد ـ

:کنج لبش گفت يدار یبا لبخند معن دیاو را فهم عیضا یکه ماست مال بهرنگ

!چشم ـ

تنگ  رستانشیاسپرت دوران دب پیهمان ت يدلش برا. شده بود یرسم یلیبه نظرش خ. کرد یتق تق م نگیپارک یمانیکف س يرو شیها پاشنه

.گذاشت انتخاب کرد یبعدش را که پا به موسسه م يلباس دفعه . شد

ـخودت : ون آرش گفته بودجا پارك بود؛ چ نیاش تا االن هم یقبل ياز جلسه . عروسکش تنگ شده بود يدلش برا. دیرس نشیماش يجلو

».خودت هم برش گردون ش،یبرد

بد هم  یناراحت بود ول یهنوز هم ته دلش کم. اعالم صلح از طرف آرش بود نشیداشت که مهم تر یزالل هزاران معن يجمله برا کی نیهم

.نگران شود ندیپشت رل بش نامهیکه بدون گواه نیرا داشته باشد و از ا شیهوا ینبود کس

مجاز ممنوع،  ریسرعت باال ممنوع، سبقت غ. داشت يتبصره ا یول یرانندگ ياجازه نامه برا. اجازه نامه بود کیاز  یر جمله هم حاکدو یمعن

و با سرعت مورچه و با  ردیبود که راه صاف را بگ نیکه آزاد بود ا يزیتنها چ. ممنوع، گردش به چپ ممنوع ابانیدر خ یشیهرگونه حرکت نما

.نشود براند تیاذ یها باال باشد که کس شهیکه البته ش کیموز لندب يصدا

.رود یم دیپدرش به خر یعروس يکه برا نیبر ا یبه آرش داد مبن یاس ام اس. بود ادیهم از سرش ز نیکه فکر کرد هم یکم

.اوردیب شانیکارت را برا يزود نیقدر عجله دارد که به ا نیدانست ا ینم. داد صیدر تشخ يرا جلو ایآر نیماش دیکوچه که رس داخل

که آن چنان  نیبا فرض بر ا. خودش برود ياول به خانه  ایدانست اول به آن جا برود  ینم. دیآرش شن يرا که باز کرد صداها را از خانه  در

رش تلفن کرد که به را عوض کرده بود که آ شیتازه لباس ها. خود رفت يندارد اول به خانه  شیبابا نیو همچن شیزن بابا دنید يبرا یشوق

.دیایباال ب

.خود را مرتب کرد و رفت یکم

 چیساکت و بدون ه. کار نداشت نیبه ا يزالل عالقه ا. هم اضافه بود که دوستان و همکارانشان را دعوت کنند يتعداد. بود زیم يها رو کارت

 يرا رو شیکرد و مداوم دست ها یبر لب نگاهش م يفرزانه هم با لبخند. و فرزانه نشسته بود ایآر يصورتش روبرو يدر اجزا یاحساس
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.جز توجه زالل را جلب نکرد یتوجه یبود ول بیعج یحرکتش کم. ردک یشکمش قفل م

هنوز خط . کرد ینم دایاحساس پ نیا يبرا یلیدل چیحاال ه یراجع به او نداشت ول یقبال احساس خوب. نه ای دیایاز او بدش ب دیدانست با ینم زالل

مثل ازدواج . دید یمتفاوت با باورش را در خود م یاحساس یگاه یرا دوست داشت باور داشته باشد ول زهایچ یلیخ. کامل نشده بوداش  يفکر

. ردیبگ یمجلل و آنچنان یحق داشت عروس یحت. حق داشت با هر کس که دلش بخواهد ازدواج کند. او حق داشت دوباره ازدواج کند. پدرش

 يجا شهیچون هم رد،یگ یمادرش را م يکه جا دیتوانست بگو یدانست از چه؟ نم ینم. بود یناراض یته دلش کم یاشت ولها را قبول د نیزالل ا

 یداد ول یحق م ایکال به آر. داشت ازیازدواج کند، چون او هم آدم بود و به طبع ن دیدختر بزرگ دارد نبا دیتوانست بگو ینم. ودب یمادرش خال

.ا را داشت نهاحساس ه نیبه خودش که ا

در  یفرزانه که انگار سع يزد و با تعجب به دست ها ياو هم لبخند. شد یکرد چندشش نم یفرزانه نگاه م یکه دوباره به لبخند مصنوع حاال

.پنهان کردن شکمش داشت نگاه کرد

 !ناحق ها ایحق ها  يجا. ذهنش قرار دهد يرا کجا نیدانست ا ینم یخورد ول یدر ذهنش وول م يزیچ

با دست پر . خودش برگشت يجور خزعبالت به خانه  نیراجع به شرکت و کار و از ا ایآرش و آر ياز دو ساعت گوش دادن به حرف ها بعد

. کارت را دوست داشت. داشت در دستانش بود شیکاغذ دعوت رو کیشده و  يچوب منبت کار کیکه  یکارت عروس کی. هم برگشت

 يانویچرخاند گرند پ یسرش را که به چپ م. رنگش نشست یزرشک يکاناپه  يرو. انتخاب شده بود قهیلس و ییبایز تیخوشگل بود و در نها

توانست از آن  یهنوز هم نم یبود ول دهیشد که آن را خر یم یسال کی بایبا آن که تقر. آن تنگ شده بود يدلش برا. راس بود ریدر ت شیمشک

 یصندل يآن قرار داد و رو يکارت را باال. کرد یم زشیخانم تم نیچون هر روز نسر ودنبخاك گرفته . به سمتش رفت. بکند ياستفاده ا

توانست قشنگ  یدوست داشت م یلیخ. دیگوش نواز را شن یتا قسمت یکم ییصدا. دیکش دهایکل يدستش را ممتد رو. نشست شیکوچک جلو

.بزند يحرفه ا شهابل مث. دنس را بزند يباتر فال. مورد عالقه اش را بزند يآهنگ ها. بزند

.باز شد شیبه رو دیاز ام يبه خاطر آوردن اسم شهاب و مهارتش پنجره ا با

****

در آخر با . ناقابل يپله  ازدهیبعد هم . کرد یشش قدم فاصله را تا راه پله ط. در را بست. برنامه اش را در دستش مچاله کرد يبرگه  زالل،

. با تمام توان زنگ را فشار داد. زد یو هشت م شیقلبش ش. خوشحال بود. آرش قرار گرفت يانه زنگ در خ يدخترانه جلو زیهشت قدم ر

.بار، نه دوبار، ســـــــه بار کینه . دادمقطع فشار 

.نگیز

.ـــنـگیز

.ـــــنـــگیز

: در را باز کرد و گفت آرش

کله سحر؟ يچه خبرته دختر؟ سر آورد ـ
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: نه پرت کرد و گفترا بدون تعارف به داخل خا خودش

.علیک سالم ـ

: خندان گفت آرش

امري داشتید خواهر؟. و برکاته... و رحمته ا ـ

: با شیطنت گفت زالل

تشریف دارند؟. مدیر موسسه هنر اول. با شما که نخیر، با آقاي پویان کار داشتم ـ

.داخل الساعه خدمت می رسند یدیبفرما ـ

: زالل بلند گفت. آرش هم به داخل اتاقی رفت. پشت میز صبحانه قرار گرفت زالل

آرش صبحونه خوردي؟ ـ

: اتاقش آمد يخفه آرش از پشت در بسته  يصدا

.آرش صبحونه نخورده ولی از آقاي پویان خبر ندارم ـ

.آورد رونیب خچالیرا از  ریکره و پن. ختیر يدو فنجان چا زالل

 یساله، انگار نه انگار که س ستیب يمثل پسرها. بود دهیپوش یذغال نیو شلوار ج یسشرت طو ییسو. آشپزخانه قرار گرفت يدر ورود آرش

شده تا  دهیکش يابروها ،یشیم يچشم ها ،یمشک يموها. شد به صورتش رهیخ. هنوز زن نداشت یول کیو  یشد س یم يسالش بود و به زود

کم . نبود يبد بیترک. صورتش بود يدرست مثل زالل، ختم اجزادر وسطش  یبا خط ينازك و چانه ا يلب ها ،یخواندماغ است قه،یشق يرو

 یخواهش م«جز  یآرش، جواب خاص ظیدر جواب تشکر غل. را به دستش داد يزد و فنجان چا يزالل لبخند. نشست یکمش در نظر اول به دل م

.و ساده نداشت که بدهد یخال» .کنم

: مشکوك نگاهش کرد و گفت آرش

؟يقدر مهربون شد نیا یصبح سر یکار داشت یبگو چ ـ

وا؟ ـ

.سر داد يگفت و خنده ا» !ییواال« آرش

: گفت يبا لحن خواهش گونه ا زالل

؟یکن یدرستش م خته؛یساعت کالسام به هم ر ـ

؟یکن ینم میتنظ یسییچرا با ر ـ

: به دستش داد و گفت. درست کرد يلقمه ا زالل

!دونه یکالسام نمعموم رو راجع به ساعت  يارهایمع دهیچون ش ـ

.به جانب نگاهش کرد حق

: ادامه داد. نان شد يرو دنیکره را برداشت و مشغول مال گرید ي بسته
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روز  هیتو  تارهایروز باشن، گ هیها تو  ولنیو. ولنیچهار تا و تار،یهفت تا گ. تا شاگرد دارم ازدهیسرجمع . دانشگامه يکالسا يبرگه برنامه  نیا ـ

تازه . شهاب تداخل داشته باشه يبا کالسا دیساعت کالسامم نبا. رو خر کش کنم ولنیهم و تارمویهردفعه هم گ ستمیمجبور ن يجور نیا. بهتره

.خوام باهاش کالس بردارم یم ریهم در نظر بگ یوقت هی

.دهد يشتریب حید توضدا حیترج! عالمت تعجب شده هیحس کرد صورت آرش شب. را بردارد رینان بلند کرد تا قالب پن يرا از رو سرش

. کالس ندارن کالسام رو اون جا ببرم يسپهر يکه آقا ییخوام وقتا یرو دوست دارم؛ م انویآخه من کالسِ پ ـ

: مکث ادامه داد یکم با

!حداالمکان ـ

: دوم را هم از زالل گرفت و گفت يلقمه  آرش

؟يریبا شهاب بگ يخوا یم ییچه کالسا ـ

.انویفقط پ ـ

؟يکالس دار ییچه روزا ـ

.ستیمعلوم ن ـ

.پرسم یخب من امروز ازش م ـ

: تند گفت زالل

خوبه؟. کنم یهماهنگ م امیم ازدهیده،  يخودم طرفا. رمیخوام باهاش کالس بگ یمن هنوز بهش نگفتم م. نه، نه ـ

 يلبش هم لبخند يگوشه . خود گذاشتلقمه را در دهان . کرد یدست شیزالل پ. گرفتن لقمه جلو برد يگفت و دستش را برا يباشه ا آرش

.ژکوند جا داد

.رفت به سمت در. بلند کرد یخداحافظ يدستش را به نشانه . گفت يلب پدر سوخته ا ریز. پشتش را کرد آرش

: از آن که در را ببندد زالل گفت قبل

.نره ادتیکمربند . مراقب خودت باش ـ

!رفتن نییاز پله ها بود تا پا دنیجه هیشب شتریرفتنش که ب نییپا يو بعد هم صدا دیرسدر به گوش زالل  يبعد صدا يا هیزد و ثان یچشمک

مشغول در آوردن . صبحانه افزود زیعسل و مربا را هم به مخلفات م. آورد رونیرا ب ریش يبطر. صبحانه اش پرداخت يآسوده به ادامه  یالیخ با

پا  ياش را رو یحتما گوش. بود یخال. دیهاش دست کش بیج يرو. اس ام اس بود زنگ هیشب. دیشن یکیت يبود که صدا ریپن یدست شیته پ

 يآرش در طبقه  يخانه  يبه آشپزخانه  نییپا يکوچک زنگ اس ام اس از اتاق او در طبقه  کیت يمگر ممکن بود صدا یول اشته،جا گذ یتخت

باال برسد؟

!اش را جا گذاشته بود یآرش گوش. اده اش را گرفتشناخت جواب معادله س یکه خوب م یبه صدا در آمدن آهنگ با

مردد . انداختن داشت سیانگار طرف فقط قصد م. صدا قطع شد. رفت رجهیآرش بود، ش N98 یکنارش گوش یعسل زیم يکه رو یطرف مبل به

که  ییکرده و از دخترها یار مکه قبال آن جا ک يسحر از دختر يبعد از حرف ها. که احاطش کرده بود یو حس فضول شیاصول اخالق نیبود ب
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.شد یحاصل نم یکار جز با فضول نیکند و ا یرا بازشناس شیدارد دوباره عمو ازیرا داشت که ن نیحس ا ند،خارج دور و برش بود

 يد و پوشه را دور ز یشخص میو حر یاصول اخالق بایتقر طیشرا نیبا ا. دیبه خود آرش هم بگو. نکند یقضاوت چیه. خودش قول داد بخواند به

.عکس مقابلش بود کیاسم و  کی. کال ها را باز کرد سیم

صفحه  يکه رو یاسم. آشنا بود شیتا حاال برا ییبه اندازه از اول راهنما. تر آشنا بود یهم بس یاز بس. طور نیعکس هم هم. آشنا بود یبس اسم

!دست در ولنیاز ترانه و یبا عکس. بود» ترانه«کرد  یم ییآرش خودنما یگوش ي

.و قضاوت، بدون توجه به قولش با خود يریگ جهیکرد به هزاران نت شروع

فوت  رونیبه ب یمتن عاشقانه به آسودگ کی دنینفس را از ند. را باز کرد امیپ. هم شده بود کیتحر شتریب چ،یاش ارضا که نشده بود ه یفضول

.قرار عاشقانه است کیمتن  نیا دیشا. دیرس یجالب زیذهنش به چ. مکث کرد یکم. ساعت در کالس امروز ترانه بود رییتغ کیفقط . کرد

 ییزهایاز زبان سحر چ یوقت. سردرگم بود! دانست یکند؟ نم يخوشحال باشد؟ بخندد؟ ناراحت شود؟ حسود! ستیدانست حسش چ ینم

 نیحق ا یداشت ول زهیغر. داشت ازین. بودپسر . او جوان بود. داد یم طنتیبه آرش حق ش. دانست یحسش را م. بود سردرگم نشده بود دهیشن

!ترا با ترانه نداش طنتیش

دوست او  نیبهتر يکه دوازده سال از او بزرگ تر بود و عمو انیاش، آرش پو یقیهفت ساله اش بود حاال با استاد موس یمیکه دوست صم ترانه

»؟یچ يبرا«: بود نیشد ا یم ادیکه به شدت در ذهن زالل فر یسوال ؟یچ يهم بود، دوست بود؟ برا زین

توانست  یپس نم. خانه باز نکرده بود نیرا به ا يدختر چیه يبود پا ششیکه زالل پ یچند وقت نیدر ا. دله نبود. پست نبود. خوب بود آرش

.او باشد ریتقص

سال اول  یدر زبان فارس ییامال غلط کیآن هم به خاطر . اش نوزده و نود و نه صدم بود یمعدل درس نیبود که کم تر يهم همان دختر ترانه

چند  يبرا یاز داشتن دوست پسر حت شهیکه هم يهمان ترانه ا. خواند یم یدر دانشگاه تهران دندان پزشک 267 يهمان که با رتبه . رستانیدب

.توانست مقصر باشد ینداشت هم نم یطنتیش چیکرد و ه یم يمفرح هم دور ي قهیدق

!را) end now(بعد هم اند نو . را فشار داد تیلیکنترل و آلت و د. داد یم یدر پ یپ يها يارورها. هنگ کرده بود ذهنش

قالب . گرم بود. پر از آب کرد. عکس اسکلت بود و لبه اش لب پر شده بود را برداشت کی شیکه رو یبزرگ سفال وانیل. طرف آشپزخانه رفت

قطعه خرد شده را به  کیچهار قطعه درسته و . ها را خرد کرد خی. سوختند یمقالب ک ينوك انگشتانش از سرد. دیکش رونیب زریرا از فر خی

لب پر شده با  یاسکلت یسفال وانیدر ل دیانگار با. ستادیذهنش از تالطم باز ا. دینفس سر کش کی. همش زد قهیپنج دق. کرد فهآب گرمش اضا

مطمئن  یتا وقت«: هشدار ساده بدهد کیزد تا ذهنش آرام شود و  یهم م قهیقطعه خرد شده، آب گرمش را پنج دق کیو  خیچهار قطعه کامل 

.قرار دهد شیدر انتها دیو لطفا را هم با تاک» .کنن ییداستان سرا ،یستین

بوق دوم هنوز در گوشش  يصدا. آرش به ترانه زنگ زد یداشت با گوش یشیدر مثبت اند یکه سع یبا ذهن. دیکش یاز سر آسودگ ینفس

: دیچینازدار ترانه در گوشش پ یتا قسمت یکم يصدا بود که دهیچینپ

جانم؟ ـ

.شدیاندیداشت مثبت ب یهنوز هم سع یول دیسوت کش مخش
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!سالم ترانه، زاللم ـ

.ترانه کامال مشهود بود يصدا لرزش

؟یخوب ،یسالم زالل ـ

 یرو بهش م شیگوش ازدهی يالبته من طرفا! بزناون جا زنگ . موسسه است يدار شیرو جا گذاشته، اگه کار شیخواستم بگم آرش گوش یم ـ

.رسونم

.داد یم صیتشخ یترانه به خوب يرا در صدا اضطراب

... خواستم باهاش . خواستم کالسم رو عقب بندازم یم. ممنون ـ

.رفع و رجوع کرد عیسر

!باهاشون هماهنگ کنم ـ

اش نشخوار کند  لهیتوانست در مخ ینم یول. کند لبخند زد یم حیرا توج که ترانه مثل گربه دزده حساب کار دستش آمده و کارش نیبه ا زالل

!عاقل هم عاشق شده است يکه ترانه 

و  یخی نیشلوار ج ک،ینا یو صورت دیسف يها یکتان. رسمی و خانم مآبانه خبري نبود پیاز آن ت. چک کرد نهیبار خودش را در آ نیآخر يبرا

 یعروسک فیآرش را در ک یگوش. صورتش داشت يهم رو یتیال شیآرا. سر نشسته بود يل روکه خوش مد يدیو شال سف یبافت طوس کی

.کمربندش را بست و با سرعت مجاز به حرکت در آمد. خواست درها را باز کند... از آقا ماشاا. نشیانداخت و رفت به سمت ماش دشیجد

اش  نهیخواندنش هم زم يصدا. در کالسش را باز گذاشته بود شهیمثل هم شهاب باز هم. به سالن انداخت ینگاه. آمد یدر سالن م انویپ يصدا

 یبم يصدا. داد اعتراف کرد که خوب است یتر گوش م قیدفعه که دق نیا یبه کار بده بود ول شیرا برا ستیبدك ن يقبل رتبه  يدفعه . بود

.کرد یرا مردانه تر و با ابهت تر م شیآن صدا شداشت که خ

رفت و  دهیبه سمت ش. سالم کرد. اسمش را به خاطر نداشت، آن جا نشسته بودند یبود ول دهیسحر د یکه که او را در عروس يگریو فرد د کاوه

.ندیرا بب انیپو يخواهد آقا یگفت که م یاحوال پرس یبعد از کم

و  ستادیناچارا ا. آمد رونیهمراه او ببود  ییبایشاگردش هم که دختر جوان به نسبت ز. آمد رونیرفت که شهاب ب یسمت در اتاق آرش م به

.سالم کرد

داشت و آن  يدرشت تر يچهار خانه  شیها نیکه آست یو مشک دیو سف یآب يچهارخانه  راهنیپ. اسپرت تر یکم. او هم عوض شده بود پیت

او . بود دهیچیرا مد روز دور گردنش پ یشالو  نیبا شلوار ج. گذاشت یم شیرا به نما شیآرنج باال داده بود و ساعت مارك اومگا یکیها را تا نزد

!نشست یاول به دل م نگاههم در 

.دیشهاب را شن يبه سمت در اتاق آرش برداشت که صدا گرید یباال انداخت و قدم يا شنه

د؟یایبا من نم. رمیبچه ها من کار دارم، دارم م ـ

: تند به عقب برگشت و گفت زالل

؟يسپهر يآقا ـ
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.اش بود رهیت يقهوه ا ياکشن چشم ها يتعجب، ر. برگشت نهیبا طمان شهاب

بله؟ ـ

:را صاف کرد و گفت شیصدا زالل

د؟یکن یهنرجو قبول م نمیخواستم بب یم ـ

:خواسته است با او برود گفت یزالل نم دیکه فهم نیمکث کرد و بعد از ا یکم شهاب

چه طور؟. ندارم یمشکل. بله ـ

.اهاتونخواستم کالس داشته باشم ب یم ـ

.دندیشهاب باال پر يابروها جفت

؟یکالس چ ـ

:زد و گفت یلبخند آرام زالل

.انویپ ـ

نشسته  شیکه شهاب رو یمبل يآرش برود قبول کرد و روبرو شیکه قرار بود به پ نیتوجه به ا یزالل ب. ندیکرد به زالل که بنش ياشاره ا شهاب

.بود، نشست

: ت و گفتچشمانش برداش يرا از رو نکشیع شهاب

.دیقدر کارم رو قبول داشته باش نیکردم ا یفکر نم ـ

.دیشما باور نکرد د،ینواز یم بایمن که گفتم ز ـ

.روشن فکرهاست هیشب شتریاش ب افهیق نکیبدون ع دیرس جهینت نیزالل باز به ا. کرد يتبسم مردانه ا شهاب

طش؟یو شرا ـ

.میکن شتریتعداد جلسات رو ب میتون یم ،يریادگی يبرا دیداشته باش يعجله اجلسه است اما اگر  کی يبه طور معمول هفته ا ـ

. شمیاگر امکانش باشه ممنون م ـ

:دیزالل را پاسخگو شد و در آخر پرس گرید يتوافق تکان داد و سوال ها يبه نشانه  يسر شهاب

د؟یامروز کالس دار ـ

.نه امروز آزادم ـ

.میکالس رو امروز برگزار کن يجلسه  نیاول میتون یم دیاگه موافق باش ـ

.دیخند یم شیبود اما چشم ها يجد صورتش

.دیانصراف بد دیبتون دیشد مونیکه اگر پش ـ

: حق به جانب گفت زالل

.کنم یقبول نم میاستاد يرو برا یها کس یآسون نیمن به ا ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 98

: لب و پچ پچ گونه گفت ریز شهاب

!شده بتونینص يپس افتخار ـ

.دیلبش را د يگوشه  یو لبخند از خود راض دیرا شن حرفش زالل

شهاب جلوي در ایستاد و . شهاب باز ماند یشگیدر کالس طبق عادت هم. هماهنگ کرد، راه افتاد دهیبه دنبال شهاب که کالس را با ش. نزد یحرف

شهاب روي صندلی . تکان داد يزالل سر. دیکش ونریب شیرا برا انویکوتاه پشت پ هیپا یصندل. با دست به زالل اشاره کرد که اول وارد شود

.نشست شمقابل

نداره؟ یکنم، مشکل یدوباره تکرار م دیهنرجو هست هیکه االن شما  نیا طیمن با شرا یول دیرو خودتون اطالع دار یقیهنر و موس ي هیاصول اول ـ

!نه، هر چه کامل تر، بهتر ـ

.يشد استاد سپهر. شد يجد شهاب

.هست یقیکه هنر اول، موس میدار بایز يهنرها ينر تو شاخه ما هفت تا ه ـ

.شیگفته ها دیرس انیبه پا قهیو پنج دق ستیباالخره بعد از ب. انویپ يها هیاز کالو ،یپدال يو ساز ها انویاز پ ،یقیاز موس. دیگفت و زالل شن شهاب

خانم . تلفن زنگ خورد. هم زیشهاب ن. کاناپه نشست يرو. شدندتشکر کرد و به همراه هم خارج . مشتاق تر و عالقمند تر شده بود زالل

.موجود در فضا بود يتنها صدا يخانم فرامرز يها ییو دمپا دهیآرام ش يصدا. تعارفشان کرد کینسکافه با ک يفرامرز

.دییهنر اول بفرما يموسسه : دهیش

- ...

.دارند فیتشر انیپو يبله آقا -

- ...

کار داره؟باهاشون  یبگم چه کس -

- ...

.کنم یچند لحظه، االن وصل م -

: قرمز رنگ را فشرد و گفت يدکمه  دهیش

وصل کنم؟. باهاتون کار دارن. خانوم راد پشت خط هستند انیپو يآقا ـ

- ...

.بله، چشم -

.مقابلش شد يدفترچه  يرو یسرگرم نوشتن خطوط. را گذاشت یاتصال را زد و گوش ي دکمه

چند بار در دل زمزمه . خاطر ترانه مجبور شده به موسسه زنگ بزند نیحتما به هم. آرش را به دستش نرسانده یهنوز گوشآمد  ادشی زالل

: کرد

!و ترانه راد انیآرش پو ـ
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. کرد یشهاب خداحافظ. زد و فنجانش را به لب برد يافکارش پوزخند به

: گفت زالل

!من سر حرفم هستم ـ

: گفت ینیبرداشت و در دست گرفت و با لبخند دل نش شیها چشم يرا از رو نکشیع شهاب

!روز خوش. طور نیمنم هم ـ

: گفت دهیگذاشت و رو به ش زیم يشده را رو یفنجان خال زالل

ششون؟یندارن برم پ يکار انیپو ياگه آقا ینیبب شهیجان م دهیش ـ

.مالقات را هماهنگ کرد نیقرار ا ،یتکان داد و با تلفن يسر دهیش

شنبه ها و . آماده بود شیکالس ها يبرنامه . جوابش را داد راتریآرش هم گرم تر و گ. به آرش گرم سالم کرد. سمت اتاق آرش حرکت کرد هب

: دیپرس. دیبه باال پر شیابروها. فقط هفت شب تا هشت بود شیسه شنبه ها. سه شنبه ها و پنج شنبه ها کالس داشت

ست؟ین ریساعت هفت تا هشت د ـ

.میر یبا هم م. خودم موسسه ام ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا زالل

.شم یممنون م یهم بهش اضافه کن انویاگه دو جلسه در هفته کالس پ ـ

.ستین ادیز ـ

.نداره یشهاب مشکل ـ

: زالل مصر گفت. باز هم متعجب و مشکوك نگاهش کرد آرش

.خودش گفت ـ

: زالل بلند شد برود که آرش دلسوزانه گفت. نه چندان از ته دل گفت »يباشه ا« آرش

!تند هم نرو. کمربندتم ببند. مراقب خودت باش ـ

: هنوز دو قدم برنداشته بود که به سمتش آرش برگشت و گفت. گفت »یچشم«از ته دل  يهمراه با لبخند زالل

!یراست ـ

.زیم يگذاشت روآورد و  رونیب فشیآرش را از ک یزالل، گوش. پرسشگرانه نگاهش کرد آرش

.ارمیگفتم برات ب. خونه جا مونده بود ـ

 صالیهوا و با است یو ب دیچرخ دشیسف یصورت کینا يپاشنه ها يرو. اوردیطاقت ن یزالل برگشت که برود ول. کرد و لبخند زد يتشکر آرش

: گفت

ه؟یرابطت با ترانه چ ـ

: دیمبهوت پرس آرش
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؟یچــــ ـ

: گفتپا و آن پا کرد و  نیا زالل

؟يبا ترانه دار يخوام بدونم چه رابطه ا یم یدخالت کنم ول تیخوام تو زندگ ینم ـ

.يشاگرد و استاد ـ

!گـــــه؟ید ـ

؟یچ گهید ـ

داشته باشه، پس لطفا خودت بگو  شیاستاد عکس شاگردش رو تو گوش هیفکر نکنم . ترانه زنگ زد يرو جا گذاشته بود تیامروز که گوش ـ

.یچ گهید

!برات مهمه؟ یچ يراب ـ

!نباشه؟ ـ

: انکار گفت یبار ب نیباال انداخت و ا يشانه ا آرش

.بشناسمس شتریدوست دارم ب ـ

.دیچپ زالل باال پر ي ابرو

به عنوان؟ ـ

.ندهیهمسر آ ـ

:دیهنوز هضم نکرده بود که آرش پرس زالل

؟يدار یمشکل ـ

 رهیآرش خ ينگران شده  يبه چهره  یکم. را بفهمد شانیها را چفت و بست کند و معنتوانست آن  ینم. بود ختهیدر ذهنش به هم ر زیچ همه

شکل  شیلب ها يرو ياز چه قرار است لبخند هیبرد که قض یدهد و پ زیرا از هم تم لیو توانست مسا دیکه تالطم افکارش خواب یکم. شد

 يو دو تا دندان که سهل است، جا یاز همان خنده ها که س. شد لیاز ته دلش تبد يشد و به خنده ا یوسعتش افزوده م هگرفت که کم کم ب

.دهانش گذاشت يتر، دستش را رو واشیگفت  یبا اشاره آرش که م. بود دیدندان عقلش و زبان کوچکش هم در د یخال

.راند یبه زبان م مهینصفه و نکه در ذهنش بود را  ییشده بود جمله ها جییته تینها یزالل که ب. زالل به خنده افتاد يهم از خنده  آرش

.یداماد بش...  شهیباورم نم... با ترانه ... ازدواج  يخوا یم یعنی ،يوا ـ

گونه اش را . زالل سرخوشانه جلو رفت و دستانش را دور گردن آرش حلقه کرد. دیایقدر به وجد ب نیکرد که زالل ا یفکرش را هم نم آرش

:و گفت دیبوس

؟ هینظر ترانه چ ـ

.وم، اونم فعال در حال شناختن منهاو ـ

.گه یجانم نم یبه هر کس يطور نیفکر کنم کار از شناختن گذشته چون ترانه هم ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 101

 یکه نم یو جانانه به وسعت بناگوش زد و در حال قیعم يلبخند. پوزخند نزد گریو ترانه راد را زمزمه کرد د انیدفعه که اسم آرش پو نیا

.چهره اش پاك کند به سالن رفت يتوانست اثر خنده را از رو

 يشده از خوابش، رو نیدوباره سرِ سنگ. در گوشش بود و چشمانش را بسته بود يهندزفر. انتظار فرودگاه نشسته بود يها یصندل يرو زالل

 يبا صدا. قهیوپنج دق ستیدو و ب. باز کرد و به ساعت گرد و بزرگ سالن نگاه کرد لیشد و چشمانش را دو م ارتریهش یکم. آرش افتاد يشانه 

: دیپرس يحوصله ا یو ب يدخواب آلو

ومد؟ین ـ

: مهربانانه نگاهش کرد و گفت آرش

!کنم یم دارتیبخواب ب يخوا یم. نه هنوز ـ

: با حرص گفت زالل

!باشم؟ اَه، خسته شدم شیجا بخوابه که من دوم نیتونه ا یم یمگه کس ـ

بر دوشش  ایکه فرزانه و آر ياجبار ي فهیخواست از آن وظ یتنها دلش م. نگرند یبه او چطور م هیقشده بود که فکر کند ب نیمانع از ا یخستگ

.گذاشته بود خالص شود

پرواز «: اطالعات پرواز آمد که فیظر يصدا. زالل دوباره چشمانش را بست. شانه خودش يدستش را پشت زالل گذاشت و سرش را رو آرش

».نشست نیتهران به زماز استکهلم به مقصد  229شماره 

.دیرا شن ایآر يصدا

.شو داریباالخره اومدن، زالل ب ـ

: لب گفت ریداد و ز یبدنش را کش و قوس. صاف نشست یصندل يتکان خورد و رو شیرخوت از جا با

. کنن یآدم رو آالخون واالخون م يطور نیا انیم یکه وقت انین اهیخوام صد سال س یم ـ

 یرا محکم گرفته بود؛ انگار م ایفرزانه دست آر. شالش زد ریز یاعتنا کم یب. بود ختهیبه هم ر یحساب شیموها. اندآرش را بهش برگرد کت

خواهر شوهرش خوب در  يخواست جلو یحتما م. بود دهیبه خودش رس یحساب. بودش دهیقدر سفت چسب نیخواستند شوهرش را بدزدند که ا

!دیآ

توانست  ینم گریزالل که د غ،یکردند اما در یمسافران جستجو م نیبا چشم در ب ایهنوز آرش و آر. زد يا نهایموذ يافکار خنده ا نیاز ا زالل

.داد هیکرد و به او تک لیتوجه به زمان و مکان تمام وزنش را به آرش تحم یب ستدیسرپا با

: گفت فرزانه

.کنن یملت نگات م سا،یقشنگ وا. زمیزالل جان، زشته عز ـ

: از پشت در آغوش گرفت و گفتاو را  آرش

. راحت باشه دیاشکال نداره، خسته است زالل، بذار ـ

. دینگفت و سفت تر دست شوهرش را چسب يزیچ گرید فرزانه
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. آرش برداشت ياش را از رو هیبه زور تک. دید یقدر خسته بود که همه جا را تار م نیا. چشمانش را باز کرد ایگفتن آر» اوناهاش«  يصدا با

. شد حرکت کردند یخارج م تیکه از گ يدست در دست آرش به سمت پسر

. کم شود دشید يتار یتا کم دیچشمانش را مال. شد رهیکرد خ یم یسالم و احوالپرس عیضا يبود و با لهجه ا ایکه در آغوش آر یپسرک به

کوچک  یچمدان. بود دهیپوش یآب راهنیو پ یآب نیبا ج یاسپرت دیکت سف. ورزشکارانه داشت یکلیقدش بلند بود و ه. دید یپسرك را بهتر م

. در هم بر هم بود یداشت که کم ییخرما يموها. تر بهش بود کیشد که حاال در بغل آرش و نزد رهیاش خ افهیبه ق. بودهم در دستانش 

برجسته همه  یکم يو لب ها یعمل یند و دماغبل يو مژه ها يا لهیت يچشمان قهوه ا. بود شیشده رو زیو باال تم ریز يکه دو ابرو يبلند یشانیپ

زالل  يو در آخر تک پسر عمه  انیپو ایآرش و آر يو خواهرزاده  انیبه نام آرتا پاك، فرزند بابک پاك و آرزو پو یبا هم شده بود شخص

!انیپو

فرمان داد  دیه آرتا دستش را عقب کشک نیقدر خواب بود که ذهنش پس از ا نیا. شد رهیزالل به دست دراز شده اش خ. ستادیزالل ا يجلو

زالل  فیظر يدستش را دوباره جلو آورد و دست ها. گذاشت شیدستش را به نما کیصاف و  يدندان ها. زد يآرتا لبخند. دستش را جلو ببرد

: را تکان داد و گفت شیلب ها یسخت بهزالل . را فشرد

.سالم ـ

: جوابش را گفت ییبا خوشرو آرتا

.دیموند داریموقع شب ب نیتا ا دیببخش ،ییداسالم دختر  ـ

: پف کرده بود باز نگه داشت و گفت یخواب یچشمانش را که از ب یبه سخت زالل

.کنم یخواهش م ـ

پسر  يآن هم جلو. کرد یحفظ آبرو م دیکه با فیح یکرد؛ ول یهر چه فحش بلد بود نثارش م» .کنم یخواهش م« نیا يخواست به جا یم دلش

.بودش دهیتا االن ند شیکه از چهارده سال پ يعمه ا

توجه  یب. آن ها بگذراند يقرار بود آرتا شب را در خانه . گرفت يآرش جا نیعقب ماش یصندل يرو. زد و به راهش ادامه داد یتصنع يلبخند

: گفت یمآرتا بود که  يصدا دیکه شن يزیچ نیشد و آخر نیچشمانش سنگ. پهن شد نیعقب ماش یصندل يبه آن ها رو

.انیبا پرواز پس فردا شب م نایمامان ا ـ

دوباره که باز . آسوده چشمانش را بست یالیآرش با خ يچهره  دنیبا د. در فضا بود یکه حس کرد حس معلق يزیتنها چ. را باز کرد چشمانش

.کرد یاعالم مصبح را  ي قهیهم ده و پنج دق لشیساعت موبا. دیکش یبه درون اتاقش سرك م یکرد آفتاب کم جان

نمی دانست چطور با آن شلوار تنگ . داشت نیهنوز شلوار ج. صداي شکمش در آمده بود. و قوسی به بدنش داد و پتو را به کنار زد کش

 شیهمان بلوز آستین بلندي بود که دیشب زیر مانتو. ناخوداگاه به بلوزش نگاه کرد. مانتویش روي صندلی میز تحریر آویزان بود. خوابیده

.از نظر آستین مشکلی نداشت ولی آن یقه ي قایقی باز و گشاد را نمی دانست کجاي دلش جا بدهد. پوشیده بود

میز صبحانه ي خالی . به نسرین خانم سالم کوتاهی کرد. هنوز فکرش درگیر بود. را شست و لپ لپ کنان به سمت آشپزخانه رفت صورتش

: دید لبخندي ملیح زد وگفتنسرین خانم که نگاهش را . زیادي در ذوقش زد
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.آقا آرش گفتن هر وقت بیدار شدي بري باال اون جا صبحونه بخوري ـ

یقه اش روي دست راستش . موهایش نامرتب بود. جلوي آینه ایستاد. به سمت اتاقش رفت. با حرص دمپایی هایش را به زمین می کوبید زالل

لباسش را . با حرص نفسش را بیرون داد. اش و حتی بند قرمز لباس زیرش در دید بودشانه ي سفیدش و محدوده ي باالي سینه . افتاده بود

شلوار کوتاه مشکی اي که تا وسط ساق . شرت صورتی که کمی رنگ و رویش رفته بود ییدو بنده اي پوشید و رویش سو مشکیتاپ . عوض کرد

را شانه اي زد و نصفش را با کلیپس بست و نصفش را روي شانه موهایش . صندل هاي مشکی رو فرشیش را هم پا زد. پایش بود هم پوشید

.را با آینه تمام کرد شکمی ریمل و برق لب کار. هایش ریخت

باالخره دل را به دریا . از صحنه اي که آرش و آرتا دیشب دیده بودند خجالت می کشید. چند نفس عمیق کشید. در آپارتمان آرش ایستاد جلوي

.و پرروتر از این حرف ها بود که به روي خود بیاوردا. زد و زنگ را فشرد

.به روي زالل لبخندي پاشید و سالم کرد. در را باز کرد آرتا

: گرم گفت زالل

سالم، مهمون نمی خواید؟ ـ

.یدیبفرما. شما که خودتون صاحب خونه اید ـ

.ندي گفتزالل سالم بل. روي کاناپه لمیده بود و فنجان چایش را مزه مزه می کرد آرش

: با خنده گفت آرش

باالخره بیدار شدي؟. علیک سالم خرس خوش خواب ـ

. زالل خنده اي سرخوشانه تحویلش داد و به سمت میز صبحانه رفت. ساعت روي دیوار که ده و چهل دقیقه را نشان می داد اشاره اي کرد به

: ش به سمت زالل برگشت و گفتآر. آرش و آرتا مشغول بحث سر کار بودند و زالل مشغول لقمه گرفتن

.دیشب از کت و کول افتادم. چقدر می خوري زالل؟ چاق شدي ـ

: لبخند تشکر آمیزي زد ولی طلبکارانه گفت زالل

!خب بیدارم می کردي ـ

: اد و گفتآرتا خودش را دخالت د. لبخندي زد و هیچی نگفت. با فرشته ها مو نمی زد. یاد چهره ي معصوم زالل در خواب افتاد آرش

.من گفتم بهش ولی گفت گناه داره، بذار بخوابه ـ

: آرش لبخندي زد و گفت. مهربانانه بهش زل زد زالل

.امروز کالس داري، نمی خواي بري؟ دیرت میشه ـ

ساعات کالسام چنده؟: زالل

.یه دوازده تا یک کالس داري، یه شیش تا هفت ـ

.برسم خونه جنازم. باید کتاب فروشی هم برم. دو تا چهارم دانشگاه کالس دارم. واي ـ

مجبور بودي با شهاب کالس بگیري که حاال توش بمونی؟ ـ
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:با یادآوري این موضوع لبخندي زد و گفت زالل

!خودم کردم که لعنت بر خودم باد ـ

: ي دیگري برداشت و گفت لقمه

تو چرا نمی ري سر کار؟ ـ

.من مهمون دارم: آرش

!چون مدیري واسه خودت مرخصی با حقوق رد می کنی واسه من نه. ، اگه این طوریه که منم مهمون دارما، ا، ا: زالل

.می خواستی تو موسسه هم برادرزادم می موندي تا برات مرخصی رد می کردم: آرش

یعنی چی؟: آرتا

.تو موسسه به هیچکس نگفته من عموشم. خانوم ادا اطوار در میاره واسه من ـ

ی؟واسه چ ـ

.آرتا به زالل خیره شد و منتظر جواب سوالش شد. شانه اي باال انداخت آرش

.کنم یواسه این که نگن چون برادرزاده ي آرشم اون جا کار م: زالل

: لبخند موذیانه اي زد و گفت آرتا

نخواستی تواناییت زیر سوال بره؟ ـ

.آرتا خندید. ادتکان د یدیسري به نشانه ي تا. لقمه اي در دهانش گذاشت زالل

خالی بسنده کرد ولی آرش نصیحت هاي پدرانه اش را شروع » خداحافظ«آرتا به گفتن . از هر دو خداحافظی کرد. صبحانه اش را تمام کرد زالل

.کرد

ه چیزي بخور گرسنه قراره با آریا بریم بیرون، باشه؟ ناهارم تو دانشگاه ی. ساعت هفت هم زود میاي خونه. کمربندتم می بندي. تند نمی ري ـ

.نمونی

: لبخندي زد و گفت زالل

.اوکی ـ

: در را کامل نبسته بود که صداي آرتا را شنید هنوز

زالل چرا این جا زندگی می کنه؟ ـ

****

. در را کمی باز نگه داشت تا صدایشان را بشنود زالل

.بهش هست این طوري بیشتر حواسم. من دوست دارم زالل پیش خودم زندگی کنه: آرش

بیشتر از پدرش؟ ـ
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.آریا زیاد توجهی نداره بهش. آره ـ

.حتما وقت نداره ـ

: پوزخندي زد و گفت آرش

.وقت داره، فقط براي زالل وقت نداره ـ

چرا؟ ـ

. می خواستش نه آریا یضحنه . ناخواسته بود. اون موقع ها تو ده یازده ماهه بودي که زالل به دنیا اومد. نمی خواد به عنوان دخترش قبولش کنه ـ

به هیچکی نمی گفت چی تو . خیلی سختی کشید ولی دم نزد. مامان پري بزرگش کرد. خیلی سعی کرده بودند بندازنش ولی نشد. نخواستنش

یاز داره یکی به تو موسسه دیدم هوادار داره ولی بازم ن. یه خانوم عاقل و بالغ که پسرا براش سر و دست می شکنن. شد اینی که االن شده. دلشه

که کمتر . بهترین راهش این بود که یه عموي خوب باشم. نه می تونستم پدرش باشم نه مادرش. اسم پدر بهش محبت کنه، یکی هم به اسم مادر

.کنه تنهاییاحساس 

یره ي در را از دستانش به آرامی دستگ. دیگر نمی خواست بشنود چقدر زندگی اش ترحم برانگیز است. اشک را روي گونه اش حس کرد گرمی

.جمله ها در ذهنش فریاد می شد. آمد ینیمثل دزدها آرام از پله ها پا. صندل هایش را در آورد. بیرون آورد

».خواد به عنوان دخترش قبولش کنه نمی«

».بود ناخواسته«

».می خواستش نه آریا یضح نه«

».نخواستنش«

نذاشت اشک ریمل هایش را . یاد حرف هایی که به آرتا می زد افتاد. بوقی زد. دست تکان دادآرش از پنجره ي باال برایش . فرمان نشست پشت

صداي نکره . بیشتر عذاب می کشید تا شاد شود. سی دي هاي آهنگ شاد را در آورد. نمی خواست حال و هوایش همان طور بماند. با خود بشوید

.وقتی صداي دریا دادور در ماشین پیچید حس رهایی بهش دست داد. جهنم بود و بعدش هم علیشمس و سعید کرمانی برایش مانکني ساسی 

.سرقولش ماند. قول داده بود. این که دیرش شده بود هنوز هم با سرعت شصت حرکت می کرد با

ي منتظر شده بودند عذر از رها که با مادرش ده دقیقه ا. به خانم فرامرزي سالم کرد. با آسانسور به طبقه ي سوم رفت. بهتر شده بود حالش

.به سمت کالس وسطی رفت. کالس پیانو پر بود. خواست

.زالل لبخندي زد و سالم کرد. عمو عمو شهابش را هم. رها خودشیرینی اش را شروع کرد. از بیست دقیقه ویولون به دست خارج شد بعد

: رو به رها گفت شهاب

.رها جون من با زالل جون کالس دارم، باید برم ـ

: مشکوك به زالل نگاه کرد و گفت رها

مگه عمو ناراحتت نکرد؟ چرا شدي شاگردش؟ ـ

: شانه اي باال انداخت و گفت. به قیافه هاي منتظر رها وشهاب خیره شد زالل
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.چون منم مثل عموت می خوام پیانو بزنم ـ

: گفت رها

من مامانم دیر میاد، میشه منم بشینم تو کالستون گوش بدم؟ ـ

: گفت شهاب

.یدیبفرما. باعث افتخاره ـ

.وارد شد. زالل سرش را به نشانه ي تشکر خم کرد. دست خواست که اول خانم ها وارد شوند با

بیشترش را می دانست ولی کالس کامل و جامع . از نت خوانی گفت و از طریقه ي گذاشتن انگشت ها. دفعه هم صرف گفتن کلیات شد این

.رسید» !خودم کردم که لعنت بر خودم باد«م به مثل معروف باز ه. خواستن همین بود

: گفت یو نرم م دیکش یلپش را م. کرد یم یبا رها شوخ شهاب

!خانوم خوشگله ـ

بی خیالش شد و خودش به تنهایی به ساندویچ . ترانه تا شش کالس داشت. چهار و پنج دقیقه بود که از کالس فیزیولوژي انسان خارج شد ساعت

.سرقولش ماند. قول داده بود. ناهارش را خورد. یک ساندویچ همبرگر و دلستر استوایی سفارش داد. در نزدیکی رفتفروشی 

.بعد از یک ساعت پیدایش کرد. انقالب را براي یک کتاب زیر و رو کرد خیابان

.کندباز هم تاخیر داشت و مجبور شد از ساغر عذرخواهی . شش و ربع بود که به موسسه رسید ساعت

گوشی اش از ساعت هفت و یک دقیقه شروع کرده بود به زنگ خوردن و اوهم کاري . کالسش ساعت هفت و بیست دقیقه به پایان رسید سومین

تماس هفت و بیست دقیقه اش را همان طور . نمی خواست با دیر آمدنش حق هنر جویانش را ضایع کند. جز ریجکت کردن نمی توانست بکند

.در کاور بود جواب داد ولونشتن ویکه در حال گذاش

ید؟یبفرما ـ

: نگران گفت آرش

.چرا گوشیت رو جواب نمی دي؟ دو ساعته دارم زنگ می زنم ـ

.من که برداشتم: زالل

نمی گی نگرانت میشم؟: آرش

در . با شیده خداحافظی کرددر یک دستش ویولون بود و با دست دیگر . گوشی را بین شانه اش و گوشش قرار داد. از سالن خارج شد زالل

: همان حال گفت

.کالسم طول کشید، ببخشید. نگران نباش ـ

: را به سمت مبل ها چرخاند و گفت سرش

.خداحافظ ـ

.و کاوه به احترام برایش بلند شدند و خداحافظی کردند شهاب
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.از گوشی به گوش آرش رسید صدایشان

کین؟ ـ

: به سمت در قدم برداشت و گفت زالل

.موسسه ام هنوز ـ

.پرسیدم کیا بودن؟ نگفتم کجایی:  آرش

: در را بست و با خیال راحت گفت زالل

.سپهري و اعتمادي ـ

: نفسی از سر آسودگی کشید و گفت آرش

.مواظب خودت باش. تو فرعی ها نپیچی زالل. از خیابون اصلی هم بیا. درهاي ماشین رو هم قفل کن. تند نري. منتظرتم ـ

زالل به . دیکش یاز سر آسودگ ینفس دیزالل را د نیماش یوقت. بود یعصب. رفت یدر رژه م يآرش جلو. شت و ده دقیقه به خانه رسیده ساعت

: آرش هم که خر شد بود گفت. یعذرخواه ختنیزبان ر یسالم کرد و با کل. عقب برداشت یرا از صندل ولونشیو. شد ادهیپ. پارك کرد یآرام

؟يحاضر ـ

.امیکنم، م یعوض م يلباسم رو زود:  زالل

!آرتا رو هم صدا کن. داخل ارمیرو ب نتیرو بده ماش چییسو: آرش

.را به طرفش گرفت چییزد و سو يلبخند زالل

را جزو  يگرفتن سوئد ادی. دیکلمه هم نفهم کی یحت یزالل گوش داد ول. آمد یم نییزد از پله ها پا یحرف م لشیکه با موبا یدر حال آرتا

!هم وقت داشت یلیخ. اش گذاشت ندهیآ يرنامه هاب

از . به او ایاز حد آر شیفرزانه و توجه ب يو افاده ها سیف يدر کنار همه . را گذرانده بود یشب خوب. شب بود که به خانه برگشتند کی ساعت

.وجه شبه داشت تیبا م یخستگ

خانم  نینسر يو اگر صدا زدن ها دیتخت خواب قهیو پنج دق ازدهیتا  دیانه که رسبه خ. را با رفتن به دانشگاه تا ساعت شش پر کرده بود کشنبهی

 ،یشلوار تنگ طوس. دیپوش یشنل بافت مشک. نشست یم نیپرواز عمه اش به زم ک،یساعت . شد و حاضر شد داریب. بود دهینبود تا صبح خواب

. کرد يرنگ دود بیبا ترک یشیآرا. را هم با آن ست کرد يخاکستر فیو ک یشال و کاله طوس. ساخت یم انینما یرا به خوب فشیظر ياساق ه

.داشت یاش همخوان یطوس يبا لنز ها

.اوپن برداشت يآن را از رو. شامش درست کرده بود يخوردن برا يکتلت و سبز چیخانوم ساندو نینسر

 قهیدق ستیبدون توجه به انتظار ب. منتظر بودند نیر ماشآرش و آرتا د. برداشت یرا از جا کفش دیرس یزانو م ریکه تا ز یمشک ریج يها چکمه

: آرش حق به جانب به طرفش برگشت و گفت. عقب پخش کرد یصندل يهر چه تمام تر خودش را رو یلکسیآن ها با ر يا

آوردند؟ فیمادمازل باالخره تشر ـ

: نگران نشان داد و گفت یخودش را الک زالل
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!نشه رید میآره، بر ـ

.دیرا زالل شن» پدر سوخته«زمزمه . را چرخان چییزد و سو يلبخند محو. کان دادت يسر آرش

که چمدان  دینداشت، عمه و شوهر عمه اش را د یسفت فرودگاه که با تخت مرده شور خانه تفاوت يها یآن صندل ياز دو ساعت انتظار رو بعد

به  کیبا محاسبات زالل به احتمال نزد. بود یبانمک یالغر ول يدختر بچه  .را گرفته بود يآرزو دست دختر بچه ا. دندیکش یرا با خود م ییها

اش از همان  یتخس. آن هم به خاطر آن قد کوتوله اش. دیرس یدوازده ساله اش که به زور نه، ده ساله به نظر م يدختر عمه . بود تارا نیقی

 يو کروموزم ها و آلل ها یکیژنت لیهر چه نباشد پدرش بود و به دال. ودکه نب بیالبته عج. به بابک داشت یبیشباهت عج. زد یفاصله در چشم م

.بود بیشد عج ینم هیسلول تخم اگر شب رموجود د

. صورتش با چهل سال سن چروك نداشت! بزنم به تخته. اکبر خوب مانده بود...، هزار ا...هزار ماشاا. نکرده بود یفرق شیاش با چند سال پ عمه

.یکن ینم دایجا پ نیاصلش را در ا یباشد که خودت را هم بکش یضد چروک يت کرم هااز برکا دیآن هم با

 یپا بارب هیهم که  کلشیه. یاستخوان ینیو ب ینازك صورت يرنگش، لب ها یشیالبته به جز چشمان م. بود تا آرش ایآر هیشب شتریاش ب چهره

اش هم خانوم دکتر  يو ضربدر نیمت يد بلند و کمر صاف و راه رفتن هاآن ق. بود یلیبعد از دو تا بچه، شکم نداشت خ. خودش يبود برا

.زد یاد میبودنش را فر

زد و  یم یبه جو گندم شیها قهیزاغ که در کنار شق یمشک يموها. دیعمه اش که برداشت نوبت به شوهر عمه رس لیتحل هیاز تجز دست

 رش،یدر ز نکیع يجا یبا فرورفتگ یمشک یکم، چشمان يبا فاصله  ییابروها. ددا یتر نشان م دیاش را کش دهیکش یشانیبود و پ ختهیر شیجلو

. یمربع يپر شده بود و در آخر چانه ا يپروفسور لیو سب شیکه همان اندك فاصله هم با ر شیاندك با لب ها يبا فاصله ا یبعقا ي دهیکش ینیب

.ایبودند مثل فرزانه و آرو فنجان ن لیآمد و ف یبود که به عمه اش م نیاش ا یخوب. بد نبود

نم  يچشم ها. تنگ شده بود دنشید یسال م نیتک خواهرشان که بعد از چند يدلشان برا ایآرش و آر. رفتند یبه طرفشان م اقیبا اشت همه

.بود نیداشت فقط هم ایآر یکه عروس يا یتنها خوب. بود یدلتنگ نیاز ا یدار آرزو هم حاک

دست تارا را رها کرد و رفت به طرف زالل که اول صف مشتاقان . کرد یو غرور نگاهش م نیبا تحس. ابت شدزالل ث ياش رو رهینگاه خ آرزو

.بود، رفت ستادهیا

.گرفت يبودنش شک داشت در آغوشش جا یکه در تصنع يبا لبخند زالل

!يعمه قربونت بشه، چقدر بزرگ شد: آرزو

. سال زدهیاز س شتریب یلیخ یحت. بزرگ تر شده بود یلیرزو به سوئد مهاجرت کرد خاش که آ یاز پنج سالگ. بزرگ شده بود. گفت یم راست

.یو ضح ایآن هم در حق آر. کند یکه بزرگ باشد و بزرگ ییبزرگ شود تا جا یلیکرد که خ یم جابیا ياش طور یزندگ طیشرا

.يبزنم به تخته شما اصال تکون نخورد یعمه جون ول یمرس: زالل

: بود گفت ستادهیآرتا که کنار زالل ا. دیگونه اش را بوس. لب زد و دوباره در آغوشش گرفت يهنابه پ يلبخند آرزو

.ها میجا منتظر نیآرزو خانوم ما هم ا ـ

: بود گفت شیکه در حال دست دادن با برادرزن ها بابک
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!قدر حسود نباش نیا ،يپسر بزرگ شد ـ

: لب گفت رینازك کرد و ز یپشت چشم زالل

!حسود ـ

.آمدن و کالس گذاشتن بغلش کرد یچس یفرزانه هم با کل. و در آغوش برادرانش فرو رفت دیخند آرزو

انگار نه انگار که دوازده ! پررو يدختره . دیکش یبا آن سن و سالش خجالت نم. زالل آالرم داد يحسود پیچ. آمد ینم نییاز بغل آرش پا تارا

: آوردن تارا گفت نییپا يبرا. سالش بود

نمت؟یبب نییپا يایب يخوا یتارا خانوم نم ـ

د؟یشما زالل. سالم: تارا

.بله ـ

ا؟یآر ییمن، دختر دا ییدختر دختر دا دیش یپس م ـ

.پسوند گذاشت یبشود به راحت شینبود که برا یاسم ایآر. خنده اش گرفت ایآر ییلفظ دا از

.مخوام بکش یخوشگلت رو م ياون لپ ها نییپا ایبله، حاال ب ـ

: آرتا آرام در گوشش گفت. زالل نداشت یدلخوش يذره لپ هم برا کی یحت. انداخت یتارا نگاه یبه صورت استخوان زالل

!حسود ـ

او که کهنه تر  دیترس یحسود نبود فقط م. بود یکل دیکش نییکه تارا را از بغل آرش پا نیهم. مهم نبود شیاصال برا. به آرتا رفت يغره ا چشم

آرش  یحسود ول ندیدوازده ساله معنا نداشت، داشت؟ نداشت؟ اگر هم داشت حاضر بود بهش بگو يبچه  کیحسادت که به . ر شودبود دل آزا

هم بد  یلیخ. بد عادتش کرده بود شیها یبا مهربان. خود آرش بود  ریتقص. نباشد يگرید یکس ییدا. او باشد يفقط عمو. او باشد يفقط برا

!عادت

مادر و پدر آرزو هم  يهرچه نبود آن جا خانه . مستقر شدند نییپا يآرش رفت و آن ها طبقه  شیزالل به پ. خانه برگشتند زالل و آرش به با

هم  يو فقط هم دو هفته بود که تا چشم رو. آمد یپدربزرگ و مادربزرگش به حساب م يداشت نسبت به زالل که خانه  يشتریاو سهم ب. بود

.دیخواب یاتاق خودش م يتخت خودش تو يگذشت و دوباره رو یبرق و باد م مثلگذاشت  یم

****

.ییگرفت، نه مستقل و تنها یصفت خانوادگ زشیچ کینمرد . صرف شد یدر جمع خانوادگ صبحانه

ارا هم از او ت. داد یآرش و آرتا و بابک که حول محور کار بود مثال گوش م يمبل نشسته بود و به حرف ها يمهمان ها رو نیاز صبحانه ع بعد

 یصبحانه را جمع م زیخانم م نینسر. چرخاند یخودش چشم م يها در خانه  بهیبود و مثل غر کاریب. نشده بود داریخرس تر هنوز از خواب ب

.دارد ریتاخ قهیمعلوم نبود االنش چند دق. بود دهیبه درون اتاقش چپ» .گردم یاالن بر م«هم بعد از صبحانه با گفتن  رزوآ. کرد

راست دراز بکشد و  يبه پهلو يو یت يجلو یزرشک يکاناپه  يرو کار،یب ضایبود و ا داریموقع صبحش ب نیکه ا ییخواست مثل روزها یم شدل



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 110

.و رو کند ریز گیم گیو م يتام و جر دنید يشبکه ها را برا

داد و ساعت  ینه و ربع را نشان م وارید يه دار روساعت شماط. شد رهیبود خ دیاز آن در د یبه در اتاقش که قسمت. داد رونیرا با آه ب نفسش

.ساعت ده کالس داشت. قهیدق ستیاش نه و ب یمچ

را  یتوانست لذت گرفتن سوغات ینم. شد خکوبیم شیرسما سرجا. شد انیراهرو نما يدر دست در ورود یبلند شود که آرزو با چمدان خواست

 یم زیمخصوصا اگر سورپر. کرد یبود که او را تا سر حد مرگ ذوق زده م يزیفتن چکادو گر. کند یکیپرتو  کیزیبا چرت زدن سر کالس ف

!گریپسر خلف بود د. بلند شد و به کمکش رفت دیآ یم یبه چه بزرگ یبا چمدان ادرشم دیآرتا که د. شد

: چمدان را باز کرد و گفت. گرفت يکنار زالل جا آرزو

!اول زالل خودم ـ

 گرید یساک. با غلظت باال کرد يتشکر. یو مشک یزرشک. بود دیشد فقط رنگش در د ینم دهیمدلش د ادیز. دیکش رونیتا کاور لباس شب ب دو

: آورد که آرتا گفت یزالل داشت مراتب تشکر را به جا م. یبود؛ زرشک یکیپاشنه دار ش یکفش مجلس. به دستش داد

!شهیحاال حاال ها نوبتتون نم. دیاشهم منتظر نب هیبق. هنوز نصف چمدون مونده ه،یزالل جان کاف ـ

: زد گفت یدر آن موج موج م طنتیکه ش یرو به آرتا با لحن زالل

حسود خان؟ مینصفشون کن يخوا یم ـ

: سانت را به سمتش گرفت و ادامه داد زدهیپاشنه س يکفش ها ساك

.تو يندارم، برا یاگه اندازت شد من حرف. بپوش ـ

: و هم اخم کرد و گفت دیآرتا هم خند. دندیخند جمع

؟یکن یبذل و بخشش م یراحت نیاون ها رو هم به هم نمیبب. حاال قشنگاش مونده ـ

صفت  ریتاخ یاز ذهنش گذشت و البته با کم فیو ظر کینقره سه صفت ساده، ش سیآن سرو دنیبا د. را به دستش داد یسیسرو يجعبه  آرزو

گفته بود نصف چمدان که زالل  نیآرتا همچ. گذاشت شیبزرگ تر جلو یساك کم هیکوچک و  ساك هی» !شهیآخر نیا«آرزو با گفتن . دخترانه

.نهضت ادامه دارد االهاکرد حاال ح یفکر م

دستش را در . زالل دوستش داشت یکج و کوله بود ول یلیخ. چرك داخلش بود یعروسک مرغ زرد و نارنج کی. بزرگ تر را باز کرد ساك

از نوع  یلباس بود ول. چشمانش چهار تا شد. دیکش رونیکه باز شود ب يدستانش آن را طور ریدر ز یدن لباسبا حس کر. ساك کوچک کرد

شد و از هر جا که راه داشت باز  یمتر هم نم کی يزد یخورد که سر و تهش را جمع م یتکان م ریپارچه حر هتک کیچشمش  يجلو. خوابش

شد؟ یخواست بداند چه م یم! شد؟ نه یداد چه م یلباس را بهش نم نیسه تا مرد ا يلوحاال اگر ج. زند یحس کرد آرتا پوزخند م. بود

.اش هزار جور تعارف تکلم کرد یباطن لیو برخالف م دیآرزو را بوس يسوغات ها گذاشت و گونه  هیبق يرا به سرعت رو آن

.يدیزحمت کش. توقع نداشتم. يلطف کرد یلیعمه جون، خ یمرس ـ

 يبود نصفش هم کادو ینصفش سوغات نایکنم؟ ا یک يتو نکنم برا يبرا. ندارم شتریبرادرزاده که ب هی زم؟یعز هیا چحرف ه نیا: آرزو

.دانشگات
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»!دو نشان زدند ریت کیها با  نیباز ا«: از ذهنش گذشت زالل

اندازت هست؟ نمیبرو بپوش بب: آرزو

:را برداشت برود که آرش گفت شیکادو ها زالل

؟يه کالس ندارزالل ساعت د ـ

»!موقع باز شود یکه ب یلعنت به دهان«: خواست بلند و با حرص داد بزند یداد؟ دلش م یرا به آرش نم شیکالس ها يمرد برنامه  یم

:گفت. اش را حفظ کند يکرد خونسرد یسع

.نبود ادمیچرا دارم،  ـ

.مهینه و ن. باش عیسر: آرش

.شهیم رتیاالن د. سات رو پرو کنلبا يآره عمه جون، از کالس که اومد: آرزو

.زد و به اتاقش رفت یعصب يلبخند زالل

******

ربعه حاضر  کی. سرعت را نشان داده بود تینها. آرش از اتاق خارج شد ي قهیدق کیبه  قهیدق کی يبعد از آالرم ها. ربع به ده بود کی ساعت

مادرانه و پدرانه از  حتینص یبعد از کل. بود لیچه بپوشد، کار حضرت ف ردیبگ میتصم دیکش یربع طول م کیمثل او که فقط  یکس يشدن برا

.آمد رونیطرف عمو و عمه اش از خانه ب

.و پشت رل نشست دیلپش را کش. عقب گذاشت ي شهیرا پشت ش مرغش

 شیخطر رد شدن از پ یب يبرا یدوست نداشت ول. کرد یباال زده اش چهره اش را بزرگ تر م يموها. دانشگاه خودش را چک کرد يجلو

.بود دهیماس شیشانیپ ينداشت که آن هم باال يگرید زیپنکک ساده چ کیصورتش هم جز ! مجبور بود زشیعشق عز

با . هم وقت نداشت شیآرا مچهین يبرا یکرده بود و حت رید یکاف يبود و به اندازه  قهیدق ازدهیساعت ده و . حاضر شدن بود یبرکات عصبان از

گره خورده استاد  يوارد شد و با چشم غره و ابروها یوسط کالس استاد سالخورده با عذرخواه. به سمت کالس قدم برداشت یگفتن به درک

فاق کوتاه  نیشرت کوتاه و ج یاش با آن ت ییپسر جلو ياز اس ام اس باز. نظر گرفت ریاز آن جا کل کالس را ز. در ته کالس شد یلصند یراه

.کرد یتخته مسئله حل م يکه پا ياش به آن پسر يدار و خجالت زده دختر کنار یمعن ياش تا نگاه ها یخی

!یپرو کردن آن لباس خواب لخت یحت. دیرس ینم شیبه لذت پرو کردن لباس ها زیچ چیلذت ه یول

 نییاه خجالت زده و سر به پانگ يو ترکه ا کیبار کلیعالوه بر آن ه. دیسالن د يکرد که ترانه را از انتها یم یسالن را به طرف سلف ط راه

داشت را بزند بر  ییو بد گو تیهر چه گله و شکا اورد،یب شیبودن و شدنش را به رو بهیغر. خواست برود یدلش م. دیشده اش را هم د لیمتما

 گریشد؟ دو نفر د یخبر دار م دیکه با ازیسر پ ایبود  ازیو آن را متهم کند؟ اصال ته پ ندیتوانست آن نگاه مظلوم را بب یمگر م یول سرش،فرق 

... یغارش ول اری يگریبود و آن د شیاز آن دونفر عمو یکیداشت؟ هر چند  یرا بشناسند، به او چه دخل گریخواستند همد یم

د چن. زبانش را گرفت يخواست طعنه بزند، جلو. ترانه رفت يگرفت داد و به سو یمزخرف را م جینتا نیذهنش که ا لیتحو »يتو چه ا به«
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!شیدوست دختر عمو ایغارش است  اریدانست االن  ینم. بود بهیانگار غر. شناخت یانگار ترانه را نم. دیلحظه هنگ کرد چه بگو

!الزم شد »گرید يبه توچه ا« هیهم  باز

؟ییایچه طور. سالم ترانه خانوم-

.ر کندرفتا شهیکرد مثل هم یسع. شده بود یگل شیگونه ها یکم. سرش را بلند کرد ترانه

؟يتو چطور. خوب. سالم ـ

.ایشد لیسه يستاره . شما يها یاز احوال پرس-

: به گردنش داد و گفت يقر ترانه

.به خدا سرم شلوغه ـ

: گفت طنتیبا ش زالل

واسه من شلوغه کره خر؟ ستیشلوغ ن ولونتیسرتون واسه استاد و ـ

: گفت دید دیرا سف تیکه وضع ترانه

.یش یونت کنن آدم نمجون به ج. برو گمشو ـ

.یعاشق گهید. جانم یستیتو هم آدم ن-

.کرد به شعر خواندن شروع

.گرفتارش شدم شیعل هیبددرد یعاشق ـ

: زد و گفت شیبه بازو یمشت ترانه

!کوفت ـ

!گنجه یتو و عشق و آرش اصال تو ذهنم نم. شهیبه جون ترانه هنوزم باورم نم-

.حرکت کردند یسمت خروج به

: فتگ ترانه

.میرو بشناس گهیهمد میخوا یفعال م. شلوغشم نکن یول ،يقدر که نخود مغز نیا. اون که معلومه ـ

.نایکرد یکیحرفاتونم  ادیخوشم م-

: ذوق زده گفت یکم ترانه

رو گفت؟ نایآرش هم هم ـ

.ك باداکار از کار گذشته و بادابادا مبار گهیواضح تر هم اشاره کرد که د یها رو که گفت ول نیهم-

واقعا؟-

!حاال یذوق مرگ نش-

: خنده اش را فرو خورد و گفت ترانه
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.شناسمش یمن واقعا نم یول ـ

: توجه گفت یب زالل

؟يشد که خر شد یبگو چ ـ

.سلف گشنمه میبر-

.یبگ دیترانه، با چونینپ-

.گم یم میباشه بر-

: را که از در سلف دخل گذاشتند زالل گفت شانیپا

!سانسور یب. نک فیخب تعر ـ

: گفت ترانه

.امیاالن م رمیبگ يزیچ هیبذار  ـ

ترانه دهن باز . زالل اصرارش را از سر گرفت. برگشت یو ران کیبا دو تا ک. به درسا و باران فرستاد یفرصت را مغتنم شمرد و اس ام اس زالل

.تفاوت نشان داد یالل خود را بز. با گفتن درساست جواب داد. مانع شد لشیموبا يمسخره  يصدا د،یکرد که بگو

!چه عجب. سالم-

-...

!ازدواج؟ من غلط بکنم ؟یچ-

-...

!نه به باره نه به داره. ریگفته؟ نخ یک-

-...

!زالل غلط کرد-

-...

.زنم یبعدا بهت زنگ م! مرض-

: باران تند گفت يشماره  دنیبا د. در آمد لشیموبا يدرهم به زالل بتوپد که دوباره صدا يبا آن اخم ها رفت

ک؟یتبر يبرا يتو هم زنگ زد ـ

-...

!زالل زر زده. نه ازدواج کردم، نه قراره ازدواج کنم. رینخ-

: گفت یطانیش يآهسته و با خنده ا زالل

!یعاشق که هست ـ

.با حرص نگاهش کرد و مشغول سرپر کردن باران شد ترانه
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.خوبه بهت گفتم شلوغش نکن: ترانه

.شنیدرسا و باران ناراحت م یناراحت نشدم ول نیبهم نگفت یچیه. میمن دختره گل. يامردن یلیترانه خ ـ

: با بغض گفت ترانه

.دونم یاز آرش نم یچیمن ه ؟یفهم یبابا جان چرا نم ـ

؟يعاشقش شد يپس چه جور ـ

دونم  یبه خدا نم. نبودم نیاصال رو زم دمشید یم یوقت. نمشیهر روز برم کالس، بب. بزنم ولونیدوست دارم همش و دمیدفعه د هی. دونم ینم ـ

. بود يطور نیاونم انگار هم. شد زالل یچ

: اضطراب گفت یافتاده باشد با کم يتازه ا زیچ ادیکه انگار  ترانه

؟يا یزالل تو راض ـ

: داد و گفت لشیتحو ضیعر يلبخند زالل

بهتر از تو؟ یک. زمیآره عز ـ

:گفت صالیبا است ترانه

!شناسمش یواقعا نم یول ـ

بشه؟ یکه چ شیبشناس يخوا یم يعاشق شد گهید. ایهنوزم عاقل ـ

!ترسم یم ـ

؟یاز چ ـ

من اون رو . دمیکه شن ییزایترسم از چ یم. نایا يترسم از همه  یم. مگه من چند سالمه؟ اون دوازده سال ازم بزرگ تره. ترسم اشتباه کنم یم ـ

!نانیطمبا ا. ترس نیبدون ا یخوام ول یم

. دیچک نییاشک از چشمش پا يا قطره

: دستش را گرفت و گفت زالل

من فقط  ینداره ول يگم بد ینم. با تمام وجودش ازم مواظبت کرده، هوام رو داشته. کنم یم یمن پنج ماهه دارم باهاش زندگ. هیآرش آدم خوب ـ

من بد . چون دوسم داره. کنه چون دوس نداره خطا کنم یآره، دعوام م. آرش تمام خانوادم شد. یدون یمن رو م طیتو که شرا. دمید یازش خوب

. دارم مانیا شیبه خوب یدم ازش ولیشن

.زد یمیلبخند مال ترانه

.خودت یکارآگاه خصوص شمیخودم م ؟یازش بدون يخوا یم یچ ـ

.نه از داماد یکن قیاز عروس تحق دیبا ،يداماد لیتو فام ـ

: سرخوشانه گفت زالل

.میکن قیاز آقا دوماد تحق دیحاال با. میبه عروسمون مطمئن ما ـ
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ه؟یگذشته آرش چ ه؟یخوام بدونم الدن ک یم ـ

!باشه یتوقع نداشته باش پدر روحان یول ارمیآمارش رو در م. به چشم يا ـ

: کرد و گفت يخنده ا ترانه

شب زنگ بزنم؟ ـ

!گل کنه و اطالعات درست نده شیرگ خواهر دیامروز تنها منبعم عممه، که شا .موسسه رمیمن فردا م. رینه خ ا؟یهم دار يچه عجله ا _

: زالل نشاند و گفت يگونه  يرو يبوسه ا ترانه

.زمیقربونت عز ـ

خودم؟ ای يدیحاال خودت به درسا و باران خبر م ـ

!دهن لق گمیخودم بهش م ـ

: گفت غیبا ج زالل

کردم؟ یدهن لق یمن ک ـ

: تو گف دیخند ترانه

.االن نیهم ـ

.دیخند یدانستند و ترانه هم فقط م یم دیو درسا و باران با ستیآورد که دهن لق ن یم لیبا حرص دل زالل

لباس  ضیچپ آرزو نشاند و بعد از تعو يگونه  يرو يتک بوسه ا. دیپا بند نبود به خانه رس يرو یکه از خستگ یشش بعد از ظهر در حال ساعت

!یدر آشپزخانه مشغول خوردن زشک پلو با مرغش شد؛ آن هم دو لپ شیادست ه يو شستن سرسر

 يتارا هم رو. آرتا و بابک همراه آرش به شرکت رفته بودند. بود یعمه اش در حال خواندن کتاب. و به هال رفت دینوشابه اش را سر کش وانیل

.دیتاب زنگ زده فهم يصدا يرا از رو نیا. کرد یم يتاب کنار استخر باز

: مادرانه زد و گفت يلبخند رزوآ

.دارم که اندازت نباشه نویهمش استرس ا. شهیم یعروسکم چه شکل نمیلباس هات رو بپوشم بب یستیاگه خسته ن ـ

.شد یلباس م دنیخودش مانع از نپوش اقیبه ظاهر نخواست دل عمه را بشکند و در باطن آن همه اشت یهم خسته بود ول یلیخ. خسته بود زالل

و  کیش. بندش را با کمک آرزو گره زد. خورد یکوتاه که به پشت گردنش بند م يلباس دخترانه  کی. دیکش رونیرا از کاورش ب یمشک سلبا

!همه جا پوش نبود ش،یبه خاطر باز بودنش از پشت گردن تا وسط ستون مهره ها یساده بود ول

خورد که از  یم يا قهیبود و دور گردنش  دهیلباس کامال پوش يباال تنه . ه تر بودکه بلند و بست يلباس خانومانه تر. را برداشت یزرشک راهنیپ

 نیپراند و ع یران داشت که اگر موقع راه رفتن جفتک نم يتا رو نییاز پا یدامنش هم چاک يرو. قهیقالده بود تا  هیشب شترینظر خودش ب

.شد یم باتریز يپاشنه مداد یزرشک يبا آن کفش ها...! اگر  ینبود ول یداشت مشکل یبرم يضربدر يدخترانه  يقدم ها زادیمآد

چطوره عمه جون؟ ـ

.حرف نداره آرزو خانوم قتیسل. محشره شهیمثل هم ـ
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: زد و گفت يلبخند آرزو

؟یپوش یم یچ ایآر یعروس يبرا ـ

 ياش هم تا رو يخورد و بلند یشانه اش بند م کی يبود که فقط رو یمدل روم راهنیپ. بود را نشانش داد دهیخر شیکه دو هفته پ یلباس زالل

.يآن هم با رنگ قرمز گوجه ا. دیرس یرانش م

: کرد و گفت یهوم آرزو

.يکه بزرگ شد ينشون بد دیبا. اقوام هستن يمجلس همه  نیتو ا. بهتره یلباس خانومانه تر بپوش هیبه نظر من  ـ

: را تکان داد و گفت یزرشک رهنیپ زالل

اومد؟ یبهم م. نیا یعنی ـ

ه؟ینظر خودت چ. زمیعز یلیخ ـ

: را فاکتور گرفت و گفت شیقالده ا ي قهیآن چاك بلند باال و  زالل

!خوبه ـ

نداره؟. باالخره بابات هم حق داره. باباش ناراحته یکه از عروس ارهیحرف در نم یکس. رنگش هم شاده ـ

: در هم گفت یکم ي افهیبا ق زالل

.طور نیاونم هم. حق انتخاب داره یهر کس. خواد بکنه یدلش م يحق داره هر کار ـ

؟یاز دستش ناراحت ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا زالل

.دم ناراحت باشم یبه خودم حق نم یته دلم آره ول کمی. دونم ینم ـ

ه؟ینظرت راجع به فرزانه چ. یگل یلیتو خ یشد ول یتو بود ازش متنفر م يجا یهر کس ـ

: گفت طنتیشبا  زالل

 ایتازگ یول. شد زنش یقدر مارمولک بود که داشت م نیا نیا یدوس دختر داشت ول یکل. اومد یازش بدم م یلیقبال که دوست دخترش بود خ ـ

!فقط اون ادا اطواراش رو اعصابه. گهید ستیبرام مهم ن. نظرم راجع به خودش عوض شده

: کرد و گفت يخنده ا آرزو

.شهیتموم م گهیبشه د يبذار خطبه جار. ایزنونه است واسه آر ياون ها هم نازها ـ

.ترانه را هم کال فراموش کرد. دیمادر و دختر گفت و خند کیمادرش را به عمه اش داد و با او مثل  يجا. دندیهم گفتند و خند با

بعد از چهار روز هنوز به . است دهیرش خوابتخت آ يرو دیبا باز کردن کامل چشماش فهم. بود بهیغر طیمح یکم. باز کرد مهیرا ن چشماش

به . اطراف لبش را سوزاند ییدندان نعنا ریخم. مسواك زد. گرفت شیرا در پ ییو راه دستشو دیبلند کش يا ازهیخم. تخت او عادت نکرده بود

. و فرزانه ایآر یعروس! تاس یدانست امشب چه شب یخوب م دیبهتر بود بگو. است يدانست امروز چه روز یخوب م. شد قیچهره اش دق

 رادیهم ا دیشا. کرده بود دایپ رادیا شیانگار سنسورها. چیباز هم ه! و فرزانه ایآر. تکرار کرد یدوباره با همان دهن کف. بهش منتقل نشد یحس
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بابام و . ادا کرد يگرید يبار طور نیا .باز هم انگار نه انگار! و فرزانه ایآر. دوباره تکرار کرد. دیدهنش را آب کش. بود ییادندان نعن ریاز آن خم

.است یچه حس دیآن را هم نفهم یحس منتقل شد ول لونیاپس کیدر حد  یکم! فرزانه

 یداد خوشحال حیترج. کرده بودند یقاط شیسنسورها یانگار حساب. دینفهم چیاست؟ تنفر است؟ ه ياست؟ حسود یاست؟ ناراحت یخوشحال

!شب مبهم الحس هیروز خوب قبل از  کی. کندکند و روزش را خوب شروع  رشیتفس

 کی نییپا دیفهم یاگر آرزو م. دیخواب یمبل م يچهار شب بود که رو. دیمال یمبل نشسته بود و کمرش را م يپف کرده رو یبا چشمان آرش

.رت غرق خواب آرش دادآن صو لیکش دار تحو یسالم. آمد یخوابد حکم قتل جفتشان در م یمبل م يافتاده و آرش باال رو یاتاق خال

: نشاند و کوتاه و مبهم گفت زانشیآو يلب ها يجان رو یب ياش را کرد و لبخند یتمام سع آرش

.سالم ـ

. باشد دنیمبل خواب ياز رو یفقط ناش یهمه خواب آلودگ نیشک داشت ا. شد قیبه چهره اش دق زالل

؟يدینخواب شبید ـ

.دمیچرا، خواب ـ

: گفت يا رانهیبا لحن مچ گ زالل

.کامال از چشمات مشخصه ـ

: خواب آلود گفت آرش

.زدم یبا ترانه حرف م ـ

: زد و گفت یلبخند جمع زالل

دعواتون شد؟ ياول کار نینکنه هم ـ

.کنم شک داره یحس م ینه، دعوا که نه ول ـ

: سرش را تکان داد و گفت زالل

.آره، هنوز شک داره ـ

: حواسش را جمع کرد و گفت آرش

؟یچ يبرا ـ

.خواد تو رو بشناسه یچون واقعا م ـ

: با دست به خودش اشاره کرد و گفت آرش

خواد بشناسه؟ یرو م یچ. نمیمن ا ـ

.خواد گذشته ات رو بدونه یم! ينبود نیگذشته که ا. ینیتو االن ا ـ

گذشته من مهمه؟ ـ

اون . يدوازده سال ازش بزرگتر. نیتا آسمون متفاوت نیشما زم. رشبهش حق بده آ. و فقط محض دونستن، آره مهمه دنیبار شن کیدر حد  ـ
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.کنه هیتونه به احساسش تک یفقط نم

.پر صدا، پرحرف، پر اضطراب، پر شک. داد رونینفس را ب آرش

.رو دوست داشتنش شک نکن ـ

بلند شد و زالل را بلند کرد و . زد قیعم يدلبخن. داد رونیاز هر گونه شک و اضطراب و حرف و صدا ب يبار نفسش را آسوده و عار نیا آرش

:رفت که زالل گفت ییبه سمت دستشو. پرتش کرد یمبل راحت يو رو دیگونه اش را بوس. چرخاندش

. صبحونه نییپا رمیم ـ

.شد ییشد وارد دستشو یجوره محو نم چیکه ه يبا لبخند سرخوشانه

و جبران  دیچسب یم یحساب. آرش را دوست داشت يو قلمبه  يا کدفعهی يمحبت ها. ردک یم یط قیعم يو لبخند نهیپله را با طمان ازدهی زالل

محبت ها فقط مال ترانه باشد؟ نیفکر کرد اگر با ترانه ازدواج کند و ا. شد یم شیکمبود ها يهمه 

 یم یدست نخورده باق شیهاازدواج کند سهم محبت  یدانست آرش با هر کس یخوب م. را تکان داد تا افکار مزخرفش پراکنده شود سرش

.ماند، چه برسد به ترانه که او هم با محبت و مهربان و مهم تر از همه عاقل بود

.خود را فشرد يباز هم به بعد موکولش کرد و زنگ خانه . است دهیحرف نکش یترانه افتاد که هنوز از کس تیمامور ادی

خوب  یروزش هم حساب. سرخوش بود. گونه همراه کرد يرو يسالم عمه و تارا را با بوسه ا. داد ییبه او هم سالم بلند باال. در را باز کرد آرتا

خواست که روزش را خراب کند؟ یچه م يبرا گرید. شروع شده بود

: کامل بلند شد و گفت يهشت و پنج بعد از خوردن صبحانه ا ساعت

.من حاضر شم برم کالس دارم ـ

دانشگاه؟: آرزو

.هنه عمه جون، موسس ـ

؟يبر دیحتما با ـ

چه طور؟ ـ

.گرفتم شگاهیوقت آرا ـ

کرده بود و وقت هم  دایخوب هم پ شگاهیآن وقت آرا ران،یهمش چهار روز بود که عمه اش آمده بود ا. دندیاش جه یشانیپ يبه باال شیابروها

!گرفته بود

: خود را دخالت داد و گفت آرش

.تونم کالسات رو کنسل کنم یخب من م ـ

: ناراحت گفت یکم یبا لحن لزال

.دارم انویآخه کالس پ ـ

.گم یمن به شهاب م ـ
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. نه ـ

:رو به آرزو ادامه داد و

د؟یعمه ساعت چند وقت گرفت ـ

.مینه و ن ـ

شه؟یکه نم رید. اون جا امیبعدش تا ده م. با شهاب کالس دارم میمن نه تا نه و ن ـ

.اگه کالست واجبه نه ـ

. نداشت یصورت هم شک شیآرا يکرده بود و در مهارتش برا زیتم روزیرا که د شیابرو ها. رفتن شگاهینبود به آرا یراض ادیدلش ز زالل

.حاضر بود آرزو را هم خودش درست کند یحت. ونینیاز هر گونه ش ازین یهم فر بود و ب شیموها

صورتش  يرو يدود تیال شیآرا. اش را هم زد تنگش یوسشال ط. اش را هم برداشت یذغال یشلوار لوله تفنگ. دیاش را پوش یمشک بافت

.استاد کیرفت نه  یهر چند االن به عنوان هنرجو م. کرد یم تیرا رعا یحدودات يسر کی دیهرچه نبود آن جا محل کارش بود و با. نشاند

پاکش کرد . بود دهیخط چشم چپش لرز يانتها. به خودش انداخت نهیدر آ ینگاه. ست کرد ششیو آرا شیاش را هم با لباس ها يخاکستر لنز

 یفقط کمربند بافتش ماند که هر جا م. ستدیشانه اش خوش فرم با يتا رو ختیخنزل پنزل ر فشیدر ک. بار بهتر شد نیا. و از اول شروع کرد

نصف لباس ها . ختیبه هم ررا  شیکل کشو. کردن کمربندش بود دایبود و او هنوز اندر خم پ قهیو پنج دق یهشت و س. کرد یمن شیدایگشت پ

. بود قهیهشت و چهل دق. داد رونیب یآسوده نفس. کرد شیدایکمد لباس ها پ يآخر سر در انتها. وقت مرتب کردن نداشت. ختیر نیزم يرو

زالل در دل . دبرو شگاهیو در آخر خودش به آرا دیایبرساند، بعد هم دنبال او ب شگاهیاول آرزو را به آرا تاآرتا گذاشت  يرا برا چشییسو

.و به موسسه رفت دیرا پوش شیها یو کتان دیخند

****

.رفت یطرف و آن طرف م نیا نیبا ماش گریکه د یاز وقت یعنی. مورد عالقه اش رد نشده بود ییپل هوا يوقت بود از رو یلیخ

. کرد ینگاه م شیپا ریدر حال گذر از ز يها نیماشداشت و به  یقدم بر م شیدخترانه رو تینها یب ییتوجه به زمان و با گام ها یلذت و ب با

تا  ییدندان تند نعنا ریاز آن خم. لذت بخش شده بود شیامروز برا زیهمه چ. از آن هم با لذت عبور کرد. دانست یم یترقس را هم به خوب يجا

.ترقس نیهم یخبر آرزو و حت یب ارقر

.دهم جواب دا ریپ رمردیپ. نگهبان ساختمان لبخند زد به

بود که انگار دود شد رفت  يدیام يبه دنبال چشمه  فشیک یمشغول وارس. آمد عطر نزده است ادشی. آسانسور خودش را چک کرد نهیآ در

.گفت و لبخندش را پررنگ تر کرد یشد که ذهنش به درک یلبخندش داشت حذف م. هوا

.پاسخش داد ياو هم با لبخند. هم لبخند زد يخانم فرامرز به

: گفت دهیهمراه سالمش به ش يندلبخ با

.کالسام رو کنسل کن شهیجون اگه م دهیش ـ
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.رد کنم برات یمرخص یصحبت کن انیپو يبا آقا دیباشه، فقط با: دهیش

.ریخودت بهشون زنگ بزن اجازه بگ يخوا یم. رفت به تو خبر بدم ادمیمتاسفانه  یمن سه شنبه بهشون گفته بودم ول: زالل

: کرد و گفت یدست شیشهاب پ. زالل برگشت که با شهاب چشم در چشم شد. ل کردسردرگم قبو دهیش

.سالم خانوم ـ

:سرش را باال آورد و گفت. بود قهینه و پنج دق. ساعتش نگاه کرد يبه صفحه . عرض کرد یزد و سالم يلبخند زالل

.شد ریشرمنده د ـ

: گفت يبا لبخند شهاب

.دییکنم خانوم، بفرما یخواهش م ـ

بست  یدر کالسش را م شهیاو هم. زالل نامانوس بود يکه برا يکار. در کالس باز ماند. دست به در کالس اشاره کرد و بعد از زالل وارد شد با

به خودش شک داشت؟ ایاش را بشنود  انویپ يکند که همه صدا ییخواست خودنما یمگر شهاب م. اگر با بهرنگ کالس داشت یحت

.آن قدرها هم پررو نبود یول اوردیاش را بلند به زبان ب یذهن خواست سواالت یم دلش

. کرد میصورتش به او تقد نفکیهمراه با آن لبخند ال يزالل تشکر. ندیو به زالل اشاره کرد که بنش دیکش رونیرا ب انویپشت پ یصندل شهاب

زالل خودش را لعنت کرد که . دیچیهاب در دماغش پادکلن ش يبو. سانت از زالل نشست ستیکمتر از ب يبه فاصله  یصندل يخودش هم رو

.چرا عطر نزده

: و گفت دیکش دهایکل يرا ماهرانه رو شیانگشت ها شهاب

.دیاون رو کامل بزن دیبعد خودتون با يزنم و تو چند جلسه  یآهنگ رو کامل م هیگم، بعدش  یها رو بهتون م يکار زهیر يسر هیاول  ـ

. و تو دل برو بایخوب و ز یبود ول يتکرار. جذاب نبود. شد رهیبه چهره اش خ. ادکلنش بود يزالل مسخ بو. دنشروع کرد به صحبت کر شهاب

!بلند؟ جلل الخالق يپسر و مژه ها. واضح بود مرخیبار کامال از ن نیبود ا دهیند شیپ يبلندش را که دفعه  يآن مژه ها

: گاهش کند گفتبود که شهاب بدون آن که ن لیتحل هیدر حال تجز هنوز

!تموم نشد؟ ـ

از «لب  ریز ضهینبودن عر یخال يبرا. جنبه باشد یقدر ب نیکرد ا یفکر نم. دیتر د شیخودش را در پ یخواست سر شهاب را ببرد ول یم دلش

.آن لبخندش را محو نکرد یزمزمه کرد ول »یخود راض

!دمیشن: شهاب

.نرود شیآبرو شترینگفت که ب يزیچ زالل

!ستماین یقدر استاد مهربون نیا شهیهم من: شهاب

 »یاز خود راض«خودش داد و  لیتحو »ییچشم و رو یب«آورد که تا االن کجا با او مهربان بوده؟  یاش را در م یو بم مهربان ریداشت ز زالل

.شهاب لیتحو يگرید



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 121

وانست حواسش را جمع کند؟ لبش را گاز گرفت و تمام ت یمگر زالل با آن ادکلن م یرا از سر گرفت، ول حاتیزد و دوباره توض يلبخند شهاب

.تالشش را کرد

: گفت يجد. يدوباره شد استاد سپهر. شهاب تمام شد حاتیتوض

د؟یریبگ ادیاول اون رو  ستیمد نظرتون ن یآهنگ خاص ـ

.فرهادم يمن عاشق آهنگ ها. یرونیا: زالل

!پس به افتخار شما ـ

.ادفره ي »نهیآ«کرد به نواختن  شروع

نهیصورتمو تو آ نمیب یم

پرسم از خودم یخسته م یلب با

خواد؟ یم یاز من چ ه؟یک بهیغر نیا

شدم؟ رهیمن به اون خ ایبه من  اون

نم،یب یم یهر چ شهینم باورم

ذارم، یلحظه رو هم م هی چشامو

صورتکه، نیکه ا گمیخودم م به

!تونم از صورتم ورش دارم یم

،صورتام يکشم دستمو رو یم

گه،یبدونم دستام م دیبا یچ هر

ده،ینشون م نهیآ يتو منو

!گهیکس د چینه ه ،ییتو نیا گهیم

تموم قصه ها يپاها يجا

غربت تو تموم لحظه ها رنگ

یصورتت تا بدون يرو مونده

!ازت مونده به جا یامروز چ حاال

 يصدا. کرد یاست گوش م یکرد عال یکه حاال اعتراف م ییصدااش زل زده بود و به  افهینگاه کردن به انگشتان شهاب به ق يبه جا زالل

.گرم هم بود ش،یبایجان داشت و عالوه بر آن خش ز شیموقع خواندن صدا. خواندنش با حرف زدنش متفاوت بود

روز هیکه  یتو همون گهیم نهیآ
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يریبا دست بگ دویخورش یخواست یم

امروز شهر شب خونه ات شده یول

يریم یلبت مصدا تو ق یب يدار

رو تا دوباره نهیشکنم آ یم

از گذشته ها حرف بزنه نخواد

شهیشکنه هزار تیکه م یم نهیآ

باز تو هر تیکش عکس منه اما

گنیبهم م یبا دهن کج عکسا

و ببر از آسمون دیام چشم

ندارن یفرق گهیبا هم د روزا

تمومشون دنیم یکهنگ يبو

.یمرس. قشنگ بود یلیخ: زالل

 يدر آخر هم نت ها را برا. را گفت زیها و پدال و همه چ دیانگشت ها و کل يجا. زالل شرح داد يل آهنگ را که آسان هم بود برااو ي کهیت

. هنر ببارد کیشد شهاب هم از هر انگشتش  یباورش نم. شد رهیزالل به خطش خ. کرد ادداشتیکوچک کنار آن ها  یحاتیتوض. زالل نوشت

.از کالس خارج شد ظیغل يشهاب داد و با تشکر لیتحو گرید يلبخند! ودمحض ب قینستعل

:گفت دهیش

.ستین یهماهنگ کردم، مشکل انیپو يزالل جان با آقا ـ

»باشه؟ یتونه مشکل یمگه م«: زد و در دل گفت يلبخند زالل

!دهد یدستش م يکار شیلبخند ها نیاکرد امروز  یحس م. زد يبرداشت و لبخند ينسکافه ا يخانم فرامرز ینیمبل نشست و از داخل س يرو

: گل کرد و گفت دهیش یفضول رگ

چه خبره؟. یهم که گرفت یمرخص. ایخوشحال یلیزالل جون امروز خ ـ

رو با التماس و خواهش  يسپهر يکالس آقا. حرف زد شهیرو حرف عمه جونم که نم. وقت گرفته شگاهیعمم آرا. دعوتم یعروس. یچیه: زالل

.اومدم

.شهاب نگاه کرد يلب ها يبه لبخند رو یچشم ریز

: داد ادامه

.خوام خرابش کنم ینم. از صبحم روزم خوب شروع شده ـ

کنارش را پر کرد و شروع کرد به چاق  یخال يسحر جا. شهاب به همراه شاگردش به کالس برگشت. گفت یآرش را م یدوست داشتن محبت
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.قانع کننده قانعش کرد لیبهانه و البته دل عذر و یزالل هم با کل. و گله از نبودنش یسالمت

توئه؟ يبرا 206زالل اون : سحر

: فروتنانه گفت زالل

.آره ـ

 نیبه ا نیماش هیسالته  جدهیتو فقط ه. توئه، باورم نشد يگفتم، گفت برا دهیبه ش دمشید نگیچند دفعه تو پارک ؟يچرا زود تر لو نداد: سحر

.پات ریز یانداخت یخوشگل

.زمیادوئه عزک: زالل

داده؟ یمامان نیکادو به ا یک: سحر

: با غرور گفت زالل

.عموم و بابام ـ

.کادو را به او بدهد بعد بابا نیدانست اول عمو بوده که خواسته ا یم! عمو رو گفت بعد بابا اول

.يدست و دلباز يچه عمو و بابا. او الال: سحر

.ایلنگه نداره تو دن. من تکه يعمو: زالل

.اش افتاد یگوش يصفحه  يکرده بود رو ویس روزیآرتا را که پر رانیکارت ا میس يشماره . اش زنگ خورد یگوش

؟ییسالم کجا -

- ...

