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 خالصه داستان

 
 و سوزانده و زده او یریشه به تیشه مردی، نامردی   و نفرت. خاکسرت زیر نخل همچو ستدخرتی رها

 تا رسدمی کسی هاسختی اوج در. زندگی یهمهمه این در او مقاومت یعنی استواری ولی سوزانده؛
 .شودمی آوار او زندگی بر آشنایی، یغریبه بازگشت ولی برهاند؛ غم از را دخرتک
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 :مقدمه
 یخاطره. بودم آورده دست به دیروز که هرچه کردم فراموش رویا، از آمدم بیرون تاریخ، یلحظه سردترین در امروز

 جنس از شمشیری با شدم بیدار... اشتباه به آن از گذشتم که خشم از کوچکی حس و نیستی مرز به رسیدن روز
 ایاراده شد، تو به چه هر شد، من به چه هر یخاطره. نیست جبران برای جائی! دادمت کف از دستانم، در تو. انتقام
 روزهای تو یچهره نتضما به. ستحقیقی حس این... مردانهناجوان پاهای پشت و تو و من چشم ابدی بستن برای
 ...گرفتارم میان این در من. ماند خواهد باقی دیگر

 ... ی زمان به
*** 

 .کنین باز رو در خدا رو تو
 چه او ـناه گـ مگر. نکرد باز رویش به را در کسهیچ قبل دفعات همانند هم بار این ولی کوبید؛ در به دستانش با

 :گفت اشگرفته صدای با و کرد بلند را سرش بود؟
 !کنین باز رو در پرستیدمی که خدایی اون به رو تو. بزنم حرف بذارید. کنین باز رو در خدا رو تو -

 را وزنش تحمل توان پاهایش که بود خسته قدر آن. کوبید خانه در به را مشتش و کشید جلو را اشمشکی چادر
 یدفعه از. دوخت او روحبی یچهره به را نگاهش پیرزن. شد نمایان مقابلش در پیرزنی یچهره ناگهان. نداشت

 در را هایشاخم. زن این تمناهای از بود شده طاق طاقتش. بود شده ترشکسته بود، دیده دادگاه در را او که پیش
 .زد کمر به را دستانش و کشید هم
 آخه. کنممی سرت چادر رنگ رو زندگیت تمام گرفتی، رو مبچه. نمیدم رضایت مون؟جون از خوایمی چی چیه؟ -

 !بود تنم یپاره! بود پسرم فهمی؟نمی چرا
 :گفت بغض با و کرد تر زبانش با را خشکش لبان

 !افتاده اتفاقی چه شب اون نفهمیده اصالً! پشیمونه خدا به. شه بزرگ پدربی مبچه نذارید! خانم خدا رو تو -
 :گفت و سایید دیگریک روی را هایشدندان

 !گردونهبرنمی عقب به رو چیزی هیچ اون پشیمونی! گردونهبرنمی رو من سرپ اون پشیمونیِ -
 قبل دخترک آن از دیگر. نبود غرورش فکر به دیگر. نبود چادرش شدن خاکی فکر به دیگر. زد زانو پایش جلوی
 .نبود خبری
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 شما کرد، بدی اون! هش بزرگ پدربی مبچه نذارید. کنممی رو تونکنیزی دارم عمر تا! خانم کنممی خواهش -
 .کنید خوبی

 :گفت و برگرداند را سرش آورد؟نمی رحم به را پیرزن دل هایشاشک چرا
 . دارمداغ هم من نیستم، بده رضایت من. نکن کوچیک رو خودت این از بیشتر و برو جااین از -

 به. نبینند را زارش یرهچه تا کشید صورتش روی را چادرش. بست رویش به محکم را در و رفت داخل به پیرزن
 !بس و خواستمی آرام زندگی یک تنها که خدا

 «!تکلیفم نه روزم، نه دلم، نه شود؟نمی روشن چرا»
*** 

 وقت به ساعت و صفر باالی درجه هشت و بیست هوا دمای. آمدید خوش خمینیامام المللیبین فرودگاه به -
 خود هایصندلی خروجی درهای شدن باز و هواپیما کامل توقف تا لطفاً. باشدمی صبح یدقیقه سی و هفت محلی

 .نفرمایید ترک را
 برخی به و کردندمی حرکت عجله با دارهامهمان. شد خیره اطراف به و کرد باز را چشمانش خلبان کمک صدای با
 تحویل را کوچک ایهبالشت هم ایعده. برگردانند اولیه حالت به را خود هایصندلی تا دادندمی اخطار افرد از

 با و انداخت اشبسته کمربند به نگاهی. بود ایکننده کسل پرواز. کشید اشخسته چشمان به دستی. گرفتندمی
 تشدید را دردش سر فرود، برای هواپیما هایتکان. شد خیره اطراف به کوچک یپنجره طریق از راحت خیال

 فرستاد بیرون را اشکالفه نفس. بود نزده چیزی به لب استرس فرط از امروز به تا دیشب از که مخصوصاً کرد؛می
 گل هایلپ. شد خیره ساله سه دو دخترک به تعجب با. گرفت قرار رنگش گندمی دستان روی کوچکی دست که

 مادر. بود مدتش طوالنی خواب گرنمایان راحتی به اشکرده پف چشمان. طلبیدمی را ریزی نیشگون اش،انداخته
 :گفت و گرفت دستانش میان را دخترک دست رسید،می نظر به ایساله نه هشت و بیست خانوم که دخترک

 !خانم شرمنده -
 .کرد اشحواله مهربانی لبخند

 .باشه راحت بذارید نداره، مشکلی -
 دستی ساک کرد،می صحبت هم سر پشت که دارمهمان به توجه بدون و کشید راحتی نفس هواپیما فرود با

 منشی» مهدیس به زنگی و آورد بیرون کیفش داخل از را اشگوشی. کشید بیرون باکس داخل از ار کوچکش
 انتظار لحظه چند از بعد. شده چه دانستمی کسی هر از بیش او مطمئناً. زد «اشقدیمی دوست همچنین و شرکت
 .پیچید گوشش داخل صدایش باالخره

 !م... سال... سـ -
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 دستیساک. گذاشت هم روی آرامش ایذره برای را چشمانش و شد طربمض کمی هولش صدای شنیدن با
 :داد ادامه شدمی خارج هواپیما از که طورهمان و فشرد دست در را رنگش ایسرمه

 خوبی؟ مهدیس؟ الو -
 رسی؟... می کی بی؟... خو تو ممنون -
 .تهران رسیدم االن همین تازه -

 .شد القا وجودش به باره یک به استرس جوانش، رییس ایدفعه یک رسیدن از مهدیس
 !االن من، وای ای -

 :گفت کالفه و کشید جلو را رنگ گلبهی روسری کمی
 شده؟ چیزی! آره وا، -

 .نبود موفق هم چندان اما بیاورد؛ دست به را خود خونسردی کرد سعی مهدیس
 .منتظرتم نیست، خاصی چیز نه نه -
 اشتیره دودی عینک. داشت را کردنش ترکالفه قصد و زد سیلی صورتش به هتابستان گرم باد هواپیما از خروجش با
 :گفت و زد چشمانش به را
 افتاده؟ اتفاقی چه مهدیس، نکن اذیت -
 !کرده کاریخراب قاسمی آقای هم باز فقط... فقط ها، نیست چیزی -

 و فشرد هم روی را دندانش. کشید عمیقی نفس و آورد زبان به نشدنیوصف سرعتی با را آخرش یجمله مهدیس
 :کرد تکرار لب زیر
 کرده؟ کار چی دفعه این! دوباره باز -
 !نداده تحویل رو آسمان یپروژه ستهفته یک -

 جمعیت زیادی. گرفت آهنی یمیله به را آزادش دست و شد فرودگاه سالن تا مسافر حمل هایاتوبوس سوار
 .برد هم در را هایشاخم

 .شرکتم هدیگ ساعت چند تا -
 .فعال باشه، -

 ناراحتش بیشتر این و نبود مرد آن اول اشتباه. کشید صورتش به دستی و کرد قطع را اشگوشی حرف بدون
 مشکل همه این بار زیر از خواستمی دلش گاهی. داد تکیه میله به را سرش و کشید عمیقی نفس هم باز. کردمی
 روی به را هایشچشم که خواستمی دلش. لحظه یک برای دهش حتی خواست،می آرام فکر یک دلش. کند فرار
 محل سمت به پرواز، یشماره به توجه با فرودگاه اصلی سالن به رسیدن با! باطلی خیال عجب. ببندد چیز همه
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 زمین روی بر اشورنی کفش بلند یپاشنه با گاهی از هر. بودند نرسیده هنوز هاچمدان. کرد حرکت بار تحویل
 روی به لبخندی چرخیدند،می دستگاه روی بر که هاییچمدان دیدن با. شدمی خیره ساعتش به و گرفتمی ضرب
 دستگاه روی از آرام و افتاد رنگش خاکستری چمدان به نگاهش. ایستاد ترنزدیک کمی و نشست باریکش لبان

 به رسیدنش با. کرد عبور آن از یعسر و شد ترپررنگ لبخندش خالی، تقریباً بازرسی ایستگاه دیدن با. کرد بلندش
 .کرد حرکت داشت تن به رنگی آبی پیراهن که رانیتاکسی پیرمرد سمت به فرودگاه، از بیرون

 آباد؟ سعادت -
 :گفت و کشید هایشسبیل به دستی مرد

 .خانوم بفرمایید -
 را هاچمدان توانستنمی. ترفمی خانه به اول باید. گرفت جای عقب صندلی در و داد پیرمرد دست به را چمدانش

. دهد گوش پخش حال در سنتی موزیک به کرد سعی و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش. بیاورد خودش همراه
 با چه. تبلیغاتی هایپیامک از بودند عبارت هاآن یهمه. کرد مراجعه هاپیام انبوه به و کرد روشن را همراهش تلفن

 نیست؟ که بود کسی مپیا منتظر بود؟ کرده خیال خودش
 .رسیدیم خانم -

 اشگندمی جو موهای در دستی پیرمرد. شد پیاده ماشین از خانه رنگ سفید در به نگاه با و کرد باز را چشمانش
 .داد دستش به و کشید بیرون صندوق از را هاچمدان کشید،

 .بفرمایید -
 .تشکر -

 به را هاآن. نداشت وقتی. کشید خود دنبال به را چمدانش. ستدبای تا خواست راننده از و نداشت را رانندگی یحوصله
 .شد تاکسی سوار و سپرد اعتمادش مورد نگهبان رحمت، آقا

*** 
 را اشمشکی مقنعه از زده بیرون موهای و کشید اشرسمی مانتوی به دستی. شد بلند جایش از مهدیس ورودش، با
 .کرد هدایت داخل به
 .بخیر رسیدن سالم، -
 .اتاقم توی بیاد بگو. ممنون م،سال -
 .چشم -

 سیاه بزرگ صندلی روی. بود شده تنگ اتاق این برای شدیداً دلش. زد لبخندی. شد اتاقش وارد و داد تکان سری
 شکسته و ناراحت یچهره که گفت "بفرماییدی" در صدای با. داد قرار مقابلش میز روی را کیفش و نشست رنگش
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 آن باشد، آرام کرد سعی. کرد دریافت شکل همان به جوابی که گفت لبی زیر سالم. شد ننمایا قاسمی آقای یشده
 .نداشت اشزندگی در مشکل کم هم مرد

 .کرد مقابلش رنگ اینسکافه هایمبل به ایاشاره
 .لطفا بشینید -
 .نشست اینفره تک مبل روی افتاده پایین سری با
 شد؟ چی قرارداد -
 :داد جواب لرزانی صدایی با
 ...رو تالشم... تموم... من... مـ... خدا به -
 زیادی بودنش مرد با مرد این آورد، باال سکوت حالت به را دستش و آمد ستوه به زدنش حرف تکهتکه و تلگرافی از

 هک لرزیدندمی دستانش و بود پریده رنگش. داد تکیه آن به و ایستاد میز جلوی. شد بلند جایش از! بود بزدل و ترسو
 ولی کرد؛ خواهد برخورد منطقی جوانش رئیس دانستمی خوب. کند کم لرزششان از کردنشان مشت با داشت سعی

 و باشد آرام لحنش کرد سعی بود، کرده تن به را رنگی خاکستری شلوار و کت همیشه مثل. بود رئیسش او هم باز
 .نشود رنجشش باعث

 .بود مهم خیلی پروژه اون قاسمی آقای -
 بود شده باعث بلندش هایریش. کرد رنگش خاکستری موهای به نگاهی. انداخت پایین را سرش و گفتن چیزی

 برایش که بود سالی چهار. بود شده شکسته خیلی مشکالتش خاطر به مدت این توی. برسد نظر به ترتیره صورتش
 .شناختشمی خوبی به و کردمی کار
 دیگه لطفاً نبود، کمی چیز پروژه اون. کنید جمع بیشتر رو تونحواس لطفاً اما درگیرید؛ خیلی هم شما دونممی -

 .نشه تکرار
 رنگش ایقهوه چشمان داخل را خوشحالی برق توانستمی. کرد مهربانش رئیس به نگاهی و کرد بلند را سرش
 .ببیند

 .بده بهتون خوایدمی چی هر خدا شااهللان خانم، مرسی -
 .نشست رویش و رفت اشصندلی سمت به
 .دادی وام درخواست دخترت عمل واسه شنیدم -
 :گفت و انداخت پایین را سرش داد، غم به را جایش چشمانش خوشحالی ثانیه از کسری در
 .بشه عمل باید زودتر چی هر گفتن دکترها خانم، بله -

 .کرد فشرده را قلبش بود مرد این صدای در که بغضی
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 .پنجاهه پنجاه موندنش بشه هم عمل اگر حتی گفتن -
 :گفت آرامی لحن با
 .بدن بهت رو وامت سپردم حسابداری، برو امروز -

 .بود دلسوز زیادی کوچکش رئیس. کرد بلند را سرش
 !مدیونتونم دارم عمر تا خدا به نکنه، درد توندست -

 :گفت زد تلخی لبخند
 .نذار خبربی حالش از رو من. نزن رو حرف این -
 .نکنه درد توندست هم زبا حتماً، خانم چشم -

 :گفت و شد بلند جایش از که زد لبخندی
 .بشم مرخص حضورتون از من بدید اجازه اگه -

 .شد خارج اتاق از خداحافظی با که داد تکان سری
 کار کلی روزه، هفت کاری سفر یک از بعد بود، خسته خیلی. بست ایلحظه برای را چشمانش و داد تکیه صندلی به

 با ساعت چند از بعد. شد مقابلش هایبرگه برسی مشغول و کرد پوفی. بود ریخته سرش روی رب شرکت داخل
 .بود مهدیس کرد، بلند را سرش در صدای

 .بله -
 بری؟ خواینمی هفته، ساعت -

 :گفت و کرد مهربانش صورت به نگاهی
 .چرا -
 .فردا تا پس -
 :زد صدایش که رفت در سمت به
 .مهدیس -
 جانم؟ -
 .بگیر برام آژانس یه رفتنت از قبل -
 .چشم -
 را عقب در. بود رسیده راه از آژانس بختانهخوش. شد خارج شرکت از و داد هابرگه به سروسامونی در شدن بسته با

 آن به نگاهی تلفنش زنگ با. کرد زمزمه را مسیرش آرامی به و گرفت جای ماشین نرم صندلی روی به و کرد باز
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 چشمک بود، کنارش اشزندگی مراحل تمام در همیشه که کسی و اشکودکی دوران دوست شیوا، نام. انداخت
 .زدمی
 .بله -

 :گفت و زد بخشی آرامش لبخند صدایش شنیدن با شیوا
 گذشت؟ خوش سفر رهاخانم سالم -
 !بود تحمل قابل -

 :گفت و کرد ایخنده
 !درآوردی رو همه پدر نیومده شنیدم مهدیس از -
 میده؟ تو به رو من خبرهای شهمه که نداره ایدیگه کار شرکت تو مهدیس این -
 !کنی اخراج هم اون نری حاال اوه اوه -
 .گرمه پشتش اون نترس -

 :کرد زمزمه اشهمیشگی مهربان لحن با و خندید
 .شده تنگ برات دلم پیشم؟ میای شب -

 :گفت و کشید عمیقی نفس
 .میام حتماً دیگه، روزِ یه ایبر بذار. نیست خوب حالم اصالً شیوا نه -

 بر از یک به یک را هایشعادت. خواهدمی داغ نوشیدنی یک تنها االن و است خسته دانستمی خوب. کرد پوفی
 .بود
 !نگرانیم خدا به. عزیزم کن استراحت یکم. نکن اذیت رو خودت قدراین رها؛ ولی کنم؛نمی اصرار عزیزم باشه -

 :گفت و کشید اشپیشانی به دستی
 .کنممی استراحت حتماً هفته آخر نیست، چیزی -
 . فعال پس باشه -

 .رسید خانه به دقیقه ده از بعد و کرد قطع را اشگوشی
 اشخوردهزخم یسینه عمق از عمیقش هاینفس. فشرد را ده یدکمه. شد برج البی وارد و کرد حساب را کرایه
. شد خیره رنگارنگش سقف به و داد تکیه آسانسور به را سرش. یدندکشمی تیر شدت به چشمانش و آمدندمی بیرون

 مشکلی. بود کرده آماده بزرگ مشکل یک برای را خودش! برود پیش خوب قدراین چیز همه کردنمی هم را فکرش
 . نابود را اشایهفته یک خوشحالی و کند دگرگون را حالش کاری سفر آن از بعد که
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 به. شد داخل و کرد باز را در. رفت یک و صد واحد سمت به و شد پیاده نظر، مورد یبقهط در آسانسور ایستادن با
 روی که بود رنگی سفید آباژور نورش، تنها و بود شده غرق تاریکی در همیشه مثل که کرد نگاه کوچکش یخانه

 که بود ایواژه تنها ایی؛تنه. شد فشرده بغض از گلویش عادت رسم به هم باز. بود کرده خوش جا دیوار کنار عسلی
 کرده زیباترش رنگش ایسرمه یگوشواره که رنگ سفید هایپرده خوردن تکان با. شدمی تکرار اشخسته ذهن در

 .کرد پرواز بالکن سمت به و کرد رها سالن یگوشه رنگ شیری یکاناپه روی را کیفش. افتاد آرالیایش یاد به بود،
 شدمی مگر. بود او از مانده جای به یادگاری تنها آرالیا گل این. انداخت رنگش سبز برگ به نگاهی عشق با

 ولی بود؛ نزده آن به سری بود ایهفته یک. زد لبخندی و کشید پهنش هایبرگگل روی به دستی کند؟ فراموشش
 سراسر امشیآر آن، به کردن نگاه با همیشه. است آمدهمی آن به دادن آب برای روز هر نگهبان که داشت اطالع

 اشهوایی و باشد او به متعلق چیزی شدمی مگر. بخشیدمی التیام را دلش زخم کمی و گرفتمی بر در را وجودش
 وصف ذوق با خانه این خرید روز که رنگی اینسکافه هایکابینت داخل از را چای. رفت آشپزخانه سمت به نکند؟

 و کند آرامش توانستمی داغ سبز چای یک فقط االن. زد برق به را سازچای. آورد بیرون بود کرده انتخابش نشدنی
 به دیگر این. شد فشرده قلبش نفره چهار ناهارخوری میز به نگاه با. پایانشبی درد برای شود دوایی همیشه مانند

 دندخورمی را غذایشان هایشانشوخی و هاخنده با که داشتنیدوست جمع آن از خبری دیگر خورد؟ می دردش چه
 تخت روی و خارج تن از را هایشلباس. شد خوابش اتاق وارد. شدنمی خشکش هایلب مهمان دیگر لبخند. نبود
 آشپزخانه سمت به سازچای تیک صدای با. کرد تن به راحتی لباس و رها اتاق وسط در واقع رنگ طالیی ینفره دو

 با را گرمایش. گرفت دست در را فنجان و نشست کاناپه روی. ریخت محبوبش فنجان داخل را چای و برگشت
 را گرما دیگر بود چشیده سردی فقط که دلی. نبود آشنا گرما این با دلش ولی کرد؛می احساس هایشسلول تکتک

 از خانه، تلفن صدای با. اشآینده و حال و گذشته مثل تلخ تلخ، نوشید، را اشچای از ایذره کرد،می احساس کمتر
 چیده خانه شکل مربع سالن در که رنگی ایسرمه مبل روی آخر در. انداخت اطراف به نگاهی و شد بلند جایش

 .کرد پیدایش بود شده
 .بله -

 :گفت و انداخت مادرش به نگاهی صدایش شنیدن با مهدیس
 خوبی؟ عزیزم سالم -

 .آورد در حرکت به موهایش داخل را دستش
 خوبی؟ تو بهترم، آره -
 .ممنون -
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 از ولی کند؛ قبول را پیشنهادش شاندوستی سر از رها نداشت دوست اش،خواسته بیان از بود نگران کمی مهدیس
 .بگیرد نادیده توانستنمی را اشبرگشته فرنگ از یپسرخاله درخواست طرفی

 مهدیس؟ شده چیزی -
 از تازه رو فوقش دارم، الهپسرخ یه من... راستش خوب. داری نیاز معمار یه به بودم شنیده جعفری آقای از راستش -

 .باشه مناسب شرکت برای کنم فکر برگشته، و گرفته پاریس
 .شود انجام ترسریع شرکت کارهای تا داشت فردی به نیاز. کرد فکر کمی

 .باشه شرکت نه ساعت فردا بگو بهش باشه، -
 :گفت و کشید عمیقی نفس راحت خیال با مهدیس

 .فعالً ممنون، عزیزم باشه -
 خاطرات دیدنشان با هم باز و افتاد دیوار روی عکس قاب به نگاهش کرد، مزهمزه کمی را اشچای تلفن قطع زا بعد

 .شد مرور برایش
 !ها افتیمی وراین بیا استخر کنار از عزیزم رها -»

 :گفت خیره و کرد اخمی
 !هست حواسم خیرم نه -

 .کرد دویدن به شروع که آمد سمتش به پدر
 !ها یفتیم وایسا رها -
 .افتمنمی نه -

 شآغـ. و.ش در پشت از پدر ایستادنش، با. نداشت را بیشتر دویدن و لجبازی توان دیگه و بود گرفته درد پاهایش
 .زد دلشنازک دختر یگونه بر ایـوسه بـ و گرفت

 !گرفتمت باالخره -
 اششده رنگ تازه موهای و داشت دست در دوربینی که مادرش به. برگشت عقب به چیکی صدای با و زد لبخندی

 .شد خیره بود، درآمده رقـــص به بهاری نسیم دست در
 «.کنم قابش باشه یادم حتماً شد، عکسی چه: مامان
 شاید. بود دنیایش رحمیبی از که درد از پر آهی کشید؛ آهی. آمد خودش به و چکید اشگونه روی اشکی یقطره

 ... اتفاق آن اگر
 دستش در فنجان. کند متشنج را ذهنش هم باز و کند فکر آن به خواستنمی! نه نه،. داد تکان طرفین به را سرش

 گشودن با. رفت سمتش به اخم با و کرد ساعتش به نگاهی. آمد در صدا به در زنگ که گذاشت آشپزخانه داخل را
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 با. برد یادش از را زچی همه و نشست لبانش روی به لبخندی. افتاد رز گل شامل بزرگی، گل دسته به نگاهش در،
 :گفت حیرت

 !فرهاد -
 :گفت و زد کنار صورتش جلوی از را گل اش،قدیمی دوست و وکیل فرهاد

 .بانو سالم -
 :گفت و رفت کنار در جلوی از
 .داخل بیا سالم -

 به شدل هزارم بار برای و کرد فشرده را قلبش خانه یگرفته فضای. شد وارد و داد دستش به را گل دسته فرهاد
 :گفت و گذاشت کانتر روی را گل دسته رها. سوخت او حال

 .بشین -
 :گفت نشستمی مبل روی که طورهمان فرهاد

 نداشتی؟ مشکلی بود؟ خوب سفر -
 .ریخت بهم رو اعصابم قاسمی هم باز آخر یلحظه فقط بود؛ خوب چیز همه نه -

 :گفت کردمی شل را اشمشکی کروات گره که طورهمان و زد رویش به مهربانی لبخند
 .درگیره اون نگیر، سخت -
 .دونممی آره -

 .کردنمی درمانش دوایی هیچ و کردمی درد هم هنوز. کشید سرش به دستی رها
 .بیارم چای برات برم من -

 :گفت و گرفت را دستش فرهاد
 .ریزممی خودم من کنه،می درد سرت بشین، -

 او از توانستنمی را چیزهیچ و شناختمی را او خوب قدراین چرا. زد ساله هفت و سی مرد این روی به لبخندی
  کند؟ پنهان
 را ابهتش همیشه رنگش خاکستری ایپارچه شلوار. انداخت او به نگاهی رها و رفت آشپزخانه سمت به فرهاد

 در را چای حاوی فنجان دو فرهاد. خاکستری پیراهن آن همراه شدنش ترکیب مخصوصاً کرد،می برابر چندین
 :گفت و داد قرار مقابلش

 .داشتی نیاز مسافرت این به شده، بازتر خیلی تچهره -
 .خسته خیلی فرهاد، مخسته هم هنوز -
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 .نبیندش گونهاین ولی دهد؛ جان او آرامش برای بود حاضر. رفت درهم صورتش گلویش، بغض از فرهاد
 .نداند خترد این از او که نبود خصوصیتی هیچ. گذاشت رها مقابل را اشعالقه مورد هایشکالت

 دستم؟ بسپری رو شرکت روزی چند خوایمی -
 .کنمنمی درک رو خودم حال هاروز این. کالفه هم موندن خونه از و میشم خسته شرکت از نه، -

 .دوخت او باران ستاره چشمان به را نگاهش فرهاد
 .نوشید آن از ایذره و گرفت دستانش میان را اشچای

 باشه؟ کن، حساب من روی بود مشکلی هر اگه. میگم هم باز اما دونی؛می خودت رها -
 :گفت و گذاشت هم روی را هایشچشم

 .مدیونتم دنیا یک -
*** 
. کرد تن به و کشید بیرون داشت قرار تخت از کمی فاصله با که کمدی از را اشمشکی رسمی شلوار و مانتو

 مشکی کمری به نگاهش. افتاد راه به پارکینگ سمت به و گذاشت فِرش موهای روی آزادانه را اشمشکی روسری
 پدرش به تهران دانشگاه بهترین در را اشقبولی خبر شوق با که روزی. گذشت ذهنش در خاطرات ناخودآگاه و افتاد
 لبخند خاطرات رمرو با. خرید برایش را ماشین این کادو عنوان به داشت فرزندش به که عشقی تمام با او، و داد

 در را اشهمیشگی ماندن قول ماشین، این گرفتن جای به روز آن در کاش. نشست خشکش لبان روی به تلخی
 .گرفتمی اشزندگی

 با همیشه. افتاد اشایقهوه درشت چشمان به نگاهش که کرد تنظیم را ماشین یآینه و نشست اشصندلی روی
 را او همیشه پدر که حدی در داشت، او به زیادی شباهت. شدمی اعیتد ذهنش در سارایش یچهره صورتش دیدن

 .زدمی صدا کوچک سارای
 !آوردمی در لرزه به را تنش سارایش چشمان تصور حتی گرفت، آینه از را نگاهش

*** 
 مدرن هایساختمان جزء هم هنوز ولی گذشت؛می ساختش از سال چندین کهآن با. انداخت شرکت نمای به نگاهی

 در که افتاد مردی به نگاهش ورودش با زمانهم. رفت طبقه پنج ساختمان از دوم یطبقه به. آمدمی حساب به
 دیشب که باشد اشپسرخاله همان این زدمی حدس. کردمی صحبت او با و بود ایستاده مهدیس میز مقابل
 .بود کرده صحبت اشدرباره

 :گفت و شد بلند جایش از همیشه مثل مهدیس
 .خانم بخیر صبح -
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 :گفت و زد او به دلنشینی لبخند
 .بخیر صبح -

 :گفت و شد بلند جایش از ادب رسم به او که کرد پسر آن به نگاهی
 .شد عرض سالم -

 :گفت و کرد خم کمی را سرش
 .سالم -

 تلفن. کرد خاموش را تلفنش و نشست اشصندلی پشت رفت، اتاقش سمت به و زد ها آن دوی هر به ملیحی لبخند
 از ادب رسم به و گفت "بفرماییدی" در صدای با. بفرستد داخل را او تا خواست مهدیس از و برداشت را شرکت
 .شد بلند جایش

 .سالم -
 .اومدید خوش سالم، -

 :گفت و کرد هامبل به ایاشاره
 .بفرمایید -

 رها. داد قرار پایش کنار را کیفش و نشست بود میزش کنار در که مبلی روی آرام رفته، فرنگ پوشخوش مردِ
 .کرد صحبت به شروع اشهمیشگی نفس به اعتماد با و انداخت رنگش خاکستری چشمان به نگاهی

 همراهتونه؟ تونمدارک -
 .گرفت سمتش به و کرد خارج کیفش از را رنگی قرمز یپوشه مرد

 .بفرمایید بله -
 :گفت و زد ایدوستانه لبخند

 .ممنون -
 دلش. کرد معطوف دیوار در شده گذاشته کار کوچک یکتابخانه به را نگاهش و زد لبخندی او مشآرا از جوان مرد
 از را مدارک و کرد باز را پوشه رها،. بداند را جوانش رییس یسلیقه آمدنمی بدش. کند هاآن به نگاهی خواستمی

 این اسم پاریس، دکارت دانشگاه از عمران لیسانس فوق ساله هشت و بیست سپهری رادمان. آورد بیرون داخلش
 :گفت و گذاشت میز روی را مدارک. بود شنیده همگان زبان از زیاد را دانشگاه

 راضی هم از ما دوی هر اگر. بشید کار به مشغول جااین آزمایشی طور به ماه یه تونیدمی شما سپهری، آقای خب -
 .میشه بسته ساله یه قرارداد شما با بودیم،

 :گفت و کرد باز را رنگش خاکستری شلوار و تک یدکمه تک
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 کنم؟ شروع رو کارم تونممی کی از من فقط نیست؛ مشکلی -
 :گفت و کرد قفل هم در میز روی را دستانش

 .کنید شروع رو کارتون فردا از و کنید استراحت شما رو امروز که اینه من نظر -
 :گفت و زد لبخندی جوان رئیس خوب برخورد از سپهری

 .ترهمناسب فردا هم من نظر به ممنون، -
 .کنه آشنا شرکت این تو موجود قوانین با رو شما تا خواممی جانمهدیس از من پس، باشه -
 .بشم مرخص حضورتون از بدید اجازه اگر. کنیدمی لطف متشکرم، -

 :گفت و شد بلند جایش از رها
 .کنممی خواهش -

 .شد خارج در از که داد تکان برایش سری
*** 

 به و شد بلند صندلی روی از!بود فرهاد کرد، آن به نگاهی. شد بلند همراهش تلفن صدای که بود کارش مشغول
 .برداشت قدم پنجره سمت

 .بله -
 :گفت و کشید عمیقی نفس کالفه فرهاد

 خوبی؟ رهاجان سالم -
 :گفت و شد وارد او به استرسی ناراحتش لحن از
 خبرها؟ چه ممنون سالم، -
 !زیاده که برخ -

 .فشرد دستش در را خودکار و کرد اخمی
 شده؟ چیزی -

 :گفت کرد،می طی اضطراب از را اتاق عرض و طول که طورهمان فرهاد
 !برگشته سام -

 داشت قرار پشتش که مبلی به را دستش. بود شده سست پاهایش. آیدنمی باال نفسش کرد احساس لحظه چند
 :داد ادامه آمدمی چاه قعر از که صدایی با .شود افتادنش از مانع تا گرفت

 چیه؟ منظورت -
 :گفت بردمی موهایش داخل وارشانه را دستش که طورهمان فرهاد
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 .ایران رسیده پیش یهفته که دادن خبر بهم دیشب -
 :گفت و کرد سکوت لحظه چند

 چیه؟ تبرنامه -
 .گیرممی تماس باهات بعداً بذار .شدم گیج خیلی االن واقعاً. دونمنمی فرهاد، دونمنمی -
 .فعال باشه -
. بود کرده احاطه را گلویش عظیمی حجم گویی بکشد، عمیق نفس کرد سعی و داد تکیه مبل به گوشی قطع با

 .شد خارج شرکت از و برداشت را کیفش سریع. نداشت را قفس این در ماندن توان و بود شده گیرنفس اتاق هوای
*** 

 به زیادی یعالقه. انداخت شلوغ شهر به نگاهی. کشید عمیقی نفس و شد پیاده ماشین از تهران بام به رسیدن با
 .دادمی قدرت احساس او به باال این از هاانسان دیدن و داشت مکان این

 پر را صورتش هایشاشک ثانیه از کسری در! سال هشت از بعد هم آن! بود برگشته او. کرد فشرده را گلویش بغضی
 جمع خودش در را پاهایش و نشست زمین روی. بزند اشخسته روح به تازیانه دیگر بار یک تا بود برگشته او. کرد
 :شدند اندازطنین گوشش در هم باز خاطرات. کرد

 او به را خودش رها. کشید شآغـ. و.ش در و کرد باز را در شتاب با سارایش. پرید خواب از خودش جیغ صدای با»
 .او کنار در جاست،این االن که کند حس کند، حسش ودوج تموم با تا فشرد

 !جاماین من دلم، عزیز باش آروم -
 .م...ترس...می... من -
 .زد موهایش روی ایـوسه بـ
 .بیفته برات اتفاقی هیچ ذارمنمی جام،این من عزیزم نترس -
 .شدیمی دورتر ماز لحظه هر تو ولی کردم؛ ت...صدا زدم،...جیغ دی،...نبو موقع اون تو نه -

 :گفت و گرفت قاب دستانش میان را کوچکش رهای صورت
 «...وقتهیچ زارم،نمی تنهات وقتهیچ -

 دیدن با تا بود کجا بود؟ کجا االن پس کند؟نمی ترکش وقتهیچ بود نگفته مگر. برد فرو زمین در را هایشناخن
. کردنمی کوتاه را موهایش او عشق به هم هنوز بزند؟ بلندش موهای بر ـوسه بـ و کند گریه پایشبهپا هایشاشک
  بیفتد؟ روز این به حال که کردمی را فکرش ببیند؟ را اشنازپروده دختر تا بود کجا

 :زد فریاد و کرد بلند آسمان سمت به را سرش
 ذاره؟نمی تنهام نگفت مگه کجاست؟ پس -
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 تکیه ماشین به را سرش و گذاشت دهانش داخل را صقر آب بدون کرد، خارج آن از مسکنی و برداشت را کیفش
 آن به نگاهی. آمد خودش به اشگوشی صدای با که بود گذشته ساعت چند هم شاید یا دقیقه چند دانستنمی. داد

 .بود شمس هم باز انداخت،
 .بله -
 کردی؟ رو فکرهات -
 !بدی فرصت بهم بود قرار -
 .رسید بهم خبر یه االن آخه دونم،می -
 چی؟ -
 .گرفته مهمونی ایران به ورودش خاطر به هفته آخر واسه سام -
 داره؟ من به ربطی چه این خوب -
 از پس کرده؛ کار چی اون بده نشون که بیاریم دست به مدرکی هیچ نتونستیم سال هشت این توی ما ببین، رها -

 .راه یه مونهمی فقط بشیم، وارد تونیمنمی قانونی راه
 .بزن رو حرفت نچین مهمقد قدر این -
 یه پیشنهاد بهش تونیمی پس ندیده، رو تو حاال تا که هم اون بشی، نزدیک بهش کنی سعی باید تو من نظر به -

 .کنی تالفی کن سعی کرد، اعتماد بهت کامالً که بعد و بدی رو شراکت
 ...فرهاد ولی -

 :گفت و پرید حرفش وسط
 .سال هشت این زجرهای تمام به کن فکر کن، فکر خوب فقط نگو؛ هیچی فعال -

 . کرد قطع را تلفن او به فرصتی دادن بدون بعد
 دریافت جای به بار این ولی داد؛می آرامش او به که کاری. کرد هاخیابان در چرخیدن به شروع و شد ماشینش سوار
 هم هنوز. رسید خانه به که بود نه ساعت. گرفتمی شکل جلویش مشکالتش تمام از تصویری آرامش، کمی یذره
 این ولی لرزید؛می بدنش تمام. شد خیره لوستر براق هایگوی به و کشید دراز کاناپه روی. بود نرسیده اینتیجه به

 .کردمی چشمانش مهمان را اشک و گذشت می ذهنش در که بود خاطراتی مرور از نبود، سرما از لرزش
 :گفت و گذاشت اشسینه روی را سرش»
 !نجوبابا -
 .بابا دختر آروم هیس، -

 .داد جای پدرش آغـ. و.ش در را خودش
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 من بگیری، پس رو مون...حق تو خواممی...می دلیلی، هر به حاال بودم... نـ من روزی... رو اگر کن، گوش رها -
 .دم...کر ش...تال آینده در...تو آسایش برای هاسال این تموم

 مرد این برای. دوخت پدرش چشمان به را نگاهش و کرد لندب را سرش. چکیدمی چشمانش از سرعت با اشکش
 .کرد نوازش را صورتش و آورد باال را دستش! بود زود خیلی مرگ ساله نه و چهل

 میدی؟... می..قول...رها -
 .زد آن به ایـوسه بـ وجودش عمق از و داد قرار لبانش روی را پدر دستان رها
 ...میدم قول پدر، میدم قول -

 اتاق از را رها اخم با و شد اتاق وارد پرستار شد، خیره دخترکش یچهره به آخر بار برای و زد تلخی ندلبخ پدر
 لحظات این خواستمی دلش. باشد او پیش خواستمی را آخر لحظات. انداخت پرستار بازوی به چنگی. کرد بیرون

 .کند تنفس او هاینفس هوای در آخر
 !کن ولم خدا رو تو شم،با پدرم پیش خواممی کن، ولم -
 خودش در و نشست زمین روی ترس با. رفت اتاق سمت به و کرد رها را بازویش سریع پرستار صدایی شنیدن با

 تند دور روی چیز همه انگار شدند،می اتاق وارد سرعت با که کردمی نگاه پرستارهایی و دکترها به خیره. شد جمع
 «...متاسفم یلمهک آخر در و اتاق از دکترها خروج. بود

 تکرار گوشش در دکتر صدای همیشه، مثل هم هنوز کند،می احساس لحظه آن در را بدنش لرزش هم هنوز
 !چه یعنی کسی صدای از نفرت فهمدمی تازه و شودمی
 .شد زمین روی بر افتادنش باعث اشسرگیجه اما انداخت؛ اطراف به نگاهی و شد بلند کاناپه روی از آمد، خودش به

 به. بشود کم درد این از کمی فقط شاید تا کرد وارد موهایش یریشه به فشاری و گرفت دستانش درون را سرش
 داخل را بخشیآرام قرص و کرد باز را تخت کنار کشوی در. کرد حرکت اتاق سمت به و شد بلند جایش از زور

 دراز و رفت تخت سمت به. کند کم انلرزشش از تا داد فشارشان و کرد قفل هم در را دستانش. گذاشت دهانش
 .شد خیره دیوار روی پدرش عکس به و برگرداند را سرش کشید،

 !میدم قول بهت... بهت -
 به خمارش چشمان با هم باز. گیردمی را حقش بود گفته بود، داده قول پدرش به او. کرد تر را اشگونه اشکش
 .شد گرم چشمانش کمکم که شد خیره عکس

 « ...است شده طاق طاقتم دیگر بپذیر، زندگی از را عفایماست خدایا»
*** 
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. کردمی معمارها کار به نگاهی باید امروز. شد اتاقش وارد و داد تکان سری حوصلهبی مهدیس سالم برابر در
 .انداخت آن به نگاهی و کرد باز را مخصوص یپوشه

 .برداشت را گوشی و کرد بلند را سرش تلفن صدای با
 .بله -

 :گفت و کرد صاف را آلودش خواب صدای مهدیس
 .اومدن سپهری آقای -

 :زد لب اخم با و کرد هدایت داخل سمت به را اشروسری از زده بیرون موهای
 کیه؟ دیگه سپهری -

 .زد اشپیشانی به ایضربه دست کف با مهدیس
 !دیگه مپسرخاله -

 .شد ایجاد برابرش در طوسی چشمانی با مردی تصویر که داد فشار هم روی را چشمانش
 .کنید شونراهنمایی شوناتاق به -
 .حتما بله -
 .چیست اشبرنامه که دادمی خبر فرهاد به امروز باید. افتاد اشگوشی به نگاهش تلفن، قطع با

 و بود کرده ویران را اشزندگی که مردی از انتقام. بود انتقام هم آن و شدمی ایجاد ذهنش در جمله یک فقط
 آرام باید. است خریده جان به هاسال این در را هاییرنج چه او فهمیدمی باید. فراری اشخسته تن از را آرامش

 منصرف تصمیمش از خواستنمی. باشد خوش دلش کمی تا کردمی عملی را پدر یخواسته آخرین و گرفتمی
 .گرفت را فرهاد یشماره و برداشت را تلفنش سریع شود،

 .بله -
 .کنممی قبول رو یشنهادتپ -

 :گفت و خندید بلند صدای با صحبتش تند لحن و رها یعجله از فرهاد
 !داری عجله من از بیشتر حاال که تو کنی، فکر خواستیمی خوبه -

 :گفت و زد کوچکی لبخند رها
 هست؟ کی مهمونی -
 .کنممی پست برات رو کارت حاال دونم،نمی -

 .آورد زبان به را ذهنش در رقصان کلمات انتها در و کرد پا آن و پا این کمی
 !ترسممی خیلی من فرهاد ولی ممنون؛ باشه -
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 .کند منتقل او به را خیالی آرامشی کرد سعی اما بود؛ اضطراب در نامعلوم ایآینده از خودش که آن با فرهاد
 .تینداش خوش روز یه ساله هشت. بگیری رو انتقامت باید تو عزیزم، نداره ترس -

 :گفت کالفه بزند، حرفی اشکسی بی و تنهایی ی درباره کسی نداشت دوست. کرد اخمی
 .دارم کار -

 .بود رنجانده را دختر این ناخواسته هم باز کشید، هایشریش به دستی فرهاد
 .فعال برو، باشه -

 .کرد هانقشه به نگاهی آرامش با و گذاشت میز روی را اشگوشی
*** 

 :گفت آرامی لحن با و کرد بلند را سرش در صدای با
 بله؟ -

 :گفت و کرد اشخسته چشمان به نگاهی. شد اتاق وارد مهدیس
 نمیای؟! ناهاره وقت -

 :گفت و داد فشار را اششقیقه کمی
 .میام هم من برو تو چرا -

 :گفت و زد ایدوستانه لبخند
 .باشه -
 به لبخندی. کردند کوتاهی پرسیاحوال و شدند بلند انجایش از همه شرکت، در واقع غذاخوری سالن به ورودش با

 گرد میز دور همیشه مثل هاکارمند یهمه. نشست اشهمیشگی جای در. داد را جوابشان روییخوش با و زد لب
. زد لبخندی اش،عالقه مورد غذای جوجه، دیدن با و انداخت غذا به نگاهی. بودند مشغول و نشسته سالن بزرگ
  یابد؟ پایان مشکالتش بود قرار کی. بود درگیر فکرش ،نداشت اشتها

 هم باز خواستمی دلش. کرد نگاه غذا به غم با و گذاشت بشقاب کنار را چنگالش و قاشق غذا، از نیمی خوردن با
 که کرد بلند را سرش نگاهی سنگینی با. برود پایین مرغ هایتکه با همراه هم لعنتی بغض این که جایی تا بخورد،

 رنگش خاکستری چشمان شیطنت متوجه روز آن از. بود شده خیره او به مهربانی نگاه با افتاد، سپهری به گاهشن
 بود، شده گیرایش چشمان و ملیح صورت یشیفته مهدیس، گوشی درون رها عکس دیدن با که سپهری. بود شده

 .بشود نزدیک او به بیشتر بتواند تا بود راهی دنبال به
 ید؟خورنمی چرا -

 :گفت و انداخت باال را ابرویش تای یک
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 !بودم شما یاجازه منتظر ببخشید -
 :گفت بشود حفظ آن در احترام کردمی سعی که شیطونی لحن با
 !گفتم خودتون خاطر به -

 یجعبه افتاد، مهدیس به نگاهش. کرد ترک را غذاخوری سالن و بلند جایش از. کرد زمزمه لب زیر پرویی رها
! بود زده را بدبختی کدام مخ دوباره نبود معلوم زد، لبخندی. کردمی نگاهش عشق با و داشت قرار لویشج کادویی

 :گفت و شد نزدیک او به آرام
 چیه؟ این -

 قرار میز زیر را سعید اهدایی کادوی سریع انداخت، رها مرموز لبخند به نگاهی و کرد بلند را سرش ترس با مهدیس
 :گفت و داد
 .هیچی -

 بلندی نسبتاً صدای با و کند کنترل را اشخنده نتوانست اششده درشت چشمان و پریده رنگ یچهره دیدن با اره
 :گفت و کرد کنترل را خودش رها. زد لبخندی هم خودش و انداخت پایین را سرش مهدیس. کرد خندیدن به شروع

 نداشتم؟ چیزی پستی امروز من -
 :فتگ و درآورد کشو از را کارتی مهدیس

 .آوردن برات االن همین رو پاکت این -
 :گفت و برگشت مهدیس سمت به. بود لواسون در شنبهپنج روز مهمانی. انداخت آن به نگاهی و کرد باز را کارت

 ست؟شنبه چند امروز -
 .دوشنبه -

 .رفتمی اتاقش سمت به که افتاد سپهری به نگاهش. کردمی تهیه هم لباس باید نداشت، زیادی وقت
 .سپهری آقای -
 .شد نزدیک او به کمی برگشت، سمتش به تعجب با
 !خانم بله -

 .زد خبیثش تصمیم به لبخندی و داد باال را ابرواش تای یک
 .مونیدمی شرکت تو کار اضافه ساعت یه امروز -

 :پرسید زدهحیرت نداشت را چیزی چنین شنیدن توقع اصالً که سپهری
 چی؟ برای -

 :گفت و کرد اخمی
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 !کنید برخورد جوریچه باید تونرئیس با بگیرید یاد تا -
 .داد تحویلش بخندیل. ببیند چشمانش در را عصبانیت راحتی به توانستمی رها شد، مچاله هم در صورتش
 .رفت اتاقش سمت به و گفت لب زیر چشمی سپهری

 .شد اتاقش وارد و زد بود دهش تردرشت حاال که رنگش عسلی هایچشم و مهدیس متعجب نگاه به چشمکی رها
**** 
 خالی خالیِ شرکت. شد خارج اتاق از و برداشت میز روی از را کیفش که بود نه ساعت. بود زیاد شرکت در کارش

 سپهری. کرد باز را درش و رفت سمتش به تعجب با. بود روشن چراغش که افتاد روراه ته اتاق به نگاهش. بود
 حضورش اعالم برای. افتاد اشکاریاضافه یاد به تازه. کردمی نگاه اینقشه به تدق با و بود ایستاده میز پشت
 .برگشت سمتش به سپهری که کرد ایسرفه

 نرفتید؟ هنوز شما سالم ا، -
 :گفت و کرد نقشه به ایاشاره داشتم، کار نه -
 اومده؟ پیش مشکلی -
 !نمیشه درست کنممی کاری هر رو نقشه از تیکه یه متاسفانه بله -
 شدن تمام با سپهری. دهد توضیح براش را مشکلش کرد سعی و انداخت نقشه به نگاهی و رفت سمتش به

 .انداخت رها به مهربانی نگاه توضیحاتش
 .ممنون -

 .کردمی راحتی احساس او با آگاه ناخود و داشت رفته فرنگ مرد این به نسبت خوبی احساس رها
 .فردا برای بذارید رو کارها .برید تونیدمی کنم،می خواهش -

 :گفت و زد لبخندی رادمان
 .متشکرم -

 :گفت و داد تکان برایش سری
 .خدانگهدار -

***** 
 و کرد تن به را بلندش مشکی مانتوی. برود کرج به زمینی دیدن برای معمارها از تا چند و سپهری همراه بود قرار

 خارج در از سوئیچ برداشتن با و کشید چشمانش داخل دادم کمی. گذاشت موهایش روی را رنگش ایسرمه روسری
 با. فشرد گاز روی را پایش و کرد رنگش سفید مچی ساعت به نگاهی. بود کرده اشکالفه سنگین ترافیک. شد

 .شد بلند جایش از و گفت شکری را خدا دیدنش با مهدیس. رفت باال هاپله از سرعت با شرکت به رسیدنش
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 !باشید جااون باید دیگه ساعت نیم بابا؟ کجایی -
 :گفت زدمی نفسنفس که طورهمان

 کجان؟...ها...بچه -
 .منتظرتن اتاق تو -

 به سالمی. بودند صحبت مشغول و نشسته هامبل روی موسوی آقای و سپهری قاسمی، آقای. شد اتاقش وارد
 :گفت و داد شانهمه

 .خواممی عذر تاخیرم خاطر به واقعاً -
 :گفت و کرد ساعت به نگاهی. آورد بیرون کشو از را نیاز مورد هاینقشه و رفت زشمی سمت به
 .دیره خیلی که بریم -
 :گفت بود ایساله 31 مرد که موسوی آقای که رفت ماشینش سمت به
 .نبریم ماشین تا سه دیگه هم، با هم شما میایم، هم با قاسمی آقای و من جان رها -
 .دیره که ترسریع لطفاً فقط باشه -
 افتاد، سپهری به نگاهش که فشرد گاز روی را پایش. آمدند بیرون پارکینگ از سریع و شدند ماشین سوار سپهری با

 با و کند کنترل را خودش نتوانست دیدنش با. کردمی نگاه جلو به و بود گرفته دستش در محکم را کمربندش
 .کرد خندیدن به شروع بلند صدای

 !ترآروم میشه اگه ندارم، تصادف از خوبی یخاطره من راد خانوم وای -
 :گفت کردمی کم را سرعتش که طورهمان

 !بود شده بانمک خیلی تونچهره سپهری آقای وای -
 :گفت و زد رها زیبای لبخند دیدن از لبخندی سپهری

 .هستم رادمان -
 :گفت و انداخت باال را ابرویش

 .رها -
 .خوشبختم -
 .طورهمین هم من -

 :گفت و کرد فرمان به ایاشاره
 !عالیه خانم یه برای دارید، خوبی فرمون دست -

 :گفت و کرد نگاه بهش افتخار با رها
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 .ممنون -
*** 

 به آرام و بود ایستاده ایگوشه زمین صاحب. شدند پیاده و کرد پارک را ماشین نظر، مورد زمین به رسیدن با
 .آورد دست به را نفسش به اعتماد کرد سعی و کشید میقیع نفس. زدمی ضربه جلویش هایریزهسنگ

 .حسینی آقای سالم -
 .نماند دور رها چشم از چشمانش درخشش و دوخت رها به را دقیقش نگاه حسینی

 . راد خانم سالم -
 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی

 !نمیارید تشریف دیگه گفتم -
 :گفت و داختان اشایقهوه چشمان کنار هایچروک به نگاهی رها
 .اومد پیش مشکلی خواممی عذر -

 :گفت و کشید اشسوخته ایقهوه وشلوارکت به دستی
 .نیست مشکلی -
 :داد ادامه و کرد اشاره زمین به
 چیه؟ نظرتون -

 .داشت زیادی مانور جای و بود بزرگی زمین. انداخت آن به نگاهی
 .نیمک کار روش خوب بتونیم کنممی فکر خوبه، من نظر به -

 هم هنوز. رفت بقیه و موسوی آقای سمت به و گفت ایاجازه با رها که داد تکان مثبت حالت به را سرش حسینی
 .بود ملیحش صورت و او نقصبی هیکل روی به نگاهش

 چیه؟ نظرتون: رها
 .کنهمی جلوه ترزیبا باشه اطرافش هم سبزی فضای اگر کنممی فکر من بزرگیه، و خوب زمین: قاسمی
 ایجاد رو زیبایی نمای باشه، شیشه از دیوارهاش کالً هم دوم طبقه بشه اگه دارم، رو نظر همین هم من: رادمان

 .کنهمی
 .بشه درست ماهه چهار کنممی فکر من. بدید انجام براش دارید ایایده هر خواممی! عالیه: رها

 .کنیم مشتمو ماهه چهار تونیممی ولی بزرگه؛ که این با آره: موسوی آقای
 .خوبه -

 .افتادند راه تهران سمت به که بود ظهر یک ساعت آخر در و بودند جاآن ساعتی چند
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 !گرمه هوا قدر چه: رادمان
 .کرد توقف کنارش و افتاد فروشی بستنی به نگاهش
 :گفت و انداخت نگاهی هایشچشم برق به تعجب با رادمان

 شده؟ چی -
 .چسبهمی بستنی فقط گرما تو -
 !گفتی یآ -
 .ایستاد هم موسوی آقای و شدند پیاده ماشین از هم با

 :گفت و کرد فروشی بستنی به ایاشاره رها
 .بیفتیم راه بعد و بخوریم بستنی یه گرمه هوا -

 .داد را مخلف هایطعم با بستنی چهار سفارش و رفت فروشی بستنی به رادمان همراه. کردند موافقت همه
 پرداخت خودش را هابستنی پول و کرد نگاهش اخم با رادمان که آورد بیرون کیفش از ار کارت کردن حساب موقع
 :گفت و کرد اشبستنی به نگاهی. کرد

 .کشیدید زحمت ممنون، -
 :گفت و کرد نگاهش لبخند با
 .جان نوش -

*** 
 با مهمی یجلسه امروز. دبرو خرید به کردنمی وقت اصالً که بود زیاد شرکت کارهای قدرآن. بود سام مهمانی فردا

 چایی تا خواست مهدیس از. آمدمی سراغش به شدیدی سردرد جلسات از بعد همیشه و داشت دیگری شرکت
 انداخت، بیرون به نگاهی. رفت اتاق بزرگ یپنجره سمت به و شد بلند صندلی روی از. بیاورد برایش سبزی
 چه و کند چه باید دانستنمی. بود فردا مهمانی رگیرد ذهنش. کشید عمیقی نفس و کرد باز را اتاق یپنجره

 :برگشت عقب به در صدای با. است ترمناسب برخوردی
 .بفرمایید -

 دختر، این کرد فکر خود با و انداخت رها یخسته یچهره به نگاهی غم با و شد داخل فنجانی همراه مهدیس
 .است کرده شرکتش فدای هم را اشجوانی

 :گفت و گذاشت میز روی را دارگل فنجان مهدیس. کرد میز به ایاشاره رها
 بهتری؟ -

 :گفت و زد مهدیس همیشگی نگرانی به لبخندی
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 .نباش نگران دلم عزیز آره -
 .برگشت عقب به رها صدای با که بشود خارج اتاق از خواستمی و زد لبخندی

 !مهدیس -
 !جانم -
 خرید؟ بریم میای -

 :فتگ و زد مرموزی لبخند مهدیس
 .بیای مونهمراه هم تو میشم خوشحال دادم، رادمان به رو قولش االن اتفاقاً -
 .نمیشم مزاحمتون نه نه -

 :گفت و کرد ظاهری اخم مهدیس
 !بیای مونهمراه خدامه از من دلم، عزیز چیه مزاحمت -

 :گفت و نشست لبش کنج اش،مهربانی از لبخندی
 .کنید خبرم برید خواستید پس باشه -

 .کرد رویشروبه ینقشه به نگاهی و برداشت را فنجان. شد خارج در از و گفت غلیظی چشم مهدیس
*** 

 کاپوت داخل را سرش که شد کشیده سپهری سمت به شاننگاه. شدند خارج شرکت از مهدیس همراه هشت ساعت
 :گفت رها که شدند نزدیک او به. زدمی فریاد صورتش در کالفگی و بود برده فرو ماشین

 اومده؟ پیش مشکلی -
 دهانش جلوی را دستش مهدیس. کرد برخورد کاپوت به محکم که آورد باال رو سرش رها صدای شنیدن با رادمان
 هایشدندان میان را لبش رها! است برده بد را اشپسرخاله دل رها دانستمی خوب. کرد خندیدن به شروع و گرفت
 :گفت اشسوتی از کالفه داد،می مالش را سرش که طورهمان رادمان. شود لبخندش از مانع تا کشید

 !نمیشه روشن -
 :گفت و انداخت باال ابرویی خواستمی شیطنت کمی دلش که رها
 !شدمی سرشون ماشین از چیزی یه قدیم، مردهای هم مرد -

 .انداخت باال ابرویی رها شیطنت دیدن با رادمان
 !واال آره -

 از را ماشین سوییچ که طورهمان رها. کرد تصور هم کنار در را رادمان و رها خودش، اب و زد ریزی لبخند مهدیس
 :گفت کشید می بیرون شنلش کیف
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 .رسونمتونمی من بفرمایید -
 :گفت و داد چشمانش به چینی رادمان

 .نمیشم مزاحم ممنون نه -
 .بیاد خرید به باهامون هم رها قراره: مهدیس
 یگرفته شکل لبخند مانع توانستنمی هم باز ولی شود؛ بزرگش لبخند از مانع کرد سعی و شد خوشحال رادمان
 .شود را لبش یگوشه

 !عالی چه: رادمان
 .بریم من ماشین با بفرمایید پس: رها

*** 
 و باشد پوشیده بودن، زیبا عین در بتواند که چیزی بود، خاص لباسی دنبال به رها. کردندمی نگاه هالباس به دقت با

 :گفت و کرد لباسی به ایاشاره شده ایجاد جو کردن عوض برای رادمان. شود بدنش شدن نمایان از مانع
 !ها خوبه این -

. بود شده پر رنگی هاییپولک از دامنش که رنگی صورتی لباس انداخت، کرد اشاره که جایی به نگاهی رها
 .آورد نزبا به را دلش حرف مهدیس که کرد نازک برایش چشمی پشتپشت

 !بخر دخترتدوست برای برو شما رو این -
 به را حرف کم دختر دو این بود توانسته که رادمان. کرد دریافت او از ریزی چشمک و زد مهدیس به بزرگی لبخند
 :گفت نفسی به اعتماد با و زد لبخندی بیاورد، حرف

 !چه من به ندارید سلیقه شماها -
 .افتاد زیبایی خیلی رنگ مشکی شلوار و کت به رها نگاه که دادند ادامه نشاراه به لباس به توجهبی دو هر

 .میشد عالی تنش در لباس این که بود مطمئن
 کنم؟ امتحانش قشنگیه لباس: رادمان

 !قشنگه خیلی رادمان آره وای: مهدیس
 میلبی متوجه شلوار و کت به اشخیره نگاه با که چند هر بود، او تایید دنبال به فقط. انداخت رها به نگاهی رادمان

 :گفت بود افتاده پایین که سری با و کشید اشروسری به دستی رها. بود شده نبودنش
 .دارید دوست جور هر -
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 با که خاص حسی. کردمی ایجاد او وجود در را خوبی حس آرامشش. کرد نگاه اشافتاده پایین سر به شوق با رادمان
 شلوار و کت آن در خودش به نگاهی. رفت پرو اتاق به خودش، سایز لباس گرفتن با و شد مغازه وارد. بود ناآشنا آن
  آمد؟می چشمش به آیا آمد؟می خوشش آیا دیدمی لباسی همچین در را او رها اگر. انداخت زیبا

 .آمدیم چشمانش به نهایتبی شلوار و کت رنگ. انداخت او به پایین به باال از نگاهی رها اتاق، از خروجش با
 چطوره؟: رادمان

 !رادمان عالیه خیلی: مهدیس
 :گفت آرام و انداخت باال ایشانه رها
 .نیست بد -

 :گفت و انداخت رها چشمان برق به نگاهی رادمان
 !قشنگه خیلی میگن که هاتونچشم -

 او نگاه برق که دمانرا. کند گرم مردانه هایپیراهن با را خودش سر کرد سعی و گرفت دندان به را لبش هم باز رها
 :گفت و برگشت دارمغازه سمت به بود دیده را
 .دارممی بر رو همین -

 در لباسی به رها نگاه شانخروج با. داد رادمان دست به را شلوار و کت و گفت لب زیر ایباشه مبارک دارمغازه
 همان و بود پوشیده امکان حد تا بادمجانی، رنگ به حریر جنس از هاییآستین با بلند لباسی. افتاد روییروبه یمغازه

 :گفت و کرد لباس به ایاشاره ذوق با رها. داشت دوست که بود چیزی
 !ببین رو لباس اون مهدیس وای -

 :گفت و انداخت لباس به نگاهی مهدیس
 !خوشگله... اوم -

 . کشید هم در ار ابروهایش نشده، او به توجهی کهاین از رادمان و رفتند مغازه سمت به سه هر
 در و کشید لباسش روی به دستی. دادمی نشان خوبی به را باریکش کمر و بود نشسته زیبایی به تنش در لباس
 :گفت و انداخت او به نگاهی شوق و شور با مهدیس. کرد باز را اتاقک

 .داره رو خودش خاص زیبایی سادگی عین در! قشنگه خیلی رها وای -
 او نظر نیز او کردمی حکم ادب بود، خواسته را رها نظر او که زمانی. انداخت رادمان به را نگاهش و زد لبخندی رها

 .بپرسد را
 چیه؟ شما نظر -

 .کند رفتار خودش مانند کرد سعی ولی شد؛ روشن مهربانش و کوچک قلب در نوری رها توجه از رادمان
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 .نیست بد -
 از را کارتش رها. کرد تعویض خودش لباس با را لباس و برگشت پرو اتاق به زد، اشبچگانه تالفی به لبخندی رها

 رها. کرد تکرار را رمزش سرعت به و داد دارمغازه دست به را کارتش رادمان کشید، بیرون کوچکش کیف داخل
 .کرد تشکر زیرسربه و زد لبخندی
 .نداره رو شما قابل: رادمان

 :گفت و برگشت هابچه سمت به. افتاد خرید مرکز رستوران به نگاهش مغازه، از شانخروج با
 بخوریم؟ شام بریم میشه گشنمه، خیلی من -

 !گشنمه خیلی هم من آره وای: مهدیس
 .موافقم هم من: رادمان

 .نشستند اینفره چهار میز کنار و رفتند رستوران سمت به هم با
 :گفت منو به نگاه بدون رها. داد دستشان به را منویی گارسون

 .جوجه -
 :گفت گارسون به رو رادمان

 .جوجه یه و برگ تا دو -
 بتوانند تا کردمی فراهم برایشان را فرصتی باید. کرد دوشان هر به نگاهی مهدیس. رفت و داد تکان سری گارسون

 .کنند صحبت هم با
 .بشورم رو هامدست برم من: مهدیس

 .عزیزم باشه: رها
 دانستنمی دختر این جلوی. کرد مهدیس از تشکری دل در و انداخت رها به نگاهی نیم رادمان مهدیس، رفتن با

 کردمی بازی هایشانگشت با و بود انداخته پایین را سرش که او به نگاهی. دادمی دست از را نفسش به اعتماد چرا
 .نشستمی دل به آرایششبی یچهره. انداخت

 بپرسم؟ سوال تا چند میشه -
 افتاد، خودش یاد به. نشسته صندلی روی بر اشخانواده همراه که افتاد کودکی به نگاهش و کرد بلند را سرش
 برای فقط هفته آخر گفتمی کنند، سپری خانه در را شب گذاشتنمی هرگز شب هاشنبهپنج. هایشانرفتن بیرون
 .بدهد سپهری به را حواسش کرد سعی. تفریح

 .حتماً -
 سالتونه؟ چند -



 

 

29 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 :گفت و زد لبخندی رها
 .شیش و بیست -
 :گفت و انداخت باال جدی کامالً را ابرویش اما داشت؛ اطالع موضوع این از که آن با
 واقعاً؟ -

 :گفت و کرد آرامی یخندهتک
 میاد؟ بیشتر بهم -
 .بله رفتارتون به -

 :گفت و انداخت پایین را سرش
 بگید؟ چی نگید رو این -

 .داد رها تحویل لبخندی نیمچه و کرد قفل هم در را اشکرده عرق دستان رادمان
 .بزرگیه کار تاسیسش واقعاً باشه، شرکت یه عامل مدیر شما مثل جوونی دختر که کردمنمی هم رو فکرش -

 ".آمد خواهی بار مردانه شوی، که تنها" بگوید خواستمی دلش. کشید آرامی آهی
 .دارید لطف شما ممنون -

 .نشست جایش سر و آمد شانسمت به مهدیس
 کردید؟می کار چی نبودم من خب،خب: مهدیس
 .متفرقه هایصحبت: رادمان

 :گفت رها به رو رادمان که درآورد گردش به بینشان را آمیزششیطنت نگاه
 .بزنین بهشون زنگ یه خواینمی نشن، نگرانتون مادرتون -

 هاآن یدرباره کوتاهی یهجمل حتی. کشید گلویش به دستی و انداخت پایین را سرش. کرد نگاهش غم با رها
 .کردمی لبریز را چشمانش
 .کردن فوت پیش سال چند جان رها مادر و پدر: مهدیس
 :گفت بود کرده ناراحت را او که جمله این آوردن زبان به از ناراحت رادمان

 .نداشتم اطالعی من! متاسفم -
. بود لرزیده بدنش هم باز و بود شده ایشسار از حرف. نبود پیشش دقایق خوشحالی از خبری و بود گرفته حالش
 قلب به چنگی و شد تکرار ذهنش در متاسفم یکلمه. کشیدمی تیر قلبش و بود شده محمدش از حرف

 دردش دوای خورد؟می درد چه به او تاسف. نداشت انگیزنفرت کلمه این از خوبی یخاطره هیچ او. زد اشخاکستری
 گرداند؟میبر او به را هاآن یا شدمی
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 .نیست مهم -
 خواستنمی گاههیچ را دختر این شکست. شد هم در اشچهره کوچکش، رییس صدای بغض شنیدن با رادمان
 سنگینی جو. نداشت را شکستنش قصد کسهیچ و بودند کرده سکوت همه غذا آوردن با. خواب هنگام حتی ببیند،
 برای را خود که دوختمی کودکی به را نگاهش گاهی از هر رها. بود فکری در کس هر و بود شده ایجاد

 در که نازی همه آن کجاست چه؟ حال اما خانواده؛ یکرده ناز و بود فرزند تک هم او. کردمی لوس اشخانواده
 گلویش به چنگ سارایش فکر ولی گذاشت؛ دهانش در را غذا از ایتکه حوصلهبی زد؟می موج حرکاتش و کالم
 .زدمی

 :گفت شده ایجاد جو کردن ضعو برای مهدیس
 !بود ترسیده قدرچه قاسمی آقای بیچاره رها وای -

 .کند درک را حالش موقعیت و باشد آرام کرد سعی
 .نشه اخراج وقت یه که داره استرس شهمه بیچاره، آره -
 .نشه اخراج کنم دعا براش که کرد سفارش من به کلی اتاقت، تو بیاد گفتی که هم روزی اتفاقاً آره، -

 .بود نکرده فکر او کردن اخراج به گاههیچ. نشست لبانش روی لبخندی
 .گرفتاره خیلی هم اون بیچاره -
 .نیست خوب زیاد دخترش حال آره -
 نه؟ یا کردن عملش نفهمیدی -
 .شد حل مشکلش شکر رو خدا و کردن عملش دیروز گفت بهم اتفاقاً چرا -

 توانستمی خوبی حس چه. برگرداند اشخانواده به را عزیزی توانسته هکاین از شد خوشحال و گفت شکری را خدا
  باشد؟ آن از باالتر

 شانخانه سمت به آدرسی کمک با همین برای و نداشت خریدی مهدیس. شدند خارج رستوران از هم با شام از بعد
 .کرد حرکت

 :گفت و شتبرگ سمتش به مهدیس که داشت نگه را ماشین مهدیس، یخانه به رسیدن با
 .گذشت خوش خیلی عزیزم، نکنه درد دستت -

 :گفت و بـ.وسـ.یـ.د را اشگونه
 .گذشت خوش هم من به دلم عزیز قربونت -

 .بود خوبی شب رهاخانم نکنه درد توندست: رادمان
 :گفت و کرد رنگش خاکستری چشمان به نگاهی آینه از
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 .بود موندنی یاد به و خوب شب هم من برای! که نکردم کاری کنم،می خواهش -
 .شدند پیاده ماشین از و گفتند خیری به شب هابچه
 به را فردا بود شده باعث و بود گذشته خوش او به واقعاً امشب. کرد حرکت خانه سمت به و زد برایشان بوقی تک
 .کند فراموش کلی

*** 
 دست زیر. بگذارد بالشت بر سر ایلحظه بود نتوانسته هم قبل شب و بود گرفته بر در را وجودش تمام استرس
 موهایش خودش، درخواست به. کردمی نگاه نشاندمی اشساده صورت بر که نقاشی به تنها و بود نشسته گرآرایش

 .آمدمی چشم به باید امشب. نشاندند صورتش روی به هم کاملی آرایش و بودند درآورده عسلی رنگ به را
*** 

 به نگاهی. کرد تن رویش رنگی مشکی مانتوی تنها بنابراین بود؛ بلند. کرد تن به و خارج کاورش از را لباسش
 بود، کشیده برایش گرآرایش که زیبایی چشم خط و بود معرکه پلکانش پشت رنگ دودی یسایه. انداخت اشچهره

 به یلبخند. آمدمی سفیدش پوست به نهایتبی که قرمزی رژ آخر، در و دادمی نشان بیشتر را چشمانش کشیدگی
 چشمانش غم متوجه کسی تا بود کرده پنهان لعابی و رنگ میان در را خودش یچهره. زد آینه درون خودش تصویر
 به و توانستمی او. کرد ترسیم میز روی بر بلندش هایناخن با را فرضی خطوط و انداخت پایین را را سرش. نشود

 :تگف لب زیر و گذاشت هم روی را چشمانش. داشت ایمان خودش
 .تو امید به الهی -

*** 
. بود سنگین برایش سال هشت از بعد هم آن او با شدن روروبه. داشت استرس کمی. بود راه در ساعت یک حدود
 که افتاد نگهبانی به نگاهش رسیدنش، با. داشت یاد به هاآن از بدی خاطرات ندیده، که افرادی با شدن روروبه

 داد، سبیلش به تابی نگهبان. داد نگهبان به لرزانش دستان با و کرد خارج کیف از را کارت. بود ایستاده در جلوی
. شد پیاده آن از آرامی به و کرد پارک حیاط در را ماشین. کرد اشراهنمایی داخل به و انداخت کارت به دقیقی نگاه

 باید: کرد تکرار خودش با و کشید عمیقی نفس. بود نشسته سردی عرق دستانش کف و بود شده بیشتر استرسش
 .بیفته نیست قرار اتفاقی هیچ باشی، آروم

 آن به خاصی زیبایی شکلش ایدایره هایپنجره که سفید نمای با ویالیی. انداخت سام مجلل یخانه به نگاهی
 ینفره چهار صندلی و میز و داشت قرار ویال از زیادی نسبتاً یفاصله با که شکل مربع بزرگ استخر بود، بخشیده
 از کمی و داد نوازش را اشبینی بود شده کاشته اطراف در که رز و بنفشه هایگل بوی. داشت قرار کنارش سفیدی

 به را پالتواش ورودش با. کرد حرکت رنگ سفید بزرگ در سمت به کشید عمیقی نفس. کرد کم را استرسش
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 هم با بعضی و رقصیدندمی رقـــص یستپ در ایعده. شد راهنمایی سالن سمت به روییخوش با و داد کارخدمت
 و دل ته از ایخنده و خواستمی آزاد فکری هم او. شد گرفته دلش. خندیدندمی بلند صدای با و کردندمی صحبت

 . دغدغهبی
 در هاییمبل و داشت قرار سالن وسط در رقـــص پیست. بود ترشلوغ خیلی داشت را انتظارش که چهآن از مهمانی
 مجاز، هاینوشیدنی از پر رویش که داشت قرار سالن یگوشه در گردی میز. بود شده چیده فاصله با کنارش

 به توجه با. نشست رویش و رفت بود سالن گوشه در که مبلی سمت به. بود هامیوه انواع همچنین و غیرمجاز
 جمعیت بین آخر در. کند پیدا ار او تا درآورد گردش به سالن در را چشمانش بود، فرستاده برایش فرهاد که عکسی
 بر اشکی یقطره و آمد چشمانش جلوی سارایش گچ رنگ یچهره. کرد مشت را دستانش ناخودآگاه. کرد پیدایش

 چندین نفرتش حس دیدنش با. کردمی صحبت مقابلش فرد با و بود نشسته سلطنتی مبل روی. چکید اشگونه روی
 بیشتری اطالعات باید. فشرد دستش درون را لباسش از ایتکه و داد فشار هم روی محکم را هایشدندان. شد برابر

 از نوشیدنی یک. رفت کاریخدمت سمت به و شد بلند جایش از نوشیدنی گرفتن یبهانه به. آوردمی دست به
 هم به زیادی شباهت. افتاد سیاوش خواهر رایانا به نگاهش که شد خیره اطراف به دقیق و برداشت اشسینی

. شود وارد او راه از بود بهتر. کردمی صحبت مردی با ناز با و بود کرده تنش کوتاهی رنگ ایفیروزه لباس. داشتند
 طوری. کرد برخورد رها یشانه به اششانه و برگشت عقب به رایانا که شد نزدیک او به و رفت سمتش به آرام

 :گفت و برگشت سمتش به شتاب با نارایا. است شده سرازیر دستش از لیوان انگار که داد نشان
 !عزیزم ببخشید وای -

 :گفت و زد گوشش پشت را فرش موهای از ایتکه
 نشد؟ کثیف لباستون نبود، حواسم من! حرفیه چه این نه -
 .عزیزم نه -
 :گفت و کرد نگاهش لبخند با
 .هستم رها من -

 :گفت و گذاشت رها دست در را دستش
 .خوشحالم دنتدی از هستم رایانا هم من -
 .ممنون -

 :گفت و انداخت اطراف به را نگاهش رایانا
 نداری؟ همراه -
 :گفت دروغ به
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 .بذاره تنهام شد مجبور و اومد پیش براش مشکلی چرا، -
 ...پس! عالی چه -

 افتاد سیاوش به نگاهش و برگشت شخص آن سمت به. ماند نصفه مردی صدای با که دهد ادامه را حرفش خواست
 جان به که بود چه هیاهو این بود؟ کرده چه اشزندگی با مرد این. کرد نگاهش نفرت با. زدمی صدا را یانارا که

  بود؟ ریخته اشزندگی
 :گفت ذوق با بدهد او به صحبت یاجازه کهاین بدون رایانا

 !رها دوستم داداشی -
 منفی احساسات از هجومی که تداش خاصی برق چشمانش. دوخت دخترک صورت به را مرموزش و سیاه چشمان

 .انداختمی دلش به را
 .خانم خوشبختم -

 :گفت و زد لبخندی برود سمتش به خودش نبود نیازی و آمده جلو خودش که این از خوشحال رها
 .افتخاره یمایه شما دیدن. طورهمین هم من -

 .نداشت دختر این به خوبی احساس. کرد نگاهش احساسی هیچ بدون
 . یددار لطف -
 :گفت و برگشت رایانا سمت به
 .پیشش بری حتماً گفت داره، کارت مادر -
 .باشه اوه -

 :گفت و کرد نگاه جدیدش دوست به لبخند با رایانا
 .گردمبرمی عزیزم ببخشید -
 .گلم باش راحت -
 .شود رفتنش از مانع تا آورد زبان به را نامش لرزانش صدای با سریع رها. کرد رفتن عزم هم سیاوش رایانا رفتن با
  سام؟ آقای -

 کمی رفتارش و دختر این. داد باال سمت به تعجب حالت به را اشمردانه پهن ابروهای و برگشت عقب به سیاوش
 .نبود مرادش وفق بر چیز هیچ امشب ولی باشد؛ آرام کرد سعی و کشید عمیقی نفس رها. بود عجیب برایش

 یه بدید اجازه اگر خواستممی و دارم براتون پیشنهادی من راستش کردید، دایر ایران تو رو شرکتی شما شنیدم -
 .باشم داشته باهاتون شما شرکت تو مالقات
 :گفت و کشید رنگش شکالتی شلوار و کت به دستی سیاوش
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 .شرکت بیارید تشریف یازده ساعت شنبه تونیدمی شما نیست، مشکلی -
 :گفت و کشید عمیقی نفس رها
 .متشکر -

 رایانا به نگاهش. نشست رویش و رفت مبلی سمت به آسوده نیمه خیالی با رها. گرفت فاصله او از و داد تکان سری
 این راحتی به نداشت دوست و بود نشسته دلش به رها مهر. شدمی نزدیک او به ملیحی لبخند با همراه که افتاد

 .کند رها را جدیدش دوست
 :گفت و کرد اشاره میزی به
 .شامه وقت جان رها -

 مورد غذای کشیدن از بعد. رفتند داشت قرار سالن یگوشه در که بزرگی میز سمت به هم با و زد او به لبخندی
 .نشستند و رفته مبلی سمت به بشقابی، درون شانعالقه

 سالته؟ چند جان رها راستی -
- 26. 
 خونی؟می درس -
 .ندادم ادامه دیگه دیپلم فوق گرفتن از بعد نه، -
 داشته دیپلم فوق مدرک دختر این کردنمی فکر اصالً و بود کرده تعجب. داد باال را اشکمانی و نازک ابروهای ایانار

 .بود جالب و مرموز براش دختر این. باشد
 چرا؟ -
 .نداد بهم رو خوندن درس یاجازه شرکت کارهای و کردم تاسیس رو شرکتی آخه -

 :گفت و شد درشت چشمانش
 شرکتی؟ چه بزرگیه، کار واقعاً شرکت یه تاسیس -
 .بودن شغل این تو قبالً هم پدرم کهاین هم و امرشته خاطر به هم معماری، شرکت -
 !بودن -

 و زد تلخی لبخند. کند اشبازجویی هم سر پشت کسی آمدنمی خوشش. کرد رایانا یحواله را اشکالفه نگاه رها
 :گفت

 .کردن فوت -
 از پازلش ریخته هم به هایتکه تا بپرسد رها از بیشتری سواالت خواستمی دلش. کرد غییرت رایانا یچهره حالت

 .کند کامل ذهنش در را دختر این
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 .عزیزم متاسفم واقعاً -
 .ممنون -

 :گفت رایانا سواالت از جلوگیری برای رها
 سالته؟ چند شما -
 .سالمه 24 من -
 یکرده عمل بینی و دادمی نشان تربچه را اشقیافه گش،رن ایقهوه گرد چشمان. کرد نگاه اشچهره به

 .دادمی نشان یک و بیست یا بیست حدود را سنش اشعروسکی
 .خورهمی بهت کمتر -

 :گفت و گذاشت قلبش روی را دستش شوخی به رایانا
 !کنه خوشحالم تونستنمی این مثل حرفی هیچ وای -

 سعی و داد تکیه مبل به غذایش شدن تمام با. گذاشت دهانش داخل چنگال با را ناگِتش از ایتکه و زد لبخندی رها
 .آورد دست به او طریق از را اطالعاتش کرد

 رفتید؟ پاریس به چرا -
 :گفت کرد می بازی غذایش با که طورهمان و انداخت پایین را سرش ناراحتی با رایانا

 .پدرم شغل خاطر به -
 ساعتش به نگاهی بودند؟ آورده او سر که بالیی خاطر به یا پدرش شغل طرخا به. نشست رها لبان روی پوزخندی

 :گفت و برگشت سمتش به. دادمی نشان را یازده که انداخت
 .برم باید دیگه من عزیزم، ببخشید -

 برایش دختر این که مخصوصاً کند، رها را جدیدش دوست زودی همین به نداشت دوست. کرد ریزی اخم رایانا
 .بود جالب

 !زوده خیلی که االن -
 .ندارم رو دیروقت تا موندن بیرون به عادت -
 باشم؟ داشته رو تشماره تونممی. شدم آشنا باهات که شدم خوشحال عزیزم، باشه -
 .گلم حتماً -

 :گفت بـ.وسـ.یـ.دمی را اشگونه که طورهمان و داد او به را اششماره رها
 .ببینمت هم باز شممی خوشحال -
 . طورمینه هم من -



 

 

36 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 خداحافظی هم و کند یادآوری دیگر بار یک را شانشنبه قرار هم تا رفت سیاوش سمت به رایانا با خداحافظی از بعد
 با رادمان. ایستاد جایش سر کردمی صحبت او با و بود نشسته جلویش که رادمان صدای با. رفت سمتش به. کند

 شده نظیربی کاملش آرایش و زیبا لباس آن در کوچکش رئیس. شد بلند جایش از سریع و شد هول کمی رها دیدن
 ...سخت او از کندن دل و بود
 هستید؟ جااین هم شما خانم رها... اِ -
 .ببینمتون جااین کردمنمی فکر بله،. سالم -
 .هستن پاریس در من هایدوست ترینصمیمی از یکی سیاوش -

 :گفت و زد مصنوعی لبخند
 !عالی چه -
 :گفت و برگشت یاوشس سمت به
 .راد رها خانم هستن، کنممی کار توش من که شرکتی مدیر ایشون جان سیاوش راستی -

 .شدم آشنا ایشون با قبالً بله: سیاوش
 :گفت و برگشت سیاوش سمت به
 .ممنون بود، خوبی مهمونی خیلی -

 :گفت و کرد خم جلو به را سرش کمی سیاوش
 .کنممی خواهش -
 .میشم احمتونمز شنبه من پس -
 .هستم منتظرتون -
 :گفت و برگشت رادمان سمت به
 .دیدم رو شما شدم خوشحال -
 .طورهمین هم من -
 سمت به عصبانیت با و گرفت او از را اشمانتو رفت، کاریخدمت سمت به و کرد خداحافظی نفرشان دو هر با

 با بلندش پاشنه هایکفش آن با. شد می خارج اشقلمی بینی از صدا با عمیقش، هاینفس. کرد حرکت ماشینش
 :گفتمی لب زیر و کردمی حرکت ماشین سمت به سرعت

 !میده؟ رو هامحرف جواب زور به که کیه کرده فکر مردک -
 این فقط تا بکوبد جای به را آن خواستمی دلش و کردمی درد خیلی سرش. کردمی حرکت هاخیابان در سرعت با

 را ماشین سریع خانه به رسیدن با. شود کم دردش از کمی شاید تا فشرد دستش در را فرمان .شود کم آورعذاب درد
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 سمت به. کشید بیرون را بخششآرام قرص و کرد باز را تختش کنار کشوی. رفت واحدش سمت به و کرد پارک
 .خورد آبی لیوان همراه را قرص و کرد حرکت آشپزخانه
 قدرآن. نشست و خورد سر زمین روی جا،همان. کرد مشت را رزانشل دستان و گذاشت هم روی را چشمانش

 و روحش قلبش، همانند شد؛ تکه هزار که کرد پرت آشپزخانه کف به قدرتش تمام با را لیوان که بود عصبی
 حتی که انتهایشبی تنهایی از بود خسته. گرفت آغـ. و.ش در را خودش و کرد حلقه دورش را دستانش. اشجوانی

 .داشت را کردنش نابود قصد لحظه هر که گلویش بغض از بود خسته. زدندمی فریاد را آن هم خانه دیوارهای
 و.ش آغـ. در را خود مردانه ام،تنهایی تمام با که قدرآن. است آورده بار مرد مرا دارد، که دردی تمام با تنهایی»

 «.کشممی
*** 
 دلش! دیگر طرفی از اشرفته سر حوصله و طرف یک از فردا برای استرسش. بود ایکننده کسل یجمعه

 ثانیه چند از بعد که زد شیوا به زنگی و برداشت میز روی از را اشگوشی. نکند فکر چیز هیچ به امروز خواستمی
 .پیچید گوشش در آلودشخواب صدای

 .بله -
 !خوابی؟ هنوز -
 !تازه دو ساعت بابا بود کجا هنوز -
 کمه؟ مگه -
 پرسی؟می دین اصول زدی زنگ صبح هکل رها بابا اَه -
 بیرون؟ بریم میای زنی؟می چرا حاال بابا خوب -

 تفریح به او با خواهد می و زده را شرکتش قید رها شدنمی باورش. آمد در آلودگیخواب حالت از صدایش سریع
 .زد می هاپروژه به سری و رفتمی شرکت به را هاجمعه معموالً! برود

 کجا؟ آره آره -
 .جا هر دونمنمی -

 :آورد زبان به را آمد ذهنش به که مکانی اولین سریع نشود پشیمان رها کهآن برای شیوا
 .ببینیم رو اون بریم گذاشته، جدید فیلم یه سینما دیدم اومدممی باشگاه از داشتم دیروز -
 .تونمخونه دم دیگه ساعت یه نیست، بدی فکر آره -
 .منتظرم باشه -

 .هابدبختی تمام کردن فراموش یعنی شیوا مثل شادی دختر کنار در بودن. زد لبخندی و کرد عقط را گوشی
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 قدرآن مدت این. رفتمی هم حسابی و درست خرید یک باید کرد، مانتوهایش به نگاهی و رفت اتاقش سمت به
. کرد تن به و آورد رونبی کمد از را بلندش مشکی مانتوی. بود شده غافل خودش از که بود شرکت کارهای درگیر

 رژ آخر در و انداخت روحشبی یچهره به نگاهی داد، قرار موهایش روی کج حالت به را اشنارنجی روسری
 شیوا یخانه. شد خارج در از کیفش همراه و زد آینه درون خودش به لبخندی. مالید خشکش هایلب به نارنجی

 زد اشگوشی به زنگی تک شانخانه به رسیدن با. بود ترافیک ابیحس اما نداشت؛ اشخانه با زیادی فاصله هااین
 باز را ماشین در. آمدمی خوشش بودنش تایم آن از همیشه. آمد ماشین سمت به و شد خارج در از سریع شیوا که

 .گرفت جای کنارش و کرد
 !اومدی موقع سر عمرت تو هم بار یه -

 .داشت چسب هم هنوز ولی گذشتمی اشجراحی از ماه سه که این با. کرد اشکرده عمل بینی به نگاهی
 .میام موقع سر همیشه من -

 :گفت و رفت او به ایغره چشم
 !بله -
 برم؟ باید سینما کدوم حاال -
 .کرد حرکت و داد تکان مثبت حالت به سری سینما اسم گفتن با

 .دعوتی هم تو بگم بهت گفت تولدشه، دیگه یهفته حنانه: شیوا
 .زدمی زنگ بهم خودش بیام واقعاً خواستمی اگه هم دوم ندارم، رو حوصله اصالً کهاین اول -
 .شه عوض هوات و حال یکم بیای گفتم من -

 سعی سکوتش دیدن با. بود شده آغاز مشکالتش تازه و بشود بهتر نبود قرار دختر این هوای و حال زد، پوزخندی
. شدند پیاده هم با و کرد پارک ایگوشه را ماشین رسیدنشان با. شود اشگوشی سرگرم و نیاورد خودش روی به کرد

 بلیت خرید جایگاه سمت به شیوا. آمدمی گیر سختی به بلیت و بود هم جمعه کهً مخصوصا بود، شلوغ خیلی سینما
 .آمد سمتش به عصبانیت با دقیقه چند از بعد و رفت

 شد؟ چی -
 .پره هانسسا یهمه ندارم، بلیت گهمی مرتیکه -

 :گفت شیوا به رو و کرد پوفی
 .بریم بیا بخرم، مانتو دست چند برم خواستممی اتفاقاً هست، خرید مرکز یه اطراف این -
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. رفتند بود سینما از باالتر کمی که خریدی مرکز سمت به هم با و داد تکان مثبت حالت به سری اجبار به شیوا
 زیبایی رنگ زرشکی مانتوی دیدن با. کردندمی مسخره را هامانتو از برخی طرح و زدندمی دید را هامغازه تکتک

 .برد مغازه به خود با و کشید را شیوا دست
 شدی؟ جنی دوباره چته -

 :گفت و کرد مانتو به ایاشاره
 نه؟ خوشگله -

 :گفت و انداخت مانتو به دقیقی نگاه
 .قشنگه خیلی آره -
 !رها -
 نشاند لبانش روی مصنوعی لبخندی. افتاد رایانا به نگاهش که برگشت عقب به شخصی طرف از اسمش شنیدن با
 .رفت سمتش به و
 خوبی؟ عزیزم، سالم اوه -

 :گفت و زد لبخندی رها یدوباره دیدن با رایانا
 !بینمتمی باز که خوشحالم قدرچه وای خوبی؟ تو ممنون، -
 .عزیزم هم من -

 کمی آشنانا دختر این دیدن حال و شناختمی را رها دوستان تمام او عموالًم. کرد نگاه دو آن به تعجب با شیوا
 برگشت سمتش به سریع او مختلف فکرهای از جلوگیری برای. بود شده شیوا نگاه متوجه که رها. کردمی نگرانش

 :گفت و
 .شدیم آشنا هم با مهمونی یه توی دیشب که هستن رایانا هم ایشون دوستم، شیوا -

 هزاران اشکنجکاوی مهمانی نام شنیدن با. کرد پرسیاحوال رایانا با و داد باال را ابرویش تای یک تعجب با شیوا
 :گفت و کرد رایانا به نگاهی. ندهد توضیح او برای را چیزی نداشت عادت رها. شد برابر

 عزیزم؟ تنهایی -
 .کرد بهونه رو کار بیاد باهام گفتم سیاوش به چی هر آره -

 .باشد شانهمراه امشب نیز او آمدنمی بدش انداخت، دخترک به اهینگ شیوا
 .باشید ما با هم شما امشب شیممی خوشحال: شیوا
 امشب خواستمی. بیاورد زبان به را پیشنهادی چنین شیوا کردنمی هم را فکرش. کرد شیوا به نگاهی تعجب با رها
 ...ولی باشد چیز همه خیالبی
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 !خدامه از نم حتماً، وای: رایانا
 .بنشاند لبانش روی را مصنوعی لبخند کرد سعی و زد رایانا به اجبار به لبخندی

 :گقت شیوا که کرد پوفی
 کنی؟ پرو رو مانتو خواستینمی مگه رها راستی -
 .چرا -
 مورد رنگ زرشکی. کرد تن به را مانتو و رفت پرو اتاق سمت به مانتو گرفتن با رها. رفتند مغازه داخل به هم با

 و زد ایدوباره چرخ. شد باز شیوا توسط در که چرخید قدی یآینه جلوی دور یک. آمدمی او به و بود اشعالقه
 :گفت

 جوریه؟چه -
 !میاد بهت خیلی: رایانا

 !خوشگله هم خیلی آره -
 :گفت بستمی را در که طورهمان و زد آنها به لبخندی

 !خوشگلم دونممی نکنید نگاهم قدراین دیگه خب -
 نه ساعت. رفت بیرون مغازه از هابچه همراه و کرد حساب را لباس پول. شد خارج اتاق از و پوشید را خودش مانتوی

 .بروند خرید مرکز رستوران به شام برای گرفتند تصمیم خرید کلی از بعد که بود
***** 

 :گفت گارسون روبه و انداخت منو به نگاهی
 .سبزیجات پیتزا یه -

 .دادند را شانسفارش و گذاشتند میز روی را منو اهبچه
 ایران؟ اومدید وقته چند: شیوا
 .هفته دو کنممی فکر: رایانا
 کنی؟می زندگی تنها: شیوا
 .مادرم و برادر با نه: رایانا
 چی؟ پدرت: شیوا
 .بیاد که نداره رو وقتش اصالً همین خاطر به سنگینه، خیلی پاریس تو کارهاش: رایانا
 اومدید؟ همیشه برای یا برگردید خوایدمی: شیوا
 .میره مادرم ولی موندنه؛ مونتصمیم برادرم و من: رایانا
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 :گفت شیوا بعدی هایسوال از جلوگیری برای رها
 طوره؟چه مادرت حال شیوا -
 .بزنی سر بهش نمیای چرا میگه شهمه پرسه،می زیاد هم رو تو حال اتفاقاً خوبه -
 .بودم درگیر وقت چند این بس از -
 .شدند سرگرم و کردند سکوت شانغذاهای آمدن با

 .دادمی نشان را یازده که کرد ساعتش به نگاهی و گذاشت دهانش داخل را پیتزا آخر یتکه
 .ستیازده ساعت بریم، خوردید اگه هابچه -

 :گفت و کرد ساعت به نگاهی سریع رایانا
 !حالله خونم خونه رسمب م،خونه ده گفتم سیاوش به من وای -

 :گفت و کرد اشترسیده یچهره به نگاهی
 .رسونمتمی من بدو پس -
 .نمیشم شما مزاحم من نه نه -

 :گفت و کرد اخمی
 .پاشو حرفیه، چه این عزیز نه -

 به و گرفت رایانا از را سیاوش یخانه آدرس رها. شدند خارج رستوران از غذا کردن حساب از بعد و شدند بلند همه
 :گفت رایانا به رو و کرد ترمز شانخانه در جلوی. کرد حرکت سمت آن
 .دیدمت شدم خوشحال خیلی -
 .بود نگذشته خوش بهم قدراین بود وقت خیلی طور،همین هم من -

 ماشین حرکت با شیوا. کرد ترک را خیابان بوقی تک همراه و کردند خداحافظی او از دو هر. زد او به لبخندی
 :گفت و بیاورد دوام نتوانست

 .بودی نزده حرف باهام دیشب مهمونی یدرباره -
 :گفت و کرد حلقه فرمان دور را دستش رها
 .شد ایدفعه یه -

 :گفت و شد دلگیر کمی شیوا
 !گفتیمی هم رو هاایدفعه یه قبالً -

 :گفت و کرد بهش نگاهی کالفه
 !دیگه خیالبی -
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 برای قهر آورترینعذاب سکوتش دانستمی خوب. کرد سکوت و برگرداند رهپنج سمت به ناراحتی با را سرش شیوا
 .ندارد را او ناراحتی ایلحظه و دوری طاقت رها دانستمی خوب. شد خواهد تسلیمش زود و رهاست

 .رفتم مهمونی این به همین خاطر به کنم، شراکت باهاش خواممی. معروفه هایشرکت از یکی مدیر برادرش -
 :گفت و انداخته باال ایشونه

 .نیست مهم -
 زیادی مادرش و پدر. داشت هم حق البته بود، نشده بزرگ او نظر از هم هنوز دختر این. زد او به لبخندی رها

 :گفت و کرد توقف شانخانه در جلوی. بودند کرده لوسش
 .دیدنش میام روز یه شااهللان بگو برسون، سالم خیلی خاله به من طرف از -
 .فعال هباش -

 .رفت خانه سمت به و داد تکان برایش دستی
*** 
 کرد؛ نخواهد قبول را پیشنهادش آسانی به فرهاد یگفته به و داشت قرار سیاوش با که روزی بود، موعود روز امروز
 یصبحانه خوردن از بعد و شد بیدار خواب از نه ساعت صبح. کردمی اشراضی باید حتماً و نبود کسی هر او ولی

 شلوار و روسری با را اشرسمی زرشکی مانتوی آخر در و کرد هایشلباس کمد به نگاهی. رفت حمام به مختصری
. برسد خودش به بیشتر کمی بود الزم مهم نسبتا یجلسه این برای. افتاد آرایشش لوازم به نگاهش. کرد تن مشکی

 خارج خانه از اشزرشکی کفش و کیف رداشتب از بعد و مالید لبانش روی را اشزرشکی رژ و رفت میز سمت به
 .کرد حرکت شرکت سمت به بود فرستاده برایش فرهاد که آدرسی از استفاده با و شد ماشین سوار. شد

*** 
 شرکت".کرد نگاه ساختمان باالی تابلوی به. رفت شرکت سمت به و کرد پارک ایگوشه را ماشین رسیدنش، با

  "آریاگستر
 در که آسانسور. رفت داشت قرار پنجم طبقه در که مدیریت اتاق سمت به راهنما تابلوی کمک با و زد پوزخندی

 :کرد زمزمه خود با و کشید عمیقی نفس ایستاد، پنج یطبقه
 .نیست چیزی که این برمیام کاری هر پس از من -

 رنگی ایقهوه بزرگ در راهرو، انتهای در انداخت، اطراف به نگاهی. شد خارج آسانسور از و کشید دیگری نفس
. نبود جا آن کسی بود تلفن با صحبت مشغول و بود نشسته رنگی ایقهوه میز پشت که خانم یک جز و داشت وجود

. داد نشان را پنج عدد دستانش با خانم که کرد صدایش آرام. رفت باشد منشی زدمی حدس که خانمی آن سمت به
 کار دیوار در زیبایی آکواریوم. نشست رویش و رفته داشت قرار میزش مقابل که رنگی ایقهوه هایمبل سمت به
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. انداخت پایین را سرش و زد لبخندی. کردندمی شنا هم دنبال به مختلف هایرنگ با هاییماهی و بود شده گذاشته
 د،بو شده عصبی. بود باشد مادرش زدمی حدس که تلفنی با صحبت مشغول هم هنوز ولی بود؛ گذشته ایدقیقه ده

 با. باشد منتظر کرد اشاره هم باز که زد صدایش و رفت میزش سمت به. آمدنمی خوشش انتظار از وقتهیچ
 :گفت و کرد بود معلوم هم فرسخی چند از بودنشان مصنوعی که رنگش سبز چشمان به نگاهی عصبانیت

 !شمام با خانم -
 :گفت و کرد قطع را تلفن عصبانیتش دیدن با دخترک

 ؟خانم بله -
 .داشتم قرار سام آقای با -
 اسمتون؟ -
 .راد رها -

 :گفت و کرد رویشروبه مانیتور به نگاهی
 .ندارن مالقات کسی همچین با امروز ایشون ولی -

 :گفت و کشید هم در را پهنش ابروهای
 چی؟ یعنی -
 .نگیرید رو من وقت لطفاً. ندارن قراری هیچ ساعت این در امروز ایشون -

 !داشت حدی نیز او صبر. بود شده اقط طاقتش دیگر
 . باشید زدنتون حرف مواظب خانم -
 را بدنش هایماهیچه شدن منقبض قبل یدفعه مثل دیدنش با. آمد بیرون اتاق از سیاوش بلندش نسبتاً صدای با

 .کرد احساس
 خبره؟ چه جااین -
 :گفت و کرد تند قدم سمتش به عصبانیت با
 کنید؟می پذیرایی هاتونهمونم از جوریاین همیشه شما -

 :گفت و انداخت رها سرخ یچهره به نگاهی سیاوش
 اومده؟ پیش مشکلی مگه -
 نداشتیم؟ قرار هم با یازده ساعت امروز شما و من مگه -
 .بله -

 :گفت و زد اشپیشانی به آرامی یضربه کردن فکر کمی از بعد
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 .بگم منشی به کردم فراموش متاسفم، من -
 !بره سوال زیر من شخصیت جااین شد باعث شما کار نای ولی -

 :گفت تندی لحن با. بود ریخته هم به قرارهایش صبح از که سیاوش
 .کنم هماهنگ منشی با بودم کرده فرموش زیاد یمشغله علت به من محترم خانم -

 .کند مخلوط اشنقشه با را ناز کمی آمدنمی بدش. فشرد هم روی را هایشدندان
 .شمنمی مزاحم پس -

 .شد متوقف جا در صدایش با که برود خواست
 .کنیم صحبت هم با داخل بیارید تشریف کردم، عذرخواهی که من -

. نشست رویش و رفت مبلی سمت به. شد اتاق وارد دنبالش به خونسرد خیلی. زد کجی لبخند و کشید عمیقی نفس
 :گفت و برگشت منشی سمت به سیاوش

 .لطفا بیارید برامون یوهمآب لیوان تا دو -
 .چشم -
 رادمان از زیاد را تعریفش. کرد رویشبهرو دخترک به نگاهی غرور با و رفت اشصندلی سمت به در شدن بسته با

 .بود شنیده
 .اومدید خوش خیلی -
 .متشکر -

 :گفت و کرد قالب هم در را دستانش
 .خواممی عذر افتاد که اتفاقی خاطر به هم باز -

 شد اتاق وارد میوه آب لیوان دو با همراه منشی. بود سیاوش کنار در بودن از عصبانیتش تنها و بود شده ترمآرا کمی
 را اشمیوهآب از ایذره و کرد دخترک از تشکری. نبود بازی بچه و دلگیری اهل. گرفت سمتش به را سینی و

 :گفت و کرد آبمیوه به ایشارها. شود خارج اتاق از تا کرد اشمنشی به ایاشاره سیاوش. نوشید
 .کنممی خواهش بفرمایید -
 .ممنون -

 سعی و کرد قیمتشگران دارمارک ساعت به نگاهی سیاوش. نوشید را اشمیوهآب از کمی و کرد او به نگاهی نیم
 .کند باز او با ترسریع را صحبت سر کرد

 درسته؟ هستین آرتمیس شرکت مدیر شما شنیدم -
 .جاماین پیشنهادی دادن برای امروز و بله -
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 .شنوممی خب -
 گذاریسرمایه شما شرکت توی خواممی جورهایی یه باشه، داشته اتحاد هم با شما و من شرکت که خواممی من -

 .کنم
 خانم فقط. باشیم داشته خوبی همکاری بتونیم که امیدوارم هم من و شنیدم زیاد رو شما شرکت تعریف من خوب -

 .مهمه ما برای شما گذاریرمایهس مبلغ راد
 .باشه مناسب کنممی فک میلیارد، پنج -
 .بیارید تشریف قرارداد امضای برای فردا شما و نویسممی رو قرارداد من نیست، مشکلی بله -

 :گفت و زد پوزخندی
 .نشه تکرار دیگه امروز اتفاقات امیدوارم فقط -
 .حتماً -

 :گفت و زد دریا به را دلش آخر در ولی د؛بو نگران مطلبی بیان برای کمی رها
 .خواممی چیزی یه من فقط -

 :داد ادامه نفسی به اعتماد با رها که کرد او به نگاهی
 رو سرمایه حاضرم من حتی بشیم، بزرگ شرکت یه هم با کالً یعنی بشه، یکی مونشرکت کالً خواممی من -

 .کنم بیشتر
 نزدیک او به سهامی یبهانه به خواهدمی بقیه مانند هم دختر این کردمی کرف. داد باال را ابرویش تای یک سیاوش

 !بود متفاوت خیلی موضوع این ولی شود؛
 !نمیشم متوجه کار این از رو شما قصد من -
 شما باالخره. کنه کسب رو زیادی هایموفقیت تونهمی بشه یکی هم با اگه شما و من شرکت ست،ساده -

 .میشه شرکت شهرت افزایش باعث همچنین خودمون، هایمشتری هم ما و دارید رو خودتون هایمشتری
 .ستساده گذاریسرمایه یه شما پیشنهاد کردممی فکر من چون کنم؛ فکر باید من راستش -
 .نیست مشکلی باشه -
 .گذاشت میزش روی و کشید بیرون کیفش از را کارتش و رفت سمتش به
 .گیریدب تماس باهام میشم خوشحال -

 . شد خارج شرکت از خداحافظ گفتن با و داد تکان سری
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 مجبور و بود شده بد دخترش حال دیروز قاسمی آقای. بودند کرج پروژه درگیر. بود شلوغ خیلی شرکت در سرش
 را خودکارش کالفه. بود مانده پروژه بیشتر نصف هنوز ولی بود؛ هفت ساعت. کنند تمام را کارها رادمان و او بودند
 .شد نزدیک او به آبی لیوان همراه رادمان. داد تکیه صندلی به را سرش و کرد پرت میز روی

 :گفت و نشست مبل روی رادمان. نوشید را آب از کمی و کرد لبی زیر تشکر
 !نمیشه تموم هم صبح تا کار این -
 .بدیم تحویل رو هانقشه باید فردا تا گفته حسینی آقای -
 .کردنمی درک هاپروژه انجام برای را دختر این تالش. رگشتب سمتش به عصبانیت با
 کنه؟ کار چی خوادمی ندیم مثالً کرده، غلط -

 .دهد انتقال رادمان به را آرامشش و باشد آرام کرد سعی رها
 .نیست خوب اصالً شرکت واسه بشه، بدقولی خوامنمی نیست، هاحرف این بحث -

 نقشه به نگاهی و شد بلند جایش از. گرفت ضرب زمین روی کفشش پاشنه با و کشید موهایش در دستی کالفه
 .کرد
 .وایسی کاری ساعت از بیشتر نداری ایوظیفه بری، تونیمی تو: رها

 تمام شد؟می راضی دلش مگر بگذارد؟ تنها کار همه این میان را او توانستمی مگر. زد شیرینی لبخند رادمان
 .بود هیچ او کنار در کار هایسختی

 .هستم باهات من بکشه طول که زمان هر تا! حرفیه چه این -
 :گفت و زد تشکرآمیزی لبخند رها
 .ممنون -

 .کرد مشغول تاپلپ با را خودش و زد ریزی چشمک
 زنگ صدای شنیدن با. داد مالش را اشخسته چشمان کمی. بیاورند غذا برایشان تا زد زنگ رها که بود ده ساعت
 .انداخت او به نگاهی منی رادمان، گوشی

 !مامان جانم -
 .دارم کار شرکت توی بیام، امشب تونمنمی عزیزم، ببخشید -
 .دلم عزیز نه -
 چیزی تا دهد قرار هایشگوش روی بر را دستانش خواستمی دلش. بود آمده سراغش به همیشگی بغض هم باز

 به نگاهی. شودمی طاقتبی دلش و بیندمی دیگر کودکی کنار در را عروسکی که بود شده کودکی مثل. نشنود
 را سیگارش! نیست خانه چرا شب وقت این تا نگفت کسهیچ. بود نزده زنگ او به کسهیچ صبح از. کرد اشگوشی
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 غم این ولی کند؛ دود سیگارش همانند را دردهایش خواستمی دلش. رفت پنجره سمت به و زد چنگ میز روی از
 گذاشت لبش یگوشه را سیگار. رفتمی مادرش صدقه قربان داشت هم هنوز رادمان. بود گیرشگریبان عمر آخر تا
 به. شد خیره شهر به او به توجهبی ولی کرد؛می احساس خودش روی را متعجبش نگاه. زد آن به عمیقی پک و

 .آرامش از پر سکوتش و بود خلوت حال که خیابانی
 .کرد اساحس کنارش در را حضورش ثانیه، چند از بعد

 بود؟ چه آرام دخترِ این درد. شد غمگین کمی رویاهایش دختر لب یگوشه سیگار دیدن از رادمان
 !دادی شراکت خواست در سیاوش به شنیدم -
 .آره -
 .کنه قبول کنمنمی فکر -

 :گفت و کرد خاموش جاسیگاری در را سیگار
 .ماست دوی هر سود به -

 شخصی باالخره. نشست لبانش روی بر لبخندی ناخودآگاه. درآمد صدا به رها یگوش که انداخت باال ایشانه رادمان
 :داد جواب و داشت برش شوق با! بود گرفته تماس او با
 بله؟ -
 بیام؟ ایطبقه چه باید. آوردم رو تونسفارش راد، خانم سالم -

 شود؟ نگرانش که داشت را کسی چه! خامی خیالی چه زد، پوزخندی
 .سوم یطبقه بیارید تشریف -
 .ممنون -

 برخالف رادمان. بودند شانشام خوردن مشغول و نشسته هم رویروبه. داد قرار میز روی و کرد قطع را گوشی
 :گفت که بود گذشته ساعتی یک حدود. بود شده آرام شدیداً امروز کرد،می شوخی که همیشه

 رها؟ -
 :گفت و کرد قرمزش هایچشم به نگاهی

 .بله -
 :گفت و کرد نقشه از قسمتی به ایاشاره

 .نیست یکسان خط دو این فاصله ببین، رو جااین -
 :گفت و کرد پوفی عصبی. کردمی تکمیل قاسمی آقای باید که بود قسمتی. کرد نقشه به نگاهی کالفه

 !زنهمی گیج داره قاسمی آقای این شهمه -



 

 

48 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 :گفت و زد لبخندی
 .نمک درستش تونممی نداره، اشکال حاال -
 !یکه ساعت کشه،می طول ساعت نیم حداقل! کنم درستش رو چی چی -

 سوختمی او برای دلش طرفی از. پیرمرد آن با بکند باید چه دانستنمی واقعاً دیگر. گرفت دستانش میان را سرش
 که بود صبح چهار ساعت. کرد رویشروبه ینقشه به نگاهی. کارهایش یهمه به زدمی گند دیگر طرفی از و

 گذاشت کیفش داخل را وسایلش. بود داشته نگه باز را چشمانش سختی به و بود خواب گیج. شد تمام کارها باالخره
 افتاده گود درشتش چشمان زیر و بود خسته اشچهره. کرد او به نگرانی نگاه رادمان. گرفت دست در را هانقشه و

 .بود
 .کنی تصادف جوریینا ترسممی خوابی، خوابِ. برسونمت من بیا رها -
 .میرم خودم ممنون نه -
 .منتظرم پایین نکن، لج -
 .باشه همراهم ماشین باید بدم، تحویل رو هانقشه برم باید نه ساعت آخه -
 .دنبالت میام هم نه ساعت -
 ...ولی -
 .منتظرم پایین -

 در کنارش. شد خارج شرکت از و ردک قفل را اتاق در هست؟ هم بازترلج این از کرد فکر خود با و زد لبخندی رها
 .داد تکیه صندلی به را سرش و گرفت جا ماشین

 میدی؟ رو آدرس -
 .داد تکان سری که کرد زمزمه حوصلهبی را خانه نشانی

 که کرد اطراف به نگاهی. کرد باز را چشمانش صدایی شنیدن با. داد فشارشان دستش با کمی سوخت،می چشمانش
 :گفت و برگشته رادمان سمت به رسید، خانه در به
 . برد خوابم جوریچه نفهمیدم ممنون، -

 :گفت و زد او به پرمحبتی لبخند
 .شدی خسته خیلی داری، حق -
 .شدم مزاحم که ببخشید و رسوندیم که مرسی هم، تو -
 .فعال حرفیه؟ چه این -
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 و گذاشت میز روی را هانقشه و کیف. شد داخل و کرد باز کلید با سریع را در. رفت خانه سمت به و داد تکان سری
 .افتاد تخت روی هالباس همان با

**** 
 .کرد خارج کیفش از را اشگوشی و کرد حرکت نشیمن سمت به. کرد باز را چشمانش اشگوشی صدای با
 بله؟ -

 حسینی؟ پیش بریم نبود قرار مگه! خوابی هنوز که تو: رادمان
 .میداد شانن را نیم و هشت که کرد نگاه ساعت به
 !موندم خواب وای ای -

 :گفت و زد رها هول لحن به لبخندی رادمان
 .پایینم من بیا بدو -
 .باشه باشه -

 منتظرش ماشین در رادمان. شد خارج خونه از هانقشه همراه و کرد تن به لباسی هولکیهول و کرد قطع را گوشی
 .بود شبخلـ. ذ.ت برایش دختر این برای هم کشیدن انتظار حتی. بود
 .سالم -

 .کرد رها به نگاهی و گذاشت گاز روی را پایش
 شدی؟ شکلی این چرا رئیس خانم خدا، یا -

 :گفت زدمی نفسنفس که طورهمان
 !بودم...نشده حاضر جوریاین...وقت...هیچ -

 به و شد یادهپ ماشین از هانقشه همراه سریع. رسیدند که بود ربع و نه ساعت. داد ادامه راهش به و زد لبخندی
 :گفت و رفت منشی سمت به اطراف به نگاه بدون. کرد حرکت حسینی آقای شرکت سمت

 .داشتم قرار حسینی آقای با هستم راد سالم -
 :گفت کرد بهش نگاهی منشی

 .داخل بفرمایید اومدید، خوش خیلی بله -
 قرار دستش در سیگاری و بود داده هتکی صندلیش به حسینی. شد اتاقش وارد زدن در از بعد و گفت لبی زیر تشکر
 .داشت

 .سالم -
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 مال را او آمدنمی بدش است، کار و کسبی بود فهمیده که زمانی از. دوخت دخترک به را اشخیره نگاه حسینی
 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی. خوردمی لیز دستانش از ماهی مانند بار هر او ولی کند؛ خود

 .تاخیر دقیقه هفده -
 بدی حس صورتش روی بر حسینی یخیره نگاه. گذاشت میزش روی را هانقشه و کشیده هم در را هایشاخم رها

 دقیقه چند از بعد. انداخت نقشه به هم نگاهی نیم و شد او خیالبی باالخره حسینی. کردمی القا وجودش در را
 :گفت و دوخت رها چشمان به را اشایقهوه چشمان

 .درسته کارت دونستممی -
 :گفت و زد پوزخندی

 .برم دیگه بدید اجازه اگه -
 و گذاشته عقب به قدمی رها. کند فرار دستش از هم باراین خواستنمی دلش. آمد سمتش به و شد بلند جایش از

 :گفت
 .دارم کار من -
 طرفی از و بود گرفته بر در را دخترک وجود تمام استرس. کرد او به لـ. ذ.ت با همراه نگاهی پایین به باال از

 با کمی یفاصله که افتاد در به نگاهش. بود هایشمشتری بهترین از یکی او بگوید، او به چیزی توانستنمی
 :گفت و رفت در سمت به سریع داشت، خودش

 .فعال -
 کرد اشپریده رنگ صورت به نگاهی رادمان. شد خارج شرکت از سرعت با حسینی، آقای هایزدن صدا به توجهبی
 :گفت و
 خوبه؟ حالت -

 :گفت و داد تکان مثبت حالت به را سرش
 خونه؟ رسونیمی رو من -
 .حتماً آره -

 .کرد حرکت اشخانه سمت به و کرد روشن را ماشین
 کرده عادت ولی آید؛نمی خوشش پیر مرد آن نگاه از بود زیادی مدت. باشد آرام کردم سعی و کشید عمیقی نفس

 خیلی به تنهاییش از بعد ها،آن شرمانهبی هایپیشنهاد به بود کرده عادت کاوند،می ار بدنش که مردانی نگاه به بود
 :گفت و برگشت سمتش به خانه به رسیدن با. بود کرده عادت هاچیز

 .کردم اذیتت خیلی ببخشید مرسی، -
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 .برایش بود آرامش زا پر ماشین در وجودش لحظه هر کند؟ اذیتش دختر این شودمی مگر. زد مهربانی لبخند رادمان
 .بود وظیفه حرفیه؟ چه این -
 .کن استراحت شرکت، بری خوادنمی امروز -
 .رئیس چشم -
 .خداحافظ -

 .نکرد حرکت رادمان نشد، خانه وارد وقتی تا و داد تکان سری
**** 

 کارها. بود روزام به امیدش تنها و بود نگران خیلی رها. بود نزده زنگی هم هنوز سیاوش و بود گذشته روزی چند
 شیرین به خیلی. رادمان جمله از بودند، رفته دبی به پروژه یک برای کارمندها از تا چند و بود رفته پیش خوب
 از حوصلهبی هشت ساعت. ستخالی خیلی شرکت در جایش کردمی احساس و بود کرده عادت وجودش و هازبانی

 زنگ تلفنش که کشید اشپیشانی به دستی قرمز چراغ به سیدنر با. افتاد راه و شد ماشینش سوار شد، خارج شرکت
 .خورد

 بله؟ -
 :گفت قرارداد از راضی سیاوش

 راد؟ خانم -
  بله؟ -
 .هستم سام -

 .بود مشکالت یادآور برایش هم صدایش و نام حتی. داد فشار هم روی را هایشدندان
 هستین؟ خوب بله، -
 .رفتمگ تماس پیشنهادتون برای راستش ممنون، -