؟یگم نش -

-...

.فعال. منتظرم ایزود ب -

: را ادامه داد یبحث قبل سحر

.رونیب يبر یاالن ما رو م شینیریش ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا زالل

.اوردمین نیجاست که من امروز ماش نیمشکل ا یندارم ول یرفمن ح ـ

: به دماغش داد و گفت ینیچ سحر

!که میشانس ندار ـ

: زد و گفت يلبخند دیبه ذهنش رس يزیانگار چ زالل

چطوره؟. دم یم یبهتون بستن میر یم مشیچونیپ یم. دنبالم ادیاالن پسر عمم قراره ب. اشکال نداره ـ

شگاه؟یآرا ينبود بر مگه قرار: دهیش
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: سر داد و گفت یآه زالل

شنبه چطوره؟ ـ

؟یبستن: سحر

؟یپس چ: زالل

!ناهار: سحر

: آهسته در گوشش گفت زالل

.دمیسگ خور، ناهارم م ـ

و همان لبخند  نهیبا طمان. را سر و سامان داد شیموها یاش را به چشم زد و کم يدود نکیع. کرد و رفت یکه آرتا زد از بچه ها خداحافظ یتک با

.نگهبان را هم فراموش نکرد رمردیلبخند به پ. رفت یبه سمت در خروج یجدانشدن

. فشنش قرار داد يژل خورده  يآن موها يسرش، رو يرا باال نکشیشد و ع ادهیپ نیاز ماش دیتا او را د. موسسه پارك کرده بود يجلو آرتا

: زد و گفت یلبخند دختر کش

د؟ید یافتخار م ـ

: شالش گذاشت و چشمانش را تنگ تر کرد و گفت يرا رو نکشیع اللز

.شم یسوار نم BMWکمتر از . متاسفم ـ

: گفت دهیدر هم کش ییزد و با اخم ها يترمز شیشهاب ن. دیشد، د یخارج م نگیشهاب را که از پارک BMWموقع  همان

اومده؟ شیپ یمشکل انیخانوم پو ـ

آمده را حل کند؟ شیپ انایخواست مشکل اح یکه روز اول خودش مزاحمش شده بود، حال م یشهاب. خنده اش گرفته بود زالل

: و گفت دیهم ابرو در هم کش آرتا

؟یحلش کن يخوا یتو م ادیب شیپ یمشکل ـ

 شیه بود، داشت برااش را شناخت ییعمرش را آن طرف گذرانده بود و دو روز بود که دختر دا شتریب بایکه تقر ییآرتا. هم خنده اش گرفت باز

شد؟ یم یرتیغ

.شد ادهیرا باز کرد و پ نیماش ي رهیدستگ شهاب

: گفت عیسر. کند یم دایپ خیدو تا بخندد کار ب نیاگر هنوز هم در دل به ا دید

.هم پسر عمم آرتا شونیا. استادم و همکارم يسپهر يآقا شونیا ـ

: گفت. نگاه شهاب عوض شد رنگ

!شرمنده ـ

: تر از او گفت لایخ یب آرتا

.دمیشن یلیرو خ فتونیتعر. دیپس شما آقا شهاب هست. نداره یاشکال ـ
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.ازش کرده باشد يگرید فیاسم او را بردن تعر کباریآمد جز  ینم ادشی. شود یحس کرد از صورت سرخ شده اش بخار بلند م زالل

»!اگه دستم بهت نرسه آرش«: داد و در دل گفت رونیرا با حرص ب نفسش

.لطف دارن انیخانم پو: شهاب

»!باور کن! دهن لق گفته نه من انیپو ياون آقا. لطف ها بکنه نیغلط بکنه از ا انیخانوم پو«: بزند ادیخواست فر یم دلش

.یخداحافظ ضایکرد و ا یدوباره عذر خواه یبا شرمندگ شهاب

******

: کرد و گفتاش و بدون لبخند به آرتا نگاه  یشانیدر وسط پ قیعم یاخم با

چ؟ییسو ـ

: مغرورانه گفت آرتا

.رونم یخودم م. به دست فرمونت اعتماد ندارم ـ

: گفت تیبا عصبان زالل

.دیاریب فیتشر یشما هم با تاکس ام،یخودم ب نیمن خودم با ماش دمیم حیترج. طور نیمنم هم ـ

: جا خورد و گفت آرتا

شده؟ یمگه چ ؟یشیم یحاال چرا عصبان ـ

کردم؟ فیازش تعر یمن ک. ه؟ آبرو نموند برامشد یچ ـ

: مرموز گفت يبا لبخند آرتا

قدر برات مهمه؟ نیاون ا يآبروت جلو ـ

.کنن یراجع بهم فکر م یبرام مهمه همکارام چ ـ

فقط شهاب؟ ایهمکارات  يهمه  ـ

.آرتا هم سمت راننده نشست. را باز کرد و نشست نیتوجه در ماش یب زالل

استاد . تعجب نداشت يآن هم جا. داشت یخوب يشهاب فقط صدا. او مهم است يکردند شهاب برا یفکر م هیکار کرده که بق دانست چه ینم

آن هم به پدر و مادرش . هم داشت یجذاب يچهره . گشت یبودنش بر م انویآن هم به استاد پ. داشت انویهم در پ یمهارت خوب. گریآواز بود د

!نداشت که يزیچ گرید. شد یانتخاب ادکلن هم مضاف بر محسناتش م يخوبش برا ي قهیالبته سل. نداشت یحسن گریها د نیاجز . ربط داشت

.دیبودن هم به ذهنش رس ینیب شیقابل پ ریمتفاوت بودن و غ. خوبش اضافه کرد يها صهیفکر کرد و مهربان بودن را هم به خص یکم

.را فراموش کند ردیگ یخودش م يز کجا برادانست ذهنش ا یکه نم یجیرا تکان داد تا نتا سرش

: گفت یهمان لحن قبل با

ن؟یریگ یم جهیطور نت نیگم شهاب ا یم يسپهر يآقا يچون من به جا یهمکارامه ول ي هیشهاب هم فقط مثل بق ـ
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: گفت ذهنش

...ادکلنش  يبا بو ؟ینیش ینم شیسانت ستیتو ب ؟یزن یرو صدا م کشیفقط اسم کوچ ـ

: مربوط به شهاب تز دهد، خفه اش کرد و بحث را عوض کرد و گفت زیکه دوباره ذهنش راجع به هر چ نیاز ا قبل

.اول خونه میبر. من لباسم رو خونه جا گذاشتم ـ

صورتش حک  يرو حیدوباره همان لبخند مل. هم موفق بود يتا حدود. کرد لبخندش را برگرداند یبه خودش زل زد و سع نشیبغل ماش نهیآ در

. االن وقتش نبود. دیرس یبعدا به حساب ذهن خرابش م. بحث مزخرف خراب کند کیالزم نبود روز خوبش را با . اتیآن هم با تمام جزئ. دش

.گذراند یرا خوب م شروز دیفعال با

خواند؟  یکند؟ چه م یم یچکرد که آن جا  یاز او سوال م. دوست کیمثل  ،یو دشمن نهینه خصمانه، نه با ک. کرد به صحبت کردن با آرتا شروع

!حرف زدن يمشترك برا یکردن موضوع دایپ يبرا ییجور سوال ها نیدوست دارد؟ و از ا یچ

زالل زنگ . کردند یرا ط يتا در ورود اطیدر ح نیب يدر را باز کرد و همراه هم فاصله  دیزالل با کل. شد تا کمکش کند ادهیهم همراه زالل پ آرتا

 کرددر را که باز . آرتا هم پشت سرش. به سمت اتاقش رفت. لبخند زد و سالم کرد شیزالل به رو. باز کرد شیدر را براخانم  نینسر. را فشرد

اش بود که  یلباسش ست سرخاب نیدتریدر د. پخش بود نیزم يرو شیلباس ها يهمه . نداشت یاتاقش با بازار شام فرق. ماتش برد يلحظه ا

کامال  یبا لحن. برگشت. کند هیآمد تا اوضاع قمر در عقرب اتاقش را توج یلبخند هم به کارش نم گرید !کرد یم ییخودنما بیتخت عج يرو

:آمرانه گفت

رون؟یب يریم ـ

: به سمت چپ صورتش گفت لیمتما یبا همان لبخند کجک آرتا

!یچه خجالت ـ

نصف عمرش را آن طرف گذرانده بود معلوم بود  یو وقتپرر يپسره . زند یطعنه م شیپنکک بورژوآ ریز يبه صورت قرمز شده  دیفهم زالل

 یرا م یرانیمردان ا رتیفقط غ. جور واجور و خجالت زده نشدن يمدل ها دنید يسنش کم نبود برا. دیفهم یرا نم ایکه خجالت و شرم و ح

.دیفهم

 ينثار خودش و او کرد و همه  یاحمق. ظر گذرانداتاقش را از ن يویدوباره و. دیصدا دارکش یداد و نفس هیرا پشت سرش بست و به آن تک در

.را نامرتب به درون کمد فرستاد نیزم يرو يلباس ها

 ينقره اش را تو شیسرو. ضایاش را هم ا یمجلس یورن یمشک فیک. را برداشت شیساك کفش ها. دیکش رونیاش را از کمد ب یزرشک لباس

که حس  یوقت. برداشت راهنشیپ يرو يرا هم برا یمجلس کیش يپالتو. کرد دایپ شیکشو يخلخالش را هم از تو. اش انداخت یدوش فیک

 يرو یلباس. انداخت یدور تا دور اتاقش را نگاه دیایقبل از آن که او به داخل ب. الزم ندارد آرتا را صدا کرد شبام يبرا يا لهیوس گریکرد د

!بود شده نیبا او عج بیلبخندش عج. لبخندش را از سر گرفت. نبود نیزم

را  شیاش را با ساك کفش ها یدوش فیاش را به دست آرتا داد و خودش هم ک یرونیب يبزرگ لباس ها کیلباسش همراه پالست کاور

به او نشان  دشیجد یهمه خرت و پرت نبود الزم نبود آرتا را به دنبال خود بکشد و اتاق قشنگش را به همراه آن ست سرخاب نیاگر ا. برداشت
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.دهد

.دیآ یناهار نم يکرد و گفت که برا یخانم خداحافظ نینسر از

 یلیکرد خ یسع. جواب بگذارد یرا ب ینبود که تمسخر کس یزالل کس. جواب آن لبخند کج آرتا را بدهد دیکه نشسته بود حس کرد با نیماش در

: دیبگو يعاد

ه؟یامروز برنامت چ ـ

: گفت ردیهم بدون آن که نگاهش را از روبرو بگ آرتا

چه طور؟. ندارم یبرم، بعدم تا بعد از ظهر کار خاص ییجا یسلمون یشگاهیبعد خودم آرا شگاه،یرسونم آرا یتو رو م ـ

: زد و گفت انهیلبخند موذ زالل

!گهید شگاهیآرا يالزم نبود بر. کردم یم زیخودم ابروهات رو تم شیپ ياومد یم ـ

: زد و گفت يشد و لبخند رهیخ شیبه ابروها هیچند ثان يبرا آرتا

.زنن یقبل از ازدواج دست به ابروهاشون نم یرونیا يبودم دخترا دهیقبال شن. تو مهارتت شک ندارم ـ

: از خودش ندارد گفت یاو هم از رو دست کم دیکه د زالل

از پشت بستن، شما غصه رسم و پسرا دست دخترا رو تو ابرو برداشتن  ایثان. کن تیاطالعاتت رو آپد کمی. بود انوسیعهد دق ياوال اون برا ـ

.رسومات رو نخور

!بودن دختر و پسر نداره زیتم: آرتا

.ابرو برداشتن دختر و پسر داره یول: زالل

.بودنه زیابرو برداشتن تم: آرتا

.هیباز یقرت ست،یبودن ن زیدرست کردنش تم یطونیو ش یزدن و هشت غیت یبودنه ول زیابرو برداشتن تم: زالل

 یشوهر عمه اش مو نم يدست نخورده  يبود و مدلش با ابروها زیو باالش تم ریفقط ز. آرتا نگاه کرد يزالل به ابروها. خنده ریز زدن ییتا دو

.دیخودش خند يبه زور صاف شده  يباال انداخت و به ابروها يشانه ا. زد

: به آرتا گفت. شد ادهیدر دستش پ لهیبا آن همه وس شگاهیدر آرا يجلو

.یشیحتما بپرس وگرنه گم م ينکرد داشیاگه پ. تره نیپائ ابونیدو خ يخوا یکه م یشگاهیآرا. یباش گم و گور نشمواظب  ـ

: با حرص گفت آرتا

.سواد دارم تابلوها رو بخونم. شم یشما نگران نباش، گم نم. چشم ـ

تارا . بود شگریدست آرا ریآرزو ز. شد شگاهیوارد آرا ریتاخربع  کیمورچه مانندش با  يبا قدم ها لهیزد و با آن همه وس یلبخند خداحافظ زالل

.سپرد شگریرا به دست آرا زیکنار آرزو را پر کرد و صورت و مو و ابرو و ناخن و همه چ یصندل. دیچرخ یخودش م يهم برا

. ساعت طول بکشد کینداشت که  هر چه فکر کرد آن همه مو. کرد یم ونیالسیاپ یساعت کیفقط . هنوز کارش تمام نشده بود. دو بود ساعت

.لفتش داده بودند يخودیب
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 شینازك جلو يچند دسته . بود ختهیچپش ر يشانه  يفرش صاف تر شده بود و اکثرا رو يموها. ستادیا يقد نهیآ يو جلو دیرا پوش لباسش

کار شده  یزرشک زیر يدور سرش گل ها یاز پشت گوش راستش به حالت هالل. آمد یرنگ شده بود و به رنگ لباسش م یشراب کیهم با ماژ

اش با آن خط چشم  دهیکش يچشم ها. صورتش داشت يرو تیحال ال نیدر ع یکامل ول شیآرا. شده بود یهم مشک شیقهوه ا يابروها. بود

 گریبود و د یاز خودش راض. راستش بود يبازو يرو ینقاش یاز درد خالکوب دنیعاقبت ترس. هم خوشرنگ تر شیتر شده بود و لب ها دهیکش

.نبود یشهر ناراض يباال متیق انگر شگرانیآرا بیآن همه پول در ج ختنیاز ر

 يدخترانه  راهنیتارا هم پ. آمد یسوخته م يقهوه ا کیبه صورتش و مخصوصا آن کت و شلوار ش. رنگ کرد یرا فندق شیهم موها آرزو

.داشت ملیرژ گونه و ر کیحد  در شیآرا. را فر کرده بود شیبود و موها دهیپوش یکوتاه یصورت

: زد و گفت ییسوت بلند باال زالل

!دزنتونا یعمه جون امشب م ـ

.يدیپس خودت رو ند: آرزو

!بکنه امشب یعمو بابک چه حال. رسم یشما که نم يبه پا: زالل

.برن ایسوزه که قراره ناکام از دن یم لیجوون فام يدلم به حال پسرا: آرزو

.دندیباز شده، خند يدو به دلسترها هر

.کت بود تا پالتو هیشب شتریکوتاه بود که ب نقدریا. دیخزش را پوش قهی يپالتو زالل

: خلخال ببندد، آرزو اجازه نداد و گفت خواست

.بره یاگه بخواد عروس یحت. اندازه یخلخال نم تیدختر خانوم با شخص هی ـ

.بود حرفش را قبول کرد یکه ناراض نیبا ا زالل

اش را کرد که جفتک نپراند و با آن چاك از  یزالل هم تمام سع. داشت یموقر و آرام قدم برم یلیآرزو خ. خارج شدند شگاهینفر از آرا سه هر

من تو ) Oh,My God. (گاد ياوه ما: گرانه نگاهشان کرد و با خنده گفت نیتحس. زد یسوت دنشانیآرتا با د. راه برود زادیسر ران مثل آدم

؟بهشتم

: و گفت دیخند لزال

.دستم افتاد ر،یها رو بگ لیوسا ایب یغالم بهشت ـ

. بود دهیاش پوش يدود يمردانه  راهنیپ ي قهیبر  یونیرا با پاپ یبراق یکت و شلوار خوش دوخت مارك طوس. نبود یکم تر از غالم بهشت پشیت

به خانه زدند و همراه آرش و  ياول سر. ر صندوق عقب گذاشترا د لیکرد و وسا یتصنع یآرتا اخم. دختر کش شده بود و تو دل برو یحساب

.باغ شدند یبابک راه

****

 شهیهم. کش آمده بودند قیدقا. صورتش نفکیهمراه با لبخند ال ن،یآرام، مت. نشست. یعروس و داماد خال یصندل. پر بود شیسالن کم و ب
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!و فرزانه ایآر دنیمنتظر د. او هم منتظر بود. یکش دار و طوالن. طور بود نیانتظار هم

. دیپر شیآب پرتغالش در گلو. که هجده سال با او بود یابهام. هنوز هم مبهم بود. نسبت به اسم آن ها نداشت یاکشن يهم بدنش ر هنوز

.سوخت شیگلو. دست آرش را پشتش حس کرد

را  زیهمه چ گرید قهیتا چند دق نهیاست و به ع یواقع زیچکه همه  دیفهم یانگار م. شد یتر م يکم کم حسش قو. شدند یم شتریکم افراد ب کم

.ندیب یم

. باالخره کشفش کرد. فهمیدش. شد یتر م يحسش لحظه به لحظه قو. سوخت شیگلو یلبش بود ول يلبخند رو. سر برگرداند. بلند شدند همه

!ولی خواستن پدرش پررنگ تر بود. ناراحتی، تنفر، حسودي، همه این چیز ها بود

.اکشن نشان داد ير. بدنش حس کرد. دست در دستان پدرش داد انهفرز

 دهایخوشبخت باش. دیها را نشن دنیکل کش. دیدست زدن ها را نشن! دیاول فرزانه را بلند شن يبله دفعه . دیعاقد را نشن يصدا. سوخت شیگلو

 يلبخند رو. دیعسل در دهان هم گذاشتن را هم د. دیضا را دف ینیریش. دیبله را شن کیو  دیفقط د. دیخودش را هم نشن کیتبر یحت. دیرا نشن

.لبخند احمقانه اش را حذف کرد. نفسش را بند آورد. را سوزاند شیگلو. لحظه دلش را بدجور زد ینیریش. دیآن دو را د يالب ه

از پدرش تمام شده است؟ با  شیم پدرشد سه یکه باورش م دید یم نهیبه ع دیحتما با. دهد یقدر بدنش واکنش نشان م نیدانست چرا ا ینم

!مهر و امضا و دو شاهد و دفتر عقد کیبا ! بله کی

. رفت رونیبه ب. امدینفسش باال ن گرید! شد تمام

»!بلــــــه«: گوشش بود يفرزانه تو يصدا. اوردیکرد لبخند را به لبش ب یم یسع یداغ بود ول شیها پلک

همان هم توي بازار اشک و آه دلش غنیمت . منحنی تلخ تر از زهرخند روي لب هایش حس کرد. دهنوز در فکر آن لبخند بو. سوخت گلویش

.بود

.آرتا بود. برگشت. دستی روي بازویش، او را به خود آورد فشار

چرا اومدي بیرون؟: آرتا

.فقط فهمید لحنش هرچه بود، مواخذه گرانه نبود. را نفهمید لحنش

.توجه او را توجیه کرد زالل

.به عسل حساسیت دارم ـ

.تو که عسل نخوري: آرتا

!بوش رو شنیدم: زالل

.تو که نزدیکشون نبودي: آرتا

.گلوم سوخت: زالل

نمی خواي حرف بزنی؟: آرتا

ان خودش. خودشان باال آمدند. اما به نخواستنش توجه نشد. چه اشک ها داشت که ضجه بزند، ولی نمی خواست. چه حرف ها داشت که بزند زالل
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. گفته شدند

».خواي اعتراف بگیري، آره؟ اعتراف می کنم من یه دختر بچه ي لوس و ننر عوضیم که از ازدواج باباش ناراحته می«

.قطره ي اشکش فرو ریخت. را برگرداند سرش

.آرایشت خراب میشه ها. ریملت می ریزه. گریه نکن: آرتا

! ب بشودآرایشش خراب می شود؟ خ! می ریزد؟ خب بریزد ریملش

مگه چیزي عوض میشه؟ مگه مهمه؟ ـ

.مهمه: آرتا

.نباید ناراحت باشم. نمی خوام ناراحت باشم: زالل

: لبخند دلگرم کننده اي زد و گفت آرتا

.نمی ذارم ناراحت باشی ـ

لیوان آبی که . کشیددستش را . لبخندش را پر رنگ کرد. آرامش کرد. از پوست و گوشت و رگ و پیوندش گذشت و بر دلش نشست حرفش

.به دستش داد سوزش گلویش را برد

.می خندیدند. می رقصیدند. روبرویش یک عده دختر و پسر بودند که تکان تکان می خوردند. هم دستش را می کشید هنوز

چی کار می کنی؟. آرتا دستم کنده شد: زالل

!یه یار رقص خوشگل می خوام: آرتا

!او هم خوشگل بود که می خواست با او برقصداز نظر ! پس خوشگل بود! خوشگل؟

امشب شب او نبود، پس گذاشت همه چی یکسره . هر چه بادا باد. مخالفتی نکرد. به خوشگلی اش و درخواست رقص غیر مستقیم او زد لبخندي

!شود

. نبود ررسشیآرش در ت. با همان وقار و احترام همیشگی اش. گفت یبه مهمان ها خوش آمد م آرزو

با . گفت یآرتا خواهر کوچک فرزانه را به مسخره گرفته بود و جوك م. دیرفت، رقصید، خند. عروس و داماد نگاه نکرد یبه صندل. ترف

!در کنار آرتا. دیخند یم شیدغدغه ها يآگاهانه  یفراموش

. داشت ادیعروسکش را به  ينده شده ک يشان موها یاز خاطرات بچگ يپسر عمه ا. گذشت یشان م ییهفته از آشنا کیعمه اي که فقط  پسر

.دیرقص یبرقصن با او م دیکه با آهنگ خوشگال با يپسر عمه ا. ذاشت او ناراحت باشد یکه نم يپسر عمه ا

 شیزالل پ. از نشستن نزد یآرتا حرف. شد یم یسن داشت خال. دو نفره تکیآهنگ رمان کی. آهنگ عوض شد. سالن پر. شده بود کیتار هوا

.قدم شد

.مینیبش گه،یبسه د ـ

زالل . در آن لباس قالب بدنش گذاشت کشیآرتا دستش را پشت کمر بار. هوا در بغلش افتاد یب. دیآرتا دستش را کش. به عقب برداشت یقدم

.پست نبود. گرسنه نبود، پاك بود. نگاهش صاف بود. شد رهیخ يقهوه ا يا لهیدر آن چشمان ت. سرش را بلند کرد
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!میبازم برقص: آرتا

. دستش را در دستان آرتا قرار داد. نکرد یمخالفت. ستادیا شیسر جا. کرد اعتماد

!گس عطر شهاب بهتر بود يبو. بود نیریش يادیز یخوب بود ول. کرد یعطرش را بهتر حس م يبو

 لمیآن قدر ف یکرده بود؛ ول نیمربا خودش ت نهیآ يکه انگار آرتا در آن مهارت داشت را فقط جلو یرقص. دستش بود یآهنگ مارك آنتون تمیر

!بارش بود نیاول! یبا کس! یعمل... تا به حال  یبود که حرکات را بشناسد ول دهید یخارج

در بغل . دور دستانشان دیچرخ. دیچرخ. هنوز دست چپش در دست راست آرتا بود. فاصله گرفت. از بغلش جدا شد. ها کم شده بودند چراغ

!گم شدن را هم دوست داشت. مردانه گم شد کلیدر برابر آن ه. تنش بود ينور رورقص . مطمئن آرتا جا گرفت

. نبود چون اعتماد کرده بود مانیپش. شد انیدست چپ آرتا نما ریز دشیسف ياز آن چاك بلند رد شد و ران ها. باال آورد یچپش را به آرام يپا

به آرتا . خورد یدرونش وول م طنتیش. کرد یآرتا چشمانش باز بود و نگاه نم نبود چون مانیپش. نبود چون نگاه پاکش را شناخته بود مانیپش

به  يزیکه کتمانش کرده بود، آن چ يزیسرپوش گذاشته بود، آن چ شیرو شهیکه هم يزیآن چ. دفعه امتحان کند کیخواست . داده بود هیتک

!پسر کیدر بغل  د،یایه بدختران يهم ناز و ادا کباریخواست . داشت را خواست امتحان کند ازیآن ن

!مجاور زیم زیپسر ه ي رهیو فرزانه و نگاه خ ایسخت و آر یهر چه مشکل و زندگ الیخ یب

. حک کرد شیلب ها يلوند رو يرا غنچه کرد و لبخند شیلب ها! قیعم. در آن چشم ها زل زد. را خمار کرد چشمانش

. دخترانه اش گذاشت دوباره شد همان زالل قبل يازهاین يدوباره سرپوش را رو. را محو کرد زیهمه چ. شد مانینگذشت که پش يا هیثان کسر

. دیمردمک چشمانش چرخ. دیدور خودش، با تکان دادن دامن لباسش، با حرکات مار مانند دستش، چرخ نباریا. دیچرخ. دوباره فاصله گرفت

 جیسرش گ. ردشیخواست که بگ یرا م یکس. شد یپرت م ياز بلند انگار داشت. دیو فرزانه را د ایآر. رفت جیسرش گ. دندیدور و بر را د

 ازین. خورد چیپ شیمچ پا. داد یتعادلش را داشت از دست م. رفت جیسرش گ. ختیدلش ر. شد یخال شیپا ریز. دیدورتر د یآرتا را کم. رفت

. ج رفتیسرش گ. گاه داشت هیتک کیبه 

. مانیجمع، با ا یالیبا خ ،یبا آسودگ. داد رونینفسش را پر صدا ب. داد هیآرتا تک ي نهیس پشتش را به. دستش حس کرد يانگشتان آرتا را رو

به آن . به رنگ زرد شده اش که در آن نور کم مشخص بود. دیخند طانیفقط ش. مسخره اش نکرد. دیخند طانیدر عوض آرتا ش. لبخند زد، آرام

.گاهش هیبه تک مانیابه آن نفس پر صدا و با . نداشت گریکه د ستانشلرزش د

!آرتا نرم لب هایش را گذاشت پشت دست هاي سپید زالل. نانیبا اطم. دیچند دور چرخ. چند دور چرخاندش. دیخند

****

 یدختر را از ناراحت کیانگار خوب بلد بود چگونه . نذاشت ناراحت بماند. به قولش عمل کرد. دست زدند شانیبرا. نندیداد که بنش تیرضا آرتا

.آورد در

زالل در . آرتا چشم غره اي رفت. زالل رو برگرداند. اهمیت نداد ولی او بدجور در تخم چشم هایش خیره شده بود. ي پسرك هیز را دید قیافه

.دل لبخند زد، از صرف شدن صیغه ي غیرت توسط پسر عمه هم سن و سالش
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. خنده اش مطمئن بود. نبود یو الک يخنده اش زور. کرد یعروس و داماد نگاه نم یبه صندل گرید

اخم کرده . دیفقط تارا نخند. همه را داد يزالل جواب خنده . دیآرش بهشان خند. دیبابک بهشان خند. دیآرزو بهشان خند. نشستند زیم پشت

.دیزالل به او هم خند. حسادت او هم گل کرده بود. بود

فرزانه که دست  يخط نگاهش را امتداد داد به شکم برجسته . بود يگرید ياو مات جا یبه آرزو تعارف کرد ول. کند یپوست م وهیم داشت

. هنوز آرزو محو بود. سر برگرداند. کنه مشیدستاش قا ریداشت ز یپاچه سع

: چشمان آرزو تکان داد و گفت يدستش را جلو. کرد يا خنده

.دیتموم شد، ولش کن چارهیعمه جون ب ـ

: بش به طرف زالل برگشت و گفتعالمت تعج هیبا همان صورت شب آرزو

کنم؟ یکه من فکر م یکن یفکر م يزیتو هم به همون چ ـ

. گفت يکش دار يکرد و بله  یطانیش يخنده ا زالل

.که امروز عقد کردند نایا یول ستیمعلوم ن ادیز. يزیت یلیخ: آرزو

: حالت گفت یب زالل

.ودنهم دوست ب ششیوقت پ یلیبودن و خ غهیص شیوقت پ یلیخ ـ

نه؟یهمه دادار دودور واسه هم نیپس ا: آرزو

.باال انداخت يشانه ا زالل

!نداره يمادر اقتیبه قول آرش فرزانه ل. سوزه یهست دلم واسش م یهرچ. دونم ینم ـ

: دلش تکرار کرد در

!یمثل ضح ـ

: و گفت دیپاش شیبه رو يزالل لبخند. گرفت شیقاچ شده اش را جلو يموزها یدست شیپ آرتا

.خورم ینم یمرس ـ

: مظلومانه گفت آرتا

!زهیدستام تم ـ

.دارم تیبه موز حساس. دونم یم: زالل

: اش انداخت و گفت یشانیبه پ ینیچ آرتا

!يدار تیحساس یتو که به همه چ ؟یرو بگ يندار تیکه بهشون حساس ییزایاز چ ستیل هی شهیم ـ

.که نه، فقط موز و عسل و هلو یهمه چ: زالل

: اضافه کرد آرش

.داره تیهم حساس یزعفرون یبه بستن ـ
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بت راه راه  یکراوات مشک. بود دهیپوش یو شلوار مشک دیسف راهنیپ. کرده بود پیخوشت. اش را از نظر گذراند افهیق. آرش لبخند زد يرو به

.بسته بود شیرا هم خودش برا شینقره ا يها

نه؟یجز ا. گهید ياریخب حاال بخور فوقش دو تا جوش در م: آرتا

.ادیخورم نفسم باال نم یم یوقت. دترهیشد تمیحساس. بودم یاگه فقط دو تا جوش بود که من راض: زالل

 ؟یبکن يخوا یکار م یپس سر سفره عقدت چ: آرتا

: و گفت دیخند زالل

 یعقد نم يه اصال تا آخر عمرم سر سفره ک نهیفوق فوقشم ا! رمیکه بم نهیبهتر از ا. شهینم نیریش میفوقش زندگ. خورم یعسل نم ،یچیه ـ

..نمیش

: گفت. به آرتا کرد که از چشم زالل دور نماند ینگاه خشن آرزو

. شد یم نیریهمه ش یزندگ دیطور بود که االن با نیاگه ا. که نداره تیفقط نماده، واقع نایا ـ

: گفت. پشت سرش بودآرتا . اشتها نداشت. انتخاب کند يزیتوانست چ ینم یشام بود ول زیم سر

)خوره؟ یم یخانوم خوشگل چ نیا( Vad äter denna vackra flicka ـ

: زالل با حرص گفت. باال انداخت يآرتا هم شانه ا. مشکوك برگشت و نگاهش کرد زالل

 ؟یگفت یچ ـ

: تمام گفت یلکسیسرخوش از حرص دادن او با ر آرتا

!حـــاال ـ

: با حرص گفت زالل

؟يفحش داد ـ

: و گفت دیخند آرتا

 ؟يخور یم یخوره؟ حاال چ یم یخانوم زشت چ نیفقط گفتم ا ـ

: زد و گفت يآرتا لبخند. رفت گوهاینازك کرد و هم زمان با آرتا دستش سمت ظرف ژ یپشت چشم زالل

!تفاهم یمرس ـ

: و گفت دیآرتا دستش را کش. دیسوناب را کنار بشقابش گذاشت و عقب کش السیگ

.میبر ـ

: حوصله گفت یب زالل

کجا؟ ـ

.میبرقص: آرتا

: کرد و گفت یشدنش نگاه دهیبه دست در حال کش زالل
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؟یکن یزشت درخواست رقص م ياز خانوما يطور نیا شهیتو هم ـ

: خنده اي مرموز زد و گفت آرتا

.يایب يتو مجبور ینه، ول ـ

: گفت يچشمانش را تنگ کرد و جد زالل

؟يبه روح اعتقاد دار ـ

.آرتا گشاد شدند يها چشم

.آره ـ

: با حرص گفت زالل

.تو روحت يا ـ

: گنگ گفت آرتا

؟یچ یعنی ـ

: مرموزتر از مال او گفت يتر از آرتا با لبخند لکسیر زالل

!حـــــــاال ـ

: لوس شد و گفت زالل

.من نمیام ـ

: مصر گفت آرتا

!میاي ـ

اون وقت چرا؟: زالل

.م زشت نیستی که من نخوام ازش درخواست کنمچون تو یه خانو: آرتا

حس زیبا . بعد از حسی که در او راه انداخته بود. لحظه در چشم هاي زالل خیره شد تا با نگاه روشن مردمک هاي قهوه ایش او را اغوا کند چند

: سرش را کج کرد و مظلومانه گفت. بودن در نظر بقیه

میاي؟ ـ

.زالل با کمال میل دستش را در درون دست هاي مردانه ي آرتا قرار داد و راهی پیست رقص شد. داد دستش را جلوي دست زالل قرار کف

****

 نیکرد ا یوقت فکر نم چیه. افتاد شیدو شب پ ادیدوبار اش  دنیبا د. نشسته بود يو یت يآرتا جلو. و آماده از اتاقش خارج شد دهیپوش لباس

! يلوند، آغوش پسر عمه، وا يچشمان خمار، لبخند ها. که کرده بود یآن حرکات جلف يزش کرد براچقدر خودش را سر. جنبه باشد یقدر ب

 یشرع. او که مشکل داشت ینداشت ول یآن طرف بود و مشکل يآرتا بزرگ شده . چه برسد به آرتا دیکش یخودش هم خجالت م ياز رو یحت
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: دیکلمه دهان باز کند و عاقالنه بگو کیتوانست  یم. بود یاش که باق یگرفت عرف یم دیاش را ند

!نه. ممنون ـ

گذاشته  شیباورها يشد چرا پا رو یهنوز هم باورش نم! هر چه او نخواسته بود هم او کرده بود. مثل خر هر چه او خواسته بود کرده بود یول

بود که خودش را  مانیپش یآن کمبود محبت نبود، از مانیشده است؟ از رقصش پش مانینبوده و حاال مثل سگ پش مانیچرا آن شب پش. است

.کرده بود انینما

هر چه جان کند  یول. لغتش داشت، پس گذاشتش کنار و با آرتا رو در رو شد ي رهیدر دا یخجالت نقش کمرنگ. رونیرا فوت کرد ب نفسش

.که آن هم لرزش داشت امدین رونیساده ب» خداحافظ« کیاز  شتریب

.معمول رد و بدل شد يها یسالم و احوالپرس. در را باز کرد شیبرا دهیبرخالف انتظارش ش. دیبه موسسه رسبود که  میو ن ازدهی ساعت

اومده؟ يسپهر: زالل

: کالس اشاره کرد و گفت يبه در بسته  دهیش

!کالس داره ـ

»!پسره حتما شاگردش«: در دل گفت. امدندین نییهم پا» !آها«: و با گفتن دندیزالل به باال جه يابروها

: معطوف کند يگرید زیکرد ذهنش را به چ یسع

؟یگرفت یمرخص ـ

.لبخند زد و سر تکان داد دهیش

 ؟یاهیگ ای ییایدر ؟يدوس دار یاونجا؟ تو چ ای میجا بر نیدوره؟ گرونه، ارزونه؟ ا که،یکجا غذاهاشون خوبه؟ نزد. شد آغاز صحبت نیا و

. آمد یحرف م يدند و حرف روز یطور حرف م نیو هم ؟ییایتالیا ای یرانیا

!بسته؟ يدرها. شود دهیبسته هم شن يآن قدر بلند بود که از پشت درها یبود صدا ول يا هیثان. بلند شد يپر عشوه ا يخنده  يصدا

لوند، داخل  دختر، آن هم بلند و يبسته، خنده  يشهاب، درها. کردند یمشترك فکر م ينقطه  کیزل زدند و به  گریقطع شد و به همد بحثشان

!موسسه

همان که از او خواسته بود . ابانیشده بود براي زالل همان مرد مزاحم سر خ طان،یآن استاد مهربان و محترم و گاها ش. باال انداخت يشانه ا دهیش

...کند و افتخار دهد و  یخانوم

. داد رونینفس حرص دارش را پر صدا ب. ذشته بوداز وقت کالسش گ قهیده دق. تیک و تاك ساعت نگاه زالل را روي خود خیره کرد صداي

: عقلش اصالح کرد. دیرس یشهاب م يتا سر شانه . قد بلندي داشت. که ظاهر شد قهیشد چهل و پنج دق یکالس دخترك م قهیدق ستیداشت ب

.بار ساز مخالف نزد نیبا عقلش موافق بود و ا ختس» .يسپهر! شهاب نه«

از سایه ي سه رنگ گرفته تا رژلب . صورت کشیده اش هم مدفون بود زیر خروارها آرایش. آبی ضد کرده بودسنتی قرمزي را با شال  مانتوي

ات و  یمرده شور خوشگل! کــثــافـــت! الحق که خوشگل بود. زالل هرچه قدر سعی کرد زشت ببینتش نتوانست! همه را کامل داشت. یسرخاب

!را با هم ببرند دتآن لبخند گشا
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»تو موسسه؟«: دیو بگو دیدرآ غشیخواست ج یچقدر دلش م یول. امدیدر ن کشیج یول دیلب گز. خوردحرص  زالل

: نازکش و تا توانست گشاد صحبت کرد يدر صدا ختیوقاحت هر چه ناز داشت ر تیدر نها دخترك

!ممنون استــــــــاد ـ

شهاب بدون آن که ! سوال ریقرار گرفته بود رفت ز شیکه رو يمد هر چه شان و مقام و منزلت بود با آن طرز تلفظ و! استاد يکلمه  فیح

: و محکم گفت يجد شهیکند مثل هم یتوجه

.کنم خانوم یخواهش م ـ

 ي کهیمرت. باز شدند قهیبسته که بعد از چهل و پنج دق ياز پشت آن درها. خنده از کالس او خارج شده يصدا شیپ قهینه انگار دو دق انگار

!وانهید. و آدم مآبانه ات را ببرند یر تو و آن لحن رسممرده شو! حیوق

خنده دارد؟ اصال مگر  شیدرآورده اند کجا شانیها برا نیکه ا يتئاتر نیا دیفهم یزالل نم. و صورتش از خنده سرخ شده بود دیلرز یم دهیش

خر فرض شدن خنده دارد؟

منزجر شد و لقب  یمهربان نیزالل از ا. بود شیدر صدا یمهربان یکم. دبو شهیشهاب مثل هم. سالم کرد یو خشک و رسم دیدر هم کش ابرو

!طماع را به او داد؛ البته در دل

.در کالس باز ماند. شد وارد

»!شه یمن امامزاده م يپررو فقط برا ي کهیمرت«

»!يدیخندآرتا  يکه برا يهمون طور ؟يخواد در کالس بسته باشه و لوند بخند یزالل؟ نکنه تو هم دلت م هیچ«

!پاتک نزند يبه خود گریبا درصد غلظت باال نثار وجدانش کرد که د ي»شور مرده«

آن  نیدر آن موقع ب یاش درست نبود ول یطانیش. نگاه صافش بود که به او اجازه داده بود. بود دهیاو را مثل برادرش د. آرتا فرق داشت ي هیقض

 گحاال هم بدتر از س. ممنوعه بگذارد يخواسته بود پا را فراتر از محدوده  کمیفقط . کند هیفقط خواسته بود خودش را تخل يفکر يهمه دغدغه 

...شده بود و  ختهیبود که ر یآب یبود ول مانیپش

. زد دوخت یاشاره م یو به دست او که به صندل دینگاهش را از در باز کش. به خود آمد يسپهر ياهم اهم کردن ها با

استاد  يصورتش فقط به حرمت همان کلمه . کرد یم یمعن يو فقط آن ها را خوشمزه باز ختیباز هم انزجارش را برانگکه  یو احترام یمهربان

.در دل تا توانست ایــــــش و چنــــدش گفت یبه حالت چندش جمع نشد ول

زالل . بود ستادهیهمان طور ا يسپهر. ودنب يگاه پنج شنبه خبر یگاه و ب ياز آن لبخندها گرید. خودش را گرفت ینشست و حساب یصندل يرو

 افهیبه ق یطنتیاش هم باال رفته بود و ش دهیپر و کش يابرو يتا کی. دستش به کمرش بود. گرفته بود ییژست مکش مرگ ما يسپهر. برگشت

:گفت یحال محکم نیبا لحن پر آرامش و در ع. اش داده بود

!د؟یاز من طلب ندار يزیحالتون خوبه؟ احتماال چ ـ

.در کاسه اش گذاشته بود یحساب! درش افتاد يبه نام دوزار يزیکه چ يتو بهتر دیبگو رفت

»... ي کهیمرت...  ي کهیمرت...  ي کهیبابام رو ازت طلب دارم مرت ارث«
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»!صفت یب ي کهیمرت«: با حرص گفت. را وصفش کند کهیکرد تا آن مرت ینم دایپ یصفت چیه. ارور داد ذهنش

!فیح. شد یکه شاگرد بود و احترام به استاد سرش م فیح! گفت، در صورتش یرا بلند م نیواست که اچقدر دلش خ و

: تر از او گفت لکسیزل زد و ر رهیت يجفت چشم قهوه ا کیرا زالل کرد و در آن  نگاهش

.ممنون، من خوبم ـ

: به کالمش داد و گفت یشین. مکث کرد یکم

د؟یشما چطور ـ

. هنوز زالل را نشناخته بود. نداشت یانتظار حاضر جواب. سردر گم شد ينگاه سپهر يا لحظه

.به مرحمت شما: يسپهر

آن قفسه  يتا باال. دیرس یدوشش به دوش او نم. پهلو به پهلو بهتر بود. دوشادوش او نشست. نشست يرا فاصله داد و سپهر شیصندل یکم زالل

سانت به قد صد و  زدهیهمان ها که س. خواست یآرزو را م ییاهدا يدلش کفش ها. نبود شتری، برفت یم نییمنظم باال پا یتمیکه با ر يا نهیس ي

. شدند یو فنجان نم لیشد ف یدر کنارش از کالس خارج م یحداقل وقت ینداشت ول يرینشسته که تاث! افزود یاش م یسانت ادهفت

.شده بود ختهیبا آن درآم يتحکم مردانه ا یم مهربان بود ولهنوز ه. کالمش هنوز هم احترام داشت. شروع کرد شهیمثل هم يسپهر

. بعدش نوبت شماست. دیزنم دقت کن یقبل رو دوباره م يدرس جلسه . خب خانوم ـ

شد  خینگذشت که نگاهش م يلحظه ا. و با مهارتش دهیانگشتان کش. هنرمندش يشد به دست ها رهیزالل چشم شد و خ. کرد به نواختن شروع

با مهارت را خرد  يآن انگشت ها یکی یکیخواست  یدلش م. ضربان قلبش باال رفت. یشد، حساب یحرص. دست راستش يسبابه به انگشت 

.و باز کرد دیحرکت دست راستش را مشت کرد و مال کیدر . را گرفت لرد نگاه زال يسپهر. کند

. رژ دخترك یهمان سرخاب! است یدست راستش سرخاب يبه انگشت سبا دهیبود و حاضر بود قسم بخورد د دهیزالل د. شده بود رید یول

»موسسه؟ يتو«: زد ادیذهنش فر

!شد یشاگرد م یاستاد، همرنگ رژلب سرخاب يِسپهر يداستان مختلف که تهش سبابه  کیبه هزار و  دیذهنش پر کش و

که بهشان اعتماد  ییاستاد ها يها يباز فساد؟ شده است محل فسق و فجور و خراب يموسسه ات شده است خانه  ینیکه بب ییکجا آرش

که خراب بودن  نیترانه؟ ترانه فقط عاشق بود، ا. ستیکارها ن نیترانه آدم ا یحداقل تو هم بخواه! آرش نکند خودت هم؟ نه، تو نه. یداشت

.باشم دهیدبار  نیاول يخراب بودن بود، هرچند برا نیا ،یخنده، رژ سرخاب يدر بسته، صدا دخترك،شهاب،  یول. ستین

رانش  یه. گرفت که صافکاري اش نکند یگاز م یلبش را ه. رونیکرد آرام بدهد ب ینفس پر حرصش را سع. دیکش شیها ییاز تک گو دست

را  شیدست و پا. سرزنش گرانه نگاهش کرد يسپهر. دیاز آهنگ را نشن هیثان کی یحت. گرفت که حس بد درونش آرام شود یم شگونیرا ن

.اوردیخود ن يبه رو. دینگاهش را فهم جشرن. اهش کردگم نکرد و نگ

.اون جاست خانوم انویپ: يسپهر

از  زیچ چیه. و شروع کرد به نواختن نداختیخودش را از تک و تا ن. رو مورد حمله بود يسپهر یامروز حساب. ختیزالل حس کرد از درون ر و

. شروع کرد. داد را به ذهن داشت یم ادیآرش که به او دوباره  روزید يغرغرها فقط. بود دهینشن يزیاالن هم چ. قبل به خاطر نداشت يجلسه 



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 138

!يآرش بود نه سپهر ونیهمه را هم مد ،ییاشکال جز کی یبدون حت. نواخت يو خونسرد مشبا آرا

»!روت کم شد بچه پررو يشد عیضا ،يدید«: گفت یمغرورانه نگاهش کرد که م یافتخار برگشت و با نگاه با

: گفت یزالل با غرور خاص. و لبخندش را هم قورت داد دینگاهش را دزد نیبرق تحس يسپهر

چه طور بود؟ ـ

!که سه نشه نیگرفت یاز آکوردا رو نم یکیبهتر بود : شهاب

سه  زیچه چ. گفت سه نشود یپرو م يها نیسیموز ژیبا آن همه ادا و اطوار و پرست يسپهر. خنده دار بود. کرد خنده اش را بخورد یسع زالل

نشود؟

: اش خود به خود خورده شد و گفت خنده

بــلــــــه؟ ـ

!بــلــــه: يسپهر

: که کامال مشهود بود گفت یبا حرص. اندازدیاو را دست ب یتوانست تحمل کند کس ینم. شد یم یکم کم داشت عصبان زالل

د؟یمنظورتون رو واضح تر بگ شهیم ـ

: با آرامش گفت يسپهر

.دیجلستون بوده و اونم اصن گوش نداد هیکار کرده باشه، نه شما که درس  نیکه چند جلسه رو ا هیمخصوص کسکار  نیا ـ

.شدن را بکشد عیزالل نمی خواست حقارت ضا یآن که حق کامال با او بود ول با

.کردم نیکه خونه تمر ستمین نیمن منکر ا ـ

: مشکوکانه گفت يسپهر

تنها؟ ـ

: گفت يجد زالل

!دیاشتباه نداشتنم رو به حساب استعدادم بذار دیتون یم. هبل ـ

.دینداشت یرفع اشکال يشده است و شما جلسه  يریکار اشکال گ نیا: يسپهر

: را گفت هیآورد ختم قض یم ياو سر بند دیهر چه بگو دیکه د زالل

.دیرو قبول کن میاومدم از شما بخوام استاد یل کنم که نمکالس بردارم و اون جا رفع اشکا يا گهیخواستم با کس د یاگه من م يسپهر يآقا ـ

.امروزش را که حق داشت در آورد يگندکار یتالف یکه دلخور شود ول ستیدانست حق ن یم. دلخور نگاهش کرد و

.نداشتم يمنظور نیمن چن: يسپهر

!که منم بفهمم؟ دیمنظورتون رو واضح تر بگ شهیواقعا؟ پس م: زالل

: ادامه دادرك  یلیخ يسپهر

امروز؟ هیمشکلت چ ـ
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او مشکل  دیاصال از کجا فهم! توانست مشکلش را حل کند یداشت و او نم! دیخواست بگو یمشکل داشت؟ نداشت؟ داشت و نم. هول کرد زالل

دارد؟

.کند دایتا خودش را پ دیکش یقیعم نفس

.ندارم یمن مشکل... من  ـ

: مشکوك نگاهش کرد و گفت شهاب

؟یمطمئن ـ

او مشکل  دیاز کجا فهم ؟ی؟ با رژ سرخاب»موسسه؟ يتو«با شهاب؟ با دخترك؟ با . داست یبا چه را فقط نم. دانست مشکل دارد یم. نبود مطمئن

دارد؟

: را گرفت و گفت نگاهش

.ندارم یمن مشکل. بله ـ

: انداخت و گفت یبه ساعتش نگاه يسپهر

!شتن زاللدونستن که اسمت رو گذا یم يزیچ هیخانوادت  ـ

.زل زد يسپهر يبا تعجب سرش را باال آورد و در چشما زالل

!زالله یـــــلیچشمات خ: يسپهر

: حال مطمئن گفت نیو محکم و در ع دیپاشنه پا چرخ يرو. در رفت يشد تا جلو بلند

!قضاوت نکن يدیکه با چشم خودت ند يزیدر ضمن در مورد چ ـ

: نکرد و او با دماغ سوخته اش محترمانه گفت رییتغ یلونیصورت زالل اپس. ندیزالل بب حرفش را در ي جهیمکث کرد تا نت یکم

.خداحافظ خانوم ـ

. کرد یاو نگاه م یخال يبود نشسته بود و به جا دهیکش رونیب شیکه او برا یآن صندل يهنوز رو یول دیرا هم شن دهیاش با ش یخداحافظ يصدا

گفت؟ خرش کرده بود؟ نکرده بود؟ یگفت؟ نم یکند؟ نکند؟ باور کند؟ نکند؟ راست مقضاوت . فکر، فکر، فکر. کرد یفکر م

»!زالله یــــلیچشمات خ«: حرفش افتاد ادی. داد رونینفسش را ب کالفه

لحن کند به آن  نانیاطم یکم. داستان نسازد. کرد قضاوت نکند یسع! خر شد. بود یو محو بود ول حیمل یلیخ. آمد شیلب ها يرو يا خنده

...همان که . که استادش هم بود طانیش یهمان همکار محترم و مهربان و کم. دوباره شهاب شد. مطمئن شهاب

: و گفت دیکش رونیاو را از هپروت ب. صورتش تکان داد يدستش را جلو دهیش

؟ییکجا ـ

: جمعش کرد و گفت عیزالل سر. زالل انداخت يهم به آن لبخند خشک شده  ینگاه مشکوک و

کالس سحر تمام نشد؟ ـ

»!یخر خودت«: دیگو یاز آن نگاه ها که م. و نگاهش کرد دیاش فهم ينخود ویک يبا آ دهیبحث را عوض کرده بود که ش عیقدر ضا آن
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مه آن هم در برنا. سنتور هم دوست داشت. داد یآمد گوش م یم رونیب یسنتور سحر که از کالس وسط يتوجه به سالن رفت و به صدا یب زالل

!گرفت ياش جا ندهیآ ي

الحق هم . اش بود يپاتوق دوران نامزد. شناختش یاز آن جا خاطره داشت و خوب م یکل. سحر رفتند يشنهادیبه رستوران پ دهیسحر و ش با

.داشت یخوب يغذاها

 یکه دخترك سع یالدنو روابط. که از موسسه رفته بود یدر راس هم آرش بود و دخترک. و آن نیپشت سر ا بتیاول هم شروع کردند به غ از

حرف در آورده بود  یبا آرش به بن بست خورده بود و حکم اخراجش در آمده بود و کل یکرده بود ول جادیها هم ا یلیکند و با خ جادیداشت ا

.رنگارنگ در آلمان يو بودن با دخترها رانیپشت سر آرش و نبودن سه ساله اش در ا

. که هنوز خودش از آن مطمئن نبود يزیداد از چ یم نانیبه ترانه اطم دیبا یاعتماد کند ول انیغ چهل کالغ آن مکال کیتوانست به آن  ینم زالل

.اثنا نیدر ا گرید چکسیخود آرش بود نه ه نهیگز نیموثق تر

. بلند آرش چشمانش باز شد يبا صدا. شد یموسسه م یراه دیکند که ساعت شش دوباره با یو به خانه رفت تا خواب کوتاه چاندیرا پ دانشگاه

.دیرس یبه نظر م یعصب یآرش کم يصدا

.اش را دور بزند یاصول اخالق يکرد که همه  بشیترغ یاسم شهاب حس دنیبا شن یول ستدینخواست گوش با. در را باز کرد يال

شهاب؟ یچ یعنی: آرش

... :

... یگیو ممن اون موسسه رو دست تو سپردم چون بهت اعتماد کردم، حاال ت: آرش

... :

!کار کنم؟ هان؟ برم به دختره بگم با استاد من الس نزن؟ یتو بگو من چ: آرش

....:

؟ينداز یدختره م ریحاال خودت تقص! کرم از خود درخته یگفت یو اون پسره م انیپو ي هیکه سر قض يمگه خودت نبود: آرش

بهرنگ؟. جوان داشت آن هم بهرنگ بود شاگرد پسر کیکدام پسر؟ فقط . با او بودند؟ وا رفت ان؟یپو

زد؟ یم ختنیدانستند؟ که شهاب به او انگ کرم ر یم هیدانست و بق یاو و بهرنگ بود که خودش نم نیب يا هیقض چه

!یشهاب، لعنت ه،یقض ختن،یبهرنگ، کرم ر پسره،

به حماقت . چسبانده بود کتیکه به او ات یکس يده به آن لحن خرکنن. کرده بود به آن لحن مطمئن نانیخودش بدش آمد که چه ساده اطم از

!که چقدر عوض شده دیخودش خند

.فرد هم آرش بود نیدم دست تر. کرد یم یحرصش را خال دیبا ینزده بود ول یکه حرف چارهیبا آرش؟ نه آرش ب. دعوا يحرص رفت برا با

فکرش  یبود ول شیروبرو یقال يو چشمانش به گل ها نییسرش پا. چهره اش گرفته بود. دیمال یرا م شیها قهیمبل نشسته بود و شق يرو

.آرش سوخت يدلش برا يجا کی. شیپا يدورتر از قدم جلو ییجا

.ریتقص یکرد نه آرش ب یم یجا سر آن استاد محترمش خال کیهمه را  يبه زود. حاال وقتش نبود. خودش را خورد تیعصبان
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: به خود گرفت و گفت يلحن مادرانه ا زالل

؟یخوب ـ

:زد گفت یکه در آن تعجب موج م یسرش را بلند کرد و با لحن آرش

؟يباال بود ـ

: تکان داد و گفت يسر زالل

.بشم نایخواستم مزاحم عمه ا ینم ـ

.يکرد يخوب کار: آرش

: زالل آرام تکرار کرد. شیپا نیینگاهش را داد به پا دوباره

حالت خوبه؟ ـ

: زد و گفت يلبخند محو آرش

!آره ـ

: زالل سرش را کج کرد و گفت. زالل واضح بود يکه نه بودنش برا يآره ا. ها و خوب نبودن ها را در آن حس کرد یکه زالل تمام خستگ يا آره

!کامال مشخصه ـ

: را داد به زالل و گفت شانشینگاه پر آرش

.هیپاتخت يتو کشو ؟ياریفندکم رو ب شهیم ـ

:گرانه گفت خیتوب زالل

!آرش ـ

!خب؟ ست،ین تیپزشک يها هیزالل االن وقت توص: آرش

 یدرس م یپزشک رایپ يهر چه نبود داشت در دانشکده . دانست و خودش را مضر یدودش را خفه کننده م. مشکل داشت گاریاساسا با س زالل

.خواند

نتوانست  یآن را برداشت ول. مارك ییکنارش هم فندك طال. خرت و پرت در کشو بود یوارونه و کم یقاب عکس. دیکش رونیرا ب کشو

!ماتش برد. شد به قاب رهیخ. برش گرداند. که در کشو انگار پنهان شده بود را پنهان کند یقاب عکس ياش درباره  يکنجکاو

کس تاریخ زیر ع. شد یم يریگ جهیخود به خود در ذهنش نت زیبود، همه چ شیکه جلو یبا عکس. گرفت یم دهیبود، د دهیهر چه را ند داشت

...که آرش  یزمان. نوشته شده بود شیدو سال پ

آرش هنوز در حال . به سمت آرش رفت شانیپر یآهسته و ذهن ییفندك را برداشت و با قدم ها. گذاشت شیقاب را سر جا. دیکش يبلند پوف

. بود شیها قهیشق دنیمال

 یمغزش وول م ينورون ها يکه البه ال یخواست آن سوال یلش مد. درهمش ي افهیشد به ق رهیخ. آورد يآب و قرص سردرد وانیل شیبرا

عکس در ذهنش . به آرش زل زد. برگشت. پنجره ها را باز گذاشت تا دود خارج شود. گذاشت یآرش نم يصورت خسته  یخورد را بپرسد ول
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کند؟ یمخف قدر مهم بوده که عکسش را هنوز آرش داشته باشد؟ که آن را نیا عکسدختر در  دیفهم ینم. آمد

.نمی خواست باور کند ولی اهمیت دختري که در بغل آرش بود را هم نمی توانست دست کم بگیرد. هاي شیده در سرش ریخت حرف

.یپر از کالفگ ،یپر از سردرگم. دیکش يبلند نفس

: گفت آهسته

شده آرش؟ یچ ـ

: ردآهسته زمزمه ک. زد و نگاهش را داد به ناکجا گارشیبه س یقیپک عم آرش

 یطرف ترانه رو نم نیاز ا. زنم یدر اون در م نیاز صبح تا حاال دارم ا. ستیهم ن ایآر. ذاره بارم وارد شه یگمرك نم. ختهیبه هم ر یهمه چ ـ

...بعدش هم که . شهاب هم که شده قوز باال قوز. موسسه موندم ياز اون طرف تو کارا. کار کنم یدونم چ

و جمله اش را نا تمام،  دیصدادار کش ینفس. شود تیرا بداند و اذ زیمعصومش که الزم نبود همه چ يبه چهره . انداخت یصورت زالل نگاه به

.تمام کرد

. کند ریاالن زالل را درگ نیخواست از هم یدلش نم. گرید يشده اش را داد به جا رهیآرش نگاه ت یول دیجمله را از او پرس هیبا نگاهش بق زالل

.شد یاز درون داغون م یزد ول یریخت و دم نم یدرخودش مرا  زیچرا که همه چ

 یچه شده بود که آرش نم ؟یبعدش هم که چ ندیمنتظر بود بب. کرد یزالل همچنان مسکوت به آرش نگاه م. زد گارشیبه س يگرید پک

د؟یخواست به او بگو

.داد بحث را عوض کند هیهنوز نگاه زالل منتظر است ترج دیکه د آرش

موسسه رو بدم دست تو؟ ؟یرو تموم کن يباز نیا يخوا یم یزالل ک ـ

: گفت. ستیاو ن یجواب چ نیخوب درك کرد که ا. دندیزالل باال پر يابروها

ست؟یچه طور؟ مگه شهاب ن ـ

... با کار امروزش  یچرا ول: آرش

: گرفت و ادامه داد ینفس

.اون جا باشه که میتونه دا یسرش شلوغه، نم. کنه یم سیه راست و رمغازش رو دار يکارا. شرکتش هست يکارا. خب اونم کار داره ـ

که دائما در موسسه پالس بود چه طور شرکت داشت؟ چه طور سرش شلوغ بود؟ چه طور؟ یشرکت؟ شهاب. زالل باالتر رفتند يابروها

.داد یقلقلکش م شتریب» کار امروزش« يجمله  یول يخواست بداند چه طور یم دلش

: زد و گفت طانیش يدلبخن زالل

به خاطر کار امروزش؟ ـ

: متعجب گفت آرش

اونجا؟ يتو بود ـ

.کرد دییتکان داد و تا يسر زالل
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: حوصله گفت یب آرش

.دختره رو اخراج کن گهیم ـ

: فاتحانه زد و گفت يلبخند زالل

داره؟ یچه ربط چارهیبه دختر ب! به نظر من کرم از خود درخته ـ

با مقابله به مثل خوبی که کرده بود خودش را . ستود یرا م نشانیتفاهم ب. زد يقهقهه ا. دیگو ید زالل دارد بد شهاب را مش یباورش نم آرش

. خالی کرد و راضی از نتیجه اش لبخندي محو زد

****

!قدرا هم خنده نداشت نیحاال ا: زالل

بود  یخنده اش که هنوز اثراتش باق يآرش با ته مانده . بود، عزا گرفته بود شیپ قهیدو دق نیانــگـــار نه انگار که هم. دیخند یقاه قاه م آرش

: گفت

!باور کن داشت ـ

: بر لب آورد و گفت ياو لبخند ياز خنده  زالل

گم؟ یمگه دروغ م ـ

: گفت. پا انداخت يپا رو. خودش را جمع کرد آرش

اگه . دهیهمون طور جوابت رو م یهر طور باهاش رفتار کن. موسسه رو بدم دستش اون قدر که. هیپسر خوب. شناسم یم یمن شهاب رو چند سال ـ

!است هیپا يو اگه پا بد دهیجواب احترامت رو م يبهش احترام بذار

او  با شهیبه بعدش هم. به جز دفعات اول، آن هم فقط قبل از استخدام شدنش. شهیهم یعنی ،یـــــــلیخ. بود دهیاحترام قائل شدنش را د زالل

به محترم بودنش . صورت زالل زوم کرد يآرش رو. گذاشت یبه او که هشت سال کوچک تر از خودش بود احترام م. کرد یمحترم صحبت م

...پس ... پس . او راجع به زالل قضاوت کرده بود یول...  یشک نداشت ول

: به سمت آرش برگشت و گفت زالل

ست؟یکرم از خودش ن یعنی ـ

.کردنگاهش  قیدق آرش

؟يدیازش د يتو بد ـ

بود؟ دهیبود؟ ند دهید يبد ؟يبد ؟يبد

»؟يدیافتخار م یخانوم«: فقط گفته بود. آن هم محترم بود یلعنت. آن هم همان اول ها. داده بود شنهادیبهش پ کباریفقط  او

نبود؟  يبد نیا بود؟ يبد نیا. خواسته بود افتخار دهد. باز هم احترام گذاشته بود. نگفته بود یچیه گرید و

پشت فرمان  یلعنت يآن کاوه . شاگرد نشسته بود و محترم درخواست کرده بود یصندل ياو که فقط رو. ترمز نزده بود شیپا ياو که جلو اصال
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...او . او بوق زده بود. بود

به خواسته اش در . او را محترم شمرد. نکرد یادب یباز هم ب. باز هم احترام داشت ردیبود؟ تست هم خواست بگ. شهاب؟ شهاب بد نبود پس

!گذاشت به عالم و آدم یقدر احترام م نیبودند که ا دهیحرَم بر ي شهیانگار نافش را با ر! احترام، محترم. کمال احترام جواب داد

.قضاوت نکن. رینگ جهیتن. گفت او خوب است یآرش هم م. قضاوت نکند. رینگ جهینت يدیشهاب گفته بود تا ند. بود دهیند يزیهم او چ صبح

دخترك را؟ یرژ سرخاب ایشهاب را باور کند . آن همه اعتماد آرش انیم. آن همه احترام شهاب نیمانده بود ب زالل

.ردیاطالعات بگ شتریتوانست ب یحاال که موضوع شهاب بود م. سمت آرش برگشت به

شرکت داره؟ یگفت ـ

.کرد دییتا آرش

!کالت دارنتجارت ش. کهیبا برادرش شر ـ

!کرد یبهش مزه م یحساب. مخصوصا نوع تلخش را. یلیدوست داشت، خ. شکالت، شکالت، شکالت. بر لب آورد يلبخند زالل

پس چرا همش تو موسسه است؟: زالل

 رهیاونم نگ. رهیگ یسهام دار سهمش رو م هیبه عنوان  شتریب. عالقه نداره به کاره شرکت ادیز. اون جاست ستمیکه من ن ونیروز در م کی: آرش

 یتازگ. که داره خودساخته است یخانوادگ طیبا شرا. تونه خودش رو بچرخونه یم. باال است یلیخ انویمهارتش تو پ. شاگرد داره یتو موسسه کل

!داره يخوب در آمد رهیاونم اگه بگ. بفروشه یقیخواد ساز و ابزار االت موس یم. زنه یمغازه م هیداره  اه

».نمشیب یکمتر م. موسسه ادیکمتر م. شهیاگه مغازه بزنه، سرش شلوغ تر م« :فکر کرد زالل

»آره؟ داره؟ ش؟ینیهم داره چقدر ب یتیزالل مگه اهم«. دندیبا باال پر شیابروها نمش؟یب یکمتر م. آخرش استاپ کرد يجمله  يرو ناگهان

»داره؟ یتیاهم«. کرد یزالل هنوز فکر م. کرد يچا يتقاضا آرش

را پر  وانیکرد که آب جوش ل یرا اَهم، مهم م دنشیهنوز داشت د. دیچرخ یسوال م کیهنوز فکرش حول . جوش را باز کرده بودآب  ریش

از خودش، از شهاب و دورون ذهنش . حرصش گرفت. داخل دهانش گذاشت عیگفت و سر یآخ. دستش سوخت. ختیدستش ر يکرد و رو

»!ستیبه درك، اصال مهم ن«: دیکش ادیفر

:دینگران آرش را شن يداص

شد؟ یچ ـ

.دیمک یهنوز دستش را م زالل

!دستم سوخت ،یچیه ـ

: و گفت دیخند آرش

؟يزیبر ییچا هی یستیبلد ن میشوهر بد يما تو رو چطور ـ

: گفت الیخ یب زالل

!نگران شوهر دادن من نباش ریشما خودت برو زن بگ ـ
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.رونیبازدمش را صدادار فرستاد ب. دخترك در بغل آرش ادی. اب عکس داخل کشوق ادی. درخواستش ادی. ترانه افتاد ادی زالل

 يتوانست کنجکاو یم. پس وقتش بود. در آمده بود یخمودگ ياز آن حال و هوا. بهتر شده بود. آرش خوب بود. آرش گرفت يرا جلو ینیس

.توانست بپرسد یم. اش را ارضا کند

.ه آرشرا مظلوم کرد و نگاهش را دوخت ب خودش

آرش؟ ـ

.خواهد یم يزیدانست چ یم. شناختش یخوب م. نگاهش کرد آرش

بـــله؟ ـ

.لحنش را مظلوم تر کرد. شینشست روبرو زالل

... ارمیرفتم فندکت رو ب ـ

.زل زد بهش آرش

خـــُب؟ ـ

: ادامه داد زالل

!دمیقاب عکس تو کشو د هی ـ

: داد و گفت زیم ين رونگاهش را به گلدا. آرش صاف شد و افتاد يدوزار

!فضول ـ

.دیدوباره نال زالل

!آرش ـ

.نگاهش را داد به زالل آرش

هـــــوم؟ ـ

؟یگینم: زالل

؟یبدون يخوا یچرا م: آرش

: و گفت دیخند زالل

.که ترانه ازم خواسته نیهم خودم دوست دارم بدونم هم ا ؟یدون یم... خب  ـ

: را گرد کرد و گفت شیچشم ها آرش

خواسته؟ یچ ـ

.کنم قیخواسته از دامادشون تحق: زالل

: گفت جیگ آرش

!ترنم که هنوز بچه است یدامادشون؟ ول ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 146

.به عنوان شوهر ترنم یراد اوست نه کس يداماد خانواده . آرش هنوز باور نکرده بود که داماد شده است. دیخند زالل

.راد يخانواده  ي ندهیداماد آ! گم یآرش خوب؟ تو رو م:  زالل

: پاك شد و گفت عیسر یلبش آمد و ل يرو يابتدا لبخند آرش

حاال چرا تو؟ ـ

از من بهتر؟ یثالثا ک. شناسمت یکنم و م یم یتوام و دارم باهات زندگ يمن برادرزاده  ایثان. که من دوست ترانم نیاوال به خاطر ا: زالل

!نهمنو ک یکه جاسوس گهیاستخدام کردن د یپس کارآگاه خصوص: آرش

: به خود گرفت و گفت يدلخور ي افهیق زالل

شک  يهر دختر. کنه یشک م. درکش کن. شهیگفته دو دو تا چهار تا، حاال داره دو دو تاش پنج تا م یم شهیاون هم. ترانه رو درك کن! آرش ـ

 دینبا. کنه یخواد باهات زندگ یداره؟ م يرادیا. هم شده گذشته ات رو بدونه دنیبار شن کی يخواد برا یفقط م. ستیترانه بچه ن. کنه یم

بدونه؟

:و گفت نییسرش را انداخت پا آرش

.دوست دخترم بود ـ

.خب، که آرش خودش ادامه داد دیخواست بگو. تعجب نداشت. تعجب نکرد زالل

.بود یخوب یلیدختر خ ایجول. دو سال ـ

: و گفت رونیرا فوت کرد ب نفسش

.بودم یمنم راض. بود یراض. مینداشت یمشکل. نبود یمشکل. میازدواج کن میخواست یم. مهربون بود. دوسش داشتم ـ

قدر لحن آرش سوز دارد؟ نیچرا ا. دیگو یها را با غم م نیدانست چرا آرش ا ینم. شد رهیبه آرش خ زالل

بود و داشت  ابونیپشتش به خ. کردم یدر نگاهش م يجلو. خواست بره یم. خونم بود يخونش روبرو. میشام خورد. بهش حلقه دادم: آرش

 نیمشت پسر مست تو ماش هیاون شب  یول...  یاون موقع شب خلوت بود ول. خلوت بود شهیهم. رو نگاه نکرد ابونیخ. کرد یم یازم خداحافظ

قبلش ازم . بود یحلقش خون. دمیجلو چشمام جسدش رو د. شد یچ دمینفهم...  ابونیاز شانس من تو اون خ. روندن یم ابونیداشتن تو اون خ

.کرد یخداحافظ

. پنجره يجلو ستادیبا فندکش ا. را تکان داد گاشیپاکت س. بغض داشت شیصدا. آرش درد داشت. زالل مات شد. دیکش یرا م شیموها آرش

.پشت به زالل

: آرام زمزمه کرد زالل

!متاسفم ـ

: ادامه داد آرش

 یرو از قبل م ییجوازش رو که گرفتم کسا. موسسه يرفتم دنبال کارا. برگشتم. مونمتونستم اون جا ب ینم. رانیسال بعدش برگشتم ا کی ـ
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 یکرد ول یکار م يا گهید يموسسه  يتو. داشت ییمهارت باال. بود یپسر خوب. شناختمش یخوب م. شهاب بود شیکی. شناختم استخدام کردم

ترانه دوباره ... ترانه  یکردم، ول یداشتم عادت م. کردم یشتم فراموش مدا گهید. رو استخدام کردم گهیکه کم کم افراد د همبعد . قبول کرد

 اش،یاخالقش، رفتاراش، مهربون. بزرگ بود یلیخ یدر مقابل من بچه بود ول نکهیتر بود، با ا کیکه ازم کوچ نیبا ا. انداخت ادمیرو  زیهمه چ

. حس کردم اونم دوسم داره. باهام راه اومد. اونم مخالف نبود. س داشتماون رو دو. رو دوست داشته باشم یتونم کس یم نداختا ادمیتوجهاش، 

. جوانب رو بسنجه يهمه . رهینگ میزود تصم. خوام بهش فرصت بدم که منو بشناسه یفقط االن م. خوشحال شدم. شهیارتباط دو طرفه م نیداره ا

رو فراموش نکردم، خاطره اش هنوزم برام زنده  یجول. شیخواستگار رم یرو اعالم کنه منم م شیهر وقت هم آمادگ. ق کنهیمثل االن ازم تحق

!رو با ترانه شروع کنم میخوام زندگ یو م! با تمام وجود. ترانه رو دوست دارم یاست ول

: زد و گفت يلبخند زالل

ترانه بهت . يشد یچ ،يبود یچ کن فیبار تعر کیبراش  شیخوا یاگه م. دخالت کنم تونیخوام تو زندگ ینم. کنه یدرك م. ترانه عاقله ـ

که  نهیبهتر از ا یفکر کنم خودت باهاش حرف بزن. نیهم! شهینم مونیاز انتخابش پش یمطمئنش کن دیدونم دوست داره، فقط با یم. داره مانیا

.متاسفم یبه خاطر جول زمبا. من بگم

: و گفت دیپاش شیدلگرم کننده بر رو يلبخند آرش

!ممنون ـ

: زد و گفت يزالل لبخند. عمه در را باز کرد. آمد یم نییپا یکی یکیبود و پله پله ها را حاضر شده  زالل

؟يچطور ؟یسالم عمه جون ـ

: زد و گفت يلبخند مادرانه ا آرزو

؟یخوبم عمه، تو خوب ـ

: و گفت دیلپ آرزو را بوس زالل

شده؟ يطور. میمن عال ـ

ش؟یریبگ یبرگشتن شهیم. رازیش يبرا میرزرو کرد طیامشب بل يفقط برا. نه عمه: آرزو

:نارحت گفت زالل

قدر زود عمه؟ نیچرا ا ـ

.میگفتم اون جا هم بر رانیا میحاال که اومد. میبرگرد دیآخر هفته هم با. میعمه جان به مامان بابک قول داد: آرزو

: گفت و ادامه داد ینه چندان از ته دل» باشه« زالل

!آرش خان بگو پوست از سره من نکنه ها نیبه اشد  ریفقط اگه د. رمیگ یم ـ

.پله ها توجه زالل را به خود جلب کرد ياز باال  ییصدا. دیخند آرزو

مـــن؟ اصال جراتشو دارم؟ ـ

: و گفت دیخند آرزو
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!یاز گل نازك تر به دخترم بگ يحقش رو هم ندار ـ

.بود هدیبهش چسب یلفظ دخترم حساب. آرش آمد يبرا ییچشم و ابرو زالل

: گفت آرش

!نشه ریبرو کالست د. رمیخودم م ،يخواد بر ینم ـ

.راه افتاد نشیکرد و به سمت ماش یخداحافظ زالل

****

زالل خوشحال . کرد تیموفق يآرزو شیبرا. بغلش کرد. دشیعمه بوس. را دم در کردند شانیخداحافظ نیآخر. ندیاینگذاشت به فرودگاه ب عمه

با دخترم  ش،یتوجه ها ش،یبا محبت ها. چند وقت حس مادر داشتن را بهش داده بود نیا. از رفتنش ناراحت بود. عمه را دوست داشت. شد

را به زالل داده بود بودنحس  ش،یگفتن ها

زالل  .سرش گذاشت يرو یطوالن يآرتا بوسه ا. دست آرتا را در دستانش فشرد. کرد یدلش را گرم م. نگاه آرتا گرم بود. آرتا دست داد با

!بانانهیمحکم، برادرانه، پشت. بود یاز جنس خاص. محبتش را دوست داشت

هنوزم به او . ردیرا در دل آرش بگ شیبگذارد جا دیکرد نبا یهنوز حس م یول دینداشته اش را کش يلپ ها. را هم در آغوش فشرد تارا

.کرد یم يحسود

او  يمحکمش، همه و همه باعث شده بود برا يراه رفتن ها نش،یمت يزدن ها حرف. تیبا شخص تینها یمهربان بود و ب. بابک دست داد با

 شیبچه ها يچگونه برا دید یکه م نیا يبرا. او ربط نداشت و منشاش پدر بودن او بود یکه فقط به بار علم یاحترام. شود لیقا یاحترام خاص

.کند یم يپدر

آرش . چشمانش پر اشک شد. داد رونینفسش را محکم ب. خورد ینواده حسرت مداشتن خا يکال برا. برد یعمه اش حسرت م يخانواده  به

. بخش بود نانینگاه آرش اطم. زالل سرش را باال برد. باال برده بود زالل را از پشت در بغل گرفت یخداحافظ يهمان طور که دستش را به نشانه 

.زد و با هم به داخل رفتند يلبخند نانیطماو هم پر ا

اش را از پس گرفتن خانه و  یتوانست خوشحال یاز رفتن عمه ناراحت بود اما نم. دیچیشنلش را محکم تر دور خودش پ. سوز داشتآبان  يهوا

 تیسرا شیصورتش باشد و به دست و پا ياش فقط در اجزا یکرد خوشحال یهر چه فحش بلد بود نثار خودش کرد و سع. تختش پنهان کند

!ند و مثل آدم راه رودنکند و در کنار آرش جفتک نپرا

. دلش تنگ شده بود یآمد ول یکه هر روز م نیبا ا. سراسرش را دوباره نگاه کرد. دیکه آرش گفت با ذوق در خانه اش چپ يریشب بخ با