 :داد ادامه که کرد اختیار سکوت
 .کنممی قبول رو پیشنهادتون من -

 .نشست لبانش روی خبیثی لبخند
 .میایم تونشرکت به حتماً وکیلم با قرارداد نوشتن برای فردا پس! عالی چه -
 .خداحافظ هستم، منتظر باشه -
 .دارخدانگه -
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 می ترنزدیک اهدافش به داشت باالخره. بزند زنگ کردنمی فکر. کرد شکر را خدا و زد کوتاهی جیغ خوشحالی از
 .رفت اشخانه سمت به و شد رد راه چهار از سرعت با. شد

*** 
 مشکی روسری و شلوار همراه به معمولی بنفش مانتو و گرفت ربعی یک دوش یک. شد بیدار خواب از هفت ساعت
 یک از بعد و زد لبی برق فقط نداشت، آرایش یلهحوص. کرد پا به هم را مانتویش رنگ هم هاییکفش. پوشید
 بعد و رفت فروشیشیرینی سمت به راه سر. کرد حرکت سیاوش شرکت سمت به قرار یادآوری برای فرهاد با تماس

 :گفت و شد بلند جایش از سریع منشی شرکت به رسیدنش با. داد ادامه راهش به دلخواهش شیرینی گرفتن از
 .هستن شما منتظر رییس اومدید خوش خیلی خانم سالم -

 کردمی سعی باید. کشید عمیق نفس چند و ایستاد اتاقش در پشت. کرد کنترل خودش ولی بود؛ گرفته اشخنده
 این کند فراموش توانستمی چگونه. بود او برای کار ترینسخت این و بگذارد کنار را تنفرش ساعت دو یکی برای

 باز را اتاق در و کشید دیگری عمیق نفس. فشرد دستش در را هایشناخن و کرد مشت را دستانش را؟ سال هشت
 .کرد می شاننگاه اخم و دقت با و بود هاییبرگه الی سرش سیاوش. کرد

 .بخیر صبح -
 .شد بلند جایش از و آورد باال را سرش

 .اومدید خوش بخیر، صبح -
 در را سرش دوباره رها به توجه بدون اوشسی. نشست اینفره دو مبل روی و گذاشت میز روی را شیرینی

 خیلی کرد، نگاه هاشیرینی به و کرد پوفی رها. بود شده اشریخته هم به هایپروژه در غرق. برد فرو هایشبرگه
 به و آورد باال را سرش سیاوش. زدمی پر تر هایشیرینی برای دلش و بود نخورده صبحانه هم صبح. بود اشگرسنه

 نتوانست. کردمی نگاه میز روی هایشیرینی به ورچیده هایلب و مظلوم چشمانی با که اختاند نگاهی رها
 با و انداخت پایین را سرش اشخنده صدای با رها! بود جالب خیلی برایش دخترک وضعیت کند، کنترل را اشخنده

. نشست کنارش و برداشت میز روی از را شیرینی. شد بلند جایش از و زد لبخندی سیاوش. کرد بازی انگشتانش
 را شیرینی. آورد برایش بود اتاق دیگه طرف که میزی از چنگال و چاقو با همراه بشقابی و کرد باز را شیرینی
 یک زدهخجالت. داشت دوست که بود نوعی از اشهمه. کرد هاآن به نگاهی رها. کند انتخاب تا گرفت جلویش
 :گفت و گذاشت بشقابش داخل شیرینی

 .نممنو -
 .کنممی خواهش -
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 متعجب رویشروبه نمک با دختر اخالقیات از سیاوش. گذاشت دهانش داخل چنگال با را شیرینی از ایتکه آرام
 .خجالتی هم کمی و مظلوم ساده، آرام، دختری. بود شده

 .یدکننمی مورد این به توجهی هیچ شما و مختلفن هایرژیم دنبال شهمه شما سن هم دخترهای جالبه، -
 آمد در صدا به اتاق تلفن که بدهد را جوابش خواست رها
 .داخل بفرستینشون بله -
 و کت همیشه مثل فرهاد. کردند پرسی احوال هم با و شدند بلند جایشان از سیاوش، وکیل و فرهاد شدن داخل با

 دیدن از اشمردانه و پهن ابروهای. دادمی نشان ترورزیده را هیکلش که بود کرده تنش رنگی خاکستری شلوار
 .بود پیدا کامالً فشرد،می هم روی که لبانش و رنگش ایقهوه چشمان در عصبانیت و بود رفته هم در کمی سیاوش

*** 
 توانستنمی هم هنوز. بخرند تریبزرگ شرکت هم با و بفروشند رو هاشرکت شد قرار و شد نوشته قرارداد باالخره

 هم با همه قرارداد نوشتن از بعد. بود مسرور او همانند هم فرهاد. است برداشته احتیر به را گام اولین که کند باور
 .رسید خانه به که بود شش ساعت آخر در و باشند هم کنار در را ناهار تا رفتند رستورانی سمت به

 با. شد ولو اپهکان روی. انداختش ایگوشه به و کرد باز را مانتو هایدکمه. کرد پرت ایگوشه به را کیفش خسته
 !نداشت را دوباره شکستنی توان دیگر دخترک این شد؟ خواهد چه راه این آخر کرد؟می چه اشزندگی
 آشپزخانه سمت به! نامعلومش آینده از بود ترسیده. بود کالفه. ریخت شانبهم کمی و کشید موهایش داخل دستی
 .کرد درست خود برای قهوه یک و رفت
 شاننگاه عشق با و گذاشت تاپلپ در را قدیمی هایعکس دی سی. خاطراتش برای بود کشیده پر شدیداً دلش
 به دفعه یک. کردنمی عوضش چیزهیچ با که شانخانوادگی هایمسافرت. بود خاطره از پر برایش لحظه هر. کرد
. کرد تصورش ذهنش در نفرت با. کرد مشت را هایشدست و داد فشار هم روی را هایشدندان و افتاد سیاوش یاد
 .بود فرهاد انداخت، گوشی به نگاهی و آمد بیرون فکر از موبایل زنگ صدای با
 .بله -

 :گفت و شد بلند اشصندلی روی از فرهاد
 خوبی؟ رهاجان سالم -

 :گفت و گرفت بغضش رها
 باشم؟ خوب باید -

 .خواستنمی را اشناراحتی. شد تکهتکه دخترک برای دلش فرهاد
 .پشتتم همیشه من رها. کشهنمی طول بیشتر وقت چند باش مطمئن میره، پیش خوب داره ارهاک یهمه -
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 .آمد لبش به لبخندی داشتنیدوست حمایت این از
 کنی؟ پیدا تونستی خوب شرکت -
 شاءاهللان فردا گفتم بود، خوب موردها از تا چند که گرفتم تماس داشتن فروش قصد که نفری چند با امروز آره -

 .ببینیم بریم
 کارمندها ندارم دوست باشم، شرکت فروش فکر تو خوامنمی اصالً نکردیم پیدا مناسب جای که وقتی تا. باشه -

 .بشن کاربی
 .برم باید من ببخشید حتماً، چشم -
 .فعال باشه -

 .بود شده تنگ صدایش برای دلش افتاد، شیوا یشماره به نگاهش که زد مخاطبینش به سری
 .بله -
 .خانوم سالم -

 از دانستمی چه او. زدنمی او به زنگی اواخر این که بود شکسته دلش ولی بود؛ او صدای شنیدن از خوشحال شیوا
 دخترک؟ خراب حال

 .علیک -
 .نداشت را کشیمنت و قهر یحوصله و بود کالفه رها
 تو؟ دوباره چته -
 م؟زنده مردم، نم نمیگی اصالً بزنی؟ زنگ بهم شد روت جوریچه واقعاً -
 .بودم شده خالص االن تا که بودی مرده -
 !نداری رو من لیاقت تو اصالً -
 !ها میگم بابا، باشه-
 .هان -
 . جااین بیا پاشو -
 باشه؟! ها نکنی دعوت رو ما وقت یه! عجب چه -
 .توئه یخونه جااین خواینمی دعوت که تو -
 !شدم خر بابا خب -

 :گفت و خندید
 .بگیر هم پیتزا تا دو تراه سر -
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 !ها گیرممی رو پولش -
 !گدا بابا باشه -
 .فعال -

 هاآن تا که بود افتاده تخت روی لباس تا چند ولی بود؛ وجورجمع که کرد خانه به نگاهی تماس، کردن قطع از بعد
 .افتاد پیتزا چهار و شیوا به نگاهش که کرد باز را در. رسید شیوا کرد جور و جمع را
 خبره؟ هچ -
 .دارم برنامه که بیا -

 .بیاید و کند عوض را لباسش هم شیوا تا چید را میز و گذاشت ناهارخوری میز روی را پیتزاها
 چیه؟ پیتزاها این جریان شیوا -

 :گفت آمدمی آشپزخانه سمت به که طورهمان
 .بده مانجا میگه مقابلش طرف چی هر باید بخوره بیشتر مونهرکدوم مسابقه، یه بیا -

 :گفت و کرد ریز را چشمانش
 !بگی تونینمی ولی خوایمی چیزی یه یعنی زنیمی حرف جوریاین وقتی تو بابا، گمشو -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم
 !کنیمی خراب رو من هایبرنامه همیشه تو بابا ای -
 خوای؟می چی ببینم بگو حاال -
 و هوش از نیست حیف گفتم داره شرکت دوستم دیدم هم طرفی از دم،ش خسته دیگه موندن خونه تو از راستش -

 !کنی استفاده من از که بدم رو شانس این بهت گفتم همین خاطر به! نکنن؟ استفاده کارهاش توی من استعداد
 !بود جنگل سلطان االن داشت مورچه رو تو نفس به اعتماد -
 .چاکریم -
 یه شرکت مالی امور توی ما خب ولی بگیریم؛ رو جایی شریکی یکی با ات فروشممی رو شرکت دارم االن راستش -

 .کنممی فکر روت هم من کن پر فرم بیا فردا تو خوایممی استخدام واسه رو کسی
 !پررویی تو قدرچه -
 !دیگه توئه با همنشینی کمال -

 .گرفت اشخنده که آورد در رها برای را زبانش
 .حله کارت بیا فردا شوخی از جداً ولی -
 .ایدونه یه -
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 به شیوا که چیدند ماشین توی را هاظرف غذا، از بعد. شدند پنیر و قارچ پیتزا خوردن مشغول هم با و زد لبخندی
 رفت کاناپه سمت به شیوا یعالقه مورد هایشکالت همراه و ریخت چای رها. شد ولو رویش و رفت کاناپه سمت

 .نشست کنارش و
 !راستی: شیوا

 .آورد بیرون داخلش از فیلمی و برداشت کنارش از را کیفش
 !ببر رو حالش برو ،2017 فیلم ترینترسناک! خریده چی برات شیواجون ببین -

 :گفت و گرفت او از را فیلم
 .میدم حقوق بهت هم اول ماه از شرکت، بیا حتماً فردا درسته، کارت آفرین، نه -

 :گفت و بـ.وسـ.یـ.د را اشگونه محکم
 !زیاد عاشقتم -
 .کشید اشگونه به دستی و داد هولش عقب به دستانش با
 !خرکیه خودت مثل هم احساساتت ابراز -

 ایکاسه توی را تخمه بسته و رفت آشپزخانه سمت به گذاشت که را فیلم. رفت تلویزیون سمت به و گفت ایشی
 .چسبیدمی تخمه فقط فیلم همراه. کرد خالی
 که شد خیره ساعت به و داد بدنش به قوسی و کش فیلم شدن تمام با. شدند خیره نتلویزیو به و نشستند هم کنار

 .دادمی نشان را دوازده
 .نمیری امشب بگو خونه بزن زنگ دوازدهه، شیوا اوه اوه -

 متر نگرانی از را خانه االن تا دانستمی. بزند مادرش به زنگی تا برداشت را اشگوشی و کرد ساعت به نگاهی شیوا
 از رو شیوا کالفه صدای. کرد خالی سطل در را هاآشغال و برد آشپزخانه به و برداشت را تخمه ظرف رها. است دهکر
 آشپزخانه از که طورهمان و کشید ایخمیازه. نداشت مادرش با خوبی یرابطه وقت هیچ. شنیدمی هم فاصله این

 :گفت شیوا به شدمی خارج
 زدی؟ زنگ -
 !کنه بیداد و داد خواستمی کلی وگرنه ها، جااین میام بودم گفته شد خوب آره، -

 جواب او به باشد مجبور تا باشد یکی داشت دوست قدرچه شود، نگران یکی داشت دوست قدرچه. زد تلخی لبخند
. بود تلخ سکوت یک فقط جوابشان که قدرهاییچه ؛بود شده انباشته دلش در قدرهاچه این قدرچه بدهد، پس
 :گفت شیوا به رو وصلهحبی
 .میرممی دارم که بخوابیم بریم پس -
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 ایشیشه همانند دخترک این بود برده یاد از هم باز. بود کرده خراب را اشساله چندین دوست حال هم باز شیوا
 روی و رفته اتاق سمت به هم با و شد بلند جایش از حرفبی. شود تکه هزار است ممکن آن هر و ستشکستنی

 کردن خاموش با. کردندمی درکش خوبی به اطرافیانش که بود خوب قدرچه که کرد فکر رها. کشیدند دراز تخت
 که بغضی بود، بغض یه از نشان که اشکی قطره. چکید چشمانش از سمجی اشک قطره خانه، هایچراغ تمام
 .نداشت تمامی گاههیچ

... آری کنم،می غرور احساس شخصیتم و خودم به که منی کنند،می حسادت من به همه که منی. شکنممی گاهی»
 جنگم،می هاصخره با دریا، هایموج مثل ام،بوده کوه مثل همیشه که منی. شکنممی نیز من

 «...شکنممی نیز من آری
 :گفت و کرد اخمی شیوا. کرد باز را چشمانش گوشی آالرم صدای با صبح

 !بخوابم خواممی کن شخفه رو این بابا اه -
 شرکت؟ بیای خواینمی مگه ببینم، پاشو -
 بخوریم؟ پاچه کله خوایممی مگه زوده، که االن -
 .هفته ساعت شیوا پاشو -

 :گفت و زد تخت رو غلتی
 .شرکتم یازده من برو تو -

 .بود هاحرف این از ترتنبل دختر این. کرد پوفی
 !نیست خبری حقوق از بیای دیر اگه دیگه روزهای ولی گم؛نمی چیزی اوله روز چون امروز -

 به آب کمی و شد بلند جایش از. کشید سرش روی را پتو و داد تکان بابا برو معنی به پتو زیر از را دستش شیوا
 هایلباس. شود حاضر تا رفت اتاق سمت به و خورد صبحانه کیک هم کمی بخوابد، چشمانش پف تا زد صورتش

 پیاده با. شد ماشین سوار و رفت پارکینگ سمت به زد، اشعالقه مورد یورساچه عطر از کمی و کرد تن رسمی
 مهدیس با داشت بود؟ برگشته کی. زد لبخندی ناخودآگاه و خورد رادمان به نگاهش شرکت، آسانسور از شدنش
 .رفتنمی بین از لبش روی از لبخند هم مهدیس و کردمی صحبت

 :گفت و رفت سمتشان به
 .سالم -

 .بخیرصبح انمخ سالم: مهدیس
 چند این در و بود شده تنگ دختر این برای دلش. کرد نگاهش دقت با روز چند از بعد هم آن رها دیدن با رادمان

 .بود گرفته او از هوا بی که بود هاییعکس به امیدش روز
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 !رئیس سالم به، به: رادمان
 :گفت و زد اشانرژی پر لحن به لبخندی رها
 ه؟پروژ از خبر چه سالم، -

  چه؟ خودش پس. شد دلگیر رادمان
 !کردیم حال همکارها با کلی نبود، خالی اصال شما جای ولی بود؛ خوب هم سفر خوبی؟ شما خوبم، هم من -

 .شود وارد شوخی راه از کرد سعی ولی شد؛ رادمان ناراحتی متوجه رها
 !شدی ارومیه یدریاچه -
 .زدم بهش سر یه من که اون -
 .دارم کارت اتاقم بیا -
 .شدند اتاق وارد هم با
 رفت؟ پیش جوریچه پروژه کن، تعریف خب -
 داشته همکاری باهاشون هم باز تا خواستن ازمون و بود اومده خوششون خیلی که هااون بود، عالی چیز همه -

 .باشیم
 نرفت؟ در کار زیر از جااون کسی خوبه، -
 .دادن انجام شکل بهترین به رو کارشون تو ترس از همه بابا، نه -
 .برسی کارت به تونیمی باشه -

 بدهد ترتیب جلسه یک ده ساعت برای گفت مهدیس به و برداشت را اشگوشی.شد خارج در از و گفت خداحافظی
 یک یجلسه از متعجب و بودند شده جمع همه رفت، سالن به ده ساعت. داخل بفرستش آمد شیوا اگر گفت و

 :گفت و نشست اشصندلی روی. ردندکمی پچپچ هم با ای،دفعه
 دنبال به ما فعال. بشه یکی هم با مونشرکت شده قرار و بسته قرارداد آریاگستر شرکت با ما شرکت خوشبختانه -
 بهترین به رو کارتون گذشته مثل مناسب مکان یه کردن پیدا تا خواممی شما از من و هستیم خوب شرکت یه

 .بدید انجام شکل
. دوخت رها به را متعجبش نگاه رادمان. بودند خوشحال شراکت این از و بودند شنیده زیاد را سام شسیاو نام همه
 کارشان سر همه دیگر، موارد و شرکت مکان یدرباره بحث کمی از بعد شود؟ راضی سیاوش بود ممکن طور چه

 .شد مهدیس میز کنار شیوا متوجه که رفت اتاقش سمت به هم رها. برگشتند
 .شیوا سالم -
 .رئیس سالم -
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 .رسید گوشش به پشت از رادمان صدای که زد او به لبخندی
 کرد؟ قبول سیاوش جوریچه -

 :گفت و داد باال را یشابرو تای یک
 نکنه؟ قبول چرا بود، جفتمون سود به شراکت این -
 .ریسکه کار این اون نظر از کنه، شراکت دختر یه با که نیست کسی سیاوش -
 نری؟ من مخ تو قدراین میشه -
 :گفت لب زیر. بود شده رادمان غرق که کرد نگاه شیوا به
 !میشه عاشق این االن بابا، ای -

 :گفت و کرد شیوا به نگاهی رادمان
 .خانوم شد عرض سالم -
 .سالم -

 کنی؟نمی معرفی رهاجان: رادمان
 .تو همکار امروز از و شیوا دوستم -

 :گفت و انداخت شیوا به نگاهی شیطنت با رادمان
 شد؟ تموم من کردن آنالیز -

 .کن باز خودت برای نوشابه کم یه: شیوا
 .دیگه دردسر هزار و خوشگلی: رادمان

 ذوق قدرآن. بستند هم با ایماهه پنج دادی قرار و شدند اتاق وارد شیوا با. برگرداند را رویش و گفت ایشی شیوا
 شماره به نگاهی تلفنش خوردن زنگ با. کند کمکش تا سپرد مهدیس به رها و کرد شروع را کارش که داشت

 .کرد ناشناس
 بله؟ -
 .راد خانم سالم -
 .سالم -
 .سام آقای وکیل هستم، شجاعی -
 هستین؟ خوب بله، بله -
 .ببینیم بریم هم با بشه اگه گفتن و کردن پیدا رو خوبی جای سام آقای راستش ممنون، -
 ساعتی؟ چه حتماً، -
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 .چهار اعتس امروز -
 .کنید ارسال برام رو آدرس لطفاً فقط نیست، موردی باشه -
 .خدانگهدار چشم بله -
 :گفت خود با
 !مردمی انگار نزد، زنگ خودش چرا مرتیکه -

 با. بود فرستاده شجاعی که آدرسی سمت به افتاد راه بعد و رسید کارهایش به ساعتی. بود دو کرد، ساعت به نگاهی
 ایقهوه بزرگ در که ایقهوه کرم نمای با شرکتی. شد پیاده و کرد پارک را ماشین نظر، مورد شرکتِ به رسیدنش

 ساعتش به و ایستاده آسانسور کنار که افتاد مردی به نگاهش. شد داخل. بود بخشیده او به خاصی زیبایی رنگش
 .بود شجاعی کند،می نگاه

 .سالم -
 :گفت و کرد بلند را سرش شجاعی

 هستین؟ خوب راد، مخان سالم -
 .متشکر -
 اومد؟ تونخوش ساختمون نمای از -
 .بود خوب بله، -

 :گفت کردو آسانسور به ایاشاره
 .ببینیم هم رو داخل که بفرمایید پس -

 برای و داشت اتاق ده کدام هر دوم و اول یطبقه. دیدند را سوم تا اول طبقه از هم با و شدند آسانسور سوار
 و کرد ساعتش به نگاهی. بود بزرگ نسبتاً اتاق دو شامل که بود مدیریت هم سوم یطبقه بود، مناسب کارمندها

 :گفت
 نمیان؟ سام آقای -
 .کردن تایید و دیدن رو شرکت این قبالً ولی بود؛ شلوغ خیلی سرشون ایشون متاسفانه نه، -
 زودتر که بشه مجهز و خریداری ودترز خواممی فقط اومده، خوشم ساختمون این از هم من نداره، موردی باشه -

 .کنیم شروع رو کار
 . کنید واریز رو پول آینده روز چند تا لطفاً فقط باشه، -
 .نیست مشکلی باشه -
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 برای خوب مشتری یک گفت او. کرد تعریف برایش را چیز همه و زد زنگ فرهاد به شجاعی با خداحافظی از بعد
 .است نقد پولش و دارد سراغ شرکت
*** 
 کارهای تمام سیاوش. بیاورد هااتاق دکوراسیون طرحی برای دیزاینری بود قرار امروز. بود شده انجام شرکت خرید

 اما شد؛می کالفه خیلی اشخونسردی این از گاه رها. کردنمی دخالتی هیچ و بود کرده واگذار خودش به را چیدمان
 داخل مهدیس. گفت بفرماییدی و کرد بلند را سرش در صدای با. بود بیشتر ارزشش او هدف کرد،می تحمل باید
 :گفت و شد اتاق

 .اومدن "دیزاینر" محمدی خانم -
 .داخل بفرستشون -
 .چشم -

 جایش از رها. شد اتاق وارد و زد لبخندی دهد انجام رها برای بود قرار که ایپروژه از خوشحال میزهریزه دخترک
 :گفت و شد بلند

 .دیداوم خوش خیلی سالم، -
 .متشکر سالم -

 :گفت و کرد هامبل به ایاشاره
 .بفرمایید -

 :گفت و کرد ریزش بادامی هایچشم به نگاهی رها. نشست داشت قرار میزش کنار در که مبلی روی محمدی خانم
 همراهتونه؟ هاطرح -

 :گفت و داد گردنش به قری ناز با دخترک
 .کنیم بازدید شما نظر مورد شرکت از و بریم هم با بعد و دکنی انتخاب رو طرح شما ممکنه اگه فقط بله، -

. انداخت هاعکس به نگاهی دقت با. گرفت سمتش به را کاتالوگی محمدی خانم که داد تکان مثبت حالت به سری
 باشد، ایقهوه و کرم رنگ از ترکیبی اتاقش بود خواسته او از فقط داشت سیاوش با که کوتاهی یمکالمه در

 به و زد پوزخندی. باشد زیبا سادگی عین در چیز همه کند سعی و آیدنمی خوشش تجمالت از که گفت همچنین
 بود، شده واقع اتاق وسط در که رنگی ایقهوه بزرگ میز. افتاد کرمی ایقهوه دکور به نگاهش. شد خیره هامدل
 هم میز جلوی رنگ کرم هایمبل ت،داش اتاق رنگ ایقهوه دیواری کاغذ با زیبایی هارمونی رنگ کرم هایپرده

 :گفت و کرد بلند را سرش. بود شیک بسیار
 چیه؟ دکور این ی درباره نظرتون محمدی خانم -
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 :گفت و کرد جاجابه را عینکش کمی محمدی
 .هاستترینپرفروش از یکی این عالیه، -
 .خواممی هااتاق از یکی برای رو این پس -
 .چشم -

 قرار پنجره کنار در که مشکی میز. بود مشکی سفید دکور. انداخت بعدی عکس به اهینگ و زد او به لبخندی
 زیبایی ها،مبل وسط که گردی میز و داشت قرار میز کنار در که رنگی سفید هایمبل زیبا، سفید هایپرده داشت،
 .میکرد منتقل وجودش به را خوبی احساس و بود آرامش از پر سفید دکور. بود بخشیده آن به خاصی

 .خودم اتاق برای هم این -
 .کرد یادداشت رنگش صورتی دفترچه در را دکور هر نام و داد تکون سری هم باز محمدی

 .بشه استفاده دکور یک از هااتاق یهمه تو خواممی فقط ذارم،می خودتون یعهده به هم رو کارمندها اتاق دکور -
 .چشم -

 :گفت و برداشت میز روی از را کیفش و سوئیچ
 .ببینیم رو شرکت هم با که بریم -
 .نداشت مشکلی و بود داده او به رو شرکت کلید قبالً فرهاد. شدند خارج شرکت از هم با

*** 
 :گفت و انداخت سیاوش اتاق به نگاهی

 کنید؟ طراحی جااین رو کرم ایقهوه دکوراسیون اون تونیدمی نظرتون به -
 .شهمی قشنگ اینسکافه دکور من نظر به هم کارمندها اتاق برای داره، زیادی ورمان جای اتاق این حتماً، بله -
 .بگیره قرار میز دو اتاق هر در خواممی فقط موافقم، بله -
 .نباشید نگران چشم، -

 قبول برساند را محمدی کرد اصرار چه هر رها. شدند خارج شرکت از هم با و زد دخترک ملیح صورت به لبخندی
 .کند استراحت کمی تا رفت خانه سمت به و نداشت را شرکت یحوصله هم او. نکرد
*** 
 به کمک برای را کارگر چند هم رها. شود انجام زودتر کارها داشت اصرار خیلی سیاوش. گذشتمی ایهفته یک
 زیاد د،کرمی درد سرش. کنند کامل را شرکت دکوراسیون هفته یک عرض در توانستند و بود فرستاده محمدی خانم

 خیلی مواقع در جز به را مسکنی قرص هر خوردن دکترش جریان، آن از بعد. کند استفاده قرص از نمیاد خوشش
 .خورد زنگ تلفنش که کرد اشمزه مزه و ریخت فنجان در را تلخش یقهوه. بود کرده قدغن برایش ضروری،



 

 

63 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 .بله -
 .باشد تهداش نفس به اعتماد کرد سعی و زد گره هم در را اشکرده عرق دستان استرس از رادمان
 خوبی؟ رئیس، خانم سالم: رادمان

 :گفت و گذاشت کانتر روی را اشقهوه
 خوبی؟ تو ممنون -

 .کرد فشرده را قلبش بود شده عزیزش تازه که دخترکی یگرفته صدای
 جوریه؟ یه چرا صدات مرسی، -

 :گفت و کشید موهایش در وارشانه را دستش
 .کنهمی درد رمس نیست چیزی -

 :گفت داشت لرزشش کردن مخفی در سعی که صدایی با و کشید عمیقی نفس
 بیرون؟ بریم میای شب -
 .شد متعجب کمی او ایدفعه یک پیشنهاد از

*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 .ندارم حوصله نه -
 .بود کرده انتخاب نیز را هایشلباس نشدنی وصف شوقی با قبل از یحت او. آمدمی کوتاه نباید

 !شه عوض هوات و حال یکم بیا بابا! خونه یا شرکت میری یا نشدی؟ خسته رها -
 .کند رد را پیشنهادش هم باز خواستنمی دلش کرد، مکث کمی

 .جاماون دیگه ساعت یک: رادمان
 :گفت و گذاشت هم روی را چشمانش

 .باشه -
 :گفت و نشست درشتش نسبتاً لبان روی به خندیلب
 .فعال -

 ده دوش و رفت اتاقش سمت به. کردمی بهتر را حالش خانه از شدن خارج شاید. چسباند اشچانه به را گوشی
 به. بست کشی با و کشید سشوار را فرش موهای. بیاید در حوصلگیبی این از اشچهره کمی تا گرفت ایدقیقه
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 پوشخوش و زیبا داشت دوست دختران دیگر مانند هم او. انداخت مانتوهایش رگال به نگاهی و رفت کمدش سمت
 لبانش به را رنگی قرمز رژ فقط و نداشت آرایش یحوصله. پوشید اشلی شلوار همراه را رنگ ایسرمه مانتو. باشد

 کیفش با همراه ایمهسر کفشی رادمان زنگ تک با. انداخت سرش روی را اشطالیی ایسرمه روسری. زد
 رهایش تا بود انتظار در لحظه هر. بود داده تکیه راننده در به و شد پیاده ماشین از رادمان. شد خارج در از و برداشت

 بدزدد؟ را دلش و دین بود توانسته چگونه دختر این. شود نگاهش مست و بیاید بیرون در از
 .سالم -
 .داشت را خودش خاص زیبایی او که الحق. کرد بلند را سرش صدایش با
 !زیبا بانوی ای برتو درود -

 .شود دگرگون رها دنیای که کند چه دانستمی خوب پسر این. نشست لبش کنج لبخندی رها
 !پسرم تو بر خدایان درود -
 یک از که رادمان. گذاشت پایش روی را کیفش و نشست صندلی روی لبخند با رها. کرد باز برایش را ماشین در
 :گفت بستمی را کمربندش که طورهمان بود، رهایش سردرد درگیر قبل عتسا
 بهتره؟ سرت -

 لبانش مهمان که بود لبخند کوچک توجهی با که داشت کمبود قدرآن دختر این. زد اشنگرانی به گرمی لبخند
 .شدمی
 .آره -

 :گفت که افتاد راه
 میریم؟ کجا حاال -
 .برمتنمی بدی جای که من! دیگه حاال -

 .داد تکیه صندلی به و داد تکان مثبت حالت به را سرش
 . شود رهایش شدمی کاش. کند نگاهش راحتی به توانستمی حال. انداخت رها یبسته چشمان به نگاهی رادمان
*** 

 .انداخت اطراف به نگاهی و کرد باز را چشمانش ماشین، ایستادن با
 .پرنسس شو پیاده -

 تک کت به نگاه با خورد، اسپرتش تیپ به نگاهش تازه. رفت رستوران سمت به و شد پیاده نماشی از رادمان همراه
 .کرد نگاه اشمانتو به و زد لبخندی او ایسرمه
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. بود کرده برابر چند را اشزیبایی آن، در شده کاشته رنگی رز هایگل که داشت قرار بزرگی نسبتاً باغ در رستوران
 .نشستند پشتش و رفتند میزی سمت به رادمان با. بودند گرفته قرار هم کنار در زیبایی طرز به هاییتخت و میزها

 !ستالعادهفوق جااین -
 .کند خوشحال را رهایش بود توانسته. زد مهربانی لبخند

 .داشتی دوست که خوشحالم -
 :گفت و داد دستش به را منو رادمان گارسون، آمدن با
 خوری؟می چی -

 :گفت منو به نگاه بدون
 .جوجه -

 کرد قفل هم در میز روی را دستانش گارسون رفتن با. داد مخلفات و جوجه پرس دو سفارش و زد لبخندی رادمان
 :گفت و
 نمیره؟ سر حوصلت تنهایی خونه توی -

 :گفت و شد جاجابه اشصندلی در کمی
 .دارم دوست رو آرامشش اصال، نه -

 چیست؟ اشچاره ولی ر؛آوعذاب سکوت آن از است خسته بگوید توانستن! بود آورده زبان به بزرگی دروغ چه
 ...نتوانست است، بدتر نیز پرندگان تنگ قفس از اشخانه بگوید نتوانست

 نداری؟ آشنایی و دوست هیچ -
 .است رفته که ایگذشته نه خواست،می را آینده او. نداشت دوست را سواالتی چنین به گویی پاسخ

 سراغی وقتهیچ دیگه که کردن قبول شرط این به فقط و بودن مخالف شونازدواج با پدرم و مادر یخانواده نه، -
 .نگیرن ازشون

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با
 شون؟پیش نرفتی وقتهیچ هم تو -
 .خواننمی هم رو شوننوه قطعاً نخواستن، رو فرزندشون که کسایی -
 ...ولی -

 :گفت و آورد باال سکوت معنی به ار دستش بحث، این از حوصلهبی
 .بزنم حرف شدرباره ندارم دوست -
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 شام آوردن تا دیگر. بود رنجانده را او ناخواسته. کرد عذرخواهی آرام و داد تکان مثبت حالت به را سرش رادمان
 و داد یچا سفارش رادمان غذا خوردن از بعد. بود مرد این بخشآرامش سکوت مدیون قدرچه رها و نگفت چیزی

 چای کمی. رفت و گذاشت میز روی شکالت کمی و نبات قند، قوری، همراه به فنجان دو گارسون بعد دقیقه چند
 :گفت و ریخت فنجانشان داخل

 کنی؟ می زندگی تخانواده با -
 :گفت و داد تکیه اش صندلی به
 .خودمم یخونه همین خاطر به نمیاد در جور هم با هاموناخالق نه -

 نیازمند قدرچه... گذشتمی آن از ساده او و بود ایخانواده داشتن محتاج رها قدرچه. کرد فشرده را لویشگ بغضی
 پایین به چایش همراه هم بغضش تا نوشید را چایش از ایذره... کردمی فرار آن از او و بود خانواده کوچک گیرهای

 زودتر چه هر داشت دوست. نبود خوب حالش دیگر. ردنک گرم را اشزدهیخ قلب ایذره هم چای داغی حتی. برود
 .ببرد پناه خود تنهایی یخانه به
 بریم؟ میشه -

 .نشد ولی باشد؛ پرخاطره شبی او برای امشب خواستمی او. بود کرده خراب امشب رادمان
 .حتماً -

 . رفتند ماشین سمت به هم با مبلغ، پرداخت از بعد و کرد حساب صورت درخواست رادمان
 فکر چیز هیچ به پخش حال در اسپانیایی آهنگ به دادن گوش جز به کرد سعی و داد تکیه صندلی به را سرش رها

 .نکند
 :گفت و شد پیاده ماشین از خانه به رسیدن با
 .چیز همه واسه ممنون -
 .کردم ناراحتت اگه ببخشید و پذیرفتی رو دعوتم که ممنونم هم من -

 .گفت لبی زیر خدافظ و زد تلخی لبخند
 .کرد پرت ایگوشه به را هایشلباس و رفت اتاقش سمت به هابرق کردن روشن بدون خانه، به شدن وارد با

 .کرد تن به و کشید بیرون خوابی لباس کشو به نگاه بدون
*** 

 تسم به. باشد پرکاری روز باید شرکت اول روز. شد بلند باالخره و زد جایش در غلتی گوشی، آالرم صدای با
 مانتو و کرد باز را کمدش در. خورد بیسکوییت همراه چای کمی. زد صورتش و دست به آبی و رفت دستشویی

 موهایش روی آزادانه را اشمشکی روسری و پوشید شلوار همراه داشت سفیدی باریک کمربند که رنگی مشکی
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 به نگاهی و کرد پارک شرکت پارکینگ در را ماشین. شد خارج خانه از و رسید روحشبی صورت به ایذره. داد قرار
 سمت به بودند، مشغول شاناتاق در همه! بود شده پیدایش سهیل یستاره باالخره پس. انداخت سیاوش یپورشه
 کارشان یشیوه با تا کرد سیاوش قبلی شرکت هایپروژه به نگاهی. نشست اشراحتی صندلی روی و رفت اتاقش
 ولی بود؛ شرکت اول روز کهاین با. شد بلند جایش از و داد بدنش به قوسی و شک هفت، ساعت. بشود آشنا بیشتر
 سیاوش به نگاهش خروجش با زمانهم. شد خارج اتاق از و برداشت میز روی از را کیفش. بود شده خسته خیلی
 مادرش و پدر از تصویری دیدنش با هم باز. داشت ایمسئله توضیح در سعی و بود مهدیس با صحبت حال در افتاد،

 .رفت شانسمت به و کشید آهی. شدمی ایجاد برابرش در که بود
 .سالم -

 .برگشتند سمتش به دو هر
 .خانم سالم: مهدیس
 .راد خانم سالم: سیاوش

 اومده؟ پیش مشکلی -
 .کوچیک تایپی مشکل یه: سیاوش

 .دارخدانگه میرم، دیگه من باشه، -
 .رفت ورآسانس سمت به و دادند تکان سری دو هر

*** 
 تک با. آیدمی دنبالش به خودش بود گفته سیاوش. بروند لواسان به زمینی دیدن برای سیاوش همراه امروز بود قرار

 جاجابه را اشدودی عینک کمی سیاوش. شد خارج خود یخانه از و برداشت را کیفش زد، اشگوشی به که زنگی
 .گرفت جای صندلی روی بر و کرد باز را در رها که کرد

 .سالم -
 .انداخت او به نگاهی نیم
 .سالم -

 او به و کردمی باز او با را صحبت سر باید. کردمی کالفه را رها سکوتش. کرد حرکت و گذاشت گاز روی را پایش
 .باشد نداشته کار این به ایعالقه که چند هر شد؛می نزدیک

 شد؟ چی گندم یپروژه -
 :گفت و کرد رایششآبی و ساده صورت به نگاهی نیم
 .تکمیله دیگه هفته یه تا گفتمی رادمان بزنن، سر بهش سپردم رو هابچه از تا چند -
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 .رفتیم پیش خوب ولی گذره؛نمی شرکت اندازیراه از بیشتر هفته یه کهاین با کنممی فکر -
 .دادن نیاوران تو رو جدید پروژه یه پیشنهاد بهم هم دیروز. کننمی تالش خیلی هم هابچه خب، آره -
 !عالی چه -
 .میدم خبر بهشون فردا گفتم -

 .شد خیره جلو به و داد تکان سری
*** 

 زیادی مانور جای بودنش مربع ولی بود؛ کوچکی زمین. انداخت آن به دقیقی نگاه نظر، مورد زمین به رسیدن با
 :گفت و انداخت رخشنیم به نگاهی سیاوش. بود کرده ایجاد

 .یستن بدی زمین -
 .کنم تکمیل خودم رو پروژه این خواممی بشه اگه کشید، براش خوبی ینقشه میشه من نظر به آره -

 .زد هاریزهسنگ به ایضربه کفشش نوک با و انداخت باال را ابرویش سیاوش
 .کنممی تونکمک هم خودم مشغولن، هابچه بیشتر نیست، موردی باشه -
 .ممنون -
 شرکت، به رسیدن با. شد می شروع کار امروز از باید کردند، حرکت شرکت سمت به و دشدن ماشین سوار هم با

 :گفت و انداخت او به نگاهی سیاوش
 .بدید اطالع بهم حتماً داشتید مشکلی اگه و کنید شروع االن از رو کشینقشه کار -
 .ممنون چشم -

 به. نبود او کردن تحمل به نیازی دیگر که دبو خوشحال. کشید راحتی نفس. رفت اتاقش سمت به و داد تکان سری
 .بود کرده سپری را عمرش لحظات ترینآورعذاب بگوید توانستمی قطع طور

*** 
 سیاوش یاد ناگهان. نبود بدک انداخت، نقشه به نگاهی و گذاشت دهانش داخل را میز روی هایشکالت از کمی
 آغاز را نقشه باید. برود اتاقش به مشکل یبهانه به وانستتمی. بپرسد او از داشت مشکلی اگر بود گفته. افتاد
 اشعصبی دیدنش. کشید عمیقی نفس و ایستاد در پشت. رفت سیاوش اتاق سمت به دست به تاپلپ. کردمی
 را مدادش سیاوش. زد در به آرام را اشاشاره انگشت. باشد آرام کمی و کند فکر انتقامش به کرد سعی ولی کرد؛می

 .کشید گردنش به دستی و گذاشت زمی روی
 .بفرمایید -

 .انداخت بهش نگاهی و شد اتاق داخل
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 شده؟ چیزی -
 .ببینید رو نقشه خواستممی راستش -

 :گفت و انداخت آن به نگاهی دقیق. داد قرار میزش روی را تاپلپ رها
 .نیست جالب زیاد گرفتید نظر در اتاق این برای که ایفاصله -

 .انداخت نقشه به دقیق نگاهی و برد تردیکنز کمی را سرش
 باشه؟ جوریچه مثالً -

 :گفت و کرد کم را فاصله
 . مونهمی استفاده بدون اتاق قسمت اون باشه زیاد فاصله اگه. بهتره جوریاین -
 .درسته بله، -
 به نگاهی دقت با رادمان .افتاد رادمان به شاننگاه که برگشتند عقب به تعجب با اتاق، در ایدفعه یک شدن باز با

 .کرد مشت را دستش و انداخت بود دو آن میان که کمی یفاصله
 .سالم: رادمان

 !داره در اتاق این نگفتم بهت بار صد: سیاوش
 :گفت و نشست مبل روی راحت خیلی

 .نگیر سخت رئیس، خوبه -
 اتفاقی چنین اتفاقی شاید. بگیرد یدهناد را اشدلخوری کرد سعی رادمان. داد تکان تاسف حالت به را سرش سیاوش

 .نداشت اطالعی که او بود، افتاده
 !پیدایی کم رئیس؟ خانم چطوری -
 .شلوغه خیلی سرم ببخشید -
 .ندارن وقت هم کارمندها روزها این کرده، پیشرفت خیلی شرکت ماشاءهلل آره -

 نیستی؟ کارمند مگه کنی؟می کارچی جااین تو پس: سیاوش
 .میشه منفجر داره سرم. کردممی کار داشتم االن تا که من اچر: رادمان

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با رها
 نبودی؟ ساعتی مرخصی مگه -

 :گفت سیاوش که داد حرکت باال سمت به تندتند را ابروهایش رادمان
 نداری؟ مرخصی حق ماه آخر تا نگفتم من مگه بودی؟ مرخصی هم امروز -

 :گفت و داشتبر میز روی از بیسکویتی
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 !خدا به بود واجب -
 !نداشت ساله هشت و بیست پسر یک به شباهتی هیچ واقعاً. نشست رها لبان روی به رادمان شیطنت از لبخندی
 راد؟ خانم: سیاوش

 :گفت و کرد جمع را لبخندش
 بله؟ -
 .فردا برای بذارید رو نقشه یبقیه لطفاً هشته، ساعت -
 .تونراهنمایی از ممنون باشه -

 نمیاین؟ بیرون، بریم خوایممی شام مهدیس و من هابچه: رادمان
 و داد تکان سری. بود اشنقشه برای خوبی قدم. باشد پیشش بیشتر آمدنمی بدش انداخت، سیاوش به نگاهی رها

 :گفت
 .نیست بدی فکر -

 .نداشت هاآن کردن راهیهم جز ایچاره هم او بود کرده موافقت رها که حاال. کشید موهایش داخل دستی سیاوش
 .باشه -

 اتاق سمت به و شد خارج اتاق از. شدمی جور اشنقشه برای چیز همه ناخودآگاه نشست، رها لبان روی پوزخندی
 .بودند صحبت مشغول و ایستاده مهدیس میز جلوی هابچه. کرد قفل را اتاق در و برداشت را کیفش. رفت خودش

 بریم؟: رها
 .رفتند پارکینگ سمت به و کردند موافقت همه

 بریم؟ کجا حاال: مهدیس
 .بیاین من ماشین پشت. نیست بدک بلدم، رو جایی یه من: رادمان

 بدون رستوران به رسیدن با. کرد حرکت رستوران سمت به رادمان سر پشت و شد ماشین سوار مهدیس همراه رها
 را چشمانش درد از. افتاد داخلش به و خورد پیخ یشپا که شد پیاده ماشین از داشت، قرار کنارش که جوبی به توجه
 کوتاهی جیغ مهدیس. دهد تکان را پایش توانستنمی اصالً ولی شود؛ بلند جایش از کرد سعی. داد فشار هم روی

 .آمد سمتش به و زد
 شی؟ بلند تونیمی شدی؟ چی رهایی وای -

 :گفت و گرفت مهدیس سمت به را دستش
 بگیری؟ رو دستم میشه -
 .آره آره -
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 بلند توان اصالً و شدمی بیشتر مچش درد لحظه هر ولی شود؛ بلند جایش از کرد سعی و گرفت را مهدیس دست
 :گفت مهدیس که آمدند سمتش به سریع پسرها. نداشت شدن

 !بشه بلند جاش از تونهنمی -
. گرفت را بازوانش زیر و زد پس را مهدیس سیاوش. کردمی نگاه رها چشمان به خیره فقط و بود کرده هول رادمان

 .نداشت را اعتراضی هیچ قدرت. کند تکیه او به کرد سعی و انداخت سیاوش روی را اشسنگینی
 :گفت هابچه به رو و بنشیند جلو صندلی در تا کرد کمکش شود وارد رها پای به ایضربه که آن بدون سیاوش

 .بیمارستان بریم شید سوار -
 سرعت با سیاوش. شد برابر چندین دردش که فشرد را مچش دستش با و گذاشت هم روی محکم را چشمانش
 کردمی رانندگی طوری. کردمی ناراحتش کمی سیاوش سردیخون. بود جلویش به خیره نگاهش و کردمی رانندگی

 را بازویش زیر و شد پیاده ماشین از بیمارستان به رسیدن با. است نیفتاده اتفاقی هیچ و نیست بیمار او انگار که
 دیگر طرفی از داد،می دست او به سیاوش به نزدیکی از که بدی احساس و طرف یک از پایش درد. گرفت
 .بود عرق از خیس صورتش. نشاندش صندلی روی بیمارستان به رسیدن با. بود کرده اشکالفه

 خوبید؟: سیاوش
 تکیه دیوار به را سرش. شد صحبت مشغول و رفت پرستار سمت به سیاوش که داد تکان نفی عالمت به را سرش

 .کرد باز را چشمانش کرد، احساس کنارش در را شخصی حضور. فشرد هم روی را چشمانش و داد
 عزیزم؟ خوبی: مهدیس

 اتاقی سمت به و گذاشت شبـ. غـ.ل زیر را دستانش از یکی آمد، سمتش به رادمان که زد او به آرامی لبخند
 دختری. آمد سمتش به دکتر. نشست آن روی رادمان کمک با و کرد اشاره تختی متس به دکتر. کرد اشراهنمایی

 به خفیفی لرزش که گرفت دستانش میان را پایش دکتر. بود متنفر بیاید بیمارستان به کهاین از همیشه و بود ترسو
 :گفت دکتر که زد لندیب جیغ رها. کرد وارد آن به فشاری دفعه یک و انداخت او پای به نگاهی دکتر. شد وارد آن
 .بگیریم گچ باید شکسته، -
 !کنممی خواهش نه وای -

 :گفت و انداخت او به نگاهی نیم بود پیرمردی که دکتر
 .دخترم نیست ایچاره -

 .برچید لب و انداخت اشکرده ورم پای به نگاهی
 .بیام تا کناری اتاق داخل ببریدش: دکتر
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. کردمی متعجب را رها کمی این و نبود سیاوش از خبری. گرفت دستانش انمی را بازویش و رفت سمتش به رادمان
 سیاوش به نگاهش تازه. کردمی احساس پایش در را سنگینی. شدند خارج اتاق از باالخره پایش گرفتن گچ از بعد

 .بود کرده اشگوشی داخل را سرش و نشسته صندلی روی افتاد،
 سیاوش؟: رادمان
 .انداخت رها پای به نگاهی منی و کرد بلند را سرش

 بریم؟: سیاوش
 :گفت و انداخت ساعت به نگاهی مهدیس

 !خونه برم باید من دوازدهه ساعت وای -
 .خونه برممی رو رهاخانم من برسون، رو مهدیس تو رادمان: سیاوش
 دیر مهدیس اگر دانستمی ولی بگذارد؛ تنها وضعیت این در را او توانستنمی. دوخت رها به را نگرانش نگاه رادمان
 .بیند می او چشم از را چیز همه اشفاطمه خاله برسد

 .باش خودت مواظب ذارم،می تنهات ببخشید: رادمان
 !حرفیه چه این بابا نه: رها
 درد شدیداً هم هنوز. داد تکیه صندلی به را سرش. شد ماشین سوار سیاوش کمک با رها و کردند خداحافظی دو هر

 کل استرس. افتاد سالن و اتاق در مادرش و پدر هایعکس قاب یاد به که داد فشار را اشهشقیق کمی. داشت
 :گفت و کرد ایاشاره آشپزخانه به. نشست کاناپه روی سیاوش کمک با خانه به رسیدن با. برگرفت در را وجودش

 بیارید؟ برام آب لیوان یه میشه -
 به حرفبی و کشید عمیقی نفس. کند نهی و امر او به سیک آمدنمی خوشش. انداخت باال را ابرویش سیاوش

 که فشاری اثر بر. کرد پنهان تخت زیر را آنها و رفت هاعکس سمت به سختی به رفتنش با. برداشت قدم آشپزخانه
 لیوان همراه به را مسکن سیاوش. کشید دراز تخت روی و برگردد سالن به نتوانست دیگر بود شده وارد پایش به

 وجود باریکی رویراه ته که هاییاتاق سمت به. نبود کسهیچ ولی برگشت؛ سالن به و برداشت آشپزخانه زا آبی
 همراه. بود شده مچاله درد از صورتش و بود کشیده دراز تخت روی رها. کرد باز را باز نیمه اتاق در و رفت داشت،
 .داد دستش به را لیوان و قرص و آورد باالتر کمی را بالشتش شد، نزدیک او به قرص و آب لیوان

 .کنهمی آرومتون مسکنه، -
 !کردمی کمکش باید او که بود رسیده کجا به کارش. فشرد هم روی را هایشدندان

 .ممنون -
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 کرده خراب را اشزندگی که شخصی به شباهتی هیچ االن. کرد نگاهش مهربانی با و گذاشته هم روی را چشمانش
 خودش به تازه هاعکس قاب یادآوری با. بگیرد او از نگاه رها گذاشتنمی مرموزش و سیاه چشمان. نداشت است
 :گفت و برگشت سمتش به اخم با ناخودآگاه! اشزندگی قاتل است، قاتل یک او آمد،

 .برین تونینمی بودین، پیشم االن تا که مرسی -
 :گفت و انداخت او به نگرانی با همراه نگاهی

 دردتون هم اگر. بخورید داشتید درد اگه هست، کنارش هم آب لیوان گذاشتم، آرایش میز روی رو هاتونقرص -
 .بگیرید تماس باهام حتماً بود شدید خیلی
 خانه این در را او همراه بودن تنها او رفت؟نمی چرا. نزند حرف تا بکوبد دهانش بر را دستانش توانستمی کاش
 .خواستنمی

 .ممنون باشه، -
 بیرون زیرش از را هاعکس قاب و رساند تخت لب به را خودش. شد خارج در از خداحافظی همراه و ددا تکان سری
 :گفت و کشید اشصفحه روی به دستی. کشید

 .بشه نزدیک بهم قدراین خواستمنمی ببخشید، -
 از بود خسته. برگرفت در را صورتش هایشاشک. گرفت شآغـ. و.ش میان را کوچک قاب. شد خیره قاب به بغض با

 ...گرم آغـ. و.ش یک نیازمند تنش و بود خسته تکراری، هایاشک این
*** 

 تسکین زودتر دردش تا بود آورده برایش را هاییجوشانده رادمان. آمدند دیدنش برای هابچه که بود هشت ساعت
 .بود نشسته مبل روی آرام و ساکت بود آمده وقتی از و بود شانهمراه هم سیاوش. کند پیدا
 :گفت و برگشت متشس به
 میشه؟ چی کنم تکمیل بود قرار من که ایپروژه -
 .هست بهش حواسم هم خودم البته رادمان، به سپردمش -
 :گفت و برگشت رادمان سمت به
 .کن استفاده درش استعدادت تمام از لطفاً مهمیه، یپروژه -
 .نکن فکر شرکت به هم اصالً و بشی خوب کن سعی شما چشم، -

 . خورد زنگ تلفنش که زد او هب لبخندی
 !بله -

 :گفت و گرفت دستانش میان محکم را فرمان شیوا
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 تو؟ کجایی سالم -
 .مخونه خوبی؟ سالم -
 !نبودی شرکت امروز -
 .بیام نتونستم شکسته، پام -

 :گفت و زد بلندی جیغ
 هست؟ پیشت کسی گرفتی؟ گچ اصالً؟ بودی کجا چی؟ برای کِی؟ -
 .پیشمن االن سام آقای و رادمان و مهدیس آره! یکییکی عزیزم -
 .رسونممی رو خودم دیگه ساعت نیم تا بیرونم من -
 .منتظرم باشه -

 .انداخت هابچه به نگاهی و کرد قطع را گوشی
 .ببخشید -

 بود؟ شیوا: مهدیس
 .جااین میاد داره گفت آره، -

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی رادمان
 !شده نُه ساعت بریم هم ما -
 .اومدید تازه که، حاال زوده -

 .نکنه درد دستت عزیزم، نه: مهدیس
 :گفت و انداخت او به نگاهی سیاوش. رفتند در سمت به و کردند خداحافظی مهدیس و رادمان

 .نباشید شرکت نگران هم اصالً باشید، خودتون مراقب -
 .شما دوش رو افتهمی کارها همه ببخشید. ممنون باشه -
 .فعالً حرفیه؟ چه نای -
 .دارخدانگه -

 .کرد باز را در و شد بلند جایش از سختی به. رسید شیوا که بود نگذشته هابچه رفتن از بیشتر دقیقه چند
 :گفت و انداخت پایش به دقیقی نگاه غم با شیوا

 خودت؟ با کردی کارچی -
 !کن سوال بعد برسی بذار -
 :گفت و کرد پرت کاناپه روی را شالش و مانتو شیوا. ندنشست رویش و رفتند مبل سمت به هم با
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 شده؟ چی ببینم بگو حاال -
 .جوب تو افتادم که رستوران رفتیممی داشتیم هابچه با -
 !کنینمی فکر خودت به اصالً کجاست، حواست نیست معلوم یعنی -

 :گفت و زد غرغرهایش به لبخندی
 .بیار بردار میز روی از رو من هایقرص پاشو هاحرف این جای به -

 سمتش به آب لیوانی و قرص همراه بعد دقیقه چند و رفت اتاق سمت به دادمی ادامه غرغرهایش به که طورهمان
 .گذاشت دهانش داخل را قرص و کرد لبی زیر تشکر رها. آمد

*** 
 گاهی هم رادمان زدند،یم سر او به خیلی مهدیس و شیوا وقت چند این. گذشتمی پایش گرفتن گچ از ایهفته سه

 زنگ او به بار یک فقط هفته سه این در هم سیاوش. آمد دیدنش به مهدیس همراه ایدفعه دو و گرفتمی تماس
 ولی بماند؛ گچ در پایش هم دیگر یهفته یک باید که کرد اصرار خیلی دکتر. کند باز را پایش گچ بود قرار امروز. زد
 به اشخانواده همراه شیوا. بود خبربی شرکت از خیلی هم طورهمین. شدنمی اشلجبازی حریف کسی و بود رها او

 .برود بیمارستان به گچش کردن باز برای مهدیس با بود قرار و بود رفته شمال
 سیاوش به نگاهش مهدیس جای به که شد خارج خانه از آن به کردن نگاه بدون زد، اشگوشی به که زنگی تک با

 .شد سوار و انداخت او به نگاهی تعجب با. کردمی نگاه اشگوشی به و بود نشسته شینما داخل. افتاد
 .سالم -

 .انداخت او به نگاهی نیم و کرد بلند را سرش سیاوش
 خوبید؟ سالم -
 بیاد؟ مهدیس نبود قرار مگه ممنون، -

 :گفت و کشید اشچانه به را دستش حوصلهبی
 .یامب من گفتم و اومد پیش براش مشکلی -

 .بست را کمربندش حرفبی و داده تکان سری
*** 

 یچهره به نگاهی سیاوش. ترسیدمی شدت به و داشت استرس خیلی. انداخت گچش به نگاهی ترس با
 و اداره را بزرگ شرکت یک باشد توانسته حساسی این به دختری شدنمی باورش. انداخت اشپریدهرنگ

 .نداشت چندانی فرق برایش و بود رایانا مانند هم او. کند کسب بسیاری هایموفقیت
 .نیست چیزی نباشید، نگران اصالً -
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 به کرد سعی و بست را چشمانش. کرد گچش کردن باز به شروع و آمد سمتش به دکتر که داد تکان را سرش رها
 شده چروکیده یکم پوستش. کرد نگاه پایش به و زد بزرگی لبخند دکتر، "شد تمام" یجمله با. نکند نگاه چیزی

 .بود گذاشته نمایش به را زشتی تصویر و بود
 .باشید داشته درد ممکنه آینده روز سه دو تا. بشه کمتر دردتون تا کنید استفاده حتماً نوشتم، براتون پماد یه: دکتر

 .گرفت دکتر از را نسخه و داد تکان سری سیاوش
 :گفت و داد دستش به را ماشین سوییچ سیاوش. شدند خارج اتاق از هم همراه

 .بیام بگیرم رو داروهایی برم من -
 .ممنون باشه، -
 در. شودمی بهتر آینده روز چند تا گفت دکتر ولی داشت؛ ورم کمی. انداخت پایش به ایدوباره نگاه سیاوش رفتن با

 .داد دستش به را نایلونی و شد سوار سیاوش. نشست صندلی روی آرامی به و کرد باز را ماشین
 .فشرد دستش در را نایلون و انداخت پایین را سرش

 .ممنون -
 خونه؟ برم. کنممی خواهش -
 .شرکت بریم میشه اگه نه -
 .بیاید فردا از کنید، استراحت رو امروز حداقل -
 .کردم استراحت قدراین شدم خسته دیگه نه، -

 .کرد حرکت شرکت سمت به و گفت ایباشه سیاوش
 سه این در شده انجام هایپروژه برسی مشغول. نشست اشصندلی روی و انداخت اتاقش به نگاهی عشق با رها

 .خورد زنگ تلفنش که بود هفته
 
 :گفت و کشید ریششته به دستی کعکانی. شد بیشتر تعجبش کردمی صحبت انگلیسی که فردی صدای شنیدن با
 .گیرممی تماس باهاتون دبی از و هستم کعکانی راد، خانم سالم -

 .بود دبی ساکن و اتومبیل قطعات تولید کار در افراد ترینمعروف از یکی کعکانی داد، باال را یشابرو تای یک
 هستین؟ خوب بله، -
 بکنم ایجاد دبی توی رو شرکتی خواممی من. گرفتم تماس باهاتون پیشنهادی دادن برای من راستش متشکرم، -
 .بدین انجام برام رو تشرک ساخت و معماری شما که داشتم دوست و

 .بودند شرکت کارهای درگیر خیلی االن ولی بود؛ پرسودی یپروژه. کرد فکر کمی
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 .شرکتم کارهای درگیر خیلی حاضر حال در و دادم گسترش رو شرکت تازه من ولی کعکانی؛ آقای بله -
 .میایم در تونخجالت از جورییه ما خب ولی هستم؛ جریان در بله -
 .بدم خبر بهتون و بکنم رو فکرهام من بدید اجازه اگر -
 .هستم تونتماس منتظر من پس باشه -
 با را موضوع این باید. آوردندمی دست به زیادی شهرت همچنین و بود پرسودی کار. کرد فکر کمی تلفن قطع با

 و زد بود پوشه چند ییجاجابه مشغول که مهدیس به لبخندی. شد خارج اتاق از فکر این با. بگذارد میان در سیاوش
 آرام کردمی سعی باید بود؟ چه چاره ولی داشت؛ نفرت دیدنش از شدیداً هم هنوز. افتاد راه به سیاوش اتاق سمت به

 سیاوش. شد اتاق وارد ایاجازه کسب از بعد و کرد باز آرامی به را اششده مشت دست. کشید عمیقی نفس. باشد
 :گفت بیاورد باال را سرش کهاین بدون. کردمی نگاه اینقشه به دقت با و بود نشسته میزش پشت

 مهدیس؟ شده چیزی -
 :گفت و آورد باال را سرش سیاوش که کرد سالمی

 .سالم -
 .نشست رویش و رفت میزش جلوی مبل سمت به
 شده؟ چیزی -

 :گفت و انداخت دیگری روی بر را راستش پای
. عالیه شرکت برای پروژه این که داد رو شرکت یه ساختن رخواستد بهم و زد زنگ دبی هایشیخ از یکی االن -

 .کنیممی کسب دبی تو زیادی شهرت سود، بر عالوه
 و کرد باز را رنگش خاکستری پیراهن اول یدکمه سیاوش. نبود گوپاسخ هم اتاق اسپیلت دیگر و بود گرم خیلی هوا

 .داد قرار دید معرض در را برنزش پوست
 . بریم هابچه با باید شما یا من یا فقط موافقم، هم من و الیهع این خب آره -
 .ترسریع همچنین و بره پیش بهتر کارها تا بریم معمارها بهترین از تا چند با دو هر که اینه من نظر درسته، آره -

 :گفت و نشست پهنش ابروان میان اخمی
 کنه؟ اداره رو شرکت کی وقت اون بعد -
 .بده انجام رادمان همکاری با رو کار این ونهبت رایانا کنم فکر -
 .کنیم ول جوریهمین رو تاسیس تازه شرکت یه تونیمنمی کنم، فکر باید -

 :گفت و شد بلند جایش از رها
 .کنیممی زیادی سود ما که کن فکر هم این به لطفاً پس -
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 .باشه -
 ترمردانه را شاچهره حسابی که داشت ریشته همیشه مثل. کردمی جادو را آدم سیاهش چشمان. شد خیره او به

 تا شود آشنا او با بیشتر مسافرت این توی حتماً خواستمی. شد خارج اتاق از و زد او به زور به لبخندی. دادمی نشان
 .بود خوب خیلی برایش سفر این. برسد هدفش به

*** 
 نفرشان دو هر نیست خوب و است تاسیس تازه شرکت گفتمی. بود نشده سیاوش کردن راضی به موفق هم هنوز

 اتاقش وارد خواستمی که بود هفتم بار برای این. بود ایستاده اتاقش در پشت روزها این تمام مثل. کنند رهایش
 در. کردمی تحمل را داشت حضور او که اتاقی در بودن شده، که هم دقیقه چند برای باید. کشید عمیقی نفس. بشود
 . کرد باز را اتاق

 سراغش به کردنش راضی برای هم باز رها دانستمی. کرد پوفی و آورد بیرون هانقشه بین از را سرش سیاوش
 . است آمده

 :گفت و شد خم کمی. داد قرار میز روی را دستانش و رفت سیاوش میز سمت به
 .زد زنگ بهم هم امروز کعکانی -

 .تنشس سینه به دست و داد تکیه اشصندلی به کالفه سیاوش
 .بدیم انجام رو پروژه این براشون تونیمنمی ما بگید بهشون -
 .بگم جوریاین زشته آشناست، تونم،نمی -

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش کالفه
 !شه...ـمیـ...نـ راد خانم -
 .شدمی راضی باید کرد، اصرار هم باز
 جبران رو همه خودم من شد وارد شرکت به ضرری اگه .میشه برابر چند شهرتمون عالیه، شرکت برای پروژه این -

 .کنممی
 :گفت و انداخت چشمانش به دقیقی نگاه

 .نه -
 اون. دوستین باهاش که ساله چند و شناسینشمی که هم شما دارم، کامل اعتماد رادمان به من کنممی خواهش -

 .کنه رسیدگی کارها به ما غیاب زمان در تونهمی
 دیگه؟ گیرینمی دوش به رو مشکالت همه ودتونخ کنیم ضرر اگه -
 .صددرصد -
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 :گفت و فرستاد بیرون را عمیقش نفس
 .میام باشه، -

 :گفت و زد لبخندی
 .نمیشیم پشیمون مطمئنم -

 .باشد سودش به دختر این به اعتماد شاید. کشید عمیقی نفس سیاوش
 .کنیم تعریف و ببینیم -

 :گفت و انداخت او به را غمگینش نگاه مهدیس. افتاد مهدیس به نگاهش و آمد بیرون اتاق از خوشحالی با رها
 .کنهنمی قبول هم باز دونستممی -

 :گفت و گرفت خودش به ناراحتی یچهره رها
 !رهام من دونیمی ولی آره؛ -

 :گفت ذوق با که کرد نگاهش تعجب با مهدیس
 !کردم راضیش -
 :گفت و کشید آرامی جیغ خوشحالی با
 میگی؟ تراس -

 :گفت غرور با و داد باال را ابروانش رها
 .بله -
 !پرسوده و عالی کاری سفر این رها، ایول وای-
 .بره پیش خوب چیز همه کن دعا آره، -

 :گفت و گرفت دست در مهربانی با را دستانش مهدیس
 .نباش نگران عزیزم، شااهللان -

 .شد اتاقش وارد و زد او به لبخندی
*** 
 سیاوش با اشرابطه وقت چند این در. کنند حرکت امروز بود قرار و شده خریداری هابلیت گذشت،می ایهفته یک
 غمگینی نگاه و رفت بالکن سمت به. بود کرده جمع را چمدانش. بود آمده کنار خودش با کمی فقط و بود شده بهتر

. شد خارج بالکن از و کشید رویش به یدست پاشید، آب رنگش سبز هایبرگ روی به پاشآب با. کرد آرالیایش به
 البی در دقیقه چند. بیاید دنبالش به سیاوش بود قرار. شد خارج در از چمدان همراه به و گذراند نظر از را خانه کل
 .رفت ماشینش سمت به و شد خارج خانه از. انداخت تک اشگوشی روی که نشست برج
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 .سالم -
 :گفت و کرد ارسال وکیلش برای را آخر پیام سیاوس

 خوبید؟ سالم -
 .ممنون -

 :گفت و کرد چمدانش به ایاشاره
 بذارید؟ صندوق توی رو چمدونم میشه -

 هم در هایشاخم. شدند ماشین سوار هم با و داد جا خودش چمدان کنار را چمدانش و شد پیاده ماشین از حرفبی
 چند رفیق رادمان حتی نداشت، اعتماد کسهیچ رکا به خودش جز به و بود ناراضی اجباری سفر این از کمی. بود

 قصد رها نه. بود داده فرا گوش فرانسوی یمسخره آهنگ به و بود شده خیره جلو به حرفبی رها! اشساله
 به توجهبی سیاوش. برداشتند صندوق از را هاچمدان فرودگاه، به رسیدن با. او نه و داشت را بینشان سکوت شکستن

 به و گرفت دست در را سنگینش چمدان یدسته سختی به رها. کرد قفل را ماشین و کشید بیرون را چمدانش رها
 رسیده راه از دبی در همسفرشان منصور، و الدن. باشد سرش بر دیگران منت نداشت دوست. کشید خودش دنبال
 و زن و شرکت معمارهای بهترین از که هاآن سفر، این در بود قرار. رفتند سمتشان به هاچمدان تحویل از بعد. بودند
 دیگری سالن به هواپیما به شدن سوار برای سریع پرسیاحوال و سالم از بعد. کنند شانهمراهی بودند هم شوهر
. شدند هواپیما وارد باالخره و گذاشتند سر پشت را بازرسی هایایستگاه عجله با. بودند رسیده فرودگاه به دیر. رفتند

 الدن به داشت دوست خیلی. گرفت جای کنارش هم سیاوش نشست، رویش و رفت شاصندلی سمت به رها
 ساعته دو تقریبا پرواز این در هم آن را سیاوش کردن تحمل توان. کند عوض سیاوش با را جایش که کند پیشنهاد
 ود؛ب خسته خیلی. بنشیند کنارش از غیر به جایی همسرش باشد نداشته دوست منصور ترسیدمی ولی نداشت؛

 آرام. بود نگذاشته هم روی چشم ایلحظه صبح تا و بود نبرده خوابش اصالً استرس از هم دیشب که مخصوصاً
 . رفت فرو عمیقی خواب به و بست را چشمانش

 بیدار مرد این صدای با که روزی شود چه کرد فکر خود با و زد پوزخندی. کرد باز را چشمانش سیاوش صدای با
 :گفت دادمی دارمهمان به را کوچک بالشت که رطوهمان سیاوش! شود

 .رسیدیم لطفاً، شید بلند -
 .شد بلند جایش از و داد تکان سری
 اومد؟ فرود کی این: کرد زمزمه خود با. شدندمی خارج هواپیما از آرام و بودند ایستاده صف در همه
 به کعکانی طرف از نفر چند ها،چمدان تحویل و فرودگاه به رسیدن از بعد و شدند خارج هواپیما از هم با نفری چهار

 .آمدند دنبالشان



 

 

81 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

*** 
 مجذوب را رها اول نگاه همان در اشبنفشه هایگل از پر و زیبا حیاط. انداخت کعکانی عظیم عمارت به نگاهی

 .بود دوخته رها به را دقیقش نگاه و بود ایستاده در جلوی کعکانی. بود کرده خود
 .بفرمایید مدید،او خوش خیلی سالم -

 و سی حدود مردی. بود ترپوشخوش و ترجوان خیلی کردمی فکر که چه آن از. انداخت کعکانی به را نگاهش رها
 هاییمبل روی و رفتند عمارت داخل به هم با. بود کرده تن بژ رنگ به شلواری و کت که تیره پوستی با ساله پنج
 :گفت و زد لبخندی چهمنی کعکانی. نشستند داشت قرار سالن در که
 .بریم زمین دیدن برای هم با که دیگه ساعت یه تا کنید استراحت فعالً اید،خسته خیلی دونممی -

 .کعکانی آقای هتل بریم ما بدید اجازه اگه: سیاوش
 :گفت و کرد اخمی شیخ

 پروژه آخر تا و هستید نم عزیز هایمهمون شما حرفیه؟ چه این هم بعدش کنن،می صدا شیخ رو من همه جااین -
 .مونیدمی جااین هم
 .هستیم شما مزاحم جوریاین آخه: رها

 .دوخت او به را اشتیره جذاب نگاه شیخ
 .نیستید مزاحم وقتهیچ شما زیبا، خانم نه: شیخ
 شدل به اصالً پوست تیره مرد این نگاه. نشود انارش رنگ هایگونه متوجه کسی تا انداخت پایین را سرش رها

 . نشستنمی
 در کمی فاصله با سیاوش و رها اتاق. رفتند اتاقشان سمت به خدمتکاری کمک به هاتعارف شدن تمام با باالخره

 لبان روی لبخندی ناخودآگاه و انداخت رنگش سفید دکوراسیون به نگاهی و شد اتاقش وارد. داشت قرار هم کنار
 چمدانش. کند احساس وجودش تمام با توانستمی را آرامش این او و بود نهفته اتاق در آرامشی. نشست سرخش

 بین از برای کوتاه دوش یک. رفت حمام سمت به و کشید بیرون داخلش از را اشحوله. داشت قرار اتاق از ایگوشه
 کردن خشک بدون و پیچید دورش لباس مانند را اشحوله. آمد بیرون و گرفت تنش در نشسته هایخستگی بردن

 .کشید دراز تخت روی لندشب موهای
*** 

 به نگاهش. کرد بازش نیمه تا و رفت در سمت به. شد بلند جایش از و کرد باز را چشمانش اتاق در صدای با
 خاکستری سارافون با را اشحوله و کرد تشکری. است منتظرش پایین شیخ گفت انگلیسی به که افتاد دختری

 باید او و بود شده آغاز فیلمش اول سکانس. افتاد سیاوش اتاق به نگاهش. شد خارج اتاق از و کرد عوض رنگی
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. بردارد را بعدی قدم توانست نمی دیگر ولی رفت؛ اتاقش سمت به قدم یک. کردمی بازی را قهار بازیگری نقش
 به کرد سعی و کشید عمیقی نفس. بود کرده احاطه را گلویش بغضی همیشه مثل و بود شده سست پاهایش
 و بود ایستاده آینه جلوی. کرد باز را در "بفرماییدش" با و زد در به مرتبه دو را اشاشاره انگشت. کند کرف انتقامش

 .زدمی گردنش به اشهمیشگی عطر از
 .سالم -

 تشخیص توانستمی ایفاصله هر از را دخترک آرام صدای. داد را جوابش برگردد سمتش به کهآن بدون سیاوش
 .دهد

 خوبی؟ سالم -
 دستش گوشت در را هایشناخن. بود نامرتب که لباسش ییقه به کرد نگاهی رها. داد تکان مثبت حالت به ریس

 او به کامالً. کردمی احساس را هایشگونه سرخی و بود رفته باال صورتش حرارت. رفت سمتش به آرام و برد فرو
 یهمه برخالف تلخش عطر بوی. دوخت چشم پیش لحظه چند آرام دخترک به متعجب سیاوش. شد نزدیک

 به توجه بدون. کردمی نگاهش تعجب با سیاوش! تلخ شکالت و سوخته چوب از ترکیبی بود؛ نظیربی تلخ عطرهای
 که صدایی با و کرد درست را لباسش ییقه باشد، نداشته برخوردی سیاوش یتیره پوست با دستش که جوری او،

 :گفت نلرزد کردمی سعی
 .نتظرمونهم پایین شیخ -

 او، اتاق برعکس. انداخت اطراف به نگاهی و رفت اتاق در سمت به. نداشت را سیاوش چشمان به کردن نگاه جرات
 باعث رنگ طوسی هایپرده. رنگ خاکستری روتختی با مشکی نفره دو تخت بود، مشکی اتاق این دکوراسیون

 به نگاهی نیم. داشت قرار تخت رویروبه متوسطی یفاصله با هم آرایشی میز. شود گیردل و تاریک اتاق بود شده
 برای کشیدمی نفس او که هوایی در کشیدن نفس حتی. کشید عمیق نفس چند. شد خارج اتاق از و انداخت سیاوش

 رها دیدن با شیخ. رفت سالن سمت به کارخدمت کمک با و کرد حرکت پایین هاپله از. بود کشنده سمی مثل او
 .شد بلند جایش از و زد جذابی لبخند

 .خانم سالم -
 شیخ کنار و رسید راه از سیاوش موقع همان. داد را سالمش جواب و زد گوشش پشت را موهایش از ایتکه رها

 از قهوه و کیک با کارخدمت دوباره، پرسی احوال از بعد. آمدنمی خوشش رها به مرد این هاینگاه از. گرفت جای
 از دائم راه، طول در شیخ. کردند رفتن عزم شیخ نظر مورد زمین دیدن برای همه بعد چندی. کرد پذیرایی هاآن

 اشتیاق با سیاوش و کردمی صحبت بود شده خریدش به موفق زیادی مشکالت با که زمینی و شرکت خوب جای
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 را خرابش حال کردمی سعی و داد می تکان سری هایشانحرف میان در فقط رها ولی داد؛می گوش هایشحرف به
 .کند پنهان
*** 
 .کنند عملی برایش را خوبی خیلی هاینقشه توانستندمی و داشت قرار مناسبی جای در زمین

 چیه؟ نظرتون: رها
 .برهزمان خیلی خب، ولی داره؛ قرار هم خوبی جای در و بزرگیه زمین خوبه،: سیاوش

 .کنیم رها زیادی مدت رو شرکت تونیمنمی. کنیممی شروع رو کار امشب از شاءاهللان نداره اشکال -
 .درسته آره -

 چیه؟ نظرتون: شیخ
 .آمد حرف به خودش شیخ و رها بین یمکالمه از جلوگیری برای سیاوش
 .کشید براش میشه خوبی ینقشه مطمئنم! عالیه: سیاوش

 .شده دبی در عام و خاص زدزبون اسمشون که رهاجان مخصوصاً دارم، ایمان شما به من: شیخ
 :گفت و انداخت پایین را سرش خجالت با رها
 .دارید لطف شما -

 .شدند راهی خانه سمت به و انداخت زمین از عکس چند اشگوشی با سیاوش
*** 

 :گفت و برگشت شیخ سمت به رسیدنشان با
 کنیم؟ شروع رو کار که بدید قرار اختیارمون در رو اتاقی میشه -
 .حتماً -

 :گفت و کرد اشاره دختری به شیخ
 .کنید شونراهنمایی کار اتاق به لطفا -

 آن در نیازشان مورد وسایل یهمه که اتاقی در. افتاد راه به کارخدمت دنبال به سیاوش همراه و کرد تشکری رها
. است حال چه در ببیند تا کردمی سیاوش به نگاهی هم گاهی از هر. کردند هانقشه کشیدن به شروع داشت، وجود
 تند قدم ناهارخوری میز سمت به و کشیدند کار از دست. زد صدایشان شام برای کاریخدمت که بودند کار غرق

 شاننگاه تعجب با رها. بود نشسته صندلی روی داشت ایکودکانه صورت که ایمیزه ریزه دختر همراه شیخ. کردند
 :گفت شیخ که کرد

 .مهتاب عزیزم دختر دوست کنممی معرفی -
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 . کرد جمع به آرامی سالم و انداخت پایین را سرش مهتاب. دادند سالمی لب زیر و کردند تعجب بودنش ایرانی از
*** 
 نیم که زد صدایش. نشست هاراحتی روی سیاوش کنار اجبار به. بودند نشسته سالن در تلویزیون تماشای برای همه

 .انداخت او به نگاهی
 میاید؟ همراهم اسکله، برم خواممی من -

 .کند قبول تا کرد مظلوم امکان حد تا هم را مانشچش
 ولی باشد؛ داشته بدی قصد بخواهد که باشد دختری آمدنمی او به. کرد مقابلش عجیبِ دخترکِ به نگاهی سیاوش

 .بود رفته سر اشحوصله هم خودش و نبود بدی پیشنهاد. کردنمی درک را رفتارهایش از برخی
 .باشه -

 .برود باال یطبقه به هایشلباس تعویض برای تا شد بلند جایش از رضایت سر از لبخندی با رها
*** 

 نگاهی سیاوش. آمد پایین هاپله از اسپرتش تیپ با رها. بود رها منتظر و ایستاده هاپله پایین آماده و حاضر سیاوش
 .دادمی نشان ترملیح را زیبایش صورت که انداخت اششده بافته موهای به
 بریم؟ -
 بود؛ خوبی صفت این و بود آرام سیاوش. رفتند اسکله سمت به و شدند خارج خانه از هم با. داد تکان را سرش هار

 سر کرد سعی. کشیدمی دست تنفراتش خیلی از اشنقشه خاطر به باید او ولی شد؛نمی کالم هم او با زیاد چون
 .کند باز او با را حرف

 نید؟زنمی حرف خودتون یدرباره چرا: رها
 :گفت و انداخت رخشنیم به نگاهی

 زنید؟می حرف خودتون یدرباره شما مگه -
 .کرد ایخنده تک

 حاضر حال در و دادم دست از بوده سالم هجده که زمانی رو مادرم و پدر سالمه، شیش و بیست رهام، من خوب -
 .شریکم اخمو پسر یه با که دارم هم شرکت یه. کنممی زندگی تنها
 :گفت و نشست لبش کنج لبخندی چهنیم
 با که دارم شرکت یه و پاریسن االن ولی حیاتن؛ قید در مادرم پدر و سالمه سه و سی سیاوشم، هم من خوب -

 .شریکم جوریهیه که دختری
 :گفت و کرد غنچه را لبانش
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 جوریه؟ یه -
 :گفت بود، شده آمیخته رها حرکات و صدا در که نازی به توجه بدون سیاوش

 .کنهمی فرق هم با خیلی رفتارهاتون رهآ -
 :پرسید و کرد ریز را چشمانش رها
 جوریه؟چه خب -
 .میده دست بهم بدی احساس که کنیدمی نگاهم جوری مواقع بعضی و مهربون مواقع بعضی -

 بکوبد، اشسینه به ظریفش هایمشت با توانستمی کاش. کرد احساس هایشسلول تکتک در را سرما لحظه یک
 مثل. شود آرام کمی فقط تا بزند حرفی توانستمی کاش دختر؟ این مهربان قلب با است کرده چه بگوید و کند گله

 :گفت و داد نشان شاد را خودش همیشه
 !حرفیه چه این نه -

 .انداخت رنگش ایقهوه چشمان به دقیقی نگاه سیاوش
 نگاه راه وسط. آورد خود به را سیاوش و برداشت لوج به قدمی. بگیرد سیاه چشمان آن از را نگاهش کرد سعی رها
 : گفت و کرد صدایش سریع. نبود بد بینشان یشده ایجاد جو کردن عوض برای. افتاد فروشیبستنی به رها
 چیه؟ بستنی یدرباره نظرتون -

 :گفت و برد فرو شلوارش جیب درون را راستش دست
 دارید؟ دوست طمعی چه -
 .تلخ شکالت -

 و گرفت دارمغازه از را هابستنی سیاوش. گرفت فاصله او از کمی سفارش برای و داد تکان تاکید حالت به را سرش
 ضربه مقابلش یریزهسنگ به پایش با. آمدمی او به رنگش ایسرمه شلوار و شرتسویی. افتاد رها به نگاهش

 سری با و گرفت او دست از را اشبستنی رها. بود آرامش از پر لحظاتی. داشت دوست را بودن دختر این کنار. زدمی
 :گفت پایین

 .ممنون -
 .جان نوش کنم،می خواهش -

. خواستمی را ترش توتشاه بستنی آن از کمی دلش. افتاد سیاوش بستنی به نگاهش که کردند زدن قدم به شروع
. گذاشت دهانش داخل و زد او بستنی به قاشقی. بکشاند خودش سمت به را او توانستمی شیطنت کمی با هم شاید

 .کرد نگاه آرام دخترک رفتار تغییر به تعجب با سیاوش. شد جمع هم در صورتش اشترشی از
 !ترشه چقدر خورید؟می چیه این -
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 .دارم عالقه باشه ترش که چیزی هر به -
 :گفت و انداخت او به دقیقی نگاه سیاوش

 !هستید شرکتی یه رئیس "ادر رها" که میره یادم رفتارهاتون از بعضی با -
 .داد باال را ابروانش و ایستاد صاف رها
 ام؟کی کنیدمی فکر االن حاال -

 :گفت و گرفت خود به متفکری یچهره سیاوش
 .همکار یه -

 رسیدند، که اسکله به. نگفت چیزی و زد لبخندی ولی نداشت؛ را جوابی چنین توقع اصالً. کرد نگاهش تعجب با رها
 نگاه از و بود دریا عاشق همیشه. شد مقابلش وسیع دریای زیبایی غرق و کرد فراموش را چیز همه دریا دندی با رها

 :گفت و انداخت رخشنیم به نگاهی سیاوش. بود خاطره از پر ایکلمه برایش. شدنمی سیر آن به کردن
 نه؟ دارید، دوست خیلی رو دریا -
 .عاشقشم آره -
 چرا؟ -
 هوا تاریکی وقتی. دارم دوست شب تو رو دریا ولی میشه؛ جدا چیزی هر از ذهنم صداش با. داره زیادی آرامش -

 .دارم دوست رو میده انتقال وجودم به که آرامشی و ترس احساس میده نشون تیره رو رنگش
 را اطرافیان و بود آرامش از پر چیزش همه. شد دخترک آرام صدای غرق سیاوش و کردند زدن قدم به شروع هم با

 .کرد می دعوت آرامش به هم
 کردید؟ تاسیس رو شرکت کِی از -
 .بود سالم دو و بیست وقتی از -
 .داشتید عالی پیشرفتی سال چهار توی -
 نهایتبی وکیلم فرهاد که البته. ببینم رو نتیجه باید باالخره کردم؛می کار ساعت سیزده روزی من خب، آره -

 .کرد کمکم
 . بله -

 .آورد زبان به بپرسد، او از خواستمی دلش خیلی که را سوالی رها آخر در و شد ایجاد شاننمیا سکوت کمی
 برگشتید؟ ایران به چرا-

 و کشید عمیقی نفس. کردمی حس راحتی به را اشسینه یقفسه سوزش بست، را چشمانش ایلحظه برای سیاوش
 :گفت
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 .نفر یه کردن پیدا برای -
 :گفت و انداخت باال ابرویی

 !بوده عزیز نفر یه اون قدرچه نفر؟ یه کردن پیدا برای راه همه این-
 .عزیزه خیلی آره -
 کردید؟ پیداش حاال -
 .آره -
 .راحته تونخیال االن پس عالی، چه -
 .خواستممی که جوراون نه ولی باشم؛ کرده پیداش شاید خب، آره -

 :گفت و انداخت ستاره پر آسمان به را نگاهش رها
 .نمیره پیش خوایممی ما که جوراون چیز همه دنیا ویت -
 .البته -

 چشمانش هم او. کرد نگاهش. کرد احساس کنارش را سیاوش حضور. بست رو چشمانش و داد میله به را اشتکیه
 دایص با بود؟ نگفته او به چیزی بارهاین در فرهاد چرا بود؟ آمده ایران به کسی چه کردن پیدا برای. بود بسته را

 .داد جواب آن به نگاه بدون و آورد در جیبش از را آن اش،گوشی زنگ
 .بله -

 :گفت و زد لبخندی است، شنیده را او صدای باالخره کهاین از خوشحال رادمان
 خوبی؟ سالم، -
 شما؟ -

 .باشد آرام کرد سعی ولی بود؛ شده دلخور. فشرد هم روی را چشمانش رادمان
 کیه؟ رادمان دیگه بازار به اومد که نو دیگه، بله -
 خوبی؟ تویی؟ رادمان -
 گذره؟می خوش خوبی؟ تو آره -
 .خالی جات نیست بد آره، -
 خالیه؟ من جای واقعا -
 .شدمی بهتر بود باهامون تو مثل سفریهم یه اگه خب، آره -
 دیگه؟ بود عالقه ابراز نوعی -
 جوریه؟چه شرکت وضعیت دونم،نمی -
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 .برسونی پرواز اولین با رو خودت که زدم زنگ. میشیم ورشکست ریمدا االن راستش -
 .گفتم جدی نکن اذیت -
 .کنن حال برن کردم رد مرخصی روز یه هم شونهمه واسه. کشنمی نفس دستت از دارن کارمندها بابا، هیچی -
 !ها شرکت به نزنی گند رادمان -
 !هیچی دیگه گرفتش که هم یریتمد جو گیره، خیلی تو از بدتر رایانا این بابا نه -
 .راحته خیالم ذره یه هست اون شکر، رو خدا خوب -
 خوبه؟ سیاوش -

 :گفت و کرد او به نگاهی
 نداری؟ کاری نشو، مزاحم دیگه باشه. خوبن هم ایشون آره -
 .نداشتم کاری اول از من -
 .فعال کنم، تخفه خوادمی دلم -

 :گفت سیاوش به رو و کرد قطع را گوشی
 !داره فرق هم با خیلی توناخالق دوستید؟ هم با جوریچه-

 :گفت و کرد ایمردانه خندهتک سیاوش
 .دارم احتیاج بهش خیلی زندگیم توی دونممی فقط دونم،نمی هم خودم راستش -

 :گفت جوابش در و کرد ریز را چشمانش رها
 !عاشقانه چه -

 :گفت و انداخت هایشچشم به نگاهی او، حرف به توجهبی سیاوش
 برگردیم؟ -
 .آره -

*** 
 یک زدن از بعد و کرد تن رنگی نارنجی بلوز همراه به مشکی شلوار. گرفت کوتاهی دوش خواب از شدنش بیدار با
. رفت سیاوش اتاق سمت به ولی خواست؛نمی دلش اصالً که این با. شد خارج در از هانقشه برداشتن و نارنجی رژ

 به. بود رفته فرو عمیقی خواب در. افتاد سیاوش به نگاهش که کرد باز را در. نداد جواب کسی ولی زد؛ در بار چندین
 آرامشی اش،چهره. نداشت کرده نابود را اشزندگی که کسی به شباهتی هیچ خواب در. کرد نگاهش و رفت سمتش

 هنر. انداخت اشچهره به ینگاه. بخشید تسکین ایثانیه برای را دردهایش و کردمی القا اشخسته تن به را
 همچنین داشت؛ ایمردانه و جذاب یچهره زیبا، صورت اجزای عدم وجود با که چرا بود؛ قَدَر خیلی مرد این یچهره
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 یتنهنیم متوجه که نشست تخت روی. دادمی نشانش صالبت با اش،جمجمه فرم خوش و تراشیده هایاستخوان
 .بگیرد فرمشخوش و مردانه هیکل از را نگاهش کرد سعی و برگرداند را سرش ترس با. شد لختش

 سیاوش؟ آقا -
 صدای با. دوخت چشم رها به و کرد باز را چشمانش از یکی متعجب ای،زنانه و نازک صدای شنیدن با سیاوش

 :گفت بمش
 بله؟ -

 :گفت بود رنگ سفید سرامیک به نگاهش که طورهمان
 .کنیم شروع رو ارک زودتر باید هشته، ساعت شید بلند -
 برعکس. انداخت رها به پایین به باال از نگاهی. نشست تخت روی و شد بلند جایش از زمین، کارهای به فکر با

 اتاق داخل سرویس سمت به و شد بلند جایش از حرفبی. داشت لب به کمرنگی رژ امروز بود، ساده که همیشه
 چیز هیچ اما انداخت؛ آینه درون اشچهره به نگاهی و شد لندب جایش از صورتش، بر او نگاه از متعجب رها. رفت

 .افتاد الدن به نگاهش در پشت که شد خارج اتاق از. نکرد پیدا آن در جالبی
 .بخیر صبح سالم -

 :گفت و برگرداند او سمت به را سرش الدن
 خوبی؟ رهاجان، سالم -
 .ممنون -

 دل در آنچه آوردن زبان به برای و دادمی مالش هم به را دستانش بود، خیره رها به خاصی جور نگاهش
 .داشت تردید خواست،می
 شده؟ چیزی -
 .بگردیم یکم و بریم رو امروز منصور و من دیدمی اجازه شما اگه ببینم خواستممی راستش آره -
 .بگذره خوش بهتون امیدوارم عزیزم، حتماً -
 .تنهایید دست ببخشید -
 ؟حرفیه چه این بابا، نه -

 از خبری ولی بود؛ شده چیده صبحانه میز. رفت شاناتاق سمت به و زد مهربانش رییس یگونه بر ایـوسه بـ الدن
 باز رها. آمدمی پایین هاپله از که افتاد سیاوش به نگاهش. کرد مزهمزه را چایش و نشست صندلی روی. نبود شیخ
 :گفت و رفت فرو نقشش در هم
 .خیر به صبح -
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 .زد او به مهربانی خندلب سیاوش
 .خیر به هم شما صبح -

 .آورد زبان به و چید هم پشت را کلمات سرعت با رها که نشست مقابلش
 .تنهاییم دست بزنن، ورهااین دوری یه رفتن هم شوهرش و الدن داریم، کار کلی که بخورید زود -

 راست سمت به را آن و کشید موهایش خلدا دستی بود، شده او نگران و هم در یچهره محو که طورهمان سیاوش
 .کرد کج
 .باشه -

*** 
 .بود کرده اشکالفه دیگر. شدنمی درست کردمی کاری هر و بود کرده مشغول را رها ذهن نقشه، از قطعه یک

 چند که سیاوش. کرد احساس کنارش در را سیاوش حضور که جویدمی را آن پوست و بود گرفته دندان به را لبانش
 :گفت و گذاشت او دست روی را دستش آرامی به بود، شده او جالب حرکات متوجه بود ایدقیقه

 .نمیشه درست این باشید مطمئن بخورید حرص اگه -
 قسمت آن کردن درست به شروع سیاوش. نماند پنهان سیاوش تیز چشمان از که لرزید نزدیکی این از کمی رها

 و دادمی نوازش را اشبینی آن هر که عطرش بوی. بود کرده اشفهکال او، به حدش از بیش نزدیکی. کرد برایش
 با. نداشت پدرش و فرهاد جز به را مردی به نزدیکی یتجربه حال به تا. بود داده افزایش را حرارتش تنش، گرمای

 :گفت ریلکس خیلی او که کرد تشکر او از آرامی به سیاوش، کار اتمام
 .نداشت رو شما قابل -
 دو حاوی سینی یک همراه مهتاب. دوختند سمت آن به را شاننگاه و گرفتند فاصله هم از دو هر در، صدای با

 :گفت و شد داخل فنجان
 .نباشید خسته -

 :گفت سیاوش به رو و گذاشت میز روی را سینی که زدند او به لبخندی
 !کنید استراحت یکم نکنید، اذیت رو خودتون قدراین سیاوش آقا وای -

 او توجهیِبی دیدن با مهتاب. رفت پنجره سمت به و گرفت دست در را نسکافه حاوی فنجان او به توجهبی شسیاو
. گرفت دستانش میان و برداشت را فنجانش رها. شد خارج اتاق از و داد رها تحویل صورتش پهنای به لبخندی
 و برداشت قدمی سمتش به. کردمی مزهزهم را اشنسکافه گاهی از هر و بود دوخته چشم بیرون به چنانهم سیاوش
 .ایستاد کنارش

 کرده؟ درگیر رو تونذهن چی -
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 :گفت و انداخت چشمانش به نگاهی سیاوش
 خودم و ساختنش برام دیگران که ایگذشته. کنهمی اذیتم نمیشه پاک ذهنم از گاههیچ که ایگذشته گذشته، -

 .نداشتم درش نقشی هیچ
 .گذشته هاگذشته -

 :گفت و انداخت صورتش جزءجزء به نگاهی وشسیا
 نکنید؟ فکر بهش و بگذرید تونگذشته از حاضرید خودتون دارید؟ قبول زنیدمی که رو حرفی خودتون -

 او از کمی. دانستمی خوبی به را این و بگذرد توانستنمی هم او نه،. کرد سکوت و انداخت پایین را سرش رها
 .کرد او به را پشتش و گرفت فاصله

 کنید؟می سکوت چرا -
 :گفت و کشید ریششته به دستی. دوخت رنگش سیاه چشمان به را نگاهش تنها و برگشت سمتش به
 بگذرید؟ حاضرید -

 :گفت و داد فرو را بغضش رها
 !نه -

*** 
 و شیخ. رفتند سالن سمت به سیاوش همراه. زد صدایشان ناهار برای خدمتکاری درپی،پی کار ساعت چند گذشت با

 جلب را اشتوجه اشمردانه یچهره همچنین و سیاوش تنومند هیکل که مهتاب. بودند نشسته هم کنار مهتاب
 .بکشاند خود سمت به را او بتواند تا بود تالش در بود، کرده
 .پزهمهتاب غذا که بفرمایید عزیزم هایمهمون: شیخ

 را او کرد سعی. باشد دخترش جای توانستمی جورهایییک. انداخت ساله نوزده تقریباً دختر به نگاهی سیاوش
 .کند خوشحال
 .داره خوردن حتماً غذا این پس: سیاوش

 :گفت شیخ که کرد نگاهش تعجب با رها
 کنی؟ درست غذا بلدی هم تو رهاجان -

 :گفت و کشید لبانش دور به را کاغذی دستمال
 .نکردم آشپزی که وقته خیلی... خب ولی بله؛ -

 او همانند ایپرورده ناز دختر کردمی گمان. کند امتحان هم را او غذای آمدنمی بدش. انداخت او به اهینگ سیاوش
 .است گفته چنین نیاوردن کم برای تنها اکنون و است نزده سفید و سیاه به دست حال به تا
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 .ترهمزهخوش کدوم ببینیم و کنیم مقایسه مهتاب غذای با تا کنه درست غذا رهاخانم هم شب یه پس: سیاوش
 :گفت سیاوش پیشنهاد از ناراضی رها
 ست؟مسابقه مگه -

 :گفت و انداخت رها درشت و گرد چشمان به نگاهی شیخ
 .میدم بهش بخواد چی هر من شد برنده هم کی هر بهتر، چه دیگه که مسابقه -

 را کردنش عنوان توان ولی داشت؛ او از ایخواسته بود زیادی زمان. شد خوشحال شیخ شرط شنیدن با مهتاب
 .نداشت
 رهاجون؟ چیه نظرت! عالیه این وای: مهتاب

 :گفت و کرد نگاهش حسی هیچ بدون رها
 .نمیاد خوشم هابازیبچه این از -

 .کردمی راضی را او بودمی هم ترفندی هر به باید
 ترسی؟می نکنه: مهتاب

 چه حال بود، برده فرو گردنش در را سرش پیش دقایقی تا که دختری کرد فکر خود با و گفت لب زیر بابایی ای رها
 .کند حفظ را خودش سردیخون کرد سعی آمده؟ حرف به که شد
 .برگردم و بدم انجام رو پروژه کار سریع باید دارم، کار کلی من نیست، این موضوع عزیزم نه -

 !نمیشه چیزی که روز یه حاال: شیخ
 :گفت و کشید موهایش داخل دستی

 .بعد برای اشهب -
 میری؟ در چرا: مهتاب

 :گفت مصنوعی لبخندی با و کرد حفظ را ظاهرش رها
 نه؟ نیستید، کن ول نخورید رو من پختدست تا انگار -

 .صددرصد: شیخ
 .مهتاب و من با شام نیست مشکلی باشه -

 .ببرم لـ. ذ.ت هاپختدست از حتماً شام بتونم تا نخورم ناهار دیگه من پس شود، چه: شیخ
 .رفت اتاقش به استراحت برای ناهار از بعد و زد لبخندی رها

 را اششماره و برداشت را اشگوشی. بود نزده او به زنگی هم بار یک حتی بود، شده تنگ خیلی شیوا برای دلش
 .پیچید گوشش در صدایش ثانیه چند از بعد که گرفت
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 !شو مزاحم بعداً لطفاً باشد،می خواب نظر مورد مشترک -
 رادمان اون نیست معلوم کردم، استخدام کارمند سرم خیر کنی؟می کارچی خواب اصالً نیار، در بازی مسخره شیوا -

 !کنهمی کار چی شرکت اون تو داره
 :گفت و کرد کج را لبانش شیوا

 .مردممی داشتم بودم مریض بریم، هم با شو پیاده بابا باشه -
 باشم؟ برگشت اسهو بلیت فکر تو باید یا بهتری حاال -
 .کنی تحملم باید حاالحاالها بابا نه -
 !بابا ای -
 !هست که همینیه قبر تو نکنم هامدست با رو تو تا من -
 خبر؟ چه خوبی؟ شوخی، از جدا حاال -
 چطوره؟ اخمو رئیس شدم، خوب و کردم استراحت که داشتم تب کم یه دیشب نیستم، بد آره -
 .داد تکان را تخت از آویزانش پاهای کالفه و فشرد هم روی را هایشدندان گاهناخودا اسمش آمدن با هم باز
 خبر؟ چه شرکت از خوبه، -
 البته که بستیم قرارداد عالی شرکت یه با هم هاتازگی. کنهمی رو تالشش یهمه داره رادمان خوبه، هم اون -

 .کرده هماهنگ بزرگ رییس با رادمان
 .کن استراحت بخو و باش خودت مواظب باشه -
 . فعال هم، تو -

*** 
 ناهار میز سر رها یکالفه یقیافه یاد به وقتی. شد خیره اتاق سقف به و گذاشت اشپیشانی روی به را ساعدش

. بود آورده وجود به را خاصی دختر هم کنار در و داشت جالبی خصوصیات. نشستمی لبش کنج لبخندی افتاد،می
 نرنجاند؛ را اطرافیان کردمی سعی داشت، برخورد او با که جایی آن تا. داشت را دشخو زرنگی مظلومیت، عین در

 زیبایی وجود با. انداختمی مریم گل یاد به را او رها، شخصیت. کردمی ثابت منطق و دلیل با هم را حرفش ولی
 آرام حتی. دشمی او به شخص هر شدن نزدیک از مانع که داشت وجود اطرافش خارهایی فردش، به منحصر
 .دهد استراحت ذهنش به را دقایقی کرد سعی و کشید دراز پهلو به. بود گل همان مانند هم بودنش
*** 

 را سبزیقرمه تواندنمی کسی هر که بود باور این بر زیرا کند؛ درست سبزیقرمه و الزانیا شام، برای داشت تصمیم
. شنید سردی جواب که داد او به سالمی. بود کار غولمش سخت مهتاب. شد آشپزخانه وارد. کند درست خوبی به
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 رنگ سفید هایکابینت. انداخت اطرافش به نگاهی و شد خیالشبی نبود؛ مهم برایش چندان دیگران رفتار و اخالق
. بود شده چیده کابینت روی زیبایی طرز به هم برقی یوسیله چند. بود آشپزخانه یپرده و فرش رنگ هم که براق

 در جلوی سیاوش متوجه که بود الزانیایش کردن درست مشغول. کرد کار به شروع نیازش مورد وسایل آوردن در با
 . نشود ظاهر چشمانش برابر در اشچهره شدنمی هم آشپزی موقع حتی. شد آشپزخانه
 !انداختین راه بویی چه ها،خانم نباشین خسته: سیاوش
 :گفت و برگشت سمتش به او، توجه از خوشحال مهتاب

 .نباشی خسته هم شما عزیزم، مرسی -
 :گفت سیاوش به رو و کرد شاننگاه تعجب با رها
 !کشهمی ته داره انرژیم دیگه بودم، نکرده کار قدراین عمرم تو حاال تا -

 .دوخت مقابلش یخسته رهای به را مهربانش نگاه
 !خانمرها دیگه کنهمی تنبل رو آدم بودن رئیس: سیاوش

 بود هشت ساعت. رفت سالن سمت به ثانیه چند از بعد هم سیاوش. رسید کارش یادامه به و انداخت باال ایشانه
 الدن. پوشید زیبایی خاکستری سارافون و گرفت ایدقیقه ده دوش. رفت اتاق سمت به کارهایش شدن تمام با که
 و خدمتکار صدای با. شدند خوشحال یکل آشپزی موضوع فهمیدن با و بودند رسیده راه از تازگی به هم منصور و

 مادرش. بود کرده درست فسنجان و مرغ مهتاب. رفتند میز سمت به و شدند بلند جا از همگی شام، برای دعوتش
 :گفت و شد خیره هاغذا به لـ. ذ.ت با شیخ. است فسنجان خورشت کردن درست در زن یک هنر گفتمی همیشه

 !خوبی بوی چه بهبه -
 .بیاد تونخوش امیدوارم: مهتاب
 !خوردیم رو مونرئیس پخت دست و نمردیم: منصور

 .بکنی رو استفاده نهایت لحظات این از کن سعی: رها
 !حتماً: منصور

 :گفت شیخ غذا، شدن تمام و ساعت نیم از بعد. کردند خوردن به شروع همه
 بود؟ بهتر کی غذای نظرتون به حاال خوب -

 :گفت رودروایستی هیچ بدون منصور
 .داشتم دوست رو خانممهتاب مال من -

 .بود عالی رها مال من نظر به ولی: الدن
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 و انداختمی مادرش هایخورشت یاد به را سیاوش شدیداً مهتاب غذای. دوخت سیاوش به را نگاهش دقت با
 .بود شده برایش ایخاطره تجدید

 .مهتاب: سیاوش
 "!نداره رو من پختدست لیاقت اصالً" گفت خود با و زد پوزخندی رها

 :گفت شیخ به رو و کرد حفظ را خودش آرامش
 .شماست نوبت باشه هم نوبتی حاال -

 :گفت و کرد نگاه دقیق درشتش چشمان با شیخ
 .بودم نخورده خوشمزگی این به غذایی حاال تا من بود، خوب خیلی رها غذای من نظر به -
 :گفت و زد شیخ به لبخندی لج از
 .دارید لطف نم به همیشه شما -

 کمی تا رفت اتاقش به هم سیاوش. رفتند سالن به تلویزیون یتماشا برای سیاوش جز به همه شام صرف از بعد
 از قسمتی توانستمی. بود رفته سر هاآن جمع کنار در رها یحوصله. دهد پاسخ هایشایمیل به و کند استراحت

 تا افتاد راه به سیاوش اتاق سمت به و شد بلند جایش از فکر این با. کند تکمیل را است خودش سهم که را پروژه
 .بگیرد او از را هانقشه

 :گفت و شد بلند جایش از بود، ایمیلی ارسال مشغول که سیاوش. کرد بازش آرام و زد در به ایتقه
 شده؟ چیزی -

 :گفت و کرد صورتش چاشنی ملیحی لبخند
 کنم؟ تکمیل ور نقشه از قسمتی بدید رو تاپتونلپ میشه -

 :گفت و کشید ریشش ته به دستی سیاوش
 .بدیم انجام هم با بیاید. نمیاد خوابم و ندارم کاری هم من آره، -

 از همراهش، تلفن زنگ صدای با سیاوش. کردند کار به شروع و نشسته مبلی روی هم با و داد تکان سری رها
 .انداخت رایانا نام به نگاهی و شد بلند جایش

 خوبی؟ زیزمع سالم -
- ... 
 .بود شده ذره یه برات دلم هم من برم قربونت -
- ... 
 .درگیرم قدرچه دونیمی که خودت شرمنده -
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 ابروان و بود شده تردرشت درشتش، چشمان. افتاد رها روی به نگاهش ناخواسته سیاوش. کرد نگاهش تعجب با رها
 .کند اذیتش کمی آمدنمی بدش. بود هم در کمی پهنش

 !دارم دوستت هم من -
 تعجب با هم هنوز رها. کرد قطع را تماس و گفت بابایی برو گفتمی سیاوش که ربطیبی جمالت از متعجب رایانا

 چه باید باشد داشته اگر. ندارد دختری دوست بود گفته او به فرهاد. بود فکر غرق و کردمی نگاهش زیرزیرکی و
 روی را تاپلپ او به توجه بدون سیاوش! باشد همسرش هم شاید! شدمی آب بر نقشه هایش،نقشه تمام کرد؟می

 در را ذهنش سیاوش مخاطب و نداشت کارش روی تمرکزی هیچ رها ولی رسید؛ کارش یادامه به و داد قرار پایش
 :گفت و زد آمیزیشیطنت لبخند سیاوش. بود کرده مشغول

 !دح این تا نه دیگه ولی فضولن؛ هاخانم بودم شنیده -
 :گفت و کرد ریز کمی را هایشچشم زد؟می حرف چه از. کرد نگاهش پرتیحواس و تعجب با
 بله؟ -

 :گفت و انداخت باال ایشانه سیاوش
 .رسوند سالم بود، رایانا -

 :گفت و کرد نگاهش سردخون ولی گفت؛ لب زیر آخیشی رها
 .رسوندیدمی سالم -

 و داشت قرار چپش سمت ابروی انتهای که شد ابرویی خط متوجه تازه رها که داد باال را ابرویش تای یک سیاوش
 هاآن و بود دو ساعت. شد دقیق نقشه روی و انداخت باال خیالیبی با ایشانه. دادمی نشان ترجذاب را اشچهره
 گلوی به دستی سیاوش. کنند تکمیل را شانسهم بیشتر بودند توانسته نفرشان، دو هر دقتِ و تالش با. خسته

 :گفت و کشید خشکش
 .تشنمه خیلی بخورم آب برم من -

 :گفت و داد تکان را سرش
 .باشه -
 هم بالشتش. کشید دراز رویش و رفت سمتش به او، تخت به نگاه با و کشید را دستش کمی سیاوش، شدن خارج با

 "!شکالتی مرد"کرد زمزمه خود با لب زیر و زد لبخندی. دادمی تلخ شکالت بوی
 .برد خوابش خستگی از که بست را چشمانش کمی آمد،می خوابش خیلی
*** 
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 کهاین به فکر با. بود خودش اتاق در. کرد درک را موقعیتش و انداخت اطراف به نگاهی خواب، از شدنش بیدار با
 تعویض از بعد و شد بلند تخت روی از میلیبی با. شد سرخ هایشگونه و کرد اخمی آورده، اتاق به را او سیاوش

 موهای. دوخت او به را آمیزششیطنت نگاه. آمد بیرون اتاقش از او با زمانهم هم، سیاوش که شد خارج در از لباس
 .داشت کردنش حمام از نشان سیاوش دارنم
 .بخیر صبح سالم -
 هستین؟ خوب خوابالو، خانم سالم -
 کرده جایشجابه او کهاین به فکر با. کرد حشملی صورت چاشنی اخمی و انداخت پایین را سرش دیشب، یادآوری با

 .گرفت فرا را وجودش خجالتی است
 .برد خوابم جوریچه دیشب نفهمیدم ببخشید مرسی، -

 :داد ادامه بود نشسته دلش به رها سرخ هایگونه که سیاوش
 نیست؟ یادتون چیزی مطمئنید -

 :گفت بود دمشهو کامالً صدایش در که حرصی با و گرفت باال را سرش رها
 .هیچی خیر -

 جنبهبی خصلت بود بهتر. بود ندیده را دخترک روی این حال به تا سیاوش. رفت پایین هاپله از او به توجه بدون
 همه دیگر قطعاً. دادمی نشان را ظهر دوازده که کرد ساعتش به نگاهی رها. کردمی اضافه لیستش به را بودن

 خواست کردمی خشک را هاظرف که خانمی کارِخدمت از و رفت آشپزخانه متس به. بودند خورده را شانصبحانه
 و ریخت برایش رنگی خوش چای و رفت سماورش سمت به سریع ساله چهل زن. بدهد او به چای فنجان یک
 او از تشکری. بود کرده ترسناکش کمی را رنگش ایقهوه هایچشم که داشت ایتیره پوست. گذاشت میز روی
 رویش و رفت سمتش به ذوق با. افتاد حیاط یگوشه تاب به نگاهش. رفت حیاط سمت به دست به نجانف و کرد

 .آوردند هجوم ذهنش به خاطرات هم باز ولی نشست؛
 :گفت ناز با و نشست تاب روی»
 .بده هولم تندتر یکم باباجون -

 . داد هولش و گذاشت او پشت را دستش محکم پدر
 خوبه؟ -
 :گفت و برگرداند او سمت هب را سرش ذوق با
 !عالیه وای -
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 پدرش دهان به چنگال با را ایمیوه که طورهمان و آمد شانسمت به کنده پوست هایمیوه حاوی ظرفی با مادر
 :گفت گذاشت،می
 !پایین بیا ها گیریمی گیجهسر دخترم_

 :گفت لوسی حالت با و داد جلو را لبانش
 «.هست حواسم خیر نه -
 به دستی سریع. بود سیاوش کرد، نگاه سرش پشت به و شد جدا خاطراتش از خورد، تاب به که آرامی یضربه با

 قرص جز به چیزهیچ االن دانستمی و لرزیدند می شدیداً دستانش. کرد پاک را هایشاشک و کشید صورتش
 یچهره غمِ. کرد شنگاه دقیق و نشست تاب روی کنارش تعجب با سیاوش. کند آرامش تواندنمی بخششآرام

 تمام با را درد که صدابی هاییاشک آورد؛می در لرزه به را ایبیننده هر دل اشگونه بر نشسته هایاشک و دخترک
. شدمی بیشتر او برابر در شکستنش امکان آن هر و بود شده بیشتر بغضش دیدنش با رها. زدندمی فریاد وجود

 و نگرانی که انداخت سیاوش چشمان به نگاهی. کرد شانمشت سریع که کرد لرزانش هایدست به نگاهی سیاوش
. کشید هم در را هایشاخم که گرفت قدرتمندش دستان میان را او لرزان دستان سیاوش. زدندمی فریاد را مهربانی

 و کرد نوازش را رها دست کمی شستش با. بشکند بغضش و بگوید چیزی ترسیدمی کند، آزاد را دستش کرد سعی
 :گفت

 !خوب دخترِ باش آروم -
 :گفت و انداخت صورتش به نگرانی با نگاهی

 !شده کبود صورتتون -
 به سریع و کشید بیرون دستش از را دستانش. آیدنمی باال نفسش کردمی احساس کند، صبر توانستنمی دیگر
 ابری مثل چشمانش. شکست بغضش. افتاد زمین روی آن پشت و بست را در اتاق به رسیدن با. دوید اتاقش سمت

. کردمی سرایت وجودش تمام به لحظه هر درد این و کردمی درد قلبش. کرد بارش به شروع نباریده، ماه چند که
 چشمانش جلوی از ثانیه هر سیاوش یچهره. بکشد عمیق هاینفس کرد سعی و گذاشت گلویش روی را دستانش

 دیدن با. شدمی نابود باید هم مرد آن تصویر حتی. داد شانفشار و گذاشت چشمانش روی را دستش. شدمی رد
 از را بخشآرام قرص. ریخت زمین روی را وسایلش کل و رفت سمتش به تخت، نزدیک کمی و زمین روی کیفش

 این هم هنوز. بست را چشمانش و داد تکیه تخت یلبه به را سرش. گذاشت دهانش توی و کرد پیدا شانبین
 روی از را سیگارش. کردمی درد سرش فقط و بود شده آرام. آمدمی سراغش به گاهی و بود دهنکر ترکش هاشوک
 هوا در را دودش و زد آن به عمیقی پک. کرد روشنش اشطالیی فندک با و داد قرار لبش کنار و زد چنگ زمین
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 پوزخند و کرد نگاه یرشتصو به بازش نیمه هایچشم با. شد ایجاد برابرش در سیاوش یچهره هم باز. کرد پخش
 .رفت تخت سمت به استراحت کمی برای و کرد پرت پایین اتاق یپنجره از را سیگار. زد تلخی

**** 
 سمت به و گفت بلندی نسبتاً "میام االن". کرد باز را چشمانش زدمی صدایش ناهار برای که کارخدمت صدای با

 لبی زیر سالم. کردندمی صحبت و بودند نشسته میز دور همه .شد خارج اتاق از و زد صورتش به آبی. رفت روشویی
 و ریخت خودش برای ساالد کمی. نبود اشگرسنه اصالً. نشست بود مهتاب کنار که خالی جای تنها روی و گفته
 که شد سیاوش متوجه آورد باال که را سرش. کرد احساس را نگاهی سنگینی. گذاشت دهانش داخل را آن از ایتکه

 :گفت آرام خیلی لب زیر. کردمی نگاه او به تدق با
 رها؟ خوبی -

 حالت به را سرش نداشت؟ خبری و بود شده رها مرد این برای کِی از. کردمی صدا را اسمش که بود باری اولین
 .کرد مشغول ساالدش با را خودش و داد تکان مثبت
*** 

 مورد ساعت. کرد تن به و کشید بیرون را گیرن ایسرمه تیشرت. انداخت هایشلباس کمد به نگاهی سیاوش
 .زد در به ایتقه و انداخت رها اتاق به نگاهی. شد خارج اتاقش از و بست چپش دست مچ به را اشعالقه

 .برگرداند در سمت به را اشصندلی و کرد رها میز روی را دستش درون مداد رها،
 بله؟ -

 :گفت آخر در و کرد پا آن و پا این کمی. انداخت او به نگاهی و کرد باز را در سیاوش
 میای؟ همراهم بگردم، کمی خوام می من -

 :گفت و انداخت کوچکش خاطراتِ دفترچه به نگاهی رها
 .باشم پایین دیگه یدقیقه ده تا کنممی فکر -

 :گفت شیخ به رو و آمد پایین آرام را هاپله. بست را در و انداخت آالیششبی یچهره به لبخندی سیاوش
 .بیرون میریم شام برای رها و من -

 :گفت و انداخت او به نگاهی شیخ
 .باشید خودتون مواظب -
 .حتماً -

 خردسال کودکی همانند را اشچهره اش،شده بافته موهای که انداخت او به نگاهی سیاوش آمد، پایین هاپله از رها
 .بود کرده
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 بریم؟ -
 :گفت و انداخت فاطرا به نگاهی سیاوش. شدند خارج خانه از هم با و گذاشت هم روی را هایشچشم رها
 بریم؟ کجا داری دوست -

 :گفت و انداخت پایین را سرش. کند خالی را خودش بتواند تا خواستمی را جایی دلش. انداخت او به نگاهی رها
 بریم؟ شهربازی -

 :گفت و کرد فکر او خوب پیشنهاد به پوزخندی هیچ بدون سیاوش
 .خوبیه فکر... اوم -

 و کرد بلند تاکسی برای را دستش سیاوش. زد بخشیآرامش لبخند بود، او جانب از بلندی یخنده منتظر که رها
 به سیاوش. دوخت اطراف به را نگاهش رها. افتاد راه حرفبی مرد که گفت انگلیسی به را مکان نام. نشستد داخلش

 از تواندمی او تصویر بگوید جرات به توانستمی. بود احیطر خوراک صورتش حال. انداخت نگاهی رخشنیم
 شهربازی به نگاهی. شد پیاده ماشین از و کرد حساب را کرایه سیاوش مقصد، به رسیدن با. شود جهان هایبهترین
 :گفت رها به چشمکی همراه و انداخت

 !امشب ما کنیم حالی چه -
 انداخت اطراف به نگاهی دقت با سیاوش. شدند وارد هم همراهِ مبلغ پرداخت از پس و کرد کوتاهی یخندهتک رها

 :گفت و
 .نباشه بد شروع برای ترن کنم فکر -

 :گفت و زد کمرش به دستی رها
 .مآماده شهمه برای من -
 !خانم بینیممی هم آخرش -

 سیاوش که فتندگر جا هایشانصندلی روی. دادند مرد دست به را کارتشان و رفتند وسیله سمت به هم همراه
 .کرد چک را او کمربند بار چندین

 !پروژه یه و مونممی من وقتاون بشه، چیزیت یه بیفتی ترسممی -
 :گفت و کرد او به نگاهی رها
 !باشه خودخواه نباید آدم -
 ماجرا جویای و نشست جایش سر خیالبی. آمدنمی چشم به گفتارش در شوخی هیچ. انداخت او به نگاهی تعجب با

 عمق از که فریادهایی. خودش کردن خالی برای بود زمانی حال. زد بلندی جیغ رها بازی، اوج به رسیدن با. نشد
 که بازی بود؛ سرنوشت بازی ترس از فریادهایش. کشیدمی آسمان رخ به را هایشدرد و شدمی خارج اشسینه
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 حال و حس او با. زد هایشفریاد به بخندل و انداخت او به نگاهی سیاوش. بود خودش پای به اتمامش و شروع
 را آرامشی آرامشش، سراسر وجود از و شود فارغ فکرها تمام از اوست، با که زمانی خواستمی دلش. داشت دیگری
 به که بود گیج کمی. ایستاد رها رویروبه و شد بلند اشصندلی از سیاوش بازی، زمان شدن تمام با. کند کسب

 کمی سرش که برداشت جلو به قدمی. بلندش هایفریاد اثر بر گلویش سوزش و بود زیاد چرخش اثر بر زیاد احتمال
 پرانرژی سپس و کرد صبر ایثانیه چند رها. آوردش پایین و گرفت دست در را دستش آرامی به سیاوش. رفت گیج
 :گفت

 .بعدی بریم حاال خب -
*** 

 .کرد پرتاب شداخل به را سنگ تکه و انداخت دریا به نگاهی سیاوش
 :گفت و انداخت پایین را سرش رها
 .بود خوبی شب ممنون، -

 :گفت و کرد پرتاب آب داخل را دیگری یریزهسنگ
 .داشتی دوست که خوشحالم -

 .نشست رها هایلب روی به لبخندی
 .گرفت رها مقابل در و کشید بیرون جیبش داخل از را سیگارش سیاوش

 .ممنون -
 .یکشمی دیدم بردار، -

 آن از عمیقی کام رها و گرفت زیرش را فندک سیاوش. گذاشت لبش یگوشه و برداشت جعبه داخل از نخ یک رها
 .گرفت

 بلدی؟ دیدی -
 :داد ادامه سیاوش که کرد ایخندهتک

 .کنیمی رو داری کمکم -
 دوست را انگشتانش انمی در سیگار گرفتن قرار طرز. انداخت او به نگاهی رها. کرد روشن خودش برای سیگار یک

 :گفت رها به رو و انداخت دور را سیگارش نفره، دو هایدوچرخه به نگاه با سیاوش. بود جذاب و زیبا استایلی داشت؛
 !کردم پیدا چی ببین بیا -

 با رها. افتاد راه به او دنبال به و شد بلند جایش از. رفت هادوچرخه سمت به که کرد نگاهش ریز چشمانی با رها
 :گفت دوچرخه یدند
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 !شم سوار رو این من که نکن هم رو فکرش اصالً -
 :گفت و گرد نگاهش تعجب با سیاوش

 نه؟ گیمی رو یکی این حاال نیومد، در صدات شدی سوار رو بازی یوسیله همه اون تو -
 .بیام کنار باهاش تونمنمی بچگی از اصالً -

 :گفت و کرد او به ایاشاره سیاوش
 .من با شیهبق بیا تو -
 ...سیا آقا -

 رها به و نشست جلویش. کرد اجاره ساعت یک برای را دوچرخه و رفت مرد سمت به او به توجه بدون سیاوش
 قدرآن. بود گرفته را دسته ترس با. کرد حرکت به شروع سیاوش و نشست او پشت ترس با رها. بنشیند تا کرد اشاره

 :گفت و زد کوتاهی جیغ سرعت، افزایش با. ماندمی جا که میزد رکاب تند سیاوش
 !ترآروم یکم خدا رو تو! وای وای -

 چشمانش. چسبید محکم را سیاوش بلوز و گرفته باال را پایش رها. کرد بیشتر را سرعتش و داد سر ایخنده سیاوش
 :گفتمی و بود بسته را
 !میرممی دارم وای برید، ترآروم -

 .شدمی لـ. ذ.ت در غرق او یکودکانه حرکات و ترس از و دیدخنمی او حرکات به تنها سیاوش
 !هاپروژه سیاوش سیاوش، آقا -

 در خوبی حس. بود آورده زبان به وندیپیش یا و وندپس هیچ بدون را نامش. برگرداند عقب به را سرش سیاوش
 از. کرد توقف ایگوشه و ردک کم را سرعتش. ارزیدمی او ترساندن به که کرد فکر خوب با و بود شده ایجاد وجودش
 مقابلش که سیاوش به و کرد باز را چشمش یک آرامی به. بود بسته چشمانش همچنان رها ولی آمد؛ پایین دوچرخه
 .کرد نگاه بود ایستاده

 شد؟ تموم -
 :گفت و داد سر بلندی یخنده سیاوش

 هستی؟ کی دیگه تو -
*** 

 پیش کمتر و بود شده بهتر سیاوش با هم رفتارش. شود شروع رکتش ساخت بود قرار. بود شده تکمیل هانقشه کار
 نه ساعت بزند، شرکت به سری تا داشت را تهران به بازگشت قصد سیاوش امشب. شود بد حالش دیدنش با آمدمی

 که کرد ساعتش به نگاهی. باشد چشمش جلوی مدام خواستنمی دلش. بود خوشحال او رفتن از رها. داشت پرواز
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 ندارد دوست و شد خواهد تنگ او برای دلش کند گمان سیاوش که دادمی نشان طوری باید. دادمی نشان را هفت
 آوریجمع حال در. انداخت اتاقش باز در به نگاهی. رفت او اتاق سمت به و شد بلند جایش از فکر این با. برود

 .دهد نشان ناراحت را خودش کرد سعی و داد تکیه دیوار به آرام. بود هایشلباس
 گردید؟برمی کی -

 :گفت و انداخت رها ناراحت چشمان به نگاهی
 .کنم حساب رایانا رو تونمنمی. بمونم روزی چند باید دونم،نمی -
 بشه؟ هفته یه از بیشتر ممکنه یعنی -
 .دونمنمی -
 :گفت بغض با
 !ندارم خوبی احساس شما بدون جااین من برگردی؟ زود شهمی -

 باور باید برگردد؟ زود که خواستمی او از دختر این واقعاً کرد، نگاه چشمانش در عمیق و کرد بلند ار سرش سیاوش
 کرد؟می
 .حتما چشم -

 :گفت دروغینی بغضِ با دوباره
 !ها دادی قول -

 .شد هایشلب مهمان لبخندی ضمیرش، تغییر از و کرد او به نگاهى سیاوش
 .چشم -

 :گفت سیاوش که کرد پاک رظاه به را اشنداشته هایاشک
 !که نداره گریه بابا دختر -

 :گفت و کرد نوازش کمی را دستش شوخی به او که زد سیاوش بازوی به مشتی
 !کرد کارچی کن نگاه نوچ نوچ -

 :گفت و شد بلند جایش از که زد لبخندی رها
 . برم باید دیگه من -
 .باش خودت مواظب باشه -

 :گفت و زد او به لبخندی
 .هم تو -
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 راحتی نفس. رفت فرودگاه به راننده همراه به و شد شیخ ماشین سوار که کرد اشهمراهی حیاط تا. شد خارج در از
 امشب که بود کرده دعوتش مهمانی یک به است دبی بود فهمیده که دوستانش از یکی. بود خوشحال خیلی کشید،
 و گرفت دوش یک سریع تصمیم این با. شود عوض شهوای و حال کمی تا برود داشت دوست خیلی. شدمی برگزار

 کمی وقت چون هم؛ آرایش برای و پوشید را داشت همراه به که رنگی خاکستری شلوار و کت. کرد فر را موهایش
 تا خواست خدمتکارها از یکی از قرمزش، هایکفش پوشیدن از بعد و زد هایشلب به قرمز رژ یک فقط داشت،
 .بگیرد آژانس برایش

 گرد میزهای آن در که بزرگی باغ. رسید مهمانی محل به ساعتنیم گذشت با و شد سوار سریع آژانس آمدن با
 چنین انتظار. نداشت هم انداختن سوزن جای که رقصی پیست. کرد جلب را اشتوجه داشت، قرار رنگی سفید

 چاره و بود آماده را راه دیگر اما بود؛ دوستانش و روژان میان ایساده مهمانیِ منتظر ذهنش در و نداشت را مهمانی
 بود؟ چه
 !خوشگلی خانم چه بهبه -
 دوست همان روژان، سبز چشمان در نگاهش که کرد نگاه سرش پشت به و برگشت عقب به صدا شنیدن با

 :گفت و کرد شبـ. غـ.ل. شد قفل اشقدیمی
 !بود شده تنگ برات دلم قدرچه دونینمی -

 :گفت و زد شاگونه بر ایـوسه بـ روژان
 !شدم خوشحال قدرچه مهمونی میای گفتی وقتی دونینمی طور،همین هم من -

 دختر آن از خبری دیگر و بود شده الغر خیلی. انداخت روژان به دقیقی نگاه رها. کرد جدا او از را خودش و خندید
 .دادمی نشان خوبی به را جدیدش هیکل هم رنگش قرمز لباس. نبود تپل

 .کنیم شیطونی هم با کلی هاقدیم یاد به خوادمی دلم امشب رها وای -
 :گفت و زد او به چشمکی

 !مپایه همیشه که من -
 :گفت تعجب با و برگشت سمتش به روژان. نشستند رنگی سفید هایصندلی روی و رفته میزی سمت به هم همراه

 دبی؟ اومدی چی برای -
 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی خیالبی رها
 .شرکت یه ساخت برای -
 !عالیه بابا، ایول -

 :گفت و کرد پرنازی یخندهتک
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 نداری؟ رو ایران به برگشت قصد چی؟ تو آره، -
 :گفت آرام و کشید وجودش عمق از آهی

 .نداشتم مخانواده پیش تهران وقتهیچ رو دارم جااین که آرامشی دارم، دوست رو جااین زندگی فعالً نه، -
 :گفت انگلیسی به او به رو و نشست مقابلش صندلی روی آبی هایچشم با پسری که زد او به لبخندی

 بپرسم؟ رو توناسم تونممی زیبایی، خانم چه -
 :گفت و زد روژان به چشمکی بود کرده گل شیطنتش امشب که رها
 .هستم کلثوم -

 با همراه هم پسر خود. کردند خندیدن به عشرو روژان با که کرد تکرار را کلثوم اسم اشانگلیسی یلهجه با پسر
 : گفت و خندید هاآن
 چیه؟ معنیش -

 :گفت شیطنت با و کرد فکر کمی
 .افسونگر -

 .خندیدمی ریز و بود انداخته پایین را سرش روژان
 .میاد بهتون توناسم واقعاً: پسر
 :گفت و کرد اخمی رها
 چیه؟ شما اسم -
 .اومدم اایتالی از تازه هستم ادوارد من -
 .خوشبختم -

 :گفت و شد بلند جایش از ادوارد
 دید؟می بهم رو رقـــص دور یه افتخار -

 .کند انکار توانستنمی را این و ترسیدمی کمی. گذاشت او دست در را دستش تعلل با رها
 .حتماً -
 .داد می تکان را خود آرام و بود ایستاده رها. رفتند پیست سمت به هم با

 سالتونه؟ دچن: ادوارد
 .شیش و بیست -

 .شد مچاله اشقیافه که داد فشاری و گذاشت او پای روی را پایش رها
 !نبود حواسم ببخشید وای: رها
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 .نیاورد خود روی به کرد سعی و کرد باز را هایشاخم ادوارد
 بشینیم؟ میشه نداره، اشکال -
 .حتماً -
 را نصفش و برداشت را نوشیدنی رها. آمد شانسمت به دنینوشی با همراه خانمی که برگشتند میز سمت به هم با

 خالی ادوارد روی را نوشیدنی و نیست حواسش انگار که داد نشان طوری. کرد لباسش مشغول را خودش و خورد
 :گفت که کرد نگاهش تعجب با ادوارد. کرد

 !بشه جوریاین خواستمنمی اصال نبود، حواسم اصالً وای -
 .نداره اشکال اصالً نه -

 :گفت روژان به رو و کرد او به نگاهی رها
 !بره نمیشه پا مونه،می کنه مثل -

 چی؟ یعنی گفتید که این کنید، صحبت انگلیسی لطفاً اوه: ادوارد
 !دارید داشتنی دوست یچهره چه شما یعنی-
 :گفت و شد باران ستاره او توجه از چشمانش ثانیه در
 .بکنم لباسم برای فکری یه تا برم من بدید اجازه اگه داری، زیبایی هایچشم هم تو عزیزم، ممنون -
 .باشه -
 :گفت و کرد خندیدن به شروع روژان رفتنش با
 !بودم نخندیده قدراین بود وقت خیلی رها، مرسی وای -

 :گفت و زد او به لبخندی
 !دیگه اینیم ما -
 . گذراند روژان با دیگر را مهمانی آخر تا

 :گفت به هک بود دو ساعت
 بگیری؟ برام آژانس یه شهمی -
 .رسونمتمی دارم ماشین من بیا -
 .باشه -
 :گفت و بـ.وسـ.یـ.د را روژان یگونه. رسید شیخ عمارت به ساعت نیم از بعد و رفتند روژان ماشین سمت به هم با
 .عزیزم دیدمت شدم خوشحال خیلی -

 :گفت و زد صورتش پهنای به لبخندی روژان
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 .گلی طورهمین هم من -
 را جا همه تاریکی. کردند باز برایش را در که فشرد را نگهبانی زنگ. کرد خداحافظی و زد او به ریزی چشمک رها
 جیغ اتاقش، یکاناپه روی بر سیاوش دیدن با که شد اتاقش وارد و رفت باال یطبقه سمت به آرام. بود گرفته فرا

 .کشید کوتاهی
 نداشتی؟ پرواز گهم کنی؟می کارچی جااین تو -

. انداخت هایشلباس به دقیقی نگاه و شد بلند جایش از بود، نشسته انتظارش به اتاق در زیادی مدت که سیاوش
 با هایشگونه که آرامی دختر همان. کردمی گریه رفتنش برای صبح که باشد دختری همان این شدنمی باورش

 .شد می گلگون توجه ایذره
 کردی؟ هنگا رو ساعتت: سیاوش
 .نشد عایدش عصبانیت جز چیزهیچ اما بود؛ آرامش ایذره دنبال به. گرداند چشمانش در را نگاهش

 .نیم و دو آره -
. ترساندمی را رها گردنش متوم رگ و قرمز چشمان. شدمی دورتر او از رها ثانیه هر و برداشت قدم سمتش به

 کرده؟یم چه هاخیابان در شب نصف یسه تا عقلبی دخترکِ
 بودی؟ قبرستونی کدوم االن تا -
 چیه؟ منظورت...مـ -

 .بود گرفته را منطقش جلوی عصبانیت و نبود خودش دست حرکاتش. دیوار به چسباندش
 بودی؟ گوری کدوم االن تا بگو شم، سگ این از بیشتر نذار نکن، بازی من روان و روح با رها -

 .کند حفظ را خودش سردیخون کرد سعی رها. کردمی بیداد اشتهافروخ بر صورت در عصبانیت. زدمی نفسنفس
 هان؟ بودم؟ کجا که چه تو به اصالً! روانی؟ تو میگی چی -
 :زد فریاد و شد بیشتر عصبانیتش او، گستاخی با
 بودی؟ کجا نکن، بازی من اعصاب با رها -
 :گفت پروابی و شد خیره چشمانش در
 .مهمونی -

 .شد جمع خودش در ترس از که زد فریادی سیاوش
 !صبحه یسه ساعت المصب -

 .باشد گوجواب او به اشزندگی در بود مانده همین. بدهد را جوابش و کند کم صدایش لرزش از کمی کردم سعی
 .اومدم راه باهات خیلی دادم پس جواب که هم جاش همین تا باشه، بیشتر توضیح به نیاز کنمنمی فکر من -
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 گرمش. کشید عمیقی نفس و نشست تخت روی رها. شد خارج اتاق از و فشرد هم روی را شهایدندان سیاوش
 پاکش که بود رژ یک فقط و نداشت که هم آرایشی. کرد عوض بنفشی شلوارک و تاپ با را هایشلباس. بود شده
 اشدوری خاطر به که صبح به نه. است داده سوتی امروز قدرچه که کرد فکر این به و کشید دراز تخت روی. کرد

 او زندگی. نکند فکر چیزی به و ببند را چشمانش کرد سعی. بود رفته مهمانی به که شبش به نه و بود کرده گریه
 . داشت ربط خودش به فقط
 جلوی سیاوش عصبانیت تصویر و داشت بدی احساس. بردنمی خوابش هم باز خوردمی تکان جایش در چه هر

 به نگاهی و کرد باز را در. رفت اتاقش سمت به و شد بلند جایش از آنی تصمیم یک با. گرفتمی شکل چشمانش
 ایستاد، سرش باالی و شد نزدیک او به. بود چشمانش روی ساعدش و بود کشیده دراز تخت روی. انداخت اطراف

 :گفت شدمی خراب که اشنقشه خاطر به ولی بود؛ سختش خیلی که این با
 !ببخشید -

 :گفت بود، چشمانش روی تشدس که طورهمان
 .بیرون برو -
 .شد می ناراحت رفتمنمی اگه و بود کرده دعوتم هامدوست از یکی دیگه، ببخشید خب -

 :گفت و کرد ترآرام را لحنش
 .نبود ساعت به هم حواسم -

 نگاه او هایلباس به و آورد پایین را نگاهش. کرد نگاه صورتش به دقیق و برداشت چشمانش روی از را ساعدش
 سعی. شد رنگین هایشگونه و انداخت هایشلباس به نگاهی رها. دوخت سقف به و گرفت را نگاهش سریع. کرد
 :گفت و کرد او هایتالش به نگاهی زیرزیرکی سیاوش شد؟می مگر ولی بپوشاند؛ را اشبرهنه پاهای دستش با کرد

 .پوشیدیشنمی ببینم خواستینمی اگه نکن، تالش -
 :گفت و کرد اخمی

 ...لباسم به حواسم اصالً من حرفیه؟ چه این -
 با. شد پرت اشسینش روی. کشید خودش سمت به و گرفت را دستش سیاوش که بزند را حرفش یادامه آمد

 .کرد احساس گوشش نزدیک را صدایش که کرد نگاهش تعجب
 بری؟ پیش خوایمی کجا تا خوب؟ دختر خوایمی چی ازم -

 را لبانش سیاوش بود؟ چه هاحرف این از منظورش. کردمی اذیتش او به اشنزدیکی. لرزید ودشخ به لحظه یک
 :گفت و کرد نزدیک او گوش به کمی

 هان؟ برسی کجا به خوایمی -
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 از سیاوش دستان شدن شل با. بود کرده اشکالفه خوردمی صورتش به که هایشنفس لرزید،می صدایش دفعه این
 .بست را در و رفت اتاقش سمت به. شد بلند و آورده اشسینه به فشاری سریع کمرش، دور

 هم هنوز. بود گوشش در نامنظمش هاینفس صدای هم هنوز. کوبیدمی اشسینه به را خودش شدت با قلبش
 اتاق هوای. کشید عمیقی نفس و گذاشت قلبش روی را لرزانش دست. شدمی مرور ذهنش در جمالتش تکتک

. کند آرام را خودش کرد سعی و کشید عمیق نفس چند. کرد بازش کامل و رفت پنجره سمت به. ودب خفه برایش
 سمت به. نکرد کم را وجودش گرمای از ایذره هم سوز این حتی. کرد حلقه دورش را دستانش که وزید خنکی باد

 .نکند فکر چیز هیچ به و ببندد را چشمانش کرد سعی و رفت تخت
*** 

 رد چشمانش جلوی از سینمایی فیلم یک هایسکانس مثل دیشب اتفاقات و انداخت سیاوش اتاق در به نگاهی نیم
 .بودند رها منتظر و نشسته میز سر همه. رفت پایین هاپله از و کشید آهی. شد

 .بزنیم صدات بیایم خواستیممی االن اومد، خودش اِوا: منصور
 خودش روی به ولی کرد؛ احساس را سیاوش نگاه سنگینی .نشست الدن کنار صندلی روی و زد او به لبخندی

 .نیاورد
 رهاجان؟ چیه امروز یبرنامه خوب: شیخ
 :گفت و گذاشت میز روی را اششده مچاله یلقمه

 .ساختمون سر برم امروز خواممی -
 .نکن خسته زیاد رو خودت فقط عزیزم باشه: شیخ

 :گفت سیاوش به رو شیخ که زد اشمسخره لحن به لبخندی
 برگشتی؟ که شد چی راستی -

 :گفت و گرفت رها یزده الک هایناخن از را نگاهش سیاوش
 .امشب واسه افتاد پرواز همین خاطر به داشت، فنی نقص هواپیما -

 درد سرش و بود خوابیده بد هم دیشب. نداشت خوردن به میلی. رسید اشصبحانه یادامه به و داد تکان سری شیخ
 خودش روی را سیاوش نگاه آخر یلحظه تا. رفت اتاقش سمت به و شد بلند جایش از عذرخواهی کی با. کردمی

 زرشکی شلوار و کت دست یک با را هایشلباس. داد قورت آب بدون و آورد در کیفش از مسکنی. کردمی احساس
 و شیخ فقط. کرد رکتح سالن سمت به. شد خارج در از موبایلش و هانقشه برداشتن از بعد و کرد عوض رسمی
 .بودند سریالی تماشای حال در پایین مهتاب

 رفتن؟ کجا منصور و الدن ببخشید -
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 .اتاقشونن تو: مهتاب
 :گفت و زد در به ایتقه. ایستاد در پشت و رفت الدن اتاق سمت به
 .بدوید میرم دارم من هابچه -

 .باشه باشه: الدن
 .برگشت عقب سمت به صدایی با که کرد تند حیاط سمت به را هایشقدم
 میری؟ داری: شیخ

 .بله -
 .گرفت سمتش به و برداشت میز روی از را ماشینی سوییچ

 .باشه دستت این -
 .گیریممی آژانس ممنون، نه اوه، -

 :گفت و گذاشت دستش توی را سوییچ شیخ
 .باش خودت مواظب -

 حیاط سمت به و کرد تشکری لب زیر بود، هشد تنگ رانندگی برای هم دلش و نداشت را کردن تعارف یحوصله
 از خوبی احساس. نشستمی شیخ ماشین در حوصلهبی که انداخت او به نگاهی اتاقش یپنجره از سیاوش. افتاد راه

 رها خاص اخالق. نشستمی لبانش روی بر لبخندی او، به نگاه بار هر با و بود نشسته دلش در شاندیشب نزدیکی
 . کشید دراز تخت روی و انداخت را پرده. کردمی او به شدن نزدیک به وادار را او بیشتر
*** 

 .کشید فرمان روی را دستش رها
 !ناقال ها گرفتی رو چشمش بد کرده، چه شیخ این بهبه: الدن

 :گفت و زد چشمانش به را اشدودی عینک
 !دیگه اینیم ما -

 :گفت منصور که بیاید هم سیاوش تا ایستاد لحظه چند
 نمیری؟ چرا -
 نمیاد؟ سیاوش مگه -
 .کنهمی درد سرش گفت نه، -

 برگشتن به تصمیم که بود نه ساعت باالخره ساختمان، برای کندن جان کلی از بعد. کرد حرکت و گفت ایباشه
 .رفت خواب به شام خوردن بدون و شد ولو تخت روی خستگی از شدند که خانه وارد. گرفتند
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*** 
 کند؛ بیدارش تا رفت سیاوش اتاق سمت به روز هر مثل. کرد عوض را هایشلباس و شد بیدار هشت ساعت صبح
 آهی. است رفته و داشته پرواز هشت ساعت دیشب افتاد یادش که کرد فکر کمی. شد روروبه خالی اتاق با ولی

 شرکت کارهای. آمدند هم هاآن که شد ماشین سوار. است منتظرشان پایین گفت و رفت الدن اتاق سمت به. کشید
 .بزند رادمان به زنگی تا آورد در را اشگوشی. بود اتمام به رو هایشقسمت بیشتر تقریباً و رفتمی پیش خوب خیلی

 .بله: رادمان
 .عزیزم سالم: گفت و کرد نازک را صدایش
 .کند اذیتش کمی خواست بود، شناخته را رها صدای که رادمان

 شما؟ سالم -
 شناسی؟مین رو من دیگه عشقم -
 !نه -
 !دوستی سال همه این بعدِ نداشتم توقع دیگه تو از -
 .نفهمیدم بودم خواب ببخشید عزیزم؟ تویی ساراجان وا اِ -

 :گفت و زد جیغی رها
 کیه؟ سارا -

 :گفت و شد هول
 .کنم اذیتت خواستممی باش، سردخون عزیزم شیدا -
 !رهام سرت تو خاک رادمان -

 :گفت و یدکش راحتی نفس رادمان
 !خوندممی رو اشهدم داشتم کنه، کارتچی بگم خدا آخ -
 !فعالی چه ماشاءاهلل... و سارا و شیدا -

 :گفت و خندید
 !دیگه اینیم ما -
 بودی؟ خواب -
 .شرکتم بابا نه -
 شرکت؟ از خبرها چه خب، -
 !گیرهمی پاچه هی اومده که صبح از رو؟ این کردین کارشچی. آوردن تشریف که هم رئیس آقای خوبه، ای -
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 .نداشت اخالق هم اول از اون نکردیم، کاری ما -
 جا؟اون از خبر چه -
 .بشه تموم دیگه هفته سه تا کنممی فکر خوبه، هم جااین -
 .باشید موفق امیدوارم عالیه، -
 نداری؟ کاری ، ممنون -
 .فعال نه -

 خانه از و کرده پارک درحیاط را ماشین. رساند را هابچه که بود هفت ساعت. رسید کارش یادامه به و زد لبخندی
 و برد فرو جیبش داخل را دستش حسبی و کرخت. کشید عمیقی نفس. کند رویپیاده خواستمی دلش. شد خارج

 اگر شاید. نداشت حالی چنین االن کردنمی او با را کار آن سیاوش اگر شاید. تنهاست قدرچه که کرد فکر این به
 نگاهش. شود باخبر احوالش از تا زدمی او به زنگی مسافرت این طول در و شدمی نگران او برای کسی نبود سیاوش

 جااین را غذایشان از وعده چند آمد،می دبی به مادرش با زمان هر که رستورانی همان افتاد، رستورانی به
 که کرد فکر خودش با. بود خالی شانمیشگیه میز دیوار، کنار چوبی میز هم هنوز. شد رستوران داخل. خوردندمی
 به دستی. نشست سارایش همیشگی جای و رفت میز سمت به بغض با. شده تنها سارا مرگ با او مثل هم آن

 .کشید صندلی
 رستوران این در را هایشانشوخی و هاحرف تکتک. داد سفارش را سارایش یعالقه مورد غذای گارسون، آمدن با
 مقاومتی هیچ او و آمدندمی پایین چشمانش از یکبهیک اشک قطرات. کرد اشخالی جای به گاهین. داشت یاد به

 .شدمی مرور ذهنش در که بودند خاطرات هم باز و دوخت چشم آن به بغض با غذا آوردن با. کردنمی
 !تونمنمی پلو شیرین از ولی بگذرم بتونم غذایی هر از رها وای: مامان»
 !خوری؟می هچی این مامان -

 :گفت و کرد نازک برایش چشمی پشت
 «کنم؟ کارتچی دیگه نداری سلیقه -

 :کرد زمزمه بغض با. ببارند راحتی به داد اجازه چشمانش به و گذاشت میز روی را سرش
 چی همه روزها این. تلخه من برای اما باشه؛ شیرین شاید که غذایی خورم،می رو غذا این تو عشق به فقط حاال -

 .تلخه شما بدون
 که افتاد بقیه به نگاهش خانه به ورودش با. گرفت تاکسی یک و شد بلند جایش از. رفتنمی پایین گلویش از غذا
 هایشلباس. افتاد اتاقش به نگاهش. رفت اتاقش سمت به و گفت لبی زیر سالم. کردندمی صحبت و بودند سالن در
 :گفت ایگرفته صدای با. خورد زنگ اشگوشی که شد وول تخت روی. کرد پرت اطراف به حوصلهبی را
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 بله؟ -
 بود تنگ او برای دلش. کند تصور را معصومش صورت کرد سعی و گرفت آرامشی آرامش، صدای شنیدن با سیاوش

 .کند انکارش توانستنمی و
 کجاست؟ اتاقت کلید -

 :گفت و کشید عمیقی نفس. بود سیاوش
 .شیواست دست -
 کیه؟ شیوا -
 .تهرانی شیوا کارمندها، از کیی -

 خواب به هشت ساعت برای اشگوشی کردن کوک از بعد و کرد پوفی. کرد قطع را گوشی سریع و گفت ایباشه
 .رفت
*** 

. گذاشت لبش یگوشه و زد آتش را سیگارش. زد عقب به را ها آن و کشید لختش موهای میان دستی سیاوش
 سرفه که طورهمان. گرفت اشسرفه که زد سیگارش به محکمی پک و دوخت بیرون به پنجره از را نگاهش

 را مشتش او، قرمز یچهره به نگاه با و کرد باز را اتاق در رادمان. کرد خاموشش و رفت جاسیگاری سمت به کردمی
 :گفت آرام و آورد باال را راستش دست سیاوش. زد کمرش بر آرام

 .مرسی بهترم، -
 دکتر؟ نرفتی مگه نشدی؛ خوب هنوز که تو -
 .نداشتم وقت نه -

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش رادمان
 کنی؟می امضا رو هابرگه این -

 .نشاند هابرگه پای امضایی و گرفت دست در را مخصوصش خودکار سیاوش
 دیگه؟ هست حواست. کنم استراحت خونه میرم من -

 :گفت و داد تکان رو سرش رادمان
 .دکتر ببرمت بزن زنگ نشدی بهتر. باش مواظب -

 داد تکان رادمان برای دستی. برداشت صندلی روی از را کتش و گفت ایباشه کردمی سرفه که طورهمان سیاوش
 . کرد ترک را شرکت و

*** 
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 شنیدن با. کرد اشمزهمزه کمی کردمی بررسی را شرکت کارهای که طورهمان و گرفت دستش در را اشنسکافه
 تای یک. کردمی خودنمایی صفحه روی بر راد خانم نام. انداخت اشصفحه به نگاهی و کرد ایرفهس گوشی، زنگ

 .گذاشت گوشش کنار را گوشی و انداخت باال را ابرویش
 بله؟ -

 :گفت و داد خود به تکانی بود نشسته تخت روی که رها
 خوبید؟ سالم -

 :گفت و کرد ایسرفه سیاوش
 خوبید؟ شما ممنون، -

 :گفت و کرد اخمی اشگرفته صدای شنیدن اب رها
 شدید؟ مریض! ها باشید خوب نکنم فکر -
 .ستساده سرماخوردگی یه -

 :گفت و رفت فرو خود نقش در رها
 .رفتیدمی دکتر یه باید نمیشه، که جوریاین -

 :گفت نوشیدمی را اش نسکافه از ایذره که طورهمان سیاوش
 .خانم نداره آفت بم بادمجون -

 :گفت و کرد نمکینی یخنده رها
 .بشید بهتر تا بخورید عسل و شیر یکم حداقل -

 :گفت و بست نقش هایشلب روی بر لبخندی سیاوش
 دکتر؟ خانم ندارید ایدیگه تجویز -
 .خیر... اوم -

 :گفت انتها رد و کرد مِن و مِن کمی رها. زیبا و مردانه شد؛ اندازطنین رها گوش در که کرد آرامی یخنده سیاوش
 .فعال برم، دیگه من -
 .دارخدانگه -

 .انداخت اشنسکافه به نگاهی و کرد قطع را تماس سیاوش
*** 
 کردمی احساس. ندارد را کاری یحوصله و حال سیاوش بدون چرا دانستنمی. گذشتمی روز آن از روزی هفت
 هم هاکار گزارش گرفتن برای. شود مطلع حالش از تا بود نگرفته رها با هم تماس یک حتی. است شده تنها خیلی
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 مثل. بودند آمده دبی به که بود ماهی یک تقریباً رفت،می پیش خوب خیلی هم کارها. کردمی صحبت منصور با
 اتاقش سمت به کسهیچ به توجه بدون روز هفت این مانند. رسیدند خانه به هشت ساعت هابچه همراه به همیشه

 .شد متوقف صدایی با هاپله روی که رفت
 .سالم -

 کمی. انداخت او به پایین به باال از نگاهی بود؟ نداده خبر چرا برگشته؟ کی یعنی! بود سیاوش کرد، او به نگاهی
 یک اون ولی است؛ شده تنگ او برای دلش کردمی احساس. آمدمی او به اشتیغه سه صورت و بود شده ترالغر
 :گفت خود با و کشید عمیقی نفس ود؟ش دلتنگش شدمی مگر بود، قاتل

 .رفتم نقشم تو زیادی -
 :گفت و داد نشان خوشحال را خودش

 .بودم منتظرت خیلی اومدی؟ باالخره وای -
 .بود سخت شب آن هایدیده با بوده، منتظرش او کهاین باور. انداخت آرام دخترک به نگاهی سیاوش

 .کنم کمک و اجاین بیام گفتم و دادم سروسامون رو کارها -
 :گفت ذوق با او سردی به توجه بدون رها
 .بیرون بریم شام امشب همه باید اومدی که حاال -
 :گفت هابچه به رو و آمد پایین هاپله از
 .من مهمون همه شام امشب -

 :گفت و گذاشت میز روی را گرفتمی پوست پرتقال آن با که چاقویی منصور
 !شد باز هفته هی از بعد شما هایاخم عجب چه -

 :گفت و کرد اخمی
 .دیگه بدویید -

 اتاقش سمت به رها. بود دلنشین هم دختر این هایشیطنت. کردمی نگاه او به لبخندی چهنیم همراه به سیاوش
 رفت سالن سمت به. شد خارج در از و کرد تن به رنگ قرمز بلند آستین بلوز یک همراه به مشکی شلوار یک و رفت

 .شد اکشن فیلمِ در غرق صورِمن متوجه که
 !مهگشنه من دیگه، پاشو منصور -

 :گفت و خندید رئیسش یبچگانه لحن از منصور
 .رفتم بابا رفتم -
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 و تیشرت کرد، نگاهش. آمد پایین هاپله از سیاوش که کرد بلندش هایناخن به نگاهی و نشست مبل روی رها
 .رفت سمتش به و کرد استفاده شیخ نبود از مهتاب سیاوش، آمدن پایین با. آمدمی او به خیلی مشکی شلوار

 .بود شده تنگ خیلی براتون دلم -
 جوابی چه بود مانده که سیاوش. شد نزدیک هاآن به کمی و کرد نازک مهتاب برای نامحسوسی چشم پشت رها
 و نشاند لبانش روی هب مصنوعی لبخند رها. نشست لبش روی لبخندی نجاتش یفرشته دیدن با بدهد، او به باید

 :گفت
 حاضری؟ جونمهتاب -

 :گفت و انداخت رها یشده کج لبان به نگاهی سیاوش. رفت خانهآشپز سمت به و گفت داریکش یبله مهتاب
 .میشی زشت اردک جوجه شبیه خوریمی که حرص -
 :گفت و برگشت سمتش به عصبانیت با
 !دادم نجاتت دستش از که من حیفه -
 امدادرسانی؟ کار تو زدی خانم، نکنه درد دستت -

 شیخ انتخابی رستوران سمت به ماشین دو با و رفتند حیاط به هم با همه. گرفت فاصله او از و گفت غلیظی خیر رها
 را سرش کمی سیاوش. نشست داشت قرار سیاوش کنار که صندلی روی رستوران، به رسیدنشان با. کردند حرکت

 :گفت و کرد نزدیک او گوش به
 رفت؟ پیش جوریچه شرکت ساخت کارهای نبودم من -
 شرکت اوضاع. کردم بیشتر رو کارگرها تعداد هم بره پیش زودتر کارها کهاین برای رفتیم، پیش خوب خیلی -

 بود؟ جوریچه خودمون
 هابچه رو بزرگ خیلی یپروژه یه. ندارن بدی مدیریت رادمان و رایانا هم هاقدراون انگار بود، خوب هم اون -

 .کردیم سود خیلی که دادن انجام
 !شب هشت تا کشیدمی کار ما از صبح هفت از که رئیس خانم این ها، کردی حال خوب جانسیاوش: منصور

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت رها
 ایران؟ برگردیم زودتر خواممی بده -

 جان؟رها شدی خسته ما دست از نکنه: شیخ
 .دارم رو خودم مشکالت و زندگی هم من باالخره هران،ت برگردم باید فقط نه -
 عذرخواهی جمع از. کردمی خودنمایی اشصفحه روی بر فرهاد نام. کرد آن به نگاهی اشگوشی زنگ صدای با

 .شد خارج رستوران از و کرد
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 .سالم -
 خوبی؟ خانم، سالم -
 خبر؟ چه خوبی؟ تو ممنون -
 .زیاده که خبر ممنون، -
 .ببینم بگو ونهد دونه خب -
 .کشنمی رو خودشون دارن و شدن خبردار شیخ برای شرکت ساختن از دیگه هایشرکت کهاین اول -
 !عالیه -
 .بگیرم رو آمارش و کنم خر رو سیاوش هاینزدیک از یکی تونستم کهاین دوم -
 خب؟ -
 .برگشته چی برای سیاوش نفهمیدم هنوز متاسفانه که هم سوم -

 :گفت و رفت بین از ایثانیه به اشخوشحالی
 .بفهمیم باید حتماً ها، مهمه برام خیلی آخری این فرهاد! بابا ای -

 :گفت و کرد پوفی فرهاد
 جوریه؟چه جااون وضعیت. کنممی رو تالشم من باشه -
 .باشیم ایران دیگه هفته یه تا کنممی فکر خوبه، -
 .برم باید دیگه من باشه -
 .زدی زنگ که مرسی باشه -
 .فعال فدات -

 را غذاها لحظه همان که نشست اشصندلی روی. بودند صحبت مشغول همه. برگشت رستوران سمت به دوباره
 برای جمع و کرد بهانه را خستگی شیخ ولی کنند؛ رویپیاده کمی کرد اصرار خیلی الدن شام، خوردن از بعد. آوردند
 .نگفت چیزی او به احترام
*** 
 .بود ایستاده سیاوش اتاق در ویجل آماده و حاضر

 ای؟آماده -
 :گفت و زد رنگش شکالتی پیراهن به عطر کمی

 .آره -
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 یطبقه از سیاوش. کردند حرکت شرکت سمت به مختصری، یصبحانه خوردن از بعد و رفتند سالن سمت به هم با
 رها سمت به عصبی. بود دهش مشکلی دچار هااتاق از یکی سوم، طبقه در. کرد جا همه بررسیِ به شروع اول

 :گفت و برگشت
 جوریه؟این چرا این رها -

 :گفت و انداخت کردمی اشاره او که جایی به نگاهی. بود ترسیده اشعصبانی چهره از خیلی
 .کنم نگاه رو سوم طبقه نرسیدم که داشتم کار قدراین دیروز من دونم،نمی من -
 !بودم سپرده تو به رو جااین من کنیم؟ کارچی باهاش ما االن که نکردی رو این فکر -

 و بودند ایستاده هم کارگرها یهمه. کردمی نگاهش مبهوت و مات رها. گفت فریادگونه و بلند را هااین یهمه
 او کوچک اشتباه یک خاطر به حاال بزند، حرف او با گونهاین بود نکرده جرات کسی حال به تا. کردندمی شاننگاه

 .بود شکانده کردندمی اطاعت او از دیروز تا که کارگر چندین برابر در را غرورش
 :گفت و کرد فرو دستش در را هایشناخن بود، عصبی شدت به
 بزنی؟ داد من سر میدی اجازه خودت به که هستی کی کردی فکر! ها نزن داد من سرم -

 دستش ماشین سوییچ بدش شانس از. زد بیرون شرکت از پوزخندی همراه و انداخت او به پایین به باال از نگاه یک
 خاطر به. است کرده تحملش خیلی هم االن تا کرد فکر خود با و کرد رفتن راه به شروع پیاده همین خاطر به نبود،
 این ولی نیاورد؛ زبان بر چیزی و باشد آرام کردمی سعی بود گفته چه هر. بود رقصیده سازش هر به دم هر اشنقشه
 خیره آسمان به و کرد بلند را سرش صورتش، روی بر آبی یقطره چکیدن با. بود خارج او صبر یستانهآ از دیگر

 :کرد زمزمه خودش با و شد باران متوجه. شد
 !مهر اول روزهای تو هم اون بارونی، چه -

 :پیچید گوشش در پدرش صدای
 .خوریمی سرما بیرون بیا بارون زیر از رها -»
 «.خورمنمی سرما قبمینمرا شما وقتی تا -

 نرو" بگویند او به که بودند کجا حاال. آوردمی در لرزه به را تنش سرما هاآن بدون که بود پاییزی هشتمین امسال
 هر و بود تنگ دلش نزند؟ سرما را قلبش تا باشند کوچکشان دختر مراقب تا بودند کجا "خوری؟می سرما باران زیر
 به و گرفت تاکسی. دادمی نشان را ده که کرد ساعتش به نگاهی هوا شدن تاریک با.. .بودند کاش کرد،می آرزو آن

 با و کردند نگاهش شدند، بلند جایشان از همه رسیدنش با. بود شده خیس هایشلباس تمام. رفت خانه سمت
 :گفت لرزیدمی که صدایی با. زدند صدا را اسمش ناراحتی

 .خوبم من -



 

 

119 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 عوض را هایشلباس. است رفته باال بدن دمای کردمی احساس و کردمی درد شدیداً ویشگل. رفت باال یطبقه به
 نگاهش. کرد احساس اتاق در را کسی حضور که است گذشته ساعت چند دانستنمی. کشید دراز تخت روی و کرد
 عصبانیت زمان در توانستنمی همیشه. است کرده رویزیاده دانستمی. شد روروبه سیاوش نادم یچهره با و کرد

 .کند کنترل را خودش
 :گفت و کرد نگاهش تنفر و عصبانیت با
 !بیرون برو -

 :گفت و نشست کنارش تخت روی
 بودی؟ کجا -
 !چه تو به -

 :گفت و کشید موهایش داخل اشکالفه را دست
 .بودم سپرده بهت رو شرکت من بودی، مقصر که دونیمی نیار، در بازیبچه رها -
 :گفت حرص با و آورد شجو هم باز
 !کنم نظارت کارگرها کارِ روی و بمونم بیدار باید هم هاشب نبود یادم ببخشید -

 :گفت و کرد اخمی سیاوش
 .کنیم فراموشش بیا -
 :گفت بغض با و کرد نگاهش تنفر با
 .نیست شدنیفراموش دنیا این توی چیز هیچ -
 ".کرده باهام کار چی که بیارم روش به تونستممی کاشکی. کردی مخانواده با که کاری اون حتی "گفت دلش در

 :گفت آرامی لحن با و کرد نگاهش غمگین
 !رها -

 :گفت دفعه یک که گرفت را اشچانه دستش با. نکند نگاهش تا برگرداند را صورتش
 داغی؟ قدراین چرا تو دختر -

 :گفت و کرد ایسرفه
 !اره...ند ربط...تو به -

 :گفت فشحر به توجه بدون
 .دکتر بریم باید پاشو، -

 .داد جلو را هایشلب و برگرداند را سرش قبل، از لجبازتر
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 .خوامنمی -
 :گفت و آورد در حرکت به اششقیقه روی را دستش سیاوش

 .بریم پاشو نکن، بازی من اعصاب با رها -
 :گفت خیره و زد زل هایشچشم در
 .خوامنمی -

 یک انگار. نداشت شدن بلند برای جانی دیگر زیادش، رویپیاده دلیل به. وانستتنمی خواست،می هم اگر یعنی
 کمکش. کشید بیرون آن از مشکی پالتو یک و رفت کمد سمت به سیاوش. بودند انداخته رویش را تنی یک یوزنه
 ولی شود؛ ندبل کند کمکش تا گرفت دست در را او ظریف هایدست. کرد تنش را پالتو و بنشیند تخت روی تا کرد

 و گذاشت پاهایش زیر را دستش یک بود؟ چه چاره ولی است؛ حساسی دختر دانستمی. نداشت را توانش اصالً او
 . نداشت را کردن غرغر یحوصله که بود خراب حالش قدرآن رها. گردنش زیر را دیگری

 خیلی سیاوش. کرد حرکت و نشست سریع هم خودش گذاشت، جلو صندلی روی را او و رفت ماشین سمت به
 با. بود شده گیرشگریبان وجدان عذاب و دانستمی رها حال این مقصر را خودش. بود شده هول و بود کالفه

 و کرد کوتاهی یمعاینه. کرد جابهجا را عینکش کمی انگشت با و انداخت رها به نگاهی دکتر درمانگاه، به رسیدن
 سوار هاقرص همراه به سیاوش. زدند او به جاهمان را هاآمپول از ددع دو البته که نوشت برایش شربت و قرص چند

 :گفت و شد ماشین
 بهتری؟ -

. برگشتند خانه سمت به دوباره سیاوش با. شد خیره اطراف به و داد تکان را سرش آورد، زبان بر کالمی کهآن بدون
 یک با سیاوش. کشید دراز و درآورد ار پالتویش. رفت اتاقش سمت به خودش و بود بهتر خیلی حالش دفعه این

 را قرص سیاوش و نشست تخت روی رها. نشست تخت روی کنارش و شد اتاق وارد هایشقرص همراه آب لیوان
 لبی زیر تشکر او و داد دستش به را لیوان کند نگاه چشمانش در کهاین بدون. داد دستش به آب لیوان همراه به

 :گفت بود او ناراحتی نگران هم هنوز که سیاوش. دهد نشان ارزشبی را خوبی که دبو نداده یاد او به سارایش. کرد
 ناراحتی؟ هنوز -

 :گفت دوباره که نداد را جوابش
 !دیگه کنیم فراموش بیا خب -

 . کند عذرخواهی آمدمی زورش حتی
 :گفت و کرد چشمانش به نگاهی

 !پررویی خیلی -
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 . شد رها گیرای چشمان محو و نشست سیاوش لبان کنج رنگیکم لبخندی
 :گفت و آمد خودش به که بود گذشته قدرچه دانستنمی رها
 بری؟ خواینمی -

 :گفت و گذاشت اشپیشانی روی را دستش سیاوش
 .میرم پایین اومد تبت بخواب،. داری تب یکم هنوز -

 .بست را چشمانش و کشید دراز حرفبی دلیل همین به. بود خسته خیلی
 که را ناهارش. کند استراحت باید گفت و برود ساختمان سر به همراهش نگذاشت سیاوش کرد، صرارا چه هر صبح

 بود نشسته تلویزیون جلوی. بپرسد را احوالش تا زد شیوا به زنگی و خورد بود، سبزیجات سوپ سیاوش یخواسته به
 کرد صاف را صدایش کمی. ودب شده حک آن روی سیاوش نام که کرد اشصفحه به نگاهی. خورد زنگ تلفنش که
 :گفت و
 بله؟ -
 :گفت و زد لبخندی شادش صدای شنیدن از
 .سالم -
 .رفت سر محوصله جااین کلی بیام، نگذاشتی بدی، خیلی خوبی؟ سالم -
 :گفت مهربانی لحن با
 .کنه استراحت باید مریضه که کسی -

 :گفت و کرد مچاله را اشقیافه
 میره؟ پیش خوب کارها -
 .تکمیله دیگه فردا تا کنم فکر ،آره -
 .شدم خسته خواد،می رو خونه دلم -

 :گفت و چرخاند دست در را خودکارش سیاوش
 خوادمی کنیم، صبر گفت که بگیرم بلیت هفته آخر خواممی که گفتم هم شیخ به شدم، خسته خیلی هم من آره -

 .بگیره مهمونی موفقیت این برای
 .باشه آها -
 .فعال برم، باید دیگه من -
 به و افتاده راه آشپزخانه سمت به. بود رفته سر اشحوصله خیلی. کرد آشپزخانه به نگاهی گوشی، کردن قطع با

 . کندمی درست خودش را شام گفت بود مشغول آشپزخانه در که کاریخدمت
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 .آمد خودش به سیاوش صدای با که کردنمی احساس را زمان گذر و بود شده کارش در غرق
 !کردی چه بهبه -
 :گفت و برگشت سمتش به
 .نباشی خسته سالم، -

 :گفت و کرد اخمی
 کنی؟ استراحت نبود قرار مگه ممنون، -
 .بود رفته سر محوصله! دیگه کردم -
 :گفت مشامش، به غذا خوش بوی رسیدن با
 کردی؟ درست چی حاال -

 :گفت و کرد هایشلب مهمان کوتاهی لبخند رها
 .الزانیا -
 !شود چه وما -

 :گفت و کرد ریز را چشمانش
 !نداری دوست رو من پخت دست که شما -

 :گفت و نشست سیاوش لبان روی کوتاهی لبخند
 !تکه شما پخت دست بابا نه -

 :گفت و انداخت باال ایشانه رها
 !گفتینمی رو این که پیش هفته چند -

 :گفت و زد زیبایی چشمک
 .شده عوض نظرم حاال -

 :گفت و زد لیخجو لبخند
 .کن صدا شام برای هم رو بقیه کن، عوض رو هاتلباس برو -

 :گفت منصور که نشستند هم دور همه هابچه آمدن با. رفت و داد تکان سری سیاوش
 هابچه برای حتماً تهران رفتم باشه یادم کنه،می مونشرمنده داره سفر این توی شهمه رئیس خانم این بابا، ای -

 .کنم تعریف
 .ندم حقوق بهت ماه دو شیک خیلی تا بگو برو شما -

 :گفت و برد باال را دستانش. خندید منصور
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 !دارم زندگی من نکنید، شوخی من حقوق با خدا رو تو -
 .کشیمی زحمت داری شهمه ولی مهمونی؛ جااین شما رهاجان، ممنون: شیخ

 :گفت و زد ملیحی لبخند
 .جاننوش! حرفیه چه این -

 گوشش در صدایی که شد بلند میز کنار از رها. کرد تشکر او از ایگونه به کس هر و شد خورده آرامش در شام
 .پیچید

 .ممنون. بود عالی -
 :گفت و برگشت سیاوش سمت به
 .جاننوش -

**** 
 به. ندبرو خرید به شیخ مهمانی برای بودند گرفته تصمیم هابچه با. بود شده تمام خوشی و خوبی به شرکت کارهای

 هم سیاوش و رها. رفتند دیگری یطبقه به هم با و گرفت را الدن دست منصور اول همان که رفتند پاساژی سمت
 بلند. افتاد رنگی کالباسی لباس به نگاهش که رفتندمی راه هم یشانهبهشانه. کردندمی نگاه هالباس به سکوت در
 که بود ایساده رنگ کالباسی یپارچه از لباس. بود زیبا خیلی شد،می کشیده زمین روی که کمش یدنباله و بود
 نگاه متوجه که سیاوش. بود بخشیده او به خاصی زیبایی ربعش سه آستین و بود شده کار رویش ریزی هایگل

 :گفت شد لباس آن به رها یخیره
 کنی؟نمی امتحانش چرا قشنگیه، لباس -

 . شدند مغازه وارد هم همراه و زد او به لبخندی
 صورتش به رنگش. پوشید را لباس و شد پرو اتاق وارد. بیاورد را سایزش لباس آن از تا خواست فروشنده از رها
 او مگر بدهد؟ نظر باید چرا او ولی بیند؛ را لباس هم سیاوش تا کند باز را در خواست. دادمی نشانش زیباتر و آمدمی
 لباس با را لباس فکر این با داشت؟ اشزندگی در دیگری نقش چه بود، گرفته او از را مادرش و پدر که کسی جز به

 ببیند؛ زیبا لباس آن در را او بود منتظر آن هر. کرد نگاهش تعجب با سیاوش. شد خارج اتاق از و کرد عوض خود
 از لباس خرید از بعد و داد فروشنده دست به را کارتش سیاوش. نیاورد خود روی به کرد سعی و نگفت چیزی ولی

 :گفت و انداخت زیر را سرش رها. شدند خارج مغازه
 .ممنون -

 :گفت کردمی نگاه هالباس به که طورهمان خونسرد خیلی
 .کنممی خواهش -
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 گشتن کمی با. رفتند بود، پاساژ باال طبقه در که مردانه شلوارهای و کت قسمت به هم با و نگفت چیزی دیگر
 :گفت و کرد ایاشاره لباس به. افتاد قشنگی تریخاکس شلوار و کت به شاننگاه

 چیه؟ اون مورد در نظرت -
 :گفت سرد و کرد لباس به نگاهی سیاوش

 !خوبه -
 مغازه وارد هم با. باشد خورده ضدحال گونهاین او تنش در لباس ندیدن با کردنمی فکر. کشید هم در را ابرویش رها

 خیلی کالباسی کروات یک. انداخت هاکراوات به نگاهی رها. کند پرو تا گرفت را شلوار و کت سیاوش. شدند
 و کت. اومد بیرون اتاق از سیاوش موقع همان که داشت برش. بود خودش لباس رنگ دقیقاً. بود گرفته را چشمش

 .آمدمی اشمردانه استایل به و بود زیبا شلوار
 :گفت و زد لبخندی

 !عالیه -
 :گفت کردمی برانداز را ودخ آینه جلوی که طورهمان سیاوش

 .اومده خوشم خیلی هم خودم آره -
 :گفت و کرد کراوات به ایاشاره شیطنت کمی با سیاوش

 .قشنگه -
 :گفت و انداخت بهش نگاهی

 .آره -
 .کرد نگاهش دقیق و گرفت او از را کراوات سیاوش

 .هست هم تو لباس رنگ -
 :گفت و شد هول

 !داشتم برش جوریهمین -
 به آرامی یضربه. بیاورد زبان به کوچک دروغی بتواند که بود آن از ترپاک و ترساده دختر این. انداخت باال ابرویی

 :گفت و زد اشبینی
 .نیستی خوبی گویدروغ -

 .شد خارج مغازه از و داد فروشنده به را کروات کج، لبانی با رها. شد پرو اتاق وارد دوباره و برگرداند او به را کراوات
 فکر چه او یدرباره سیاوش حال است؟ داشته ربطی چه او به اصالً کردمی فکر خود با و بود عصبی خود دست از

 همراه سیاوش کهاین تا ایستاد ایدقیقه چند. کند را پوستش عصبی و گرفت دندان به را انگشتش یگوشه! کندمی
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 که فهمید الدن به زنگی با. نیاورد خود روی به کرد یسع و انداخت پایین را سرش. شد خارج مغازه از شلوار و کت
 . اندکرده تمام را خریدشان هم هاآن
 که نگاهی مغازه از خروجشان زمان از که او به نگاهی سیاوش. بخورند شام تا گذاشتند قرار پاساژ رستوران در هم با
 شلـ. ذ.ت غرق و نشستمی دلش به شاکودکانه حرکات گاه. زد خجالتش به لبخندی و کرد بود ننداخته او به

 سمتشان به هم با. بودند نشسته میزی پشت که افتاد منصور و الدن به شاننگاه رستوران به رسیدن با. کردمی
 :گفت الدن غذا سفارش از بعد. نشستند کنارشان و رفتند

 هست؟ کی مهمونی -
 .فردا پس: سیاوش
 !شکستمی گردو دمش با که بود خوشحال قدراین شیخ: منصور

. کرد جویدنش به شروع آرام و برد فرو ساالدش در را چنگالش رها. آوردند را غذاها که بودند خندیدن حال در همه
 :گفت تعجب با و انداخت باال ابرویی سیاوش. کرد نگاهش تعجب با که برد او ساالد در را چنگالش سیاوش

 !ترهمزهخوش این کردم احساس چرا دونمنمی -
 الدن. شد ایجاد سیاوش هایلب روی محوی لبخند که گرفت دندان به را لبش و انداخت پایین را سرخش یچهره

 .کردند ریزی یخنده منصور همراه و داد نشان را سیاوش و رها ابرو و چشم با
*** 
 دهدمی آنها به شیخ که پولی با خواهدمی که پرسیدمی سیاوش از باید. کرد عوض را هایشلباس و شد اتاقش وارد
 .زد در به را اشاشاره انگشت. رفت اتاقش سمت به و شد بلند جایش از فکر این با. کند کار چه

 .تو بیا: سیاوش
 . شد اتاق وارد

 :گفت و نشست کنارش. کشیدمی سیگار و بود نشسته کاناپه روی سیاوش
 .نیست کمی پول کنی؟ کار چی خوایمی پروژه پول با -

 :گفت و گرفت ارشسیگ از عمیقی پک
 .نکردم فکر بهش دونم،نمی -
 کنیم؟ تاسیس جااین رو شرکت از دیگه یشعبه یه چیه نظرت -

 :گفت جدی کامالً ایچهره با و کرد قفل هم در را دستانش سیاوش
 کنه؟ شاداره کی وقت اون -
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 خب. کنن گذاریسرمایه رکتیش توی جااین و کنن زندگی دبی خوانمی الدن و منصور که شنیدم پیش روز چند -
 .بگیرن عهده به رو مدیریتش تا بدیم هااون به رو سهام درصد چند تونیممی ما

 .بود بهتر کردمی را فکرش آنچه از دختر این. گرفت خود به متفکری یچهره سیاوش
 .هست هم اعتمادی قابل فرد کنم،می صحبت منصور با شدرباره حتماً فردا خوبیه، فکر -

 :گفت و داد تکان یسر
 .بخیر شب -

 :گفت و انداخت آزادش فر موهای به نگاهی سیاوش
 . بخیر هم تو شب -

*** 
 .بودند نشسته صبحانه میز دور همه. بروند گردش به هابچه با همراه بود قرار یازده ساعت صبح

 بریم؟ کجاها حاال خوب: منصور
 .خریدمن سوغاتی کسی برای من خرید، بریم میشه اگه: الدن
 اشخانواده برای ذوق و شوق با الدن. رفتند خرید مرکز سمت به هم با همه صبحانه از بعد و کردند موافقت همه
 .افتاد فروشی عطر به نگاهش. نداشت را کسی شیوا و رادمان جز که هم رها کرد،می خرید

 بخرم؟ عطر رادمان و رایانا برای من نظرت به سیاوش -
 .دارن عالقه شونهردو اتفاقاً آره -
 تا خواست و گفت دارمغازه به را رایانا و رادمان یعالقه مورد هایادکلن اسم سیاوش. رفتند مغازه سمت به هم با

 شیوا برای. داد را جوابش کوچکی لبخند با او که کرد سیاوش از لبی زیر تشکر هاادکلن خرید از بعد. بیاورند برایشان
. رنگی های شلوارک و تاپ مخصوصاً کند، خوشحالش توانستنمی لباس مانند چیز هیچ خرید، لباس دست چند هم

 قدم هم دست در دست منصور و الدن. رفتند دریا به ناهار خوردن از بعد رها، خواست به که بود شش تقریباً ساعت
 بود شده دریا غرقِ که رها به سیاوش. شوند خیره دریا به و بنشینند هاماسه روی دادند ترجیح آنها ولی زدند؛می
 :گفت و کرد نگاه

 داری؟ دوست رو دریا قدراین چرا -
 .دارم خاطره کلی مخانواده با جااین -
 .داری شوندوست خیلی معلوم -
 .اوهوم -
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 کرده چه او با سیاوش که بیاید یادش که بود شده باعث هم باز اشخانواده یدرباره بحث. بود شده گرفته حالش
 .کند عوض را بحث کرد سعی شد حالش متوجه که شسیاو. است

 .بزرگیه موفقیت باالخره بگیرم، شرکت هایبچه برای هم مهمونی یه تهران، برگشتیم خواممی -
 .کن حساب من کمک رو حتماً خوبیه فکر -
 .حتماً -

 :گفت و خندید
 !زدم تعارف یه من حاال -

 :گفت و گرفت خود به متفکری یقیافه سیاوش
 !کنی جمع رو حواست باید داره، نیومد اومد تعارف دیگه نه -

 به و درآورد را هایشکفش شد، بلند جایش از. کند شیطنت کمی آمدنمی بدش. انداخت دریا به نگاهی و خندید
 خاطرات. آوردند هجوم ذهنش به خاطرات و کشید هم در را هایشاخم او دیدن با سیاوش. برداشت قدم دریا سمت

 ...او ادند دست از
 .خوریمی سرما دوباره بیرون، بیا رها -

 .بکشد آب درون به را او کرد سعی و رفت سمتش به رها
 .باش من مراقب بیا هم تو خوب -

 :گفت کالفه و کشید هم در را هایشاخم
 !رها -

 هایشیطنت کمی دلش. ریخت آب رویش شتاب با و کرد ول را او دست رها که شدند دور ساحل از کمی
 . خواستمی را اشکودکی
. رفت سمتش به و کرد مظلوم را چشمانش رها. ریخت آب رویش متقابالً رها بشاش یچهره دیدن با سیاوش
 . کردمی نگاهش تعجب با سیاوش

 پلک حتی و بود شده حرکاتش محو کامالً سیاوش. گذاشت اشسینه روی را دستانش و شد نزدیک او به رها
 شروع و گذاشت دهانش جلوی را دستش رها. شد پرت آب در که داد هولش ناگهان و زد بیثیخ لبخند رها. زدنمی

 انداخت او به نگاهی رها. برد یاد از را خود خشم ایلحظه و شد او زیبای لبخند در غرق سیاوش. کرد خندیدن به
 :گفت اخم با و گرفت را نگاهش سرعت با که
 !بدبختی که نگیرمت کن دعا -
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 شد کشیده پشت از بلوزش دفعه یک. کردمی کم را سرعتش آب ولی کرد؛ دویدن به شروع سریع حرفش شنیدن با
 :گفت سینه به دست و کرد نگاه او به اخم با. شد پرت آب درون و
 مردی؟می کردینمی تالفی -

 :گفت و کرد قفل اشسینه در را دستش او همانند سیاوش
 .قطعا -

 :زد لب و داد ماساژ را دستش کمی
 !گرفت درد دستم نامرد -
 .بگیری جون بخور غذا یکم خب -

 هم همراه. شد پشیمان ایلحظه و انداخت اششده قرمز مچ به نگاهی سیاوش. کرد بلندش و گرفت را دستش آرام
 .افتاد منصور و الدن به شاننگاه که رفتند ساحل سمت به

 اومدید؟ کی شما: سیاوش
 .کردیدیم بازی شما که وقتی از: الدن

 هم خودش سیاوش. خوردند را شانخنده هابچه که کرد اخمی سیاوش. خندیدن به کردند شروع منصور با و
 .کردمی طلب را او همراه شیطنت کمی دلش و کردمی فراموش را سالش و سن دختر این دیدن با. بود متعجب
 .خونه بریم شام برای گفت و زد زنگ شیخ: منصور

 .باشه: سیاوش
 کنار و انداخت او به نگاهی آینه درون از سیاوش. بود درگیر مچش با هم هنوز رها. شدند ماشین سوار هم با

 برای پمادی. شد خارج ماشین از و کرد عذرخواهی دوختند چشم او به تعجب با که هابچه از. کرد توقف ایداروخانه
 .داد دامها راهش به و گرفت جای ماشین در هم باز و کرد خریداری رها مچ

*** 
 و خورد در به ایضربه که کشید هم در را ابروانش درد، از. آمد مچش به فشاری که کرد باز را موهایش کلیپس رها

 در را مچش و نشست تخت روی کنارش. شد نزدیک او به آرام و انداخت اشچهره به نگاهی. شد داخل سیاوش
 آرام و زد دستش روی به کمی و کشید بیرون جیبش از را دپما. بود دوخته چشم او به تعجب با رها. گرفت دست

 هایچشم از شدمی مگر اما نیایند؛ چشم به گلگونش هایگونه تا بود انداخته پایین را سرش رها. داد ماساژش
 :گفت و کرد نگاهی گرفت،می را نگاهش که او به. بماند دور سیاوش تیزبین

 .شد تموم خب -
 .بودن الزم ممنون،... اوم -
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. کرد ترک را اتاق حرفبی و گذاشت هم روی بر آرامش معنای به را هایشچشم و زد معصومش صورت به لبخندی
 :گفت لب زیر و زد داغش هایگونه به دستی رها
 !که نکرد کاری! شدم جنبهبی قدراین چرا وای -

 .کردمی حس را دستش گرمای هم هنوز. انداخت مچش به نگاهی
 *** 
 که کرد تن به را اشراحتی هایلباس. گرفت دوش یک صبحانه خوردن از بعد و شد بیدار یازده ساعت صبح

 .زد زنگ تلفنش
 بله؟ -

 :گفت و گرفت انرژی رها صدای شنیدن با رادمان
 !آشنا امسال دوست پارسال رئیس، خانوم بهبه -

 :گفت و کشید موهایش در وارشانه را دستش رها
 طوره؟چه ریاست میز ئیسی،ر شما که االن واال -
 !داره که هم دریا عالی که هوا بمونی؟ دبی همون تو نداره راه اصالً ها، میگم! که میده حال قدرچه دونینمی -
 .کنیمی دل رو تو موقع اون دیگه، نه -
 .هست حواسم تو، جون به نه -

 :گفت و خندید
 !شده تنگ هامگرفتن قیافه و هامزدن داد برای دلم -
 !دارن آرامش کارمندها قدرچه دونینمی خدا به -
 .الزمه همیشه استرس کم یه نیست، خوب هم زیاد آرامش نداره، اشکال -
 !دکتر خانم صددرصد -
 خوبه؟ رایانا -
 .خوبه هم اون آره -
 داشتی؟ که رو شیوا هوای راستی -
 .کنه کمکش رایانا سپردم کلی بله -
 .کن کمکش خودت گفتم من -
 .نمیاد خوشم دختر این از اصالً من -
 نداری؟ کاری بابا، باشه -
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 .باش خودت مواظب نه، -
 .فعالً -

 سرسری و افتاد راه به آشپزخانه سمت به. بود کاری انجام مشغول کسی هر. رفت پایین یطبقه به ناهار برای
 تکمیل کالباسی رژ یک با را ملیحش آرایش و کرد فر را موهایش. رفت اتاقش به شدن حاضر برای و خورد چیزی

 کشیده سیاوش اتاق سمت به نگاهش. شد خارج اتاق از. کرد تن و رفت بود تخت روی بر که لباسش سمت به. کرد
. کرد او به نگاهی. بود برگرفته در را اتاق کل تلخش عطر. شد اتاقش وارد و زد در کشید، عمیقی نفس. شد

 به نگاهش. آمدمی او به بیشتر خیلی حاال شلوار و کت و بود ادهد باال سمت به حالتخوش خیلی را موهایش
 و رفت اتاق داخل. نشست لبانش روی لبخندی ناخودآگاه و افتاد بود کرده انتخاب برایش که رنگی کالباسی کراوات
 .زد چرخی

 خوبه؟ -
 ترخواستنی مالیم ایشآر آن با مخصوصا. آمدمی صورتش و پوست به شدیداً لباس آن زد، او به لبخندی سیاوش

 .بود شده
 !عالیه -

 و گرفت او از را کراوات. رفت سمتش به استرس با. شد جویا آن از را حقیقت و انداخت چشمانش عمق به نگاهی
 قلبش تبش و دادمی نوازش را سردش پوست داغش هاینفس. ایستاد پایش انگشتان نوک روی. شد نزدیک او به
 روی بر زیبایی به که فری موهای. بود دوخته چشم بلندش هایمژه به باال از تنها سیاوش. کردمی نامنظم را

 ...شاید یا بردمی عاشقانه سفری به خود با را ایبیننده هر دل و بود هایششانه
 :کرد زمزمه و انداخت اشکرده آرایش چشمان به دقیقی نگاه سیاوش. گرفت فاصله و زد گره را کروات

 .ممنون -
 .برد فرو هم در را سردش دستان و گرفت او از خجالت با را نگاهش

 .خواهش -
 شد خارج اتاق از خروش با. شد خارج اتاق از سرعت با و انداخت کراوات به نگاهی. بود یافته افزایش بدنش حرارت

 پرسیوالاح. بود ناهماهنگ اشتیره پوست با کمی که بود تنش سفیدی یدکلته لباس. افتاد الدن به نگاهش که
 .آمد سمتشان به مهتاب. بودند آمده هامهمان از تعدادی. رفتند سالن به منصور آمدن با و کردند

 .عزیزم سالم: رها
 .سالم: مهتاب
 جون؟مهتاب خوبی: الدن
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 خوبی؟ تو عزیزم، مرسی: مهتاب
 "!داره مشکل من با فقط این کنم فکر" گفت خود با و کرد نگاهش تعجب با

 :گفت و گرفت را بمهتا کمر شیخ
 !شدی زیبا خیلی رها اوه -

 :گفت و زد ایزده خجالت لبخند
 .ممنون -

 آمده هامهمان بیشتر دیگر. کرد شیخ با پرسیاحوال به شروع و کرد شانهمه به نگاهی. آمد پایین هاپله از سیاوش
 و کردندمی نگاهشان تحسین با نهایشابعضی. کردمی معرفی هامهمان یهمه به را سیاوش و رها شیخ، و بودند

 سمت به شیخ، دست از شدن خالص و ساعت یک از بعد. کردندمی استقبال هم ها آن که دادندمی کار پیشنهاد
 که افتاد سیاوش و مهتاب به نگاهش که کشید سر الجرعه و ریخت لیوانی داخل میوه آب کمی. رفت آشپزخانه

 رقـــص آخر. است کرده بغض و آیدنمی باال نفسش کرد احساس چرا دانستنمی. رقصیدندمی هم دست در دست
 که سیاوش. شد خیره هاآن به و کشید موهایش در دستی کالفه بود؟ شده ناراحت چرا داشت؟ او به ربطی چه هاآن

 با را خودش سر کرد سعی و دزدید را نگاهش سریع. کرد غافلگیرش نگاهی با بود، کرده احساس را نگاهی سنگینی
 دوست کهاین با. دارد کارش که کرد اشاره سیاوش دقیقه چند از بعد. کند گرم دبی در شرکتی مدیران از یکی

 و رفت سمتش به خواهی عذر یک با. بگوید خواهدمی چه که بداند بود شده کنجکاو ولی ندهد؛ محلش داشت
 :گفت

 شده؟ چیزی -
 .برد رقـــص پیست به را او و کشید را دستش حرف بدون سیاوش

 کنی؟می کارچی سیاوش -
 :گفت و گذاشت کمرش پشت را دستانش از یکی

 بده؟ برقصم، باهات خواممی -
 انگشت لبخند با سیاوش. نینداخت چشمانش به هم نگاهی حتی و انداخت پایین را سرش. بود دلخور او از هم هنوز
 .ردک هدایتش باال سمت به و گذاشت او یچانه زیر را اشاشاره

 ناراحته؟ چیزی از کوچولو خانم -
 ناز یحوصله کشید، هم در را هایشاخم کمی. شد رها سیاوش انگشت که برگرداند مخالف جهت به را سرش

 .نداشت را کشیدن
 .بشینیم هست امکانش اگه -
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 درهمش و مغرور یچهره به نگاهی رها. نشست هامبل از یکی روی بر و کرد رها را دستش حرف این با سیاوش
 .کند عوض را بحث کرد سعی و گرفت جای کنارش. دانستمی خوب را این و بود کرده رویزیاده. انداخت

 گرفتی؟ رو هابلیت -
 :گفت کند نگاهش کهآن بدون سیاوش

 .شش ساعت فردا برای آره -
 .خونه برای کنم می شماریلحظه خوبه، -

 :گفت اشانگلیسی غلیظ یلهجه با و گرفت سمتش به را تشدس. زد زانو پایش جلوی و شد نزدیک او به پسری
 میدی؟ بهم رو رقـــص دور یه افتخار -

 این با. نیست مشکلی پس رقصید؛ مهتاب با هم خودش او. بود کرده اخم که انداخت سیاوش به نگاهی ناخودآگاه
 و رفتند رقـــص پیست به مه همراه. گذاشت ساله 28 ،27 مرد آن دست در را دستش و شد بلند جایش از فکر

 روی که دستش. دادمی انتقال وجودش به را بدی احساس و کردمی اذیتش مرد نگاه. کردند رقصیدن به شروع
 بـ. غـ.ل در و شد کشیده پشت از دستش که بود افتاده کردن غلط به. کردمی بد را حالش کرد،می حرکت کمرش

 به و کشید را دستش سیاوش. گرفت آرامش کمی سیاوش عصبی چشمان دیدن با و کرد نگاهش. افتاد شخصی
 .برد بودند نشسته که جایی همان سمت

 :گفت و کرد نگاهش آرام
 ...میگم -

 .شد خفه گلویش در سیاوش عصبی صدای با حرفش یادامه
 !رها شو خفه -
 . کرد نگاهش تعجب با

 :گفت و کشید موهایش داخل دستی سیاوش
 نه؟ بدی حرصم داری دوست -
 .نه...نـ -

 :گفت و سایید دیگریک روی را هایشدندان
 !خدا به ایبچه خیلی -

 از سیاوش. کرد دعوت شام صرف به را همه و آمد سالن به کاریخدمت. نشست سکوت در ایگوشه و کرد اخمی
 :گفت بکند او به نگاهی کهاین بدون و شد بلند جایش

 .شام بریم پاشو -
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 :گفت و برگردانند را رویش
 .خورمنمی -

 :گفت تفاوتبی سیاوش ولی بکشد؛ را نازش او تا بود منتظر
 !راحتی جور هر -

 "!نکرد تعارف یه هم این گفتم چیزی یه من حاال" گفت خودش با. رفتمی میز سمت به که کرد او به نگاهی
 مورد غذاهای از بیبشقا با همراه ایبچه دختر دقیقه چند از بعد که گرفت ضرب زمین روی پایش با حرص با

 :گفت انگلیسی به. گرفت سمتش به را بشقاب و آمد سمتش به اشعالقه
 چیه؟ این -

 :گفت زیبایی و کودکانه صدای با و کرد سالن یگوشه به ایاشاره
 .دادن آقا اون رو این -

 لبخندی. بود تصحب حال در منصور با که رسید سیاوش به و انداخت کردمی اشاره دخترک که قسمتی به نگاهی
. شدنمی متوجه اصالً را دلیلش و بود خوشحال سیاوش توجه از. کرد تشکر او از و بـ.وسـ.یـ.د را دخترک گونه زد،

 افتاد سیاوش به نگاهش و خورد را غذایش بیشتر نصف اشتها با. بود نخورده هم ناهار بود، شده گیج خیلی امشب
 .نشست کنارش. آمدمی سمتش به که

 :گفت سیاوش که داد قورت صدا با را دهانش بزاق
 !نبود تگشنه خوبه -

 :گفت و زد بزرگی لبخند
 .کنم رد رو کوچولو دختر اون دست زشته دیدم آخه... آ -

 :گفت و داد تکان را سرش
 .همینه دلیلش قطعاً -

 :گفت و زد لبخندی
 !آره...آ -
 به. داد ماساژشان و آورد در پایش از را شهایکفش. رفت اتاقش سمت به و کشید ایخمیازه هامهمان رفتن با

 .کنند بیدارش صبحانه برای صبح یکله هم باز نداشت حوصله. کند قفلش تا رفت در سمت
 و شد بلند جایش از سریع. زدمی ضربه در به قدرت تمام با شخصی گویی کرد، باز را چشمانش در صدای با صبح

 . شد روبهرو سیاوش عصبی یچهره با که کرد باز را در
 :گفت که کرد نگاهش تعجب با
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 کنی؟نمی باز رو در چرا -
 .بودم خواب خب -

 .است شده او نگران قدرآن چرا دانستنمی. کشید موهایش داخل دستی سیاوش
 .داریم پرواز دیگه ساعت سه ما ظهره، بعداز یسه ساعت -

 او از تا برگشت سمتش به داد،می نشان را سه که ساعتی دیدن با. کرد نگاه اتاق دیواری ساعت به تعجب با رها
 شد خارج اتاق از. زد صورتش و دست به آبی و انداخت باال ایشانه. شد مواجه او خالی جای با که کند عذرخواهی

 .دید را منصور هاپله روی بر که برسد کارهایش به و بخورد مختصری ناهار تا
 !خواب ساعت -
 !ابیدمخو قدراین چرا دونمنمی -
 !کردی سپید رو رو کواال ماشاءاهلل -

 :داد ادامه که رفت او به ایغرهچشم
 .افتاده برات اتفاقی کردمی فکر بود، نگرانت خیلی سیاوش -

 "!نگرانی و سیاوش هه،" گفت لب زیر و زد پوزخندی
 هم طورهمین. کند جمع را چمدانش تا رفت باال طبقه به. خورد سرسری را ناهارش و رفت آشپزخانه سمت به

 اتاق از و نه یا است کرده جمع را چیز همه ببیند تا انداخت اتاق به آخری نگاه نیم، و چهار ساعت. بود شده دیرشان
 مهتاب و شیخ از فرودگاه به رسیدنشان با. کنند شانهمراهی فرودگاه تا هم مهتاب و شیخ بود شده قرار. شد خارج

 را چشمانش و داد تکیه صندلی به را سرش سیاوش. گرفت جای سیاوش کنار. شدند هواپیما سوار و کردند خدافظی
 :گفت و کرد ریششته به نگاهی. بست

 .نیست خودم دست سنگینه، خوابم من خب قهری؟ االن -
 :گفت کند باز را چشمانش که آن بدون

 .ندارم حوصله فقط نیستم قهر -
 نزنم؟ حرف کهاین یعنی این -
 .دونمنمی -
 و ساعت یک از بعد. کرد گرم آن با را خودش سر و برداشت جلویی صندلی پشت از ایمجله. شد ناراحت حرفش از

 اصلی سالن به رسیدنشان با. گرفتند تحویل را هاچمدان و شدند خارج هواپیما از هابچه با. رسیدند باالخره اندی
 خودش شتاب با شیوا که رفت سمتشان به. بود شده تنگ خیلی برایشان دلش. افتاد رادمان و رایانا شیوا، به نگاهش

 .داد جا شآغـ. و.ش در را
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 !بود شده تنگ برات دلم قدرچه دونینمی: شیوا
 .کرد حلقه دورش را دستانش و کرد رها را چمدانش یدسته

 .عزیزم طورهمین هم من -
 :گفت و کرد نگاه شیوا به اخم با بودند، داده او به را جهان گویی رها دیدن با که رادمان

 !ببینیمش هم ما کن، ول رو ما رئیس این -
 :گفت و رفت او به ایغرهچشم شیوا

 .شاءاهللان شه کور حسودها چشم -
 :گفت رادمان به رو زد لبخندی

 .نکن اذیت رو من دوست این قدراین -
 .بخیر رسیدن خوبی؟! باشم داشته کار باهاش من اگه خدا به: رادمان

 خوبی؟ تو ممنون، -
 .شدم بهتر دیدم رو رئیسم -

 تلخ یقهوه فنجان یک و خانه فقط دلش. بود خسته خیلی. کرد پرسیاحوال رایانا با و زد مهربانش لحن به لبخندی
 .شد خانه راهی شیوا همراه سیاوش به توجه بدون و کرد خداحافظی همه از. خواستمی

 خبر؟ چه: شیوا
 ...بابا هیچی -
 .داد جواب و کرد رها نصفه را حرفش اش،گوشی زنگ با
 بله؟ -

 خوبی؟ سالم: فرهاد
 خوبی؟ تو ممنون سالم -
 .رسیدی شنیدم. آره -
 .میشه ایدقیقه چند یه آره -
 رفت؟ پیش خوب چیز همه -
 .باشم رفته پیش خوب کنم فکر آره -

 :داد ادامه فرهاد و انداخت شیوا به نگاهی چشمی زیر
 .میدم خبر بهت حتماً اوردم دست هب اطالعاتی اگه خوبه، -
 .ممنون باشه، -
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 .فعالً -
 نگفت چیزی است، خسته بود فهمیده گویی که هم شیوا. داد تکیه ماشین صندلی به را سرش و کرد قطع را گوشی

 :گفت شیوا به رو و درآورده صندوق از را چمدانش خانه به رسیدن با. شد خیره جلویش به و
 باال؟ نمیای -

 :گفت و گرداند صورتش در را هربانشم لبخند
 .دیگه روز یه شاءاهللان کن، استراحت برو ای،خسته هم تو نه -

 :گفت و کرد بلند را چمدان یدسته
 .کشیدی زحمت خیلی نکنه، درد دستت باشه، -
 .فعالً خواهش، -

 داخل و کرد باز را واحدش در. فشرد را ده یدکمه و شد آسانسور سوار. رفت خانه سمت به و داد تکان برایش سری
 تریدقیق نگاه و کرد روشن را هاچراغ. داشت تازگی برایش انگار چیز همه. کردمی نگاه جا همه به لـ. ذ.ت با. شد
 به و کرد رها زمین روی را کیفش و چمدان بالکن به نگاه با. زد لبخندی. بود شده کثیف حسابی. انداخت خانه به

 .کرد پرواز آرالیایش سمت
 روی به دستی و رفت سمتش به. خورد گره هم در هایشاخم ناخودآگاه و انداخت رنگش زرد هایبرگ به گاهین

 به هابرگ از آب قطرات. ریخت خشکش هایبرگ روی آرامی به و کرد آب از پر را پاشآب. کشید هایشبرگ
 ایگوشه را چمدان. رفت اتاقش سمت به و زد لبخندی. بود کرده ایجاد را زیبایی تصویر و کردمی چکه خاک روی

 با را تنش یحوله. کند سرحالش توانستمی گرم آب دوش یک االن. کرد حرکت حمام سمت به و گذاشت اتاق از
 ذهنش. ریخت محبوبش فنجان داخل و کرد درست ایقهوه شد، آشپزخانه وارد و کرد عوض راحتش خواب لباس
 وتابش،پرتب گاه و سرد گاه هاینگاه. شود گیج بود شده باعث سیاوش و خودش عجیب رفتارهای. بود درگیر خیلی

 لب زیر و کشید موهایش داخل دستی. کند کشف را هدفش توانستنمی رفتارش از. بود کرده خود مجذوب را او
 خدا؟ کنم کارچی: کرد زمزمه
 کرد،می فکر چهآن برعکس. کردمی مرور را شانکوتاه خاطرات و پیچیدمی گوشش در لحظه هر او بم صدای
 دروغ توانستنمی دیگر که خود به. نشستمی دل به اخالقیاتش بلکه بگوید توانستمی و نبود خودخواه نبود، مغرور
 خیلی ذهنش. کرد نوشیدن به شروع داغ داغِ. گرفت دستانش بین را فنجانش. کند تکذیب را دلش حرف و بگوید
 امروز کهاین با. گذاشت آشپزخانه در را خالی فنجان. باشد نداشته چیزی روی یتمرکز بود شده باعث و بود آشفته
 برای را ساعتش که آن از بعد و رفت تختش سمت به شام خوردن بدون. بود خسته هم باز ولی بود؛ خوابیده خیلی
 .خوابید کرد، کوک هفت
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. خورد چای همراه شکالت یکم و شست را صورتش. کرد باز را چشمانش اش،گوشی هشدار زنگ صدای با
 از. گفتندمی آمدخوش همه شرکت به رسیدنش با. افتاد راه به شرکت سمت به و پوشید را اشرسمی هایلباس
 در که هاییپروژه و قراردادها یکلیه تا خواست رادمان از و برداشت را تلفن. شد اتاق وارد و کرد تشکر شانهمه
 روی را هاآن. شد اتاق وارد برگه زیادی تعداد با رادمان دقیقه، ده از بعد. بیاورد برایش را اندداده انجام وقت چند این
 :گفت و گذاشت میز
 نیست؟ امری رئیس، خانم بفرمایید -
 .کنید کم رو شرّتون تونیدمی خیر -

 . شد خارج در از خندیدمی که طورهمان رادمان
 جایش از ناهار برای یک ساعت. بود رفته پیش عالی چیز همه. دکر نگاه غیابش زمان در شرکت عملکرد به دقت با

 اشصندلی روی و رفت داشت قرار سیاوش کنار که جایگاهش به. کرد تند قدم غذاخوری سالن سمت به و شد بلند
 :بیاورد در دلش از و کند باز او با را صحبت سر کرد سعی بود، نادم دیشبش کار از که سیاوش. نشست

 رئیس؟ مخان احوال -
 .تشکر -
 .متاسفم کردم ناراحتت اگه نبود، خوب حالم هواپیما توی دیروز -
 :گفت ولی نکند؛ او به توجهی و ندهد را جوابش خواستمی دلش که این با
 .نیست مهم -

 :گفت و زد لبخندی
 ...بودم زده حرف باهات که مهمونی یدرباره -
 خب؟ -

 :گفت دادمی قورت را غذایش که طورهمان
 چیه؟ هفته همین آخر یدرباره نظرت -

 .دیگر روز دو یعنی بود، شنبهسه امروز. کرد فکر کمی
 .خوبه -
 کنم؟ اعالم پس -
 .آره -

 .کردند نگاهش همه که زد میز روی لیوانش با کمی
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 به ریم،بیا دستبه زیادی سود و برسیم بزرگی موفقیت به دبی تو تونستیم ما که هستید جریان در تونهمه خب -
 یه بزرگ، موفقیت این برای ما همچنین و میشه داده اضافه حقوق برج یه کارمندها یهمه به ماه این در دلیل این

 .میدیم قرار اختیارتون در رو هاکارت فردا تا شاءاهللان که دادیم ترتیب مهمونی
 . کردندمی تشکر لبخندی با همراه فقط هم هاآن. کردند تبریک و تشکر به شروع همه
 روی جاهمان نشود، جمع به احترامیبی که این برای ولی کشید؛ دست خوردن از شد، تمام که غذایش نصف رها

 :گفت بود نشسته راستش سمت که رادمان. نشست اشصندلی
 !بشی محو کالً دیگه وقت چند تا ترسممی شدی، نخ شبیه. بخور هم رو شبقیه رئیس، نذار کالس -

 .شد جمع هم در صورتش که گرفت رادمان ازویب از نیشگونی
 کردی؟ چک رو قراردادها: رادمان

 .بود عالی و نقص بدون چیز همه آره -
 :گفت و کرد اشاره خودش به رادمان

 !منمونه کاری هر توی دیگه، کنم کار چی -
 بیارن؟ دیگه تا چند بگم! کنهمی باز خودش برای پپسی چه اوه -
 .میدم اطالع بود نیاز ممنون، نه -
 !پررو -

 و شد بلند جایش از. بود خورده را غذایش هم سیاوش. بود شده تمام غذایشان تقریباً که انداخت کارمندها به نگاهی
 . کند رسیدگی کارها به تا رفت اتاقش به
 ارکینگپ سمت به و داد جا کشو در را هابرگه. بود خسته خیلی. کشید چشمانش به دستی کارهایش، شدن تمام با

 .شدنمی روشن ماشین زد، می استارت چه هر ولی گذاشت؛ کنارش صندلی روی را کیفش و شد ماشین سوار. رفت
  شده؟ چی -
 .بود رادمان برگشت، صدا سمت به
 !نمیشه روشن -
 .شو بلند -
 پیاده ماشین زا رادمان. نشد روشن هم باز ولی کند؛ روشنش کرد سعی. نشست او جای رادمان و شد پیاده ماشین از

 :گفت و شد
 .برسونمت من بیا نمیارم، در سر ماشین از زیاد من راستش -
 .بگیره آژانس برام مهدیس میگم شم،نمی مزاحم ممنون نه -
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 باشد؟ مزاحم توانستمی مگر. زد او به لبخندی رادمان
 .کنم جبران بذار حاال رسوندی، رو من بار یه تو! خوب دختر چیه آژانس -
 :گفت و برگشت سمتش به. شدند خارج پارکینگ از. شد ماشینش سوار ندلبخ با
 بود؟ جوریچه سفر -
 باشه؟ جوریچه باید کاری سفر -
 !نبوده کار که هم شهمه-

 :گفت و زد شیطانش لحن به لبخندی
 .نبود بد -
 دلتنگش. بشنود را شصدای تا کند صحبت او با بیشتر داشت دوست آمد،نمی خوشش رها ایکلمه یک هایجواب از

 :گفت و زد دریا به را دلش ولی ترسید؛ می کمی پیشنهادش بیان از. نداشت قرار و آرام دلش و بود
 بیرون؟ بریم شام -

 .شود دور آرامش این از زود نداشت دوس داشت، خاصی آرامش پیشش. کرد نگاهش
 .باشه -

 :گفت و زد بزرگی لبخند رادمان
 !وپت شام یه سوی به پیش پس -

 رها. کردن همراهی خواننده با کرد شروع و گذاشت شاد آهنگ یک. برد پخش سمت به را دستش رادمان و خندید
 را هوایش و حال که نشاط با و شاد پسری. بود خوب چیز همه او با. بود لبانش روی بر بزرگی لبخند مدت تمام در

 پیاده و داشت نگه رستورانی کنار ساعت نیم از بعد باالخره .بردمی خاطر از او با را چیز همه و دادمی تغییر شدیداً
 ولی کرد؛ منو به نگاهی رها. رفتند سمت آن به هم با و کرد اشاره اینفره دو میز به رادمان ورودشان با. شدند
 .نبود بلد هم را شانتلفظ حتی او و داشتند خاصی هایاسم. فهمیدنمی کلماتش از چیزهیچ

 خوری؟می چی -
 .کردمی اشمسخره عمر آخر تا کردمی تلفظ اشتباه هم کلمه یک حتی اگر. باشد سردخون کرد سعی

 .باشه سبک فقط نداره، فرقی برام بخوری تو چی هر -
 :گفت و زد شیطونی لبخند دانست،می را او مشکل که رادمان

 .کن انتخاب شما مهمونی شما بابا نه -
 !نداریم وت و من کنه،می فرقی چه... چـ -
 .کنی انتخاب باید شما رئیسی شما دیگه نه -
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 :گفت حرص با آخر در و انداخت منو به ایدوباره نگاه. داد فشار هم روی را هایشدندان
 .ندارم آشنایی جااین غذاهای با من -

 :گفت و کرد خندیدن به شروع رادمان
 !نوشته چی جااین دونمنمی بگو خب! هستی کی دیگه تو بابا -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم
 !بخند تعمه به برو کوفت -
 فهمید غذا آوردن با آخر در ولی بود؛ نفهمیده را تلفظش هم هنوز که داد سفارش را غذایی رادمان گارسون، آمدن با

 کرد باز ایشبر را ماشین در رادمان. شدند خارج رستوران از هم با غذا خوردن از بعد. است بوده معمولی پیتزای یک
 :گفت و شد پیاده ماشین از. رسیدند خانه به ساعت نیم از بعد باالخره. گرفت جای آن در لبخند با و
 .ممنون بود، خوبی شب -
 .طورهمین هم من برای -

 . شد دور ماشین از و زد او به لبخندی. داشت خاصی برق اشطوسی چشمان. شد رهایش چشمان به خیره
. پوشید راحتی لباس. رفت اتاقش به و کشید آهی. کرد اشآشفته آورشعذاب سکوت هم باز واحدش به رسیدن با

 و کرد باز را بالکن در. شود عوض حالش کمی شاید تا رفت بالکن به و خورد مسکنی. کردمی درد نهایتبی سرش
 بود وقت خیلی .افتاد سیگارش یجعبه به نگاهش. نشست بود، گذاشته بالکن در که استراحتش صندلی روی

 فندکی با و گذاشت لبش یگوشه کشید، بیرون داخلش از سیگاری. کند آرامش توانستمی االن ولی بود؛ نکشیده
 و خندیدمی بلند صدای با دختر. زدمی قدم مادرش و پدر همراه ایدختربچه کرد، خیابان به نگاهی. کرد روشنش

 قدرچه. کند دود سیگار همراه هم را دردهایش داشت دوست. زد سیگارش به محکمی پک. کردمی نوازشش پدرش
 طرف از محبت ایذره محتاج قدر چه... بود شدن داشته دوست محتاج قدرچه... باشد دختر آن جای داشت دوست

  کس؟ چه امید به کرد؟می زندگی کسی چه برای... بود اطرافیانش
 کشویی در رفت، اتاق سمت به. شد خارج بالکن از و کرد خاموش جاسیگاری در را سیگار. بود شده بدتر سردردش

 دیگر دکترش که بود وقت خیلی. آورد بیرون داخلش از بخشیآرام قرص و کرد باز را داشت قرار تخت کنار در که
 روی. خورد آب همراه و آورد در را قرصی. داشت نیاز آنها به خیلی االن ولی داد؛نمی را هاقرص این خوردن یاجازه
 . بخوابد فقط و نکند فکر چیزی به کرد سعی و شد جمع خود در جنین همانند تخت

 صدای با یازده ساعت. بودند کرده تعطیل کامل طور به را شرکت مهمانی، خاطر به امروز. بود دلگیری یشنبهپنج
 .ادد جواب شماره به نگاه بدون و برداشت بالشتش کنار از را گوشی کرد، باز را چشمانش تلفن

 بله؟ -
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 :گفت و کشید موهایش داخل کالفه را دستش سیاوش
 خوبی؟ رها، سالم -
 شده؟ چیزی ممنون، -

 :گفت زدمی قدم عصبی که طورهمان
. سرم ریخته کار کلی هم خونه بیمارستانم، من االن شده بد حالش دوستم راستش شدم؛ مزاحم ببخشید آره -

 مثل و عمل اتاق بردنش تازه. برم تونمنمی اصالً من کنی؟ نظارت گرهاکار کار روی و مخونه بری االن تونیمی
 .طوالنیه عملش کهاین

 :گفت و نشست تخت روی. مالید را چشمانش دستش با کمی
 .افتممی راه دیگه ساعت یه نداره، اشکال باشه -
 .کنیمی لطف خیلی ممنون، -
 نداری؟ کاری کنم،می خواهش -
 .فعالً نه -

 امروز دور که قرمزی خط و میز روی تقویم به نگاهی. شد شدیدش دردکمر و درددل متوجه که کرد طعق را گوشی
 بود؟ وقتش االن آخه: گفت و کشید آهی. کرد اخمی. کرد بود کشیده

 را اشحوله و گرفت ساعته نیم دوش یک. خورد و کرد درست خود برای غلیظ نبات چایی یک و شد آشپزخانه وارد
 ساک داخل و کرد خارج کمد از را بپوشد امشب برای خواستمی که رنگی ایسرمه شلوار و کت. یدپیچ دورش

 را اشمشکی شال و بست کش با را خیسش موهای کرد، تن به سفیدی مانتوی همراه مشکی شلوار. گذاشت
 رادمان دیروز. شد ماشین سوار. زد بیرون خانه از و برداشت آرایشش میز روی از را ماشین سوییچ. داد قرار رویشان

 از بعد. بود لواسان در اشخانه. کرد بود فرستاده برایش سیاوش که آدرسی به نگاهی. بود آورده برایش شرکت از
 و برداشت صندوق از را ساکش. برد داخل را ماشین و کرد باز برایش را حیاط در نگهبان. رسید باالخره ساعت یک

 به نگاهش. کردمی وسوسه را آدم داخلش تمیز آب و داشت قرار چپ سمت در استخری. انداخت حیاط به نگاهی
 کارگرها یهمه. شد عمارت وارد و زد لبخندی. بود شده کاشته باغچه داخل چپ، سمت در که افتاد رزی هایگل
 رنگ به هاییمبل. داشت را خودش خاص زیبایی بیرونش، مانند هم خانه داخل. بودند وجوشجنب حال در
 کار یدهنده نشان داشت هاپرده با که قشنگی رنگی تضاد و بود شده چیده زیبایی طرز به سالن در که ایرمهس

 را مانتواش. کرد باز را اتاق در. کرد اشراهنمایی مهمان اتاق به و آمد سمتش به خدمتکاری. بود عالی دیزاینر یک
 زیر که مشکی لباس به انداخت نگاهی آرایش میز یآینه در. گذاشت داشت قرار اتاق وسط در که تختی روی

 دوباره کمرش درد با که بردارد داخلش از اشگوشی تا شد خم کیفش سمت به. بود مناسب. بود کرده تن مانتواش
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. رفت پایین یطبقه به موبایل، برداشتن از بعد و کرد مکث کمی. کشید کمرش به دستی. بازگشت اول حالت به
 در که هاییمبل کارگرها کمک با. باشد نقص بدون چیز همه داشت دوست حال این با ولی د؛نبو خوب زیاد حالش
. زد سری هم آشپزخانه به. بود کم سالن در موجود هایمبل تعداد چون بردند؛ سالن به هم با را داشت قرار نشیمن

 به نگاهی. بودند کردنش آماده حال در که بود دسر مدل چند فقط و بودند داده سفارش بیرون از را غذا کهاین مثل
 پله به ولی شود؛ آماده تا رفت هاپله سمت به. بود شده تمام تقریباً کارها. دادمی نشان را پنج که کرد ساعتش

 به. شد افتادنش مانع و شد حلقه کمرش دور دستی که بیفتد بود نزدیک و رفت سیاهی چشمانش رسید که چهارم
 .شد روروبه سیاوش یخسته یهرهچ با که برگشت شخص آن سمت

 دختر؟ کجاست حواست -
 :گفت و انداخت اشخسته یچهره به نگاهی. کند حفظ را تعادلش کرد سعی و کشید چشمانش به دستی

 .ندشت من جز رو کسی هم ایران. بود بد خیلی دوستم حال م،شرمنده واقعاً نه؟ شدی خسته خیلی -
 .دادم انجام رو موظیفه حرفیه، چه این نه -

 :گفت و زد ایخسته لبخند
 !ایستاده قیافه و ریخت این با جااین شونرئیس و میان هامهمون االن که شو حاضر برو -

 :گفت نگرانی با سیاوش که زد رنگیکم لبخند
 !پریده خیلی رنگت خوبه؟ حالت مطمئنی -
 .شم حاضر میرم. خوبم نیست چیزی آره -

 کیفش داخل از را آرایشش لوازم. کرد فر بود آورده که بابلیسی با را موهایش. شد اتاق وارد و رفت باال هاپله از آرام
 به بار سه دو را ریملش. کرد سیاه را چشمانش داخل مداد با و زد کرم کمی. گذاشت آرایش میز روی و آورد بیرون

 خارج رنگش خاکستری کاور از را لباس. رفت لباسش سمت به و زد لبانش به را هلویی رژ آخر در. کشید هایشمژه
 .کرد تن به و کرد

 و شد باز در که نشست تخت روی آرام. شد لبخندش رویپیش از مانع درددل که زد آینه درون خودش به لبخندی
 .شد نمایان سیاوش جذاب یچهره

 خوبه؟ حالت رها -
 :گفت و داد فشار هم روی را چشمانش

 .نیست چیزی آره -
 :گفت و کرد اخمی

 پریده؟ رنگت جوریاین و نیست چیزیت -
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 .نیست خوب حالم کم یه نیست، چیزی نه -
 . شد خارج اتاق از و کرد نگاهش عمیق ایلحظه
 بعد دقیقه چند. نداشت ایفایده ولی شود؛ کم دردش از شاید تا داد فشار کمی و کشید شکمش روی به دستی

 :گفت و داد دستش به قرصی همراه را لیوان. نشست تخت روی کنارش و شد اتاق وارد لیوانی همراه سیاوش
 .مسکنه -

 را لیوان. کندمی نگاهش خیره دید که برگشت سمتش به. گذاشت دهانش داخل و گرفت او از آب همراه را قرص
 :گفت و گذاشت میز روی

 .ممنون -
 :گفت و کرد نگاه فنرش همانند موهای به مهربانی با
 !شدی خوشگل -

 .کرد تشکر و زد جانیمک لبخند
 اومدن؟ هامهمون -
 :گفت و شد بلند تخت روی از -
 .کن استراحت و باال بمون نیست خوب حالت اگه اما آره؛ -

 بود زده خاکستری رنگ به هم براقی کروات مشکی، بلوز همراه به مشکی شلوار و کت. کرد تیپش به نگاهی تازه
 از. زد او به لبخندی. بود داده باال سمت به که افتاد موهایش به اهشنگ. کردمی برابر چندین را اشقشنگی که

 :گفت و شد بلند تخت روی
 .بریم خوبه حالم نه -

 . شدند خارج اتاق از هم با و زد داشتنیدوست لبخندی
 به هک گفتند آمدخوش و رفتند هامهمان تکتک سمت به سیاوش با. بود شده پر حاال قبل دقیقه چند خالیِ سالنِ

 .بود شده دیدنی و زیبا غلیظ نسبتاً آرایش آن در که شد رهایش یخیره رادمان. رسیدند رادمان
 !خودم عزیز رئیس دو بر سالم -

 :گفت و زد او به لبخندی رها
 .بریز نمک کم -
 !اخالقمه عزیزم، نیست خودم دست -

 .برد رقـــص ستپی به و کشید را دستش که بدهد را جوابش خواست و زد او به لبخندی
 :گفت و کشید هم در را هایشاخم
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 !نیست خوب حالم من کنم،می خواهش رادمان وای -
 :گفت شیطنت با رها، ناراحت لحن به توجه بدون رادمان

 .رئیس خانم نکن ناز -
 حوصلهبی. داشت درد مسکن وجود با هم هنوز. داد قرار او کمر پشت را دستش دو هر پیست، به رسیدنشان با

 را سرش. کردمی نگاه چشمانش به خیره فقط هم باز رادمان. شد همراه او با و داد قرار رادان یشانه روی را دستش
 .داد قرار گوشش کنار و کرد خم

 !شدی خوشگل -
 :گفت حوصلهبی و کرد چشمانش به نگاهی

 .ممنون -
 و مهربانی از پر برعکس شود، اذیت که دنبو طوری نگاهش حالت. شد خیره او به هم باز و برد عقب کمی را سرش
 کنار و رفتند مبلی سمت به هم با آهنگ شدن تمام از بعد. بود شده دریغ رها از سال هشت که چیزی بود؛ محبت

 نزدیک او به پرتقال آب لیوان با خدمتکاری که انداخت دیگری روی عادت رسم به را پاهایش از یکی. نشستند هم
 :گفت و گرفت سمتش به را لیوان. شد
 .کنید میل حتماً کردن سفارش آقا خانم، ببخشید -

 موج صدایش در کامالً که حرصی با و برگشت سمتش به رادمان. نوشید را پرتقالش آب از کمی و کرد تشکری
 :گفت زدمی
 !هست هم فکرت به چه -
 صحبت به شروع سیاوش و شد قطع موزیک صدای بعد دقیقه چند. نگفت چیزی ولی برگشت؛ سمتش به تعجب با

 :کرد
 سود به دبی تو شده انجام یپروژه قطعاً. کردید شرکت مهمونی تو و پذیرفتید رو من دعوت که خوشحالم خیلی -

 کارمندها تمامی به اضافه حقوق برج یه بزرگ، موفقیت این دلیل به که کنممی تکرار هم باز من و بوده ما یهمه
 .میشه داده
 :گفت و کرد نازک چشمی پشت رها
 !بخشهمی خلیفه یکیسه از -
 .برگشت سمتش به رادمان یخنده بلندِ صدای با
 !کردی سود میلیون صدشیش حداقل پروژه این تو خسیسی، تو قدرچه دختر وای -

 :گفت و کشید هم در جالبی طرز به را هایشاخم
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 !مردک ای خاموش -
 :گفت و داد نشان پاچهدست را خودش رادمان

 .طلبممی پوزش! من بانوی بله هآ -
 .بزند تو به شالق ضربه ده گفت خواهم جالد به شود تکرار دگر بار اگر -

 :گفت و خندید
 .کنیممی صحبت هم با جالد یدرباره بعداً. بریم داره امکان اگه امهگشنه من االن فقط من، بانوی بله -
 .گذرممی ازت امهگشنه هم من چون فقط -

 :گفت و بـ.وسـ.یـ.د نمایشی حالت به را دستش
 !داشتید لطف من به همیشه شما -

 کمی همراه به جوجه تکه چند. رفتند داشت قرار سالن راست سمت در که بزرگی میز سمت به هم با و زد لبخندی
. کردند حرکت بودند نشسته که جایی سمت به رادمان همراه و گذاشت بشقاب در خودش برای ماکارونی ساالد

 به نگاهی. نشست رها کناری مبل روی و شد نزدیک آنها به سیاوش که گذاشت دهانش داخل را جوجه زا ایتکه
 قرمز یژله جایش به و ریخت خودش بشقاب داخل را ماکارونی ساالد برداشت، را بشقابش اخم با و کرد غذایش

 .گذاشت رها بشقاب در را داشت قرار خودش بشقاب در که رنگی
 :گفت که کرد شنگاه تعجب با رها
 .بشی بدتر ممکنه نیست، خوب درددل برای ماکارونی ساالد -

 هایتوجه. کردمی نگاه هاآن رفتار به زیرکی با رادمان. گذاشت دهانش داخل را جوجه تکه و کرد لبی زیر تشکر
 :گفت و دافتا رایانا یاد به ناگهان رها. باشد دلیلبی توانستنمی رها هایشدن رنگ به رنگ و سیاوش

 کجاست؟ رایانا سیاوش، راستی -
 .گرجستان رفته هاشدوست با -

 خیلی رادمان. رفتند هامهمان که بود دوازده ساعت باالخره. کرد مشغول غذایش با را خودش و گفت لب زیر آهانی
 شدن خالی با. نشد او با همراهی به موفق و است همراهش ماشین که گفت ولی برساندش؛ که کرد اصرار رها به

 تخت روی از را کیفش. کردمی درد دلش هم هنوز. کرد تن به را مانتواش و رفت مهمان اتاق سمت به سالن
 که طورهمان رها. آمدمی باال هاپله از لیوانی همراه که افتاد سیاوش به نگاهش که شد خارج اتاق از و برداشت
 :گفت آوردمی بیرون کیفش از را سوییچ

 .برم دیگه من مهمونی واسه مرسی. تدیدم شد خوب -
 !کن صبر -
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 :گفت و داد دستش به را لیوانی که کرد نگاهش تعجب با
 امتحانش هم تو خوره،می میشه جوریاین که زمانی رایانا که معجونه یه این. چته امروز تو کردم کشف باالخره -

 .کن
 به نگاهی. فشرد دستش در را کیفش یدسته و انداخت پایین را سرش. کردمی احساس کامالً را صورتش حرارت
 :گفت و داد دستش به را لیوان. داشت شیرینی خیلی طعم. نوشید آن از کمی و کرد لیوان

 !شیرینه خیلی این -
 :گفت و کرد اخمی

 .بخوری رو شهمه باید -
 را اشهمه کند، احساس کمتر را بدش طعم که این خاطر به. گرفت او از را لیوان و کرد اشجدی صورت به نگاهی

 :گفت و انداخت اششده مچاله یچهره به نگاهی سیاوش. داد دستش به را لیوان و خورد نفس یک
 .شدی اذیت خیلی امروز چیز، همه خاطر به ممنون -
 .بود موظیفه نکردم، کاری که من نه، -

 دستش حرکت به نگاهی وشسیا که شود کم دردش از شاید تا داد فشار کمی و گذاشت شکمش روی را دستش
 .کرد

 .نیست خوب حالت هم تو و زیاده راه بمون، جااین رو امشب خوایمی -
 .نمیشم مزاحم ممنون نه -
 .برو داشتی دوست اگر هم فردا کن، استراحت و جااین بمون دختر، چیه مزاحم -

 که سیاوش. بود زیاد خانه تا راه و نبود خوب هم حالش که این مخصوصاً نبود؛ بدی پیشنهاد. کرد او به نگاهی
 :گفت دید را سکوتش

 .میارم برات رو هااون. داره نو لباس دست چند جااین رایانا اتاق، توی برو -
 .ممنون -

 زنگ تلفنش که گذاشت تخت روی را وسایلش و شد مهمان اتاق وارد دوباره. رفت پایین هاپله از و زد لبخندی
 .خورد

 .بله -
 خوبی؟ سالم: رادمان

 .ممنون -
 رسیدی؟ -
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 .برم فردا تا موندم جااین نبود خوب حالم نه -
 :گفت بلندی نسبتاً صدای با
 چی؟ یعنی -
 !کنم رانندگی تونستمنمی نبود، خوب حالم خب! وا -
 رسونمت؟می نگفتم من مگه -

 داشت؟ ربطی چه رادمان به او زندگی شد، عصبی
 .نداره ربطی تو به و کنممی باشم داشته دوست کاری هر نم ثانیاً! نزن داد من سر که اوالً -

. شد اتاق وارد رنگی سفید شلوار و شرتتی همراه سیاوش که کشید موهایش داخل دستی و کرد قطع را گوشی
 :گفت و گرفت باال را لباس

 .باشه تاندازه این کنم فکر -
 :گفت و کرد لباس به نگاهی -
 .ممنون خوبه، آره -

 :گفت و گذاشت تخت ویر را لباس
 .خیر به شب کنم،می خواهش -
 .خیر به شب -

 دراز تخت روی و کرد پاک مرطوبی دستمال با را آرایشش کرد، عوض را هایشلباس اتاق، از خروجش از بعد
 .کشید

 به کمی. داد مالش را آنها کمی و گذاشت چشمانش روی را دستانش. زد تخت روی غلتی خورشید نور تابش با
 به زودتر باید. دادمی نشان را صبح ده که کرد دیوار روی ساعت به نگاهی. شد بلند تخت روی از و کرد نگاه رافاط

 و دست به آبی. رفت اتاق داخل سرویس سمت به و شد بلند جایش از و داد خودش به قوسی و کش. رفتمی خانه
 میز صندلی روی که هایشلباس. گذاشت میز روی و درآورد تنش از را رایانا هایلباس. آمد بیرون و زد صورتش

 پایین هاپله از. شد خارج اتاق از گوشی و کیف همراه به و کرد سر را اشروسری. کرد تن و برداشت را بود آرایش
 مشکی تیشرت. ایستاد در نزدیک و افتاد راه به سمت آن به. بود آشپزخانه داخل که شد سیاوش متوجه و رفت

 را اشبینی شکالت و سوخته چوب بوی هم باز او به شدن نزدیک با. بود کرده زیباترش خیسش، یموها و آدیداس
 .داد نوازش

 .بخیر صبح -
 :گفت و برگشت سمتش به
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 خوبی؟ بخیر، صبح -
 .شد سرخش هایگونه محو سیاوش و انداخت پایین را سرش خجالت از
 .ممنون -
 .چیده ور میز تازه خانممحبوبه بخور، صبحونه بیا -
 .برم باید دیگه ممنون نه -

 :گفت و کرد ریزی اخم
 .کشهنمی طول هم ربع یه خوردن صبحونه یه میری، حاال -

 سیاوش. نشست صندلی روی و گذاشت پایش کنار را کیفش. رفت میز سمت به و کرد قبول را پیشنهادش
 :گفت گرفتمی گردویی و پنیر یلقمه که طورهمان

 ی؟خوابید خوب دیشب -
 .شدم مزاحم که ببخشید ممنون، آره -
 .کشیدم کار ازت کلی حالت اون با دیشب من حرفیه، چه این -
 . کردمی تکرار را دیروزش حال بود، آمده خوشش رها حالت از که سیاوش. انداخت پایین را سرش خجالت از هم باز

 که کرد نگاه سیاوش به تعجب با. شد گرفته سمتش به ایلقمه که کرد اشمزهمزه کمی و برداشت را اشچای
 :گفت

 .خوبه برات گردو و پنیر و نون -
 از. نشیندنمی دلش به سیاوش رفتارهای بگوید اگر بود دروغ. کرد تشکری لب زیر و گرفت او از را لقمه حرفبی

 :گفت و شد بلند جایش
 .برم باید من دیگه، خب -

 :گفت و زد مهربانی لبخند
 .نونمم چیز همه بابت -
 :گفت و گذاشت هم روی ایثانیه برای را چشمانش. شد بلند جایش از
 .کنممی خواهش -

 :گفت که برداشت را کیفش
 بگیرم؟ اژانس برات خوایمی -
 .میرم خودم مرسی نه -
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 که کشید پایین کمی را شیشه. شد سوار و کرد باز را ماشین در. رفتند حیاط سمت به و شدند خارج آشپزخانه از
 .کرد خم را سرش هم کمی و گذاشت پنجره لب را دستش اوشسی
 .باش خودت مواظب -

 بیرون در از که طورهمان و شد خارج پارک از. ایستاد کناری و شد دور کمی ماشین از سیاوش که داد تکان سری
 .زد بوقی تک رفت،می

*** 
 ایدقیقه ده دوش و رفت حمام سمت هب. کرد پرت تخت روی کیفش همراه را ماشین سوییچ خانه، به رسیدنش با

 و کشید موهایش میان ایشانه. کرد روشنش و رفت سشوار سمت به. پیچید خود دور را کوچکش یحوله و گرفته
 موبایلش سمت به و گذاشت آرایش میز روی را سشوار. شد بلند اشگوشی صدای که کرد نزدیک هاآن به را سشوار

 .رفت
 .بله -

 :گفت و فشرد هم در را شسرد دستان رادمان
 خوبی؟ سالم -

 :گفت سرد خیلی
 .ممنون -

 :گفت خود حال از کالفه
 رسیدی؟ -
 .بله -

 :گفت و کرد مکث کمی
 .بودم عصبی زدم، داد سرت دیشب ببخشید -

 :گفت و شد آرام کمی
 !فهممنمی رو دیشبت کار اصالً من -

 :داد ادامه و شد عصبی
 مونه؟می مجرد مرد یه یخونه تنها دخترِ یه مگه آخه -
 :گفت و داد باال را ابرویش تای یه
 داره؟ ربطی چه تو به من زندگی چی، هر اصال ثانیاً بود، جااون کارخدمت تا پنج چهار و نبودیم تنها ما که اوالً -

 هان؟
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 :گفت مظلومی لحن با و شد آرام کمی
 .نیست خودم دست! کنم ناراحتت خواستمنمی ببخشید -
 تزریق وجودش به ثانیه چند برای شده حتی را آرامشی هم مرد این عادی هایحرف. شد آرام حرفش با هم باز
 .کردمی

 :داد ادامه مهربانی لحن با
 .گرفتم بلیت تا دو کنسرت؟ بریم میای شب -
 :داد جواب تعلل بدون و کرد فکر بیاورد دست به لحظه چند برای توانستمی که آرامشی آن و کنارش در بودن به
 .باشه -
 .دنبالت میام هفت ساعت من پس عزیزم، مرسی -
 .منتظرم باشه -
 .فعالً -