.که داشت را دوست داشت یاستقالل

: خفه اش کرده بود از بس که گفته بود تخت و مشغول جواب دادن اس ام اس ترانه شد که از صبح تا حاال يرا با ذوق پرت کرد رو خودش

»گفت؟ یشد؟ آرش چ یآرش چ«

زالل هم خودش را راحت کرد و شناخت و تجسس ! زد تنگش یآرش هم م کیزد  یم یکرده بود که هر حرف ریآرش گ يانگار سوزنش رو و
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.دیرا انداخت گردن خودشان و خودش را عقب کش

****

 ینبودن به آن جا م کاریگرفتن مدرك و ب يبه آن ندارد و فقط برا يکرد عالقه ا یحاال حس م یبود وللذت بخش  شیاول دانشگاه برا يروزها

است که  يازیدانست چه ن ینم. شد یپر م انویبود و وقتش هم با رفتن به کالس پ ولونیو و تاریمعلم گ کیاو حاال . نبود کاریاو که ب یول. رود

.و آن بدهد نیو پزش را به ا ردیمدرکش را قاب بگ يدوسش ندارد را تحمل کند تا روز دیفهم یکه حاال م يسال رشته ا هارچ

 يبرا یدرس خواندن، محل يبرا یمحل يداشت لذت بخش بود و به جا یمیچون دوستان صم یکرد ول یدانشگاه تحمل م دیرا به ام رستانیدب

صد  يدوست هم نداشت و مجبور بود به حرف ها کیدرندشت دانشگاه  يکالس ها نیحاال در ا یبود ول یکردن و لذت بردن از زندگ حیتفر

 گرید! شد و تمام هم و غمش آرش بود و بس یکالس ها مشاهده م نیساعت ب میترانه هم که فقط ن. چرت بزند ایغاز استاد گوش دهد  کیمن 

.نداشت یسرگرم

حوصله  یگرفت و انگار نه انگار همان زالل ب یم يانرژ شتریشد ب یتر م کیهرچه نزد. سر خرش را به سمت موسسه کج کرد میپنج و ن ساعت

کنان به سمت  یل یل یخال نگیرا برداشت و در پارک تارشیگ. ختیصورتش ر يرا رو شیاز موها يکرد و دسته ا دیرژش را تجد. صبح است ي

 یکاذب يشاد یاست ول تمیر يدانست مناسب کجا یمداد که ن یرا تکان م شیکرد و پا یلب زمزمه م ریرا ز میجان مر هنگآ. آسانسور رفت

.لب نشاند يرو شیسه شنبه ها ياستقبال از سه هنرجو يبرا يلبخند! عیاو هم مط. کرد یبود، مجبورش م دهیپوستش دو ریکه ز

. کرد یآرش عادت م يهاداشت به نبودن . را باال انداخت شیابروها. نبودن آرش بود نشیقابل توجه تر. اوضاع موسسه را گزارش داد دهیش

.توانستند شام را با هم باشند یکه م ییوقت ها یحت! توانست موسسه باشد یکه م ییدر روزها یحت

 یب يچا وانیزالل بعد از خوردن دو ل. تعارفش کرد يچا يخانم فرامرز! کرد یعادت م دیبا. او نبود شیکه آرش پ شهیهم! داد رونیرا ب نفسش

 ياستکان پر چا. متوقفش کرد لشیموبا يرا به سمت لب برد که صدا شیچا. خواست و تشکر کنان برداشت يم دلش چامزه در دانشگاه، باز ه

.را کنار گوشش گذاشت یگوش الیخ یو ب اوردیسر در ن. انداخت یصفحه نگاه يناشناس نقش بسته رو يز گذاشت و به شماره یم يرا رو

صدا . شد یزده نم یحرف یول دیرا شن يدار هیگر ينفس ها يصدا. قصد جواب دادن نداشت یر کسانگا یچند بار الو گفت ول. آمد ینم ییصدا

چه شده؟ او . آورد یسر در نم. تلفن مشکوك بود. دیچیبوق در گوشش پ يکه صدا دیبگو گرید ییرفت الو. خانم بود کیبه نظرش مربوط به 

واهد؟خ یچه م ست؟یک

.برد يچا وانیدستش را به سمت ل شانیپر یذهنگذاشت و با  لنتیسا ياش را رو یگوش

عادت  دیبا. زالل شانه باال انداخت. گفته بود حتینص کیاش و هزار و  یهمراه يتواند خودش را برساند برا یاس ام اس داده بود که نم آرش

!کرد یم

. را چک کرد لشیموبا. عرض کرد یداد و سالم که کنار او نشسته بودند تکان يسماوات و اعتماد يسرش را برا. کرد یشاگردش خداحافظ از

.باران گرید یکیناشناس بود و  يهمان شماره  شیدو تا. کال داشت سیسه تا م

 کیشود و آن را  الیخ یکرد ب یتواند با او داشته باشد؟ سع یم يزند چه کار یزند و حرف نم یکه زنگ م یکس دیفهم ینم. شور زد یکم دلش
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.کرد یخورد و او را مضطرب م یته دلش وول م يزیچ یکند؛ ول یساده تلق یمزاحم تلفن

 یکند و وقت دایآرش را پ نیکرد که ماش یبر طبق عادت به اطرافش نگاه م. شمارد یقرمز را با خود م يداشت شماره ها. چراغ قرمز بود پشت

اتصال را  يدکمه . ناشناس يدوباره همان شماره . د شدبلن لشیموبا يکه صدا دیبه هفتاد و چهار رس. داد رونیآمد نفس صدادارش را ب ادشی

.کرد خودش را کنترل کند یسع. نفس ها تمیهم همان ر ازب. داد

؟یحرف بزن شهیالو؟ م ـ

.دیشن ینم ییصدا. در هم رفت شیها اخم

!مزاحم. ریبا من تماس نگ گهید یحرف بزن يخوا یالو؟ الو؟ اگه نم ـ

گاز  يرا رو شیبود پا دهینرس کیشماره به . ردیکرد آرام بگ یسع. شد یاعصابش خط خط. حرصش در آمد. لجش گرفت. دیچیبوق پ يصدا و

.فشار داد

.سالم کرد. خانم در نور کم مشغول آماده کردن غذا بود نینصف چراغ ها خاموش بودند و نسر. انداخت و وارد خانه شد دیکل

!حاضره گهید قهیغذاتون تا ده دق ـ

!دیکش ینم لشیم. خانه فرو رفته بود، انداخت یکیکه در تار يناهار خور زیه مب ینگاه زالل

!خوام غذا ینم. یمرس ـ

.زد يلبخند. آرش آمد نیماش يصدا. بود ولونیزالل مشغول کوك کردن و. شب بود ازدهی ساعت

در  يصدا. کرد جکتیرستاد و تماس را رف رونیکالفه، نفسش را ب. نقش بست نیاسکر ياسم مزاحم رو. اش متعاقب شد یزنگ گوش يصدا

.به آرش زد يدر را باز کرد و لبخند خسته ا. زدن آمد

.دیدماغش را با دو انگشت گرفت و کش دیصورت درهم زالل را که د آرش،

دختره لوس؟ يچرا اخم کرد ـ

:منظور گفت یباال انداخت و ب يشانه ا زالل

!خوش گذشت؟ ـ

: فترا تنگ کرد و گ شیچشم ها آرش

!؟يناراحت شد ـ

از گذشته در چشمش آمده بود، اما  شتریبه مراتب ب ییتنها نیتنها بود و حجم ا. بود نیتنها منظور که نداشت هم. را گرد کرد شیچشم ها زالل

!ناراحت؟ هرگز

!نه به خدا ـ

!در همه؟ افتیقدر ق نیپس چرا ا ـ

: پرت کرد و گفت رونینفس صدادارش را ب زالل

!زنه یزنه حرف نم یزنگ م یکیاز بعد از ظهر  .یچیه ـ
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.شد یناگهان رییتغ نیزالل متوجه ا. صورتش در هم شد کدفعهی. در فکر رفت آرش

:گرانه نگاهش کرد و گفت پرسش

آرش؟ ـ

.زد شیزالل تکانش داد و دوباره صدا. شد رهیخ شیپا يجلو کیبه سرام. نشان نداد یعکس العمل آرش

آرش؟ ـ

.شیخورد و برگشت به سو یتکان آرش

بله؟ ـ

: با تعجب نگاهش کرد و گفت زالل

؟یخوب ـ

دلش  يرا کجا یکی نیماند ا. گرد شده نگاهش کرد يزالل با چشم ها! رفت تشییگفت و به سمت سو يریشب بخ. سر تکان داد آرش

!بگذارد؟

****

قرار بود با آرش . خواست خوب باشد یم. کرد یمدام خودش را چک م و کمد لباس نوسان داشت و نهیآ نیزالل ب. غروب بود یحوال چهارشنبه

آمدن الزم بود  رونیب يترانه برا يصدور اجازه نامه  يبرا یکردند ول یم يالبته او و ترنم کامال نقش سرخر را باز. بروند رونیو ترانه و ترنم ب

.هنوز خانواده اش خبر نداشتند. حضور داشته باشند سرخرها

کم  یرا ب زیندار بود و همه چ یلیترانه با مادرش خ. بود انیمادر ترانه در جر یزده نشود ول یحرف چینشده ه یقطع مشانیتصم یتا وقت بود قرار

.کرد یم فیتعر شیو کاست برا

هنوز . مرکز کندکرد ت یو سع دیکش ینفس. شد یانگار سر لج بود و همش کج و معوج م ینلرزد ول عشیکرد خط چشم ما یسع. دیکش یآه زالل

.ختیبه هم ر زیزالل به هوا همه چ يسه متر دنیدر و پر یبا باز شدن ناگهان یخوب شده بود ول. اواسط چشمش بود

شده  دهیگونه هم کش ياز چشم هم گذشته بود و رو گریکه د یخط. خواست آرش را خفه کند یدلش م. را داد به آرش نشینگاه خشمگ زالل

.داد رونیفس پر حرصش را بن. دید نهیبود را در آ

تموم نشد؟: آرش

.رونیرا هم باال داد، بازدم صدادارش را داد ب شیزالل دستش را زد به کمرش، لنگه ابرو! هم خنده یذوق داشت و کم یکم شیصدا

!ياریبال در م يساله دار ستیب يمثل پسرها. سالته یسرت س رهیخ! پره یگل پسر نترس، نم ـ

: انداخت و گفت شیدست ها ریبه ز یگساخت جِینگاه گ آرش

نم؟یب یکوش؟ چرا بال هام رو من نم ـ

.کرد ینگاه خشن زالل
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!آرش ـ

:لب زمزمه کرد ریزد و ز يقهقهه ا آرش

!زهر ترك شدم دخترِ بد اخالق ـ

.دیپاك کن را به صورتش مال ریآغشته به ش يپنبه . یشروع کرد به پاك کردن آن خط مشک زالل

آرش خط چشمش بد شود و نتواند  یاگر به خاطر خوشحال یحت. خوشحال بود که آرش خوشحال است. آرش لبخند زد یخوشحالدلش به  در

.آن را بکشد باز هم خوشحال بود زادیمثل آدم

د، او هم از خدا بعد که زالل در گوشش گفت راحت باش یول دیکش یاولش از حضور زالل خجالت م. ترانه با آرش راحت بود. به پارك رفتند اول

.خواسته راحت شد

ترنم هم مثل ترانه دختر . بودند یقیکال در کار آهنگ و موس. ترانه و ترنم. آمد یخوشش م یلیدو خواهر خ نیزالل از اسم ا. هم آمده بود ترنم

و  سدر يقعا سرخر است او را به بهانه وا دیزالل که د. زد یدر کنار او قدم م یبود و انگار دمش به دم ترانه وصل بود و ه یو کم حرف یخجالت

مطمئن بود او . زد یکه آن دو تا راحت باشند با او حرف م اندازدیکرد ب یم یکه زالل سع يو دو تا دو تا و با فاصله ا دیمشق در کنار خودش کش

!ندارد یهم کم از ترانه در خر خوان

زالل نگاه . آرش راه افتادند نیبه طرف ماش یهمگ. همان اطراف رفتند یتوراندادند و به رس تیآرش و ترانه رضا یساعت کیبعد از  باالخره

.دیذوق کردن ترانه را به وضوح د. زد و درب عقب را باز کرد يلبخند شیبه رو. دیمردد ترانه راد

به سمت . خندش را پاسخ گفتزد لب یدر آن موج م يکه شاد ییزالل با چشم ها. زالل لبخند زد يبرا نهیآ يگذاشت و از تو يآهنگ شاد آرش

:ترانه برگشت و گفت

لم؟یخب عروس خانوم وک ـ

 ياز رو يترانه لبخند. آرش گرم و با لبخند نگاهش کرد. به سمت آرش نگاه کرد. دیند یکس نیشد که در نور کم ماش دیسرخ و سف یکم ترانه

:و ادامه داد دیکش رونیخود او را ب ياهم ها شد که زالل با اهم یغرق م یشیآبدار م يزد و داشت در آن چشم ها تیرضا

آره؟. خواد یم یلفظ ریکه عروس خانوم ز نیمثل ا ـ

: کرد کرد و گفت یآرش نگاه به

!یلفظ ریآرش ز ـ

: آرام نگاهش را داد به ترانه و گفت آرش

!فقط آخر شب. دمیاونم م ـ

: گل کرد و گفت طنتشیش يرگ ها ترانه

!پس بله هم آخر شب ـ

را  شیترانه خودش هم به زور لب ها. دیخند یم حیترنم هم آرام و مل. خنده ریزد ز یاز حرف ترانه نتوانست خودش را کنترل کند و پق لزال

: و گفت دیتوجه به سرخرها که آن پشت نشست بودند لپ ترانه را کش یآرش ب. هم از خجالت، هم از خنده. گرفت یگاز م
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!يبال شد ـ

: داد و گفت شیبه صدا یهم زنانگ ترانه

!بـــــودم ـ

!که آن ها اصال ناراحت نبودند نیغافل از ا یزد که آن ها راحت باشند ول یچپ م یعل يخودش را به کوچه  یزالل ه و

 انیه و آرش هم نماتران ياز نامزد باز ییبا آمدن شام کم کم گوشه ها. آرش کنار ترانه بود و زالل کنار ترنم. را اشغال کردند يچهار نفره ا زیم

و با  ودترانه حلقه کرده ب يآرش دستش را دور شانه . خورد یرا م شیو غذا نییزالل به ترنم نگاه کرد که آرام سرش را انداخته بود پا. شد یم

.کرد یذوق نگاهش م

آرش که دلش  يحکم بزند به ساق پاپاشنه بلند رفت م يبا آن بوت ها زیم ریاز ز. سر به سرشان بگذارد یخواست کم یم. کرمش گرفت زالل

:تمام با حرکت ابرو به ترنم اشاره کرد و گفت ییو آرامش را نثار آرش کرد و بعد با پررو امدین

!جا بچه نشسته ها نیا ـ

گفتند  یمجا بود که  نیشد، به ترنم نگاه کرد و دستش را آرام فشرد و ا یلبش پاك نم يرقمه از رو چیکه امشب ه يبا همان لبخند آرش

!کباب ریخواهر زن، نان ز

فقط سکوت بود و سکوت و . نبود يدار هم خبر هیگر ياز همان نفس ها یبار حت نیا. زنگ همان مزاحم کباریبه جز . را گذرانده بود یخوب شب

.کرد یم تیزالل را اذ یحساب نیا

و  دهیکش يترانه هم ذوق مرگ بله ا. یلفظ ریهم نشان بود و هم ز. داد هیرا به ترانه هد یانیآرش انگشتر برل ندیایاز شام هم که خواستند ب بعد

!با ناز به آرش داد

 دیاما زالل بع! گریشش سال د یعنی. گرفتند بحث ازدواجشان را به خانواده بکشانند اما تا تمام شدن درس ترانه صبر کنند میو آرش تصم ترانه

!اورندیل طاقت ببود شش سا دهیکه امشب د يدو نفر نیدانست ا یم

****

بود و  لیاحترام قا یاب يکه برا نیآهنگ بود، با ا نیکه عاشق ا نیبا ا. دیچیدر اتاقش پ ینوازش اب يو پنج بود که صدا یتازه هفت وس ساعت

 نیآبادش و همچن و جد و یاب نیجز لعن و نفر یآن صدا راه دنیچیسر صبح دل کندن از خواب با پ یمورد عالقه اش هم بود، ول يخواننده 

.پشت خط نداشت که بکند يخانواده  کردنمشمول 

حوصله کنار  یب. کرده بود ویبود که به اسم مزاحم س يباز همان شماره ا. اش را برداشت یباز کرده بود گوش یکه فقط درزش را کم یچشمان با

: گوشش گذاشت و گفت

!آزارِ مزاحممردم  ؟يآزار دار ؟یزن یزنگ م یسر صبح يمگه مرض دار ـ

.تخت يرا قطع کرد و پرت کرد رو یکه از پرپر شدن خوابش خرد شده بود، گوش یبزند اما زالل با اعصاب یخواست حرف مخاطبش

ساعت خواب  مین. هم بخوابد گریساعت د میتوانست ن یحداقل م. ساعت نه کالس داشت. بود دهیخوابش پر. دیرا کش شیموها. شد زیخ مین
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!بود يزالل عمر يبرا. کم نبود

 ینیسنگ يبعد از دوش سبک و صبحانه . و از ته دل آرامش کرد قیدو سه بار نفس عم. کرد آرام شود یو سع رونیرا محکم پرت کرد ب نفسش

.نهیشد پشت آ یکه خورد راه

. کرده بود هیخودش را همان روز تخل. که آن روز در وجودش بود، نبود یاز آن حس انتقام يخبر! شهاب. شنبه بود و با شهاب کالس داشت پنج

.انتقام رو در رو نداشت يبرا یرا زده بود و حاال حس ختنیبه او هم انگ کرم ر. اش را به آرش کرده بود یچغل

.امروز هم استاد بود و هم هنرجو. را برداشت و به سمت در رفت تارشیگ

.شهاب در کالس بود. رفت انویمحل رد کرد و به سمت کالس پمعمول و دادن آمارِ حال بقال  يها یرا بعد از احوالپرس دهیش

 ینگاهش را دور تا دور صورتش گرداند و در حال. ستادیشهاب ا ينگاه قهوه ا يرو يزالل لحظه ا. شهاب برگشت و با لبخند نگاهش کرد. زد در

حالت روشنفکرانه صورتش بگذارد، نه  يتوانست پا یکه نه نم دیرا د یتیجذاب یکرد، ول یدر صورت شهاب حس نم يریچشمگ ییبایز چیکه ه

: خجالت از آن چشم ها گرفت و گفت یزالل نگاهش را با کم. که چشمانش را قاب گرفته بود يفریو نکیآن ع يپا

.سالم ـ

:ا دادکه بر لب داشت جوابش ر یکالمش همراه با لبخند دخترکش یشگیبود با همان متانت و احترام هم ستادهیکه حاال ا شهاب

!سالم ـ

.نشست و شهاب هم کنارش انویپشت پ یصندل يشهاب رو يبا اشاره  زالل

؟یخوب ـ

مشکلت «: بود دهیکه شهاب رك پرس یقبل متوجه شده بود وقت ياز همان جلسه  یعنی. که مفرد به کار برده شده بود، شد يمتوجه شناسه ا زالل

»ه؟یچ

دو همکار  ياستاد و شاگرد، به اندازه  کی يبه اندازه . دور شهیمثل هم! زلــــــال«: ش هشدار دادنه؟ که ذهن ایشود  یمیدل مانده که صم دو

»!دور، جمع بگو

: دانست و گفت یم یهم حرف ذهنش را منطق زالل

د؟یشما خوب. ممنون ـ

: کرد و گفت يتشکر شهاب

!میفتیکه عقب ن میکار کن یکل دیجلسه با نیاما ا میدینرس ییقبل که به جا يجلسه  ـ

: لب زمزمه کرد ریز و

!یبا من نداشته باش یدفعه مشکل نیاگه ا ـ

.اوردیب ادیقبل را به  يخواست جلسه  ینم. زد يخودش را به کر یول دیشن زالل

بابت  نیو از ا بار خودش هم عطر زده بود نیا. دلنواز بود شیبرا. دیشن یعطر خنکش را م يزالل باز هم بو. شروع کرد به حرف زدن شهاب

.نداشت یتاسف
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موقع حرف زدنش هم خوب  یتر ول یجان دار تر و ته دل. شد یبهتر م. شد یعوض م شیموقع خواندن صدا. شهاب يرا داد به صدا حواسش

!وجه چیبه ه. داد یرا نم یعال ازیدادن امت يذهنش اجازه . از خوب بود شتریکرد ب یاعتراف م دیبا یعنی. بود

.کند یم يباز بوردیک يماهرانه انگشتانش رو يچه طور دیشهاب نواخت و زالل د. دیزالل شنگفت و  شهاب

: و گفت دیرا عقب تر کش شیصندل. را داد دست زالل دانیو م يگو شهاب

.حاال نوبت شماست ـ

کرد به خاطر  یم یزد و سع یطور آرام مهمان . خوب بود دنیبار اول شن يبرا. بد هم نبود. اش شروع کرد ییبا همان اعتماد به نفس خدا زالل

دست زالل گذاشت و  يو آرام دستش را رو الیخ یشهاب ب. رفت تمیاشتباه و خارج از ر يدکمه ا يدستش رو. انگشتان شهاب را يجا اوردیب

: گفت

!هیکی نیاون نه، ا ـ

چطور او به خودش اجازه داده؟ اصال به  دیفهم ینم. دیدست شهاب کش ریزالل دستش را از ز. کشاند حیصح يانگشت زالل را به سمت دکمه  و

؟یچه حق

.در نگاهش و زل زد به شهاب ختیرا ر تشیو عصبان خشم

کالفه . به او شک داشت. کرد یزالل داشت بد فکر م... زالل  یکار را کرده بود ول نیغرض ا یاو کامال ب. دیدستش را عقب کش. شوکه شد شهاب

.دار زالل کالفه شد سوء ظن ياز نگاه ها. شد

ام؟یقدر گرسنه به نظر م نیا ـ

آن دخترك و  ادی. انداخت یم ابانیشهاب مزاحم سر خ ادیکارش او را  نیا. کند يکار نیداد چن یبه او حق نم. خود را نباخت یجا خورد ول زالل

بود، گرسنه  لیاحترام قا شیبرا شهیکه هم یشهاب !شهاب! اما گرسنه بودن. دیدستش را کش نیهم يبرا. شود چهیخواست باز ینم. یرژ سرخاب

صفت را  نیکارش ا نیحاال انگار با ا... حاال . بود يادینگاهش نکرده بود گرسنه صفت ز زیوقت ه چیکه ه ییاو يبرا. دیچسب یبودن به او نم

!گرسنه. بهش داده بود

.دشانیکش یم. شیموها نیزد ب یکالفه چنگ م. شهاب ناراحت بودهنوز  یآرام شد، ول. نکرد فقط نگاهش از جوش و خروش افتاد یعذرخواه

 ياون دختر یول. يدیاحترامم د یاز اول احترام گذاشت. کنم یباهام رفتار کنه همون طور باهاش رفتار م يهرطور یزالل، من هرکس یدون یم ـ

من آدم . درك کن. نبود یخودش هم آدم درست یکن یبرداشت ممنظور، من رو منظوردار  یجا و حاال به خاطر اون رفتار ب نیا يدیکه اون روز د

.من رو بد برداشت نکن يپس رفتارها. با اهلش، نه با تو یول ستمیچشم و گوش بسته هم ن. ستمین يادله 

:به خودش مسلط شد و گفت. زد و نفسش را پر صدا فوت کرد شیدر موها يگرید چنگ

.شهیتکرار نم گهید. يخوام اگه ناراحت شد یمعذرت م ـ

 یاش را بخواند ول يمنظور یتوانست ب یم. شهاب هم زالل بودند يچشم ها. دیصداقت د. دید یدر آن چشم ها پاک. سرش را باال گرفت زالل

باز هم احترام . باز هم معذرت خواست. شهاب انکارشان نکرد. چشمش يآمده بود جلو. بود در ذهنش ختهیها ر يآن بد کیلحظه،  کی

...باز هم  .گذاشت
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گفته . شهاب راستش را گفته بود. خودش يبرا دیخر یاحترام م. داد یکه از دست نم يزیچ. کند یحس کرد نوبت اوست که عذر خواه زالل

.گفته بود او محترم است. ستین کسانیبا آن دختر  شیگفته بود او برا. ندیب یبود او را چگونه م

: شهاب گفتاما  دیآمد نوك زبانش که بگو یعذرخواه

.خداحافظ. خوب بشه يبعد يجلسه  دوارمیام. دفعه هم کالس تموم شد نیا ـ

لب  ریو ز نییفقط سرش را انداخت پا. بود دهینرس یوقت به عذرخواه! شد ریچه زود د. چه زود تمام شد قیدق ستیحس کرد ب زالل

.کرد یخداحافظ

****

فقط . تمام شد یاتفاق خاص چیدعوت بدون ه. کرد یپدرش را پاگشا م. زالل خنده اش گرفته بود. نهار يو فرزانه را دعوت کردند برا ایآر جمعه

 يشتریزالل هم توقع ب. اش تشکر کرد یذات يبا همان خونسرد ایاما آر د،یپر شیفرزانه رنگ و رو. گفت کیهم تبر دهینورس يبار زالل برا نیا

.را به ارث برده بود يخونسرد نیخودش هم ا. داشتن

 کیخورد و بعد از  یکامل يصبحانه . رفت دانشگاه یم دیو بعدش هم با کیساعت دوازده موسسه کالس داشت تا . دیتا ساعت ده خواب شنبه

.شد شیبه ابروها یدگیحرف زدن با درسا مشغول رس ریدل س

.ت موسسه حرکت کردصورتش نشسته بود به سم يکه رو یمیمال شیو آماده با آرا دهیلباس پوش میو ن ازدهی ساعت

!اول با شهاب کالس داشت و بعد با رها. شهاب جابه جا کرده بود يکالسا رییرا به خاطر تغ کالسش

.دست داد دهیو با ش دیپاش يلبخند يخانم فرامرز يبه رو. کرد یزمزمه م میرا برداشت و در آسانسور با جان مر ولونشیو

زالل نگاهش . آمد یبه صورتش م ـبیاش عج يبر کیلبخند . کرده بود پایچل نهیس يرا رو شیدست ها. در کالس يهم آمده بود جلو شهاب

: کرد یدست شیخواست دهان باز کند که شهاب پ. زد يکرد و لبخند

!سالم ـ

اش را به  نهیپر سکه عضالت  یبود با بافت طوس دهیپوش رهیت نیج. انداخت شیگذرا به لباس ها ینگاه. باال انداخت و سالم کرد يشانه ا زالل

ناخوداگاه برلبش  يلبخند. زد یکه به پشت پنجره م يزیینم نم باران پا یزالل حواسش رفت پ. بعد از زالل وارد کالس شد. داد ینشان م یخوب

.شهاب نگاهش را برگرداند يصدا. نشست

!؟يبارون دوست دار ـ

!عاشق بارونم ـ

:باال انداخت و گفت ییابرو شهاب

!دایبهت نم ـ

.شد یپرسش يا هیثان يزالل برا نگاه

!چرا؟ ـ
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: نگاهش کرد و گفت میمستق شهاب

.یباش یخوره احساسات یبه ظاهرت نم ـ

احساسم؟ یب دیگ یم یعنی ـ

!ابدا ـ

گوش زالل موزون آن به  يصدا. دیکش دهایکل يشهاب با آرامش تمام دستش را رو. شد رهیبود به او خ ختهیکه در چشمانش ر یبا سوال زالل

داند منتظر است؛ اما لب  یدانست که م یشهاب چشم دوخته بود که حرفش را کامل کند و م يبه لب ها نهینشست اما هنوز منتظر و دست به س

:فرستاد و گفت رونیکند تا او بپرسد و او که صبرش تمام شده بود، نفسش صدادار را ب یماز لب باز ن

!؟یپس چ ـ

و با دقت به آن ها  کیقدر از نزد نیاو که تا به حال ا يشد به عمق چشم ها رهیشد و زالل ناخوداگاه خ رهیزالل خ يدر چشم ها. برگشت شهاب

ها  یاهیداد س یاطراف آن، که اجازه نم يریس يقهوه ا يو با هاله  اهیس. چشمانش دو رنگ است يبود مردمک ها دهینگاه نکرده بود و نفهم

و  قیو عمـــــ انیپا یو ژرف، ب تینها یشد و انگار که ب ینم دهیکه د ییو انتها ییبه دنبال انتها. ها یاهیس شد در قیزالل دق. شود انینما

!بود زینبود و انگار همه چ زیچ چیبود و جز آن ه ـــــاهیس

 شیبه صدا یکه آن یقوعالو بیعج یشهاب با مهربان. دلش رد شد ریگرفته است از ز دنیدانست از کدام جهت وز یکه نم یمیو نس دیلرز

: شده بود زمزمه وار و شمرده شمرده گفت ختهیر

!زالله تینهــــا یب! چشمات ـ

!زالل است تینها یکه شهاب اعتقاد داشت ب ییبود و سوال هنوز حل نشده بود در چشم ها جیزالل هنوز گ و

!مهربون یـــلیخ. قلب مهربونه هیپشت اون ظاهر خونسرد  گهیچشمات م ـ

 یاز آن مسخ د،یبلع یشهاب را م يجانش ناخوداگاه گوش شده بود و چشم و حرف ها يباره شدت گرفته بود، زالل را، که همه  کیکه به  رانبا

!دیکش رونیب يو محو

ودش را بزند و خ یکرد که حرف یقرار تالش م یو ب شیپاها يکرده اش را گذاشت رو خی يآب دهان نداشته اش را قورت داد و دست ها زالل

: درشت پشت پنجره افتاد گفت ينگاهش که به قطره ها. بکشد رونیهولناك ب ياز جو به وجود آمده 

د؟...  يبارون دوست ندار ـ

.شناسه اش مفرد شد يرا آرام گاز گرفت که چرا لحظه ا زبانش

.ادیامـــا خوشم هم نم ادیبدم نم ـ

: و گفت دیبود خند افتهیکه خودش را باز  زالل

!لدیبه شما هم نم ـ

: خورد گفت یوول م شیکه در صدا یطنتیرا داد باال و با ش شیطبق معمول لنگه ابرو شهاب

اد؟یخوشت م یاحساس ياز مردها! چطــــــور؟ ـ
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:گفت یتفاوت ینبود متعجب شد؛ اما در کمال ب شانیوقت موضوع صحبت ها چیکه ه دیو جد یسوال ناگهان نیاز ا زالل

!ادیها خوشم نم من از مرد ـ

.کرد یبار شهاب بود که با تعجب نگاهش م نیا و

!همه شون؟ ـ

پش . بود لیقا يادیشوهر عمه اش هم احترام ز يبرا. دوست و برادر قبول داشت کیآرتا را به عنوان . آرش را دوست داشت. فکر کرد زالل

.شد یشامل همه شان نم

!نه، استثنا هم داره ـ

: دیپرس تکان داد و يسر شهاب

باشم؟ یاحساس یکه آدم ادیحاال چرا به من م ـ

: داد و گفت لشیتحو يبر کیلبخند  زالل

!نیها اکثرا احساس نیسیموز. از شغلتون ـ

:به سقف گفت دهیچسب یبه خود گرفت و با اعتماد به نفس ییژست مکش مرگما شهاب

!پس من استثنام ـ

!د؟یچه بگو یینگاهش کرد و ماند به مردك استثنا زالل

: دیرفت و آرام پرس رونینگاه زالل به ب شه،یشدن باران و صدادار شدن برخوردش با ش دیشد با

!ن؟یشدن مشکل دار سیبا خ ای ادیاز بارون خوشتون نم قایدق ـ

: کرد و آرام گفت ینگاه م رونیب يهم حاال به منظره  شهاب

!شدن سیخ ـ

:زد و گفت ییصدا یب يلبخند زالل

!دیبا آب مشکل دارپس  ـ

: و گفت دیزمان به سمت شهاب چرخ هم

!د؟یهم مشکل دار ایبا حموم و استخر و در ـ

: گفت یبه شوخ شهاب

!دخترونه است ییجورا هی. انیاکثر دخترا عاشق در ـ

: جبهه گرفت و گفت زالل

!پس از نظر شما حموم و استخر هم دخترونه پسرونه داره؟ ـ

: خاص گفت یطنتیبا ش انیدر آن م. اش به آسمان رفت یته دل يقهقهه ها يش کرد و بعد صدانگاه قهیچند دق شهاب

نداره؟ ـ
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.را برگرداند شیفرستاد و رو رونیو صدادارش را ب یگفته است، نفس عصب یبود چه چرت دهیکه فهم زالل

که جلف و گوش خراش نبود اما زالل  نیبا ا! آورد یم رونیب ییسرش را عقب برده بود و از اعماق وجودش صدا. دیخند یهنوز داشت م شهاب

: دیدوست داشت بلند بگو یلیخ

!مــــــرگ ـ

شهاب نت ها را . گرفت یم ادیداد و  یزالل هم گوش م. داد ینواخت و تذکر م یداد، م یم حیشهاب توض. رفت یم شیبه روال معمول پ کالس

شهاب همان . کرد و خواست تماس را رد کند یزالل عذر خواه. بود یز از وقت کالس باقهنو. زالل زنگ خورد ینوشت که گوش یزالل م يبرا

: بود گفت نییطور که سرش پا

!يجواب بد یتون یاگه واجبه م ـ

د و با نگرفت سرش را بلند کر یجواب دیشهاب که د. صفحه افتاده بود يکه رو» مزاحم«در هم زل زده بود به اسم  ییبا اخم ها. دینشن یحت زالل

.درهم زالل رو به رو شد ي افهیق

: نگاهش کرد و گفت یکم

شده؟ يطور ـ

: آمد و گفت رونیب الیخورد و از فکر و خ یتکان زالل

!نه ـ

 میشهاب هم تعظ. زد و تشکر کرد يشد لبخند یکه از کالس خارج م یزالل در حال. بدهد شیکرد حواسش را به شهاب و نوشته ها یسع

: گفتکرد و  یکوتاه

!بود یکالس خوب ـ

: که شهاب هم بشنود گفت يلب و زمزمه وار اما طور ریزالل ز و

!قبل يبرخالف جلسه ها ـ

شروع کرد به حرف  جانیرها با ه. قهوه خورد و بعد دست رها را گرفت و به کالس وسط برد یزالل فنجان. منتظر زالل نشسته بود یمبل يرو رها

.زدن

.گرفتم ادیرو تا آخر زالل جون اون آهنگ  ـ

: زد و گفت يزالل لبخند. ردیبگ ادیخواست  یداده بود و م شنهادیکه رها پ یآهنگ. کردند یآهنگ خاص کار م کی يشد رو یم یماه دو

.شده یمن چ يدست پرورده  نمیخب شروع کن بب ـ

: و گفتنگاهش کرد  قیزالل دق. پا و اون پا کرد نیا یآورد و کم رونیرا ب ولونشیو رها

شده؟ یچ ـ

: گوش زالل آورد و گفت کیسرش را نزد رها

؟ییاول برم دستشو شهیم ـ
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: زد و گفت یمیلبخند مال زالل

.برو. زمیآره عز ـ

. را به او نسبت داد کیدر نظر اول، زالل صفت ش. وارد موسسه شد یخانم. کرد یبه سالن نگاه م یصندل يزالل از رو. از کالس خارج شد رها

. داشت یقدم برم نهیبا وقار و طمان یلیخ. دوش داشت يهم رو یمارك دار چرم فیک. به سر داشت یخوش رنگ یو شال آب یمشک يتومان

.بلند يو مژه ها يقهوه ا يچشم ها. خورد یو پنج، شش ساله ها م یچهره اش هم به س. صورتش بود يرو یمیمال شیآرا

را  شیپا. کرد ینگاه م شیپا يرو يقالب شده  يدست از کنکاش برداشت و به انگشت ها. دخواست توجه نکن. ختیدرون زالل فرو ر يزیچ

!خورد یدر چهره اش موج م بیغر یو قرابت بیعج یخواست توجه نکند که احساس کرد شباهت یم. تکان داد یعصب

.صاف و رسا ییصدا. دیچیدر سالن پ شیصدا

!مالقات کنم، امکانش هست؟رو  انیآرش پو يخواستم آقا یم. سالم خانوم ـ

باهاشون کار داشته؟ یبگم چه کس. رنیاما ممکنه تماس بگ ارن،ینم فیامروز تشر! متاسفم ـ

: با لحنش بود گفت ختهیکه آم یباال گرفته و غرور و نخوت يبه غبغب انداخته است با چانه ا يکه انگار باد زن

!اتیب یهستم، ضح اتیب ـ

آشنا ! اتیب یضح! اتیب یضح! اتیب یضح. به زور آب دهانش را قورت داد. نوك انگشتانش سرد بود. بست خیحس کرد خون در بدنش  زالل

.او يبرا تیهو ینام و نشان و ب یب يا بهیغر. شد یمحسوب م بهیوگرنه غر. آشنا بود اما فقط در حد اسم آشنا بود یلیخ یعنی. بود

 یضح ينگاهش خشک شد رو. دیشن یخرد شدنشان را م يست به طرفش برگردد صداخوا یوقت. گردنش زنگ زده اند يکرد مهره ها حس

 يزیهم چ یضح. دیگو یم يزیدارد چ دهیکه ش دید یم. دید یفقط م. دیشن ینم ییصدا گرید. دیلرز شیپلک ها. کرد یچشمانش گرم. اتیب

.دیدرا به سمت در  شیگفت و قدم ها

خواست آرش را  یبود چرا م یاگر ضح! حتما! باشد یتشابه اسم دیخودش بود؟ شا. آمده بود مادرش. آمده بود یشح. آمد یباال نم نفسش

ند؟یخواست زالل را بب یچرا نم ند؟یبب

. ندینخواسته بود او را بب یهم اسم مادرش از آن وارد و حاال خارج شده بود؛ ول یبود که کس یینگاهش به راهرو. شیگلو خیآمده بود ب بغض

.مانده بود یباقهمان اسم  یول

نخواست که . زدیاجازه نداد اشکش بر. آمد ینم رونیب شیصدا. سرش را چرخاند. دیخورد را د یچشمانش تکان م يرها که جلو يها دست

 یخواست واقع یدلش م. باشد یتشابه اسم کیخواهد فقط  یدانست چرا دلش نم ینم یول! ختندیر یکه اشک نم یتشابه اسم کی يبرا. زدیبر

.مادرش باشد اوخواست  یدلش م. دباش

. کار را نکن نیا. نکن با من! االن نه دیخواست بگو یچقدر دلش م. خواست شروع کند یم. زد یرها داشت حرف م. خواست یدلش م دینبا! نه

.نه ایدانست تحملش را دارد  ینم

خواست  یزالل دلش م یول. رها شروع کرد. تکان داد دییتا يفقط سرش را به نشانه . دید یذوق و شوق رها را م. آمد ینم رونیب ییصدا یول

.و نشنود ردیرا بگ شیگوش ها
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 یحس. کرد یآهنگ کار م نیا يدو ماه بود که رو. دلش نازك شده بود. چشمش بماند يآورد اشک در کاسه  یدانست اگر بشنود طاقت نم یم

: دیکش ادیذهنش فر... بود  دهیخودش را د هیشب يقهوه ا يبود، چشم ها دهیرا هم نام مادرش د یحاال که کس. کرد یدرکش نم. به آن نداشت

او  یتو، ول هیشب میهزارتا مژه بلند دار. میدار يهزار تا چشم قهوه ا. میدار اتیب یهزارتا ضح. فقط هم اسمن. ستیاون مادر تو ن! هنــــــــــ«

»!يتو مادر ندار«: گفت یرحم یو با ب» .ستین

به  یو ه. کرد حواسش را جمع رها کند یشد به سقف شد و سع رهیکوبد؟ خ یقدر محکم دارد م نیپس چرا دلش ا ستیر او ندانست اگ ینم

.کرد اما باور نداشت یم نیدلش را تلق يخودش حرف ها

.قلب زالل را لرزاند. آن به حرکت در آورد يآرشه را رو. شانه اش يرا گذاشت رو ولونیو رها

بگم، چقدر صداتو دوست دارم شد بهت یم یکاشک

هاتو دوست دارم ییالال ام،یمثل بچگ چقدر

هاتو دوست دارم یهاتو دوست دارم، خستگ یسادگ

لب، خدا خدا تو دوست دارم رینماز ز چادر

. را بست چشمانش

: نه گفتکودکا یمهد با خوشحال دیرا به خاطر آورد با فرم مهد کودك که در جواب سوال معلم جد يبچه ا دختر«

!هم مامان ِ منه، هم مامان بابام، هم مامان عموم. يگم مامان پر یمن بهش م. اسم مامان من پروانه است ـ

: و گفت دیادب کالس بلند خند یو ب طانیشر و ش يبچه  پسر

!مامان بزرگت، خنــگ شهیمامان بابات م ـ

: بود دهیشد و پرس رهیمعلمش خ يدر چشم ها صالیاو که با است و

!مامان بزرگ با مامان فرق داره؟؟ ـ

: بود دهیکرده بود، نال دییمعلمش تا یوقت و

»!ه؟یپس اسم مامان من چ ـ

شدم یو شمعدون م نهیدلت آ يطاقچه  يرو یکاشک

شدم یقطره بارون م هیچشات،  يدشت ابر تو

بخونم ییدشت گل برات الال هیشد  یم یکاشک

تات بشونمتو باغ دس اسیآسمون نرگس و  هی

...الال  ،ییالال ،ییالال

خوام تو چشات ستاره هامو بشمارم یکه م بخواب
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...الال  ،ییالال ،ییالال

:بود و گفته بود دهیرا بوس شیپلک ها يمامان پر. دیپرس یاسم مادرش را م هیمادربزرگش نشسته بود و با گر يجلو«

!وقت ـــچیه. بشه یونموضوع بار نیچشم ها به خاطر ا نیا دیوقت نبا چیه ـ

:داده بود که حیچهار ساله اش را ناراحت نکند توض يداشت دختر بچه  یکه سع یبا لحن آرام و

!رفته يبچه که بود یوقت. است یاسم مامانت ضح. من و من مامان بزرگ تو ينوه  یشیتو م یعنی. همسر پدرت و عروس من شهیمامان تو م ـ

: بود دهیسبچگانه اش پر ياو با کنجکاو و

!خدا؟ شیرفته پ ـ

.بود دهیدر آغوشش کش يپر مامان

!گهید یخونه و زندگ هیسر خونه . ایرفته اون سر دن. نه ـ

: بود گفته بود دهینفهم زیچ چیاو با آنکه ه و

».دوسش هم ندارم. حاال که رفته باهاش قهرم. دوسش داشتم شمیموند پ یاگه م ـ

با تو دوست دارم رو ایبمون که تا ابد دن شمیپ

هیدنیاگه خوب اگه بد، با تو برام د ایدن

ــــهیدنیبا تو برام چ ،یاطلســ يگل ها باغ

...الال  ،ییالال ،ییالال

مــــــادر

شد بهت بگم، چقدر صدات رو دوست دارم یم یکاشک

هاتو دوست دارم، بغض صدات رو دوست دارم ییالال

آن همه خرت و پرت و دفتر  انیاز م. بود ختهیها را ر لیشده بود و تمام وسا میقا يکرد و در کمد انبار یم يباشک باز میکه با آرش قا يروز«

آرش  یو وقت. شده بود يباز الیخ یعکس ها نشسته بود و ب يبه تماشا يبود و او با کنجکاو ختهیپنهان شده هم ر یخانوادگ يدستک، آلبوم ها

: بود دهینشانش داده بود و پرسکرده بود با ذوق عکس ها را  شیدایپ

بزرگ بشم  دیگفته با يمن لباس عروس دوست دارم، اما مامان پر. هیلباس عروسش پف پف. خوشگله یلیخ! ه؟یک ایعروس کنار آر نیآرش، ا ـ

!آرش؟ هیخانومه ک نیا. خانومه نیلباس عروس خوشگال بپوشم مثل ا نیاز ا

!مامانت ـ

: و گفت دیرا جلو کش يگرید عکس

منم؟ ایتو بغل آر ین ین نیا ـ
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.مغموم سر تکان داده بود ي افهیبا ق آرش

!خانومه مامانمه؟ نیا ـ

.اوهوم ـ

!پس چرا اخم کرده؟ ـ

».نداشت اقتیچون خوشحال نبود، چون ل ـ

شد بهت بگم، چقدر صدات رو دوست دارم یم یکاشک

هاتو دوست دارم، بغض صدات رو دوست دارم ییالال

نگاه متعجب . را گرفت یراه خروج یحرف چیه یرا چنگ زد و ب فشیک. آمدن داشتند رونیقدم تا ب کیاشک ها . نتوانست بشنود گرید زالل

.شکست شیگلو يدر را که پشت سرش بست، بغض تو. دیشن یرا هم نم دهیرها و ش يصدا زدن ها. شهاب را رد کرد

از  یکدام اسم چیه. بود نداشت دهیکه امروز د یاتیب یاز ضح یرد و نشان چیکدام ه چیه هدر ذهنش؛ ک ختیتا االن ر یمشت خاطره از بچگ کی

.برد یمادر نم

!کرد یکیها را به مقصد ناکجاآباد، دو تا  پله

نه  ،ینه آغوش ،یینه الال. در يبود؛ از ال دهیاز او که امروز د مهینصفه و ن ریتصو کیاسم،  کیفقط . چقدر دور بود. بود بهیچقدر غر! مــــادر

!یخال یِخال ،یته. چیه ،یحس

!دیرا نشن ینگهبان یزدن پر نگران صدا

پوچ، بدون مفهوم، بدون  یهمگ. مشت اسم و لقب و عنوان کیفقط . ندارد یوابستگ ،ینه به کس ،ییکرد نه به جا یحس م. هوا معلق بود در

 یتعادل، ب یفقط ب. بند نبود ییدستش به جا. شد یخال شیپا ریز. بودنشان، بود پدرش و مادرش بودند اما نبودنشان واضح تر از. احساس بودند

رفت و فکر و  یم. زدن شهاب را ادیفر يها، نه صدا نیبوق ماش ينه صدا. دیشن یرا نم زیچ چیه. رفت یکجاست، م شیپا ریز نیزم داندآنکه ب

 یرا م یکس. شد یپرت م يانگار داشت از بلند. را تار کرد دشید جهیگسر. کرد یفقط خال درونش را حس م. نبود ایدن نیدر ا گریذهنش د

شده  یتیهو یو ب قیگرفتار تعل. اش را پر کرده بود نهیس یسوزش. گاه داشت هیتک کیبه  ازین. خالها را پر کند يهمه . ردشیخواست که بگ

 يسر کیفقط . داد ینم صیقطرات باران را تشخ يسرد. دهد صیتوانست مکان و زمان را تشخ ینم. توانست افکارش را منسجم کند ینم. بود

دانست سر و تهش  یکه نم يغرق در افکار. نا آشنا دور و برش را پر کرده بود يو نسبت ها یاسام يسر کی. خاطرات گنگ در سرش بود

 یک دیفهم ینم. بود ابانیوسط خ. دش یم کینزد ینیماش. دیچرخ اریاخت یسرش ب. دیچیدر سرش پ يبوق بلند يکجاست، بود که ناگهان صدا

 ریز. رعد زد. ختیدلش ر. مغزش خاموش شده بود. دید یشد م یم کیرا که به او نزد نیماش. چه کار کند دیبا دیفهم ینم. ابانیآمده وسط خ

.چشمانش را بست. برق شد. شد یخال شیپا

.حال آورد يایاو را به دن. دیرا چنگ زد و کش شیبازو یدست

. دیشن ینم. راننده بلند شد ادیداد و فر يصدا. رد شد نیماش. مچاله بود شیهنوز بازو. شده بود سیخ. دیبار یباران م. ختندیر یم شیها اشک
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را  ییتکان ها. دیوز يباد تند. گرفتش یکس. کرده است دایگاه پ هیتک. است افتهیاز گرداب هولناك افکارش نجات . امن است گریحس کرد د

.دیاشک شهاب را د ياز پشت پرده . دیاش را د یجنا. کرد یحس م

دست شهاب . آمد ینفسش باال نم. دیگو یبشنود چه م. کرد حرف بزند یسع. دیرا د شیتکان لب ها. دینگرانش را د يچشم ها. داد یم تکانش

هوا در ! دم، بــــــازدم. بسته شدن شروع کردند به باز و شیها هیر. نفسش آزاد شد. را حس کرد یسوزش! صورتش فرود آمد يرو. باال رفت

.افتی انیاش جر یتنفس ریمس

: گفت یتکانش داد و پشت سر هم م شهاب

!آروم. نفس بکش. مجبور شدم. دیببخش ـ

.آمد ادشی زیهمه چ. کردند یرا در خود حل م شیباران، اشک ها قطرات

:دیچینگران شهاب در سرش پ يصدا

!ينگرانم کرد! د حرف بزن دخترشده؟ زالل؟ زالل؟  يطور ؟یخوب ـ

محکم . نکرد شیشهاب رها! کند نیزم يجاذبه  میآسوده تسل یالیرا با خ شیخواست تنها بشود و اشک ها یم. که برود دیرا کش شیبازو زالل

جا بگذارد برود؟حال زار و نزار ک نیبا ا! حاال دند؛یخند یگفتند و م یبا هم م شیساعت پ مین. دانست چه شده است ینم. تر گرفتش

.دینگاه زالل را باال کش يا جاذبه

!بذار برم ـ

: دیکند، پرس شیآن که رها یب شهاب

!؟یخوبـــ ـ

:دینال دوباره

!بذار برم ـ

حال محکم و  نیبا آرامش در ع. داد رونینفسش را ب. دیایسرش ب ییبال دیترس یم. برود ییتوانست بگذارد تنها ینم. دیاصرارش را د شهاب

: اطع گفتق

باشه؟. رسونمت یخودم م يبر يهر جا بخوا ـ

آن از  کی. سرد زالل را در دست گرفت يدست ها. شهاب فشار دستش را کم کرد. نتوانست در برابر لحن محکم شهاب مقاومت کند زالل

: دستش را فشار داد و گفت یکم. ستیشدن باران ن سیدانست به خاطر خ یم. دیدستش لرز يسرما

!دختر خوب میبر ایب ـ

مرد،  کی ،یحام کی. داشت ازیکه االن ن يزیتنها چ. گاهش شده بود هیتک. داد یم نانیشهاب بهش اطم يمردانه  يدست ها. مخالفت نکرد زالل

!گاه هیتک کی

. گاهش شود هیه تکخواهد ک یرا م یکرد کس ینزند، حاال حس م هیتک یبه کس ستد،یخودش با يپا يکرده بود رو یاز هجده سال که سع بعد

.که برخالف آرش و آرتا باشد یکس. دوست داشتن ایلحظه هم شک نکند کمکش ترحم است  کی یکه حت یکس
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!خواست یگاه را م هیتک نیا او

 ند،یاش را بب هیگر يا بهیکه غر نیاز ا شهیهم. کرد یم هیصدا گر یب. بود سیصورتش خ. داد هیباران خورده تک ي شهیداغش را به ش سر

! سکوت. در سکوت، مراقب زالل بود. را روشن کرده بود يشهاب بخار! کرد یم ییبار احساس آشنا نیدانست چرا ا ینم یشد ول یناراحت م

.آن ممنون شهاب بود ياکه زالل بر يزیچ

را که  یکرد آدرس یاد و سعد رونینفسش را ب. دیبرد و آن ها را کش شیموها انیدستش را م. کرد یزالل کالفه اش م يقطره قطره  يها اشک

زالل هنوز . دور برگردان زد و به آن سمت راند »هیزعفران«. بود ادشیرا  یاصل ابانیفقط خ. اوردیب ادیقرارداد خوانده بود به  يبرگه  يتو

هم نبود که  یخوبحس  یتوانست اسمش را نفرت بگذارد ول ینفرت؟ نم. که داشت یاش، به نفرت يمادر یبه ب. کرد یفکر م یمسکوت به ضح

.مبهم يبود از جنس همان حس ها یحس. اسمش را عالقه بگذارد

شهاب لبخند . شهاب نگاه کرد که چشم در چشم شدند يبه چهره . برگشت. زد یته دلش موج م يرود، اما اعتماد یدانست کجا دارد م ینم

: زد و گفت یآرامش بخش

؟یخوب ـ

: گفت دیکه خودش هم نشن يآرام طور. ببرد ادیرا از  شیته گلو يکرد شور یسع زالل

!نه ـ

توانست آرامش  ینم. ختیر یزالل داشت کنارش اشک م. بکند يتوانست کار ینم. افتاد شیبه جان موها. دوباره کالفه شد. دیشهاب شن یول

.را پر کرد انشانیم يفضا میالم ییهشتم بتهوون با صدا یسمفون. برد شیپ نیدستش را به سمت ضبط ماش. توانست خوبش کند ینم. کند

: که حاال کمتر شده بودند گفت ییبا اشک ها زالل

د؟یر یکجا م ـ

: اش گفت یشگیو با آرامش هم دیکش یقینفس عم. کرد خودش را کنترل کند یسع شهاب

.قرارداد بود يبرگه  يکه تو یهمون آدرس. خونتون ـ

 يآرش، خانه  يخانه . او خودش خانه داشت. نداشت ییاو در آن جا جا. بود و فرزانه ایآر يخانه . او نبود يآن جا خانه . اخم کرد زالل

زالل  يخانه . او نبود يخانه . مادربزرگش بود يخانه . آرش بود يخانه . او نبود يآن جا هم خانه . نفسش را پر صدا فوت کرد. مادربزرگش

.ردیاش را بگ یلعنت ياشک ها يبا زحمت توانست جلو. هم فشار داد يورا محکم ر شیپلک ها. دوباره وا شد به صورتش اشک. نبود

:نگاهش کرد و گفت. متوجه اخم ها و صورت درهم شده اش شد شهاب

!؟يناراحت شد ـ

.نگاهش کرد جیگ زالل

!؟یبه خاطر چ ـ

!خوندن آدرس ـ

.لبش نشست يگوشه  يپوزخند. دیکش یقینفس عم زالل
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!وجود داره نمیمشکالت بزرگ تر از ا ـ

: بود اما نرم گفت يکه جد یبا لحن. نگاهش کرد شهاب

.بزرگ تر از مشکالتشه یلیشناسم، خ یکه من م یزالل ي هیاما روح ـ

شهاب نشسته  نینرم ماش یصندل يکامل رو تیاما زالل در امن. داد یدرختان را تکان تکان م يباد شدت گرفته بود و شاخه ها. و برق زد رعد

.کرد یشده بود فکر م ریکه از لبخند شهاب به دلش سراز یآرامشبود و به 

.دیکش یاز سر آسودگ یزالل، نفس يآرام گرفته  يچهره  دنیبا د شهاب

از کدوم طرف برم؟ دیبا یبگ شهیحاال م ـ

: گفت دیکش یاش را باال م ینیکه ب ینیدر همان ح. خشک شود یتا کم دیکف دستش را به صورتش کش زالل

...حم مزا ـ

.حرفش انیم دیپر شهاب

!بگـو! یستین ـ

...اگه زحم ! خوام برم بهشت زهرا یم ـ

!برمت یم ـ

زالل زد که انگار  يچهره  يبه رو یلبخند آرامش بخش. پارك کرد ابانیخ يرا گوشه  نیماش قهیپس از چند دق. را گفت نیا تیبا قاطع شهاب

.دیدو ابانیخ يشد و به آن سو ادهیپ نیاز ماش. آنجا نبود

و خودش  دیلرز. در دلش موج خورد یترس. شهاب چشم دوخت یخال يشد و به جا دهیکش رونیب االتشیخ انیبسته شدن در از م يبا صدا زالل

 دلش ریاز ز یمینس. عطر خنک به جا مانده مشامش را پر کرد يبو. دیکش یقینفس عم. جمع کرد و دستانش را دور خود حلقه کرد یرا در صندل

.گذشت

.گوشش يرا گرفت جلو ینزد و گوش یحرف. بود نیاسکر يرو» مزاحم«اسم . اش بلند شد یگوش زنگ

: دیچیپ یزن يصدا

؟یالو؟ زالل؟ خودت ـ

: دیغر. سخت تر از سنگ. سخت شد. رونیزد ب یاش م نهیقلبش داشت از س. صاف و رسا يهمان صدا. را شناخت صدا

شما؟ ـ

!من ضحام ـ

!ارمیبه جا نم ـ

!مادرت ـ

:پر حرص گفت. زد يپوزخند صدادار زالل

!ستین یقشنگ یشوخ ـ
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.دیشن یخط م يرا از آن سو ینفس مقطع ضح. قلبش به تالطم افتاده بود. دیلرز یزالل م يها دست

!نمتیخوام بب یم... تا ... برگشتم تا . باور کن ـ

 ینم رونیب شیپ قهیکه تا دو دق ییصدا. بود ختهیر شیدوباره اشک ها. دش سیدستش خ. دیکش شیگونه ها يپشت دستش را محکم رو زالل

.آمد را انداخت به سرش

مامان دوستم تو  حتینص. االن هجده سالم شده. ها حرف نزن بهیگفت با غر یخانوم؟ بچه که بودم مامان دوستم بهش م هیچ دیدون یم ـ

!بزنم باهاتون حرف دیمن نبا. دیا بهیمن غر يشما برا. گوشمه

...به حرفام  دیبا... من ... زالل  ـ

.کنترل خودش را از دست داده بود. وسط حرفش دیپر زالل

هم تو رو هم . دمتونیبخش. ستیالزم ن ؟یکن یمعذرت خواه يخوا یم. ستیبرام مهم ن ؟یچرا رفت یبگ يخوا یهان؟ م ؟یبگ يخوا یم یچ ـ

 یمن حق. خودتون یزندگ یپ نیبر نیحق دار. نینباش نیگفتم شما حق دار. دمتونیره بخشدور و برم چه خب دمیهمون وقت که فهم. رو ایآر

...فقط . ندارم یاالنم اعتراض. منداشتم اعتراض کن

.زور زد تا جمله اش را کامل کند. رعد و برق لرزه به تنش انداخت يصدا. به نفس نفس افتاده بود گرید

 چیمن ه. دیمزاحم من نش گهید. دیریبا من تماس نگ گهید گه،ید! وقت چیه. بخشمتون ینم دنم،یر کشبه خاطر بودنم، هجده سال زج... فقط  ـ

!وقته یلیخ. شما گم شدم يها اسمنی نیوقته ب یلیخ. با شما ندارم یصنم

چه؟ چطور  دیر کند؟ آمده بگوحاال آمده بود چه کا. به مادر داشت نبود ازیآن وقت ها که ن. شده بود رید. تماس را قطع کرد یتوجه به ضح یب

!بگذارد؟» مادر«شده بود؟ چطور توانسته بود اسم خودش را  شیرو

. هم ناخوش است اریکه بس ست،یخوش ن يها دهیتا بهش بفهماند آمدن مادرش جزء پد. تا دل المذهبش را آرام کند دیکش یم قیعم يها نفس

. بود دهیرس یتعادل نسب کیاش به  یکه زندگ یزمان قایآن هم دق

دهان  يرا باز کرد و جلو یآب معدن ي شهیدر ش. او شد سیخ يمتوجه گونه ها. کار زالل را به خود آورد نیرا باز کرد و با ا نیدر ماش شهاب

رار با او ق یکینزد يکه در فاصله  یهنرمند و با مهارت يدست ها. شهاب نگاه کرد يو منتظرانه به دست جلو آمده  جیزالل گ. زالل گرفت

!رنگ گرفت و دلش شیگونه ها. یکینزد نینفسش بند آمد از ا يا هیثان يبرا. دیچیعطر سرد و تلخ او در مشامش پ. داشتند

:گفت يکه شهاب با لحن بامزه ا! نه؟ ایشوند  یاش م یزندگ یها هم شامل تعادل نسب نیکرد که ا یداشت فکر م نیبه ا مبهوت

!آبگو آآ. دهنت رو باز کن کوچولو ـ

 يبرا یخواست ذهن مغشوش زالل را حت یم. اش گرفته بود يباز. دیاما شهاب دستش را جلو کش دیخودش را عقب تر کش. به خودش آمد زالل

قبال با نوازش و در آغوش گرفتن، طرف مقابلش را آرام . بود نیبود هم دهیکه به ذهنش رس یتنها راه حل. از موضوع منحرف کند يا قهیچند دق

 ينبود که او هم از همان روش ها یآدم معمول کیاو  يچرا که طرف مقابلش برا. کند یرا عمل ییراه حل ها نیتوانست چن یاالن نم اام کرد یم

دختر خاص  نیا شیاش؛ و تجربه ثابت کرد بود پ یناشدن ینیب شیپ يتمام حرکت ها و اخالق ها يبه اندازه . او خاص بود. استفاده کند یمعمول

!گذشته ها باشد هابد شتوان ینم
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زالل خواست . را به سمت دهان زالل حرکت داد شهیانداخت دوباره، ش یباال م ییکه ابرو یلب نشاند و در حال ياش را رو یشگیکج هم لبخند

: به همراه داشت گفت يشده ا قیرق یکه در خود مهربان یاعتراض کند که شهاب با تحکم

!بخور. ستیاعتراض وارد ن ـ

.دیورز يگرد شده نگاهش کرد و همچنان بر موضع خودش استوار يا چشم هاب زالل

...اصال . خوام ینم یول دیلطف کرد ـ

.کرد و شانه باال انداخت یزالل پوف. نکرد ینیعقب نش یقدم شهاب

!ستیتشنه ام ن ـ

کرد شهاب  یهر چند که دقت م. شد یخوانده مبود که در گوش خر  ینیاسیانگار هرچه زالل گفته بود . نشد جادیدر حالت شهاب ا يرییتغ

!اش باال زده بود ییانگـــار امروز دوز خودرا. زدیخواست به زور هم آب در حلقش بر یم چ،یبود که ه دهیآب نظر او را نپرس دیخر يبرا

: کالفه گفت زالل

!د؟یریگ یم میکه برام تصم امیقدر بچه به نظر م نیا ـ

: سرش را خم کرد و گفت یبا نگاه نافذ و لبخند آرامش بخش. داد راستش را باال يابرو شهاب

!ابدا ـ

.شد یم زیآم طنتیلبخند آرامش بخش شهاب کم کم ش. داد رونینفسش را آرام ب زالل

!االن من فقط به خاطر بچه بودن تو باشه يها يریگ میتصم دیشا ـ

آب را در دستان زالل  ي شهیشهاب با مهارت ش. که حاال شفاف تر شده بود طنتیپر ش ریس يها يشد در آن قهوه ا رهیخ. نفسش بند آمد زالل

حرفش را  یبزند پ یشهاب قبل از آن که زالل حرف. نکرد ییبود اعتنا یجا داد و زالل که حواسش پرت شده بود و به دنبال جواب دندان شکن

: گرفت

!هینگران ياز رو. ستین ییجبر و خودرا ياز رو يریگ میتصم نیا. رندیبگ میدارن براشون تصم ازیآدم بزرگ ها هم ن یوقت ها، حت یلیخ ـ

 شیبرا یو با جبر در طول زندگ ینگران ياز رو هیکه بق ییها میمثل تمام تصم. اجبار است يها از رو يریگ میتصم نیا قایاحساس کرد دق زالل

و  یاما تفاوت سن. زد یم يبرد به قرمز یخشم درونش به کار م يبرا که يو چهره اش از فشار دییهم سا يرا رو شیدندان ها. گرفته بودند

 شهیناخواگاه ش. از دهانش خارج نشود یشد، خودش را کنترل کند که حرف نامربوط یلطف امروز شهاب باعث م نیو ا يکوچک تر ربزرگ ت

به سرعت . چه کار کرده است دیک شدن درونش فهماش و خن یگوارش يبا گذر آب سرد از مجار. دیآب نوش یرا به لب برد و قلپ یآب معدن

 ياز رو ییآوا دیچک یآب م يلبش قطره ا يشده بود و از رو رهیآب خ شهیکه با تعجب به ش یو در حال داشتبر شیلب ها يرا از رو شهیش

.تعجب سر داد

!واه ـ

که تمام  یآب ي شهیش نیهم. دستان او جا خوش کرده اندآب در  ي شهیو چطور ش یدانست ک یزالل نم. را پر کرد نیشهاب تمام ماش ي قهقهه

.آن بود يبحث و جدل ها رو
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: را به سمت شهاب کرد و با حرص گفت شیرو

!يحواس منو پرت کرد. يتو کلک زد ـ

آن همه آقا و خانم  و لیو آن همه طول و تفص رهایضم. و دور بودن خود جدا شدند یاز قالب رسم زیکه چطور و چرا همه چ دیرا گفت و نفهم نیا

همه  نیا ان،یم نیا زیچه چ دیو نفهم» مـــا«شود  یکه م» تو«و » من«کنار رفتند و فقط ماند  کبارهیبه  دیزا يو تشخص و احترام و آن همه کلمه 

عطر  میحجم عظ انیو از م ندیکه در کنار او بنش. است بهیکه او غر نیو شرم نکند از ا زدیکه در کنار او، اشک بر. دیآفر یم ییو آشنا یکینزد

 عاش را به آب قط یوابستگ اتشیچه شد و چطور شد که ح دیبود، اما نفهم اتیح ي هیما! آب. با مهارتش آب بنوشد يدست ها انیخوشش، از م

!کرد و به آب رسان وصل کرد

دلش . کرد دایرا پ يآفتاب پر مهر د،یغر یمدام م و گرفته بود و يکه ابر یآسمان انیاش شد و زالل در م رهیپر نور و گرم خ یبا نگاه شهاب

!دلش. دلش ضعـــــف رفت. دیلرز

و از آن خلسه  دیزالل لرز. دیچیبتهوون پ یآرامش بخش سمفون يهمان نوا. را روشن کرد نیماش. دیبه صورتش پاش يلبخند پر مهر شهاب

قدر به دلش رو  نیبه خودش لعنت فرستاد که چرا ا. احساس کرد قلبش را يضربان تند شده . آب دهانش خشک شده بود. شد دهیکش رونیب

را خط  یو اساس تجرب هیپا یها و هزار کوفت و زهرمار ب دهیمنطق ها و عق يهمه  يآورد و رو یسرش م ين گونه بازیداده است که دارد ا

.را بخواباند شیدرون ينفس، آب خورد تا گرما کیرا به دهان برد و  یآب معدن ي شهیدوباره ش. کشد یبطالن م

درست مثل . پرت بود يگرید يانگار فکرش جا. ها جدا شده بود یو دل مشغول شیاز آن تشو گرید. کرد یچشم نگاهش م ياز گوشه  شهاب

ب بوده که حتما موضوع فکر االن زالل آنقدر خو. کنج لبش نشست يلبخند. برند یم ادیرا از  یکنند موضوع قبل یفکر م يزیبه چ یوقت! بچه ها

!برده ادشیرا از  یناراحت يآن حجم باال

و  يدانند در سرش چه افکار یاالن م ایکرد تمام دن یاحساس م. خود را به دست آورد يخونسرد ق،یعم يو نفس ها شنیتیکرد با مد یسع زالل

: دیپرس. حواس خودش و دلش را پرت کند خواست! ــــــنیه د؟یفهم یشهاب بود، اگر م ا،یدن يگذر کرده است و مهم تر از همه  یاوهام

!م؟یر یم میکجا دار ـ

.نشد رشیدستگ يزیآن چ ينقش بسته رو ياز خونسرد. به صورتش انداخت ینگاه شهاب

!ستین یاوضاع هوا به نظرم کار درست نیچون با ا شم،یخوشحال م یالبته اگه منصرف شده باش. بهشت زهرا یخودت گفت ـ

پررنگ بوده است که تمام  یکس ای يزیببرد که چقدر حضور چ ادیکرد از  یشهاب نشسته است و سع نیچه در ماش يبراآمد  ادشیتازه  زالل

 یچ يبرا! ؟یجا نشست نیا یچ يبرا! افکار بچگانه و احمقانه رو نیتمومش کن ا«: زد بیبه خودش نه. را از او دور کرده است شیتشو نیا

 یو ضح ایکه آر نیا يبرا«. پررنگ بود یلیخودش خ يجوابش برا» !؟يمامان پر شیپ يریم يدار یچ يبرا! ؟يکرد یدق م یسک یاز ب یداشت

اون ها نخواستند و تو . بزنه اما اون ها نخواستند وندیکه خدا خواست اون ها رو با تو بهم پ نیا يبرا. گرفتن ازدواج کنن میهوس تصم ياز رو

افکار هوس آلود رو  نیا! اره؟یکه دلت در م هیاحمقانه چ يها يباز نیپس ا. يد یوان هوس اون ها رو متا يتو دار. يندار یفرق میتی هیاالن با 

»!خفش کن دلتو. دور ــــزیبر

اثبات کذب بودن آن ها، قسم بخورد تمام آن  يکه حاضر بود برا _ یپوچ و واه يبهانه ها نیطور ابلهانه و با ا نیدانست چرا منطقش ا ینم
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داشت چون از هجوم آن همه احساس  ازیندانستن و جاهل بودن ن نیبرد؟ اما به ا یاحساسش را سر م _هوس نبوده است يلحظه ا ياحساس ها

به نام  يزیاسم بردن چ یاو را از امتحان کردن و حت گر،یآخ که اشتباه دو نفر د! که منفعت ببرد ردیضرر را بگ يخواست جلو یمو  دیترس یم

!ترسانده بود» عشق«

.قلبش را خفه کرد ،يشد و جد خشک

!نظرم عوض نشده ـ

شدن  دهیکش يصدا. شد یم دهیشن رونیباران از ب يصدا. نم دار شهاب افتاد يجمله بود که نگاهش به موها و سرشانه ها نیگفتن هم نیدر ح و

آب بخرد و  شیباران تا برا ریرفته بود ز آمد، یو شهاب که از باران خوشش نم د،یآن هم شد دیبار یباران م. جلو ي شهیبرف پاکن به ش

!؟آرامش کند

 نیچرا امروز ا! ؟يشده ا تیگر و پر امن تیهمه حما نیا ؟يهمه مهربان شده ا نیاش گرفته، ا يچرا امروز که دل من باز يشهاب سپهر! آخ«

کالس در بسته  کیکه با آن دخترك هنرجو در  يتو نبود نیمگر هم! افتخار دهم؟ یکه من گفت يتو نبود نیمگر هم! ؟يهمه مـــــرد شده ا

آمده است در دستان  تیچرا امن! ؟يهمه خوب شده ا نیچرا حاال ا! لرزاند؟ یموسسه و قلب مرا م يها هیپا ش،یخنده ها يو صدا ينشسته بود

»!چــــــــرا؟! دو رنگ تو؟ يخوب آمده است در چشم ها يهمه حس ها نیچرا ا! هنرمند تو؟

. نشده بود یهنوز دلش خال. تمام نشده بود يبا مامان پر شیهنوز حرف ها. پر پر کرد یمشک تیسنگ قبر گران يقرمز را هم رورز  نیآخر

آرامش نشست در . دییرا بو دیسف يرزها. شده بود اما دل او روشن بود کیهوا نسبتا تار. آمد یگالب م يبو. دیسف يدست برد سمت رز ها

.عت قبلجانش و فکر کرد به دو سا

 یچیهر چه خواست ه. بند آمدن نداشت الیبود که انگار خ ینگاه زالل به باران. خواست دسته گل و گالب بخرد یم. ابانیزده بود کنار خ شهاب

.و نگران نشود، نشد دینگو

!دیش یم سیخ. دیبر ستیالزم ن ـ

: زد و گفت یچشمک شهاب

!شهیبدون گل که نم ـ

!رمیخودم م ـ

: کرد و گفت یمیاخم مال شهاب

!امیاالن م. یشیم سیخ ـ

!باران ریرفت ز یترساند و خودش م یشدن م سیکه عاشق باران بود را از خ یزالل! يقانع کننده ا لیچه دل واقعا

توجه  یل بشهاب مالمت گر نگاهش کرد و زال. دیخر یم دیسف ییکه داشت رزها ستادیکنار شهاب ا. را باز کرد نیتوجه به او در ماش یب زالل

: گفت

!دیدسته هم رز قرمز بذار هی ـ

 يقطره ها. سرما را احساس کند يگذاشت ذره ا ینم ،یدرون ییسرما در عمق جان زالل نفوذ کرد اما گرما. شدند سیو هر دو خ دیبار یم باران
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شهاب به سمت . دیچیپ یم یگل ها ربان مشک بانش نشسته بود و داشت به هیسا ریدر ز نهیفروشنده با طمان. دیچک یشهاب م يباران از موها

: زالل را فشرد و گفت يدماغ قرمز شده  یدو انگشت. گشتزالل بر

!يزد خی! بچه نیبش نیبرو تو ماش ـ

 داشت به او بفهماند چقدر مهم یاش شده بود و سع رهینگران خ ییشهاب با چشم ها. ستیگفت مهم ن یشانه باال انداخته بود که انگار م زالل

.نشود سیاست که او خ

!برو یشیم سیخ ـ

: را گرد کرد و گفت شیچشم ها زالل

!بارون نیتو ا دیش ینم سیانگار خودتون خ نیگ یم نیهمچ ـ

: آرام لب زد شهاب

!سرت يفدا ـ

حرف را واقعا از زبان  نید ابود مطمئن نبو دهیهم شن یشود و وقت لیمجبور شده بود به سمتش متما دنشیشن يآرام گفته بود که زالل برا انقدر

!است؟ دهیآن چه دوست داشته است بشنود را شن ایاست،  دهیشهاب شن

را سر دل المذهبش  شیدادهایو داد و ب ادهایهرچه که بود، آن قدر مهر متصاعد کرده بود که زالل سرخ شود و دلش بلرزد و دوباره فر اما

.شروع کند

: زد و گفت یه زالل بهانه آورد، رد کرد و آخر سر چشمکو هرچ نیکرد به سمت ماش تشیهدا شهاب

!زوره ـ

: چهره شهاب را پوشاند و گفت یزالل خواست مبلغ را حساب کند که اخم. بعد نشست يا قهیهم ده دق خودش

!بچـــه فتیبذار تو ک ـ

و نم دار چهره اش را  شانیکه پر ییموها شهاب در نظرش بود و سیخ ي افهیفقط ق. نزد یحرص خورد از بچه خطاب شدن، اما حرف زالل

 ينگاهش کرده بود و برا يا هیثان يبود که برا شیچند لحظه پ نیهم ریتصو نیا. و پسر بچه گونه کرده بود طانیاش را ش افهیق. پوشانده بود

.دستش ندهد جرات نداشت به سمت او برگردد ارکه دلش ک نیا

!؟يبهم بد يچند برگ دستمال کاغذ شهیم ـ

.را به دست او رساند يدستمال کاغذ يبدنش را تکان داد و جعبه  يآن که به سمتش برگردد، عضالت منقبض شده  یب زالل

 گریبود و د ختهیرا ر شیتمام اشک ها کبارهیغم بار بود که به  یرگ. افتاده بودند و باران بند آمده بود ریگ یروان کیساعت بعد، پشت تراف مین

:شهاب رو به زالل کرد و گفت. شتدر چنته ندا يزیچ

!؟یخوبــــ ـ

!بله ـ

: باال رفته از تعجب، گفت ییبا ابروها شهاب
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.يجواب ند یتون یم یسوال بپرسم؟ البته اگر دوست نداشت هیتونم  یم ـ

!دییبفرما ـ

بهشت زهرا؟ يریم يدار یچ يبرا ـ

!دلم گرفته.. .دلم براش تنگ شده و . خوام با مادر بزرگم صحبت کنم یم ـ

.هم سرش آورده يگرید يها ينگفت دلش چه باز گرید

تونم علتش رو هم بپرسم؟ یم ـ

 یاز زندگ. گفت اتیجزئ یدلش را خالصه و ب يکنارش اعتماد کرد و سفره  يبه آشنا. دلش اعتماد کرد يعقلش و فقط به فتوا ياجازه  یب زالل

اش در  یپدر و مادرش در زندگ یخال ياز جا ،یدر چهارده سالگ يپدر يل نکانش به خانه پدرش بدون حضور پدرش، از نق يهمراه خانواده 

. ختیگفت و گفت اما اشک نر. سرش بود يباال ریش نیمادربزرگ را به او داده بود و ع يکه خانه  زشیعز يبودنشان، از عمو حاضرو  یح نیع

.دلرحمم يگفت عمو. دلسوزم يگفت عمو. مهربانم يگفت عمو. آرش نبرد از یگفت و گفت اما اسم. زالل ماند. محکم ماند. بغض نکرد

شهاب دستش را . ها تمام شده بود یو گفتن دندیبهشت زهرا رس يبه ورود. و با عطر سرد شهاب آرامش گرفت دییرا بو دیگل قرمز و سف دسته

!گرفت؛ آرام و مردانه

: گفت يخفه ا يصدا با

!لبت باشه يفوق العادت رو ياون لبخندها شهیهم! یزالل بمونـــ شهیقول بده هم ـ

.بند نبود تا بزند در پر احساساتش ییدست عقلش به جا. دیدلش کوب. گرم شد زالل

 نیا انیدلش گذشت و زالل در م ریاز ز یمینس. رخ داد انیم نیا ،یاتصال. زالل یشد در نگاه معصوم و اشک رهیخ نیقیپر از  یبا نگاه شهاب

.دندان حس کرد ریرا ز ینیرینگاه ها، آرامش گرفته و مسخ، طعم ش انیم لِایس انیجر

 دنیبه آرش زنگ زده بود و از د. زالل پوزخند زده بود» !من  يخونه  ایب«: اس ام اس آمده بود. کرده بود جکتیزالل ر. تماس گرفته بود ایآر

: دیگفت و پرس یضح

!خودش است؟ واقعا

: به آرش گفت. را به زور فرستاده بود برودشهاب . دیچیدر تنش پ سرما

!دنبالم ایب ـ

از آرش . را بسته بود شیتمام راه زالل چشم ها. دندید اهشیس متیگران ق نیداده بر ماش هیرا تک ایآر دند،یکه به مقابل در خانه رس یزمان

 ماخ ایآر. شد ادهیپ. شد یاز دستش ربوده م اریاخت ید که گاهپرواز کنند، هر چن ییو به افکارش هم اجازه نداده بود جا دینگو چیخواسته بود ه

: دیغر. کرد

!رو جمع کن لتیمن؟ وسا يخونه  يایمگه نگفتم ب ـ

:اخطار گونه گفته بود ایآر. شدند اطیانداخت و وارد ح دیکل آرش

!زلـــــال ـ
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: شانه باال انداخت و گفت. دیکش یقینفس عم زالل

!يا گهیکس د شیتو و نه پ شینه پ! رم یجا نم چیجا ه نیاز ا جاست و نیمن ا يخونه  ـ

 شیداد ها یداد و ب ایآر. اوضاع درهم و برهم بدهد نیبه ا یداشت استراحت کند تا بعد سر و سامان ازین. و رفته بود داخل خانه دهیرا کش راهش

 یضح یزندگ تینکند موقع! ایهمراه شود آن سر دن یا ضحموقع زالل ب کیکه نکند  نیکرده از ا یکرد و حرصش را خال یرا سر آرش خال

!هم قطع شود يحس پدر و دختر مچهین نیبرود و هم ششیاز پ دباعث شو

مدام . گفتن ها» ماما«زدن ها و  غیاتاق و ج کیتار يدختر بچه در گوشه  انهیمخف يها هیگر. دید یم يخواب آشفته ا. دیموقع شام فقط خواب تا

ببرد  نیها را از ب یکیداشت تمام تار یسع. داشت آرامش کند یسع. دیشن ییصدا. شد یمچاله م شیپنجه ها انیملحفه در م. شد یپهلو به پهلو م

!گرم، جان بخش، فوق العاده. صدا آشنا بود» !آروم، کوچولو. ـشیهــ. آروم«: گفت یو مدام م

»!زالل. آروم زالل؟«: زد یم شیهنوز هم صدا یکس. همه جا روشن شد. دیتاب نور

»!زالل«: تکان ها شدت گرفت. دیشن یگرم و آرامش بخش را م يهنوز هم صداها. را حس کرد ییها تکان

.کرد تیرا اذ شینور المپ روشن اتاقش چشم ها. را آهسته باز کرد شیچشم ها درز

!خواب آلو گهیزالل بلند شو د ـ

: لب غر زد ریز زالل

!؟يکرد دارمیچرا ب ـ

.میم بخور زالل، بعدش صحبت کنپاشو شا ـ

.داد هیو به تاج تخت تک دیتخت باال کش يخودش را رو زالل

!سالم ـ

: را جلو آورد و گفت یآب وانیل آرش

!يدید یخواب بد م یانگار داشت! یبخور آروم ش. سالم خرس خوش خواب کیعل ـ

 لیدل کیهزار و . جا خوش کرده بود مهینصف و ن یآب معدن يکه بطر ییجا. رشیتحر زیشد به م دهینگاهش کش. آب نگاه کرد وانیبه ل زالل

 يشدن آن آب ها لیو م فیگرفت تا ح ستیز طیاز آلوده شدن مح. است نداختهین رونیرا ب یکیپالست يخودش ساخت که چرا بطر يبرا

!آرامش بخش

 ایدن يآب ها يهمه  گرید. آرام نشد. آب خورد یقلپ. ش بودگفتن در ذهن» کوچولو « يهنوز صدا. داشت ادیاز خوابش را در  ییگوشه ها هنوز

.اثر خود را از دست داده بودند

!امیشام، منم االن م زیبرو سر م ـ

 یرا در آرامش شیغذا. حرکت کرد زیو به سمت م دیرا به باال کش شیبه سر و صورتش زد و با زحمت لب ها یآب. رفت ییسمت دستشو به

:آرش آهسته گفت. رسانده بودند انیرا به پا شانیغذا بایهر دو تقر. کرد ینوش جان م یتصنع

زالل؟ ـ
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: است، گفت دهیگفتن خواب» زالل« نیدر پس ا ییدانست که چه حرف ها یو م دیکش یخود ساالد م يکه برا یدر حال زالل

!جان ـ

!م؟یحرف بزن ـ

.تکان داد دوارییرا تا سرش

!میبزن ـ

؟یاشتد یچه حس یاز برگشتن ضح ـ

.باال انداخت و نفسش را با شدت فوت کرد يشانه ا زالل

» مادرت« يمخصوصا به اون حالت مسخره . نشون بدم یاسم چه احساس نیبه ا دیکردم که من با دیلحظه ترد هیگفت ضحام،  یوقت ؟یدون یم ـ

 دنیباز هم از د م،یاون و ناراحت دنیاز د یخوشحال انزیفکر کردم م یتونستم باور کنم اما، بعدش هر چ یاولش شوکه بودم و اصال نم. گفتنش

!لهیحس ممکنه که ندونه احساست به کدوم طرف متما نیبدتر قایدق نیبود و ا یخنث ییجورا هی. بود کسانی الاون کام

به سمت آرش گرفت و با  چنگالش را. را پنهان کند شیچشم ها يکرد غم نهفته در قهوه ا یو سع دیرا با هزار ضرب و زور باال کش شیها لب

: دیتنگ شده و مظنون پرس يچشم ها

!کار داشت؟ یباهات چ یحاال تو بگو، ضح ـ

 یگفت م. نهیخواد تو رو بب یگفت م. ستادهیخونه متوجهش شدم که تو کوچه ا امیخواستم ب یوقت شیچند روز پ. برگشته شهیم يدو سه روز ـ

. زهیر یاعصابت رو به هم م شتریب تیظاهر شدنش تو زندگ ییهویبا  يطور نیا. برداره تیزندگبهش اجازه ندادم و گفتم دست از سر . خوادت

نحو  نیکه البته به بدتر...  يامروزم که اومده بود موسسه و من نبودم، اما تو بود. نمشیبهش گفتم که اون جا بب. رو دادم موسسهبهش کارت 

!ممکن خودش رو بهت نشون داد

: دیکرد نلرزد پرس یکه تالش م یرت داد و با لحنساالدش را قو زالل

!خواد یمنو م یچ يبرا ـ

انگار . کایساکن آمر هیرانیا هیبا . دمیخبر ازدواجش رو شن شیدو سال پ. دونم دروغه یزنه، اما م یم يو حرف از حق مادر یدخترش گهیم ـ

افتاده، از پا دراومده، اومده  ختیرو کرده، از ر شیشق و حال و جوونحاال که تمام ع نیهم يبرا. شه و طالق گرفته یبچه دار نم گهید یضح

!یو تو تنها بچش شهیبچه دار نم گهید دهیحاال که فهم. مادرانه اش رو ارضا کنه يدنبال دخترش که حس ها

دلش . خواست یان را مشد دلش آب رس یتر که م قیدق! نه. خواست یرا م رشیتحر زیم يدلش آب رو. خنک نشد. دینوش یآب وانیل زالل

!خواست یآرامش آن چشم ها را م

:و گفت دیکش یقیعم نفس

؟یگفت یتو بهش چ ـ

: زد و گفت يلبخند دلگرم کننده ا آرش

به  یحت. بدم یعمرا دست گلم رو به کس! باطل الیخ یزه! خوامش یم گهیهجده سال ولش کرده، حاال که خانوم شده م دهییدختر زا هی ـ
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!مادرش

.به زالل زد یکچشم و

است که آن همه  انیدر م يدانست چه سر ینم. که بعد از ظهر آرامش به دست آورده بود يآرام گرفت، اما نه به اندازه ا. دل زالل گرم شد ته

!رد؟یگ یجا م یآرامش در چشمان دورنگ کس میحجم عظ

: و بلند گفت دیاش را عقب کش یصندل

!شده غذاتونخوشمزه  یلیخ. خانوم نیممنون نسر ـ

: به آرش گفت رو

.استراحت کنم رمیم ـ

: زد شینرم صدا آرش

!زالل ـ

»!لطفا زالل بمان«: گفت یخواند که م یم. خواند یکه خواهش را در آن م یچشمان. آرش نگاه کرد يچشم ها در