 .شدنمی متوجه اصالً را خودش حال و بود گیج. کشید عمیقی نفس و کرد قطع را گوشی
 برای را اشگوشی. شود حاضر بعد و بخوابد شش تا توانستمی. داد می نشان را دو که کرد ساعتش به نگاهی
 .خوابید و کرد کوک پنج ساعت
*** 

 یک از بعد و رفت حمام به. داد بدنش به قوسی و کش و کرد باز را چشمانش گوشی آالرم صدای با چهار ساعت
 سشوار با را موهایش و برگشت اتاق سمت به. زد برق به را سازچای و رفت آشپزخانه سمت به حسابی، دوش

 شروع و ریخت خودش برای چای فنجان یک و برگشت آشپزخانه به ز،ساچای تیک صدای با. بافت و کرد خشک
 سمت به و گذاشت کابینت روی را فنجانش. شد هول کمی دادمی نشان را 6 که ساعتی به نگاه با. کرد نوشیدن به

 به دقت با و زدمی کنار را هارگال یکی یکی. انداخت مانتوهایش به نگاهی و کرد باز را کمدش در. رفت اتاقش
 بیرون را داشت بانمکی پفی هایآستین و بود یشزانو زیر تا که را اشزرشکی مانتوی آخر در. کردمی نگاه مانتوها
 خودش به نگاهی و کرد سر آزادانه را اشزرشکی ساتن روسری. کرد تنش رنگی مشکی شلوار همراه و کشید

 و داشت برش افتاد، میز روی زرشکی رژ به هشنگا. زد اشورساچه عطر از کمی آخر در و زد لبخندی. انداخت
 به زنگی تک رادمان. کرد پایش و آورد بیرون کمد از را اشمشکی بلند پاشنه کفش. مالید لبانش روی کمی

 دیدنش، با. کردمی نگاهش و بود داده تکیه ماشینش به زیبایی لبخند با هم باز. شد خارج خانه از که زد اشگوشی
 :گفت و کرد نگاهش پایین به باال از
 ندیدی؟ رو راد رها خانم شما خانم، ببخشید -
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 :گفت و زد بازویش به مشتی
 !بابا نکن لوس رو خودت -

 :گفت و داد فشار را چشمانش کمی
 !رهایی که تو! واِ ا -

 :گفت و کرد کج را لبش کمی
 !شدی نمکدون -
 !بودم -

 در کنسرت که سالنی سمت به و شدند پیاده هم با میالد جبر به رسیدن با. رفتند ماشین سمت به و زدند لبخندی
 .رفتند شدمی برگزار جاآن
 هست؟ کی شخواننده حاال -
 .جهانبخش بابک -
 :گفت و کرد نگاهش ذوق با
 !جونم ای -

 :گفت و زد او به پرمهر لبخندی
 فهمیدم جااون و کردیمی شگو رو خواننده این هایآهنگ فقط ماشینت توی خرید، رفتیم هم با که اولی روز -

 .داری دوستش که
 :گفت و کرد نگاهش حیرت با
 !دقتی چه ایول، -

 با بالخره تا گذشت ایدقیقه چند. نشستند هایشانصندلی روی و شده اصلی سالن وارد هم با و زد او به لبخندی
 خواند می را هاآهنگ تکتک خواننده. زدند دست برایش هیجان با همه و آمد سن روی به خواننده آهنگی، شروع

 را حالش و گذشتمی چشمانش جلوی از اشزندگی یثانیه هر و خواندمی خواننده. شدمی خاطراتش در غرق رها و
 با رادمان. داشت کردنش نابود در سعی گلویش بغضِ ثانیه هر که بود رها این و خواندمی خواننده. کردمی خراب
 :گفت و کرد وارد دستش به آرامی فشار بدش حال دیدن

 خوبه؟ حالت -
 :گفت که داد تکان مثبت ینشانه به سری

 بریم؟ خوایمی -
 :گفت لرزانی صدای با
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 میشه؟ -
 :گفت و شد خیره چشمانش در زده حلقه اشک به غم با رادمان

 .عزیزم آره -
 .شود بلند تا گرفت را دستش و شد بلند جایش از
 سکوت این مدیون قدرچه رها و بود اشرانندگی به حواسش. بود کرده سکوت انرادم. رفتند ماشین سمت به هم با

. آمدندمی پایین سرعت با که کردمی نگاه بارانی قطرات به و داد تکیه شیشه به را سرش. بود بخشآرامش
 .بود گرفته دلشان رها مثل هم ابرها امشب زد، پوزخندی

 کنی خاموشم تو شاید بزن باران، سوختم»
 کنی کم مرا هایزخم سوزش امشب یدشا
 است آتش وجودم پای و سر من باران آه

 «کنی خاموشم تو شاید باران بزن پس
 در را بغضش همیشه مثل کرد سعی و کرد پاکش انگشت سر با سریع که چکید چشمانش یگوشه از اشکی قطره

 رستوران، به ورودشان با. شدند پیاده هم اب و کرد پارک را ماشین رادمان رستورانی، به رسیدن با. کند خفه خودش
 میزی سمت به رادمان با و زد داشتنیدوست گرمای این به لبخندی. زد سیلی صورتش به که بود گرما از هجومی

 .داشت خودش کردن آرام در سعی و بود کرده قفل هم در را دستانش رها. نشستند و رفته
 ساکتی؟ چرا -

 :گفت و کرد بلند را سرش
 بگم؟ یچ -

 :گفت و زد تلخی لبخند
 اجازه و کشیدی خودت دور حصاری ولی کنم؛ کشفت اتم مثل دارم دوست مواقع بعضی. خودتی الک تو شهمه -

 .نمیدی زندگیت به رو کسهیچ به ورود
 دانستمی گارسون رفتن با. گرفت را شانسفارش و آمد شانسمت به گارسون که نداد را جوابش و زد پوزخندی

 :گفت و شد بلند جایش از سریع کند، پیچش سوال خواهدمی هم باز دمانرا
 .بشورم رو هامدست برم من -

 :گفت و گرفت را دستش
 کنی؟می فرار چرا -

 :گفت و کشید بیرون دستش از را دستش
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 کنم؟می فرار چی از من فرار؟ -
 :گفت و فرستاد بیرون را اشکالفه نفس

 .دادن توضیح از -
 :گفت و دوخت رادمان هایچشم مردمک در را هایشچشم اشخانه در شده همانم بغضِ با
 .ریزیمی هم به رو من اعصاب فقط و نمیاد گیرت چیزی بحث این از رادمان -

 :گفت مهربانی و آرام لحن با رادمان
 .شی آروم بزنی حرف باهام اگه شاید -

 :گفت و زد تلخی پوزخند
 .کنهنمی یداپ تسکین جوریهیچ من دردهای -
 ...رها -

 :گفت و آورد باال سکوت حالت به را دستش
 .کن تمومش کنممی خواهش -
 ایقهوه چشمان لرزش. شود آرام کمی تا بگوید برایش اشزندگی از رها خواستمی او. شد خیره چشمانش به

 .زدمی آتشش که بود فراوانی رازهای و خراب حال گویای رنگش
 .نده عذاب قدراین رو خودت. مونهمی خودمون بین چیز همه -

 :گفت ناخودآگاه و گرفت دستانش میان را سرش
 .شام از بعد -

 :گفت و نشاند لب بر رضایت سر از لبخندی
 .بگی تو چی هر -

 سمتس به بستمی را کمربندش که طورهمان رادمان. شدند خارج رستوران از هم با و شد خورده سکوت در شام
 :گفت و برگشت

 تری؟راحت صحبت برای کجا -
 :گفت و داد تکیه پنجره به را سرش

 .مخونه بریم -
 در. رفتند خانه سمت به هم با و کرد پارک مهمان پارکینگِ در را ماشینش. کرد حرکت و داد تکان سری حرفبی

 به و کرد او به نگاهی رها. نشست رویش و رفت کاناپه سمت به رادمان. شدند داخل هم با و کرد باز را واحدش
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 اشچهره به نگاهی. شد خارج اتاق از و کرد عوض مشکی شلوار و بلوز یک با را هایشلباس. رفت اتاقش سمت
 :گفت و کرد

 .بریزم چای برم من -
 :گفت و زد صدا اعتراض صورت به را نامش

 .خوامنمی هیچی -
 :گفت و کرد اشاره خودش کنار به
 .بشین -

 :گفت که نشست کنارش رها
 .کن شروع -

 :گفت او که کرد نگاه رادمان به شک با کمی
 .مونهمی خودمون بین چیز همه باش مطمئن -
 پدرم بودم، شده قبول دانشگاه تازه و بود سالم هجده من که زمانی درست. پیشه ساله هشت به مربوط چیز همه -

 ست؛بچه طرف که درسته گفتمی. نکن تاسیس رو شرکتی هم با قراره و کرده پیدا خوب خیلی شریک یه گفتمی
 .بود خوشحال خیلی. داره رو جنمش ولی

 تا اومدنمی هم خونه زیاد کار از هاشب بعضی و کردمی تالش خیلی پدر. کنن تاسیس رو شرکت تونستن باالخره
 مشکلی گفت و خونه زد زنگ شمس، فرهاد هست، هم من وکیل االن که فردی همون وکیلش، روز یه کهاین

 حال. رسوندیم رو خودمون جوریچه مامان همراه نمیاد یادم اصالً روز اون. بیمارستان آوردن رو بابا و اومده پیش
 بعدش. دقیقه پنج فقط بزنم، حرف باهاش دقیقه پنج تونست فقط و شدم اتاقش وارد زور به. بود خراب خیلی پدرم
 ایران از و گذاشته کاله سرش شریکش گفتمی فرهاد. رهب مصدقه قربون روز هر که نبود دیگه. کرد ترکمون دیگه
 مونبدبخت حاال گفتمی رو هاشخوبی فقط پدر همیشه که پسری. بود کننده شوکه مونهمه برای. کرده فرار

 .بود کرده
 .شود آرام تا گفتمی باید. کردمی تعریف را چیز همه باید ولی فشرد؛می را گلویش بیشتر لحظه هر بغض

 تحمل رو دوریش نتونست مادرم پدرم، مرگ از بعد ماه سه خاطر همین به بودن، وابسته هم به خیلی پدرم و رماد -
 بدهی کلی و موندم من موقع اون. نکرد باز رو قشنگش هایچشم دیگه رفت اتاقش به خواب برای که زمانی و کنه

 رو بود خریده برام پدر که ماشینی از رغی به ماشین و شرکت خونه، تونستم شمس کمک با سال اون! میلیاردی
. کارطلب کلی با ساله هجده دختر یه من، و بودن مونده هم هنوز ولی بدم؛ رو کارهاطلب از سوم دو پول و بفروشم
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 به که ماهی سه وقتهیچ. کنمنمی فراموش رو شونبدهی جای به کارهاطلب یشرمانهبی پیشنهادهای وقتهیچ
 .نمیره یادم رو بودم بستری بیمارستان توی روانی بیمار عنوان
 :داد ادامه و کشید آهی

 .کرد تباه رو زندگیم که شخصی سیاوشه؛... فرد اون و برگشته سال هشت از بعد حاال -
 :گفت و کرد نگاهش غم با رادمان. بود شده آرام کمی

 داشته، دلیل کارش واسه اون شاید ؟زنینمی حرف باهاش چرا! کرده رو کار این سیاوش که کنم باور تونمنمی -
 !کردی قضاوت زود شاید

 :زد فریاد و کوبید اشسینه به ظریفش هایمشت با و شد عصبانی
 میدی دست از رو مادرت و پدر ماه، چند عرض در وقتی دونیمی چی دونی؟می چی من زندگی هایسختی از تو -
 یعنی باشی نداشته خودت جز رو کسهیچ و باشی شهر ینا توی تنهایی دونیمی چی تو چی؟ یعنی میشی یتیم و

 فهمینمی چی؟ یعنی نیستن دوشون هر حاال داشتی خاطره باهاشون سال هجده که کسایی وقتی فهمینمی چی؟
 وقتی دونینمی چی؟ یعنی کنممی افتخار بهت من دخترم بگه افتخار با و ببینه رو موفقیتت که نیست کسی وقتی
 پیشت تخانواده شهمه که تو هان؟ چی؟ یعنی نمیشه نصیبم آورشعذاب سکوت جز چیزهیچ و ممیش خونه وارد

 کنی؟ درک رو من تونیمی جوریچه بودن،
 :گفت و کوبید رادمان یسینه به را دستش

 !هامهچشم جلوی شونچهره شهمه کنه،نمی ولم شونخاطره ایلحظه بریدم، چیز همه از دیگه! مخسته -
 :گفت گوشش کنار و گرفت شآغـ. و.ش در ببیند، را اشکش از پر صورت نتوانست انرادم

 .باش آروم عزیزم، آروم... هیس -
 .گذرهمی داره انتقام امید به فقط که زندگی از مخسته... مخسته خیلی -
 :گفت و زد سرش روی ایـوسه بـ
 .کنممی درکت -
 :گفت آرامی لحن با
 .کنینمی درک -

 کردنش آرام در سعی و کرد صحبت او با قدرآن! بود محبت ایذره محتاج قدرچه کرد، نوازش محبت اب را موهایش
 .رفت خواب به شآغـ. و.ش در که داشت
*** 
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 به نگاهی. آورد خاطر به را قبل شب و کشید ایخمیازه. کرد باز را چشمانش صورتش به خورشید نور تابش با
 منقبض. کرد باز خودش روی را سرد آب شیر. رفت حمام سمت به و شد بلند جایش از. کشید آهی و کرد اتاقش
 بدنش، هایماهیچه شدن شل. کرد باز را داغ آب دقیقه، چند از بعد. کردمی احساس هم را بدنش هایسلول شدن

 زا بدنش، شستن با و زد موهایش به را اشعالقه مورد شامپوهای از کمی. کردمی منتقل او به را خوبی احساس
 از را شلواری و بلوز. گذاشت موهایش روی را تریکوچک یحوله و پیچید خودش دور را حوله. شد خارج حمام
 قدرچه. بود برده خوابش کاناپه روی که افتاد رادمان به نگاهش. شد خارج اتاق از و کرد تن و آورد در کمد داخل
 میز. کرد تند قدم آشپزخانه به و زد او به خندیلب. است شده نصف مشکالتش کردمی احساس. داشت آرامش امروز

 روی کنارش رفت، رادمان سمت به. کند تقسیم چیز همه با را اشخوشحالی خواستمی دلش. چید سلیقه با را
 .زد صدایش آرام و گرفت جا کاناپه

 .رادمان... رادمان -
 .دوخت چشم او بشاش یچهره به و کرد باز را چشمانش از یکی

 بله؟ -
 نمیشی؟ بلند ست،آماده صبحونه -

 :گفت و کرد اشاره سالن داخل سرویس به انگشتش با. نشست کاناپه روی و داد تکان مثبت حالت به سری
 .بشوری رو صورتت تونیمی جااون -

 از رها. رفت سرویس سمت به و کرد تشکر لب زیر کشیدمی آلودشخواب چشمان به دستی که طورهمان رادمان
. دوخت چشم زیبایش صورت به و برگشت عقب به تعجب با رادمان که کرد خندیدن به شروع او یدکانهکو حرکات
 :گفت تکهتکه خندیدمی که طورهمان

 !نیست... چیزی...ببخشید -
 در را چای. رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند جایش از رها. شد راهی سرویس سمت به و کرد ایخندهتک رادمان
 .بود کرده ترشبامزه و دادمی نشانش ترتپل کمی رادمان، یکرده پف صورت. گذاشت میز روی و تریخ فنجانی

 .بخیر صبح -
 !کرده چه رئیس خانم خانم، بخیر هم شما صبح-

 :گفت خجالت کمی با و انداخت پایین را سرش
 .دیشبت محبت جبران برای کوچیکی کار -

 :گفت آرامش با و گذاشت هم روی را چشمانش
 بهتری؟ -
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 !خیلی -
 به نگاهی رادمان که خوردندمی را شانصبحانه آرامش با. گرفت خودش برای ایلقمه و زد نشینیدل لبخند رادمان

 :گفت و کرد ساعتش
 کنم؟ کارچی من رئیسی، که تو دهه، ساعت رها اوه اوه -
 :گفت و کرد بلند را سرش غرور با
 هستی؟ چی نگران نشسته جلوت رئیس -

 :گفت و زد قشنگی مکچش
 !پارتی جونم -

 :گفت و زد میز روی آرام
 .باشم گفته! ها نیست خبری حقوق از امروز ولی -

 :گفت و رفت هم در اشچهره
 !گیرنمی حقوق هم برابر دو ماه آخر تازه نمیرن، سرکار اصالً دوستشونه شونرئیس ملت بابا، ای -

 :گفت و داد تاب هوا در کمی را دستش
 .نیست کارش تو پارتی وقت هیچ موفق رئیس یه -

 :گفت و کرد اخمی
 !درمیاره برام هم بازی رئیس چه نخواستیم، بابا باشه -

 :گفت که انداخت پایین قهر حالت به را سرش
 .دارم رو هوات نکن، قهر بابا باشه -

 :گفت و زد چشمکی
 .هاستحرف این از ترمهربون دلت دونستممی -

 هم با صبحانه خوردن از بعد. بود ناپذیرتوصیف رها حال برای اشخوشحالی. شد او محو رادمان و زد لبخندی رها
 و کردمی صحبت مهدیس با که افتاد سیاوش به نگاهش ورودشان با. رفتند شرکت سمت به و کردند جمع را میز

 :گفت و کرد هاآن به نگاهی اخم با سیاوش. داشت برایش ایمسئله توضیح در سعی
 !نیمه و ده ساعت بودین؟ کجا تا دو شما -

 .شد دیر همین خاطر به و اومد پیش مشکلی: رها
 ناراحت نباید. کشید هم در را ابروانش رها. شد اتاق وارد و انداخت جفتشان به پایین به باال از نگاهی سیاوش

 .شدمی خراب اشنقشه طوریاین. کردمی بد فکر یا شدمی
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 :گفت و برگشت رادمان سمت به
 .کنممی صحبت باهاش من کارت، سر برو تو -
 .فعال پس باشه، -

 .کشیدمی سیگار و بود ایستاده پنجره به رو. شد سیاوش اتاق وارد اجازه بدون و داد تکان سری
 :گفت و ایستاد رویشروبه

 دیر همین خاطر به نشد، درست کردیم هرکاری. دید رو من راه وسط هم رادمان و شد خراب راه توی ماشینم -
 .اومدیم

 از را نگاهش. کند نفوذ وجودش عمق تا تواندمی نگاه این کردمی احساس. کرد چشمانش به عمیقی نگاه سیاوش
 .کند عوض را موضوع کرد سعی و گرفت او
. یمدار نیاز سفر یه به قطعاً و شدیم اذیت خیلی کارها خاطر به وقت چند این چیه؟ شمال سفر یه مورد در نظرت -

 .عالیه بیان اگر که هم رادمان و رایانا و شیوا
 :گفت و زد سیگارش به عمیقی پک

 بریم؟ کی نیست، بدی فکر -
 شرکت بابت از هم مونخیال جوریاین. جمعه تا بریم چهارشنبه تونیممی رسمیه، تعطیلی هفته آخر چهارشنبه -

 .راحته
 :گفت و زد لبخندی

 .دارم کار کلی برم، من. باشه -
 به و کشید عمیقی نفس. کردمی را تالشش تمام باید بود، آخر سفر این. شد خارج اتاق از که داد تکان برایش سری
 که خیر یا هستند موافق شمال سفر با ببیند که داد هابچه به پیامی کارهایش، شروع از قبل. رفت اتاقش سمت
 . کردند استقبال پیشنهادش از شانهمه

*** 
 ساعت بود قرار. دادمی نشان را هفت که انداخت دیوار روی ساعت به نگاهی. بود کرده آماده سفر یبرا را چمدانش

 عادت به را حوله. گرفت ایدقیقه ده دوش یک و خورد چایش همراه شکالت کمی. باشد شیوا یخانه مقابل ده
. داشت برش و رفت بود گذاشته مبل روی و کرده آماده دیشب از که لباسی سمت به. پیچید تنش دور اشهمیشگی

 رژ و زد آینه درون خودش به لبخندی. کردمی برابر چندین را اشزیبایی سفیدش پوست با آجری رنگ تضاد
 سرش روی هم را رنگی آجری شال. بست کوچکی کش با را خیسش موهای. مالید هایشلب به را اشآجری

 چمدان همراه و ریخت خاکش روی آب کمی داد، قرار خورشید رنو برابر در را آرالیا. رفت بالکن سمت به و گذاشت
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 به زنگی تک شیوا یخانه به رسیدن با. رادمان یخانه به جاآن از و برود شیوا دنبال به اول بود قرار. شد خارج در از
 کردمی کمکش که طورهمان و شد پیاده ماشین از. شد خارج در از کوچکی چمدان همراه سریع او که زد اشگوشی
 :گفت بدهد، جا صندوق در را چمدان

 .سالم -
 :گفت و کرد ریزی اخم شیوا

 .اومدیمی دیرتر علیک، -
 :گفت و گرفت خود به متفکری یچهره رها
 !دیگه تهرانه ترافیک -
 !کرده فسفس چقدر خانوم نیست معلوم ت،عمه جون آره -

 .شدند ماشین سوار هم با و زد غرغرهایش به لبخندی
 و سفر این برای لحظه هر و بود ایستاده در جلوی چمدان همراه که افتاد رادمان به نگاهش ساختمان، به رسیدن با

 :گفت و شد ماشین سوار چمدانش گذاشتن از بعد که زد را صندوق رها. شماردمی را هاثانیه رها کنار در بودن
 !زیبا هایخانم بر سالم -

 :گفت و گرفت رها سمت به را فلشی انرژی با که تندگف لبی زیر سالم حوصلهبی دو هر
 ذاری؟می رو این رئیس خانم -

 را پخش سریع شادی، آهنگ بلند صدای شنیدن با. کرد وصل ماشین پخش به را فلش و داد تکان سری رها
 :برگشت رادمان سمت به و کرد خاموش

 بود؟ چی این -
 .بخونه بذار بود، خوبخیلی: شیوا

 مونی؟می هاپیرزن این مثل چرا تو! دیگه میگه راست: رادمان
 :گفت و کرد اخمی

 .نمیاد خوشم هاآهنگ این از من -
 اعصاب خاطر به شانمسافرت نداشت دوست. شدند خیره خیابان به و گرفتند او از را شاننگاه دو هر رادمان و شیوا

 .زدند او به لبخندی و برگشتند متشس به زمانهم دو هر که کرد روشن را پخش. شود خراب او ینداشته
 !رئیس خانم ایدونه یه: رادمان
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 حال در در جلوی را سیاوش و رایانا سام، عمارت به رسیدن با. داد ادامه راهش به و زد شیطانش لحن به لبخندی
 رها دیدن با یانارا. کردند پرسیاحوال هاآن با و شدند پیاده ماشین از همه. دیدند صندوق در هایشانچمدان دادن جا

 :گفت و کرد پرت شآغـ. و.ش در را خودش
 !بود شده تنگ برات دلم چقدر عزیزم، وای -

 :گفت و کرد حلقه دورش را دستانش
 .عزیزم هم من -

 .شد لیموآب به تبدیل لیمو از بابا، کن ولش: رادمان
 :گفت و کرد نازک برایش چشمی پشت رایانا

 !بدبخت حسودِ -
 به. افتاد سیاوش به نگاهش. کردند خندیدن به شروع همه که کرد نازک رایانا برای ناز با چشمی پشت هم رادمان
 :گفت و رفت سمتش به. کردمی شاننگاه کوچکی لبخند با و بود داده تکیه ماشین

 .بخیر صبح سالم، -
 :گفت و کرد کج را سرش

 خوبی؟ بخیر، هم تو صبح سالم -
 :گفت و گرفت انگشتش دو بین را اشبینی که داد تکان مثبت حالت به را سرش

 خورده؟ موش رو شما زبون -
 .خیر -
 . برگشتند عقب به شیوا صدای شنیدن با

 .سیاوش ماشین تو کنیم شوت که هم رادمان رها، ماشین تو رایانا و من: شیوا
 .بودند شده خارج شهر از و بود گذشته ساعتی یک. شدند ماشین سوار و کردند موافقت همه

 .رفت سر محوصله: یواش
 .هم من: رایانا

 :گفت و برگشت شانسمت به شیطنت با
 چیه؟ هیجان کمی یدرباره نظرتون -

 :گفت و کوبید هم به را دستانش هابچه مانند شیوا
 .عالیه -

 .دارم دوست خیلی هم من: رایانا
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 :گفت و داد فشار گاز روی را پایش
 .بشینید محکم پس -
. گرفت راست سمت به را فرمان. گرفت سبقت او از و رفت داشت قرار او از جلوتر که سیاوش ماشین سمت به

 سمت همان به رها. گرفت راست سمت به را فرمانش و زد خندینیش بود، شده رها شیطنت متوجه که سیاوش
 :گفت و برداشت را تلفن شیوا. کرد شیوا به ایاشاره گوشی، زنگ صدای با. شد مانعش و چرخید

 .یاوشهس -
 .اسپیکر رو بزن -

 .بذار کورس هاتهمسن با برو خانم رها: سیاوش
 هام؟همسن چرا هستی تو وقتی تا -
 میاد؟ گیرم چی نمیدم، مسابقه الکی من ولی باشه؛ -

 :گفت و کرد هابچه به نگاهی
 ...بردی تو هم اگه بشورید، شما مسافرت توی رو هاظرف کل باید بردم من اگه -
 .بدی انجام باید گفتم کاری هر بردم من اگه -
 .قبوله باشه، -
 .بدیم ادامه جااون تا هست، رستوران یه جلوتر کیلومتر پنج -
 .نیست مشکلی باشه -
. بدهد دست از را سیاوش شستن ظرف یصحنه نداشت دوست. فشرد گاز روی بیشتر را پایش تلفن کردن قطع با

 دیدن با رها. نشد موفق ولی بریزد؛ هم بر را تمرکزش و بشود نزدیک ماشین به کردمی سعی خیلی سیاوش
 رادمان رسیدن با. زدندمی جیغ ذوق با هابچه. داشت نگه ایگوشه و آورد پایین را ماشین سرعت نظر مورد رستوران

 .کردند شاننگاه و شدند پیاده ماشین از سیاوش، و
 !فرمونی دست چه بابا، داری ایول وکیلی خدا: رادمان
 :گفت و انداخت باال ابرویی

 !دیگه اینیم ما -
 :گفت و رفت سیاوش سمت به
 داری؟ احساسی چه -
 :گفت اشهمیشگی خونسردی با
 .نیست خوبی حس باختن قطعاً -
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 این به هم زمان آن در داشت؟ خواهد حسی چه ببازد او به را اشزندگی کل که روزی. کرد نگاه چشمانش در
 ایستد؟می برابرش در خونسردی

 :گفت نشستمی صندلی روی که طورهمان شیوا. رفتند اینفره پنج میز سمت به و شدند رستوران وارد هم با
 شدین؟ سوسک جوریچه کردید حال -

 :گفت نفس به اعتماد با رادمان
 .نمونین دل به آرزو که ببرید شما گذاشتیم ما -

 !تعمه جون آره: رایانا
 !رایانا ونج به! چرا؟ معمه: رادمان

 :گفت سیاوش که زد جیغی رایانا
 بدم؟ سفارش خوریدمی چی -

 :گفت و کرد رها به نگاهی سیاوش. گفتند را شانسفارش و کردند منو به نگاهی هابچه
 دیگه؟ جوجه -

 :گفت و زد شتوجه به لبخندی
 .آره -

*** 
 داخل و داد تکان برایش دستی. کرد باز را طحیا در روییخوش با که زد رحیممش برای بوقیتک ویال به رسیدن با

 صندوق در. گفت آمدخوش هابچه به و داد بدنش به قوسی و کش. شدند پیاده و کرد پارک حیاط در را ماشین. شد
 کشیده دستش از که آورد بیرون صندوق از را رنگش زرشکی چمدان. برداشتند را شانچمدان هابچه و کرد باز را

 .افتاد رادمان به نگاهش که برگشت عقب سمت به. شد
 .بیارم برات بده -

 .کشید خودش سمت به را چمدان کمی
 .ممنون نه -

 :گفت و زد چشمکی
 !رئیس خانم نکن ناز -

 .باریدمی شانروی و سر از خستگی و بودند شده ولو کاناپه روی هابچه. شدند ویال وارد هم با و زد او به لبخندی
 بذارم؟ کجا رو چمدونت رها: رادمان

 .چپی سمت اتاق تو بذار اتاقه، تا چهار باال یطبقه نیست، زحمتی اگه -
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 که کرد پوفی. انداخت خالی یخچال به نگاهی و رفت آشپزخانه به. کرد حرکت باال یطبقه به و گفت چشمی
 و ایستاد کنارش رفت، کردمی تماشا تلویزیون و بود نشسته مبل روی که سیاوش سمت به. رسید ذهنش به فکری
 :گفت

 خرید؟ بریم خالیه، یخچال -
 :گفت و انداخت آجری دختر به نگاهی سیاوش

 .حتماً -
 می شاننگاه اخم با که افتاد رادمان به نگاهش. شد خارج ویال از سیاوش همراه و برداشت کاناپه روی از را کیفش

 . کرد
 :گفت ناخودآگاه

 .یستن یخچال تو هیچی خرید، ریممی داریم -
 :گفت و گذراند دو آن میان را نگاهش رادمان

 .میریم سیاوش و من بذار ایخسته تو -
 .برود او با خودش خواستمی شد، هول

 .نیستم خسته من نه، نه -
 و کرد ریزش یجثه به نگاهی سیاوش. گرفت جا راننده کنار صندلی روی و رفت سیاوش ماشین سمت به سریع
 .نداختا باال را ابرویش تای یک

*** 
 به نگاهش که گذاشت چرخ داخل را شیر پاکت. کرد نیازش مورد وسایل برداشتن به شروع و برداشت چرخی رها

 :گفت متفکر و کرد سیاوش به نگاهی. افتاد پفک و چیپس هایبسته
 .ها هستن تریمهم چیزهای -

 :گفت و گرفت خودش به خونسردی یچهره
 .بردارم رو هااون اول گفتم هم من همین خاطر به آره -

 و گرفت دستش از رها که برداشت را آلبالو مربای سیاوش. بود ستودنی مرد این نفس به اعتماد. زد او به لبخندی
 :گفت

 !بردار فرنگیتوت مربا وای -
 .بهتره آلبالو نه -
 !عالیه پنیر با فرنگیتوت مربای نه، وای -
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 شروع و کرد نگاهی است، پنیر و فرنگیتوت مربای حاوی ایلقمه ردنخو حال در گویی که رها یچهره به سیاوش
 سیاوش. نیاورد خود روی به و کرد عبور کنارش از بود شده اشبچگانه رفتار متوجه تازه که رها. کرد خندیدن به

 یاوشس. بود خواهد بخشلـ. ذ.ت بسیار او همانند دختری کنار در بودن که کردمی اعتراف خودش مقابل در باید
 :گفت که ایستاد کنارش

 .بودم نیومده جوریاین خرید بود وقت خیلی -
 کرد سعی. آوردمی در لرزه به را ایبیننده هر دل او چشمانِ غم. دوخت چشم اندوهگینش یچهره به سیاوش
 .کند استفاده او کردن خوشحال برای دیگری راه از و کند عوض را موضوع

 .بود من با هاسال از پس خریدت یتجربه اولین پس -
 اولین. بود کرده تجربه او با را زیادی بارهای اولین مدت، این در. دوخت چشم رخشنیم به و کرد ایخندهتک رها

 صندوق سمت به. کردمی ثبت خاطراتش در را خوشی لحظات بست،می چشم پنهانش خشم از اگر که بارهایی
 به ایغره چشم رها. بود شده خیره سیاوش به لبخند با و بود نشسته میز پشت غلیط نسبتاً آرایشی با خانمی. رفتند
 :گفت و برگشت سمتش به سیاوش. داد ادامه زدنش دید به هم باز او ولی رفت؛ دختر

 میشه؟ قدرچه -
 .باشید من مهمون نداره، رو شما قابل -

 .متشکرم: سیاوش
 .جناب کردم عرض جدی -

 :گفت و برگشته سیاوش سمت به دلیل همین به. بود گرفته لجش
 !بدو تنهاست، خونه رادمان سیاوش -

 :داد ادامه که کرد نگاه او به متعجب سیاوش
 .برنداشتم براش هم شیرخشک تازه -

 :گفت بود، شده او منظور متوجه تازه که سیاوش
 .ایمخونه دیگه ساعتنیم گفتم پرستارش به من بردار، برو زود! عزیزم وای -
 .گیریممی راه سر نداره اشکالی -

 :گفت و کردمی شاننگاه تعجب با که طورهمان که افتاد دختر به نگاهش
 .میشه تومان چهارصد -

 .داد دختر به را کارتش و زد لبخندی سیاوش
**** 
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 :گفت شیطنت با سیاوش که بودند صندوق درون خرید هایکیسه دادن جا حال در
 .تنهاست خونه بابا پسرِ که بدو -

 :گفت و رفت او به ایغره چشم رها
 دادم؟ نجاتت بده -
 .کنه حساب خواستمی که هم رو خریدها بود، خوشگلی دخترِ! نداشتم مشکلی که من -

 :گفت آرامش با و گذاشت صندوق درون را بود دستش که ایکیسه
 .نداشتم بدی قصد ببخشید، پس اوم -

 سوار دقیقه چند از بعد و زد حرکتش به لبخندی سیاوش. رفت شینما سمت به که کرد نگاه او به تعجب به سیاوش
 :گفت و کشید را لپش که برگرداند پنجره سمت به را سرش رها کرد، او به نگاهی. شد ماشین

 .میشی زشت اردک جوجه شبیه خوریمی حرص -
 به شروع و رگشتب سمتش به سیاوش. کشید هایشگونه به دستی و کشید عقب را خودش کمی او حرکت از رها

 .کرد خندیدن
 دهنش توی پستونک سبیلش و قد اون با رادمان کن فکر! رادمان هم اون تازه شدیم، که بودیم نشده داربچه -

 !باشه
 .است سفریخوش مرد کردمی اقرار باید. کرد خندیدن به شروع همراهش و کند کنترل را خود نتوانست رها

 میز روی را میوه ظرف. برداشت قدم هابچه سمت به و گذاشت ظرف در میوه کمی داد، جا یخچال در را خریدها
 .نشست شیوا کنار و گذاشت

 !ها میشید غیب یهو ما داداش این با خوب رهاجون: رایانا
 :گفت و انداخت پایین خجالت با را سرش

 یم؟بود شما شکم فکر به بده خرید، بریم داد پیشنهاد هم سیاوش نبود، یخچال توی هیچی -
 باال را ابرویش تای یک که انداخت او به تهدیدآمیزی نگاه. کردمی نگاهش تعجب با که افتاد سیاوش به نگاهش

 صدای اما گرفت؛ دستش در بود خریده که را ایروزنامه و انداخت پایین را سرش سیاوش. زد کوچکی لبخند و داد
 .ریختمی هم بر را تمرکزش رها

 هست؟ چی مونیحتفر یبرنامه حاال: شیوا
 .کردمی نگاه مستندی یبرنامه به اخم با که افتاد رادمان به نگاهش رها
 .چیه شبرنامه ببینیم باید رادمانه، که لیدرمون: رها

 :گفت و کند دل تلویزیون از باالخره رادمان
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 کنیم؛ درست جهجو و ساحل لب بریم هم هشت و هفت ساعت کنیم، استراحت بریم فعالً ایم،خسته همه االن -
 هوم؟
 شلواری و بلوز رفت، چمدانش سمت به و کرد باز را اتاق در. رفتند اتاقشان به استراحت برای و کردند موافقت همه
 .کشید دراز و کرد تن

*** 
 .زد صدایش و نشست کنارش. رسیدمی نظر به ترسفید سفیدش، صورت. بود خوابیده تخت روی مادرش

 مامان؟ دانشگاه، برم باید شده دیرم دیگه، پاشو مامان -
 صورتش هایشاشک. داد تکانش هم باز لرزانش دست با نکرد، باز را چشمانش هم باز داد، تکانش کمی دستش با
 قطرات. کشید سردش صورت به دستی. برابر چندین دستانش لرزش و بود شده تند هایشنفس. بود کرده احاطه را

 خودش صدای با که زد فریاد را اسمش بلند صدای با و گذاشت اشسینه روی را سرش. چکیدمی صورتش به اشک
 کیفش. لرزیدمی شدت به دستانش و بود خیس بدنش تمام بود، شده غرق تاریکی در اتاق. شد بیدار خواب از

 دستانش لرزش ولی بیاورد؛ بیرون را هایشقرص کرد سعی و رفت سمتش به. بود افتاده زمین روی اتاق یگوشه
 سیاوش شد؛ باز اتاق در که داشت درش کردن باز در سعی و گرفت دست در را قرص. شدمی برداشتنش از انعم

 .نشست کنارش و انداخت لرزانش دست و رها یپریده رنگ به نگاهی سیاوش. کرد نگاهش نگرانی با. بود
 خوبه؟ حالت رها رها، -

 و گرفت دستش از را جعبه شتاب با سیاوش. کشیدمی را قرص یجعبه در لرزانش هایدست با او به توجهبی
 هم هنوز ولی گذشت؛ ایدقیقه چند. گذاشت دهانش داخل و گرفت دستش از سریع رها داد، او به داخلش از قرصی

 چه. خرابش حال و کردمی نگاه او به تنها تاریکی، در سیاوش. کردمی عبور چشمانش جلوی از خاطرات و لرزیدمی
  است؟ آمده دخترک این سر بر

 :گفت و کرد نوازش را سردش دست سیاوش. بود شده آرام کمی
 خوبه؟ حالت -

 روی از سریع بخواند را اسمش کهاین از ترسیده. افتاد قرص یجعبه به نگاهش. داد تکان مثبت حالت به سری
. کرد نگاهش شوک با مش،نا خواندن با. کرد آن به نگاهی و گرفت دستش از اخم با سیاوش که داشت برش زمین
 من باش، آرام بگوید و کند شبـ. غـ.ل ش،آغـ. و.ش مثل ؛خواستمی پناهگاه یک دلش. بود غمگین چشمانش حالت

 با و کرد نگاهش خشم با بود، آمده خودش به تازه گویی. کرده نابود را اشزندگی که بود کسی همان او ولی هستم؛
 :گفت بلندی صدای

 !عوضی بیفته بهت نگاهم خوادنمی دلم نمت،ببی خوامنمی بیرون، برو -
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 تکیه دیوار به را سرش. شد خارج اتاق از سریع که فهمیده را حالش سیاوش کردمی احساس اما چرا؛ دانستنمی
 داغ قطرات. شدمی ترسنگین گلویش بغض لحظه هر شد؛نمی آرام. بودند گرفته قاب را صورتش هایشاشک. داد

 .بود کرده یشترب را صورتش حرارت اشک
 نوازش را داغش صورت آب سردی داد اجازه و کرد باز را آب شیر. رفت حمام سمت به و شد بلند جایش از خسته
 .گرفت دوشی و کرد خارج تنش از را هایشلباس. بود بهتر حالش و بود گذشته ایدقیقه چند. دهد

 و رایانا شیوا،. شد خارج در از و کرد ساعت به نگاهی. بافت را خیسش موهای و کرد تن مشکی شلوار و شرتسوئی
 از خبری ولی چرخاند؛ سالن در را نگاهش کمی. بروند ساحل به تا کردندمی جمع را هاوسایل آشپزخانه در رادمان

 اشنقشه اگر چه؟ باشد شده ناراحت اگر. افتاد راه به اتاقش سمت به. باشد اتاقش در زدمی حدس. نبود سیاوش
 .بود داده قرار چشمانش روی را ساعدش و بود کشیده دراز تخت روی. کرد باز را اتاقش در چه؟ شود خراب

 نمیای؟ ساحل، بریم خوایممی -
 :پرسید ایخفه صدای با
 خوبی؟ -

 خواست؟می اشزندگی از چه مرد این. گلویش بغض برای لرزید دلش
 :گفت و رفت ترنزدیک کمی

 .آره -
 به عمیقی نگاه. شدمی ترنزدیک او به لحظه هر. آمد سمتش به آرام و برداشت چشمانش روی از را دستش

 :گفت گوشش کنار و انداخت چشمانش
 .نشو بد وقت هیچ -

 جاآن از سریع هم او و رفت اتاق سرویس سمت به سیاوش. کرد پر را اشبینی تلخش عطر کشید، عمیقی نفس رها
 و رفت سمتش به. افتاد اتاق یگوشه گیتار به نگاهش که کشید عمیقی نفس. رفت اتاقش سمت به و کرد فرار

 .رفت هابچه سمت به و زد لبخندی. بخواند برایشان آمدنمی بدش داشت، برش
 :گفت و کرد نگاهش ذوق با شیوا

 بزنی؟ خوایمی جونم، ای -
 :گفت و زد او به چشمکی

 .آره -
 :گفت و داد هلش عقب به که زد اشگونه روی محکمی یـوسه بـ و
 !خرکیه هم احساساتت ابراز -
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 .نزدی ساله هشت آخه -
 رنگی سفید میز دور و رفتند ساحل سمت به هابچه با. نکرده را کارها خیلی که است سال هشت او. زد تلخی لبخند

 ذوق اب رایانا. کردمی تزریق وجودش به را آرامشی دریا صدای. نشستند داشت قرار دریا از کمی یفاصله با که
 :گفت و کرد نگاهش

 !دیگه بزن -
 پایین را سرش. کردمی نگاهش و بود کرده قفل هم در را دستانش. افتاد سیاوش به نگاهش و زد او به لبخندی
 و بود خشک دستش بود، نزده ساز که زیادی مدت دلیل به. آورد در حرکت به گیتار روی را دستش و انداخت
 .کند تمرکز کرد سعی و کرد اهیعذرخو. شد ایجاد ناهنجاری صدای

 قرارمبی همیشه مثلِ خرابم، حالِ این از مخسته -
 ندارم رو هیچی حسرت راحت، فکر ساعت یه جز به

 بذاره من جای خودشو آن یک که کوهی هر میشه خم
 ...نداره خودش جز رو هیشکی نداره، خودش جز رو هیشکی بفهمه کسی روز یه سخته

 باختم رو بازی این کل نجنگم چه بجنگم چه من
 ساختم خاطره خودم از ساختم، خاطره خودم از نمونم چه بمونم چه
 امساده هایترانه تو گفتم و هامناگفته که من
 دادم تو یاد و خودم دادم، تو یاد و خودم نخونم چه بخونم چه
 تمومشه که تا میام کنار خودم با و عمر باقیِ شدم متروکه شهر یه

 شه حروم که نمونده چیزی دیگه گذشت جوونیمم گهمی مقلب رو چروکه
 بتابم که خواستنمی فقط ندید کسی و سوختنم جوننیمه شمعه یه شبیه

 خرابم حالِ از گذشتن دقدقهبی ولی بوده همه به حواسم عمر یه
 باختم رو بازی این کل نجنگم چه بجنگم چه من
 ساختم خاطره دمخو از ساختم، خاطره خودم از نمونم چه بمونم چه
 امساده هایترانه تو گفتم و هامنگفته که من
 .دادم تو یاد و خودم دادم، تو یاد و خودم نخونم چه بخونم چه

 دست برایش شوق با هم رایانا و شیوا تاسف، با رادمان کرد،می نگاهش غم با سیاوش. انداخت هابچه به نگاهی
 .دز لبخندی و انداخت پایین را سرش. زدندمی

 !قشنگه خیلی صدات رها وای: رایانا
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 .گلم ممنون -
 .کنیم سیخ رو هاجوجه پاشو رادمان: سیاوش
 :گفت و کرد نگاه بود دستش در که ایجوجه به عشق با رادمان. شدند هاجوجه کردن سیخ مشغول هم با پسرها

 !کنم درست من که ایجوجه شود چه -
 .بشنوم رو صداش نتونم دیگه شاید مامانم، بزنم زنگ آره، آره: شیوا

 .دستمون رو بیفتی زیاد خوردن اثر در جاهمین ممکنه ست،خوشمزه که نه بزن، زنگ حتماً آره: رادمان
 !دارم رژیم من ایش: شیوا
 !داغ داغِ هم اون خواد،می جوجه عالمه یه دلم من عوضش: رها

 :گفت و زد رویش به لبخندی رادمان
 .رئیس کن امر شما -

 :گفت شیوا که زد او به یلبخند
 بزن، بهش زنگ یه حتماً. نبودی دسترس در گرفته تماس باهات چی هر گفت زد زنگ بهم فرهاد رها، راستی -

 .داشت واجبی کار
 از. داشت او از رفته دست از تماس هفت. کرد آن به نگاهی و برداشت را اشگوشی نگرانی با و داد تکان سری

 .پیچید گوشی در صدایش ثانیه چند از بعد که گرفت تماس او با. شد دور هاچهب از کمی و شد بلند جایش
 رها؟ الو -
 شده؟ چیزی خوبی؟ سالم -
 :گفت ناراحتی با
 !ایران اومده سیاوش چرا فهمیدم امروز رها -
 خب؟ -
 !برگشته تو کردن پیدا برای اون -

 ایذره کسب برای را چشمانش بود؟ ممکن گرم. دوخت چشم رویشروبه به حیرت با و شد سست پاهایش ناگهان
 .برد فرو دستش درون را اشزدهالک هایناخن و گذاشت هم روی بر آرامش

 چیه؟ منظورت... من -
 باعث پیش سال چند که برگشته دختری کردن پیدا برای گفت نزدیکه بهش خیلی که کارمندهاش از یکی امروز -

 .شده پدرش ورشکستگی
 شناسه؟می رو من االن اون گیب خوایمی یعنی -
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 .دنبالته وکیلش هم هنوز کهاین مثل نه، -
 :گفت و کشید راحتی نفس

 کنم؟ کارچی باید من االن -
 .کنی تمومش رو نقشه دیگه ماه یه تا حداقل باید -
 گرده؟می دنبالم چرا -
 .نگفته کسهیچ به رو این -
 .فعال باشه -

 اشسینه یقفسه به شتاب با را خودش قلبش. داد فشار را هایششقیقه کمی ش،انگشتان سر با و کرد قطع را گوشی
 او به فرهاد گفتمی او به اگر شاید. افتاد رادمان به نگاهش. رفت هابچه سمت به و کشید عمیقی نفس. کوبیدمی
 گوشی. شد خوردن لمشغو هابچه با و بود شده آماده هاجوجه. نبود وقتش االن ولی شد؛می آرام کمی گفته، چه

 انداخت؛ هایشجوجه به نگاهی. گرفت فاصله آنها از کمی و شد بلند جایش از عذرخواهی با که خورد زنگی رایانا
 .بود شده کور اشتهایش دیگر

 خوری؟نمی چرا رها: رادمان
 :گفت و دوخت مهربانش هایچشم به را غمگینش نگاه

 .ستمزهخوش خیلی ممنون. خورممی چرا -
 .کرده ناراحت را رهایش گونهاین که داشته جدیدی خبر برایش فرهاد هم باز دانستمی دمانرا

 .جاننوش: رادمان
 :گفت و آمد شانسمت به رایانا

 !پیشمون میان دارن هم دوستش و نامزدم هابچه وای -
 :گفت و کرد رها به نگاهی رایانا

 رهاجون؟ نداره اشکال -
 .میشم هم خوشحال من حرفیه، چه این عزیزم، نه -

 !خواهر ترشیدی. بزنی رو رایانا نامزدِ دوستِ مخ که کن آماده رو خودت االن از من نظر به عزیزم جانشیوا: رادمان
 .ترمکوچیک ازش سال دو من چی؟ رها پس ترشیدم من اگه ثانیاً ترشیده، تعمه که اوالً: شیوا

 :گفت و کرد رها به نگاهی شده ریز هایچشم با رادمان
 بود؟ سالت چند -
- 26 
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 !پیردختره مونرئیس اوه، اوه -
 :گفت رایانا که زد رادمان به آرام گردنیپس یک رها
 !بگیره زن که کنید نصیحت رو من داداش این یکم بابا -

 .کردم امید قطع ازش کنید، ولش رو این: رادمان
 :گفت مسخره بحث این از کالفه رها
 چیه؟ فردا یبرنامه -
 .خرید: یواش

 .موافقم: رایانا
 .کردمی درد شدیدا سرش. کرد ساعتش به نگاهی و داد تکان سری

 بخوابیم؟ نمیریم یکه، ساعت -
 زنی؟می غر هاپیرزن این مثل شهمه چرا رها، اَه: شیوا

 .کنهمی درد سرم -
 .دیروقته دیگه، بریم پاشید هابچه: رادمان

 خارج کیفش داخل از مسکنی. رفت اتاقش سمت به سریع. رفتند ویال داخل هب و کردند جمع را وسایل هابچه با
 ایران به او خاطر به چرا دارد؟ کار چه او با سیاوش یعنی. کشید دراز تخت روی. گذاشت دهانش درون و کرد

 کیست؟ او داندمی اصالً نکند برگشته؟
 .داد رادمان به پیامی و شتبردا را اشگوشی. کردمی صحبت کسی با باید حتماً. بود کالفه

 بیداری؟ -
 .گرفت فاصله هم از لبانش او پیام دیدن با رادمان

 .آره -
 .بفهمه کسی خوامنمی فقط ویال؟ در جلوی بیای میشه -
 .باشه -

 سمت به. کردمی نگاهش و بود داده تکیه درختی به رادمان. رفت حیاط سمت به و گذاشت جیبش داخل را گوشی
 :گفت و کرد نگاهش نگرانی با هک رفت رادمان

 خوبه؟ حالت -
 .ببینه رو ما کسی جااین ترسممی ساحل؟ لب بریم میشه آره، -
 .حتماً -
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 :گفت که انداخت دریا به نگاهی. نشستند هاماسه روی و رفتند ساحل سمت به هم با
 بگی؟ چیزی خواینمی -
 .ایران برگشته من کردن پیدا برای سیاوش گفت و زد زنگ وکیلم -
 :گفت و کرد نگاهش تعجب با
 .کردنمی صحبت تو یدربارهً اصال اون برگشتیم، پاریس از هم با سیاوش و من ولی -
 .دونمنمی -
 شناسه؟می رو تو االن اون یعنی -
 .گردهمی دنبالم داره وکیلش هنوز گفتمی فرهاد نه، -
 مطمئنی؟ کجا از -
 چیه؟ منظورت -
 .هستی کی تو هک دونهمی اون شاید -
 گرده؟می دنبالم داره هنوز چرا پس -
 رها؟ تو ایساده قدر این چرا. نکنی شک تو کهاین برای -

 :گفت و گرفت دستش در را اشچانه. بود گرفته قرار رها صورت مقابل صورتش. چرخید سمتش به کامالً رادمان
 !کنیمی نابود رو خودت داری. کنب رو زندگیت و کن فراموش کن؛ فراموشش گذشته، سال هشت رها -

 :گفت و کرد بغض
 جای تو. هامچشم جلوی میاد مادرم و پدر یچهره بشم خیالشبی خواممی وقت هر! تونمنمی خدا به تونم،نمی -

 .نیستی من
 انتقام جز چیزهیچ ازش تو و میشه تموم داره جوونیت میگم، خودت خاطر به ولی نیستم؛ تو جای من آره -

 .میدینفه
 با. کردمی شاننگاه خیره زدمی سیگارش به عمیقی پک که طورهمان سیاوش. افتاد رادمان سر پشت به نگاهش

 .کشید عقب را خودش کمی و زد پس را رادمان دست ترس
 !کنهمی موننگاه داره سیاوش رادمان -

 .رفت ویال داخل به و کرد پرت زمین روی را سیگارش ته عصبانیت با سیاوش که نکرد حرکتی هیچ رادمان
 :گفت و کرد پوفی

 .کنهمی بد فکر االن -
 بود؟ شده مهم رها برای او هایرفتار قدرآن چرا. انداخت باال ایشانه خیالیبی با رادمان
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 .بکنه خب -
 :گفت و شد عصبی رها
 !میشه خراب منقشه بکنه، رو چی چی -

 به سیاوش روی بر دختر این هایحساسیت تمام یعنی. کند امآر را خودش کرد سعی و کشید عمیقی نفس رادمان
 است؟ اشنقشه خاطر

 ویال؟ داخل بریم -
 :گفت آرامی صدای با
 .آره -
 .رفت اتاقش سمت به و گفت خیریبهشب در، جلوی به رسیدن با

*** 
 دوازده ساعت داخت؛ان اشگوشی یصفحه به نگاهی. کرد باز را چشمانش آمدمی پایین از که سروصدایی با صبح

 سارافون کوتاه، دوش یک از بعد. رفت حمام سمت به و داد بدنش به قوسی و کش. شد بلند جایش از. بود
 که رفت سالن سمت به و زد خشکش هایلب به رژ کمی. کرد تن و آورده بیرون ساک داخل از را رنگی خاکستری

 :گفت که انداخت رنگش یاقهوه هایچشم به متعجبی نگاه. کرد برخورد شخصی با
 .خواممی معذرت اوه -
 شما؟ کنم،می خواهش -

 :گفت آمدمی شانسمت به که طورهمان رایانا
 .خیر به ظهر رهاجونم سالم -
 نکردید؟ بیدارم چرا عزیزم، سالم -
 .نکنیم بیدارت خوابیدی دیر دیشب گفت سیاوش -

 پوزخندش مرد این سالح. کردمی نگاه تلویزیون به هخیر و داشت لب به پوزخندی. شد سیاوش معطوف نگاهش
 .بود

 !رفت یادم آخ: رایانا
 :گفت و کرد بود، کرده برخورد او با که مردی به ایاشاره

 .مهرداد نامزدم -
 :گفت بود، نشسته شیوا کنار که شخصی به اشاره با بعد
 .سیاوش شریک و دوست هستن، جونرها هم ایشون. شروین دوستش و -
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 .اومدید خوش خیلی خوشبختم، -
 .شدیم مزاحم خواممی عذر خوشبختم، هم من: شروین

 !حرفیه چه این نه -
 :گفت و کرد رایانا به رو
 .امهگشنه من چیه؟ ناهار -

 .بیرون بریم رو نهار قراره بخور، پنیر و نون لقمه چند: رایانا
 به شدن حاضر برای و خورد گردو و پنیر و نان قمهل چند رفت، آشپزخانه سمت به و داد تکان مثبت حالت به سری

 کج حالت به را رنگی صورتی روسری. کرد تن و آورد بیرون چمدان داخل از را رنگش مشکی مانتوی. رفت اتاقش
 آماده و حاضر هابچه. شد خارج اتاق از و کرد پا به را اشمشکی اسپرت کفش. گذاشت اششده بافته موهای روی
 .بودند ایستاده پایین
 .بریم تا دو با زیاده، که ماشین تا سه: شیوا

 .بریم سیاوش و من ماشین با خب: مهرداد
 کرد،می درد سرش هم هنوز. نشستند سیاوش ماشین داخل شیوا با. رفتند حیاط سمت به و کردند قبول همه

 .بست را چشمانش و داد تکیه صندلی به را سرش. بود شده تمام هم مسکنش
 داری؟ مسکن شیوا: رها
 .نیاوردم نه -

 :گفت و انداخت سیاوش به آینه داخل از نگاهی
 داری؟ نگه داروخونه یه نزدیک میشه -

 .باشه: سیاوش
. آمد شانسمت به آبی بطری و قرص همراه بعد دقیقه چند و شد پیاده ماشین از سیاوش داروخانه به رسیدن با

 آب کمی و گذاشت دهانش داخل را قرص. کرد لبی زیر شکرت هم او که داد دستش به را قرص یبسته و بطری
 :گفت و آمد سمتش به رادمان. شد پیاده ماشین از خرید مرکز به رسیدن با. خورد

 خوبی؟ -
 .ممنون آره -
 سیاوش به نگاهش رها. بود کرده فراموش را رها کلی به و بود شده جور شروین با شیوا. رفتند پاساژ داخل به هم با

. کردمی نگاه هامغازه به فقط و گفتنمی چیزهیچ. شد قدمهم او با و رفت سمتش به. آوردمی در دلش از باید افتاد؛
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 مدل کت، گرد ییقه و بود زانو زیر تا دامنش. داشت قرار ویترین در که افتاد رنگی آجری دامن و کت به نگاهش
 :گفت و کرد سلبا به ایاشاره. بود گذاشته نمایش به را زیبایی و جدید

 قشنگه؟ -
 :گفت خیالیبی با سیاوش

 .کن امتحانش داری دوست -
 درون خودش به نگاهی. بیاورد برایش را سایزش لباس آن از تا خواست دارمغازه از و رفتند مغازه داخل به هم با

 و کرد باز را اتاق در. دادمی نشان خوبی به را ریزش هیکل و بود قشنگی العادهفوق لباس. انداخت پرو اتاق یآینه
 :گفت سیاوش به رو
 چیه؟ نظرت -
 .میاد بهت قشنگه، -

 قرار پایش جلوی را، بود بزرگی پاپیون رویش که بلندی پاشنه رنگ آجری هایکفش سیاوش که زد او به لبخندی
 :گفت و کرد پا به را کفش. داد
 .ممنون قشنگه، خیلی -

 با. بود کرد پرداخت را لباس پول سیاوش هم باز. پوشید را خودش هایسلبا و بست را اتاق در زد، کوتاهی لبخند
 :گفت که شدند خارج مغازه از هم
 ناهار؟ بریم بیان بگی هابچه به میشه امه،گشنه خیلی من -
 .نخوردم صبحونه هم خودم اتفاقاً آره -

 .گذاشتند قرار هم اب هاماشین نزدیک بود، طبقه یک در کس هر چون و زد هابچه به زنگی سیاوش
 در سنتی شکل به که هاییتخت. بود زیبایی جای واقعاً. کردند حرکت مهرداد پیشنهادی رستوران سمت به همه
 تابلوی به دقیقی نگاه. کردمی برابر چندین را اشزیبایی نقاشی، هایتابلو همچنین و بودند گرفته قرار هم کنار
 بزرگی تخت روی هم با. بود کنندهخیره و عالی واقعا آن در شده فادهاست هایرنگ ترکیب انداخت، رویشروبه

 .دادند را هایشانسفارش و نشستند
 .بیاین هم شما میشم خوشحال خیلی گرفتم، مهمونی خودم ویالی توی فردا من راستی: مهرداد

 :گفت گوشش کنار شیوا که کردند خوشحالی ابراز همه
 .ندارم لباس من -

 :گفت و کرد وا به عصبی نگاه
 .میدم بهت دارم، من -
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 !گیریمی نظر در رو احتماالت تمام هم مسافرت توی که برم قربونت من الهی -
 عالی بیرون بروند هم با کردمی راضی را سیاوش اگر. برود خانه به خواستنمی دلش اصالً ناهار خوردن از بعد
 :گفت مظلومی لحن با و رفت سمتش به. داشت زمان ماه یک تنها فرهاد یگفته به که مخصوصاً شد؛می
 خونه؟ نریم میشه -

 :گفت و کرد چشمانش به عمیقی نگاه سیاوش
 .گردمبرمی -
 روی را رادمان یخیره نگاه. داد او به را ماشینش سوئیچ آخر در و گفت گوشش کنار چیزی و رفت رادمان سمت به

 :گفت و آمد سمتش به سیاوش. نیاورد خود روی به ولی کرد؛می احساس خود
 .بزنه دور ببرم رو دخترکم من تا خونه ببره رو هابچه گفتم رادمان به -
 .پدربزرگ نکنه درد شما دست -

 .کردند خداحافظی هابچه از هم با و زد او به لبخندی
 دخترکم؟ بریم کجا حاال -
 .دریا -
 :گفت و کرد نگاهش تعجب با
 !داشت دریا که هم ویال -
 .بود شده تکراری اون خب -

 :گفت و زد لحنش به لبخندی
 !ایدیوونه واقعاً -
 :گفت که کرد دریا به نگاهی. نشستند هاماسه روی ساحل به رسیدنشان با
 کرد؟نمی درد سرت مگه کردی؟می کارچی ساحل لب رادمان با دیشب -

 .بپرسد سوالی او از بارهاین در که کردنمی فکر اصالً کرد؛ تعجب
 .کنه صحبت باهام مهمی موضوع یدرباره خواستمی مانراد -
 .بزنه تلفن تونستمی -

 :گفت و کرد شبش رنگ چشمان به ایکالفه نگاه
 نکنیم؟ صحبتی بارهاین در میشه -

 .شد خیره دریا به و نگفت چیزی
 بمونی؟ ایران خوایمی -
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 داری؟ دوست رو کدوم تو برنگردم، اصال و بیاد شپی موقعیتی شاید البته. نیست معلوم زمانش ولی گردم؛برمی نه -
 :گفت و زد زورکی لبخند

 .بهتره خیلی که بمونی خب -
لـ.  واقعاً ساحل در هم آن آفتاب غروب دیدن. کرد نگاه دریا به. فشرد رها دست در را دستش و زد لبخندی

 .آمد خودش به صدایش با. بود بخشذ.ت
 خوری؟می اعصاب قرص چرا -

 :فتگ و کرد بغض
 شدم،می آروم هاقرص این با فقط موقع اون. شد وارد بهم بزرگی شوک دادم، دست از رو مادرم و پدر که زمانی -

 .خورممی بشم عصبی که بیاد پیش موقعیتی اگه هم االن
 :گفت و انداخت او به غمگینی نگاه

 .متاسفم -
 چی؟ برای -
 .مادرت و پدر مرگ -
 .ممنون -
 را سیگارش یجعبه عصبی رها. کند جلوگیری هایشاشک ریزش از تا کرد مشت را تانشدس. شد خیره دریا به

 رها. برداشت نخ یک هم او که گرفت سیاوش جلوی را جعبه. برداشت داخلش از سیگاری تک و کشید بیرون
 .گرفت را جلویش سیاوش که بیاورد بیرون را فندکش خواست

 .کنیم ترک ولی بکشیم؛ بیا -
 :گفت و کرد کوتاهی یخنده رها
 چطوری؟ وقتاون -

 :گفت و زد نازش از پر لحن به لبخندی سیاوش
 .بکش بزنی، آتیشش که این بدون -

 .شد لبانش یغنچه محو سیاوش و گذاشت لبانش کنج را سیگار رها
 !نمیده حال جوریاین سیاوش: رها

 :گفت و کرد اخمی سیاوش
 .کنهمی داغون ور پوستت سیگار این. بچه بکش جوریهمین -
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 شده خیره کودکی به که انداخت سیاوش به نگاهینیم. گرفت خاموشش سیگار از عمیقی پک و زد لبخندی رها
 .بود
 داری؟ دوست بچه -
 چی؟ تو خیلی، -
 .ندارم دوست من نه، -
 :داد ادامه بغض با
 .باشه خودم مثل هم مبچه خوامنمی شه، تنها مبچه و بمیرم من ترسممی -
 ...دخترکم؟ فکریه چه این -

 :گفت که زد تلخی لبخند
 .مینداخت راه دعوا سارا آوردممی بچه اسم وقت هر...  -
 :گفت و کرد نگاه او به تعجب با
 کیه؟ سارا -
 .همسرم -
 رویشروبه که مردی شدنمی باورش. کردمی حس را بدنش هایماهیچه شدن منقبض. کرد نگاه او به شوک با

 انداخت متعجبش یچهره به نگاهی سیاوش. بود شده قفل فکش و افتاده کار از زبانش. دارد همسری است، نشسته
 :داد ادامه و
 تونستمنمی اصالً من که داشت خاصی رفتارهای. کردیم ازدواج هم با پدرم اجبار به که بود پیش سال سه دقیقاً -

 از ماهی شیش. زدمی مخالف ساز کردممی براش اریک هر بود، دعوا و جنگ خونه توی روز هر. بیام کنار باهاش
 .کرد فوت جا در و شد مغزی ضربه و کرد تصادف بود رفته بیرون خرید برای که زمانی. گذشتمی مونازدواج

 :گفت و انداخت دریا به عمیقی نگاه بود، غمگین صدایش
 .کردممی مسئولیت احساس برابرش در ولی نداشتم؛ دوستش -

 زندگی دارد کهاین فکر. بود خوشحال کسی مرگ از که بود بار اولین. شد خارج اشسینه از اشهشد حبس نفس
 .بود کرده اشدیوانه ثانیه چند این در کند،می خراب را خانواده یک

 !متاسفم -
 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .مرسی -
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 چه برای نشده، خراب اشنقشه تاس فهمیده که حال دانستنمی. داشت بغض هم هنوز نبود، خوب حالش اصالً
 ویال به زودتر چه هر خواستمی دلش. کشید اشروسری از ریخته بیرون موهای به دستی کالفه است؟ ناراحت
 .برگردد

 بریم؟ میشه سیاوش -
 .حتما آره -

*** 
 حرارت زا و بیاید نظر به سرحال کمی تا گرفت ایدقیقه ده دوش. رفت اتاقش سمت به ویال، به رسیدنشان با

 کنایه با و کرده نگاهش تمسخرآمیز رادمان. شد خارج اتاق از و کرد تن بنفشی شلوار و شرتسوئی. شود کم بدنش
 :گفت

 گذشت؟ خوش -
 :گفت و کرد درهمش یچهره به نگاهی

 .خالی شما جای -
 تقسیم کسی با را دختر این خواستنمی دلش او. گذاشت دهانش داخل را سیبش از ایتکه و کرد پوفی سیاوش

 .کند
 بلدی؟ ببینم کن درست املت یه پاشو رئیس خانم: شیوا

 کنم؟ درست غذا خودم که میدم بهت حقوق بابا، برو -
 !نمیدی که ناهار و شام برای حقوق -
 کن؟ درست غذا برو میگی رئیست به کشینمی خجالت اصالً -
 .بیار بگیر پیتزا تا دو راهت سر شیوا گفتیمی تخونه اومدممی نبودی رئیسم که هم موقع اون واال -

 :گفت و برگشت هابچه سمت به رها. رفت شیوا به ایغره چشم که کردند خندیدن به شروع هابچه
 .کنم درست غذا نیستم بلد من اصالً -

 !گیرتتنمی کسی همینه من خواهر خب: شیوا
 !گیرنمی رو تو که نه: رها

 .کنه ازدواج رها اول بذار زشته میگم شهمه ولی دارم؛ زیاد خواستگار من: شیوا
 :گفت و برگشت رایانا سمت به شود،نمی شیوا زبان حریف دانستمی
 !گرفتنت از شد پشیمون مهرداد آقا شاید اصالً. جوریه چه پختتدست ببینیم کن، درست املت یه پاشو رایاناجان -
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 مهردادجان. کنهمی خودش رو خونه کارهای گفته و داره تدوس هم جوریهمین رو من مهرداد رهاجان، نه: رایانا
 .خودته کار امشب املت عزیزم، پاشو

 .معروفه هاتاملت که شو بلند جانسیاوش: مهرداد
 !امهگشنه بخوریم، کن درست مرغ تخم تا ده پاشو رادمان: سیاوش
 .پاشو رها: رادمان

 از را هاگوجه. کنند واگذار دیگری به را کار خواستندمی صبح تا دبو هااین به اگر. شد بلند جایش از و کرد پوفی رها
 .کرد هاآن شستن به شروع و شد آشپزخانه وارد شیوا که آورد بیرون یخچال داخل
 چیه؟ شروین مورد در نظرت رها ها، میگم: شیوا

 .نشدم صحبتهم باهاش زیاد من خب ولی نمیاد؛ بد نظر به! دونمنمی -
 :گفت و کرد شیوا به شیطنت اب همراه نگاهی

 پرسی؟می چی برای حاال -
 .جوریهمین بابا... چی...هیـ -

 رادمان. کردند صدا را هابچه و چیده رایانا همراه را میز غذا، شدن آماده با. کرد خرد را هاگوجه و انداخت باال ابرویی
 دوست را اخالقش این چقدر رها و کردمی شفرامو زود خیلی را چیز همه پسر این. بود شده عادی اخالقش دوباره
 .داشت
 خجالت؟ یا بخوریم غذا رهاخانم بابا ای: رادمان

 !نکنم اخراجت تهران رفتم نیستم رها خجالت، که معلومه -
 :گفت و زد صورتش روی نمایشی حالت به رادمان

 کنم؟ ارکچی رو هامزن تا چهار میشن، آواره هامبچه تا شیش میاد؟ دلت! رئیس وای -
 .گذاشت دهانش داخل ایلقمه و زد بانمکش لحن به لبخندی

*** 
 دقت با و بود نشسته سیاوش و رادمان کنار مبل روی. کردندمی بازی حکم و بودند نشسته تایی چهار پسرها
 اوشسی تک به نگاهش که کشید بیرون هابرگه میان از را پیکش شاه یبرگه رادمان. کردمی نگاه را شانبازی
 یبرگه و گرفت سریع که زد رادمان کمر به پایش با آرام. آوردمی را تکش هم سیاوش انداختمی اگر قطعاً. افتاد

 و سیاوش دو هفت شروین و رادمان و رسید اتمام به رادمان و رها هایتقلب با باالخره بازی. انداخت دیگری
 رها و گذاشت مقابلش را کنده پوست هایمیوه حاوی ظرفی رها، توجه ایذره از خوشحال رادمان. بردند را مهرداد
 .کرد کوتاهی تشکر
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*** 
 برای تا بودند رفته مهرداد ویالی سمت به زود صبح مهرداد و شروین. بودند نشسته صبحانه میزِ سر هابچه با

 ایعاشقانه فیلم دیدن مشغول و نشستند اینفره دو مبل روی رادمان همراه صبحانه از بعد. کنند اشآماده مهمانی
 .شدند

 :گفت و گرفت را او چشمان دستانش با سریع رادمان که داشت کوچکی یصحنه و بود فیلم آخر لحظات
 !بینیمی بد خواب شب نبین، رو هااین عزیزم -
 :گفت زد پس را دستش دستانش، با
 !دادم دست از رو فیلم قشنگ سکانس... اَه کن، ولم رادمان -

 :گفت و رفت او به ایغره چشم نمایشی حالت رادمان
 !شدن حیابی چه هااالنی قدیم، هایدختر هم دختر -

 به شدن حاضر برای که بود چهار ساعت. بدهد ناهار سفارش تا رفت موبایلش سمت به و آورده در برایش زبانی
 :گفت و شد اتاق وارد شیوا. رفت اتاقش

 میدی؟ رو گفتی دیروز که رو لباسی رها -
 .حتما آره -
 اتاق از و کرد تشکری شیوا. داد دستش به را بود آورده خود همراه که مشکی قرمز لباس و رفت چمدان سمت به

 خریده سیاوش همراه که لباسی. کرد صاف را فرش موهای و آورده بیرون آرایش میز کشوی از را سشوار. شد خارج
 هلویی رژ. زد هایشمژه به ریمل کمی و کشید چشمانش داخل مداد کمی. رفت آینه سمت به و کرد تن را بود

 روی را رنگشهم شال و کرد تن بلندی مشکی مانتو. زد آینه درون خودش به لبخندی و مالید لبانش به را رنگی
 همراه به سوخته چوب بوی هم باز. داد نوازش را اشبینی آشنایی عطر اتاق، از آمدن بیرون با. داد قرار موهایش
 . بود شده نظیربی رنگ خاکستری شلوار و کت این در. انداخت او به نگاهی. شد حضورش معرف تلخ، شکالت
 .شدی خوشگل: سیاوش
 .داد زینت را صورتش لبخندی

 .شدی جذاب هم تو ممنون، -
 داخلش به نگاهی. گرفت سمتش به را جعبه سیاوش. داشت دست در که افتاد رنگی صورتی یجعبه به نگاهش
 :گفت و کرد لختش پاهای به ایاشاره سیاوش. بود کلفتی نسبتاً رنگ مشکی شلواریِ جوراب. انداخت

 .میشی زیباتر خیلی بپوشی رو این -
 .کوبید می اشسینه به واردیوانه قلبش. انداخت چشمانش به نگاهی
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 .ممنون -
 :گفت و گذاشت هم روی زیبایی لبخند همراه را چشمانش

 .کنممی خواهش -
 این با هم خودش حال. کرد آینه درون خودش به نگاهی. رفت اتاق سمت به و انداخت مرموزش چشمان به نگاهی
 .داشت بهتری احساس شلواری جوراب

 :گفت و انداخت رها به مهربانی نگاه رادمان. بودند آماده و حاضر همه هابچه
 !شدی خوشگل چقدر رئیس خانم -

 را موهایش. گلبهی بلوز با همراه مشکی شلوار و کت انداخت؛ تیپش به گاهین و زد خجالت با همراه شیرینی لبخند
 .بود زده باال سمت به زیبایی حالت به
 .شدی جذاب هم تو -

 .شدند ماشین سوار هم با و زد رها تایید به لبخندی رادمان
*** 

 در جلوی آمدگوییخوش برای ردادمه و شروین رایانا،. شدند پیاده ماشین از رنگ کرم نمای با ویالیی به رسیدن با
 داخل دستی. رفتند اتاقی به هایشانلباس تعویض برای شیوا همراه کوتاهی، پرسی احوال از بعد. بودند ایستاده
 :گفت شیوا به رو لبخند با و کشید لختش موهای

 پایین؟ بریم -
 :گفت و زد چشمکی

 .بریم -
 به نگاهی. گرفت جای کنارشان. بودند صحبت حال در و ستهنش مبلی روی که افتاد سیاوش و رادمان به نگاهش
 !بود او کنار در پیش دقایقی تا بود، عجیب. نکرد پیدا را شیوا ولی انداخت؛ اطراف

 کو؟ شیوا هابچه! وا -
 :گفت و کرد اشاره رقـــص پیست به رادمان

 .اوناهاش -
 .بودند شده جور هم با خوب. بود رقصیدن حال در شروین همراه. انداخت او به نگاهی

 !ها بیفتیم راه باید یک ساعت امشب هابچه: سیاوش
 .مخسته خیلی که کن رد من برای مرخصی یه دستت، قربون رئیس: رادمان

 .برسون شرکت به رو من سالم جانسیاوش نمیام، هم من: رها



 

 

183 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 !کردیمی اداره رو قبلیت شرکت جوریچه تنبلی این به تو دونمنمی واقعاً من: سیاوش
 .راحتی به: رها

 را سرش که انداخت شیوا به شیطنت با همراه نگاهی. نشستند کنارشان و آمدند شانسمت به شروین همراه شیوا
 سمت به و کرد عذرخواهی جمع از. نداشت هم را مهمانی یحوصله خواست،می را سیگارش دلش. انداخت پایین
 روشن رنگش طالیی فندک با را سیگار. شد خارج خانه از و آورد بیرون کیفش داخل از را سیگار یجعبه. رفت اتاق
 نگاهش. زد آن به کوچکی یضربه و انداخت پایش جلوی یریزهسنگ به نگاهی. گرفت آن از عمیقی کام و کرد

 هل پایش زیر و برداشت لبش یگوشه از را سیگار سیاوش. آمد سمتش به و شد خارج خانه از که افتاد سیاوش به
 .کرد

 .نیست خوب برات -
 :گفت بود، شده صدایش مخلوط ناخودآگاه که نازی با و کرد کج را سرش

 خوبه؟ تو برای فقط -
 :گفت حواسبی و شد صدایش محو سیاوش

 .کنهمی آرومم که سیگاره این تنها و زیاده روم فشار مواقع بعضی ولی نیست؛ خوب هم من برای -
 در غرق و کند نگاهش فقط خواستمی دلش. شدمی دیده آن در خاصی برق. ختاندا اشمشکی چشمان به نگاهی

 بود؟ شده اشچه او. شود رنگ سیاه یتیله
 قشنگه؟ خیلی هاتچشم دونیمی: سیاوش
 قلبش. شد خانه وارد و گفت ببخشیدی. کند فرار او از خواستمی دلش. کرد سکوت و انداخت پایین را سرش
 روی تنها رادمان. کشید عمیقی نفس و گذاشت قلبش روی را دستش. کوبیدمی اشسینه به را خودش واردیوانه

 :گفت و انداخت او به گله با همراه نگاهی. بود نشسته صندلی
 گذشت؟ خوش -

 .دوخت چشمانش به را ناراحتش نگاه
 زنی؟می کنایه چرا دیگه تو -

 :گفت و زد پوزخندی رادمان
 نیست؟ کرده خراب رو زندگیت که کسی شبیه اصالً اشباه رفتارهات کنینمی فکر -

 .کشید موهایش در دستی کالفه
 .ندارم حوصله اصالً! بسه رادمان -

 :گفت و کوبید میز روی محکم را دستش لیوان
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 !کنیمی کارچی باهام داری دونینمی المصب آخه -
 اشخالی جای به خیره رها کرد؟نمی درک را شخراب حال او چرا. شد خارج ویال از و شد بلند جایش از سریع رادمان

 از نداشت حوصله اصالً شام زمان. ترگیج لحظه هر او و شدمی تکرار گوشش در آن هر اشجمله. کردمی نگاه
 را ظرف حرف بی و شد نزدیک او به ماکارونی ساالد کمی و جوجه از پر بشقابی همراه رادمان. شود بلند جایش

 .آمد شانسمت به ظرف دو با هم سیاوش که انداخت ظرف به نگاهی. گذاشت جلویش
 !نداری حوصله همیشه مثل کردم می فکر داری؟ غذا رها اِ، -
 .آورد برام رادمان -

 .آمد شانسمت به شیوا باالخره غذا شدن تمام با. انداخت اخمو رادمان به نگاهینیم و داد باال رو ابرویش تای یک
 .میشه دیر برداریم رو هاچمدون و ویال بریم تا پاشید، لطفاً دههیاز ساعت هابچه: سیاوش

 .رفتند اتاق به مانتوشان برداشتن برای شیوا همراه و کردند موافقت همه
*** 

 همراه بعداً و ماندمی مهرداد پیش فعالً گفت رایانا. رفتند حیاط سمت به و کرده جمع را هاچمدان ویال به رسیدن با
 .آیندمی تهران به هم

 .رسونممی رو رادمان هم من خونه، برن هم با رها و شیوا: سیاوش
 .گذشت خوش حسابی و بود خوبی مسافرت خداحافظ، ندیدیم رو همدیگه راه توی اگه پس باشه،: رها

 !بود عالی واقعاً: شیوا
 .کن رانندگی آروم لطفاً تاریکه، هوا رها گذشت، خوش خیلی هم ما به: سیاوش

 .باشه -
 .دادمی نشان را سه که کرد ساعت به نگاهی تهران به رسیدن با. افتادند راه و زدند لبخندی دو هر
 .وقته دیر من، یخونه بیا امشب -
 .بودم فکرش تو هم خودم آره -

 .افتاد راه خانه سمت به و زد اشراحتی به لبخندی
**** 
. بود بسته را چشمانش و کشیده دراز کاناپه روی شیوا. رفت آشپزخانه سمت به و گذاشت اتاق یگوشه را چمدان

 :گفت بود بسته چشمانش که طورهمان شیوا. نشست کاناپه روی کنارش در و کرد درست ایقهوه
 .کرده تغییر خیلی رفتارهات -

 .کرد نگاهش تعجب با رها
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 چی؟ یعنی -
 .بعیده رها از همه هانای ل،شما هم بعد و دبی سفر سیاوش، با ایدفعه یه شراکت! رها کنمنمی درکت -

 :گفت کالفه
 .شو خیالبی پس بگم، دروغ خوامنمی -

 .نشست مقابلش و برداشت چشمانش روی از را دستش
 کنی؟می کارچی زندگیت با داری هان؟ شم، خیالبی رو چی -
 !شیوا -

 :گفت و کرد بلندتر کمی را صدایش
 رو رفتارهات و بودم کور االن تا کردی فکر کیه؟ پسر این ی؟کنمی کارچی داری نیست معلوم! کوفت و شیوا -

 ندیدم؟ باهاش
 .زد فریاد و شد عصبی

 !گرفت ازم رو جوونی اون کرد، خراب رو مزندگی اون کشت، رو پدرم اون قاتله، اون -
 .کرد نگاهش شوک با شیوا

 !رها؟ گیمی چی -
. شمال سفر تا پاریس از سیاوش برگشتن از. کرد تعریف برایش را چیز همه و کشید اشاشکی چشمان به دستی رها

 .دوخت چشمانش به را غمگینش نگاه شیوا
 رها؟ گرفتیم فاصله هم از قدراین کی از معرفت؟بی بفهمم رو هااین باید االن من -

 .داد فشار را اششقیقه کمی و گرفت دستانش میان را سرش
 بشه؟ چی قراره مسخره انتقام این آخر -
 .میاد اون سر بالها تموم من جای به دفعه این فقط کرد، من با اون که کاری همون میشه -
 ...اصال کن، فراموشش گذشته، سال هشت -

 :گفت بلند صدای با و بود کرده داغ
 هان؟ بدی؟ پس بهم رو آرامشم تونیمی برگردونی؟ بهم رو قبلیم زندگی تونیمی تو کنم؟ فراموشش چرا -
 !رها -

 !نداشت تمامی لعنتی بغض این. چکیدندمی چشمانش از سرعت با هایشاشک. نشست مینز روی
 !...شو خفه شیوا، شو خفه -

 :گفت و کرد آرام را لحنش
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 !نیستی من جای تو -
 :گفت که بود شده آرام کمی. ریختند اشک هم همراه و گرفت شآغـ. و.ش در شیوا

 .ندیدم نفرتی اون به نسبت هاتچشم توی من ولی -
 .کرد نگاهش اخم با
 .نگو چرت شیوا بسه -

 :گفت و کرد پوفی
 . زنمنمی رو حرفش باشه -

*** 
 !رها...رها -

 .کرد نگاهش دقیق و زد پلکی شد، خیره شیوا تار تصویر به و کرد باز را چشمانش
 بله؟ -
 نمیری؟ هفته، ساعت -

 :گفت و کشید موهایش داخل دستی
 .چرا -
 .فعالً...رفتم من پس -
 !دیگه میریم هم با وایسا کجا؟ -
 نداری؟ کاری. کن رد برام مرخصی دارم، مهمی کار -
 .باش خودت مواظب نه -
 .فعالً پس باشه -

 ویژه مهمان یک نه، ساعت امروز سیاوش یگفته به. کرد تن را اشرسمی هایلباس و گرفت ایدقیقه ده دوش
 .داشتند
*** 

 .کرد حرکت وشسیا اتاق سمت به شرکت، به رسیدن با
 .رهاجون سالم: مهدیس

 هست؟ سیاوش عزیزم، سالم -
 .نیومدن هنوز نه -
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 بدهد او به صحبتی یاجازه کهاین بدون. زد او به زنگی و رفت اتاقش سمت به. کرد مهدیس از تشکری تعجب با
 :گفت

 .آسانسورم تو -
 :گفت و انداخت آلودشخواب یچهره به نگاهی اتاق، در شدن باز با. کرد قطع را تلفن و گفته ایباشه

 .سالم -
 خوبی؟ سالم -
 چیه؟ ویژه مهمون این جریان ممنون، -
 .بزنیم دبی تو رو شرکت از ایدیگه یشعبه تا کنه مونکمک خوادمی اومده، شیخ -
 :گفت و کرد نگاهش خوشحال با
 واقعاً؟ -
 .کردن استقبال خیلی کردم، صحبت هم الدن و منصور با آره -
 !عالیه این -
 .داد جواب و گفت ببخشیدی زنگ صدای با
 .بله -

 .آوردن تشریف کعکانی آقای راد، خانم: مهدیس
 .کنفرانس اتاق به کنید شونراهنمایی -
 .چشم -
 :گفت و برگشت سیاوش سمت به
 .رسید شیخ -

 پذیرایی او از دیسمه و بود نشسته صندلی روی شیخ. رفتند کنفرانس اتاق سمت به هم با و داد تکان سری
 .کردمی

 .سالم: سیاوش
 .سالم: شیخ
 .بینمتونمی خوشحالم خیلی سالم،: رها

 .خوشحالم نهایتبی هم من: شیخ
 :گفت و کرد صندلی به ایاشاره سیاوش

 .کنممی خواهش بفرمایید -
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 .متشکر: شیخ
 :گفت شیخ که گرفت جا صندلی روی

 .بشه امضا باید که هست برگه تا چند قطف دادم، انجام رو شما قانونی کارهای من -
 .کشیدید زحمت خیلی متشکرم واقعاً: سیاوش

 سهامی شما شرکت تو خواممی گفتم که طورهمون فقط. نیست چیزی شما زحمات برابر در کنم،می خواهش: شیخ
 .باشم داشته

 باقی درصد شصت و باشید داشته رو سهام درصد بیست کدوم هر منصورجان و شما که اینه من نظر بله: سیاوش
 .رهاجان و من برای مانده

 :گفت و برگشت رها سمت به سیاوش
 چیه؟ شما نظر -
 !عالیه -

 .موافقم هم من: شیخ
 ایعالقه هیچ که بحث این از کالفه. بودند سیاسی مسائل درباره صحبت مشغول دو هر و بود گذشته ایدقیقه چند

 از که بود زیادی زمان. کردمی نظارت هاپروژه روی کمی باید. کرد ترک را قاتا جمع، از عذرخواهی با نداشت آن به
 .بود غافل هاآن

*** 
 از را کیفش. داد ماساژ را هایششقیقه کمی و کشید ایخمیازه. کردمی درد حسابی کمرش و بود شد خسته خیلی
 آبی چشمان. بود ایستاده مهدیس میز برابر در که افتاد دختری به نگاهش. شد خارج اتاق از و برداشت میز روی
 .دادمی نشان ترجذاب را صورتش رنگش قرمز درشت هایلب سفید، پوستی و رنگ

 :گفت مهدیس به رو و شد نزدیک هاآن به تعجب با
 هست؟ سیاوش -
 .بیرون رفتن کاری انجام برای -

 :گفت مهدیس به رو و انداخته دختر آن به نگاهی نیم
 کیه؟ -
 .دارن کار سام آقای با مه ایشون -
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آغـ.  در را خودش و رفت سمتش به سریع دیدنش با دختر. شد پیاده آسانسور از سیاوش که انداخت دختر به نگاهی
 گفت که فرهاد کرد؟می برخورد او با راحت قدراین که بود که دختر این. کرد شاننگاه تعجب با. داد جا شو.ش

 است؟ زنش نکند! ندارد دختریدوست
 رسیدی؟ کی. عزیزم بینمتمی که خوشحالم خیلی: ردخت

 .دارم کوچیک کار یه من بمونی منتظر اتاقم توی میشه. رسیدم تازه دیشب ممنون،: سیاوش
 .حتماً... حتماً: دختره

 .آمد متعجب رهای سمت به و کرد راهنمایی اتاقش سمت به را دختر سیاوش
 هستی؟ راضی سهام از رها: سیاوش

 چطور؟ آره -
 .ناراحتی چیزی از کردم فکر کردی، ترک رو جلسه زود آخه -

 :گفت و کشید صورتش به دستی کالفه
 .بندازم هاپروژه به نگاهی خواستممی فقط نه -

 :گفت و زد شیرینی لبخند
 .کردی خوبی کار -

 :گفت و داد تکان سری
 .برس مهمونت به هم تو میرم، دیگه من -
 .باش خودت مواظب باشه -

 و بود دختر آن درگیر فکرش. کردنمی درک اصالً را خودش حال. گفت لبی زیر خداحافظ و کشید یقیعم نفس
 که بود ایستاده قرمز چراغ پشت. کرد حرکت خانه سمت به و شد ماشین سوار. شدمی مجسم ذهنش در اشچهره

 .خورد زنگ تلفنش
 بله؟ -

 خوبی؟ سالم: رادمان
 گذشت؟ خوش مرخصی ممنون، آره -
 .کردم استراحت کلی خالی، شما جای -
 .برم شدم مجبور بود جلسه امروز حالت، به خوش -
 .ایخسته خیلی االن حتماً -
 .بود زیاد کارهام خب آره -
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 .کوچولو مهمونی یه برای کنم دعوتت زدم زنگ راستش -
 !ندارم مهمونی یحوصله اصالً من رادمان وای -
 .کنم دعوتت شب فردا برای گفتم همین برای ببیننت، داشتن تدوس پدرم و مادر عزیزم، نیست کسی -
 و زد لبخندی. کردمی را خانواده یک در بودن هوای دلش قدر چه. رفت فرو فکر به و انداخت نگاهی قرمز چراغ به

 :گفت
 .میشم تونمزاحم حتماً چشم، -
 .منتظرتیم شب فردا ما پس -
 .چشم باشه -
 .فعالً -

 سر هاآن به که بود زیادی زمان. بود کرده را پدرش و مادر هوای دلش. کرد پرت کنارش صندلی روی را گوشی
 سمت به و خرید برایشان رزی گل دسته. رفت سمت آن به و کرد کج زهرا بهشت سمت به را راهش. بود نزده

 با را قبرها. بود معرفتبی چقدر. کرد فشرده را قلبش قبر روی بر نشسته هایخاک. کرد حرکت نظر مورد یقطعه
 قبر روی را سرش. بود کرده خیس را صورتش اشک قطرات. کرد پر پر قبر روی را هاگل و شست آبی بطری

 زندگی این بگوید و کند گالیه خدا به خواستمی کند، خالی دل بغض شانآغـ. و.ش در خواستمی دلش. گذاشت
 .نبود من حق تلخ

*** 
 .شد پیاده ماشین از و انداخت باال ابرویی متعجب. افتاد وشسیا ماشین به نگاهش خانه به رسیدن با

 کنی؟می کارچی جااین سالم،: رها
 .افتاد او اشکی چشمان به نگاهش و شد پیاده ماشین از
 بودی؟ کجا شب وقت این تا سالم، -
 .داشتم کار بیرون -
 چشمانش به آخر در و کرد نگاه تشصور اجزای تمام به دقت با. گرفت دستش در را اشچانه و شد نزدیک او به

 .شد خیره
 کردی؟ گریه -

 .شد رها اشچانه از سیاوش دست که داد تکان را سرش
 .نه -
 .نمیده نشون رو این که هاتچشم -
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 :گفت کالفه
 داری؟ کارچی جااین نگفتی -
 .بگیرم بیام گفتم توئه، دست جدید یپروژه هاینقشه شنیدم -
 .بدم بهت باال بریم بیا آره، -
 نباشم؟ مزاحم -
 .اصالً نه -

 کرد هامبل به ایاشاره. شدند داخل هم با و کرد باز را در. رفتند واحدش سمت به ماشین پارک از بعد و زد لبخندی
 :گفت و
 .میام االن بشین -
 .باشه -
 به نگاهش که رفت کارش اتاق سمت به. کرد عوض مشکی شلوار و بلوز با را هایشلباس و رفت اتاق سمت به

 و کشید راحتی نفس. برداشت را عکس و رفت سمت آن به سریع استرس با. افتاد سالن در مادرش و پدر عکس
 :گفت گذاشت مقابلش میز روی را هانقشه. برداشت اتاق از را نقشه

 درسته؟ ببین کن نگاه -
 کنارش و ریخت قهوه فنجان دو رفت، آشپزخانه سمت به. برداشت میز روی از را هانقشه و داد تکان سری سیاوش
 .نشست
 .ممنون درسته،: سیاوش

 خوردی؟ شام -
 .باشد او کنار در را شام آمدنمی بدش. زد برق ایثانیه به چشمانش

 .کرده رو تو غذاهای ـوس هــ خیلی هم دلم نه، -
 بدم؟ سفارش پیتزا -

 .بود خواستنی و زیبا بود گذشته او از سنی که او برای رها شیطنت. زد شیطنتش به لبخندی
 ها؟ نیاری خودت روی به -

 :گفت آرام و کرد درشت را هایشچشم
 .هست حواسم نه -

 به نسبت تنفری هاتچشم توی من» . شد مرور ذهنش در شیوا جمالت. شد خیره چشمانش به و زد او به لبخندی
 «.ندیدم اون
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 شاید... شاید. نبود هم احساس از خالی ولی کرد؛می قبولش دبای که بود چیزی این. نداشت را قبل تنفر دیگر او آری
 این دیدن به رها است، درست آری. کردمی عادت دیگران به زود او مثل تنهایی دختر. بود کرده عادت او به

 مرد این بودن به. بود کرده عادت شکالت و سوخته چوب بوی استشمام به. بود کرده عادت مرموز هایچشم
 را فروشی پیتزا یشماره. رفت خانه تلفن سمت به و دزدید او از را نگاهش. بود کرده عادت اشزندگی در شکالتی

 یشماره. کرد قطع را تلفن کالفه. کشید هم در را ابروهایش ،"شده تمام مانغذای" یجمله شنیدن با. گرفت
 در. کند درست ماکارونی توانستمی انداخت، آن به نگاهی و کرد باز را یخچال در. نداشت هم دیگری رستوران
 .افتاد سیاوش به نگاهش که بست را یخچال

 شد؟ چی پیتزا -
 :گفت و داد جلو را لبانش

 .بود شده تموم غذاشون -
 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی سیاوش

 .نیمه و ده تازه -
 داری؟ دوست ماکارونی دونم،نمی -
 .دارم دوست کنی درست تو چی هر -

 :گفت و گذاشت کاناپه ویر را کتش
 .کنممی کمکت هم من -

 :گفت و زد اشچانه به تعجب با دستی
 آشپزی؟ و سام آقای -
 نمیاد؟ بهم چیه؟ مگه -

 :گفت و انداخت باال ایشانه
 !واال دونمنمی -
 .دخترک نگیر کم دست رو من -

 :گفت و ایستاد مقابلش سینه به دست
 .کنیم تعریف و ببینیم -

 آورد بیرون یخچال از هم را هاپیاز. گذاشت کابینت روی و آورد بیرون یخچال از الزم وسایل و رب مراهه را گوشت
 :گفت سیاوش که
 .کنممی خرد من -
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 یهمه. کرد خرد بود، داد او به که ظرفی در دقت با را پیازها سیاوش. گفت ایباشه و کرد نگاهش تعجب با
 .شدمی رها یخنده موجب که دادمی جامان خاصی وسواس و دقت با را کارهایش

 دخترک؟ کنیمی نگاه رو چی -
 نَمیریم؟ سیاوش -
 .کردممی آشپزی خودم پاریس تو من نترس -
 !بودی نکرده رو -
 .کنمنمی رو کسی هر برای رو شخصیتم این اصوالً من -

 :گفت و انداخت باال ابرویی
 !خاصم خیلی من پس -

 :گفت و وختد او به را دارشتب نگاه
 داشتی؟ شک -

 گونه و کند ذوب را او نگاهش، و جمالت تمام با دارد قصد امشب مرد این کرد، فکر خود با و کرد او به نگاهی
 .گلگون را هایش

 .داد جواب و گرفت رها از سختی به را نگاهش موبایلش، زنگ صدای با
 .شهرزاد بله -

 آمد؟ شرکت به امروز که ستدختری همان ینا یعنی. شد تیز دختری نام شنیدن با هایشگوش
 .میگیرم تماس باهات بعدا من نمیشه، االن -
 :گفت و انداخت او به نگاهی سیاوش. کرد گرم ها پیاز کردن سرخ با را خودش سر گوشی،رها شدن قطع با
 .کن اضافه بهش رو گوشت شد طالیی -
 .سرآشپز چشم -

 :گفت و کشید کمی را لپش
 .بال بی چشمت -

 کردنش تایپ از نشان گوشی، صفحه روی بر انگشتانش سریع حرکات شد، مشغول اشگوشی با و زد لبخندی
 .داشت
 .نداشت تمرکزی هیچ و بود سیاوش گوشی به حواسش لحظه هر. ریخت پیازها داخل را گوشت

 .کرد اضافه گوشت به رب، همراه به را الزم هایادویه
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 به و کشید اشگوشی از دست باالخره بود، کرده اشکالفه شهرزاد وقتبی و وقت هایپیام و هاتماس که سیاوش
 :گفت و انداخت غذا به نگاهی. آمد سمتش

 !عالیه اوم -
 باشه؟ بد بود قرار مگه -
 .ستمعرکه کنی درست هم مرغ تخم شما نه -

 اوج به را او کلمات با اشبازی! ودب ندیده او از گاههیچ که اخالقیاتی نبود؟ مشکوک زیادی امشب. زد او به لبخندی
 .برد می هاآسمان

 .ریخت داخلش را ها ماکارونی ماکارونی، آب آمدن جوش با
 .گذاشت میز روی را شیوا عالقه مورد هایشکالت و رفت کابینت سمت به

 سیاوش رپ دهان به تعجب با دستش، از شکالت بقیه شدن کشیده با. زد آن به کوچکی گاز و برداشت را اشیکی
 کاش.کرد آرامش صورت به نگاهی سیاوش. انداخت پایین را سرش و زد حرارتش پر هایگونه به دستی. شد خیره
 .بنگرد خدا زیبای نقاشی به و باشد داشته خود کنار در را او همیشه تا شدمی

 :گفت و کرد اخمی
 خوردی؟ رو من مال چرا! شکالت همه این -

 :گفت کرد، می مزه را شکالت وجود تمام با و بود بسته را چشمانش که طورهمان
 !بود ترخوشمزه این -

 .کردنمی درک اصال را امشبش حرکات کرد، نگاهش مبهوت و مات
 :گفت و زد شیرینی لبخند سیاوش

 !نشه خمیر تماکارونی -
 :گفت و زد کنارش سیاوش که رفت قابلمه سمت به گذاشت، سینک در سبدی

 .کنم می شبلند خودم سنگینه -
 .داد تکیه کابینت به و گفت ایباشه

 . کرد خالی سبد در دقت با را ها ماکارونی
 .زد دستش روی آرام سیاوش که گذاشت دهانش داخل را ماکارونی از ایتکه رها
 !بچه نخور -
 .چشم -

 .بکشد دم تا گذاشتند را ماکارونی همدیگر کمک با باالخره و زد لبخندی
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*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه ایتس در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 
 .رفت سمتش به میوه ظرف همراه به و داد بدنش به قوسی و کش

 دستش از را گوشی عصبی شهرزاد نام دیدن با که انداخت تلفنش به یواشکی نگاه. بود دستش اشگوشی هم باز
 :گفت و کشید

 !شگوشی تو کنهنمی رو سرش مهمونی میاد آدم -
 :پرسید و انداخت سیاوش گوشی به نگاهی باز
 نامزدته؟ -

 .بکند بدی فکر رها نداشت دوست. کشید موهایش داخل دستی سیاوش
 .گیره خیلی! امهخاله دختر بابا نه -
 شرکت؟ اومد امروز که خانمی همون -
 .کنی ازدواج باهاش باید داده گیر مامانم آره، -

 :گفت و داد فشار هم یرو حرص از را هایشدندان
 !بود خوبی دختر -

 :گفت و انداخت چشمانش به دقیقی نگاه سیاوش
 !معکوس افعال از استفاده -
 .آبیش هایچشم مخصوصا بود، هم خوشگل گفتم، جدی کامال نه...نه -

 :گفت و انداخت چشمانش به دقیقی نگاه سیاوش
 .دارم دوست بیشتر رو ای قهوه هایچشم من ولی -

 بود؟ تاببی قلبش چرا بود؟ چه هاحرف این گفتن از قصدش. کوبید می اشسینه به را خودش شدت با قلبش
 .بزنم ماکارونی به سر یه برم من... من -

 :گفت و زد اشکودکانه فرار به لبخندی سیاوش
 . باشه -

 .کرد میز چیدن به شروع فرار برای ولی بود؛ نشده درست هنوز ماکارونی
 .زد صدا را سیاوش و گذاشت میز روی را رنگ خوش ماکارونی دقیقه چند از بعد
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 .داد نوازش را اشبینی عطرش بوی هم باز آشپزخانه به ورودش با
 !خانم کردی چه به به -

 !نشست می دلش به خانم لفظ این قدرچه
 .ریخت ماکارونی برایش و برداشت را بشقابش رها نشست، مقابلش صندلی روی سیاوش
 .کشید ماکارونی او برای متقابال هم او و زد مهربانی بخندل سیاوش

 است؟ بلد هم مهربانی مرد این کرد، فکر خودش با رها
 .ممنون -
 .کنم می خواهش -

 .گذاشت دهانش داخل و برد فرو غذا در را چنگالش سیاوش
 !عالیه.. اوم -
 .جان نوش -

 کرد می تنش را کتش که طورهمان سیاوش. چیدند شوییظرف در هم کمک با را ها ظرف شام، خوردن از بعد
 :گفت

 .برم دیگه من شد، دوازده ساعت -
 :گفت و کرد هانقشه به ایاشاره رها
 !نره یادت رو هااون -
 .گفتی شد خوب -

 .کرد اشهمراهی در دم تا و زد او به لبخندی
 :گفت و کرد پایش را هایشکفش

 .بود خوبی شب ممنون، واقعا -
 .طورهمین هم من برای -
 .خداحافظ -

 .رفت و شد آسانسور سوار که داد تکان برایش سری
 به فرساطاقت آفتاب این به توجه بدون کرد سعی و کشید سرش روی حوصلهبی را پتو خورشید، نور شدید تابش با

. داد بدنش به سیقو و کش و شد بلند جایش از کالفه. بود پریده سرش از خواب دیگر ولی برسد؛ خوابش یادامه
 امروز یک. بدهد سروسامان خانه به کمی امروز خواستمی. نداشت را شرکت به رفتن قصد و بود ظهر یک ساعت

 و کشید موهایش داخل دستی. بود دعوت رادمان یخانواده یخانه که هم شب. باشد اشخانه خانم خواستمی را
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 به لحظات یادآور و زدمی چشمک بد دیشب رنگخوش ارونیماک. کرد باز را یخچال در و رفت آشپزخانه سمت به
 با تا دارد نگه خود نزد ابد تا را آن داشت دوست بود، خودش به اگر. آورد بیرونش و زد لبخندی. بود اشماندنی یاد
 یازن اساسی خرید یک به. انداخت خالی یخچال به نگاهی غذا خوردن با. بیاورد یاد به را خاطراتش دیدنش بار هر

 .داشت
*** 

 :داد جواب سریع و گذاشت فریزر در را هامرغ تلفن، صدای با که دادمی جا یخچال در را خریدها
  بله؟ -

 چطوری؟ سالم: رادمان
 :گفت زمانهم و کشید بیرون نایلونش از را گوشت

 خوبی؟ تو مرسی -
 . شدم نگرانت شرکت؟ نیومدی چرا ممنون، -
 .بودم هم خسته بدم، خونه به سروسامونی یه امروز گفتم -
 رفت؟ در خستگیت حاال -
 .بله -
 !ها خواممی انرژی با رو رئیس شب من پس -
 .چشم -
 نداری؟ کاری -
 .فعالً نه -

 . کرد پوفی و کوبید اشپیشانی به را دستش. خورد زنگ تلفنش دوباره که گذاشت کابینت در را شکالت یجعبه
  بله؟ -

 چطوری؟ سالم:شیوا
 خوبی؟ تو سیمر -
 نیومدی؟ شرکت چرا کجایی؟ -
 .داشتم کار خونه -

 :گفت و پیچاند دستانش میان را موهایش از ایتکه شیوا
 ها؟ میگم -
  جانم؟ -
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 :گفت آخر در و کرد ومِنمِن کمی شیوا
 . کرد دعوتم شام امشب برای و زد زنگ بهم شروین -
 چیه؟ مگه خب -
  کنم؟ کارچی داد تیدوس پیشنهاد اگه میگم دونم،نمی -
 .کن قبول اومده خوشت هم خودت اگه اومد،نمی بدی پسر نظر به -
 .ممنون باشه -
 .بگذره خوش عزیزم، برم قربونت -
 .فعال گلم، مرسی -

 .داد جا آشپزخانه در را خریدها باالخره و کرد قطع را گوشی
*** 

 و کرد اتو را موهایش. گرفت ایساعته نیم دوش و رفت حمام سمت به دادمی نشان را پنج که ساعت به نگاه با
 انتخاب برای کمی این، و هستند ایخانواده سبک چه رادمان یخانواده دانستنمی. انداخت هایشلباس به نگاهی
 روی از را لبش برق. کرد تن رنگی مشکی وشلوارکت آخر در و گرداند هایشلباس میان را دستش. کردمی گیجش

 را اشساده صورت کمی و کشید روحشبی چشمان داخل مدادی. زد باریکش هایلب روی بر کمی و برداشت میز
 .کرد حرکت بود فرستاده برایش رادمان که آدرسی سمت به و پوشید کت روی شنلی. داد زینت
*** 

 خانمی، یدبفرمای با همزمان که فشرد را زنگ. بود خودش انداخت؛ رنگش ایقهوه بزرگ در و 24 پالک به نگاهی
 همیشه. پدرش یعالقه مورد هایگل شد، شمعدانی هایگل معطوف نگاهش ورودش با ناخودآگاه. شد باز در

 از هم هاآن گویی. شدند پژمرده هم هایشگل حتی فوتش از بعد ولی گل؛ این عطر و وجود از بود پر حیاطشان
 دادمی جلوه ترزیبا را خانه کوچکِ حیاطِ شکل، مربع تخراس کنار هاگل این وجود. نداشتند تن بر جانی دیگر او نبود

 همراه که افتاد آقایی و خانم به نگاهش و کشید آهی. کردمی خودش مست را انسان خانه، در پیچیده یرایحه و
 .رفت سمتشان به متانت با و زد لبخندی. بودند ایستاده رنگی سفید بزرگِ درِ نزدیکِ رادمان،

 .سالم -
 :گفت و گرفت شآغـ. و.ش در عشق با مادرش

 !اومدی خوش دلم عزیز سالم -
 چشمان به نگاهی. ابدی آرامشی و محبت بوی همان داد؛می را مادرش بوی شدیداً زن این آغـ. و.ش. زد لبخندی

 :گفت و انداخت داشت رادمان به زیادی شباهت که رنگش خاکستری
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 .ممنونم -
 .ینیمبب رو دخترمون هم ما بذار خانم: رادمان پدر

 لبخند. کرد نازک شوهرش برای چشمی پشت و زد گوشش پشت را اشکرده مش و ـختـ لـ موهای رادمان مادر
 لحظه هر دلش بود سال هشت. بود نشده داده او به صفتی همچین بود سال هشت. زد دخترم نام شنیدن از بزرگی

 .رنگ خاکستری وشلوارکت با ساله شصت حدوداً مردی. انداخت پدرش به نگاهی. بود کلمه این شنیدن تاببی
 .سالم -

 خوبی؟ گلم، دختر سالم: رادمان پدر
  هستید؟ خوب شما ممنون، -

 .شکر: رادمان پدر
 .اومدی خوش: رادمان

 .گرفت ایدوباره نفس به اعتماد و گرداند آرامش یچهره میان در را نگاهش
 .متشکر -

 .دلم عزیز تو بیا. شد خسته داشتید نگهش پا رو و کشیدید حرف دخترم از قدراین: رادمان مادر
. شدنمی محو صورتش روی از جورههیچ لبخند. نشست مبل روی و کردند اشراهنمایی بزرگی نسبتاً سالن به

. کند احساس چشمانش در را شادی برق راحتی به توانستمی و داشت داشتنی دوست جمع این به زیادی یعالقه
 به را او کمی خانه ایقهوه کرم دکوراسیون. گذاشت کنارش را کیفش و انداخت رنگ کرم یسلطنت مبل به نگاهی

. بود کرده زیباترش رنگ ایقهوه یگوشواره که بلندی رنگ کرم هایپرده مخصوصا انداخت؛می سیاوش اتاق یاد
 !سیاوش یعالقه مورد رنگ

 .بود کرده زیاد رو تعریفت رادمان! بینمتمی که خوشحالم چقدر دونینمی عزیزم: رادمان مامان
 :گفت و انداخت پایین شرم از را سرش

 .دارند لطف ایشون سپهری، خانم ممنون -
 .الهه بگو عزیزم باش راحت -

 رفته کسی چه به رادمان یچهره آرامش کند درک توانستمی حال. بود معنا تمام به یالهه یه زن این هم واقعاً
 .است

 .جونالهه چشم -
 :گفت و کرد رادمان به ای اشاره جانالهه که کرد پذیرایی هاآن از شیرینی و چای با انمیخ
 .کنه عوض رو هاشلباس تا اتاقی به ببر رو رهاجان پسرم -
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 .چشم: رادمان
 پایش یپاشنه روی به رادمان شدند دور دو آن از که کمی. شد بلند جایش از و کرد لبی زیر تشکرِ خجالت با

 :گفت و چرخید
 .اومدی که مرسی -
 .ستوظیفه کنممی خواهش -

 کمی و کرد باز را اول اتاق در. رفتند داشت وجود اتاق سه داخلش که باریکی رویراه سمت به هم با و زد لبخندی
 .شد القا وجودش به آرامشی اتاق سبز و آبی دکوراسیون دیدن با. شود داخل رها اول تا ایستاد ترعقب

 ! نگیقش اتاق چه -
 .خودمه کار دیزاینش -
 .بخشهآرامش خیلی رنگش -
 انتقال رو سرما احساس هم کمی البته. میاره وجود به انسان در رو امنیت حس که آرامشه از پر رنگی آبی آره -

 .کرده جلوگیری امر این از سبز رنگ با ترکیبش ولی میده؛
 :گفت و انداخت باال ابرویی

 هستی؟ هم روانشناسی اهل -
 :گفت و کرد اتاق یگوشه کوچک یکتابخانه به ایاشاره

 .هارنگ روانشناسی مخصوصاً ام،روانشناسی هایکتاب عاشق -
 .بود شنیده زیاد را اتریشی روانشناس این نام آدلر؛ آلفرد. کرد نگاهش دقت با و کشیده بیرون را ایمقاله حیرت با
 . باشی کتاب اهل اصالً کردمنمی فکر -

 :گفت و کشید بیرون را دیگری کتاب
 .خونممی هم شعر دیدی؟ رو کجاش -
 !سپهری سهراب انداخت؛ نویسنده اسم به نگاهی تعجب با

 :کرد خواندن به شروع که دوخت رادمان چشمان به را تعجبش از شده گرد چشمان
 من با بگوید که رنگی نیست
 است نزدیک سحر صبر، اندکی

 دل از برآرم بانگ این دم هر
 !است تاریک چقدر شب این وای،
 انگیزم؟ دل به که کو ایخنده
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 ریزم؟ دریا به که کو ایقطره
 آویزم؟ بدان که کو ایصخره
 :گفت حیرت با و انداخت مهربانش چشمان به نگاهی

 !بود قشنگ خیلی -
 :گفت و کشید رنگش خاکی جلد روی دستی

 رو دلم حرف کنممی احساس که کلماتی. میشم آروم ششعرها خوندن با که ایهنویسنده تنها نویسنده، این -
 .زننمی
 .دارم دوستش خیلی هم من -

 :گفت و کرد ریز را چشمانش رها
 !شدی عاشق پس -

 :گفت سریع بود شده هول رها یجمله از که رادمان
 !حرفیه چه این بابا، نه -

 :گفت و گرفت خود به متفکری یقیافه رها
 .شدم قانع مثالً الکی باشه، باشه -

 :گفت و انداخت چشمانش به نگاهی رادمان
 . شدم عاشق هم شاید البته دونیمی -

 :گفت ندارد موضوع یادامه به ایقهعال رادمان کردمی فکر که رها
 .کردم پرحرفی خیلی ببخشید... اوم -

 :گفت و کشید گردنش به دستی رادمان
 .کن عوض رو هاتلباس راحت تو بیرون میرم. کردم پرحرفی خیلی من بابا، نه -
 .ممنون -
 خیلی. کشید اشمشکی کت به دستی و درآورده را شنلش. بود لبانش مهمان لبخند هم هنوز اتاق از خروجش با

 .بود ایستاده منتظرش در پشت رادمان. شد خارج در از و داد موهایش به تابی. دادمی نشان رسمی و خانومانه
 . شدی معطل ببخشید -

 عاشقانه را رویشروبه دختر که کرد اعتراف خود به بار هزاران برای و انداخت پایش تا سر به نگاهی انرادم
 .شدمی خالصه او به رسیدن در انتظارهایش تمام کاش ای و پرستدمی
 !حرفیه چه این نه _
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 .کردندمی صحبت و بودند نشسته مبل روی هم کنار در رادمان پدر و خانمالهه. برگشتند سالن سمت به هم با
 افتادی؟ شرکت تاسیس فکر به که شد چی دخترم خب: رادمان پدر
 فکر به شدم مجبور همین برای بیام، در مخارج و خرج پس از تونستمنمی مادرم و پدر فوت از بعد راستش -

 و شدم کار به غولمش جااون وقتی چند حدود. داد رو شرکت یه تو کار پیشنهاد بهم وکیلم اول. بیفتم کاری همچین
 بهم هم خیلی داد، رو شرکت یک تاسیس پیشنهاد بهم وکیلم هم باز کهاین تا داشتم گیریچشم پیشرفت همچنین

 رو مبدهی زمان مرور با تونستم من که داد خودش رو شرکت تجهیز و ساخت پول بیشتر زمان اون در و کرد کمک
 پیدا رسمی و اسم بتونیم ما تا بستمی آشناهاش و دوست با خودش هم رو شرکت قراردادهای حتی. بدم بهش
 .کنیم
 :گفت و گرفت او از را تحسینش پر و خیره نگاه رادمان پدر
 . کردنمی افتخار دختری همچین داشتن به و بودن مادرت و پدر کاش -

 .زد گوشش پشت را مویش و انداخت پایین خجالت از را سرش
 .سپهری آقای دارید لطف شما _

 :گفت بود نشسته دلش به او رفتارهای و حرکات که آقا مودمح
 .کنممی پیری احساس جوریاین محمود، بگو دخترم باش راحت _

 .داد تکان را سرش و زد ایزده خجالت لبخند
 .بچینم رو شام میز برم من: جونالهه

 :گفت و شد بلند جایش از
 .کمکتون میام هم من _

 .کرد وارد آن به کوچکی فشار و گرفت را بازویش
 .میدم انجام خودم نیست کاری دلم، عزیز نه -

 .نشست جایش سر و زد شیرینی لبخند
 کردی؟ استراحت امروز: رادمان

 .بودم خسته خیلی آره، -
 :گفت و کرد اخمی

 یهمه علیه سرکار که چیه واسه پس کارمند همه این دونمنمی من! کنیمی کار شرکت اون تو که بس از -
 .نیستی خودت فکر به هم یکم اصالً بکشن؟ باید خودشون رو هانقشه

 . شود نگرانت که باشد یکی بود خوبی احساس چه. زد اشنگرانی به لبخندی
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 . میده هم انرژی بهم کارم اتفاقاً رادمان، نمیشم خسته واقعاً من -
 .شد مانعش آقا محمود که کند اعتراض خواستمی هم باز
 کنی؟می همراهیم بدم، نشونت رو چیزی مشبا برای خواستممی -
 .میل کمال با -
 شده پر دیوار سراسر که افتاد اتاقی به نگاهش. رفتند اتاقی سمت به آقا محمود و رادمان همراه و شد بلند جایش از

 .بودند شورانگیز واقعاً. متفاوت هایاندازه با نقاشی تابلوهای از بود
 خودتونه؟ کار !قشنگن تابلوها این چقدر وای -
 .دخترم آره -

 فرا را جا همه سیاهی، و بود افتاده گیر غباری میان در مشکی افشانِ موهای با دختری افتاد؛ تابلویی به نگاهش
 توانستمی هم را بودند آمده در رقـــص به باد دست در که موهایی زیر از حتی را، دخترک یچهره غمِ. بود گرفته

 پنجهودست سرنوشت غبار میان در نیز او. بود او شبیه قدرچه دخترک این. کند لمس بدنش هایسلول تکتک با
 .آمد خودش به آقا محمود صدای با که کشید آهی. کردمی نرم
 !هنرمنده یه مثل تابلوها به نگاهت -
 هامدرس شدن سنگین دلیل به بعدش ولی سالگی؛ پونزده تا سالگی ده از کردم،می کار طراحی سال پنج من -

 .دارم عالقه طراحی به شدیداً هم هنوز. کردم ولش
 کردی؟ کار هم تابلو -
 .دارم خونه رو تاییش چند بله -
 به تا بدی رو تابلوهات داری دوست اگه میشم خوشحال. بزنم کارهام از نمایشگاه یه خواممی من عالی چه -

 .بذارم نمایش
 .نیستن ایحرفه خیلی من تابلوهای فقط حتماً، وای -
 .میشه هابهترین از تو مال مطمئنم من ولی -

 .کرد تشکری و زد گوشش پشت را موهایش از ایتکه زدهخجالت
 .حاضره غذا: جونالهه

 و داشت قرار هامبل از کمی فاصله با رنگی کرم ینفره هشت ناهارخوری میز. رفتند سالن سمت به و زد لبخندی
 زیبایی لبخند با که کرد لبی زیر تشکر. کشید بیرون برایش را صندلی ادمانر. متنوع غذاهای از بود پر رویش

 :گفت و کرد غذاها به ایاشاره. نشست کنارش و داد را جوابش
 عزیزم؟ خوریمی چی -
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 :گفت و انداخت انگیزـوس هــ میز به نگاهی
 .الزانیا -

 .گذاشت بشقابش در را الزانیا از برشی و گفت چشمی
 .ممنون -
 .جان وشن -

 کنی؟نمی ازدواج چرا بگو خودت از دخترم خب: جونالهه
 .شرکتم کارهای درگیر خیلی و نیومده پیش موقعیتش هنوز راستش -

 .باش خودت فکر به یکم عزیزم: جونالهه
 کند؛ جانالهه به کمکی تا شد بلند جایش از غذا شدن تمام با. کرد مشغول غذایش با را خودش و زد خجولی لبخند

 که رنگیخوش چای و بود نشست رادمان کنار. کرد اشراهنمایی پذیرایی سمت به و شد مانعش هم باز ولی
 .کردمی مزهمزه را بود آورده جانالهه

 !رییس خانم هستی هم نقاش بودی نگفته: رادمان
 .ندارم رو وقتش. نمیرم سمتش دیگه وقته خیلی آخه -

 آمدنمی بدش و بود آمده خوشش دختر این از. گذاشت مقابلش کنده پوست هایمیوه حاوی ظرفی جونالهه
 .شود عروسش

 .بکنم پوست برات خودم گفتم خوری،نمی کنیمی تعارف هی که تو عزیزم -
 ! نکنه درد دستتون وای: رها

 بفشاردش شآغـ. و.ش در داشت دوست. بود نگاهش یخیره چشمانش. کرد نوازش را دستش و زد ایمادرانه لبخند
 !ناچیز یلحظه یک فقط بود، مادرش جای لحظه یک برای فقط کاش. کند بویش و

 .باشم داشته تو مثل دختر یه داشتم دوست همیشه: خانومالهه
 .سوزدمی مادری داشتن تب در است سال هشت هم او. زد لبخندی

 .دارید لطف شما متشکرم، -
 :گفت و شد بلند جایش از ساعت به نگاه با
 .کنم جبران رو شما کار این بتونم امیدوارم و گذشت خوش نهایتبی من به واقعاً خوبتون، همونیم از مرسی -

 . عزیزم زوده خیلی که االن: جونالهه
 .میشه دیر خیلی منزل برسم تا آخه -

 .دونیمی صالح خودت جور هر دخترم باشه: آقا محمود
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 .ممنونم -
 رادمان همراه و کرد خداحافظی هم آقامحمود و جانالهه از. کرد تن او و آورد اتاق داخل از را کیفش و شنل رادمان

 .کردند حرکت ماشینش سمت به
 .کردی خوشحالمون خیلی اومدی، که مرسی: رادمان

 .بودم نکرده شرکت خانوادگی هایجمع همچین توی بود سالی هشت. کردی دعوت رو من که تو از مرسی -
 .گذاشت هم روی آرامش ینشانه هب را چشمانش و زد مهربانی لبخند

 .خداحافظ -
 .بده بهم پیام یه هم خونه رسیدی. وقته دیر باش خودت مواظب عزیزم، خداحافظ -

 :گفت و داد تکان هوا در را دستش
 .ممنون باشه -

 .کرد ترک را کوچه کوتاهی بوق همراه و شد ماشین سوار
*** 
 به پیامی خیالبی. سیاوش از رفته دست از تماس چهار. انداخت اشگوشی به نگاهی و انداخت کاناپه روی را شنل

 سیاوش اسم به نگاهی. شد مانع همراهش تلفن صدای که رفت آشپزخانه سمت به. نشود نگران تا داد رادمان
 :داد جواب تعجب با و انداخت

 ! بله؟ -
 . کند چه شآشوب دل با دانستنمی و بود نگرانش سیاوش. پیچید گوشش در اشکالفه صدای

 نمیدی؟ جواب رو گوشیت چرا کجایی؟ هست معلوم سالم، -
 :گفت و کشید هایشچشم به دستی حوصلهبی
 . نبود تلفنم به حواسم و بودم بیرون سالم، -

 :گفت و فشرد هم روی را هایشدندان عصبی
 چیه؟ تکلیفش وقت اون بشه نگران نفر یه اگه نبود؟ حواسم چی یعنی _
 !سیاوش -

 :گفت و شد آرام کمی
 بودی؟ کجا حاال -
 .بودم رادمان یخونه شام -
 .کرد مشت را دستش و انداخت باال را ابرویش رها یجمله شنیدن با
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 !رادمان یخونه -
 :گفت و شد هول اشعصبی لحن شنیدن با
 . بودن کرده دعوتم شام برای. بود مادرش و پدر یخونه که اینه منظورم نه، نه -

 حساس رادمان با وگوهایشگفت همچنین و او وآمدرفت روی بر شدیداً اواخر این. فشرد هم روی ار هایشچشم
 .بود شده

 شرکت؟ نیومدی امروز چرا آهان، -
 :داد ادامه اشبازجویانه و هم سر پشت هایسوال از خسته

 .کنم استراحت کم یه گفتم بودم، خسته -
 برخالف بسپارد؛ گوش رها زیبای صدای به بتواند تا کند پیدا ادامه حصب تا وگوگفت این خواستمی دلش کهآن با

 :گفت میلش
 .وقته دیر برم من باشه، -
 .فعالً باشه -

 زمین روی محکم را پایش! شود هول او داشت دلیلی چه اصال. کشید موهایش داخل دستی و کرد قطع را گوشی
 .رفت اتاقش سمت به حرص با و کوبید
*** 

 بشاش یچهره که کرد بلند را سرش در صدای با. کرد نگاه نقشه به دقت با و گرفت ضرب میز ویر خودکارش با
 .شد نمایان جلویش رادمان

 .نباشید خسته -
 .نباشی خسته هم تو ممنون -

 .گذاشت دهانش داخل را میز روی هایشکالت از ایتکه و نشست میزش کنار صندلی روی
 شده؟ چیزی -
 .کنم همراهی به دعوت شما چون زیبایی بانوی از خواستممی و شدم دعوت مهمونی یه هب هفته آخر راستش -
 !رمانتیک چه اوه -

 :گفت و گرفت خود به متفکری یچهره
 .نه یا دارم وقت ببینم بندازم هامبرنامه به نگاهی باید -
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 و شد باز در که خندید دیبلن صدای با رها. زد صدا را اسمش اعتراض صورت به و شد مچاله اشچهره رادمان
 زیاد رادمان آمدنمی خوشش و کردنمی درک را نفر دو این میان صمیمیت سیاوش. افتاد اخمو سیاوش به نگاهش

 .شود نزدیک او به
 .سالم: رها

 چطوری؟ سالم: رادمان
 .خوبم: سیاوش
 :گفت و برگشت رها سمت به سیاوش

 .منتظرتم پایین .باشیم جمشیدی آقای دفتر باید دیگه ساعت یه -
 :گفت خودش همانند رها
 .باشه -

 .شد خارج اتاق از هم در هایاخم همان با سیاوش
 بود؟ چش این: رها

 .جوریهاین هست روزی سه دو دونم،نمی: رادمان
 :گفت شد،می خارج اتاق از که طورهمان و برداشت میز روی از را کیفش

 .نشده حالل خونم تا برم من باشه، -
 :گفت و برگشت عقب به مهمانی برای رادمان دعوت دآورییا با
 .کن اوکی هم رو مهمونی راستی _

 .ممنون باشه،: رادمان
 حرفبی رها. بود زده زل اشگوشی به و نشسته ماشین در سیاوش. رفت پارکینگ سمت به و داد تکان سری

 .کرد حرکت و انداخت او به نگاهی نیم. گرفت جای کنارش
*** 

 جلسه طول در بار چندین. انداخت ساعتش به نگاهی جعفری آقای هایصحبت از کالفه. انداخت او به ینگاه رها
 از خسته. گرفتمی ضرب زمین روی بر شیکش رنگ مشکی کفش با یا و بردمی موهایش داخل را دستش کالفه

 خاکستری وشلوارکت! داشت ماخ هم هنوز انداخت، او به نگاهی. شدند ماشین سوار باالخره ساعته دو یجلسه یک
. کردمی برابر چندین را اشزیبایی بود، رفته هم در زیبایی طرز به حاال که ایمردانه ابروهای با مخصوصاً رنگ
. فشرد گاز روی بیشتر را پایش سیاوش. کردمی پیدا کاهش نفسش به اعتماد شدیداً مرد این کنار در گاهی
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 از زیادی مدت بود قرار. بود کرده خراب را حالش دیگر طرفی از رفتنش و رفط یک از رادمان و رها هاینزدیکی
 :گفت پرآرامشی و آرام لحن با رها. بود مشکل بسیار بود کرده عادت دیدنش به که او برای این و باشد دور رها
 خوبی؟ -

 به توجه بدون. شود آرامش غرق و کند نگاه تیله دو آن به ابد تا خواست می دلش. انداخت چشمانش به دقیقی نگاه
 .کرد توقف ایگوشه او
 سیاوش؟ خوبه حالت -

 :گفت و داد بیرون مانند آه را نفسش سیاوش
 .بزنم حرف باهات باید -
 :گفت و برگشت سمتش به کامل صورت به نگرانی با
 شده؟ چیزی -
 :داد ادامه گیردمی ریشه چه از دانستنمی که ایگرفته و بم صدای با
 .پاریس برم خواممی دارم، روازپ فردا -
 دلیل گردد؟برنمی دیگر برود اگر برود؟ خواستمی چه برای. کرد نگاهش بود شده گرد حد از بیش که هاییچشم با

 باشد؟ توانستمی چه ایدفعه یک مسافرت این
 چرا؟ -

 :گفت دروغ به میلش خالف بر و کشید موهایش داخل دستی کالفه
 .ریخته هم به مک یه جااون کارهای -
 :گفت بود پیدا صدایش لرزش از که استرسی با
 ی؟...گرد...برمی -

 باز خودش؟ یا بود نگران شرکت بابت از چه؟ نگران بود؟ نگرانش. دوخت رها لرزان مردمک به را نگاهش سیاوش
 باور را گلویش انمی بغض باید بار این بگیرد؟ عروسی رفتنش با و کند رفتار گونهاین دبی مانند خواستمی هم
 کرد؟می
 .میام ماهه یه شه درست کارهام اگه حتماً، آره _

 فقط استرس و نگرانی درصد این گفتمی وجود عمق از صدایی ولی بود؛ اشنقشه نگران. کشید ایآسوده نفس
 !نیست؟ زیاد نقشه برای

 .کنم صحبت باهات باید رفتنم از قبل: سیاوش
 :گفت و گذاشت هم روی تایید حالت به را چشمانش
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 .حتماً -
 .افتاد راه به و زد لبخندی روز چند از بعد باالخره

 بودند، رفته خرید به شیوا و رایانا همراه که مهمانی از بعد روز. بود دیده را جااین قبالً. کرد توقف برجی مقابل در
 .بود کرده ترشزیبا بزرگش هایپنجره که سفید نمای با برجی بود؛ کرده پیاده جاهمین را رایانا

 سمت به و داد قرار رها کمر پشت فاصله با را دستش. شدند پیاده و کرد پارک پارکینگ داخل را ماشین سیاوش
 را نافذش نگاه و فشرد را دوازده یدکمه سیاوش. شد آسانسور سوار و زد کوتاهی لبخند. کرد اشراهنمایی آسانسور

 بدون لحظه هر که بود ایجمله این. نبود جااین بیشتر هم شاید ماه یک برود، خواستمی. دوخت چشمانش به
 مرد این استایل. داد تکیه آسانسور دیوار به و بود شلوارش جیب داخل را چپش دست. شدمی تکرار ذهنش در درنگ

 با ست؟دانمی جذاب را بود اشزندگی قاتل که فردی چطور بود؟ جذاب رها نظر از او. بود خواستنی و جذاب هم
 .نداد را افکارش به پیشروی یاجازه نظر مورد یطبقه در آسانسور ایستادن

 .بفرمایید -
 را آن و رفت بود حک رویش 48 یشماره که رنگی کرم در سمت به. شد پیاده آسانسور از و کرد لب زیر تشکری

 که ایخانه در توانستمی او! بود او یخانه جااین انداخت، خانه به نگاهی. بشود داخل که کرد ایاشاره و کرد باز
 چشمان به نگاهی. بود آخر روز امروز گذشت، ذهنش در ایجمله بکشد؟ نفس بوده، کشیدنش نفس شاهد لحظه هر
 ترکیب. کرد منتقل بدنش به را لرزشی سالن سفید و آبی دکوراسیون. برداشت را قدم اولین و انداخت آرامشش از پر

 را کیفش. نشست رویش و رفت رنگ آبی راحتی هایمبل سمت به. کردمی تزریق وجودش به را سرما هارنگ
 .داد قرار کنارش

 سرد؟ یا گرم نوشیدنی -
 :داد را پاسخش درنگ بدون

 .قهوه -
 تنها که شرطی به کند درست قهوه برایش عمر روزهای تمام بود حاضر. گذاشت هم روی ایثانیه را چشمانش

 .یچدبپ خانه در عطرش
 .چشم -

 پر هوا هم باز. رفت داشت قرار سالن از زیادی فاصله با که آشپزخانه سمت به و داد قرار مبل روی کنارش را کتش
 ایخانه درآورد؛ گردش به خانه داخل را نگاهش! شکالتی مرد بوی تلخ، شکالت بوی عطرش، بوی از بود شده
 با. بود شده آویخته زیبایی طرز به رنگش آبی یگوشواره که سفید رنگ با بلند هاییپرده. زیبا حال عین در و ساده
 در داغ چای فنجان یک نوشیدن عاشق. داد زینت را صورتش نشینیدل لبخند سالن کنار روشن یشومینه به نگاه
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 همراه به خانوادگی هایعکس که داشت قرار شومینه با زیادی نسبت یفاصله با گردی میزِ. بود شومینه کنار
 عکس. رفت سمتشان به و شد بلند جایش از ناخودآگاه. بود کرده ایجاد را گیریچشم کلکسیون زیبا هاییقاب

 چشمان. کرد نگاه صورتش به دقت با و گرفت دست در را قاب. کرد جلب را توجهش خرمایی موهایی با دختری
 و زیبا نهایتبی سفیدش پوست با رنگش زرشکی خواب لباس. زیبا و کوچک هاییلب متناسب، بینی و عسلی
 .دادمی نشانش ترجذاب

 . ساراست -
 رها از شهرزاد مثل هم او. انداخت عکس به ایدوباره نگاه. بود ایستاده کنارش کمی یفاصله با. برگشت سمتش به

 دستش ؟بود زیبا رها او نظر از. کشید صورتش روی به دستی. کوبیدمی اشسینه به شدت با قلبش. بود ترخوشگل
 در را بلندش هایناخن. گذاشت هم روی ایثانیه برای را چشمانش برایش؟ بود مهم چرا اون نظر. کرد مشت را

 :گفت و فشرد دستش
 !خوشگله -

 :گفت و گرداند صورتش در را مهربانش نگاه
 !زیباتری تو... ولی... آره -

 !بود زیبا رها او نظر از. آتش روی بر بود آبی جمله این
 کشید عمیقی نفس. بریزد دور را پوچ افکار این کند سعی باید بود؟ شده چه را او داد، تکان راست و چپ به را سرش

 .کند کم صدایش لرزش از کرد سعی و
 داریم؟ چی شام مهندس آقای خب -

 :گفت بود مظلوم و آرام شدت به که لحنی با سیاوش
 بخورم؟ رو پختتدست هم باز رفتنم از قبل میشه -
 .بود نشسته دلش به بدجور کوچک یخواسته این. انداخت او به گاهین

 !حتما -
 :گفت و کرد داشت قرار سالن شکل مربع میز روی که رنگی صورتی هایفنجان به ایاشاره

 .کشهمی رو انتظارمون آشپزخونه که بخور رو تقهوه پس -
 :گفت و زد لبخندی

 .باشه -
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 و نظیربی ایرایحه بود، العاده فوق عطرش با قهوه بوی ترکیب. گرفت تانشدس بین را فنجان و نشست مبل روی
 منتقل او به را اضطراب حس نگاهش. کردمی نگاهش خیره فقط او اما کرد؛ مزهمزه را اشقهوه کمی. ماندنی یاد به

 .کردمی
 شده؟ چیزی: رها
 .نه -
 کنی؟می نگاهم چرا پس -
 .نمک جبران خواممی نیستم، ماه یه -

 .نیاورد خودش روی به کرد سعی و انداخت پایین را سرش
 . دارم دوست خیلی رو گردن روی خال: سیاوش

 آمدمی پیش کم. کرد لمس را گردنش سردش هایانگشت سر با. دوخت سیاوش چشمان به را نگاهش ناخودآگاه
 و داغداغ را قهوه بینشان جو شدن عوض برای! بود؟ چه هاحرف این از او قصد. کند توجه کوچک خال این به کسی
 :گفتم و خورد سریع

 .کنیم درست شام بریم...دیگه...خب -
 :گفت و زد شیرینی لبخند

 نمیاری؟ در رو مانتوت -
 و بود بلند آستین مانتویش زیر بلوز. داد قرار او کت کنار و آورد در را یشمانتو. داد تکان مثبت حالت به سری

 .کرد ترمحکم کمی را موهایش کش و برداشت سرش روی از هم را اشوسریر کرد،نمی ایجاد مشکلی
 .توپ آشپزی یه واسه بریم خب -
 .کدبانو چشم -

 آشپزخانه برقی وسایل سفید، رنگ به هاییکابینت. انداخت اطراف به نگاهی. شدند آشپزخانه وارد لبخندی با همراه
. داد سوق سمتش به را نگاهش. بود کرده ایجاد را زیبایی تضاد نفشب ینفره دو ناهارخوری میز. بود سفید تماماً هم
 بگذارد؟ تنها را دخترک خواستمی چگونه. کردمی نگاهش لبخندی همراه و بود داد تکیه آشپزخانه کانتر به
 داری؟ دوست چی خب -

 :کرد صحبت به شروع .تلـ. ذ با و شد نزدیک او به کمی
 .کنم امتحانش دیگه بار یه رفتنم از قبل دارم دوست. کنممی حس ونمدند زیر رو الزانیات طعم هم هنوز -

 :گفت و انداخت باال ابرویی
 .ًحتما -
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 و قرمز سبز، انداخت؛ رنگی هایایدلمه فلفل به نگاهی. آورد بیرون دقت با را الزم وسایل و رفت یخچال سمت به
 .نارنجی

 !خوشگله چه هااین سیاوش وای -
 .خریدم دیروز رو هااین آره -

 :گفت و کرد ریز را چشمانش
 !نبوده هم برنامهبی جااین به من اومدن پس -

 :گفت و انداخت باال ایشانه
 . شاید -

 زمان این در هم سیاوش. کرد شستنشان به شروع و ریخت ظرفی درون قارچ همراه به را هافلفل و زد لبخندی
 کنار در او آشپزی یتجربه دومین این. کردمی تکه را پیازها صیخا دقت با دست به دستکش و بود ننشسته کاربی
 فاصله چیزهمه از که لحظاتی بود، اشزندگی لحظات بهترین اقرار بدون که ایتجربه دومین. بود شکالتی مرد

. یدکش عمیقی نفس. کرده کار چه او با و دارد اشزندگی در جایگاهی چه او که این به توجه بدون لحظاتی. داشت
 .کردمی کم وجودش حرارت از کمی پوستش روی آب حرکت

 میشه؟ چی حوا یپروژه نیستی تو: رها
 .باشه حواسشون هابچه سپردم -

 .بود پیدا صدایش از کامالً کالفگی
 ... ولی -

 :برگشت سمتش به و داد بیرون حرص با را نفسش
 ...کنیم صحبت کار مورد در خوامنمی اصالً امشب رها -

 :گفت و کرد ترآرام را لحنش کمی
 .گذشته مشکالت تمام از دور چی، همه از دور به خودت، و باشم خودم فقط خواممی امشب... -
 خواست؟می چه او از مرموز مرد این! گذشته مشکالت. افتاد جانش به ایرعشه گذشته مشکالت یکلمه شنیدن با

 .کردمی احساس کنارش را شانزدیکی گذاشت، هم روی ایثانیه برای را چشمانش
 .ساعت دو برای فقط... نکنیم فکر چیزهیچ به بیا -

 غریبانه هایشسلول تمام که آرامشی آرامش، ساعت دو! ساعت دو برای فقط انداخت، چشمانش به نگاهی
 .بودند خواهانش

 .باشه -
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 .کرد اشاره هاقارچ به و زد لبخندی
 .شد صبح که کن درست خانم رها -
 !چشم -
 .خانم بالبی -

 . زدمی فریاد را قراریبی وجودش تمام امشب. کوبیدمی اشسینه به واردیوانه را خودش قلبش
 « ...بودن هم با لحظات این نشود، تمام تا ساعت، هایعقربه جلوی کوبید و برداشت میخ یک باید هم گاهی»

 از را رنگی هایایدلمه فلفل. بود هاپیاز کردن سرخ مشغول هم سیاوش. کرد خرد ظرفی درون دقت با را هاقارچ
 و کرد اخمی. گذاشتمی دهانش داخل را قارچ از ایتکه که افتاد سیاوش به نگاهش که آورد بیرون سبد داخل
 .افتاد ماهیتابه درون دستش از چوبی کفگیر که زد دستش روی

 !شامه مال هاقارچ این -
 :گفت و مالید را دستش پشت نمایشی صورت به
 ! شد کبود دستم خدا رو تو کن نگاه آخآخ -

 .کشید اشچانه به دستی و کرد درهم ناراحتی حالت به را ابروهایش
 داره؟ نزدیک درمانگاه جااین نداره، اشکال الهی، آخی -

 :گفت و داد قورت صدا با را دهانش آب
 !باشی تو پرستارم شاید کنم تب الهی درمانگاه؟ چرا -

 ترتاببی قلبش جملهاش هر با امشب. بود شده قفل گلویش در نفسش. دوخت سیاوش چشمان هب را نگاهش
. نیاورد خودش روی به کرد سعی هم باز و کشید عمیقی نفس جنبه؟بی رها قلب یا بود شده عوض او. شدمی
 نفس چند راحت یالخ با و کرد احساس را آشپزخانه از خروجش. کرد الزانیا کردن درست به شروع او به توجهبی

 کابینت روی هایشناخن با. برگرفت در را وجودش تمام آرامشی فرانسوی الیت ملودی شنیدن با. کشید عمیقی
 کرده ایجاد را زیبایی موزیک که زدمی ماهیتابه ته به گیرکف با هم زمانهم داد، گردنش به تکانی و گرفت ضرب

 .پیچید گوشش در صدایش که زد لبخندی. بود
 خانم؟ خندیمی چی به -

 زیبا حد از بیش شکالتی مرد امشب هایحرف. کرد ترعمیق را لبخندش و نشست دلش به زیادی خانمش لحن
 نبود؟

 . دارم دوست رو ملودی این -
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 تکشونتک با و بدم تشخیص رو هاشنت راحتی به تونممی. رو ویولنش صدای مخصوصاً ؛طورهمین هم من -
 .نمک برقرار ارتباط

 :گفت شوق با
 بزنی؟ ویولن بلدی -
 . آره -
 بزنی؟ برام شهمی عاشقشم، من وای -
 .کن امر شما -
 کانتر به دقایق، تمام در سیاوش. گذاشت فر داخل باالخره را آماده الزانیای و انداخت پایین را سرش خجالت با

 .کردمی نگاهش خیره و بود داده تکیه آشپزخانه
 :گفت و کوبید هم به را دستانش ذوق با فر اخلد الزانیا گذاشتن با
 .بشنوم رو ویولنت صدای خواممی حاال شد، تموم کارهام دیگه خب -

 باز را اتاقی در آخر در و رفت روییراه سمت به. افتاد راه به سالن سمت به و زد عسلش ظرف به لبخندی سیاوش
 ینفره دو تخت. انداخت آن به نگاهی و برداشت اتاق خلدا به قدمی. شود وارد رها اول تا ایستاد در کنار. کرد

. آمدندمی اتاق دکوراسیون به خیلی اینسکافه بلند هایپرده داماس، طرح با رنگ طالیی هایدیواری کاغذ طالیی،
 ویولن آخر در و بود کشینقشه به مربوط بیشترشان. بود شده گذاشته کار دیوار داخل در کوچکی یخانهکتاب

. کشید رویش به دستی و رفت سمتش به. داشت قرار میزی روی تخت، از زیادی یفاصله با که رنگ ایهقهو
 در قدرآن گاهی. شدمی خیره پدرش چشمان به عشق با نواختمی را ملودی زمان هر. بود ویولن عاشق مادرش

 سمت به دست به ویولن اوشسی. کشید آهی. نداشت دادن ادامه برای تمرکزی دیگر که شدندمی غرق هم نگاه
 هشت ملودی ملودی، همان. آورد در رقـــص به رویش را آرشه ویولن جای تنظیم از بعد. رفت اتاق گوشه یکاناپه
 لباسِ حتی. شدمی خارج اشسینه عمق از سختی به لحظه هر نفسش. شد اندازطنین گوشش در مادر پیش سال
 تر را صورتش لحظه هر اشک سرد قطرات. داشت یاد به ملودی ینا نواختن هنگام در را مادر قرمزرنگ شبِ
. شود افتادنش از مانع تا گرفت تخت یلبه به را دستش. نداشت ایستادن توان و بود شده سست بدنش. کردندمی

 که ملودی شدن تمام با. دیدنمی را او که بود خوب چه نواخت،می وجودش تمام با و بود بسته را چشمانش سیاوش
 را سردش دست و آمد سمتش به سریع. کرد نگاهش شوک با و کرد باز را چشمانش بود، قرن یک مثل او برای
 .گرفت گرمش دستان میان

 !پریده رنگت شدی؟ جوریاین چرا تو خوبه؟ حالت رها رها، -
 .کرد می احساس را بدنش تمام لرزش. بنشیند رویش تا کرد کمک و کرد هدایتش تخت سمت به
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 .بیارم آب برات میرم من بشین جااین -
 روی را دستانش. شدمی تکرار گوشش در ملودی صدای هم هنوز. شد خیره ویولن به حرفش به توجهبی

 حاوی لیوانی سیاوش و نشست تخت روی سریع اتاق به شدنش وارد با! بشنود خواستنمی او گذاشت؛ هایشگوش
 . گرفت سمتش به را قندآب

. شد پرت ایگوشه به که زد لیوان زیر دستی! اوست زندگی قاتل مرد این انداخت، او صورت ایاجز تمام به نگاهی
 .بود کرده سد را گلویش راه بغض همراه هایشحرف. بود بریده دیگر. کردمی نگاهش شوک با سیاوش

 !گرفتی ازم رو چیزم همه کردی، نابود رو زندگیم تو بود، تو تقصیر شهمه -
 .کوبیدمی او یسینه به محکم را اشهشد مشت هایدست

 .خورهمی بهم ازت حالم -
 !رها -
 لحظه هر ساله هشت! نداشتم آروم زندگی یه ساله هشت. بشنوم رو نحست صدای خوامنمی شو خفه! شو خفه -

 تو از انتقام فکر با رو هامشب ساله هشت! شونمنگاه حسرت در ساله هشت! هامهچشم جلوی مادرم و پدر یچهره
 !کردم سپری

 .فشرد و گرفت دستانش داخل را تختی رو
 یه تو! تکراره حال در روز هر که فیلم یه غمگین سکانس شده زندگیم ساله هشت! ندارم قرار و آروم ساله هشت -

 عدب ما زندگی به نکردی؟ فکر پدرم به کنی؟ فرار و برداری رو هاپول اون تونستی جوریچه! من زندگی قاتل! قاتلی
 !باشه پست تونهمی آدم یه چقدر هان؟ نکردی؟ فکر رفتنت از

 .فشرد دستش در عادت رسم به را هایشناخن
 طاقت ماه شیش از بعد مامانم. گذاشت تنها بدهی میلیارد چند با رو مامانم و من و کرد سکته بابام رفتنت از بعد -

 ساله هجده دختر یه فقط موقعاون من فهمی؟می م،موند من فقط. کرد ترکم هم اون و نداشت رو بابام از دوری
 از که کردممی تمنا و خواهش مردم از باید حاال بودم نعمت و ناز تو همیشه که منی! بدهی میلیارد چند با بودم

 چند این تو چقدر دونیمی بود؟ شده بهم شرمانهبی پیشنهادهای چقدر وقت چند اون تو دونیمی. بگذرن پولشون
  شد؟ شکسته رمغرو سال

 خشمش آتش و بود کرده باز سر اشساله چند زخم امشب. کردمی نگاهش فقط و بود اشک از پر چشمانش سیاوش
 .نداشت خاموشی خیال

 !نداشتم خبر هیچی از من خدا به نبود، من تقصیر خدا به: سیاوش
 :گفت و کوبید اشسینه به مشتی عصبانیت با
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 ! نگو دروغ شو، خفه -
 باش آروم فقط تو! افتهمی داره اتفاقی چه که نداشتم اطالعی هیچ من اصالً شب اون نبود، من کار رها خدا به -

 .کنم تعریف رو چیز همه میدم قول
 .کنهمی مخفه داره سال هشت این بغض میشم، خفه دارم باشم؟ آروم جوریچه -

 :زد فریاد بلندتر
 !باشم آروم تونمنمی -

 :گفت و کشید کنار را خودش رها. کند آرامش کرد سعی و گرفت را او هایشانه سیاوش
 !میشه بد حالم خورهمی بهم که دستت نزن، دست من به! کن ولم -
 .کرد مشت را دستانش و کرد نگاهش غم با
 .بزنیم حرف هم با بذار -
 :داد ادامه پرخواهش و ترآرام لحنی با
 ! کنممی خواهش -
 :گفت و کشید موهایش داخل کالفه دستی .کرد نگاه اشآشفته صورت به
 . شنوممی -

 .بدهد قورت را کرده خوش جا گلویش در که بغضی کرد سعی و کشید عمیقی نفس
 رو من داشت دوست همیشه نداشت، خوشی دل بودم شریک پدرت با من کهاین از. بود دارو قاچاق کار تو پدرم -

 شده روزم و شب. کردیم تالش شرکت برای خیلی پدرت با هالسا اون. باشم خودش وردست و خودش کار تو ببره
 بهم پاریس به رو روزه چند سفر یه پیشنهاد پدرم که بود گذشته شرکت برپایی از وقتی چند. کارهاش و شرکت بود
 و ارایان اصرارهای با ولی کردم؛ مخالفت اولش. شدنمی مهربون قدراین وقتهیچ پدرم بود، عجیب خیلی برام. داد

 سعی ولی بود؛ برانگیزشک خودش توسط بلیت گرفتن و زیادش اصرارهای بود؛ عجیبی سفر. کردم قبول مامان
 با یواشکیش هایصحبت مخصوصاً بود عجیب خیلی بابا رفتارهای رسید، فرا سفر روز باالخره. کنم فکر مثبت کردم
 رایانا و پدر یخواسته به. نداشتم رو تلفن با کردن صحبت یاجازه من و بودیم هواپیما تو ساعت چندین. تلفن

 شرکت برای شدیداً دلم. باشیم داشته تکنولوژی بدون سفری خودشون قول به تا بودم کرده خاموش هم گوشیم
 پدرت با وقتی. زدمی چشمک گوشیم روی که بود رفته دست از تماس پاریس، به رسیدنمون با باالخره. زدمی شور

 گیج خیلی. کردم فرار و گذاشتم کاله سرش من گفتمی اون. کردمنمی درک هاشحرف از هیچی کردم صحبت
 تا کنه جور برام رو بلیتی ترسریع چی هر خواستم ازش و کردم صحبت پدرم با. کیه کار فهمیدمنمی اصالً و بودم

. میشه شر برام ایران ردمبرگ گفتمی بهم. کنه منصرفم کردمی سعی و آوردمی ایبهونه دفعه هر. ایران برگردم



 

 

217 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 با خونه به رسیدن با. بگه خوادنمی ولی داره؛ خبر چیزی از بود معلوم. شدم ویال راهی همراهش زور به باالخره
 آوردنم گفت اومد، حرف به بعدش ولی نداره خبر چیزی از که گفت اولش بده؛ توضیح برام خواستم ازش عصبانیت

 احساس رو زمانم اون حال هم هنوز کشیده، باال رو شرکت پول تمام من سما با گفت بوده، نقشه یه پاریس به
 برگردم نباید گفت بهم. سالم چند هایتالش تموم به بود زده گند... شکستم هم بد شکستم، لحظه اون. کنممی

 به گشتنبر جرات بودم، ترسیده راستش زدم، حرف هم وکیلش با تلفنی حتی. میشم بدبخت برگردم اگه گفت ایران،
 .نداشتم رو ایران

 تصادف ساله چهار شنیدم ولی گرفتم؛ ازش خبری نه و دیدمش نه که ساله هشت. شدم جدا مخانواده از سال اون از
 چند این تو هم ما ولی ی؛کشید سختی خیلی تو رها. اون هم پشیمونم من هم. شده فلج پایین به گردن از و کرده
 !نرفت پایین گلومون از خوش آب یه سال

 داستان این بتواند تا بود کرده فکر چقدر کند؟می باور را چیزها این رها بود کرده فکر واقعاً او انداخت، او به نگاهی
 :گفت و شد خیره رنگشسیاه چشمان در تنفر با کند؟ سرهم را
 که برگشتی حاال کردی، رو حالت و عشق رفتی سال هان؟هشت کنم؟می قبول رو چرندیات این من کردی فکر -

 کنی؟ ثابت رو چی
 !میگم راست خدا به دارم، شاهد من. هست مدارک تمامی رها، نیست دروغ خدا به -

 .کشیدشان عقب به کمی و برد موهایش داخل را لرزانش هایدست کالفه
 کردی؟ سکوت فهمیدی که موقع همون چرا هان؟ برنگشتی؟ چی واسه میگی، راست تو که گیریم اصالً -
 کارچی من، جای بذار رو خودت! دیگه طرف از وکیلش هایحرف و طرف یه از پدرم تهدیدهای ترسیدم، خدا به -

 کردی؟می
 و بود شده سنگین سرش. شدمی تکرار گوشش در لحظه هر «من زندگی قاتل» یکلمه. زد زل صورتش به

. بود دیدن قابل اششده خم یشانه و دلرزی می اشچانه اما کرد؛نمی گریه. آلود خواب زیاد یگریه از چشمانش
 تمرکز و فکر قدرت. بود خسته. هست باریدنش امکان لحظه هر که دادمی نشان صدایش بغض اما کرد؛نمی گریه

 بلند تخت روی از سختی با ولی بود؛ سست بدنش. آرالیایش گل و کردمی طلب را اشتنهایی یخانه دلش. نداشت
 سمت به و زد چنگ مبل روی از را مانتویش و کیف. کرد حرکت سالن سمت به و شیدک زمین روی را پاهایش. شد
 و کشید زمین روی را کیفش کوچه، به رسیدن با. نداشت تمامی هایشاشک و لرزیدمی بدنش. رفت خروجی در

 .کرد حرکت جلو به فقط مقصدی هیچ بدون
 !مامانی رها -»

 :گفت و گرفت دست در را اشچانه. کرد غنچه را لبانش و برگرداند قهر حالت به را سرش
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 !عروسکم کنه اخم مامان عمر یشیشه نبینم -
 :گرفت شآغـ. و.ش در و نیاورد طاقت. دوخت صورتش به را اشاشکی چشمان

 شده؟ چی رو، اشکیت هایچشم نبینم مادر، تو منی عشق -
 :گفت و کشید باال را اشبینی

 مامانی؟ لوسم من! لوسم من گفتن ن،کرد ممسخره هابچه مدرسه تو امروز -
 .کرد وارد کمرش به کوچکی فشار و کرد حلقه دورش ترمحکم را دستانش

 « .قشنگم دختر نه -
 طاقت دیگر! بود خسته. بود شکسته غم همه این بار زیر کمرش. کند لوسش که بود کاش... بود مادرش کاش

 عمر یشیشه او مگر! کشدنمی دیگر خدا به بود؟ اضافی او فقط خودشان؟ پیش برندنمی هم را او چرا! نداشت
 را اکسیژن کرد سعی و کشید عمیقی نفس بود؟ شده نابود عمرشان یشیشه که بودند کجا االن پس نبود؟ سارایش

 به را سرش. بدهد قورت را بغضش کرد سعی و گذاشت رویش را دستش. کشیدمی تیر قلبش. کند هایشریه وارد
 نکرده پیدا او از تربدبخت ایمهره کند؟ بازی او با خواستمی کجا تا دید؟می را او خدا اصالً کرد، دبلن آسمان سمت
 بود؟

 برای پایی نه... شکستند را دلم ناخواسته یا خواسته که هاییآدم از کنم گله بخواهم که آنم از ترخسته روزها، این»
  شد، گرفته نشنیده که هاییحرف تمام در شوممی مگ صدابی و آرام. کندن برای دلی نه دارم، رفتن
. نیستم بازی دیگر من خودتان، ارزانی دنیایتان... رفت یادها از که منی تمام و شد گرفته نادیده که هاییاشک تمام

 « ...است بریده نفسم
 حال دیدن با پیرمرد. کرد بلند تاکسی برای را دستش و زد پس را هایشاشک. کشید داغش صورت به دستی
 .کرد پرتاب ماشین داخل به را خودش و کرد باز را عقب در. کرد ترمز سریع اش،آشفته

 دخترم؟ برم کجا -
 با. شد جمع خودش در خنکی، باد وزش با. نشد پیگیر دیگر هم پیرمرد و کرد زمزمه لب زیر آدرس به شبیه چیزی
 را سیاوش هایحرف. نداشت شدن قطع خیال هم زهنو هایشاشک. کشید باال را ماشین شیشه لرزانش هایدست
 کرد؟می تعریف سیاوش که چیزی یا کردمی فکر رها که چیزی بود؟ درست چه کرد،می مرور

 .بست را چشمانش و داد تکیه شیشه به را سرش
 . رسیدیم خانم -

 راننده سمت به و درآورد کیفش از تومان پنجاه! بود رسیده کِی. شد خیره اطراف به گیج و کرد باز را چشمانش
 کم دستانش لرزش. شد پیاده ماشین از برگرداند، او به را پول یماندهباقی داشت سعی که او به توجهبی. گرفت



 

 

219 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 صفحه به هیجان با و بود نشسته اتاقکش در نگهبان. کرد باز را در و آورد بیرون کیفش داخل از را کلید. بود شده
 به و کشید آهی! بود خیالبی قدرآن او جای کاش. شکستمی تخمه زمانهم و کردمی نگاه کوچکش تلویزیون

. کرد پرت اتاقک داخل را خودش. بود طبقه همان در خوشبختانه که داد فشار را آسانسور یدکمه. رفت البی سمت
. زد تلخی لبخند نظر، مورد یطبقه در آسانسور ایستادن با. آرامشش منبع به برسد، اشخانه به زودتر داشت دوست

. کند هایشریه وارد را خانه آرامش از پر هوای کرد سعی و کشید عمیقی نفس. شد داخل و کرد باز را واحدش در
 سبز هایبرگ به نگاهش بالکن، در کردن باز با. کرد پرواز آرالیایش سمت به و کرد پرت کاناپه روی را کیفش
 دلشان هم هاآن. بودند شده زرد هایشازبرگ تا چند. کشید رویش گرنوازش را دستش و زد لبخندی. افتاد رنگش

 هایشاشک و گرفت بغضش هم باز. شدندمی داغان رها مثل نبودش در لحظه هر هم هاآن. بود تنگ مادر برای
 و رفت آشپزخانه سمت به. سوختمی خستگی شدت از چشمانش و کردمی درد خیلی سرش. کرد چکیدن به شروع
 .کند آزاد را ذهنش کرد سعی و کشید دراز کاناپه روی. خورد آب همراه را مسکنی قرص
*** 

 .درینگ درینگ... درینگ درینگ
 تمام تنش، چروک مانتوی به نگاه با. کشید موهایش داخل دستی. انداخت اطراف به نگاهی و کرد باز را چشمانش

 شرکت به رفتن وقت کردمی اعالم و زدمی نگز هم هنوز موبایلش. کشید آهی و آورد یاد به را دیشب اتفاقات
 زرد صورت خسته، چشمان. انداخت آینه درون خودش به نگاهی. رفت حمام سمت به و کرد قطع را صدایش. است

 خارج تنش از را هایشلباس. بود گذاشته نمایش به را ناخوشایندی یچهره رنگشبی هایلب آخر در و روحبی و
 مورد شامپوی. دادمی تغییر را حالش و زدمی ضربه بدنش به پیدرپی آب، داغ قطرات .ایستاد دوش زیر و کرد

 .شود کم سردردش از کمی تا داد ماساژشان دستانش با و زد موهایش به را اشعالقه
*** 
 در غم هم باز ولی بود؛ ترتحمل قابل و بود گرفته رنگ کمی صورتش. پیچید خودش دور را رنگی صورتی یحوله

 دلش. کرد سر بنفشی روسریِ همراه و کشید بیرون کمد از رنگی مشکی مانتوی. کردمی دادبی چشمانش
. کشید لبانش روی محکم و کرد دراز رنگ قرمز رژ سمت به را دستش. شود خرابش حال متوجه کسی خواستنمی

 .گرفت را سآژان شماره و زد اشپیشانی به ایضربه مانده جا شرکت که ماشینش یادآوری با
*** 

 تعجب حالت به را ابروانش رها. کند آرامش داشت سعی مهدیس و بود ایستاده مهدیس میز جلوی کالفه رادمان
 .شد نزدیک هاآن به و داد باال
 ...شـ چیزی: رها
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 امروز از هم این نمیدی، جواب رو گوشیت اون و رفتی سیاوش با که دیشب از اون کجایی؟ هست معلوم: رادمان
 !آوردن تشریف صبح ده خانم که

 متوجه صبح داشت؛ حق. بود معلوم صحبتش لحن و چهره در کامالً نگرانی و زدمی سرخی به کمی صورتش
 .بود رسیده کارش به آن به توجهبی و بود شده شمارشبی هایتماس

 .نبود خوب زیاد حالم ببخشید، -
 :شد نگران و شرمنده رادمان نگاه مظلومش لحن شنیدن با
 شده؟ چی -
 . نیست خاصی چیز -
 !رها -

 .کند آرامش کمی کرد سعی و گذاشت هم روی را چشمانش رها
 . خوبه حالم من -
 .زنیممی حرف شدرباره بعداً باشه، -

 در. رفت اتاقش سمت به و گفت لب زیر ایباشه مخالفت بدون. داردبرنمی سرش از دست راحتی این به دانستمی
. انداخت اشگوشی به نگاهی و گرفت جای راحتش صندلی روی. کردمی حس هم را مهدیس گینسن نگاه بین این
 .پیچید گوشش در صدایش لحظه چند از بعد که گرفت را اششماره. زد می فرهاد به زنگی باید

  بله؟ -
 خوبی؟ سالم -
 خبرها؟ چه خوبی؟ تو ممنونم -
 کت؟شر بیای امروز تونیمی. بزنم حرف باهات باید -

 :گفت و گذاشت میز روی را دستش یپرونده فرهاد
 . کردی نگرانم شده؟ چیزی -
 .تونمنمی جوریاین ببینمت، باید -
 .باش جااین دیگه ساعت یه تا تو تعمیرگاهه، ماشینم من -
 .بینمتمی باشه -

 :گفت و برگشت مهدیس سمت به. شد خارج اتاق از و کرد قطع رو گوشی
 .برگردم دیگه ساعت سه تا کنم فکر و جایی میرم من -
 .باشه -
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 .کرد حرکت فرهاد دفتر سمت به و زد او به جانیکم لبخند
*** 
 مانتوی و بود شده ترجاافتاده کمی. کرد گرمی پرسیاحوال و شد بلند جایش از دیدنش با فرهاد، منشی ساعی خانم
 عسلی گرد چشمان. دادمی نشان بیشتر ار سنش کمی بود سرش که رنگی مشکی روسری همراه رنگش ایقهوه

 ولی بود؛ نیامده جااین بود وقت خیلی. انداخت فرهاد دفتر به نگاهی. نشستمی دل به اشکمانی ابروهای و رنگش
 میز بود، شده چیده ال شکل به که صورتی هاییکوسن با رنگ سفید راحتی هایمبل. بود نکرده تغییر دکوراسیونش

 .بود فرهاد اتاق از ترکنار کمی دیوار، کنار هم هنوز عیسا خانم رنگ سفید
 هست؟ فرهاد -
 .هستند منتظرتون بله -
 .ممنونم -

 .بود رویشروبه هایبرگه غرق و بود نشسته رنگش ایقهوه میز پشت. شد داخل در زدن بدون
 .سالم -

 :گفت و آورد باال را سرش
 . رسیدی زود چه سالم -
 .بود خلوت هاخیابون -
 :گفت و کرد ایاشاره رنگ شیری هایمبل به
 .بشین -

 .گذاشت پایش روی را کیفش و نشست اینفرهتک مبل روی
 بیارن؟ بگم خوریمی چیزی -
 .ندارم میل چیزی ممنون نه -
 ! کردی نگرانم خیلی شده؟ چیزی -
 .پاریس رفته کاری انجام برای سیاوش -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم
 خبر؟بی چرا چی؟ برای -
 .فهمیدم دیشب هم من -

 .ایستاد میز جلوی و شد بلند جایش از عصبی
 چی؟ برنگرده دیگه و بره اگه! سادگی؟ همین به بره؟ گذاشتی فهمیدی که دیشب -
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 .امکی من دونستهمی هم اول از اون زدیم، حرف هم با رفتنش از قبل دیشب -
 چیه؟ منظورت -

 .دادمی گوش دقت با او و داد توضیح برایش موموبه را بود کرده تعریف برایش سیاوش که چیزی هر
 ... نبـ خودش کار که داره مدرک گفت اون کنم؟ کار چی باید نظرت به حاال: رها

 وارد ساعی خانم فرهاد بفرماییدِ با. برگشت عقب به و کرد رها نیمه و نصفه را حرفش اتاق در به ایتقه خوردن با
 .داد فرهاد دست به را ایوشهپ و شد اتاق

 . آورده سام سیاوش آقای طرف از پیک رو این -
 :گفت که کرد نگاه فرهاد به تعجب با رها
 .برید تونیدمی ممنون، -
 .چشم -
 در موجود مدارک و کرد باز را پوشه فرهاد. انداخت باال ایشانه که کرد نگاهش سوالی فرهاد ساعی، خانم خروج با

 .رفتمی هم در بیشتر لحظه هر هایشاخم. انداخت آنها به نگاهی دقت با. کشید بیرون را آن
 شده؟ چی -

 . داد دستش به را برگه فرهاد
 این شدنمی باورش. بود کرده صحبت او با اشدرباره سیاوش که بود مدارکی مدارک، این. کرد خواندن به شروع

 باز سرش. است نداشته پدرش کار در دخالتی هیچ سیاوش که دادمی نشان شانهمه. باشد او دست االن مدارک
 چاهی در ـناه گـبی که کسی! بوده ـناه گـبی که داشت کسی به نفرت حس سال همه این. کشیدمی تیر شدیداً هم

 !بود شده کشیده
 کنی؟ کارچی خوایمی: فرهاد

 . دارم تمرکز و فکر به نیاز گیجم، دونم،نمی -
 .باشه -

 :گفت داشتبرمی را کیفش که طورهمان و انداخت عتشسا به نگاهی
 . برم باید دیره، -
 .پشتتم همیشه من که نره یادت و بده خبر من به گرفتی تصمیمی هر باشه، -
 . بدهکارم بهت خیلی جوریشهمین فرهاد، مرسی -
 . داره حق خیلی من گردن به پدرت نزن، رو حرف این -

 .زد اشمهربانی به دل ته از ندیلبخ و گذاشت هم روی را چشمانش
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 . فعالً: رها
 .باش خودت مواظب -

 :گفت و شد بلند جایش از دیدنش با ساعی خانم. شد خارج در از و داد تکان سری
 برید؟می تشریف -
 . دیدم شدم خوشحال خیلی عزیزم، بله -

 :گفت و گرفت دستش میان را رها یشده دراز دست
 .طورهمین هم من -
 .دارگهخدان -

*** 
 :گفت و ایستاد جلویش. کردمی اشبررسی دقت با و بود جلویش ایپوشه مهدیس

 .سالم -
 :گفت و کرد بلند را سرش

 رسیدی؟ کی خوبی؟ سالم -
  میدی؟ رو الماس شرکت یپرونده. االن همین -
 .وایسا آره، -

 .داد دستش به را رنگی زرد یپوشه و کرد باز را میزش زیر کمد
 .ونممن -
  رها؟ راستی -
  جانم؟ -
 . بدم اطالع بهش رسیدی موقع هر گفت رادمان -

 !نبود بردار دست رادمان. کرد رها را اشکالفه نفس. گذاشت هم روی را چشمانش
 .زنممی زنگ بهش خودم -
 .باشه -

 : داد جواب لحظه چند از بعد که گرفت را رادمان یشماره و گذاشت میزش روی را پوشه رها
 شرکت؟ رسیدی -
 ...االن همین آره -
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 به نگاهی و کرد پوفی. شد نخواهد راضی حاالحاالها که بود معنی این به این، و کرد قطع را گوشی حرف بدون
. دوخت چشمانش به را اشکالفه نگاه و کرد بلند را سرش رادمان توسط در شدن باز با. انداخت الماس یپروژه

 .شدمی دیده چشمانش در کامالً نگرانی و بود کالفه هم او. نشست میزش مقابلش مبل روی و بست را در حرفبی
 ریخته؟ بهم رو تو قدراین چی بگو حاال خب -
 !رادمان -

 :گفت و کشید گردنش پشت دستی
 خدا به گفته؟ بهت چیزی کرده؟ اذیتت. بودی سیاوش با تو که دیشبه به مربوط افتاده که اتفاقی هر مطمئنم من -
 ! برگشته و رفته جا هزاران فکرم حاال تا دیشب از

 :گفت و کرد ترآرام را لحنش
 !نگرانتم -
 با بعداً بذار نیست، خوب زیاد حالم من االن. کنه نگران رو تو که نیفتاده هم خاصی اتفاق نکرده، اذیتم اصالً نه -

 .کنیم می صحبت هم
 ... رهـ -
 !رادمان -

 : فتگ و داد بیرون صدا با را نفسش
 .دنبالت میام هفت ساعت فردا باشه، -

 :گفت و داد باال را ابروهایش
  فردا؟ -
 !دیگه مهمونی -

 :گفت و کشید اشپیشانی به دستی
 .باشه میگی، راست آهان -
 .فعالً -
 .کرد مقابلش یپروژه بررسی به شروع هم باز اتاق از خروجش با

*** 
 به مشکی الیت آرایش. انداخت آینه درون خودش به آخری نگاه و کشید لبش روی بار چندین را رنگ گلبهی رژ

 تور یپارچه. کشید بلندش طالیی پیراهن روی به دستی. دادمی نشان تردرشت را چشمانش و آمدمی صورتش
 چندین را اشزیبایی بود، شده کار رویش که هاییدوزیسنگ و بود پوشانده را لختش هایدست و گردن مانندش
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 موهایش روی آزادانه را رنگش طالیی شال و کرد تن را اشمشکی مانتو. داد لختش موهای به تابی. کردمی برابر
 تلفنش با و بود شده پیاده ماشین از رادمان. شد خارج خانه، در از و برداشت را کیفش رادمان، زنگ تک با. داد قرار

. انداخت رها به دقیقی نگاهی. شد نزدیک او به مآرا و کرد خداحافظی خط پشت فرد از دیدنش با. کردمی صحبت
 :گفت و کرد نزدیک گوشش به را سرش

 . شدی گیرنفس -
 به. فشرد دستش در را کیفش یدسته و انداخت پایین خجالت از را سرش. کردمی احساس را هایشگونه داغی
 و نگاه طرز بود مدتی. کرد لبی زیر تشکر و نشست حرفبی. کرد باز برایش را راننده کنار در و رفت ماشین سمت

 ! بود کرده تغییر خیلی رفتارش
 :گفت کردنش عوض برای رادمان و بود شده ایجاد سنگینی جو
 خودمونی؟ رئیس خانم واقعاً -
 زد بازویش به مشتی. بیاورد لبش روی به لبخندی و کند خارج هوایش و حال از را رها راحتی به بود توانسته هم باز
 :گفت و
 ! بچه کن مسخره رو خودت -

 :گفت و کرد رنگش ایقهوه شلوار و کت به ایاشاره رادمان
 شدم؟ چطور من -

 ته. آمدمی او به خیلی بود بسته شل صورت به که کرم ایقهوه کروات همراه به کرم بلوز. انداخت او به نگاهی
 .دادمی انشنش ترمردانه اش،زده باال موهای همراه به بود گذاشته که هم ریشی

 . شدی عالی هم تو -
 :گفت و کرد جلو به ایاشاره. کردنمی درک اصال را نگاهش درون برق. انداخت او به عمیقی نگاه و زد لبخندی

 !ندی کشتنمون به باشه، جلو به حواست -
 :گفت بود خیره جلو به که طورهمان و زد شیرینی لبخند

  ذاری؟می تو مگه -
 .شد هایشناخن با بازی مشغول و انداخت زیر را سرش
*** 

 هم و شدند پیاده ماشین از رادمان همراه. داشت قرار شهر از خارجً تقریبا که کرد کوچکی نسبتاً ویالی به نگاهی
 آمدخوش و بود ایستاده در جلوی صورتی طوسی سارافون با جوانی دختر. کردند حرکت ویال سمت به هم با قدم
 .رفتند سالن سمت به هم همراه و داد دخترک دست به را شالش و مانتو نرادما کمک به. گفتمی
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 اصال را شلوغی حوصله بکشد، آسودگی روی از نفسی شد باعث و کرد راحت را خیالش کمی سالن نبودن شلوغ
 .نداشت
 :گفت و کشید را دستش کاری اول رادمان

 !شایگان -
 بود ایستاده خانمی کنار که ساله 32 ،31 مردی سمت به. نکند زهر برایش را مهمانی و باشد اخالقخوش کرد سعی
 .رفت

 !شایگان سالم: رادمان
 .دوخت او به را رنگش ایقهوه چشمان و داد باال را حالتشخوش ابروی دیدنش با شایگان
 !آشنا امسال دوست پارسال به،به: شایگان
 .ایران برگشتم که نیست بیشتر ماهی چند که دونیمی: رادمان

 :گفت و کشید رادمان بازوی به دستی شایگان
 .بینمتمی که خوشحالم -
 . ندیدیم رو هم هست سالی چند طور،همین هم من -

 .گرفت رها سمت به را اشاشاره انگشت و کشید بیرون رنگش ایقهوه وشلوارکت جیب از را دستش شایگان
 کنی؟نمی معرفی -

 :گفت و انداخت او به دقیقی نگاه رادمان
 .رها دوستم بهترین -

 :گفت و داد باال پوزخند حالت به را درشتش هایلب کمی شایگان
 . خانم خوشبختم -

 .همچنین: رها
 :گفت و گذاشت بود ایستاده کنارش که دختری کمر پشت را دستش شایگان

 .آناهیتا دخترم دوست -
 .نشاند لبانش روی زرگیب نسبتاً لبخند و زد گوشش پشت را اشتیره ایقهوه موهای آناهیتا

 .خوشبختم -
 .فشرد او دست در را دستش و زد مهربانش نگاه به لبخندی رها
 .همچنین -
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 دور که رنگی سفید هایصندلی به رادمان. شدند دور هاآن از و کردند عذرخواهی فردی، توسط شایگان زدن صدا با
 :گفت و کرد اشاره بود چیده گردی میزهای

 بشینیم؟ -
 .حتماً -

 نزدیک هاآن به فرم لباس همان با جوانی دختر. انداخت چپش پای روی را راستش پای و نشست صندلی روی رها
 چقدر. کرد نگاهش بگیرد اجازه او از بخواهد که طوری رادمان. گرفت جلویشان را نوشیدنی حاوی سینی و شد

 . کند درک را رها توانستمی راحتی به که بود خوب
 :وگفت دز او به لبخندی

 .باشه داشته اشکال یکی نکنم فکر -
 :گفت خدمتکار به رو و برداشت سینی از را باریکی کمر گیالس و زد او به چشمکی رادمان

 . بیارید میوه آب خانوم برای لطفا -
 عقب به و پرید جایش از ترسیده چشمانش، روی به دستی گرفتن قرار با. شد دور هاآن از و گفت چشمی دخترک

 .زد بزرگی لبخند بود ایستاده سرش پشت که روژان دیدن با. شتبرگ
 !روژان -

 :گفت و داد جا شآغـ. و.ش در را خودش روژان
 !ببینمت جااین کردمنمی هم رو فکرش -
 ایران؟ رسیدی کِی. طورهمین هم من -
 .میشه روزی سه -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم
 نزدی؟ زنگ بهم چرا پس -
 .بیرون بریم تا بگیرم تماس باهات حتماً فردا خواستم می اتفاقاً -
 . بینمتمی که خوشحالم خیلی -
 .طورهمین هم من -

 منحرفش، ذهن پیشروی از جلوگیری برای. کرد ریز را چشمانش و انداخت رادمان سمت به را شیطانش نگاه روژان
 :گفت و کرد ایاشاره بود ایستاده کنارشان حاال که رادمان به
 .کنهنمی زندگی ایران هست سالی چند که دبیرستانم دوست روژان هم ایشون و همکارم و دوست رادمان -

 .خوشبختم: روژان
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 .خانم همچنین: رادمان
. گفت لب زیر آخی و شد مچاله صورتش که گرفت پهلویش از ریزی نیشگون بود نشده قانع هم هنوز که روژان
 :گفت و کرد نگاهش نگرانی با رادمان

 عزیزم؟ خوبی -
 .کرد قانع را روژان راحتی به شدنمی دیگر مطمئناً. کرد نگاه رادمان به تعجب با

 .نیست خاصی چیز: رها
 رها به چشمکی. بخواند نگاهش از توانستمی راحتی به را خودتی خر یجمله. انداخت روژان به نگاهی چشمی زیر
 :گفت و زد
 .باشید راحت شما تا میرم من -

 صندلی روی و کرد پوفی روژان رفتن با. داد باال سمت به آمیزشیطنت را ابروهایش که رفت او به ایغره چشم رها
 :گفت و کرد رقـــص پیست به ایاشاره رادمان. نشست

 برقصیم؟ -
 .شدمی عوض هوایش و حال کمی نبود، بدی فکر

 .باشه -
 و رها و بود شده بیشتر جمعیت قبل دقایق به تنسب. رفتند پیست به هم همراه و گرفت دستانش میان را دستش
 پهن هایشانه روی را دستش دو هر. بودند شده گم داشتند حضور پیست در که جمعیتی بین در تقریباً رادمان
 . داد تکان را خودش او از فاصله با و گذاشت رادمان

 .بزنی حرف بتونی راحت تو که جایی میریم بیرون، زنیممی مهمونی از زود امشب -
 !رادمان -

 :گفت و داد قرار لبانش جلوی فاصله با را اشاشاره انگشت
 .بکشی زجر تنهایی ذارمنمی. باشه من دوش رو بیشترش نصف باید داری، که ایغصه هر داری، که غمی هر -

! بود محکمی گاهتکیه چه! باشد مهربان و خوب توانستمی مرد یک چقدر. دوخت صورتش به را اشاشکی چشمان
 :گفت و گذاشت هم روی را چشمانش

 .ممنون دنیا یه بگم تونممی فقط -
 :گفت و کرد وارد کمرش به کوچکی فشار

 .بشه که هم چی هر باهاتم، تهش تا -
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 روی و شدند خارج پیست از آهنگ شدن تمام با. انداخت پایین را سرش و زد حمایتش پر یجمله از بزرگی لبخند
 دوستان از یکی با صحبت مشغول رادمان. کرد باز را کیفش زیپ اش،گوشی زنگ با. تندنشس قبلی صندلی همان

 .نداشت را اشآمادگی اصالً االن. کرد یخ بدنش گوشی روی اسم دیدن با. بود اشقدیمی
 با صحبت برای مناسبی موقعیت اصالً االن. زدمی چشمک رویش سیاوش نام که انداخت گوشی به نگاهی تعلل با
 قطع با. بود اشگوشی و رها به حواسش تمام ولی داد؛می گوش دوستش هایحرف به لبخند با رادمان. نبود او

 و شد نزدیک او به بزرگی لبخند با روژان. گذاشت کیفش داخل و کرد خاموش را گوشی. کشید راحتی نفس تماس
 .نشست کنارش
 شدی؟ آروم امشب چقدر تو بابا ای: روژان

 . ندارم حوصله -
 :انداخت چشمانش به نگاهی دقت با و چرخید سمتش به کامل

 شده؟ چیزی -
 .بدزدد را نگاهش کرد سعی و زد گوشش پشت را موهایش از ایتکه

 .نیست خاصی چیز نه -
 سعی. نیاورده رویش به ولی شده؛ دروغش متوجه بود معلوم گرفت، رها از که نگاهی و انداخت باال که ایشانه از

 .کند عوض را بحث کرد
 نداری؟ ازدواج قصد هم هنوز -
 .شدم خسته تنهایی از خیلی نکردم، پیدا رو نظرم مورد شخص هنوز ولی دارم؛ رو قصدش راستش چرا -
 .سخته خیلی نداره اعتماد برادرش به خواهر که زمونه دوره این تو هم اون کردن ازدواج واقعاً بهت، میدم حق -
 . بکوبم دیوار به رو سرم خوادمی دلم که کنممی فکر مآینده هب قدراین مواقع بعضی آره، -

 برای بدی کیس. کردمی خداحافظی دوستش از احترام با. شد جلب رادمان به توجهش که کرد کوتاهی یخنده
 .کند تاییدش توانستمی جهت هر از و بود هم اعتماد قابل. نبود روژان
 به رادمان صدای که زد اشبچگانه تفکرات به لبخندی. است هم به بیهش هم اسمشان آخر و اول رادمان، و روژان

 .رسید گوشش
 برید؟نمی تشریف شامه، وقت هاخانم -

 . حتما چرا: رها
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 همراه به مختلف غذاهای و داشت قرار سالن یگوشه در که شکلی مستطیل میز سمت به و شدند بلند جا از هم با
 رها سمت به را اشیکی و برداشت چنگال و کارد همراه به بشقاب دو ادمانر. رفتند بود، شده چیده رویش دسر

 . گرفت
 سریع رادمان. کرد روژان به ایاشاره چشم با و رفت او به ایغره چشم. کردمی اجرا را اشنقشه االن از باید رها
 .داد روژان دست به چنگال و کارد همراه به بشقاب یک

 .بفرمایید -
 . داشتمبرمی ودمخ متشکرم: روژان

 ماکارونی ساالد از کمی عشق با. کنند صحبت هم با کمی شاید تا گرفت فاصله کمی هاآن از و زد ریزی لبخند رها
 به نگاهی نیم. گذاشت بشقابش داخل دیسی، در شده چیده هایجوجه از هم تکه چند. گذاشت بشقابش یگوشه را

 برای هم را ایمسئله ریختمی بشقابش داخل رنگی هایژله از کمی که طورهمان روژان. انداخت روژان و رادمان
 لبخند. دادمی تکان مثبت حالت به را سرش فقط گاهی از هر و بود پایین سرش رادمان. دادمی توضیح رادمان

. بشوند آشنا هم با توانندمی بیشتر باشند، تنها اگر کرد فکر خود با و برداشت قدم میز سمت به آرام و زد کوچکی
 سرش. گذاشت دهانش داخل و کرد جدا کارد کمک به را جوجه از ایتکه. گذاشت میز روی را خالیً تقریبا بشقاب

 میز روی را بشقابش چرادمان! نبود همراهش روژان. افتاد رادمان عصبانی یچهره به نگاهش که آورد باال را
 که فشاری و بود کرده مشت را چپش دست. کرد گاهشن تعجب با. نشست کنارش زیادی نسبتاً فاصله با و گذاشت

 رها صورت به نگاه بدون و کشید موهایش داخل دستی کالفه. بود شده شدنش سفید باعث بود، کرده وارد آن به
 :گفت

 بریم؟ -
 .نداشت میل دیگر و بود شده تمام تقریباً غذایش

 .باشه -
 .کرد پیدا میزی کنار را روژان که انداخت رافاط به نگاهی. کرد تن و گرفت خدمتکار از را مانتویش

 . کنم خداحافظی روژان با برم من -
 :گفت و کشید موهایش داخل دستی

 .منتظرتم ماشین تو -
 ایشانه. باشد گفته چیزی او به روژان شاید است؟ شده اشچه او که کرد فکر خود با. شد خارج در از او به توجهبی
 .رفت نروژا سمت به و انداخت باال

 !روژان -
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 .کرد نگاهش تعجب با و برگشت سمتش به
 . شبه سر تازه عجله؟ این با کجا -
 .ستخسته رادمان -
 نوردیکوه مخصوصاً بذاریم؛ بیرون قرار یه هم با زنممی زنگ بهت شاهللان. دیدمت شدم خوشحال عزیزم، باشه -

 .شده ذره یه براش دلم که
 .میشم خوشحال هم خیلی حتماً -

 :گفت و یـ.دبـ.وسـ. را اشگونه
 .فعال -
 .عزیزم باش خودت مراقب -

 . شد خارج خانه از و زد لبخندی
 ماشین در کردن باز با. بود بسته را چشمانش و داده تکیه صندلی به را سرش. بود نشسته ماشین داخل رادمان

 چگونه ترسدمی سرعت از که مردی بود جالب برایش و بود زیاد سرعتش. زد استارت و کرد باز را چشمانش
 :گفت و گرفت کمربند به را دستش کند؟می حرکت 140 سرعت با کمربند بدون گونهاین

 .ترآروم کم یه لطفاً -
 رادمان. زد بلندی نسبتاً جیغ که پیچید جلویشان رنگی سفید 206. داد ادامه سرعت همان با حرفش، به توجهبی

 به داد رادمان به راننده که فحشی بعد و 206 هایالستیک صدای. کرد توقف و گذاشت ترمز روی سریع را پایش
 سرش. انداخت او به نگاهی و آورد پایین آرامی به بود، گذاشته صورتش روی ترس از که را دستانش. رسید گوشش

 بود؟ کرده اشعصبی حد این تا چه. بود بسته چشمانش و بود داده تکیه فرمان به را
  رادمان؟ -

 کند؟ صحبت دلنشین و آرام قدراین عصبانیت حین در تونستمی طوریچه پیچید، گوشش توی رامشآ صدای
 !هیچی رها، نگو هیچی -
 کردم؟ کاری... من چرا؟ خه...آ -

 .دوخت رها به را غمناکش چشمان و کرد بلند را سرش
 که گذاشتی تنها دوستت مراهه رو من کنی؟ ثابت رو چی کارهات این با خوایمی کردم؟ کاری پرسیمی تازه -

 چی؟
 ولی نبوده ایران حاال تا که این با و خوبیه دختر شناسمش،می ساله چندین من. برات مناسبیه کیس گفتم ب...خو -

 .نرفته خطا
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 :کرد زمزمه آرامی لحن با و دوخت او به را فروغشبی چشمان
 ! نکن اینم از ترداغون رو، کارهااین باهام نکن -

 فکر بود، گرفته شکل ذهنش در اشدرباره که ایمسخره افکار به خواستنمی اصال دوخت، چشمانش به ار نگاهش
 .کند تعبیر خود پیش را رفتارش خواستنمی دلش کند؛
 :گفت کردمی رانندگی آرام که طورهمان. کرد روشن را ماشین و کشید عمیقی نفس

 .بودم عصبی ببخشید، -
 .بود آرام و مظلوم لحنش انداخت؛ بیرون به پنجره از نگاهی

 .نیست مهم -
 بودی؟ عصبانی چی از روز اون بگی خواینمی -

 !باشد قهر مرد این با کوتاه یدقیقه چند از بیشتر توانستنمی داد؛ تکان مثبت حالت به را سرش
 .نگیرد اشگریه هم باز تا فشرد دستش در را کیفش یدسته. کرد تعریف برایش موموبه را سیاوش هایحرف تمام

 از که هم بار یک. بود ویلپچرنشین که دیدمش باری یه بودیم که پاریس میگه؛ راست که پدرش مورد در -
 سر پدرش به اصال. داده پس رو کارهاش تقاص گفت کوتاه یجمله یک توی فقط پرسیدم، موردش در سیاوش

 .شخونه اومدنمی هااون ،شدمی تنگ رایانا و مامانش برای دلش هم موقع هر زد؛نمی
 :گفت و داد مالش را هایششقیقه کمی رها
 پدرش که گیریم اصال! باشه؟ نداشته خبر چیزی از اون که ممکنه طورچه گناهه،بی اون که کنم باور تونمنمی -

 !کنه؟ درست رو چیز همه تا ایران برنگشت چرا کرد، رو کار این
 .نیستیم اون جای تو و من کنیم، کرف منطقی کمی رها، فقط دونم؛نمی -

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش
 !تونمنمی -
 زندگی سال چند این وجدان عذاب از هم سیاوش قطعا داده؛ پس رو کارهاش تقاص پدرش سیاوش، قول به -

 .نداشته خوبی
 .کنم فکر بیشتر کنم؛ فکر باید-

**** 
 .آورد بیرون بالش زیر از را تلفن و کرد باز را چشمانش اش،گوشی زنگ صدای با
 بله؟ -

 : بود فرهاد
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 بودی؟ خواب ببخشید سالم، -
 شده؟ چیزی! حرفیه چه این بابا نه خوبی؟ سالم -
 تمامی. بزنه نامت به رو شرکت یبقیه داره قصد کهاین مثل. سیاوش طرف از آورده رو ایپوشه برام پیک االن -

 !مونده تو نهاییِ امضای فقط و شده انجام هم کارهاش
 .نشست تخت روی و شد بلند جایش از
 چی؟ یعنی -
 !کنه جبران برات رو گذشته جورایی یه خواسته اون من نظر به -

! شدنمی درست پول با او یشده نابود زندگی. کردمی احساس کامال را بدنش حرارت کشید؛ صورتش به دستی
 :زد فریاد بود، شده عصبانی

 !میشن؟ زنده من مادر و پدر مگه! گرده؟برمی اولش حالت به دوباره اون پولِ با من ندگیز مگه کرده؛ غلط-
 ...کـ من رها؛ باش آروم-

 بوق چند از بعد که گرفت را سیاوش یشماره رفت،می راه خانه در عصبانیت با که طورهمان و کرد قطع را گوشی
 .داد جواب

 بله؟ -
 پول با رو چیز همه تونیمی کردی فکر! میشه؟ درست چیز همه دیگه االن کردی فکر هان؟ چیه؟ هابرگه این -

 تونیمی هااین با هان؟! گرده؟برمی رفتم دست از جوونی! میشن؟ زنده من پدر و مادر تو هایپول با! کنی؟ درست
 !برگردونی؟ بهم رو زندگیم سال چند این

 .شد آتش روی آبی و پیچید گوشش در دارشبغض صدای
 !هار -

 میان در او پای شدمی مگر برگرفتند؛ در را صورتش هم باز هایشاشک و نشست زمین روی. شد سست پاهایش
 !نگیرد؟ آرام قرارشبی دل و باشد

 !فهممنمی هم را خودم حال گاهی»
 !داشتنت دوست

 «.است گرفته بر در را امخسته ذهن تمام
 حق بهت و کنم باور رو هاتحرف تونمنمی درسته؛ چی و تهراس چی دونمنمی! مخسته خیلی سیاوش؛ مخسته -

 .بدم
 !کرد؟می دل و درد خودش برای! بود؟ شده اشچِه
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 :پیچید گوشش در نادمش و داربغض صدای
 داری، دوست که بالیی هر. برنگشتم و ترسیدم سال اون که خره منِ تقصیر منه؛ تقصیر شهمه رها؛ ببخش -

 .داری حق کسی هر از بیشتر دنیا این توی تو. داری حق بیار؛ سرم
 که هایینفس. دادمی گوش هایشنفس صدای قشنگ ملودی به و ریختمی اشک فقط حاال بود؛ شده آرام

 .بود آشکار هم فرسخی چند از اشکالفگی
 !رها -

 گونه این او هم شاید یا خاص، ملودی یک با! زدمی صدا قشنگ را اسمش کشید؛ موهایش در وارشانه را دستش
 .کردمی گمان
 .بسته دهنش و بود شده آرام صدایش با حاال عصبانی رهای بود، کالفه
 بود هایشگریه صدای پوشاند؛ دستانش با را صورتش. دیگر نداشت را صدایش شنیدن طاقت کرد؛ قطع را گوشی

 .بود شکسته هم در را خانه آورعذاب سکوت حال که
  لتخیا و فکر ستماهری نقاش چه»

 «...کندمی سپید را موهایم دانه دانه وقتی
**** 

 از دور به خواستمی دورهمی یک دلش کند؛ دعوت شام برای را هابچه خواستمی و بود بهتر حالش کمی امروز
 .چیز همه
 .زد زنگی رادمان به و برداشت را اشگوشی. بود کرده دعوت شروین همراه به را شیوا

 جانم؟ -
 .نباشی تهخس خوبی؟ سالم -
 .باشی سالمت خوبی؟ شما ممنون، -
 .کنم دعوتت کوچیک مهمونی یه واسه زدم زنگ راستش... ام مرسی، -
 !بشه چی خانم رها کوچیک مهمونی -
 :گفت رادمان که زد صدا را اسمش اعتراض صورت به
 مرا؛ کن صدا -

 است؛ خوب تو صدای
 است عجیبی گیاه آن یسبزینه تو صدای

 رویدمی حزن صمیمیت تنهایی در که
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 .خاموش عصر این ابعاد در
 :گفت و زد لبخندی

 !خدا به ایدیوونه -
 !یکیش هم من دنیا، تو یدیوونه همه این -

 .کند عوض را بحث کرد سعی
 .منتظرتم شب -
 .حتما چشم -
 .فعال -

 .انداخت رنگشخوش مرغ به نگاهی و کرد قطع را گوشی
 .داد باال را ابرویش تای یک ناشناس یشماره دیدن با. داشت برش ناهارخوری میز روی از گوشی، زنگ صدای با
 بله؟ -

 .خانوم سالم: روژان
 خوبی؟ عزیزم، سالم -
 خبر؟ چه خوبی؟ تو گلی، قربونت -
 .شده تنگ برات دلم خوبی؟ تو سالمتی، -
 .هم من عزیزمی -

 .کردمی عوتد هم را روژان اگر شدنمی بد افتاد؛ مهمانی یاد به دفعه یک
 .بگیرم تماس باهات خواستممی اتفاقا زدی، زنگ شد خوب -
 .هستم و بودم شناسیوقت آدم همیشه من -
 .بیای تا کنم دعوت هم تو از خواستممی گرفتم، کوچیک خیلی مهمونی یه امشب من راستش! صد در صد -
 هستن؟ کیا شیک؛ چه وای -
 پسرش دوست همراه البته شناسی،می که هم رو شیوا شدی؛ شناآ باهاش دیشب که رادمان نیست؛ خاصی کس -

 .میاد
 میاد؟ هم شیوا جونم، ای -
 .آره -
 .شده تنگ براش دلم قدرچه دونینمی -
 .منتظرتم شب من پس کنه؛می یادت خیلی هم اون -
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 .نکنه درد دستت عزیزم، باشه -
 .فعال فدات، -
 شستن از بعد و آورد بیرون یخچال از را کاهوها. نبود کم شکر را خدا انداخت؛ غذایش به نگاهی باز گوشی، قطع با

 .بود یخچال داخل و بود کرده آماده هم را هاژله ریخت؛ زیبایی گرد ظرف داخل و کرد خردشان
 .خانه کردن تمیز به کرد شروع و آورد بیرون اتاق داخل از را برقی جارو
*** 
 .داشت سفیدش شلوار با زیبایی تضاد که کشید رنگش ایسرمه بلند آستین بلوز روی بر دستی
 .کمتر را سنش فرش موهای و دادمی نشان ترملیح را صورتش الیتش، آرایش

 وجود سالن در که بزرگی یآینه درون خودش به نگاهی. فشرد را آیفون یدکمه و زد بیرون اتاق از زنگ، صدای با
 .شد روروبه روژین بشاش یرهچه با که کرد باز را ورودی در و کرد داشت،

 .سالم -
 :گفت و گرفت شآغـ. و.ش در روژین

 چطوری؟ عزیزم، سالم -
 .تو بیا اومدی خوش فدات، -

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی دقت با. شد داخل و درآورد را هایشکفش
 !ایسلیقه چه اوم،-

 :گفت بنشیند، تا کردمی ایاشاره هامبل به که طورهمان رها
 داشتی؟ ایدیگه نتظارا -

 :گفت و زد چانش به دستی
 !رفته من به هم تسلیقه دیگه، خودمی دوست -

 .نشست مبل روی کنارش و خندیدند دو هر
 .اومدی که خوشحالم خیلی -
 درس کردیمنمی که کاری تنها تو؟ یا شما یخونه اومدممی من یا درس هوای به قبال یادته طور،همین هم من -

 .دبو خوندن
 :گفت و کشید آهی رها
 .شدیمنمی بزرگ وقتهیچ و بودیم بچه هم هنوز کاش بخیر، یادش آره -

 :گفت و کرد پاک اشاشاره انگشت با را بود آمده پایین چشمش یگوشه از که سمجی اشک قطره
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 !واقعا -
 . نزند حرفی نخواهد، روژان خود وقتی تا و بگیرد را اشفضولی حس جلوی کرد سعی رها
 داخل از را آب. ریخت کریستالش بلند هایلیوان داخل را آناناس شربت. گذاشت تنهایش شربت ریختن هوای به

 و گذاشت داخلش را رنگ زرد ایشیشه هاینی. نشوند مخلوط هم با تا ریخت رویش آرام و آورد بیرون یخچال
 .رفت سالن سمت به سینی همراه
 .بود پایین سرش و بود گذاشته پایش روی را کیفش روژان
 .کرد تشکر لب زیر و برداشت داخلش از لیوانی که کرد تعارف او به را شربت

 .بود شده آرام شدت به و بود خودش توی خیلی. نشست کنارش و زد بهش لبخندی
 !روژان -

 .دوخت رها به را اشزدهغم و ناراحت چشمان و آورد باال را سرش
 و شناسهنمی رو من اصال گفت که پدرم. زدم بهشون سر یه برگشتم قتیو م؛خسته خیلی تو مثل هم من رها-

 من رها؛ مخسته. برو گفت و دستم کف گذاشت تومنی پنجاه تا چند دیدنم با هم مادرم. راه اون به زد رو خودش
 .بریدم تو مثل هم
 .گذاشت اششانه روی را سرش و فشردش شآغـ. و.ش در

 نبود؟ مشکل بدون کس هیچ چرا
آغـ.  طعم باالخره سال چند از بعد و شونآغـ. و.ش تو برم لحظه یک فقط که بود زده لک دلم دیدمشون وقتی -

 !بودم کجا سال همه این نپرسیدن اصال. ندادن بهم هم صحبت اجازه حتی ولی بچشم؛ رو شونو.ش
 و ندک گریه خواستنمی دلش ولی انداخت؛می خودش یاد به را رها هقشهق صدای و هایششانه شدید تکان
 .دردهایش بقیه روی بر بشود دردی

 آمدمی پیش کم و بود مقاوم خیلی ولی بود؛ بیشتر رها از دردهایش که این با دختر این کرد؛ وارد کمرش به فشاری
 .بیاورد ابرو به خم

 :گفت و کرد اتاق به ایاشاره رها. کرد نگاه رها به ترس با آیفون، صدای با
 .بزنی آب یه رو صورتت تونیمی هست؛ سرویس اتاق داخل -

 .رفت اتاق سمت به و زد کوچکی لبخند
 .کرد باز را در و زد آیفون یصفحه داخل شروین شیطان یقیافه و شیوا اخموی یچهره به لبخندی

 :گفت و کرد پرت شبـ. غـ.ل در را خودش شیوا در، شدن باز با
 !معرفتبی بود شده تنگ برات دلم قدرچه وای -
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 :گفت شروین به ایاشاره با و شد جدا او از
 !شده؟ گرم سرت شما یا شدم معرفتبی من -

 :گفت و انداخت شروین به نگاهی متفکر
 .معرفتیبی تو هم باز... کنممی فکر دارم که حاال -

 .برگشت شروین سمت به و زد اشپرویی به لبخندی
 .اومدید خوش خیلی شروین آقا سالم -
 !شدیم مزاحم شرمنده خانوم؛ رها متشکرم -
 .اومدید که شدم خوشحال خیلی! حرفیه؟ چه این -

 : گفت و کرد هامبل به ایاشاره
 .بفرمایید -

 از رها. شد هابچه با پرسیاحوال مشغول و آمد بیرون اتاق از روژان موقع همان که رفتند مبل سمت به دو هر
 کرد درست شروین و شیوا برای هم شربت تا دو. رفت آشپزخانه به شربت کردن درست برای و کرد استفاده فرصت

 .برگشت سالن به و
 :گفت برداشت سینی داخل از را لیوانی شروین

 .نکنه درد دستتون -
 .کنممی خواهش -

 :پرسید شروین
 نیومده؟ رادمان -

 :گفت و انداخت داد،می نشان را هشت که ساعتش به نگاهی
 .کرده دیر نه، -

 !میاد هم انروژ بودی نگفته رها: شیوا
 .دیگه بود امشب سورپرایز-

 :گفت و زد روژان به بزرگی لبخند شیوا
 !که بود شده تنگ برات دلم قدرچه دونینمی -

 :گفت و زد شیوا به چشمکی روژان
 !عزیزم بود نشده تنگ برات دلم اصال من ولی -

 .کردمی فراموش را چیز همه زود خیلی که بود روژان اخالق این عاشق
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 .گفت لب زیر ایشی و رفت روژان به ایغره چشم شیوا
 گوشش در صدایش دقیقه چند از بعد که زد او به زنگی و کرد عذرخواهی هابچه از بود؛ شده رادمان نگران کمی

 .پیچید
 جانم؟ -
 کجایی؟ سالم، -
 .کنمنمی پیدا تاکسی و شدیده هم بارون شده، خراب شرکت نزدیک ماشینم خوبی؟ سالم -

 .گفت لب زیر وایِ ای و گرفت دندان به را یینشپا لب
 کنی؟ کار چی خوایمی حاال -
 .نباش نگران رسونم؛می رو خودم و کنممی پیدا ماشین دیگه ساعت یک ساعت نیم تا شاهللان -
 .منتظرتم پس باشه، -

 !است شده خیس خیلی باران زیر حتما. کرد قطع را گوشی
 .چسبدمی او به خیلی داغ سوپ یه و است سردش خیلی حتما بیاید اگر. زد ندیلبخ رسید، ذهنش به که فکری با

 و هویج هم کمی. بپزد تا ریخت قابلمه داخل آب لیوان چند همراه را آماده سوپ و شد آشپزخانه وارد لب به لبخند
 .شود ترخوشمزه تا ریخت داخلش قارچ
 !بودی آشپزخونه تو شهمه م؛ببینی رو خودت اومدیم دقیقه دو! بیا رها بابا: شیوا

 !کشهمی دستت از چی شروین بدبخت بگیری؛ یاد چیزی یه وایسا کنارم بیا هاحرف این جای به -
 :گفت شروین که کرد شروین به نگاهی شیوا

 .تکه نباشه، چه باشه بلد آشپزی چه من خانم -
 !بود جدی خیلی شانرابطه اینکه مثل. کرد شاننگاه تعجب با و انداخت باال ابرویی

 اسپورت کت کمی افتاد؛ رادمان به نگاهش. رفت در سمت به و نشست لبش روی لبخندی زنگ، صدای شنیدن با
 .بود ریخته اشپیشانی روی ریخته هم به موهایش و بود شده خیس رنگش کرم

 خودت؟ با کردی کارچی -
 :گفت و زد مهربانی لبخند

 !سردمه داخل؟ بیام میشه -
 .کرد هابچه با پرسیاحوال به شروع و شد داخل هایشکفش آوردن در با. رفت کنار در لویج از سریع

 :گفت خنده با شروین
 .رفت راه هزار دلش خانم رها بابا؟ کجایی -
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 شده نگرانش واقعا. کرد نگاهش خجالتی هیچ بدون رها. کرد رها به نگاهی زیرکی زیر و زد خجولی لبخند رادمان
 .نداشت بیمی هیچ سح این از و بود
 .اتاق داخل بذارم من به بده رو کتت: رها

 .کرد آویزانش اتاق داخل لباسی چوب به که داد رها دست به و آورد بیرون تنش از را کتش
 اگر. آمدمی چشم به شدیدا سیاوش خالی جای. بودند صحبت مشغول سخت و بود نشسته شروین کنار رادمان
 هابچه تا کردمی غرغر و کشیدمی موهایش داخل دستی فوتبال، یمسخره بحث از حوصلهبی داشت، حضور اکنون
 مسابقات از متنفر مردان، تمام برعکس و بود خاص مرد آن چیز همه. کنند صحبت دیگری موضوع یدرباره
 !فوتبال

 .انداخت شیوا به نگاهی و آمد بیرون فکرش از گرفت، قرار جلویش که دستی با
 بابا؟ کجایی -

 .آید بیرون او فکر از کرد سعی و نشاند لب روی لبخندی
 !نبود حواسم ببخشید، -

 .داد ادامه که زد لبخندی
 بچینم؟ رو میز کنیمی کمکم -
 !حتما -
 .شد پیدا هم روژان یکله و سر باالخره که شدند کار مشغول و رفتند آشپزخانه سمت به هم با

 .داد طرح را رویش کمی زعفرانی جبرن و زرشک با و کشید دیسی داخل را برنج
 درمیاری؟ یخچال از رو هاژله جان روژان: رها

 بلدی؟ هم کارها این از به، به: روژان
 :گفت و زد چشمکی

 !کردی؟ فکر چی پس -
 !داشت خوبی طعم و عطر ولی بود؛ آماده سوپ کهاین با. ریخت ظرفی در را بود کرده درست رادمان برای که سوپی
 .کنند شروع که کرد تعارف همه به و نشست روژان کنار صندلی روی

 :گفت و گذاشت دهانش داخل را پلو زرشک از قاشقی شروین
 !باشین داشته خوبی پختدست همچین کردمنمی فکر اصال -

 !شوهرشه وقت دیگه بابا، آره: شیوا
 ...داره دربند تو خونه یه! مناسبیه کیس دارم؛ خوب دوست یه من: شروین
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 میدی؟ رو سوپ اون ببخشید، جان شروین: نرادما
 :داد ادامه و داد رادمان دست به را سوپ شروین

 ...آرایشی بزرگ شرکت یه مدیر گفتممی داشتم...  -
 بدی؟ هم رو نمکدون اون میشه کالمت، میون ببخشید: رادمان
 .داد رادمان دست به هم را نمکدان و انداخت باال ابرویی شروین
 ...که من نظر به: شروین
 !بعد برای بذارش جان شروین: رادمان
 .کرد سکوت آخر در و گرداند رادمان و رها بین را نگاهش شروین

 را رادمان رفتارهای که نداد اجازه ذهنش به هم باز و گذاشت دهانش داخل را ساالدش از قاشقی تفاوتبی رها
 .کند تعبیر

 باید چرا اصال نه،. کردمی پر را خالی جای آن حال بود، سیاوش گرا قطعا. افتاد روژان کنار خالی صندلی به نگاهش
 کرد؟می دعوتش

 . شد مرور ذهنش در سیاوش یجمله که گذاشت دهانش داخل را قارچی تکه
 «.الزانیا توی مخصوصا قارچم؛ عاشق من که بریز زیاد رو قارچش! شد الزانیایی چه رها وای»

 .نرفت پایین گلویش از و شد تبدیل کشنده زهر به برایش قارچ لذیذ طعم
 .کند فراموش را قارچ بد طعم شاید تا نوشید آن از کمی و برداشت میز روی از را نوشابه
 صندلی. کند شرکت بود، گرفته شکل شروین و روژان میان که بحثی در خواستنمی دلش و بود شده گرفته حالش
 .کشیدمی رخ به را یاوشس خالی جای و زدمی چشمک لحظه هر رویشروبه خالی

 .کرد بود نخورده آن از بیشتر قاشق سه که غذایش به نگاهی و آمد خودش به رادمان، ینکنه درد دستت صدای با
 .جان نوش کنم؛می خواهش -

 خوبی؟: رادمان
 .آره... آره -

 .رفتند سالن به شروین همراه و زد شیرینی لبخند
 .گذاشت شوییظرف داخل و دکر جمع دخترها همراه را کثیف هایظرف
 .گذاشت میز روی و آورد بیرون یخچال از را بود چیده میوه آن در قبل از که ایمیوه ظرف
 سیاوش؟ از خبر چه: شیوا
 .پاریس رفته بود، اومده پیش براش مشکلی: رها
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 گرده؟برمی کِی! خبربی چه! واقعا؟: شیوا
 !نیست معلوم -

 .شد شروین و روژان با صحبت مشغول خیالبی و انداخت باال ایشانه شیوا
 : گفت و کرد رها به نگاهی رادمان

 بهتری؟ -
 .باشم خیالبی کنممی سعی دارم آره، -
 .راهه بهترین -
 !دونمنمی شاید، -

 .رسید گوشش به روژان صدای که زد لبخندی
 .برم باید دیگه من! ستیازده هابچه-

 !زوده خیلی که االن: رها
 .سختمه آژانس با بشه، دیرتر و ندارم هم ماشین عزیزم؛ دیگه وقته ردی: روژان

 .عزیزم باشه: رها
 :گفت رادمان که پوشید را لباسش روژان

 .رسونمتونمی من بذارین -
 .میرم آژانس با نکنه، درد دستتون نه -

 .خالیه من ماشین نکنید؛ تعارف: رادمان
 .کرد لب زیر تشکری و انداخت پایین را سرش روژان
 میدی؟ رو من کت جان رها: رادمان

 .حتما -
 .رفتند دو هر خداحافظی با که داد دستش به و آورد بیرون اتاق از رادمان کت
 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی شیوا

 .بریم دیگه هم ما -
 بمونی؟ جااین امشب تو نمیشه: رها

 :گفت که انداخت شروین به نگاهی خواسته خدا از شیوا
 .عزیزم داری دوست جور هر -

 :گفت و زد لبخندی شیوا
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 . مونممی رها پیش من پس -
 .کرد خداحافظی و گفت ایباشه شروین

 :گفت و انداخت کاناپه روی را خودش شیوا
 !مخسته ولی نکردم، کاری هیچ-

 .برد آشپزخانه داخل به را میوه ظرف و زد اشکوله و کج قیافه به لبخندی
 .داد شیوا به هم لباس دست یک و کرد تنش راحتی لباس ،خانه کردن جور و جمع با

 :گفت شیوا که بودند کشیده دراز تخت روی دو هر
 گرده؟برمی سیاوش مطمئنی -
 .کرد تعریف برام رو چیز همه رفتنش، از قبل ولی دونم،نمی-

 :گفت و برگشت سمتش به زدههیجان شیوا
 چی؟ یعنی -

 یا ناراحتی ابرو حرکت با هم گاهی داد؛ گوش هایشحرف به دقت با شیوا و دکر تعریف برایش را سیاوش هایگفته
 .دادمی نشان را اشخوشحالی

 !نده عذاب رو خودت قدراین رها؛ ازش بگذر من نظر به -
 ولی شدم؛ پشیمون کارم از داده، پس رو کارش تقاص پدرش فهمیدم وقتی از جورایی یه کنم؛ کارچی دونمنمی -

 .ستدیگه چیز یه من مشکل االن
 :داد ادامه که کرد نگاهش تعجب با
 داشتم دوست آن هر و بود زیاد خیلی خشمم بودم، شده آشنا سیاوش با تازه که هااول اون خب! دونیمی...می -

 و دلسوز مهربون، گاهی داشت؛ عجیبی رفتار. شدم ترآروم و شد سرد خشمم آتیش کم کم ولی نباشه؛ تنش به سر
 اصال که بود خوب قدراون گاهی! شناسینمی رو مقابلت فرد کردیمی احساس که شدمی عصبی قدرونا گاهی

 رو چیزی یه کنممی احساس و ندیدمش که ستهفته یک االن. کنارشم من چرا االن و کیه اون کردممی فراموش
 .چشمامه جلوی تصویرش لحظه هر و کنهمی اذیتم خیلی نبودش.  کردم گم

 داشتن دوست مهر هم او ترسیدمی کند؛ تایید را افکارش هم شیوا که ترسیدمی رها. کردمی نگاهش حیرت اب شیوا
 .کند نابودش و احساسش به بزند را
 !رها -
 حالم از شیوا؛ ترسممی. میاد ذهنم به که خوبیشه هاش،بدی جای به شهمه کنم؛ فکر انتقامم به تونمنمی دیگه -

 .ترسممی خیلی
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 ...دوستش تو... تو اره-
 .شد شکسته بغضش و گذاشت شیوا لبان روی را دستانش

 . میشم وابسته دیگران به زود خیلی من عادته؛ یه دونممی. کنم باورش خوامنمی رو؛ جمله این نگو -
 :گفت و برداشت لبش روی از آرامی به را رها لرزان دست

 بوده؟ خودت دست مگه نیست؛ جرم داشتن دوست رها -
 .بشه این تهش نبود قرار ست؛ممنوعه عشق یه من برای جرمه؛ من برای چرا -

 .کرد نوازش را کمرش و گرفت شآغـ. و.ش در شیوا
 «...مبارک هایتغم! دل ای شدی عاشق»

*** 
 پخش حال در مالیم موسیقی به ستتبلیغاتی پیام که آن به فکر با خیالبی گوشی، پیامک صدای شنیدن با رها

 .سپرد گوش
 .انداخت باال را ابرویش تای یک و انداخت او گوشی به نگاهی شیوا

 !رها -
 :گفت بود هم روی بر چشمانش که طور همان

 !هوم؟ -
 !سیاوشه -
 .دهد جلوه آرام را خودش کرد سعی و کشید عمیقی نفس. گرفت شدت قلبش ضربان ناخودآگاه نامش، شنیدن با
 :کرد باز را پیامک و برخاست جایش از
 تهی ز پرم تو بی نم»

 نسیم ز پر هوای مثل
 «ثمر بی اما لطیف،
 و بود شده سامانینابه دچار کوچکش ذهن. بود آورده بند را نفسش و کوبیدمی سینه به را خود شتاب با قلبش
 کند چه دانستنمی

*** 
 پر آن جای جای برای دلش و بود نزده خانه این به سری که بود سالی هشت. بود ایستاده شانخانه درِ برابر در

 .زدمی
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 نفس شد؟ خواهد رفتار او با چگونه گفت؟می چی باید چه. شد پشیمان ولی برد؛ زنگ سمت به را اشاشاره انگشت
 این به نیامدن برای را قرارهایش و قول تمام خاطرش به که دختری به. کند فکر رها به کرد سعی و کشید عمیقی

 .بود زده هم بر خانه
 .فشردش درنگ بدون و برد زنگ سمت به دوباره را انگشتش

 یجثه گرفتن آغـ. و.ش در برای شد تاببی دلش و رسید گوشش به شانقدیمی خدمتکار ملوک، لطیف صدای
 .بود نکرده مادری برایش کم که کوچکش

 .ملوک کن باز -
 !ودب شده بزرگ قدرچه شد؛ پسرکش یخیره آیفون پشت از و گذاشت باالتر را عینکش ملوک

 .کرد باز را اکرم اتاق در و رفت باال هاپله از پایش، درد به توجهبی. فشرد را دکمه تعللبی
 .اومد جان، خانم اومد -

 :گفت و گذاشت تخت روی را دستش کتاب اکرم
 ملوک؟ اومده کی -
 .سیاوش آقا... آقا -

 در سمت به سریع. بود برگشته خانه هب سال هشت از بعد پسرکش.  شد خیره ملوک یپریده رنگ یچهره به اکرم
 .شد روان خانه

 مادرش یچانه. آمد پایین هاپله از شتاب با مادرش که انداخت سکوت در غرق و خالی یخانه به نگاهی سیاوش
 سیاوش. گرفت آغـ. و.ش در را پسرش و رفت سمتش به. کند درک را مقابلش یصحنه توانستنمی و لرزیدمی

 اشچهره به نگاهی اکرم. شود هایشاشک ریزش از مانع تا گرفت باال را سرش و کرد حلقه مادرش دور را دستانش
 .زد پس را صورتش هایاشک دست، پشت با و کرد

 .بودم انتظارت چشم چقدر دونینمی! برگشتی باالخره مادر؛ برم قربونت من الهی -
 :گفت و کشید مادرش نرم صورت روی را اشمردانه دست

 .عزیزم نکن گریه -
 .مادر شوقه اشک -

 مادرش از سیاوش. بود شده مردی خود برای حاال اشساله پنج و بیست پسرک. آمد پایین هاپله از سختی به ملوک
 . بود افتاده چروک چشمانش یگوشه. کرد نگاه ملوکش به و شد جدا

 .شد شکسته ملوک بغض و گرفت شآغـ. و.ش در مردانه سیاوش
 !کنم؟ کارچی تو بدون خونه این تو پیرزن من نگفتی بگردم؟ تدور بودی کجا سیاوشم، -
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 .زد موهایش روی ایـوسه بـ و کشید را دستش که زد ملوک دستان روی بر ایـوسه بـ سیاوش
 :گفت و برگشت اکرم سمت به بود؛ تنگ وقت زد؛ دوشان هر به لبخندی سیاوش

 کجاست؟ جهان -
 جانش از عزیزتر رهای و او حق در را ناجوانمردی که بگوید پدر کسی به ستنتوان! بدهد او به را پدر لقب نتوانست

 .بود کرده تمام
 .کند باور توانستنمی او و گرفتمی را پدرش سراغ پسرش بود؛ شده شکه اکرم

 .اتاقشه توی -
. بود کردهن تغییر چیز هیچ سال چند این در. رفت جهان اتاق سمت به و کشید عمیقی نفس دو، آن به توجه بدون
 .بزند حدس توانستنمی را او واکنش بود؛ شده سست دستش ایستاد؛ جهان اتاق در پشت
 .خواندمی روزنامه بود نشسته ویلچرش روی او به پشت کرد؛ باز را اتاق در آرام

 .شنید را صدایش که برداشت جلو به قدمی
 رم؟اک باشم تنها خواممی نگفتم مگه اتاقم؟ تو اومدی شده چی باز -

 .بود کارطلب آدم و عالم از مرد این کرد؛می صحبت مهربانش اکرم با لحن همان با هم هنوز
 دیگر کردنمی هم را فکرش حتی. پرید باال ابرویش پسرش، دیدن با جهان. ایستاد جلویش و گذاشت جلو به قدمی
 و زد لبخندی. بود خودش هایجوانی شبیه عجیب و بود شده مردی خود برای پسرش. بیاید سراغش به روزی
 :گفت

 !سیاوش -
 .دوخت او به را سردش چشمان سیاوش

 :گفت جهان
 !ببینمت دیگه کردمنمی فکر -

 :گفت و نشاند لب به پوزخندی
 نه؟ برگشتم، که شدی ناراحت -
 !پسرمی تو! بشم؟ ناراحت چرا نه -
 بزنی؟ توهمی چنین شده باعث چی! پسر هه، -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم
 !سیاوش -

 :گفت و گرفت سمتش به را اشاشاره انگشت
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 .ندارم دیدنت به هم ایعالقه و نیومدم پرسیاحوال برای -
 :گفت و برگرداند را سرش

 اومدی؟ چی برای پس -
 .کنم ازدواج خواممی -

 :گفت و گرفت او از را نگاهش جهان
 !بگیری؟ اجازه من از گرفتنت زن هواس اومدی حاال! کردی خواستی کاری هر همیشه که تو -
 .بشه خواستگاری ازش هاعروس تموم مثل همسرم خواممی فقط نیست؛ مهم برام اصال تو نظر نکن؛ فکر اشتباه -

 :گفت و زد پوزخندی خودش مثل
 اینجا؟ اومدی سال هشت از بعد خاطرش به که هست کی خوشبخت عروس این حاال -

 :گفت و برد شلوارش جیب داخل را دستش
 .نیست غریبه شناسیش؛می-

 .دوخت چشم او به منتظر و انداخت باال را ابرویش جهان
 .بشناسیش کنممی فکر راد، رها-

 !ببرد؟ یاد از را نام این توانستمی مگر کشید؛ هم در را هایشاخم جهان
 چیه؟ منظورت -
 .کنم ازدواج باهاش خواممی -
 !کنی؟ ازدواج ردخت اون با خوایمی میگی؟ داری چی -
 داره؟ اشکالی مگه آره، -

 .کردمی نگاه پسرش به و بود شده سرخ صورتش
 !کردی؟ بدبختش که کنی ازدواج کسی با خوایمی سیاوش؛ نگو چرت -

 :زد فریاد و کند کنترل را خودش نتوانست سیاوش
 همه این تونستی جوریچه نیست، هم خیالت عین و زندگیم تو زدی گند که تویی! تو؟ یا کردم بدبختش من -

 !کنی؟ زندگی وجدان عذاب این زیر سال
 .نکن بلند من یخونه تو رو صدات -
 .بیای باهام مجبوری هم تو و کنم ازدواج دختر اون با خواممی من کنم؛می باشم داشته دوست که کاری هر من -
 هر کنم اراده هم هنوز جهانم؛ همون هم هنوز من نشستم، ویلچر این روی االن نکن نگاه نداره؛ وجود اجباری -

 .بدم انجام تونممی بخوام کاری
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 !پدر؟ گفتندمی هم او به دوخت؛ جهان چشمان به را غمگینش نگاه
 .بشه ازدواج به راضی هم شما بدون که هست خوب قدراون دختر اون نیست؛ مهم مواسه -

 .شد متوقف صدایش با که کند ترک را اتاق خواست
 ترباهوش قبالها! ابروته؟ و چشم عاشق دختر اون کردی فکر! بچه؟ برف تو کردی کبک مثل رو تسر چرا -

 .بودی
 .کرد نگاهش و برگشت سمتش به
 .بوده انتقامش خاطر به داده، نشونت خوش روی هم اگر دختر اون -

 :گفت و گرفت سمتش به را اشاشاره انگشت سیاوش
 .دار نگه خودت برای رو کثیفت فکرهای و نکن مقایسه خودت با رو اون نیست؛ تو مثل دختر اون ذات -

 :گفت جهان که بردارد در سمت به قدمی خواست
 .کنی ازدواج دختر اون با ذارمنمی گفتم بهت سیاوش؛ وایسا -

 .بود زده بیرون اشپیشانی هایرگ و بود شده قرمز صورتش
 .نداره ربط احدالناسی هیچ به من زندگی -
 .کنار بکش زندگیش از پس بکنم، تونممی بخوام کاری هر دونیمی هم خودت داره؛ ربط من به چرا، -

 .شد خیره پدرش به مبهوت و مات
 .کنممی دونیمی زنم؛می آتیش رو دختر اون زندگی شدی، نزدیک بهش بفهمم اگه سیاوش، -
 پیشنهاد از و بیاید سراغش به پشیمانی دختر، آن نام شنیدن با که دارد وجدان قدرآن کردمی فکر! بود؟ پدری چه او
 .کند استقبال او
 .کرد ترک را خانه بودند، ایستاده فالگوش در پشت که اکرم و ملوک به توجه بدون و شد خارج اتاق از

 تنها خاکستری دنیای این از او. کردنمی بهتر را حالش هم هوا خنکی و پاریس پیروزی میدان در گشتن دیگر
 !بود؟ زیادی یخواسته مگر بس؛ و خواستمی را ومشمظل دخترک
! انداخت؟می او به نگاهی خداوندش کی پس شد؛ خیره آسمان به و برد فرو اششده کوتاه موهای در را دستانش

 !برساند؟ دلش مراد به را او خواستمی کی پس
 نیست؛ تو از اشکال»

 من قلب کودک
 خوابید ایگهواره در
 «نبود وا به متعلق هرگز که
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. شد خواهد عملی بگوید، چه هر جهان دانستمی خوب. انداخت رها عکس به نگاهی و کشید بیرون را اشگوشی
 خواست؛می را آرامشش منبع بود، خراب حالش که حال! توانست؟می مگر! بکند؟ دل او از خواستندمی او از چگونه

 .برایش بود آرامشی صدایش شنیدن یا دختر آن دیدن حتی
 هم باز خواستمی دلش صدایش؛ برای زدمی پر دلش نداشت؛ دوری طاقت دیگر دلش کرد؛ لمس را رها یمارهش
 .کند تردیوانه را اشدیوانه دل و بیاورد زبان بر را نامش صدایش، زیبای آهنگ همان با
 از را رفتن راه توان و پیچید گوشش در نازش پر صدای. شد سلب او از تکلم قدرت نارنجش، بهار صدای شنیدن با
 .گرفت او
 !سیاوش -

 !بود تنگ دل هم رهایش
 جهانش تا بود کافی برایش سیاوش هاینفس صدای شنیدن حتی و بود شده جمع خود در کاناپه یگوشه در رها

 .برگردد
 خوبی؟: رها

 :بگوید توانست فقط
 .خوبم هم من باشی، خوب تو -

 سیاوش که کند خطور ذهنش به حتی خواستنمی کند؛ فکر چیزی به کوتاه یمکالمه این در خواستنمی رها
 .کیست

 .سیاوش داغونم خیلی -
 روی و کند تحمل نتوانست دیگر خلوتی، اتوبوس ایستگاه به رسیدن با! نبود خوب حالش رهایش کشید؛ تیر قلبش
 .افتاد زمین

 .زد صدایش دیگر بار یک لرزید،می که صدایی با
 !سیاوش -

 .آورد زبان به و ریخت اشکلمه میان در را تشاحساسا تمام
 !جانم؟ -

 تحمل دهد؛ ادامه توانستنمی دیگر. کرد وارد دخترک تن بر آشوبی چه اشکلمه تک با دانستمی سیاوش کاش
 گفتنمی همیشه سارایش مگر زد؛ بلندی جیغ و کوبید دیوار به را اشگوشی. نداشت را احساس همه این هجوم
 میان را سرش! درد؟ و بود درد تنها بود، رسیده که او به چرا پس! فهمی؟می را زندگی معنی تازه شوی، که عاشق

 .شدمی خارج اششده تکه تکه یسینه از نیمه و نصفه هایینفس گلویش، بغضِ شدت از. گرفت دستانش
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 صندلی به را سرش! ند؟بز حرف او با خواستنمی دلش رهایش. دادمی گوش تلفن ممتد صدای به متحیر سیاوش
 حال از حرف شدمی مگر! کند؟نمی گریه مرد گفتمی که. شد اشگونه یروانه اشکی قطره و داد تکیه ایستگاه

 یکاسه و برسد گوشش به عزیزش یگریه صدای شدمی مگر! نزند؟ زار خود ناتوانی از و باشد انارش یدانه خراب
 !نشود؟ لبریز چشمانش

 «.است ترآسان اولی تحمل باش، تو اما! دلم نیستی، که روزهایی گیرد؛می نفسم بینمت،می که روزهایی»
*** 

 .بود مانده خواب دیشبش خراب حال دلیل به و داشت شرکت در مهم کاری قرار یک امروز. کرد نگاهی ساعتش به
 .کشید هم در را اخمش و کرد آینه درون اشکرده پف چشمان به نگاهی

. دادمی حرکت میز روی را انگشتانش و بود ایستاده مهدیس میز جلوی رادمان. شد پیاده سریع انسور،آس ایستادن با
 .نرنجاندش و باشد آرام لحنش کرد سعی. کرد تند قدم سمتش به رها دیدن با
 جان؟ رها چیه برای گوشی اون پس! میشیم؟ نگرانت نمیگی کجایی؟ هست معلوم -
 یزده بیرون رگ توانستمی حتی زد؛می فریاد سرش بود، اینجا حال سیاوشش اگر. کردمی فرق سیاوش با او

 .کند تجسم هم را اششقیقه
 !رها: رادمان

 :گفت و آمد خود به
 کجاست؟ -
 .کنفرانس اتاق -

 دست از نفس به اعتماد عمیقی نفس با و ایستاد در پشت. افتاد راه به کنفرانس اتاق سمت به او، به توجهبی
 .شد اتاق در جوانی پسرک و شیوا متوجه که کرد باز را در. برگرداند را اشرفته
 یک. بود شده ظاهر برابرش در بوری و قد بلند جوان پسر حال ولی بود؛ سال پنجاه حدود پیرمردی با امروزش قرار
 .کرد رسایی سالم و انداخت باال را ابرویش تای
 .گفتند سالمی و استندبرخ جایشان از دیدنش با جوان اردشیریِ و شیوا
 :گفت و انداخت شیوا به نگاهی رها
 .ممنون بری؛ تونیمی -

 . رفت بیرون در از و کرد نگاهش غمگین بود، آگاه او بد حال از که شیوا
 :گفت و کرد مبل به ایاشاره

 نیاوردن؟ تشریف خودشون اردشیری آقای -
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 :گفت و انداخت رویشروبه دختر یپریده رنگ یرهچه به نگاهی کشید؛ شلوارش و کت به دستی جوان اردشیری
 .سپردن من دست به رو کارهاشون و کردند بازنشسته رو خودشون -
 شما؟ و -
 .هستم پسرشون -
 .راد رها خوشبختم؛ -
 .بودم شنیده زیاد پدر از رو شما تعریف خوشبختم؛ هم من -
 !بودید نکرده ذکر رو مالقات این دلیل دارن؛ لطف ایشون -
 .باشید داشته ما با شراکتی کنند خواهش شما از جدید شرکت تاسیس برای خواستندمی پدر راستش بله، -
 .بدم بهتون رو خبرش بعد و کنم فکر مدتی بدید، اجازه اگر دارن؛ لطف من به نسبت اردشیری جناب -

 :گفت و برخاست جایش از جوان اردشیری
 .هستم تماستون منتظر پس -

 :گفت و شد بلند جایش از ادب رسم به هم رها
 .حتما -
 .خدانگهدار -

 .آمد بیرون کنفرانس اتاق از همراهش و داد تکان او برای سری
*** 
 از که رادمان کشید؛ اشپیشانی به دستی. شد اتاقش وارد اجازه بدون رادمان که گرفت جای راحتش صندلی روی
 .باشد آرام توانستمین بود، گرفته بر در را ذهنش خیال و فکر هزاران صبح

 میشم؟ نگران نمیگی! رفت راه هزار دلم بودی؟ کجا هست معلوم -
 .بود آرام لحنش عصبانیتش، تمام با
 .خداست با شدنم بیدار دیگه خورم،می قرص وقتی که دونیمی بودم؛ خورده قرص دیشب -

 تا کردمی پاک ذهنش از را هایشغصه تمام شدمی کاش. داشت غصه که رهایی برای رفت دلش و کرد اخمی
 !داشت؟ توان قدر چه رهایش مگر بکشد؛ دوش به را هاآن تنه یک خودش

 !رها -
 .شد خیره مهربانش چشمان در و آورد باال را سرش ملتمسش، صدای با
 .داره عوارض شونهمه خدا به رو؛ هاقرص اون نخور پرستی،می که خدایی اون به رو تو -
 !بود؟ قلبش در که عشقی نهال نو از دانستمی چه او شد؛ خیره چشمانش در
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 .نبود خوب حالم -
 .شکستش بغضش، پر و آرام لحن

 ...رها -
 :گفت و پرید کالمش میان کالفه

 !ها بدم تحویل باید فردا کردی؟ تکمیل رو جدید پروژه -
 و کرد پوفی رها. شد خارج اتاق از و داد تکان مثبت حالت به را سرش. بود کرده عوض را بحث همیشه مانند هم باز
 .بود سخت برایش باشد، عاشقش مرد این که آن باور. شد خیره رادمان خالی جای به

 .زد فرهاد به زنگی و کشید عمیقی نفس
 .گذاشت رنگی سفید یپوشه در را هابرگه و داد قرار اششانه و سر میان را تلفنش فرهاد

 بله؟ -
 چطوری؟ سالم، -
 خوبی؟ تو ممنون سالم، -
 .آره -

 .رفت مطلب اصل سراغ به حوصلهبی
 .داد بهم رو شرکتشون تو گذاریسرمایه پیشنهاد و بود اومده اردشیری آقای امروز راستش -

 .کرد زمزمه را اردشیری نام و گذاشت میز روی را پوشه فرهاد
 .کنه جمع رو خودش تونسته ولی شده؛ ورشکست باری چند اردشیری، آهان -
 کنم؟ کار چی نظرت به -
 .بردار رو سهام از درصد ده من نظر به. نبودنت نه خوبه، بودنت نه راستش -
 .کنممی قبول رو پیشنهادشون که بگو و بزن زنگ خودت میشه اگه پس باشه، -
 .باشه -
 .فعال -

*** 
 تنها فقط داشت دوست و بود کالفه خیلی روز چند این در. برود خرید به همراهش بود داده قول شیوا به امشب
 .کند خالی دل بغض اشخانه گرم آغـ. و.ش در و باشد
 :گفت و کرد رنگی کرم شب لباس به ایاشاره شیوا

 !قشنگه چه این رها -
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 :گفت و انداخت لباس به کلی نگاه داد؛ سوق سمت آن به را نگاهش حوصلهبی
 .نیست بد آره -

 و مقاومت روی بر که کسی! خواهرش با بود کرده چه عشق کرد؛ سفیدش لبان و رنگبی یچهره به نگاهی شیوا
 .باشد افتاده روزی چنین به کردنمی باور حال خورد،می قسم او استواری

 انداخت؛ جدیدش گوشی به نگاهی رها. شد کوچکی اتاق وارد آن پرو برای و گرفت دارمغازه از را شب لباس شیوا
 را او هوای دلش طرفی از هم و شود صحبت هم او با خواستنمی هم د؛بو او از تماس یا پیام یک منتظر لحظه هر
 کشید ایکالفه نفس و فشرد مشتش میان را تلفنش. کردمی

 :گفت و کرد باز را اتاقک در شیوا
 قشنگه؟ -
 .نیست بد -

*** 
 میز روی که را آبی لیوانِ. افتاد سیگار از مملو کوچک ظرف به نگاهش و کرد خاموش جایش در را سیگارش ته

. نگیرد رها از خبری تا بود گرفته را خودش جلوی که بود هفته یک. کشید سر نفس یک و برداشت داشت، قرار
 .کردمی درد کاناپه روی بر خوابیدن اثر بر بدنش تمام
. بود کرده گم هم را هایششب و روزها آمار حتی وقت چند این در. شد خیره تیره آسمان به و کشید را پرده