کنم همه اش به  یاما تظاهر م يگریبه خاطر کس د .مانم یزالل م. من قول داده ام. خواهم زالل بمانم یکه من م یدان یتو هنوز نم! آرش آخ،«

مخصوصا اگر بزرگ باشد، اگر همراهش آن همه . شود یمن جا نم ي نهیتنگ و تُرش س يدر فضا ان،یم نیدر ا يگریکه کس د. خاطر توست

»!داشته باشد یآن همه مردانگ. داشته باشد یو مهربان تینور و آرامش داشته باشد، آن همه امن

.بخش باز و بسته کرد و به سمت اتاقش قدم برداشت نانیرا اطم شیها چشم

 غامیخواست تماس را اکسپت کند، تماس قطع شد و پ یکه م یرفت اما زمان یبه طرف گوش. دیاش را د یگوش نیو روشن شدن اسکر خاموش

اگر  یحت. مطمئن بود خودش است. شناختش یود، اما منام ب یب. جزو کانتکت ها نبود. به شماره نگاه کرد. شد انیصفحه نما يکال رو سیقرمز م

!کرد یکرد، دلش که اشتباه نم یم باهاشت شیچشم ها

»!استاد«: کردند پیانگشتانش خود به خود تا. شماره اقدام کردند ویس ياراده برا یدستانش ب. اجازه کنج لبش نشست یب ،يلبخند

جلو  امیباز کردن پ يدستش برا. مردد بود. دیتپ یم زیر زیدلش ر. نقش بست نیاسکر ياسم استاد رو. اس ام اس او را به خود آورد يصدا

 رهینگاهش خ. تخت يرا پرت کردند رو یاراده اسمش را نوشته بودند، گوش یکه ب یهمان دستان. دیدلش تپ. زد بیعقلش نه. دیعقب کش. رفت

!دلش، دل زد. دیعطر تلخ و خنک او را شن يبو د،یرز نشن يبو. دشانییبو. به سمتشان رفت. زیم يرو دیرز سف يشد به گل ها

 ينشست رو. را داخل آن قرار داد دیسف يرزها. دو سه حبه قند در آن انداخت. را پر از آب کرد یستالیبلند کر هیپا وانیل. آشپز خانه رفت به

. ل ها را بست و اس ام اس خوانده نشده را باز کردکا سیم. اوردیطاقت ن. کرد یرا حس م یگوش ي برهیو. دیسف يشد به رزها رهیخ. تخت

.را بر زد تا بتواند بخواند شیچشم ها. دیجوش یته دلش م يزیچ. کردند یچشمش فرار م يجلو ازکلمات 

»hale khanum kocholoye ma chetore?«

 یتاس م. دیپرس یخودش بود و حالش را م .لبش را گاز گرفت. nزده اش را پر کر خیو  یتمام بطن خال. حجم گرفت. عمق گرفت لبخندش،

چطوره؟ شانیمهم بود که حال خانوم کوچولو شیحتما برا. مهم بود شیبرا... پس . داد یشد اس ام اس م یاکسپت نم یگرفت وقت
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اس ام اس  نیدر هم یتح ،ییگو یم يتو دار یکوچک خطابم کند، اما وقت یخواهد کس یو دلم نم زارمیاز لفظ خانوم کوچولو ب! ما يکوچو خانوم«

. باشم زاریب دیهنوز هم با! نه، نـــه، نـــــه. ندینش یو به دلم م! شود؟ یم نیقدر دلنش نیچرا ا! شود؟ یقدر خوش آهنگ م نیصامت، چرا ا

»!واهداتصال را بخ نیاگر دلم ا یحت. کند ینه شما، نه هر که مرا به خودش وصل م. ستمین یکس يمن خانوم کوچولو! هم نـــوزه

دلش هوا بر ندارد که او خوشحال  ،یعمدا اتفاق یوقت، حت کیانداخت که  نیاش را چ یشانیرا چسباند به هم و پ شیزور اخم کرد و ابروها به

...!که او . است، که او لذت برده است

.انگشتانش را چرخاند. داد رونیرا ب نفسش

»be lotfe shoma, Agha bozorg!«

. بود در کالس ياستاد جد. استاد را انتخاب کرد. و رو کرد ریکانتکت ها را ز. سرش يرو دیو پتو را کش دیدراز کش. اررا انداخت کن یگوش

 يصدا. گذشت يا قهیچند دق. آمد ینم د،یپرس یشد و حالش را م یکه نگران م یکس نیبه ا. گرفتن ادیکرد به  یگرفت و اصرار م یسخت م

.لبش شکل گرفت يرو يلبخند» آقا بزرگ«م اس دنیبا د. شد نداس ام اس بل

»Khosh halam tonestam komake koochiki behet bokonam.«

همه «: که با سر انگشتان با مهارت او نوشته شده بود و فکر کرد ییحرف ها يرو. نیاسکر يرو دیانگشت شستش را کش. اجازه بود یب لبخندش

» !یبزرگ نیبه ا رییتغ نیا يمن هنوز کوچکم برا. میانستم از پسش برآتو یوگرنه من، نم! يکمک ها را تو کرده ا ي

!تواند خوشحال نباشد به خاطر بودن او یهر چقدر هم که بخواهد کتمان کند، نم. کرد او هم خوشحال است حس

 یدلش ط یول. ستیت کافهمان تشکر و آن لبخند مضحک صبح. شود یکه ذهنش هشدار داد پررو م» !طور نیمنم هم«: کرد یم پیتا داشت

. معناها داشت ارسال کرد یلیمعنا را که خ یب يمنتظرانه همان دو کلمه  ریاقدام غ کی

. بود ستادهیمحکم پشتش ا. کند، شهاب آمده بود هیخواست که به او تک یرا م یکه کس یموقع. واقعا خوشحال بود. هم نبود یمانیپش يبرا ییجا

».زالل بمان«: گفته بود

.دارد که خواهش شهاب را استجابت کند يدلش چه اصرار نیدانست ا ینم و

اس ام اس را باز . دیاز عاقبتش لرز. دیلرز. دستش جلو رفت. بود يگریاس ام اس د. پتو را روشن کرد ریز کیتار يفضا یگوش نیاسکر نور

. گرفت یکرده سر کوبش کند، داشت اوج م یم یعس یظاهر شده و او ه کدفعهی يدانست چطور یکه از صبح نم یآن حس. دیدلش کوب. کرد

نامش را هم ببرد را  دیترس یم یکه حت يزیبه قهقهه شود و عالم و آدم بفهمند آن چ لیلبخندش تبد دیترس یم. گرفتدهنش  يدستش را جلو

: بار هزارم بخواند يس را براکرد باعث شد اس ام ا یدندانش مزه م ریکه ز یلذت یول. کند یاش م یخودش وارد زندگ يدارد با دست ها

»shabet SHIK khanum kocholoo!«

!را با آرامش بست شیچشم ها. اش گذاشت نهیس يرا رو یگوش. دل زد دلش،

****

حالش را بهتر . حالش بهتر بود. هم آن را لرزاند یقلبش را فشرد و کم روزیآوردن د ادیبه . اش از خواب برخاست یآالرم گوش يبا صدا صبح
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!کرده بود

. پرداخت شیرا خورد و به انتخاب لباس و ارا یکامل يغرولند صبحانه  یب. داد یراس هشت را نشان م يزیساعت روم. ده کالس داشت ساعت

شده  نینداشته اش به تذکر مز شیر کباریکه  فیح. دیپوش یخوشگلش را م دیگذاشت بافت سف یحراست دستش را باز م يلویسب ياگر آقا

شال . دیپوش شیرا رو يا یشرت طوس ییانتخاب کرد و سو ییرو زانو یمشک يمانتو. چاره اش را نچزاند یکه انقدر عشق ب دبه کرده بوبود و تو

.در گردنش مرتب کرد ینییرا به طور تز یبافت دیو سف یو مشک یطوس

 ریج يبوت ها. زد یاش در ذوق م یتلخ یر شد ولخنده اش بلندت. زد یم پیحراست ت يمادرش آمده بود و او برا. دیخند یدلش خوشش م به

.زد یاش کرده بود، چشمک یدست کش... خوشگلش که آقا ماشاا نیبه ماش. برداشت یاش را از جا کفش یمشک

 دیم کوبکالچ برداشت و محک يرا از رو شیکامال خارج نشده بود که پا نیهنوز ماش. برد رونیرا ب نیماش یدر را باز کرد و به آرام موتیر با

.تر زانیهم آو شیلب ها. تر شدند ظیزالل غل ياخم ها. ستادیا یبا تکان نیماش. ترمز يرو

گرفت  یلبش را گاز م. شنوند یقلبش را همه دارند م يکرد صدا یزالل حس م. شد یتر م کیصورتش داشت نزد يرو حیمل يبا لبخند یضح

.دیاین رونیب يادیفر ،یغیکه ج

: را باز کرد و گفت نیماش ي رهیبود، دستگ دهیازش د روزیکه زالل د یان متانتو با هم یبه آرام یضح

اجازه هست؟ ـ

.نشود لیتبد ادیشده اش به فر دیکل يدندان ها ياز ال به ال شیکرد صدا یزد و سع يپوزخند زالل

؟ینیش یاگه اجازه ندم نم ـ

:به خود گرفت و گفت یحالت مغموم یضح

.، لطفاباهات حرف بزنم دیبا ـ

: چرخاند گفت يگریسرش را به سمت د زالل

؟يکرد دایجا رو از کجا پ نیا ـ

: ادامه داد. گفت و نشست يآرام با اجازه ا یضح

.شوهرم بوده يخانواده  يجا خونه  نیا يروز کی ـ

عقده . دارد نگاه کند يمادر يکه ادعا یبه کس. خواست برگردد نگاهش کند یدلش م. پارك کرد يآورد و گوشه ا رونیرا کامال ب نیماش زالل

: به زور آب دهنش را قورت داد و گفت. را مادر خطاب کند یکه کس نیا يعقده . داشت

از من؟ يخوا یم یچ ؟ياومد یچ يبرا ـ

: لبانش را تر کرد و گفت یضح

... یاومدم ول یزودتر م دیدونم با یم ـ

: و گفت دیوسط حرفش پر زالل

؟یرفت یگذاشت یول يموند یم شمیپ دیکه با شهیهفده سال پزودتر، منظورت  ـ
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.در صدد رفع اتهام از خود برآمد یضح

.نذاشت ایباور کن آر ـ

:گفت يخش دار يبود بغضش را فرو برد و با صدا یبه هر زحمت زالل

 يحاال اومد. خودم هستم و خودم. م نه مادروقته قبول کردم نه پدر دار یلیخ ؟یبگ یچ ياومد ؟يخوا یم یحاال چ. يتو هم با سر قبول کرد ـ

 یم يبه امان خدا؟ حاال اومد يسالش بود ولش کرد کی یکه از وقت يدختر ؟یدنبال چ يبشه؟ اومد یکه چ يزیآروم من رو به هم بر یزندگ

!من مادرتم؟ یگ یکه م يکرد يبرام مادر. رتممن ماد یگ

: کردند ادامه داد یاز زالل بودن دورش م یکی یکیکه  ییهابا اشک . را پس بزند شیتوانست اشک ها ینم گرید

آره؟ مگه . بغلت کنم بگم چقدر دلم برات تنگ شده بود امیب ؟يدار یبهش نگفتم پدر، حاال تو از من چه توقع کباریهمه مدت بود  نیکه ا ایآر ـ

بودمت که دلم هم بخواد برات تنگ بشه؟ دهید چارهیمن ب

 یرا حل نم يزیکه چ هیگر. کرد فراموش کند یم یسع. فرمان يسرش را گذاشت رو. تحمل نداشت گریزالل د. ختیر یهم آرام اشک م یضح

.کرد یدل خونش را که خنک نم. کرد

.کرد خودش را یم هیتخل دیبا. گفت یم دیآمد با یاگر با منطق خودش جور در نم یرا حت شیها حرف

بغضش . را کنار زد شیاشک ها. یمصنوع ينوازش ها نیآمد از ا یحاال بدش م یبود ول شیوآرز يروز. را پشت کمرش حس کرد ییها نوازش

: دیغر. نلرزد شیکرد صدا یسع. را با آب دهانش فرو داد

؟ياومد یچ يبرا ـ

: را پاك کرد و گفت شیاشک ها یضح

 یلحظه هم شک نم کینتت با من نبود وگرنه تو بردنت حضا. تونستم فراموشت کنم یچطور م. یتن من يپاره . یکه تو دختر من نیبه خاطر ا ـ

 یم ارتیدر اخت يبخوا يزیبرمت و هرجور چ یم. برمت یخودت م اریبا اخت ،يبالغ شد ،يعاقل شد ،ياالن که هجده سالته، بزرگ شد. کردم

.کنم یرو بهتر از االن برات درست م یمرفه یزندگ. یداشته باش مشذارم تا آرا

.سرخ شده بود. گرداند یضح سیخ مهیرا به طرف صورت ن نشیمگخش يچشم ها زالل

: گفت

کردم با پوالم؟ آره  يکه برات مادر ختم؟یبه پات پول ر ایاز آر شتریب یکه بگ ؟یارضا بشه؟ که پس فردا شرمنده نباش تیکه حس مادر ـ

مــــــــــادر؟

که  نیبدون ا. را فشرد دیکش یم ریکه از درد ت شیها قهیشق هیچند ثان يبرا. توانست تحمل کند ینم. کرد انیب یدگیرا با تمسخر و کش مادر

: برگرداند گفت یسرش را به طرف ضح

 یخوام از زندگ یفقط م... فقط . یچیخوام، ه ینم یچیه. رم یدانشگاه م. رم سر کار یم. دارم یزندگ. خونه دارم. دارم یجا همه چ نیمن ا ـ

.فقط برو. خوام ینم یچیمن ه. یرو خودت استفاده کن يکه دار یهرچ يرب. يبر. يریآروم من فاصله بگ

: دینال یضح
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.خواد یمادر م يهر دختر. يخوا یزالل تو مادر م یول ـ

: گفت. را پر کرد نیپوزخند زالل ماش يصدا

!به بعد هم روش نیاز ا. کنم یگرفتم بدون مادر زندگ ادیهجده سال  ـ

: د و تلخ گفتزل ز یو در چشمان ضح برگشت

.کنم از اول مادر نداشتم یفکر م ـ

: مصرانه گفت یضح. نبرد نییبغضش را پا. دهنش را قورت داد آب

!اون طرف یقیموس يمدرسه ها نیبرمت بهتر یم گه؟ید يدوست دار یقیموس. زمیر یبهت داده رو به پات م ایکه آر يزیمن ده برابر چ ـ

.زالل لرزان جوابش را داد يصدا

ن؟ید یم شنهادیپ متیق ا؟یبا آر نیآره؟ با پول؟ حراج گذاشت ؟يبچه ات رو بخر يخوا یم ـ

طور تبدار تر و  نیکردند و هم یخوشرنگش را مظلوم تر م يچشمان قهوه ا. ختندیر یم نییگوله گوله پا. را از دست داد شیاشک ها کنترل

!معصوم تر

:غرورش را جمع کرد و آرام گفت يها خرده

!ستین یکه اتفاقا دخترتونم هست فروش نیتریعروسک پشت و. ده خانومشرمن ـ

: توانست محترمانه باشد گفت ینم گریکه د یلحن با

.دمیحرفاتون رو شن. رونیب دیمن بر نیاز ماش ـ

: گفت یضح

!زالل ـ

: زد ادیفر اریاخت یب زالل

 میزندگ. ینداشت يفکر کن دختر. فکر کن دخترت مرده. رونیب دیمن بر یندگاز ز. رونیب دیبر. نشد بیتصو. دیرو داد متتونیق. رونیب دیبر ـ

!بـــــرو. برو. ومدهیبه من مادر داشتن ن. شهیهم يبرو، برا. زیرو به هم نر

با . تاس رونیب. دیآ یاطالع داد که شام نم» !خوبم«: زالل گفت یو وقت! دیحالش را پرس. آرش تماس گرفت. به خانه برگشت يسردرد بد با

.ترانه است

!دیچیدر گوشش پ ییطال ییصدا. یمشک يانویشده بود به گرند پ رهینگاهش خ. زد یلبخند تلخ زالل

: زد لب

!خوش بگذره ـ

.خانم گفت برود استراحت کند نینسر به

ترانه، عاشق بود و آرش به . دیترس یم لیآمد، ترانه هم اوا ادشی. زد یدلش، دل م. شد یم شیدر ذهنش پس و پ ریتصاو! شد رهیو خ نشست

!کرده بود؟ يشهاب ابراز عالقه ا! عاشق بود؟... او ابراز عالقه کرده بود؛ اما او 
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با آن دختر ناز . او مثل ترانه نبود. بست یچشم م زیهمه چ يرو دیبا. را بست شیچشم ها. هم فشرد يرا رو يدندان ها. دیرا کش شیموها

محبت و نگاه آرش به او پدرانه بود اما نگاه . با آرش متفاوت بود زشیهمه چ. شهاب هم مثل آرش نبود! شتپرورده در آغوش خانواده فرق دا

 يشهاب جد. مثل همه نبود. نه! مثل همه؟. کرد؟ با او مهربان بود یم یاصال محبت خاص! محبت شهاب؟! ستیتوانست بفهمد چ ینم! شهاب؟

 ینه، او جنس ترحم را خوب م! هم ترحم بود؟ دیشا. کرد یبه او توجه م! کرد یما به همه محبت نمگذاشت ا یاغلب موارد به همه احترام م. بود

 یشد و دلش را م ینگرانش م. دیبخش یم تیبهش امن. کرد یم یدر حقش مردانگ. کرد یبه او کمک م! ترحم نبود هابدر رفتار ش. شناخت

 الیها را اشتباه کند، اگر همه اش خ نیخواست که او باشد اما، اگر همه ا یو باشد و زالل متا ا. باشد یبود تا او مرد خوب یها کاف نیهم. لرزاند

شهاب راست گفته ! گفت، بچه باشد؟ یاگــــر واقعا همان طور که شهاب م ند،یباشد که خودش خواسته باشد بب يزیباشد، همه اش آن چ یباف

چون ! دینبــــــا. دل ببندد دینبا. کند يریگ جهینت دینبا. کند یباف الیخ دینبا. است احمق. حتما بچه است. دیگو یراست م شهیشهاب هم. است

گفت بچه بودن صاف بودن  یم. ستیگفت بچه بودن، احمق بودن ن یم. رها کوچولو را دوست داشت. شهاب بچه ها را دوست داشت! بچه است

: گفت یاست و م

!یو مامان يهنوز بچه ا ـ

 یخانم م نیبه نسر دیبا. گرفت یمشک يانوینگاهش را از پ. گرفت یخال ينگاهش را از خانه . شد یم وانهیداشت د. دیسرش را کش يموها

!دهد یقدر در چشم باشد، کار دستش م نیا. چشمش باشد يجلو دینبا. اندازدیب دیسف يپارچه  شیگفت رو

 یم ییرایرا به پذ یکم ییفقط المپ آشپزخانه روشن بود که روشنا. ترساندش یبه آن بزرگ يخانه  یکیتار میحجم عظ. را برگرداند سرش

دلش . دلش نور خواست. خواست تیدلش امن. دیترس! بدون پشت و پناه، تنهــــا ،یکیو با آن همه تار یبه آن بزرگ يدر خانه ا. تنها بود. رساند

!دیلرز

!کرد یها را همه جا حس م یکینه غرق نور شد اما او حضور تارخا. رساند و همه را پشت سر هم روشن کرد دهایخودش را به کل عیسر

 یرا از سرش م یسرما، داغ. بدنش راست شدند يتمام موها. آب برد ریز کدفعه،یسرش را . آب سرد را باز کرد. دیدو ییسمت دستشو به

.ملتهبش یشانیبودند به پ دهیچسب شانیو پر دیچک یشده بود و آب از آن ها م سیخ شیموها. رونیب دیآب کش ریسرش را از ز. پراند

!نهیبه زالل در آ. شد به خودش رهیخ

؟يدیزالل چته دختر؟ چرا بر -

!بعد از هجده سال! مادرم. اومده یضح -

.شهیم ستیو ن رهیسال که نبوده م نیمثل تمام ا ،ياگر تو بخوا. رهیم! غصه داره؟ -

!تنها بودنم، مرد بودنش خوب بودنش،. ترساندم یم... شهاب؟ حس ته دلم  -

بگذار زودتر . باورش نکن. لرزاند یکه دلت را نم دیآ یم يروز. شود یحس تمام م نیا یدون یتو که م ؟یترس یحس زود گذر م کیاز  -

.بگذرد

...! یول -

!آور است ادیحس اعت نیا. حس نیخودت را دور کن از ا. بگذرد دیبا. میو اما و اگر ندار یول -
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. کارش را داشت. مستقالنه اش را داشت یزندگ. خواست فکر کند ینم زیچ چیبه ه. خواست فکر کند ینم. آب گرفت ریاره سرش را زدوب زالل

!خواست؟ یچه م گرید. از همه مهم تر آرش را داشت. همکارانش را داشت. دوستانش را داشت

!اش یتلخ زندگ يها قتیور پدر حقفراوانش، گ ياش، گور پدر نداشته ها يادیز يپدر تنها بودن ها گور

****

سرکش  يرا درك و باور کرده بود، اما هنوز هم نتوانسته بود با حس ها یآمدن ضح. گذشته بهتر بود يحالش به نسبت روزها. شنبه بود سه

!دیجنگ یمدام م. برسد يا جهیدرونش به نت

».بهرنگ«: بود شیهنرجو نیاول کالسش با نیآخر. کالس داشت تاریگ يشنبه ها با سه تا هنرجو سه

:خواست بلند شود که شهاب آرام گفت یم. خورد یرا در کالس فرستاده بود و داشت قهوه اش را م بهرنگ

.در کالست رو نبند ـ

: دیچپش را باال داد و پرس يابرو زالل

چــــرا؟ ـ

:قهوه اش را مزه مزه کرد و آرام زمزمه کرد شهاب

.ش بدهبه حرف اقا بزرگت گو ـ

.گرفت و به زالل دوخت شیروبرو زیرا از م نگاهش

!باشه؟ ـ

نتوانست . انگار مسخ شده بود. کرد یپوستش حس م ریو تاپ تاپش را ز نییپا ختیر يقلبش هور. شد رهیشهاب خ يقهوه ا يبه چشم ها زالل

صرف  يانرژ تینها یحرکت در کنارش نشسته بود، ب یکه بتا همان لحظه هم . افتد یم رونیکرد اگر دهن باز کند قلبش ب یفکر م. بزند یحرف

.تکان داد و به سرعت خودش را پرت کرد در کالس رس. کرده بود

پوستش  ریکه ز يا يخواست خودش را به خاطر شاد یدلش م. اوست يهمه به سو ياالن انگشت اشاره . کرد همه متوجه شده اند یم حس

.است بزند دهیدو

. داد رونینفسش را ب یبه سخت. آورد یکرد دوام نم یحس م. شهاب باشد ينگاه قهوه ا ریخواست ز یهر چند نم. گذاشت ناچار در را باز به

 یکارها نم نیبهرنگ از ا. باال رفت شیابروها. ستادیکه بهرنگ به احترامش ا ندیسالم کرد و خواست بنش. داد که نلرزد یدستانش را فشار م

برگه  يرا به چشم زده بود و مشغول مطالعه  نکشیشهاب ع. شد دهینگاهش به سمت سالن کش. بود يگریکس دن احترام ها مخصوص یا. کرد

و  ندیمعذب کننده بب يها یعادت داشت او را با شوخ شهیهم. ندیسرش را تکان داد و با دست و بدون حرف به بهرنگ اشاره کرد بنش. بود ییها

! اوف... بار  نیشد؛ اما ا یروانه اش م یظیغل يکه اخم هامورد  یب يزدن ها ابا زالل صد یحت یگاه

: گفت يسرش را بلند کرد و جد. بهرنگ را حس کرد ي رهینگاه خ. دیکش رونیرا از کاور ب تارشیگ زالل

!اومده؟ شیپ یمشکل ـ
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: آهسته گفت ییتمام و با صدا ییبا پررو بهرنگ

!يخوشگل شد ـ

اخم کرد و با تحکم . بود دهیرس بیبود که از غ يموردش، شاهد یحرف ب. است یآن احترام ها تو خال مطمئن بود تمام. دیزالل سوت کش سر

: گفت

!کنم من استــاد شمام يآور ادیبهتون  دیانگار با. دیکن تیحد ِ خودتون رو رعا ـ

.شروع به گفتن کرد يو جد دهیدرهم کش يزالل با هم چهره . دیکک بهرنگ نگز اما

داد  یبه آرش اطالع م دیبود و با قهیساعت هشت و پنج دق. از کالس خارج شد یبدون خداحافظ. تمام کرد قهیدق ستیدتر از برا زو کالسش

.کالسش تمام شده

.کند یخداحافظ يعاد یلیکرد خ یبه شهاب نگاه کرد و سع یچشم يکرد و گوشه  یبا همه خداحافظ يسرسر

.آرش اس ام اس فرستاد يراگرفت و ب رونیاش را ب یآسانسور گوش در

»!)عاشقانه يحرف ها نیانداختن در ب تیستاد پاراز. (کالسم تموم شد «

را پشت  یکس يقدم ها يباز و بسته شدن آسانسور و بعد صدا يرا زد که صدا موتیر. رفت نشیو به طرف ماش دیبا خودش خند خودش

.قلبش گذاشت يو دستش را رو دیکش ینیــــه. دیخود د یقدم کیبهرنگ را  يچهره . برگشت. سرش حس کرد

: گفت دهیبر دهیبر

د؟یی... شما  ـ

: زد و گفت يلبخند بهرنگ

.دیببخش. ترسوندمت ـ

: گفت يعقب رفت و جد یقدم زالل

!د؟یداشت يکار ـ

: کرد و گفت پایاش چل نهیس يرا رو شیدست ها. کرد شتریلبخندش را ب بهرنگ

تون کنم؟قهوه دعوت کیتونم به  یم ـ

را صاف کرد و قاطع  شیصدا. را باال انداخت شیابروها. شاگرد جوانش میمستق ریدادن غ شنهادیرا داشت جز پ يزیانتظار هر چ. جا خورد زالل

: گفت

!رینخ ـ

: متعجب گفت بهرنگ

!ر؟ینخ ـ

: کرد و گفت کیرا به هم نزد شیابروها زالل

.صرف شد باال. رینخ ـ
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: رد و گفتک يتک خنده ا بهرنگ

.کنم یبه شام دعوتت م. شام که صرف نشده ـ

.کرد لحنش محکم تر از قبل باشد یخود گرفت و سع ياز پا یشگونین زالل

.رو صرف کنم یبا شاگردم شام نمیب ینم یلیدل. جناب رینخ ـ

: گفتزالل تند برگشت و نگاه خشنش را نثار بهرنگ کرد و . که برود، بهرنگ مچ دستش را گرفت برگشت

!نه؟ ،یکن تیبار بهت تذکر دادم حد خودت رو رعا کیآقا؟  یکن یکار م یچ ـ

:و گفت دیکش رونیب یکتش کارت بیبا دست آزادش از ج. بهرنگ نگذاشت یبکشد ول رونیکرد دستش را ب یسع زالل

.ير ینم رونیبا شاگردت ب يطور نیا. شماره منه نیا ـ

.بکشد رونیبکرد که دستش را  یهنوز تقال م زالل

.حاال نیهم. دستمو ول کن ـ

: خونسرد گفت بهرنگ

.قبولش کن تا ول کنم ـ

: گفت یعصبان زالل

.زنم یم غیوگرنه ج یکن یاالن دستم رو ول م نیهم. یکن یم جادیمن مزاحمت ا يبرا يدار ـ

:گفت بهرنگ

!يراه بنداز غیج غیها ج یمحترمانه مثل کول نهادشیپ کیکه در مقابل  یباش تیشخص یآدم ب هیخوره  ینم تیکار ژیبه پرست ـ

: دیکش غیج بایرا گرد کرد و به دستش اشاره زد و تقر شیچشم ها. ترس را بروز دهد نیخواست ا یبود اما نم دهیترس زالل

.محترمانه؟ دستمو ول کن یگ یم نیبه ا ـ

:زد غیزالل را گرفت اما زالل پسش زد و ج فیک بهرنگ

!االن دستم رو ول کن نیهم. یستین نمیهم يبعد يمطمئن باش از جلسه . یستیشاگرد ن کیاز  شتریبمن  يتو برا ـ

:دیکش غیزالل دوباره ج. باز شدن آسانسور آمد يصدا

.دستمو ول کن ـ

.آمد ییآشنا يصدا. اصرار داشت زالل را نگه دارد و با او حرف بزند یآورد ول یبه دستش نم يفشار بهرنگ

؟یکن یکار م یچ يدار ـ

. رفت نیتمام ترسش از ب. شد ياز آرامش در سراسر بدنش جار یو موج دیکش یشهاب نفس راحت دنیزالل با د. به طرف صدا برگشت بهرنگ

: درهم جلو آمد و پرغضب گفت يشهاب با اخم ها

؟یکن یم یچه غلط يدار ـ

.کنار اما دست زالل را رها نکرد دیآرام کش یلیخ بهرنگ
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: دیغر شهاب

!دستش رو ول کن ـ

: داد و گفت رونینفسش را پر حرص ب بهرنگ

.کنه دایپ یفکر نکنم به تو ربط ـ

شده اش  دیکل يدندان ها نیاز ب. چشمش يپا دیکوب یشهاب با دو قدم خودش را رساند به بهرنگ و مشت. ملتمسانه به شهاب نگاه کرد زالل

: دیغر

!یربطش جوجه فکل نمیا ـ

صورت بهرنگ در هم رفت . شهاب دستش را در هوا گرفت و به پشت چرخاندش. شهاب را جواب دهد يرا باال آورد که ضربه دستش  بهرنگ

:شهاب رو به زالل آمرانه گفت. امدیاما آخش در ن

.نیبرو تو ماش ـ

شهاب بود که داشت سر بهرنگ داد و نگاهش به . را جا بندازد چییتوانست سو ینم. دیلرز یدستش م. نیهم خودش را پرت کرد در ماش زالل

.گردنش يبود و رگ باد کرده  دشید يشهاب جلو يسرخ شده  يفقط چهره . دیشن ینم يزیچ. کرد یداد م یب

؟یزالل است چ ریکرد تقص یاگر االن هم فکر م. دیدلش لرز» !کرم از خود درخته«: افتاد شهاب گفته بود ادشی

تلق تلق شکستن مفصل  يصدا. کرده بود دایپ تیاهم شیحاال نظر شهاب برا یمهم نبود ول شیبرا انگریوقت نظر د چیه. دیجو یرا م لبش

. بهرنگ از روز اول هم پررو بود. او به بهرنگ رو داده. کرده يخواست شهاب فکر کند او کار یدلش نم. را پر کرده بود نیماش يفضا شیها

...کرد  یاگر شهاب فکر م... اگر . در هم قفل شده يزالل بود و بهرنگ و دست ها ،یخال نگیدر پارک... حاال  یول ختیر یخودش کرم م

 دایرا پ يزیبود، اما چ خیو توب هیدر نگاهش دنبال تنب. نگاهش را به شهاب انداخت. افکار زالل پاره شد يخورد رشته  شهیکه به ش یتق تق با

.دید یپر حرص بهرنگ را م يراه رفتن ها. نگاهش را به پشت سر شهاب انداخت. نکرد

.داد نییرا پا شهیو ش دیکش یراحت نفس

: نگاهش کرد و گفت میمال شهاب

؟یخوب ـ

: انداخت و لرزان گفت نییسرش راپا زالل

...تو زحمت . ممنون ـ

: کف دستش را باال آورد و گفت شهاب

!خواهش ـ

همه  نیرا که ا يزیدل لرزه ها چ نیخواست ا ینم. نییوباره سرش را انداخت پاد. لب شهاب دلش را لرزاند يلبخند رو. سرش را باال آورد زالل

.از آن واهمه داشت را سبب شود

: آرام گفت شهاب



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 185

!نشد؟ يدستت طور ـ

: و گفت دشیچرخاندش و مال یبا سوال شهاب کم. قرمز شده بود یکه فکر نکرده بود مچ دستش بود که کم يزیبه تنها چ زالل

.شدهن ينه، طور ـ

: لحنش را عوض کرد و پرسش گرانه نگاه کرد و گفت شهاب

بارش بود؟ نیاول ـ

همه مدت باز هم فکر کند کرم  نیکه شهاب بعد از ا. دیایرا که نگرانش بود بر سرش ب يزیهمان چ دیترس یم. قلبش تندتر شد. مات شد زالل

: رنگ نگاه شهاب عوض شد و بلند گفت. از خود درخت است

آره؟ ـ

: آمد و گفت رونیاز شوك ب زالل

!آره یعنینه،  ـ

: کالفه گفت شهاب

نه؟ ایباالخره آره  ـ

که تو  ستیکه مگر شهاب ک دیتوپ یبهش م یعقلش ه. را گم کند شیخواست دست و پا ینم. داد یداشت وا م. دیکش یقینفس عم زالل

همکار؟ استاد؟ دوست؟  ست؟یخودش هم مانده بود شهاب ک ؟يوهول ش شیکه جلو ؟یکه نگران طرز فکرش باش ؟یجواب پس بده یبخواه

... ای...  ای

»!خفه شو زالل«: درونش تشر زد ییصدا

:گفت. زالل خونسرد دوباره آمد. خودش را جمع و جور کرد. شهاب نگاه کرد به

.کردم یبرخورد م نایبارش بود وگرنه خودم زودتر از ا نیاول ـ

چرا  ؟يآسوده؟ چرا آسوده؟ مگه نگرانت بوده؟مگه تو مهم بود«. داد یم یدر پ یپ يذهن زالل ارور ها. دینشهاب را ش ينفس آسوده  يصدا

»؟...گاه؟ چرا ازت دفاع کرد؟ چرا دعوا کرد؟ چــــــرا؟ مــگه  هیاصال اومد؟ چرا دوباره شد تک

کنن از  یم یو البته سوء استفاده گر سع تیکم ظرف يجور آدم ها نیا. بود نیهم يکه امروز گفتم در کالست رو باز بذار، برا یلیاز دال یکی ـ

.تو سوء استفاده کنند تیمعصوم

: با همان لحن نرم و آرامش دهنده اش گفت. شهاب کف دستش را باال آورد و وادار به سکوتش کرد. دیبگو يزیدهانش را باز کرد تا چ زالل

!جور آدم ها نیا يبرا یفیح. یپاک یلیاما تو هنوز خ یبگ یچ يخوا یدونم االن م یم ـ

: ادامه داد. برق زدند طنتیاز ش شیها چشم

!يو به نظر من تو هنوزم بچه ا ـ

: و تند گفت دیکش یغیذهنش ج! میهشت و ن. دیساعت را د! لذت بخش بود شیشهاب، برا يها ینگران. نفسش را فوت کرد زالل

.برم دیمن با. ممنون ـ
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: متعجب گفت شهاب

رته؟ید ـ

: شهاب گفت. را چرخاند و استارت زد چییسو. کرد دییسر تکان داد و تا زالل

.حساسه یلیموسسه خ نیقوان تیآرش به رعا. کنم یخودم با آرش صحبت م ـ

.کنم یصحبت م انیپو يخودم با آقا. ممنون ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا شهاب

.یلیهر طور ما ـ

: اب گفتشه. زد یلبخند کوتاه زالل

.امیصبر کن دنبالت ب ـ

: تند گفت زالل

.ستینه، الزم ن ـ

... یول ـ

!ستین يازین دیباور کن ـ

: داد و گفت رونینفسش را ب شهاب

.هم برو یاصل ابونیاز خ. ها رو بده باال شهیش. فقط درها رو قفل کن. باشه ـ

: زد و گفت يندلبخ. کرد حفظ شده بود یقدر که آرش تکرار م نیهمه را ا زالل

.چشم ـ

!خونه خبر بده يدیرس ـ

: را فشرد و گفت) end now(در سرش که زالل اند نو  ختیر یچرا و مگر داشت م يِو تئور هیآن همه فرض دوباره

.يسپهر يخداحافظ آقا ـ

: گفت دیبا تاک شهاب

!خداحافظ زالل ـ

قلبش . دلهره آور بود شیبرا یکینزد نیا یشهاب شده است زالل؛ ول انِینوم پوخا گریوقت است که د یلیدانست خ یم. دیرا فهم دشیتاک زالل

را باور کند  یکینزد نیکه ا ياز روز دیترس یم. نباشد یقیحق یکینزد نیا دیترس یم. دچار شود یکینزد نیبه ا دیترس یم. داد یرا تکان تکان م

!دیترس یم! و ناباورانه بر سرش آوار شود

.حرف دلش بست و پدال گاز را فشرد يو زالل چشمانش را به رو» !گــــاز«: دستور داد یمنطق ریهر عکس العمل غذهنش قبل از  یول

****
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: خانم آمد نینسر يصدا

!زالل خانم، شام حاضره ـ

!نه ایدهد را ب دنشیکرد که خبر رس یم نیبود و مدام سبک و سنگ دهیشد که رس یم یساعت مین. تخت يرا پرت کرد رو یگوش زالل

باال داد و  يدیق یشانه اش را با ب! ؟...اما موافق هم  ستمیمخالف ن یعنینگفتن  نینزده بود و ا یاز او خواسته بود خبر بدهد و او حرف شهاب

هاب؟ فقط بود و نگران؛ اما ش شیبه آرش خبر داده بود چون عمو! به شهاب خبر بدهد؟ دیو فکر کرد چرا با. پرتاب کرد رونینفسش را به ب

!؟یفقط دوست داشتن! ن؟یهم. هم بود یدوست داشتن! گر؟ید. استادش هم بود! چه؟ گرید. همکار بود کی

داشته باشد و  یستیانگار که با خودش رودربا. دانست ینم. کالفه شد! اوف! بود یم دیبود، اما نبا »نیهم«فراتر از  یلیخ. دیرا کش شیموها زالل

!کاله بگذارد »یدوست داشتن« يه بخواهد سر خودش را با کلم

. خانم تشکر کرد و او را فرستاد که برود و تنها، مشغول خوردن شد نیاز نسر. صورتش را آب زد و به آشپزخانه رفت. رفت ییسمت دستشو به

که فقط  ییاو دیفهم یدانست خودش است و فقط نم یم. کارد و چنگال از دستش افتاد. ختیدلش ر. اش بلند شد یگوش يخوردن صدا نیدر ح

!زند؟ یقدر نگرانش است که بهش زنگ م نیچرا ا ،یاستاد دوست داشتن کی وهمکار است  کی

در  ینوازش اب يدوباره ملود. ظاهر شد دشید يدر محدوده  یمشک ي انویپ. قورت داد و به سمت اتاقش رفت ده،یلقمه را نجو. قطع شد صدا

.اراده چشباند به گوشش یرا ب یگوش. لبش نشست يرو يلبخند. موش و روشن شدصفحه خا ياسم آقا بزرگ رو. دیچیخانه پ

؟يخونه ا ـ

:دیچینگران شهاب دوباره در گوشش پ يصدا. دیدلش لرز. اش مشت کرد نهیس يرا رو دستش

!زلـــال؟ ـ

.با عقلش نبود گرید اریزد، اخت شیصدا یآن جور نگران و خواستن یوقت

.سالم ـ

: گفت یخفه اش را که م يو صدا دیرا شنراحت شهاب  نفس

!سالم ـ

.فشرد شتریرا ب یگوش. دلش شل شد بند

!؟يچرا زنگ نزد ـ

!گله مند بود و رنجور شیصدا

!کردم مهم باشه یفکر نم ـ

!يخواستم خبر بد یاگر مهم نبود، ازت نم ـ

 يآرام، تمام مرزها. دلش، دل زد. شد قیلبش عم يلبخند رو...! گفته بود که مهم است  نانیآن جور محکم و پر اطم یوقت. دلش پاره شد بند

.قابل عبور بود ریسخت و غ شیبرا يکه روز يزیتمام آن همه چ. غرور را شکست

!معذرت ـ
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!نگرانت شدم ـ

.آرام، لب زد! سمت سر خورد به آن سمت نیدر دلش از ا يزیو چ! آرامش بخش ياز حس ها زیلبر. شد داغ

؟یچـــ يبرا ـ

.کار دله. و استدالل آورد لیدل يکه بشه برا ستیعقل و منطق ن يها و کارها، از رو میتصم یبعض ـ

: تر و پچ پچ وار ادمه داد آرام

!نگرانت شد... دلم  ـ

. ر کردلبخندش، تمام صورتش را پ. محکــــــم د؛یتپ. دلش يقلبش، رو ياش، رو نهیس يدرست سمت چپ قفسه . آورد نییرا پا یگوش زالل

 يپر از احساس ها. را بست شیچشم ها. رسد یضربان بلند قلبش، از پشت تلفن، به گوش شهاب م يکرد که صدا یحس م. را فشار داد یگوش

از  قایدانست دق ینم! چند وقت بود؟. عطر خو گرفته بود نیچقدر به ا. شنود یخوب عطرش را م يحس کرد بو. شد اشتنخوب، پر از دوست د

! ؟یک

تعارف را گذاشت  گرید. لبخندش بنا گوشش را هم رد کرد! آرامش مطلق بود. به جانش نشست. دیچیپ یآرام شهاب در گوش ينفس ها يصدا

شهاب، راست . عقلش کند يتوانست احساسش را فدا ینم گرید. دیتوانست سر خودش را هم کاله بگذارد و به خودش هم دروغ بگو ینم. کنار

دلش مردانه، اعتراف کرد . را به هم فشرد شیچشم ها. دلش، دل زد. گرفت یم میبا دلش تصم دیبا. گفت یست مرا شهیشهاب هم. گفت یم

!اعتراف کرد عاشق شده است. گذارد یم» عشق« ياحساسش پا در محدوده . که احساسش به شهاب فراتر از دوست داشتن است

.دیرا بوس» آقا بزرگ«صدا و پر از احساس  یب. را آرام به لبش چسباند یگوش نیاسکر. پر از عشق شده بود شیایدن. را باز کرد شیها چشم

****

را نشان  کیاش نه و پنجاه و  یساعت گوش. مبل را حس کند یگذاشت نرم یاش نم یکالفگ. سوخته يمبل قهوه ا ينشسته بود رو. بود پنجشنبه

. بود امدهیهنوز شهاب ن. شد یده کالسش شروع م. داد یم

کرد و به طرف  یسالم و احوالپرس دهیبا ش. داد یموسسه را به او م يدهایداشتن کل ازیبودن، امت ریمد نیجانش. انداخت و وارد شد دیکل شهاب

.زالل رفت

: که داشت گفت یکیلبخند ش با

.سالم ـ

خوب خنک عطرش و صورت اصالح کرده  ياش، با بو دهیورز کلیبا آن قد بلندش و ه. شیبود روبرو ستادهیا قایشهاب دق. نگاهش کرد زالل

بود  ستادهیآبدارش، ا يقهوه ا يلبش، با چشم ها يبا لبخند مهربان رو دش،یسف راهنیو پ یطوس يصافش، با کت تک فوق العاده  ي

.شیروبرو

: زد و گفت يضربه ا شیهمان لبخند به ساعت مارك امگا با

که نکردم؟ رید ـ
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.کند یو چهره اش را جذاب تر م دیآ یبهش م دیچقدر سف دیکه نگو ردیدلش را بگ يتواند جلو ینم رگید. شده است رید گرید دید زالل

.نه تکان دهد يتوانست لبخندش را جمع و جور کند و سرش را به معنا فقط

مجهول دارد و آن  کیکه زالل فقط  دینفهم یو ه شیرو يفرمول و معادله گذاشت جلو یه. فحش داد یه. تشر زد یه. زد ادیفر یه ذهنش

!هم شهاب است

در موسسه، بعد همکارش شده بود، احترامش  يداده بود، با او لج کرده بود، بعد قبولش کرده بودش به استاد شنهادیکه روز اول بهش پ یشهاب

 یاحترام م یکرد، ول یم طنتیش. کرد یم یشوخ. بعد شد استاد. هم بود طانیش. مرد بود. با مهارت بود. محکم بود یمهربان بود، ول. گذاشت یم

.اشتگذ

با . و نشست در دلش چیرا کرد که ه یسانت ستیب يآن فاصله . تر شد کینزد. افتیدرجه  يچه شد که از استاد بودن ارتقا کدفعهی دینفهم

 نیو زالل با تمام وجود ا بود؛ شتریبود که قدرتش از قدرت عقل و فکرش هم ب ختهیوار را در زالل برانگ چکیپ یدر بطنش و حس ییتکان ها

را تحت  زیداشت همه چ. بود يحس قو نیا ؛یکس يگاه، حس بودنِ تام برا هیحس داشتن تک. حس را کم داشت نیا. واستخ یحس را م

 يابر دیحس با نیدانست ا یم یول. کرد که اعتراف کند، که از عاقل بودن استعفا دهد و عاشق شود یم يداشت کار. داد یالشعاع قرار م

.فقط خودش حسش کند. شهاب نفهمد. نفهمند هیبق. در ته ته قلبش ،یخودش باشد؛ مخف

 رینا آرامش را ز يدست ها. دیبلع قیعم یعطر خنک و تلخ شهاب را با نفس. نشست شیرو یزالل به آرام. بود دهیکش رونیرا شهاب ب یصندل

.پنهان کرد فشیک

؟یخوب: شهاب

: دستپاچه شد و گفت زالل

.؟ آره، آره، خوبممن ـ

: گفت طانیرا فرستاد باال و ش شیابرو شهاب

.یستیقدر بزرگ هست که بفهمه خوب ن نیکه آقا بزرگ ا يکرد یم نجاشمیفکر ا دیآقا بزرگ، با یکه بهم گفت ياون روز ـ

 دایکرد که زالل ِ خونسرد را پ یقال مت. زد يلبخند. که بفهمدت یکس. داشت ینیریطعم ش. بزرگ بودن در چشم زالل آمد نیبار ا نیاول يبرا

: را با زبان تر کرد و گفت شیلب ها. را نشانش داد ياز خونسرد یینکرد اما گوشه ها شیدایکامل که پ. کند

.خوبم. ستین يطور ـ

: زد و گفت یکیلبخند ش شهاب

.دوارمیام ـ

: را به خاطر آورده باشد گفت يزیانگار که چ و

!؟يآزاد داردوشنبه وقت  ،یراست ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا! او آزادش کند يتواند برا یفکر کرد وقت آزاد هم نداشته باشد، م زالل

چطور؟. دونم یراستش نم ـ
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.فروشگاهمه هیافتتاح ـ

:باال انداخت و پرسشگرانه نگاه کرد و گفت ییابرو. داد از خود شهاب بشنود حیبود اما ترج دهیاز آرش شن ییها زیچ

؟یفروشگاه چ ـ

.یقیموس يسازها ـ

.ناز کند یخواست کم یرفتن، اما م يدل تو دلش نبود برا. گفت یآهان

.دونم یم دیبع یاگر بتونم حتما؛ ول ـ

کرد چه؟ یفکر کرد، اگر اصرار نم يلحظه ا. زالل منتظر بود هر لحظه اصرار کند. در هم شد یکم شهاب

شد که همه اش ناز تو  یم عیرفت ضا یاگر م. خورد یبه درد خودش م شیآن ناز و اداها. اد ناسزا گرفتزالل خودش را به ب. نگفت چیه شهاب

.خودش ساخته بودش يکه خودش با دست ها یمانده بود در برزخ! گرفت یرفت هم دلش آرام نم یبود و اگر نم یخال

.زالل حواسش پرت بود. شروع کرد به گفتن و نواختن شهاب

: گرانه نگاهش کرد و گفت خیشهاب توب. آمد شیر شهاب حواسش سر جانفس صدادا با

.میعقب یلیخ ؟ییزالل، کجا ـ

:لب گفت ریاخم کرد و ز زالل

.دیببخش ـ

 یلیخ دیدوباره اعتراف کرد که سف. کالس که تمام شد دوباره شهاب را نگاه کرد. باشد دهیقدر آرام گفته بود که شک داشت شهاب شن نیا

!خوشبوست و اغوا کننده بیو عطرش عجــ دیآ یبهش م

: گفت طانیسرش را کج کرد و ش. زد یکیکرد و لبخند ش رینگاهش را غافلگ شهاب

؟يایب یتون یحاال واقعا نم ـ

وا  همان جا دیترس یم. نه...  طانشیلحن ش کش،یلبخند ش ش،یشانیپ يبود رو ختهیر شیآن طور که موها. اش شد یخواستن ي افهیمحو ق زالل

.شود میتسل. بدهد

: داد شیبه صدا یزنانگ یقدم عقب رفت و کم کی

!نـــه ـ

.بله دیخواست تا از دهانش در آمد با سر بگو ینم. دید یاصرار شهاب را کم م هنوز

واقعا؟: شهاب

:افزود شیناز هم به صدا یکم زالل

.ادیم شیپ یچ نمیکنم تا بب یرو م میسع ـ

.باال انداخت يشهاب به ناچار شانه ا. رفت یم هیهم نازش را کرده بود و هم به افتتاح. نه کباب سوخت یم خینه س يطور نیا

:گرفته گفت یکم
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!یشم باش یخوشحال م ـ

:زالل در دل گفت و

.شمیمن خوشحال تر م ـ

****

فکر و ذکرش در  يهمه  یکرد ول یرا نگاه م ظاهرا ترانه و باران. استخر نشسته بود يلبه . درسا هنوز مشغول بود. آمد رونیاز آب ب زالل

حسش را مشخص کرده . با خودش تعارف نداشت گرید. اراده زد یب يلبخند. با استاد محبوبش. داشت گریساعت د کیکه  یکالس. موسسه بود

 رونیب الیرا از خواب و خ زالل. به صورتش دیو همه را پاش دیآب محکم کوب يدرسا با کف دست رو. جزو اسرار مگوست دانست یفقط م. بود

: را گرد کرد و گفت شیچشم ها. دیکش

!نامه اش ای ادیخودش م ای ـ

: زد و گفت یبه ناراحت یرا الک خودش

.اش هیاعالم دمیشا ـ

: دیکش غیسرش ج یاراده و عصب یب. را گرد کرد شیچشم ها زالل

!خدا نکنه. ریزبونت رو گاز بگ! مرض ـ

: زد زمزمه کرد یتعجب دو دو م که از ییبا چشم ها درسا

زالل؟ ـ

هوا به داخل  یدرسا ب. را از درسا برگرداند شیرو. خودش را به باد فحش و ناسزا گرفت. داده و سر مگو را همان اول گفته یسوت دیفهم زالل

: و گفت دشیآب کش

!آب ریکنم ز یوگرنه سرت رو م یزن یاالن حرف م نیهم ـ

.نبود دایدر حرفش هو يا خنده چیبود و ه يجد لحنش

. آب ریکرد و بردش ز یگوشت زالل خال یب ينکرد و هر چه زور داشت را بر سر استخوان ها يدرسا هم نامرد. مثل ماست بهش زل زد زالل

 شگونیکرد و نفرو  شیدستش را با قدرت هرچه تمام تر تو دیپر درسا را که د يپهلوها. کند يتوانست کار ینم زهیم زهیر کلیزالل با آن ه

:زد گفت یهمان طور که نفس نفس م. از آب آورد رونیشل شدند و سرش را ب شیدرسا از شانه ها يادست ه. گرفت

.احمق. يخفم کرد ـ

. را برگرداند که برود شیرو. شده بود زانیهم آو شیلب ها. کرد یمعصومش به زالل نگاه م یمشک يو با چشم ها دیمال یرا م شیپهلو درسا

 یبود که م يزیچ نیاش کمتر یرفاقت ناراحت يبعد از شش سال و اند. ازش ناراحت است یدرسا حساب دیاما فهم دیخواست نگو یم زالل

.دهد صیتوانست تشخ

.بهت بگم میبر ایب. خب بابا، خر شدم: زالل
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اشک در . بداند دیهم نبا یداند و کس ینم یکرد کس دیبوده و نبوده را گفت و تاک زیخوردند و زالل هر چ ينسکافه ا. آمدند رونیآب ب از

.چشمانش حلقه زد و قسمش داد و گفت فقط من و تو

از زالل بودن فاصله  یکاف يبه اندازه . خواست بشکند ینم. زدیخواست بر ینم. زدیزالل به خودش اجازه نداد اشک بر یدرسا بغلش کرد ول و

.گرفته بود

.دیکش یاز زالل بودن دست م دیبه خاطر او هم نبا یحت. ماند یم دیپس با» .زالل بمان«: گفته بود شهاب

بود و زالل اصال  قهیو ده دق ازدهیساعت . استخر را خشک نکرد يشده و نشده  زهیونیاز آب  سیخ يبود، موها دهیکه کش يا يسرسر سشوار

.برود ریخواست کالسش را با تاخ یدلش نم

. دیخند یبه خودش م. کم کم شد خنده. زد نهیبه زالل در آ يلبخند. گرفته بود مرتب کرد یر قشنگرا که ف شیموها نهیآ يجلو. دیپوش لباس

.اش یگل گل يبه اضطرابش، به عجله اش، به لپ ها

 یاست ول بیغا يخانم فرامرز دیرا گذراند و فهم یاحوالپرس ستگاهیا نینثارش کرد و اول يلبخند. در را باز کرد دهیدر را که فشرد ش زنگ

سحر به بعد به خاطر  یاش را از عروس افهیق یکه حت يرسد و زاهد یم گریساعت د میقهوه آماده است و شهاب در کالسش است و سحر تا ن

!آورد کالس دارد و آرش هم در دفترش است یهم نم

.نکرد که آمارش را به زالل گزارش دهد دایرا پ يگریکس د دهیش

خم کرد و با آن لبخند فوق العاده  یسرش را کم. آمد رونیشهاب از در باز کالس ب. کالس شهاب تمام شود منتظر ماند تا يا قهیپنج دق زالل

.است یاست که دوست داشتن شیها يجنتلمن باز نیزالل حس کرد هم. دیکوتاه را جلو کش هیپا یصندل شیاش، زالل را به داخل فرستاد و برا

: شهاب نگاهش کرد و گفت. آرام نشست زالل

؟يحموم بود ـ

.نه ـ

: باال داد و گفت ییلنگه ابرو شهاب

سه؟یپس چرا موهات خ ـ

.استخر بودم ـ

: نگران نگاهش کرد و گفت شهاب

!يخور یهوا سرما م نیتو ا ؟يچرا موهاتو خشک نکرد ـ

.نگران سرمانخوردنش هست. تشهاب نگرانش اس. شهاب مهم است يکه برا نیحس ا. یقابل وصف ریپر شد از حس خوب و غ يلحظه ا زالل

: زد و گفت قیعم يلبخند

.اومدم کالس یم دیبا. وقت نداشتم ـ

: شد طانیش

!هیجد یلیآخه استادم خ ـ
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 یزالل نم. کرد يشهاب مست با آن الخه مو باز. یکینزد نیزالل داغ شد از ا. اش بود را در دست گرفت یشانیپ ییکه رو ییتکه مو شهاب

: شهاب آرام و زمزمه وار گفت. ت خودش را بکشد عقبخواس یتوانست و نم

.يتخس شد يدختر بچه ها هیشب ـ

: پر خنده گفت یشالش زد و با لحن ریرا ز شیتکه مو. را تنگ تر کرد شیشهاب چشم ها. داد یداشت جان م زالل

!تر شیب سیخ يبا موها یول يالبته بود ـ

: گفت يبه خودش اشاره کرد و با ناباور زالل

!مــــــن؟ ـ

: سر تکان داد و پچ پچ گونه گفت شهاب

...سرتق و  يدختر بچه  هی ـ

:زد و رگه دار گفت یچشمک. شیرا زوم کرد در چشم ها شینگاه قهوه ا. متبسم و آرام زالل را نگاه کرد. کرد یمکث

.و نـــاز ـ

.نییپا ختیر يکه کرد دل زالل را هور ینیدلنش يتک خنده  و

همه بفهمند که شهاب به . شهاب تاپ تاپ بلند قلبش را بشنود؛ که نه فقط شهاب، همه بشنوند دیترس یم. ست خودش را عقب نکشدنتوان زالل

حاال که از دهان شهاب در آمده و به زالل نسبت داده شده، پس قشنگ . سرتق که بد نبود. سرتق هم گفته. او گفته ناز و زالل ذوق کرده است

».کلمه است نیباتریز«: ردفکر ک زاللو ! بود

 یعطر شهاب از خود ب يبو نیاز ا شیب دیترس یم. بکشد قیخواست نفس عم یم. دوخت و دستانش را در هم قفل کرد نیینگاهش را به پا زالل

.درا سر کن قهیدق ستیب نیکه تمام وجودش را پر کرده بود ا یرا هم فراموش کند و با خوش دنیداد نفس کش حیترج. خودش کند

توانست آن را  ینم. نشست یلبش م يرو ییایح یلبخند ب. گرفت یآمد گر م یم ادشی یوقت. رونیکه تمام شد خودش را پرت کرد ب کالس

دانست  یکه م افتدیهم به سالن ن انایکرد چشمش اح یبود و متظر رها نشست و سع یکه خال یخودش را انداخت در کالس وسط. جمع کند

.نکند و سرش را مگو نگه دارد میاند خودش را تسلتو ینم نیاز ا شتریب

که  یزالل هم با همان حس خوب. بلند شد و سالم داد شیبرا. مبل نشسته بود يبه سالن که آمد کاوه رو. دیرها را بوس. رها را تمام کرد کالس

در . را بکشد ختنیخودش جور قهوه ر دیاو ب ستین يآمد خانم فرامرز ادشیبخورد که  يقهوه ا ندیخواست بنش یم. داشت جوابش را داد

: دیشهاب را شن یعصب يصدا. داشت یبه آشپزخانه قدم بر م یهمنت يراهرو

.تونم ادامه بدم ینم گهیباور کن من د سانیپر ـ

.شد خیو واج وسط راهرو م هاج

کار کنم؟ یمن چ یگ یجان تو م سانیپر ـ

همه آن . ترساند. زنانه اش هشدار داد يحس ها انیم ،ییکه داشت وارد نشود، اما جا يادخش به اعتم يخواست ذره ا. توجه بماند یب خواست

به خودت،  يتو اعتراف کرد. دارد اسمنیهزار  ،یکه تو عاشقش هست یکس نیا! نیبب« :به قضاوت نشاندش و گفت. خوب را عقب زد يحس ها
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».بکند يتواند هر کار یم. پس آزاد است. است فتهنگ یاو که حرف

دخترك، رژ  طان،یشهاب ش. دوباره شهاب مزاحم آمد در ذهنش. تمام لذت آن کلمات محو شد. حس و حال خوبش دود شد رفت هوا تمام

!سانیدرِ بسته و حاال پر ،یسرخاب

مقصر خودش  .خودش را سرزنش کرد. میمستق ریاز زبان شهاب، غ. دیشن یرا م قتیحق. تمام حس خوبش پر شده بود. ستادیکرد قلبش ا حس

».يکرد شیدایآشغال پ ياز ال. عشقت نیمرده شورت رو ببرن زالل با ا«: دیبه خودش توپ. بود

.وارد آشپزخانه شد یعصب ي افهیبا ق. زد یم نیرا با حرص به زم شیپا. انگشتانش را مشت کرد. را قورت داد بغضش

 ینگران م شیکند، برا یپسرك احمق به او محبت م. دیبهش نگو يزیکه چ دیزالل لبش را گز. داده بود هیتک نتیبه دست به کاب یگوش شهاب

!جان دیگو یم سانیرود بعد به پر یسرتق و ناز بعد م دیگو یکند، م یم يباز شیشود، با موها

که از آن  یحنخواست خارج شود که شهاب با ل یزالل م. تلفن شهاب تمام شد. ختیخودش ر يبرا يکه به شهاب نگاه کند قهوه ا نیا بدون

: گفت د،یبار یم یخستگ

!زالل ـ

.صورتش درب و داغان شود و به احمق بودن زالل لبخند نزند يبر لب و دهنش بکوبد تا آن لبخند رو یخواست مشت یدلش م زالل

:سرد و خشک گفت. شد يجد. دلش را خفه کرد زالل

!جا محل کاره نیا. يسپهر يهستم آقا انیپو ـ

.دیاش را زالل هم فهم یکالفگ. چرخاند یرا در دست م لشیموبا. به فرق سرش دندیچسب. ال رفتندشهاب با يابروها

.آرام تر شد یکم زالل

د؟یداشت يامر ـ

:محترمانه گفت. داد رونینفسش را ب. کرد یمکث شهاب

.کنم يادآوریدوشنبه،  يخواستم برا یم ـ

: گفت یبه سخت. دیکش یموهوم يخط ها نیزم يبا نوك آل استارش رو. انداخت نییسرش را پا زالل

!تونم یشرمنده، نم ـ

!؟یخوب ـ

:هشت سال بزرگ تر و پر تجربه ترش و مصرانه گفت يشد در چشم ها رهیخ زالل

!بـــله ـ

»!هست يزیچ کیدانم  یمن که م«: گفت یکه م ندیکه نگاه شهاب را بب ستادینا و

****

. کنند یاند و پچ پچ م ستادهیا يخانم گوشه ا نیو نسر... آقا ماشاا دیبست که د یرا م شیداشت کفش ها. شده بود که به دانشگاه برود حاضر
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!لبخندش شد آه. شهاب افتاد ادی. زد يلبخند

لبخندها و  ش،یها و غم ها يشاد. تو باشد يوجودش برا يهمه  یخواه یم. يشو یحسود م ،يدل ببند یبه کس یوقت ،یرا بخواه یکس یوقت

.زهایچ يدر همه  يشو کشیشر یخواه یو م یخواه یهمه را تمام و کمال م ش،یها هیگر

.خشک خشک باشد شیخواست چشم ها یم. دیایدر چشمش نرود که از چشمش آب ب يزیچ ،یاتفاق انا،یرا گاز گرفت که اح لبش

: گفت. دیبگو يزیخواهد چ یم دیزالل فهم. پا و آن پا کرد نیا یکم. شد کیخانم نزد نینسر

ن؟یبگ نیخوا یم يزیخانوم؟ چ نیشده نسر یچ ـ

.ره ینم سادهیدم در وا یخانوم هیگه  یم... راستش آقا ماشاا: خانم نینسر

: باال انداخت و گفت يشانه ا زالل

خب؟ ـ

.جا نیاومده بود ا روزیکه د هیهمون خانم. جمالت خانوم جان هیخب : خانم نینسر

: دیبا تعجب پرس زالل

ــــــروز؟ید ـ

: تکان داد و گفت يخانم سر نینسر

.اسمش رو هم گفت. آره ـ

را  شیها یبند کتان. خانم نماند نیمنتظر نسر. زد یحدس م. زالل اخم کرده بود. دیایب ادشیآورد که  یخانم داشت به خودش فشار م نینسر

 یضح. حدسش درست از آب در آمده بود. دیجو یم تیرا از عصبان شیلب ها. را فشرد فونیآ ریتصو شینما يدکمه . به خانه رفت. باز کرد

.بود شپشت در منتظر

.آرش را گرفت يشماره  دیترد یب. تلفن رفت یطرف گوش به

.سالم: آرش

: دیکه جواب سالم آرش را بدهد نال نیا یخسته و درمانده ب زالل

؟يایب شهیم. اومده یآرش، ضح ـ

.اون جام گهیساعت د مین: آرش

.آرش هم خودش گفته بود من هستم. را االن نداشت یکی نیطاقت ا. رو در رو شود یخواست با ضح ینم. را قطع کرد یگوش زالل

****

 یآرش را که م یعصب يو بعد از آن، صدا نیبرخورد محکم در ماش يصدا. دیرا شن ینیترمز ماش يصدا. بود ستادهیا اطیح يدر بسته  پشت

: گفت

؟يار دارک یجا چ نیا ـ
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: دیرا شن یضح يصدا

.نمیاومدم دخترم رو بب ـ

 نیاز زم يبد غیبا ج نیماش يها کیالست. گاز فشار داد يرا رو شیانداخت و پا یبه ضح ینگاه متاسف. آورد رونیرا ب نشیتوجه به آن ها ماش یب

.کنده شدند

****

صفحه  ياسم شهاب رو. برداشت یپا تخت يرا از رو یبرد و گوش دست. اس ام اس را حس کرد يصدا کیت. تخت پرت کرد يرا رو خودش

»شهاب؟«: کرده بود ویاسمش را س یمیقدر راحت و صم نیکرده بود که ا يخودش ماند چه فکر. نقش بست

 يزالل مردد بود برا .هیافتتاح يدوباره دعوت کرده بود برا. داده بود یآدرس. مثل آدم از اول به آخر. بار خواند کیبار فقط  نیا. کرد بازش

 دیبا. نه«: گفت یلرزاند و م یته دلش را م ،یرژ سرخاب ریجان گفتن، تصو سانیپژواك پر یخواهد برود، ول یدانست دلش م یم. رفتن و نرفتن

».از او یکن زیپره دیبا. یرا دور کن خودت

دل را  دنیکردن را حرام و لرز يدور. کرد یدن را قدغن مکر زیچشمش در رفته بود پره ریآن شبه جمله که آخر اس ام اس بود و از ز اما

.ینیو رفتن را واجب ع زیجا

شبت «: کرد و دوباره خواند هیو ذوق کرد و گر دیبار از اول به آخر و از آخر به اول خواند و خند ستیها ذوق کرد و صد و ب وانهیبار مثل د نیا

»!زاللِ من ییطال

. داد یم دیبه او ام یپوستش و ه ریدواند ز یذوق را کُرور کُرور م. لرزاند یم شتریر شترید به اسمش دلش را ربو دهیکه چسب يا هیمضاف ال نیا

به خاطر دل . کند یغلط ها نم نیاز ا گرید. دارد، ببخشش طنتیگفت جوان است، ش یم یشهاب بودن، به با شهاب بودن و ه يبه بودن، به برا

.برو. تحمل کند، ببخششتواند  یکه طاقت ندارد، نم ودتخ

!باشد نیگرفته بود، بدب میدلش تصم يشهاب، که دوباره از رو نیتوانست به ا ینم! نه

شال . را موس زده بود شیموها. به تن داشت یخوش دوخت مشک يپالتو. باشد شهیخواست بهتر از هم یم. نظر گرفت ریدقت خودش را ز به

فر  يمو يتکه ا. تخس کرده بود يدختر بچه ها هیاو را شب سشیخ مهین يموها. بود دهیا پوشآمد ر یم دشیکه به صورت سف ریس يسورمه ا

 نیبا عطر کلو یدوش. کامل بود. دوباره به خودش انداخت ینگاه. دیستش را پوش ریو کفش ج فیک. کرد یحیمل شیآرا. صورتش انداخت يرو

.رونیآرزو گرفت و از خانه زد ب ییاهدا نیکال

. شده بود انتخاب کرد دهیچیهم رز قرمز داشت و با کنف پ ییخوشگل که چند تا دیسف يپر از رزها یدست گل. توقف کرد یشگل فرو يجلو

.ساعت وقتش را گرفت کیانتخاب دسته گل 

.دیاه را دچشم چشم کرد و فروشگ یکم دیبه محل مورد نظر که رس. اش را خوانده بود که آدرس را حفظ شده بود یشبیقدر اس ام اس د نیا

پت و  شیشود آن ن ادهیپ نیکه از ماش نیقبل از ا. دسته گل را برداشت. کرد دیبرق لبش را تجد. چک کرد نهیبار در آ نیصدم يرا برا خودش

!قدر زود وا بدهد نینداشت ا لیدل. پهنش را بست
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تا آرام شود و بعد در را  دیکش ینفس. شده بود یاش صورت ینیبه خاطر سرد شدن هوا نوك ب. آرام و دخترانه به طرف فروشگاه رفت يقدم ها با

.بود ستادهیا يبعد از آن شهاب که کنار دختر. سحر بود دیکه با نگاهش د یکس نیاول. باز کرد

. ددا رونینفسش را حرص دار ب. شد داریزنانه اش ب نیبدب يحس ها. دلش گرفت. لبش را با دندان گاز گرفت. خشک شد يزالل لحظه ا نگاه

»... یِلعنت. من که تو رو دوست دارم فیح. یاحمــــق عوض«: فکر کرد. شد یباورش نم

.نشده بود چهیقدر باز نیا. قدر کوچک نشده بود نیتا به حال ا. کند هیخواهد گر یکرد م حس

!ب باشد که پشت دختر بودتوجه به دست شها یکرد اخم نکند و ب یسع. نفر بود دوخت نیرا از شهاب گرفت و به سحر که اول نگاهش

 شیشهاب پ. بود شهینگاهش سرد تر از هم. احترام جلو رفت تیرعا يزالل برا. شد یتر م کیشهاب نزد. کرد یسحر سالم و احوال پرس با

: لبش داشت گفت يکه گوشه  ییکرد و با آن لبخند مکش مرگ ما یدست

.دیخوش اومد یلیخ. سالم خانوم ـ

: خشک گفت زالل

.سالم ـ

: کنار شهاب دستش را دراز کرد و آرام گفت دختر

.سالم ـ

.مشخص نباشد ادیاش ز يکرد دلخور یسع. نازِ ملوسش ي افهیخواهد خرخره اش را بجود با آن ق یحس کرد دلش م زالل

.سالم ـ

: گل را به طرف شهاب گرفت و گفت دسته

.گم یم کیتبر ـ

: زد و گفت يلبخند شهاب

؟يدیچرا زحمت کش ،یت گلشما خود. ممنون ـ

: لب آهسته گفت ریز. بکارد حیوق ي کهیچشم مرت ریز یخورد که نزند بادمجان یخون خودش را م زالل

.کنم یخواهش م ـ

: گفت دخترك

؟یکن ینم یشهاب جان معرف ـ

 یدرد ب! زهرمار رو شهاب جان !کوفت و شهاب جان. سرش خراب کند يرا رو سیتازه تاس يکرد االن است که آمپر بپراند و مغازه  حس

.گفت یخودش نبود همه را بلند بلند م ياگر حرف از آبرو! درمان و شهاب جان

: زد و به زالل اشاره کرد و گفت يلبخند شهاب

.موسسه ياستادها نیاز بهتر یکیبنده و  يهستن؛ هنرجو انیخانوم زالل پو شونیا ـ

: لب گفت ریزد و ز یدختر لبخند جذاب. شکشیپ ف،ین همه تعرلبخند زدن به آ. کرد اخم نکند یم یسع زالل
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.خوشوقتم ـ

: کرد و گفت يشهاب به دختر اشاره ا. تشکر تکان داد يبه نشانه  يسر زالل

...جان  سانیهم پر شونیا ـ

!تف به ذاتت شهاب يا! جان سانیپر! شهاب جان. زالل حس کرد االن است که منفجر شود. کاره گذاشت مهیحرفش را ن طنتیبا ش و

: حرفش را از سر گرفت د،یزالل را که د يدرهم رفته  افهیق شهاب

!بنده يجان زن داداش و دختر خاله  سانیپر ـ

شهاب نه آشغال  یعنی. آشنا یعنی! لیفام یعنیدختر خاله، ! زن برادر شهاب یعنی! زن برادر یعنیزن داداش؟ . حس کرد نفسش بند آمده زالل

!نـــــه! یبود، نه عوض

: خورد، گرم گفت یپوستش وول م ریکه ز یجانیبا ه. لبش آمد يهوا رو یب يلبخند

.خوشوقتم تونییاز آشنا ـ

و  یتا ن ریبگ انویمختلف از پ يطرف سازها کی. انداخت یبود نگاه دهیزالل به دور و بر که تا آن موقع ند. کرد خنده اش را بخورد یسع شهاب

بزرگ  زیم کی. نت و آموزش يپر از کتاب ها يقفسه ها گرشیطرف د. شده بودند، قرار داشت دهیچ یطرز قشنگ فلوت و ترومپت که به

.فروشگاهش کرد میکالس را تقد يو ها کیزالل صفت ش. کوچک يفلز يپر از مجسمه ها شیمخصوص شهاب رو

: گفت و

.دیدار یقشنگ یلیفروشگاه خ ـ

 :انداخت و گفت سانیبه پر ینگاه شهاب

.بودن شونیا نرشیزاید ـ

واقعا؟ ـ

»!يجـــــار«: خورد یبود که در ذهنش وول م يکلمه ا یزالل حواسش پ. از خود و رشته اش فیشروع کرد به تعر سانیپر

...شده که او را  یمیقدر زود در ذهنش با شهاب صم نیشد ا ینم باورش

.در ذهنش ختیر یم یسبب ينسبت ها یه. از آن نشود گرفت تا لبخندش گشادتر یرا از تو گاز م شیزور لب ها به

که در  ییاستادها. لبخند نگاهش کرد و جواب سالمش را داد کیبا . آرش هم بود. کرد یکه آن جا بودند سالم و احوال پرس ییاستادها با

.شهاب يآورد، هم حضور داشتند و چند تا از دوست ها یاسمشان را به خاطر نم یبود و حت دهیسحر د یعروس

.سماوات در آمد يصدا. گذشته بود یساعت

.مغازته ها ي هیافتتاح ؟یبخون ،یبزن يزیبه چ يخوا یشهاب نم ـ

.خونم براتون یزنم و هم م یهم م دیآهنگ درخواست بد. ستین یباشه، حرف ـ

: در گوش زالل با حرص گفت سحر

!کالس گذاشتن داره؟ نمیا. گهید یزن یم هم یخون یهم استاد آواز؛ هم م یباش انویهم استاد پ یوقت ـ
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فروشگاه بزرگ آالت  کیشرکت، هم صاحب  کیتو  کیهم استاد آواز، هم شر انو،یهم استاد پ. هیآدم هنرمند«: ذوق کرد و فکر کرد یول زالل

».باره یهنر م هیاز هر انگشتش . یقیموس

: سحر گفت به

!یفروتن نیاستاد به ا ـ

 يها يرا آموخته بود و آهنگساز انویاستادها پ نینظر بهتر ریز. از لحاظ سواد و تجربه، به اندازه تمام آن استادها، داشت. را از ته دل گفت نیا و

ها  ندهآلبوم خوان يها يآهنگساز يداشته است تا برا يادیز يشنهادهایآرش بهش گفته بود که تا به حال پ یحت. داد یانجام م يفوق العاده ا

!کند يهمکار

.کاوه حواسش را پرت کرد يبزند که صدا یخواست حرف رسح

بزنند؟ انیچطوره خانوم پو ـ

کرد؟ یم ییشهاب بود و زالل هنر نما يمغازه  ي هیافتتاح. بود ییجا یمسخره و ب شنهادیپ. تعجب کرد زالل

من؟ ـ

.مینیهم هست، هنر شما رو بب انویجا پ نیا. شما گه،یبله د ـ

!بزند انویپ ستیدانست هنوز آن قدرها بلد ن ینم. عام و خاصش کند يخواست مسخره  یم. ش کرددر دل نثار یفحش زالل

!هیسپهر يآقا ي هیخب چرا من؟ افتتاح ـ

!دیبا استعداد یلیگفت خ یآخه شهاب م ـ

: زد و گفت يلبخند آرش

!بر منکرش لعنت ـ

:گفت يبا لبخند. به شهاب کردرو. دور در دل قربان صدقه اش رفت کیزد و  يبه آرش لبخند زالل

خب  یزنم ول یبراتون م. ندارم یمشکل یو ساز دهن تاریو گ ولونیالبته من با و. کنم یجسارت نم شونیا يمن تو حرفه  یول. لطف دارن شونیا ـ

.انیپو ينمونه اش آقا يبرا. جا هستن نیها ا یلیتر از من هم خ شکسوتیپ

.ک اندمن ت ياستادها يهمه . خانوم یمرس ـ

: به کاوه کرد و ادامه داد ياخم آلود نگاه

.شهاب خودت بزن. میتعارف که ندار ـ

.نشست یمشک يانویتکان داد و پشت گرند پ يسر شهاب

 ي لهیژ شیرا باال زده بود و رو شیها نیآست. بود دهیپوش یجذب دیسف راهنیپ. زالل نگاهش کرد. دیکش دهایکل يرا با مهارت رو شیها انگشت

. جذاب تر شده بود. بود ختهیاش ر یشانیپ يرو شیموها. دیآ یبه او م دیدوباره زالل مجبور شد اعتراف کند چقدر سف. بود دهیپوش یشکم

.دیچیجان دارش در دل و جان زالل پ يصدا. شهاب شروع کرد. زد يلبخند محو. لرزاند یخدا پلمپ زالل را م ي مشهیدل ه که يجذبه ا
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وزشم هن یرو م رویز

 تمیآشفتگ نیکمتر از

دوست دارم بدونم  یلیخ

تم؟یزندگ يکجا من

واسم درد دل کن  باز

دم  یم امویهمه دن من

جمله  هیتکرار  واسه

 دمیشب از تو شن کی که

دارم  ازیبه تو ن من

کندم مویتقو يبرگا

روشن  يبا روزا بذار

زخماتو ببندم همه

دارم  ازیبه تو ن من

من يکن به شونه  هیتک

 يریدستامو بگ هرجا

من يسقف خونه  شهیم

.همه از او دور باشد نیشهاب باشد و ا يتواند برا یکرد دلش نم یحس م. غصه اش گرفت. شود یخود م یکرد هر لحظه از خود ب یم حس

حس را دارد؟  نیهم هم عاشقش است اما شهاب چه؟ شهاب ییجور ها کی. اعتراف کرده بود که دوسش دارد. را به خاطر آورد زیچ همه

!نیفقط هم. گفته بود ناز، سرتق. شهاب فقط گفته بود زالل من

.شتریب یلیخ. خواست یم نیاز ا شتریب يزیچ! کم یلیخ. کم بود نیزالل ا يبرا

!شهاب هست؟ یاز زندگ ییکرد اصال در جا یزالل دست زد اما فکر م. دست زدند یهمگ. نثارش کرد یچشمک. برگشت شهاب

با  یکرد و گاه یبا سحر صحبت م یگاه. زد یخورد به آن ور، لبخند م یور سر م نیو سرخوش با آن همه فکر که در ذهنش از ا الیخ یب لزال

.رود یور آن ور م نیا یآن همه مهمان ه نیکه ب دییپا یو با چشم سومش شهاب را م. سانیپر

:گفت کشیبا همان لبخند ش. کنارش را پر کرد یصندل شهاب

؟یخوب هست ـ

: اما خفه اش کرد و خانومانه گفت» !یدر و پنجره ها رو بست«: دیخواست بگو یم بیزالل عج دل

.بله ـ
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!که نبود یمزه پران وقت

:رك گفت شهاب

!يخوشگل شد ـ

.کر آب کردقند و ش لویک لویپت و پهنش را جمع و جورتر کرد و در دلش ک شیفقط آن ن. اخم هم نکرد یحت. چشم غره نرفت زالل

:داد و گفت شیبه صدا طنتیش یکم

!بودم ـ

: زمزمه کرد بایو تقر ختیر يدل زالل هر. کرد يتک خنده ا شهاب

!بر منکرش لعنت ـ

.بدنش را به انقباض در آورد که آن وسط وا ندهد يها چهیتمام ماه. گرفت یرا از تو گاز م شیلب ها زالل

.دست گلتون هم خوشگل بود: شهاب

:رد و ادامه دادک مکث

.مثل خودتون ـ

.تکان داد یسرش را به نرم. دیتعارف ها بگو نیاز ا شتریکلمه ب کیکرد که شهاب جان بکند و  یکرد و دعا م یابرها پرواز م يرو زالل

!؟يآشنا شد سانیبا پر ـ

: تمام لبش را پوشاند لبخند

!بله ـ

!به نفع منه نیا. هم دستشه یلیرگ خواب ل. پر کرده خواهر نداشتم رو برام يجا. هیدختر فوق العاده ا ـ

: گفت د،یمتعجب زالل را که د افهیق

اوقات کنترل از  یچون گاه. مهمه یلیمن خ يبرا نیخراب نشه و ا ونمونیکنه م يکنه کار یم یسع شهیبحثم م یلیهر وقت با ل! مادرمه ،یلیل ـ

!بده یرو آشت یلیت من و لداش یهم، سع شیچند روز پ نیهم! شهیدست من خارج م

!داده بود حیتوض شیبرا اورد،یب شیآن که به رو یبود دردش از کجاست که ب دهیشهاب فهم. دیکش ينفس آسوده ا زالل

!کردم یوقت باهاش بحث نم چیموند، ه یکنم اگه مادرم م یفکر م! د؟یبا مادرتون قهر کرد یچ يبرا ـ

.زد يلبخند مهربان و دل گرم کننده ا شهاب

 هی شهیاما هم فتاده؛یاتفاق ن نیشکسته بشه و خوشبختانه تا به حال ا یلینکنم احترام ل يتحملم، کار يدرجه  نیتا آخر شه،یکنم هم یم یسع ـ

!رهیبگ میتصم میزندگ يجز خودم برا یخوام، کس یتونم و نم یکه با تمام عالقم بهش نم نیاختالف نظرها هست و ا يسر

لحنش را شوخ  یبه سخت. پسرش يمادر برا کی يها میتصم نیب ياز رابطه  یته دلش تکان خورد و حدس يزیچ. تنگ کردرا  شیچشم ها زالل

.شیروبرو يمرد مستقل و خود را يشد در چشم ها رهیتفاوت کرد و خ یو ب

!ست؟یازدواج پسرش ن يمادر برا هی يها یبحث ها در مورد نگران نیاحتماال ا ـ
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!رستهمتاسفانه حدست د ـ

.دست دست کرد زالل

توشون هست؟ يرادیو ا بیمگه ع د؟یکن یخب چرا قبول نم... خب  ـ

خوام با  یکه من م یمادرم از نظر خودش اون ها رو انتخاب کرده در صورت. ستندیجاست که انتخاب من ن نیمشکل ا. ندارند یاون ها مشکل ـ

هستم که تمام  دهید ایمسلما اون قدر پخته و دن. عاشقش باشم... فراتر  یحت ایاشم و دوستش داشته ب. ازدواج کنم که انتخاب خودم باشه یکس

!دمیمن مارگز! معتقدم رهیرو بگ میتصم نیا دیکه دلم با نیاحساس نباشه، اما به ا يمم از رویتصم

و زالل . کرد یکج کرد و عذر خواه شهاب سرش را. حرفش را بپرسد که کاوه شهاب را صدا زد یرا تنگ کرد و خواست معن شیچشم ها زالل

.نروش بود فحش داد يرو ینتوانست نبخشد اما در دل به کاوه که امروز حساب

»!ترانه«. موسسه است يهوو هیدانست قض یزالل م یگفت موسسه ول. رفتن گذاشت يکه صرف شد آرش بنا نهار

. ستین زیماندن جا شتریب دیسحر بلند شد زالل هم د یوقت. بروند شدند که یبلند م یکی یکی. که بلند شد شور رفتن در همه افتاد آرش

زالل خواست . را به جا آورد یسحر مراتب خداحافظ. کرد رفتند یم یخداحافظ شیدر که شهاب با مهمان ها يبا سحر به طرف جلو همگام

: خداحافظ که شهاب متعجب گفت دیبگو

!؟يریم يدار ـ

.دیکرد خانومانه بگو یسع زالل

!بله ـ

!خانوم شده بود يادیز امروز

!خوره یبه دردت م! رو بهت بدم انویاگر ممکنه صبر کن چند تا کتاب آموزش پ یول ياز کارات زد یلیدونم امروز از خ یم ـ

ماند آن  یفقط م! داد فکر کند، ندارد یم حیبه شهاب هم ترج. به خودش شک نداشت. بود زیشک برانگ! .رفتن آخر از همه. مردد شد زالل

!دوست داشت مشتش را بزند و کج و کوله اش کند یلیلب کاوه که خ يپوزخند مضحک گوشه 

: مستاصل گفت زالل

.شم یکالس دارم و اگر بهش نرسم حذف م گهیساعت د مین. گهیروز د کی شهیاگر م ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا شهاب

!صبر کن ـ

:را به سمت زالل گرفت و گفت یکارت. اشت و برگشترا برد يزیچ. بزرگش رفت زیطرف م به

!جا نیکارت ا ـ

.آمد رونیشهاب پشت سرش از در ب. با کاوه کرد ينه چندان دلپسند یزد و خداحافظ يلبخند زالل

!خداحافظ زالل: شهاب

: دل المصبش را خفه کرد و گفت زالل
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!يسپهر يخداحافظ آقا ـ

: گفت چپش را باال داد و يلنگه ابرو شهاب

؟يسپهر يهنوزم آقا ـ

.همان طور که شهاب گفته بود. خواست سرتق شود زالل

!يسپهر يآقا. بله ـ

: دلخور گفت شهاب

!ادیخوشم نم يدور نیمن از ا ـ

.کرد یترش م کیحال نزد نیبرد و در ع یسوال نم ریکه خودش را ز ییقدم به جلو. قدم به جلو بردارد کیتواند  یحس کرد م زالل

!نمیب ینم یکینزد يبرا یلیدل ـ

.لبش بود و زمزمه کرد يگوشه  يموذ يلبخند. چند بار سرش را تکان داد شهاب

ل؟یدل ـ

: بلند گفت و

!باشه ـ

خواست؟ یم یلفظ ریز ای د؟یبا انبر از دهانش حرف در آ دیگفت؟ با یرا م لشیشد دال یخب چه م. به سنگ خورد رشیحس کرد ت زالل

.داد و پرسشگرانه نگاهش کرد نییرا پا شهیزالل ش. زد شهیبه ش يهنوز روشن نکرده بود که شهاب تقه ا. دش نیماش سوار

!که؟ یدون یم. يبگرد لیدنبال دل دیوقت ها نبا یبعض ـ

! بود دهیشهاب مارگز .عاقل شهاب را قانع کند مهیخواست تا ن یم لیاما هنوز هم دل ل؛یدل یقشنگ ب يپر شد از حس ها. پر شد از عشــــق زالل

!ده؟یمارگز. افتاد نیصورتش چ

: مهربان گفت شهاب

...مواظب خودت باش  ـ

: مکث کرد و ادامه داد یکم

!زالل ـ

. کرد یمغازه نگاهش م يا شهیش يبزند، چشمش به کاوه افتاد که از پشت درها یو تا خواست حرف ردیلبخندش را نتوانست بگ يجلو زالل

.کالچ برداشت ياز رو کدفعهیرا  شیگفت و پا یلب ریزالل خداحافظ ز. شهاب رد نگاهش را گرفت. دیحرف در دهانش ماس

را بسته بود تا شام  شیچشم ها. تختش پهن کرد يخودش را رو سیخ يگرفت و با موها یدوش سبک. شد از دانشگاه برگشته بود یم یساعت

باز اسم . را باز کرد نباکسیرفت ا یکه از خواب داشت م ییخسته و با چشم ها. دیشن بالشت ریاس ام اس را از ز کیت يبزند که صدا یچرت کی

: گل از گلش شکفت و با ذوق خواند دیشهاب را که د

»Man dalayele ziadi daram baraye nazdiki!«



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 204

: کرد پیتا جانیبا ه. به سنگ نخورده رشیحس کرد آن قدرها هم ت زالل

»Mishnavam!«

.را داده بود یشاپ یآدرس کاف. و دستان لرزان زالل کیت يدوباره صدا. شنوند یخوانند، نم یفکر نکرد که با اس ام اس م درصد هم کی و

.بود را گذاشت کنار و قبول کرد دهیو سفارش شن حتیگفت و هر چه نص یهرچه عقل و منطق م زالل

چه کار کند؟ خجالت  دیکدام عطر؟ و فکر کرد آن جا با. از مهمات بود یکیعطر ! بپوشد؟ کدام کفش؟ عطر ییتا خود صبح فکر کرد چه مانتو و

. داد یگفت جوابش را م یهر چه م د؟یخواست بگو یبزند؟ اصال شهاب چه م یبکشد؟ نکشد؟ سرخ شود؟ نشود؟ ذوق کند؟ نکند؟ چه حرف

»...اگر  یحت«: تدر ذهنش گف ییصدا

.نرود رونیدر ذهنش به وجود آمده بود، به ب الیکه از آن همه فکر و خ يقهقهه ا يصورتش تا صدا يرو دیپتو را کش زالل

»...اگر  یحت«: گفت دلش

****

تند  یداد و خواست برگردد داخل که ضح رونینفسش را پر حرص ب. داده بود هیتک ینیافتاد که به ماش یچشمش به ضح. را باز کرد اطیح در

.آمد جلو

.یاحافظخد ياومدم برا. صبر کن زالل ـ

: برگشت و گفت یعصب زالل

.پس، خداحافظ ـ

.غم دارد شیزالل حس کرد صدا. را گرفت شیبازو یبرود که ضح خواست

!؟یزودتر از شرم خالص ش يخوا یکه م ادیقدر از من بدت م نیا ـ

: کالفه گفت. زد يضربه ا شیپا يجلو يها زهیبا نوك پا به سنگ ر. انداخت نییسرش را پا زالل

.سوزه یخودم م يدلم برا یبرگشت یچ يبرا ادیم ادمی یاما وقت... ازت، اما  ادیبار گفتم بدم نم کی ـ

: گفت.بغضش را هم با آن. دهانش را قورت داد آب

.رو به گور نبردم دنتید يحداقل آرزو ـ

:شهاب افتاد و ادامه داد ادیباال انداخت و  يا شانه

!نبودالبته اون قدرام اومدنت بد شگون  ـ

.زمیر یها رو به پات م نیبهتر یکن یمن با من زندگ شیپ يایاگر ب ینبودم ول یدرسته مادر خوب ـ

: گفت. که در آن مستقل بود يبه آرش فکر کرد، به شهاب، به دوستاش، به شغلش که دوستش داشت، به خانه ا. زد یلبخند تلخ زالل

.يبه من بد یتون یهم رو هم نمدرصدشون  کیجا دارم که  نیها رو هم نیمن بهتر ـ

: نگاه انداخت و گفت یضح يدر چشم ها. را باال آورد سرش
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!خداحافظ ـ

!آمد یفکر کرد اگر مادر بود دنبالش م. امدیدنبالش ن یضح

****

.داد یپوستش قلقلکش م ریز يشاد. دیدلش تپ. موعد قرار بود میپنج و ن. چهار از دانشگاه برگشته بود خانه ساعت

!گفت یبه شهاب هم نم یحت. و عالم و آدم را خبر کند ردیخواست بلندگو دست بگ ینم. به آرش ینگفته بود؛ حت يزیچ یکس به

دانست اما کوچه  یم یعنی ست؟یخونسرد ن شهیچرا مثل هم! دانست چه مرگش شده؟ ینم. بود دهیقدر که خط چشمش لرز نیا. داشت استرس

!چپ بس خوش آب و هوا بود یعل

. فکر نکردن، آرام بودن ق،ینفس عم. کند شنیتیکرد مد یچشمانش را بست و سع. یفرش پرز بلند مشک يچشم را رها کرد و نشست رو خط

.توانست فکر نکند ینم. آمد یچشمش م يشهاب جلو ریتصو ق،ینفس عم

تخت و  يخودش را پرت کرد رو. داد یباد مرا به  شیرفت آبرو یاضطراب اگر م نیبا ا. و بلند شد دیاز دست خودش کش یپر حرص نفس

که با سگ کرك شده خفه  ییرا با قهقهه ها جانشیکل ه. دیکش یقینفس عم. شکم سگ يصورتش را فشار داد رو. را بغل کرد شیسگ پشمالو

.کرد یشد خال یم

همه رنگ  نیح بودن بهش دست داد با احس رو. و کفش کرم فیک ،یخی نیشلوار ج ،یکاربن یشال کرم، بافت آب. خودش را چک کرد دوباره

را از  نیآرام ماش. کرد یخانم خداحافظ نیاز نسر. گرفت نیکال نیبا کلو يگریدوش د. دیآ یدانست به پوست روشنش م یروشن، اما م يها

.کرد کتپارك در آورد و حر

لبش  يبه رو يلبخند. دید يشهاب را گوشه ا. دیکش یقینفس عم. گرم و مطبوع به سمتش آمد ياز هوا یشاپ را که باز کرد حجم یکاف در

اش را  يور کیو  کیشدن زالل از جا بلند شد و لبخند ش کیشهاب با نزد. شود کیرا محکم بردارد و به شهاب نزد شیکرد قدم ها یسع. آمد

.دلب پررنگ کر يرو

: زالل نرم گفت. داد و دستش را به جلو دراز کرد ییرایگ سالم

.سالم ـ

شد  یبه جانش و از آن جا راه ختیر یمطبوع یدستش قرار گرفت، گرم يدست شهاب که رو! شک نکرد و دستش را جلو برد يظه الح زالل

.ضربانش را باال برد. به قلبش

.نشست و تشکر کرد یزالل به آرام. دیرا عقب کش یصندل. آورد و دست زالل را رها کرد یفشار نرم شهاب

!؟یخوب ـ

:گفت یبه ناچار، دور و خال. دید ینم زیرا اعتراف کرده بود اما به زبان آوردنش را جا یکینزد نیر دلش اکه د نیبا ا زالل

د؟یشما خوب. ممنون ـ

:گفت ینیبا لبخند دلنش شهاب
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!ادیز یلیخ. آره ـ

: ادامه داد یشهاب با لحن شوخ. فقط پرسشگرانه نگاهش کرد زالل

!يبار، از من عاقل تر نیستثنا اکردم ا یفکر م. يایکردم ب یفکر نم ـ

!یعجب شروع خوب. دیاخم کرد و صورتش را در هم کش زالل

: مهربان شد و خفه گفت. لبخند زد شهاب

.دم یم حیمن، عاقل نبودنت رو ترج. ستین یخوب زیعقل چ شهیهم ـ

:دیو پرس ستادیخدمت کنارشان ا شیپ

!د؟یدار لیم یچ ـ

!کرو ش ریتلخ، بدون ش. ترك: زالل

!و شکر ریاسپرسو ، با ش: شهاب

: زالل نگاه کرد و گفت به

!تلخ يشکالت تلخ، قهوه ! ؟يخور یتلخ م شهیهم ـ

!يچه حافظه ا. بود يهمکار لیمال همان اوا. باشد شکالت تلخ دوست دارد ادشیکرد شهاب  یفکر نم زالل

: باال انداخت و گفت يا شانه

.اکثرا ـ

!ودتخاصه، مثل خ قتیسل: شهاب

: شهاب با اعتماد به نفس گفت. دیآ یباالخره شهاب دارد به حرف م دید زالل

... از خودم بگم  نمیب یم ازیاما ن ياز من دار ییشناخت جز هی. رو بهت بزنم ییحرفا کیجا که  نیا يایازت خواستم ب ـ

.حرفش انیم دیصبر پر یب زالل

!چـــرا؟ ـ

.را داد باال شیابرو يتا کی شهاب

 يساله  کی يدوره  سیتو انگل. دارم کیالکترون سانسیفوق ل. بست وشش سالمه ،يمن شهاب سپهر! کار نیا يبرا نمیب یم ازیگفتم که، ن ـ

. مغازم رو هم تازه زدم. کنم یم يوقت ها آهنگساز یگاه. کنم یکار م شهیم یهفت هشت سال ،یدون یرو هم که م انویپ. آواز رو گذروندم

.میشرکت واردات صادرات شکالت دار هی همراه برادرم

:زد و گفت يلبخند

!مخصوص تو. میشکالت تلخ هم دار ـ

: شهاب ادامه داد. دیچ زیم يخدمت قهوه ها را رو شیپ

.هست که بتونم از اون جا برات شکالت بدزدم يالبته سهمم اون قدر. ازش دارم یکنم فقط سهم یاون قدرا تو شرکت کار نم ـ
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.گرفت یو بعد حرفش را پ دیشهاب هم خند. نشسته بود نتواست خنده اش را بخورد يآن لحظه جد که تا زالل

تا . ستمین يو دله ا فیآدم کث یدوست دختر داشتم ول. کردم یرك بگم جوون. نبودم يآدم سر به راه و چشم و گوش بسته ا... در مورد خودم  ـ

 یحس هیها،  یهمه جوون نیا يکه با من رفتار کرده رفتار کردم اما ورا يا هر کس همون طورب. نخواست که با من باشه باهاش نبودم یکس یوقت

.که قبال تجربش نکردم رمدا

: و گفت دیکش ینفس

جور دوست داشتن و من  کی. هیحسم نسبت به شما حس خاص انیگم خانوم زالل پو یاما به جرئت م ستین یرسم يخواستگار هی نیدر واقع ا ـ

در  شهیهم دیاما تجربم ثابت کرده با ستمین یاحساس یآدم ب. یطور تو من رو بشناس نیباهات آشنا بشم تا بشناسمت و هم شتریواد بخ یدلم م

.میکن یکنم و م یتر عمل م دهیسنج يطور نیا. منطقم رو نگه دارم سمکنار احسا

از جنس  یحس. در سرش ختیر شیحرف ها. کرد یش را روشن مکه دل یبرق. دید یرا در آن م یبرق خاص. کرد ینگاه م شیبه چشم ها زالل

.لرزاند یدلش را م ،ییآشنا یرسم شنهادیپ نیا ،یرسم ریغ يخواستگار نیا. کرد داشته باشد یم یکه سع یمنطق. دوست داشتن که به او داشت

چند بار دهانش را باز و بسته کرد و لب . بزند ید حرفگفته بود و حاال نوبت او بو عیرا سر زیشهاب همه چ. بود اما هنوز هم شوکه بود خوشحال

.را به هم زد شیها

سوال بپرسم؟ هیتونم  یم... اووم  ـ

!البته ـ

!د؟یا دهیمار گز دیگ یکه م...اووم ... بهتون ثابت کرده که  يچه تجربه ا ـ

: داد و راحت گفت رونینفسش را ب شهاب

 کیچقدر  ه،یالیاحساس خ نیچقدر ا دمیکه فهم یوقت. سراب هیوهم،  هیمثل . یاحساس تو خال هیو پا دادن به  یمحض تو اوج جوون تیخر ـ

!کردم، برام گرون تموم شد یکه فکر م ستین یکه انتخابش کردم، اون یکس دمیکه د یفکرانه است، وقت یطرفه است و چقدر ب

!د؟یکن یبار اشتباه نم نیا دیاز کجا مطمئن ـ

!کردم یاز سنم، زندگ شتریب یلیکه خ یدر حال. و شش سالمه ستیتجربه اما حاال، ب یکامال ب. سالم بود اون بار فقط نوزده ـ

: گفت یو به سخت دیرا در هم کش شیاخم ها زالل

!کسب تجربه بوده؟... اووم ...  يِبرا دیکه ازشون حرف زد ییکردن ها یجوون ـ

: گفت اننیو محکم و پر اطم دیرا در هم کش شیاخم ها شهاب

کرده بودم  یابراز محبت ینه به کس. دونست یرو م نیکه دوست بودم هم ا یبا هر کس. بهت گفتم، روابط من چارچوب داره کباریقبال هم ! ابدا ـ

تجربه ها  نیتجربه هم بهش نگاه نکرده بودم اما حاصل همه ا کیبه چشم  یحت. کرده بودم يباز یداده بودم و نه با احساس کس يدیو نه ام

احساس  يبود که ذره ا يهمش روابط دوستانه ساده ا! ادیطرف دستم ب تیبرخورد شخص هیبشه که تو  ياون قدر قو میکه آدم شناس نیا. بود

!نبود لیتوش دخ

: ادامه داد یلرزان يبا صدا زالل



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 208

!بار؟ نیو ا ـ

. میتا عاقالنه، مثل دو تا فرد بالغ و بزرگ شده حرف بزن. میا حرف بزنجا ت نیا يایکه ازت خواستم ب نهیهم يبرا. فرق داره شهیبار با هم نیا ـ

روابط اگه دو طرفه  يبرام نظرت مهمه، که همه . یکه برام مهمه بدون. از خودم و گذشتم بگم. بهت گفتم ممیقدر رك از تصم نیکه ا نهیهم يبرا

اون  يتر از همه  يبار جد نیا! تو گهیدلم م. رمیگ یم میاس هم تصماحس يبار دارم کنار عقلم، از رو نیا. باشه آرامش بخش و لذت بخشه

!رابطه هم فکر کنم نیا ي ندهیبه آ یاون قدر که حت. روابط هست

 يگوشه  کیبا وجود عشق باز هم . دیترس. آمد در ذهنش یخداحافظ يدر لحظه  ،یضح ریتصو. تکان داد دنیفهم يسرش را به معنا زالل

.داد، هشدار داد یم لیرا هم تشک یعقلش، که درصد کم

او و آرام فشرد و انگشت شستش را  يدست ها يمردانه و با مهارتش را گذاشت رو يشهاب آرام دست ها. دیچیرا مدام در هم پ دستانش

ترسش . دزالل پر ش. شد به وجود زالل یخال شیدر نفس ها ش،یدر دست ها ش،یجا گرفته در چشم ها تیامن. دیآن کش ينوازش گونه رو

:دیشهاب را شن ییطال يصدا. دلش قرص شد. ختیر

!ــــم؟یفرصت به خودمون بد هی یموافق ـ

بر لبش لبخند شکل . گرفت میدلش لبخند زد و تصم. را به تپش در آورد شیعطر شهاب، سلول ها. دیکش یقینفس عم. را بست شیها چشم

!به لب آورد يشهاب و لبخند پر مهر تیو پر امن يدوخت به نگاه قهوه ااز عشقش را  زیرا باز کرد و نگاه لبر شیگرفت و چشم ها

: مهربان نگاهش کرد و گفت شهاب

.قهوه ات سرد شد ـ

:خدمت جلو آمد گفت شیپ یوقت. زد ياشاره ا شخدمتیرو به پ و

!و شکر ریتلخ، بدون ش. فنجون ترك هی ـ

****

بشنود و  يزیآرش از زبان شهاب چ انایخواست اح ینم نیشد و همچن یلت دخترانه مانع مجور خجا کی. نه ای دیبود به آرش بگو ریدرگ زالل

.ناراحت شود

حس ثابت  نینشده، تا ا یقطع يزینه شهاب و به شهاب تذکر داده بود تا چ دیبگو يزینشده نه خودش چ یقطع يزیچ یگرفت تا وقت میتصم

.در موسسه نفهمد ینشده کس

****

 رونیخانم از آشپزخانه ب نینسر. به داخل آمد يآرش همراه او با کنجکاو. دیدر د يجلو بهیجفت کفش غر کیانه برگشت با آرش به خ یوقت

: آمد و سالم داد و گفت

.فرزانه خانومه. دیمهمون دار ـ

: دیبا تعجب پرس. دندیزالل به فرق سرش پر يابروها
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!تنهاست؟ ـ

.نشستند ییرایتو پذ. بله: خانم نینسر

 یسرعت آب نیشتریبا ب. را عوض کند شیبه سمت اتاقش رفت تا لباس ها. یکرد، سپس عذر خواه یرفت و زالل سالم ییرایبه سمت پذ شآر

!خواهد؟ یجا چه م نیا شیبود که زن بابا نیفکرش دائما مشغول ا. دیپوش یبه سر و صورتش زد و لباس مناسب

. کرد يمختصر یاحوالپرس. شکمش اضافه شده بود يبودش به حجم رو دهیدفعه که د نیآخراز . بلند شد شیکه رفت فرزانه برا ییرایپذ به

.شده بود رهیخ نیفکش منقبض شده و به زم. آرش اخم کرده بود. بود زیسوال برانگ شیصورت درهم فرزانه برا

: بپرسد يکرد عاد یسع زالل

چطوره؟ ایآر ـ

 :او نداشت گفت داریبه د يبا آن که عالقه ا و

ومده؟یچرا ن ـ

: و گفت دیکش یآه فرزانه

.شرکته ـ

.با تعجب باال انداخت ییابرو. نه بود يطرف ها. انداخت یبه ساعت نگاه زالل

چه خبر؟: زالل

: دینال فرزانه

!یضح ـ

: دیو پرس دیابرو در هم کش زالل

؟یچ یضح ـ

: فرزانه درآمد و گفت اشک

... گهید. ستیمثل گذشته ن گهید. خونه ادیم ریشبا د. فرق کرده ایآر. زهیر یهم م رو به میبرگشته داره زندگ یاز وقت ـ

شدند؟ نکند خودش و شهاب هم  يقدر زود تکرار نیرا زدند؟ ا گریقدر زود دل هم د نیزالل ماند ا. را کامل کند شیاجازه نداد حرف ها هیگر

...

.دش و شهاب فرق داشتندخو. رود رونیمهمالت از سرش ب نیرا تکان داد تا ا سرش

:آرام تر شده بود ادامه داد یکه کم فرزانه

 یحس م. بچه، دلم رو سرد کرده نیهاش به من، به ا یتوجه یهاش، ب يخونسرد. رو تحمل کنم ایتونم آر ینم. کار کنم یدونم چ ینم گهید ـ

.است یهمش به خاطر ضح. تونم ینم گهیکنم د

 ینم گریبود که د دهیرس جهینت نیدو سه هفته به ا نیآن وقت فرزانه در ا. برگشته بود یهفته نبود که ضحهمش دو سه . زد ینفس نفس م زالل

!بچه در شکم کیآن هم با . تواند
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: گرفت یحرفش را پ فزانه

!رونیمن بکشه ب یپاش رو از زندگ دیبگ یبه ضح ایبدم  دیدرخواست طالق با ای ـ

: من و من ادامه داد با

!شهیدرست م یهمه چ يبر یبا ضحاگر تو  ـ

: دیوسط حرفش پر آرش

.ره یجا نم چیزالل ه ـ

: گفت یزالل عصب. دیزالل سوت کش سر

. نهیهم اینباشه آر یباشه چه ضح یچه ضح ته؟یاهم یب یبه همه چ یدونست یخونسرده؟ نم یدونست یمدت؟ نم نیتو ا یرو نشناخت ایآر ـ

مگه  ؟ينکرده بود یازش، هان؟ مگه قبلش باهاش زندگ يبچه دار هی یوقت ؟يدرخواست طالق بد يواخ یم. نهیپدر بچت هم. نهیشوهرت هم

ش؟یشناخت ینم

.دیکش یرا م شیموها یعصب

.کنم یمن خودم بچم رو بزرگ م... بعد از طالق ... من ...  يریاگه تو نم:  فرزانه

: دیزالل غر. توانست آرامش کند یآرش نم. قرمز شده بود زالل

هم پدر  یزن یازش حرف م يکه تو دار ياون بچه ا گه؟ید يضحا هی یخودت؟ تو هم نش یخوش گذرون یپ يتو هم پس فردا نر هینیچه تضم ـ

.خواد، هم مادر یم

.توانست تصور کند چقدر آدم ها خود خواهند ینم. رفت یم نییاش از حرص باال و پا نهیس

 یدلم نم. سوخت یاون م يدلم برا... خب . نیبچه داشت هیبش نگفتم؟ چون  یچیکنه ه یا تو ازدواج مگفت داره ب ایآر یوقت یچ يبرا یدون یم ـ

رو؟ نایا یفهم یم. نمیرو مثل خودم بب گهید یکیخواست  یچون دلم نم. پدر و مادر، بزرگ شه یخواست مثل من ب

.داد رونیرا کالفه ب نفسش

... ایهم تو هم آر... فقط . نیفقط به فکر خودتون. نیفهم ید نم ـ

: بلند شد و گفت شیجا از

.رو درست کن تیزندگ ،یاگه زن. رم یمنم باهاش نرفتم و نم. شهیهم يامروز رفت برا یآست، ضح یاگه دردت ضح ـ

:را پاك کرد و گفت شیدست اشک ها با

.حداقل اون بچه رو بنداز عذاب نکشه ،يریطالق بگ يخوا یاگر هم م ـ

تمام اوقات خوبش، تمام . شده بود یاعصابش خط خط. تخت انداخت يدر را قفل کرد و خودش را رو. دیسمت اتاق خوابش دودرنگ به  یب و

.شد یداشت تلخ م نیریآن لحظات ش

 بعد چند تقه به در اتاقش خورد و متعاقبا يا قهیدق. يبسته شدن در ورود يآمد و صدا یخداحافظ يصدا. ختیخودش اشک ر يبرا یربع کی

.آرش آمد يصدا
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؟یکن یدرو باز م ؟یزالل؟ خانوم ـ

. کرد یم ینیدر دلش سنگ يزیبغضش را همراه با آب دهانش قورت داد اما هنوز چ. دیکش شیچشم ها يرا محکم رو شیکف دست ها زالل

: گفت

.برو. آرش خوبم ـ

: تر گفت میمال آرش

.گهیدرو باز کن د ـ

.صورتش قرمز نشده بود يبه اندازه  شیچشم ها. انداخت نهیبه آ ینگاه. دید یمبارزه در خود نم يبرا یتوان زالل

. گاه آن گذاشت هیتک يآن نشست و چانه اش را رو يبرعکس رو. رفت رشیتحر زیپشت م یرا در قفل چرخاند و به سمت صندل دیکل آهسته

: گرفت و گفت شیآب را جلو وانیآرش ل. بود نیود زالل به زمنگاه اشک آل. در دست داشت یآب وانیل. در اتاق را باز کرد و داخل شد آرش

من؟ زیعز یکن یم تیقدر خودت رو اذ نیچرا ا ـ

.را گرفت وانیبه او انداخت و ل یهینگاه عاقل اندر سف زالل

.نگاش کن چطور بق کرده دختر گنده: آرش

: گفت یعصب زالل

!برقصم؟ يآرش پاشم برات بندر ـ

.يریماتم بگ يطور نیا منیب ینم یلیدل: آرش

!کجاش خوبه؟ نیحاال ا. بچه هیاونم با  ره،یخواد از شوهرش طالق بگ یماه نشده م کیهنوز : زالل

:زد و گفت يپوزخند آرش

و  ایآرزد تا بشه زن  شیاون که خودش رو به آب و آت ره؟یطالق بگ رهیم یشناس یکه تو م يفرزانه ا نیا. يدختر تو چقدر زود باور و ساده ا ـ

ره؟یطالق بگ رهیم یراحت نیبه هم ينشده شکمش باال اومده، فکر کرد یچیهنوز ه

.نگاهش کرد دیبا شک و ترد زالل

: گفت آرش

 ییاون اشکا. دور کنه شیرو از زندگ یهم تو رو هم ضح ییبا مظلوم نما يطور نیخواست ا. احساس خطر کرده! استیمن، س زیعز استهیس نایا ـ

من؟ زیعز یکن یتو چرا خودت رو ناراحت م. شک تمساح بودا ختیهم که ر

: متعجب گفت زالل

واقعا؟ ـ

: سرش را تکان داد و گفت آرش

.بهت نگاه کرد شهیبرو صورتت رو بشور نم ـ

.قدر موذمار باشد نیکرد فرزانه ا یفکرش را هم نم. گذاشت و به طرف در رفت زیم يکه نصفه شده بود را رو یوانیل زالل
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.دیآرش را شن یلب ریز يشد غرغرها یطور که از در خارج م مانه

.مونه یآخرشم رو دست خودم م. دمش ینم یچکیگم به ه یشه بهش م یدختره باورش نم ـ

.بعدازظهرش افتاد یرسم ریغ يخواستگار ادیبه . دیدر دل خند زالل

!داد چه؟ یآرش او را به شهاب نم اگر

****

 يداشت با باز یو زالل سع. میآ یم رید يا قهیاس ام اس داده بود ده دق. بود و منتظر بود تا شهاب برسد دهیوسسه لمم يقهوه ا يمبل ها يرو

.را زودتر بگذراند قهیده دق نیا لشیموبا

 میتسل ينشانه  را به شیدست ها. زالل قرار گرفت يجلو دهیبه ش يبعد از سالم مختصر. شد داریو قامت شهاب پد دیچرخ دیربع کل کیاز  بعد

: باال آورد و گفت

.شرمنده. شرمنده خانوم ـ

: اخم کرد و آرام گفت یکم زالل

.تکرار نشه گهید ـ

زالل  ينت ها را برا. کرد یزالل را رفع م ياشکال ها. نواخت یم. داد یشهاب درس م. گفت و به سمت کالس راه افتادند یبه چشم شهاب

.شد به صورت زالل رهیخ یقیدقا يزد و برا يلبخند. به دستش داد دفتر نت زالل را. کرد یم ادداشتی

به ناچار . شد یناراحت م ؟يسپهر. شهاب؟ نه، هنوز هم زود بود. کند شیصدا یمانده بود چ. صورت شهاب تکان داد يدستش را جلو زالل

: گفت

استاد؟ استاد؟ ـ

.زد و هوش و حواسش برگشت یپلک شهاب

:گفت طانیش زالل

؟برم ـ

: گفت یسرش را کج کرد و با بدخلق شهاب

؟يریگ یچرا بعد از کالس من کالس م ـ

.گرفت، زد یبه شهاب که مثل پسر بچه ها بهانه م یطانیباال انداخت و لبخند ش ییابرو زالل

.کردم یس اضافه مبه کال گهید قهیحداقل ده دق یاگه کالس نداشته باش. نمتیتونم بب یدر طول هفته م قهیمن فقط چهل دق: شهاب

!اضافه ي قهیحرف نامربوط پشت سرم بزنه در اون ده دق یخواد کس یمن اصال دلم نم. يسپهر يکاره آقا طیمح نجایا: زالل

.انیقانع کننده نبوده خانوم پو یکینزد يبرا لمیانگار دال: شهاب

.نگفت يزیانداخت و چ نییسرش را پا زالل
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برات مهمه؟ هینظر بق: شهاب

.هستن که نظرشون برام مهم باشه ییکسا یهمه نه ول :زالل

کاوه؟: شهاب

: با تعجب گفت. شوکه شد زالل

؟یکاوه چ ؟یچ یعنی ـ

: دیرحم و تند پرس یب شهاب

کاوه برات مهمه؟ ـ

: گفت. داد رونینفسش را پر حرص ب زالل

.همکاره کیمن  يفقط برا ياعتماد يآقا ـ

: دیپرس طنتیش یبه صورت زالل نگاه کرد و با کم. دیکش ينفس به نسبت آسوده ا شهاب

؟یمن چ ـ

: دلش را خفه کرد و گفت زالل

.دیشما عالوه بر همکارم استادم هم هست ـ

: دلخور گفت یکرد ول يزالل نگاه فاتحانه ا. دیشهاب ماس يلب ها يرو لبخند

.يسپهر يخداحافظ آقا ـ

.وقفش کردشهاب مت يسمت در کالس راه افتاد که صدا به

!زالل ـ

.بود اما برنگشت ستادهیا زالل

زالل؟: شهاب

»...!کاوه «: انجام داده که شهاب گفته بود يمانده بود چه رفتار. سخت بود شیحرف شهاب برا. دیزالل لرز دل

 دهیشده اش د یرنگ يهاتر گرفت که لپ  نییسرش را پا. دیقلبش محکم کوب. داغ شد. دستش حس کرد يرو ینوازش. نییرا انداخت پا سرش

.نشود

.خانــــــــوم دیببخش: شهاب

:گفت لشیآهسته و بر خالف م. هر آن وا بدهد دیترس یم. آورد نییخانوم گفتن شهاب طاقت زالل را پا دهیجور کش آن

.شد ریکالسم د ـ

: به دستش وارد کرد و گفت يفشار شهاب

.نداشتم يمنظور ـ

: ه کردزمزم ریهمان طور سر به ز زالل
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.خداحافظ ـ

.از کالس خارج شد و

*****

هفته به خاطر  نیا يبود که آن هم پنج شنبه  دهیکالسش، شهاب را د يفقط روزها. گذشت از آن روز در موسسه یم يدو هفته ا. بود جمعه

. کرد یها را حفظ م میز زالل حرهنو. با هم صحبت کردند یهم تلفن يدو سه بار. سرش انگار شلوغ شده بود. شهاب کنسل شده بود يکارها

.باالخص که هنوز از دست شهاب دلخور بود

. رفتند یم برهیکردند و خطوط و یچشمش فرار م يکرد حواسش را جمع آن بکند، اما کلمات از جلو یم یدست گرفته بود و سع یکتاب زالل

.صفحه بخواند کیاز  شترینتوانست ب

آخر سر هم بدون . کرد یهدف داخلش را نگاه م یخانم بهش تذکر نداد همان طور ب نیکه نسر یا وقتت. خچالی يرفت جلو. رونیاتاق زد ب از

رو به  يو پله ها دیکش ینفس پر حسرت. تر تنگ شد بود قیسر رفته بود و دلش عم قایحوصله اش عم. رفت ییرایبردارد به پذ يزیآن که چ

.بار، دو بار، سه بار کی. گ را فشردشده اش زن زانیآو يبا لب ها. مودیپ اآرش ر يخانه 

:زد شیصدا. امدین ییصدا

آرش؟ ؟يآرش؟ خونه ا ـ

. رونیروند ب یموسسه م يآمد صبح آرش بهش گفته بود که با بچه ها ادشیناخوداگاه . به پشت بام نشست و منتظر ماند یمنته يپله ها يرو

!و مردانه يمجرد

 نیرفت ا یتوانست برود و اگر م یآرش است م يگفت برادرزاده  یاگر م. م با آن ها بودحتما شهاب ه. داد رونیرا پر حسرت ب نفسش

.داد یقدر عذابش نم نیالمصب ا یدلتنگ

 اطیدر ح یتاب يرو. بود و هوا گرفته زییاواسط پا. رفت اطیبه سمت ح. را برداشت ولونشیدوشش انداخت و و يرو یشال بافتن. نییپا برگشت

اش پررنگ شده بود و حجم قابل  یروزها در زندگ نیبود که ا یکس یاما فکر ذهنش پ. کرد ینگاه م یبه استخر خالخانه نشست و  یپشت

. کرد یرا، همه را داشت دگرگون م شیرا، باور ها شیکرد و زندگ یرا پر م طنشاز ب يمالحظه ا

کرد و  یحاال همان حس ها را در دلش احساس م» .کوزهبگذارمشان دم  دیبا. کشک است زهایچ نیا. عاشق نخواهم شد«باور داشت  يروز

.را دوست داشت و دلتنگش شد یکس کیشهر پر از دود و دم و تراف نیدر ا ا،یدن نیشود در ا یباورش شده بود که م

.دیکش یپر آه نفس

که دوستش  یکس يخواست که برا یم دوست داشتن، اما زالل دوست داشتن تام را یشهاب اعتراف کرده بود به نوع. دانست چه کار کند ینم

.بزند یاز غرور، از آبرو، از اسم و رسم، از همه چ ز،یدارد از همه چ

توانست از غرورش  یهنوز نم. اعتراف کند حیقدر صر نیتوانست به شهاب هم هم یخودش اعتراف کرده بود شهاب را دوست دارد اما نم شیپ

.هنوز اول راه بود. هنوز دوست داشتنش کامل نشده بود. دست بکشد

.آورد رونشیب يزییپا يگرفته  ياز حال و هوا لیزنگ موبا يصدا
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دلخور  یها و آن کاوه گفتن شهاب خودش را کم دنیند نیها، ا يدور نیصفحه افتاد گل از گلش شکفت؛ اما به خاطر ا يشهاب که رو اسم

.نشان داد

.دییبفرما ـ

!سالم بانو: شهاب

: سرد گفت یزالل کم. قرار شد یب. لبش نشست يرو لبخند

؟یخوب. سالم ـ

عروسک؟ يهنوز قهر ـ

»!انگار قصد دارد من را بکشد! اول بانو و حاال هم عروسک! عروسک؟«

:داشت گفت یدلتنگ يکه رگه ها ییصدا با

.نه، قهر مال بچه هاست ـ

!یمنـــ يکوچولو! يخب تو هم بچه ا ـ

!لب زالل نشست يرو لبخند

؟یصدات گرفته است؟ ناراحت چرا: شهاب

: ادامه داد طنتیکرد و با ش یمکث

من تنگ شده بود؟ ينکنه دلت برا ـ

: خود را نباخت و گفت زالل

!من؟ نه ـ

: و گفت دیخند شهاب

؟يشد طونیش ـ

.دیشن یتبدار شهاب را از پشت تلفن م ينفس ها يصدا. نزد یحرف. دیلرز دلش

.دیشهاب به گوشش رس يرگه دار و آهسته  يصدا. دیچیدور خودش پ شتریشالش را ب. دیوز يسرد باد

!اما من دلم برات تنگ شده بود ـ

.لرزاند یو قلبش را م دیپوستش دو ریحس خوب بودن ز تمام

. خوب بودهمه اش حس . نبود گرید یناراحت. آرام شد. فشرد یانگار او را به خود م. قلبش گذاشت و فشرد يرا رو یگوش. را بست شیها چشم

.شد یباورش نم. هست که دلتنگش هم بشود یجور دوست داشته شدن، کس کیفهماند عالوه بر  یکه به او م یحس خوب

: پچ پچ کرد یگوش يتو شهاب

خانـــــوم؟ یخواب ـ

...باشد؟ نکند  نکند همه اش اشتباه! تمام شود؟ زیشود همه چ یم داریب یباشد؟ نکند وقت یقینکند همه اش خواب عم. دیلرز قلبش



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 216

.شهاب او را از خواب پراند ي زمزمه

!زالل ـ

 یگفته م يگریزالل گفتن ها طور د نیا. کرد یبار فرق م نیکه دوستشان داشت و نداشت، اما ا یاز دهان کسان. بود دهیبار اسمش را شن هزاران

.شد یم دهیشن يگریشد و طور د

: گفتبار همه مقاومت و خجالت ها را دور زد و  نیا

جانم؟ ـ

.کرد یشهاب را از همان دور، از پشت خطوط تلفن حس م تیرضا لبخند

رون؟یب میبر. جونت سالمت خانوم: شهاب

: با تعجب گفت زالل

االن؟ ـ

.گهیآره د: شهاب

.دیتوانست بهش نه بگو یکه زالل نم يریبهانه گ يباز شده بود همان پسر بچه  شهاب

.امیآدرس بده خودم م: زالل

: به کلماتش گفت ختهیآم يحال با اقتدار نیشمرده شمرده و در ع شهاب

!دنبالت امیم ـ

:گفت يدیهم تاک زالل

.اصرار نکن. گهید امیخودم م. با عموم هماهنگ کنم مجوز خروج به من بده دیبا. امیخودم م ر،ینخ ـ

.ستیک شیکه عمو دیبگو دیفکر کرد هرچه زودتر با و

.منتظرتم ـ

رون؟یموسسه نرفته است ب دیرفته بود بپرسد مگر با اسات ادشی.  گفت و تماس قطع شدفعال زالل

. ستشان کند گریکرد با همد یم یانداخت و سع یتخت م يرا رو شیلباس ها. با عجله مشغول حاضر شدن شد. را پرت کرد در اتاق خودش

مشترك «: دیچیدر گوشش پ یخانم يصدا. شانه اش گذاشت يا رور یآرش را گرفت و گوش يبود شماره  یهمان طور که دنبال شال مناسب

».شدبا یمورد نظر در دسترس نم

را موس زد تا  شیو موها دیبه صورتش کش یدست. را هم به تن کرد یخوش دوخت ینفت یآب ي زهییپا يمانتو . دیرا پوش نشیو ج دیکش یپوف

ساعت . باشد ستیشانه اش خوش ا يتا رو ختیر فشیخنزل پنزل در ک یکم. کردسرش مرتب  يرا هم رو یشال بافت. شود باتریحالت فرَش ز

باز هم همان آوا در گوشش . آرش را دوباره گرفت يشماره . قرار داشت الدیبرج م يساعت بعد با شهاب جلو کیبود و  میپنج و ن. را نگاه کرد

:زد و با استرس گفت شیزالل صدا. ل مرتب کردن بودخانم در حا نینسر. با ادکلنش گرفت و به آشپزخانه رفت یدوش. دیچیپ

باشه؟. نگران نشه با دوستمم دیآرش که اومد بهش بگ. امیب ریاحتماال د. با دوستام رونیخوام برم ب یخانوم من م نینسر ـ
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!نرود ادشیکرد که  دیگفت و زالل دوباره تاک یخانم چشم نینسر

را باال برد و  شیرا گذاشت و صدا يکوچه که خارج شد آهنگ شاد چیاز پ. چرخاند یدر انگشت م را چشییپاشنه دارش را پا زد و سو يها بوت

.داد یقر م يزد و بندر یآهنگ م يقلبش هم پا به پا. زد یفرمان ضرب م يخودش رو يبرا

به خود  نهیدر آ ینگاه. ك کردرا پار نیماش. دشیزالل از دور د. گفت کجا منتظرش است. محل قرار بود که شهاب تماس گرفت يها کینزد

!را قفل کرد نیماش يشانه اش مرتب کرد و درها يرا رو فشیبا آرامش ک. بود یراض. انداخت

.شهاب هم متقابال. حک کرد شیلب ها يهم رو یقیکرد و لبخند عم یسالم زالل

فقط . مثل قبل بود شیموها. يدود يتک فوق العاده  کت کیو  یبافت طوس کیبا . بود دهیپوش رهیت نیشلوار ج. انداخت شیبه لباس ها ینگاه

:دیزالل پرس. رفتند یکنار هم راه م. رفت شیدور در دل تصدق قد و باال کی. کرد یتر م طانیبود که چهره اش را ش ختهیصورتش ر يرو یکم

م؟یر یکجا م ـ

: لبخند زد و گفت شهاب

.خوب يجا هی ـ

:دیرا تنگ کرد و پرس شیچشم ها زالل

مثال کجا؟ ـ

؟يکنسرت دوس دار: شهاب

: تکان داد و گفت يسر زالل

؟یکنسرت ک ـ

!شه ینم رتید. تا ساعت دهه. یشهرام شکوه: شهاب

با شهاب بوده است  دیبگو یو وقت د؛یگو یرا م زیهم بشود برگردد خانه همه چ رید. دیخانم گفته است که به آرش بگو نیفکر به نسر زالل

!آرش الیخ یب حایپس ترج. شود الیخ یتواند ب یناراحت هم بشود امشب را نم. دشو یآرش ناراحت نم

: سرش را کج کرد و گفت شهاب

بعدش هم شام؟ ـ

.شده بود مقاومت کند یقدر خواستن نینتوانست در مقابل او که ا زالل

که  نیزالل با ا. کرد یام پشت دستش را نوازش مدست زالل قرار داد و آرام آر يشهاب دستش را رو. کنار هم نشسته بود ییها یصندل يرو

!دیجوش یکرد و م یگرما، قل قل م نیاز ا ،یکینزد نیداد اما درونش از ا یلبخند نشان نم کیجز  يزیظاهرا چ

دختر  فیظر يپسر دور شانه ها يدست ها. نشسته بودند، بود ییجلو فیکه در رد يداد اما نگاهش به دختر و پسر یآهنگ را گوش م زالل

که فقط در  ییبه خودش نگاه کرد و به دست ها. لبش آمد يناخوداگاه رو يلبخند. پهن پسر خم شده بود يشانه ها يحلقه بود و سر دختر رو

زالل کرد و با لبخند  يحواله  یچشمک. دیشهاب امتداد نگاه و لبخندش را گرفت و به آن ها رس. و گرم شهاب بودند رتبا مها يدست ها

.زالل حلقه کرد يدور شانه ها دستش را
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به  يزیآن همه صدا چ نینکن را لب زد؛ اما در ب هیرا شب يزیکرد و چ یشهاب اخم. لبش را گاز گرفت يزالل گل انداخت و گوشه  يها گونه

.را بشنود یگوش نواز و جاندار شکوه يداد صدا حیزالل ترج. دیگوش زالل نرس

رمیگ یآرامش نم رمیدست تو دلگ از

رمیتو هر شب من با خودم درگ ادی اب

پا بندت نشم اما خواستم

دمیجنب رید یلیخ افسوس

که دل باختم يدیخوب فهم تو

دمیفهم نویاز نگاهت ا من

از من یاز تو، دلبستگ يدلبر

از من یاز تو، وابستگ یعاشق

.، بشنودکرد که در آن همه صدا زیرا ت شیزالل گوش ها. گوش زالل آورد يسرش را جلو شهاب

.زنه ها یداره حرف دل منو م: شهاب

نوع مور مور  کی. کرد یدلش رد م ریرا از ز ندینوع حس خوشا کیگوشش  ریشهاب به ز يبرخورد نفس ها. دیعقب کش یخودش را کم زالل

.شدن 

و  دیچپش را باال کش شیابرو. دیشجو یدرونش م طنتیش. یاز مهربان ییو رگه ها دیدر آن ها د یبرق. شد رهیشهاب خ يقهوه ا يچشم ها به

: کنار گوش شهاب با تعجب زمزمه کرد

!دل شمـــــا؟ ـ

: جلو و گفت دیزالل خودش را کش. کجش به زالل نگاه کرد نیو دلنش کیسر تکان داد و با آن لبخند ش شهاب

.دو دو تا چهارتا يو فلسفه  شهیدل شما که همش منطق سرش م ـ

: به سرش اشاره کرد و گفت. اهش کردو با ذوق نگ دیخند شهاب

!رونیاومد ب ینم طونیش يدختر کوچولو هیبود که با  یاگه منطق. منطقه یوگرنه دلم ب شهیجاست که منطق سرش م نیا ـ

: گوش شهاب گفت ریاش انداخت و ز یشانیبه پ ینیچ زالل

!کردم یوتتون رو قبول نمدونستم دع یاگر م. تونهیاومدن با من موجب ناراحت رونیدونستم ب ینم ـ

.ذره شک را هم از دل زالل زدود کیلحن محکمش همان . شهاب حلقه دستش را تنگ تر کرد. را از شهاب گرفت نگاهش

.باعث افتخار منه یو صد البته دوست داشتن طونیش يدختر کوچولو کیاومدن با  رونیچون ب. نزدم یحرف نیمن همچ ـ

: خاص خودش ادامه داد یبا همان مهربان دیزالل د يلب ها يا رور تیلبخند رضا یوقت. کرد یمکث

!دوم شخص مفرد. نفرم هیمن  ؟يقدر با صرف افعال من مشکل دار نیدر ضمن تو چرا ا ـ
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: و گفت دیباال کش يشانه ا زالل

!میا بهیهنوزم غر ،ییبر آشنا لتونیعالوه بر دال... خب  ـ

:زد و گفت یلبخند دلچسب شهاب

!میش یم آشنا ـ

.داد یگوش م یشکوه يو خانومانه داشت و به صدا حیلبخند مل کیکرد و در ظاهر فقط  یآب م لویک لویقند و شکرها را ته دلش ک زالل

من هیشب یکیکه  بهیعج

نگاه ساده دل داده کی به

یاون همه غرور و خودخواه با

به دست و پات افتاده حاال

حرفامو یباور کن وقتشه

ن عشقو پس دادمامتحا من

امتحانم کن يخوا یم يجور هر

سادمیتو وا يآخرش پا تا

از من یاز تو، دلبستگ يدلبر

از من یاز تو، وابستگ یعاشق

****

 یها راه م نیبه سمت ماش ابانیکنار خ. عبورش دهد تیجمع انیگر شهاب پشت کمر زالل بود تا از م تیدست حما. هم از سالن خارج شدند با

سه تا اس ام اس از آرش و . دندیباال پر شیآورد ابروها رونیرا که ب لشیموبا. کرد فشیک يدست تو لشیموبا ي برهیالل با حس وز. رفتند

!خودش يآرش، دو تا خانه  يآرش، چهارتا خانه  یپنج تا گوش! کال سیم ازدهی. نهاز ترا یکی

آرش را  ياز شهاب دور شد و شماره  یکم یعذرخواه کیگاز گرفت و با  لبش را با دندان. نگرانش شده است یآرش حساب دیفهم. کرد یپوف

.دیچینگران آرش در گوشش پ يارتباط که برقرار شد صدا. گرفت

؟ییزالل؟ کجا: آرش

: کرد گفت یمخصوص خودش که آرش را نرم م يبا همان عشوه  زالل

مگه نگفت؟. گفتم بهت بگه خانوم نیبه نسر. رونمیب. نگران نباش ؟یخوب. سالم عمو جون کیعل ـ

.آرش را از پشت خط حس کرد يآسوده  نفس

؟یهست یبا ک. یباش رونیب يخوا یساعت م نیدونستم تا ا ینم یگفت ول: آرش

: کرد و جواب داد یمن من زالل
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.با دوستم ـ

؟يموسسه ا يبا بچه ها. داشت نه درسا ينه ترانه ازت خبر: آرش

.آره: زالل

.دنبالت امیآدرس بده ب: آرش

: داد و گفت رونینفسش را ب زالل

.میشام بخور میر یم میاالنم دار. گردم یخودم برم. خواد ینه، نم ـ

.خطرناکه ییتنها! زالل خانوم؟ يوقت شب؟ ساعت رو نگاه کرد نیا: آرش

باشه؟ فعال برم؟. گم یرو برات م یاومدم خونه همه چ. گهیبا دوستمم د. نه، مگه بچم که خطرناك باشه بدزدنم؟ نگران نباش: زالل

: و گفت دیکش ينفس کالفه ا آرش

.وقت شب نیا ياین ییخب؟ تنها. ادیهست بگو همرات تا خونه ب یبا هر ک ـ

.ها یبشه نگران نش رید دیشا. باشه: زالل

: اخطار دهنده گفت آرش

!زالل ـ

: خودش را لوس کرد و گفت زالل

.خداحافظ. دیگفتم شا ـ

.کرد قدم برداشت یکرد بود و با ذوق نگاهش م پایچل نهیس يرا رو شیقطع کرد و به سمت شهاب که دست هارا  یگوش

: منظور گفت یکامال ب شهاب

محترم اجازه دادن؟ یول ـ

.رفت و سر تکان داد يدانست چشم غره ا یرا م یغرض یب نیکه ا زالل

باشه؟. میبر یم رو نتیماش میایاز اون طرف م. میمن بر نیبا ماش: شهاب

.کرد یم ينرمش فرو رفت و با انگشتانش باز يها یدر صندل. شد یاش م یام و مشک یبود که سوار ب يبار نیدوم. قبول کرد زالل

بود،  یشهاب که در همان حوال یرستوران خاص و انتخاب يجلو. در فضا پخش شد یسیانگل تیال یقیموس. را روشن کرد نیپخش ماش شهاب

 يشهاب منو را جلو. کرد ییراهنما يدو نفره ا زیآن ها را به سمت م شخدمتیپ. شهاب در را نگه داشت و زالل جلوتر از او وارد شد. دشدن ادهیپ

: زالل گفت. تزالل گذاش

.مخصوص تزایپ ـ

: گفت شخدمتیبه پ شهاب

.مخلفات يدو تا مخصوص، با همه  ـ

 یم یبرادر دارد، که جدا از پدر و مادرش زندگ کیگفت که  یشهاب داشت از خودش م. دندیچ زیم يغذاها را رو. زالل لبخند زد يبه رو و
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.دل زالل لبخند زد. زالل هم يبرا. ختیخودش سس ر يشهاب برا. شود مستقل است یم یکند، که سه سال

!بپرسم؟ يزیچ هیتونم  یم ـ

: دهن زالل گرفت و گفت يجلو. جدا کرد شیتزایاز پ ياتکه . متشخص یلیخ. کیش یلیخ. کارد و چنگالش را در دست گرفت شهاب

!البته ـ

. و دهانش را جلو برد دیدور بودن در يمرزها را برا يهمه . کرد ینگاه شهاب را حس م ینیبود و سنگ تزایتکه پ کینگاهش به همان  زالل

.نگاهش مهربان بود و خوشحال. شهاب نگاه کرد يبه چشم ها. بود که تا به حال خورده بود ییتزایپ نیخوشمزه تر

داره خودش همسر شما رو انتخاب کنه؟ یچرا مادرت سع: زالل

 دیخودش باشن و با لیاز فام دیپسرش دختر انتخاب کنه و عروسش با يبرا دیکه خودش با نیا. داره یخاص ياخالقا یلیراستش ل: شهاب

قاجاره رو  يچون از نواده ها. دونه یداشتن رو هم مناسب پسرش نم طنتیکردن و ش یدوست دختر داشتن و جوون. پسرش زود ازدواج کنه

!ارهد یتعصب خاص زایچ نیا

شهاب موشکافانه نگاهش کرد و ! جور واجور دهد يرهایرفت اما بود تا بهش گ ینم ششیبود مادرش از پ یهنوز هم راض. زد یلبخند تلخ زالل

: گفت

!مادرت رفت؟ ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا. اش فرو رفت یلحا یو ب يدر جلد خونسرد زالل

!رفته ایدونم هنوز هست  یحاال نم. رمیخودش که گفت دارم م ـ

: و گفت دیسونابش را جلو کش وانیل شهاب

اد؟یازش بدت م ـ

: خورد و گفت تزایپ يتکه ا زالل

!ادیکنم ن یم یسع ـ

: گفت ینیرگه دار و دلنش يابا صد. شد رهیبه زالل خ. دیسونابش را سر کش وانیل شهاب

!شکالت. دختر سرتقِ من یمهربون یلیخ ـ

و در . بود اما به دلش نشَست یلفظ. سیتو ف سیف. رو در رو بود. بار فرق داشت نیشد به شهاب، اما ا یدوباره داشت وصل م. ذوق کرد زالل

!کرد یآرش را خال يجا. برپا کرد یدلش عروس

!گهیسوال د هی ـ

: کان داد و گفتسر ت شهاب

!شنوم یم ـ

من مهمه؟ چـــرا اون؟ يبرا ينظر اعتماد... که  نیچرا اون روز فکر کرد... چرا  ـ

: گفت ینه چندان راض یرا به هم فشرد و با لحن شیلب ها شهاب



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 222

!کنه یطور فکر م نیاون، ا چون

چطور؟ ـ

!یتو براش مهم ـ

: صورتش را جمع کرد و گفت زالل

...اما من  ـ

: زد و گفت یلبخند مهربان شهاب

!زمیغذات رو بخور عز. ستیمهم ن ـ

سوز که زالل در آن ذره  یصاف با کم يکه ماه بر زالل نور تابانده بود و هوا یمهتاب یشب. بود میو ن ازدهیساعت . خلوت بود شیها کم و ب ابانیخ

.انداخت یبه شهاب که پشت سرش بود نگاه نهیآزد و از  یقیلبخند عم. کشانده بود شیها هیذره وجود عشق را به ر

: دیشهاب به دلش رس يصدا. نکرد غیبراق در يزالل لبخندش را از آن نگاه قهوه ا. شهاب کنارش ترمز زد. ستادیا سرکوچه

!خانــــوم خانوما ریشبت بخ ـ

:محکم گفت نان،یمصمم، پر اطم. شیشد در چشم ها رهیخ زالل

!شهاب ریشب بخ ـ

شدن، از شهاب خوانده شدن  کینزد نیخواند که از ا. خواند شیرا در چشم ها یزالل برق خوشحال یکیدر آن تار. شد قیشهاب عم لبخند

!خوشش آمده

اشکش از  يقطره . دیتپ یم یاش به خوشحال نهیدلش در س. برد ینم يوجودش را به سرد يگرما يزییخنک پا يهوا. را پارك کرد نیماش زالل

.شوق شود ياشک ها نیا الیخ یکرد ب یبا نوك انگشت گرفتش و سع. سر خورد نییپابه  یخوشحال

دانست آرش به آن اعتماد  یکرد که م یته دلش را قرص م يوجود مرد. چراغ خانه اش روشن بود. برداشت اریبس یرا با سرخوش شیها قدم

!دارد

کنارش . زد يلبخند. بسته است شیاست و چشم ها دهیکاناپه دراز کش يه روک دیرا کامل داخل نگذاشته بود، آرش را د شیپا. را باز کرد در

!دهد؟ یشد و فکر کرد آرش او را به شهاب م رهیبه چهره اش خ. نشست

: گنگ و خفه گفت ییبا صدا. دیبازش، زالل را د مهین يچشم ها. برداشت یشانیپ يساعدش را از رو. خورد یتکان آرش

!؟يباالخره اومد ـ

.کاناپه نشست يو رو دیرا مال شیها چشم

!اوهوم: زالل

: طعنه دار گفت آرش

!خوش گذشت؟ ـ

:کرد گفت یم ریابرها س يکه هنوز رو یسرخوش با حس زالل
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!خوب بود یلیخ ـ

»!نیبهتر. شبم بود نیبهتر«: دل اعتراف کرد در

شه؟ینگرانت م یکی یگ ینم: آرش

.يزنگ زدم در دسترس نبود: زالل

: خواب آلود آرش اشاره زد و گفت يچشم ها به

!يچقدرم نگران شد نمیب یم ـ

: رفت و گفت يچشم غره ا آرش

!خونه یدونستم با تو که نصفه شب برگشت یوگرنه من م يخانوم گفته بود نیبه نسر يشانس آورد ـ

: کاناپه پرت کرد و گفت يخودش را رو زالل

!تنها که نبودم ـ

باهات بود؟ یک: آرش

: گفت. شد ریز شیصدا. انداخت نییسرش را پا. رنگ گرفته است شیس کرد لپ هاح زالل

!با شهاب بودم ـ

که تعجب پررنگ  ییآرش با صدا. شود شتریآرش باعث شد خجالتش ب يو دهان بازمانده  دهیباال پر يابروها. را آرام آرام باال آورد سرش

: خواب آلوده نبود گفت گریجزئش بود و د نیتر

!؟يب سپهرشها ـ

:نگاه کرد و گفت شیدر چشم ها. زالل را با دست باال آورد يآرش چانه . لبش را به دندان گرفت و سرش را تکان داد زالل

!چـــــرا؟ ـ

 يبرا. ییآشنا ياز شهاب گفت و خواسته اش برا. کرد یرا آرام م شینا آگاه به سراغش آمده بود و صدا ییایح. انداخت نییسرش را پا زالل

خودش و دلش  دیهمه را گفت و فهم. یخوشبخت يبرا. دنیخدا بخواهد با دسته گل خدمت رس يبرا. دوست داشته شدن يبرا. گریشناختن همد

!ردگفتن ندا گرید

!اش آن جا نبود یشیو نگاه م چیه ،ینه خوشحال ،یینه ترش رو ت،ینه عصبان! چیه. نبود يخبر. صورت آرش نگاه کرد به

»!نکند آرش او را به شهاب ندهد«: اره در ذهنش تکرار شددوب. ختیر دلش

: زد شیو نرم صدا آرام

!آرش ـ

: خش دار گفت ییبا صدا. نگاهش کرد. خورد یتکان آرش

!قدر بزرگ شده باشه نیشه زاللم ا یباورم نم ـ

: و گفت دیآرش در آغوشش کش. لبخند زد زالل
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!زنم یبا شهاب حرف م ـ

: و گفت شیبه سوناباور برگشت  زالل

!نـــــه ـ

: باال داد و گفت ییابرو آرش

من عموتم؟ یبگ يخوا یبه شهاب که م ؟یچ یعنی! نه؟ ـ

 یدرصد هم نم کی یدر ضمن حت! هیخوام فکر کنه از طرف من خبر ینم. ستیهنوز از خواستش مطمئن ن. ستین يآره، اما هنوز که خبر: زالل

!شته باشهاثر دا مشیرو تصم تونییخوام آشنا

: دیپرس طانیش. نگاهش کرد آرش

!ه؟یخبر ـ

: زالل آرام گفت. آرش سفت تر گرفتش. را نشان داد زیانداخت اما رنگ رخساره اش همه چ نییسرش را پا زالل

؟يا یتو راض... آرش  ـ

: گوشش گفت ریز آرش

!ندارم یمن حرف یباش یتو راض یوقت. خوام یتو رو م یمن خوشبخت ـ

!آرش فشرد ي نهیس يگونه اش را با دست گرفت و سرش را رو ياشک رو يره قط زالل

****

تمام شدن ترم  لیرفته بود اما به دل رونیبا شهاب ب يکه در آن زالل چند بار یماه کی. گذشته بود یاز آن شب مهتاب یماه کیشنبه بود و  سه

رفته بودند و از خودشان  رونیهم ب يچند بار. دشید یرفت، کمتر م یشهاب را م يکه هنوز کالس ها یحال نیموسسه اش در ع يکالس ها

همان ها . خواست ناراحتش کند ینم. دیپرس یاز خانواده زالل نم گریاما شهاب د قشان،یاز عال نده،یآ يبرا ماتشانیاز آرزوها و تصم. گفته بودند

!بود یگفته بود کاف شیکه زالل برا

به در بسته  دینگاهش رس یوقت. کرد یسالن فرو رفت و کالفه اطرافش را نگاه م يسوخته گوشه  ير مبل قهوه اد شیبعد از اتمام کالس ها زالل

 یمشترك مورد نظر خاموش م«: بار تکرار شد نیچندم يباز همان آوا برا. شماره اش را گرفت. فشرد یرا م شیگلو يزیچ يکالس آخر ي

».باشد

.پرت کرد فشیاش را با حرص در ک یگوش

سابقه . دیجوش یو سرکه م ریزالل مثل س. آرش هم خبر نداشت یحت. گفته بود کجاست یشنبه نه شهاب به موسسه آمده بود و نه به کس از

و  يداغ تمام دهان و مر يقهوه . دیفنجان قهوه اش را سر کش. داد یرا تکان م شیپا یعصب. خبر باشند یمدت از هم ب یقدر طوالن نینداشت ا

.کرد یاخم کوچک. ا سوزاندمعده اش ر

: دیپرس. کرد یکنار دستش نشسته بود و با کاوه صحبت م آرش
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؟يندار ياز شهاب خبر ـ

: کرده بود، گفت زیرا ت شیرو به زالل که گوش ها قایدق. پوزخند زد کاوه

!ملت رو عالف گذاشته هیبند شده که  يباز سرش به کدوم حور ستیمعلوم ن ـ

»!یدل بست يخود یب«: گفت یکه م» .داند یرا م زیهمه چ«: گفت یکرد که م یزالل و نگاه يزل زد در چشم ها و

. سوزاندش. حرف کاوه دلش را آتش زد. دیشن ینم گریزالل د. به کاوه رفت و درصدد رفع اتهام از شهاب بر آمد یواضح يچشم غره  آرش

. دوخت شیداغ قورتش داد و نگاه نگرانش را به پاها يآورد و زالل با همان قهوه بغض زالل را باال  زشیآن نگاه ت. که به او داشت يآن طعنه ا

...شهاب امکان ندارد . همان طور که او مال شهاب است. مال خودش است گرید. ستیها ن يمال حور گریفکر کرد شهاب د

.داد رونیکالفه نفسش را ب. کرد یرا پنبه مهمه  ،یدخترك با رژ سرخاب ریکاوه، تصو يکرد مثبت ببافد حرف ها یم یچه ذهنش سع هر

کاوه دستش به «: گفت یم» .کاوه حسود است«: گفت یم» .ستین یطور آدم نیشهاب ا«: گفت یم» .به حرف کاوه گوش نکن«: گفت یم آرش

. شناسد یشهاب را م کاوه. شهاب است یمیکاوه دوست صم«: گفت یدلِ تنگش، دل سوخته اش م. دیفهم یاما دل زالل نم» .رسد یگوشت نم

!اوهلعنت به ک يا» ...کاوه 

****

زالل . ام آذر بود یهفت صبح جمعه، س. انداخت یاش نگاه یگوش يباز کرد و به ساعت رو متریلیرا دو م شیدرز چشم ها. زد  یغلت شیسرجا

.بود لیش هم سر زده بود اما آن جا هم تعطزالل به فروشگاه یحت. نشده بود دایهنوز شهاب سر و کله اش پ. داد رونینفسش را کالفه ب

 یب يآوا يبوق ها که به جا يصدا دنیبار با شن نیا. شهاب را گرفت يبار هرچه غرور و خجالت داشت را کنار گذاشت و شماره  نیچندم يبرا

زن در  يصدا. هم خاموش شد دشیام يکه ته مانده  دیبه درازا نکش یول. در دلش روشن شد یکی یکی دیام يشد، جرقه ها یروح زن پخش م

.گفت» !یلعنت«اش را پرت کرد و بلند  یکالفه گوش. نگذاشت حرفش را کامل بشنود» ...مورد نظر در دس  مشترك«: دیچیگوشش پ

با آب مخلوط  شیدوش اشک ها ریز. تحملش را نداشت. آورد یبهش فشار م یدلتنگ. اش را چنگ زد و خودش را داخل حمام پرت کرد حوله

...کاوه درست باشد؟ اگر  يسرش آمده باشد؟ اگر حرف ها ییاگر بال. گرفته بود یبیعج يدلشوره . شد یم

به همه . به خودش شک کرد. به با شهاب بودن شک کرد. شک کرد یدلبستگ نیبه ا. دلش به حال خودش سوخت يجا کی. دیرا کش شیموها

.شک کرد زیچ

 یو زمان اشک او را در نم نیشود که زم يهمان زالل خونسرد. کند دایکرد خودش را پ یسع. آوردتقه خوردن به در او را به خودش  يصدا

: آمد یخانم م نینسر يصدا. ختیر یشهاب اشک م يبرا یراحت نیحاال به هم. آورد

!زالل خانوم؟ زالل جان ـ

»!شهاب يگور بابا«: ذهنش گفت. داش را پا ز یرو فرش يها ییدمپا. بند حوله اش را سفت کرد و در را باز کرد کمر

: در جلد خونسردش فرو رفت و گفت. دیکش یقینفس عم. کرد یم یهنوز دلتنگ. زبان نفهم شده بود دلش

با من؟ نیدار يکار ؟یشده اول صبح یخانوم چ نینسر ـ
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!نییساعته اون تو هیآخه . شده باشه يزیچ دمیترس نیاینم رونیحمام ب نیرفت یاول صبح دمید. نه خانوم جان: خانم نینسر

: و گفت دیکش سشیخ يشانه را به موها زالل

!داره آخه؟ یساعت حموم رفتن نگران هیبشه؟  نیخواست یم یچ ـ

.امشب يکارا يآخه آرش خان هم دنبالتون بودن برا: خانوم نینسر

: تر نگاهش کرد و گفت قیخانوم دق نینسر. تکان داد يسر زالل

قدر قرمزه مادر؟ نیا زالل جان چرا چشات ـ

بغضش را با آب دهانش قورت . نگاهش انداخت نهیآ يجفت چشم قرمزه تو کیچشمش را کنار زد و به  يجلو يموها. سرش را باال آورد زالل

: داد و گفت

!ستین يزیچ. کف رفته تو چشمام ـ

****

 یبلند مشک نیبلوز آست کیرا با  يا رهیسارافون بافت بنفش ت. تانداخ نهیبه خودش در آ یو نگاه دیکش شیدوبار برق لب را به لب ها زالل

مرتب  ییبایفر موس خورده اش را با تل ز يموها. بنفشش را پا زده بود يصندل ها. بود دهیرا هم پوش یمشک يجوراب شلوار. بود دهیپوش

.بود دهیپوش یکیش يکت و شلوار قهوه ا. را انتخاب کندبه ترانه نگاه کرد که مانده بود کدام شال . پالتو اش را برداشت مانتو. کرده بود

 یاست؛ اما نم یخودمان ینشان دهد و گفته بود مهمان شیخواست ترانه را به دوست و آشناها یم. گرفته بود یمهمان لدایبه مناسبت شب  آرش

 تابا هم بروند، فقط کت و شلوار به زالل نشان داده بود  ترانه آمده بود تا ياز ظهر که به خانه . بودن دارد یرسم يبرا يدانست ترانه چه اصرار

.انتخاب کند

: کالفه نگاهش کرد و گفت زالل

؟يبا کت و شلوار شال بنداز يخوا یم. لباس راحت تر بپوش هیبابا  ـ

: تخت نشست و گفت يگوشه  یعصب ترانه

!استکت و شلواره  نیهم میتنها لباس قهوه ا. اون جا ارمیشالم رو در م ـ

: آورد و گفت نییرا با تاسف به پا شیدست ها. خنده ریزد ز یپق. رنگ مورد عالقه آرش است يآمد قهوه ا ادشی. نگاهش کرد زالل

!کنن لتیخاك تو سر شوهر ذل ـ

: به او رفت و گفت يبا خنده چشم غره ا ترانه

!فتادا یاسم شهاب از تو دهنت نم روزیتا د. یکه خودت کمتر از من نینه ا ـ

: دلش گذاشت و گفت يپا رو. گره خورد و چهره اش درهم رفت شیابروها. آمد ادشیدوباره  زالل

!زده بشیهفته اس غ هیسرش تو کدوم آخور بنده که  ستیمعلوم ن. بره گم شه ـ

: ترانه با دهان بازمانده گفت. را از ترانه برگرداند شیرو



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 227

!ایکن یزود قضاوت م يدار! زالل ـ

کردن را گذاشته  یو جوان طنتیدانست ش یم. هست یعنیگفته با او هست  یدانست شهابش وقت یم. کند یدانست دارد زود قضاوت م یم زالل

رفت و بدتر از همه  یچشمش کنار نم يکرده بود، از جلو قیبود و شهاب هم تصد دهیرا به چشم د شیکه گوشه ها ياست کنار؛ اما گذشته ا

.داد یسوق م فیاراج نیه ذهنش را به طرف ابود ک هکاو يآن، حرف ها

: لبش را به دندان گرفت و گفت. کرد یدلش از شهاب عذر خواه. را فرو داد بغضش

!ادکلنت رو بده ترانه ـ

آرش را به عنوان مهمان  تییبرداشت و زنگ سو يدست از صاحب خانه باز. شدند ادهیخانه به همراه ترانه پ يجلو. هشت و ربع بود ساعت

: خوشحال آرش آمد يصدا. فشرد

.داخل دییبفرما ـ

 يآرش تمام قاب عکس ها. آرش يرفت خانه  یموسسه داشت م دیاز اسات یکیزالل به عنوان . قرار و مدارها گذاشته شده بود ي همه

.دیاین شیپ یوسط مشکل نیآورده بود که ا گریدو خدمتکار د... خانوم و آقا ماشاا نینسر يبه جا یحت. را جمع کرده بود یخانوادگ

 یکراوات. بود دهیپوش يرا با شلوار کتان قهوه ا یکرم تنگ راهنیآرش پ. خودش گرفت و با ترانه پله ها را باال رفت ينگاهش را از در خانه  زالل

. ترانه را کنارش گرفت و دیگونه اش را بوس یآرش به آرام. رفت شیپت و پهن به سو يترانه با لبخند. هم بسته بود يبه رنگ کرم قهوه ا

که  نیا دنیآرش با د. رفت يزالل چشم غره ا. کرد یسالم و احوالپرس یآرش با زالل دست داد و رسم. بودند دهیاز مهمان ها رس یکم تعداد

: سرش را کنار گوش زالل برد و با خنده گفت ستیحواسشان به آن ها ن یکس

تونم استاد موسسه ام رو ببوسم؟ یمن که نم ـ

: زد و گفت شیبه پهلو يآرام سقلمه ا اللز

!لیبرو زن ذل ـ

زالل . در مشخص شد يبعد چند تقه به در خورد و صورت ناز سحر از ال قهیچند دق. و در اتاق آرش لباس عوض کردند دیترانه را کش دست

: سحر گفت. کرد یزالل به ترانه اشاره کرد و آن دو را به هم معرف. کرد یاحوالپرس

!انیگم خانوم پو یم کیتبر. دییشما انیپو يآقا يدختر مورد عالقه پس  ـ

بلندش را در تنش  یماکس راهنیزالل به سحر که داشت پ. جوابش را داد ینینمک يشد و با خنده  یغرق در خوش فاتیتعر نیا دنیبا شن ترانه

:گفت. کرد نگاه کرد یمرتب م

!خانوم يچه خوشگل شد ـ

!زالل میایتو ب یعروس میروز هی شاالیا! يشدتو هم ماه . یمرس: سحر

: فکر کرد. آورد یفشار م شیبغض به گلو. فرو داد یآب دهانش را به سخت زالل

!ست؟یکه ن هیشهاب کدوم گور ـ

تاق چند پشت در ا. رفت رونیسحر داد و از اتاق ب لیرا تحو يبند میلبخند ن یبه سخت. کرد یم تشیکه هنوز هم ته دلش بود اذ يا دلشوره
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. کرد یاحوالپرس هیزد و با بق يزالل لبخند. اش کند یمهمان ها معرف هیآرش به سمت ترانه آمد و دستش را گرفت تا به بق. دیکش یقینفس عم

 خودش را کنار عیسر. دستش را جلو نبرد تا دست بدهد یحت. زالل سرد سالم کرد. کرد ینگاهش م ينشسته بود و با پوزخند یراحت يکاوه رو

: گفت یآرش مدام م. دیسالن کش

!دیراحت باش. خودتونه يخونه . دیتعارف نکن ـ

!خودش است يمعلوم بود خانه . زد يدر دل پوز خند زالل

 ییآرا وهیکه م ییسحر هندوانه ها. شده بود دهیچ گرید يها یو خوراک ینیریش ل،یظرف هندوانه، انار، آج زیم يرو. رفتند زیسحر به سمت م با

: و گفت دیبودند را دشده 

!قهیچه با سل ،يوا ـ

.خانوم همه را آماده کرده بود نیصبح با کمک نسر. لبخند زد زالل

. زد یمدام حرف م دهیش. آرش آمده بودند يمهمان ها يپر شده بود و همه  بایهم به جمعشان اضافه شد، سالن تقر دهیکه ش یقیاز دقا بعد

 یاز دوستان خود حرف م یکیآرش با . دیترانه را کنار دست آرش د. شد یم یکرد که مدام پر و خال ینگاه مرقص را  ستیتوجه به او پ یزالل ب

.کرد و به طرف ترانه رفت یعذر خواه لزال. زد

: کرد و گفت یاخم ترانه

!ومدهیکه به آخر ن ایدن. بخند. شاد باش! آرش نگرانته. تو هم هستا يبرا یمهمون نیزالل؟ ها؟ ا یغم بغل گرفت يچرا زانو ـ

ترانه مبهوت نگاهش . و با خود به وسط کشاند دیدرنگ دست ترانه را کش یب. ببرد ادیشهاب را از  یخال يکرد جا یسع. دیکش یقینفس عم زالل

.کرد و شروع کرد به اعتراض

: گفت. خودش را مجبور کرد بخندد زالل

!ستیبه درك که شهاب ن. کنم یکار رو م نیدارم هم ؟یشاد باشم و لذت ببرم از مهمون دیبا یمگه نگفت ـ

او  يشروع کرد روبرو. او هم عاشق بود. دیفهم یاش را م یدلتنگ. کرد یحالش را درك م. زد یترانه لبخند تلخ. دنیو شروع کرد به رقص گفت

دلش . کرد یآرش با لذت نگاهشان م. ر گذراندمهمان ها را از نظ. زد یزالل چرخ. دیرقص یکرد و م یزالل نگاه م یالک يبه لبخندها. دنیرقص

فقط لذت . کرد فقط لبخند بزند یسع. ترانه قرار گرفت يروبرو. زد یدوباره چرخ. رقص آرش را دوست داشت. با آرش برقصد استخو یم

لبخند . ارافونش گرفتس يدستش را به گوشه . را خمار کرد شیچشم ها. دیتوجه به او خند یب. نثارش کرد یاش چشمک يپسر کنار. ببرد

نگاهش ماند کنار . خودش را از نظر گذراند يرو يدوباره نگاه ها. زد یسرش را عقب برد و چرخ يلبش راند و با طناز يگوشه  يدلبرانه ا

نگاهش  خالصانه یکه با لذت دید یم یشهاب را به خوب يخاموش بود، اما چهره  شیچراغ ها کم و ب. هوا خشک شد يو دستش تو يدرب ورود

روانه لبخند مهربان شهاب کرد و  یخودش را جمع و جور کرد و اخم. اش آورد نهیبه س يرفشا یدلتنگ. چنگ زد شیبغض به گلو. کند یم

دستش را . برود کنار شهاب. خواست پرواز کند یاما دلش م دیرقص یزد م یکه در دهانش م یپشت به شهاب و رو به ترانه با قلب. دیچرخ

.دوسش دارد دیبگو. خبر نرود یب گرید دیبگو. دلش تنگ شده دیکند، بگوگله . ردیبگ

: ترانه لبخند زد و به زالل گفت يبه رو. آرش جلو آمد. با خودش و دلش داشت يدیشد يریدرگ. داد رونیرا پر آه ب نفسش
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؟يدیخانوم منو پس م ـ

: نازك کرد و گفت یپشت چشم زالل

!خودت یارزون ـ

:و گفت کرد يخنده ا آرش

!اومده. خودت برقص اریبرو با  ـ

.دیلم یمبل يکرد و رو یاخم. هنوز نگاه شهاب با او بود. انداخت ینگاه میزالل ن. چشم کنار در را نشان داد يبا گوشه  و

ا او که اسمش شد شروع کرد به خوش و بش ب یتر م کیتوجه به شهاب که نزد یزالل ب. از دوستان آرش نشسته بود یکیدستش همسر  کنار

: به خانه انداخت و گفت یسارا نگاه. سارا بود

!دارن یقشنگ يخونه . آرش خان يخونه  امیباره م نیاول ـ

.شد یشهاب داشت کوتاه م يمردانه  يبود که با قدم ها يتمام فکر و ذکرش به فاصله ا. کرد دییزد تا یکه او م ییتوجه به حرف ها یب زالل

به طرف  شتریرا ب شیرو. کند یهفته خورده بود، سر شهاب خال کی نیرا که در ا یگرفت تمام حرص و جوش میتصم .دهنش را قورت داد آب

مهربان و دلتنگ شهاب  يبعد صدا يلحظه ا. خودش حس کرد یکیرا در نزد یزالل عطر گس و خنک. سارا گرداند و خودش را مشتاق نشان داد

.صحبتشان را پاره کرد يرشته 

!سالم ـ

از رانش گرفت که قول و  یشگونین. دلش فشرده شد يلحظه ا. بود شیشهاب با لبخند معروفش روبرو يصورت خسته . سر بلند کرد اللز

.نبرد ادیرا از  شیقرارها

: گفت یاز شب مهتاب يرد چیه یب ،ییاز آشنا ینشان چیه یب سرد،

.يسپهر يسالم آقا ـ

زالل کنارش نشست  يحالت ها رییشهاب متعجب از تغ. شهاب انداخت يبه دست دراز شده  يه سردزالل نگا. باال دندیشهاب پر يابروها جفت

: و گفت

زالل؟ یخوب ـ

.نگفت شیدندان سر جگر گذاشت و از خوب نبودن ها زالل

.دیکن تیمن رعا يلطفا به خاطر آبرو. موسسه هم هستند يجا بچه ها نیا يسپهر يآقا...  یممنون ول ـ

: گفت دیبار یاز آن م یکه خستگ یشهاب کالفه و با لحن. کرد یآرش با لبخند نگاهش م. گرداندرا بر شیرو

!افتاده؟ یاتفاق ـ

.دیتوپ زالل

شده باشه؟ يطور دینه، مگه با ـ

...آخه : شهاب
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.کاوه نگذاشت حرفش را کامل کند يصدا

!يفرمود نیمز! جاست؟ چه عجب داداش شهاب نیا یک نیبب. به ـ

.کرد و دست داد یسالم شهاب

: واضح به زالل، پر طعنه گفت یبا نگاه کاوه

گشت و گذار؟ يریحاال تنها تنها م. میرفت یم ییدو تا یقبلنا معرفت داشت ـ

 به يزالل نگاه پر حرفش را از آن دو گرفت و با پوزخند. انداخت یبه زالل نگاه. دییسا یهم م يرا رو شیشهاب منقبض شد و دندان ها فک

: گفت. خورد یزالل از کجا آب م يسرد دیشهاب فهم. جلو دوخت

!دمیوقته دور گشت و گذار رو خط کش یلیتازه بهت که گفته بودم خ. هفته نیاومده بود ا شیبرام پ یمشکل ه؟یگشت و گذار چ ـ

.ادامه داد هیبا لحن پر نفرت و کنا شهاب

!اصالح کن خودت رو ؟يتو هنوزم عوض نشد ـ

شهاب . مهمان کرد يکاوه را به پوزخند يقرمز شده  ي افهیق. غلط از آب در آمده بود ذوق کرد هیکه آن همه فرض نیاز ا. حال شدخوش زالل

.بود اوردهیهفته دلشوره داشتنش را در ن کی یهنوز تالف. دیزالل دوباره ابرو در هم کش. زالل زد ياز ته دل به رو يلبخند

: ترانه خوشحال کنار گوش زالل گفت. گفت کیشهاب دوستانه به پشت آرش زد و تبر. یهر دو پر از خوشحال. آمدند شانیو ترانه به سو آرش

؟یکن یچه مرگته اخم م گهیحاال د ـ

: دیآرش پرس. داد هنوز ناز بکند حیترج زالل

!ينه خبر ،ینه زنگ. هفته هی نیتو ا میشهاب؟ نگرانت شد يکجا بود ـ

:و گفت زد يدوباره پوزخند کاوه

!شن یهنرجوهات نگرانت م یگ ینم. ما به درك ـ

:کرد و گفت يشهاب دندان قروچه ا. کاوه را بدرد يگلو شیخواست با دندان ها یدلش م. آتش گرفت زالل

.شمال بودم. نتونستم خبر بدم. شرمنده ـ

: دیپرس آرش

!وقت سال؟ نیا ـ

رو جا  لمیموبا یقدر با عجله رفتم که حت نیبهم خبر دادن ا یوقت. کنن یراه برگشت تصادف متو . رفته بودن نایبه زم یسرکش يبرا نایمامان ا ـ

از لطف  یگفتم خال. دمیشن ریغامگیپ يرو رو غامتیبردارم که پ لیوسا يسر هیامروز صبح برگشتم تهران . خبر بدم ینتونستم به کس. گذاشتم

.جا نیا امیامشب رو ب ستین

!زد؛ اما او هنوز هم ناز داشت يشهاب نگاهش کرد و لبخند. دیکش ينفس آسوده ا زالل

: دیپرس آرش

االن حالشون چطوره؟ ـ
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.هیفقط شکستگ. خدا رو شکر بهترن: شهاب

. بود دهیپوش رهیت نیبا شلوار ج یجذب يسورمه ا راهنیپ. تر بهش انداخت قیدق ینگاه. دیشهاب پاش يخسته  يبه چهره  یلبخند کوتاه زالل

. را هم شل بسته بود یکیش ينقره ا يکراوات سورمه ا. مچ پهنش را پوشانده بود یلیساعت بزرگ است. را باال داده بود راهنشیپ يها نیآست

.گفت نیدر دل قربان صدقه اش رفت و به انتخاب خودش تحس. بود ختهیاش ر یشانیپ يخورده اش رو لژ يموها

چشمش که . کرد یم هیتخل يجور کی دیآن همه ذوق و شوق را با. ل از خدا خواسته بلند شدزال. رقص بلندش کرد يبه سمتش آمد و برا دهیش

کند و لبالب از  ینگاهش م ییکه با ژست خفن و لبخند مکش مرگما دید یرا در چشمان خسته اش م یافتاد برق خوشحال یبه شهاب م

.شد یلبخند شهاب پررنگ تر م. گرداند یبرم زسرش را با نا یخوشحال

. را آن سمت مبل حس کرد ینشستن کس. کرد ینگاهشان م یزالل با خوشحال. آوردند ترانه و آرش کنار هم مشغول شدند رونیرا که از ب شام

.کرد یآورده بود و منتظر نگاهش م شیبرا ییشهاب بود که ظرف غذا. برگشت

: ب گفتشها. به دهانش برد یشهاب قاشق نینگاه سنگ ریز. گفت یلب ممنون ریز زالل

؟یاز دستم ناراحت ـ

شود و همه  ریتوانست از او دلگ یکه نم یچه برسد به زالل د،یبخش یقدر مظلومانه گفته بود که اگر زالل از دستش ناراحت بود هم م نیا

!ازیناز بود و ن شیرفتارها

 نهیس يگذاشت رو یسرش را م یهفته دلتنگ کی نیخواست به اندازه ا یدلش م. فقط بغض داشت. نزد یخورد اما حرف مونادشیاز ل يا جرعه

: چانه اش را باال آورد و گفت یشهاب به آرام. کرد یم هیشهاب و گر ي

!چقدر دلتنگت بودم یاگه بدون! چقدر خستم یاگه بدون. من زیعز گهیخوبه؟ بغض نکن د. شهاب غلط کرد ـ

: گفت يرگه دار يبا صدا زالل

؟يچرا زنگ نزد يدیامروز که رس ـ

: گرفت و گفت یدستش را به آرام شهاب

آرش رو گرفتم  غامیپ یوقت. باور کن نا نداشتم. کردم یم یجا بکوب رانندگ نیاز آستارا تا ا شبید. چهل و هشت ساعته چشم رو هم نذاشتم ـ

!دنمیاز د یشیم زیسورپرا نمتیب یدفعه م کیگفتم شب 

: گفت پر خنده یشهاب با لحن. بهش رفت يچشم غره ا زالل

.یکه نگامم نکن یقدر ناراحت باش نیکردم ا یفکر نم. غلط کردم ـ

.دیتوپ زالل

 یاز خوشحال یحتما هم توقع داشت. یکن زیسورپرا یخواست یم یحاالم که برگشت. ينه خبر ،ینه زنگ. دلم هزار راه رفت یخبر رفت یهفته ب هی ـ

!يبگم خوش اومد ارمیبال در ب

 طنتیپر ش یسرخوش با لحن. که دلتنگش شده بود نیاز ا. شد ینگران م شیکه برا نیاز ا. شد یت زالل غرق در خوشاعترافا دنیبا شن شهاب

:گفت
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!گهیدلت برام تنگ شده د یگفت یخب از اول م ـ

که مثال  یرد و با لحنچنگال ساالدش را در دهانش فرو ب. کرد دایکه دستش رو شده باشد اما بعد خودش را پ نیدستپاچه شد از ا يلحظه ا زالل

: ناباور است گفت

!مـــــــن؟ ـ

نازك کرد  یپشت چشم یزالل مملو از حس خوشبخت. دستش را جلو آورد و سس کنار لبش را پاك کرد و سر تکان داد يبا لبخند مرموز شهاب

: و گفت

!چه حرفا ـ

: آرام در گوشش گفت شهاب

!داره خانــــــــومم دارینازتم خر ـ

و هر حرکتت را درك کند و  يرا که با تمام وجود دوستش دار یکس یوقت. لبش ماند يرو یقیلبخند عم. نتوانست ذوقش را پنهان کند زالل

بعد از شام همه . یکن یاز لذت و حس خوشبخت بودن را با ذره ذره از وجودت احساس م يشو یزنانه ات را بفهمد، پر م يدو پهلو يحرف ها

و هندوانه و  دندیخند یخواندند و م یفال م یکی یکینشستند و  نیزم يهمه رو. شد یبدون حافظ نم لدایشب . رندیفظ بگحا الجمع شدند تا ف

. را از نظر شهاب بسنجد شیخواست کدبانوگر یم. دیگو یبود که شهاب در مورد هندوانه ها چه م نیا یزالل تمام حواسش پ. خوردند یانار م

.دهن زالل گرفت و منتظر نگاهش کرد يو با چنگال جلو دیبر يه اتک انتوجه به شکلش یشهاب ب

: اشاره زد و گفت هیبه بق زالل

!کنن ینگامون م ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا الیخ یب شهاب