 .گرفت را شیوا یشماره و بیاورد طاقت نتوانست. افتاد اشگوشی به گاهشن
 با. شد بلند همراهش تلفن صدای که داد قرار کنارش را کیفش و نشست رستوران صندلی روی رها، رویروبه شیوا

 .کرد لمس را اتصال یدکمه و شد جدا رها از هایشدست شستن هوای به بداخالق، رئیس نام دیدن
 ه؟بل -
 .سالم -

 :گفت و داد باال را ابرویش تای یک سیاوش، یگرفته صدای شنیدن با شیوا
 خوبی؟ سالم، -
 خوبی؟ تو ممنون، -
 شده؟ چیزی مرسی، -

 :گفت و کشید موهایش داخل دستی کالفه
 داری؟ خبر رها از -
 .پیششم االن اتفاقا آره، -
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 :گفت آرامی صدای با
 خوبه؟ حالش -

 :گفت و شیدک عمیقی نفس شیوا
 .نیست خوبی صفت هم داغون حتی حالش برای -

 او؟ برای دهد انجام توانستمی کار چه اشک؛ از لبریز چشمانش و شد تکه هزار سیاوش قلب
 !سیاوش -
 .نداره ازش کمی دست حالم هم من خدا به شیوا؟ کنم کارچی -
 میدی؟ عذاب رو دوتون هر قدراین چرا-

 .داد تکیه کاناپه به را سرش و نشست زمین روی
 .شیوا نیست من دست خدا به بدم؛ عذابش بخوام بکنم غلط من -

 :گفت و شد عصبی شیوا
 باهاش بیا آدم مثل یا نبود؟ کافی براش سال چند این عذاب چی؟ که کنیمی اذیتش نیست؟ تو دست چی چی -

 .نکن داغونش این از بیشتر و بیرون برو زندگیش از یا بزن حرف
 بگوید توانستمی چگونه! کردنمی درک را او کسهیچ. کرد قطع را گوشی سیاوش، به مهلتی دادن ونبد شیوا

 !بگوید؟ دیگران برای پدرش نامردی از توانستمی چگونه! است؟ کرده منع دختر آن با ازدواج از را او جهان
*** 
 کشید بیرون را بلندی رنگ مشکی مانتوی یش،هالباس رگال بین از. بروند رستوران به رادمان همراه بود قرار امروز

 .آمدمی صورتش به رنگش گلبهی رژ. زد آینه جلوی چرخی و کرد سر به را اشآسمانی آبی روسری. کرد تنش و
 .شد خارج در از و برداشت تخت روی از را کیفش
 :گفت و زد مهری پر لبخند زیبایش، یملکه دیدن با رادمان

 .خانم سالم -
 .آقا سالم -

 .بود نشسته دلش به بد مرد این عادت زد؛ لبخندی رها. کرد باز برایش را جلو در رادمان
 :گفت و گرفت جای راننده صندلی روی بر رادمان

 خانم؟ احوال -
 .نیستم بد -
 .خوبم هم من -
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 :گفت و زد شیطانش لحن به لبخندی رها
 بریم؟ کجا قراره حاال -
 .توپ رستوران یه -
 .بدم سفارش خواممی رو منو کل النا از من اوم، -
 .نمیده حسابی و درست حقوق وقتیه چند رئیسم این خدا به -

 :گفت و برگشت سمتش به کامل رها
 !نمیدم؟ حقوق من -
 .جان رها باشه خسیس قدراین آدم نیست خوب بله، -

 .شد خیره جلو به و زد اششوخی به لبخندی رها
 .شدند یادهپ ماشین از رستوران، به رسیدن با

 .رفتند سمت آن به هم همراه و کرد اشاره داشت، قرار رستوران یگوشه در که اینفره دو میز به رادمان
 انتخابش به هم رادمان و داد سفارش جوجه هم باز رها. داد هاآن دست به را منو و آمد شانسمت به گارسونی

 .بود خوشحال بود، نشسته رها کنار حال که این از. داد سفارش را غذا همان و گذاشت احترام
 :گفت و کرد قالب هم در میز روی را دستانش

 .بگم چیزی خواستممی راستش -
 :گفت و انداخت باال را ابرویش تای یک رها
 شده؟ چیزی -
 .کوچیکه مهمونی یه م؛خونه به کنم دعوتت فردا پس بشه، اگه خواستممی -
 هستن؟ هم هابچه -

 :گفت هستند، او و خودش فقط بگوید بود ترسیده که رادمان
 .کردم هماهنگ هم شروین و شیوا با آره -
 .میام حتما عالی؛ چه اوم، -

 :گفت و کشید راحتی نفس رادمان
 نداری؟ ازش خبری خاموشه؛ گوشیش زنم،می زنگ سیاوش به چی هر روزیه چند -
 اشسینه به را خودش شتاب با قلبش و بیاید او نام شدمی مگر شد؛ فشرده بغض از گلویش او، نام آوردن با هم باز

 !نکوبد؟
 :گفت لرزانی صدای با



 

 

256 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 .نزدم حرف باهاش وقته خیلی نه،-
 کنی؟ کارچی برگشت وقتی خوایمی -

 .شدند مشغول و کردند تشکری دو هر. داد قرار میز روی و آورد را غذا گارسون
 !نگفتی -
 :گفت و کرد رو و زیر را برنجش قاشقش با
 .نکردم فکر بهش دونم؛نمی -
 چی؟ تآینده به -

 .کند عوض را بحث کرد سعی! ندارد؟ بارهاین در کردن صحبت به ایعالقه فهمیدنمی مرد این چرا
 .دارم قرار مهرنیا با فردا راستی -

 .شد مشغول غذایش با و کرد پوفی بحث، کردن عوض از رادمان
 .گرفتند جای ماشین در و شدند ارجخ رستوران از دو هر غذا، شدن تمام با

 !رفتنمی خانه سمت به رادمان کرد؛می نگاه هاخیابان به تعجب با رها
 :گفت و برگشت سمتش به
 میریم؟ کجا -
 .عزیزم کن پیشه صبر -

 .شد خیره بیرون به و داد تکیه صندلی به حوصلهبی رها
 !نبود جا آن هیچکس کرد؛ نگاه شهر به و شد پیاده نماشی از خوشحالی با تهران بام مانند فضایی به رسیدن با

 :گفت هیجان با رها
 !قشنگه خیلی -
 .داری عالقه آرومی مکان هر به تو باشی؛ داشته دوست کردممی فکر -

 !دانستمی را عالیقش خوب چه مرد این. زد او به لبخندی
 میده؟ حال چی اینجا دونیمی: رادمان

 :تگف و برگشت سمتش به تعجب با
 چی؟ -
 کنی؟ امتحانش داری دوست بزنی؛ حرف خدا با بلند بلند و بزنی جیغ که این -
 .اوهوم -
 .سه... دو... یک پس -
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 آزاد فکرش شد؛می خالی جیغش هر با. داشت نیاز آن به واقعا انگار. زد جیغ وجودش تمام با سه شماره شنیدن با
 قصد روزها این که اشتنهایی از زد؛ جوانه قلبش در ناگهان که عشقی از خورد؛ شکست آن در که انتقامی از شدمی
 .داشت را گلویش کردن خفه

. افتاد زمین روی بر حالبی که زد جیغ قدر آن رها. داد تکیه ماشین به و کرد گرد عقب او حال دیدن با رادمان
 به را خودش باال همان از استخومی دلش بود؛ خسته خیلی. شدندمی روان اشگونه روی بر دانه دانه هایشاشک
 .شود راحت چیز همه از و کند پرت پایین

 فشرده قلبش اشکش، دانه هر با. رفت سمتش به و بیاورد طاقت نتوانست او، یپریده رنگ یچهره دیدن با رادمان
 .شدمی
 ...رها -
 میدی؟ بهم کیفمه؛ تو هامقرص یشیشه -
 .بخوری رو هااون دیگه نمیشه نه، -

 :گفت و کرد نگاهش مسملت
 .کنممی خواهش -
 !رها -
 .میشه منفجر داره سرم نیست؛ خوب حالم بدشون؛ خدا رو تو -

 .داد او به را رنگ صورتی قرص و ببیند حال آن در را او نتوانست رادمان
 .افتاد راه به خانه سمت به و شود ماشین سوار تا کرد کمکش

 فکر و داشت را کردنش آرام قصد رادمان. شد دور او از و شد پیاده ماشین زا خداحافظی بدون خانه، در به رسیدن با
 .شود بدتر حالش کردنمی
 را اششماره و بیاورد طاقت نتوانست. کردمی را سیاوش صدای یبهانه دلش. کرد پرت ایگوشه به را کیفش رها

 بلند صدای با و شد جمع خود در است، خاموش اشگوشی کرد می اعالم که خانمی صدای شنیدن با ولی گرفت؛
 .بود خانه بر حاکم نوای هقشهق صدای تنها. کرد گریه به شروع
*** 

. شود فارغ فکری هر از و باشد زیبا داشت دوست امشب. زد پلکی و کشید درشتش چشمان در را چشم مداد دقت با
 تاپ کت زیر که رنگش مشکی شلوار و تک به دستی. مالید هم روی را هاآن و زد لبانش بر را براقش قرمز لب رژ

 .چرخید قرمزش کفش یپاشنه روی و کشید بود، کرده تنش رنگی قرمز
 .گذاشت صافش موهای روی را رنگش قرمز شال و کرد تنش را رنگی مشکی شنل
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 خراب را آن هیچکس گذاشتنمی و بود او شب امشب،. شد خارج پارکینگ از آف تیک یک با و شد ماشینش سوار
 .ندک

 و داشت زیادی استرس. بود آن کردن درست و خانه کردن جور و جمع مشغول و بود گرفته مرخصی صبح از رادمان
 کرد؟ خواهد رفتار چگونه او یعنی بود؛ رها واکنش نگران

 جواب کهآن بدون استرس با رادمان. فشرد را زنگ و گذاشت راستش دست در بود، خرید که را رزی گل دسته رها
 شود ست چشمانش با بود کرده بسیاری تالش که رنگش خاکستری شلوار و کت به دستی. کرد باز را در دهد،
 .کرد هدایت بیرون سمت به را بازدمش و کشید

 به نگاهی. شد باز در درنگبی که فشرد زنگ روی را دستش. ایستاد نُه واحد جلوی و آمد سوم یطبقه به رها
 :گفت و انداخت بود، شده زیبا کستریخا شلوار و کت آن در که رادمان

 .سالم -
 :گفت و شد خیره بود، ماه قرص همانند که صورتش به رادمان

 .بانو سالم -
 :گفت و ایستاد ایگوشه رادمان. انداخت پایین را سرش و زد لبخندی رها
 .بفرمایید داخل؛ به کنم دعوتت کردم فراموش که شدم زیباییت محو قدراین من -

 پر پر رز هایگل از که راهرویی به تعجب با خانه، به ورودش با. شد داخل و کشید داغش هایگونه به دستی رها
 سوالی و برگشت رادمان سمت به! بود؟ خبر چه جااین شد؛ خیره بود، شده پر قلب شکل به کوچک هایشمع و شده

 :گفت و زد استرسی پر لبخند رادمان. کرد نگاهش
 .عزیزم داخل برو -
 و گوشه در که بود ریزی هایشمع خانه نور تنها. نشست هاآن روی و رفت روشن آبی راحتی هایمبل سمت به

 !بود ندیده را زیبایی یصحنه چنین حال به تا داشت؛ قرار سالن کنار
 :گفت و رفت سمتش به رادمان

 .اتاق داخل بذارم برات بده رو شالت و شنل -
 .کشید عمیقی نفس و کرد آویزان را شال رادمان. داد او به و آورد در را شالش و شنل حرفبی
 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی رها رادمان، برگشتن با
 نمیان؟ هابچه -
 .بیان نیست قرار هابچه رها، راستش... راستش -

 :داد ادامه سریع رادمان که داد باال را ابرویش تای یک رها
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 .گفتم جوری این مینه خاطر به نیای، ترسیدممی راستش -
 .کند ناراحتش امشب چیز هیچ نگذارد بود قرار. کشید عمیقی نفس رها
 .نیست مهم -

 .رفت آشپزخانه سمت به و کشید راحتی نفس او، خونسردی دیدن با رادمان
. داد تکیه مبل به و برداشت داخلش از را فنجان که گرفت رها جلوی. گذاشت سینی داخل دقت با و ریخت ایقهوه

 :گفت و شد خیره زیبایش رخ نیم به. نشست کنارش در رادمان
 امایقهوه چشمان دیده آن عاشق من -

 نگاهم پریشان که گویم چه بیهوده
 است ـناه گـ تو ایقهوه چشمان مستی گر
 گناهم خواهان و مستی آن طالب من
 .کردمی نگاهش پلکی زدن بدون رها که بود کرده بیان زیبا و احساس با قدرآن را شعرش. شد خیره او به رها

 آرامی ملودی روی و کرد روشنش داشت، قرار هامبل مقابل که تلویزیونی کنترل با و انداخت پایین را سرش رادمان
 .کرد توقف

 :گفت و کرد مهربانش صورت چاشنی را شیرینی لبخند. زد زانو برابرش در و شد بلند جایش از
 میدی؟ بهم رو نفره دو رقـــص یک افتخار -

 .گذاشت دستانش میان را ظریفش دست و کرد او به نگاهی
 دستش یک. شود نزدیک او به کسی زیاد ندارد دوست رها دانستمی. برد سالن وسط به را او و زد لبخندی رادمان

 .زد او کمر به را دستش کف فقط و گذاشت بازواش روی را
 را سرش و گذاشت اشچانه زیر را دستش رادمان. داد تکان او اب را خودش هماهنگ و انداخت پایین را سرش رها
 .گرفت باال

 من از نگیر را نگاهت -
 معصومم زیبای ای تو
 قلبم قاضی حکم به
 محکومم تو دیدار به

 خستم خود تکرار از من
 دلگیرم تنهایی این از

 را سردم دستای بگیر



 

 

260 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 گیرممی تو از گرما که
 را سرش و کند نگاهش نتوانست. شد قفل ایکلمه آوردن زبان به برای فکش هم باز و شد خیره چشمانش در رها

 .گذاشت اششانه روی فاصله با
 .کرد ترکش میز چیدن هوای به دارد، تنهایی به نیاز کردمی درک کامال که رادمان آهنگ، شدن تمام با

 تنها و بود آرام قلبش. شد خیره رنگ آبی متری دوازده فرش به و کشید موهایش درون وارشانه را دستش رها
 خواهد چگونه انتهایش دانستنمی و داشت بیم کوچک مهمانی این یادامه از. بس و بود تعجب داشت، که حسی

 .شد
 .رفت سالن به رها زدن صدا برای و کرد روشن را میز هایشمع کوچکی فندک با رادمان

 .حاضره شام -
 .شد بلند ایشج از لبخندی همراه و آمد خودش به رها
 زبان به را اسمش اول و گرفته قرار هم کنار در که بود رزی هایگل از پر هم نفره دو خوری ناهار میز کنار در

 .بودند کرده درست التین
 ...من رادمان -

 :گفت و گذاشت لبانش مقابل فاصله با را دستش رادمان
 .بزنم حرف من فقط امشب بذار نگو؛ چیزی فعال -

 از بود پر میز. نشست رویش و کرد لبی زیر تشکر. کشید بیرون برایش را صندلی رادمان و کشید عمیقی نفس
 .اشعالقه مورد غذاهای
 .گذاشت جلویش و داد قرار بشقابش داخل را جوجه از کمی رادمان

 .شدند مشغول سکوت در و زد لبخندی
 :گفت و شد مانعش رادمان که کند جمع ار هاظرف و کند کمکش تا شد بلند جایش از رها غذا، شدن تمام با
 .دارم سورپرایز یه برات -
 .کردی سورپرایز رو من شهمه امشب که تو -
 .خاصه خیلی یکی این -

 :گفت و برگشت سمتش به. برد راهرو ته اتاق سمت به و گرفت را دستش
 .ببند رو هاتچشم -

 .گذاشت چشمانش روی را دستانش و کرد بلندی یخنده رها
 .زد صدا اعتراض صورت به را نامش و کرد نگاهش رادمان. برداشت را دستانش رها که برگشت در سمت به دمانرا
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 :گفت خنده با و گذاشت صورتش روی را دستش دوباره رها
 .ببخشید -

 .او از دورتر کمی رادمان و ایستاد اتاق وسط در رها. کرد هدایتش داخل سمت به و کرد باز را در رادمان
 .کن باز رو هاتچشم الحا -

 .شد رویشروبه یصحنه محو و برداشت چشمانش روی از را دستانش رها
 برخی. مختلف هایحالت در هاییعکس بود؛ شده کشیده او از که هایینقاشی از بود پر شکل مربع اتاق دیوارهای

 .قلم سیاه با برخی و شده کشیده رنگآب با هاآن از
 .برگشت سمتش به و گذاشت دهانش یرو ناباور را راستش دست

 !رادمان -
 .شد نزدیکش کمی و زد شیرینی لبخند

 مقاوم مظلوم، آروم، شیطون، بودی؛ خاصی دختر. داشتم دوستت اومدم، شرکتت به کار برای که موقعی همون از -
 از ایتیکه رفتی، یدب به سیاوش همراه که ماهی یک. کردیمی جذبم بیشتر حرکاتت و رفتار با روز هر. مهربون و

 کردی،می گریه مقابلم وقتی. بود سال یک یاندازه برام ماه یک اون یثانیه هر. بردی خودت با هم رو من وجود
 .کنی تحمل رو درد همه این نذارم و باشم تو جای به من خواستمی دلم
 .خدا به دارم دوستت خیلی بگم فقط نیستم، خوبی سخنران من... من رها
 جالبی عشقی مثلث چه را؛ او هم رادمان و داشت دوست را دیگر یکی او. کرد نگاه اشطوسی چشمان به هخیر رها

 !بود شده
 !رادمان -

 :گفت و گذاشت لبانش روی را لرزانش دستان
 تو بدون که روزی و دارم دوستت دنیاست دنیا تا بدون فقط... فقط کن؛ فکر فقط و نگو هیچی االن... هیش -

 .خوامنمی کشیدن نفس برای رو نباشه تو هوای که روزی خوام؛نمی ور شه سپری
 :گفت و انداخت پایین را سرش. نداشت را آن در ماندن توان و بود سنگین برایش اتاق فضای

 .برم خواممی -
 .انداخت دستش روی را شنل و کرد سرش را شال رها. داد دستش به را مانتواش و شنل حرفبی رادمان

 .شد خارج در از و انداخت زدمی فریاد هاآن در را عشق که چشمانش به قیدقی نگاه
*** 



 

 

262 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 یچاره مگر. کردمی سر سرنوشتش با و گشتبرمی باید. انداخت بود کرده خوش جا دستش در که بلیتی به نگاهی
 .کردمی نظاره را رها و خودش شدن شکسته و نشستمی باید! داشت؟ هم دیگری

 داشت، قرار پنجره کنار در که اشصندلی روی. رفت هواپیما سمت به و داد نشان را پاسپورتش گیت، شدن باز با
 .بود ناپذیر توصیف او دیدن برای اشخوشحالی. شد خیره اشگوشی روی بر رها خندان عکس به و گرفت جای

 .برساند اتمام به چگونه را طوالنی سفر این که کرد فکر این به و داد تکیه صندلی به را سرش
*** 

 اشخانه به کسی ساعتی چنین حال به تا کشید؛ چشمانش داخل دستی و شد بلند جایش از زنگ صدای شنیدن با
 .رفت در سمت به و کرد بود، مناسبی شلوار و بلوز که هایشلباس به نگاهی. بود نیامده

 الغر صورت به سیاوش این؟ زا بهتر چیزی چه و بود برگشته او. شد خشک جایش در در، جلوی سیاوش دیدن با
 هاممکن غیر ولی شود؛ رفع هادلتنگی تمام تا بفشاردش شآغـ. و.ش در خواستمی دلش. کرد نگاه رهایش یشده

 .زدندمی فریاد اشزندگی در
 داشت چه عطر این کرد؛می استشمام وجود تمام با را عطرش و بود شده خیره شبش رنگ چشمان و او به فقط رها
 !رساندمی مستی مرز به را او و کردمی خمار را چشمانش هگوناین که
 تو، چشم»

 هم بر ریخته
 «...را معمولی من

 .سالم: سیاوش
 .الم... س -

 :گفت و زد تلخی لبخند
 !داخل؟ بیام کنینمی دعوتم -
 نشده تنگش لد حریف بود؛ آمده اینجا به فرودگاه از سره یک. افتاد او چمدان به نگاهش و رفت کنار در جلوی از

 !بود
 برابر در دختر این چیز همه. کرد نگاه رها یکرده پف چشمان به و گذاشت کانتر روی را بود خریده که ایتازه نان

 .بود خواستنی و زیبا هایشچشم
 !بدی؟ بهمون صبحونه یه خواینمی -

 :گفت و داد تکان را سرش حواسبی
 !چرا -
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 دلش. رفت آشپزخانه به رها و نشست کاناپه روی. باشد آرام کرد سعی و انداخت متعجبش صورت به لبخندی
 هایششب او بی بگوید توانستمی کاش. کند تماشا را زیبایش صورت و بنشیند کنارش در هاساعت خواستمی

 .اندنداشته پایان قصد و کشیدندمی طول روزها
 در را آن خواهدمی گویی که کردمی هایشهری وارد را عطرش طوری رها بود، کرده پر را خانه تلخش عطر بوی

 .کند حفظ اشحافظه
 جانش آرام برای توانستمی مگر کند؛ درست صبحانه بود خواسته او از سیاوش. انداخت ناهارخوری میز به نگاهی

 !نکند؟ را کار این
 .زد برق به را سازچای و کرد خارج آن از را مربا و خامه پنیر، کره، کرد؛ پرواز یخچال سمت به

 تمام با و ریخت بودند، نگرفته قرار استفاده مورد بود سالی چند که کریستالش گرد هایظرف داخل را مرباها
 .داد قرار میز روی بر اشسلیقه
 .ریخت هاآن در رنگیخوش چای و آورد بیرون را اشطالیی هایفنجان

 .شد آشپزخانه وارد سیاوش و زد صدایش آشپزخانه داخل از
 !خانم کردی چه به، هب -
 کند؟می رو و زیر را او دل کلماتش با دانستمی مرد این آمد؛ در تپش به قلبش خانم، لفظ با هم باز

 بود شده درست رهایش دست به چای این نوشید؛ را چایش از کمی. گرفت جای مقابلش رها و نشست صندلی روی
 .کند مزه مزه را آن وجودش تک تک با داشت دوست و

 .داشت یاد به را عالیقش خوب. داد رها دست به و گرفت فرنگی توت مربای و پنیر حاوی ایلقمه وشسیا
 هر با تا دهد قرار تخت رویروبه دقیقا اتاقش، در و کند قاب را لقمه این شدمی کاش. گرفت را لقمه لبخند با رها
 .بیفتد آن به نگاهش خواب، از شدنش بلند بار

 .گذاشت دهانش داخل شمیل خالف بر را لقمه
 !بود نگفته هایحرف از پر بینشان سکوت قدر چه
 .شد مانعش رها ولی کند، کمکش هاظرف کردن جمع در تا شد بلند جای از سیاوش صبحانه، شدن تمام با

 :گفت و زد او به لبخندی
 .ایخسته و داشتی طوالنی سفر حتما بشین؛ برو-

 .رفت نشیمن سمت به و زد او به مهربانی از سرشار لبخندی
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 داد تکیه کاناپه به را سرش سیاوش. رفت نشیمن سمت به میز، کردن جمع و ماشین در هاظرف چیدن از بعد رها
 سفید مردش یشقیقه کنار موهای. بماند حالت این در دقایقی برای حداقل کاش بود؛ هم روی چشمانش و بود

 !بود؟ زیادی ی خواسته خواست؛می را او فقط نیاد این از او. داشت شدنش پیر از نشان و بود شده
 و خواستمی را او هوای در تنفس فقط او. را حضورش فقط شده حتی خواست؛می دنیا این از را شکالتی مرد این او

 .بس
 .چکید اشگونه روی بر اشکی قطره

 کاش. آمد درد به قلبش ،اشگونه روی اشک قطره دیدن با. کرد رهایش به نگاهی و کرد باز را چشمانش سیاوش
 .ندارد را اشکش قطره لیاقت او بگوید توانستمی کاش. نکند گریه بگوید و بزند فریاد توانستمی
 او با بود کرده چه عشق شدند؛ جاری اشگونه روی دیگری از پس یکی و کند کنترل را هایشاشک نتوانست رها
 !بود گذشته غرورش از حال که

 به سیاوش. نبیند را شکستنش مردش تا پوشاند دستانش با را صورتش. افتاد زمین ویر به و شد سست پاهایش
 .زد زانو جلویش بود، کرده احاطه را گلویش که بغضی همراه

 .ندارم رو ارزشش من خدا به رها؛ نکن گریه خدا رو تو -
 شد؟می چکیدنش از مانع که بود اشکی چشمانش برق آیا کرد؛ نگاه سیاهش چشمان به
 .زدندمی چنگ گلویش به ناگفته هایحرف بزند؛ فریاد خواستمی دلش! نکند؟ گریه توانستمی گرم

 !کند؟ هم سر دروغ توانستمی چگونه داشت؛ ترس حرفش آوردن زبان به برای سیاوش
 .جداست هم از راهمون نشدیم؛ ساخته هم برای ما ندارم؛ بهت ایعالقه هیچ... هیچ من رها... من رها -
 .نیست او برای هاحرف این بود مطمئن. شد اشخیره مبهوت و تما
 !سیاوش -

 .سپرد گوش صدایش زیبای آهنگ به و بست را چشمانش
 «...ستشنیدنی آهنگ ترین زیبا صدایت، ملودی! کن صدایم»

 !دخترکش برای دادمی جان او! بود؟ گفته او به را هاحرف این چگونه
 .شد خارج خانه از چمدانش همراه و دکن تحمل را هایشاشک نتوانست

 .زد فریاد و گذاشت زمین روی را سرش رها
 خدا به بدی؟ زجرم خوایمی کی تا خواستم؟ ازت اون از غیر چیزی من مگه گیری؟می ازم رو چیز همه چرا -

 .مخسته
 !داشت؟ وجود ینا از فراتر شکستنی مگر اش؛گرفته غبار سرنوشت برای کردمی گله و زدمی صدا را خدایش
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 «...کنی تصور توانینمی را عذاب این ام؛مانده تنها اتاق یک در تو عطر با»
*** 

 از چشمانش و کردمی درد گلویش که بود زده فریاد قدرآن. کشید عمیقی نفس و انداخت تیره آسمان به نگاهی
 .سوختمی گریه فرط

 .بود گرفته را تصمیمش انداخت؛ تلفنش به نگاهی
 .کرد لمس را تماس یگزینه و کرد پیدا مخاطبینش لیست از را فرهاد یشماره

 بله؟ -
 .سالم -

 :گفت اشدورگه صدای شنیدن با فرهاد
 خوبه؟ حالت رها -
 .بگیری برام کیش بلیت یه امشب برای خواممی نیست؛ چیزی آره، -
 ؟!امشب -
 .آره -
 ...ساعت االن نمیشه؛ که امشب -
 .برم شبام باید من فرهاد، -
 کنی؟ کارچی قراره باز -
 :گفت و کرد بغض هم باز
 .چیز همه از کنم؛ فرار خواممی -

 .بود معنابی دختر این زندگی برای آرامش گرفت؛ دستانش میان را سرش فرهاد
 .بکنم برات تونممی کارچی ببینم بذار -
 .ممنون باشه، -

 به و چپاند چمدان داخل را دست چند ها،لباس به نگاه بدون. رفت کوچکش چمدان سمت به و کرد قطع را گوشی
 به هفته یک این در خواستمی کند؛ زندگی خودش برای و شود دور همه از مدتی خواستمی. داد تکیه تخت
 .سیاوش مقابل در شدنش شکسته به کند؛ فکر نامعلومش یآینده

 .برداشت را آن و دوید سمتش به گوشی، زنگ صدای با
 بله؟ -
 !شب نصف دو برای اومده گیرم بلیت یه -
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 .نداره اشکال -
 !رها -
 . نکن اذیت فرهاد؛ بگیر -

 :گفت و داد بیرون را اشکالفه نفس
 .باشه -
 .چیزی یه فقط -
 جان؟ -
 .شیوا حتی کجام؛ من بفهمه هیچکس خوامنمی -
 .راحت خیالت باشه، -
 .بفرست پیک با برام رو بلیت -
 .فعال باشه، -

 تیر اشمعده و بود نزده چیزی به لب حال به تا انگیز نفرت یصبحانه آن از. رفت آشپزخانه به و کرد قطع ار تلفن
 .کشیدمی
 القا او به را خوبی احساس بیسکویت شدن تکه تکه صدای. گذاشت دهانش داخل را رژیمی بیسکویت از ایتکه
 .کردمی

*** 
 ظرف. بود خراب حالش و شدنمی تخلیه عصبانیتش. کوبید دیوار هب و برداشت عسلی روی از را قیمتگران گلدان
 . کوبید تلویزیون یصفحه به و کرد بلند سالن وسط گرد میز روی از را رنگ طالیی خوری میوه

 .افتاد زمین روی و خورد سر دیوار کنار. بیاورد در را اشکش توانست چگونه! بود؟ شکانده را رهایش چگونه
 او خودش دستان با. کردمی وارد خدشه اشمردانه غرور به و پر را صورتش هایشاشک داد؛ تکیه دیوار به را سرش

 !بود؟ کمی چیز مگر بود؛ زده پس را
 و رفتندمی فرو پایش داخل به هاشیشه خرده. رفت تلفنش سمت به شیشه بزرگ و کوچک هایتکه به توجه بدون
 .بود هیچ رهایش زجر مقابل در درد این. کردندمی رنگین را زمین خون هایلکه

 و شد ایجاد چشمانش مقابل در رها صبح گریان صورت. کرد عکسش به نگاهی و برداشت مبل روی از را تلفنش
 .کشید تیر قلبش
*** 
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 در. شد هواپیما وارد و کرد طی را طوالنی نسبتا راهروی. شد بلند جایش از و زد تلخی لبخندی گیت، شدن باز با
 .شد خیره بیرون به و نشست جایش سر. رفت اشصندلی سمت به و زد تلخی لبخند مهماندار آمد خوش برابر

 که داد تکیه صندلی به را سرش و زد لبخندی اش،کناری صندلی در خودش، سال و سن هم دختری نشستن با
 .پیچید گوشش در سیاوش صدای

 «.جداست هم از راهمون نشدیم؛ ساخته هم ایبر ما ندارم؛ بهت ایعالقه هیچ... هیچ من رها... من رها»
 ترطاقتبی ولی شود؛ دور همه از خواستمی او! گذاشت؟نمی آرامش صدایش چرا کرد؛ باز را اشاشکی چشمان

 !بود شده
 .فشرد را اششقیقه و کشید آهی

*** 
 !خانم! خانم -

 و فشرد هم روی را بود درشت حد از ادزی که را لبانش. شد خیره دخترک مصنوعی چشمان به کرد باز را چشمانش
 :گفت

 .عزیزم رسیدیم-
 .شد بلند جایش از و گفت لبی زیر تشکر

 اومدی؟ تنها هم شما -
 :گفت و داد داخل سمت به را شالش از زدهبیرون موهای حوصلهبی
 .بله -
 .بیاد خانواده با آدم نمیده حال جوریاین هایمسافرت. اومدم تنها هم من -

 !باشد؟ بد پدرش و سارا همراه مسافرت شدمی مگر کشید؛ قیعمی نفس
 کمی هوا بودن شرجی و خورد صورتش به گرمی باد. شد خارج هواپیما از و زد لبخندی تنها دخترک جواب در

 .رفت پایین هاپله از و زد گوشش پشت را شالش. داد آزارش
 چیه؟ شما هتل اسم -

 .کند خفه را دخترک تانشدس با و برگردد عقب به توانستمی کاش
 .دونمنمی -
 !میشه؟ مگه وا، -

 .داد دخترک دست به را هتلش به مربوط هایبرگه و شد اتوبوس سوار حوصلهبی
 :گفت و داد بلندش هایمژه به تابی دخترک
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 .داره فرق من با هتلتون نه،-
 .گرفت میله به را دستش و کرد زمزمه لب زیر شکری را خدا

 ترس از و برداشت را رنگش زرشکی کوچک چمدان. بود رسیده هم هایشانچمدان فرودگاه سالن به رسیدنشان با
 .زد بیرون فرودگاه از پرحرف، دخترک

 .کرد زمزمه بود، شنیده پرحرف دخترک زبان از که را هتل نام و گرفت ماشینی فرودگاه، خروجی درِ مقابل در
*** 

 :گفت سیاوش به رو و برد فرو شلوارش جیب داخل را دستش رادمان
 .دارهبرنمی رو تلفن زنممی زنگ بهش چی هر صبح دیروز از! کجاست؟ دونینمی هم تو که چی یعنی -

 . رفت فرو هم در هایشاخم اش،شده زخم پای درد از که شد بلند جایش از سیاوش
 .شخونه دم بریم شو بلند: سیاوش
 :گفت و کرد نگاه لنگانش پای به رادمان

 خودت؟ با کردی کارچی -
 !نیست مهم اصال موضوع این االن -

 .بود آمده آژانس با هم را اینجا تا و نداشت رانندگی توان پایش خاطر به. رفت پارکینگ سمت به سختی به سیاوش
 . گرفت جای کنارش سیاوش و شد ماشینش سوار رادمان

 .رفتند انینگهب سمت به و شدند پیاده ماشین از رها، یخانه به رسیدن با
 .آقا سالم: سیاوش

 فکرهایی چه و بود دیده رها یخانه در را هاآن قبال. شد خیره رادمان و سیاوش به و کرد بلند را سرش رحمت مش
 .بود گرفته شکل ذهنش در او از که

 .سالم: رحمت مش
 ؟نداری ازشون خبری شما نمیدن؛ جواب گیرم،می تماس راد خانم با چی هر راستش: سیاوش

 :گفت و کرد اخمی بود، ذهنش در فکرهایی هم هنوز که رحمت مش
 .خیر نه -

 .بود خارج توانش از او با زدن چانه و چک و پیرمرد این کردن تحمل دیگر. کشید موهایش میان دستی سیاوش
 .نگرانشونیم ما آقا کنممی خواهش: رادمان

 :گفت و کرد شانپریده رنگ به نگاهی رحمت مش
 .شدن خارج برج از چمدون یه با که بود شب نصف دیشب-
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 بود؟ رفته کجا دختر آن زد؛ عقب به را هاآن و کشید موهایش داخل دستی
 :گفت رادمان که شدند ماشین سوار هم با
 بزنیم؟ زنگ اون به باید داره؛ خبر کارهاش یهمه از وکیلش معموال -
 داری؟ رو ششماره -
 .بفرسته مهدیس میگم االن نه، -
 .زد مهدیس به زنگی و برداشت را اشگوشی ادمانر

 .بود خاموش ولی زد رها گوشی به زنگی هم باز و آورد بیرون جیبش از را تلفنش سیاوش
 :گفت رادمان

 .فرستاد -
 .پیچید گوشش در صدایش ثانیه چند از بعد و گرفت را فرهاد شماره رادمان که برگشت سمتش به
 بله؟ -
 .راد خانم کارمند هستم سپهری ادمانر من. شمس آقای سالم -
 هستین؟ خوب بله، -
 هستین؟ خوب شما متشکرم -
 شخونه به. دارنبرنمی رو تلفنشون زنم،می زنگ بهشون چی هر. شرکت نیومدن امروز راد خانم راستش. ممنون -

 د؟نداری ازش خبری شما شده؛ خارج خونه از چمدون یه با دیشب میگه نگهبان ولی زدم؛ سر هم
 .بود پیش یهفته داشتم، باهاش که مالقاتی و تماس آخرین. نگفته چیزی هم من به نه، -

 :گفت و کوبید فرمان روی دستش با رادمان
 .خدانگهدار متشکرم، -

 .کشید عمیقی نفس و کرد خداحافظی فرهاد
 شد؟ چی: سیاوش

 .کنهنمی کاری هیچ اون اطالع بدون رها میگه؛ دروغ مطمئنم ولی نداره، ازش خبری میگه -
*** 

 از و کرد داد،می نشان را دو که اشمچی ساعت به نگاهی. کرد باز را چشمانش صورتش، به خورشید نور تابش با
 .شد بلند جایش
 .شد خارج اتاق از و کرد تن به لباسش روی مانتویی. شست اتاق سرویس در را صورتش و دست
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 کند روشنش خواست. آورد بیرون کیفش داخل از را اشگوشی. نبود سنهگر اصال ولی بود، نخورده چیزی که این با
 ساحل سمت به و انداخت کیفش داخل به را گوشی. باشد دور چیز همه از تا اینجا بود آمده او شد؛ پشیمان که

 .نداشت هتل با زیادی یفاصله که کرد حرکت
 مهم برایش اما سوزاند؛می را صورتش فرساطاقت ابآفت. شد خیره دریا به و زد ایضربه مقابلش هایریزه سنگ به

 .آزاد فکر یک و خواستمی را دریا آرامش فقط نبود؛
 درد به هاآن آیا داد؟می چه را رادمان خواستگاری جواب گذراند؟می چگونه را اشزندگی یادامه کرد؟می باید چه
 خورند؟می هم

 گذشت؟می کرد؟می چه را انتقامش
*** 
 خواستمی انگار بود؛ نشسته میزش مقابل رادمان. کوچک خبر یک از دریغ و بود گذشته رها رفتن از یروز چند

 .داشت تردید ولی بگوید، چیزی
 رادمان؟ شده چیزی: سیاوش

 .کردم خواستگاری ازش من بره، رها که این از قبل راستش... راستش -
 .کرد احساس را اشمانده باقی غرور ذره یک همان شدن شکسته

 حاال و اومدمی خوش ازش شدم، شرکتش وارد که اولی همون از. دارم دوستش خیلی من سیاوش، دونیمی -
 .نیست وجودم از ایتیکه کنممی احساس نیستش، که روز چند این. شدم عاشقش
! بس و بود او مال فقط رها! زد؟می دخترکش داشتن دوست از دم چگونه او مقابل در کرد؛ نگاهش خیره سیاوش

 خودش او رویی؟ چه با ولی است، او مال تنها رها بگوید و بزند او به محکمی سیلی توانش تمام با خواستمی دلش
 .بود کرده نابود را رها عشق خودش دستان با او! بود زده پس را رها

 .نشست کنارش و شد بلند جایش از
 داری؟ دوستش -
 .بیشتر جونم از خیلی، -

 .داد قورت را گلویش بغض و کشید عمیقی نفس
 خوشبختش پرستیش،می که خدایی اون به رو تو حساسیه؛ دختر و کشیده سختی زندگیش توی خیلی رها رادمان -

 .کن
 .آورد زبان به باالخره ولی کند؛ جان بعدش یجمله گفتن برای
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 با دونممی برادرش عنوان به من بادلیل، چه و دلیلبی چه حاال بیاد چشمش از اشکی بخوره، تکون دلش تو آب -
 تنه یه خودت نداره،؛ مقاومت توان دیگه االن. کرده مقاومت هم باز ولی خورده؛ شکست زندگیش تو خیلی رها. تو

 بساز براش ایآینده بخوره؛ رو گذشته یغصه دیگه نذار بیفته؛ جونش به دلهره نذار و بکش دوش به رو مشکالتش
 .خوشبختیه از فراتر چیزی لیاقتش که کن خوشبختش. هبزن زانو مقابلش در شگذشته که

 گوشش یآویزه آورد،می زبان به بغضی با همراه سیاوش که را هاییجمله تک تک و انداخت پایین را سرش رادمان
 .کردمی

 .نوکرشم عمر آخر تا برگرده؛ کن دعا فقط: رادمان
 .باش همدمش باشی؛ نوکر نیست نیازی فقط. باشی نگران خوادنمی گرده؛برمی -

 :گفت و شد بلند جایش از آور،عذاب اتاق آن از کردن فرار برای سیاوش
 .فعال برم؛ باید دیگه من -
 حرکت هاخیابان در سرعت با. داشت را رانندگی توان و بود شده بهتر پایش. شد ماشینش سوار و زد بیرون اتاق از

 .راندیم دانست،نمی هم خودش که جایی سمت به و کردمی
 از دم جلویش مردی بودند؛ کرده خواستگاری او از را رهایش. فشرد گاز روی بر و ریخت پایش در را خشمش تمام

 مگر کند؟ نگاه خودش به توانستمی دیگر مگر بود؟ مانده باقی برایش غروری مگر زد؛می عشقش داشتن دوست
 داشت؟ را رویش
 با کردمی چه شد؟می قرارتربی روز هر که دلش با کردمی چه. داد تکیه فرمان به را سرش و داشت نگه ایگوشه

 شد؟می دوستش بهترین همسر نزدیک، ایآینده در که دختری داشتن دوست
 دهد؟ مثبت پاسخ او به رها معلوم کجا از شد؛ ایجاد دلش در امیدی نور

*** 
. کردمی شمارش را منظمش هایقدم آرام و دبو اشمشکی هایکتانی به نگاهش. کرد زدن قدم به شروع دریا کنار
 صدای و وجودش آرامش از ببرد؛ لـ. ذ.ت دریا از آخر یلحظه تا خواستمی دلش ولی داشت؛ پرواز دیگر ساعت دو

 .دلنشینش
 که چند هر کند؛ سر است، داده انجام گذشته در که خطایی و سیاوش با توانستنمی او بود؛ گرفته را تصمیمش

 با و کند گم را پایش و دست دیدنش با که چند هر بتپد؛ اشسینه در او برای قلبش که چند ره باشد؛ عاشقش
 .شود جادو صدایش
 کرده عمر داشتنش آرزوی در هاسال که همان بسازد؛ برایش را راحتی زندگی توانستمی و بود خوبی مرد رادمان

 .بود شده دریغ او از هاسال این در که آنچه باشد؛ داشته آرامش او با زندگی در توانستمی. است
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 از تصویری یکدیگر، آغـ. و.ش در سفید ابرهای که رنگی آبی آسمان. دوخت چشم آسمان به و کشید عمیقی نفس
 :کرد تکرار لب زیر و گذاشت هم روی به را چشمانش. آفریدندمی را عشق

 را گران بار این فروختم ارزان-
 را «دل»

 دانستنمی که اویی به دادمش
 ...را «داری دل» ی شیوه
 روز چندین از بعد را تلفنش. کرد تکرار لب زیر را خداوند نام و کرد هایشریه وارد را کیش تمیز هوای دیگر باری

 و آرام چشمان در نگاه. کند اعالم رادمان به را مثبتش جواب جا همین از خواستمی. کرد روشن باالخره
 .بود خارج او هایناییتوا از مثبت، جواب دادن و شیطنتشبی

 .گذاشت گوشش کنار و کرد لمس را اششماره. بود راضی تصمیمش از او. داد زینت را آرایششبی لبان لبخندی
. آمد در صدا به اشگوشی که کند پیدا خوردن برای چیزی تا برد فرو کابینت درون را سرش حوصلهبی رادمان
 :گفت گشت،می اکیخور دنبال به کابینت در که طورهمان کالفه

 .کیه ببین مامان -
 .مادر رهاست: رادمان مادر

 مادر سمت به آن، به توجهبی. کرد برخورد کابینت در به محکم که آورد بیرون کابینت از شدت به را سرش رادمان
 .گرفت را تلفن شتاب با و رفت

 میشم؟ نگرانت من نمیگی دختر؟ تو کجایی خوبه؟ حالت خودتی؟ رها؟ الو -
 .یکی یکی بابا باشه -

 !نبود صدایش زیبایی به آهنگی هیچ کشید؛ راحتی نفس صدایش، شنیدن با رادمان
 خوبی؟ -
 .اوهوم -
 کجایی؟ -
 .کیش -
 یارن؟می سرش بالیی یه وقت یک رو مجرد و خوشگل دختر یه نمیگی کنی؟می کارچی اونجا -
 بذارم؟ کجا من رو هاهندونه این رادمان، وای وای -

 :گفت و زد لبخندی رادمان
 میای؟ کی -
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 .دارم پرواز دیگه ایخورده و ساعت یک -
 .دنبالت میام خودم -
 .منتظرم باشه -

 :گفت حال این با ولی ترسید، اشجمله آوردن زبان به برای کمی
 کردی؟ فکر پیشنهادم روی -
 .خیلی آره، -
 ...خب -
 ...که مرسید نتیجه این به من رادمان، دونیمی راستش -
 .نکن لبم به جون خدا رو تو رها -
 .نیست بد هم زیاد... تو با زندگی که رسیدم نتیجه این به من -

 .باشد حال خوش چنین این که نداشت یاد به را روزی. کرد خندیدن به شروع بلند صدای با رادمان
 .کنم توصیف رو حالم نمتونمی اصال که مزدهشوک و خوشحال قدراون. بگم چی دونمنمی واقعا رها -

 :گفت و زد لبخندی رها
 .فعال فرودگاه؛ برم باید دیگه من -
 .عزیزم خداحافظ -

 این او. نداری دوستش که بشوی کسی عزیز بود سخت چه انداخت؛ دریا به را آخر نگاه و کرد قطع را گوشی رها
 تا خوب دخترک این با گاههیچ دنیا یول شود؛ او خانم داشت دوست او. خواستمی سیاوش زبان از را هاعزیزم
 .بود نکرده
*** 
 :گفت خوشحالی با و انداخت او به نگاهی رادمان مادر

 کرد؟ قبول -
 میشه؟ باورت مامان، آره -

 !است؟ مادرش برای پسر ازدواج از فراتر خوشحالی چه گرفت؛ آغـ. و.ش در را پسرش خانم الهه
 .مادر بشی خوشبخت شااهللان -

 تخلیه جور یک را احساسش داشت دوست. رفت اتاقش سمت به و گذاشت مادرش یگونه روی ایوسهـ بـ رادمان
 !سیاوش؟ از بهتر کسی چه و کند
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 که بود دقیقه هفت و ساعت شش و روز چهار. شد خیره ساعت به و گذاشت مقابلش میز روی را پاهایش سیاوش
 !نداشت او از هم خبری حتی و بود ندیده را رها

 .بود رادمان انداخت؛ آن به نگاهی و شد بلند جا از اش،گوشی یصدا با
 بله؟ -
 :گفت و انداخت باال ابرویی او، بشاش صدای شنیدن با
 خونه؟می خروس کبکت شده چی -
 .گرفت تماس باهام رها نمیشه، باورت سیاوش -
 !واقعا؟ -
 .داره پرواز دیگه ساعت یک و بوده کیش روزه چند این گفت آره، -
 .آشوبش دل برای بود کافی او سالمتی خبر فقط کشید؛ راحتی فسن

 .داد خواستگاریمم جواب تازه -
 .پیچیدمی هم در دلش او؛ جواب شنیدن برای شدند تیز هایشگوش سیاوش

 ...باالخره سیاوش؟ میشه باورت کنه؛می ازدواج باهام گفت -
 بود؟ شده سیاه برابرش در دنیا یا بود داده دست از را اشییبینا او بود؟ کرده سکوت رادمان یا بود شده ناشنوا او

 !بود کرده تصور خودش کنار در و عروس لباس در هم را رها حتی او شد؟می دیگری عروس رهایش
 .نبود کم که خدا به! نبود کم بودند؛ گرفته او از را عشقش شکند؟نمی مرد بود گفته که کرد؛ قطع را گوشی سیاوش
 صدای ثانیه چند از بعد که گرفت را جهان یشماره. کردمی خالی را هایشعقده جوری یک باید و بود عصبانی

 .پیچید گوشش در ملوک
 بله؟ -
 .جهان بده رو گوشی -
 آقا؟ شده چی -

 .داشت نگه جهان گوش نزدیک را گوشی ترس با ملوک که زد بلندی فریاد
 بله؟: جهان

 گرفتی؛ رو عشقم. خورهمی هم به ازت حالم پدر؟ ذاریمی رو خودت اسم چجوری هان؟ هستی؟ پدری چه تو -
 دلت االن. بیفتی پام و دست به که شی ذلیل و خوار قدراین روز یه امیدوارم بگیره؛ ازت رو زندگیت خدا امیدوارم

 خاطر به باید هم باز من و میشه دیگه یکی مال هامچشم جلوی داره عشقم! کنهمی شوهر داره شد؟ خنک
 . بسازم و بسوزم تو اشتباهات
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 !پسرم -
 مایه من برای بودن تو پسر بیاری؛ رو من اسم نداری حق دیگه نیستم؛ تو پسر من پسرم؛ نگو من به شو؛ خفه -

 فهمی؟می ننگه؛
 کرد؟نمی پیدا تسکین دردش چرا نشست؛ زمین روی و کرد قطع را گوشی
*** 

 دارد؟ دوست را تیپش رها است؟ شده زیبا یعنی انداخت؛ آینه درون خودش به نگاهی وسواس با رادمان
 لحظه فرودگاه به رسیدنش برای. کرد ترک را اتاق و زد گردنش به بود، آورده برایش دبی از رها که عطری از

 .کردمی شماری
 سالن متس به و کشید خود دنبال به را اشزرشکی چمدان. آمد پایین برقی پله از و انداخت ساعتش به نگاهی رها

 .افتاد رادمان به نگاهش که کرد حرکت مهرآباد فرودگاه
 .بود انداخته پایین را سرش و داشت دست به قرمزی رز گل دسته

 .سالم -
 روزهای این تمام یاندازه به خواستمی و شده تنگ او برای دلش. کرد نگاهش خیره و آورد باال را سرش رادمان

 .کند نگاهش نبودش،
 خوبی؟ عزیزم، سالم -
 !کشوندمت اینجا تا شرمنده خوبی؟ تو ممنون، -

 :گفت و زد زیبایی چشمک
 نیاد؟ که کیه دنیا؛ اونور بگو شما -

 :گفت و گرفت سمتش به را گل دسته رادمان که زد لبخندی رها
 .گل برای گل رفت،می یادم داشت -

 ...رادمان ولی دارد، تدوس آبی رز گل رها دانستمی سیاوش. گرفت او از را گل و زد لبخندی
 .کردمی فراموش را سیاوش باید او داد؛ تکان راست و چپ به را سرش
 که آن بدون و دوخت چشم صورتش اجزای تک تک به. رفتند ماشین سمت به و گرفت رها از را چمدان رادمان

 :گفت بگیرد، دلنشینش و ساده یچهره از را نگاهش
 زودتر دارم دوست. بودن داده بهم رو دنیا انگار اصال شنیدم؛ رو مثبتت نظر شدم خوشحال قدرچه دونینمی رها -

 .بکشم راحت نفس یه بتونم و بشه راحت خیالم تا بگیره صورت ازدواج و خواستگاری
 .انداخت پایین را سرش و زد کوتاهی لبخند رها
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 جای صندوق در را چمدان. گرفت جای آن در تشکری با رها و کرد باز برایش را ماشین در عادت رسم به رادمان
 .نشست کنارش و داد
 بخوریم؟ بیرون رو ناهار بریم -
 :گفت و کرد هدایت داخل به را اشروسری از زده بیرون موهای خجالت با
 .نزدم سر بهش زیادیه زمان هم و دارم قرار فرهاد با هم شرکت؛ بریم بشه اگه نه، -
 .عزیزم باشه -

 باز و داد تکیه ماشین به را سرش رها. کرد نواختن به شروع شادی آهنگ و برد خشپ سمت به را دستش رادمان
 رادمان ولی داشت؛ هاآن به زیادی یعالقه رها که دادمی گوش آرام هایملودی سیاوش رفت؛ فرو فکر به هم

 .کردمی اضطراب احساس هاآن شنیدن با رها که شاد هاییآهنگ
 !نداشت تمامی هایسهمقا این کشید؛ صورتش به دستی
 :گفت و داشت نگه شرکت در جلوی رادمان

 .میایم خواستگاری مراسم برای فردا -
 !فردا؟ -
 !بشی خودم مال زودتر دارم دوست که گفتم -

 سمت به هم همراه و شد پیاده ماشینش از. کرد سکوت تنها او، احساسات ابراز مقابل در و کشید عمیقی نفس رها
 بود؛ کرده را سیاوش هوای دلش بود؛ سکوت جا همه. کردمی جاجابه را هاپرونده دقت با سمهدی. رفتند شرکت

 .کردمی مقاومت باید ولی
 .دارم کار کلی که اتاقم تو برم من: رادمان

 .باشه -
 .شد نمایان اشخسته یچهره و شد باز سیاوش اتاق در که برود اتاقش سمت به خواست و کرد نگاه را رادمان رفتن

 و برداشت قدم سمتش به. بود داده طاقتشبی دل به را اشدوباره دیدار قول شب هر که شد رهایی به خیره سیاوش
 .سیاهش چشمان محو و بود شده عطرش بوی مست هم باز رها. کرد نگاهش خیره

 .شتگذا تنها را دو آن و شد بلند جایش از قهوه، کردن درست هوای به دو، آن حاالت دیدن با مهدیس
 رنگ و بود افتاده گود چشمانش زیر. کرد نگاه را صورتش جز به جز و ایستاد جلویش کم نسبتا ایفاصله با سیاوش

 .دادمی اشاشتهاییبی از خبر اشپریده
 :گفت و کرد جمع را توانش تمام

 .تهاساین از بیشتر تو لیاقت بشی؛ خوشبخت امیدوارم. دادی بهش مثبت جواب گفت بهم رادمان -
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 :گفت و زد بهش پوزخندی
 !نداره کسی هر رو من لیاقت خب، آره -

 بار که اشمردانه غرور با کرد چه ندانست سیاوش؛ یبیچاره دل با کرد چه ندانست و بست را اتاق در او به توجهبی
 .بود شده شرمنده خودش و رها مقابل در دیگر
*** 
 بود؛ شده چیده کریستالی ظرف در سلیقه تمام با که اییهمیوه بود؛ فراهم هامهمان آمدن برای چیز همه

 .بود کرده خریداری بنامی فروشی شیرینی از تازگی به که تری هایشیرینی
 مهمانانش میزبان تنهایی به باید او! بود خالی پدرش و مادر جای قدرچه. بود کرده تنش رنگی شیری دامن و کت
 که کند؟ صحبت مهریه با رابطه در خواستمی کسی چه! شد؟می هم هاآن بدون خواستگاری مراسم مگر شد؟می
 بزند؟ صدا چای آوردن برای را او خواستمی

.  افتاد جانش به استرسی و آمد در صدا به آیفون که گذراند نظر از را خانه کل و زد گوش پشت را فرش موهای
 .آورد زبان به را خدا نام و کشید هم روی را اشزده رژ لبان. کشید کتش به دستی و فشرد را دکمه

 .ایستاد نظر مورد یطبقه در آسانسور که ایستاد منتظر کمی کرد باز را خانه در
 .گرفت شآغـ. و.ش در و گذراند نظر از را زیبایش عروس اشتیاق با خانم الهه

 .گلم عروس سالم -
 .شد سرخش هایگونه محو رادمان و انداخت پایین را سرش رها
 .اومدید خوش خیلی! داخل دبفرمایی: رها
 .گرفتند جا هامبل روی و شدند خانه وارد
 خودته؟ کار دیزاینش عزیزم؛ داری خوشگلی یخونه چه: خانم الهه

 .بله -
 !نگیر کمش دست! خانم هنرمنده عروسم: آقا محمود

 .دارید لطف شما ممنون،: رها
 ظرف و ریخت باریک کمر هایاستکان ندرو را رنگ خوش چای و شد بلند جایش از عذرخواهی یک همراه

 .داد قرار کنارش را شکالت و قند از مملو کریستال
 .نکن اذیت رو خودت دخترم؛ بشین بیا: خانم الهه
 :گفت و گرفت سمتشان به را چای

 .بفرمایید! حرفیه؟ چه این -
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 .عزیزم ممنونم -
 :گفت لب زیر که گرفت رادمان سمت به را چای

 .عروسم هنکن درد شما دست -
 .نشست اینفره تک مبل روی و زد ایزدهخجالت لبخند

 و عاشق دیده، رو ماهت روی وقتی از من پسر این راستش مطلب، اصل سر بریم زودتر عزیزم، خب: خانم الهه
. مطلعی خودت که هم شغلش بوده؛ خودش جیب تو دستش االن تا و داره هم ماشین و خونه. شده تشیفته

 به ما هم باز بود وظیفه خب ولی گرفته؛ ازت رو مثبت جواب من شیطون پسر و زدید هم با رو اتونهحرف دونممی
 نداری؟ چیزی شرطی، حرفی، شما. بیایم خواستگاری

 .برگرداند را اشرفته دست از نفس به اعتماد بتواند تا کشید عمیقی نفس
 خواستممی دارم؛ تلخی خاطرات چه تهران در نم دونیدمی کسی هر از بهتر خودتون دارم؛ شرط یک من راستش -

 .باشم داشته آرامش تونممی من هم و بهتره شغلمون برای هم بریم؛ ایران از رادمان همراه ازدواج از بعد
 .کردمی درک را دخترک خوب داد؛ تکان مثبت حالت به را سرش آقا محمود
 .داری آرامش که جوری هر کن؛ زندگی ریدا دوست که جور هر همیشه. دخترم توئه با حق: آقا محمود

 !ممنونم واقعا -
 پسرم؟ نداری مشکلی تو: آقا محمود
 :گفت و زد رها به مهری پر لبخند رادمان

 .بگه رها چی هر -
 راضی دو هر که زمانی بگوید توانستمی چه ولی باشد؛ دور خودش از پسرکش هم باز نداشت دوست خانم الهه

 بودند؟
 کردی؟ انتخاب زندگی برای هم رو جایی حاال مدختر: آقا محمود

 شغل تونممی وکیلم طرف از همچنین و بلدم رو ترکی زبان مناسبیه؛ جای استانبول کنممی فکر راستش بله، -
 .داره ایران با هم کمی یفاصله کنم؛ پیدا رادمان برای هم و خودم برای هم خوبی

 .درسته: آقا محمود
 چی؟ شرکت: رادمان

 .نقدیه به دست مشتری اردشیری آقای نخوان، اگر ولی فروشم،می بهشون رو سهمم بخوان سام آقای گها: رها
 :گفت و کرد مزه مزه شیرینی همراه را اششده سرد چای خانم الهه

 !مهریه -
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 :گفت محمود آقا که انداخت پایین خجالت با را سرش رها
 خانم؟ عروس چیه نظرت تا؛ صد چهار و هزار -

 .کنممی اضافه بهش من هم رز گل تا صد چهار و هزار: نرادما
 !عالی چه: آقا محمود

 !گرفته کی و داده کی رو مهریه راستش: رها
 .زنه یک طبیعی حق مهریه دخترم؛ نگو: آقا محمود

 :گفت خانم الهه که کرد سکوت رها
 شما چون موافقم هم من البته م؛بندازی راه رو عروسی مراسم زودتر داره اصرار خیلی رادمان دخترم، راستش -

 .دارید هم از کافی شناخت
 چیه؟ ماه این آخر یدرباره نظرتون: آقا محمد
 .موافقم که من عالیه،: رادمان
 !موافقی که هم فردا همین بگن تو به جان پسر: آقا محمود

 :گفت و زد ریزی لبخند رها
 .مناسبه بله -

 :گفت و کرد باز را دبو آورده خود همراه که شیرینی خانم الهه
 .کنید شیرین رو دهنتون پس -

*** 
 گرفتی؟ رو تصمیمت -
 .باشم داشته آرامش سرتاسر زندگی یه خواممی حاال و گذشتم چیز همه خیر از فرهاد، آره -
 .داری حق -

 :گفت و زد گوشش پشت را موهایش
 از قبل تا باید هم استانبول به رفتن کارهای. کنی صحبت سیاوش با خودت شرکت فروش با رابطه در خواممی -

 !بشه درست عروسی
 !نباش چیزها این نگران اصال باشه، -
 .بدهکارم بهت خیلی من ممنونم؛ ازت واقعا -
 .امینداشته خواهر جای هم تو رو؛ حرف این نزن -

 .درآمد صدا به آیفون که زد اشمهربانی از لبخندی
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 .فعال برم؛ باید دیگه من -
 .عزیزم خداحافظ -
 لوازم خرید برای هم همراه بود قرار امروز. گرفت قرار مقابلش رادمان بشاش یچهره که رفت آیفون سمت به

 :گفت کند دعوتش باال به که آن بدون و برداشت را آیفون. بروند عروسی
 .میام االن -

 .شد خارج خانه از و برداشت کاناپه روی از را کیفش
 :گفت و گرفت جای صندلی روی رادمان کنار

 .سالم -
 خوبی؟ عزیزم، سالم -
 بریم؟ کجا قراره ممنون، -
 . راهمونه سر چون حلقه، خرید -
 .باشه -

*** 
 :گفت و کرد اشاره ایساده انگشتر به رها
 چیه؟ نظرت -
 .ریزش هاینگین مخصوصا! قشنگه خیلی -

 .کند گاهشن تردقیق تا داد فاصله خودش از کمی و کرد انگشتش در را حلقه رها
 .خانم هامونهترینفروش پر از مدل این: دارمغازه

 :گفت و گذاشت دستش کنار را دستش. برد فرو رادمان انگشت در را ایمردانه انگشتر و داد تکان را سرش رها
 .دارم دوست رو همین -

 .کنید حساب رو همین لطفا آقا: رادمان
 .چشم -

*** 
. اشرفته دست از عشق برای ماندنی یاد به جشنی. بگیرد جشن برایش خودش خواستمی دلش. بود رها تولد فردا

 که چند هر باشد؛ سخت که چند هر کند؛ بیرون ذهنش از را او فکر دیگر جشن این از پس بود کرده عهد خودش با
 .نتواند

 .بود کرده دعوت را نزدیک دوستان تنها تولدش برای و آمدنمی خوشش شلوغی از رها
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 تا داد فروش شیرینی دست به بود گرفته رها از دبی در که را عکسی. رفت داخل و ایستاد فروشی شیرینی مقابل در
 .کنند اشپیاده کیک روی بر

 .کرد حرکت شهر معروف رستوران سمت به و شد ماشین سوار
 کند؟ راموشف شدمی مگر بود؛ دو این عاشق رهایش. داد ماکارونی ساالد و جوجه سفارش منو، به نگاه بدون

 .کند سورپرایز را رها خواستمی دلش بود؛ نزده زنگ رادمان به هنوز برداشت؛ را تلفنش
 بله؟: رادمان

 خوبی؟ سالم، -
 خوبی؟ تو ممنون، سالم -
 کجایی؟ آره، -
 .حلقه خرید اومدیم رها با -

 !باشد دیدنی باید ظریفش دستان در حلقه آمد؛ درد به قلبش
 به و نگو بهش چیزی تو لطفا ولی بگیرم، تولد براش خواممی که بگم خواستممی است؛ره تولد فردا راستش -

 .اینجا بیارش ساده مهمونی یه یبهونه
 :گفت و داد باال را ابرویش رادمان

 چندمه؟ امروز مگه -
 .آذره پنج و بیست -

 .تولدش فراموشی برای زد اشپیشانی به ایضربه رادمان
 بدم؟ انجام من ریندا کاری حتما، باشه -
 .فعال نیست؛ کاری نه،-

 جشن داشت دوست. بگیرد تولد جشن همسرش برای ایغریبه مرد آمدنمی خوشش. کرد قطع را گوشی رادمان
 .کرد رد را او درخواست شدنمی ولی باشد؛ خودشان بین کوچکی
 فردا تا خواست او از و زد آمدمی اشنهخا به کاری تمیز برای بار دو ایهفته که پیرزنی خانم، اکرم به زنگی سیاوش

 .باشد آنجا صبح هشت ساعت راس
 .شدمی انجام نقص بدون باید چیز همه

*** 
 :گفت و کرد زیبایی عروس لباس به ایاشاره رها
 !قشنگه چه این -
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 :گفت و کرد نگاهش عشق با همراه رادمان
 .میشه هم ترقشنگ تو تن تو مطمئنم -

 :گفت و کرد عروس لباس به ایاشاره رها. شدند مزون وارد هم با و زد لبخندی رها
 بدید؟ رو سایزم لباس، اون از میشه -
 .عزیزم حتما -

 .شد پرو اتاق وارد و گرفت دخترک دست از را لباس رها
 اهدست. داشت قرار مکان یک در مردانه و زنانه بود، کم هامهمان تعداد و شدمی گرفته باغی در شانعروسی چون

 روی هایدوزیسنگ. شدمی گشاد بعد به آن از و بود تنگ زانوانش تا لباسش بود؛ پوشیده کامال گردنش و
 .کشیدمی رخ به را خیاط دست هنر و بود زیبا بسیار اشسینه

 سادگی عین در دختر این کرد؛ نگاهی زیبایش عروس به رادمان. ایستاد رادمان جلوی و کرد باز را بزرگ اتاق در
 .گیرد چشم او از توانستنمی که داشت فردی به منحصر باییزی
 !رها عالیه -

 :گفت و زد چرخی رها
 .دارم دوستش خیلی هم خودم -

 :گفت و زد بهش لبخندی رادمان
 .عزیزم شدی هافرشته مثل -

 .رفت اتاقک سمت به لباسش تعویض برای و انداخت پایین خجالت با را سرش رها
*** 

 :گفت و داد دستش به را رنگی یاسی دامن و کت خودش یسلیقه به و کرد باز را هار کمد در رادمان
 !شد دیر عزیزم؛ شو بلند -
 !کنی؟نمی درکم چرا بیام؛ مهمونی این به خوامنمی من رادمان -
 .دادم سیاوش به رو قولش من گردیم؛برمی زود دیگه؛ نکن اذیت کنممی خواهش رها -
 !داشتم مشکلی من شاید اصال ردی؟نک هماهنگ باهام چرا -

 .کند حفظ را خودش آرامش کرد سعی و کشید عمیقی نفس کالفه رادمان
 .نریم ما نمیشه کرده؛ دعوت مهمون کلی سیاوش جان رها -

 :گفت و داد دستش به را خانه گوشی رها
 .نمیایم بگو بزن زنگ میشه؛ چرا -
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 از و انداخت رها به نگاهی! داشت ایاندازه هم او صبر کرد؛ پرت تخت روی به و گرفت دستش از را گوشی رادمان
 .شد خارج اتاق
 از او قصد نبیند؛ عروسی مراسم تا را او دیگر بود کرده عهد خودش با و برود مهمانی این به خواستنمی هم رها
 بود؟ چه مهمانی این
 رژ. زد بهشان کوچکی سر گل فقط و بود فر موهایش. کرد تنش حوصلهبی و برداشت تخت روی از را دامن و کت

 .کرد تن به را مانتواش و مالید باریکش هایلب به را اشیاسی
 رها برای سیاوش کهاین از هم طوریهمین. بود گرفته دستانش میان را سرش و بود نشسته کاناپه روی رادمان

 .بود کرده ترشعصبی رها هایلجبازی و بود ناراحت است، گرفته تولد
 .افتاد راه دنبالش به و کرد پوفی رها. رفت در سمت به و شد بلند جایش از حرفبی اتاق، از رها آمدن رونبی با

 چه رها تقصیر کرد؛ روشن را ماشین و نشست جایش سر کند باز او برای را ماشین در کهآن بدون بار این رادمان
 !بشکند و ببیند را او دیگر بار خواستنمی فقط او بود؟

*** 
 در. بود کرده آویزان دیوار به و بود کرده باد عشق با خودش را هابادکنک. بود داده انجام را کارها تمام یاوشس

 زمانی بود شکسته قدر چه کشید؛ رادمان اسم روی بر دستی. انداخت گردنبد به نگاهی و کرد باز را کوچک یجعبه
 !بود کرده حک دخترکش گردنبد روی بر را او نام که

*** 
 را ماشین دقت با رادمان. زدمی ضربه زمین روی بر کفشش یپاشنه با و بود ایستاده در جلوی رادمان انتظار در رها

 !بود گیرنفس مرد این قهر شکبی انداخت؛نمی رها به هم نگاهی و کردمی پارک
 سمت به دو هر. شد ازب در حرفبی که فشرد را سیاوش خانه زنگ آمد؛ رها سمت به و زد را درها قفل رادمان

 درون از کاغذی دستمال رادمان. کردمی جمع را نفسش به اعتماد باید داد؛ تکیه آن دیوار به رها و رفتند آسانسور
 .بزند پررنگی رژ چنین سیاوش جلوی آمدنمی خوشش داد؛ رها دست به و کشید بیرون جیبش

 .کن پاک رو رژت -
 !بود؟ رادمان همان اقعاو او شد؛ خیره رادمان به تعجب با رها
 بکنم؟ رو کار این باید چرا -
 .دونممی صالح من چون -
 .رفت سیاوش واحد سمت به و کرد ترک را اتاقک سریع رها آسانسور، ایستادن با
 :گفت و برگشت رادمان سمت به رها. بود شده غرق تاریکی در خانه و بود باز در
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 !جوریه این چرا جا این -
 .داخل برو -

 .کردند زدن دست به شروع هابچه و شد روشن هاچراغ ناگهان که رفت داخل سمت به تعجب با رها
 باورش گرفت؛ صورتش جلوی را دستش رها! رنگی هایبادکنک از بود شده پر حال سیاوش، روحبی یخانه
 و بود ایستاده دیوار یگوشه که انداخت سیاوش به نگاهی. اندگرفته تولد برایش هم باز سال هشت از بعد شدنمی
 است؟ بوده او کار کرد؛می نگاهش تنها
 !شدم سورپرایز خیلی ممنون، هابچه وای: رها

 .کشید شآغـ. و.ش در و آمد سمتش به شیوا
 .عزیزم مبارک تولدت -
 .شیوا مرسی -

 .رسید سیاوش به تا کرد تشکر همه از تک به تک رها
 .ممنون: رها

 و بیفتد رنگش ایقهوه چشمان به نگاهش شدمی مگر نداشت؛ را او به نگاه نتوا انداخت؛ پایین را سرش سیاوش
 !نلرزد؟ دلش

 .بود رادمان یبرنامه نکردم؛ کاری من کنم؛می خواهش -
 تولد جشن مگر دارد؟ او به حسی که بفهماند دختر این به ایذره حتی خواستنمی چرا بود؛ کرده منتبی را کارش
 !نبود؟ خودش برنامه

 :گفت و زد گوشش پشت را موهایش از ایتکه اره
 ممنون حال هر به -

 .بگیرد را هاآن یمکالمه جلوی تا آمد شانسمت به رادمان
 عزیزم؟ کنی عوض رو هاتلباس بری خواینمی -
 .چرا -

 .گذاشت تخت روی را مانتواش و رفت اتاقی سمت به رها
 :گفت و آمد دنبالش به رایانا

 .بیاریم رو کیک خوایممی که بیا جان رها -
 .کرد حرکت سالن سمت به و زد لبخندی رها

 .گرفت جای کنارش در هم رادمان که نشست بزرگی ینفره سه مبل روی
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 .گذاشت جلویش میز روی و آورد او سمت به را بزرگی نسبتا کیک لبخند با شیوا
 تنها دانستمی خوب! ببرد؟ یاد از را رتمساف آن توانستمی مگر انداخت؛ کیک روی بر خود عکس به نگاهی رها

 .دارد را عکس این سیاوش
 در مادرش و پدر که بود سال نه حال. کرد دادند،می نشان را هفت و بیست عدد که هاییشمع به نگاهی رها

 .کرد دعایی لب زیر و بست را چشمانش. نبودند کنارش
 .خواممی آرامش فقط من بشه؛ درست زندگیم لطفا خدایا -

 .دارد ادامه هم هنوز او تلخ سرنوشت ندانست و کرد دعایی
 بود، فرستاده برایش را او عکس وکیلش که زمانی. شد خیره او یچهره به سیاوش و کرد فوت را هایششمع رها

 .بود دیده باری چند را او پدرش با شراکت زمان که است رهایی همان این شدنمی باورش
 زندگی و بود شده قلم پایش کاش. کردنمی را اینجا فکر گاههیچ بازگشت، ایران به او خاطر به که زمان آن

 .کردنمی تباه را دخترکش
 .کادوهاست وقت حاال: شیوا
 :گفت و داد دستش به بود رها یعالقه مورد عطر که را خود اهدایی کادوی ذوق با شیوا

 .نداره رو شما قابل -
 .کرد تشکر و زد اشگونه روی بر ایـوسه بـ رها

 .گفت تبریک را تولدش دگر باری و داد او دست به را خود کادوی رایانا
 !شکستمی دخترکش گردنبند آن دادن با نداشت؛ را کادو دادن و رفتن پای سیاوش
 :گفت و داد دستش به را کوچک یجعبه سیاوش

 .میگم تبریک -
 :گفت و گرفت دستش از را جعبه رها
 .کردی لطف ممنون، -

 .داد دستش به را بود کرده خریداری او برای که قیمتیگران ساعت مانراد
 .مرسی -

 :گفت و برد او گوش کنار را سرش رادمان
 .دارم دوستت -

 کرد؟می چه! نداشت احساس پر یکلمه این به نسبت احساسی هیچ زد؛ اجبار سر از لبخند رها
 :گفت و برگشت هابچه سمت به سیاوش
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 .ستمادهآ شام بفرمایید، -
 داخل جوجه ایتکه رادمان. نشستند صندلی روی و رفتند میز سمت به هم همراه و گرفت را رها دست رادمان

 :گفت و گذاشت بشقابش
 نداری؟ نیاز چیزی -
 .نه -

 شده چه دانستنمی حال اما داشت؛ نفرت غذا این از همیشه. گذاشت دهانش داخل را جوجه از ایتکه سیاوش
 !خوردمی را آن تهااش با که است

 :گفت و کرد کج رها سمت به را سرش غذا شدن تمام با رادمان
 .بریم بپوش رو هاتلباس -

 :گفت و داد باال را ابرویش تای یک رها
 !زوده خیلی که االن -

 ندارد؟ دوست را رها و سیاوش نزدیکی گفتمی که به رادمان
 .نکن لج باهام رها -

 .برداشت اتاق از را مانتواش و دش بلند جایش از بغض با رها
 :گفت و کرد نگاه او به تعجب با رایانا

 !شده ده ساعت تازه که االن! عزیزم؟ کجا -
 .عزیزم ستخسته رادمان -

 میری؟ کجا رها، وا: شیوا
 .بریم باید ببخشید ست؛خسته رادمان -

 دخترک؟ با بود کرده چه دمانرا نشنود؟ را او داربغض صدای شدمی مگر انداخت؛ او به نگاهی سیاوش
 .شدند خارج خانه از همه، از خداحافظی از بعد و نپرسیدند سوالی دیگر هابچه
 .انداخت او به نگاهینیم و شد ماشین سوار

 !رادمان -
 .بعد برای بذار رها؛ ندارم حوصله -

 .کرد بازی انگشتانش با و انداخت پایین را سرش
 :گفت که ردک توقف اشخانه در جلوی رادمان

 باال؟ نمیای -
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 .بزن زنگ بهم باال رسیدی بخیر؛ شب برو، نه-
 !بکشنم؟ قراره هاپله راه توی -

. رفت خانه در سمت به و شد پیاد ماشین از حرفبی. است بوده جابی اششوخی شد متوجه که کرد نگاهش کالفه
 . چکید اشگونه روی بر چشمش، یگوشه از اشکی قطره

  خواهدمی آرامشی دلم»
  دنیا آغـ. و.ش تریندلهرهبی در

 باشد باید جایی
 تنهایی کنج این از غیر

 بدهد؛ جان آنجا گاهی آدم تا
 تو، آغـ. و.ش مثال
 «...دادن جان برای دهدمی جان

 .کرد باز را آن در و برداشت را آن. افتاد زمین روی به ایجعبه که کرد پرت تخت روی بر را کیفش
 .افتاد رادمان نام به نگاهش و گرفت صورتش جلوی را سیاوش اهدایی گردنبند

 این از بیشتر قلبش که خدا به نیست؟ مهم برایش او ازدواج بگوید خواستمی کند؟ ثابت خواست می را چیزی چه
 !شکستنمی

 او. دکر پرتاب پایین به را قیمتگران گردنبند و کرد باز را درش. رفت بالکن سمت به و فشرد دستش در را گردنبند
 بود؟ زیاد مگر خواست؛می را او نام فقط

*** 
 .کرد بازش کمی و رفت پنجره سمت به و گذاشت دیوار در شده گذاشته کار یقفسه داخل را پوشه

 .شد باز شتاب با در ناگهان که زد آتشش فندکی همراه و گذاشت لبش یگوشه را سیگارش
 .گرفت سیگارش از عمیقی پک توجهبی و انداخت سیاوش سرخ یچهره به نگاهی

 میگه؟ چی شمس -
 :گفت ظاهر حفظ با و کرد خالی کریستال سیگاری جا روی بر را خاکسترش

 میگه؟ چی -
 استانبول؟ بری خوایمی که چی یعنی -
 .میشم راحت هم نشناسنمک هایآدم بعضی دست از دارم؛ آرامش بهتره؛ برام وراون بمونم؛ اینجا خوامنمی -
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 را دختر این دوری چگونه! دانست؟می را آن و بود نشناسنمک که الحق! نشود؟ منظورش متوجه شدمی مگر
 صدایش زیبای ملودی بدون توانستمی چگونه! بود کافی برایش تنها او دیدن که سوگند خدا به کرد؟می تحمل

 گرمایبی چگونه را راه از آمده زمستان سردی کند؟ تنفس او عطر استشمام بدون توانستمی چگونه کند؟ سر
 کند؟ سر وجودش

 گونه این او اگر. بسپارد خاطر به را هایشسلول تکتک خواستمی. کرد نگاهش و برداشت سمتش به قدمی
 .بسوزد نبودش آتش در عمر آخر تا بود حاضر داشت، آرامش
 :گفت آرام و برداشت لبش یگوشه از را سیگار

 .دیگه رو لعنتی این نکش -
 این شدمی مگر انداخت؛ چشمانش به نگاهی! زندمی اشخسته روح به ایضربه پک، هر با بگوید وانستتمی کاش

 !رنگش ایقهوه چشمان است پایانبی طلوع بگوید توانستمی کاش نشود؟ هوایی دلش و ببیند را دارنم چشمان
 سپرممی. دارن شرکت اونجا هم هامتدوس از تا چند. بگو حتما داشتین مشکلی اگر. دارم زیاد آشنا من اونجا -

 .نکن کار درگیر رو خودت قدراین جااون رفتی دیگه. کنن استخدام رو رادمان
 .نبیند را چشمانش تا انداخت پایین را سرش سیاوش

 .زندگی رها؛ کن زندگی -
*** 

 .آوردن تشریف داماد آقا خانم، عروس -
 از مانع توانستنمی هم غلیظ آرایش این حتی. شد خیره رایششآ در غرق صورت به و آورد باال را سرش ترس با

 .شود دارشغم چشمان شدن دیده
 با که زندگی طالب همیشه مگر شد؟می دیگری شخص عروس امروز راستی به بود؟ آورده اشآینده سر بر چه

 نبود؟ شود شروع عشق
 :گفت و زد نوعروسش یگونه بر ایـوسه بـ خانم الهه

 !تابتهبی پسرم دختر؟ گل نمیشی بلند-
 دور به آرایشگاه سالن. گرفتمی را نفسش خدا قدم، هر با. گرفت دست به را دارشچین دامن و شد بلند جایش از

 . چرخیدمی سرش
 .نداشت شد،می ریخته سرش بر که هایینقل به ایتوجه هیچ و آمد پایین هاپله از

 !خودش خدای و باشد خودش تنها هک خواستمی را جایی! کند؟ فرار توانستمی
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 ایـوسه بـ و گرفت را رها دست. داد زینت را صورتش لبخندی لباس و آرایش آن در زیبایش رهای دیدن با رادمان
 دستش؟ روی کوچک یـوسه بـ یا بود زمستان سرمای! نه نشد؛ داغ رها. زد آن روی بر

 :گفت و کرد نزدیک رها سر به را سرش
 !دلم عزیز شدی هافرشته مثل -

 عروسش کرد فکر که بود ساده چه رادمان و نبیند را چشمانش در زده حلقه مروارید تا انداخت پایین را سرش
 .است کشیده خجالت

 .گیرد جای آن در عروسش کرد کمک و گشود برایش را ماشین در
 .برد فرو دستش در را هایشناخن و گذاشت دامنش روی را گلش دسته

 :گفت و انداخت او به ایوبارهد نگاه رادمان
 !بگیریم؟ بردارفیلم و عکاس نذاشتی که نیست قشنگت صورت اون حیفِ -

 است توانسته باالخره بدانند همه تا بود کرده بلند را ماشین پخش صدای. کرد حرکت رادمان که زد تلخی لبخند
 .بدزدد را مغرورش رئیس دل

 خودش جز کس هیچ و شود گرفته جاآن در عروسی که داشت اصرار رادمان. داشت نگه سیاوش باغ جلوی
 .بماند باقی سیاوش ذهن در همیشه برای شانعروسی یخاطره خواهدمی که دانستنمی

 .زدندمی دست و بودند ایستاده در جلوی هامهمان
 .شود پیاده تا کرد کمکش و رفت رها سمت به

 .شد قفل دیمر چشمان در نگاهش و گرفت دست در را دامنش رها
 چشمانش زیر گودی بود؟ چه برای چشمش یکناره هایچروک بود؟ شده شکسته قدراین کِی! بود؟ سیاوشش

 !باشد رهایش به فکر برای بود محال
 !رنگ کالباسی کراوات همان! بود دبی در رها انتخابی شلوار و کت همان. آورد ترپایین کمی را نگاهش
 :گفت لب زیر و کرد بلند آسمان سوی به را سرش

 !مخسته خدا به. کن امتحانم ترآروم اما کنم؛نمی گله خدایا -
 و بود زخمش روی بر نمکی چیز همه ولی کند؛ آرامش تا باشد، دردش دوای تا دادمی قسم خودش به را خدایش

 .بس
 داشتنت دوست»

 کردن زندگی برای بود ایبهانه
  کردن زندگی اکنون و
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 «توست تنداش دوست یحاشیه در
 .کرد هدایتش لوج به و گذاشت او کمر پشت را دستش رادمان. گرفت لرزانش دست در را لباسش از ایتکه
 !شود؟ مانعش و بزند صورتش به سیلی تا نبود کس هیچ چرا

 دردی و بود چشمانش جلوی لحظه هر سیاوش یچهره. کردمی حرکت رادمان دنبال به متحرک ایمرده همانند
 .قلبش روی دردهای بارکوله روی بر شدمی

 به را ترس و نکرد خوشحالش بود، شده پهن مقابلش که باشکوهی و زیبا عقد سفره حتی. نشست اشصندلی روی
 .انداخت جانش
 او. دارد عالقه دیگری به نبود مهم برایش. ندارد دوستش نبود مهم برایش. انداخت رها به نگاهی آینه از رادمان

 .داشت ایمان خود به و کند عاشقش توانستمی
 سرش دور به چیز همه. بود سست بدنش و بود افتاده فشارش. افتاد جانش به ایرعشه آقا، حاج صدای شنیدن با

 .بود کرده ایجاد برایش را تاری تصویر و چرخیدمی
 .زد اشخسته روح به ایتازیانه و آمد در صدا به گوشش در آقا حاج صدای

 «!دهدنمی زندگی بوی زمینت دیگر چند؟ متری آسمانت خدایا»
 با سپهری رادمان آقای دائم عقد به را شما دهیدمی وکالت بنده به آیا راد، رها خانم سرکار مکرمه، یدوشیزه -

 وکیلم؟ بنده آیا دربیاورم؟ رز گل شاخه چهارصد و هزار و آزادی بهار یسکه چهارصد و هزار یمهریه
 .آمد خود به رادمان صدای با که کرد تکرار را انگیزنفرت جمالت این آقا حاج چندم بار برای دانستنمی

 !رها-
 .کرد او به نگاهی و آورد باال را سرش

 .بله-
 ایضربه مگر کرد؛ فشرده را قلبش رهایش مثبت پاسخ. کرد نگاه را رهایش خیره و افتاد زمین روی به سیاوش

 .گرفتمی را جانش لحظه هر دیگری، کنار در رها دیدن بود؟ معنا چه به مرگ مگر هست؟ این از فراتر
 بکنم؟ باید چه هست؛ جا همه حرفت»
 بکنم؟ باید چه بستبن همه این با

 !کردند من با چه که ندیدی تو لیلی
 آوردند سَرم به بالها چه مردم

 فهمیدندنمی مرا شدم، عاشق من
 فهمیدندنمی مرا خودم شهرِ در
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 آوردندمین تاب را دغدغه این
 کردندمی اممسخره همگی گاهی

 خندیدند دلم دنیای به تو از بعد
 «.خندیدند دلم سراپای به مردم
 فاصله این از شدمی مگر کرد؛ پیدا هاریزه سنگ روی بر نشسته را سیاوشش و چرخاند جمعیت میان را نگاهش رها
 :گفت و داد فاصله هم از ایذره را لبانش! نبیند؟ را اشکش قطره برق

 !سیاوش کردی خراب -
 . کردمی تشکر افتاده پایین سری با دادند،می را کادوهایشان هامهمان که لحظاتی تمامی در
 .رفتند داماد و عروس جایگاه سمت به رادمان همراه ها،آن شدن تمام با

 خوب کوبید؛می زمین روی سرعت با را پایش. بود صورتش روی دستانش و بود نشسته صندلی روی سیاوش
 .است عصبی که دهدمی انجام زمانی را کار این دانستمی

 .کند زهرش را روز این خواستنمی دلش. برد هامهمان سمت به و گرفت را دستش رها، هاینگاه از کالفه رادمان
 که د؟داشتن او از انتظاری چه گفت؛می لب زیر تشکری و دادمی تکان را سرش تنها چوبی عروسکی همانند رها
 بود؟ کمی چیز مگر! بود شده کشته عشقش! بود شده نابود اشآینده! باشد؟ شاد

 !بود شده عروس مظلومانه چه نبود؛ جمعیت بین در او از فامیلی هیچ انداخت؛ اطراف به نگاهی
 !داشت خودش برای هاییخیال چه بچگی در

 .کند درک را اشدیدهغم دل وانستتمی که بود کسی تنها او. کشید شآغـ. و.ش در و آمد سمتش به شیوا
 میدی؟ قرض بهم رو عروست لحظه چند رادمان: شیوا

 .شود بهتر حالش کمی شاید انداخت؛ او به نگاهی رادمان
 .باش مواظبش فقط باشه، -

 :گفت و رفت او به ایغره چشم شیوا
 .چشم -

 به شروع و داد جا شآغـ. و.ش در را خودش خلوتی، یگوشه به رسیدنشان با. رفت ویال سمت به شیوا دنبال به رها
 .کرد گریستن

 نبودش با تونمنمی هم هنوز من دارم؛ دوستش رو اون هم هنوز من! کنم؟می کارچی مآینده با دارم! شیوا مخسته -
 .بیام کنار
 :گفت و گرفت دستانش میان را زیبایش صورت شیوا
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 .بوده قسمت حتما ه؛موننمی جوریاین چیز همه رها؛ نکن گریه خدا رو تو-
 :گفت بلندی نسبتا صدای با و آمد بیرون شآغـ. و.ش از عصبانیت با رها
 گفتن شدم، زنده و مردم تیمارستان تو ماه چند! بوده قسمت گفتن مرد، مادرم! بوده قسمت گفتن مرد، پدرم-

 !بوده؟ قسمت شده، نابود هم مآینده که حاال! بوده قسمت
 کجا تا دختر این سرنوشت. بود کرده قفل را فکش و بود درست او هایرفح بگوید؟ توانستمی چه شیوا
 کند؟ پیدا ادامه خودش تلخ مسیر در خواستمی
 !رها-

 :گفت و انداخت او به نگاهی رادمان. رفت جایگاهش سمت به و شد خارج ویال از او به توجهبی رها
 عزیزم؟ خوبی -
 .آره -

 :گفت و آمد سمتشان به خانم الهه
 .ببینم برقصین شین بلند! ذوقیبی داماد و عروس چه -

 ...جو الهه: رها
 .گرفت را دستشان و پرید کالمشان میان خانم الهه

 .بذارن براتون عالی آهنگ یه سپردم هابچه به که شین بلند -
 شد خاموش هاچراغ تمامی ناگهان. رفت رقـــص پیست سمت به رادمان همراه و شد بلند جایش از حوصلهبی رها

 .بود کرده روشن را فضا داشت، قرار پیست هایکناره و گوشه در که نورهایی رقـــص تنها و
 چقدر او و بودند هاآن شدن دیده از مانع رقصیدند،می هم دست در دست هاآن اطراف در که پسرهایی و دختر

 .بود شانممنون
 منبع داشت، او برای که حسنی تنها مرد این. داد کانت را خودش آرام و گذاشت رادمان یشانه روی را سرش رها

 .بود آرامشش
 .کرد محکم او کمر دور را دستانش گره و زد عروسش تازه سر بر ایـوسه بـ رادمان

 .آورد خودش به را رها و شد عوض دیگری مرد با رادمان جای رقـــص، از قسمتی در
 !باشد؟ نداشته یاد به را او زیبای چشمان شدمی مگر! یگرد بود خودش انداخت؛ سیاهش چشمان به نگاهی شوک با

 !آخر یدفعه! دیدمی را او که بود آخری یدفعه
 .کرد نخواهد فراموش گاه هیچ را اششکالتی مرد کرد؛ استشمام وجود تمام با را عطرش

 باشد کسی پیش دل»
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 نتوانی وصلش و
 زندگی به لعنت

 «...جوانی و عشق و
 .کرد پاکش و آورد باال را اشاشاره انگشت سیاوش. چکید اشهگون از اشکی قطره

 :گفت آرام و کرد نزدیک او گوش به را سرش
 !ببخش رها؛ ببخشم-

 داشت؟ را تصور این او یا بود زیبا مرد این کرد؛ زیبایش ریشته به نگاهی
 :گفت لرزید،می زیاد بغض از که صدایی با
 .بخشیدم وقته خیلی سیاوش؛ بخشیدم -
 قول باش؛ خودت مواظب پرستی،می که خدایی اون به رو تو. ببینم اشکی رو هاتچشم خوامنمی وقت هیچ -

 رها؟ میدی
 :گفت و انداخت پایین را سرش

 .میدم قول -
 هاسال که اعترافی بود؛ مانده گلویش در شدیدا دارم، دوستت یجمله. گرداند چشمانش در را تابشبی نگاه سیاوش

 این. کرد اشاشکی چشمان به نگاهی رادمان و شد عوض هم با رادمان و سیاوش جای. است ودهب آن پی در
 .کند عبور او قدمی یک از سیاوش دیگر گذاشتنمی هرگز و بود دو آن آخر صحبت

 شده بسته گلویش راه کرد؛نمی تحریک را اشتهایش هم غذا انگیزـوس هــ میز حتی و بود رسیده فرا شام زمان
 .بود

 . برد رها دهان سمت به و زد چنگال به را ایجوجه تکه رادمان
 !عاشقی فقط! بود؟ چه او ـناه گـ بگذرد؛ بد او به امشب خواستنمی دلش رها

 .گذاشت دهانش داخل را جوجه یتکه و گرفت او از را چنگال
 .خیر یا کرد خواهد درکش رادمان هم باز دانستنمی و داشت بیم حرفش گفتن برای

 !رادمان -
 .زدمی صدا را او عروسی طول در که بود اولی بار کرد؛ نگاهش و آورد باال را سرش

 جانم؟ -
 ...من میشه -

 .فشرد دستش در را گلش دسته و گذاشت هم روی را چشمانش
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 باشم؟ تنها امشب من میشه -
 !بود کرده رز ایهگلبرگ از پر را اشخانه تمام او عشق به او شد؛ خیره او به حیرت با رادمان

 !رها -
 .باشم راهروبه دیگه برگشتم، که صبحش فردا میدم قول بهت کنم؛می خواهش -
 !داریم پرواز صبح ده ساعت فردا ما -
 .فرودگاه میام خودم! جمعه چمدونم -
 !نبود؟ زیادی یخواسته کرد؛ نگاهش شوک با
 ...رهـ -
 .کنممی خواهش -

 .کند حفظ را مششآرا تا گذاشت هم روی را چشمانش
 بری؟ خوایمی کجا -
 .نزدیکه هم فرودگاه به که داره شهر از خارج ویال یه فرهاد -

 .بود شده کور هم او اشتهای حال. شد خیره غذایش به و انداخت پایین را سرش
 .باشه -

 بود؟ خوشحال او یدور از قدراین یعنی کرد؛ او به نگاهی رادمان. نشست لبش روی به لبخندی هامدت از بعد رها
 .گفتندمی تبریک آخر بار برای هاآن به و شدندمی بلند جایشان از دیگری از پس یکی هامهمان
 .برود فرهاد ویالی به ترزود چه هر خواستمی دلش و بود گرفته درد بلند پاشنه هایکفش آن در پایش

 برایش و بود اشنامزدی دیگر روز چند هم او. گرفت شآغـ. و.ش در سخت و آمد سمتش به شیوا ها،مهمان رفتن با
 .بود رسیده عشقش به بود؛ خوشحال

 .بشید بختخوش امیدوارم -
 .جان شیوا ممنون: رادمان

 .رفت و گذاشت رها یگونه روی ایـوسه بـ شیوا
 :گفت و آمد سمتش به فرهاد

 .نگهبان به بسپر فرودگاه، بری خواستی ویال؛ کلید این رها، بیا -
 .ممنونتم واقعا ،باشه -
 .بزنی زنگ بهم کافیه فقط داشتی، مشکلی هر جااون. نزن رو حرف این -

 :گفت و انداخت پایین را سرش
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 .چشم -
 :گفت و زد رادمان یشانه به دستی فرهاد

 .باش ما آبجی این مواظب -
 .حتما چشم -
 .خداحافظ -

 .شد نزدیک هاآن به سیاوش که کردند خداحافظی او از دو هر
 .ممنونم چی همه برای داداش: رادمان

 :گفت و انداخت پایین را سرش سیاوش
 .باشید هم خودتون مواظب بشید؛ خوشبخت امیدوارم! حرفیه؟ چه این بابا نه -

 .انداخت سیاوش جان به آتشی چه ندانست و گذاشت رها کمر پشت را دستش رادمان
 .حتما -

 عوض هم را هایشلباس و بردارد را ماشینش تا رفتند رها قبلی یخانه سمت به و شدند ماشین سوار هم همراه
 .برود ویال به خودش خواستمی دلش. کند

 .ایستاد رادمان کنار و کرد خارج پارکینگ از را ماشین
 .بزن زنگ بهم رسیدی باش؛ خودت مواظب: رادمان

 .چشم -
 .عزیزم برو -

 .بیفتد برایش شب وقت این در اتفاقی رسیدتمی. آمد در تپش به رادمان قلب و افتاد راه رها
 .کردمی پیاده ماشین گاز سر بر را اشعقده و کردمی حرکت جاده در سرعت با رها

 .کرد زیادش و برد ماشین پخش سمت به را دستانش
 بارونیه اگه چشمام-

 آورد اَبرُ بود تو دست
 زندونیه دلم تو غم
 برد رو مخنده بود تو اخم

 نمیشه ترسیاه این از
 من قسمت! نه تو چشم

 چشمات بازم که عجیبه
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 کننمی حسودی من به
 بری باید برم باید
 بهتره خیلی جوری این

 ولی بودنت، قشنگ
 ترهقشنگ نبودنت

 بینمون دیگه حاال از
 بذار فاصله خط یه

 ولی بری، که وقتشه
 بیار پس رو هامخاطره
 .بودند کرده تار را دیدش جلوی و ندآمدمی پایین دیگری از پس یکی سرعت با هایشاشک
 خود به را او کامیونی بوق بلند صدای که کرد پاک را هایشاشک و آورد باال را دستش. بود شده خارج شهر از تقریبا
 .زد ترس سر از بلندی جیغ و آورد
 اشسینه به را خودش سرعت با قلبش. کرد عبور کامیون کنار از زیادی سرعت با و کند کنترل را ماشین کرد سعی
 .زدمی نفس نفس و کوبیدمی

 ممکن مگر ولی شد؛می آسوده چیز همه از فکرش و مردمی کاش مرد؛می کاش. کرد بلند آسمان سوی به را سرش
 .بود آن از ایذره هااین و داشت ادامه هم هنوز او تلخ سرنوشت بود؟

 :گفت و آمد سمتش به او دیدن با نگهبان. کرد باز ار در کلید همراه و شد پیاده ماشین از ویال، به رسیدن با
 .اومدید خوش خیلی خانم، سالم -
 .متشکرم -

 :گفت و داد دستش به را ماشین سوئیچ
 داخل؟ بذاریدش میشه -
 .حتما -

 .شد داخل و انداخت نقلی ویالی به نگاهی
 لحظاتی. بود قبل لحظات یادآور شبرای اششده فر موهای. گرد پرتاب ایگوشه و درآورد سرش از را اشروسری

 .گیرنفس
 .کند پیدا را قهوه تا کردمی باز را هاکابینت در دانه دانه. رفت آشپزخانه سمت به و کرد رها مبل روی را مانتواش

 .برداشت را آن و زد لبخندی یخچال، کنار کوچک کابینت در دیدنش با
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 .دادمی نتقالا او به را آرامشی بویش، و قهوه کردن درست همیشه
 .نشست شومینه کنار و ریخت رنگی گلبهی فنجان درون را قهوه

 .شد خیره کوچک آتش به و کرد جمع خودش در را پاهایش
 .آورد یاد به را خاطراتش و چکید چشمش یگوشه از اشکی قطره
 .شد کبود دستم خدا، رو تو کن نگاه آخ آخ-"

 .کشید اشچانه به ستید و کرد هم در ناراحتی حالت به را ابروهایش
 داره؟ نزدیک درمانگاه اینجا نداره؛ اشکال آخی،-

 :گفت و داد قورت صدا با را دهانش آب
 "!باشی تو پرستارم شاید کنم تب الهی! درمانگاه؟ چرا-
 یحت و بود کرده ازدواج دیگر او. کرد مزه مزه را اشقهوه کمی. کشید باال صدا با را اشبینی و کشید سوزناکی آه

 !بفهمد طاقتشبی دل را این کاش شد؛می محسوب ـیانـت خــ ای،غریبه به فکر
 باید هم باز بایستد؛ خودش پای روی قبل سال نه همانند هم باز باید او. کرد پاک دستش پشت با را اشکش قطره

 .بریزد دور را گذشته
 بستند را راه کنم، زندگی خواستم کودکی در»
 است خرافات تندگف آوردم، روی ستایش به
 است دروغ گفتند گفتم، سخن راستی به

 است عاشق گفتند کردم، سکوت
 است ـناه گـ گفتند شدم، عاشق

 «...است دیوانه گفتند خندیدم، عاقبت و
*** 

 .کوبید زمین به محکم و برداشت را عسل ظرف. انداخت عقد یسفره به نگاهی سیاوش
 نابود را چیز همه خواستمی دلش. کرد پاره دستانش با را بودند شتهدا نگه عروس سر باالی که رنگی طالیی تور
! بود نزده دم و سوخته شآغـ. و.ش تب در سال نه! بود؟ کم سال نه مگر بود؛ رها شیدای و عاشق بود سال نه. کند
 .نشستمی نظاره به اشتنهایی هایشب در را او از یادگاری عکس تنها سال نه

 .کوبید زمین به شتاب با را داشت وجود هسفر روی بر که ظروفی تمام
 .دهد کاهش را خشمش و عصبانیت توانستنمی چیز هیچ. کرد پرتاب زمین به پایش با را باغ در شده چیده میزهای
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 همیشه از یقین به امشب آسمان. شد خیره آسمان به و کرد بلند را سرش صورتش، روی بر آب قطرات چکیدن با
 !قدیمی عشقی مرگ! بود مرگ شب امشب ب،امش بود؛ خواهد دلگیرتر
 است؟ شکسته او دانستمی هم او! بود گرفته دلش او همانند هم آسمان

 :زد فریاد و کرد بلند آسمان سوی به را سرش و نشست زانوانش روی
 !نیست من مال دیگه اون خدا، -

! رها انتخابی هایلباس بودند؛ دهش خیس هایشلباس. زدندمی سیلی اشخسته تن به ناجوانمردانه باران قطرات
 را شلوار و کت آن توانستمی کاش! او از مانده جای به هاییادگاری تنها شود؛ شانچیزی هاآن گذاشتمی نباید

 .هاستباالترین در جایگاهش باشد، او به مربوط که آنچه هر کند؛ پرستش
*** 

 :فتگ و برگشت رها سمت به رادمان پرواز، یشماره اعالم با
 .عزیزم شو بلند -

 پاک لبش روی از لبخند و بود گذاشته او کمر پشت را دستش رادمان. رفتند گیت سمت به هم همراه و زد لبخندی
 .شدنمی

 راحت را خیالش تا داد فرهاد به پیامی پرواز، از قبل و داد تکیه آن به رها هایشان،صندلی روی بر گرفتن قرار با
 .کند

 دم تا و بود داده دستش کار دیشب یقهوه که مخصوصا کرد؛می اشخسته حسابی این و بود ساعت سه پرواز مدت
 .بود نشده چشمانش مهمان خواب صبح هایدم

 .شد بازی مشغول دستش انگشتر با و گذاشت رادمان یشانه روی را سرش
*** 

 !جان رها -
 .شد خیره رادمان به و کرد باز را چشمانش

 .یدیمرس عزیزم؛ شو بلند -
 واقعا؟ -
 هستی؟ خوبی همسفر دونستیمی آره، -

 .کوبید اششانه به مشتی و زد لبخندی رها
 .بخواد هم دلت -
 .خوادمی دلم خیلی که من -
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 خود در واقع آتاترک، فرودگاه در هواپیما شکر را خدا. شدند پیاده هواپیما از باالخره. زد شیطانش لحن به لبخندی
 .داشت قرار شهر از خارج در دیگرش فرودگاه ود،ب آمده فرود استانبول

 .کردند حرکت اصلی سالن سمت به هم همراه آن تایید با باالخره ولی شدند؛ معطل پاسپورت صف در ایدقیقه چند
 :گفت و برداشت دستگاه روی از را بودند آورده خود همراه که چمدانی عدد سه رادمان
*** 

 است شده منتشر و ختهسا دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 داری؟ لباس حد از زیاد کنینمی فکر عزیزم -
 !دور انداختم رو نصفش تازه -
 .نباشی خسته -

 .شدند خارج فرودگاه از هم همراه و زد او به لبخندی رها
 .بود کرده حفظ را خود بودن شرجی هم باز اما بود؛ خنک که آن با هوا

 .بود نوشته کاغذی تکه در را آن آدرس و بود کرده خریداری برایشان را ایخانه ولاستانب در فرهاد
 :گفت ترکی به و داد تاکسی راننده دست به را کاغذ رها
 .آدرس این به برم خواممی -

 .بشینید بفرمایید: تاکسی راننده
 .داد جای صندوق در را هاچمدان راننده و شدند تاکسی سوار رادمان همراه

 بگیرم؟ یاد ترکی تونممی من نظرت به: مانراد
 بری؟ کرده هماهنگ باهاشون فرهاد که شرکتی به باید کِی. بدم یاد بهت خودم میدم قول افتی؛می راه آره -
 .شرکتشون برم فردا قراره -
 .خوبه -
 انجام برای آخر یدفعه و بود نیامده استانبول به شدمی سالی یک. شد خیره اطراف به رها ماشین کردن حرکت با

 .بود آمده اینجا به پروژه چند
 سپری را خوبی زندگی اینجا در توانستمی و نداشت کاری دیگری به کس هیچ. داشت دوست را شهر این مردم
 .کند

 .شدند داخل و کردند حساب را پولش تاکسی، ایستادن با
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 .شود برابر چندین جذابیتش شدمی باعث و بود رنگ سفید خانه نمایسنگ بود؛ جور و جمع و کوچک ویالی یک
 .بود کرده پر را محیط عطرشان و بود شده کاشته باغچه در زیبایی هایگل
 رنگ همان دقیقا خورد؛می چشم به که بود چیزی اولین رنگ، زرشکی هایمبل. شد داخل و کرد باز را خانه در

 !اشعالقه موردِ
 نو از خبر برقشان، که لوازمی و سفید هایکابینت همراه به داشت قرار سالن انتهای در که مربعی یآشپزخانه
 .دادمی بودنشان

 چیه؟ نظرت: رادمان
 .قشنگه خیلی -

 .برد سالن کنار راهروی سمت به و کرد شبـ. غـ.ل پشت از رادمان
 :گفت و کرد اولی به ایاشاره رادمان. داشت قرار اتاق سه بزرگ، نسبتا راهروی در
 .مونهبیبی مال هم اون ماست، اتاق این کارمه، اتاق این -

 :گفت و برگشت سمتش به رها
 دونی؟می کجا از رو هااین شما وقت اون -
 .بودن فرستاده برام رو هاشعکاس قبال -

 اما دارد؛ ذوق اتاقش دیدن برای حتما او کردمی فکر رادمان. کرد باز را کار اتاق در خودشان، اتاق به توجهبی رها
 !بود متفاوت دختر این چیز همه
 باز حیاط به رو که داشت قرار پشتش بزرگی یپنجره انداخت؛ داشت، قرار اتاق در که بزرگی میز به نگاهی رها
 .شدمی

 ببینی؟ رو اتاقت خوای نمی: رادمان
 :گفت کرخت و حالبی
 !چرا -

 ! پسندیدنمی خواب اتاق برای را یدسف رنگ او افتاد؛ رنگ سفید تخت به نگاهش ابتدا در و شد کناری اتاق وارد
 !قشنگه اوم،: رها

 .دارم دوست خیلی اتاق برای رو سفید رنگ من: رادمان
 دانست؛می جایز را سکوت تنها او و کردمی بیداد شانزندگی در هاتفاوت. شد خارج اتاق از و داد تکان را سرش رها

 .کردمی وارد اشخسته تن بر ایخدشه فریادی، هر از بیش که سکوتی
 .نخوردم چیزی هم هواپیما توی من کنیم؟ چیکار رو ناهار: رها
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 :گفت و زد صورتش به لبخندی رادمان
 چیه؟ دونالد مک رستوران مورد در نظرت -

 :کرد کج را لبانش کمی و زد کمرش به را دستش
 .دارم دوست که من -
 .بریم که شو حاضر پس -

 .ترف چمدانش سمت به و زد لبخندی رها
. کشید اششده رنگ موهای داخل ودستی کرد پایش رنگی ایقهوه شلوار همراه را رنگی کرم بلند آستین بلوز

 .آمدمی صورتش به تیره ایقهوه
 او شد؛ وارد رها بدن به ایرعشه. کاشت اشگونه روی ایـوسه بـ و کرد زیبایش عروس تازه به نگاهی رادمان

 ! بود نکرده عادت مرد این نزدیکی به هنوز
 عزیزم؟ بریم -
 .ره... آ -

 .گرفتند تاکسی تکسیم، میدان برای و شدند خارج خانه از هم همراه
 دانه هاآن برای لبخند با مردمان و بودند نشسته زمین روی بر که شد کبوترهایی قفل رها نگاه رسیدنشان، با

 .ریختندمی
 و گوشه در دختران و پسران از ایعده. بود کرده پر را افض بویشان و پختندمی نان داخلش که کوچکی هایچرخ
 .نواختندمی سوز با و بود دستشان گیتارهایی میدان، کنار
 :گفت و کرد اشاره خیابانی به رها
 .هست رستوران خیابون، اون توی -

 .گذاشت او کمر پشت را دستش و زد لبخندی رادمان
 .نیومدم استانبول حال به تا من -
 .اومدیممی اینجا مادرم همراه زیاد خرید برای بودم، که بچه -

 :گفت و انداخت پایین را سرش رادمان
 بهتره؟ حالت -

 !نداشت اشکالی که دروغ خاطرش آرامش برای کرد؛ آرامشش پر چشمان به نگاهی رها
 .خیلی آره -

*** 
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 .شد بلند خواب از تلفنش صدای با
 .داد جواب را تلفنش و مالید را کتفش کمی. بود شده فتهکو بدنش کاناپه، روی بر خوابیدن دلیل به
 !بله -
 .داد باال را ابروانش تای یک خط، پشت مادرش، شدید یگریه شنیدن با
 !سیاوش! شدیم بدبخت که بیا سیاوش -

 .کرد هدایت عقب به را هاآن و کشید موهایش داخل دستی
 شده؟ چی -
 .بابات! سیاوش بابات -
 چی؟ بابا! میگی چی ببینم بزن حرف درست مامان -
 بریزم؟ سرم به خاکی چه من حاال! سیاوش مرد بابات -

 یا خوشحال داشت؟می باید حسی چه! بود مرده حال بود، کرده نابود را اشزندگی که کسی شد؛ سست بدنش
 غمگین؟

 حاال؟ کنم کارچی من سیاوش -
 .سونمرمی رو خودم و بلیت دنبال میرم االن من دونم؛نمی -
 .کنم کارچی دونمنمی من بیا؛ تر زود خدا رو تو -
 افتاد؟ اتفاق این چجوری حاال -

 :گفت و کشید باال را اشبینی مادر
 .کشیدنمی نفس و بود پریده گش... رنـ. نشد بیدار کردم کاری هر ولی کنم؛ بیدارش صبحانه واسه رفتم صبح -
 .میدم خبر بهت بلیت؛ دنبال برم باید من باشه، باشه -
 .پسرم باشه -

 احساسش. داد قرار دستانش روی به را سرش. کشید عمیقی نفس. کرد پرت کاناپه روی را آن و کرد قطع را گوشی
 ادامه خود ناحق کارهای به هم دنیا آن در بود؟ او حق مرگ راستی به. خیالیبی عین در ناراحتی کرد؛نمی درک را

 داد؟ خواهد
 .بزند وکیلش به زنگی تا برداشت را تلفنش و داد الشم شستش با را چشمانش

 بله؟ -
 خوبی؟ سالم، -
 خوبی؟ تو جان، سیاوش ممنون -
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 کنی؟ جور برام پاریس برای بلیت یه امشب یا امروز برای خواممی ببین ممنون، -
 شده؟ چیزی -
 !مرده بابام -
 !پدرتون -
 .برم زودتر باید تنهاست؛ دست اونجا مادرم آره، -
 :گفت و انداخت باال او خیالیبی از ابرویی جاعیش
 .میدم بهت رو خبرش کنممی پیگیری االن باشه، -
 .منتظرم پس باشه، -

 آرزو اگر بود ـناه گـ آیا بود؛ افتاده اتفاق رها عروسی از بعد هفته یک درست پدرش مرگ. انداخت تقویم به نگاهی
 !افتاد؟می ترزود اتفاق این کردمی
 اشزندگی االن. بود رهایش پیش االن داشت،برمی خاکی دنیای این از دست زودتر پدرش هفته یک طفق اگر

 .بود راهروبه
 .افتاد رنگی هایایدلمه فلفل به نگاهش و کرد باز را یخچال در
 !خوشگله چه اینا سیاوش وای -»
 .خریدم دیروز رو هااین آره، -

 :گفت و کرد ریز را چشمانش
 !نبوده هم برنامهبی اینجا، به من اومدن پس -

 :گفت و انداخت باال ایشانه
 «!شاید -
 !شوندنمی باز هایمپلک»

 هایگام بود سنگین قدر چه
 «...رفتنت
*** 

 :گفت کرد،می خرد را ساالد که طور همان و داد تکیه اششانه به را گوشی رها
 شده؟ چی -

 : گفت شیوا
 .کرده فوت سیاوش پدر میگم بابا -
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 :گفت و انداخت را چاقو حیرت با
 میشه؟ مگه -
 .شدم خوشحال خیلی من آره، -
 !شیوا -
 کنی؟ طرفداری خوایمی نکنه! چیه؟ -
 شد؟ چی عروسیت کن، ولش رو هااین! نیستم هم کسی مرگ به راضی ولی کنم،نمی رو کسی طرفداری من نه، -
 دیگه؟ میای آینده؛ هفته برای انداختیمش شاهللان -
 .حتما آره -
 !کنمنمی درک رو حالم اصال دارم؛ ذوق خیلی -

 .نداشت اضطراب و ترس جز احساسی هیچ اشعروسی هنگام او. نشست لبانش روی به لبخندی
 .عزیزم بشی خوشبخت شاهللان -
 .اومده شروین برم دیگه من همچنین، -
 .فعال عزیزم باشه -
 .شد خیره رادمان به و برگشت عقب به ترس با کمرش، روی به دستی شدن قفل با
 .عزیزم نباشی خسته -

 :گفت او نزدیکی از کالفه رها
 .نباشی خسته هم تو ممنون، -

 دهانش داخل را گوجه از ایتکه و گرفت فاصله او از کوچک، نزدیکی هر هنگام رها هایلرزیدن از عصبی رادمان
 :گفت و گذاشت

 .خانومم مرسی -
 به بغض هم باز نبود؟ ترقشنگ سیاوش هایخانمم. انداخت ساالدش روی به گوجه خالی جای به نگاهی رها

 بگیرد؟ تماس او با باید دارد؟ حالی چه است، مرده پدرش که حال. آمد سراغش
 .گذاشت ظرف درون را رنگش خوش مرغ و کشید آهی

 بود؟ خوب شرکت -
 :گفت کردمی عوض را هایشلباس اتاق داخل که طورهمان رادمان

 بزنم، شرکت یه خودم جا این داشتم دوست. تحمله قابل هم این ولی بود؛ بهتر خیلی که خودمون شرکت آره، -
 .زوده االن ولی
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 .خونه توی بشینم که سخته برام کردم کار سال همه این. میره سر محوصله خونه تو هم من راستش -
 :گفت ریخت،می برنج شخود برای که طورهمان و نشست میز کنار صندلی روی رادمان

 .کن نام ثبت کالس جا این برو میره سر تحوصله کنه؛ کار خانومم ندارم دوست من -
 .باشد نداشته را گذشته به فکر اجازه و شود درگیر ذهنش تا کند کار خواستمی او. کند مقاوت کرد سعی رها
 .کنم کار دارم دوست من! رادمان؟ حرفیه چه این -
 .عزیزم نه -
 !میگی زور داری ادمانر -

 :گفت و کرد پرت بشقاب در را قاشقش رادمان
 !رها دیگه نکن کوفتمون رو غذا -

 .کرد بازی غذایش با و انداخت پایین را سرش رها
 .کرد غذایش خوردن به شروع اشتها با او به توجهبی رادمان

 .شیواست عروسی آینده یهفته -
 .سالمتی به -
 ه؟دیگ ایران گردیمبرمی -
 !نه -

 .کرد نگاهش شده درشت چشمان با و آورد باال سرعت با را سرش
 !چرا؟ -
 !که بگیرم مرخصی االن از تونمنمی شدم، کار به مشغول اینجا تازه من -
 .نرم دوستم بهترین عروسی تونمنمی که من روزه؛ یک شهمه -
 .نکن خراب رو روزمون رها؛ نمیشه-

 .دهد فرو را بغضش تا گذاشت دهانش داخل را غذایش از قاشقی و کشید هایشمو داخل وارشانه را دستش رها
*** 

 .شد نمایان جذابش یچهره و کرد باز را اتاقش در بخش، رئیس ایلیاس
 :گفت انگلیسی به
 .جان رادمان سالم -
 خوبید؟ سالم -
 .ممنون -
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 :گفت و کرد اشاره دختری به
 .بشن همکار شما با بعد به این از قراره هستن؛ حسابی سوگند ایشون -

 نگیرد؟ را کسی چشم بود ممکن مگر پوشخوش و زیباچهره مرد این انداخت؛ رادمان به دقیقی نگاه سوگند
 :گفت و کرد دراز را دستش سوگند

 .سپهری آقای خوشبختم -
 :گفت و گذاشت او دست در را دستش رادمان

 .خانم همچنین -
 :گفت و کرد شارها رادمان کنار خالی میز به ایلیاس

 .جاست این شما جای جان، سوگند -
 .ممنون باشه، -

 داخل دستی و آورد در را خزدارش پالتوی بود، حرکاتش در همیشه که نازی با سوگند و شد خارج در از ایلیاس
 .کشید بلوندش موهای
*** 

 .بس و همین بگوید؛ تسلیت او به خواستمی فقط او انداخت؛ تلفنش به نگاهی ترس با رها
 .گذاشت گوشش کنار را تلفنش و کرد لمس شستش با را سیاوش نام

 .شد بلند تختش روی از استرس با و انداخت او اسم به نگاهی شوک با سیاوش
 بله؟ -
 .سالم... س -
 :گفت و کشید عمیقی نفس او، صدای یدوباره شنیدن از
 خوبی؟ رها، سالم -

 .بود خواستنی و بم مرد این صدای بود؟ چه او تقصیر. درآمد تپش به قلبش نامش شنیدن با رها
 خوبی؟... تو ممنون -

 .کشید موهایش داخل دستی سیاوش
 !کنمنمی درک رو خودم حال دونم؛نمی -
 .باشه آخرت غم امیدوارم. بگم تسلیت بهت خواستممی... خواستممی -
 .ممنونم -
 ...دیگه من خب -
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 :گفت کند قطع ار تلفن نکند که آن از ترسیده سیاوش
 خوبه؟ زندگیت رها -
 .ره... آ -
 ...خواستممی من -
 :گفت ترسیده در، در کلید چرخش شنیدن با
 .فعال برم؛ باید دیگه من سیاوش -

 .برگشت عقب به و کرد قطع را گوشی
 :گفت و شد خیره دستش درون تلفن و او یپریده رنگ یچهره به رادمان

  شده؟ چیزی -
 .نه... نه -
 .رفت اتاقشان سمت به و انداخت او به مشکوکی نگاه دمانرا

 به عادت او. کردن درست غذا بود شده کارش تنها روز چند این. زد غذایش به سری و کشید عمیقی نفس رها
 .باشد خودش برای و کند کار خواستمی دلش. نداشت کارها گونهاین

 .رفت او سمت به و شد خارج آشپزخانه از عصبی رها. دکر دراز میز روی را پاهایش و رفت مبل سمت به رادمان
 !بود کرده تمیز را خانه این امید هزار با صبح از او
 .بردار میز روی از رو پاهات رادمان -

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با رادمان
 !مخسته نده؛ گیر رها -
 !رادمان -

 !که تاس نشده چیزی حال باشد؛ مسلط خود بر تا کشید عمیقی نفس رها
 :گفت و کرد روشن را تلویزیون او به توجهبی رادمان

 .شده تنگ برات صبح از دلم عزیزم؛ من پیش بشین بیا -
 !بود؟ نازک دلش که کردمی چه. نشست کنارش و زد لبخندی رها

 ینا از متنفر رها. کرد توقف کرد،می پخش فوتبال که ایشبکه روی بر و داد جای خود بـ. غـ.ل در را او رادمان
 .نیاورد زبان بر چیزی او خاطر به کرد سعی اما کشید؛ هم در را هایشاخم برنامه،

 .کرده دعوتمون مهمونی یک به فردا رئیسم -
 :گفت شود ایجاد روزش گذراندن روند در تغییری است قرار روز چند از بعد که آن از خوشحال رها
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 واقعا؟ -
 داری؟ لباس آره، -

 دلش ولی بزنند؛ استانبول خریدهای مرکز و استقالل خیابان در چرخی رادمان همراه تا نه، بگوید خواستمی دلش
 .بدهد او به را پیشنهادی چنین است، خسته و آمده کار سر از او که حال نیامد

 .دارم آره -
 .کرد نگاهش اخم همراه رادمان که آمد بیرون رادمان بـ. غـ.ل از رها
 .بکشم رو غذا برم -

 :گفت و کرد پوفی رادمان
 .باشه -

 و بود شده گیر گوشه بودند، آمده جا این به که وقتی چند این در. ریخت دیسی درون را ماکارونی حوصلهبی رها
 تنگ خودش اتاق برای دلش. بود رادمان با خواب هنگام در اشنزدیکی اشدغدغه تنها. باشد تنها خواستمی دلش

 .بود
 !برسد خودش به نداشت حوصله حتی یگرد انداخت؛ رنگشبی هایناخن به نگاهی

 .شام بیا رادمان -
 .عزیزم اومدم -

*** 
 :گفت و کرد تشکری رادمان شام، خوردن با
 .مخسته من بخوابیم؟ بریم میشه -

 :گفت و انداخت باال ابرویی متعجب رها
 !کنم جمع رو اینجا باید من -

 :گفت و کشید را دستش رادمان
 .باشه همراهم خانومم بخوابم، خوامیم زمان هر دارم دوست من -
 .نمیاد خوابم من ولی -
 !ها زنیمی غر خیلی رها وای -

 .بخوابد خواستنمی بود؟ زور مگر بود؟ او تقصیر چیز همه چرا کرد؛ خانه گلویش میان بغضی
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 تخت از ایگوشه و گرفت جای کنارش. انداخت گل هایشگونه شب هر همانند رها و آورد در را پیراهنش رادمان
 آغـ. و.ش در. گذاشت او سر روی را سرش و کشید شآغـ. و.ش در را رها او، هایدوری از کالفه رادمان. کشید دراز

 .کند دریغ او از گذاشتنمی دیگر را کشیدن
*** 

 و کت به که قرمزش رژ. زد پلک هم سر پشت بار چند و کشید درشتش چشمان داخل چشمی خط ذوق با رها
 .کشید لبانش روی را آمدیم رنگش مشکی شلوار
 شوق مهمانی این به رفتن برای کودکان، همانند. زد اشگوشه کوچکی سر گل و کشید لختش موهای داخل دستی
 !خانه این در بود پوسیده دلش. داشت

 عزیزم؟ کجایی خونه؛ بانوی بر درود -
 :گفت و شد خارج اتاق از رادمان، صدای شنیدن با
 .عزیزم سالم -

 سمتش به. شد اشخیره مبهوت و مات بود، کرده خطابش که عزیزمی همچنین و او زیبای یچهره دیدن اب رادمان
 تا و کردمی درک را او خوب مرد این. نشست لبانش روی بر لبخندی رها. کاشت اشگونه روی ایـوسه بـ و رفت

 .گذاشتنمی فراتر را پایش داد،نمی اجازه او
 .بگیر هم دوش یه تخت؛ روی تمگذاش آماده رو هاتلباس -
 .خانومم کن امر شما -

 .نشست او انتظار در مبل روی و زد لبخندی رها
 انداخت؛ رنگ قرمز کروات همراه به مشکی شلوار و کت به نگاهی و انداخت گردنش دور را کوچک حوله رادمان

 .بود کرده ست او کراوات با را رنگش قرمز بلند پاشنه کفش و رژ رها
 .بود نظیربی انتخابش که الحق. کرد تن به را او انتخابی شلوار و کت و زد یلبخند

 :گفت زیبایش یملکه به رو و شد خارج در از رادمان
 بانو؟ بریم -
 .بریم -

*** 
 .کرد شل را کراواتش یگره و کشید موهایش داخل دستی کالفه سیاوش

 .است کرده گم را چیزی کردمی احساس دم هر
 .شد مرور ذهنش در خاطرات که انداخت یگارشس به نگاهی
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*** 
 او که گرفت سیاوش جلوی را جعبه. برداشت داخلش از سیگاری تک و کشید بیرون را سیگارش یجعبه عصبی رها
 .برداشت دانه یک هم
 .گرفت را جلویش سیاوش که بیاورد بیرون را فندکش خواست رها
 .کنیم ترک ولی بکشیم، بیا -

 :گفت و کرد اهیکوت یخنده رها
 چطوری؟ وقت اون -

 :گفت و زد نازش از پر لحن به لبخندی سیاوش
 .بکش بزنی، آتیشش کهاین بدون -

 .شد لبانش یغنچه آن محو سیاوش و گذاشت لبانش کنج را سیگار رها
 !نمیده حال جوریاین سیاوش -

 :گفت و کرد اخمی سیاوش
 .کنهمی اغوند رو پوستت سیگار این. بچه بکش جوریهمین -

 .گرفت خاموشش سیگار از عمیقی پک و زد لبخندی رها
*** 

 بکشد؛ سیگار گونه این بود گفته رهایش به. زد آن به محکمی پک کند، روشن را سیگارش کهآن بدون سیاوش
 .کردمی خراب را نازنینش پوست سیگار

 .کرد بپرتا زمین روی به را میز روی وسایل و شد بلند جایش از عصبانیت با
 .نداشت طاقت دیگر گرفت؛ را وکیلش یشماره و برداشت زمین روی از را اشگوشی

 جان؟ سیاوش جانم -
 .کن جور برام استانبول برای بلیت یه االن همین -
 !االن؟ -
 .االن همین آره -

 :گفت و کرد پوفی رئیسش، جدید اخالق از خسته شجاعی
 .میدم بهت رو خبرش -
 .باشه -

 . کردمی جور و جمع را وسایلش باید رفت؛ خانه سمت به و برداشت میز روی از را سوئیچش
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*** 
 و گذاشت او کمر پشت را دستش رادمان. کردند حساب را کرایه و شدند پیاده تاکسی از مهمانی، محل به رسیدن با
 .رفتند عمارت سمت به

 :گفت و انداخت حیاط یگوشه تاب به نگاهی ذوق با رها
 !تابم عاشق من ان،رادم وای -

 :گفت و آورد او گوش کنار را سرش رادمان
 .توام عاشق هم من -

 خودش؟ خالی قلب و او احساسات ابراز با کردمی چه گزید؛ را لبش و انداخت پایین را سرش رها
 پیست در زیادی یعده. کرد اخمی داشتند، حضور که زیادی نسبت جمعیت دیدن با رها عمارت، به شدنشان وارد با

 .بودند مجاز غیر و مجاز هاینوشیدنی نوشیدن مشغول بار، در هم ایعده و رقصیدندمی
 :گفت انگلیسی به و انداخت رها به نگاهی. کشید آغـ. و.ش در را رادمان مردانه و آمد سمتشان به ایلیاس

 درسته؟ باشید؛ رادمان همسر باید شما -
 :گفت رها
 .بله -

 :گفت و کرد رازد او سمت به را دستش ایلیاس
 .خوشبختم -

 :گفت و داد دست او با میلبی رها
 .همچنین -

 :گفت و کرد ایاشاره داشت، قرار سالن انتهای در که رنگی طالیی هایمبل به ایلیاس
 .میاد دیگه یدقیقه چند تا هم سوگند بنشینید؛ جااون بفرمایید -

 :گفت ایلیاس به رو رادمان
 .ممنون -

 :گفت و نشست کنارش هم در هاییاخم با رادمان. انداخت دیگری روی بر را راستش پای و ستنش مبل روی رها
 .گیریمی گرم دیگران با نمیاد خوشم من -

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با رها
 گیرم؟می گرم -
 بدی؟ دست اون با تو داره دلیلی چه آره، -
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 !رادمان -
 ...باید و کنیمی زندگی من با داری االن ولی بودی؛ چی قبال ندارم کاری اصال من رها-
 .سالم-

 بلوند موهای. شد مقابلش دختر به خیره و برگشت عقب به سوگند صدای شنیدن با داد؛ قورت را گلویش بغض رها
 .کردندمی جلوه اول نگاه در رنگش قرمز بلند پیراهن و فرش

 .شدند بلند جایشان از دو هر
 :گفت سوگند به رو رادمان

 .مسال -
 خوبی؟ جان، رادمان سالم -

 :گفت و نشاند ابروانش میان اخمی دختر آن نزدیکی از رادمان
 خوبید؟ شما متشکرم؛ -

 :گفت و دوخت رویشروبه یساده دختر به را نگاهش سوگند
 کنی؟نمی معرفی ممنون، -

 :گفت و گذاشت رها پشت را دستش رادمان
 .همسرم جان رها -

 :گفت و کرد دراز وا سمت به را دستش سوگند
 .بختمخوش -

 :گفت و انداخت رنگش ایقهوه درشت چشمان و کرده عمل بینی به نگاهی نیم رها
 .همچنین -
 بنشینم؟ کنارتون تونممی -

 :گفت رها که انداخت رها به نگاهی نیم رادمان
 .بفرمایید حتما، -

 :گفت رادمان به رو و زد شگوش پشت را موهایش از ایتکه ناز با و نشست هاآن کنار سوگند
 کردید؟ ازدواج وقته چند -

 .است اطراف پی حواسش گویی که داد نشان جوری را خودش و کرد سکوت رادمان
 :داد را سوگند جواب رها
 .ستهفته دو -
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 .بشید بختخوش شاهللان -
 .متشکرم -

 :گفت سوگند دست از او دادن نجات برای و برگشت رها سمت به رادمان
 خانمم؟ برقصیم یمبر -

 :گفت و شد بلند جایش از کند، فکر پیششان لحظه چند دعوای به کهآن بدون او، پیشنهاد از خوشحال رها
 .عزیزم بریم -

 رقصش یصحنه و گذاشت او یشانه روی را دستش. رفتند پیست سمت به هم با و گرفت را رها دست رادمان
 قلبش به باید چگونه کند؟ فراموش را او خاطرات تا کردمی باید هچ شد؛ نمایان چشمانش جلوی در سیاوش همراه

 است؟ همسرش دیگری مرد فهماندمی
 که افتاد مردی و زن به نگاهش برگشت؛ عقب به. شد دیگری سمت به او نگاه متوجه که انداخت رادمان به نگاهی

 شده رهایش محو و داشت غم صورتش انداخت؛ رادمان یچهره به نگاهی رها. ندبـ.وسـ.یـ.دمی را یکدیگر عاشقانه
 .بود
 دلش. باشد او پیش همسرش ذهن و فکر تمام همگان مانند خواستمی دلش. خواستمی را همسرش دلش هم او

 .دهد انتقال او به را عشقش تمام و وسدب*ب را همسرش استرسبی خواستمی
 :گفت لرزانی صدای با و آورد پایین را سرش رادمان

 ؟وسمت*بب ذاریمی -
 خاطر به او! وسد*بب را او بود نداده اجازه همسرش به حتی او. کشید خجالت او از و انداخت پایین را سرش رها

 بود؟ چه مگر رادمان ـناه گـ بود؛ داده آزار را شوهرش خودش، هایخودخواهی
 .زد لبانش روی به مهری و آورد باال را سرش رها

 انجام روی از اشتجربه اولین نبود؛ داشت دوستش که کسی با اشتجربه اولین نبود؛ عشق با اشتجربه اولین
 !بود دلسوزی روی از اشتجربه اولین بود؛ وظیفه
 چیز هیچ با نبود حاضر را خوبش حال. کشید آغـ. و.ش در را او احساسش تمام با و انداخت او به نگاهی رادمان
 .کردمی را دختر این هوای دلش بود هاماه. کند عوض

 کنار و زد اشدُردانه سر روی بر ایـوسه بـ رادمان. گذاشت او یشانه روی را سرش و گزید را لبش خجالت از رها
 :گفت او گوش

 !رها دارم دوستت خیلی -
 !بسابند؟ قند دلش در زمان این در نباید مگر! نشد؟ گلگون هایشگونه چرا! نشد؟ داغ دخترک تن چرا
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 که خواستمی سندی دلش. چکید اشگونه روی بر چشمانش از اشکی قطره. برد فرو او گردن در بیشتر را سرش
 .کند تضمین روز یک و ابد مدت به را اشزندگی آرامش
 مزه را آن ناز با و بود دستش در گیالسی سوگند. برگشتند میز سمت به هم همراه و آورد کمرش به فشاری رادمان

 .کردمی مزه
 :گفت و آورد او گوش کنار شیطنت با را سرش رادمان. زد سوگند به تاهیکو لبخند و نشست اشصندلی روی رها
 .آلبالو هم شاید یا! بود فرنگی توت طعم کنم فکر میگم -

 .نشستمی دلش به او هایشیطنت گاهی. نشست لبش کنج لبخندی و انداخت پایین را سرش رها
 !نیستیم بلد هم رو هاطعم نداشتیم تجربه قدراین -
 !نداشتی؟ تجربه مطمئنی -

 :گفت و گرفت ریزی گاز را دستش پشت شیطنت با رادمان
 !زشته خانم نگو -

 :گفت بود شده کالفه هاآن آرام هایصحبت از که سوگند
 چیه؟ تحصیلیتون مدرک جان رها -

 :گفت و انداخت پایین را سرش خجالت با رها
 .دیپلم فوق -

 :فتگ و داد باال را لبش پوزخند حالت به سوگند
 واقعا؟ -

 :گفت سوگند حرف جواب در رادمان
 رو تحصیل یاجازه شرکت کارهای و کردند تاسیس رو شرکتی بوده، سالشون دو و بیست که زمانی از من خانم -

 .نداده بهشون
 جا؟ این اومدید چرا پس -
 چی؟ شما داریم؛ دوست رو داره جا این که آرامشی -
 .اومدم آزادی خاطر به من -
 .رفتند شام میز سمت به هم همراه و گرفت را رها دست رادمان. ندادند ادامه دیگر شام میز اییبرپ با

*** 
 او به نگاهی رادمان. کشید دراز تخت روی و کرد پرتاب ایگوشه به را بلندش پاشنه هایکفش مهمانی، از خسته

 .ریخت هم به را موهایش و زد کوتاهی لبخند. انداخت
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 :گفت و کرد غنچه اشهمیشگی عادت به را هایشلب رها
 .دیگه نکن -

 :گفت خود کردن کنترل برای و انداخت او به عمیقی نگاه رادمان
 .بگیرم دوش برم من -

 .برگرداند اول حالت به را هاآن و کشید موهایش داخل دستی رها
 .باشه -

 .شد اتاق سرویس وارد و برداشت را اشحوله رادمان
 .گذاشت تخت روی را کتش و شد بلند جایش از رها

 صدای و افتاد رنگی هایخواب لباس به نگاهش. کشید بیرون شلواری و بلوز و کرد باز را هایشلباس کشوی
 .پیچید گوشش در رادمان

 .رها دارم دوستت خیلی -
 بود شده کار زیبایی تور کمرش دور که رنگی سیاه خواب لباس کشید؛ بیرون را آن و برد لباسی سمت به را دستش

 .بود خواهد گیرنفس تنش در بود مطمئن و
 همان که کرد تمدید را آن و برداشت را قرمزش رژ. انداخت آینه درون خود به نگاهی کرد عوض آن با را لباسش

 .شد خارج حمام از رادمان زمان
 ...رها میگم -
 !بود؟ مگر هم او از زیباتر شد؛ رهایش محو و برد یاد از را کالمش او تن لباس و چهره دیدن با
 !رها-

 باورش. گرفت دستش در را اشچانه و آمد سمتش به رادمان. داد تکیه آرایشش میز به و انداخت پایین را سرش
 !است آماده او سراغ به خودش رها حال شدنمی

 !رها -
 :گفت بغض همراه و داد جا او آغـ. و.ش در را خودش رها
 آرامش ازت فقط حاال و کشیدم سختی خیلی من. نشو بقیه مثل رامب دیگه تو. نکن ترکم وقت هیچ رادمان -

 .آروم زندگی یه و خواممی
 :گفت و گرفت شآغـ. و.ش در را او قدرت تمام با رادمان

 !کرد؟ زندگی میشه تو بدون مگه! منی نفس تو. میدم قول بهت رها؛ کنمنمی ترکت وقت هیچ من -
 .داد زینت را رتشصو زیبایی لبخند و انداخت او به نگاهی رها
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*** 
 بود پریده حسابی رنگش. انداخت آینه درون خود، به نگاهی و کرد باز را چشمانش آمدمی سالن از که سروصدایی با
 .بود خورده گره هم در موهایش و
. رفت اتاق داخل سرویس سمت به و کشید سرش به دستی. شد خفیفش یسرگیجه متوجه که شد بلند جایش از

 .کرد مرتب را موهایش و زد صورتش و دست به آبی
 رادمان به نگاهش که شد آشپزخانه وارد متعجب. انداخت باال را ابرویش تای یک و انداخت خالی سالن به نگاهی

 .افتاد
 :گفت و آمد سمتش به سریع او دیدن با بود؛ نیرو کردن درست حال در و بود کرده تن به بانمکی پیشبند رادمان

 عزیزم؟ خوبی خودم، الویخواب خانم سالم -
 کنی؟می کارچی خوبم؛ ممنون بخیر، صبح -

 :گفت و کرد مختلف مرباهای و نان انواع از بود شده پر رویش که میزی به اشاره رادمان
 .کردممی درست صبحونه پرنسسم برای داشتم -
 .نکنه درد شما دست -
 !ندارم تربیش که ملکه دونه یه -

 :گفت انرادم که زد لبخندی رها
 .دارم برات سورپرایز یه راستی -
 چی؟ -

 .گرفت رها سمت به و برداشت را اشگوشی رادمان
 :گفت و انداخت نگاهی بود، شده زیباتر رنگ سفید عروس لباس آن در که شیوا به خوشحالی با رها
 فرستاد؟ رو هاعکس کی جونم، ای -
 .صبح امروز -
 ولی داشت، هابرنامه شیوا عروسی برای کودکی از. نشست گلویش میان بغض و انداخت هاعکس به نگاهی دقت با

 ...حال
 : گفت بغض با رها
 .خوبیه آدم شروین بشن؛ خوشبخت شاهللان -
 ...آر-
 .انداختند هم به نگاهی متعجب دو هر در، زنگ صدای با
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 : گفت و کرد رها به نگاهی رادمان
 .کیه ببینم من بخور؛ رو تصبحونه بشین تو -
 .باشه -

 .گرفت خودش برای ایلقمه و نشست صندلی روی رها
 بود؟ آمده جا این به چه برای شد؛ خشک جایش در سیاوش، دیدن با و کرد باز را خانه در رادمان
 :گفت شوکه رادمان

 !سالم -
 :گفت و کرد دراز او سمت به را دستش سیاوش

 خوبی؟ سالم، -
 صدای شنیدن با. ایستاد در نزدیک ایگوشه و شد بلند جایش از متعجب رادمان، فارسی وگویگفت شنیدن با رها

 گم را پایش و دست چرا حال پس بود؟ نکرده فراموشش مگر کوبید؛ اشسینه به را خودش باشتاب قلبش سیاوش،
 بود؟ کرده

 جااین به چرا گذاشت؛ قلبش روی را دسش و ایستاد در پشت. رفت اتاقشان سمت به و کشید صورتش به دستی
 !ببرد؟ بین از را اش گرفته سامان و سر تازه زندگی تا بود آمده بود؟ آمده

 حس را رها عطر ناب بوی لحظه همین از. شد داخل تعارف بدون او و کرد دعوت داخل به را سیاوش رادمان
 مگر بود؛ شدخترک یعالقه مورد رنگ! زرشکی گذراند؛ نظر از را خانه و گذاشت هم روی را چشمانش. کردمی
 کند؟ فراموشش شدمی
 گم را پایش و دست قدراین چرا اصال پوشید؟می باید چه. انداخت هایشلباس به نگاهی و کرد باز را کمدش در رها

 بود؟ چه برای دیگر دستانش لرزش! بود؟ کرده
 :گفت خود با و انداخت آینه درون خودش به نگاهی. داد قرار خودش مقابل را رنگ مشکی بلند آستین بلوز

 !نمیاد بهم رنگش -
 کرد؟می را فکر این لحظه آن در یا و بود شده چاق زیادی. کرد تنش و کشید بیرون را رنگی قرمز بلوز

 خودش به رضایت سر از لبخندی و زد آینه جلوی چرخی. کرد تن به رنگی یاسی بلوز و کرد خارج تنش از را لباس
 .زد

 مشکی بلوز همان فکر این با! نبود؟ شده تمام رها برای او مگر! پوشید؟می او ابلمق در خوبی لباس باید چرا اصال
 .شد خارج اتاق از و کرد تنش را رنگ
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 زیادی اششکالتی مرد. آمد بند زبانش بود، شده خیره قالی هایگل به و بود انداخته پا روی پا که دیدنش با
 مرد مگر! بود؟ چه دگر کردند،می خودنمایی هایشمو الیالبه در که سپیدی موهای! بود؟ نشده شکسته

 !داشت؟ سال چند اششکالتی
 کشند؟می تصویر به را جهان نقاشی زیباترین روند،می هم در که زمانی مرد این ابروان بود گفته حال به تا

 روی از را گاهشن و بود زده زل سیاوش به که افتاد رهایی به نگاهش و شد خارج آشپزخانه از شربت همراه رادمان
 او نام کالفه! بود؟ دیگری پیش نگاهش حاال! بود؟ نشده او مال کمال و تمام دیشب دختر این مگر. داشتبرنمی او
 !رویا یک هم شاید کرد؛ بیدار مدت طوالنی خوابی از را رها و زد صدا را
 !رها -
 :گفت و برگشت عقب به ترس با
 بله؟ -

 تا خواستمی دلش. انداخت عقدش شب یاد به را او اش،بله این. انداخت شانشپری موهای و رها به نگاهی سیاوش
 که شد چه بود؛ هایششب یستاره دختر این. شود آرام کمی تنها قرارشبی دل تا کند نگاه را او تنها شب خود

 گرفت؟ باران ناگهان
 :گفت و رفت او سمت به لرزانش پاهای با رها
 !اومدین خوش خیلی سالم، -
 دانست؟نمی و بود شده شما او برای حال به تا کی از. انداخت او به نگاهی یاوشس
 خوبی؟ سالم، -
 .ممنون -

 :گفت و کرد کنارش به ایاشاره. نشست سیاوش کنار ینفره دو مبل روی و آورد سمتشان به را هاشربت رادمان
 .عزیزم بشین بیا -

 .گرفت ایج کنارش و کرد اطاعت آهنی آدم یک همانند رها
 :گفت سیاوش به رو رادمان

 جا؟ این اومدی که شد چی -
 :گفت بود نیاورده گیر ایبهانه امروز به تا که سیاوش

 .شده بهم هتل یک ساخت پیشنهاد -
 :گفت متعجب رادمان

 !هتل -
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 :گفت و انداخت دیگری روی به را پایش یک خونسردی با سیاوش
 .آره -

 رفتار خودش همانند کرد سعی و فشرد هم روی را هایشدندان کمی بود، رفتهگ لجش او خونسردی از که رادمان
 .کند

 رسیدی؟ کی -
 .رسیدم که بود وقت دیر دیشب -
 گرفتی؟ اتاق -
 .تکسیم میدون نزدیک هایهتل از یکی آره، -

 .رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند جایش از عذرخواهی یک با جمع، این از فرار برای رها
 تمرکزی هیچ. کرد شستنشان به شروع و آورد بیرون یخچال داخل از را بود کرده خریداری دیروز که را ییهامیوه

 یکاسه و بود شده تاببی هم باز قلبش. کند چه دانستنمی و بود سیاوش درگیر فکرش. نداشت کارهایش روی بر
 .لبریز چشمانش

 هم باز. شدند پرتاب زمین به لرزانش دستان میان از اما کشید؛ بیرون کابیت داخل از را خوری میوه هایبشقاب
 فراموش را او داشت که خدا به کردند؛می را بخششآرام هایقرص تمنای مظلومانه تنش هم باز بود؛ بد حالش

 .کردمی
 .بود ریخته هم به را چیز همه مرد آن ورود. انداخت شکسته ظروف به نگاهی و شد بلند جایش از ترس با رادمان

 آسیب جاییش نکند باشد؟ شده چیزیش دخترکش نکند ریخت؛ قلبش چیزی، شکستن صدای شنیدن با سیاوش
 ببیند؟
 .نکند آن از ترحساس را رادمان و باشد آرام کرد سعی

 :گفت عصبانیت همراه و رفت رها سمت به رادمان
 که هم صبحونه! میشی؟ بلند جات از من واسه که بشور میوه برو گفتم کِی من اصال! کجاست؟ حواست معلومه -

 !نخوردی چیزی
 .نشست اشگونه روی به دیگری از پس یکی هایشاشک بود، فرصتی منتظر که رها

 :گفت و شد بلند جایش از عصبی رادمان
 .کنم جمع رو اینجا تا بیرون برو -
 :گفت و کرد عوض را حرفش سریع سیاوش یادآوری با
 .رخوریناها میز پشت جا همین بشین نه،-



 

 

320 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 هنوز. شد خیره کابینت یدسته به و گذاشت میز روی را سرش. نشست صندلی روی و نیاورد زبان به چیزی رها
 .بگیرد را هاآن جلوی کردمی سعی ترسش از اما داشت؛ بغض هم

 و کرد ازب را درش. رفت سالن در واقع بالکن سمت به و شد بلند جایش از بود، شده کالفه هاآن تاخیر از که سیاوش
 مشغول خیالبی که هاییانسان از بود شده پر هاآن داخل داشت؛ وجود خیابان در که افتاد هاییکافه به نگاهش
 و بود دیده را رهایش که حال. گذاشت لبش یگوشه بزند، آتش که آن بدون را سیگارش. بودند نوشیدنی خوردن

 !بود؟ نبود؛ که خواهی زیاده. بود آرام قلبش بود، شده کالم هم او با ایکلمه چند
 سمت آن به پرده، خوردن تکان با. انداخت خالی سالن به نگاهی و آمد بیرون آشپزخانه از رادمان به توجهبی رها

 .زد کنارش کمی و رفت
 مگر بود؛ داده یاد او به را کار این خودش! بود نزده آتش را سیگارش. شد گلویش مهمان بغض قامتش، دیدن با

 !نه؟
 من این»
 تویی هیچ با

 خودت غیر
 «...نیست شدنی ما
 .جوید را هایشناخن و نشست مبل روی آید، بیرون رادمان کهآن ترس از

 .کشید راحتی نفس بود، نشسته تنها که رها دیدن با و آمد بیرون آشپزخانه از رادمان
 .رفت سالن سمت به و کرد پرتاب بیرون به بالکن از را سیگارش سیاوش

 :گفت و برداشت را خانه تلفن انرادم
  بیارن؟ پیتزا بگم -
 :گفت و انداخت باال ایشانه خیالیبی با
 .دارم کار برم؛ باید من -

 :گفت و کشید عمیقی نفس او، رفتن از خوشحال رادمان
 !دیگه بمون -
 .بزنم سر بهتون فقط بودم اومده دارم؛ کار ممنون نه -

 :گفت و شد دبلن جایش از افتاده، سری با رها
 .بمونید ما پیش رو ناهار حاال -

 کرد؟می رفتار چنین دخترکش با جرئت چه به نماند؛ پنهان سیاوش چشم از که کرد نگاه را او اخم با رادمان
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 :گفت و برداشت سالن هایمبل روی از را اشگوشی
 .فعال ممنون، دیگه نه -

 .شد همراه او با در نزدیک تا رادمان و کرد خداحافظی او با رها
 اشسینه به را خودش نشدنی وصف شتابی با هم هنوز. گذاشت قلبش روی را دستش و نشست مبل روی رها
 .کوبیدمی

 و گرفت دستش میان را مبل یدسته ترسیده. شد روروبه رادمان درهم و سرخ یچهره با که گرفت باال را سرش
 .داد قورت را دهانش آب

 :گفت و مدآ سمتش به شتاب با رادمان
 !بگیری؟ گرم باهاش ندارم خوش بودم نگفته مگه -

 :گفت و برد باال را صدایش
 نه؟ یا بودم گفته -
 !رادمان -
 :گفت بلندی صدای با و شد ترنزدیک او به
 نه؟ یا بودم گفته -
 !نکردم کاری که من... من -
 ...هاتچشم با بود مونده کم نه؟ نکردی کاری -

 که بود او به کردن عادت حال در رها تازه. گرفت دستانش میان را سرش و نشست لشمقاب مبل روی رادمان
 .بود کرده آب بر نقش را، هایشنقشه سیاوش

 کنه؟می کارچی جااین مرتیکه این اصال -
 ...راد -
 :گفت و شد بلند جایش از قبل از بیش عصبانیتی با زد، سرش به که فکری با
 هان؟ داره؟ کجا از رو جااین آدرس اون وگرنه زدی زنگ بهش تو آره هان؟ د؟بیا زدی زنگ بهش تو نکنه -

 :گفت و شد بلند جایش از شد،می زده او به که هاییتهمت از عصبی رها
 !روانی خرابه تو فکر! ها نزن داد من سر -

 .آورد فرو اشکش از پر هایگونه روی بر و کرد بلند را دستش عصبی رادمان
 .چرخیدنمی ایکلمه بیان برای زبانش و بود شده خیره چشمانش به وتمبه و مات رها
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 سرت به بالیی بیفته، بهش نگاهت دیگه بار یک علی والی به رها هان؟ کردی؟ خرابش تو یا خرابه من فکر -
 نه؟ یا فهمیدی بشی؛ پشیمون زندگیت از که میارم

 سکوت تنها دنیا هایظلم مقابل در بود هاسال .کرد سکوت تنها و دوخت او چشمان به را اشبارانی چشمان
 کردند؟می رفتار گونه این عروسشان تازه با دنیا کجای آمد؟نمی حساب به عروس تازه او مگر. کردمی

 .کرد ترک را خانه و انداخت او به آخری نگاه رادمان
 اششکسته دل کجای را دانهناجوانمر سیلی این دیگر. انداخت سالن بزرگ یآینه درون خودش به نگاهی رها
 گذاشت؟می

*** 
 و شوق با بود، کنارش در رها اگر بود مطمئن. انداخت بسازد آن در را هتلی بود قرار که زمینی به را نگاهش سیاوش

 .دادمی شرح شکل مربع زمین این برای را اشبرنامه ذوق
 سیاوش. است حساس هاآن یرابطه به زیادی رادمان بود فهمیده امروز. زد پایش جلوی یریزه سنگ به ایضربه

 مردانه پیمانی خدایش با. باشد اشخوشبختی فکر به تنها و دهد قرار قلبش کنج در را او تا بود گرفته را تصمیمش
 بزند؟ زیرش شدمی مگر کند؛ نگاه او به خواهر یک چشم به تنها صبحشان، مالقات از بعد تا بود بسته
*** 

 او به کردن نگاه توان اصال. گذاشت هم روی را چشمانش و کشید سرش روی بر را پتویش د،کلی چرخش شنیدن با
 یچشمه خودش، تنهایی از و شدمی تداعی ذهنش در بود، داده نسبت او به که جمالتی لحظه هر. نداشت را

 .جوشیدمی اشکش
 دوستش. سوختمی او حال به دلش اما ؛نبود پشیمان کارش از. انداخت او به نگاهی و کرد باز را اتاق در رادمان
 .بگیرد را خودش جلوی توانستنمی شدمی چه هر و داشت

 .بود زده خواب به را خود و بسته را چشمانش رها. زد کنار صورتش روی از را رنگ سفید یمالفه و رفت سمتش به
 تا کردمی چه. کرد نگاهش و زد بود دهمان انگشتش چهار رد که محلی در دقیقا اش،گونه روی بر ایـوسه بـ رادمان

 بسپارد؟ فراموشی به را سیاوش و شود عاشقش دختر این
 .کرد باز را چشمانش و نشست ابروانش میان اخمی اش،گونه شدن داغ از رها

 .نشست لبانش بر لبخندی و شد خیره او به رادمان
 .عزیزم سالم -

 بود؟ شده یمانپش حال و بود زده را هایشحرف زد؛ پوزخندی رها
 :گفت و نشست کنارش در رادمان. برگرداند را رویش بدهد، او به جوابی که این بدون
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 !گیری؟می رو ازم چرا نداری؛ رو کسی من جز به که تو عزیزم -
 !ود؟ب دلجویی نوعی! شود؟ یادآور را اشتنهایی بود الزم آیا چکید؛ چشمانش از اشکی قطره

 .بود شده طاق طاقتش دیگر کرد؛ نگاهش عصبانیت با و تبرداش بالشش روی از را سرش
 کارمند یه فقط تو رفته یادت نکنه! بکنی؟ تونیمی بخوای غلطی هر کردی فکر ندارم، رو کسی که حاال چیه؟ -

 !کوبی؟می رو من که رسیدی جایی به حاال بودی، ساده
 .است کرده چه رادمان یدانهمر غیرت با ندانست و آورد زبان به هم سر پشت را هایشحرف رها

 :گفت عصبانی رادمان
 دختر یه میاد کی آخه! نازی؟می ثروتت ذره یه همون به! هستی؟ کی کردی فکر تو. بریم باهم شو پیاده! کجا؟ -

 !بدبخت؟ بگیره رو خانوادهبی
 :گفت و گرفت دستانش میان را اشکرده داغ سر رها
 !شو خفه شو؛ خفه -

 بشکند؟ را او گونه این داشت، عاشقی ادعای که مردی کردمی را فکرش کسی چه
 .کرد ترک را اتاق هایش،اشک سیل به توجهبی و برداشت او کنار از بالشی رادمان

 دانینمی»
 دارد دردی چه

 …وقتی

 …حالم
 «!گنجدنمی هم هاواژه در

*** 
 به هاآن با تعطیل، روز این در استخومی دلش. گشت رادمان یشماره دنبال به و برداشت را اشگوشی سیاوش
 .کند عوض را حالش کمی و برود گردش

 دوست یک دخترکش برای تنها که بود این تصمیمش. بیاید کنار خودش با بود توانسته حدی تا روز چند این در
 .تمام و باشد

 .گذاشت گوشش کنار را موبایلش و کرد لمس را رادمان یشماره
 و کرد خارج رنگش ایسرمه شلوار جیب داخل از را تلفنش رفت،می خانه سمت به نان ههمرا که طورهمان رادمان
 :داد جواب اشصفحه به نگاه بدون

 بله؟ -
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 چطوری؟ سالم -
 :گفت و کرد اخمی سیاوش، صدای شنیدن با
 .ممنون سالم، -

 :گفت و کشید موهایش میان دستی سیاوش
 .بریم ریو یه تعطیله روز که امروز زدم زنگ راستش -
 مثال؟ -
 .بگذره خوش بهمون کنممی فکر! قشنگه خیلی استانبول پرنس یجزیره -

 این با شاید و بود نبرده بیرون را رها بود وقت خیلی. کرد باز کلید با را در و داد تکیه اششانه به را گوشی رادمان
 .شدمی بهتر حالش کمی تفریح،

 .لتدنبا میایم دیگه ساعت یک ما پس باشه، -
 .منتظرم -

 را او شده، که طور هر خواستمی و ندارد خوبی حال رها دانستمی. کشید عمیقی نفس و کرد قطع را تلفن سیاوش
 .کند بهتر

 .کشید آهی و نشست ابروانش میان اخمی اش،همیشگی سکوت شنیدن با خانه، به شدن وارد با رادمان
 !؟بودند ساخته خود برای که بود زندگی چه دگر این
 .رفت اتاق سمت به و گذاشت ناهارخوری میز روی را نان
 رنگش عسلی موهای میان در که مشکی هایریشه و روحبی یچهره به آینه، درون و بود نشسته تخت روی رها

 .کردمی نگاه کردند،می خودنمایی
 لبان بر ایـوسه ـب و نشست تخت روی کنارش. دهد نشان شاد را خودش کرد سعی و کرد پوفی کالفه رادمان

 .زد رنگشبی
 .داشت را اشخانواده مرگ زمان هوای و حال روز چند این. کرد نگاهش تنها و کشید عقب را خودش رها
 .خریدم تازه نون خانومم برای رفتم بیا، پاشو -

 :گفت و برگرداند را صورتش
 .ندارم میل -

 :گفت و گرفت را دستش رادمان
 .دارم برات هم سورپرایز یه امروز تازه! رها دیگه شو بلند -
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 بود نکرده دریافت رادمان طرف از عذرخواهی هیچ هم هنوز. رفت آشپزخانه به همراهش و شد بلند جایش از زور به
 .بود شکسته شدت به دلش و

 .گذاشت مقابلش و کشید بیرون یخچال داخل از را مربا و پنیر رادمان
 .زد زنگ سیاوش امروز -

 .شد خیره رنگ سفید دیوار به تنها کند، ایجاد رفتارش در ییریتغ کهاین بدون
 اومدیم وقتی از نه؟ خوبیه؛ یایده باشیم؛ جااون هم ناهار و بزنیم پرنس یجزیره به سر یه بریم امروز که گفتش -

 .نرفتیم جا هیچ حاال تا استانبول،
 کرده زندانی خانه در را دخترک این است ماه یک که دانستمی هم خودش انداخت؛ چشمانش به نگاهی رها

 !است؟
 .باشیم جااون دیگه ساعت یک باید که بخور رو تصبحونه -

 .گذاشت دهانش درون و گرفت خودش برای ایلقمه حس،بی رها
*** 

 پشت را موهایش. کرد تن به اشلی شلوار همراه را رنگش مشکی بلوز و انداخت هایشلباس کمد به نگاهی
 .شد خارج اتاق زا و زد گوشش
 :گفت و نشاند ابروانش میان اخمی او، وضع و سر دیدن با رادمان

 !دیگه؟ وضعشه چه این -
 میدی؟ گیر قدراین چرا! دیگه کن ولم رادمان -

 و کرد باز را کمدش در. برد اتاق سمت به و گرفت را دستش. نیاورد زبان بر چیزی و باشد خونسرد کرد سعی رادمان
 لباس روی و کرد خارج کمد از هم را اشمشکی شلواری جوراب و داد دستش به را رنگی گلبهی بلند آستین پیرهن

 .گذاشت
 .شدی عزادارها مثل چیه این بپوش؛ رو هااین-

 در بود، کرده ازدواج او با که زمانی از! بود عزادار بود، کرده ازدواج او با که زمانی از. کرد چشمانش به نگاهی رها
 .زدمی آتش و آب به را خودش آزادی، برای راهی یافتن برای و بود کرده گیر محبس این

 :گفت و کرد آرایش میز روی بر شده چیده آرایش لوازم به ایاشاره رادمان
 .کنی استفاده نره یادت هم هااون از -

 که بود آن از ترتهخس کرد؛ دستش درون لباس به نگاهی. شد خارج اتاق از رادمان و انداخت پایین را سرش رها
 .کند مخالفت بخواهد
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 .ایستاد آینه مقابل در و کرد تن به نداشت، هاآن به ایعالقه هیچ که را او انتخابی هایلباس
 .کشید لبانش روی محکم و برداشت شده چیده رژهای بین از را رنگش قرمز لب رژ
 گیرد،می دلت وقتی»

 ایستی،می آیینه جلوی
 رژلب،
 عطر، کمی

 و
 خودت؛ به زنیمی نیشخند میک
 دوزی؛می نقاب برایشان که هاییدلتنگی به

 پوشی؛می را اترنگی لباس
 بندیمی را موهایت

 و
 !آویزیمی هایتبغض به مروارید دانه چند

 آخر، در و
 شویمی زیبا آنقدر

 کندنمی شک هیچکس که
 «!دنیایی دختر ترینخسته
 بـ بود، شده زیبا ایفرشته همانند که رها دیدن با رادمان. شد خارج اتاق زا و کرد پا به را رنگش مشکی هایکفش
 :گفت و زد اشپیشانی بر ایـوسه

 .دارم دوستت خیلی -
 همانند برایش را زندگی و داشت دوستش! داد؟می آزارش و داشت دوستش کرد؛ خانه رها گلوی میان بغضی

 !بود؟ ساخته جهنمی
 .شد خارج خانه از رها همراه و برداشت میز روی از بود، کرده خریداری تازگی به که را ماشینی سوییچ رادمان
*** 

 .برد فرو اشمشکی شلوار جیب در را اشگوشی و کرد صاف را رنگش طوسی پیراهن ییقه ها،آن دیدن با سیاوش
 و هاکافه به و گفت لبی زیر سالم برگردد، عقب به کهآن بدون رها. گرفت جای صندلی روی بر و گشود را عقب در

 .شد خیره رنگارنگ هایمغازه
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 :گفت و برگشت سیاوش سمت به رادمان
 خوبی؟ سالم، -
 .خوبید شما ممنون، -

 :گفت و انداخت رها به نگاهی رادمان
 .نیستیم بد هم ما -

 خود به گونه این که است خوب حالش قطعا کرد فکر خود با و شد خیره رها آرایش در غرق صورت به سیاوش
 !دخترکش؟ دل از دانستمی چه ولی رسیده،
 گرفته ضرب زمین روی بر کفشش با و بود پایین سرش رها. شدند پیاده هابچه و داشت نگه اسکله کنار در رادمان

 . بود
 به نگاهی و رفت سمت آن به فروخت،می حصیری هایکاله و بود ایستاده ایگوشه در که مردی دیدن با سیاوش

 . کرد حساب را پولش و برداشت را بود شده داده زینت رنگ زرشکی نواری با دورش که کالهی. انداخت هاکاله
 سرش روی را کاله و ایستاد پشتش سیاوش. بود خودش در رها و بود پارک برای جایی دنبال به هنوز رادمان

 .شد روروبه سیاوش زیبای لبخند با که برگشت عقب به ترسیده رها. گذاشت
 روزی و داشت عالقه هاکاله گونه این به کودکی از. انداخت آن به دقیقی نگاهی و برداشت سرش روی از را هکال
 صورتش روی به لبخندی و انداخت رنگش زرشکی نوار به نگاهی. برود ساحل لب به هاکاله این بدون که نبود

 دگر باری چه؟ است خریده او برای را کاله این سیاوش بفهمد رادمان اگر شد؛ محو نکشیده ایثانیه به که نشست
 زد؟ خواهد سیلی صورتش بر

 :گفت ترس با و داد سیاوش دست به را کاله سرعت با رها
 .بده پسش لطفا خوام؛نمی رو این من نه، نه -

 :گفت و انداخت باال ابرویی سیاوش
 !چیه؟ منظورت -

 .ببیند را هاآن رادمان مبادا تا برگشت عقب به رها
 .نیومده رادمان تا بده پسش برو کنممی واهشخ -

 داشت، قرار کنارشان که ایزباله سطل درون را کاله و دوخت چشم صدایش درون بغض و او به تعجب با سیاوش
 !داشت؟ بیم چیزی چه از دخترک این! بود؟ گفته او به چنین این چرا انداخت؛

 !رها -
 .فشرد دستش درون را لباسش از ایتکه و انداخت پایین را سرش
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 بله؟ -
 :گفت و گذاشت هم روی را چشمانش سیاوش

 کنه؟نمی اذیتت رادمان هستی؟ راضی زندگیت از -
 خرد از هایش؟محلیبی یا گفتمی هایشسیلی از پرسش؟ این مقابل در گفتمی چه انداخت؛ او چشمان به نگاهی
 هایش؟گرفتن نادیده از یا گفتمی هایشکردن

 .هابچه بریم -
 کشتی سمت به هم همراه و گرفت را دستش رادمان. گرفت فاصله سیاوش از ترسیده رادمان، صدای شنیدن با رها

 .کردند حرکت
 .داد بود ایستاده کشتی مقابل که مردی دست به و خرید خودشان برای بلیت سه سیاوش

 .فتگر قرار جلویشان سیاوش و نشستند اینفره دو صندلی روی بر رادمان و رها
 دریا صدای. بود کشیده خود آغـ. و.ش در را او امکان حد تا و بود کرده حلقه رها کمر دور به را دستش رادمان

 . بود شده آسوده مشکلی هر از فکرش کرد؛می تزریق وجودش به را آرامشی
 :گفت و برگشت رادمان سمت به رها کشتی، حرکت با
 بدی؟ بهم آب لیوان یه میشه -
 .عزیزم آره -

 کشتی دیگر قسمت به و کشید عمیقی نفس. چرخاند سیاوش و رها میان را نگاهش و شد بلند جایش از مانراد
 .رفت
 .دوخت چشم بخشش آرامش رنگ به و برگردانند دریا سمت به را صورتش رها

 رگینفس نقاشی از و کشید بیرون شلوارش جیب داخل از را اشگوشی. انداخت زیبایش رخ نیم به نگاهی سیاوش
 .گرفت عکسی مقابلش

 .نشست ابروانش میان اخمی و برگشت عقب به چیکی صدای شنیدن با رها
 :گفت عمیقی لبخند با و کرد نگاه داشت، همستر یک به زیادی شباهتی که او درهم یچهره به سیاوش

 !گذشت ازش شدنمی بود؛ قشنگی نقاشی -
 :کرد کرارت لب زیر را شعری و شد خیره دریا به هم باز خیالبی
 عشق نام به بارون بزن-

 تنگه دلش دریا ببین
 ابره پاره چشماش تو
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 درده پر امواج الالیی صداش
 دل نام به بارون بخون
 خونه دلش ماهی ببین
 ویرونه چه دریاش ببین
 زندونه عطر هاشنفس
 بغض نام به بارون بخون

 ...من اشک سیل نام به
 در رقـــص به را هاآن باد که موهایش به نگاهی. بود درد و بغض از پر دخترک شعر کشید؛ عمیقی نفس سیاوش

 .کرد تکرار هم باز را سوالش و کرد بود، آورده
 هستی؟ راضی زندگیت از-

 ظاهرم آرامش بگوید خواستمی دلش. بیاورد زبان بر دروغی است، مقابلش که حال توانستنمی کرد؛ نگاهش رها
 .هستم هاحرف این از ترآشفته روزها این نکند؛ گمراهت
 :گفت و کرد دریا معطوف را نگاهش

 گفتی شده؛ بدتر چیز همه ولی بسازم، خودم برای خوب زندگی یه گفتی نشدم؛ ولی میشم، خوشبخت گفتی تو نه،-
 نم اما خوبیه، پسره رادمان گفتی ندارم؛ رو چیز هیچ لیاقت که کنهمی ثابت بهم داره دنیا ولی بیشتره، خیلی لیاقتم
 !ندیدم خوبی
 : داد ادامه و چکید چشمش از اشکی قطره

 !بودی؟ نبودی؛ گو دروغ قدراین که تو -
 .کرد پاک اشاشاره انگشت با را اشکش قطره و داد فرو را بغضش

 !خیلی سیاوش؛ کرده بد باهام خیلی دنیا -
 .دوخت دریا به را نگاهش و برگشت اول حالت به رادمان شدن نزدیک با

 :گفت و داد دستش به آب حاوی لیوانی رادمان
 .خانومم بفرمایید -

 .کرد لب زیر تشکری و گرفت او دست از را لیوان
 قول مگر بغض؛ و بود درد از مملو اشکلمه هر که هاییحرف دخترک؛ هایحرف از بود شده خون دلش سیاوش

! بخورند؟ غبطه آن به همه که بسازد یشبرا ایزندگی نبود قرار مگر! بود؟ نگرفته رادمان از را کردنش خوشبخت
 !نبیند؟ دختر این چشمان بر اشک دگر نبود قرار مگر
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 کشتی دیگر سمت به و شد بلند جایش از عذرخواهی با. بود شده حبس اشخورده زخم یسینه عمق در نفسش
 .رفت
 ! بود برده یاد از را او و بود وغشل سرش هم شاید دید؟می را او خدایش. شد آسمان به خیره و کرد نگاهش درد با رها

 قولش و کند مردانگی او که است بوده عهدش پای به دنیا مگر. زد آتشش و گذاشت لبش کنج را سیگارش سیاوش
 .بود سیگارش با همراه دردهایش کردن دود راهش تنها و داشت درد! نبرد؟ یاد از رها با را

 را خرابش حال و شدنمی دور چشمانش جلوی از ایثانیه اره یچهره. گذاشت هم روی را چشمانش و کشید آهی
 .کردمی ترخراب

 .تلخش زندگی از بگیرد پس را اششده سلب آرامش کرد سعی و گذاشت رادمان یشانه روی را سرش رها
 .گرفت دستانش در را رها دست و شد بلند جایش از رادمان جزیره، در کشتی ایستادن با

 .کرد ترک را کشتی هاآن از جلوتر و شد بلند جایش از سیاوش
 .انداخت اطرافش به نگاهی و زد گوشش پشت را موهایش از ایتکه رها

 :گفت و انداخت هاآن به نگاهی سیاوش
 .بخوریم ناهار بریم بعد و بزنیم اطراف این دوری یه میگم من -

 :گفت رادمان
 .بریم موافقم؛ هم من -
 .افتاد حصیری هایکاله به نگاهش که گذاشت رها کمر پشت را دستش بعد و
 !داری دوست که هاکاله این از رها -

 .دانستمی را او عالیق از کمی تعداد حداقل که خوب چه دوخت؛ هاکاله به را نگاهش و زد لبخندی رها
 .برد سمت آن به و کشید را رها دست رادمان

 .نکند اهنگ هاآن به کرد سعی و کرد مشت جیبش درون را دستش سیاوش
 گذاشت سرش روی را آن بخواهد، را رها نظر که آن بدون و برداشت را بود زردرنگی نوار دورش که کالهی رادمان

 :گفت و
 !شدی خوشگل چه عزیزم جونم، ای -

 برای سیاوش که کالهی آن او برداشت؛ سرش روی از را کاله و انداخت سیاوش عصبی یچهره به نگاهی نیم رها
 .نبود خودش دست که قسم اشآسمانی کتاب به دلش؟ با کردمی چه داشت؛ دوست بیشتر را بود ردهک خریداری او
 .ندارم دوست من رادمان نه -
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 دلش. کرد حساب را آن پول دیگری حرف بدون و گذاشت او سر روی را کاله و زد صدا را نامش عصبی رادمان
 .کند مخالفت او با سیاوش جلوی خواستنمی

 :گفت و کرد ایاشاره فروشی ستنیب به سیاوش
 خوری؟می چی تو رادمان بستنی؛ واسه زده لک دلم که من-
 .بگیر وانیلی من برای -
 .باشه-

 :گفت و کرد رها به نگاهی رادمان
 ...هم رها واسه -

 :پرید حرفش میان سیاوش
 .دونممی -

 :گفت و رفت فرو هم در صورتش رها. فشرد کمی دستش در را رها دست و کشید هم روی را هایشدندان رادمان
 !رادمان -

 :گفت و برگشت سمتش به رادمان
 از خودم از غیر کسی خوادنمی دلم من باشم؛ شریک کسی با رو زنم خوادنمی دلم من! کنی؟نمی درکم چرا -

 !دیگه کس پیش حواست و باشه من پیش جسمت خوادنمی دلم من بدونه؛ زنم خصوصیات
 .بیاورد زبان بر توانستنمی حرفی او، به دادمی حق نشست؛ گلویش میان در بغضی و انداخت نپایی را سرش رها

 افتاده آن روی سوگند نام که همراهش تلفن به نگاهی و کرد ول را رها دست اش،گوشی خوردن زنگ با رادمان
 .داد قرار گوشش کنار را تلفن و گرفت فاصله رها از کمی. انداخت بود،

 خوای؟می چی دوباره -
 !بداخالق؟ قدراین چرا عزیزم، -
 .رو زندگیم هم دارم، دوست رو زنم هم. نیستم اوناش از من گفتم، بهت هم قبال من ببین -
 .دارم دوست رو تو هم من خب هانی -
 .نکن خراب رو من زندگی سوگند -

*** 
 .کردمی صحبت تلفنش با درهم ایچهره با که انداخت رادمان به نگاهی و آمد رها سمت به سیاوش
 :گفت و داد دستش به را رها بستنی

 کنه؟می صحبت کی با -
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 .دونمنمی -
 !زنه؟می حرف داره کی با دونینمی -

 :گفت و انداخت باال ایشانه رها
 !نه -
 .بفهمه رادمان نباید فقط رها؛ بزنیم حرف هم با باید -

 :گفت و زد اشبستنی به گازی رها
 .ندارم سردرد یحوصله -
 .میدم قول بهت بفهمه؛ کسی نیست قرار -

 . بود حجت برایش مرد این قول کرد؛ هایشچشم به نگاهی رها
 .باشه -

 .زد اشبستنی به گازی و گذاشت هم روی را چشمانش سیاوش
*** 

 ایهو به خواستمی امروز. زد گوشش پشت به را موهایش و انداخت رنگش ایسرمه کوتاه پالتوی به نگاهش
 .کنند صحبت هم با تا برود سیاوش هتل به رویپیاده

 آن در خانمی صدای ثانیه، چند گذشت از بعد. گرفت را رادمان یشماره و برداشت کاناپه روی از را خانه گوشیِ
 .پیچید

 بله؟ -
 .شد عصبی صدایش حالت ناخودآگاه و نشست ابروانش میان اخمی

 شما؟ -
 .کشیدمی طول ساعتی چند و داشت جلسه رادمان با ایلیاس کشید؛ راحتی نفس و تانداخ بسته در به نگاهی سوگند

 درسته؟ هستی؛ جان رها شما -
 .فشرد هم روی به را چشمانش و برد فرو پالتویش داخل را دستش عصبی

 شما؟ و بله -
 .عزیزم سوگندم -
 .آمدنمی خوشش او از هم اول روز همان از. نشد کم عصبانیتش از ایذره زن، آن نام فهمیدن با
 کنه؟می کارچی تو پیش رادمان گوشی جان سوگند -
 .نشید دلواپس وقت یک شما گفتم هم من کردن؛ فراموش رو گوشیشون و داشتن جلسه خان ایلیاس با راستش -
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 .باشد مسلط خود بر کرد سعی و کشید عمیقی نفس
 .رویپیاده میرم من بگید بهش برگشت که زمانی هست، امکانش اگر پس -
 .عزیزم باشه -
 .خداحافظ -

 .شد خارج خانه از و کرد قطع را تلفن باشد، او جواب منتظر که آن بدون
 .رفت تکسیم میدان سمت به و کرد بلند تاکسی سمت به را دستش

 :گفت ترکی به رفت؛ رسپشن سمت به و کرد پرداخت را تاکسی پول نظر، مورد هتل به رسیدن با
 .داشتم کار سام آقای با -

 :گفت و زد لبخندی مرد
 .ششم یطبقه در 404 اتاق بفرمایید. میارید تشریف بودند گفته ایشون بله -
 .ممنونم -
 از کمی تا داد مالش یکدیگر به را استرسش از کرده یخ دستان. فشرد را شش یدکمه و رفت آسانسور سمت به

 .شود کم سرمایش
 انگشت با و رفت 404 اتاق سمت به. شد پیاده آن از و کشید عمیقی نفس نظر، مورد یطبقه در آسانسور ایستادن با

 .زد در به ایضربه اش،اشاره
 :گفت و انداخت رها یپریده رنگ یچهره به نگاهی. کرد باز را در و زد لبخندی سیاوش

 .سالم -
 خوبی؟ الم... س -
 خوبه؟ حالت تو ممنون، -
 !نه -

 :گفت و کشید هم در را هایشخما او، پاسخ شنیدن با سیاوش
 .تو بیا -

 .نشست اینفره تک مبل روی و شد اتاق وارد رها
 :گفت و نشست او مقابل در. داد قهوه فنجان دو سفارش و برداشت را تلفن سیاوش

 بده؟ حالت قدراین که شده چیزی -
 :گفت و زد گوشش پشت را موهایش

 .ندارم رو جدید شر یحوصله برم؛ من که کنیم صحبت زودتر لطفا-
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 :گفت و کرد قالب هم در را دستانش سیاوش
 داری؟ رادمان با مشکلی چه -

 :گفت بغض با و کشید عمیقی نفس
 بگم؟ رو کدومش! مشکله سراسر ما زندگی -

 :گفت و کشید موهایش داخل دستی سیاوش
 .دیدی ازش چی دونمنمی من! نیست بدی پسر اصال رادمان رها، -

 .شد چکیدنش از مانع انگشتش با که شد روان چشمش یگوشه از اشکی قطره
 خوبیه، پسر داره؛ بزن دست مواقع بعضی فقط نیست، بدی پسر شکاکه؛ کمی فقط نیست، بدی پسر دونیمی آره، -

 بارم میاد در دهنش از چی هر و بندهمی رو هاشچشم گاهی فقط نیست، بدی پسر. کنهمی خردم گاهی فقط
 بیاد وقت دیر داره دوست گاهی فقط نیست بدی پسر باشم؛ داشته آرامش ذارهنمی فقط نیست بدی پسر کنه؛می

 .کنه نگران رو من و خونه
 .نداشت را هاآن با مقابله توان دیگر و چکیدمی هم پشت هایشاشک

 او به که اهچه وقت چند این در! دانستنمی و بود پر دخترکش دل قدرچه شد؛ خیره سرخش چشمان به سیاوش
 !بود نگذشته

 !رها -
 از دیگه! زیادیه؟ یخواسته مگه خوام؛می آرامش فقط من. کشمنمی دیگه خدا به. مخسته خیلی سیاوش؛ مخسته -

 .خوادنمی رو اجباری زندگی این دلم بریدم؛ دنیا
 .هستی مقاومی دختر تو ؛بساز رو زندگیت! کنار؟ کشیدی زود قدراین چرا رو؛ حرف این نگو کنممی خواهش رها -
 .برممی دیگه که رسممی جایی یه به! آدمم هم من خدا به! کنم؟ مقاومت چیز همه مقابل در باید دیگه قدرچه -
 .گذاشتی کم شاید شده؛ جوری این رادمان که بودی سرد زندگی تو هم تو شاید بساز؛ رو زندگیت رها -

 .کرد سکوت تنها و کشید باال را اشبینی
 .نوشت کاغذی روی بر را روانشناسش یشماره و رفت تلفنش سمت به اوشسی
 به و کن تعریف براش رو چیز همه هستی؛ سیاوش طرف از بگو بگیر تماس باهاش روانشناسه، یه یشماره این -

 .کن گوش میگه، که چی هر
 !نداره دووم من زندگی -
 !زنی؟می که حرفیه چه این -
 . نمیگه دروغ بهم من حس کنم؛می حسش -
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 .میدم قول بهت من میشه، درست چیز همه باش، آروم رها -
 :گفت و زد پس دستش پشت با را هایشاشک

 .نمیشه درست چیز هیچ دیگه دفعهاین نه، -
 :گفت و کشید موهایش داخل دستی سیاوش

 .کنهمی کمکت حتما بزن، حرف مشاور این با -
 .پرید جایش از تش،ساع به نگاه با و داد تکان را سرش رها

 :گفت و گرفت دستش در را کیفش
 .برم باید دیگه من... من -

 :گفت و برداشت میز روی از را شماره سیاوش
 .رفت یادت رو این -

 .چپاند کیفش درون و گرفت را شماره
 .فعال ممنونم، -
 .خداحافظ -

 راه و دانستمی دختر این دردهای تمام مسبب را خودش او. کشید عمیقی نفس سیاوش و شد خارج اتاقک از رها
 .بود نکرده پیدا را وجدانش عذاب با مقابله

 .کرد بلند تاکسی برای را دستش و کرد آویزان اششانه به را کیفش رها
*** 

 و ده در تماس ساعت که بود این همه از ترعجیب. رسید خانه یشماره به و انداخت اشگوشی به نگاهی رادمان
 .بود شده داده پاسخ تماس به حال این با ولی د؛بو دقیقه چهارده

 کند؛ برخورد دختر این با باید چگونه دانستنمی دیگر. دوخت چشم سوگند به شک با و کشید هم در را هایشاخم
 .گذاشتمی حدش از فراتر را پایش زیادی

 :گفت و کرد نگاهش غضب با
 خورد؟ زنگ من گوشی -

 :گفت و زد گوشش پشت به را لوندشب موهای تمام، خونسردی با سوگند
 .دادم رو جوابش که زد زنگ رها آره، -

 :گفت تحکم همراه و کشید هم در بیشتر را هایشاخم
 دلیل؟ چه به وقت اون -
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 :گفت و کرد خنده به شروع ناز با همراه سوگند
 !نشن؟ نگرانتون خانومتون خواستم بده -

 :گفت و داد تکان هوا در را اشاشاره انگشت
 زنم یگندیده موی تار یک که بیرون بکش من زندگی از رو پات میگم؛ هم باز ولی گفتم، بهت هم قبال ببین؛ -
 .کنمنمی عوض تو با هم رو

 رنگش طوسی چشمان در که طورهمان و شد خم طرفش به کمی ایستاد؛ میزش مقابل و شد بلند جایش از سوگند
 :گفت شد،می خیره

 .جناب دید خواهیم -
 .چرخاند دو آن بین را نگاهش ایلیاس و گرفت فاصله او میز از سوگند اتاق، در شدن باز اب

 :گفت و کرد ایلیاس به رو رادمان
 شده؟ چیزی -
 که؟ میاین گرفته؛ مهمونی هامونشریک از یکی دوازده تا شب هفت ساعت امشب -

 :گفت و زد کمرش به دستی سوگند
 ان؟رادم چیه تو نظر عالی، هم خیلی -
 .کنم صحبت رها با باید -

 :گفت ایلیاس
 .بده بهم رو خبرش پس باشه، -
 .باشه -

 تلفن شماره و گرفت دست در را اشگوشی رادمان. نشست خودش جای سر سوگند و شد خارج اتاق از ایلیاس
 .دادنمی جواب را تلفنش او و بود گذشته کوتاهی دقایق. گرفت را رها همراه
 !او سردی همه این از خسته و بود مرد هم او فشرد؛ را هاآن یریشه کمی و شیدک موهایش داخل دستی
 .کرد اعالم مهمانی برای را خود موافقت و گرفت را ایلیاس یشماره
*** 

 
 نو از رادمان با همراه را اشزندگی توانستمی او یعنی. دیگر جای حواسش و هوش و بود تلویزیون به نگاهش
 .است نبوده هم خطابی او با زندگی در که داشت ولقب هم خودش بسازد؟
 .بود داده قرار اختیارش در سیاوش که افتاد ایشماره به نگاهش و کشید عمیقی نفس
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 .داشت فرصت رادمان برگشت تا ساعتی دو انداخت، ساعت به نگاهی. گودرزی اکرم خانم داشت؛ برش میز روی از
 .گرفت را او یشماره و برداشت را خانه تلفن

 .پیچید گوشش در ایافتاده جا زن صدای ثانیه، چند گذشت با
 بله؟ -
 .سالم... س -
 .بفرمایید سالم، -
 .گیرممی تماس سام سیاوش آقای طرف از هستم؛ رها من راستش -
 جان؟ رها خوبی بله، آهان -
 هستید؟ خوب شما متشکرم؛ -
 .بودم شنیده زیاد جان سیاوش از رو شما تعریف بله، -
 .دارن لطف ایشون -
 .گوشم پا و سر من که بگو داری؛ مشکلی گفتمی سیاوش عزیزم خب -
 .کردمی تعریف او برای را مشکالتش زد،می قدم خانه در که طورهمان و شد بلند جایش از

 او برای دلش قلب صمیم از که بود ایکننده مراجعه اولین. شد فشرده قلبش دخترک مشکالت شنیدن با اکرم
 .کند کمک او به توانش تمام با خواستمی دلش و سوختمی
 تو شوهرت، با رابطه در. بسازی رو تآینده کنی سعی باید تو و گذشته هاگذشته که این اول جان، رها ببین خب -

 کردی؛ دریغ شوهرت از زندگی تو رو چیز تریناساسی تو نیاز؛ مرد و نازه زن که دونیمی نبودی؛ تقصیربی هم
 راهی هر از کنهمی سعی و نداره خونه اون توی موندن به میلی نباشه، شخونه توی احساسی هیچ که ردیم

 .مکان اون از فرار برای کنه استفاده
 جوراین. باشی داشته دوستش کن سعی و کن محبت بهش بشه؛ زندگیش پایبند که کن فراهم براش رو شرایطی

 این و برگرده گذشته به تونهمی پس کرده،می فرق خیلی اخالقیاتش زدواجا از قبل تا شوهرت کردی، تعریف تو که
 سیاوش از گفتی. کنه دلگرمش رو اون تونهمی تو کوچیکِ حرکتِ هر داره؛ نیاز تو همت و کمک به تنها کار

 سیاوش که کنی ثابت بهش و کنی جمع رو حواست سیاوش با وگوگفت زمان در کن سعی پس نمیاد، خوشش
 انجام رو گفتم که کارهایی. برگردون رو شرفته دست از اعتماد مهمه؛ برات اون فقط تنها و ستشده تموم برات
 .بگیر تماس من با روز هر و بده
 :گفت و کشید موهایش داخل دستی رها
 .ممنونتونم واقعا من چشم، باشه -
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 .میشه درست چیز همه که شاهللان عزیزم؛ نزن رو حرف این -
 .خدانگهدار و ممنون هم باز نمیشم، مزاحمتون دیگه ،شاهللان -
 .عزیزم خداحافظ -

. نداشت زیادی زمان انداخت؛ ساعت به نگاهی و کرد قطع را تلفن بود، آورده دست به که انرژی و لبخند با همراه
 .بیاورند ایشانبر دیگر ساعت یک برای غذا پرس دو تا خواست رادمان یعالقه مورد رستوران از و برداشت را تلفن

 آینه مقابل در چرخی و کرد تن به را کوتاهی یدکلته رنگ قرمز لباس. گرفت حسابی دوش و رفت حمام سمت به
 حاال که اشچهره به نگاهی. داد زینت مدادی و ریمل با را چشمانش و مالید لبانش به را رادمان اهدایی قرمز رژ. زد

 باشد، مربوط آن به که چه آن هر و امشب زد؛ لبخندی و انداخت بود، گرفته خود به لعابی و رنگ مدتی از بعد
 .اوست به متعلق

 .کرد حساب را پولش و گرفت جوان پسرک از را غذا. رفت در سمت به و کند دل آینه از خانه، در زنگ صدای با
 .داد قرار میز روی و کشید بیرون کابینت درون از را رنگ صورتی هایشمع

 .کرد روشن فندکی همراه را هاشمع و چید میز روی بر اشسلیقه تمام با را هالیوان و نگالچ قاشق، بشقاب،
 .داد زینت را صورتش زیبایی لبخند و انداخت میز به عمیقی نگاهی

 سوگند؟ یا بود زیبا او آیا. انداخت آینه درون خود به نگاهی و رفت اتاق سمت به سریع رسید ذهنش به که فکری با
 دید؟می او در زیبایی مانراد آیا

 عاشق شوهرش که داشت توقعی چه نداشت؛ زیبایی یچهره او. انداخت پایین را سرش و کشید صورتش به دستی
 است؟ داده او به را زیبا لقب رادمان حال به تا باشد؟ شیدایش و

 با که باشد شخصی خواستمی دلش. بود شده کودکان همانند روزها این! نشنیده او و است گفته هم شاید... شاید
 !نبود زیادی یخواسته که خدا به باشد؛ داشته دوستش وجود تمام

 .بود جدی قصدش بار این کرد؛می را تالشش تمام او. انداخت خود به نگاهی و زد لبخندی
 کمی و انداخت داد،می نشان را ده که دیوار روی بر ساعت به نگاهی. شد خارج اتاق از و کرد تمدید را لبش رژ

 بشکند؟ را قلبش و بیاید خانه به دیر هم امشب نکند. لرزید دلش
 .بود کرده متصل دیگریک به آرزو و امید هزاران با را اششکسته ایشیشه قلب هایخورده تازگی به او
 !باشد رادمان شاید داد؛ سوق سمت آن به را نگاهش گوشی، زنگ صدای با
 :گفت و کرد پرواز تلفن سمت به
 له؟ب -

 .بود فرهاد



 

 

339 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 خوبی؟ سالم، -
 :گفت و کشید عمیقی نفس

 خوبی؟ تو ممنون سالم، -
. بود کرده را دختر این هوای دلش بگوید؛ دروغ توانستنمی که خودش به. کشید موهایش الیالبه دستی فرهاد
 .دکرمی خفه خود در را هاآن و نشستمی گلویش در که هاییبغض هوای. اشخسته هاینگاه هوای

 خبر؟ چه خوبی؟ -
 میره؟ پیش خوب چیز همه خبر؟ چه تو سالمتی، ممنون، -
 خوبه؟ زندگیت کنه؟نمی اذیتت رادمان چی؟ جا اون آره، -

 .بود «خوبی» اسم به ایکلمه محتاج حتی او بودند؛ نگرانش همه که بود خوب چه
 :گفت اما نشست، کالمش میان بغضی ساعت، به نگاه با
 .خوبه چیز همه آره، -
 باشه؟ راحت خیالم -
 .مدیونتم خیلی فرهاد؛ کردی کمک بهم خیلی واقعا سال چند این توی پدربزرگ، آره -
 هست؟ رادمان نمیشم؛ مزاحمت دیگه. رها رو حرف این نزن -

 :گفت و شد هول کمی
 .حموم رفته... چیزه... ام -
 .فعال پس باشه، آهان -
 .خداحافظ -

 .کشید میقیع نفس و کرد قطع را گوشی
 .بود شده تبدیل ناامیدی به امیدش تمام دیگر داد؛ قرار لبش یگوشه و آورد بیرون کشو داخل از را سیگارش جعبه

 .زد آن به عمیقی پک و زد آتش را سیگار فندکی همراه
 .داد تکیه مبل به را سرش و بست را چشمانش

*** 
 توجه بدون دیگر هایشب همانند هم امشب حتما. انداخت نآ تاریک فضای به نگاهی و کرد باز را خانه در رادمان

 .است استراحت حال در آسوده خیال با و است رفته خوابرخت به او به
 .داشت تن به زیبایی لباس افتاد؛ او به نگاهش که کرد پرت مبل روی به را کتش
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 ذوق در کمی بود، شده گونه این گریه فرط از که رنگش قرمز چشمان اما بود؛ کرده آرایش زیبایی به را صورتش
 .زدمی
 بیداری؟ -

 :گفت و کرد شدند،می نزدیک خود انتهای به که هاییشمع و شده چیده میز به نگاهی رها
 مثل زندگیم شده که هم بار یک خواستممی باشیم؛ داشته هم با خوب شام یه امشب خواستممی بودم؛ منتظرت -

 بهت خواستممی بکنم؛ کارها این از تونممی هم من بدم نشون بهت شده که هم بار یک خواستممی باشه؛ بقیه
 .زیبام هم من بدم نشون خواستممی خوبه؛ حالم من بدم نشون
 .باشد داده انجام او برای رها را کارها این تمام شدنمی باورش شد؛ او محو رادمان و چکید چشمش از اشکی قطره

 !رها؟ -
 تمنایی پر و مظلوم لحن با و کشید چشمانش به دستی. شدندمی روان یکدیگر سر پشت تند و تند هایشاشک
 :گفت

 کنی؟ مبـ. غـ.ل میشه -
 :گفت و کرد پرتاب شآغـ. و.ش در را خودش رها. شد نزدیک او به قدم یک تنها متحیر چشمانی با رادمان

 .نکن من با رو کارها این ندارم؛ رو کسی تو جز به من. نذار تنهام خدا رو تو -
 :گفت و گذاشت او کمر پشت را دستش رادمان

 !رها؟ -
 :گفت و برداشت او یشانه روی از را سرش

 داری؟ دوستم هم هنوز -
 .ماندنمی تنش در جانی دیگر که یقین به نه، گفتمی اگر. کوبیدمی اشسینه به شتاب با قلبش

 .دارم دوستت خیلی رها؛ دارم دوستت -
 .بازگرداند را اشرفته دست از آرامش تا زد او لبان بر مهری لبانش، با و دوخت او به را اشاشکی چشمان رها

*** 
 .انداخت رها به نگاهی و شد بلند جایش از صورتش، به خورشید نور تابش با
 .شد بلند جایش از و زد اشپیشانی بر ایـوسه بـ. خواستنی و بود مظلوم همیشه از بیش صورتش خواب، هنگام در
. ساختشمی باید ولی زندگی؛ این از بود خسته هم او. زد صورتش و دست به آبی و رفته ویسسر سمت به

 عاشقانه و داشت دوستش هم هنوز داشت، رها با که رفتارهایی تمام با. شود جدا او از رهایش گذاشتنمی
 .پرستیدشمی
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 جمع را هاآن و داد بیرون مانند آه را نفسش. افتاد دیشب ینخورده دست میز به نگاهش و رفت آشپزخانه سمت به
 .کرد

 .گذاشت میز روی به و آورد بیرون یخچال داخل از را صبحانه لوازم
 رادمان سمت به نگاهی نیم و شد خارج اتاق از داد،می ماساژ را اشکرده پف چشمان دستانش با که طور همان رها

 .انداخت
 سالم -

 .انداخت اشژولیده یقیافه و ریخت به نگاهی و برگشت سمتش به رادمان
 .خانمم تنَشسته روی به سالم -

 !رساندمی اوج به را دلش که چیزهایی چه. زد جوانه دلش در خوشی هایشکوفه و زد لقبش به لبخندی
 .آمد در صدا به رادمان تلفن که رفت سرویس سمت به رها
 .برداشت را تلفن و کند کنترل را خودش نتوانست سوگند، نام دیدن با رها
 .عزیزم سالم -

 .جهنم را او زندگی و بود کرده سرد را شوهرش که دختری آن بود این پس نشست؛ گلویش میان بغضی
 !بود نیامده او به خوشی. چکید اشگونه روی بر اشکی قطره

 :پرسید رادمان
 عزیزم؟ کیه رها، -

 .کردمی بخرا را روزشان نباید باشد؛ سردخون کرد سعی و زد پس را هایشاشک
 :گفت و برگشت سمتش به
 .عزیزم سوگند، -

 را تکلیفش که دیشب! داشت؟نمی بر سرش از دست چرا دختر این. شد عصبی و کشید هم در را هایشاخم رادمان
 .بود کرده مشخص

 .گرفت دستش از را گوشی و رفت رها سمت به سریع
 .بفرمایید بله -
 .عزیزم سالم -

 نشنود؟ نزدیک یفاصله این از را سوگند بلند و ناز زا پر صدای رها شدمی مگر
 .کرد قفل پشت از را در و رفت سرویس سمت به سریع حالش، کردن عوض برای

 :گفت عصبی رادمان
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 .بردار من سر از دست که گفتم بهت هم دیشب سوگند -
 کجاست؟ دیروز هاینقشه ببینم زدم زنگ. ندارم باهات کاری که من هانی -

 :گفت و کشید موهایش لداخ دستی
 !بود خودت دست دیشب که هانقشه -
 .خوش روز گرفتم؛ تماس ببخشید میگی؛ راست اوا -

 !شد خراب چیز همه. کشید ریشش ته به دستی و کرد پرت کاناپه روی را اشگوشی
 :گفت و زد در به. ایستاد رها منتظر در پشت و رفت سرویس سمت به
 خوبی؟ جان رها -

 :گفت و زد صورتش به آب مشتی
 .میام االن خوبم آره -

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی رادمان
 .فعال. کردم آماده برات رو صبحانه کار؛ سر برم باید من جان رها -
 .خداحافظ -

 .شد خارج خانه از و برداشت تخت روی از را کتش رادمان
 .کشید قیعمی نفس و شد خارج سرویس از در، شدن بسته صدای شنیدن با رها

 .گرفت را اکرم یشماره و برداشت را اشگوشی
 .زدندمی گلویش به چنگ اش،ناگفته هایحرف

 !بله؟ -
 .ام... سل -
 خوبی؟ دلم، عزیز سالم -
 خوبید؟ شما ممنون -
 راهه؟ به رو چیز همه عزیزم، مرسی -
 ...راستش... خب نه -
 .باش راحت عزیز، بگو -

 .دادمی انتقال وجودش به را آرامشی او با زدن حرف کرد؛ تعریف او برای خالصه طور به را افتاده هایاتفاق رها
 :گفت آرامش با اکرم
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 کنارش از ساده کنین، حل رو مشکالت کهاین جای به شما. کنی صحبت شوهرت با کن سعی جان، رها ببین -
 .بشین دورتر هم از روز به روز میشه باعث و ترهبد خیلی این که کنینمی عبور

 .شه بدتر چیز همه ترسممی ترسم،می -
 شوهرت حرف پای شده بار یک. داره دلیلی خانم اون زنگ شاید! بدتره میرید، شما که راهی این دلم عزیز -

 کنی؟ دل و درد براش خودت شده حاال تا بشینی؟
 .نداشت پاسخی راستی به کرد؛ سکوت و انداخت پایین را سرش رها

*** 
 .زد رنگش و آب خوش خورش به همی و برداشت را چوبی قاشق

 مدت، این در. بیاید آنها یخانه به سیاوش بود قرار امشب. بود شده بهتر رادمان با اشرابطه و گذشته ایهفته یک
 سرمای از آتشینش عشق. بود شده تمام برایش سیاوش دیگر که بود شده مشکالتش و زندگی درگیر قدرآن

 .بود کرده خانه قلبش یگوشه و دبو بسته یخ سرنوشتش
 دارد؛ دوست خیلی رادمان دانستمی و بود فسنجان خورش. بچشد را آن از کمی تا برد خورش داخل به را قاشقش

 .باشد شیرین اگر مخصوصا
 .آورندمی هجوم باال سمت به اشمعده محتویات تمام کرد احساس که گذاشت دهانش به را قاشق
 .باشد آن خاطر به دادمی احتمال و بود نخورده چیزی صبح از. بست را در و ویدد روشویی سمت به سریع
 .بود ماندنی یاد به طرحی قطعا افشانش، موهای و پریده رنگش کشید؛ عمیقی نفس و زد صورتش به آب مشتی

 شلوار همراه و دکر خارج کمد از را رادمان یعالقه مورد کاربنی آبی بلوز. کرد تازه نفسی و آمد بیرون سرویس از
 .زد لبخندی و کشید لبانش روی به را رنگش قرمز رژ. بافت طرف یک به را موهایش. کرد تن به لی
 یوقفهبی هایتوجه. باشد خوشبخت تواندمی هم او بود فهمیده چه؛ یعنی دنیا خوش روی بود فهمیده اواخر این

 .کاشتمی چکشکو دل در را داشتن دوست نهال احساساتش، ابراز و رادمان
 .کرد پرواز آن سوی به زنگ، صدای شنیدن با
 .شد روروبه هردو یچهره با در، گشودن با
 .نباشید خسته سالم، -

 :داد جواب محبت با رادمان
 .نباشی خسته هم شما عزیزم، سالم -

 :گفت گرفت؛می اکرم از روز هر را رها آمار. زد هاآن یرابطه به لبخندی سیاوش
 بی؟خو سالم -
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 خوبی؟ تو ممنون، -
 :گفت رفتمی هامبل سمت به که طورهمان سیاوش

 .ممنون آره -
 رنگش، خوش لبان روی بر زدن شکوفه با را رها و زد لبخندی سیاوش، برابر در رها عادی رفتار از خوشحال رادمان

 .کرد غافلگیر
 .کرد خنده به شروع بلند صدای با او، یچهره دیدن با رادمان. شد لبانش رنگ هم ایثانیه به رها هایگونه

 .داشت دید هاآن به کامال بود، نشسته اینفره تک مبل روی بر که سیاوش
 .او خوشحالی از بود خوشحال ولی نشد؛ او سهم رها شاید
 .او آرامش برای دادمی را دنیایش ولی نشد؛ او مال رها شاید

 بود؛ نشانده رها یگونه بر بارها خیالش در که هاییـوسه بـ برای شکست دلش ها؛آن یـوسه بـ از شکست قلبش
 .نشد او مال گاههیچ که قدیمی عشق از بود شکسته قلبش

 به رنگ دفعه یک او، احساسات ابراز مقابل در هم هنوز. رفت آشپزخانه سمت به رادمان، دست از فرار برای رها
 .شدمی رنگ
 .گذاشت سینی روی بر را هاآن و ریخت رنگ صورتی هایفنجان در را عطر خوش یقهوه
 .داد قرار میز روی را سینی و نشست مبل روی بر رادمان کنار

 :گفت و کرد سیاوش به رو رادمان
 میره؟ پیش چجوری هتل کارهای -
 .کنم تمومش ماه این آخر تا کنممی فکر خوبه، -
 ایران؟ گردیبرمی بعدش -

 :گفت و ختاندا هاآن دوی هر به نگاهی سیاوش
 .گردمبرمی آره، -

 تکرار پیشش یدقیقه چند حال هم باز اما کرد، استشمام را قهوه خوش یرایحه و گرفت دستش در را فنجان رها
 .شد

 .دوید دنبالش به استرس با رادمان و کرد حرکت سرویس سمت به عجله با
 :تگف و زد در به ایضربه رادمان. بست را در و شد دستشویی داخل رها
 خوبه؟ حالت رها... رها -
 .نیست چیزیم آره، -
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 .ایستاد رها منتظر و رفت هاآن سمت به اضطراب با سیاوش
 .آمد بیرون و کرد خشک دستمال با را صورتش رها

 :گفت و گرفت را هایشدست رادمان
 خوبه؟ حالت -
 .نیست چیزیم آره، -

 :گفت که زد صدا را نامش اعتراض صورت به رادمان
 .ویروسه یه کنم فکر ام؛جوری این که هست روزی چند نیست؛ یچیز -
 نمیگی؟ من به و هستی جوری این روزه چند -

 .کرد سیاوش به کوچکی یاشاره و زد صدا را رادمان نام رها
 .برداشت مبل روی از را سوییچش و کشید را او دست خیالبی رادمان

 .دکتر میریم -
 ...من خدا به رادمان -
 .رها دکتر میریم -

 بود، نگران هم او کرد؛می سکوت باید تنها اما بود؛ نگران هم او. کردمی شاننگاه و بود ایستاده ایگوشه سیاوش
 .کردمی خراب را هاآن زندگی حرکتش هر اما

 :گفت و برگشت سیاوش سمت به رادمان
 .گردیمبرمی -

 .شدند خارج خانه از هاآن و داد تکان را سرش سیاوش
 .کرد زدن قدم به شروع هاخیابان در و شد خارج خانه از برداشت؛ مبل روی از را کتش و رفت مبل سمت به
 کنم چه تنگم دل با دانمنمی و امخسته»

 کنم چه قلبم آتش با دانمنمی و امخسته
 کنم چه هایمنفس هوای در نبودت با دانمنمی و امخسته
 کنم چه نفهمم زبان دل با دانمنمی و امخسته
 «...کندمی آرام را قرارمبی دل ملودی چه تو بی دانمنمی و امخسته
 .کرد معاینه را رها دقت با و زد چشمانش به را عینکش دکتر
 .بود زمین روی بر رادمان کفش آرام کوبش اتاق، در حاکم صدای تنها
 :گفت و نشست میزش پشت دکتر
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 بیشتر خیلی باید داره، خانمتون که شرایطی با البته میشن؛ خوب زود و نیست هم خاصی چیز جدیده، ویروس یه -
 .باشن خودشون مراقب
 :گفت و داد باال را ابرویش تای یک رادمان

 شرایطی؟ چه -
 :گفت و برداشت چشمش از را عینکش دکتر

 دونستین؟نمی مگه دیگه؛ باردارن خانمتون -
 .کرد النه گلویش در بعضی و کرد شکمش به نگاهی ود؛ب شده خشک جایش سر بر انداخت؛ رها به نگاهی رادمان

 :داد ادامه دکتر
 من برای رو جوابش و بدید انجام که نوشتم رو هاییآزمایش. داد رو احتمال این قطع طور به نمیشه هنوز اما -

 .بیارید
 .رفت رها سمت به و کرد تشکر دکتر از نشدنی وصف شوقی با رادمان
 .کرد وارد آن به کوچکی فشار و گرفت دستش در را دستش
 :گفت و کرد دکتر به رو رادمان

 .توناجازه با دکتر، متشکرم -
 .خوش شب -

 دو از بعد. کند درک را هااتفاق توانستنمی و بود گیج. شدمی کشیده رادمان دنبال به عروسک یک همانند تنها رها
 .بود داده رادمان خواستگاری به را مثبتش جواب که بود پیش روز چند همین گویی بود؛ شده باردار زندگی ماه

 !بچه یک مادر بود؛ شده مادر او حال
 .گرفت جای آن در رها و کرد باز برایش را ماشین در رادمان
 .انداخت رها به نگاهی ذوق با و نشست خود جای بر سریع رادمان

 .یتوی مادرش که ایبچه پدر! میشم پدر دارم من نمیشه؛ باورم اصال رها -
 .دهد جلوه شاد را خودش کرد سعی و زد او به رنگیکم لبخند

 .خوشحالم هم من... هم من آره... آره -
 به واقعیت در حال که دیدنمی هم را روزی چنین خواب. زد آن روی بر ایـوسه بـ و گرفت را دستش رادمان

 .است نشسته آن تماشای
 :گفت و انداخت او به عمیقی نگاه

 .ممنونتم چیز همه رایب رها؛ مرسی -
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 مرد؟ این احساس پر کلمات تک تک برابر در گفتمی چه زد؛ کوتاهی لبخند و انداخت پایین را سرش
 نبیند؟ ار او چشمان بر نشسته غم رادمان شدمی مگر بود؟ چه برای اشنگرانی دل و ناراحتی

 .افتاد راه به خانه سمت به و کرد روشن را ماشین حرفی هیچ بدون
 .زدندمی قدم تنها و آرام برخی و خندیدندمی بلند صدای با که هاییآدم به انداخت؛ بیرون به نگاهی رها

 .کرد روشن را ماشین بخاری حرکتش دیدن با رادمان که پیچید خود دور به را دستانش کرد، حس که سرمایی با
 :گفت و کرد توقف کناری در
 !رها؟ بزنیم قدم -

 .خواستمی تازه هوای دلش داد؛ تکان مثبت حالت به را سرش و انداخت پارک به نگاهی
 کمرش روی بر را دستش رادمان. ایستاد کناری و گشود رها برای را در. شد پیاده کرد خاموش را ماشین رادمان

 .کرد اشراهنمایی جلو به و گذاشت
 .زدندمی قدم هم یشانه به شانه و آرام

 بگم؟ چیزی یه -
 .داد تکان مثبت حالت به را سرش و زد ششگو پشت را موهایش

 .گرفت دست در را اشچانه و ایستاد جلویش رادمان
 ناراحتی؟ بچه این وجود از تو رها، -

 :گفت بغض همراه و دوخت او به را اشاشکی چشمان رها
 .رادمان ترسممی ترسم؛می -
 عزیزم؟ ترسیمی چی از آخه -
 تو خودم مثل ترسممی نباشه؛ سرش باال پدر و مادر خودم مثل مبچه رسمتمی بشه؛ خودم مثل مبچه ترسممی -

 تا باشه نداشته رو کس هیچ که این رادمان؛ سخته خیلی تنهایی. باشه نداشته رو کس هیچ و باشه تنها دنیا این
 چی؟ کنی ترکمون تو اگه چی؟ باشه من مثل سرنوشتش اگه. سخته کنی تکیه بهش

 :گفت و چرخاند او ورتص در را نگاهش رادمان
 .سازیممی براش هم با رو آینده بهترین همیم؛ با همیشه ما! عزیزم؟ حرفیه چه این آخه -

 :گفت و گذاشت او یشانه روی را سرش رها
 .طوفانه از قبل آرامش این رادمان؛ ترسممی -
 .نزن رو حرف این کنممی خواهش رها -

 :گفت و کرد او هایچشم به نگاهی رها
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 .باهامی همیشه بخور قسم کنی؛نمی ترکم وقت هیچ بخور قسم -
 :گفت آخر در ولی کرد؛ تعلل اشجمله آوردن زبان به برای کمی رادمان

 .همیم مال ابد تا تو و من رها؛ خورممی قسم -
 *** 

 دلش اما ت؛نیس خوب برایش سنگین چیزهای کردن بلند بود گفته او به دکتر. کرد جاجابه دستش در را خریدهایش
 .کند خرید خانه برای تا بزند زنگ رادمان به آمدنمی
 .کند در به را اشخستگی تواندمی داغ چای فنجان یک تنها و است خسته برگردد خانه به که زمانی حتما

 .کشید بیرون کیفش درون از را کلیدش و گذاشت زمین روی بر را خریدها خانه، در جلوی به رسیدن با
 .سالم -
 و ترس با. انداخت دستش درون رز بزرگ گل دسته و او به نگاهی و برگشت عقب به سیاوش، صدای شنیدن با

 :گفت و کرد اطراف به نگاهی دلهره
 خوبی؟ سالم، -

 :گفت او ترسان یچهره دیدن با و و شد نزدک او به سیاوش
 .بگیره چیزی کوچه سر تا رفت اومدم؛ رادمان با -

 :فتگ و کشید ایآسوده نفس
 .باال بریم بیا -

 .کرد اکتفا کوچکی لبخند به رها و برداشت زمین روی از را او خرید یکیسه سیاوش
 از دانستنمی که بغضی با و داد دستش به را گل دست سیاوش. گذاشت میز روی را کلیدش و شد خانه وارد رها
 :گفت گیردمی چشمه سر کجا

 .میشی مادر داری که خوشحالم خیلی -
 .داد قورت را گلویش بغض و انداخت پایین را سرش رها
 .میگم تبریک بهت -

 .کرد وارد آن به کوچکی فشار و گرفت دست در را لباسش از ایتکه رها
 .ممنونم -

 :گفت و برد فرو اشمشکی شلوار جیب داخل کالفه را دستش سیاوش
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 خودت مواظب خیلی خواممی رها. پاریس واسه مگیرمی بلیت جا اون از و تهران گردمبرمی. رها برگردم خواممی -
 حساب روم برادر... یه مثل... یه مثل. بزن زنگ بهم کردی غم احساس ذره یک اگر حتی افتاد، که اتفاقی هر. باشی

 .شم خودم یشرمنده این از بیشتر نذار شو؛ خوشبخت پرستیمی که خدایی به رو تو. کن
 .کرد نگاه شبش گرن چشمان در و کرد بلند را سرش رها
 واسه فقط اجباری زندگی این از گذرممی م؛بچه واسه دنیا هایبدی از گذرممی م؛بچه واسه میشم خوشبخت -

 .مبچه
 .کشید عمیقی نفس و گذاشت هم روی را چشمانش سیاوش
 .نشست مبل روی و گرفت فاصله رها از سریع سیاوش که کرد باز را خانه در رادمان
 :گفت و برگرداند رها سمت به را عشقش از رپ نگاه رادمان

 خوبی؟ عزیزم سالم -
 .نباشی خسته ممنون، سالم -

 :گفت و زد لبخندی رادمان
 چطوره؟ من وروجک -

 :گفت و زد شرمگینی لبخند رها
 .کنهمی شیطنت خیلی رفته، باباش به خوبه؛ اونم -

 .رفت اتاق به هایشلباس تعویض برای و کرد قلبی ته از یخنده رادمان
 .گفت و کرد بلند آسمان سوش به را سرش رها
 .نگیر ازمون رو خوشی این خدایا -

 :گفت کردمی تن به را بلوزش که همانطور رادمان
 .برات دارم سورپرایز یه رها -

 :گفت ریختمی فنجان در را قهوه که همانطور شوق با رها
 آقا؟ هست چی جون، ای -
 ایهفته یک و بریم باهاش هم ما باشی، داشته دوست اگه گفتم ایران؛ بره وادخمی ماه آخر واسه سیاوش -

 .برگردیم
 :گفت و کرد نگاه را رادمان شوق با رها
 !واقعا؟ -
 .عزیزم آره -
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 .نشاند اشگونه روی ایـوسه بـ و کرد پرت رادمان آغـ. و.ش در را خودش حواسبی رها
 .شده تنگ همه واسه دلم. دادی بهم رو خبر بهترین رادمان وای -

 بین در سیگارش و بود ایستاده پنجره کنار که کرد سیاوش به ایاشاره چشم با و زد رها به لبخندی رادمان
 .کردمی خودنمایی انگشتانش

 .زد رادمان به ریزی چشمک و گرفت فاصله او از
 .بچه واسه هم و برگشتنم واسه هم کنم؛ سورپرایز و روژان و شیوا تونممی کلی پس -

 .کرد ماکارونی کردن درست به شروع و شد آشپزخانه وارد لب به لبخند رها
 .آورد هجوم ذهنش به سیاوش با خاطراتش تمام آن، یبسته به کردن نگاه با

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش
 !مبچه یه مادر من -
 .کرد مشغول غذا با را خودش و کشید عمیقی آه

*** 
 

 :گفت و کرد او به نگاهی سوگند. رفت در سمت به و برداشت میز روی از را اششده کشیده ینقشه رادمان
 !نمیاین کال آینده یهفته شنیدم -
 :گفت و برگشت سمتش به اخم با
 بدم؟ پس جواب باید شما به -
 .انداختمی خطی رادمان مغز روی بر لحظه هر بلندش پاشنه هایچکمه صدای. شد بلند جایش از

 :گفت و ایستاد رویشهروب
 !میشه تنگ برات دلم هانی خب -

 .بود دیده چشم به امروز به تا که بود شخصی تریننفهم زبان کشید؛ موهایش داخل دستی رادمان
 .کن شرم یکم حاال حداقل بارداره؛ من خانم ببین -

 :گفت و زد نازی پر لبخند
 !میشی؟ بابا داری جونم، ای -

 .شد خارج اتاق از او به توجهبی و کشید عمیقی نفس رادمان
*** 

 .داشت ذوق نهایتبی روزه چند سفر این برای. چیدمی چمدان درون را هایشلباس رها
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 هایثانیه تمام یاندازه به و بنشیند مادرش و پدر قبر کنار هاساعت خواستمی دلش کرد؛می را تهران هوای دلش
 .بگرید عمرش

 !کردنمی درک را آن که داشت سفر این از ایدلشوره ولی
*** 

 .بود آشوب دلش و روزه چند سفر این برای داشت استرس. کرد قفل اشقهوه فنجان دور را دستانش
 .کرد مزه مزه را چایش از ایذره

 :گفت و کرد او به نگاهی سیاوش
 !پریده رنگت خوبه؟ حالت -
 .خوبم آره -

 :گفت و کرد او به نگاهی هم رادمان
 نریم؟ خوایمی نیست، خوب برات سفر این کنیمی فکر اگر رها -

 :گفت و زد لبخندی رها
 !فرودگاهیم؟ توی که االن دیگه -
 :گفت و شد بلند جایش از سیاوش پرواز، یشماره شدن خوانده با
 .کنهمی پیر رو آدم پاسپورت صف این که شید بلند -

 .شتگذا او کمر پشت را دستش رادمان شد بلند جایش از رها
 :گفت و آورد او گوش کنار را سرش رادمان

 عزیزم؟ خوبی -
 !شدم جوری این چرا دونمنمی دارم؛ استرس یکم -
 .وروجکه این خاطر به شاید خانومم؛ نیست چیزی -

 .انداخت پایین را سرش و زد لبخندی رها
 هواپیما، به شدن وارس جهت راهرویی به و داد نشان بود، آنجا که خانمی به را هایشانپاسپورت سیاوش

 .کرد راهنماییشان
 :گفت و کرد هاآن به نگاهی سیاوش

 .گیریشمی اینجوری که بگیرنش ازت خواننمی خدا به. کن ولش رو رها این یکم رادمان بابا -
 :گفت و زد لبخندی رها
 !دیگه حسودی -
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 .کنننمی کارها این از که مجرد آدم یک جلو بابا آخه -
 :گفت رادمان

 !دیگه بگیر خودت واسه زن یک من؛ برادر باشی زرنگ ایدب -
 .بسه پشتم هفت واسه گرفتم، که دفعه یه همون -
 صندلیشان سمت به و داد نشان دارمهمان به را هابلیت سیاوش هواپیما، ورودی به رسیدن و راهرو شدن تمام با

 .کرد راهنماییشان
 .بگیرد آرامش کمی تا اشتگذ هم روی را چشمانش و نشست اشصندلی روی رها

 .انداخت سیاوش پیام به نگاهی تعجب با و کشید بیرون کیفش داخل از را آن اش،گوشی صدای شدن بلند با
 هوات و حال قطعا و خوبه برات خیلی که کوتاه مسافرت یک این خوب؟ دختر چیه برای تو نگرانی آخه خوبی؟ -

 .میشه عوض
 :نوشت و گرفت فاصله رادمان از کمی

 !سیاوش کنمنمی درک اصال رو خودم حال -
 .نداشت دید هاآن طرف به و بود نشسته هاآن پشت صندلی روی بر سیاوش
 .نبود او به حواسش و بود گذاشته هم روی را چشمانش رادمان

 داری؟ اعتماد من به جان؛ رها باش آروم -
 :نوشت آخر در و خواند بار چندین را او کوتاه متن

 .آره -
 .کن اعتماد من به بگذره؛ بد بهت ذارمنمی نم -

 .نگیرد آرام و بسپارد او به را چیزی شدمی مگر
 .گذاشت رادمان شانه روی را سرش و کرد پاک را او ارسالی هایپیام

 روی به اما، بود شده منتقل نیز او به رها پایانبی هاینگرانی. کشید عمیقی نفس و کرد هاآن به نگاهی سیاوش
 .آوردنمی خود

*** 
 رادمان هایچشم. انداخت اطراف به نگاهی و کرد باز را هایشچشم رها پیچید، اطراف در که ایهمهمه صدای با

 .کردمی نگاهش لبخندی با و بود باز
 !خوابه سره یک که کرده کارچی مامانش با وروجک این ماشاهلل -

 :گفت و زد لبخندی رها
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 .دونمنمی هم خودم واقعا -
 بیرون سرشان باالی باکس داخل از را کوچکش دستی ساک و شد بلند جایش از سیاوش که زد لبخندی دمانرا

 .کشید
 ها؟بچه بریم -

 .گرفت را رها دست و شد بلند جایش از رادمان
 .بریم -
 :گفت رادمان که شدند بلند جایشان از
 .من یخونه میریم رها و من بشه اگر سیاوش -
 .بیرون بریم شام هابچه با قراره که نره یادتون شب فقط تید،راح جور هر باشه -
 !حتما -
 :گفت و کرد هاصندلی به ایاشاره رادمان سالن، به رسیدنشان با
 .برسه هاچمدون تا بشین برو جان رها -

 .رفت هاصندلی سمت به و زد لبخندی رها
 .انداخت شیوا اسم به نگاهی و داشت برش اش،گوشی زنگ صدای با
 .عزیزم سالم -
 آینده؟ مادر خوبی. جونم رها سالم -
 خوبی؟ تو خوبم، آره -
 .ساعته به نگاهم شهمه صبح از. رها دارم ذوق دیدنت واسه قدرچه دونینمی -
 .بیرون بریم شام استراحت از بعد و خونه بریم قراره ایران؛ رسیدیم االن. من برم قربونت -
 .رسیدید سالمت به که شکر رو خدا گفت، بهم سیاوش آره -
 .عزیزم مرسی -
 .فعال بینمت؛می شب پس. برم دیگه من -
 .عزیزم فعال -

 .آمدند سمتش به هاچمدان همراه به رادمان و سیاوش
 :گفت و کرد نگاهی رها به رادمان

 .ایمخسته که بریم -
*** 



 

 

354 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 و بود فرستاده کاری تمیز برای را خانمی انرسیدنش از قبل رادمان مادر. شد داخل و کرد باز را رادمان یخانه در
 .شدنمی دیده خانه در غباری و گرد
 .بود خسته کمی پاهایش کشید؛ دراز رویش و رفت کاناپه سمت به

 .بست پایش با را در و آورد داخل را هاچمدان رادمان
 :گفت و نشست پایش پایین رفت؛ رها سمت به و گذاشت سالن کنار را هاچمدان

 عزیزم؟ یخوب -
 بدی؟ بهم آب لیوان یه میشه خوبم؛ آره -

 را آرامش نیامده زد؛ لبخندی و کشید شکمش روی به دستی رها. شد بلند جایش از و گذاشت هم روی را چشمانش
 .کردمی منتقل او به

 .زد شکمش روی بر ایـوسه بـ و داد دستش به را آب لیوان رادمان
 .نشست کاناپه ویر و شد بلند جایش از لبخند با رها
 .بریم باید دیگه ساعت چند کن؛ استراحت یکم برو -
 :گفت و داد مالش را چشمانش کمی دستش با
 .باشه -
 .برگشت عقب به و رسید ذهنش به که فکری به ناگهان اما رفت؛ اتاق سمت به و شد بلند جایش از
 نمیری؟ جایی -

 :فتگ و انداخت باال را ابرویش تای یک تعجب با رادمان
 .عزیزم نه -

 .دهد استراحت اشخسته چشمان به کمی تا رفت اتاق سمت به و کشید عمیقی نفس
*** 

 دنیا به برای کردمی شماری لحظه انداخت؛ رها به عشق با همراه نگاهی و بست را بلوزش آخرین یدکمه رادمان
 .کودکش آمد

 عزیزم؟ بریم -
 :گفت و بست را مانتواش هایدکمه

 .مبری بریم -
 صندلی روی بر و رفت سمتش به در جلوی سیاوش ماشین دیدن با رادمان. زدند بیرون خانه از و زد او به لبخندی

 .گرفت جای
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 :گفت و کرد رادمان و رها به نگاهی سیاوش
 خوبید؟ سالم، -

 .کرد احوال و حال او با خوبی به رادمان و داد تکان را سرش رها
 .بود کرده معرفی اوشسی که بود رستورانی در قرارشان

 
*** 

 .کشید شآغـ. و.ش در و دوید او سمت به وضعش به توجه بدون شیوا، دیدن با رها
 دور خواهرش تنها از کردنمی فکر گاه هیچ. چکید اشگونه روی بر اشکی قطره و کرد حلقه او دور را دستانش شیوا
 .شود
 .کرد اکپ را صورتش بر نشسته هایاشک و گرفت فاصله او از کمی شیوا

 آینده؟ مادر چطوری -
 :گفت و زد ایزده خجالت لبخند

 خوبی؟ تو مرسی، -
 :گفت و زد اشگونه بر ایـوسه بـ شیوا

 .بود شده تنگ خیلی برات دلم -
 :گفت و زد کنار را شیوا روژان

 .دیگه ببینمش هم من بذار -
 .کردندمی نگاه هاآن به تعجب با رستوران در مردم. گرفت شآغـ. و.ش در سخت او، دیدن با رها

 :گفت روژان
 نمیگی؟ ما به و میشی مامان دیگه حاال -
 خوبی؟ عزیزم، ببخشید -
 .شدم عالی دیدم، که رو تو -

 .کرد شروین با ایساده پرسیاحوال و زد لبخندی
 .گرفت جای کنارش رادمان و نشست اشصندلی روی

 :گفت و برگشت سمتشان به سیاوش گارسون، آمدن با
 خورید؟می چی هاچهب -

 :گفت و زد هم به را دستانش رها
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 .خوادمی جوجه کلی دلم -
 :گفت و کشید هم در را هایشاخم سیاوش

 !شه تقویت بچه اون بخور چیزی یه چیه؟ جوجه -
 :گفت و گرفت را رها دست سیاوش ناتمام هایتوجه از عصبی رادمان

 .ربگی رو جوجه همون هست امکانش اگه جان، سیاوش -
 .داد را سفارشاتشان و گفت ایباشه شود، ایجاد رفتارش در تغییری که آن بدون سیاوش

 :گفت و کرد رها به رو شیوا
 چجوریه؟ استانبول توی زندگی -

 :گفت رها
 .دارم دوست رو آرامشش خوبه، -

 :گفت گوشش کنار و برگرداند روژان سمت به را سرش رها
 شدی؟ موندگار ایران شد چی -
 !برگشت رمماد -

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با رها
 کنی؟می شوخی -
 عمر یک از بعد شد؛نمی باورم اصال اولش. کنیم زندگی هم با خوادمی گفت و برگشت که بود پیش ماه چند نه، -

 تیخوشبخ و زندگی فهمممی دارم تازه. خوبیم هم با خیلی االن ولی بود، عجیب خیلی این بود؛ افتاده من یاد تازه
 .چی یعنی
 :گفت و کرد نگاهش شوق با رها
 .بیشتره خیلی لیاقتت تو روژان؛ خوشحالم برات خیلی -

 :گفت و انداخت پایین را سرش روژان
 .هست آرامشی و شیرینی قطعا سختی، هر از بعد که فهمممی دارم تازه -

 .است رسیده فرا هم او خوشبختی لحظات شاید کرد؛ مرور ذهنش در را روژان یجمله و بست را چشمانش
 : گفت رها به هیجان با شیوا

 .هاحرف این و خرید و سینما تا بگیر کوه از ریختم؛ برنامه کلی اینجایی، که روزهایی تمام برای رها -
 :گفت رادمان

 کردین؟ رو خانمم شرایط فکر -
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 :گفت و گرفت خود به متفکری یقیافه شیوا
 .بود فتهر یادم رو خاله نخود میگی؛ راست -

 :گفت و کشید آهی شروین
 !بیاد دنیا به هم ما نخود میشه کی -

 :گفت و کرد ایشی شیوا
 .بوده هول بینیمی که رو رها این جان شروین -

 :گفت روژان که کردند خندیدن به شروع هابچه
 کیه؟ برای برگشتتون بلیت -
 .دیگه روز چهار -
 چندین مختلف غذاهای به میلش نشست؛ لبش کنج لبخندی و کرد غذایش به نگاهی عشق با رها غذاها آوردن با

 .بود شده برابر
*** 

 هیچ قرارشبی دل گفتمی که به دارد؟ دوست را دلش ته از لبخندهای گفتمی که به انداخت؛ عکسش به نگاهی
 .زندمی گول را خودش تنها و گیردنمی آرام جوری
 .چکید اشگونه روی بر چشمش گوشه از اشکی قطره و کشید تیر قلبش که کرد پرتاب مقابلش آتش در را عکس

 .نداشت معنی برایش چیز هیچ دیگر بود؟ همه زدزبان که مقاومی سیاوش آن بود کجا
 کرد؟می خوش را دلش چیزی به دیگر

 شود؟می فرشتگان همانند سفید رنگ در بود گفته او به گرفت؛ دست به را رها از دیگری عکس
 شدند؛نمی فراموش که خاطراتی از بود خسته. ریخت آتش داخل به را هاعکس تمام و شد بلند شجای از عصبی
 !بچه یک مادر تاببی بود؛ تاببی هم هنوز که قلبی از بود خسته
 :کرد زمزمه لب زیر را آهنگی و کرد بلند آسمان سوی به را سرش
 دوتامونه هر خاطر واسه
 ایستموانمی تو پای اگه

 نیست زندگیم تو وت جز کسی
 نیستم هیچکی عاشقه تو جز
 .میرم من

 دوتامونه هر خاطر واسه
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 بستم تو روی رو چشمام اگه
 بمونی که تونینمی تو
 خستم یخسته که منی با

 .میرممی من
 دیدم مدت این تو من
 دیدممی قصه اول از باید که چی هر

 میدم گوش غمگین آهنگای صبح خود تا رو شب
 فهمیدم تازه رو این باشیم هم با تونیمنمی
 زندونی یدیوونه منه تو بی میرممی
 تونیمی منم بدون حتی تو که دونممی

*** 
 :گفت و کشید شکمش روی به دستی رادمان. گذاشت رادمان یشانه روی را سرش

 میاد؟ دنیا به وروجک این کی پس -
 :گفت و کرد خندیدن به شروع بلند صدای با رها
 .نیست هم ماهش دو وروجک این رادمان -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم هابچه همانند رادمان
 .زیاده خیلی ماه هفت چی؟ یعنی اصال اه، -

 :گفت او یجمله به توجه بدون و کرد او به نگاهی رها
 .بشه تو شبیه هاشچشم مونبچه دارم دوست -

 :گفت و کرد نگاهش لبخند با رادمان
 .تو نه باشه، من شبیه دارم دوست هم من -

 .برگرداند را صورتش و کرد نگاهش اخم با رها
 کنی؟ تایید باید تو گفتم، چیزی یه من حاال -

 :گفت و گرفت دست به را اشچانه رادمان
 به شبیه شخصی هیچ خوادنمی دلم. باشه من مال فقط و فقط که باشه دنیا این تو رها یک تنها خوادمی دلم آخه -
 .نداره لنگه من رهای. مونبچه حتی باشه؛ دنیا نای توی تو

 .نگیرد هاآن از را خوشبختی این بخواد خدا از توانستمی تنها. زد او به دل ته از لبخندی
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*** 
 :گفت و برگشت سمتشان به هیجان و شور با شیوا

 .ها بود فیلمی چه خداییش -
 :گفت گذاشتمی دهانش داخل به را کرنش پاپ از ایدانه که طورهمان رها
 .بود خوب خیلی آره آره، -

 :گفت و برگشت شروین سمت به شیطنت با شیوا
 .خرید بریم حاال خب، -

 :گفت و کشید موهایش داخل دستی شروین
 .خرید رفتیم که بود پیش روز چند همین عزیزم -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم شیوا
 اگه! نبودی خسیس قدراین خواستگاری روز که تو. خرید برم روز هر خوادمی دلم اصال وضعشه؟ چه این اصال -

 .که واقعا! بزنی؟ رو حرف این و کنی نگاه من روی تو تونیمی چجوری تو اصال! جوریه چه دامادش بفهمه مامان
 :گفت و زد اشپیشانی به دست با شروین. کردندمی نگاه شیوا به تعجب با رها و رادمان

 .کردم غلط بابا کردم؛ غلط -
 .رها به چشمکی و زد نماییدندان لبخند شیوا
 را هایشاخم جدیدش، تلفنی مزاحم یشماره دیدن با و کشید بیرون کیفش از را آن اش،گوشی زنگ صدای با رها
 !خواهدمی چه دیگر این دانستنمی. کشید هم در

 .افتادمی راه به جدیدی شر قطعا فهمید،می رادمان اگر. کرد پوفی و کرد رد را تماس
 :گفت و گرفت را دستش شیوا

 .دیره که بریم پس -
 .رفتند داشت قرار سینما از باالتر کمی که خریدی مرکز به شیوا همراه و زد لبخندی رها

 تنگ او اخالقیات این برای دلش رها. گرفتمی ایرادی کدام هر از و انداختمی هاویترین تمام به دقیقی نگاه شیوا
 .بود شده
 .برد سمت آن به و کشید را رها دست کودکان، هایلباس مخصوص یمغازه به نگاه با شیوا

 .کرد فراموش را اشتلفنی مزاحم و نشست لبش روی به لبخندی مغازه، دیدن با
 :برگشت رادمان سمت به و گرفت دست به را رنگی زرشکی یدخترانه هایکفش ذوق با رها
 .ببین رو اینا رادمان -



 

 

360 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 :گفت و گرفت دست در را کفش مانراد
 .برم وروجکم قربون من الهی -

 :گفت و گرفت دست به را رنگی آبی کتانی شیوا
 .شخاله عزیز پسره دختره؟ گفته کی اصال -

 :گفت آه همراه و گرفت دست به را کتانی شروین
 .بابا پسر -

 :گفت و زد سرش به را کتانی دیگر یلنگه شیوا
 .ها نیار در رو مامانت ادای الکی م؛نیست بیار بچه من -

 :گفت و کرد مچاله را اشقیافه شیوا
 !بابا پسر -

 نگاه رادمان. پرید رویش از رنگ شماره، دیدن با و برداشت را آن استرس با اش،گوشی زنگ شنیدن با رها
 :گفت و انداخت او به مشکوکی

 کیه؟ -
 .زنممی زنگ بهش بعدا دوستمه؛... دوسـ -

 .نیاورد زبان بر چیزی کرد سعی بود، نشده قانع که آن با رادمان
 .انداخت کیفش داخل به و کرد خاموش را اشگوشی رها

*** 
 مالش را چشمانش و نشست تخت روی. کرد پرتاب مبل روی را اشروسری و کرد رها تخت روی را خریدهایش

 .داد
 :گفت و انداخت او به نگاهی رادمان

 چطوره؟ من خانم احوال -
 :گفت آرامی به و کرد او به نگاهی رها
 !محوصلهبی شهمه چرا دونمنمی -