!بذارن بکنن ـ

...اما : زالل

: کرد و محکم گفت یاخم شهاب

!بخور ـ

 ینیریخواست ش یم. خواست قورتش دهد یدلش نم. هندوانه را خورد هیبق يچشم ها مسخ ابهت شهاب حرفش را قبول کرد و در برابر زالل

.دندان داشته باشد ریز شهیاش را هم

بار اعتراف  نیچندم يلبخند زد و برا نشانیب یزالل به خوشبخت. ترانه نواخت يشانه گذاشت و برا يرا رو ولنشیو. چراغ ها را کم کرد آرش

آرش رو به . آرش که آهنگش را تمام کرد همه به افتخارشان دست زدند. نشانیب يدوازده ساله  یبا تفاوت سن یحت ند؛یآ یکرد که به هم م

: شهاب گفت

.کامل شه لدامونیدهن هم تو بخون شب  هی ـ

: آرام کنار گوشش زمزمه کرد. زالل گذاشت فیظر يدست ها يبا مهارتش را رو يدست ها شهاب
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!زالل خودم يبرا ـ

.دیآن کش يرا هنرمندانه رو شینشست و دست ها ییرایپذ يگوشه  يانویتعارف پشت پ یب سپس

زد  يپوزخند. دیکاوه را د يقرمز شده  يچشم ها. سرش را برگرداند. خودش حس کرد يرا رو ینگاه ینیسنگ. کرد یبا لذت به او نگاه م زالل

.دینشهاب را دلش ش يرایبم و گ يصدا. و سرش را به طرف شهاب چرخاند

ها نشون بده نهیانتها منو تو آ یب یزالل آب يا

من امون بده يها به دل خسته  هیثان نیهراس تلخ ا تو

با خودت منو به قصه ها ببر اسی يمث گال یکه معصوم يا

خدا ببر یکیدلهره ها منو تا نزد نیاز ا ریبگ دستامو

پر عشقه پر نوره ایهمه دن یکه باش تو

دوره هیاز شب من گر کهیدل من خنده نزد به

پر عشقه پر نوره ایهمه دن یکه باش تو

دوره هیاز شب من گر کهیدل من خنده نزد به

ییکنم هنوزم کوه غرور من تو هیتا به بودنت تک ایب

ییهنوزم سنگ صبور من تو گمیتموم دردمو با تو م من

همه شعر ناتموم با نگاه عاشقت ترانه شه نیتا ا ایب

عاشقانه شه يتو به شوق تو پر لحظه ها با بودن خونه

مانع  یکرد که ب یرا از خود ساطع م ينور. داشت یبیبرق عج شیچشم ها. شد رهیآبدار زالل خ يبه چشم ها. را که تمام کرد برگشت آوازش

: گفت. به سمت زالل آمد. کرد یمیآرام تعظ. نشست یبه دل زالل م

چطور بود؟ ـ

!محشر بود: زالل

!؟یآشت گهیال دحا: شهاب

!قهر نبودم: زالل

!سرتقِ نازِ مهربونه هیفقط  ست،یمن قهر بلد ن يدونم خانوم کوچولو یم: شهاب

.از ته دل زد يلبخند زالل

: شهاب رو به زالل گفت. رفتند یمهمان کم کم م يبود که همه  کی کینزد ساعت

؟يبعد ای هیکی نیکوچتون ا دمینفهم يقدر حواسم رو پرت کرد نیاون شب ا. پاشو برسونمت ـ

: محتاج به خواب شهاب انداخت و گفت يبه چشما ینگاه مهربان زالل
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.برو خونه استراحت کن. ستیالزم ن ـ

!امیهمرات م. نصفه شبه کیساعت : شهاب

: به ترانه کرد و گفت ياشاره ا زالل

!ادیصبر کنم ترانه هم ب گهید کمی دیبا ـ

 :و پر خنده گفت طانیش شهاب

!؟یکن يجا نقش سرخر رو باز نیا يخوا یشما م. ادیاون نخواد حاال حاالها ب دیشا ـ

:کرد و گفت يتک خنده ا زالل

!ستنیهنوز محرمم ن نایا! ادیب دیمگه دسته خودشه؟ با ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا شهاب

!برگردم شمال دیفقط من فردا صبح دوباره با. باشه ـ

: شهاب دماغش را با دو انگشت فشار داد و گفت. درهم رفتواضح صورتش  زالل

از االن دلت برام تنگ شده؟ ـ

: شده بود گفت زانیکه آو ییبا لب ها زالل

؟يگرد یبر م یک ـ

!کارا رو مرتب کنم مامان و بابا رو منتقل کنم تهران دیبا. ستیمعلوم ن: شهاب

!يتند نر. مواظب خودت باش تو جاده یلیخ: زالل

: زالل زد و گفت يها یبه نگران یسرش را کج کرد و لبخند به مهربان هابش

!چشم ـ

!مامان باباتم زودتر خوب شن دوارمیام: زالل

حاال من برم؟. یمرس: شهاب

: شد و گفت مانیبزند اما پش یدهان باز کرد حرف زالل

!ریشب بخ. برو ـ

:زد و گفت يلبخند شهاب

!یشبت خوش خانوم. نگران نشهزنم دل کوچولوت  یزنگ هم م ـ

قبل از خارج شدنش دوباره به سمت زالل رو کرد و . کرد یبا آن ها خداحافظ. بودند رفت ستادهیدر ا يبه سمت آرش و ترانه که جلو شهاب

!جوابش را داد یزالل با لبخند پر حرف. زد یچشمک

: گفت. اتاق آرش برداشت را از لشیزالل وسا. را ترك کردند یهم مهمان ماندهیسه نفر باق دو

!گه؟ید نییپا يایترانه م. برم بخوابم گهیمن د ـ
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: زد و گفت ینیلبخند شرمگ ترانه

.آره ـ

: خانه اش را رو به ترانه گرفت و گفت دیکل زالل

!خودت درو باز کن يهر وقت اومد. بخوابم رمیمن خستم، م ـ

!کرد یط نییپله ها را رو به پا یزد و با خوشحال يلبخند

: گفته بود. را زده بود شیشهاب را. شرکت نکرد یقیزالل در مسابقات موس. يگریبهتر از د یکیو  يگریپس از د یکی. گذشت یم روزها

!نداره یمسابقه دادن معن يپا استاد هیخودت  یوقت. يبوده که تو هنرجو بود یمسابقات مال وقت نیا ؟يمگه تو بچه ا ـ

بار از آن  نیآورد، که ا یحرف او نه م يشد که رو یم یکمتر زمان. شهاب را قبول کرد يواست شرکت کند حرف هاخ یزالل با آن که دلش م و

!زمان ها نبود

فقط جلسات . دیرس ینم نیاز ا شتریب. ولونیو دو تا و تاریگ يفقط سه تا هنرجو. را به خاطر حجم امتحانات ترم کم کرده بود شیها کالس

: شهاب گفته بود. وقت داشت شهیشهاب هم يبرا. سه جلسه در هفته. افه کرده بودشهاب را اض يکالس ها

!تمومه تیمقدمات يدوره  دیتا ع يبر شیپ يطور نیهم. کارت خوبه ـ

!قابل انکار ریداشت غ ياستعداد یقیالحق هم در موس. کرد یم شتریاو تالشش را ب يها فیزالل ذوق زده از تعر و

 ادآوریاش را  ییخواست دوباره دوران تنها ینم. زد ینم یحرف شیکه هنوز هم گله مند بود از او اما در رو نیبا ا. بود دهیرا د ایمدت آر نیا در

!حس شود انیم نیدر ا ییتنها يتر از آن بود که ذره ا میشود؛ که حجم بودنِ شهاب عظ

راد  يخدمت خانواده  ینیریدسته گل و ش کیو فرزانه و  ایاه آربه همر. باال زده شد نیآرش آست يبرا یمدت باالخره به طور رسم نیا در

فاحششان بود و درس  یبودند و تنها مشکل تفاوت سن یهمه راض. کرد يو محترمانه ترانه را از پدرش خواستگار یرسم یلیآرش خ. دندیرس

. به نفعش هست یتفاوت سن نیبود ا دهیمدت فهم نیادر . مشکل نداشتن را به خانواده اش گفت نینداشت و ا یسن آرش مشکل باترانه . ترانه

بود که صبر  نیبر ا میفقط درسش مانده بود که تصم! کند یو پخته او را کامال درك م دهید اینبوده اما آرشِ دن یبه نفع او که تا به حال با کس

ط و شروط و هروقت صبرشان تمام شد، خواستند بروند آن هم با شر. بود، اما خانواده ها توافق کردند آن دو محرم شوند ادیزشش سال . کنند

 يپدرش بگذراند و هم بزرگ تر و آماده تر شود برا يرا خانه  لشیتحص يسال ها شتریکه هم ترانه بتواند ب. رندیبگ یخودشان، عروس يخانه 

!مشترك شدن نیسنگ تیمسئول

!شیعمو يدوستش، هم برا يهم برا. شحال بوددر آن جمع بزرگانه هم خو يزالل نخود. طیبودند با شرا یراض همه

شام از آرش و زالل به همراه  يبار برا کیفرزانه . امتحانات حوصله سر بر، شروع شده بود. گذشت یخوب پشت سر هم م يهمه روزها آن

 قیتمام گذاشته بود و زالل هرچه دق اش سنگ يجار يرفت، اما برا ینم يکه با آن وضعش از او انتظار نیبا ا. ترانه دعوت گرفته بود يخانواده 

خواست حرص  یبا آن که دلش رضا نبود و فقط م نیهم يبرا. دیآن شبش را به چشم ند يزنانه  يها استیکدام از س چیه اوضاعششد در 

!دینشست و گل گفت و گل شن ایبدهد کنار آر

ذره ندامت دل  کی نینبود و هم یاما بر لبش عذرخواه. دیخند یهمراه او مکرد  یم ریکه زالل ندامت تفس ییبا نگاه ها دیرفتار را د نیکه ا ایآر
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!اسم درون شناسنامه قبول کند کیرا در حد همان  ایکرد که آر ینرم م یفقط کم ،ینازك زالل را کم

 ،یدرس بخوان ادیگفته بود ز. بکشد رونیهزار بهانه آورده بود تا او را از خانه ب. رونیوسط هفته و فرجه اش، شهاب به زور بردش ب کبار،ی یحت

آخر سر هم اعتراف کرد که دلش تنگ شده . ردیگ یگردنت آرتروز م. کند یم دایپ نکیبه ع ازین تیچشم ها. يشو یخسته م. يشو یم ضیمر

!است

. خلوت تر بود شهیاز هم ،یماه يسرد د يدر آن هوا. هیدیرفتند پارك جمش. خودش مشتاق تر بود. خوشحال، درس و امتحان را رها کرد زالل

گفت صرف نوازنده بودن،  یم. بود دهیکه در زالل د يمانند یاز استعداد ب. گفت یم یقیشهاب از موس. نشستند يسرد فلز يها مکتین يرو

دان  یقیساز مو ییجز ،يآهنگ بساز یکه بتوان نیا ،یکن میقطعه تنظ یکه بتوان نیا. حرف هاست نیا يدان بودن فرا یقیوسم. ستین یکاف

آلمان  یکه او هم وقت. شکاندند یبودن در موسسه اش سر و دست م يماه برنگشته همه برا کیکه  نیرا بب انیگفت آرش پو یم. بودن است

از  یکیحاال . کرد یمعروف نوازندگ یقیموس يدر گروه ها. کرد يمعروف آهنگساز يچند خواننده  يبرا. کرد میرا تنظ ياریبس يبود، قطعه ها

!يشدن را دار نیتو هم استعداد بهتر. جا نیهاست در ا نیتربه

: دیپرس. شد یاز خوش زیاو لبر ي ندهیتوجهش به آ ياز همه . لبخند زد زالل

شون؟یسینو یخودت م يفقط برا ؟یکن یرو منتشر نم يساز یکه م ییتو چرا آهنگ ها ـ

.را فرستاد باال شیابرو شهاب

؟یدون یتو از کجا م ـ

!حدس زدم. یسینو یم ییزایچ هیو  یزن یمدام م يدار دمیر تو موسسه دبا کی ـ

.سرش را تکان داد شهاب

کامال با حس و . نیلحظه ا. ارنیاون خاص ها پدرم رو در م! سازم یکه بسته باشم، م يهاشونم بنا به قرارداد کار یبعض. هاشون خاصن یبعض ـ

!يآخر نیمخصوصا ا. حالم مرتبطه

.شهاب يقهوه ا يشد در چشم ها رهیخ طنتیبا ش زالل

!ه؟یکس خاصــــ يبرا ـ

!خاص براش کمه! خـــاص؟ ـ

: در گوشش زمزمه کرد. دیکرد و در همان حال، در آغوشش کش کیرا به زالل نزد خودش

!عروسکه هی يبرا. ِ نازه يدختر کوچولو هی يبرا

. دینگاهش را تا نگاه گرم و ملتهب شهاب باال کش. تنش داغ شد. کرد یخوش م یخورد، از خود ب یگرم شهاب که به گوشش م يها نفس

نقش  یخال نیزم يپهن شهاب و با نوك کفشش رو ي نهیداد به س هیو تک نییزالل سرش را انداخت پا. شهاب آرام پشت دستش را نوازش کرد

آرام  يپر شد از تمام حس ها. تمام تنش داغ شد. را کنار گوشش حس کرد یرطوبت آن. دیچیدر سراسر بدنش پ یبرق انیکه جر دیکش یم

!امتحان ها در آمد یتمام خستگ. کننده

****
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قرمز شده اش را  يو دست ها دیچیدورش پ شتریزالل شال گردنش را ب. پوش بود دیبود و همه جا سف ياواخر د. امتحانش را داده بود نیآخر

زالل با لذت برف . کرد یخرچ خرچ صدا م شیپاها ریبرف ها ز. فرستاد شیها هیر رسرد را د يهوا ق،یعم یگذاشت و با نفس شیها بیج يتو

 یچشم به راهش به خروج یماند که کس یام و مشک یب کی يکرد که نگاهش رو ینگاه م ختیر یم نییشهر به پا يخاکستر آسمانها را که از 

.شهاب کج شد نیبه سمت ماش شیآمد و قدم ها شیلب ها يرو يامتحانات لبخند یناگاه بعد از آن همه خستگ. دانشگاه زل زده بود

: شد و گفت يزالل جد. داد نییرا پا شهیشهاب ش. سمت شاگرد زد ي شهیتقه به ش چند

د؟یهست یتونم کمکتون کنم؟ دنبال کس یم ـ

: گفت دیبار یرام از آن مکه متانت و احت یبغلش و با لحن ریرا زد ز شیدست ها. داد به در هیلبش تک يبا لبخند گوشه  شهاب

اد؟یاز دستتون بر م یکمک! ادیپرتوش رو داده و قراره همراه من ب کیزیگردم که امروز امتحان ف یدختر خانوم خوشگل م هیدنبال . بله ـ

: و گفت دیمستانه خند زالل

.پرتو داشتن کیزیدختر خوشگل هست که امروز ف یدانشگاه کل نیتو ا. نبود قیمشخصاتش دق ـ

: خنده اش را قورت داد و گفت شهاب

!دختر یبست لیبپر باال قند. تو رو ندارن يکدومشون لبخندها چیه یول ـ

دست گرفت  کیرا باال برد و دستان زالل را  يبخار يدرجه . زالل انداخت يقرمز شده  يبه دست ها یشهاب نگاه. خودش را انداخت باال زالل

.کرد تا گرم شود یآرام آرام ها م. دهان برد يو جلو

 یخدا مهربان و حام ي شهیهم يآن چشم ها يدلش برا. دیدلش تپ. سرخ شد. عشق گرفت. مهر گرفت. آرامش گرفت. مسخ شد زالل

.از همان فوق العاده ها. که شهاب دوست داشت ییاز همان ها. لبخند زد. ضعـــــــف رفت

؟يگرم شد ـ

.کرد یمحافظت م زیوجود گرمش او را از همه چ. کند يتوانست کار ید، سرما نماو در کنارش بو یوقت. سر تکان داد زالل

!دختر؟ يخور یسرما م یگینم! شالت کو؟! سرما؟ نیحاال بگو دستکشات کو تو ا ـ

 یو بلوز مشک يخاکستر يپالتو مین ،یشلوار کتان ذغال. کم کم نگاهش را باال آورد. دیبگو دیخجالت کش. به شهاب نگاه کرد یچشم ریز زالل

مهربان هم . نبود ینگاهش عصبان. شهاب باال آورد يقهوه ا يگردش و نگاه خجالت زده اش را تا چشم ها يبه چانه  دیاش را هم رد کرد و رس

ل زال» !يخور ینکرده سرما م ییوقت خدا کی. گم به خاطر خودته یم یبچه جان هرچ«: دیکه بگو نیا هیشب. ینگران هیداشت شب يزیچ. نبود

: لب گفت ریز

!اوردمشونیکرد، درن میتنبل! فمیک يتو ـ

: زالل را فشرد و گفت يبا دو انگشت دماغ قرمز شده . اوردیطاقت ن. زالل نگاه کرد يخجالت زده  افهیبه ق شهاب

!تنبل خانوم من. نگو نه يگم بچه ا یم ـ

!شناخت یزالل را م تیحساس. را پر کرد نیشهاب ماش يقهقهه . با صورت در هم رفته نگاهش را باال گرفت و به شهاب نگاه کرد زالل
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امتحان چطور بود؟ ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا زالل

.بد نبود ـ

:و گفت دیچیرا پ دانیم شهاب

خوب بود؟ ایبد نبود  ـ

:گفت يدیبا الق زالل

تونم ده روز  یم. بود يکه آخر نهیا شیفقط تنها خوب. شهیارم و بد متونم براش وقت بذ یعالقه نداشته باشم نم يزیبه چ یوقت. راستش بد بود ـ

!استراحت کنم

: نگاهش کرد و گفت یچشم يگوشه  شهاب

کال به رشتت؟؟ ای يدرس عالقه ندار نیبه ا ـ

: حوصله گفت یب زالل

من  یزندگ. که چرا نرفتم هنر بخونم مونمیواقعا پشاالن  یدوس داشتم ول لیاوا. خوره یمن نم قیجوره به عال جیه. ستمین یاصال از رشتم راض ـ

.يو ام آر آ یتیو س يولوژیزینه ف هیقیموس

: شهاب

!؟ينخوند یقیچرا موس ـ

. کرده است که آرش بر نخواهد گشت یفکر م نیاش را انتخاب کند به ا یرستانیدب يخواست رشته  یم یفکر کرد آن موقع ها، وقت زالل

.را انتخاب کرده بود یهدف تجرب یاو هم ب. بخوانند یخواستند تجرب یدوستانش هم م. نداشت یقیبه خواندن موس يدیام

اون . يقرار بد یسخت يخودت رو تو. یکن جادیخودت تنگنا ا يبرا دینبا. يبر یکه ازش لذت م يرو انجام بد يکار دیبه نظرم در هر لحظه با ـ

!ون لحظات تکرار نشنا دیشا. خواد یکه دلت م يانجام بد دیرو با يکار

: شهاب همان طور که نگاهش به روبرو بود گفت. تکان داد دنیفهم ياز رو يسر زالل

ه؟ینظرت چ. امروز بچه ها ناهار دعوتمون کردن ـ

: باال انداخت و گفت ییابرو زالل

!کدوم بچه ها؟ ـ

!یشیالبته آشنا م. شونیشناس ینم. چند تا از دوستامن هی: شهاب

آن هم با شهاب؟ رون؟یلباس ها برود ب نیخواست با هم یحاال م. امتحان يساده رفته بود برا یلیخ. انداخت شیبه لباس ها ینگاه زالل

: بود شهاب با خنده گفت امدهین رونیاز دهانش ب یخواست اعتراض کند اما هنوز حرف زالل

!من زیعز یخوشگل شمیطور نیهم ـ

: گفت یبخش تیضابا لبخند ر. دیته دل زالل جوش یذوق
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!قبول ـ

را  شیدست ها نانیرا در دست گرفت و زالل با اطم فشیظر يزالل باز کرد و دست ها يدر را برا. پارك کرد یرستوران يرا جلو نیماش شهاب

: را ببند، شهاب گفت نیقبل از آن که در ماش. برد قفل کرد یرا درونش باال م تیدر دستان با مهارت شهاب که حس امن

؟يدار یشالت رو برنم ـ

.از او حواسش بود شتریشهاب ب. کرد یپوف زالل

جمع شده  يزیچند دختر و پسر دور م. دنج ِ دنج. خلوت و تک و توك سر و صدا. بود رونیب یروشن کیداخل رستوران به همان تار يفضا

 یآن همه لباس هم حس م ریدستش را از ز يگرما زالل. کرد تیشهاب دستش را پشت کمر زالل گذاشت و آن را به سمت آن ها هدا. بودند

.هرم وجود نیشد در ا یکرد و غرق م

: اش کرد یمعرف شهاب

.انیخانوم زالل پو ـ

 یکه هنوز معلوم نبود از چه نوع ینوع دوست داشتن کیهمان . شهاب انداخت فیحس بالتکل ادیسکوت زالل را دوباره  نیبعد ساکت شد و ا و

.است

.نامزدش ایلع ن،یمع. دوست دخترش سویسامان، گ. کرد یچه ها را معرفتک تک ب شهاب

نفسش را کالفه . را حس کرد يزیچ کیزالل خال . و کنار او نشست دیکش رونیب یصندل شیشهاب برا. زد و دست داد يبا اضطراب لبخند زالل

گرانه پشت  یدستش را حام. مضطرب است دیب فهمشها. دیاش مال یمشک يعرق کرده اش در آن سرما را به پالتو يدست ها. پوف کرد

.زد که ته دل زالل را گرم کرد و کوه بودنش را به او نشان داد ينداو انداخت و لبخ یصندل

»!هر چه زالل بخورد«: شهاب گفته بود. فقط مانده بود شهاب و زالل. را سفارش داده بودند شانیغذاها همه

 یناراحت یشهاب ب. زد یبود و لبخند کمرنگ دهیچشمش د يزالل از گوشه . بهش گفته بود يسرو با حرکت دست خاك بر  یواشکی نیمع

: زالل آخر سر گفت. بود دهیخند

.جوجه ـ

: گفت نیزده بود و رو به مع یچشمک شهاب

!اش خوبه قهیدونم سل یآخه م ـ

کرد  یم یشوخ ایو لع سویبا گ. کرده بود دایکم کم خودش را پ کرد و زالل یم شانیشهاب هم همراه. دندیخند یگفتند و م یم الیخ یها ب بچه

: گفت یغرض یبا لحن ب سویگ. نبود ياش خبر یاز آن اضطراب درون. دیخند یو م

د؟یکن یعروس دیخوا یم یک ـ

. امدین رونیب يواژه ا. خفه شد شیصدا. خواست حضورش را کنار شهاب موجه شود یم. بزند یخواست حرف یم. دیاز صورت زالل پر رنگ

: گفت نانیزالل گذاشت و محکم و پر اطم يپا يگرمش را رو يشهاب دست ها. دانست یخودش هم نم

!يبه زود شاالیا ـ
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اعتراف ها را که کنار  مچهین نیا! محکم. قرص شد. به دلش ختیشهاب ر يقهوه ا ياز چشم ها نانیدل زالل عبور کرد و اطم ریاز ز یخنک مینس

بلند،  يدنباله ها ،یپف يدامن ها د،یسف يپر از تورها ،یپر نور، پر از خوشبخت ،ییایرو يها جهیبه نت. دیرس یخوب م يها جهینت به د،یچ یهم م

!ییپر از طال ،يدیپر از سف د،یرز قرمز و سف يدسته گل ها

: گفت ایلع

م؟یما هم دعوت ـ

: شهاب گفت! گل و گشادش را نبست شین زالل

!چرا که نه ـ

سفارش قهوه داده . بمانند گرید یشهاب خواسته بود کم. آن ها روانه شدند یهم در پ ایو لع نیمع. عجله داشتند و زودتر رفتند سویو گ نساما

: زالل کالفه اخم کرد. دینوش یبه صورت زالل آن را م رهیبود و در سکوت خ

!شده؟ يزیچ ـ

:باال انداخت و آرام گفت يشانه ا شهاب

!فوق العاده است. است گهید زیچ هیاما، لبخندات  یشیِ ملوس م یشیپ هی هیشب! وشگلهچقدر اخمت خ ـ

»!پس يدیخودت رو ند يلبخندها«: زد و در دل گفت یلبخند کمرنگ زالل

.دیرا به لب برد و با آرامش نوش نشیریش يفنجان قهوه  زالل

!م؟یقدم بزن ـ

:لبخند زد و گفت. دیبار یم یآسمان قرمز بود و برف آرام. دنگاه کر رونیکنار رستوران به ب ياز پنجره  زالل

!موافقم ـ

از  قیعم یزالل کام. دیبار یبرف م يپوش بود و برف رو دیدست سپ کی نیزم. در را باز کرد و پشت سر زالل از رستوران خارج شد شهاب

.ماه گرفت يد یبرف يهوا

شهاب . تک و توك روشن بود ابانیکنار خ يچراغ ها. زدند یخلوت و پر سکون قدم م ابانیدستش را گرفت و آرام آرام در امتداد خ شهاب

: گفت يرا باز کرد و شال گردن زالل را مرتب کرد و با لحن پدرانه ا شیقفل دست ها

پالتوت گرمه؟ ـ

: کرد و با اخم گفت ستیزالل ا يقرمز شده  یکم يدست ها ينگاه شهاب رو. شد یهمه توجه گرم م نیاز ا. کرد دییزد و تا يلبخند زالل

؟ياوردیدستکشات رو ن ـ

!حواسم نبود ـ

.فرو برد و با شست، پشت دست او را آرام آرام نوازش کرد شیپالتو بیدست زالل را در دستان بزرگ خود قرار داد و داخل ج شهاب

زالل . شهاب پرسش گر نگاهش کرد. دیخوداگاه عقب کشزالل نا. شد یم شتریآسمان قرمز ب انیدر م یکیرفتند و حجم تار یطور جلو م نیهم

: دیشهاب آرام پرس. انداخت نیینگاهش را پا
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!زم؟یشده عز يزیچ ـ

تر  نییزالل سرش را پا. به دستش وارد کرد یفشار آرام. کوتاه او شد يقدم ها يشهاب همپا. داشت اما کند یقدم بر م. من من کرد زالل

: انداخت و آهسته گفت

!ترسم یم یکیاز تار... من .. .من  ـ

.شد در نگاه شفافش رهیآرامش خ تیبا نها. سرش را باال آورد یبا نرم. زالل گذاشت يچانه  ریدست را به ز شهاب

!؟يباورم دار. فتهیب یاتفاق چیذارم ه ینم. من کنارتم. نترس زیچ چیهستم از ه یتا وقت. شتمیمن پ. دلم زیجام عز نیمن ا ـ

. تیتمسخر نبود و همه اش از جنس آرامش بود و امن يکه از رو يلبخند انیم. شهاب نانیپر اطم يچشم ها انیرا چرخاند در منگاهش  زالل

:گفت رینفوذناپذ ینانیبود، فشرد و با اطم شیدست ها انیدست شهاب را که م

!دارم مانیبهت ا ـ

 اتشیمنبع ح. بود شیاو منبع نور و گرما. آورد یهم کم م یکیدر کنار او تار .دیعطرش را بلع يبو. داد هیشهاب تک يرا چرخاند و به بازو سرش

!بود

: دیپرس یبا لحن مهربان. کرد یم قیبه جانش تزر تیکرد و امن یوار و گرم پشتش را نوازش م رهیدا شهاب

ترسه؟ یِ من چرا م یحاال موش موش ـ

!داره میدر بچگ شهیفکر کنم ر. رمیقرار بگ یکیترسم تو تار یاما م ،يبودم و از نور فرار یکیعاشق تار شهیهم. دونم ینم ـ

!یکن با ترسات روبرو بش یسع شهیهم ـ

: گفت طنتیبا ش زالل

!یکیتو دل تار رمیدارم م. گهیکنم د یکار رو م نیخب االن دارم هم ـ

!مگه نه؟. یبزرگ نیبه ا یکمک يرویالبته با ن ـ

.شیشد در چشم ها رهیخ. ب قرار گرفتشها يروبرو. دیچرخ. ستادیا زالل

!ترسم ینم یچیبا توئم از ه یوقت ـ

.زد یقیلبخند عم شهاب

!فقط با تو. احساس ها رو دارم نیباتوئم ا یفقط با وقت. رهیآرامش رو ازم بگ نیکه ا ستین يزیچ چیه! با توـئم آرومم یوقت ـ

چموشش  يدوباره به چشم ها. مکث کرد شیلب ها يرو. دیور صورتش را با نگاه کاودور تا د. شفاف و تبدار زالل را از نظر گذراند يها چشم

 یپوست زالل م يداغش رو ينفس ها. شد یم دهید یهمان بلوز بافت مشک ریاش از ز نهیرفتن س نییباال پا. دیخودش را جلو کش. کرد ینگاه

را دوخت  طنتشیپر ش يچشم ها. خواست بشنود چه کاره است. ردیگخواست اعتراف ب ،ینفس کیگرما، در همان فاصله  نیزالل مسخ ا. خورد

:گفت. جرئتش را باال برد. به شهاب

!دعوتم؟ تیمنم عروس ـ

:را با زبان تر کرد و گفت شیلب ها. نگاه پر مهرش را از او نگرفت شهاب
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!نیشما اصل کار ـ

: آرام و زمزمه وار گفت زالل

؟یچ یعنی ياصل کار ـ

تنش را که با  يبو. کرد یشانه او مخف يزالل سرش را در گود. دیآرام در آغوشش کش. نگاهش کرد رهیکه هرم داشت خ ییابا چشم ه شهاب

: خجالت، محکم، مطمئن، کنار گوشش گفت یب ،یستیرودربا یشهاب، ب. دیمخلوط شده بود را مولکول مولکول بلع یگوچ يبو

!تپش قلب من یعنی. عمر من یعنی. عشق من یعنی ياصل کار ـ

: گوشش گفت ریحصار دستانش را تنگ تر کرد و ز. دیگوشش را بوس کنار

!دوست دارم زاللم. دوست دارم نفسم ـ

 يرو شانشیپر يموها. و جذاب شهاب نگاه کرد يقهوه ا يبه چشم ها. سرش را عقب گرفت ییزالل مست از لحاظ طال. اش را ادامه داد بوسه

لبخند که هر لحظه  کیذوق و شوقش شد . دیکوب یم نهیدلش در س. خواستش یچقدر م. شده بود یخواستن چقدر. بود ختهیاش ر یشانیپ

شهاب بودن و  يبرا. ساخت از با شهاب بودن یکرد و او را مطمئن م یآرامش درونش غوغا م. شد یلحظه ژرف تر م رکه ه. شد یپررنگ تر م

و  سیخ يشهاب چشم ها. دیزالل عقب نکش. شهاب سرش را جلو آورد. قطره اشک کی اش شد یاحساسات درون. تنها نبودن و از آمدن عشق

مسخ، . مست شد. ضربان قلب زالل باال رفت . در قلب زالل ختیآرامش ر. نوازش کرد. شیموها نیرا فرستاد ب شیدست ها. دیتبدارش را بوس

شهاب . شهاب حل شد يدست ها انیدر م. نرم شد. آرام شد. هابشکه فقط خودش بود و ش ییطال ییایدر دن. غرق شد ینیفرا زم ییایدر دن

که هر چه  نیزالل پر شد از عشق، از خواستن، از بودن، از آرامش، از ا. داد رفشا. زالل يلب ها يرا آرام گذاشت رو شیلب ها. باال دشیکش

همه اش عشق بود و عشق که او را . به هوس آلوده باشد ياآن که ذره  یخالص و ناب، ب. بوسه، همه اش عشق بود نیکرد از ا یم افتیدر يانرژ

.مومن خودش کرده بود يبنده 

.عشق و هوس تمام وجودش را پر کرد انیم کیترسش از مرز بار ختنیاز ر بیعج یآرامش

هربان شهاب م يچشم ها. باز کرد یبسته اش را کم يدرز چشم ها. و نفس حبس شده اش را رها کرد دشیسر زالل هم محکم بوس آخر

زالل خودش را رها کرد در . شهاب سفت تر گرفتش. برف ها انیدر م شانیکرد به ردپاها رینگاهش گ. انداخت نیینگاهش را پا. بود شیروبرو

: و زمزمه کرد دیگوشش را نرم بوس ریز. شهاب تیآغوش پر امن

!زالل ینفسم ـ

****

 يرو ختیر یم. خورد یگونه اش سر م ياشک رو. دیکش یم دیبا ایهنوز هم از دست آر. شد یباورش نم. دیتلفن را با حرص کوب یگوش زالل

!بود دهیکه شهاب بوس ییلب ها. شیلب ها

طبقه  يبا عجله به سمت پله ها. دیصورتش کش يپشت دستش را رو. شرکت کند يخواست در مراسم خواستگار یاز او م ایآن وقت آر. زد هق

. در را باز کرد یآرش با نگران. به در دیکوب یمحکم م گرشیزنگ بود و دست د يدستش رو کی. کرد یا طهمه ر یکیدو تا . دوم رفت ي
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:دیپرس. انداخت به جانش لشورهزالل د انیگر يچهره 

؟یکن یم هیشده؟ چرا گر یزالل چ ـ

: گفت دهیبر دهیبر. طاقت خودش را پرت کرد در بغل آرش یب زالل

... ایآر...  ایآر ـ

.وسط حرفش دیقرار پر یب آرش

شده؟ شیطور ؟یچ ایآر ـ

: و گفت دیدماغش را باال کش زالل

.يتگار... خواس  ادیب... خواد  یدوستش م... گفت ... گفت . زنگ زده بود ـ

:کرد اما آرام گفت یمتعجب نگاهش م آرش

.پسرش يبرا يخواستگار ادیخواد ب یسرمد م. آره ـ

:دیپرس. را تنگ کرد و نگاهش کرد شیچشم ها. دیکش رونیآرش ب با تعجب خودش را از بغل زالل

؟یدونست یتو م ـ

: آرام نگاهش کرد و گفت آرش

؟يکرد یم هیگر یکیکوچ نیبه ا يمسئله  نیا يبرا. آره ـ

شهاب باشد  ياست براخو یکه م یزالل يبرا. یکیکوچ نیگفت مسئله به ا ینگفته بود و حاال م يزیبه او چ. آرش خبر داشت. مات ماند زالل

!نبود یکوچک نیمسئله به ا

زالل با . نگرفت یجواب. تکانش داد. زد شیآرش چند بار صدا. مات به آرش نگاه کرد. را داشت که از پشت خنجر خورده باشد یحس کس زالل

. ر را با او بکند؟ حتما به خاطر ترانهکا نیپشت و پناهش چطور ممکن است ا ش،یفکر کرد آرش عمو. شد به او رهینبود خ یاشک گریکه د ینگاه

آرش هم در . همکار آرش هم باشد ا،یهم سرمد دوست آر دیشا. اش به عنوان بزرگ تر شرکت کرده بود يدر خواستگار ایکه آر نیبه خاطر ا

.باشد کیشر ياردیلیسود م نیا

!اش را هم از دست داده بود یحام کیهمان . فشار آورد شیبه گلو بغض

اش  یو تمام ناراحت نیزم يدست آرش را پرت کرد رو وانیل. نگاهش کرد ضیزالل با غ. زدیداشت آب را در دهان زالل بر یزور سعبه  آرش

.پرنفرت ادا کرد يجمله  کیرا با همان 

!ازت توقع نداشتم ـ

را از  شیپا. آمد یم نییبا حالت دو پله ها را پا .کرد یهق هقش را به زور خفه م. دیزالل با حرص در را به هم کوب. زالل ماند يدر رفتارها آرش

.ارش سفت تر گرفتش. زالل تقال کرد خودش را رها کند. را گرفت شیپله چهارم به پنجم نذاشته بود که آرش بازو

:پر ندامت گفت یبا لحن. دست چانه اش را به طرف خودش برگرداند با

ر کردم؟کا یمن چ ؟یناراحت یاز چ. حرف بزن زمیزالل، عز ـ
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:دیپرس. سرد نگاهش کرد زالل

سرمد همکارته؟ ـ

:سر تکان داد و گفت آرش

چطور؟. آره

:دیتوجه به سوال او پرس یب زالل

؟یکیتو هم توش شر. زد یمعامله م هیحرف از  ایآر ـ

.کرد دییتائ آرش

.آره ـ

: زمزمه وار گفت. تکان داد يبا تاسف سر زالل

.یشناس یسرمدم م. یاشتخبر د يخواستگار انیاز جر ـ

.بود رهیآرش شل شد و با استفهام به زالل خ دست

:زالل باال رفت و گفت يصدا

؟یزن یم ییاون وقت حرف از عمو ـ

.آمد نییپله پا کی

: خجالت، محکم و بلند گفت یب

به شهاب عالقه دارم؟ یدوست یمگه نم ـ

: داد زد. انداخت یآرش نگاه يبه چشمان گرد شده . کشاند نییپا يگرید پله

؟یمعامله منو تاخت بزن هیتو  يقدر برام عمو بود نیا ـ

:بلند گفت. با بهت چند پله فاصله را طی کرد آرش

معلوم هست چی براي خودت داري بلغور می کنی؟ آریا چی بهت گفته که تو این جوري راجع به من حرف می زنی؟ من این طور آدمیم؟ ـ

: ش گفتدر میان هق هق های زالل

.گفت باید باشم. گفت شریک کاریش تو یه معامله ي پر سوده. خواستگاریه... آریا گفت  ـ

. آرش یک پله باالتر از او نشست. زانوهایش را در شکمش جمع کرد و سرش را روي آن ها گذاشت. کنار دیوار به پایین سر خورد دلگیر

:حامی گرانه گفت. دستش را پشت زالل گذاشت

آریا هم نتونست به خاطر شراکتی که داریم بگم نه و این دلیل نمی . به آریا گفته بود میان خواستگاري. و رو تو عروسی آریا دیده بودسرمد ت ـ

اونا هم این . عهد دقیانوس که نیست به زور دختر شوهر بدیم. به راحتی می تونی بگی نه. فقط همین. پسره میاد می بینیش. شه تو نتونی بگی نه

.همون قدر که ما سود می کنیم اونا هم سود می کنن. سطحشون پایین نیست که به خاطر یه جواب نه همه ي شراکتمون رو به هم بزنن قدر

:گفت. صدایش تو دماغی شده بود. سرش را باال آورد و با چشم هاي گرد شده به آرش نگاه کرد زالل
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راس می گی؟ ـ

:ش کشیدش و گفتدر آغو. لبخند گرمی به رویش پاشید آرش

. آرش یه تار موي گندیده ي تو رو به صد تا سرمد نمی ده ـ

:آرش خندید و به شوخی گفت. نگران در چشم هایش نگاه کرد زالل

.شهاب هم شانس آورده دل زاللم رو برده وگرنه من دختر به هر کس بده نیستم ـ

: خفه گفت. سرش را در گودش شانه ي آرش پنهان کرد زالل

.خشیدبب ـ

****

داشت دفتر نتش را در . کالسش با شهاب تمام شده بود. آن هم دم غروب. روزي که زالل یک ساعتی با شهاب کالس داشت. شنبه بود سه

.کیفش می چپاند که صداي زنگ اس ام اسش در آمد

.آبرویشان را نبرد. بود که نوشته بود عجله کند آرش

:شهاب گفت. لبخندي زد زالل

!ه چیزي بخوریمبریم ی ـ

!باید برم خونه. عجله دارم. نه ـ

: کنجکاو پرسید شهاب

مگه چه خبره خونه؟ ـ

.خواست کمی شهاب را قلقلک دهد. شیطان شد زالل

!خواستگاریه ـ

.زالل جلوي خودش را گرفت که نخندد و همه چیز را لو ندهد. چپ شهاب به سرعت باال پرید ابروي

خواستگاري کیه؟ ـ

!طبیعتا کسی که بیاد خونمون میشه خواستگار من. ن جایی که می دونم من تک دخترمتا او ـ

:شهاب منقبض شداز بین دندان هاي قفل شده اش غرید فک

اون وقت چرا باید بیاد خواستگاري تو؟ ـ

.این اهمیت دادن هاي شهاب بی نهایت برایش شیرین بود. جلوي خودش را گرفت که نخندد زالل

!براي منم مثل بقیه ي دخترا خواستگار میاد. ه دیگهچرا ندار ـ

: شهاب با غیض گفت. اش را با القیدي باال انداخت که حرص شهاب را بیشتر در آورد شانه

می دونی تفاوت تو با دختراي دیگه که براشون خواستگار میاد چیه؟ ـ
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.پرسشی نگاهش کرد زالل

فهمه؟. اشه بیاد خواستگاریتاینه که تو دختر منی و هیچ کس حق نداره پ ـ

: گفت. ته دلش ذوق کرد زالل

!نمیشه که درو رو خواستگار بست. فرزانه میگه خونه ي دختر داري همینه ـ

.چشمی براي شهاب نازك کرد و سرش را با ناز برگرداند پشت

: تک خنده اي عصبی کرد و گفت شهاب

!ي خواستگارا ببندي امشب که نذاشتم بري متوجه میشی درو باید رو همه ـ

:تبسم گرمی کرد و گفت زالل

!از یه نه گفتن راحت می شم. من که موافقم ـ

با هم سوار آسانشور . جلوي آسانسور منتظر ماند تا شهاب هم بیرون بیاید. از کالس خارج شد و با شیده خداحافظی کرد. ي ریزي کرد خنده

:شهاب مشکوك نگاهش کرد و گفت. شدند

جواب رد بدي؟می خواي  ـ

.آره ـ

.نفس آسوده ي شهاب را شنید و بعد صداي گیراي پر از مهربانی اش را صداي

.یه چیزي رو می خوام خیلی راحت بهت بگم ـ

.پرسشگرانه نگاهش کرد زالل

!مگه مرض داري دختر این همه من رو حرص میدي؟ ـ

: شهاب هم متقابال و گفت. لبخند شیرینی زد زالل

یه چیزي بخوریم؟ حاال بریم ـ

: گفت

. شرمنده ولی من باید برم ـ

: اخمی کرد و گفت شهاب

.اون وقت چرا؟ تو که می خواي ردش کنی ـ

: بی اشتیاق گفت زالل

.مجبوري باید باشم. پاي آبروي بابا و عموم وسطه ـ

.زالل نشنیدنگاه اخم آلویش را به دکمه ها دوخت و زیر لب چیزي گفت که این قدر آرام بود  شهاب

:آخر سر برگشت سمتش و گفت. تا ماشین زالل همراهی اش کرد شهاب

باشه؟. خیلی سنگین رنگین می شینی آخرش هم بهش می گی نه. زالل بگو بخند نمی کنی باهاش ـ
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: شهاب انگشت اشاره اش را جلو آورد و تهدید کنان گفت. لبخند ژکوندي تحویلش داد که مطمئنش کند زالل

مفهومه؟. ین لبخنداي ژکوندم تحویلش نمی دياز ا ـ

: دستش ر به حالت نظامی کنار سرش گذاشت و گفت زالل

.بله قربان ـ

: مهربان گفت. آرام شد. با ذوق نگاهش کرد شهاب

کی میشه مال من بشی؟ ـ

: شهاب کالفه گفت. نفسش را بیرون فوت کرد و به سنگ ریزه ي جلوي پایش ضربه زد زالل

.ن هفته حتما مامانم رو راضی می کنمتو ای ـ

: با نگرانی سرش را باال آورد و گفت زالل

!مگه راضی نیست؟ ـ

: لبخند دلگرم کننده اي زد و گفت شهاب

.به خاطر دل من راضی میشه ـ

.لبخند روي لب هاي زالل شکل گرفت منحنی

زالل بی هیچ خجالتی اعتراف کرده بود کسی را دوست . دلیل پرسیده بود آریا از زالل. سه شنبه شب بی دردسر براي زالل تمام شد خواستگاري

:آریا تمام نگرانی اش از زندگی دخترش را یک سوال کرده بود و از آرش پرسیده بود. دارد

!آدم خوبیه؟ ـ

****

ه شال قرمز که با ناخن هاي قرمز رنگش ست پالتوي سفیدي پوشیده بود، به همرا. براي نهار دعوتش کرده بود. خواسته بود زالل را ببیند شهاب

در رستوران را که باز کرد موجی از گرما در آن سرماي روزهاي آخر بهمن به . آرایش مالیمی هم داشت دوشی با ادکلن گرفت. شده بود

.شهاب با لبخند نگاهش کرد. به طرف شهاب رفت. شد یدهصورتش پاش

!چقدر خوشگل شدي ـ

انگار یک جاي . شهاب موضوع خواستگاري را وسط کشید. لبخند زد و روي صندلی که شهاب بیرون کشیده بود نشستمست از تعریف او  زالل

وقتی که جواب مطمئن زالل را شنید نفس آسوده اش را . نگران از این که هنوز زالل را به دست نیاورده، از دست بدهد. دلش هنوز نگران بود

.بیرون داد

: به دست زالل داد و گفت. جعبه کادوي جیر بنفش تیره با روبان سفید رنگی را بیرون کشید. وي آویزان به صندلی اشکرد توي جیب پالت دست

!مبارکت باشه ـ

. در جعبه را باز کرد. لبخندش پهن تر شد. نگاهش را بین جعبه اي که در دستانش جا گرفته بود و صورت مهربان شهاب نوسان داد زالل
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: پر بهت زمزمه کرد. طرح اشک بود و نگین آبی پهنش، جلوه اش را دو برابر می کرد. با ناباوري بیرونش کشید. عبه بودگردنبندي درون ج

!شــــهــاب؟ ـ

جانم؟ ـ

...این ... آخه  ـ

.یه هدیه است ـ

به چه مناسبت؟ ـ

: گفت. مکثی کرد شهاب

.کردن من، به خاطر اولین بوسه مونبه خاطر عشقمون، به خاطر قبول . مناسبت هاي زیادي داره ـ

: شیطان شد و گفت زالل

.ولی من که هنوز جواب ندادم ـ

: با دهن بسته خندید و گفت شهاب

!من هیچ وقت از حقم نمی گذرم. نگران نباش. به زودي. می گیرم ـ

: پر مهر نگاهش کرد و گفت زالل

!نمی دونم چطوري جبرانش کنم. مرسی ـ

!آرامشی که از تو می گیرم بزرگترین چیزیه که تو دنیا دارم. وقتی با توام بهترین لحظات عمرمه. نیست نیازي به جبران ـ

: شهاب منو را دست زالل داد و گفت. لبش لبخند زد. زالل خندید دل

!انتخاب غذا به عهده ي تو ـ

. خودش عاشق استیک و الزانیا و باقالی پلو با ماهیچه بود. دمی خواست سلیقه اش را نشان ده. با ظرافت اسم غذاها را عقب جلو می کرد زالل

!نمی دانست شهاب چی دوست دارد. فست فود هم جانش در می رفت برایش

:سر با شک و تردید در چشم هاي شهاب نگاه کرد و گفت آخر

!الزانیا ـ

.گوشه ي لب شهاب نشست لبخندي

سس کنار لب . یره و مسخ زالل، با چشمانی که عشق در آن موج می زد دستش را جلو بردشهاب خ. به سمت دهانش برد. تکه اي جدا کرد زالل

:گفت. زالل را پاك کرد

!خیلی بهت میاد. همیشه سفید بپوش ـ

.پر شد از لبخند و خوشی زالل

!تو هم ـ

: با چشم هاي تنگ شده اش به پیراهن ذغالی اش نگاهی کرد و گفت شهاب
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!تیره بهم میاد من همیشه فکر می کردم ـ

!نـــــچ ـ

: چشمکی نثارش کرد و گفت شهاب

!از این به بعد هرچی شما امر بفرمایید خانــــوم ـ

****

به حساب همان پول هاي بخور . آرش را بیرون دعوت کرده بود براي شام. زالل خودش را براي یک قرار آماده می کرد. شنبه عصر بود پنج

همیشه عجول بودنش و زود قضاوت کردن هایش کار دستش می داد و . ک ه حسابی عذرخواهی اش را رسمی کندنمیر نوازندگی و براي این

.برایش دردسرساز می شد بچگیخصلت بدي بود که از 

.یک ساعتی زودتر از خانه بیرون زد که به دو کالس ویولونی که در موسسه داشت هم برسد. هاي پاشنه بلند جیرش را پوشید بوت

زالل سرش را کج کرد و شهاب را گوشه ي سالن دید که به احترامش . الس که خارج شد شیده با لبخند معنی داري به شهاب اشاره کردک از

روي مبل روبرویش . هیچ تالشی براي بستن نیش گل و گشادش نکرد و با روي گشاده به سمت شهاب رفت و احوالپرسی کرد. سرپا ایستاده

: ن نظر بازي مسکوتشان انداخت و گفتبی اشیده خودش ر. نشست

می خواي براي ترم بعد ثبت نامت کنم؟. آقاي سپهري میگن یه جلسه دیگه از کالست مونده زالل جون ـ

:شهاب سرش را کج کرد و جوري که فقط زالل بشنود گفت. با لبخند موافقت کرد زالل

!من به همین زودي وقت ندارما ـ

: شتن را در کالم شهاب دید با شیطنت گفتکه آثار سر به سر گذا زالل

!این همه استاد پیانو، میرم پیش یکی دیگه. اشکالی نداره ـ

: شهاب بلند و رو به شیده گفت. آخر سر لبخند موذیانه اي هم تحویلش داد و

!خانوم رییسی براشون از هفته ي دیگه کالسا رو هماهنگ کنید ـ

بادش آمد قرارش راس هشت و نیم جلوي تندیس . عت روي دیوار افتاد که هشت و ربع را نشان می دادنگاهش به سا. ظفرمندانه خندید زالل

.سریع خداحافظی کرد و از موسسه زد بیرون. بوده است

.دور ریموت ماشینش را فشار داد که صداي باز شدن در آسانسور را شنید و بعد از آن صداي مشکوك شهاب را از

له؟ نکنه بازم خواستگاریه؟براي چی این همه عج ـ

: خودش را در ماشین پرت کرد و در همین در همین حال گفت زالل

.نه، جایی قرار دارم باید برم ـ

: چپ شهاب باال پرید و با عجله گفت ابروي

!با کی؟ ـ
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.شهاب هنوز در را با دست نگه داشته بود و منتظر نگاهش می کرد. سوییچ را چرخاند و استارت زد زالل

فکر کرد باید هرچه زودتر قضیه ي آرش را بگوید اما زمان بهتر از این هم پیدا می شد که در آن وقت کم حرفی از آرش و نسبت خونی  زالل

: براي همین خودش را مظلوم کرد و گفت. بینشان نزند

باشه؟. صحبت کنیمشهاب جان االن دیرم شده خب؟ باید هرچه زودتر برم اما قول می دم شب با هم راجع بهش  ـ

:چشم هایش را تنگ کرد و گفت شهاب

راجع به چی؟ ـ

: شال گردن سورمه اي سیر شهاب را که به کت تک سفیدش می آمد مرتب کرد و گفت. لبخند ملیحی زد زالل

!تو همه چیز رو در مورد من نمی دونی. راجع به من ـ

چی رو نمی دونم؟ ـ

.ت در صدایشسرش را کج گرد و خواهش را ریخ زالل

شب راجع بهش حرف بزنیم؟ ـ

.اجبارا قبول کرد و زالل پایش را روي گاز فشار داد شهاب

****

:صداي آرش بعد از بوق ها در گوشش پیچید. شماره ي آرش را گرفت. یک ربع تاخیر ماشینش را در پارکینگ پاساژ پارك کرد با

کجایی تو؟ ـ

رستورانی؟. تو پارکینگم ـ

.بیا اون جا با هم بریم. ه ي میثممنه، مغاز ـ

: خندان گفت زالل

.جیب من کفاف نمی ده. مهمون دعوت نکنی ـ

.همین. اومده بودم با یه دوست قدیمی حال و احوال کنم. خودم و خودتیم فقط ـ

لبخندي . اس مردانه اي بیرون می آیدآرش را دید که از بوتیک لب. با گفتن اومدم گوشی را قطع کرد در طبقه ي اول از آسانسور خارج شد زالل

.زد و به سمتش رفت

:نرسیده بود که آرش اخمی کرد و گفت هنوز

چه عجب دل کندي از شهاب، اومدي؟ ـ

: خودش را لوس کرد و گفت. بی توجه به اطرافش و حتی پرستیژ خانم مآبانه اش از گردن آرش آویزان شد و گونه اش را بوسید زالل

باچه؟. مو جونیببخشید دیگه ع ـ

:سري به نشانه ي تاسف تکان داد و گفت. گردنش را از حصار دستان زالل بیرون کشید آرش
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!خیر سرت می خواي شوهر کنی. خجالت بکش دختر، آبروم رو بردي ـ

: شانه اي باال انداخت و گفت زالل

!به هیچ احد الناسی هم ربطی نداره. دلم می خواد. عموم هستی ـ

: وران را باز کرد و زالل را به جلو راند و کنار گوشش زمزمه کرددر رست آرش

!وروجک تخس ـ

چشم هایش را تنگ . براي یک ثانیه، شاید هم کمتر. نرم خندید و با ناز سرش را برگرداند و در انتهاي پاشاژ حس کرد شبح کسی را دید زالل

.نبود خبري نبود و اصال کسی آن دور و بر. تر و دقیق تر نگاه کرد

: که دید زالل حرکت نمی کند او را با دست به جلو هل داد و گفت ارش

!کجایی؟ چرا نمی ري تو؟ ـ

!جلوتر از آرش راه افتاد. نفسش را پر صدا بیرون داد و شانه اي هم باال انداخت. فکر کرد توهم زده است زالل

:آرش محکم گفت. ندآخر سر زالل بلند شد که حساب ک. را مهمان زالل میل کردند شام

!بشین سر جات ـ

!آخه این عذرخواهی من بود از تو: زالل

: اخم کرد و گفت آرش

.مگه من می تونم از تو ناراحت بشم؟ ثانیا تا وقتی یه آقا هست یه خانوم دست نمی کنه تو جیبش. اوال عذرخواهی الزم نبود ـ

!قبول کرد زالل

فنجانی قهوه و پیاده . با سرعت می راندند. خیابان ها خلوت بود و تک و توك ماشین می آمد. اهششب آرش انداخت سمت بام و زالل همر آخر

!روي شبانه در آن هواي سوز دار زمستانی به تن هر دو نشست و آرامش بیش از پیش به وجودشان رسوخ کرد

حس کرد بی . زالل نگاهی از آینه به عقب انداخت. دزالل جلو بود و آرش پشت سرش می آم. دوازده شده بود که قصد کردند برگردند ساعت

کنجکاوانه سرعتش را کم کرد تا شکش بخوابد اما به نتیجه اي نرسید و بی ام و پشت ماشین ها خارج از محدوده ي . ام و اي پشت سرش است

!آن شب انگار همه اش توهم می زد. زالل بار دیگر شانه اي باال انداخت. مانددید زالل جا 

. اش را برداشت یگوش. گفت ینگفته را م زیزد و هر چ یبهش زنگ م دیبا. قولش به شهاب را فراموش نکرده بود ادیوقت بود اما  ریآن که د با

.سبز را فشرد يبدون تعلل دکمه . ستادیاسمش ا يکرد و رو نیdمخاطب ها باال پا ستیل

.اول به صدا در آمد بوق

.دوستش دارد کرد هنوز به شهاب نگفته است فکر

...دوم  بوق

.شود یدلتنگش م ندشیب ینم ینگفته است وقت هنوز

...سوم  بوق
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.چقدر جاندار و دلچسب است  شینگفته است صدا هنوز

.دیچیبوق ممتد در گوشش پ يصدا

.را دوست دارد یینگفته چه غذاها هنوز

.»the mobile set is off«: بلند شد یزن يصدا. دوباره گرفت. دلش چنگ شد. شد جکتیبار هم ر نیا. تماس گرفت دوباره

»!را نگفته است زهایچ یلیهنوز خ«: نگران فکر کرد زالل

****

شهاب را  يشماره . تلفن خانه رفت یبه سمت گوش. دلش به شور افتاد. از صبح هرچه با شهاب تماس گرفته بود همه اش رد شده بود. بود جمعه

.اب نداده بودآن جا را به شه يشماره . گرفت

!بله؟ ـ

.به دلش چنگ انداخت ینگران

!شهاب ـ

: سرما خورده و خشکش گفت يزد، با همان صدا یزالل موج م يکه در صدا يا یتوجه به نگران یخوش و ب يرو یب ک،یسالم عل یب شهاب،

!تونم حرف بزنم یسرم شلوغه نم ـ

؟یخواه یاصال پرستار م ؟یدکتر رفت ؟یخواه یرو مدا ؟یضیمر ست؟یدهان باز کرد که بپرسد حالت خوب ن زالل

: زد گفت یکه دردش دل زالل را چنگ م ییشهاب با همان صدا که

!خداحافظ ـ

! شده بود ضیمر«: روبرو فکر کرد واریبه د رهیبهت زده، خ. انیگردنبند برل يدست زالل چنگ شد رو. آمد یکه مداوم م ییبوق ها يصدا و

»!شهاب من. ش نبودحالش خو. کرد یسرفه م

****

زنگ نزده  گریاز روز قبلش که با شهاب تماس گرفته بود د. شنبه بود و ساعت دوازده موسسه کالس داشت. را درون کمد فرو کرده بود سرش

. شد یمزاحمش م دینبا یعنیتواند حرف بزند،  یگفته بود نم یگفته بود کار دارد، وقت یاما وقت دیجوش یم شیو سرکه برا ریدلش مثل س. بود

شود  یحتما حالش خوبه نبوده که گفته، وگرنه مگر م. ناراحت شود دیفکر کرد نبا. در هم رفت شیاخم ها. آمد ادشیسرد شهاب  حندوباره ل

اش بلند  یگوش يصدا. شال گردنش را مرتب کرد. توانست ناراحت شود یکه دوستش دارد؟ نه، نم یاز دست شهاب ناراحت شد؟ از دست کس

.شد

»!گفتم يدید«: با خودش گفت. به لبخند کش آمد شیها لب

.دیماس شیلب ها ياسم هنر اول، لبخند رو دنیبا د. را جلو برد دستش

:داد جواب
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بله؟ ـ

!؟یزالل جون خودت. سالم ـ

.غم ندهد يکرد لحنش بو یسع. را شناخت دهیش يصدا

شده؟ يطور ؟یخوب. زمیآره عز ـ

!صبح زنگ زد گفتن کالستون رو کنسل کنم يسپهر ينه، فقط آقا. ممنون ـ

 یدر کاسه چشم وول م شیاشک ها. شیگلو خیبغض آمد ب. ختیدر دلش فرو ر يزیچ. دیباشند، لرز ختیر شیرو يانگار آب سرد زالل

.دیلرز شیصدا. خوردند

کالساشون رو کنسل کردن؟ يهمه  ـ

.آره ـ

.را هم با آنآب دهانش را قورت داد و بغضش  یبه سخت زالل

؟یچ يبرا یدون یم ـ

.انگار کسالت دارند ـ

: که تعجب داشت ادامه داد یبا لحن دهیش

!؟یمگه خبر نداشت ـ

: کرد و گفت يزیر ي خنده

...! گهیشما که د ـ

نتواند بهش زنگ بزند؟ یکه حت د؟یایقدر حال شهاب بد بود که به موسسه ن نیا. دیرا گز شیلب ها زالل

: زد گفت یکه پشت سر هم حرف م دهیش توجه به یب

.دهیکالسام رو کنسل کن ش ـ

»!کنم يازش پرستار دیبا. سرما خورده است. ستیحالش خوب ن. شهابم شیبروم پ دیبا«: دل گفت در

****

محکم خودش را . دیتپ یدلش م. شد یهمان زن تکرار م يهر بار صدا. گرفت یشهاب را م يپشت سر هم شماره . رفت یراه م یخانه عصب در

که  یشهاب. دلخور نشود و اعتمادش را به شهابش از دست ندهد. جا نکند یکرد قضاوت ب یم یسع. نگران بود. دیکوب یاش م نهیس يبه قفسه 

.شیآرزوها يمهر زده بود بر همه 

: دیپرس دیاو را د یکه کالفگ آرش

!شده؟ یچ ـ

کلمه را  کی نیکرد هم یفکر م. خواست فقط بفهمد حالش خوب است یم. افتاد شیجان لب ها با دندان به یعصب. باال انداخت يشانه ا زالل
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:آرش دوباره تکرار کرد. ردیگ یبشنود دل صاحب مرده اش آرام م

!چته زالل؟ ـ

: حوصله گفت یب

!خوبم ،یچیه ـ

. گفتن يمردد ماند برا. برگشت به آرش نگاه کرد. دیرسبه ذهنش  يهنوز دو قدم را برنداشته بود که فکر. را به آرش کرد و راه افتاد پشتش

.کرد يباز شیبا انگشت ها یکم. زالل اب دهانش را قورت داد. نگاهش کرد یرا تنگ کرد و سوال شیآرش چشم ها

: دیپرس آرش

؟یبگ يخوا یم يزیچ ـ

: گفت نانیمپر اط. دیرا فهم دشیآرش ترد. آره تکان داد يسرش را به نشانه . دست دست کرد زالل

!بگو ـ

: وقفه گفت یو تند و ب ایدلش را زد به در. گرفت ینفس زالل

!؟يدیشهاب رو م يآدرس خونه  ـ

زالل فکر . چپ باال رفته اش ياز همه ابرو شتریب. شد یصورت آرش خوانده م يتعجب از تک تک اعضا. داد رونیحبس شده اش را ب نفس

».مثل شهاب«: کرد

: ردپر بهت تکرار ک آرش

شهاب؟ يآدرس خونه  ـ

.هم فشرد و چند بار سر تکان داد يرا رو شیلب ها. انداخت نییسرش را پا زالل

؟یچ يبرا ـ

.سرما خورده. ستیحالش خوب ن ـ

خب؟ ـ

.گهید نیخب هم ـ

.ستیبه من که زنگ زد نگفت حالش خوب ن یول ـ

:پر تعجب گفت. سرش را باال آورد زالل

!به تو زنگ زد؟ ـ

.آره ـ

گفت؟ یچ ـ

.یتا ک ستیگفت معلوم ن. ادیگفت نم ـ

:طاقت گفت یب زالل
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حالش خوب بود؟ ـ

!چطور؟. نبود شهیمثل هم. بود باهام نیبد نبود فقط سرسنگ ـ

 کیود که نزدد یدارد م! دور یلیدو روز است دور شده است؛ خ دیالزم نبود بگو. دیبگو يزیالزم نبود فعال چ. دستپاچه لبش را گاز گرفت زالل

!شود یبازهم دارد دور م. رسد یست که نم يچند روز. رسد یشود به او، اما به او نم

!يطور نیهم ـ

: دیآرام و شمرده پرس. داد و موشکافانه به زالل نگاه کرد رونینفسش را کالفه ب آرش

!شده؟ يزیچ ـ

»شده؟«: فکر کرد زالل

»!ذارم ینم. ذارم بشه ینم. نشده«: گفت دلش

: گفت

.نه ـ

»!شناسم یمن تو رو بهتر از خودت م«: گفت یکه م ینگاه. تر نگاهش کرد قیبار آرش دق نیا

اجازه  نیکه به شهاب اعتماد دارم اما چن نیبا ا. ينگه دار يحد هیاز اولم بهت گفتم اما بهتره روابطت رو در . زالل رمیخوام جلوت رو بگ ینم ـ

 بهتتونم  ینم نیاز ا شتریکنه من ب يرسما تو رو خواستگار ومدهیکه ن یتا وقت. نذاشته شیکه پا پ یتا وقتحداقل . خونش يدم که بر ینم يا

.اجازه بدم

 شیرو یکه اسم یروابط نیاز ا. اما نگران است شان،یپا يجلو اندازدیخواهد سنگ ب یآرش نم دیفهم یم. کامال متوجه بود. تکان داد يسر زالل

روابط  نیدانست ا یکه شهاب اعتراف کرده بود و اعترافش را مهر کرده بود م یاز همان روز برف. دانست یکه از ته دل مو فقط زالل بود  ستین

کرد به دلش  یاما سع! حس کرد چقدر دلش تنگ است. خورد به آن طرف یطرف سر م نیته دلش از ا يزیچ... حاال ... است؛ اما  يجد قدرچ

که شهاب  نینه به ا. که شهاب به هرکس زنگ زده است اال او نینه به ا. نیریش ين لحظات خوب، به خاطره هابد راه ندهد و فکر کند به هما

!دینبا. کرد یفکر م دیها نبا نیبه ا! نــه. تواند با او حرف بزند یگفته است نم

****

.شد، نه در موسسه، نه در دانشگاه یند منه در خانه ب. زالل مثل مرغ سرکنده شده بود. از شهاب نبود يشد خبر یم يهفته ا دو

 یخودش برود پ يهم راحت برا تشیتواند دو روز قبل از خر یگفت بدبخت شهاب که نم یم. به ستوه آمده بود شیرفتار ها نیاز ا آرش

.يمجرد

 ،يکه به او گفته بود اصل کار یوقتاز همان . شهاب تمام شده يها یدانست خوش یم. نبود زهایچ نیدردش ا. انداخت ینگران شانه باال م زالل

 دیرس یبه عقلش نم. نفسش را کالفه فوت کرد. شاپ یدر آن کاف. که خواسته بود آشنا شوند ینه، نه، از قبل تر؛ همان وقت. عشق، عمر، تپش

.دانست هنوز هم به او اعتماد دارد یهر چه که بود م. خبر ول کند برود یب دیبا شهابچرا 
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از . انداخت یزالل نگران شانه باال م. یاز دست رفت يعاشق شد یگفت از وقت یم. آمده نییگفت شهاب خونش پا یم. دیخند یبه او م ترانه

که  یوقت. ابانیگاهش شده بود، وسط خ هیکه شهاب تک یاز همان وقت. فاتحه اش خوانده شده بود. نابود شده بود. او کم بود يدست رفتن برا

.شد یم وانهیف، داشت داوو! ؟یضح. آمده بود یضح

:گفت یکرد و م یبعد فکر م.  ستیتحفه که ن. قدر بال بال نزند نیگفت ا یم درسا

.نیخوبه هنوز ازدواج نکرد. یزن یطور براش پر پر م نیا شیدیدو روز ند! خوش به حال شهاب ـ

!زنطن يآن هم تحفه . تحفه است قایکرد دق یفکر م. انداخت ینگران شانه باال م زالل

انداخت و در دلش آبا و  یزالل نگران شانه باال م» !یتیصفا س«: گفت یم» !عشق و حال«: گفت یم» !ها يحور«: گفت یم. پراند یتکه م کاوه

!مردك خاله زنک. گرفت یاجدادش را به فحش م

.کاوه، از کوره در رفت يها یو تکه پران دیهم که حال خراب زالل را که د دهیش

پشت  شهینم لینبودنشون دل. که کسالت داشتن نیبه خاطر ا. گرفتن یزنگ زدن مرخص يسپهر يآقا ؟ياعتماد يآقا یچ یعنیحرفا  نیا ـ

؟یچ یعنیکردن ها  بتیغ نیا. دیکشور نیهنرمند ا. دیجامعه ا نیا يکرده  لیتحص. دهیکارها از شما بع نیا. دیسرشون حرف بزن

به  دهیش. حرف از جا بلند شد یکاوه که سرخ شده بود ب! ها حقش بود نیاز ا شتریب یلیخ یعنی. حقش بود. تیترور شخص نیکرد از ا فیک زالل

: زالل لبخند زد و دلگرمانه گفت ي دهیصورت رنگ پر يرو

!نگران نباش ـ

!انداخت یمطابق طبع خونسرد مآبانه اش شانه باال م اریاخت یزالل هنوز نگران بود و ب اما

****

نگاه . برداشت سشیخ يمتکا يسرش را از رو. حوصله و کم طاقت یب. حوصله بود یبود اما زالل ب دهیچیپ دیع يبو. اواسط اسفند. شنبه بود سه

و  ستیروز و ب جدهیحساب کرد ه. داد یساعت پنج بعد از ظهر را نشان م. لبش ينشست گوشه  یلبخند تلخ. کرد نهیبه خودش در آ یرمق یب

!بود دهیکه شهاب را د يبار نیگذشت از آخر یساعت م کی

 شیشهاب در پ ریتصو. اش فشرد نهیگردن بندش را به س. به خودش داد یقوت قلب. گرفت نهیرا از آ شیرو. بغضش گرفت. دیکش ریت دلش

؟ در نظر گرفته شیاست که شهاب برا يچه شکنجه ا نیشود؟ ا یاست که دارد متحمل م یچه عذاب نیدانست ا ینم. چشمش جان گرفت

.سوخت یکرد اما دلش همچنان م یالتهابش را کم م. خورد به صورتش یآب م راتقط. خودش را پرت کرد در حمام

 يرا رو تارشیگ يجعبه . دیهم درخود ند شیبه آرا یلیتما. دیحوصله لباس پوش یب. سرش بست يرا خشک کرده و نکرده باال شیموها

.ته پشت فرمان نشستنبس مهیرا ن شیها یکتان يبندها. دوشش انداخت

 ادی. روز اول افتاد ادی. کشان کشان سمت آسانسور رفت شیقدم ها. پارك کرد يتجار يطبقه  ستیمجتمع ب نگیدر پارک یرا به آرام نیماش

بود، همان  داده شنهادیآدم منفور، همان که محترمانه بهش پ نیحاال هم. و مغرور یچقدر از خودراض. چقدر در ذهنش منفور بود. شان ییآشنا

.آورد ینفسش را بند م. شیگلو خینشسته بود ب. کرد یدلش را تنگ م. در دلش دنشسته بو
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 شیآسانسور در چشمش نرود و چشمان قهوه ا يبسته  يدر فضا یآشغال انایکه اح دیرا گز شیچند بار لب ها. دیکش قیچند بار نفس عم زالل

.گوش داد میفقط به جان مر. را آبدار نکند

دارمیدوباره صبح شد من هنوز ب باز

دمید یتو رو خواب م دمیخواب یکاش م يا

دلم زده جوونه دونه به دونه يغم تو خوشه

همه غم نیدونه چه کنه با ا ینم دل

میمر نینازن يوا

میمر نینازن يوا

وقت درو دیرس ایب

نرو شمیاز پ یمن مال

میسر کارمون بر ایب

گندما رو میکن درو

».سوم يطبقه «: دیچیپ شیو خشک زن در گوش ها روح یب يصدا

نتوانست . شد یداشت تکرار م زیهمه چ. در را باز کرد يخانوم فرامرز. زنگ فشرد يدستش را رو. بار قورت داد نیآخر يدهانش را برا آب

 یدوباره ماسک ب. قیره نفس عمدوبا. کرد یرفت که با ذوق نگاهش م دهیبه سمت ش. سالم کرد. داشت یهزار جور دل مشغول. لبخند بزند

.و دوباره سالم یتفاوت

: پر ذوق گفت دهیش

!چشمت روشن ـ

».چشمم روشن«: در دلش تکرار کرد زالل

!و دو ساعت ستیروز و ب جدهیه. فکر کرد. شش و ربع بود. را نگاه کرد ساعت

»!روشن چشمم«

: گفت يو با لحن بد یهم عصبان یحوصله، کم یب. را گرفت شیرو

.حوصله ندارم اصـــــال، ولم کن دهیش ـ

.بلند شود شیخود و با خود صدا یبدهد و ب ریهم شده گ یالک يزیخواست به چ یبود که از صبح که بلند شده بود دلش م ییآن روزها از

: گفت رانهیبدون آن که ناراحت شود مچ گ دهیش

دلت تنگ شده؟ ـ

 شیهم برا یمگر دل ،يخبر یروز ب جدهیو ه ریبه غ يسر باال، زنگ زدن ها يشود؟ جواب ها هم مانده است که تنگ یفکر کرد مگر دل زالل
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و  دیشن یرا حتما م شیصدا دشید یچند وقت اگر نم نیا. زد یشهاب پر پر م دنید يبرا. دیتوانست دروغ بگو یگذاشت؟ اما به خودش نم یم

. گرفت یآرام م اشدل صاحب مرده 

: اشاره کرد و گفت يبه در کالس آخر. دیپاش يزالل لبخند يو درهم رفته مغموم  ي افهیبه ق دهیش

!اومده ـ

!شد اومده، اومده، اومده یمدام تکرار م. کند یتوانست حالج یذهنش نم. دهیشد به دهان ش رهیخ. را تنگ کرد شیچشم ها زالل

.روشن شد يدیما يجرقه  ،ياش فسفرها را سوزاندند و کم کم نور يخاکستر يکم سلول ها کم

:دیچه خبر است پرس نشانیخبر ندارند ب هیتوجه به آن که بق یو ب جانیبا ه. آمد یداشت به لبخند کش م شیها لب

؟یگیراست م! شهاب اومده؟ ـ

.کرد دییمتعجب تا دهیش

.متوقفش کرد دهیبلند خودش را به پشت در کالس رساند که ش ییبا گام ها اریاخت یب زالل

!ها شیدیانگار تا حاال ند یکن یم نیکالس داره؟ همچ ؟يریکجا م ـ

را در  دهیش يصدا شیتلق تلوق مفصل ها. مبل نگه داشته بود يخودش را به زور رو. دیکوب یمحکم م نهیدلش در س. طاقت نداشت گرید زالل

.آورد

؟یکن یم يطور نیالن اا ،يبود يو نامزد باز یقدر مخالف عشق و عاشق نیخوبه تو ا. زالل تو رو خدا بس کن ـ

: دیپرس. باال انداخت يو شانه ا دیغازش بلند خند هیصد من  يها هیبه گور خودش و آن فرض زالل

تابلوئه؟ یلیخ ـ

.ناجور ـ

شهاب  .همه بدونن مال منه. بذار همه بدونن دوسش دارم. نه خالف شرعه، نه عرف. بدونن ایدن يبذار همه «: فکر کرد. شانه باال انداخت زالل

»!منه

طاقت رو کرد  یب. شمرد یمانده تا تمام شدن کالس شهاب را م يها هیثان. بود قهیو چهار دق ستیو ب شیش. بار به ساعت نگاه کرد نیصدم يبرا

.دهیبه ش

از ساعت چند کالسش شروع شده؟ ـ

!آخرشه گهید. شیاز ش ـ

خواد با من حرف بزنه؟ چرا دلش برام تنگ نشده؟  یچرا نم اد؟یفت داره مچرا به من زنگ نزد؟ چرا نگ. ها به سمتش هجوم آوردند ینگران

!چـــــرا؟

به  ده،یچیتوجه به درد پ یب. دیکش ریکه گردنش رگ به رگ شد و ت عیآن قدر سر. باز شدن در کالس که آمد زالل سرش را چرخاند يصدا

. شد هریبود خ ستادهیدر درگاه کالس ا یقامت شهاب که پشت سر خانم جوان

با ! درآمده شیآب رفته و ته ر يعضله ها ،یدست مشک کیلباس . نگاه کرد شیبا لذت به سر و پا. ها را کنار زد ینگران يهمه  دنشید دوباره
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 او که عاشق. بود یزاللِ عاشق کاف يبرا دشید یکه دوباره م نیکه آمده بود، هم نیهم. زالل مهم نبود يفرق داشت، اما برا یشگیشهاب هم

.ها دل بکند یراحت نیها دل نداده بود که به هم یراحت نیاو که به هم. اش نشده بود غهیو عضله و صورت سه ت کلیه

.خشک و دور شهاب به خودش آمد يصدا با

!سالم ـ

زالل مات و . رفت یتوجه به سمت در خروج ياعتنا و بدون ذره ا یآمد جواب سالم کوتاه و سرد شهاب را بدهد که شهاب ب. شد قیعم لبخندش

.داد یمغزش پشت سر هم آالرم م. به تنش انداخت يکالمش لرز يسرد. خشک شده به در کالس مانده بود

 »؟یناراحت یاز چ«: بپرسد» شده؟ یچ«: بپرسد. شهابش شیبرود پ دیحس کرد با. افتاده یحس کرد اتفاق. ختیدلش ر دیدر را که شن يصدا

: تند گفت دهیتوجه به نگاه متعجب ش یب. دیپرس یم دیرا با زهایچ یلیخ »؟يدوست دار یغذا چ«: بپرسد

.دهیکالسام رو کنسل کن ش ـ

: گفت دهیرفت که ش یحالت دو به سمت در م با

.یبگ انیپو يبه آقا دیبا. شهینم ـ

: تکان داد و گفت یتوجه دست یب زالل

!گمیخودم م ـ

. آسانسور انداخت يطبقه  يبه شماره  ینگاه. فشرد یآسانسور بسته را م يحرص دکمه هابا عجله و . دیآسانسور دو يبه جلو. را بست در

. بود نگیآسانسور در پارک

با او حرف بزند؟ يآن که بخواهد لحظه ا یرفت ب یداشت م شهابش

.گرفت شیپله را در پ راه

. به سمت صدا رفت دیایآن که تحمل کند نفسش جا ب یزالل ب. دیچیپ نگیپارک يدر فضا ینیماش ریدزدگ يصدا. داد رونیلرزانش را ب يها نفس

آن شانه . را نداشت شهیهم يآن استوار. بود دهیخم شیشانه ها. بهش انداخت ینگاه. است نیماش ي رهیدستگ يکه دستش به رو دیشهاب را د

.گاهش شده بود هیروز تک کیکه  ودکه نب ییها

.ناله مانند و پر درد. زد شیصدا

!ــابشهــــ ـ

شهاب . اواسط اسفند از شنل بافتش عبور کرد بیو غر بیعج یسوز زمستان. دیاش را شن یبازدم عصب يو صدا دیدستش را د ستادنیحرکت ا از

:شده اش شمرده شمرده و با حرص گفت دیکل يدندان ها نیاز ب. برگشت نهیبا طمان

!يفقـــط، سپهر. يسپهر ـ

: دیتنگ شده اش پرس يچشم ها. دیچیپ شتریشنلش را دور خودش ب. ب دهانش را به زور قورت دادآ. اعتماد نکرد شیبه گوش ها زالل

»!؟یچــــ«

: دیغر شهاب
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!انیواضح گفتم خانوم پو ـ

: لب گفت ریز و

!خانوم فیح ـ

!دیطور بگو نیخدا مهربانش ا ي شهیشد شهاب هم یباورش نم. در بهت بود زالل

حرف  نیا یچ یعنی ؟یزن یحرف م يطور دار نیحاال هم ا ،یرفت یکجا گذاشت ستیروز معلوم ن ستیب ؟یگیم يدار یمعلوم هست چ! شهاب ـ

شده؟ یها؟ چ

:دیشهاب را شن ریپر تحق يصدا. قدم ناخوداگاه عقب گذاشت کیزالل . قدم جلو آمد کی. زد يپوزخند صدادار شهاب

!کنه ؟ یم تتیاذ نیخر نشدم؟ ا شهیمثل هم يناراحت شد آ

 ینم. داست یحرف ها را نم نیا لیبود و بدتر از آن دل دهیکه تا به حال نشن دیشن یم ییحرف ها. زالل نفسش بند آمد. رو به جلو گذاشت یقدم

.دیترس یشهاب م نیاز ا. شناخت یشهاب را نم نیا. چند قدم به عقب برداشت. کند هیاست را توج دهیکه به صورت شهاب دو یتوانست خشم

!عذاب وجدان یسرخر، ب یراحت، ب. که بد نگذشته نه؟ خوب بود به تو ـ

: پر حرصش گفت يخنده  انیم. پر صدا زد يا قهقهه

گم عذاب وجدان، خنده داره، نه؟ یم ـ

!ادیداد، شد فر یآرامش شد داد، شد ب شهیهم يصدا. باال رفت شیصدا

ست؟یخنده داره؟ ن يریکه تو عذاب وجدان بگ نیا ـ

قدم . دانست کجا جا گذاشته یکه به عنوان مردش انتخابش کرده بود نم یاعتمادش را به کس. دیترس یفقط م. دیترس یکامل م يخبریدر ب زالل

:دینال. شد زیتحملش لبر. را حس کرد نگیوسط پارک یمانیستون س یسفت. به عقب برداشت ییها

!شهـــــــاب ـ

به خون نشسته  يچشم ها. زالل را کوباند به ستون. را برداشت نشانیب یفاصله چند قدمزده  رونیب یسرخ شده و رگ گردن یبا صورت شهاب

!سرگردان زالل ياش را دوخت به مردمک ها

:دیغر

!فقط خفه شو. خفه شو ـ

.دیدو رونیچشمش ب ياجازه از گوشه  یب یاشک يقلب زالل در دهانش آمده بود و قطره . زالل بود يتنه اش رو مین تمام

: دیکش ادیکه زالل داشت فر یتوجه به ترس یرحمانه و ب یب شهاب

که منو به  ییچقدر؟ از تو. چقدر ازت متنفرم. ادیکردم چقدر ازت بدم م یکه نبودم داشتم فکر م یوقت نیتمام ا. خوره یحالم ازت به هم م ـ

!یگرفت يباز

که به بدن زالل  يتوجه به لرز یشهاب پشت سر هم ب. زند یمزمان نداشت که بفهمد شهاب از چه دارد حرف . نداشت لیفرصت تحل زالل

.دیغر ینشسته بود م
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که  یبا دختر رابطه داشتم اما هرک. نکردم يکار فیدوست دختر داشتم، اما کث. نبودم دست از پا خطا نکنم غمبرمیپسر پ. من خوب نبودم ـ

بهت . يتو فرق دار ،یتو خوب ،یکه فکردم تو پاک یمن. یگرفت يو من رو به بازت... اما تو . یکس ينکردم برا یو رو کش ریخواست با من باشه، ز

...اما . غلط نبود. گفتم عاشقت شدم. دروغ نگفتم. دوست دارم تمگف

 یکه حت نیقدر آمده بود پاب نیکه ا ییپر درد، پر آه، با صدا. کند تا حرفش را ادامه بدهد یداشت جان م. شد یم نییاش باال و پا نهیس ي قفسه

:گفت د،یشن یخودش هم نم

!ییدونستم تو خراب تر از اونا یاما نم ـ

. شد یدهنش باز م. را درونش حس کرد يزیشکستن چ. داد یاش را از دست م یاتیح میعال کیبه  کیو  امدینفس زالل باال ن. ستادیا زمان

از  يدنبال رد. سرخ شهاب يکرد و فقط زل زده بود در چشم ها یرا رد و بدل نم یینشسته در حنجره اش هوا یبغض. آمد ینم رونیب یصوت

.بود و غم تیسراسر جد. سراسر خشم بود و غضب! کرد ینم دایرا پ يزیچ. از سر به سر گذاشتن يرد. یشوخ

.دیشن یشهاب را انگار از ته چاه م يادهایفر. دیشن یشهاب را انگار از دور م يحرف ها. به جانش افتاد یآتش. اش سوخت نهیس

بدم طرف چکاره  صیتونم تشخ یبرخورد، م هینگاه،  هیکه با  یمن. یمنو خام کن یتونست. محشر بود. يکرد يباز یدختر خوب رو عال هینقش  ـ

م، کردم بهت عالقه دار یکه فکر م يبه اندازه ا. يداد میباز! من يبرا یفیچقدر ح. یچقدر پاک. یکه فکر کنم چقدر خوب يکرد يکار! آخ. است

.يکرد يطور نیا یلعنت ينکرده بود که تو يبا احساس من باز یکس. نکرده بود يبا من باز یکس. شتریب دمیاالن ازت متنفرم، شا

 یاز ذهن شهاب م يهنوز هم گوشه ا. کلمه بفهمد کیشهاب، بلکه  يزد در نگاه قرمز شده  یمظلومانه دست و پا م. هنوز هم در شوك بود زالل

.زد یاز حرص نفس نفس م. مشتش را به ستون کنار زالل فرود آورد یعصبان. است دهیآن شب اشتباه دگذشت که نکند 

همه کمبود محبت  نیا. یخنده و شوخ شهیخوب، هم نیخوب، ماش يلباسا ؟يکم دار یمگه چ ؟یکن یکارا رو م نیفقط موندم چــــــرا؟ چرا ا ـ

؟يدار

.بغض داشت شیصدا

!؟یزن یطور دور م نیدوست داره رو ا گهیرو که صادقانه بهت م یه کسک يهمه عقده دار نیا ـ

همان . الجانش تحمل وزنش را نداشت يپاها. شل شد شیپاها. زد یم يصورتش به کبود. زالل نفس کم آورده بود. را با تاسف تکان داد سرش

!شهاب را يطور که قلبش تحمل حرف ها

.خواست زالل آن را از حفظ کند یانگار که م. ردک یوار زمزمه م یهج. عقب رفت یقدم شهاب

زالل  گهید. یستیکس ن چیه گهید. یستیمن ن یتو زندگ یکس گهید. منو يها تیفراموش کن خر. بوده رو یفراموش کن هر چ. تموم شد گهید ـ

!یستیِ من ن

!گذارد یرا کجا م شیدانست پا یکه نم یحال گذشت درحال یرمق و ب یکنارش ب از

طور من رو متهم  نیا یچ يصبر کن بگو برا. یصبر کن لعنت«: دیخواست زبانش در دهانش بچرخد و بگو یدلش م. دید یدور شدنش را م زالل

»!؟یبیبه نانج یکن یم

.کرده بود رانیاش را و یصوت يکه بغض، تارها فیح. آمده بود ایکه انگار مادر زاد، الل به دن فیح
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!رود؟ یچرا دارد م دیفهم یکرد و نم یروان، به رفتن شهاب نگاه م ییلرزان و اشک ها ینبا تن و بد ران،یو و سرخورده

غرورش با رفتن شهاب بر باد رفته  يبود و ذره ها ختهیر شیدلش روبرو يخرده ها. افتاده بود نگیپارک یمانیسرد و س نیزم يرو یساعت مین

تا شده اش شده اش را  يپاها یبه سخت. ندیترك زار و نزار شکسته قلب را نبدخ یکه کس. ندشینب یپشت ستون که کس دیخودش را کش. بود

.نیشکشاند سمت ما

 يزیچ. دیکش یدر وجودش شعله م يزیچ. در دلش قیعم یدر گوشش و سوزش شیپژواك حرف ها. بود شیچشم ها يشهاب جلو ریتصو

. گاز فشرد يرا رو شیپا. کرد یشهاب را پژواك م يصدا شتریلحظه بو سرد که هر  یمانیس نگیبه فرار از آن پارک ز،یبه گر یلیمانند تما

.شد دهاز جا کن يبد يبا صدا نیماش

. آتش داشت. در باد بود شانیپر شیموها. هنوز داغ بود. دیلرز یم. در جان زخم خورده اش دیچیپ یم یسوز اسفند ماه. نییرا داد پا شهیش

.دیشن یرا م شیبه هم خوردن دندان ها يصدا. چشمان معصومش را پوشانده بود یاشک يپرده  .اش را بند آورده بود یتنفس يراه ها يزیچ

».يکرد يباز یدختر خوب رو عال هی نقش«

.بلند شد د،یکدامشان را هم نشن کیکه  ییبوق اعتراض و فحش ها يصدا. کنارش سبقت گرفت شیو ش ستیدو از

»!من يبرا یفیچقدر ح ،یچقدر پاک ،یکه فکر کنم چقدر خوب يکرد يکار«

سبز  یتک رقم يشماره ها. دیشن یممتد را انگار نم يبوق ها يصدا. دیچیپ يترمز شین چیه یرا ب ابانیخ چیپ. شد شتریپدال گاز ب يرو فشار

و  جیگ. ستادیجلوتر امتر  کی. با تمام توان ترمز گرفت. دیاما نرس. رد شدن، سرعت را باال برد دیبه ام. رنگ چراغ راهنما به او چشمک زدند

 یدنیبار يکرد برا یم يقرار یب شیچشم ها. فرمان گذاشت يسرش را رو. ندیبب بینبود که آس یخلوت بود و کس. اطرافش را نگاه کرد گمن

: دیکش یم ادیچشمانش و فر ينشست جلو یآمد و م یم رونیب اهایکه از رو. گرفت یم تیرنگ واقع رینا به هنگام، که هر لحظه تصاو نیچن نیا

»!ــــنیبب. يخواب نبود نیبب. انگ زد بهت. پست زد نیبب. ــــقــــتهیحق نیبب«

. دید يکنار نیپسر را از ماش يسرش را که بلند کرد، دست دراز شده . را احساس کرد نیماش ي شهیرا به ش يزیچ کیتمیبرخورد ر يصدا

.در هم رفت شیمشمئز شد و اخم ها. شیهالب  يرو يخورد و لبخند یپسر وول م يدست ها يتو يکاغذ

خانوم؟ یخواب: پسر

.کابوس تمام شود نیشود و ا داریشد ب یکاش م. بار آرزو کرد کاش خواب باشد نیهزارم يبرا زالل

.کارتمو، دستم افتاد ریبگ ـ

.گرید يزالل به سمت پسر بود اما حواسش جا نیخشمگ نگاه

»! ییدونستم تو خراب تر از اونا ینم اما«

.انیدر م کی شیدر هم شد و نفس ها شیها اخم

که هر چه عشق داشتم به تو  یکردم با تو بود؟ من طنتیکه هر چه ش یمن! مــــن؟! وجدان شدم؟ یمن ب! من، زاللت، خراب شدم؟! شهاب نیبب

 بیآن وقت من بد شدم؟ من نانج ؟يفت کارما بود نه هوس بود و کثا نیکه حاضرم به تمام مقدسات عالم قسم بخورم که هر چه ب یمن! بود؟

!خــــراب شدم؟ ــنشدم؟ مــــ
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از او مانده بود که  يفقط کالبد. گرید يایرفته بود به دن. نبود ایدن نیکه اصال در ا. دینشن زیچ چیاما ه دیپسر را د يلب ها و اصرارها تکان

.بودندکرده بودند و زنده زنده دفنش کرده  یچشمانش سالخ شیروحش را پ

و زمان  نیتوجه به زم یب. دنده را زد دو. زده بود خیسرد و  شیسوخت اما دست ها یم. بود یدرونش کوره روشن م. در گلو شکست بغضش

جسمش  دیپس چرا جسمش آن جا بود؟ با! مگر نمرده بود ؟. کجـــا را دارد که برسد. خواهد برسد یآن که بداند به کجا م یب. گازش را گرفت

بار هم  نیاول! آخ. به بهشت زهرا یمنته. رفت یبه بهشت زهرا را م یاتوبان منته. دنده را زد سه. رفت بهشت زهرا یم دیبا. کرد یدفن م را هم

 یم شیگونه ها ياشک ها با سرعت رو. در ذوقش زد یخال یصندل. کنارش را نگاه کرد یصندل. رفتند یراه را م نیکه کنار او نشسته بود هم

را داده بود به  شینشسته بود کنار شهاب، دست ها یدرماندگ نیدر ع ،یکس یب نیآن روز که در ع ن،یریآن روز ش. چهار دده را زدن. ختیر

پر بود از  ت،یپر بود از امن نیکرد و سراسر ماش ینم شیلحظه هم رها کیکه  ییبه دست ها. گاهش هیتک يبه دست ها. شهاب يدست ها

 یچه کس! شد؟ یاش م یحام یچه کس ست،یشد؟ حاال که شهاب ن یآمد پناهش م یم یحاال چه کس. زهاد آن روآخ که چقدر دور بو. آرامش

 چیکه ه! شد یاو نم چکسیآخ که ه. بود سیصورتش خ. دیکوب یاش م نهیس يدلش در قفس ! شهاب را داشت؟ تیبزرگ و پر امن يدست ها

به ظاهر  یمدتـــ يبرا. بود و نـــــور دهیگرما بخش. دلش ظهور کرده بود مانه در آسک یشهاب. بود يکه او شهاب سپهر. شد یکس شهاب او نم

.دیرس یکرد به او نم یآسمان ها پنهان شده بود که هر چه زالل دستش را دراز م نیدر دل نهفته تر. شده بود دیکوتاه و بعد نا پد

.شد یخنــــک نم. به سلول سلول بدنش دیچیپ یسرد مباد . شد یدندانش آمد اما آرام نم ریخون ز يشور. دیرا گز لبش

»!؟یزن یطور دور م نیدوست داره رو ا گهیرو که صادقانه بهت م یکه کس يهمه عقده دار نیا«

 یمحبت، کمبود محبت، به او نم يعقده ... نخواستش اما  یکس. طالق بود يبچه . پدر و مادر نداشت. را پر کرد نیماش يهقش تمام فضا هق

.نگذاشته بود يمامان پر. آرش نگذاشته بود که به او بچسبد. دیسبچ

»!متنفرم ازت«

شد؟عقربه  یمجازات م دیبا نطوریکرده بود که ا یچه خبط د؟یکش یعذاب م دیطور با نیکرده بود که ا یآخر چرا؟ چه گناه. چنگ شد قلبش

... ستیصد، صد و ده، صد و ب. رفتند یسرعت سنج باال م يها

. در بدن نداشت که مبارزه کند یرمق گرید. شد یدور فرمان سفت نم شیدست ها. کرده بودند دایپ يابد یبه بسته شدن لیمتورمش م ياه پلک

چشم  يا هیثان ،یکشمکش و جدال درون نیدر ا. را ازش گرفته بود دیاشک ها د. دید یرا در هاله م زیهمه چ. پدال گاز کمتر شد يفشار رو

 یآخ که به شهاب او نم. هنرمند و لبخند منحصر بفردش يرز قرمز و آن دست ها يگل ها دش،یسپ راهنیشهاب، با پ ریصوت. شدبسته  شیها

...که شهاب او . یبود و مهربان یبود خوب دهیکه هر چه از او د. آمد نامهربان باشد

. افتاده است یچه اتفاق دیفهم ینم. که به سرش خورد يا که به آن وارد شده بود را حس کرد و بعد ضربه يدیو تکان شد نیبرخورد ماش يصدا

از  یاما درك درست دیشن یآسفالت را م يرو نیشدن ماش دهیکش يصدا. که داشت، ترمز گرفت یفقط با تمام قدرت. باز شد شیچشم ها

همه . افتاده است یچه اتفاق ندیببرا گرداند تا  شیچشم ها. دیچیدر سرش پ يدرد. اش حس کرد یشانیپ يخون را رو یمگر. نداشت تیموقع

زده بود . و جلو رفت نیداد به ماش هیتک. جان در بدن نداشت. اش یشانیپ يرو گرشیدست د. رفت نیماش ي رهیدستش به دستگ. تار بود زیچ

توانست  ینم گرید. بود لیآن روز تکم يبرا تشیظرف گرید. دیچیدر بدنش پ یضعف. که کنارش ترمز کرد دید ار ینیماش. به جدول کنار اتوبان
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: دیرا شن يدور يصداها. خم شد شیزانوها. تحمل کند

!شده؟ خــــــانوم يخانوم؟ حالتون خوبه؟ طور ـ

 نیسنگ يبعد از چند لحظه پلک ها. در ابهام بود زیهمه چ. مه گرفته بود زیهمه چ. را باز نگه دارد شیکرد چشم ها یکه داشت سع یتمام توان با

!مطلق فرو رفت یاهیدر س زیبدنش احساس کرد و همه چ ریآسفالت را ز يسرد. هم افتاد يوو متورمش ر

 یکیعادت کرد به تار يفلورسنت چشم ها يها ینور مهتاب. شده اش را به زور باز کرد نیسنگ يپلک ها. دیشن یرا از دور و برش م ییصداها

در  يزیچ. کرد یپوش افتاد که با لبخند نگاهش م دیسف يبه مرد شیچشم ها. دعادت کنن شیچند بار پلک زد تا مردمک ها. کرد تیاش را اذ

اشک پشت . بغضش گرفت. انگار شهاب مال گذشته بود. گذشته شده بود شیفعل ها! آمد یبه شهاب م دیکه چقدر سف نیا. شد یذهنش تداع

: که ناخوداگاه گفت دیچیدر سرش پ يدرد. خورد یوول م شیپلک ها

!آخ ـ

: دیدکتر به گوشش رس يصدا

؟يشد داریب ـ

: ناله مانند گفت زالل

!کنه یسرم درد م ـ

: زد و دلگرمانه گفت يلبخند دکتر

.ساده است یشکستگ هی. ستین يزیچ ـ

.اما من درد دارم ـ

!بهت مسکن بزنن گمیم ـ

: دیپرس. دیبه ذهنش نرس يزیچ. چه خبر است دیایب ادشیکرد  یسرش را تکان داد و سع زالل

!شده؟ یچ ـ

: با تعجب نگاهش کرد و گفت دکتر

!اد؟ینم ادتی ـ

دونم چرا؟ یاما نم. شهیسرم رفت تو ش ادمهیفقط  ـ

:باال انداخت و گفت ییتک ابرو دکتر

!کنار اتوبان يبه جدول ها يزد ـ

 شینه، شهاب دعوا. آمد دعوا کردند ادشی. شهاب یاز صورت عصبان نگ،یاز شهاب و پارک. آمد ادشی. شده یچ دیایب ادشیکرد  یسع زالل

ناخوداگاهش  ریضم. آمد شهاب چه گفته ینم ادشیاما زالل . انگار نبود که ناراحت شده بود یخوب يحرف ها. زد ییحرف ها کیآره؟ . کرد

موقع  کی. بد نشود موقع کیگاهش، شهاب مردش،  هیخوبش، شهاب تک شهیکه شهاب هم! آگاهانه یفراموش. داده بود یدستور به فراموش

.چشمش يموقع نشکند جلو کی. خراب نشود
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: سوزاندش یم یجمله که حساب کی. بود ادشیجمله  کیفقط . دیکش ریسرش ت. داد رونیرا ب قشیعم نفس

»!یستیکس ن چیه گهید «

...حاال . یچیحاال شده بود ه! کس چیحاال شده بود ه. عشق بود، عمر بود، تپش قلب بود قبال

.دیکش رونشیبدتر از زهر ب يها یدکتر از آن تلخ يصدا. فشرد یرا م شیلوگ بغض

م؟یبهش زنگ بزن يرو دار یکس يشماره  ـ

...!اما . یستین چکسیاما گفت ه. نفر که همه کسش باشد، اما پسش زد کی. ایدن نینفر را داشت در ا کی ؟یکس

.گفت برگرداند یرا م تشیرا از دکتر که وضع شیآرش را گفت و رو ي شماره

.فرو رفتند مارستانیب دیسف يدر تار و پود مالفه ها. سر خوردند دشیسف يگونه ها ياز رو. ختندیر نییپا شیپلک ها ریاز ز شیها اشک

نه اش شا يرو یدست مردانه و نگران. بشمرد هیبه ثان هیچشم انتظار نبود که زمان را ثان گرید. دیدر را شن يدانست چقدر گذشته که صدا ینم

.آرش سکوت اتاق را شکست يصدا. قرار گرفت

شده؟ یچ زمیزالل، عز ـ

!پشت و پناهش، خانواده اش، تنها کسش ش،یآرش، عمو. دینگران آرش را د ي افهیق. برگشت به آن سمت. بسته اش را گشود يها چشم

. گرفت نهیسرش را در س. خراب زالل بغلش کردآرش متعجب از حال . خود را در آغوش امن و پر آرامشش رها کرد. ختندیر شیها اشک

همان شب هم . نبود يمشکل حاد! نیفقط هم. هیساده و چند تا بخ یشکستگ کیدکترش گفته بود . زد یسرش م يپدرانه رو ییبوسه ها

توانست باشد؟ یترس از تصادف نم کی يبرا بشیب و غریحال عج نیشد، اما ا یمرخص م

!دل پردرد زالل نیا ينبود برا يا بهانه. هم که آمده بود شهاب

 دیبا. کرد یآرامش م دیبا. زند؟ اما وقتش نبود یطور مظلومانه زار م نیدختر با خودش چه کرده که ا نیخواست بپرسد که ا یم. شد نگرانش

.کند یرا در آن خال شیهست که اشک ها يا نهیکرد که س یمطمئنش م

 يغصه  يهمه  دیترس یم. کرد یآرش نگاه نم يزالل به چشم ها. تخت برش گرداند يکرد آرام رو یکه زالل خودش را خال قهیاز چند دق بعد

.دلش را لو بدهد

: گرفته اش گفت يهمان صدا با

!م؟یجا بر نیاز ا شهیم ـ

: کرد و گفت یتصنع یاخم آرش

!میر یمطمئن شم حالت خوبه، دکترت مرخصت کنه، بعدش م. ادیهات ب یت یس يجوا دیبا. رینخ ـ

: به دستش داد و گفت یآرش دستمال. هم فشرد و سر تکان داد يرا رو شیلب ها زالل

؟يکه تند نر يمگه تو به من قول نداده بود ـ

: لب گفت ریشرمنده و ز زالل

.دیببخش ـ
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تم؟خیر یتو سرم م یشد من چه خاک یم تینکرده طور ياگه خدا یکه تو داشت یبا اون سرعت. يشانس آورد یلیخ ـ

: لب زد دانهیکامال ناام زالل

!از دستم يشد یراحت م ـ

اش خوب نبود خودش را خوب نشان بدهد، همان  یاگر زندگ یکرد حت یم یخدا شاد و شنگول، همان که سع ي شهیزالل هم. شوکه شد آرش

!زد یها عاشق شده بود، حرف از مرگ و راحت شدن م یکه تازگ

.باال رفت شیصدا

؟يدیفهم. يحرف رو زد نیبود ا آخرت يدفعه  ـ

.که نگرانش باشد یکس. او باشد يکه برا یکس. بود که دوستش داشته باشد یهنوز کس. زالل لبخند زد يتکه تکه  دل

آمد نازش را بکشد؟ یم شش؟یآمد پ یشد؟ م یکرد؟ نگرانش م یچه کار م دیشن یکرد اگر شهاب م فکر

.اش را امضا کند یمرخص يتخت نشست تا دکتر برگه  يحرکت گوشه  یمسکوت و ب. داد رونیصدا ب یرا ب نفسش

پر رفت و  يها ابانیزل زده بود به خ. رفت یشده اش به دلش م یچیسرما از سر باند پ. آرش نیسرد ماش ي شهیرا چسبانده بود به ش سرش

کرده  دایکردن پ یخوش يبرا يا زهیکرد امسال که انگ یمقبال فکر . بودند دیخر يها سهیطرف و آن طرف با ک نیکه ا یبه مردم. دیع يآمد برا

که هر . بر او حرام شده بود دنیاما انگار شاد بودن، از ته دل خند. کند يشاد. شاد شود. دیخر دیع يبه همرا شهاب برود برا تواند یاست، م

.برد یم نیاش را از ب يدواریتمام ام يا هیمجهول الهو لیکرد دل یم دایپ يدیوقت ام

: دیپرس. شد شیدلش ر دیکه سکوت زالل را د آرش

شده؟ يطور! زالل ـ

شده بود؟ پس  یپس چرا شهاب از دستش عصبان! شده بود؟ يپس چرا طور. شود يآمد به خودش قول داده بود که نگذارد طور ادشی زالل

!کس؟ چیه دیبکشد که شهاب به او بگو ییچرا گذاشته بود کار به جا

. شده است يدانست حتما طور یم. شناخت یحالت ها را م رییتغ نیآرش ا. است زتریغم انگ هیز همان ها که از گرا. زد یتلخ لبخند

؟يدیشهاب رو د ـ

.و از چشم آرش دور نماند ختیر نییچشمش پا ياز گوشه  یاشک سمج يقطره . لبش را به شدت گاز گرفت زالل

افتاده؟ یتو و شهاب اتفاق نیب ـ

دانست  یم. طاقت یشده بود و ب یآرش عصب. گرفتند یسبقت م گریکدیفرود آمدن از  يکه برا ییهم سکوت بود و اشک ها زالل باز جواب

.چقدر دل نازك است. زاللش چقدر حساس است

!بهت گفته؟ يزیشهاب چ ـ

.صورتش قرمز شده بود. آمدند یم نییزالل درشت درشت پا يها اشک

.باال رفت شیدرهم شد و صدا شیاخم ها. رو کرد سمت زالل شیرفتارها يکنترل رو یب .ترمز يرو دیکوب ابانیوسط خ آرش

بهت گفته؟ یچ ـ
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: دیهم فشرد و به زور نال يرا رو شیلب ها زالل

!یچیه ـ

!؟یچیه يبرا ؟يخودت رو به کشتن بد یخواست یم يروند یبا اون سرعت م یچیه يبرا ؟یکن یم هیطور گر نیا یچیه يبرا ـ

: التماس وار گفت شیهق هق ها نیب زالل

!آرش ـ

هر چقدر خودش با . حاال هر چقدر زالل، شهاب را دوست داشته باشد. جگر گوشه اش ببندد يدردها يرا رو شیتوانست چشم ها ینم آرش

بود چطور  دهیروز د جدهیه نیدر ا. ندیطور غصه خوردن زالل را بب نیتوانست ا ینم. هر چقدر به شهاب اعتماد داشته باشد. باشد قیشهاب رف

که شهاب آمده بود، به  ییحاال! نکند؛ اما حاال یو دخالت دینگو يزیدندان سر جگر گذاشته بود که چ یشود و ه یذره ذره آب م یزالل از دلتنگ

.فوق توان تحمل کردنش بود گرید نیا. هم افزوده بود شیزالل، به درد ها يها یدلتنگ يکه مرهم شود رو نیا يجا

بهت گفته؟ یکار کرده؟ چ یچ ـ

: گفت یپشت سر هم م زالل

!یچیه. یچیه. یچیه ـ

هر کس  ایخواد شهاب باشه  یحاال م. روز بندازه نیدم تو رو به ا یاجازه نم يبشر یبن چیبه ه. تا االن کوتاه اومدم به خاطر دل تو بوده زالل ـ

.يا گهید

. کرد یها را حل م زیچ يخودش همه . زد به شهاب یخودش زنگ م. انداخت یبا شهاب در م آرش را دینبا. آتش آرش تند بود. دیترس زالل

 یچرا شهاب نم دیفهم یم دیگرفت و با یرا م شیجلو دیبا. کرد یآرش را آرام م دیفعال با. داد یروابط خراب شده را سر و سامان م نیخودش ا

.خواهدش

.قسم بخور جون من رو. نداشت باش يجون زالل با شهاب کار. کنم یم حلش مخود. کنم یخواهش م. یکن يخوام کار یآرش نم ـ

چشمت  يباال دیبهش بگو یداد کس یباشد که اجازه نم یهمان زالل نیشد ا یباورش نم. ملتمس زالل يشد در چشم ها رهیبهت زده خ آرش

بود که جان خودش را قسم بخورد؟ زیزقدر شهاب ع نیکرد؟ ا یشهاب داشت خودش را کوچک م يقدر برا نیحاال ا. ابروست

.کرد یخودش را کنترل م یبه سخت. فرمان گذاشت يخورده سرش را رو سر

بهت گفته؟ یچ ـ

شور شده  يته گلو. شدند یکه دست هم را گرفته بودند و سوار اتوبوس م یبه زوج. به آسمان سرخ رنگ آماده بارش. رونیشد به ب رهیخ زالل

.اش سوخت

!یچیه ـ

: گفت. استارت زد. به زالل انداخت ينگاه متاسف و دلخور. فرمان برداشت يسرش را از رو آرش

!من احمقم؟ يچرا فکر کرد ـ

...نه باور  ـ
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.وسط حرفش دیپر آرش

زنن که  یبه من زنگ م مارستانیبعدش از ب. همه روز اومده نیدنبال شهاب که بعد از ا يراه افتاد يکالسات رو کنسل کرد گهیم یسییر ـ

 نیا يبه جا یهمه روز که از شهاب خبر نداشت نیبعد از ا. یزن یزار م ارمیاسم شهاب رو م. یکن یم هیگر نمیب یبعد خودت رو م. يتصادف کرد

 هیگر طور نیا دیبا. دنبالت مارستانیب امیب دیبا رون،یب نیبر يریازم اجازه بگ یکه االن زنگ بزن نیا ياز برگشتش، به جا یباش الکه خوشح

 يد یلنگه؟ چرا قسمم م یم يزیچ هیتو و شهاب  نیفهمم ب ینم یکن یکه فکر م يقدر احمق فرض کرد نیچرا من رو ا. نمیکردن هات رو بب

ا؟ تو بشه اوضاع م يو زار هیگر نیخبر بره، بعد هم برگرده ا یبذاره ب نکهیکنم حق نداره باالتر از گل بهت بگه، نه ا شیرم حالینرم خرش رو بگ

چــــــــرا؟. فهمم ینم

:آمد گفت یم رونیکه به زور ب ییبا صدا. دیدست دور دهانش کش زالل

شاد . عمرم رو با شهاب داشتم يلحظه ها نیبهتر. تموم بشه یفکر کنم که همه چ نیلحظه هم به ا هیخوام  یآرش نم یفهمم ول یخودمم نم ـ

.خوش بودم. دمیخند یم. بودم

.وسط حرفش دیپر آرش

؟یخوش باش يبخوا گهید یکیجا که تو با  نیمگه من برگ چغندرم ا ـ

: دینال زالل

م؟یتو فرق ندار يمن و ترانه مگه برا. تو رو خدا بفهم. فرق داره آرش ـ

.شیبه پلک ها دیرا محکم کش شیدست ها پشت

 ینم. بمونه يطور نیاگه ا ارمیتونم دووم ب ینم یعنی. بمونه يطور نیذارم ا یمطمئن باش نم یکردم ول ریگ یدونم تو چه مشکل یخودمم نم ـ

! تونم

خودش و ترانه،  نیب. آمد یم شیهمه پ نیمشکل ب. بغل زالل را گرفت و کمکش کرد که راه برود ریز. پارك کرد نگیرا در پارک نیماش آرش

زالل را تحمل  دنیتوانست درد کش یاما نم شود، یحل م يدانست روز یم. است یعیدانست طب یم. آرش داشت يکه سر گذشته  یمشکالت

!کند

: زالل بشود که زالل گفت يوارد خانه  خواست

!خوام تنها باشم یم ـ

: سرش را بوسه زد و گفت يرو. زد که آرش نتوانست مخالفت کند یموج م شیآن قدر التماس و خواهش در چشم ها و

!دایاون سرش ناپ ارمیسر شهاب ب ییبه خدا قسم آن چنان بال یش یم تیاذ يدار نمیبب اگه. تو رو تحمل کنم یتونم ناراحت یحد م هیمن تا  ـ

.که ته دلش داشت را به زبان آورد ییآرزو. آرش بزند يها یبه دل نگران يکرد لبخند کج و کوله ا یسع زالل

.کنم یحلش م ـ

.دلش آتش گرفته بود. سوخت یم شیچشم ها. بود نیسرش سنگ. ییخودش را پرت کرد در دستشو زالل

چشم . نگاه کرد نهیدرهمش در آ ي افهیبه ق. از درد لبش را گاز گرفت. دیچیخورده اش پ هیدر سر بخ يدرد. آب سرد ریرا گرفت ز سرش
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.کرد بود دایکه پ یاز آن همه ضعف، از آن همه وابستگ. از خودش بدش آمد. قرمز شده بود هیپف کرده بود و از شدت گر شیها

وقت بود گمش کرده بود در  یلیرا که خ یکرد زالل یسع. کرد درون ناآرامش را آرام کند یسع. کرد نفس بکشد یسع. را بست شیها چشم

فراتر از  يزیچ یشهاب حقش بود و حت. کرد یکه از حقش دفاع م یهمان زالل. که شهاب ازش توقع داشت یهمان زالل. کند دایوجودش پ

دل بکند؟ یراحت نیدل بسته بود که به هم یراحت نیمگر به هم. داد یها از دستش م یسادگ نیبه ا دینبا. کرد یازش دفاع م دیبا! حقش

.مهم نبود شیاش بماند برا یشانیپ يکه قرار بود رو يا هیبخ يجا. خورده را در آورد سیخ يباندها

نزده  رونیرا ب شیاشک ها. ختیخودش ر يبرا یپرتقالآب . خواست تنها باشد یم. داخل دیایخانم ب نینگذاشته بود نسر. خچالیسر  رفت

شماره . آب پرتقال دست نخورده اش را رها کرد و به سمت تلفن رفت. دست بگذارد يدست رو دینبا. کند يکار دیکرد و فکر کرد با یمهار م

.فشرد یدکمه ها را م نهیبا طمان یکی. بود فظشهاب را از ح ي

: دیچیپ یشهاب در گوش يبوق نخورده بود که صدا نیهنوز دوم. نداشت تیاهم شیکه برا يزیتنها چ. بود میدوازده و ن ساعت

الو؟ ـ

آن ها که  يهمه . آن ها که فراموش کرده بود يهمه . در سرش ختیشهاب ر يحرف ها يلحظه همه  کی. قورت داد یدهانش را به سخت آب

!بودند یمحکوم به فراموش

!الو شهاب؟ ـ

.اب بغض داردشه يکرد صدا حس

شمــا؟ ـ

: گفت یسخت به

!زاللم ـ

.شناسم ینم ـ

: دیگله مند نال زالل

!شهـــــاب ـ

.بغض دار شهاب نشست وسط آه و ناله اش يصدا

؟يچقدر داغونم کرد ینیبب يخوا یم ؟یلعنت يزنگ زد یچ يتموم شده؟ برا زیرو فراموش کن؟ مگه نگفتم همه چ زیمگه نگفته ام همه چ ـ

: باال و گفت دیدماغش را کش. توانست تحمل کند ینم. بود نیدل زالل سنگ يشهاب برا يمردانه  بغض

ه؟یرو تمومش کنم هان؟ مگه تموم شدن یچ ـ

: گفت ریپر تحق شهاب

مگه نه؟. يعادت دار. آسون باشه دیتو که با يبرا ـ

چه مرگته؟ نمیکلمه حرف بزن بب هیشه؟ من راحت با يبرا دیمن راحت باشه؟ چرا با يبرا دیبا ید المصب چ ـ

.گوشش را سوراخ کرد يشهاب پرده  داد
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 ینیبب یصد و هشتاد درجه برعکسه، وقت ،یچیه ستیکه ن یشناخت یاون طور که م یشناخت یکه تو م یاون کس ینیبب یبلند ش یچه مرگمه؟ وقت ـ

چه مرگمه؟ یفهم یم یرو تصور کن نایا یوقت ،ياومده، دوسش دار تیسال تو زندگ شیو ش ستیکه بعد از ب هینفر همون کس نیاز قضا ا

:دینال. هم گذاشت يرا با درد رو سشیخ يچشم ها. بود دهیامانش را بر جهیسرگ. دستش را به سرش گرفت زالل

!کار کردم باهات؟ یمن چ ؟یشناخت یکه تو نم میمگه من چجور ـ

 يوقت برا چیه. کار را نکرده بود نیوقت ا چیه. زد یموج م شیکه در صدا یبا التماس. زد یکه م ییبا حرف ها. خرد کرد شیپا ریرا ز غرورش

.از غرورش نزده بود یکس

: گفت شهاب

. نشده بود داتیپ میکاش تو زندگ يکنم ا یکه آرزو م یهست یتو کس. يدیپوش شیکه لباس م یگرگ هیتو ! يکار کرد یچ یدون یخوب م! تو ـ

!قت نبودمعاش يروز هیکاش  يا

: گفت یبه سخت. آمد یزالل باال نم نفس

؟یستیاالن ن یعنی ـ

.کرد ریمردانه همراه بود، دل تکه پاره اش را خرد وخاکش یلرزان شهاب که با بغض اعتراف

!االن ازت متنفرم، متنفر. نه ـ

.الل نماندنش به گوش شهاب نرسدو ز یو زبون يموقع زار کیکه . هق هقش بلند نشود يگرفت که صدا یدستش را گاز م زالل

: حرفش را گرفت يدنباله  شهاب

. رونیب يبر میخوام از زندگ یم. يآزارم ند یه. چهیصدات تو گوشم نپ یه. چشمم يجلو ياین یخوام ه یم. رونیب يبر میخوام از زندگ یم ـ

 گهیپس د. شهیمن و تو تموم م نیروابط ب يهمه  گهید. بهت بده یسییبه ر دمیجلسه هم پولش رو م هیاون . کالسات تموم شده. یگمش يبر

!من بوده زالل نبوده یکه تو زندگ یکه اون. من بوده یتو زندگ یبذار فکر نکنم زالل نام. بذار فراموشت کنم. ينداربا من  يکار

 یم. کرد یقد علم م شی، غروش، جلوعقلش. اصرار کند شتریتوانست ب ینم. بست یرا م شیراه گلو يزیچ. رفت یم لیکلمه به کلمه تحل زالل

قدر خودت  نیا دینبا. یفتیب شیبه پا دینبا. زند یدارد پست م. تراشد یحتما دارد بهانه م. خواهدت ینم. است یکاف يزار هیگفت التماس و گر

.به ماندن یگمشو، اصرار نکن دیگو یم یبرو، که وقت دیگو یم یکه وقت یکن فیو خف ررا خوا

در گوشش  میهنوز هم صدا. چشمش است يهنوز هم چهره ام جلو. هنوز هم دوستم دارد. گفت هنوز هم عاشق است یم. کرد یباور نم دلش

!پس هنوز هم دوستم دارد. است

!ماندن پر از خفت بدتر از رفتن است نیبه او و تصوراتش زد و عقلش حکم کرد ا يبد یممتد تلفن تو دهن يبوق ها يصدا

به  شیدندان ها. از خواب برخاست يهم افتاده بودند، با لرز بد يبه رو ینیاز زور سنگ شیکه پلک ها یساعت مین یخواب روز بعد بعد از صبح

 نیآمد نسر ینم رونیب یکه از گرفتگ ییبا صدا. آمد یاز آشپزخانه م ییسر و صدا. دیچیرا سفت دورش پ شیپتو. خوردند یوضوح به هم م

 يا قهیچند دق. جان دارتر یبار کم نیا. دوباره صدا زد. سرش از درد در حال انفجار بود. دهینشن یخودش کس مطمئن بود جز. زد اخانم را صد

 دیدو یبه اتاق. زالل محکم به گونه اش زد ي دهیپر يرنگ و رو دنیبا د. ظاهر شد يورود يگرد شده جلو يخانم با چشم ها نیگذشت که نسر
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به سمت خانه » .آب«: کرد یبا عجله بدون توجه به زالل که تکرار م. داغ از تبش گذاشت یشانیپ يرا رودستش . دیچیدور زالل پ گرید ییو پتو

گفت  یدکتر م. دیتا سه روز در رختخواب افتاده بود تا لرزش خواب. دو تا آمپول نوش جان کرد. رفتند یبا ارش به درمانگاه. دیآرش دو ي

.گفت همه اش تنش است یم! ستین يخبر یکه از سرماخوردگ يربها يهوا دنیو وز ددر آخر اسفن. است یعصب

: زد یلب غر م ریز یرفت و ه یطرف و آن طرف م نیمرغ سرکنده ا نیع آرش

!فیح. قسمم داده فیح ـ

 ي قهی قولش نزند، که آرش نرود ریآرام است، که آرش ز زیکه همه چ نیکرد به خوب بودن، به ا یجان تظاهر م مهیو ن دهیرنگ پر زاللِ

!خواست مال او باشد یکه نم یشهاب! شهابش؟. پوزخند زد. اوردیسرش ب ییو بال ردیشهابش را بگ

: کرد به خوب بودن آرزو زنگ و گفت یآرش و ترانه و تظاهر م شیشب که نشسته بود پ کی

.کردم فیوقته رد یلیکارهاش رو خ. جا نیا دییایب التیتعط يبرا ـ

: تنش ها گفت نیازالل از  ییرها يبرا آرش

!همه با هم. میایم ـ

موسسه . رفت یآخر سال تق و لق بود و نم التیدانشگاهش به خاطر تعط يکالس ها. دیهفته مانده بود به ع کی. بود دهیبه سقف دراز کش رهیخ

.چاندیپ یاش م یرا هم به خاطر سرماخوردگ

:که هیزنگ زده بود و گال سحر

!؟ینک یخوب کالس ها را دو در م ـ

: بود و گفته بود دهیخند زالل

.امیروز م کی ـ

.نداشت يکشنده بود اما چاره ا شیبرا يعذاب و دور نیا. بود یقطع مشیتصم. را کرده بود شیفکرها ي همه

 شیچشم ها ریز زالل ماندن، يبرا شیتالش ها يرغم همه  یعل. به خودش نگاه کرد نهیآ يجلو. بودن بلند شد ماریهفته ب کیبعد از . شد بلند

که دم دستش آمد را  يزیچ نیاول. دیآ یحس کرد نفسش باال نم. ثابت ماند انیگردنبند برل يتر آمد و رو نییپا ینگاهش کم. گود رفته بود

خرده . شکست يبد يبا صدا نهیآ. ندیاسفناکش را بب تیخواست وضع ینم. ندیرا بب فیخود ضع نیخواست ا ینم. نهیبه طرف آ دپرت کر

.زالل خودش را در آن ها نگاه کرد. ختیر نیزم يرو شیها

:شد دهیخاطرات خوبش شن يدر وجودش، البه ال ییصدا

نهیصورتمو تو آ نمیب یم

پرسم از خودم یخسته م یلب با

خواد؟ یم یاز من چ ه؟یک بهیغر نیا

شدم؟ رهیمن به اون خ ایبه من  اون
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نمیب یم یهر چ شهینم باورم

ذارم یو هم ملحظه ر هی چشامو

صورتکه نیکه ا گمیخودم م به

!تونم از صورتم ورش دارم یم

صورتام يکشم دستمو رو یم

گهیبدونم دستام م دیبا یچ هر

دهینشون م نهیآ يتو منو

!گهیکس د چینه ه ،ییتو نیا: گهیم

تموم قصه ها يپاها يجا

غربت تو تموم لحظه ها رنگ

یصورتت تا بدون يرو مونده

!ازت مونده به جا یچ امروز حاال

روز هیکه  یتو همون گهیم نهیآ

يریو با دست بگ دیخورش یخواست یم

امروز شهر شب خونه ات شده یول

يریم یصدا تو قلبت م یب يدار

رو تا دوباره نهیشکنم آ یم

از گذشته ها حرف بزنه نخواد

شهیشکنه هزار تیکه م یم نهیآ

باز تو هر تیکه اش عکس منه اما

گنیبهم م یا دهن کجب عکسا

!و ببر از آسمون دیام چشم

ندارن یفرق گهیبا هم د روزا

تمومشون دنیم یکهنگ يبو

!خورد یچقدر به حال و روزش م. که روز اول به افتخارش خوانده بود یآهنگ نیشهاب در گوشش بود و اول يصدا

 یب یزد که اشک یو مدام پلک م ردیکرد که نفس بگ یباز و بسته متند تند دهانش را . کرد ینا استوارش حس م ياشک را پشت پلک ها هجوم

شده و  دهیدست بر. کمرش را صاف و شق و رق کرد. اش را جلو داد نهیس. خم شده اش را باال کشاند يزانو ها. زدینر رونیاجازه از چشمش ب
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!مشت کرد راخون آلودش 

.گرفت یکی یکیشماره ها را . چک نکردساعت را هم . داشت ياز آرتا شماره ا. طرف تلفن رفت به

****

لب  يکه امضا شده در دستش بود و لبخند کج خشک شده رو يبا نامه ا یراپزشکیپ يدانشکده  يشدن در پله ها نییاز هزار بار باال پا بعد

.آن نبود خارج شد ياز شش ماه هم دانشجو شتریکه ب یاز در دانشگاه ش،یها

****

!ییکذا نگیخواست برود درون آن پارک یدلش نم. پارك کرد ابانیخرا کنار  نشیماش

هنر اول  يموسسه  ،يگاند ابانیخ يطبقه  ستیب يسوم مجتمع تجار يزنگ واحد هشت طبقه  يمصمم دستش را رو. دهانش را قورت داد آب

.گذاشت انیآرش پو تیریبه مد

 يبه مبل چرم قهوه ا ینگاه مین. کرد یاحوالپرس دهیبا ش. رفت دهیش زیسمت م اش به یشگیزالل به عادت هم. در را باز کرد يفرامرز خانم

ها  نیا هیشب يزیاحترام و چ يتنها به نشانه  يسر. شیخواست برگردد و زل بزند به سر و پا یم. دیاش لرز نهیدلش در س. سوخته انداخت

.تکان داد شیبرا

: گفت یبا شوخ دهیش. دهیرا برگرداند سمت ش شیرو و

!دادن یم یبهمون مرخص ییلویک میبود انیپو يما هم دوست نامزد آقا ـکاش

 یخورده اش اشاره کرد و با نگران هیبخ یشانیبه پ دهیحرف هاست که ش نیتر از ا کینزد هیقض دیخواست بگو. دیپوزخند شهاب را شن يصدا

: دیپرس

!شده زالل؟ یچ تیشونیپ ـ

 یشانیداشت پ یشده بود و سع زیخ مین شیشهاب در جا. داشت تیزالل اهم يعکس العملش برا. کردبه شهاب نگاه  یچشم ریدوباره ز زالل

.ندیزالل را بب

: گفت يو با لحن بامزه ا دیمقنعه اش را جلوتر کش. زالل ياز سو یتیبه حما ازین. داشت میبه ترم ازیدر دل لبخند زد اما غرور له شده اش ن زالل

!سرم به سنگ خورده ـ

: بود گفت ستادهیا شیکه جلو یزالل نیپر تعجب از ا دهیش. افزود فشیظر ي هیهم به کنا يخنده ا و

!؟یچ یعنی ـ

تنهان؟ انیپو يآقا. زمیعز یچیه ـ

: گفت ریبا تاخ. کرد یو سبک م نیهنوز هم داشت جواب زالل را سنگ دهیش
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.یصبر کن دیبا. هست ششونیپ ینه، کس ـ

.نشست یمبل ياش کرد و با فاصله رو یشانیشهاب به پ ي رهیبه نگاه خ یاخم زالل

.شان شکر آب است انهیواقعا م ایاست  لمشانیدانست ف ینم. کردند انداخت ینگاه نم گریبه آن دو تا که اصال همد یچشم ریز دهیش

.شهاب رو به او بود يصدا. باال انداخت يا شانه

د؟یپول کالس خانوم رو برگردوند یسییخانوم ر ـ

: محکم گفت دییگرا یم یکه به سرخ یکه زالل با صورت دیکش رونیکشو را ب. مرد یم یداشت از فضول. داد رونینفسش را کالفه ب دهیش

!بذار تو صندوق موسسه. جون دهیخواد ش ینم ـ

توجه به  یب. وه اش را مزه مزه کردشهاب قه. قهوه را تعارف کرد ینیس يخانوم فرامرز. پا انداخته بود رفت يبه شهاب که پا رو يغره ا چشم

: حضور زالل گفت

نه؟یریچرا ش نیا. خورم یمن که گفتم تلخ م يخانوم فرامرز ـ

انداخت  گرشید يپا يرا رو شیتوجه به او پا یزالل ب. است، کنارش نشسته است دهیعادت تلخ خوردن از او بهش رس نیکه ا یآمد زالل ادشی

 ياجازه  یب ییغوغا! بود ییاما هنوز هم در دلش غوغا. گرفت دهیناد ینیشهاب را به س يرگشتن فنجان قهوه و ب دیتلخش را سر کش يو قهوه 

!عقلش

.رفت ییبرخاست و به سمت دستشو شیبه ناچار از جا. حس کرد شهاب و زالل به خاطر حضور او معذبند. است ینیحس کرد جو سنگ دهیش

را با خودش به هم  شیقرار مدار ها نیا يکرد که همه  یم ینیدلش سنگ يرو يزیهنوز چ. شغول شدتوجه، به خوردن قهوه اش م یهنوز ب زالل

.اسفند ماهش که از اولش منحوس بود يها یتمام دلتنگ يبه اندازه . ندیبب ریدل س کیبزند و شهاب را 

.دیکش رونیخاطرات تلخش ب نیشهاب او را از ب يصدا

!يکه اومد يرو دار یلیخ ـ

: گفت شیدفاع از خودش، غرورش و آبرو يرا باال داد و برا شیلنگه ابرو یمتعجب و عصبان زالل

...مــَ  يموسسه برا نیا ـ

: گفت ضیبا غ. حرفش انیم دیپر شهاب

!ادعاش رو بکن يهر وقت صاحابش شد ـ

 ریشهاب را که ز يرا برگرداند و صدا شید و روفوت کر رونینفسش را به ب یعصبان. دیفهم یحرفش را نم یمعن. بود رهیگنگ به شهاب خ زالل

.دیرا نشن» .یجا بش نیعمرا صاحب ا«: لب گفت

: کالم گفته بود کیآرش فقط لب فشرده بود و . را به آرش گفته بود مشیتصم. از اتاق آرش خارج شد زالل

!؟یمطمئن ـ

.کرد دیینامطمئن تا زالل

در آغوش گرم سحر فرو . بودش رفت دهیشد ند یم يان داد و به سمت سحر که دو هفته اسر تک شیبرا. که داخل موسسه شد دیرا د کاوه
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.شد یم نییباال پا شیدر گلو یبغض. آمد یشهاب از کالس م يصدا. رفت

. ر استدر سالن چه خب دینفهم یو حت امدین رونیشهاب از کالس ب. کرد ینگاهش م يکاوه که با پوزخند یحت. را از همه کرد شیها یخداحافظ

!در هنر اول ندشیسحر آرزو کرد باز هم دوباره بب

: تلخ کرد و گفت یتبسم زالل

!دیشا ـ

 یم. نحس نگیآمد از آن پارک یبدش م. شد یافتاد، دوباره تمام آن خاطرات زجرآور در ذهنش تداع p يدر آسانسور، چشمش به دکمه  یوقت

!را در آن بگذارد شیدوباره پا دیترس

.را فشردهمکف  ي دکمه

****

آمد  یبه همراه ترانه م دیع التیتعط يآرش هم برا. هیگر ریگرفت که نزند ز یخودش را م يبه زور جلو. کرد یرا جمع م شیها لباس

.بست یم یلیروز تعط زدهیاز س شتریب يبرا یاستکهلم، اما او چمدان

: گفت یمدام م. زدینتوانست اشک نر دیخانوم که فهم نینسر

!خانوم جان يموند یمثل دخترم م. کرده بودم به شماعادت  ـ

.زد و به طرف تلفن رفت يزهرخند. افتاد یضح ادی زالل

.زالل را متعجب کرد ایخندان و شاد آر يصدا

: دیپرس زالل

چه خبر؟ ـ

: گفت یبا خوشحال ایآر

!اومد ایداداش کوچولوت به دن ـ

 يبد. دارند ینسبت خون. پسر پدرش است. اش، اما باز هم برادرش است یبرادر ناتن. آمده ایناراحت شود؟ برادرش به دن دیفکر کرد با زالل

: داشت شاد باشد گفت یکه سع یبا لحن. هم در حقش نکرده است که ناراحت باشد از دستش

.هم به تو، هم به فرزانه. گم یم کیتبر ـ

: گفت یم ایآر. دندیرا در دستگاه د یرنگ یکوچک با پوست صورت ينوزاد. رفتند دهینورس دنیآرش به د با

!اون تو بمونه یچند وقت دیبا دیاومده، با ایچون زودتر از موعد به دن ـ

!آرزو کرد سرنوشتش مثل خودش نشود. لبش آمد يرو يلبخند دنشیبا د زالل

****
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برود اما  یخداحافظ یآمد ب یدلش نم. نفر کیمانده بود فقط . کرده بود یروز قبلش با باران و درسا خداحافظ. و هشتم اسفند ماه بود ستیب

:زد شیصدا منینش يآرش دوباره از تو. ردیبگ دهیتوانست ناد یغرور شکسته شده اش را نم

!میدنبال ترانه هم بر دیبا. بدو زالل ـ

دستش که به . زنگ زدن يبود برادو دل . شهاب مکث کرده بود يشماره  يرو. اش انداخت یگوش نیبه اسکر یبار آخر نگاه يبرا زالل

شهاب در گوشش  يبعد از چند بوق صدا. تماس را فشرد يرا بست و دکمه  شیچشم ها. در بدنش ختیر يگردنبند گردنش خورد انرژ

: دیچیپ

الو؟ ـ

:داد و تند گفت رونینفس حبس شده اش را ب. دیشن یکش دار شهاب را هم م ينفس ها يصدا. هم فشرد يرا رو شیها لب

.خداحافظ ـ

: بلند گفت. دیلرز یم نهیس يدلش تو. قطع تماس فشرد يدکمه  يدستش را رو عیسر و

!اومدم آرش ـ

****

آرش زالل را به . گشتند بدون زالل یبرم رانیبه ا یلیتعط يبعد از دو هفته ا. کردند یهمراه آرتا و تارا، ترانه و آرش را تا فرودگاه همراه به

: دیو پرس دیکش يکنار

!؟يگرد یبرم ـ

: داشت حسرت را درونش بکُشد گفت یکه سع یبا لحن زالل

!به زمان دارم ازیفعال ن. گردم یبرم يروز هی. آره ـ

: دیپرس دیبا شک و ترد آرش

!شهاب؟ ـ

 دهیآرش در هم کش ياخم ها. تبه باال انداخ ينتوانست بزند، فقط شانه ا یحرف. با قورت دادن آب دهانش، بغض باال آمده را فرو فرستاد زالل

.شدند

: را با زبان تر کرد و گفت شیلب ها زالل

!باهاش نداشته باش يکار. بوده تموم شده یهرچ. ها يآرش قسم خورد ـ

.برگشتند هیبق شیناچارا قبول کرد و به پ آرش

****

 یگذاشت و آه شیبرگه ها را جلو. حرف زده بود یط با او تلفنشد که فق یم يدو هفته ا. کرد یزالل را جابه جا م ياستعفانامه  يبرگه ها آرش



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 277

شهاب تکانش داد . حضور شهاب را کنارش حس نکرد یشده بود که حت رهیبرگه ها خ يآن قدر در عکس سه در چهار الصاق شده به رو. دیکش

: دیو پرس

!؟ییکجا ـ

:خورد به زبان آورد یرا که در ذهنش چرخ م يزیفکر چ یب آرش

!شه ینم دهیجا اصال موهاش د نیا. زهیر یموهاش رو کج م شهیهم! شهیر با مقنعه با نمک مچقد ـ

را که دوست  يفراموش کند دختر دیدانست با یچشمش بود، اما م يکرد دوباره جلو یکه داشت فراموش م يزیچ. دندیشهاب باال پر يابروها

: گفت یعصب یکم تند و. کرد یاو اظهار نظر م يداشت و حاال دوستش درباره 

!چقدر با نمکه؟ یگیم یپاپت يبه عکس اون دختره  ياون وقت تو زل زد خته،یهمه کار رو سرمون ر نیا ـ

.رفت باال شیشد و صدا یعصبان... شهاب به زالل . گفت یشهاب داشت به زالل م. دیجوش یدرونش م يزیچ. ماند آرش

!؟یگفت یچ ـ

:گفت. داد یتکان م نیزم يرو یتش را عصبراس ياخم شده، پا ییبا ابروها شهاب

... ستیالزم ن ادهیکار ز گمیم ـ

.وسط حرفش دیپر آرش

؟يزد يدرمورد زالل چه زر ـ

: حرص دار کرد و گفت يخنده ا شهاب

!زالل؟ ـ

 ینم. شد یران تمام مگ شیشهاب برا ينکند اما حرف ا یآن دو بوده دخالت نیکه ب یدر روابط گریخواست د یم. صورتش سرخ شده بود آرش

: گفت ضیشهاب با غ. دیگو یدر مورد زاللش م یچه خزعبالت ندیو بب ندیتوانست بنش

!ست؟یدوست ترانه ن یزن یکه ازش حرف م یزالل نیا ـ

: تاسف تکان داد و گفت يسرش را به نشانه  آرش

.یزالل رو ندشت اقتیل ـ

:دیآمد پرس یم رونیکه به زور ب ییبا صدا. آرش جلو آمد یشیم يبه مردمک ها رهیتنگ شده خ يبا چشم ها شهاب

...من و زالل  یدونست یتو م ـ

داغش به  ينفس ها. زد یچرخ. دیخند کیستریو ه یعصب. جوابش را گرفته بود. حرفش را کامل نکرد ي هیمطمئن آرش بق يچشم ها دنید با

: گفت. و تکانش دادآرش را گرفت  ي قهیحرص  يبرگشت و از رو. شماره افتاده بود

کردم اون دختره  یمن احمق فکر م. یقمیکه رف ییببوسدت؟ تو یگذاشت رون؟یب یاون وقت باهاش رفت م،یمن و زالل باهم یدونست یتو م ـ

!خامت کرده

: اش جدا کرد و گفت قهیشهاب را از  يشل شده  يدست ها آرش
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؟يکرد یکی شب و روز اون دختر و نیهم يبرا! بوده؟ نیپس مشکلت ا ـ

: اش عقب راند و گفت نهیتخت س يشهاب را با ضربه ا آرش

...به  یکن یمتهمش م یراحت نیکه به هم یدون یازش م یروش، چ یکن یم رتیغ يکه ادعا یید احمق تو ـ

روابطش  شهیکه هم یزالل يبرا. دبار بود عاشق شده بو نیکه اول یزالل يبرا. بود نیزالل سنگ يکه برا اوردیرا به زبان ب يتوانست کلمه ا ینم

!بود نیزالل سنگ يبرا. بود و مقاوم مانده بود دهیهمه درد کش نیکه ا یزالل يبرا. محدود بود

.شد یکه داشت نفرت م یاز عشق. درصدد رفع اتهام از خودش بود. کرد ینگاهش م جیگ شهاب

 يچه فکر ره،یداره م يقرار داره و نگه کدوم گور ییبره جا دیه بهم گفته باک یاونم وقت نم،یکه دوستش دارمو تو بغل دوستم بب يدختر یوقت ـ

بکنم؟ هان؟ دیبا

: جواب داد یعصبان آرش

م؟یمن ک يدیپرس یکلمه ازش م کی ـ

: حق به جانب گفت شهاب

...داد که باهاش  یرو به تو م یحق نیا. يتو نامزد دوستش بود ـ

:ند گفتبل يو با صدا دیپر شیوسط حرف ها آرش

!زاللم يمن عمو  ـ

: گفت يبعد با لحن ناباور! يجد ایگفته است  یماند تا بفهمد به شوخ رهیبه او خ هیچند ثان شهاب

د؟یندار یکه نسبت دیشده؟ مگه شما روز اول نگفت دایدفعه پ هیخان عمو کجا بوده که  نیعمو؟ اون وقت ا ـ

مسلط شدن به اعصاب  يبرا یآب وانیل. شود یدردسر م شیبرا يپنهان کار نیا يروز دانست یم. داد هیکالفه سرش را به دستش تک آرش

: منتظر شهاب گفت يآمده بود در برابر چشم ها نییکه پا ییو با صدا دیمغشوشش نوش

 یچون نم. بفهمهرو  نیا یخواست کس یزالل نم ؟یدونست ینم. برادرم طالق گرفته از زن اولش یدونست یم. برادرزاده دارم یدونست یم ـ

که  ییکمبودها يبا همه . خواست خودش رو ثابت کنه یم. کنه یجا کار م نیمنه، داره ا يجا برا نیکه ا نیفکر کنن که به خاطر ا هیخواست بق

داره تو  يتا االنم به همه ثابت شده چه استعداد. گفتم باشه. یبه کس میگفت نگ. دهیجا رس نیخواست اثبات کنه که خودش به ا یم. داشت

گفتم خفه . زد بتیتو غ یه. حالش خراب شد دمید یه. بشه یگفت بذار قطع. گفتم بهش بگو. گفت عاشق شهاب شدم شیچند وقت پ. یقیموس

 شیوضع روح. دنبالش مارستانیب ایزنگ زدن ب دمید. رونیب دیبر رهیگ یزنه اجازه م یفکر کردم زنگ م. يدا شدیتا تو پ. شم دخالت نکنم

.کنم یجون خودش رو قسم خورد گفت خودم حلش م رم،یخر تو رو بگ امیخواستم ب. ودداغون ب

 ؟یگفتم پس شهاب چ. اونا شیبا آرتا، خواهرزاده ام هم حرف زده بود اقامتش رو براش جور کنه بره پ. بهم گفت انصراف داده از دانشگاه بعد

 ادیخواست ب یاز همکارام م یکیکه با من به خاطر تو دعوا کرد، چون  یزالل ؟يکرد تشیچقدر اذ یدون یم ؟یچ یعنی یفهم یم. گفت تموم شد

گفته؟ نویکه ا يچقدر داغونش کرد یفهم یم! تموم شد گهیحاال م ش،یگارخواست

 یزندگ شیبا عمو. است شیزالل به او گفته بود عاشق عمو. بود نیزد سنگ یکه آرش بهش م ییهضم حرف ها. کرد یدر بهت نگاهش م شهاب



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 279

با او دارد، که عقلش کار  یدانست چه نسبت یکه نم یزالل با آرش دنیقدر سخت بود د نیاما ا» .بهت بگم دیرو با ییزایچ هی«: گفته بود. کند یم

 انتیکرد جز خ یفکر نم زیچ چیبود که به ه لیثق شیقدر برا نیدوستش، ا يگذارد خانه  یکه زالل نصفه شب دارد پا م نیا دنید. کرد ینم

 يبدون آن که ذره ا. حرف از کنارشان گذشته بود یو ب الیخ یکار را با او کرده بودند، اما ب نیداشت که ا ییدوست دخترها. کردن زالل

و . بود که دلش را برده بود یکس. بود شیتمام آرزوها. اش بود یدوست دخترش نبود، تمام زندگ. کرد یاما زالل فرق م. دخودش را ناراحت کن

تواند با  یزالل با او هست با آرش هست، م یکه وقت ییایخولیفکر مال نیباشد و ا دهیاو ضربه د يلحظه تحمل کند که از سو کینست توا ینم

رابطه به نفعش  نیکرد تمام شدن ا یفقط فکر م. فکر کند یمنطق شهیگذاشت مثل هم یخورد و نم یذهنش چرخ م درهم باشد،  گریچند نفر د

خورد  یتکان م یکه به سخت ییلب ها انیباز از م. دانسته یزالل نم يرا درباره  زیهمه چ. برعکس شده است زیهمه چ دید یهست؛ اما حاال م

: دیپرس

!؟یگ یراست م ـ

.فقط نگاهش کرد و سر تکان داد آرش

!یرو نداشت اقتشیل ـ

****

»!سال بعد؛ استکهلم، سوئد چهار«

: آمد رونیخاطراتش ب ياز ال به ال ییصدا. انداخت شیدست ها يبه مدرك تو ینگاه. داد رونیرا ب شینفس پر سر و صدا زالل

!؟ينخوند یقیچرا موس ـ

سال اول که آمده بود، هنوز . شانیاز دعوا و بگو و مگوها. دارشانید نیگذشت از آخر یم يچهار سال و خرده ا. دیکش يسوز نهیو س قیعم آه

 دهیکه شن ییته دلش، حرف ها. بود ریاز او دلگ. شنود یرا نم نشیجان دار و دلنش يکه صدا. ندیب ینم رگیتوانست هضم کند که شهاب را د ینم

!است دهیشن يزیکرد و انگار نه انگار که چ یم یمعن یآن حرف ها را ب يدرونش بود که همه  يزیکرد اما چ یم تشیاذبود 

 يبود برا يکردن بهانه ا دایپ یاما مدام در پ ستین گریشده بود که شهاب د باورش. داشت یمغشوش یکه آمده بود، هنوز اوضاع روح لیاوا

و هر چقدر » .یبهتره فراموش کن«: گفت یآرش م د،یپرس یهر وقت حال شهاب را از آرش م. دیکه بعد از سه هفته فهم نیتا ا. نبودن نینقض ا

نتوانسته بود به  ياما زالل تا آن روز لحظه ا» !به صالحته«: که دیشن یب مفقط جوا ست؟یچ يبهتر بودن برا نیکرد که چرا؟ که ا یم ارزالل اصر

قلبش خرد و . هق زد. شکست. ختیزالل ر. آرش بالجبار گفت. جواب خواست. مدام اصرار کرد. است نهیگز نیبهتر یفکر کند که فراموش نیا

!به زنده ماندن و زنده نگاه داشتن. دنیر بودن به تپمص ان،یم نیا يمردند، اما هنوز تکه ا یم یکی یکیها  تکه. شد ریخاك ش

دختر خموده و افسرده  کیبه  یاش او را از آن سرزندگ یروح یختگیبه هم ر تیوضع. بر سر راه خود داشت يادیآمدنش مشکالت ز لیاوا

. بلندش کرد. برادرانه کمکش کرد. اندتنها بم يگذاشت لحظه ا یآرتا نم. کرد یم حتینص. کرد یآرش مدام با او صحبت م. کرده بود لیتبد

مدت مجبور  نیدر ا. ردیخود را بگ یلیتحص يزایتوانست و ،یبعد از شش ماه دوندگ. کردن تیو فعال دنیکردن، به دو یندگوادارش کرد به ز

و ثبت  زهییه که تا شروع ترم پادر آن مدت شش ماه. گذاشته بود ارشیدر اخت یحرف چیه یب ایآر. پول کند يتقاضا ایبار از آر نیشده بود چند



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 280

.زبان را هم گذرانده بود يفشرده  ياستکهلم وقت داشت، دوره ها یقیوسم ینام در کالج سلطنت

: پرتاب کرد و گفت رونیزالل نفسش را به ب. بود ستادهیمنتظرش ا نیآرتا در ماش. برداشت ابانیرا به سمت خ شیها قدم

.باالخره تموم شد ـ

.آرتا نشست يالب ه يرو لبخند

.گم یم کیتبر ـ

درون  يو سه ساله  ستیدختر ب يو به چهره  ستادیا نهیآ يزالل روبرو. گرفته بود یکوچک و خانوادگ یشدنش جشن لیفارغ التحص يبرا آرزو

از . کرد یبلندش را ط یشانیپ. سراند نییبه پا شیانگشت اشاره اش را از رستنگاه موها. دیاش کش یفر مشک يموها انیم یدست. شد رهیخ نهیآ

نوك انگشت سبابه اش قوس کوچک . هم افتاد يتاب دارش رو يخم شد و مژه ها شیپلک ها. اش هم گذشت یمشک ينازك شده  يابروها

 یصورت ياز لب ها. تاج لبش يعمود سرخورد رو. دیلبش رس يباال یبه نرم. آمد نییاش آرام آرام پا ینیب ي غهیاش را حس کرد و از ت ینیب

 اریش يانگشت اشاره اش رو. دیقلبش لرز. حس کرده بود شیکه لب ها یلذت بخش يگرما. شد یدر ذهنش تداع يدور ریتصو. اش گذشت

به او  نهریالیدرون آ ي ستادهیپوزخند کج دختر ا. را احاطه کرد شیقهوه ا يمردمک ها یاشک يحلقه . را باز کرد شیچشم ها. ستادیچانه اش ا

.کرد یم یکرده بود، دهن کج سرا با بند بند وجودش احسا یدگیو خم یکه خمودگ

دور و برش را نگاه . انگشت گرفت ياشکش را با گوشه . شد یاش کم نم نهیس يقفسه  يرو ینیسنگ. داد رونیاش ب نهیس انیرا از م آهش

...! هیبق ينداشت اما جلو یو خلوت اشکال ییدر تنها. در اتاق تنها بود. کرد

.اش ییطال يبه روز ها. اش یخوش يبه روزها دیکشپر  ذهنش

»!لبت باشه يفوق العاده ات رو ياون لبخندها شهیهم! یزالل بمونــــ شهیبده هم قول«

که از  يهمان دختر. ماند یزالل م دیبا. او زالل بود. اش فرو خورده شده بود نهیآه ها در س. در کار نبود گرید یاشک. را محکم فشرد شیها پلک

حاال . اش نهیدر س ختیر یکه هر چه درد داشت را م یهمان. نزده بود هیکس تک چینفر به ه کیکه به جز  یهمان کس. استوار مانده بود یچگب

!شکست یم دینبا

: تارا در آمد که يصدا

!گهید ایب. نهیدل بکن از اون آ ـ

کرد را  یلوس که بهش حسادت م يحکم آن دختر بچه  گریکه د ییبایزدختر نوجوان و . در نگاه کرد يهفده ساله در آستانه  يبه تارا زالل

.دستش را گرفت و از اتاق خارج شدند. نداشت

 ییصدا! شهابش یخال ياش، به جا یدرون يبه خالها ش،یها یاش را کرد که بخندد و صورتش شاد باشد و فکر نکند به دلتنگ یسع ي همه

»!شهابت؟« :درونش به تمسخر پوزخند زد و تکرار کرد

عقل و دلش  انیم یجهان یهنوز هم جنگ. وسط بود نیا ییزهایآزارش ندهد، اما هنوز هم چ يزیکرد چ یهم فشرد و سع يرا رو شیها چشم

که دلشکسته بود اما  نیزالل، با ا. خواست و اعتماد جانانه یغرور شکسته شده را م يگریمردانه، د تیخواست و حما یعشق م یکی. حاکم بود

خواستن فقط در دلش بماند، از چشم شهاب  نیفقط آن قدر تالش کرده بود که ا. توانست عوض کند یخواهد را نم یرا م شهابکه  نیا قتیحق
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خواست، اما  یرا م ییآن نفس طال. خواست یهنرمند را م يآن دست ها. خواست یعشق را م. بار غرورش حفظ شود نیا گریکه د. دور بماند

.خواست یهم م اخورده اش ر و غرور زخم تیشخص

کند هنوز هم چهره اش گرفته و ناراحت است، کنارش نشست و دستش را در دستان خود  یکه زالل م یتالش يرغم همه  یعل دیکه د آرتا

: لب زمزمه کرد ریزد و ز يزالل لبخند سپاسگزارانه ا. فشرد

.ممنون زیبه خاطر همه چ ـ

.نکن تیقدر خودت رو اذ نیا ـ

.چهره گذاشت يو صورتک شادش را رو دیکش یقینفس عم زالل

!دارم؟ سمیمگه مازوخ ـ

!؟یشک داشت ـ

.نگاهش کرد جیگ زالل

!؟یبه چ ـ

!يدار سمیکه مازوخ نیبه ا ـ

: به سمتش حواله کرد و گفت یاساس ياو چشم غره  دیسفت او کوب يمشتش را به بازو زالل

!ارمذره هم شک ند کیبودن تو  یسمیتو ساد ـ

اما فکر . کردند ینگاه م ونیزیبعد هر دو آرام نشسته بودند و مثال تلو قهیچند دق. اش کرد یزالل همراه. دیکه ناراحت شود خند نیبدون ا آرتا

.آن طرف تر بود لومترهایک. زالل آن دور و بر نبود

: زد و گفت شیبه بازو یکوچک يضربه  آرتا

!؟یکن یفکر م یبه چ ـ

!هـــــان؟ ـ

: کند گفت یرا از او مخف يزیداشت چ یکرد و به زالل که سع زیرا ر شیچشم ها آرتا

!يجا نبود نیا دمید. فکر دروغ گفتن به سرت نزنه ـ

.دیکش یسو پر م کیشده بود و ذهنش از آن همه کار و درس و مشغله آزاد، تمام فکرش به  لیحاال که فارغ التحص. کرد یپوف زالل

!نه ایکنم که ارزش برگشتن و گذشتن داره  یکر مف نیدارم به ا ـ

: به دستانش وارد کرد و گفت يفشار آرتا

!؟يهنوز دوسش دار ـ

.در هم فرو رفته شان يشد؛ نگاهش را داد به دست ها نییزالل باال و پا يدر گلو یسخت جسم

.تونم نداشته باشم ینم ـ

.اش انداخت یشانیبه پ ینیچ آرتا
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!حرف ها و تهمت ها؟ بعد از اون یحت ـ

را  زیهمه چ شیگاهش شده بود، برا یگاه و ب يها هیغم نگاهش و گر یاول مهاجرتش که آرتا پاپ يها، همان ماه ها شیوقت پ یلیخ زالل،

ه زالل ک یدفعات نیسبک شود و آن بارها شده بود آخر یشد کم یباعث م د،یفهم یکه دردش را م یهم زبان، کس کیداشتن . کرده بود فیتعر

!را نشان داده بود فشیخود ضع یکس يجلو

: آرتا نگاه کرد و گفت يدر چشم ها نانیاطم با

 ینم نیداره، اما از ب یخش برم. بره نیدعوا از ب ،يسوء تفاهم، دلخور ،يکه با دور ستیحس زود گذر ن هی. دوست داشتنه تیعاشق شدن نها ـ

.ره

آرش بهش گفته بود که شهاب اصرار . سوء تفاهم است کیبود همه اش  دهیکه صحبت کرده بود؛ فهمبا آرش . داد رونینفسش را کالفه ب آرتا

 اللز افتدیب یاتفاق نیاگر دوباره چن. زالل را دارد اقتیثابت کند ل دیگفته بود شهاب با. نداده است ياجازه ا نیاما او بهش چن ندیدارد زالل را بب

دانست زالل  یگفته بود و گفته بود اما نم. بچگانه باشد یوابستگ کی دیشا. فراموش کند گریل چند صباح دزال دیگفته بود شا. شکند یبال شک م

کرده است، آن حرف ها و  یکه در آن لحظه م یو احساس عجز و ناتوان یچارگیب يدانست شهاب از رو ینم. ها دل نبسته است یراحت نیبه ا

.رود ینم نیاز ب ش،یدهایشک ها و ترد يبا همه  ش،یها نییباال و پا يبا همه عشق  نیدانست ا ینم. ها را گفته است متته

: سرش را تکان داد و گفت زالل

! الیخ یب ـ

.شد رهیصورتک شادش به آرزو خ با

چهار  نیدر ا .و تشکر کرد دیزالل گونه اش را بوس. یشمیابر يا روزهیف یلباس آب. بود دهیخر شیبه عنوان کادو برا ییبایلباس شب ز آرزو

مدت حس  نیزالل در ا. بودند رفتهیآن ها مثل دخترشان زالل را پذ. شده بود ونشانیمد یکرده بود، کل یعمه اش زندگ يسال که با خانواده 

!گرفت یبرگردد، دلش ناخوداگاه م يروز دیآمد با یم ادشی یرا آن قدر حس کرده بود که وقت یمیشاد و صم يا خانوادهداشتن 

****

. آرش روشن بود يدیچراغ آ. مسنجرش را باز کرد يگذاشت و صفحه  شیپا يلپ تاپش را رو. گفت و به طرف اتاقش رفت ریهمه شب بخ به

: شد و گفت انیخوشحال آرش نما يچهره . وب کم را روشن کرد

!یلیمبارك باشه فارغ التحص. سالم خانــــوم ـ

.لبخند زد شیبه رو زالل

!نه خوبه؟ترا ؟یخوب. یمرس ـ

.سایوا قهیبه دق. آره خوبه ـ

 یدو سال. کنار آرش نشست دیچیآرش را به دور خود پ يها راهنیاز پ یکیکه  یترانه در حال. برگرداند و ترانه را صدا زد نیرا از دورب شیرو

را توافقا  یجشن و عروس. تصر داشتندمخ يعقد محضر کیشان، اما فقط  یبودند و رفته بودند سر خانه و زندگ اوردهیطاقت ن گریشد که د یم
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نتواند به سوئد برگردد و  گریاگر برگردد د دیترس یم. توانست برگردد یزالل آن موقع ها نم. که زالل برگردد یزمان يبودند برا تهگذاش

اما نه آرش دلش آمده بود و  را برپا کنند یاصرار کرده بود که بدون او جشن عروس یبماند و کل مهیاش نصفه و ن یقیموس کیآکادم التیتحص

.شود یبدون تو جشن ما، جشن نم. ییایبودند هر وقت تو ب فتهگ. نه ترانه

.او را به کنار زد و خودش شروع کرد به حرف زدن. به آرش چشم غره رفت ترانه

.ـــکیتبر ؟يچطور. سالم زالل ـ

: به حرکات زن و شوهرانه شان لبخند زد و گفت زالل

!يبم اما انگار تو بهترمن خو. یمرس ـ

: شد و با حرص گفت دیسرخ و سف یترانه کم. دیشن یآرش را م يخفه  يخنده  يصدا

!حواست هست؟. شوهر ها لیتو جناح فام ینامرد؟ رفت ينداز یمنو دست م ـ

: ترانه گفت. دیسرش را عقب برد و خند زالل

!گه؟ید ارنیم فیمخدره تشر ایلتا اون موقع او شاالیا. میسالن گرفت گهیماه د هی يبرا ـ

: و گفت دیخند زالل

.شمیرو سرتون خراب م امیم. گرفتم طیآخر هفته بل ياون رو بگذرونم برا. فردا شبه ياجرا برا نیآخر ـ

: را به طرف خودش چرخاند و گفت نیدورب آرش

!يدار یخوب تیاون جا موقع ؟يبرگرد يخوا یم یمطمئن ـ

.دلم براتون تنگ شده. دوست دارم برگردم. آره ـ

: طعنه زنان گفت آرش

ما؟ يبرا یمطمئن ـ

: گفت. دلش فشرده شد. اش نهیس يبه گردنبند رو. اتاقش يتو نهینگاهش را داد به آ. گفت آره یدروغ بود اگر م. دیلبش را گز زالل

!همه يبرا ـ

!همــــه؟ ـ

.تکان داد يسر زالل

!شه؟یم دایپ» همه« نیا يهم تو یکس خاص ـ

: بلرزد با شهامت گفت شیآن که صدا یب. دیکش یقینفس عم زالل

!آره، هست ـ

: کرد و هشدار دهنده گفت یپوف آرش

!زالل ـ

: قرار گفت یب زالل
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 !کردم یکار رو م نیخواستم فراموش کنم تا به حال ا یاگر م! مورده یکنم بحث ب ینه؟ فکر م. مورد باهات صحبت کردم نیآرش، من در ا ـ

.رو کتمان کنم قتیتونم حق ینم

!به نظرت ارزش فراموش نکردن رو داره؟ ـ

! نداشت یشک نیدر ا زالل

 هیاما، مگه . گذرم یازش نم يطور نیمن هم هم. دهیکرده، مطمئن باش توئونش رو پس م یخبط هی ؟يقدر باهاش سر لج افتاد نیتو چرا ا ـ

شده؟ یحاال چ! ؟ينکرد دشییروز خودت تا

.کنان سر تکان داد دییزد و تا یبخند تلخل آرش

.رفتار کنم میوقت نتونستم باهاش مثل قد چیه گهید...! کردم درسته امـــا  یفکر م. کردن شک کردم دییتا نیتو ا ـ

سوال بپرسم؟ هی شهیم ـ

.دیابرو در هم کش آرش

در مورد شهاب؟ ـ

: سرش را کج کرد و گفت زالل

!آره ـ

: تگف یتیبا نارضا آرش

!بپرس ـ

حبس کرد  نهینفسش را در س دیآرش را که د ينگاه کالفه . دست و آن دست کرد نیا. سختش بود یکم. کرد سیرا با زبان خ شیلب ها زالل

: دیو تند پرس

.هرگز نتونم ببخشمش دیشده باشه شا یعوض... کنم اگه عوض شده باشه، اگه  یحس م! هنوز همون آدم گذشته است؟ ـ

رو داره  زهایهنوزم اون چ ینیبب یخودت باهاش روبرو بش دیبا! يگرد یکه االن هم دنبال اون م يبود دهید ینم تو اون آدم گذشته چدو ینم ـ

که عوض شده باشه؟ نیاز ا! از روبرو شدن باهاش؟ یترس یتو وجودش؟ نکنه م

. از مرور خاطرات بود یکه حاک يلبخند. لبش نقش بست يرو یلبخند کمرنگ زالل،

».ترسم ینم یچیبا توئم از ه یوقت«

!کرده؟... ازدواج ...  یراست! گرفتم با ترس هام روبرو بشم ادی من

.آرش يفشرده شده  يشد به لب ها رهیخ

!؟یذاشتم بهش فکر کن یاگه ازدواج کرده بود م ـ

 يصدا. شکل گرفت شیلب ها يرو یقیو لبخند عم داد رونینفس حبس شده اش را ب. کرد در ذهنش یکلمات را حالج. فکر کرد يلحظه ا زالل

.نداد يشتریب يشرویپ يآرش به افکارش اجازه 

؟یکه ببخش یقدر مهربون باش نیا یتون یزالل چه طور م ـ
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 همان که هر روز که. که موقع آمدنش خفه شده بود و حق را داده بود به عقلش یهمان دل. دلش است. بخشد یکه م ستیفکر کرد او ن زالل

زالل بند نشده بود به دانشگاه و درس،  ياست و اگر دست و پا نیچقدر سنگ ستیاو در آن ن يکه نفس ها ياتمسفر دیفهم شتریگذشت، ب

شده و  دهیهرچه حرف شن يگور بابا. یهر چه غرور و خود خواه يگور بابا«: گفت یبود که طاقت نداشت نبخشد و م شدل. گرداند یبرش م

 یتیمهم آن همه امن! آن همه عشق. يآن همه نور، خنده، شاد. است ییمهم آن همه لحظات طال. است نیریش يمه حس هامهم آن ه. گفته شده

»!شد یبود که از وجودش تراوش م

ه بعد از اون حرف ها هم فقط ب یحت. رو داره زیکه من عاشقش شدم ارزش همه چ یشهاب گذشته ها، قبل از اون دعواها و حرف ها، اون شهاب ـ

 یعوض... کنم اگه عوض شده باشه، اگه  یاما، حس م. که شهاب باز هم خودش رو به من ثابت کنه نیتا ا. دمیخاطر غرور زخم خوردم عقب کش

.هرگز نتونم ببخشمش دیشده باشه شا

او کامل  ند؟یبب يرادیو ا بیع شیشد در وجود خدا یمگر م. او يشده بود خدا. شهاب شده بود بت او. ندیتوانست شهاب را مقصر بب ینم لیاوا

 ریگفت تقص یم. بزرگ بود شیاز حد برا ادهیکه خورده بود ز ییها کتیهر چند ات. دیچسب یبود به او نم دهیکه شن ییهر چند حرف ها. بود

هم شهاب را خاطر بار  کیخودش بود که  ریحتما تقص! شد؟ یمگر م ند؟یبب رادیو ا بیتوانست شهاب را با ع یمگر م! خودش هم بوده حتما

.اوست ریکه دلش در تسخ. جمع نکرده بود که فقط مال اوست

نه  د،ید یانسان م کیاو را مثل . بتش شکسته بود گرید. دیایچهار سال بزرگ تر شدن، باعث شده بود از نظر خودش عاقل تر به حساب ب نیا

فرصت هنوز . توانست جبرانش کند یکرده، اما م یکرده، خبط ییکه خطا د؛ید یالخطا م زیجا یاو را انسان. از اشتباه باشد يفرشته که عار یحت

.شود میزالل ترم يخراش برداشته  تیکه غرور و شخص نیدوباره خودش را ثابت کند اما بعد از ا کهبود 

.کرد یلب زمزمه م ریرا ز يشعر. کرد یپوف

!هم زیو درمان ن ارستیدردم از  ـ

.شد رهیخوب و بدش چ يخاطره ها ي ادوارهیبر  يخواب به زود. بر هم گذاشت رهیت يهوه ادو چشم ق ادیرا به  شیها چشم

****

.دیچیشاد آرتا در خانه پ يهنوز به دهان نبرده بود که صدا. اش فرو برد یرا درون اسپاگت چنگال

!گرفتم ـ

.د خالصه کردلبخن نیدرونش را در حد هم یتمام خوش. زالل نشست يلب ها يرو یپت و پهن لبخند

: به آرتا گفت رو

ه؟یک يبرا ـ

: ها را به دستش دهد گفت طیکه بل نیبدون ا آرتا

.شنبه ـ

: گفت یرا حس کرد به شوخ نیزالل که جو سنگ. همه در فکر رفتن زالل بودند. جمع ساکت شدند و در خود فرو رفتند ناگهان
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.نیکه عزا گرفت رمیخوام بم ینم ـ

: و گفت دیشابرو در هم ک آرزو

ه؟یچه حرف نیا. خدا نکنه زالل ـ

.ها فرو کرد یدوباره چنگالش را در اسپاگت زالل

: گفت بابک

.رفتنت سخته. میما بهت عادت کرد يهمه  ـ

.چنگالش را در ظرف رها کرد زالل

که االن دارم به خاطر  زایچ یلیخ. زیر همه چبه خاط. ممنونتونم یلیخ. دمیخانواده رو چش هیمدت طعم داشتن  نیتو ا. منم بهتون عادت کردم ـ

.... دیشا. شتونیبرگشتم پ دمیشا...  دیشا. با خودم روشن بشه فمیخوام تکل یم. برگردم دیبا... اما ... اما . شماست

:گفت یآرتا دستش را گرفت و به شوخ. جمع شده در چشمش حل شوند يبار پشت سر هم پلک زد تا اشک ها چند

!يبرنگرد گهید ياووم، بر ؟یگفت یم یچ. رانیا میایآرش م یعروس يبرا گه،یماه د هیما هم . زوده یافظخداح يبرا ـ

: دیبهش توپ آرزو

!آرتــــــا ـ

.دهد نییپا شیغذا از گلو ياما نتوانست لقمه ا دیزالل خند. باال انداخت يشانه ا آرتا

****

نشست و وقار و متانتش را چند  یبه تن زالل م تینها یکه ب ریحر يها نیبود با سشت ياراسته  راهنیپ. دیاش را پوش یمخمل مشک راهنیپ

در  شیاجرا نیامشب آخر. ختیر شیشانه ها يصاف شده اش را رو يموها. چهره نشاند يرو یمیمال اریبس يدود شیآرا. داد یبرابر نشان م

سه سال زمان برده بود و حاال، در . اش را خودش انجام داده بود يآهنگ ساز. نواخت یگروه باله م کی يبرا. نشیمهم تر البتهاستکهلم بود و 

. بود که خودش بر عهده داشت ولونیو يتکنواز قهیدق ستیقسمتش، ب نیداشت و مهم تر یمختلف يقسمت ها. شد یشب مهم اجرا م نیا

 يکفش ها. کرده بودند ینیب شیپ شیروشن را برا اریبس يا دهنیکرده بودند و آ نیقطعه تحس نیتمام استادانش او را به خاطر ا. استرش داشت

لرزان از  يرا هم به دست گرفت و با لبخند لشیوسا ي هیبق. در اتاق زد يگریچرخ د. را برداشت ولونشیو. اش را به پا کرد یپاشنه پنج سانت

آرتا دستش را پشت کمرش گذاشت و . دیکش يس بلندنف. بود شیاجرا گریچهار ساعت د. بودند منتظرشعمه اش  يخانواده . اتاق خارج شد

 شهیحال هم نیا. کند یآب ها، افاقه نم نیدانست ا یرا آرام کند اما م مشیخواست تا درون نامال یزالل دلش آب م. زد یلبخند آرامش بخش

ماه گذشته بود که به  نشیبود، که آخرکرده  يکه با آن ها همکار يا یارکستر سمفون يپنج، شش اجرا نیدر هم. بود ییاش قبل از هر اجرا

 شیصد نوازنده که ب انیشد و م یبرگزار م یسلطنت کیالرمونیکه در سالن کنسرت و ارکستر ف یبزرگ یدو در ارکستر سمفون ستیولونیعنوان و

که  نیهمه تمر نیتو با ا«: گفتند یهر چند که همه م. استرس داشت و نگران بود رقد نیبودند نشسته بود، هم ستیولونیاز آن ها هم و یمیاز ن

 یدلش نم. درجه دهد لیتقل ن،یتر یموقع کارش از حد عال کیکه  نینگران ا. اما او هنوز هم نگران بود» !ينگذاشته ا ینگران يجا يکرده ا
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.بگذارد یرا خال يباالتر يپله  چیخواست ه

****

کمرنگ بود  ششیخوش بختانه، آن قدر آرا. انداخت نهیبار به آ نیآخر يبرا ینگاه. بلند شد یصندل يگروه، زالل از رو ریمد يصدا زدن ها با

بود، تمام شده بود و زالل از  دهیطول کش یمیساعت و ن کیکه حدود  یدو بخش قبل. بود، آن را خراب نکرده باشد ختهیکه ر یکه آن همه عرق

اش  نهیس يگردنبندش را رو. دیکش یقینفس عم. بود دهیاش رس يه تکنوازحاال نوبت ب. بود یراض گرید ينوازنده  ستیب انیدر م ودشکار خ

استوار به سمت سن  ییکمرش را صاف و شق و رق نگه داشت و با گام ها. را محکم کرد شیقدم ها. در تنش ختیر نانیآرامش و اطم. فشرد

آرشه را بلند کرد و . شدند دهیداد و پرده ها کش با سر عالمت. شانه اش گذاشت يرا رو ولونیو. نشست مخصوصش یصندل يرو. حرکت کرد

.وارد شدند يتور دیسف يها با حرکات مخصوص خود و لباس ها نیگروه بالر. دیچیپ ولونیو گوش نواز و میمال يصدا

گروه . دیرس یم از هر طرف به گوش قیدست و تشو يصدا. با لبخند کنترل شده، از جا بلند شد شیاز اجرا یزالل راض. تمام شد قهیدق ستیب

نگاه . بود ستادهیحرکت ا یقرار گرفته بود، ثابت و ب انیکه دور تا دور زالل را احاطه کرده بودند و زالل، تک و خاص در آن م یشیبا آرا نیبالر

. اب سوختآرش و شه یخال ياش از جا نهیشد اما س یاز خوش زیلبر. کردند ینگاهش م نیهمه با تحس. خانواده اش چرخ خورد يرو زالل

.خم کرد و پرده ها بسته شدند میتعظ يسرش را به نشانه 

****

ها گفته شد،  کیبه زالل تبر. نوازنده ها رفتند دنیتماشا آمده بودند، به د يکه برا یقیموس ياستادها. دیرس انیساعت بعد، اجرا کامال به پا مین

: ودو گفته ب دهیخند شیاش، به رو ينبود که بعد از چهار سال استاد نیریش شیابر رشیو سخت گ ریاستاد پ کیتبر يکدام به اندازه  چیاما ه

».یشیدوم، تو م* هان ِ يالریه ،يطور ادامه بد نیمن مطمئنم اگه هم«

.دارد یشهرت جهان زش،یو تم يقو يسال سن دارد و به خاطر اجراها 28که  ستیولونیاست و يهان، دختر يالریه* 

****

گونه اش سر  يعمه رو يسختش از خانواده  یآوردن خداحافظ ادیکه از به  یاشک يقطره . کرد یرا نگاه م رونیب مایهواپ ي از پنجره زالل

 لهیوس کیکند و هزار  یم یکه در قرن اتم زندگ. ندیب یآن ها را م گریماه د کیکرد که  يآور ادیخورده بود را با انگشت گرفت و به خودش 

.وجود دارد یطارتبا ي

چشم . دلش رد شد رینبود از ز بیعج شیکه برا یو خوشحال يموج شاد ندیآ یکه دارند فرود م دیشن یوقت. دیمهماندار به گوشش رس يصدا

با آرامش  یکی یکیپله ها را . دوش انداخت يرا رو فشیکردند، زالل ک شانییمهمان دارها که به خروج راهما. نشست مایهواپ. برق زد شیها

او را در خود حل کرده بود  يکه بازدم ها ییهوا. دیکش یم نهیبه س یهوا را با لذت تمام نشدن. گردنبدش چنگ کرد يرا رو ستشد. آمد نییپا
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!اگر گرد و غبارش نفسش را بند آورد یاگر پر سرب باشد، حت یحت. دیکش یم نهیرا به س

به همان . لبخند به لبش آورد ییکرد که برق نگاه آشنا یم نییباال و پانگاهش  ریز ییکردن آشنا دایپ يسالن را برا. گرفت لیرا تحو چمدانش

.بودند ستادهیآن طرف تر ترانه و آرش ا یکم. بود ستادهیرا بغل گرفته و کنار فرزانه ا يپسر بچه ا ایآر. سمت حرکت کرد

. پر شد نشانیمانده ب یچند قدم راه باق. است همه وقت بدون آن ها دوام آورده نیچطور ا دیفهم ینم. تک تکشان تنگ شده بود يبرا دلش

 يبرا. چشمانش را بست. گذاشت ایآر ي نهیس يزالل سرش را رو. دست در آغوشش گرفت کیبا  ایآر. دیچمدانش را رها کرد و جلو خز

را  یذات يو هنوز همان خونسردبود  یبا آن که هنوز همان آدم قبل ایآر. دیاو داشت فراموش کرد و گونه اش را بوس از نهیهر چه ک يلحظه ا

زالل لپ پسر در . چشمش بود و حاال چند سال ازش دور بود، تنگ شده بود يجلو شهیدخترش که هم يداشت اما به همان اندازه هم دلش برا

:دیو پرس دیرا کش ایآغوش آر

مه؟یداداش ـ

.خودش را دخالت داد فرزانه

. اسمش سپنتاست ـ

: دیزد و پرس يلبخند ـ

!زالل جان؟ یوبخ ـ

دلش . اش بود، گره خورد رهیرا که برگرداند، نگاهش با نگاه آرش که خ شیرو. بسنده کرد یخشک و خال یکرد و به دست دادن یپوف زالل

سرش را . آرش انداخت يباز شده  يدست ها نیخودش را ب. يقرار یپر از اشک شد و وجودش پر از ب شیچشم ها. دیپر کش شیعمو يبرا

: و کنار گوشش زمزمه کرد دیسرش را بوس يآرش رو. اشتپهن آرش گذ ي نهیس يرو

!خوشگل من؟ يچطور ـ

: سرش را کج کرد و گفت. دید شیها قهیشده کنار شق دیچند تار سف. ندیآرش را بب يتا بتواند چهره  دیسرش را عقب کش زالل

.دلم برات تنگ شده بود ـ

.چهره اش خانمانه تر و پخته تر شده بود. رانه برگشتزالل به سمت ت. در آغوش خود فشردش آرش

: زد و گفت یپر حجم لبخند

!من چطــــوره؟ يزن عمو  ـ

: گفت یو به شوخ دیکوب شیبه بازو یشان مشت نهیریبغلش کرد و به رسم د ترانه

!يچه عجب دل کند! زن عمو و کوفت ـ

: گوشش گفت ریو ز دشیبوس زالل

!طاقت نداشتم گهید ـ

.عاشقش زد يبه چهره  يلبخند رانهت

: تعارف کرد ایآر. رفتند نگیهم به طرف پارک همراه
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!ما يخونه  میبر ایب ـ

: شرمنده گفت زالل

.يمامان پر ينداره من دوست دارم برم خونه  یاگه اشکال ـ

: گفت آرش

!هیهنوز همون شکل. داره؟ اتاقت دست نخورده یچه اشکال ـ

****

. بود صحبت کردند گرید يآرش و ترانه که هفته  یصرف کردند و در مورد عروس یخانوادگ يهمراه هم صبحانه . آمدند نییاو آرش پ ترانه

.به خاطر لطفش ازش تشکر کرد یو کل دیزالل ترانه را بوس

: کنار گوشش گفت ترانه

.خودت یعروس شاالیا ـ

: به طرف آرش برگشت و گفت. زد یتلخ لبخند

ه خبر؟از موسسه چ ـ

.هنوزم مجبورم بدمش دست شهاب. رسم ادارش کنم یتر، اما خودم اصال نم شرفتهیبزرگتره و پ یکی نیا. رو گرفتم گهید يجا هیکه  یدون یم ـ

: رو به آرش گفت ترانه

تونم تو رو  یمن هم م در ضمن. اروپا گرفته یقیموس يکالج ها نیاز بهتر یکیرو هم از  شیقیزالل ادارش کنه؟ مدرك موس شید یچرا نم ـ

!کنم داتیخونه پ يتو

: ناباور زالل نگاه کرد و گفت يبه چهره . هم در موردش فکر کرده بود شیبود که چند وقت پ يا دهیآرش فکر کرد، همان ا. دیخند زالل

زالل؟ هینظر خودت چ. شعبش رو سپرده به من يهم کارها ایآر. رسم یمن نم. هیفکر خوب ـ

 یدلش م. اش اضافه شود یعمل يخودش کار کند و به تجربه  يبود که بتواند، برا دهیآن همه درس خوانده بود و زحمت کش. دز يلبخند زالل

 دیخواست که شا یم زهایچ یلیدلش، خ. ندیخواست دوباره شهاب را بب یدلش م. کند یرا عمل یارکست سمفون کی يرهبر يایخواست رو

.بودند یاز آن ها اضاف یبعض

:بود، گفت انینما شیکه در صدا یوشحالخ با

!ندارم یمشکل. من موافقم ـ

: را تنگ کرد و به زالل گفت شیچشم ها آرش

.اون جا بکنم دیدر مورد اسات يفکر هی دیفقط با ـ

: دیتنگ شده پرس يکه بهش سوزن خورده باشه وا رفت و با چشم ها یمثل بادکنک زالل

!؟يچه فکر ـ
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.دو روز نبوده یکی يشد که عالقه اش برا یمسجل م شیکم کم داشت بر. زالل خواند يم هارا در چش ینگران آرش

: دستش را تکان داد و گفت کالفه

!یچیفعال ه ـ

.کرد یو رو م ریز شیرا برا زیخواهد افتد، همه چ یچه اتفاق ندهیکه در آ نیفکر ا. داد رونیب ینفسش را به راحت زالل

****

رفتند  یراه م ابانیدر کنار هم در خ یوقت. هر چهار نفر بزرگ تر و خانم تر شده بودند. ز ظهر با درسا و باران قرار گذاشتبعد ا يبرا ترانه

.بلند نبود ياز آن قهقهه ها يخبر

مشخص  فشیتکل ترانه هم که. خواند نامزد کرده بود یفوق درس م يباران که برا. گذراند و هنوز مجرد بود یاش را م ینترنیدوران ا درسا

.برد یبه سر م يوسط معلوم نبود در چه دوره ا نیماند که پا در هوا بود و ا یشده بود و فقط او م

****

: گفت. کرد نشیآرش تحس. را گذاشت شیاجراها يها لمیشب در کنار آرش و ترانه، ف آخر

 یدست م ولنیو یجهان ياالن تو عرصه ها ؟یدستت گرفت ولونیو نیاول يکه برا ادیم ادتیاون روز رو . دختر کوچولو يچقدر زود بزرگ شد ـ

!یشیها م نیاز بهتر یکیروز،  کیمطمئنم . يریگ

****

 يهم رو یمارک فیک. به تن داشت یو خوش دوخت یمانتو و شلوار رسم. به خودش انداخت ینگاه نهیدر آ. زد شیبار صدا نیچندم يبرا آرش

پاشنه بلندش را  يکفش ها. شیلباس ها يکرد رو یرا خال ورشیعطر د. هم افزود یبرق لب مشیمال شیآرابه . مقنعه اش را مرتب کرد. دوش

به سمت آسانسور رفت و دکمه . در ونک توقف کرد یبزرگ يادار يمجتمع تجار نگیآرش در پارک. آرش از خانه خارج شد هو به همرا دیپوش

. شکست یمفاصلش را م کیبه  کیاز اضطراب . دیشن یم یضربان تند شده اش را به راحت. کرد یم يقرار یدل زالل ب. پنج را فشرد يطبقه  ي

: تآرش نگاهش کرد و سفارش وار گف

 شیخودت مشکل پ يپس فردا برا ياالن تو روشون بخند. اغلب استادها مرد هستن. کالهت پس معرکه است ینباش. یباش يجد دیاز االن با ـ

!؟يدیکدوم، فهم چیه. یکن یخنده نمو  یکدوم شوخ چیبا ه. ادیم

.خودش هم موافق بود. منظورش تماما به شهاب بود. بود دهیمنظورش را فهم یبه خوب زالل

. زالل محکم شد يقدم ها. آمد رونیرفت و آرش بعد از زالل ب يآسانسور به کنار ییدر کشو. طبقه را اعالم کرد يروح زن شماره  یب يصدا

 يموسسه «: نوشته شده بود شیکنارش نصب بود و رو یرنگ ییطال يفلز يآرش به طرف واحد شانزده رفت که تابلو .ستوان فقراتش صاف شد

».انیآرش پو تیریبه مد. هنر اول یقیموس
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: آرش گفت یدل زالل عبور کرد وقت ریاز ز یخوب حس

.بدم تابلو رو عوض کنن دیبا ـ

:در را باز کرد و گفت. انداخت دیکل آرش

!دییمابفر ـ

: دیکرد و پرس یآرش آن ها را به هم معرف. به احترامشان از جا بلند شد یمنش

باشن؟ نجایساعت هفت ا دیخبر داد دیبه اسات ـ

.انیم هیبه جز چهار، پنج نفر بق. بله ـ

 يتابلو يافتاد که رو یکالس وارد شود، نگاهش به در تیریخواست به اتاق مد یآخر که م يلحظه . تکان داد يزالل هم سر. کرد يتشکر آرش

».آواز ویاستود«: کنارش نوشته شده بود يفلز

. بار پلک زد نیلبش را گاز گرفت و چند. بود زیزالل همه چ يکه برا ییو طال نیدلنش ییصدا. شد یآن خارج م ياز در بسته  يخفه ا ییصدا

.پشتش را به صدا کرد و در اتاق را پشت سرش بست

بود که احتماال به  یبزرگ زیو تنها جزء متفاوتش، م دیرس یبه نظر م یبود اما بزرگ تر از قبل یکیآرش  یستش با اتاق قبل. اندرا از نظر گذر اتاق

. زالل به سمت پنجره ها قدم برداشت. از اتاق قرار داشت يکرد، در گوشه ا یکه آرش با گروهش اجرا م ییها یارکست سمفون یخاطر هماهنگ

: گفت يبا لبخند مغرور. ز نظر گذراندمقابلش را ا يویو

!پسندم یخوبه، م ـ

.رمیرو براتون بگ گهیجا د هی دیبگ دییبفرما ومدیاگه خوشتون ن. دیتازه خانوم پسند! اوهو ـ

: که گرفته بود، رو به آرش کرد و گفت يبا همان لبخند و ژست جد زالل

.شه تحمل کردکه ن ستیبد ن قتیاون قدرها هم سل. نکن تیخودت رو اذ ـ

: سرش را تکان و با خنده گفت آرش

!پدر سوخته ـ

.برخورد چند تقه به در آمد يصدا

: رو به زالل گفت آرش

.نیبش ـ

: بلند گفت و

.دییبفرما ـ

: گفت. شده بود رهیخ يپا انداخته بود و به نقطه ا يپا رو يزد به زالل که با صورت جد يلبخند. در را باز کرد یمنش دخترك

ن؟یریگ یازش تست م. خواد اگه بشه قرارداد ببنده ینوازنده است م گهیاومده م یکس ـ

:گفت يچرخانش و جد یلم داد به صندل آرش
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!دارن يچه نظر انیخانوم پو مینیبب دیبا ـ

:قالب کرد و گفت شیزانو ها يدست ها را رو زالل

.میخوا یدان م یقیموس. میموسسه نوازنده الزم ندار نیتو ا ـ

.کرد یلبخند زد و با لذت به زالل نگاه م آرش

: گفت یمنش

.کنن یهستن و انتظارات موسسه رو برآورده م pro ينوازنده  هی گنیاما خودشون م ـ

ه مآبان سییبا ژست ر. بود میشش و ن. ساعت را نگاه کرد. خواست تست بدهد و قرارداد ببندد یافتاد که خودش م يروز ادی. زد يلبخند زالل

: گفت يا

.ببندم یبا کس ينگرفتم که بخوام قرارداد لیرو تحو میمن هنوز صندل دیدون یهمون طور که م. رسم یامروز نم ـ

: کرد خنده اش را بخورد، گفت یم یکه سع یمنش

خوبه؟. ادیگم فردا ب یبهش م ـ

: گفت دیخند یکرد و رو به آرش که هنوز م دییزالل با سر تا! خنده ریزد ز آرش

!یختیرو به هم ر میتیریو ابهت مد ژیموقعت تمام پرست یب يخنده  نیبا ا! خنده نداشت نقدرامیا. گهیبسه د ـ

:گفت دیخند یکه هنوز م آرش

.کنه ها یوفا نکرده، به تو هم وفا نم یبه کس یصندل نیاما ا. ادیبهت م استیالحق که ر ـ

.لبخند زد زالل

موسسه  يکارها تیبا کل. هنرجوها يکالس ها، پرونده  يزمان بند د،یاسات يقراردادها. نشان دادرا بهش  يدفتر يکارها يسر کی آرش

.کرد شیآشنا

: گفت. باز معلوم شد یآرش در باز شد و صورت گرد منش يبا اجازه . در آمد يگفت که صدا یهنوز م داشت

کنم داخل؟ شونییراهنما. اکثر استادها اومدن ـ

.در ظاهرش نداشت ينمود چیشد که ه یل مستولبر زال یکمرنگ اضطراب

سحر با بهت به . به داخل آمدند يچند نفر. نشسته بود پشت به در نشاند زیو او را کنار خودش که در صدر م ختیر شیبرا یآب وانیل آرش

: دیسحر پرس. زالل بغلش کرد. شد رهیزالل خ يچهره 

جا چه خبره؟ نیا ـ

!برگردم دیگفتم شا ـ

آرش رو به . به جمع اضافه شدند يچهار، پنج نفر. بسنده کرد یبه سالم خال. شناخت یرا نم دیاسات ي هیبق. کرد یا سماوات هم احوالپرسب زالل

: گفت یمنش

شهاب رفته؟ ـ
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.نه، هنوز کالسشون تموم نشده ـ

.تموم شد بفرستش داخل ـ

****

تلخ و  يبو. داشت که شهاب پشت در است مانیبا آن که پشتش به در بود، ته دلش ازالل . به در خورد يتقه ا. کرد یبا جمع خوش و بش آرش

.لبش حک شد يرو يو غرور تیلبخند پر رضا. دیکش یقینفس عم. دیشن یخنک عطرش را از همان فاصله م

اش با  نهیس يهر چند که قفسه  .دیاینشسته بود تا او جلو ب شیزالل هنوز هم سفت و سخت در جا. گفتند یپاسخ م یکی یکیبلندش را  سالم

 ریز. شمرد یم کیبه  کیمردانه اش را  يشده بود اما زالل قدم ها جادیا يکردند و همهمه ا یهمه با هم صحبت م. رفت یم نییباال و پا جانیه

. دید یم رییتغ. شد به او رهیزالل خ. بود دهیهنوز او را ند. شد دشید يوارد محدوده . شهاب جلو آمد. را از نظر گذراند زیم يانتها یچشم

ثابت  زیم يدختر ابتدا يرو. رفت یجلو و جلوتر م. دیچرخ یم زیافراد بر سر م يشهاب رو ریس يقهوه ا يمردمک ها. بود دهیپوش رهیت راهنیپ

.در ذهنش ختیپشت سرهم ر رهایتصو. نگاهش ثابت ماند. ستادیزمان ا. شد

****

: کاوه گفت. فتر یرو راه م ادهیپ يکه تو يدختر

. شانست رو امتحان کن ـ

: گفت

.ادینه، بهش نم ـ

.اصرار کرد کاوه

!حاال تو بگـــو ـ

.به زور، ناچارا دهانش را باز کرد. کاوه چشم غره رفت. شد مانیمعصوم؛ پش يچهره ا.. نییپا دیرا کش شهیش

****

در بدنش و دلش  ختیلمس ر نیاز ا یحس خوب. ردنش را لمس کردگ يدستش گردنبند تو. زالل پلک زد. اکشنش تعجب بود ير نیاول

.سراسر عشـــق زد ،يلبخند

****

 ینم. را دارد اقتشیکه ل. آورد که کارش را بلد است یو برهان م لیپشت سر هم دل. شفاف يقهوه ا يبا چشم ها. شیبود جلو ستادهیا دختر
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: به آرش گفت. دیایدانست چه شد که حاضر شد کوتاه ب

!هیطرف حرفه ا. قرار دادت رو ببند ـ

****

لمسش کند تا باور . افراد دور و برش ساکت شوند و او برود جلو يآن همه  کیخواست  یدلش م. شد یباورش نم. خورد یتکان سخت شهاب

 یکه لبخندش سونام یکسنشسته است،  شیرو يکه جلو یکس. است ياریکه همه اش هش ست،یمست ن. است يداریکه در ب ست،یکند خواب ن

.عشق است، زالل خودش است

****

: کاوه گفت. خورد یرقص آرام و موزون تکان م ستیفر افشان، در پ يبا موها دختر

.میدور برقص هیخانوم خوشگله  نیبا ا میبر ـ

.نتوانست بزند یحرف. فشرده شد شیها لب

****

 یتجربه بودنش، م یخام بودن و ب يبا همه ناوارد بودنش، با همه . کند یلماجیشهاب را د توانست نگاه یم. دیچشم زالل لغز يدر کاسه  عشق

.دلمه بسته بود، نگاهش را گرفت یاز زخم یکه ناش يا یرحم یاما با ب. ندیرا در نگاه شهاب بب یدلتنگ يتوانست رگه ها

****

 یب. دیجوش. از دورن حرص خورد. چه شد دینفهم. داد یو نخ م دیخند ینارش مخود ک یپسرِ جوانِ هنرجو با خود و ب. با لبخند نشسته بود دختر

.منطق شد

!کرم از خود درخته ـ

****

اما شهاب . آرش ينگاه زالل زوم شد رو. را صاف کرد شیآشکار چند لحظه قبل مشکوك شدند، بلند گلو ينظر باز نیبه ا هیبق دیکه د آرش

.بفهمند هینداشت که بق ییابا

 یاما به خودش اجازه نم دیتپ یدلش م. آرش نگه داشته بود يرا به زحمت رو شیچشم ها. گرفت شگونیرانش را ن. لبش را گاز گرفت لزال

.را بشکند مانشیداد که پ
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.آمد یدرون اتاق بر نم ي هیاز تهو يکار یبود که حت دهیچیدر سراسر بدنش پ ییگرما. کتش را در آورد شهاب

****

 سیخ شیقهوه ا يچشم ها. برگشت. زد شیصدا. دیفهم یاش را نم ینگاه ثابت خال. از پنجره رونیب يکه زل زده بود به فضا دید یم يدختر

.به آرش دیتوپ. از اتاق آرش خارج شده بود صورتش گرفته شده بود یاز وقت. دلش گذشت ریاز ز يا هیمجهول الهو یحس. بود

؟یمونیخر پشکه خودتم مثل  یبهش گفت یخب مگه چ ـ

****

.دیشن یم یآرش را به سخت يصدا

جا رو دوش شهاب  نیا يو وقت کم، اغلب اداره  ادیز یشغل لیمسا لیبه دال. موسسه به مشکل برخوردم نیا ياداره  يوقته من برا یلیخ ـ

 تیخوام مسئول یده ام تا برگرده و حاال مخاص خودش رو داره و من هم منتظر برادرزاده ام بو يها تیاما به هر حال شهاب هم مشغول. بوده

.واگذار کنم انیرو به برادر زادم، زالل پو جا نیکامل ا

.کرد یشد را دنبال م یو رو م ریچشمش ز يجلو وستهیکه پ يریتصاو. زند یشهاب مهم نبود آرش از چه حرف م يبرا

****

: زد و گفت يارد یدخترك لبخند معن. کرد ییرا به داخل اتاق راهنما شیهنرجو

!بعد از شما استـــــــاد ـ

: دیبا نازش را شن يصدا. نتوانست بزند یحرف. دخترك در را پشت سر خود بست. باال انداخت يا شانه

!شیپ يبه خاطر مشکل هفته  د؟یدو جلسه وقت بذار يامروز به اندازه  شهیم ـــدیببخش ـ

فکر  یناچارا و ب. کند لیرا تعط شیکالس هنرجو ،يآمد مجبور شده بود به خاطر کار شادیوجود داشته؟  یچه مشکل شیپ يکرد هفته  فکر

: گفت

!نداره يرادیا ـ

دارش  یو معن رهینگاه خ. نگاهش کرد یچشم ریز. در مشامش دیچیدخترك پ يکننده  کیعطر تحر. تر کینزد دیاش را کش یصندل دخترك

: با حرص گفت. زد یرا اشتباه م دهایکل يداشت همه . مه دادکالس را ادا. نزد یحرف. را به خود احساس کرد

. دهیکل نیا. دیبازم اشتباه کرد ـ

.کرد یپوف. خنده اش را احساس کرد يلوند. و عذر خواست دیجهت بلند خند یخود و ب یب دختر

انگشتانش  ياز رو یانیکه جر یتا زمان. است یخود گفت اتفاق شیپ. شد یها م هیکالو دنیگاه انگشتانش به منظور پرس یلمس گاه و ب متوجه
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حفظ  يرا به زور و برا شیصدا. بود دهیبا مهارت بودن بوس يرا به بهانه  شیبه دخترك انداخت که انگشت ها ینگاه خشمناک. بهش منتقل شد

.نگه داشت نییپا تردخ يآبرو

؟یجا رو با کجا اشتباه گرفت نیا ـ

.بود دواریهنوز ام دختر

...ـــاد من آخه است ـ

.ستیچ يدانست برا یکه م ییوسط حرف ها و بهانه ها دیپر

!جلسه بود نیآخر. حاال نیهم. رونیب ـ

.بود به در کالس رهیشده، خ نیظن يجفت نگاه قهوه ا کیکالس که خارج شد  از

تا آخر کالس . میما او نه مهربان بود و نه مالا. سالم کرد میو مهربان و مال. داد یو رسم یجواب خشک و خال شیتظاهر هنرجو يتشکر از رو به

 یشفاف و زاللش، ناراحت ،يزد و نگاهش، نگاه ِ قهوه ا یبودار م يحرف ها. کرد یاو گوش نم يبه حرف ها. همان جور گرفته و دمغ نشسته بود

!چقدر زالل است شینتوانست اعتراف نکند که چشم ها. زد یم ادیرا فر يشکوه ا. زد یداد م ار

****

 شیکرد به حرف ها ینگاهش مقتدر بود که همه را مجبور م. داشت یخاص تیلحنش جد. اش يکار يشروع کرد به حرف زدن از رزومه  زالل

.گوش کنند به جز شهاب

 یتخصص مهیسبک پاپ رو به صورت ن. شروع کردم تاریبا گ 74رو از سال  يحرفه ا یقیموس. 68 بهشتیارد ازدهمیمتولد . هستم انیزالل پو ـ

.بود انیپو ينظر عموم ، آقا ریها ز نیهمه ا. رو شروع کردم یسازدهن 81و سال  ولونیهم و 79از سال . نکویفالم

.دیلرز شیصدا. دیرس زیم يبه انتها نگاهش

.گذروندم يسپهر يرو هم با آقا انویپ یکوتاه و مقدمات يدوره  87سال  ـ

****

.گذر خاطره ها يال به ال دیچیپ شیصدا .يزل زد در دو چشم قهوه ا شهاب

. من عاشق بارونم ـ

که راجع بهش  نیاز ا. دیایکرده است که او از باران بدش ب یکه او هم فکر نم دیگفت و شن. باشد یآمد احساسات ینم طانشیشر و ش ي افهیق به

: گفت. کرد خوشحال شد یفکر م

. بود یکالس خوب ـ

 یرها را م يبچگانه  يصدا. کرد یم یها را معرف هیکالو گرشید يکالس نشسته بود و به هنرجو يتو. با رها رفت کرد و به کالسش دییهم تا او

. شد یاز موسسه خارج م يتند يکه با قدم ها شانیآشفته و پر. دشید. برگشت به سمت در. خواند یمثل مادر را م میم ولونیکه با و دیشن
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با  یکیپله ها را دو تا . کند یم هیچرا گر طانشیهنرجو و همکار ش دیفهم ینم. چه شده است دیفهم ینم. دنبالش رفت. جا بلند شد زنگران ا

به سرعت . ها انداخت نیبه ماش ینگاه. ستیجا ن چیحواسش به ه دید. بود ابانیوسط خ. با چشم دنبالش گشت. دیرس یبه نگهبان. سرعت رفت

چطور  دینفهم. کرد خیکه ممکن است تصادف کند  نیاز تصور ا. دیشن یکر کننده را نم يوق هاب يصدا. دیفهم یاو نم انگار. شدند یم کینزد

را  یانیغل. زد یهق م. کرده بود هیاش تک نهیبه س. چنگ زده بود شیبه بازوها. کنار دشیها کش هیثان نیدر واپس. ابانیوسط خ دیشد که پر

. شاد و شوخ و حاضر جواب شهیهم. محکم باشد شهیاز او توقع داشت هم. ندیار و نزار ببتوانست او را ز ینم. بود دهتاب ش یب. درونش حس کرد

!زالل بماند شهیتوقع داشت هم

****

.شهاب چرخاند يرا از رو شیدهانش را قورت داد و مردمک ها آب

نُه ماه تو  87سال . استکهلم یقیموس یج سلطنتاز کال ولون،یو یارکستر به طور تخصص يهستم، سازها یقیآالت موس ي نهیتو زم لیفارغ التحص ـ

و هم  يرو خودم هم آهنگساز ییقطعه ها. استکهلم هم شرکت داشتم یچند ارکست سمفون يتو. داشتم ولونیو و تاریگ سیموسسه تدر نیهم

 نشیکه مهم تر یلیبه دال و بنا یو سازدهن تاریگ یتخصص مهیهست و ن ولونیو میو در حال حاضر ساز تخصص. عهده داشتم بررو  مشیتنظ

. دم یشدن هنر اول انجام م شرفتهیبهتر شدن و پ يتالشم رو برا يکنم و قطعا همه  یجا رو بر عهده م نیا تیریدرخواست عموم هست مد

.زد هیاش تک یصندل يپرتاب کرد و رو رونینفسش را به ب. همه تکان داد ياحترام برا يرا به نشانه  سرش

کرد خونسرد نشان  یم یزالل سع. گذاشتند یم اریهم از خودشان در اخت یکوتاه يرزومه . کردند یم یخودشان را معرف کیبه  کی استادها

: گفت د،یبه سحر که رس. دانست چقدر موفق بوده است ینم. دهد

. شناسم یشما رو که م ـ

.دیرس يلبخند زد و نفر بعد سحر

: محکم گفت ییبا صدا. شیبه مانتو دیرا کش شیدست ها. به شهاب دیرس

!؟يسپهر يحالتون خوبه آقا ـ

.و دور يدوباره شده بود سپهر ،یکیماه شهاب بودن و نزد نیبعد از چند. ناراحت شده بود. خودش را کنترل کرد یبه سخت شهاب

****

با هم؛  دنیبا هم، حرف زدن با هم، خند کنسرت رفتن با هم، شام خوردن. را گذرانده بود یشب خوب. او نگه داشت نیماش يرا مواز نشیماش

: گفت. ها باهم شبش را خوب و خوش کرده بود نیهمه ا

!خانــــوم خانوما ریشبت بخ ـ

.دیرا شن نشیدلنش يصدا
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!شهاب ریشب بخ ـ

.شدن لذت برد کیاز نزد. از شهاب خوانده شدن. پهن شد لبخندش

****

؟یتو خوب. ممنون ـ

شهاب  يسر تکان داد و به استاد کنار. به شهاب داشت يو کور رهینگاه خ. داد یرا نشان نم يزیصورتش چ. نگاه کرد به آرش. دیزالل لرز دل

.دیشن یکدام را نم چیه ياما حرف ها. نگاه کرد

****

خواست  یکه م يا نگفته يو حرف ها ستیکه به او نگفت با ک يمشغول زالل و قرار. ذهنش مشغول بود. یمیدوست قد کی کیبود بوت رفته

دست . تر نگاه کرد قیدق. دیلرز... ِ  يلباس ها هیشب. آشنا بود شیلباس ها. بود ستادهیجفتش ا يدختر. دیآرش را د. سرش را چرخاند. دیبگو

با ... رفتند آرش  يبه خانه . بام تهران رفتند با هم. با هم دندیخند. شام خوردند با هم. نفسش حبس شد. دشیآرش و بوس گردنانداخت دور 

.ختیاز درون فرو ر! هم

****

در  ز،یم يبه ابتدا رهیشهاب هنوز مسکوت و خ. کردند تیموفق يآرزو. کردند یاظهار خوشحال. گفتند کیتبر. بلند شدند زیاز سر م کیبه  کی

.شد یخاطره ها گم م يباز

****

آمپر . بر افروخت. اوردیطاقت ن دیچهره اش را که د. برگشت. دیرا شن شیصدا. نکرد یتوجه. دیشن نگیپارک مانیس يرا رو شیقدم ها يصدا

آورد  یبه خاطر نم. فشار آورد. آمد چه گفت ینم ادشینعره زد اما . دیکش ادیفر. داد زد. دعوا کرد. هر چه به ذهنش آمد به زبان آورد. چسباند

اشک زاللش را در آورده . دلخراش بود. آزار دهنده بود. که بود، بد بود کرده بود؛ اما هر چه يزبانش جار يرا رو زیاش چه چ یروان يتنش ها

.بود

****

. کرد یاش م چارهیداشت ب. دیکوب یاش م نهیس يدل زالل به قفسه . هر سه نفر مسکوت بودند. شده بود یخال اتاق
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****

.لرزاندلرزانش، دلش را  يآوا. کرد خودش است نیقی. دینشن ییصدا. زنگ خورد تلفنش

.خداحافظ ـ

: گفت آرش

.يرو ندار اقتشیل. رفته ـ

.داد یو عذابش م دیکش یاز آن، دلش بود که عذاب م شتریاما ب دیکش یعذاب م وجدانش

!نداد جهینت ،یشماره تلفن ،یآدرس. کرد خواهش

.از مغازه به موسسه از شرکت به مغازه،. خودش را غرق کرد در کار. نگرفت یجواب. در و آن در زد نیسال ا چهار

 نیبه خاطر دلش که در ا. کند یآمد عذر خواه ینم ادشیکدامشان را  کیکه  ییبه خاطر حرف ها. کند یو عذرخواه نتشیخواست فقط بب یم

همه اش . بود یروان يهمه اش تنش ها و فشارها. بود ییایخولیکه به خدا همه اش افکار مال دیکند و بگو یتاب بود عذرخواه یچهار سال ب

.همه اش دروغ بود. همه اش چرت بود و حرف مفت. و خشم بود تیعصبان

****

.گفت هنوز هم دوسش دارد یم دیبا. کرد یم یعذر خواه دیبا. با او فاصله داشت یفقط چند صندل. آمده بود. وقتش بود حاال

تونم باهات صحبت کنم؟ یم ـ

: به آرش کرد و گفت رو

!لطفا؟ ـ

. نداشت يا دهیمخالفت فا. شهاب جلو آمده بود. دلش را بفهد يقرار یظاهر آرامش، ب يشناختش که از رو یآن قدر م. نگاه کردبه زالل  آرش

.را تکان داد و به سالن رفت سرش

****

. چرخاند یا به آرامسرش ر. کرد یرا با زبان تر م شیمدام لب ها. دنیبلع يهوا کم آورده بود برا. زالل کوتاه و مقطع شده بود يها نفس

با دست . بلند شد. داد یقدر فاصله آزارش م نیا. بود ادیز نشانیب يفاصله . شد یم دهیدر وجودش د یاضطراب. هنوز هم دور نشسته بود شهاب

.دیکش یدرونش شعله م يزیچ. گرمش بود. شرتش را تکان داد یت

 یبود که وقت یتیمهم آن امن. او مهم نبود يبرا... مردانه بود، جذاب بود، اما . انشبازو ي دهیچیبه عضالت پ. پهنش افتاد ي نهیزالل به س نگاه

بود که از  یمهم آن همه آرامش. شد یم ریشد دورش، به وجودش سراز یم دهیچیاو پ يدست ها یاش، وقت نهیداد بر س یم هیسرش را تک

. در تنش ختیر یم شیطپش ها نگضرب آه
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. همه آرامش دور مانده بود نیاز ا لیدل یهار سال، بچ. دیرا در هم کش شیها اخم

. يو خونسر يکرد به خود دار یم قشیتشو یه. زد که دست از پا خطا نکند یم بیبهش نه یذهن زالل ه. زالل يروبرو یصندل يرو نسشت

را صاف کرد تا  شیصدا. قورتش داد آمد اما نگفته شیتا پشت لب ها یحرف. دست و آن دست کرد نیا. فرستاد نییپا یآب دهانش را به سخت

: لبش نشاند و گفت يرو يپوزخند. اوردیشهاب را به خودش ب

!؟يسپهر يآقا دیداشت يبا من کار ـ

: دست دست کنان گفت شهاب

؟يچند سال چکار کرد نیا ـ

.گوش نداده بود زیچ چیگفته بود چه کار کرده است اما انگـــار شهاب به ه. فرستاد رونینفسش را پر حرص ب زالل

!بودند يمهم تر يزهایچ ریاما انگار ذهن شما درگ. کردم لیعرض کردم که تحص: گفت

 شانشیپر يموها يال به ال یدست. فرستاد رونینفس حبس شده اش را ب. برود هیتوانست حاش ینم. زالل را گرفت يطعنه . کالفه شد شهاب

.گرفت و شروع کرد به حرف زدن یقینفس عم. دینفس سر کش کی. ختیخودش ر يبرا زیم ياز پارچ رو یآب وانیل. دیکش

...زالل، من  نیبب ـ

 ییوسط حرفش، آرام، دلخور، با صدا.  نییسرش را انداخت پا. بود دهیکه شن ییآن همه حرف ها و تهمت ها. شد یزنده م شیخاطرات برا زالل

: گفت ریز

...م و بود انیمن خانوم پو ادیم ادمیتا اون جا که من  ـ

: ادامه داد محکم

!و هستم ـ

بدون  ،ینیمقدمه چ یسرش را تکان داد و ب. دیدور لب کش یشهاب دست. نگاه دلخورش را در نگاه سردرگم شهاب انداخت. را باال آورد سرش

: انکـــار گفت ایخجالت 

!ـــشهیهم ،يمن زالل بود يبرا شهیهم ـ

: مصرانه گفت زالل

؟يسپهر يآقا ادینم ادتونیانگار  ـ

.ناگهان برگشت. قرار بود یب. بلند شد یصندل ياز رو. دیاش کش یشانیبه پ یدست شهاب

...فقط ... فقط . دمیکردم که چهار سال عذاب کش یچه غلط ادینم ادمی. گفتم یچ ادینم ادمیمن ِ احمق . آره ـ

.سوز داشت. آمد نییپا شیصدا. را برگرداند شیرو

خواستم . خونش یرفت دمتید. يباهاش شام خورد دمتید. با دوستم دمتید ادته؟ی. سر قرار يبر يخوا یم یگفت. ودمداغون شده ب ادمهی ـ

با نامزد من بوده؟ یباهاش دعوا کنم، خواستم بهش بگم به چه حق

:گرانه نگاهش کرد و گفت دییتا. به سمت زالل برگشت
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ادته؟ی ،يبود یراض. میازدواج کنقرار بود با هم . يدوست دخترم نبود ،ينامزدم بود ـ

.را به خاطرش داشت زیهمه چ. سرش را باال گرفت زالل

: ادامه داد. فرستاد شیموها يدستش را ال به ال شهاب

. دمید یتو م ریتقص دم،ید یاون نم ریتقص. یدونست یدونست اما تو م ینم. یدونست تو مال من یاونم نم. خبردار نشه یکس ياما تو گفته بود ـ

و اون لبخندات  يدیخند یمدام م يباهاش بود یوقت...  یشدم؟ وقت یاون، چه حال يو شبش خونه  يمن بود شیصبحش پ دمید یوقت یفهم یم

.اون بود يبرا

: گفت. مستاصل نگاهش کرد شهاب

 نیچقدر درك ا یبفهم یتون یم... ش دوستم تو و آر ینم. دست بذارم يو دست رو نمیتونستم بش ینم. فکر کنم یتونستم منطق یباور کن نم ـ

سوراخ دوبار  هیخواستم از  یکه نم یزرنگ يمن با اون همه ادعا يبرا. که قبال نارو خورده بودم یمن يمرد سخته؟ اون هم برا هی يمسئله برا

!یتون یبه خدا نم...  یتون ینم. بخورم شین

.سرد نگاهش کرد زالل

:گفت شهاب

گرفتم  یدستش رو م یمن زاللم رو همون قدر پاك و معصوم شناخته بودم که وقت. باور کن دست خودم نبود یونم ولد یم. دونم مقصر منم یم ـ

...من . شد یم دیسرخ و سف

مهم بود که  شیبرا. مهم نبود غرورش را خرد کند شیبرا. نشست شیروبرو یصندل يشهاب رو. نگاه آزرده خاطرش را از شهاب گرفت زالل

. ندیقدر دور نب نیزالل را ا

.چشمانش حل کرد يدیو قطره اشک را در سف دیزالل دستش را عقب کش. زالل بگذارد يدست ها يرا جلو برد تا رو دستش

: گذاشت گفت یم شیکه عمق ندامت و عجز او را به نما ییبا صدا. شیموها يشهاب رفت ال به ال  دست

 کیچهار سال تاوان . یکنم من رو ببخش یازت خواهش م. یخوام من رو ببخش یازت م یلدونم حقش رو ندارم و یم اده،یدونم تقاضام ز یم ـ

. یلیبود، خ ادیز یلیعذاب ناراحت کردن تو برام خ. دمیزجر کش. اشتباه رو دادم

: زمزمه کرد. شفاف زالل يقهوه ا يرا گره زد به چشم ها نگاهش

!رفت... تمام آرامشم  ،یرفت یوقت. يتو تمام آرامشم بود. بدتر از اون دلم بود ـ

.دوست داشتن ،يعشق، افسوس، اندوه، شرمسار ،یمانیکه پر بود ازخواهش، پش ینگاه. نگاه آخرش را به زالل انداخت. را چنگ زد کتش

.را سخت کرد شیصدا. زالل به خودش مسلط شد. خواست خارج شود. انداخت نییرا پا سرش

غرورم . من بودم که خرد شدم هیقض ي گهینصف د. است هیفقط نصف قض يدار ادیکه تو به  ییزایچ نیا ،یزن یکه تو ازش حرف م ییزایچ نیا ـ

و  يبود زشیهمه چ. يزالل نوزده ساله تو خدا بود يبرا. بهت عالقه مند شدم. که اون طور بهت اعتماد کردم يبود يا بهیغر نیتو، اول. له شد

.يزخم زد طوراون 

محکمش، دل زالل را  يصدا. تاب یب. کرد یزخم. در قلبش فرو رفت. در چشمش فرو رفت. زالل خار شد ي دهینگاه رنج. برگشت شهاب
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:لرزاند

قدر پست  نیدونم من ا یدونم بد کردم، م یم. فرصت دارم برگردم... رم اما  یخطا م. لغزم یم. کنم یاشتباه م. من آدمم. نیبب. نگام کن زالل ـ

.سمیتا آخرش پاش وا يبرام ببر یاون قدر مرد هستم که هر حکم... االن ... بدم، امــــا  حیتوض یحت ایبران شدم که نتونم بهت فرصت ج

 ينگاه آرش به چهره . در را پشت سرش بست. کند یشهاب نتوانست خداحافظ. سوخت یمتورمش م يپلک ها. انداخت نییسرش را پا زالل

.رك کردموسسه را ت یحرف چیه یب. درمانده اش افتاد

طلب بخشش کرده بود و از دوست داشتن . را زده بود شیحرف ها. شهاب رفته بود. دستش بلند کرد يشده اش را از رو نیسر سنگ زالل

. ِ پخته شده اش گفته بود يو چند ساله  دنیچند

آب دهانش  یبه سخت. را به هم فشرد شیپلک ها. را با پشت دست گرفت شیگونه ها يِ رو يدانه دانه  ياشک ها. بار سرش را تکان داد چند

کار  وگایتمدد اعصاب و آرام گرفتن قلبش  يچهارسال برا. دیکش قیچند نفس عم. سردرگم بود. داد نییبه بغض نشسته اش پا يرا از گلو

 یم ییجادو يها یمعدن از آن آب. شد یسبک نم. شد ینم لکسیر. توانست انجام دهد یآن را نم يکدام از راه و روش ها چیکرده بود اما ه

. فشرد یقلبش بود و آن را م يرو یبختک. خواست

دل مجنون من را به  ؟یده یدوره و زمانه را نشانم م نیمثل و مانندت در ا یب يمرد ،يهنوز هم بعد از چهار سال و اند ،يشهاب سپهر آخ،«

»!يو بــرو... به خاطر تو  ییبرو، بگو میگواگر ب یکه حت يقدر مرد شو نیکه ا نیاز ا. ترسم یاما م! یکشان یجنون م

****

در را پشت . رفت داخل اتاقش یم. سالم کوتاه کیفقط . ماند یشهاب نم شیپ. رفت موسسه یهر روز م. به همان منوال گذشت يهفته ا سه

 یگوش م یبه خواندن، دزدک کرد یشهاب شروع م یاوقات هم وقت یگاه. کرد یآن همه عشق فرار م ياز هجوم دوباره . بست یسرش م

خودش قول داده . داد یشهاب هم در تنگنا قرارش نم. گرم تر و ناب تر از گذشته ها شده ش،یآورد که چقدر صدا یمشهاب ن ياما به رو ستادیا

 يآن لبخندها. کرد ینگاهش م. را داشت شیدر ظاهر نبود اما پنهان، هوا. کرد یم يمرد. خواست او نباشد یاگر زالل م یحت. کند يبود مرد

هر چند که . را به او ثابت کند یاحساس تمام ناشدن نیکم کم وجودش را حس کند و خودش را، و ا اشتگذ یم. کرد یاش را شکار م ییطال

 نیر عد دنید. دور بودن نیبودن در ع کینزد. نبودن نیبودن در ع. در نظر گرفته بود شیشکنجه را زالل برا نیبدتر. دیکش یخودش عذاب م

 یتیریمد يشود و با تجربه  کشینزد یتوانست گاه یکه م نیهم. شد یباخبر بود آرام م زشکه ا نیکه کنارش بود، هم نیاما هم. نشدن دهید

.اش کمکش کند، دلخوش بود

****

 دیایهمه شان تمام شود و دستش ب يهنرجوها مانده بود تا مطالعه  يمقدار از پرونده ها کی. بود ختهیسر زالل ر يکار رو یبود و کل کشنبهی

از آن  دیبا. بودند گرید يموسسه ها یاخراج يهر دو هم استاد ها. دو نفر مراجعه کرده بودند تا قرار داد ببندند. هنرجوها چگونه است تیوضع

 يکه با پنج سال سابقه  يموسسه ا. هنر اول يموسسه  ریخواست مصاحبه کند با مد یاز دفتر مجله آمده بود و م یکس. گرفت یتست م ها
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را  دیچند تا از اسات يمجبور بود ساعت کالس ها. دیایب يهنر ياش به چشم جامعه  یتیریمد راتییدرخشان، آن قدر معروف شده بود که تغ

. و رو کرده بود ریهمه جا را ز. کند دایمهم را پ يتوانست چند پرونده  ینم نیب نیسرش و در ا يبود رو ختهیکارها ر نیا يهمه . مرتب کند

 یآواز خواندن شهاب به گوش م يصدا. کند یم يپرونده ها را دسته بند ياریدانست، آرش بر چه مع یهنوز به دفترش عادت نکرده بود و نم

ذاشت گ یداشت، اما غرورش نم اجیصدا احت نیچقدر به ا. چقدر دلتنگ بود. قلب زالل فشرده شد. در پس آن بود انوینواختن پ يصدا. دیرس

!جلو برود

. لعنت گفتنش بلند شد يصدا. خورد زیم يرو يکردن پرونده ها به کمد آن سمت برود که دستش به پرونده ها دایپ يکرد و خواست برا یپوف

دو  يرو. زدیپرونده اش بود تا آن همه کاغذ به هم نر يخدا رو شکر کاغذها به هم منگنه داشت و اسم هر کس رو. زیم ریبا حرص خم شد ز

:با حرص گفت. ضربه زدن به در بلند شد يدو سه تا برگه مانده بود که صدا. داد یداخل پوشه ها قرار م یکی یکیها را  برگهزانو نشست و 

!دییبفرما ـ

: گفت زیم ریاز همان ز. دیبه گوشش رس یمحکم يقدم ها يصدا. باز شد در

!دییبفرما ـ

و  دینگاه متعجب و خندان شهاب را د. برگه را در هم در پوشه گذاشت و باال آمد نیآخر. آمد یعطر خنک و تلخ يو بو گریچند قدم د يصدا

: دیقفل شده اش، غر يدندان ها انیاخم کرد و از م. شد یحرص. نشود انیبرد خنده اش نما یکه او به کار م یتمام تالش

؟يسپهر يآقا دیدار يامر ـ

و صورت قرمز شده از  شانیپر ییو موها ختهیبه هم ر يزالل با مقنعه ا. مانده بود جهینت یب بایکرد خنده اش را بخورد اما تقر یسع شهاب

 ست،یخودش ضعف نشان نداده بود و به همه ثابت کرده بود که ک يآمده بود، ذره ا یکه از وقت ژیبه آن زالل با اقتدار و پرست یحر،ص شباهت

تمام . داد یبکشد و او چنگ و دندان نشان م رونیخواست عروسکش را از چنگش ب یم یبود که کس یتخس يدختر بچه  هیشب شتریب. نبود

.کنار لبش يخوردن خنده اش شد لبخند ياش برا جهینت

؟یخوبـــ ـ

: و تکه تکه و حرص زده گفت زیم يا شهیش يرا چنگ کرد به لبه  شیحرص زده، دست ها زالل

!؟يسپهر يآقا...  دیدار يامر...  دمیپرس ـ

: چند قدم جلو آمد و با آرامش گفت هابش

اومده برات؟ شیپ یمشکل. کار ِ من ستیمهم ن ـ

!نه ـ

.شهاب يشد در چشم ها رهیخ

!سرم شلوغه. دییبفرما دیندار ياگه کار ـ

دانست  یم. رداو به سمتش ب نینگاه سنگ ریو در ز ختیزالل ر يآب خنک برا یوانیل. اتاق برداشت يگوشه  زیبه سمت م یچند قدم شهاب

در  لیکند و م یملوس م يها یشیپ هیو اخمش او را شب تیاست که عصبان ییکوچولو يزالل هر چقدر هم که بزرگ شود، همان دختر بچه 
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: دهان زالل گرفت و گفت يآب را جلو وانیل. کند یچند برابر م ابرا در شه دنشیآغوش کش

!یبخور، آروم ش ـ

در دلش  يدیگرفت و خورش دنیاز جهت مشرق وز یمینس. در ذهنش ختیتمام خاطرات ر. دستان جلو آمدهآب نگاه کرد و  وانیبه ل زالل

جادوگرانه،  نیچن نیکه ا ستیآب ن نیتوانست انکار کند که ا ینم. آب را بر لب گذاشت وانیل. اندیعشق را رو يخفته  يطلوع کرد و جوانه 

!ستبلکه حضور پشت و پناه عشق ا هکند، ک یآرامش م

: زد و گفت یلبخند گرم شهاب

اومده؟ شیپ یچه مشکل یبگ شهیحاال م ـ

: آرام گفت زالل،

.پرسم یاز آرش م. ستیمهم ن ـ

.بتونم کمکت کنم دیشا ـ

: محکم گفت زالل

!امیخودم از پسش بر م.  يسپهر يآقا ستین يازین ـ

. کرد ختهیبه هم ر يشده و قفسه ها دهیکش رونیب يو کشوها زیم يرو يده هابه پرون یشد برود نگاه یکه بلند م یدر حال. سر تکان داد شهاب

.رها کرد یکیدر تار يریت. ستیتوانست حدس بزند زالل دنبال چ یم بایتقر

.یالبته اگه دنبال اون ها هست. کنفرانس هست زیم يکشو يپرونده ها تو يسر هی ـ

: و گفت دیلبش را فورا دزد يلبخند رو زالل

. ستمیدنبال پرونده ها ن.  ریخ ـ

: گاه به گاه کالمش، گفت ي ژهیو یبا چشمان مخمور و دو رنگش و آن مهربان. بود که برگشت رهیدستش به دستگ. بود دهیدر رس يجلو شهاب

. وقت اخم نکن چیه ـ

.وا رفت در نگاهش. متعجب شد زالل

!دستوره؟ هی نیا ـ

!خواهشه هی نیا ـ

****

وارث درد شده بود از  گریکه د یسست و با قلب يبا قدم ها. را چنگ زد فشیک. شده بود اما تازه دلش شروع کرد بود به نق زدنتمام  شیکارها

.کرد یخداحافظ یحال از منش یب. در خارج شد

 گریکه د یمیمر نیهنگ نازنآسانسور و به آ يسرد و فلز ي وارهیاش را داد به د هیتک. آسانسور فشرد يزده اش را به دکمه ها خی يها انگشت

سوخته،  ينرم قهوه ا يمبل ها م،یمر نینازن ،ییپل هوا. آن روزها یشگیهم يبه تکرار ها. آن روزها را کرد يدلش هوا. شد فکر کرد یپخش نم
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.انویباز کالس پ شهیمدر ه

آن  انو،یآن روز ها، آن کالس پ. خوب و بد يخاطره هاکه مملو بود از  ییآن روزها. خواست یدلش آن روزها را م. داد رونیرا آه مانند ب نفسش

.آرزو ها و اهدافش را دگرگون کرد. و رو کرد ریرا ز شیایموسسه هنر اول دن

».همکف«: دیچیزن در اتاقک پ يصدا

 يتش را برادس. شد ینم دهیها شن نیرفت و آمد ماش يدر سر و صدا شیتق تق کفش ها يصدا. رفت ابانیبه سمت خ. مجتمع خارج شد از

!آدرس گفت. نگاه تار شده اش را دوخت به راننده. سمند سبز رنگ تکان داد

. را که با شهاب از آن ها گذشته بود یشمرد دفعات یشهر و م ينکرده  رییچندان تغ يها ابانیبه خ. کرد یرا نگاه م رونیب

.را يباز نید اتمام کن گریخواست که د یچقدر م. آن روزها را کرده بود يچقدر هوا دلش

.دیکش رونیب شیراننده او را از فکرها يصدا

؟يگاند يکجا ـ

: گفت. کرد یآدرس را فراموش نم. نگاهش کرد تشانیبه موقع زالل

!جلوتر یکم ـ

.زد يطبقه پوزخند ستیب يادار يدوباره رنگ شده و مجتمع تجار ییبه پل هوا. شد ادهیپ نیکرد و از ماش حساب

 فشیک. پخش نشد میمر نیآسانسور به حرکت در آمد اما آهنگ نازن. سوم را فشرد يطبقه  يدکمه . نگهبان را گذراند رمردیفوت پ ي هیاعالم

 دانانیقیبا نوازندگان و موس. هنر اول یقیموس يموسسه . آورد رونیموسسه را ب يپولش کارت کهنه شده  فیک يها بیاز ج. و رو کرد ریرا ز

... يگاند ابانیخ: آدرس. انیآرش پو تیریمد هب. مجرب

کس سر  چیه. نبود شیسر جا زیچ چیه. پوزخند زد. موسسه آموزش زبان دانش. واحد هشت نوسان داد يکنار يکارت و تابلو نیرا ب نگاهش

. عوض شده بود زهایچ یلیچهارسال خ نیدر ا. نبود شیجا

کن  یسع شهیهم«: دیچیدر ذهنش پ ییشد اما صدا یمثل گذشته نم زهایچ یلیانگار خ. را بزند و برود خانه کی يخواست دکمه . گرد کرد عقب

»!یبا ترسات روبرو بش

شهاب  تیکه خاطرات مزاحم شدن بهرنگ و دعوا و عصبان ینحس نگیپارک نیبا هم. شد یبا ترس روبرو م دیبا. دیلغز P يدکمه  يرو دستش

. داشت ادگاریرا از آن به 

 کیدنبال . بود یام و مشک یدنبال ب. ها سر خورد نیماش نینگاهش ب. شد یم دهیبه وضوح شن نگیپارک یمانیکف س يرو شیپاشنه ها يصدا

دعوتش کند . جلو دیایاش ب يبر کی کیبا لبخند خاص و ش یخواست کس یم. و رو کرد ریمدل ها را ز. دیچرخ. ریس يقهوه ا يجفت چشم ها

. اش کند تا خانه یهمراه. شام کیبه 

 دیاز عمق ذهنش دو ییصدا. کرد یداد و او هرچه مهر در قلبش داشت را نثارش م یم تیمطمئنش به او امن يآمد با نگاه ها یم دیبا .دیچرخ

»!زالل ینفسم«: رونیب

 يبلندش در گوشش و آوا يزده کنارش بود و صدا مهیشهاب خ يدست ها. دیخودش را مچاله شده کنار ستون د. بود یخال نگیپارک. دیچرخ
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!خـراب، خــراب، خـــراب. شد یکه پشت سر هم پژواك م یلیثق يمحزون و آرام کلمه 

.به سمت چشمش يتکه ا. به سمت دلش رفت يتکه ا. به هر سو پرتاب شدند شیتکه تکه ها. شکست. افتاد از دستش بتش

که  دیایب ادشیها و جانم ها را الزم داشت تا  زمیززاللم گفتن ها و ع. خواست یحرف ها را نم نیا. دیچرخ. گذاشت شیگوش ها يرا رو دستش

که چه . بود دهیجان دار و مهربان به شب نرس يبا آن صدا ییکه چه روزها. دیدو یپوستش نم ریپر معنا ز يبا آن تک کلمه ها ییها يچه شاد

. بود ختهیدر قلبش نر هاآرامش 

 یو رو م ریخاطرات خوب و بدش ز. به نفس نفس افتاده بود. بود شیرو يادیز یفشار روح. یاهیس شیرفت، چشم ها یم جیسرش گ. دیچرخ

ها را هضم  یکیتار ي کبارهیتوانست هجوم به  یشده بود اما نم دهیبا آن که در آن مدت آب د. در سرش ختیر یشهاب م يحرف ها. شد

. باز شدن در آسانسور آمد يصدا. کرد ید مسرش در. سوخت یم شیچشم ها. داد یتکان م یگاه هیکردن تک دایپ يدستش را برا. کند

. حالش منقلب شده بود. دیچیپ نگیپارک يدر فضا رشیدزدگ يصدا. ینیماش يخورد به بدنه . عقب عقب رفت. نگاهش را برنگرداند

!ختیر یکرد و اشک م یرا نگاه م اهیام و س یب يرد چرخ ها. زده، گوشه ستون زار و نزار افتاده بود خی د،ید یرا م خودش

و نگاه پر  ختیشده بود به تنش ر دهیکه بوس ییلب ها یداغ. سر خورد نیبه پائ نیماش ياز کناره . هوا باز و بسته کرد يذره ا يرا برا دهانش

!مهربان شهاب قفل شده بود يکه در چشم ها یآرامش

.دیکه به گوشش رس ییصدا. را تکان داد سرش

!شده؟ يحالتون خوبه خانوم؟ طور ـ

. را باز و بسته کرد شیها شمچ

. عقب دیخودش را کش. و دستش را جلو آورده بود دیپرس یکه پشت سر هم حالش را م یبه کس. شد رهیبود خ ستادهیکه کنارش ا يپسر به

داده  تیامن. گاهش هیباز هم شده بود تک. ازش دفاع کرده بود. بهرنگ افتاد، اما آن موقع شهاب بود ادی. بود در بدنش دهیچیپ يلرز. دیترس

دور شده بود اما طلب بخشش . رفته بود. گاهش، مردش، اشتباه کرده بود هیاما حاال، تک. مهر گرفته بود. آرامش داده بود. بود فتهعشق گر. بود

. یکیچهار سال تار يجبران همه  يدوباره آمدن، برا يبرا. کرده بود

با همان دل و جان و . یآدم گونه اما با همان رگ و پ یدر قالب. ت شکسته اش را از نو بسازدجمع کرد تا ب نیزم يبت خرد شده را از رو يها تکه

. شود رهیخ تشیو به آدم ندیساعت ها بنش

 یمگر م. آمد یم دیبا. گاهش هیبشود پشت پناه و تک. تا بشود مردش. دیایاست تا دوباره ب دهیگفت بخش یم دیبا. دیایداد ب یاجازه م دیبا

!زالل را به امان خدا ول کند و برود؟ يدر آمده  ریقلب به تسختوانست 

: دیپرس. کرد یزالل نگاه م کیستریه يپسرك متعجب به حالت ها. دیخودش را عقب کش. گرفت و بلند شد نیدستش را به زم زالل،

د؟یدار اجیبه کمک احت ـ

 قیتزر نانیکه به او اطم یبه دنبال آغوش. بود ییبه دنبال دست ها. هواها نبود حال و نیمرد، در ا یگاه، ب هیتک یپناه، ب یپشت، ب یزالل ِ ب اما

.به تنش ختیر یحس. گردنبندش گذاشت يمقنعه رو يدستش را از رو. که آرامش را به او بازگرداند. کند

خودش را پرت . زرد رنگ دست بلند کرد یتاکس يبرا. دیپسرك را ند الیخ یباال انداخته و نگاه ب يابروها. دیکش ابانیرا به سمت خ شیپاها
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. و رنگ سرخ شده آدرس خانه را داد یشانیاش و تند تند، با اضطراب و پر یعقب خال یصندل يکرد رو

را که پشت  اطیدر ح. و چه کس ربط دهد زیدانست به چه چ یحال خرابش را نم. دیکش یسراسر بدنش شعله م ییگرما. خانه را فشرد زنگ

. دیخز نییبه پا واریکنار د. جلوتر گذاشتن نداشت یقدم يبرا یینا. دیاش ته کش يانرژ. الجانش تحمل نکردند يپاها گریسرش بست، د

. آرش و ترانه دوان دوان به سمتش آمدند. دید یگرفته م هنور ماه را م. دیلرز

!؟یدختر؟ خوب يشد یچ ـ

: فقط توانست لب بزند. تقال کرد. زد زور

. رفت جیسرم گ ـ

: گفت. ستادیداغ زالل ا یشانیپ يرو. ترانه دستش را جلو آورد. زد یدر صورت هاشان موج م ینگران

!تب داره ـ

 یرا تار و غبار گرفته م زیهمه چ شیچشم ها. دیشن یم انیدر م کیزالل صداها را . بلندش کرد. شیزانوها ریرا انداخت ز شیدست ها آرش

. خارج شد شیچفت لب ها ياز البه ال یگنگ و مبهم يصداها. دیشن یترانه را م يصدا زدن ها يصدا. ادو صدا را از دست د ریتمام تصو. دید

: دیهاج و واج پرس آرش

!تابستون تب و لرز کرده؟ يتو چله  ـ

: و گفت دیزالل کش یشانیپ يرا رو سیپارچه خ ترانه

!هیعصب ادیاحتمال ز ـ

. به زور در دهانش گذاشت یترانه قرص. انداخت شیرو گرید ییپتو. دیلز یهنوز م. نگاه کرد بسته و صورت قرمز شده اش يبه چشم ها آرش

: زد و گفت يمضطرب آرش لبخند يبه چشم ها. کرد هیرا پاشو شیپاها

!شهیخوب م. نگران نباش ـ

****

. چرخاند یسرش را کم. را از هم گشود شیاچفت پلک ه یزنگ زده اش را تکان داد و به سخت ياستخوان ها. شده بود نیزالل سنگ يها پلک

:زد و گفت يلبخند شیترانه که کنارش نشسته بود به رو

؟يبهتر ـ

: زد و گفت يبند میلبخند ن. غبارگرفته اش به مرور شفاف شد نگاه

!تشنمه ـ

!االن ـ

:اد و گفتکف دستش قرار د یرا به همراه قرص يریش وانیترانه ل. دیتخت باال کش يخودش را رو زالل،

.رو بخور عفونت بدنت خنک بشه نیا. دهیتبت خواب ـ
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: دیپرس. داد نییتلخ شده اش پا يرا از گلو ریآهسته آهسته ش زالل

ساعت چنده؟ ـ

!یتا فردا خوبِ خوب ش یبهتره استراحت کن. دوازده ـ

.قبول کرد عانهیمط زالل

بدنش  دن،یخواب ادینبود اما به خاطر ز روزیاز آن حال بد د ياثر. شد داریواب بسرش، از خ يصحبت کردن آرش و ترانه را باال يبا صدا صبح

گرفته  يکرد به صدا یرا باز کرد و سع شیچشم ها. پشتش به آن ها بود. دیشن یترانه را م يها ينگران آرش و دلدار يصدا. درد گرفته بود

.و طنز اضافه کند یخاش، شو

!خوام برگردم یشدم م داریب. دیرو درست کن تتونیموقع ـ

:اش گذاشت و گفت یشانیپ يتوجه به طنز او جلو آمد و دست رو یب آرش

!؟يبهتر ـ

: گفت زالل

!دیشما شلوغش کرد. من که از اولشم خوب بودم ـ

: به او رفت و گفت يچشم غره ا آرش

!؟یگفت یم ونیو هذ يافتاده بود هوشیکه سه ساعت ب يخوب بود ـ

: باال انداخت و گفت ییابرو الیخ یب زالل

. دونن یدونن، دکترا م یرو نم زایچ نیدان ها که ا یقیدر ضمن موس. آرش خان ادیاست و کار ز جهیاز عوارض سرگ ـ

: به ترانه زد و گفت یچشمک

مگه نه؟ ـ

: و گفت دیخند ترانه

.يایسر حال ب ریدوش آب گرم بگ هی يحاال هم بهتره بر. کرده اهیخانوم هممون رو س نیا. البته ـ

 يدوستانه ا یزالل و با نگران يقهوه ا يشد در چشم ها رهیقبلش خ. نرود جیکرد تا سرش گ شیدر حمام همراه يقبول کرد و ترانه تا جلو زالل

: دیپرس

؟یخوب یمطمئن ـ

: زد و گفت یترانه لبخند کمرنگ. سر تکان داد زالل

. بهت بدم وهیآب م وانیل هیبذار اول  ـ

چشمش از بخار  يها يدیسف. انداخت نهیبه آ ینگاه. برد رونیرا از تنش ب يماریب یزالل را نرم کرد و آن کرخت يرم بدن خشک شده گ آب

. دیتپ یم یروشنش را احاطه کرده بود که درونش حس يقهوه ا يو مردمک ها دییگرا یم یحمام به سرخ

: و محکم گفت دیکش شیرنگ و رو یصورت ب يرو يلبخند
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!مونم یم یمن زاللم، زالل هم باق ـ

در آورد و به طعنه به عامل تب  يترانه مسخره باز. قرار گرفت زیکتابش را کنار گذاشت و همراه او بر سر م. کرد شینهار صدا يبرا ترانه

. نداد شیبه حرف ها یتیاهم يزالل جز لبخند محو. اش اشاره کرد یعفون

: دیپرس آرش

حالت خوب شده؟ ـ

.آره ـ

مطمئن؟ ـ

.مطمئن شاه دوماد ـ

: نکرد و گفت یزالل اعتناع. زد یلبخند تلخ آرش

است؟ گهیآخر هفته د یعروس ـ

>آرام سر تکان داد آرش

!جمعه ـ

؟يریموسسه م ـ

!ختهیعالمه کار سرم ر هی ادیاحتمال ز. کارها رو سر و سامون بدم دیبا. فردا آره یامروز نه ول ـ

؟يایاز پسش بر م ـ

!مورده یب تینگران! کنم یم لیپس فردا رو تعط رمیآره، فردا م ـ

: تکان داد و گفت دنیفهم يبه نشانه  يسر آش

تونه کارها  یم ،يکه نبود يدو روز نیشهاب مثل ا. ياریخوام رو خودت فشار ب ینم. حتما بهش بگو. به شهاب بگو کمکت کنه ،یاما اگه نتونست ـ

!رو مرتب کنه

: دیو پرس قبول کرد زالل

نه؟یش یپرواز عمه ساعت چند م ـ

!يایحالت ب نیبا ا ستین يازین. دو نصف شب ـ

: مصمم نگاهش کرد و محکم گفت زالل

!امیمن م یول ـ

.ردیبگ میخودش تصم يزالل آن قدر بزرگ شده بود که خودش برا. نکرد یبزرگ شده اش زد و مخالفت يدختر کوچولو يبه رو يلبخند آرش

****

. کرد ینگاه يواریشد به ساعت د داریکه کامال ب قهیبود اما بعد از چند دق جیگ يلحظه ا. آمد بلند شد یم ییرایکه از پذ ییبا سر و صدا صبح
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دور از . دیخواب میدر تنش، تا ده و ن يماریبودنش تا چهار صبح و بودن آثار ب داریبا توجه به ب. شد خیس شیچهار تا شد و سر جا شیچشم ها

.زشت هم بود چ،یکه ه دیراس نه موسسه بود، بع شهیاو که هم ينبود اما برا ذهن

. بودن در آمد یاز آن هپل یکم. آب سرد شست ریانداخت و صورت پف کرده اش را ز ییخودش را در دستشو ییرایپذ يتوجه به افراد تو یب

. را بردارد ولونشیدر کمدش را باز کرد و خواست و. دیکه داشت پوشرا  يمانتو و شلوار نیدوباره خودش را در اتاقش انداخت و دم دست تر

 یافتاد که در کاور طلق يخشک شده ا دیسف يخواست در کمد را ببندد چشمش به رزها یوقت. داشته باشد ییقبول کرده هنرجو هپس از سه هفت

باران قدم زده  ریبا عشقش ز. برآورده شده شیاید گفت روش یم. آن روز افتاد ادیبه . لبش جان گرفت يو لبخند رو دیدلش لرز. قرار داشت

!بود

که در حمل بار خرد  نیرزها تنگ شده بود اما از ترس ا نیا يچقدر دلش برا. مشامش را پر کرد یعطر خنک و دوست داشتن. دییرا بو يها گل

. بود با خودش ببرد سوئد امدهیشوند، دلش ن

: گفت. زالل از همان دور سالم کرد. صبحانه جمع بودند زیهمه دور م. محبوبش، از اتاق خارج شد ورید کردن عطر یشده بود و پس از خال حاضر

!امروز امیدم زود تر ب یقول م. تنگتونه یشده وگرنه دلم حساب رمید فیح ـ

: زد و گفت يشخندین آرتا

!کنه یعجله؟ فرار نم نیکجا با ا ـ

.چشم غره رفت زالل

!مهیآن تا شهیو هم ستیوقت بد قول ن چیخوب ه ریمد هی ـ

: و گفت دیخند آرزو

!بعد برو. لقمه صبحونه بخور هی ایخوب، حاال به خاطر عمه هم که شده ب ریمد ـ

:خودش گرفت و گفت يبرا ریکره پن يلقمه ا. سرش را کج کرد و قبول کرد زالل

اجازه هست حاال برم؟ ـ

: زالل گفت تیاز حساس یو آگاه طنتیو با ش دیبه سمتش چرخ آرتا

!رمیگ یبرات م زهیجا هی ،يدختر خانوم خوب، صبحونت رو کامل بخور هیاگه مثل . نــــچ ـ

: کرد و گفت یاخم زالل

هات تنگ نشده بود؟ ينمکدون باز يکنم که اصال دلم برا يادآوریالزمه  ـ

!باشه! کنم زیخواستم خانوم رو سورپرا یمنو باش که م! انصاف یب يا ـ

: و گفت اوردیآرزو طاقت ن. دیبه سمت عمه اش چرخ. نداشت يا دهیفا. نگاه کرد شیباال انداخت و پرسش گرانه به چشم ها يشانه ا زالل

!نکن تیبچم رو اذ! آرتا ـ

را  رندهیزالل نام گ. د به دست زالل دا. دیکش رونیب يدیسف يساکش پاکت نامه  انیدر اتاق رفت و از م. و آرتا به ناچار بلند شد دندیخند همه

Royal College Of Music In Stockholm: شد دهینگاهش به سمت فرستنده کش Miss Zolal Pouyan: خواند
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اجرا  گریکه شش ماه د ییدر کنسرتو ینوازندگ يدعوت شده بود برا یسلطنت کیالرمونیاز طرف ارکستر ف. لبخند پاکت مهر و موم را باز کرد با

: آرش گفت. خبر را بلند گفت نید و البخند ز. شد یم

!شهیجا ختم نم نیبه هم تتیدونستم موفق یم ـ

در موسسه را . گاه برده و چک کرده بود ریاش شده بود که آرش آن را به تعم یمیقد 206سوار . مضاعف شده به سمت موسسه راند يانرژ با

 یو منش دیاوضاع موسسه را پرس. لبخند زد. آمد یآواز خواندن شهاب م يصدا. یمنش زیاستوارش را کشاند به سمت م يقدم ها. باز کرد دیبا کل

!در امن و امان است يسپهر يبا حضور آقا زیخبر داد که همه چ

!است تیرا مطمئن بود که شهاب منبع امن نیا. افتیزالل ادامه  لبخند

. اطراف را نگاه کرد... ِ  هیشب...  هیشب ییکه مخلوط با بو دیشن یو تلخعطر خنک  يبو يپا درون اتاقش که گذاشت، لحظه ا. اتاقش را باز کرد در

. به راه انداخته بود ییاهویدلش ه. به سمت دسته گل قدم برداشت. رز يعطر شهاب مخلوط بود با بو. زیم يدسته گل رو يشد رو خینگاهش م

کرد که  یفکر م نیبه ا. لبخندش، معلول عشق بود. شد یم دهیهم د يدیسف يرز ها انشانیرز قرمز که در م يگل ها. گل را برداشت دسته

.اش کرده بود هیهد یمحشر خودش را هم قاط ي قهیسل! زورگو! د؟یسف ياما رز ها. مانده چقدر رز قرمز دوست دارد ادشیشهاب 

 ياریعشق را آب يشده  يجوانه زنده . فشرد یرا م انگار که او. فشرد نهیگل ها را به س. دیبو یانگار او را م. دییبو. گل ها فرو برد انیرا م سرش

!ندیگرفت که به گل بنش یپرورشش داد و داشت اوج م. کرد

.نوشت یکنارش را م حاتینت ها و توض شیبرا شهیمحض بود که هم قیهمان نستعل. شناخت یدست خط شهاب را م. بود زیم يرو يکاغذ

ت ضیافت آسمانِ نمدارِ شهر کم می آورم؟ باز به بهانه باران، هوسِ دستانت میان لحظه هایم جا این جا پاییز است؛ می دانی تو را هر بار، وق «

. مانده

.فکر نمی کردم یک روز، سهمِ من از بهارِ تو، صبحِ خیس پاییز باشد هیچ

به دست، خیابان هاي خالی ام را پر  ات را تاب می آورم تا یک روز، آخر شب، تمام لحظه هاي عاشقی مان را برداري و اول صبح، چمدان دوري

».کنی و من لبریز شوم از بوسه اي که بر رد نگاهم روي خط انتظار می زنی

به آن دست خط زد و سرش را درون گل ها فرو  يبوسه ا! دیدلش لرز. دلش ضعـــــــف رفت. دلش مالش رفت. از اول به آخر. خواند دوباره

!باره داددو يتبلور يبرد و به عشق اجازه 

****

: ذوق زده گفت شگریآرا. شد ینم دهیرنگش د یآب میمال شیآرا ریز ،يماریآثار ب. انداخت نهیبه آ يگرینگاه د زالل

!زمیعز يمثل ماه شد ـ

: دیو رو به آرزو پرس دیسرخوشانه خند زالل

!چطورم؟ ـ

سر  يکه با دو تکه تور رو يشده ا يقلب سنگ دوز قهیباال تنه . خت بودخوش دو تینها یب. اش را از نظر گذراند يا روزهیف یآب راهنیپ آرزو،
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.رنگش ينقره ا يکفش ها يشده بود رو ختهیاش ر یشمیابر يکه پارچه  یو دامن لخت و خوش برش ستادیا یخوش فرم م شیشانه ها

.گردنش يگردنبند اشک مانند تو ینگاه زالل رفت پ. رفت شیقد و باال تصدق

 شیشانه ها يبلوند شده اش را آزاد رو يموها. دیدرخش یم یاش حساب یرنگ پف یدرون لباس نبات. به سمت ترانه رفت. دیخخودش چر دور

.دیخند یم میسرخ رنگش دا يرها کرده بود و لب ها

.ضعف رفت دلش

دستش را گرفت و انگار نه انگار که کس  .ترانه دیو سف فیرا داد به دستان ظر شیقرمز و خوشبو يدست گل پر از رزها. آمد دنبال ترانه آرش

.و با خودش برد دیاست، ترانه را بوس شگاهیهم درون آرا يگرید

:و گفت دیخند تارا

!عاشق شده ـ

از  پر. پر از نور بود. داخل باغ شدند. شناخت یاز آن ها بهتر م شیها را کم و ب ابانیزالل خ. زالل يتازه شسته شده  206با . آمد دنبالشان آرتا

.کرد یو دست غوغا م کیموز يصدا. ینیریشور، شعف و ش ،يخنده، شاد

آرتا با لبخند . دور و بر را نگاه کرد. پا به سالن گذاشت. فر شده و ساده اش را مرتب کرد يرختکن موها ي نهیآ يجلو. سالن شدند وارد

:دیپرس یطانیش

؟یهست یمنتظر کس ـ

: خونسرد گفت. خود را نباخت زالل

!ه ن ـ

!دونم یمن که م ـ

.اخم کرد یتصنع زالل

:زد و گفت یچشمک آرتا

.)يشد بایز( du ar vacker ـ

.سرش را به عالمت تشکر تکان داد ،يبا لبخند محو زالل

.بودند و مراسم با شکوه ادیمهمان ها ز. پر شده بود شیکم و ب سالن

و سه ساله اش را که  ستیدخترك ب زیآم نیتحس ایآر. زالل به سمتشان رفت. بودکنارش  ایآر. گفت یبود و خوشامد م ستادهیدر ا يجلو آرزو

.زالل لبخند زد. نگاه کرد دیدرخش یدر آن لباس م

.داشتند یبه سمتش رفت و گپ و گفت کوتاه. وارد شد سحر

. بلند بود کیموز يصدا. دیچرخ ینش مت يرقص نور رو. زالل به آن سمت رفت. آمدند یبه هم م تینها یب. در کنار ترانه آمدند داخل آرش

 یاز همان فاصله ها داشت ذره ذره به وجودش رخنه م ییگرما. کند یاز دور قلبش را سوزن سوزن م یحس کرد نگاه. دست و سوت يصدا

.تکان نخورد شیکه از جا دیدست آرزو را چسب. بناگوشش گذشت ازلبخند پرمهرش . کرد



کاربر  انجمن نودهشتیا  م.فاطمه ح  |هنر اول                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 313

: و گفت دیلب گز آرزو

!رو سالم کن و خوشامد بگوزشته، ب ـ

مملو از احساس،  ییکردن نگاه ها غیهمان در. ذره کیهمان  یحت. اش کند هیخواست تنب یهنوز م. دو دل بود. شانه باال انداخت ،یبه سخت زالل

.دیکش یوسط زجر م نیکه خودش هم ا

گرما . دیرقص شیروبرو. زالل مخالفت نکرد. ش را گرفتآرتا دست. دیخند. وسط دشیتارا کش. رقص شلوغ تر ستیپ. بلندتر شد کیموز يصدا

!نشسته است یکدام صندل يدانست رو یکرد اما نم یقلبش حس م يرا هنوز رو

نگاه  يرو. را نگاه کرد یروکش کرم رنگ پر و خال يها یصندل ،یچشم يگوشه . سرش را عقب برد. دستش را گرفت و چند دور چرخاند آرتا

. ضربان قلبش باال رفت. ستادیعضالت منقبض شده اش از حرکت ا. از بدنش عبور کرد یبرق انیجر. آرام شهاب، متوقف شدپر تالطم ِ به ظاهر 

 یپوستش دوران م ریز یذوق. ستیاز پ رونیب دیخودش را کش. آرتا تکانش داد. بدنش افتاد يرقص نور رو. حل شد نیدلنش يدر آن گرما

واضح آن را،  ياش گذاشت تا تکان خوردن ها نهیس يقفسه  يزالل، دستش را رو. اش نگاه کرد دهین دوخو يفرزانه مشکوك به گونه ها. کرد

را  شیچشم ها. را کنترل کند جانیتا هجوم آن همه ه ر،یس يقهوه ا يپشت به آن چشم ها ییجا. یصندل يرو ختخودش را اندا. ندیفرزانه نب

 پیخوشت شهیمثل هم. ژل خورده باال و کج يموها. رنگ یمشک کیکت و شلوار ش. بود هدیپوش دیسف راهنیپ. آمد در ذهنش شیتصور. بست 

!دلش ضعــــف رفت. بود

.زد شیصدا آرزو

!؟یهنوز نرفت ـ

.مستاصل نگاهش کرد زالل

!سالم کنه ادیبلند بشه ب دیاون که نبا. من اون مهمون توئه زیآخه عز ـ

!عمــه ـ

: فتفوت کرد و گ رونینفسش را ب آرزو

!از دست تو ـ

: شد، گفت یمحو نم شیصورت در صدا چیکه به ه يا یتوجه، با خوشحال یب زالل

!ـه؟ینظرتون چ ـ

:مادرانه اش گفت یبا مهربان. دیاو خند يلب ها يبه آن لبخند گل و گشاد رو آرزو

.هیمرد متشخص ـ

:را تکان داد و گفت دستش

.کرد دشییهم تا ایآر ـ

: ا گرد کرد و با تعجب گفتر شیچشم ها زالل

!عمـــه ـ
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!دونست یم دیبا. پدرته ـ

شده  یعطر خنک او خال يکه اتمسفرش از بو ستاد،یا يا یکنار صندل. شده، گذشت یخال يها یزالل از کنار صندل. شد یم یشام خال يبرا سالن

.شد، راه افتاد یجوره کمرنگ نم چیکه ه يو با لبخند دیهوا را بلع. بود

اش احساس  یقدم کیرا در  يریدلپذ يو گرما دیکش شیها هیرا به ر ییعطر آشنا. کرد یچنگالش فرار م ریاز ز تونیز. بود ریاالدش درگس با

از دو دکمه باز . شد باال دهیبشقاب بلند کرد و نگاهش ذره ذره کش يسرش را از رو. را هم فراموش کرد دنیو او نفس کش ستادیزمان ا. کرد

.و بدون پلک زدن رهیخ. ستادیا شیچشم ها يرو. کرده و صافش را گذراند غیصورت سه ت. چانه اش را رد کرد. باال آمد دشیسف نراهیمانده پ

به  نشیبم و دلنش يصدا. دهان زالل گرفت يجلو. فرو کرد تونیدر ز. گرفت یزالل به آرام يزده  خی يشهاب چنگال را از دست ها يها دست

.دیسزالل ر يحلزون گوش ها

!سالم ـ

به  یکیهمه نزد نیاز ا. شهاب گرفت يدست ها انیچنگال را از م. دهانش را جلو نبرد. کرد سیرا خ شیبا زبان لب ها. خورد یتکان سخت زالل

و  زالل به خود آمد. شهاب لبخند زد. کلمات را گم کرد. را گم کرد شیاش، دست و پا یسالگ جدهیمثل همان دوران خوش ه. وجد آمده بود

: متزلزل گفت. هنوز به خودش مسلط نبود. دیقدم عقب کش کی

!ممنون... مم  ـ

 يبشقاب ساالد را گذاشت رو. باغ يها یاز صندل یکی يخودش را پرت کرد رو. رونیخودش را از سالن انداخت ب يبلند يبا قدم ها. دیچرخ

از حجم آن همه عشق فرار کرده است؟ دانست چه مرگش شده است که ینم. داد راهیبه خوش فحش و بد و ب. زیم

. گاز زد و طعم تلخش را حس نکرد یرا به آرام تونیز. نتوانست لبخند نزند. نگاهش به چنگال دورن بشقاب افتاد. را به هم فشرد شیها لب

!نیگس و دلنش. دوست داشتنشان بود يدرست هم مزه . دندان مزه مزه کرد ریرا ز یگس يفقط مزه 

که به پشت باغ بود  ییبه رفت و آمد ها. خورد یآهسته آهسته م. دیبشقاب ساالدش را جلو کش. خودش تکان داد يل تاسف برارا به حا سرش

بود  دهیرا فهم زیهمه چ یوقت یحت. بود که چهارسال تمام نتوانسته بود فراموشش کند يو مردانه ا کیلبخند ش ریتمام ذهنش درگ. توجه بود یب

»!تونم فراموش کنم؟ یچرا نم«. در ذهنش یو سوال دیچیاش پ قهیدر شق يه بود؟ درددور نشد ذهنشهم از 

. سالن خاموش بود يچراغ ها. را داخل سالن گذاشت شیپا. برگشت. دیلرز یکم. و پوست عرق کرده اش دون دون شد دیآخر شب وز مینس

.شد یمدو نفره پخش  يرقص ها يبرا یآهنگ آرام. سن روشن بود يفقط نورافکن رو

Give me love like her

, به من عشق بده) زن(اون  مثل

'cause lately I've been waking up alone ,

شمیم داریاز خواب ب ییاواخر به تنها نیا چون

Paint splattered teardrops on my shirt ,

لباسم نقش بستن يکه بر رو یاشک يها قطره
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Told you I'd let them go ,

که گذاشتم برن گنیم بهت

وار به عشق آن دو  یاش منحن یصورت يلب ها. دیچرخ یو تور بلند، دست در دستان آرش م یپف دیترانه با آن لباس سف. دیکش یقیعم نفس

سته نش يبه استادها. شناختش یهم م یکیدر آن تار... او  يروبرو قایدق. برداشت يا یخال یآهسته اش را به طرف صندل يقدم ها. خم شد

خواست  ینم. محروم کند ییخواست خودش را از آن همه لحظات طال ینم. ابا و انکار یب. او ينگاهش خالصه شده بود رو. دنکر یکنارش نگاه

از خودش و  ییجا کیو  يروز کیخواست  یخودش و او رقم بزند و نم يرا برا يتر نیریش قیتوانسته است دقا یکه م نیشود از ا مانیپش

دلش گذشت کند و  يبه خواسته  دنیرس يتوانست برا یم. است دهیاشتباه را ببخشد و نبخش کی استتوانسته  یشود که م دلش شرمنده

.نکرده است

 دیایکه ب. که خودش با نگاهش به او داده بود يبا اجازه ا. نشسته بود کنار او. خودش بود. شناخت یعطرش را م يبو. کنارش پر شد یصندل

.دیایترس گذاشته بود عشق ب یترس از حرف ها، ب یترس از آبرو، ب یب. شود کینزد. جلو

. شیشانیپ يرو شانیپر شیکج، موها مهیسرش ن. لبخند زد. دیگردنش رس يتو يبه گردنبند آشنا. زالل نگاه کرد يمنتظر به چشم ها شهاب

: زمزمه کرد

!زالل ـ

Give a little time to me or burn this out,

فراموشش کن  ایفرصت بده و به من  ای

We'll play hide and seek to turn this around ,

عوض بشه زیتا همه چ میکن یم يموشک باز میقا انقدر

: گفت زالل

!مونده بود؟ انومیپ يجلسه از کالس ها کی ادتهی ـ

.را تنگ کرد و نگاهش کرد شیچشم ها شهاب

: ادامه داد زالل

؟يوقت آزاد دار ـ

 يکه از آن چشم ها دیرا به جانش کش یآرامش. را بست شیزالل چشم ها. را پشت آن گذاشت شیآرام لب ها. دست زالل را باال آورد شهاب

. در کنار او آرام بود. تواند فراموش کند یدانست چرا نم یکس آن را تجربه نکرده بود و حاال م چیوام دار بود و در کنار ه یمعمول ریس يقهوه ا

بود  يهنرمند يدست ها نیهم انیتنها در م تیبود و امن ستادهیگرانه و مردانه پشتش ا تیو همه جا حما شهیاو هم. برد یاش لذت م یزندگاز 

!مرد بود نیعاشق ا لیدل یاو ب. خواست ینم لیرا گرفته بود و دوست داشتن که دل شیکه دست ها
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: مخصوص خودش لبخند زد و گفت یبا مهربان شهاب

!افتخارباعث  ـ

.دیچیپ نیاد شر ییطال يصدا

Give me love like never before ,

يکار رو نکرد نیبه من عشق بده که انگار هرگز قبال ا يطور

'cause lately I've been craving more ,

دارم ازیبهش ن شتریاواخر ب نیا چون

And it's been a while but I still feel the same ,

گذشته اما من هنوز همون احساس رو دارم یمدت کیه درسته ک و

 ,oh give me love

: پشت دستش را آرام نوازش کرد و زمزمه کرد شهاب

!ممنون ـ

.انشانیمواج م یبه خوشبخت. آرش قیعم يبه لبخندها. شد رهیترانه خ يبه چرخش ها. آسوده خاطر، لبخند زد زالل

 يبرعکس تمام سال ها یکرد و به راحت یرا احساس م یخوشبختـــ يخفته در کلمه  یبود، تمام معانشهاب نشسته  يکه شانه به شانه  حاال

 يبرا ایاگر مادرش آن سر دن یکرد، حت یاگر پدرش به او توجه نم یحت. کرد یم یلماجیخودش و شهاب د يواژه را در چشم ها نیعمرش، ا

 یواقع يها، او در کنار شهاب، به معنا نیا يتاوانش را جفتشان پس داده بودند، با همه  کرده بود که یاگر مردش اشتباه یآمد، حت ینم دنشید

!کرد یم یکلمه احساس خوشبختــ

انیپا

شنبه

1/7/1391

23:38 ساعت

م.ح.فاطمه

92خرداد : انتشار خیتار
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