 :گفت و نشست کنارش رادمان
 .بارداریه اثرات از عزیزم؛ نیست چیزی -

 :گفت و کشید دراز تخت روی رها
 .دونمنمی -
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 :گفت آوردمی در را لباسش که طور همان رادمان
 !بودی خاموش گرفته، تماس گوشیت با چی هر گفت و زد زنگ مامانم راه توی -

 :گفت استرس با و انداخت او چشمان به نگاهی
 .شده تموم شارژش حتما... ام -

 .رفت حمام سمت به و انداخت باال ابرویی تنها رادمان
 .رفت اشگوشی سمت به و کرد رها را عمیقش نفس در، شدن بسته با

. باشد ساده مزاحم یک توانستنمی! بود شماره همان افتاد؛ هرفت دست از هایتماس انبوه به نگاهش و کرد روشنش
 .بود افتاده جانش به ایدلشوره
 .نبود زیاد شکر رو خدا انداخت؛ اشگوشی شارژ به نگاهی
*** 

 .بود خواب هنوز انداخت؛ رادمان به نگاهی و کرد باز را چشمانش استرس با تلفنش، زنگ صدای با
 .بود مزاحم همان داشت؛ رشب و رفت موبایلش سمت به سریع

 !بله؟ -
 خوبی؟ عزیزم سالم -

 :گفت اضطراب با و انداخت سرش پشت به نگاهی
 زنی؟می زنگ قدراین چرا خوای؟می جونم از چی -

 :گفت بود آمده خوشش او دادن آزار از که پسرک
 !بود شده تنگ برات دلم عزیزم -

 :گفت و داد قورت صدا با را دهانش آب
 .نزن زنگ بهم دیگه لطفا. شناسمنمی رو تو اصال من ضی،عو ببین -
 !خانومی شناسمتمی من که اینه مهم -
 .افتاد رادمان رنگ قرمز و عصبی چشمان در نگاهش گه برگشت عقب به

 .بود شده قفل ایکلمه آوردن زبان به برای فکش
 .داد قرار گوشش کنار و کشید دستش از را گوشی عصبانیت با رادمان

 !کنی؟می ناز قدراین چرا خانومی عزیزم، رها! لو؟ا -
 .بود کرده مشت را دستش و بود زده بیرون اشپیشانی هایرگ انداخت؛ او به نگاهی وحشت با رها
 :گفت بلند صدای با و انداخت رها به دقیقی نگاه
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 .نیار زبونت به رو من زن اسم عوضی؛ شو خفه -
 .بود رسیده اشخواسته به باالخره آمد؛ لبش روی به ایخنده شوهرش، صدای شنیدن با پسر

 !زنت؟ -
 .کنممی سیاه رو روزگارت بزنی زنگ دیگه بار یک فقط کردی؟ فکر چی پس زنم، آره -

 :گفت و زد پوزخندی مرد
 نه؟ تویی؛ هم بچه اون پدر کردی فکر حتما -

 !داشت؟ کجا از را اطالعات همه این مرد این انداخت؛ رها به نگاهی شوک با رادمان
 ببندمش؟ یا بندیمی رو دهنت عوضی؛ شو خفه -
 .بدیم آزمایش یه تا کن صبر اومدنش دنیا به تا خوایمی نیست؛ هم حرفی البته منه؛ مال بچه اون ببین -

 شتاب با را گوشی رادمان. شد جمع خود در و افتاد زمین روی به ترس از بود، شنیده را مرد آن بلند صدای که رها
 .زد زمین به را هاآن و رفت میز روی بر شده چیده کریستال هایظرف سمت به. کوبید دیوار به

 .زدمی فریاد تنها و بود گذاشته هایشگوش روی بر را هایشدست رها
 !رادمان -

 :گفت و برگشت سمتش به رادمان
 .گذرمنمی این از دیگه ولی کردی؛ خواستی کاری هر شو؛ خفه -
 ...من خدا به رادمان -
 فراموشش نداره، اشکال گفتم کردی؛ بازی من زندگی با ولی داشتی دوست رو دیگه یکی هان؟ چی خدا به -

 سیاوش با من جلوی نداره؛ اشکال گفتم هم باز کردی، نابود رو زندگیم و کردی محلیبی بهم ازدواج از بعد! کنهمی
 این طاقت دیگه. کنممی اشتباه من شاید نداره اشکال گفتم ،کردیمی بدل و رد عاشقونه هاینگاه و گرفتیمی گرم
 !کردی داغونم ندارم؛ یکی

 .ایستاد رویشروبه و شد بلند جایش از
 .میگه دروغ اون نکردم؛ کاری من خدا به -
 !هان! بارداری؟ دونهمی کجا از! بلده؟ کجا از رو اسمت میگه دروغ اگر -
 ...نمی من خدا به -

*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت رد کتاب این

www.negahdl.com 
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*** 
 .کوبید اشگونه به ایرحمانهبی سیلی و آورد باال را دستش رادمان

 .داد باریدن یاجازه هایشاشک به و گذاشت اشگونه روی را دستش رها
 خانه از هایش،لباس کردن عوض از بعد و رفت اتاق سمت به نداشت؛ را خانه آن در ماندن تحمل دیگر رادمان
 .شد خارج

 هایسرامیک روی به پایش از که خونی هایقطره و بود رفته فرو پایش درون به که هاییخرده شیشه به نگاهی
 .انداخت ریخت،می رنگ سفید
 رفت؟نمی پیش خوبی به چیز همه مگر شد؟ چنین که شد چه نداشت؛ را چیز هیچ درک قدرت

 .بود شده شده حبس اشسینه در و دآمنمی باال نفسش
 .کردندمی تر را صورتش دیگری از پس یکی اشک قطرات
 بتواند کسی شاید کند؛ کمکش بتواند کسی شاید. گذاشتمی میان در یکی با باید. افتاد رادمان تلفن به نگاهش

 .کند ثابت را اشگناهیبی
 .فشرد آن روی را لرزانش انگشت سیاوش، منا به نگاه با. رفت مخاطبینش سمت به و برداشت را تلفن

 .نشست زمین روی و گرفت گوشش کنار را گوشی
 .داشت برش و کرد باز را چشمانش موبایلش، صدای شنیدن با سیاوش

 !بله؟ -
 !سیاوش -
 .شد آوار سرش بر دنیا رها، آلودبغض صدای شنیدن با
 شده؟ چی جانم؟ -
 .کنممی خواهش بیا؛ سیاوش -
 :گفت و شد ندبل جایش از
 شده؟ چی نکن؛ لبم به جون رها -

 :گفت کردمی هق هق که طور همان رها
 .بیا فقط خدا رو تو -

 زندگی قول خدایش از مگر! شدند؟نمی تمام مشکالتش چرا. داد تکیه دیوار به را سرش و کرد قطع را تلفن رها
 !بود؟ نگرفته را آرامش سراسر
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 راه به رادمان یخانه سمت به و برداشت را ماشین سوییچ کرد؛ عوض را اسشلب و شد بلند جایش از سریع سیاوش
 .افتاد
 هر او که زمانی باشد دیگری کس وجود از بچه این شدمی مگر آورد؛ در حرکت به شکمش روی به را دستش رها

 در لرزه به را کدختر تن و کرد می قضاوت زود چرا کرد؟ نمی فکر منطق با کمی رادمان چرا! بود؟ خانه در لحظه
 آورد؟می

 .فشرد را رنگ و شد پیاده ماشین از سریع ها،آن یخانه مقابل در ایستادن با سیاوش
 .رفت هم در هایشاخم پایش، درون به ها شیشه خرده رفتن فرو از شد؛ بلند جایش از رها
 .ایستاد او انتظار در و کرد باز را در

 :گفت و رفت سمتش به او زار حال و پریده رنگ یچهره دیدن با سیاوش
 خوبه؟ حالت رها! رها -

 :گفت ریختمی اشک که طورهمان رها
 .کشمنمی دیگه سیاوش! باشم؟ داشته آرامش نمیذارن چرا! ریخت بهم هم باز زندگیم سیاوش، نه... نه -

 :گفت و کرد نگاهی بود، مانده باقی آن روی که انگشتی چهار رد و سرخ یگونه به سیاوش
 .بگو خدا رو تو رها؟ شده چی -
 ...من... من -

 .کشاندش مبل سمت به و گرفت را دستش سیاوش
 .گفت آخی و رفت هم در هایشاخم قدمی، برداشتن با رها

 .شد بلند نهادش از آه و انداخت او پاهای به نگاهی سیاوش
 .نشاند آن روی را رها و بردش مبل سوی به آرام
 .کشید بیرون را اولیه هایکمک یهجعب و رفت آشپزخانه سمت به

 .رفت او سمت به و برداشت را بتادین و باند
 .بست را آن کردنش، عفونی ضد از بعد و گرفت دست در را پایش

 .زدمی هم بر را خانه سکوت هقش هق صدای و ریختمی اشک هم هنوز رها
 :گفت و نشست کنارش کارش، شدن تمام با سیاوش

 شده؟ چی ببینم بگو حاال -
 ولی میشه؛... خیالبی ندم، جواب اگه و ستبقیه مثل کردم فکر اولش. داشتم تلفنی... مزاحم یه... یه روزه چند -

 صبح امروز که تا ندادم رو جوابش. بشه عصبی هم باز و بگم رادمان به ترسیدممی. بود هاحرف این از ترسیریش
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 به یارو سیاوش... سیاوش. گرفت... ازم رو گوشی رادمان ولی ه؛ش خیالبی شاید بدم رو جوابش گفتم. زد زنگ زود
 رادمان بگیرم؟ سرم به گلی چه من حاال!زنشم من گفتمی! اونه مال منه، شکم توی که ایبچه... گفت رادمان
 کنم؟ کار چی حاال. نداره اعتماد بهم تو سر هم جوریش همین

 :گفت و کرد نگاهش شوک با سیاوش
 .آروم م؛عزیز باش آروم -
 دیگه! میشه؟ بدتر داره چیز همه چرا! گرده؟برنمی زندگیم به آرامش چرا. باشم آروم تونمنمی سیاوش؛ تونمنمی -

 .شدم خسته کشم؛نمی
 !رها -
 !کنم؟ تحمل تونم می قدر چه مگه! آدمم هم من خدا به -

 در. نکند کاری و ببیند را چشمانش بر اشک نداشت طاقت نداشت؛ را او هایگریه کردن تحمل توان دیگر سیاوش
 .داد جای شآغـ. و.ش داخل و کشید را او دست. بود دوخته چشم رایانایش چشم به تنها رها به لحظه این

*** 
 غرور مرد آن هایحرف. بود عصبی هم هنوز کرد؛ بلند آسمان سوی به را سرش و کشید عمیقی نفس رادمان
 کند؟ کاری چنین شرهای شدمی مگر. بود شکسته را اشمردانه

 از اما زد،می مرد آن هایحرف بر را تایید مهر هایشگیری گوشه و رها هایمحلیبی بود؛ شده گیج دانست؛نمی
 .بود رفته تند پیش، دفعات همانند بشنود؛ را رها هایحرف تا کرد صبر باید گفتمی خود با طرفی
 .گرفت پیش در را خانه راه کردند،نمی یاری پاهایش که آن با. باشد آرام کرد سعی و کشید موهایش داخل دستی

 .شد خشک جایش در و افتاد سیاوش و رها به نگاهش خانه، در کردن باز با
 !دیگر مردی آغـ. و.ش در فرزندش مادر! دیگر مردی آغـ. و.ش در همسرش! کرد؟می چه دیگر را صحنه این

 .شد بلند جایش از و فتگر فاصله رها از سریع در، شدن بسته صدای شنیدن با سیاوش
 .دوید ها آن سمت به و کرد مشت را دستانش رادمان

 زمین به تنها و بود شده کج سمتی به صورتش سیاوش. کوبید صورتش به محکمی مشت سیاوش، به رسیدن با
 ترحمی نبود، عشق روی از آغـ. و.ش این فهمیدمی او کاش اما دانست؛می خوب را این و بود حقش. کردمی نگاه

 .سوختمی رها حال به دلش بود؛ گرفته شکل دلش در که ودب
 :گفت و کوبید صورتش به دیگری سیلی رادمان

 هان؟ کنی؛می غلطی چه زنم با من یخونه توی عوضی -
 .کوبید دیوار به را او و گرفت را اشیقه
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 :گفت و گرفت دست در را رادمان پیراهن و رفت سمتش به رها
 .کنییم اشتباه داری خدا به -

 .داد هول عقب به را رها دست با رادمان
 مالیش ماست کنیمی اشتباه یه با آخرش کنیمی داری دوست غلطی هر نه؟ کنم؛می اشتباه دارم من شهمه -

 من مال بچه اون دارم یقین دیگه االن ولی زنه؛می مفت زر مرتیکه اون کردممی فکر االن تا شاید کنی؟می
 ...هر یه تو. نیست

 :گفت و کوبید صورتش به مشتی سیاوش
 !بفهم رو دهنت حرف -

 اشپیشانی هایرگ سیاوش و بود شده خون قرمزی به رنگش طوسی چشمان. انداخت رادمان به نگاهی رها
 .متورم

 به سرش و افتاد زمین به که داد هل طرفی به را او قدرت تمام با و گرفت را سیاوش ییقه عصبانیت با رادمان
 .کرد برخورد آشپزخانه جلوی کوتاه یپله
 !بود داده دست از را تکلمش قدرت. انداخت سیاوش به نگاهی حیرت با رها

 .بود دوخته چشم رویشروبه یصحنه به مبهوت و مات رادمان
 .زد فریاد را نامش و دوید او سمت به استرس با رها
 !سیاوش -

 .گذاشت او یسینه روی را دستش
 .کن باز رو هاتچشم خدا رو تو سیاوش -

 .ریختمی سیاوش رنگبی صورت روی به صورتش، بر جاری اشک قطرات
 !کن باز رو هاتچشم خدا رو تو! سیاوش کردم غلط کن؛ باز رو هاتچشم رها جون رو تو -

 .آورد باال کمی را آن و برد او سر زیر به را دستش رها
 !سیاوش -
 .انداخت نگاهی بود، ریخته رویش که خونی به و آورد باال را دستش دستش، خیسی احساس با

 هایاتفاق توانستنمی. بست را چشمانش و برد موهایش داخل به را دستش و نشست زمین روی بر شوکه رادمان
 .کند درک را افتاده

 :گفت فریاد همراه و برگشت رادمان سمت به جانبی رها
 .اورژانس بزن زنگ خدا رو تو -
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 دانستنمی. بود شده قفل ایکلمه آوردن زبان به برای فکش. انداخت نگاهی رها رنگ زرد تصور به تنها رادمان
 را صورتش و آمدندمی پایین به اشپیشانی بر نشسته سرد هایعرق. بوده آمد در لرزه به بدنش تمام و کند چه باید
 .کردندمی تر

 دستان با و داشت برش سریع مبل، روی تلفن نکرد پیدا با. انداخت اطراف به نگاهی و شد بلند جایش از رها
 .گرفت را اورژانس یشماره لرزانش

 !بفرمایید بله -
 .میرهمی داره اون بیاین؛ خدا رو تو -
 شده؟ چی باشید؛ آروم خانم -
... خون سرش... سرش نیست؛ خوب حالش... حالش! شد چی نفهمیدیم اصال ما تیزی؛ به... خورد سرش... سرش -

 .بیاین خدا رو تو. هدار ریزی
 .بدید رو آدرس آروم؛ خانم باشه -

 کرد قطع را گوشی و کرد زمزمه لب زیر را آدرس رها
 هاآن و برد موهایش میان به را دستانش. کوبید صورتش به محکمی نسبتا ضربه و برگشت سیاوش سمت به دوباره

 .کشید عقب به را
 !تونمنمی دیگه خدا به! خدا بریزم سرم تو خاکی چه -

 کرده گیر بغض. بیندازد سیاوش رنگبی یچهره به نگاهی توانستنمی. بارید و گذاشت زمین روی به را سرش
 .زدمی نفس نفس و بود کرده سد را اشتنفسی راه گلویش، میان

 با رفتند؛ سالن سمت به و آمدند داخل به شتاب با مرد چند. کرد باز را در و شد بلند جایش از سریع آیفون، صدای با
 .شدند او به هاییدستگاه کردن وصل به شروع و زدند حلقه دورش سیاوش، دیدن

 .دوخت چشم رویشروبه یصحنه به تنها و داد تکیه دیوار به
 .آورد زبان بر را خدا نام و داد تکیه دیوار به را سرش رادمان

 .بیفتد یاتفاق چنین که کردنمی هم را فکرش اصال نداشت؛ را کاری چنین قصد
 :گفت و برگشت هاآن سمت به مرد

 .نیست خوب حالش اصال بشه؛ منتقل بیمارستان به زودتر چه هر باید -
 :گفت و شد بلند جایش از سریع رها
 .بیام همراهتون هم من کنین صبر خدا رو تو -
 .کرد تن به مانتویی و روسری و رفت اتاقش سمت به سرعت با
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 دنبال به و زد بیرون خانه از رادمان، به توجه بدون. بردنش بیرون خانه از و گذاشتند برانکاردی روی به را سیاوش
 .دوید هاآن

 را قلبش بود، شده وصل صورتش به که اکسیژنی ماسک. دوخت چشم او به و نشست صندلی روی بر ایگوشه
 .دانستمی خوبی به را این و داشت دوستش هم هنوز او. کرد فشرده
 تنها را رهایش توانستمی مگر ماند؛می او کنار در هم باز او که کرد فکر خود با و کرد اشبسته چشمان به نگاهی

 .کند تحمل را او بدون زندگی ایدقیقه حتی تواندنمی دانستمی خوب او بگذارد؟
 .بست را چشمانش و داد تکیه دیوار به را سرش

 او سالمتی جز چیز هیچ به لحظه آن در. آوردمی نزبا به هم سر پشت داشت، یاد به که را اذکاری لب زیر
 .کند فکر توانستنمی

 .دویدند بیمارستان داخل سمت به و آوردند بیرون را سیاوش سریع در، شدن باز و ماشین توقف با
 .کرد دویدن به شروع تختش کنار و افتاد راه هاآن دنبال به
 :گفت و گرفت را جلویش پرستاری که برود هاآن دنبال به تخواس بردند؛ اتاقی داخل به را سیاوش رسیدنشان، با
 !لطفا باشید بیرون! کجا؟ خانم -
 چهره. نداشتند شدن تمام قصد هایشاشک. گذاشت پاهایش روی را سرش و نشست بیمارستان سرد زمین روی بر

 .انداختمی قلبش به چنگی و گرفتمی شکل مقابلش در آن هر او خونین
 !فرزندش پدر آمد؟می رادمان سر به بالیی چه اصال، کرد؟می چه سیاوش بدون چه؟ مردمی اگر
 .بود شده حبس گلویش در و آمدنمی باال نفسش اشک و بغض شدت از
 :گفت اضطراب با و شد بلند جایش از اتاق، داخل از ایسالخورده نسبتا دکتر خروج با
 دکتر؟ خوبه حالش -

 :گفت و کرد گریانش نچشما و پریده رنگ به نگاهی دکتر
 اومده؟ سرشون بالیی چه! ندارند خوبی شرایط اصال همسرتون -

 :گفت استرس با دکتر اول جمله به توجه بدون
 !آشپزخونه یپله به خورد سرش... سرش -
 خورد؟ جوری چه -

 !گفت؟می باید چه انداخت؛ دکتر به نگاهی و مالید هم به را سردش دستان
 :گفت و انداخت او به نگاهی مشکوک اش،طوالنی بتانس مکث دیدن با دکتر

 دیگه؟ هستید همسرشون -
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 .دوستشم همسر... من نیستم؛ همسرش من... من خب نه، -
 .رفت پذیرش سمت به حرفی بدون و انداخت او پای تا سر به نگاهی دکتر
 را بخش مخصوص هایپلیس ات خواست پذیرش از و کرد بود کرده گم را پایش و دست که رها به ایدوباره نگاه
 .کنند خبر
 که بود دومی یدفعه این. انداخت بود، شده غرق مختلف هایدستگاه میان در که او به نگاهی کوچک شیشه از رها

 .دیدمی بیمارستان تخت روی را عزیزانش
 بود؟ معنا چه به آرامش ی کلمه راستی به

 داشت؟ حالی چه االن کرد؟می چه هخان در رادمان. کشید عمیقی نفس و نشست صندلی روی
 .زد صدا را دکتر و شد خارج اتاق از شتاب با پرستار زمان همان که چکید اشگونه بر اشکی قطره
 !کرد نابودش پیش هاسال که صدایی همان بود؛ صدا همان صدا،
 از خبر که دستگاه دممت صدای و اتاق به دکترها سریع شدن داخل شد؛ تکرار مقابلش در تکراری هایصحنه همان
 .کردمی اعالم تمام رحمیبی با را اشزندگی پایان که بارمرگ صدایی بود؛ بهترینش مرگ

 و کند تحمل را دوری این نتوانست انداخت؛ بود، پریده رنگش و بود خوابیده تخت روی بر ناتوان که او به نگاهی
 .شد اتاق وارد
 .انداخت رها به نگاهی کشید، می صورتش روی بر را رنگ سفید ی پارچه که طورهمان دکتر
 تکه را قلبش رنگ سفید پارچه آن سوم بار برای داشت؛ را نفسش گرفتن قصد رنگ سفید پارچه آن سوم بار برای
 .کرد تکه

 .کردندمی نظاره را او و بودند ایستاده ایگوشه اندوه با پرستاران
 به شروع گریه با همراه و انداخت صورتش به نگاهی. زد کنار زیبایش صورت روی از را پارچه و شد نزدیک او به

 :کرد زدن فریاد
 !سیاوش تونم؛نمی تو بدون من کن؛ باز رو هاتچشم خدا رو تو -

 :گفت و فشرد دستانش میان را پارچه
 باز ور هاتچشم خدا رو تو... شو بلند باشی؟ پشتم همیشه ندادی قول مگه مونی؟می پیشم همیشه نگفتی مگه -

 !کنممی بگی کاری هر بگی؛ تو چی هر اصال... هستی هم هنوز که بگو کن؛
 .زد زار و گذاشت اشسینه روی را سرش

 .بده جواب پاشو! هان؟ کنم؟ تحمل جوریچه رو دنیا این تو بدون -
 .گرداند صورتش اعضای تک تک میان را نگاهش و کشید صورتش به دستی
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 سفر دیگر جهانی به عطرش با که نبود سیاوشی دیگر شود؛ غرق چشمانش شب آسمان در که نبود سیاوش دیگر
 .کند سپری را روزهایش یادش با تا نبود اشزندگی امید دیگر کند؛

 .گذاشتند تنهایش و کردند ترک را اتاق او خراب حال دیدن با پرستاران
 !نامرد نبودی راه نیمه رفیق که تو -

 :گفت و گذاشت گوشش کنار را سرش
 هستم، که اینی از تربدبخت رو من شو؛ بلند رها جون رو تو. دارم دوستت خدا به دارم؛ دوستت هم هنوز من -

 !نکن
 .رسیدنمی گوش به قلبش زیبای ملودی دیگر گذاشت؛ قلبش روی را سرش و کرد سکوت کمی

 :گفت و کشید اشگونه به دستی
 .داری دوستم که فتیگمی بار یک فقط... بار یک فقط کاش... فقط کاش -
 «!بردی تو ندارم؛ بازی جان دگر من بنداز، هوا به را کالهت زندگی»
 و زد پس را صورتش بر شده روانه هایاشک دستش با. انداخت پرستار به نگاهی و گرفت فاصله او از در شدن باز با
 .دوخت چشم دخترک ملیح صورت به
 !دارن کار باهاتون بیرون خانم -

 .کشید صورتش روی بر اندوه با را رنگ سفید پارچه و انداخت سیاوش به آخر بار برای نگاهی
 .کرد گم را پایش و دست در، کنار در ایستاده هایپلیس دیدن با و شد خارج اتاق از زارش حال با
 .سالم... س -

 :گفت و باشد مآرا کمی کرد سعی خرابش حال دیدن با رسید،می نظر به ترجوان کمی بقیه به نسبت که مردی
 .خانم سالم -

 .چرخدمی سرش دور به بیمارستان کرد احساس که انداخت مرد آن به نگاهی
 به بود نزدیک پاهایش شدن سست با. گذاشت هم روی ایثانیه را چشمانش و گرفت کنارش دیوار به را دستش

 .بنشیند صندلی روی تا کرد کمک و آمد سمتش به پرستار که بیفتد زمین
 خوبه؟ تونحال -

 :گفت که داد تکان منفی حالت به را سرش
 .افتاده فشارتون کنم فکر -

 .بردش اتاقی سمت به و شود بلند جایش از تا کرد کمکش
 .کند درک را او حال و باشد آرام کرد سعی و نشست صندلی روی بر حالش دیدن با جوان پلیس
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 :گفت و گرفت را فشارش پرستار
 نه؟ نخوردی؛ چیزی االن تا -

 :گفت لب زیر و انداخت درشتش چشمان به نگاهی
 !نه -
 .بیارن چیزی یه برات میگم! معلومه -
 .باردارم -
 .باش بچه اون فکر به نیستی، خودت فکر به بدتر، دیگه -
 .بست یخ تنش رادمان نام دیدن با و کشید بیرون کیفش درون از را آن تلفنش، زنگ صدای با
 .له... ب -

 :گفت لرزیدمی صدایش که ورط همان رادمان
 نه؟ ه؛... خوب... ش... حال -

 شنیدنش در هم خودش حتی که صدای با چکید؛ کنارش از لجوجانه اشکی قطره که گذاشت هم روی را چشمانش
 :گفت بود ناتوان

 !مرد -
 .کوبید خود سر روی به و نشست زمین روی بر رادمان

 !نه؟... دیگه کنی... می شوخی -
 :گفت زد،می هق که طورهمان و فشرد را صندلی یدسته رها
 !سیاوش! رادمان شدیم بدبخت -

 .برداشت را پدرش ماشین سوییچ و شد بلند جایش از استرس با رادمان
 بیمارستان؟ کدوم کجاست؟ -

 .شد جویا او از را بیمارستان نام و برگشت کردمی نگاه را او تعجب با که پرستار سمت به حواسبی رها
 .افتاد راه آن سمت به پریده رنگی و لرزان تنی با بیمارستان، نام شنیدن با دمانرا

 :گفت و انداخت دیگری روی را پایش نشست؛ رویشروبه و شد اتاق وارد جوان پلیس
 .بدید پاسخ باید که هستش سوال سری یک خب ولی نیستید؛ خوبی شرایط توی االن دونممی -

 .کرد شکاندن به شروع را انگشتانش اول بند و داد تکان بتمث حالت به را سرش تنها رها
 داشتید؟ آقا اون با نسبتی چه -

 :گفت و داد قورت صدا با را دهانش آب
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 .شوهرمه دوست -
 تنها ناراحتی همه این که کرد فکر خود با و انداخت اشپریده رنگ صورت و اشکی چشمان به نگاهی جوان پلیس
 !شوهرش؟ دوست برای

 افتاد؟ اتفاقی چنین که دش چی -
 !باشد شوهرش او که چند هر بگوید، دروغ توانستنمی انداخت؛ او به نگاهی

 :گفت و گذاشت هم روی را چشمانش
... یهو که شد چی دونمنمی... نمی ولی... ولی... کردنمی بحث فقط... اولش... اول شد؛... دعواشون شوهرم با -

 ...و داد هولش شوهرم
 .کرد گریه به شروع و شد دادنش ادامه از مانع گلویش رد نشسته بغض

 :گفت و کشید صورتش به دستی مرد
 کجاست؟ شوهرت -
 .میاد داره گفت زد؛ زنگ بهم االن... االن -

 .بگردند دنبالش به نیست نیازی و است بوده آگاه خودش متهم که بود خوب کشید؛ عمیقی نفس مرد
 کجان؟ شخانواده! ش؟خانواده -
 .چرا خواهرش ولی نیست؛ ایران مادرش -

 :گفت و گذاشت مقابلش را کاغذی
 !بنویس -
 .کرد یادداشت را رایانا یشماره و گرفت او از را خودکار لرزان دستی با
 .برگرداند را رویش و گذاشت هم روی را چشمانش افتاد؛ رادمان آشفته حال به نگاهش اتاق، در شدن باز با

 .زدند دستش به را بندیدست که کرد سربازان هب ایاشاره جوان پلیس
 !کند تحمل توانستنمی دیگر را یکی این کرد؛ هاآن به نگاهی و شد بلند جایش از گریه با

 .افتاد زمین به و رفت گیج سرش که زد فریاد بلند را رادمان نام
*** 

 .انداخت دستش در سرم به نگاهی و کرد باز آرام را چشمانش
 :گفت و شد اتاق وارد پرستار. شدنمی باز گریه طفر از چشمانش

 بهتری؟ عزیزم، سالم -
 :گفت که گذاشت هم روی را هایشچشم -
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 !حساسه خیلی بارداری اول هایماه باشی؛ خودت مواظب بیشتر خیلی باید عزیزم -
 :گفت و برگرداند را سرش حوصلهبی
 !سیاوش؟ -
 .ستاینجا خواهرش سردخونه؛ به دادن انتقالش -
 نفس و برگرفت در را بدنش تمام سرما و ترس باره یک به دارد، حضور بیمارستان در رایانا که این دانستن با

 .شد سخت برایش کشیدن
 کرد؟می بلند را سرش او برابر در چگونه

 در نشست؛ کنارش و آمد سمتش به شیوا. گرفت باال اشگریه صدای شیوا، یچهره شدن نمایان و در شدن باز با
 .کرد باریدن به شروع او همراه و گرفت شآغـ. و.ش

 بریزم؟ سرم تو خاکی چه من حاال اومد؟ سرم بالیی چه دیدی شیوا -
 :گفت و گذاشت او یشانه روی را سرش شیوا

 .بزرگه خدا باش آروم عزیزم؛ باش آروم -
 !شیوا شدم بدبخت -

 .شد نزدیکش و کرد او به نگاهی تنفر با شد؛ داخل و کرد باز را اتاق در عصبانیت با رها صدای شنیدن با رایانا
 .نداشت را او صورت به کردن نگاه قدرت و بود انداخته پایین را سرش رها

 :گفت چکید،می چشمانش از بندیک هایشاشک که طور همان رایانا
 گرفتی؟ رو انتقامت باالخره شد؟ خنک دلت -
 ...من رایانا -

 :زد فریاد و کرد رتابپ زمین به را میز روی گلدان
 بودی؟ کشیده قبل از رو هانقشه این تمام که اینه از غیر مگه هان؟ بگی؟ خوایمی رو چی -

 :گفت و زد نیشخندی
 نه؟ خوشحالی؟ خیلی االن -

 :گفت بغض با و زد برایش دستی
 .بود خوبی ینقشه بود؛ عالی! آفرین آفرین، -
 :گفت و کرد نگاهش شده ریز چشمانی با
 داری؟ حسی چه االن -

 .ریختمی اشک هاآن همراه داشت، رایانا کردن آرام در سعی که طورهمان شیوا
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 عاشقت اون سوخت؟ پاش به که بود عشقی گناهش بود؟ داشتن دوست گناهش بود؟ چی من برادر ـناه گـ مگه -
 هان؟ کردی؟ کارچی باهاش تو ولی بود،
 :زد دفریا که برد در سمت به را رایانا شیوا

 .کنممی زهر رو زندگیت بگذرم؛ داداشم خون از عمرا -
 .آوردمی رحم به هم را دیوارها و در دل هقش هق. گریست و گذاشت زانوهایش روی را سرش
*** 
 و بود نشسته رویش بر سیاوش که ایکاناپه همان افتاد؛ کاناپه به نگاهش. شد داخل و کرد باز را خانه در ناتوان
 .بود گرفته فرا را خانه تمام عطرش بوی هم هنوز. آوردمی زبان به را نداشتنش دوست

 رنگ به و برداشت را رژ. بود خریده برایش سیاوش که همانی افتاد؛ رژی به نگاهش که رفت اتاقش سمت به
 .کرد نگاه سرخش

 .گرفت را عزیزش جان که خونی همان بود؛ رنگ این همانند بود، شده سرازیر او سر از که هم خونی
 .شد تقسیم نیم دو به رژ که ایگونه به کشید؛ هایشلب روی محکم و برداشت را رژ در

 رنگ این او نظر به حال چرا پس! آید؟می او به سرخ رنگ گفتنمی مگر. کرد آینه درون خود به نگاهی
 است؟ ترینانگیزنفرت

 .نشست زمین روی و کرد پرتاب اتاق از ایگوشه به را رژ
 .شود سپرده خاک به امروز است قرار و است برگشته پاریس از مادرش بود شنیده
 سپرده خاک دل به تنهایی بگذارد نباید رفت؛می دیدنش برای باید امروز. کرد آینه درون اشپریده رنگ به نگاهی

 .شود
 !نبود خودش دست کارهایش کرد؛ باز را کمدش در و شد بلند جایش از سرعت با

 .کرد تنش و کشید بیرون لباسی ی،چیز به توجهبی
 میز پشت که خانمی به و رفت آژانسی سمت به اصلی، خیابان به رسیدنش با. شد خارج خانه از و برداشت را کیفش
 :گفت بود نشسته

 .زهرا بهشت -
 تسم به و شد بلند جایش از مرد. کرد هاراننده از یکی به ایاشاره و انداخت روحشبی یچهره به نگاهی زن

 .رفت ماشینش
 .داد تکیه پشتی به را سرش و گرفت جای ماشین عقب در

*** 
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 .کرد پیدا را قبرش بود، گرفته فرهاد از که آدرسی کمک با
 شده تمام مجلس و بود رسیده دیر گویی. کردمی خودنمایی کنارش و گوشه هاییگل که انداخت قبرش به نگاهی

 .بود
 .کشید رویش به دستی و نشست کنارش

 .داشتند را تمیزش قبر شوی و شست قصد اشکش طراتق
 شدنش درست برای راهی دیگه دفعه این! ریخت بهم زندگیم دوباره سیاوش! نمیدی؟ رو جوابم دیگه! سیاوش -

 نترس بگه بهم که نیست کس هیچ دیگه بده؛ گرمیدل بهم که نیست زندگیم توی امیدی دیگه دفعه این نیست؛
 . میشه درست بگه که نیست کس هیچ دیگه هستم؛ من

 :گفت و گذاشت قبر روی را سرش
 نیست؟ دیگه باهامه تهش تا دادمی قول که اونی بفهمونم دلم به جوریچه نیستی؟ دیگه که کنم باور جوریچه -

 :گفت و زد پس دست پشت با را هایشاشک
 باشه؟ بد جات نکنه کنه؟نمی اذیتت کسی نیست؟ سردت جا اون -

 :گفت و کرد خندیدن به شروع گریه امهنگ ناگهان
 !میذاری؟ خودت از یادگاری یه جا همه چرا! میده رو عطرت بوی هم قبرت -
 
 کنم؟ چه ناآرامم قلب هیاهوی با نیستی، تو که حال»

 کنم؟ چه را شعرهایم یقافیه نیستی، تو که حال
 «... آرامم ناآرامم؟ دل با ایکرده چه
 

 :داد جواب و آمد بیرون هوایش و حال از گوشی، زنگ صدای با. کرد تکرارش لب زیر و کشید نامش روی بر دستی
 بله؟ -
 کجایی؟ -
 !سیاوش پیش -

 :گفت و کشید موهایش داخل دستی رادمان، دیدن برای اشنتیجهبی هایصحبت از کالفه فرهاد
 .بزنیم حرف هم با باید خونه؛ بیا پاشو رها -

 گذاشت؟می تنهایش دبای یعنی کرد؛ قبرش به نگاهی
 !رادمان؟ -
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 !بازداشتگاه -
 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .امخونه دیگه ساعت یک تا -
 .باشه -

 .بود سخت برایش کندن دل دوخت؛ سیاوش قبر به را آخرش نگاه و کرد قطع را تلفنش
 بعد، هاسال»
 هستی، همسرم عنوان به تو نه
 توست؛ نام هم فرزندم نه

 بعد، سالیان
 هستی اشکی و زخم اتنه تو
 مرهم هیچ با که
 «گیردنمی آرام یآغـ. و.ش هیچ با و

 :گفت و فشرد هم روی را هایشچشم
 .کن کمکم خودت -
 لب زیر را آدرس. گرفت جای عقب صندلی در و رفت بود ایستاده منتظرش که آژانسی سمت به و شد بلند جایش از

 .سپرد گوش پخش حال در موسیقی به و کرد زمزمه
 .آسوده خیال یک چیزی؛ هر از خالی ذهنی خواست؛می ابدی فراموشی کی دلش

 یبقیه روی بر شود دردی بار، هر که نباشد رادمانی دیگر که زندگی نباشد؛ آن در سیاوشی دیگر که زندگی
 .دردهایش

 !بود؟ کرده دنیا یناجوانمردانه بازی وارد را کوچک موجود این چرا کشید؛ شکمش روی به دستی
*** 

 با و رفت سمتش به. کرد پیدا را فرهاد ماشین آخر در که انداخت اطراف به نگاهی خانه، در جلوی به رسیدنش با
 .زد اششیشه به ایضربه اشاره انگشت
 .شد پیاده ماشین از او، به نگاهی با و کرد باز را اشخسته چشمان فرهاد

 .سالم -
 .کشید آهی و انداخت اششکسته صورت به نگاهی فرهاد

 خوبی؟ سالم -
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 :گفت و دوخت او چشمان به را اشاشکی هایچشم
 باشم؟ خوب باید -

 :گفت و کشید موهایش داخل را دستانش کالفه فرهاد
 .بزنیم حرف باید باال؛ بریم -

 .شدند داخل و کرد باز را در کلیدش، با رفت؛ خانه سمت به و داد تکان را سرش
 .نشست رویش و کرد پرتاب کاناپه روی را کیفش
 .شد کردنش درست مشغول و آورد بیرون کابینت از را قهوه گشتن، کمی با و رفت آشپزخانه سمت به فرهاد

 حدس و بود نمانده باقی خون از ردی هیچ انداخت؛ آشپزخانه به را نگاهش تازه. بود مانده خیره اینقطه به تنها رها
 .باشد شیوا کار زدمی

 .نشست کنارش و داد دستش به را قهوه فنجان فرهاد
 .کنی تعریف برام رو افتاده شب اون که اتفاقی هر باید -
 ...م در خوامنمی -
 !رها -

 :گفت و باشد آرام کرد سعی کشید؛ عمیقی نفس
 رادمان به. گفتن پرت و چرت به کرد شروع و زد زنگ که داشتم تلفنی مزاحم یک من روز اون... روز اون خب -

 حالم. بیرون زد خونه از که کردیم بحث هم با شد؛ عصبی هم رادمان. اونه مال منه، شکم ویت که ایبچه گفت
 به زدم زنگ همین خاطر به نبود خوب حالم. بود اعتمادبی بهم هم باز بود؛ زده تهمت بهم هم باز نبود؛ خوب

 . بکنه برام کاری و اینجا بیاد تا سیاوش
 :داد ادامه و نوشید را اشقهوه از ایذره

 اولش سیاوش. زدن رو سیاوش کرد شروع و انداخت راه دعوا دید، اینجا رو سیاوش و خونه اومد رادمان وقتی -
 که رادمان صورت تو زد هم سیاوش. من مورد در گفتن پرت و چرت به کرد شروع رادمان که کردنمی حرکتی
 .داد هولش و کرد عصبیش همین

 .شدندمی روانه هایشچشم از که بودند هایششکا هم باز رسید، که ماجرا اینجای به
 !بود عصبی فقط رادمان شد؛ چی نفهمیدیم مونکدوم هیچ -

 .نداشت را این تحمل دیگر بیچاره رهای شد؛ تکرار ذهنش در عمد قتل یکلمه و کشید عمیقی نفس فرهاد
 :گفت و برگشت فرهاد سمت به ترس با
 نه؟ دیگه؛ میشه آزاد -
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 .بود ناتوان کالمی آوردن برای زبانش کرد؛ او به اهینگ تنها فرهاد
 :گفت و گذاشت زانوانش روی را سرش رها
 راحت کشینمی رو من چرا خدایا. ندارم رو یکی این توان دیگه خدا به میشه؛ پدربی مبچه که نگو خدا رو تو -

 شم؟
 :گفت و کرد او به نگاهی فرهاد

 .باشه خدا به توکلت بکنم؛ رو تالشم تمام که میدم قول بهت من رها -
*** 
 .گرفت را فرهاد یشماره دیگر بار برای و کشید سرش به دستی

 ...نظر مورد مشترک -
 یک زد؛می شور شدیدا دلش. انداخت خلوت خیابان به نگاهی. کرد قطع را تلفن زن، آن صدای یدوباره شنیدن با

 .بود نشسته رشانتظا به ماشین در او و بود رفته فرهاد بود ساعتی
 .کرد جویدنش به شروع و گذاشت دندانش یگوشه را ناخنش

 :گفت و برگشت سمتش به سریع ماشین، در شدن باز با
 شد؟ چی -

 :گفت و انداخت اشپریده رنگ صورت به نگاهی فرهاد
 !دیگه شعبه یک واسه فرستادن رو شپرونده فعال. کرده محکوم عمد قتل به رو رادمان بازپرس، -
 :گفت و گذاشت صورتش روی را دستانش هار
 ببینمش؟ تونممی... تونممی... می -
 .باشی داشته باهاش ربع یک فقط هم اون کوتاه مالقات یک بذاره تا کردم راضی رو بازپرس زور به فعال -

 .کرد روشن را ماشین فرهاد که داد تکان مثبت حالت به را سرش رها
 .داد باریدن یاجازه هایشاشک به و دوخت خیابان به را نگاهش

 .بود کرده سرایت بدنش هایقسمت تمامی به دردش و سوختمی اششکسته و خورده زخم قلب
 .طلبیدمی را سیاوش جای به ابدی آرامش یک دلش و بود خسته روحش

*** 
 .گذاشت پایش روی و آورد بیرون داشبورد از را چادری فرهاد

 .کن سرت رو این -
 .کشید عمیقی نفس و کرد بلند ساختمان به نگاهی کرد؛ سرش را مشکی چادر و شد دهپیا ماشین از
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 .شد باز که بود نشده باز زندان به پایش حال به تا
 :گفت و کرد صندلی به ایاشاره فرهاد شدنشان، داخل با. رفتند ساختمان سمت به و کرد قفل را ماشین فرهاد

 .بیام تا اینجا بشین -
 .باشه -

 را چادرش. نشست شکل مربع سالن در شده چیده رنگ سبز هایصندلی روی بر او و رفت اتاقی سمت به فرهاد
 .کند پنهان را لرزانش دستان کرد سعی و کشید جلوتر

 به چه برای جوان نسبتا دختر این کردمی فکر خود با کرد؛می نگاهش تعجب با بود، ایستاده در جلوی که سربازی
 .آمدمی چشم به اول نگاه در چیزی هر از بیش اشخسته و پریده رنگ رتصو است؟ آمده اینجا
 .آمد سمتش به و شد خارج در از ایبرگه همراه به فرهاد

 داد؟ اجاز -
 .بریم بیا آره، -

 .بودند ایستاده مامور دو آن انتهای که رفت بزرگی نسبتا راهروی سمت به او، دنبال
 :گفت مامور آن که داد هاآن از یکی به را برگه فرهاد

 دیگه دقیقه دو داخل؛ بفرستید رو خانم و باشید داشته حضور اینجا خودتون اتاقه؛ یک چپ سمت رویراه انتهای -
 .میارنش

 .کرد رها به ایاشاره و گفت لبی زیر تشکر فرهاد
 .گشود برایش را در بود، ایستاده کنارش که ماموری. افتاد راه به اتاق سمت به و انداخت او به نگاهی رها

 و نشست رنگ خاکستری صندلی روی. نیافت میز یک و صندلی دو جز چیزی و چرخاند اطراف به را نگاهش
 .گذاشت چشمانش روی را دستانش

 .دوخت او به را نگاهش و شد بلند جایش از شتاب با در، قفل شدن باز صدای با
 طاقت روزهای از خبر بودند، افتاده چشمانش کنار که هاییچین. بود شده ترشکسته بسیار موقع آن از صورتش
 .دادندمی فرسایش
 .بود برگرفته در را وجودش سراسر غم شد،نمی دیده هاآن در شیطنت برق آن دیگر که رنگش خاکستری چشمان

 به شباهتی هیچ و بود ایستاده رویشروبه نحیف هیکلی با حال که مردی نبود؛ ورزشکاری هیکل آن از خبری دیگر
 !رسیدنمی مشام به عطرش بوی دیگر نداشت؛ شوهرش
 :کرد تکرار لب زیر را نامش و شد نزدیکش

 .رادمان -
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 زنجیرهای آن از تازه که را دستانش و انداخت پایین را سرش اما گرفت؛ تازه جانی صدایش، زیبای ملودی شنیدن با
 .داشتن را او به نگاه روی. داد ماساژ بودند، شده آزاد انگیزنفرت
 .رفت ترنزدیک و چکید چشمانش از اشکی قطره
 .بود ایستاده رویشروبه حال

 کنی؟نمی نگاهم چرا! رادمان -
 :گفت و چرخاند راست به را سرش

 .ندارم رو روش -
 شکستن یا کردمی تحمل را اشقدیمی عشق مرگ غم. شد وارد قلبش به خنجری دارش،بغض صدای شنیدن با

 را؟ شوهرش
 گرمی ـ. و.شآغ دلش. داد جای شآغـ. و.ش در را خودش است، مانده دور مادرش از هاسال که کودکی همانند

 پشت آخرش تا بگوید مردانه که خواستمی را یآغـ. و.ش دلش بزند؛ فریاد را هایشغم آن در بتواند که خواستمی
 .اوست

 .رادمان مخسته خیلی م؛خسته -
 :گفت و کشید آغـ. و.ش در را رهایش بود، مانده تنش در که جانی تمام با
 .جفتتونم یشرمنده خدا به تم؛شرمنده -

 .کردمی وارد اشمردانگی به ایخدشه و شدمی ریخته رها سر روی بر اشمردانه اشک قطرات
 :گفت و فشرد او به بیشتر را خودش رها
 کنم؟ کارچی تو بدون -
 :گفت و گذاشت سرش روی ایـوسه بـ
 .بشه جوریاین خواستمنمی خدا به -

 :کشید شکمش روی بر دستی و کرد رنگش طوسی چشمان به نگاهی
 !بمونی پیشمون همیشه دادی قول تو نه؟ دیگه؛ گردیبرمی! گردهبرمی بابا میگه -

 .آورد زبان به لرز و ترس با را کلماتش و داد جای شآغـ. و.ش در را او. نداشت را اشزدهغم چشمان به نگاه توان
 .میدم قول گردم؛برمی -
 ...راد -

 :گفت و گذاشت رنگشبی لبان روی را دستش
 !کن گوش -
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 فکر به و کن استراحت فقط بسپار؛ فرهاد به هم رو کارها همه ها؛این مامان یخونه برو و نمون تنها خونه توی -
 .نشه وارد بهت استرسی و باشی آروم کن سعی بخور، مقوی غذاهای باش؛ بچه
 .کرد سکوت و ختاندا پایین را سرش رها

 اشتنگی دل و عشق تمام با مهری و کرد لبانش به نگاهی. آورد باال را سرش و برد اشچانه زیر را دستش رادمان
 .زد آن به

 :کرد نجوا آرام و برد گوشش کنار را سرش ،بـ.وسـ.یـ.د را چکید رها هایلب روی به چشمانش از که اشکی قطره
 .کردم بد خیلی کن؛ حاللم -

*** 
 به قدمی آرامی به آقا، محمود توسط در شدن باز با. انداخت پایین را سرش و گذاشت زنگ روی آرام را دستش

 .گذاشت داخل
 هجوم از هم او بود؛ گرفته دستانش میان را سرش و داشت تن به رنگی خاکستری شلوار و کت آقا محمود

 کند؟ چه باید دانستنمی مشکالت
 :گفت لرزانی ایصد با و انداخت پایین را سرش رها
 !بابا -

 شد بلند جایش از. دوخت چشم او به بودند، شده قرمز سردرد فرط از که چشمانی با و کرد بلند را سرش آقا محمود
 در را خودش و رفت سمتش به غم با رها که کرد دراز کشیدنش آغـ. و.ش به برای را هایشدست شد؛ نزدیکش و

 .داد جای اشپدرانه گرم آغـ. و.ش
 حاال؟ مکن کارچی -

 :گفت و کشید سرش روی به دستی
 .دخترم باشه خدا به توکلت -
 ...هم اون اگه منه؛ زندگی دارایی تنها رادمان. جون پدر مخسته خیلی -

 :گفت و آورد کمرش به فشاری آقا محمود
 .بزرگه خدا نزن؛ رو حرف این -

 .گرفت فاصله او از و انداخت پایین را سرش
 :گفت و انداخت جون الهه اتاق در به نگاهی رها
 خوبه؟ حالشون -
 !خوابیده کرد؛می درد سرش -
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 :گفت و داد تکان مثبت حالت به را سرش
 .دیره بریم؟ -

 :گفت و برداشت را ماشین سوییچ آقا محمود
 .دخترم بریم -

 امروز اند؛داشته را مجازات اشد درخواست سیاوش یخانواده که دانستمی. جوشیدمی سرکه و سیر همانند دلش
 .بود دادگاهشان اولین
 .دهد انجام آید،برمی دستش از کاری اگر تا بود رفته قبل ساعتی از فرهاد
*** 
 .دوخت چشم کند آرام را او هایشگفته با داشت سعی لحظه هر که فرهاد به و کشید عمیقی نفس

 .افتهنمی بدی اتفاق هیچ رها؛ باش آروم -
 را چادرش خجالت از و انداخت پایین را سرش. شدند وارد سیاوش یخانواده که ددا تکان مثبت حالت به را سرش
 .کشید جلوتر کمی

 .شود استرسش مانع توانستنمی و بود گرفته ضرب زمین بر هایشکفش با آقا محمود
 :گفت و کرد گریه به شروع هاآن دیدن با سیاوش مادر

 !رو تنم پاره کشتین؛ رو پسرم -
 .بود کرده تجربه را عزیز مرگ هم خودش! نکند؟ تکه تکه را رها دل میشد مگر و بود مادر یک هایاشک

 .بدید پس رو بدترش کنممی دعا نگذره؛ ازتون خدا -
 .است آمده سرش به هااین از تربیش بگوید توانستمی کاش. دزدید را نگاهش و کشید جلوتر را چادرش رها

 .گرفت فرا را جا همه سکوت دادند، سیاوش مادر به که اخطاری و جایگاهش به قاضی ورود با
 بر هایشاشک بود، همسرش ظاهر به که شخصی ورود با. داد نظر مورد محل به را رادمان ورود دستور قاضی

 .سوزاند را وجودش تمام داشت، تن به که لباسی و دستانش به شده زده بنددست. شد روان صورتش
 .کرد نگاهش اشک با و کشید عمیقی نفس

 کنار در آخر در و چرخاند داشتند، حضور که کمی جمعیت میان در جانانش جان کردن پیدا برای را سرش رادمان
 .کرد پیدایش پدرش
 باشد؛ آرام بخواهد او از بار هزاران و بگیرد آغـ. و.ش در را او توانستمی کاش پریده؛ رنگش و بود گریان هم هنوز
 زندگی بگوید توانستمی کاش کوبد؛می دیوار و در به را خودش تنش عطر برای دلش بگوید توانستمی کاش
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 کرده فکر عزیزشان فرزند و او به تنها مدت این در بگوید توانستمی کاش است؛ جهنم از فراتر چیزی او بدون
 . ببیند را کودکش مرگش، از قبل تا است خواسته خدا از تنها و است

 .گرفت قرار متهم جایگاه در و کرد حرکت د،کر وارد کمرش به سرباز که فشاری با
 :گفت و گرفت را دستش فرهاد. بودند شده تار چشمانش و چرخیدمی رها سر دور به چیز همه

 خوبه؟ حالت -
 .داد تکان منفی حالت به را سرش رها

 .ببردش آنجا از که کرد ایاشاره فرهاد به و کرد نگاهش نگرانی با رادمان
 :گفت و کرد آقا محمود به ایاشاره داشت،می حضور یگاهشجا در باید که فرهاد

 بیرون؟ ببریدش خوایدمی نیست؛ خوب حالش -
 .گرفت را رها دست و داد تکان را سرش آقا محمود
 .چکید چشمش یگوشه از اشکی قطره و انداخت او یشکسته زیبای یچهره به را نگاهش رادمان
 .بیاورد برایشان قندی آب کرد خواهش سربازی از و نشاند صندلی روی را رها آقا محمود

 :گفت و گرفت را دستش رها
 .تنهاست رادمان داخل؛ برین خدا رو تو -

 :گفت و کرد نگاه بود، شده ساله ایخورده و سی هایزن شبیه حال که عروسش به نگاهی آقا محمود
 .باش جاهمین پس -
 .چشم -
 .کند بیرون سرش از را رادمان یچهره کرد سعی و داد یهتک صندلی به را سرش آقا، محمود رفتن با

*** 
 :گفت و شد بلند جایش از شتاب با در، از فرهاد خروج با
 شد؟ چی بگو خدا رو تو -

 :گفت آخر در و کرد مکث کالمش آوردن زبان به برای کمی فرهاد
 !اعدامه فقط حرفشون -

 .پیجید سالن مامت در هقش هق صدای و کرد فوران گلویش در منتظر بغض
 :گفت التماس با و گرفت را دستش رفت؛ سمتش به سیاوش مادر دیدن با
 .نکنین پدربی رو بچه یک خدا رو تو میشه؟ حل ازتون مشکلی چه مگه اون مرگ با بگذرین؛ خدا رو تو -

 :گفت و کشید را دستش سیاوش مادر
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 گذشتی؟می دی،بو خودت هان؟ بگذرم؟ جوری چه بود؛ دلم عزیز بود؛ مبچه -
 .شد خارج دادگاه از رایانا همراه رها به توجه بدون
 بود؟ نگذشته کردند، مادرش و پدر با که کاری از او مگر
 .گرفت دستانش میان را سرش و نشست زمین روی

 .گرفت را بازویش و رفت سمتش به آقا محمود
 .شو بلند عزیزم؛ شو بلند -

*** 
 :گفت فرهاد به رو و کرد دستش در زنجیر به نگاهی رادمان

 .مبچه و زن جون و تو جون باش؛ مواظبشون خدا رو تو -
 :گفت و زد اششانه به دستی فرهاد

 .نباش نگران -
 :گفت بغضی با و انداخت پایین را سرش رادمان

 ...برنگشتم اگر -
 :گفت و کوبید اششانه به دستی

 .گردیبرمی رو؛ حرف این نزن -
 .اطرافیانش یبیهوده امیدهای از بود هخست. کشید عمیقی نفس
*** 

 .بود دوخته چشم بود، درآورده رقـــص به را آن باد که ایپرده به و بود شده جمع خود در مبل روی بر
 .آورددرمی لرزه به را بدنش ثانیه هر رادمان، نبود فکر. بود نمانده تنش در جانی هیچ دیگر

 :گفت و کشید شکمش روی به دستی
 دنیا به! ندیده هم خوش روی یک ازش مامان ببین! نداره هیچی دنیا این ببین! برم؟ قربونت بیای خوایمی کجا -

 ارمغان به خوشبختی وقتهیچ تو و من برای دنیا این نداشت؛ وقت وقتهیچ تو و من واسه دنیا این دلم؛ عزیز نیای
 رسمه؟ یک دروغگویی و نامردی که دنیایی تو رسن؟نمی هم به هاعاشق که دنیایی به بیای؟ خوایمی کجا. نمیاره

 !کنهنمی هم تو به نکرد، خوبی مادرت به که دنیایی مامان؛ دل عزیز نیا! ندارن؟ رحم مردم که دنیایی به
 .کرد باز را در و شد بلند جایش از رمقبی زنگ، صدای شنیدن با

 .نداشت اهمیت رادمان آزادی جز چیزهیچ دیگر نبود؛ مهم خانه نبودن یا بودن تمیز برایش دیگر
 .رفت مبل همان سمت به کردنش، تعارف بدون و کرد لبی زیر سالم افتاد؛ شیوا به نگاهش که کرد باز را خانه در
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 .گذاشت هم روی را چشمانش و انداخت تاریک یخانه به نگاهی شد؛ داخل و کشید آهی شیوا
 .رفت هآشپزخان سمت به و آورد در تنش از را مانتواش

 خوردی؟ شام -
 :گفت بردارد پرده رقـــص از چشم که آن بدون رها
 !نه -

 :گفت و شد خارج آشپزخانه از عصبی شیوا
 !باش بچه اون فکر نیستی، خودت فکر -
 :گفت و شد خیره شیوا به اشکی چشمان با
 بیاد؟ دنیا به باید چرا نداره، پدر که ایبچه -
 !بمیره؟ قراره رادمان گفته کی الل زبونم !زنی؟می تو که حرفیه چه این -
 !نمیدن نمیدن؛ رضایت -

 .گرفت شآغـ. و.ش در و رفت سمتش به شیوا
 میشم، پا خواب از که روز هر. آینده از ترس بدون خوادمی ابدی آرامش یک دلم ست؛خسته دیگه ذهنم شیوا -

 .لرزهمی رادمان نبود ترس از بدنم تمام
 !رها -
 !رو شوهرم نبود یا بخورم رو هامبدبختی یغصه رو؛ خودم تنهایی یا بخورم رو سیاوش دنبو یغصه موندم -

 .فشرد شآغـ. و.ش در را او بیشتر شیوا
 .داشتم و دارم دوستش ولی گناهه؛ دونممی دارم؛ دوستش هم هنوز من شیوا -
 !جان رها باش آروم -
 اتفاقات این از کدومهیچ االن سرم، به زدنمی نتیلع انتقام اون فکر اگه منه؛ تقصیر شهمه اصال تونم؛نمی -

 .بودم راضی قبلم زندگی به شیوا؛ بودم راضی. افتادنمی
 .میشه حل چی همه خدا به میشه؛ حل. دلم عزیز دونممی -
 .دونمنمی -

 .رفت آشپزخانه سوی به لبخند با و گرفت فاصله او از شیوا
 نمیری؟ سونوگرافی -
 !نه -
 :گفت و برگشت تشسم به تعجب با
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 !ها شده دیر خیلی هم االنش تا -
 :گفت و کرد بود، شد برآمده حاال که شکمش به نگاهی

 .بود بود، که چی هر ندارم؛ کار این برای امیدی دیگه -
 :گفت حرفش به توجه بدون شیوا

 کنم؟ درست الزانیا -
 !سیاوش یعالقه مورد غذای! الزانیا

 .دارم دوست خیلی آره، -
 .شد مشغول و انداخت بود، دیگری هوای و حال در که او به نگاهی شیوا

*** 
 او به را رفتن یاجازه فرهاد و آقا محمود و بود دومشان دادگاه امروز. کرد خانه در رفتن راه به شروع استرس از

 .بودند نداده
 .داد دستش به و شد نزدیک او به قندی آب همراه خانم الهه

 .نداری رو به رنگ مادر؛ بخور بیا -
 :گفت و گرفت لیوان جلوی را دستش

 .خورمنمی مرسی، نه -
 .عزیزم بخور بیا جان؛ رها نکن اذیت -

 سرکه و سیر همانند دلش. خورد را قند آب از کمی نشکند، دلش که این برای و انداخت خانم الهه به نگاهی
 .کند چه باید دانستنمی و جوشیدمی
 :گفت و گرفت را دستش خانم الهه

 .بشین دقیقه دو بیا جان مادر -
 .شد خیره در به و نشست صندلی روی

 زبان به بشنوند، خواهندنمی گاههیچ که را خبری آن و شوند داخل فرهاد و آقا محمود که بود آن انتظار در لحظه هر
 .بیاورند

 .کشید تیر دلش زیر کمی که بلند جایش از سریع در، کلید چرخش با
 .فرهاد سرش پشت و شد خانه ردوا آقا محمود

 :گفت استرس با رها
 شد؟ چی... چی -
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 .انداخت پایین را سرش و انداخت فرهاد به نگاهی آقا محمود
 :گفت و چرخاند هاآن میان را نگاهش رها
 شد؟ چی! خدا رو تو -
 :گفت و آمد سمتش به فرهاد -
 قتل قتل، ولی گشتم؛ مدرک دنبال چقدر وقت چند این من دونیمی خودت تو نداریم؛ مدرکی هیچ واقعا ما رها -

 !عمده
 بگی؟ خوایمی چی -
 !کرده صادر رو حکم دادگاه -

 دستش به بود قرار که اخباری شنیدن از ترسیدمی. کردند تر را صورتش هایشاشک و انداخت فرهاد به نگاهی
 .برسد
 .بود دوخته چشم فرهاد دهان به و بود نشسته مبل روی خانم الهه

 با را سرش و گذاشت هم روی را چشمانش آقا محمود. انداخت آقا محمود به نگاهی فرهاد که کرد نگاهش بغض با
 .انداخت پایین تاسف
 :گفت ناتوانی با فرهاد

 !اعدام -
 کلمه یک همین بود؛ کافی روحش مرگ برای کلمه یک همین که دانستمی خدا. کرد چشمانش به نگاهی رها

 !بود افیک اشنابودی برای
 :گفت و زد فرهاد به پوزخندی

 !نبود قشنگی شوخی اصال -
 :گفت و انداخت پایین را سرش فرهاد

 !رها -
 :ایستاد رویشروبه و رفت آقا محمود سمت به
 زندگیمون هم با تا گردهبرمی گفت خودش داده، قول من به اون برگرده، قراره رادمان نه؟ دیگه؛ کنیدمی شوخی -
 . ذارهنمی تنهام دیگه گفت خودش بشه؛ حل چیز همه قراره گفت مون؛بچه همراه به دفعه این کنیم، عشرو نو از رو
 :گفت و برگشت فرهاد سمت به
 !سازهمی برام آرامش سراسر زندگی گفت کنه،می خوشبختم گفت خودش نه؟ شاهدی؛ هم تو -

 .گرفت شآغـ. و.ش در و آمد سمتش به خانم الهه
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 .گفت بهم ودشخ خدا به جون الهه -
 .دخترم باش آروم -
 من مگه نگذشتم؟ شد، حقم در که هایینامردی از من مگه! نمیشه خواممی چی هر! باشم؟ آروم جوری چه -

 رو جوابم بدی با همه میشه که من نوبت چرا پس! کردم سکوت گرفتن ازم رو زندگیم نشدم؟ چیز همه خیالبی
 ! میدن؟

 .نداشت او هایحرف برای جوابی واقعا و ریختمی اشک او پای هم خانم الهه
آغـ.  از رها. رفت در سمت به و شد بلند جایش از کند، تحمل این از بیشتر را خانه فضای توانستنمی که فرهاد
 :گفت و آمد بیرون خانم الهه و.ش

 کِی؟ -
 :گفت زدمی سرخی به عصبانیت فرط از که چشمانی با
 !دیگه ماه یک -

 .کرد ترک را خانه و انداخت اشپریده رنگ و اشکی نچشما به آخری نگاه
 امید دیگر ماه یک کرد؛می ترکشان همیشه برای اشخانه مرد دیگر ماه یک شد؛می یتیم فرزندش دیگر ماه یک
 .کردمی ناامید زندگی از را او اش،زندگی آخر

 هم به محکم را درش و رفت کرد،می صبح را هاشب آن در تاکنون که رادمان اتاق به و انداخت جمع به نگاهی
 .کوبید
 :گفت و زد بلندی جیغ. کوبید در به را سرش و نشست در پشت

 خدا؟ کنم کارچی -
 بود؛ هاحرف این از بیشتر وجودش و قلب شکستن صدای اما کوبید؛ زمین به و کرد بلند را دستش کنار گلدان
 .داشت آرامش ایذره تمنای عمرش تمام که دختری شکستن صدای
*** 

 .کنین باز رو در خدا رو تو -
 چه او ـناه گـ مگر نکرد؛ باز رویش به را در کسهیچ قبل دفعات همانند هم بار این ولی کوبید؛ در به دستانش با

 بود؟
 .کنین باز رو در پرستینمی که خدایی اون به رو تو بزنم، حرف بذارید کنین، باز رو در خدا رو تو -

 وزن کردن تحمل توان پاهایش که بود خسته قدر آن. کوبید خانه در به را مشتش و کشید جلو را اشمشکی چادر
 .نداشت را ناچیزش
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 او که پیش یدفعه از. دوخت او روحبی یچهره به را نگاهش پیرزن. شد نمایان مقابلش در پیرزنی یچهره ناگهان
 !زن این تمناهای از بود هشد طاق طاقتش. بود شده ترشکسته بود، دیده دادگاه در را
 آخه. کنممی سرت چادر رنگ رو زندگیت تمام گرفتی، رو مبچه نمیدم، رضایت جونمون؟ از خوایمی چی چیه؟ -

 !بود تنم یپاره! بود پسرم فهمی؟نمی چرا
 :گفت و کرد تر زبانش با را خشکش لبان

 !افتاده اتفاقی چه شب اون نفهمیده اصال مونه،پشی خدا به. شه بزرگ پدربی مبچه نذارین خانم، خدا رو تو -
 !گردونهبرنمی عقب به رو چیزی هیچ اون پشیمونی گردونه؛برنمی رو من پسر اون پشیمونی -

 قبل دخترک آن از دیگر نبود؛ غرورش فکر به دیگر نبود؛ چادرش شدن خاکی فکر به دیگر زد؛ زانو پایش جلوی
 !نبود خبری

 خوبی شما کرد، بدی اون. شه بزرگ پدربی مبچه نذارید کنم؛می رو کنیزیتون دارم عمر تا خانم؛ کنممی خواهش -
 .کنید
 آورد؟نمی رحم به را پیرزن دل هایشاشک چرا

 .دارمداغ هم من نیستم؛ بده رضایت من. نکن کوچیک رو خودت این از تربیش و برو جا این از -
 .بست رویش به محکم را در و رفت داخل به پیرزن

 .بس و خواستمی آرام زندگی یک تنها که خدا به. نبینند را زارش یچهره تا کشید صورتش روی را چادرش
 « ...تکلیفم نه روزم، نه دلم، نه شود؟نمی روشن چرا»
 .کشید ترعقب کمی را چادرش و شد بلند جایش از

 کیفش داخل از تلفنش، زنگ صدای با. دنبو مهم برایش چیز هیچ دیگر اما کردند؛می نگاهش تعجب با زن چند
 قطع را تماس او بار هر و بود گرفته تماس رها با باری چند صبح از. انداخت فرهاد اسم به نگاهی و کشید بیروتش

 .دهد خودش دست کاری ترسیدمی و زدمی شور او برای دلش. کردمی
 .کرد زمزمه لب زیر را خانه آدرس و کرد باز امیآر به را در. ایستاد ایگوشه که کرد بلند تاکسی برای را دستش
 دنیا نقاشی بوم از همیشه برای تصویرش خواستمی دلش. دوخت چشم اطراف به و داد تکیه شیشه به را سرش

 .نداشت را بود شدن مات و کیش حال در لحظه هر که را اجباری بازی این تحمل دیگر. شود محو
 .آورد دست به بود، شده دریغ او از هاسال که ار آرامشی سردش قبر در شاید... شاید

 قصد که مرد به توجه بدون. داد مرد به را تومانی ده و برد فرو کیفش درون را دستش پیرمرد، "رسیدیم" صدای با
 .رفت خانه سمت به داشت، را پول باقی گرداندن بر
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 برای کمی امروز آمدنمی بدش کرد، نآ به نگاهی. افتاد زمین به رادمان ماشین سوییچ که بست را کیفش زیپ
 .کرد هایشریه وارد را عطرش بوی آن، در نشستن با. کرد باز را ماشین در و رفت پارکینگ سمت به. باشد خودش
 ذهنش به که فکری با و انداخت خلوت خیابان به نگاهی. شد خارج پارکینگ از سرعت با و کرد روشن را ماشین
 .ردک حرکت مقصدش سمت به رسید،
*** 

 .بودش آورده کردنش آرام برای رادمان که جایی همان انداخت، اطراف به نگاهی
 .داد تکیه ماشین به و انداخت شب آسمان به نگاهی. پیچیدمی گوشش در بلندش هایجیغ صدای هم هنوز
 .نداشت هم را هایشگله آوردن زبان به نای حتی بار این نداشت؛ هم زدن جیغ توان حتی بار این

 همانند زیباست؛ ظاهرش چیز همه! ظاهر. انداخت کشیدندمی رخ به را شهر زیبایی که روشنی هایچراغ به نگاهی
 !عشق زندگی،

 توست؟ آن از دنیا شوی، که عاشق بود گفته شاعر کدام ست؟خوشبختی زندگی انتهای بود گفته که
 پدر و اشقدیمی عشق وجود بدون. دادیم ترجیح چیز همه بر را مرگ حال! داشتنی دوست یواژه چه! مرگ

 .خواستنمی را دنیا این چیز هیچ فرزندش
 .بود گرفته قرار بلندی یلبه پایش که طوری به رفت؛ جلوتر
 برای تا بود الزم حرکت یک فقط کند؛ پاک هستی یصفحه از را بچه آن و خودش توانستمی حرکت یک با فقط

 .داشت فاصله مشکالت تمام از دوری تا قدم یک تنها. ندک دلش یخانه نصیب را آرامش همیشه
 .شدنمی دیده اطراف در کسهیچ انداخت؛ اطراف به نگاهی
 :گفت و کشید شکمش روی به دستی

 تموم داره چیز همه نداری؟ دوست کنم؛ راحت رو جفتمون خواممی فقط من... من نه؟ دیگه؛ بخشیمی رو مامان -
 .میشه
 .چکید چشمش یگوشه از اشکی قطره

 .خودته برای کار این عزیزی، برام خیلی دونیمی که خودت جون به -
 :گفت و انداخت آسمان به نگاهی

 .ندارم رو توانش دیگه بودم گفته نکن؛ امتحانم دیگه بودم گفته. امخسته دونیمی که تو ببخش؛ رو من هم تو -
 .زد شکمش به را پایش کودکش که کرد بلند را راستش پای

 .شد خشک صورتش روی بر هایشاشک
 .بود کرده اعالم حرکش با را خودش ناراحتی فرزندش بود؛ کرده حضور اعالم فرزندش
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 :گفت و کشید شکمش روی به دستی کشید؛ عقب را پایش
 !دلم جون! مامانی؟ جونم -

 .بود آمده خود به تازه کشید؛ رویش وارنوازش را دستش دو هر و نشست زمین روی
 ...اصال من... من شید،ببخ -

 کرد؟می چه فرزندش با داشت کرد؛ گریه به شروع بلند صدای با و گذاشت صورتش روی را دستش
 !ماندمی باید او
 

 دست از هایتماس به و کشید بیرون کیفش داخل از را اشگوشی. شد بلند جایش از و کرد پاک را هایشاشک
 .دوخت چشم اشرفته
 .کرد لمس را رهادف یشماره و کشید آهی

 :گفت و گذاشت گوشش کنار را گوشی سرعت با رها، شماره دیدن با فرهاد
 !رها الو -
 :گفت اشگرفته صدای با
 ببینمش؟ میشه... میشه -

 .کشید موهایش درون دستی و نشست مبل روی فرهاد
 .دختر کردی مرگ دق رو من صبح از که تو -

 :گفت فرهاد همیشگی هایشوره دل از خسته
 .ببینمش خواممی -

 .باشد داشته همسرش با مالقات یک تواندمی بود گفته او به سرهنگ قبال انداخت؛ دیواری ساعت به نگاهی
 کجایی؟. میدم خبر بهت باشه، -
 :گفت و کرد سکوت جوابش در
 نرفتی؟ چرا سونو؛ بری تا دنبالت بودن اومده امروز شیوا و خانم الهه -

 .نداشت هایشحرف برای جوابی رد؛نیاو زبان به چیز هیچ
 :گفت تریآرام لحن با فرهاد

 بشی؟ خبردار جسمانیش وضع از نداری دوست چیه؟ فرزندت جنسیت ببینی نداری دوست -
 شدمی مگر نخواهد؟ را فرزندت قلب تپش صدای شنیدن دلت و باشی مادر شدمی مگر انداخت؛ شکمش به نگاهی

 باشی؟ نداشته دوست دل و جان با را فرزندت و باشی مادر
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 !چرا -
 :گفت و نشست فرهاد لبان روی بر هاهفته از بعد لبخندی

 دنبالت؟ بیام فردا -
 .آره -

 .گذاشت هم روی را چشمانش و زد او به لبخندی فرهاد
*** 
 بود، کرده برخورد شکمش به کوچکش پای که موقع آن از. زد لب به لبخندی و کشید شکمش روی به دستی
 .بود خورده گره وجودش به قلبش

 :گفت و انداخت بود، سیاوش پوشسیه هم هنوز که رها به نگاهی خانم الهه
 باشه؟ چی بچه داری دوست خودت-

 :گفت و کرد او به نگاهی رها
 .باشه سالم فقط شاءهللان-

 :گفت و کرد ریز را چشمانش کمی خانم الهه
 .دیگه خوادمی چیزی یه دلت هایته ته باالخره-

 :گفت و زد نمکی لبخند
 .دارم دوست خیلی دختر من راستش-
 کردی؟ فکر اسمش به-

 :گفت بغض با و انداخت پایین را سرش رها
 .کنه انتخاب رادمان خواممی دیگه رو اون-

 .بود ترسان داشت، پسرش که ایآینده از هم او. دوخت چشم زمین به و برگرداند را سرش خانم الهه
 .دنبالش به خانم الهه و شد بلند جایش از آورد،می زبان بر را او نام که منشی صدای با

 .انداخت او به نگاهی و کرد جاجابه را عینکش کمی دکتر
 .بخیر روز سالم-

 .داد خانم الهه دست به را کیفش و گفت آرامی سالم رها
 .نشست رویش و کرد تخت به ایاشاره دکتر

 ماهتونه؟ چند خب،-
 :داد جواب رتاخی کمی با رها
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 !ماه هفت-
 :گفت و داد تکان را سرش دکتر

 .دارن شوق خیلی قسمت این برای هاخانوم معموال اومدین؟ جنسیت تعیین برای دیر قدراین چرا حاال-
 .نیاورد زبان به کالمی دیگر او، سکوت دیدن با دکتر و برد فرو گردنش در را سرش رها

 .گذاشت آن روی را دستگاه و ریخت شکمش روی به را شکلایژله ایعم. رفت رها سمت به و شد بلند جایش از
 :گفت و کرد جاجابه را دستگاهش کمی

 باشه؟ چی داری دوست-
 !باشه سالم فقط-
 .بابا ای میگه میگی، رو جنسیت که بعد! میگه رو همین میاد کی هر-

 :گفت دکتر که زد دلنشینی لبخند رها
 !دختره-

 :گفت و برگشت متشس به شوق با خانم الهه
 .داشتی دوست که همون-

 :گفت و کرد نگاه هاآن به خنده با دکتر
 !گفتم دیدین-

 :گفت و زد خجولی لبخند رها
 کنم؟ گوش هم رو قلبش ضربان میشه-
 !حتما-

 .بشنود را فرزندش صدای بتواند که بود آن انتظار در هرلحظه و بود شده خیره روبرویش دستگاه به رها
 را خدا و زد بخشیآرامش لبخند. شد بخشیده اشزندگی به دوباره جانی فرزندش، ضربان آرام صدای نشدپخش با

 .کرد زمزمه لب زیر شکری
 .شد بلند جایش از رها و برگشت میزش سمت به دکتر

 میشه؟ آماده کی هااین و هاعکس-
 .دیگه ساعتنیم تا کنممی فکر-

 :گفت و برگشت خانم الهه سمت به رها
 !دنبالم میاد دیگه ساعت یک فرهاد-
 .گیرممی من برو، تو عزیزم؛ نباش نگران-



 

 

394 

 

 سرنوشت غبار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

zeynabyavarian 

 خانم الهه از زد، اشگوشی به فرهاد که زنگیتک با. کرد ترک را اتاق دکتر، از تشکر با و زد لبخندی رها
 .شد خارج مطب از و کرد خداحافظی

 .گرفت جای کنارش و رفت سمتش به فرهاد، ماشین دیدن با
 :گفت و کرد نگاهش ذوق با فرهاد

 .بزنم حدس بذار-
 :گفت و داد تکان سری رها
 !گفتی اگه-

 :گفت و کشید ریشش ته به دستی فرهاد
 !پسره-

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش رها
 !گفتی اشتباه-

 :گفت و کرد خندیتک رها
 کیه؟ قرارمون-
 !نداره مالقات یاجازه فعال گفتن... بخوای رو راستش رها-

 :داد ادامه که کرد نگاهش بغض با رها
 .کنیم صبر ایهفته یه باید گفتن فقط! اصال نه ببینیش؛ نتونی اصال که این نه-

 :گفت و برگرداند پنجره سمت به را سرش
 نگفتی؟ بهم زدیممی حرف هم با که صبح چرا پس-
 .باشی خوشحال رو امروز یه گفتم کنم؛ ناراحتت خواستمنمی-

 .کشید عمیقی نفس و انداخت او چشمان به گاهین رها

 هادلتنگ یهمه از تردلتنگ ٬شوممی دلتنگ گاه»
 را هاحسرت شمارممی و نشینممی ایگوشه

 ...را وجدانم کنممی محاکمه
 شکستم؟ را قلب کدام من

 کردم؟ له را احساس کدام
 نشنیدم؟ را خواهش کدام

 خندیدم؟ دلتنگی کدام به و
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 «...دلتنگم نچنیاین که
*** 

 که گشت همراهش تلفن دنبال به و برد بالشتش زیر را دستش کند، باز را هایشچشم که آن بدون تلفن، صدای با
 :گفت اشگرفته صدای با و گذاشت گوشش کنار را تلفن. کرد پیدایش پتو زیر انتها در
 بله؟-

 :گفت و انداخت دستش میان یبرگه به نگاهی فرهاد
 خوبی؟ رها، سالم-
 خوبی؟ تو ممنون، اوم-
 .دیدنش بری چهار ساعت امروز شده قرار کردم؛ صحبت پرونده قاضی با امروز رها-

 :گفت و شد بلند تخت روی از شتاب با رها
 کنی؟می شوخی-
 .دنبالت میام باش حاضر امروز عزیزم، نه-

 :گفت و نشست هایشلب روی شوق از لبخندی
 فرهاد؟-
 جان؟-
 !نتمممنو دنیا یه-

 :گفت و گذاشت هم روی را هایشچشم فرهاد
 .دنبالت میام باش حاضر رها؛ رو حرف این نزن-

 پدر ببیند؛ را همسرش ماه یک از پس امروز توانستمی او. گذاشت قلبش روی را تلفن و کرد قطع را تماس
 .را فرزندش

 .دادمی نشان را ظهر دو که انداخت ساعت به نگاهی و شد بلند جایش از سرعت با
 که مردی دیدن برای داشت شوق داشت؛ شوق. زد اشکردهپف صورت به آب مشتی و رفت سرویس سمت به

 چه است قرار دیگر ماه یک نداشت اهمیتی برایش حال. بود گاهشتکیه و بود ریخته پایش به را هایشعاشقانه
 در همیشه برای را بدنش عطر و بگیرد آغـ. و.ش در را او بار آخرین برای خواستمی فقط شود؛ اعالم حکمی

 در را او هاداستان تمام مانند او و بدهد او به را فرزندش جنسیت خبر شوق با خواستمی دلش. کند حفظ مشامش
 .گرداند خانه دور به و گیرد آغـ. و.ش
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 برای را لباس بهترین خواستمی دلش. رفت هایشلباس کمد سمت به و گذاشت دهانش داخل بیسکویت مقداری
 .بکشد رخ به را اشزیبایی و بپوشد او

 .بود کرده پنهان کمی را اشبرآمده شکم. زد آینه مقابل در چرخی و کرد تن به را قرمزرنگش پانچوی
 انتها در و گرداند هاآن بین را انگشتش. انداخت هاآن به نگاهی و ریخت میز روی بر هاماه از پس را آرایشش لوازم
 ولی کرد؛می اذیتش کمی کوچکش هایدست لرزش. کشید هایشچشم داخل حوصله با را اشمشکی چشم خط

 .بود خاکی یکره روی بر فرد صبورترین او امروز
 روی به را هاآن و مالید هایشلب به را اشگلبهی رژ. زد لب به لبخندی و کشید هایشمژه به مرتبه چندین را ریمل

 .فشرد هم
 :گفت و دز اششدهنقاشی صورت به لبخندی

 .قشنگم دختر ببینیم رو بابایی بریم خوایممی خوشحالی؟ مامانی مثل هم تو-
 .شد خارج خانه از شوق با برداشت تخت روی از را چادرش زنگ، صدای شنیدن با

 .داد زینت را اشخسته صورت لبخندی او، شوق دیدن از و انداخت باال را خود ابروی تای یک دیدنش با فرهاد
 :گفت و کرد باز را شینما در رها
 خوبی؟ سالم-
 !خوبی خیلی معلومه که هم تو ممنون،-
 .خوبه حالم خیلی امروز آره-

 .افتاد راه و زد او به لبخندی فرهاد
 کرد صحبت او با ایدقیقه چند. رفت مردی سمت به خود و بنشیند صندلی روی بر خواست او از قبل، همانند فرهاد

 .برود سمتش هب تا کرد اشاره رها به که
 :گفت و کرد اشاره سربازی به فرهاد

 .برو ایشون همراه-
 .افتاد راه به او دنبال به داد تکان را سرش رها

 :گفت و کرد باز را اتاقی فلزی در حرفبی سرباز
 .باشین منتظر دقیقه چند-

 .نشست رنگخاکستری فلزی صندلی روی و انداخت پایین را سرش
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 در که کشید عمیقی نفس. تابیدمی داخل به کوچک یپنجره از که بود نوری بود، کرده شنرو را فضا که نوری تنها
 همان به هم هایشریش و بود شده بلند حد از بیش موهایش. دیدنمی را کسهیچ رادمان جز نگاهش. شد باز

 .بود زده بیرون اشگونه استخوان و بود شده الغر بسیار شکل؛
 درخشیدمی ایفرشته همانند که او به نگاهی رادمان. آورد زبان به را رادمان نام و دچکی اشگونه از اشکی قطره

 یاجازه هایشچشم به تنها و داد جای شآغـ. و.ش در را خودش رها در، شدنبسته با. شد اتاق وارد و انداخت
 .داد باریدن
. کرد هایشریه وارد را تنش عطر .برد فرو گردنش میان در را سرش و کرد حلقه او کمر دور به را دستش رادمان
 دیدار. نداشت زمان بیشتر دقیقه بیست که حیف اما کند؛ پیدا ادامه هاسال تا پرحرف سکوت این خواستمی دلش

 را زیبایش صدای توانستمی که باری آخرین بچشد؛ را رهایش آغـ. و.ش توانستمی که باری آخرین بود؛ آخرش
 . بشنود
 هایچشم بر ایـوسه بـ. انداخت رها صورت جای جای به نگاهی دقیق و گرفت شدست میان را صورتش رادمان
 :گفت و زد اشبارانی

 .نکن ترمدیوونه هااشک این ریختن با-
 رادمان؟-
 :گفت و زد اشپیشانی روی ایـوسه بـ
 این به نگاه حسرت وقته چند دونیمی! شده؟ تنگ صدات ملودی واسه دلم وقته چند دونیمی! رادمان؟ دل جون-

 رسه؟می جنون مرز به و گیرهمی رو تبهونه روز هر مرده صاحب دل این وقته چند دونیمی! دارم؟ رو هاتچشم
 ابروهای به خم و شه بارونی هاشچشم نکنه رسه؟می خودش به کنه؟می کار چی داره االن میگم خودم با روز هر

 بشه؟ گلوش مهمون بغض نکنه بشینه؟ خوشگلش
 .نشست زانو روی به و زد تلخی لبخند انداخت؛ اشبرآمده شکم به نگاهی رادمان. کرد پاک را هایشاشک رها
 :گفت و زد رها شکم بر ایـوسه بـ
 .برم قربونش من الهی-

 :گفت و زد لبخندی رها
 !ها گیرهمی رو بهونت خیلی دخترمون-

 :گفت و گرفت آغـ. و.ش در ار رها. شد بلند جایش از و کرد هایشچشم به نگاهی رادمان
 با که زندگی سال چند این برای کاشتی؛ وجودم توی خودت از که عشقی حس واسه ممنونتم؛ دنیا یک من رها-

 .کنم تجربه رو پدربودن دنیا، حس بهترین گذاشتی که مرسی. کردم سپری رو عمرم لحظات بهترین و داشتیم هم
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 :گفت و انداخت پایین را سرش
 ببخش. کنم فراهم برات خواستی،می که رو عالی ایده زندگی اون و باشم برات خوبی شوهر تمنتونس اگه ببخش-

 خدا به. بدم انتقال بهت بودم داده قول بهت که رو آرامشی نتونستم اگه باشم؛ مبچه برای خوبی پدر نتونستم اگه
 .کنم خوشبختت خیلی خواستمی دلم

 !رادمان-
 .بود شده روان هم او هایاشک حال. گذاشت هایشلب روی را دستانش

 بهش. بذارم تنهاش که خواستنمی دلم وقتهیچ بگو بهش داشتم؛ دوسش خیلی من بگو دخترم به رها... رها-
 !ها کنن اذیتش هاشدوست بودنیتیم خاطربه نذاری! نبوده خودم خواست رفتم که راهی این بگو
 :گفت و کوبید او یسینه به را ظریفش مشت رها
 .برگردی قراره تو بیفته؛ نیست قرار اتفاقی هیچ-

 :گفت حرفش به توجهبی و زد هاآن روی بر ایـوسه بـ گرفت؛ را هایشدست رادمان
 . نکن فراموش وقتهیچ رو این رها؛ دارم دوست دنیا یه-

 :گفت و زد در به انگشتش با سرباز
 !تمومه وقت-

 :گفت و کرد او به نگاهی استرس با رها
 ...ما... ما... کنیم زندگی تاییسه قراره. گردیبرمی تو... تو-

 .چکید اشگونه بر اشکی قطره و گرفت دستانش میان را صورتش رادمان
 توی رو تکنندهدیوونه هایچشم این همیشه یواسه خواممی. ببینم رو قشنگت صورت بار آخرین برای بذار-

 . کنم حفظ خاطرم
 :گفت و کرد تلخی خندتک

 .کردممی رو زندگیم داشتم که من. کردن مدیوونه که بودن هاهمین اصال-
 :گفت افتاده پایین سری با و کرد باز را در سرباز

 !تمومه وقت-
 .کرد حرکت سرباز سمت به و انداخت پایین را سرش انداخت؛ رها به نگاهی رادمان

 :گفت و گرفت دست در را بلوزش رها
 !رادمان-

 .ایستاد سرباز جلوی و داد تکان طرفین هب را سرش رادمان
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 .آورد بند را نفسش و رفت فرو رها قلب در زدند، دستانش به که آهنینی دستبند
 .کرد ترک را اتاق و دوخت او به را آخرش نگاه رادمان
*** 
 شظریف دستان و کوبیدمی اشسینه به را خودش شتاب با قلبش. فشرد زنگ روی را دستش و کشید عمیقی نفس

 .شد پخش آیفون از رایانا صدای که انداخت پایین را سرش. بود کرده عرق استرس فرط از
 بله؟-

 نفس و گذاشت هم روی را چشمانش او، دیدن با رایانا. دوخت آیفون به را نگاهش حرفبی و آورد باال را سرش
 .دبو شده خسته او تمناهای و هاخواهش از کند؛ چه دیگر دانستنمی. کشید عمیقی

 :گفت آرام و کرد مشت را دستش رها
 کنین؟ باز رو در میشه-

 :گفت بلند نسبتا صدایی و خشم با رایانا
 خوای؟می چی-

 .نشود نمایان هایشاشک تا انداخت پایین را سرش
 .رایانا کنممی خواهش-

 .ایستاد منتظرش و کرد باز را در. نبود خانه مادرش. کشید عمیقی نفس رایانا
 در به آرام یضربه چند و کرد عبور بزرگش حیاط از خانه، مجلل ظاهر به توجه بدون. کرد باز را خانه دیورو در رها

 .زد خانه ورودی
 و رفت کنار در جلوی از حرفبی. بود شده شکسته هاسال یاندازه به افتاد؛ او ی چهره به نگاهش. گشود را در رایانا
 او سمت به سستش پاهای با و کشید آهی رها. نشست مبل روی کند، عوتد و راهنمایی داخل به را او که آن بدون
 .رفت
 ...اما بود؛ خواهد فرزند این یعمه خودش کردمی فکر روزی. انداخت اشبرآمده شکم به نگاهی رایانا
 :گفت و انداخت تنش سیاه هایلباس و او یشدهکوتاه موهای به نگاهی رها
 !رایانا-

 :گفت و دوخت پنجره به و گرفت او از را نگاهش
 !بذاری؟ نداری حق هم کوچه این توی رو پات دیگه نگفت بهت مادر مگه جا؟این اومدی چرا-

 :گفت و گرفت سردش هایدست میان را دستش
 ...رو تو-
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 :گفت و کشید را دستش رایانا
 شماها ولی بود؛ شخونه چراغ بود؛ مادرم امید تمام سیاوش! گرفتی ازمون رو زندگیمون تموم تو! نده قسم-

 بدیم؟ رضایت خوایمی طورچه حاال! کشتینش
 نامردی اگه که صورتی در شدم تنها هم من دادم؛ دست از رو پدرم و مادر هم من کشیدم؛ درد هم من خدا به-

 هم مثل تونستممی هم من. برگرده اولش حالت به چیزهمه تونستمی نبود، نفر یک خودخواهی اگه نبود، نفر یک
 .باشم داشته رو خوب زندگی یک هامسال و سن
 :داد ادامه که گرفت او از را نگاهش رایانا

 بیوه من فقط میشه؛ مرد بدون من یخونه میشه؛ پدربی من یبچه فقط گرده؛برنمی سیاوش رادمان، کشتن با-
 .میشم
 :گفت و کوبید اشسینه به مشت با رایانا

 نفر یک خودخواهی سر هم تو نمیگی مگه کشیدی؟ سختی هم تو نمیگی گهم! هان؟! میشه آروم که من قلب-
 بگذری؟ چیزهمه از بودی حاضر ببخشیش؟ بودی حاضر دیدی،می رو نفر اون اگه اومده؟ سرت بال همه این

 .نستدانمی را پدرانشان میان افتاده اتفاقات یدرباره چیزهیچ رایانا دانستمی. انداخت صورتش به نگاهی بغض با
 :گفت و گذاشت هم روی را چشمانش

 .ببخشتش هم خدا بخشیدم؛ من آره،-
 .انداخت پایین را سرش و انداخت صادقش هایچشم به نگاهی رایانا
 :داد ادامه رها
 رو کار این مبچه خاطربه. سکوته از پر نباشه، توش مرد که ایخونه دونیمی چیه؛ پدریبی درد دونیمی تو رایانا-

 !پیشونیش روی بخوره یتیمی مهر عمر یک ذارن نکن؛
 :گفت ریختمی اشک که طورهمان و زد زانو او پای جلوی رها
 .رو کار این نکن خدا رو تو-

 .کرد بلند زمین روی از را او و کرد پاک را هایشاشک رایانا
 .نیست رضایت به راضی کسهیچ جااین رها؛ برو جااین از -

 صدای با آخر یلحظه که رفت در سمت به انداخت؛ پایین را سرش سپس و دوخت او انچشم به را ناامیدش نگاه
 :شد متوقف رایانا

 کنی؟ صبر لحظه چند میشه-
 .داد تکان مثبت حالت به را سرش تنها و برگشت سمتش به رها
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 .داد دستش به و برداشت میز روی از را کوچکی یدفترچه رایانا
 .بهتره اشهب تو پیش این اگه کنممی فکر-

 .کرد ترک را خانه آرامی خداحافظی با و چپاند کیفش داخل را دفترچه حسبی رها
*** 
 .نشست راحتی مبل روی و ریخت فنجان یک داخل را سبزش چای

 .انداخت اولش یصفحه به نگاهی و کرد باز بود گرفته رایانا از که را ایدفترچه
 است؛ بهانه پاییز-

  فصل هر نیامدنت درد
 قبلش فصل از شتربی

 .گیردمی مرزش تا را جانم
 و نوشید را چایش از ایذره. بود کرده خارج تنش از را روحش رفتش با که همانی خط دست خودش، خط دست
 .زد ورق

 هایمهربانی از کند؟می جادویم که لبخندهایش از یا بردمی اوج به خود با مرا که بنویسم هایشچشم از -
 ناتمامش؟ هایمحبت یا بگویم پایانشبی

 .چکید کاغذ روی اشکش قطره
  زرد هایبرگ این-
  نیست پاییز خاطر به
  افتندمی شاخه از که

  بگذری کوچه این از تو است قرار
  هاآن و

  یکدیگر از گیرندمی پیشی
 . مسیرت فرشـکردن برای

  هاگنجشک
 خوانند؛نمی عادت روی از

  ندکنمی تمرین را جمعیدسته سرودی
  گفتن آمدخوش برای

 . تو به
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  باردمی تو برای باران
  کمانرنگین و

  پاهایش یپنجه بر ایستاده
  کوه پسِ از کشیده سرک

 . کند تماشا را تو رسیدن تا
 مُدام هم نسیم

 گرددبازمی و رودمی
 روسری درز از گذر رؤیای با
 !موهایت عطر دزدیدن و

 هاساعت یعقربه و زمین
 گردندیم تو برای

 من و
 !تو دورِ به

 ♡رهایم#
 مبهوت و مات برگه ی گوشه تاریخ دیدن با. آیندمی پایین و میابند در را راهشان دیگری از پس یکی اشک قطرات

 .شودمی
-1388/7/21 

 . باشد او عاشق پیش سالهفت از سیاوش شدنمی باورش! بود پیش سال هفت برای نوشته
 .گرفت دستانش میان را سرش و. زد پس دست پشت به را هایشاشک

 به دست دنیا تمام که عشقی. بود میانشان که عشقی و او برای سوخت؛می خودش برای دلش! سالههشت عشقی
 .بگیرند را جلویش تا بودند داده هم دست

 برد؛ خود با هم مرا رفتنت»
 خودم برای دلم

 «!است شده تنگ
*** 

 یچهره به نگاهی. شد بلند جایش از فرهاد، جدید منشی صدای با و کرد رنگشمشکی روسری داخل را موهایش
 .رفت در سمت به از و کرد داشت سال پنج و بیست از کمتر که دخترکی آرام
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 .شد بلند جایش از و کرد بلند را سرش فرهاد. شد داخل و کرد باز را فرهاد اتاق در
 .کرد هامبل سمت به ایاشاره و شد محو خندشلب رها، زار حال دیدن با اما نشست؛ هایشلب روی لبخندی

 .نشست او کنار و آورد در تنش از را رنگشهم کت و کرد شل را رنگشایسرمه کروات گره فرهاد
 خوبه؟ حالت-

 :گفت و دوخت او به را اشخسته هایچشم رها
 .قلبم... روحم بدنم، کنه؛می درد سرم-

 برش و رفت سمتش به سستش، پاهای با. افتاد میز روی تقویم به نگاهش و دوخت او به را اشاشکی هایچشم
 .داشت
 .کرد نگاه اشپریده رنگ به استرس با فرهاد

 :گفت و کرد کج اششانه سمت به را سرش. داشت نگه فرهاد جلوی را آن و انداخت تقویم به نگاهی رها
 کمکم نگفتی تو مگه... مگه. یتیم دخترم و شم بیوه من تا مونده هفته دو! مونده هفته دو فقط... فقط کن؛ نگاه-

 کنی؟می
 این و شدمی جاری اشگونه بر دیگری از پس یکی هایشاشک تنها نداشت؛ بغض و لرزیدنمی صدایش دیگر
 .ترساندمی را فرهاد بیشتر

 :گفت و گرفت روز همان روی را دستش رها
 !نباش سیاوش مثل برام تو ؛نباش دروغگو دیگه تو فرهاد... فرهاد میشه؛ تموم داره-

 .شدمی پایین و باال که شد گلویش سیبک یخیره رها و گذاشت هم روی را هایشچشم فرهاد
 !رها؟-

 .انداخت پایین را سرش و کرد رها مبل روی را تقویم
 بر بسیار مادرش کند؛ راضی را سام یخانواده توانستنمی رفت،می راهی هر از! کند چه که دانستنمی دیگر فرهاد
 .بود تقویم به هم هنوز نگاهش رها. بود حساس او روی

 .کند درست قندی آب تا خواست اش،منشی مقدسی، خانم از و شد خارج اتاق از فرهاد
 .داد فرهاد دست به و کرد درست قند آب لیوان یک سریع او یپریدهرنگ دیدن با مقدسی

 :گفت و زد زانو جلویش فرهاد
 .بخور رو ینا از ذره یه بیا-

 .برگرداند را سرش که کرد نزدیک لبش به کمی را لیوان
 !رها-
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 :زد پوزخندی و کرد اشمزهمزه کمی. گرفت را لیوان و دوخت او به را بارشاندوه نگاه
 !تلخ فرهاد؛ تلخه-
 :گفت و شد خیره هایشچشم در
 نه؟ کردن؛ لج باهام همه نمیشه؟ شیرین چیزهیچ چرا-
 .نکنم هستم که اینی از تر داغون! نزن رو هاحرف این کنممی خواهش-

 :گفت آرامی لحن با و کوبید اشسینه به را اششدهمشت دست رها
 هم باز م،خسته میگم من وقتی پس چرا کنن؟نمی بس میگم چی هر و کننمی بارم حرف همه چرا چی؟ من پس-

 قلبم؟ توی کننمی خنجر
 .ترساندمی را فرهاد بیشتر او آرامش. داد تکیه مبل به را سرش

 .کرد تن به را کتش و شد بلند جایش از
 .خانم الهه خونه بریم شو بلند جان رها-
 .خونه میرم-
 !خطرناکه برات ماه این رها؛ نکن لج-

 :گفت و کرد کج را لبش کمی
 .ببندم دل آخری این به خوامنمی دیگه! شده نابود من زندگی کل-

 .شد خارج اتاق از همراهش و شد بلند مبل روی از گرفت؛ آرام را دستش و کرد پوفی فرهاد
 :گفت و انداخت مقدسی خانم به نگاهی فرهاد

 .برید تونیدمی هم شما میرم؛ زودتر کمیه امروز-
 .کرد لب زیر تشکری و کرد صاف را اشمقنعه مقدسی

 . رفتند ماشینش سمت به هم همراه و گرفت را رها دست فرهاد
*** 
 .برد فرو جیبش داخل را دستش و فشرد را شانخانه زنگ استرس با دفرها
 :گفت و برداشت را آیفون رایانا

 بله؟-
 بزنید؟ رو در لطفا میشه سالم،-

 :گفت و انداخت باال را ابرویش تای یک رایانا
 !شما؟-
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 .هستم سپهری آقای وکیل-
 :گفت و کرد پوفی رایانا

 .شده بهتر حالش کمیه تازه من مادر محترم، آقای ببین-
 .خانم کنممی خواهش-

 دانستمی و بود امروز به تنها امیدش. آورد زبان به را خدا نام و کشید عمیقی نفس. شد داخل فرهاد و زد را در رایانا
 .داشت نخواهد وجود امیدی دیگر نشود، موفق هم امروز اگر

 ایستاده در جلوی اخم با رایانا. رفت سالن بزرگ در سمت به و گرفت اشخالی استخر و بزرگ حیاط از را نگاهش
 :گفت و کرد اخمی رایانا. کردمی نگاهش و بود
 !بفرمایید-
 .بخیر روزتون سالم،-

 :گفت و کرد پوفی رایانا
 .نزنید هم به رو مادرم آرامش کنممی خواهش محترم آقای-

 :گفت و دوخت او به را ملتمسش نگاه فرهاد
 !نیست خوب حالش اصال هار خانم؛ کنممی خواهش-

 :گفت و کرد هامبل به ایاشاره. رفت کنار کمی و کرد باز را در رها، فروغبی چشمان به فکر با رایانا
 .بمونید منتظر لطفا-

 هایشچشم و بود صورتش به بندیچشم. شد مادرش اتاق نزدیک رایانا و داد تکان مثبت حالت به را سرش فرهاد
 :گفت و کرد پا آن و پا این کمی استرس با. بود ادهد قرار هم روی به را
 مامان؟-

 :گفت کند ایجاد حالتش در تغییری که آن بدون
 بله؟-
 .جاستاین سپهری آقای وکیل-
 :داد ادامه بمی صدای با
 ندادی؟ که راهش-

 :گفت و انداخت پایین را سرش رایانا
 !مامان-

 :تگف و برداشت صورتش از را بندچشم سرعت با مادر
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 !مامان و درد-
 .انداخت پایین را سرش و ایستاد ایگوشه رایانا

 .رفت سالن سمت به و زد رایانا یشانه به ایضربه. شد بلند جایش از و انداخت اطراف به نگاهی حرص با
 :گفت عصبی او که شد بلند جای از دیدنش با فرهاد

 اشم؟ب داشته آرامش ذاریننمی چرا ؟!هان جا؟این خوایمی چی-
 :گفت و انداخت پایین شرمنده را سرش فرهاد

 .گیرممی رو وقتتون دقیقه چند فقط باشید؛ آروم کنممی خواهش سام خانم-
 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .کرد نخواهد تغییر چیزهیچ گرفتم؛ رو تصمیمم من! ثانیه یک بگو اصال شما-
 :زد فریاد و شد خیره او هایچشم در خشم با فرهاد

 و پدر! زندگیش تو زدید گند شما که دختریه همون رها باشید؟ نشناسنمک و سنگدل قدر این تونیدمی طورچه-
 برابر در اون دونینمی کردین؛ نابود رو جوونیش شه؛ داغون کل به دختر این شدید باعث و گرفتید ازش رو مادرش

 !هان؟ کرد؟ کار چی هااین تموم
 .بیاورد زبان بر کالمی توانستمین و کردمی نگاهش حیرت با تنها

 نذاشت و کرد نابود رو زندگیش که شما شوهر از گذشت! بود اومده سرش به که چیزی هر از گذشت! خانم گذشت-
 تو روانی بیمار عنوان به ماه چند. بسازه رو زندگیش تا کند جون سالهشت. بره پایین گلوش از خوش آب یه

 .شما شوهر هاینامردی خاطربه فقط هم ناو بود؛ شده بستری هابیمارستان
 :گفت و رفت ترنزدیک کمی

 از رو مادرش شد؛ یتیم و داد دست از رو سرش باال سایه داد، دست از رو پدرش اون دادی، دست از رو تبچه اگر-
 هان؟ گذشتی؟می کردی؟می کار چی بودی، اون جای. شد ویرون روزه یک زندگیش و داد دست
 .بود سخت برایش شنیدمی که چه آن باور. بود کرده تر را اشگونه هایشاشک و بود ایستاده ایگوشه رایانا

 شده سرخ صورتش عصبانیت، اثر بر. شد خارج خانه از شتاب با و انداخت اشپریدهرنگ صورت به آخری نگاه فرهاد
 .کرد ترک را انگیزفرتن مکان آن سرعت به و شد ماشینش سوار. بود یافته افزایش بدنش دمای و بود

*** 
 تنها. بود مانده نفسش شدنقطع تا چهارساعت تنها. بود مانده خیره ساعت شمار ثانیه یعقربه به نگاهش

 .شود خارج تنش از روح تا بود مانده چهارساعت
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 سی و چهار ساعت. کند توقف دوازده روی بر کوچک عقربه خواست می دلش! صبح دقیقه سی و چهار ساعت
 .شدمی تنها هم باز و بردندمی دنیا این از را عشقش قهدقی

 رفته کنار یپرده الیالبه از که ماهی نور. داد می تاب را خودش آرام و بود نشسته سالن کنار چوبی صندلی روی
 .بود گذاشته نمایش به را زیبا طرحی بود، افتاده صورتش روی به

 هایشچشم دیگر. بود خرابش حال بیانگر اشپریده رنگ. دبو کرده تن به حاال از را اشمشکی هایلباس
 داشتند؟ او از توقعی چه نداشت؛ زندگی به امیدی دیگر درخشید؛نمی

 :کرد زمزمه لب زیر. آورد در گردش به صورتش در را نگاهش و رفت آینه سمت به
 زدی؟نمی آب به گداربی که دل ای-

 کنی؟می چه اقیانوس میان قایقت،بی
 خودش. کرد نوازش آینه در را اشگونه تصویر. گذاشت آینه روی و برد جلو را دستش. چکید اشگونه از اشکیقطره

 .کند خالی دل بغض و کند تکیه خود به توانستمی که خودش کند؛ آرام را خودش توانستمی که
 شد؟ چی دیدی رها،-

 :داد ادامه و کرد هیستریکی یخنده
 رو رادمانم رها؛ رفت امیدم. ندارم هم رو کوچولو امید یه همون دیگه بگیرنش؛ ازم ههمیش برای خوانمی امشب-

 !مبچه پدر گیرن؛می ازم دارن
 تلفن صدای به تنها کند، ایجاد خودش در تغییری که آن بدون. آورد بیرون هوایش و حال از را او تلفن صدای
 .سپرد گوش

 !داشت بغض هم او پیچید؛ خانه در خانم الهه صدای و رفت گیرپیغام روی به تلفن ثانیه، چند گذشت با
 رها؟ دلم؟ عزیز حاضری! ها جاییماون دیگه ساعت ربع یک تا ما عزیزم! رها؟ جان، رها-
 .کوبید دیوار به را آن و رفت تلفن سمت به شتاب با

 نیست؟ ماندگاری هم مانراد شود یادآور تا بود زده زنگ بکشد؟ تابشبی دل رخ به را صدایش تا بود زده زنگ
 عمیق نفس چند. کرد وارد آن به فشاری و گذاشت گلویش روی را دسش. کشیدمی تیر دلش و آمدنمی باال نفسش
 خانه فریاد پر سکوت به و داد تکیه مبل به را سرش. روشن کمی کبودش صورت و شد باز اشتنفسی راه. کشید
 .گرفتنمی آرام قلبش هیاهوی. سپرد گوش

 :کرد زمزمه لب زیر
 اتاقم، گرفته هوای در امشب -
 اتاقم، نداشته و مجهول نور در
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 اندیشم؛می تو به و امنشسته تنها
 نوشم؛می سرد ایقهوه
 پوشممی تو تن خیال از ایجامه

 گردانم؛برمی عقب به را زمان ساعت و
 میابم؛ خویش کنار در را تو
 آیی،می تو

 گشایی؛می پنجره
 باز پرسیمی
 ای؛پرسیده بارها که والیس
 نوشتی کاغذ روی بر

 کن معنی
 را عشق مرگ زندگی
 هایکریستال تمام. شد بلند جایش از و زد وجودش عمق از بلندی فریاد. نداد ادامه دیگر و شد روان هایشاشک
 . کوبید زمین به و کشید بیرون دیگری از پس یکی را ویترین داخل شده چیده زیبای
 ضرب. بود رادمانش دهد، تسکین را دردش توانستمی که مسکنی تنها و داشت درد. بود نشده آرام هم هنوز

 .کرد ایجاد سفیدرنگ سرامیک روی بر هاییخراش هاکریستال شدنشکسته
 وجودش تمام استرس زنگ، صدای شنیدن با کرد؟می باید چه گرفت؛ دستانش میان را سرش و نشست زمین روی

 .تاببی نگاهش و بود شده سست شپاهای. گرفت فرا را
 .کرد ترک را خانه دهد، پاسخ که آن بی

 .بود پریده دو هر رنگ بود؛ دستش درون سرش و بود نشسته آقا محمود کنار خانم الهه
 .رفت سمتش به و کرد ترک را ماشین دیدنش با آقا محمود

 رها؟-
 :کرد زمزمه و نشست لبش روی به لبخندی

 دارم دوست خونه؟ بمونم و نیام من خواینمی. ستخسته خیلی االن حتما... حتما نه؟ دیگه خونه بیاریمش ریممی-
 داره؛ دوست خیلی فسنجون... فسنجون. برداره رو جا همه غذا بوی و باشه روشن هاچراغ خونه، گردهبرمی وقتی
 .کنم گرم براش باید هم وان کنم؛ درست باید هم رو اون
 .کرد نگاهش مبهوت و مات آقا محمود و کشید هم در را هایشاخم
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 .نمیاد خوشش سرد آب از -
 .بود خراشیده را آسمان دل هقشهق. شد پیاده ماشین از خانم الهه. گذاشت هم روی را هایشچشم آقا محمود
 :گفت و انداخت رها به دردی از پر نگاه آقا محمود

 .نیست خوب حالت جان؟ رها نیای خوایمی-
 .کند فکر آن به خواستنمی اما داشت؛ یاد به را چیزهمه. دوخت او به را فروغشبی چشمان
 .گرفت جای ماشین داخل و داد تکان طرفین به را سرش

 چه بود؛ گیرنفس بیفتد، اتفاق بود قرار که هاییصحنه دیدن هم خودش برای انداخت؛ دو آن به نگاهی آقا محمود
 .رها به برسد
*** 
 گوهای و گفت وجود با. دوخت سیاوش مادر هم در یچهره به را نگاهش و کشید ریششته به دستی کالفه فرهاد

 .نبود جالب چندان دوباره صحبتی نظرش به اخیرشان،
 نفسش هایشچشم زیر گودی و پریده رنگ. شد سست پاهایش رها دیدن با و رفت سمتشان به آقا، محمود ورود با
 .بود کرده تکیه خانم الهه روی به رفتنراه برای و بود هریخت دورش به پریشان موهایش. برید را

 رها حال دیدن با رایانا. خیر هاآن ولی داشتند؛ دید سمتشان به هاآن. بودند دوخته هاآن به چشم مادرش و رایانا
 هایآرایش و مارک هایلباس آن از دیگر نبود؛ خبری مغرور دختر آن از دیگر. چکید چشمش یگوشه از اشکی
 !نبود خبری قبلش

 .زد اش شانه به دستی و آمد فرهاد سمت به آقا محمود
 باشن؟ داشته مالقات باهم دیگه بار یک میشه-

 :گفت و داد تکان را سرش فرهاد
 .نیست مانعی گرفتم؛ رو حکمش-

 :داد ادامه فرهاد که زد تلخی لبخند آقا محمود
 .بیارن رو رادمان بگم برم من-

 .رفت بودند نشسته صندلی روی بر که خانم الهه و رها سمت به و کرد زمزمه لب رزی تشکری آقا محمود
 آن، روی به مهری زدن از پس و داد نشان سرباز به بود کرده دریافت پرونده قاضی از تازگی به که را حکمی فرهاد

 .رفت انفرادی سمت به
 .باشد عزیزش مرگ شاهد خواستمی بار ولینا برای امروز بست؛ را چشمانش و داد تکیه دیوار به را سرش فرهاد
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 بدنش شد؛ بلند جایش از آرام. دوخت سرباز به را روحشبی چشمان و کرد بلند را سرش نامش شنیدن با رادمان
 زندگی. نماند دور سرباز چشمان از که کرد آرامی خند تک بود؟ رسیده فرا زمانش بود؟ وقتش حال بود؛ شده کرخت
 .بود رسیده پایان به اشلعنتی

 دلخراش آهنگی شد،می کشیده هاسرامیک روی بر که هایشدمپایی صدای. کرد رفتنراه به شروع دنبالش به آرام
 .بود نمانده باقی تنش در جانی هیچ دیگر. بود گذاشته نمایش به را

 اعتراف را این و بود ترخراب او اوضاع. دوخت رادمان به را اشخسته چشمان در، قفل صدای شنیدن با فرهاد
 .کردمی

 :بزند لبخند کرد سعی و انداخت او به نگاهی
 .ببینت خوادمی رها-

 :گفت میلش خالف بر و گرفت او از را نگاهش رادمان
 .ببینمش خوامنمی-

 از پس و بیاورد لبش روی به لبخندی تواندمی جمله این شنیدن با کردمی فکر. کرد نگاهش مبهوت و مات فرهاد
 .کند شحالشخو ماهی

 تو؟ میگی چی-
 :گفت پربغضی صدای با و دوخت او به را ترش چشمان رادمان

 پدری مبچه واسه اگه ببخش نبودم؟ خوبی شوهر ببخشید ذارم؟می تنهات ببخشید بگم بگم؟ چی که ببینمش-
 داغ دیگه میشه؟ن یتیم بچم دیگه هاحرف این با میشه؟ آروم مگه هاحرف این با زندگیت؟ تو زدم گند و نکردم
 و کنه نگاه هامچشم تو! بخشیدم بگه هم رها داری توقع نکنه میشه؟ خوشبخت رهام مونه؟نمی دلش رو پدر داشتن

 !کردی خالی رو پشتم و گذاشتی تنهام که مردی خیلی بگه
 .کرد پاک را اشکش قطره و گرفت دو آن از را نگاهش سرباز. انداخت پایین را سرش فرهاد

 .نبود آه و اشک شبش و روز کار االن زنم بودم اگه که نبودم مرد نبود؛ این زندگیم بودم اگه که منبود مرد-
 ...به چشم االن اون رادمان-

 .کرد قطع را فرهاد حرف پربغضش فریاد
 بشکنه؟ دیگه بار یک خواینمی نیست؟ خوب شواسه دونیننمی! آوردینش؟ چی واسه اصال خوام؛نمی-

 .زد هق و گذاشت رتشصو روی را دستش
 !باشین شماها نبودم، مرد من اگه حقش؛ در نکنین نامردی دیگه شما-

 .سپرد گوش برگردد، که آن بی. زد صدایش که برداشت جلو به قدمی و کرد او به را پشتش فرهاد
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 !زنهمی که اونه عشق به لعنتی دل این هم هنوز بگو بهش! دارما دوسش هم هنوز بگو بهش-
 . چکید سرباز چشمان از دوم قطره و لرزاند را فرهاد تن اشخواسته و مظلوم لحن

 دوست. کشیدمی تیر قلبش و سوختمی بغض هجوم از گلویش. شد روان هایشاشک رادمان کرد؛ ترک را او فرهاد
 . نداشت را رویش اما کند؛ ـوسه بـ در غرق را صورتش و کند نوازش را دلش عزیز هایگونه داشت

 زندگی و بود کرده ناامید را دخترک امید او! رها زندگی قاتل بلکه سیاوش؛ قاتل نه! بود اتلق یک او
 .سیاه را رنگشخاکستری

*** 
 :گفت امیدش آخرین با و کرد فرهاد به نگاه رها
 ببینمش؟ برم-

 :گفت انداخت پایین را سرش فرهاد
 !ببینتت خوادنمی-

 :تگف و دوخت او به را اشگردشده چشمان رها
 خودشه؟ دست مگه-

 :گفت ریختمی اشک صورت پهنای به که طورهمان و نشست زمین روی و گرفت دست در را فرهاد کت رها
 .باشه شنونده فقط اون بزنم، حرف من! راضیم هم دور از من خدا به کنم؛ نگاهش بذاره حداقل-

 :گفت و کوبید اشسینه به را اشپی در پی هایمشت
 .شده آروم کمی تا دادم بهش رو دیدنش قول جااین تا ه؛تنگش این خدا به-

 .کرد بلند زمین روی از را رها آرام و آورد در گردش در خانم الهه و آقا محمود بارانی چشمان در را نگاهش فرهاد
 .کنممی خواهش رها-

 .بود شده خم غصه از هایششانه و لرزیدمی اشچانه
 .ریخت اشک پایش به پا و کشید شآغـ. و.ش در خانم الهه

 :ریخت هاآن یهمه قلب کرد،می اعالم را ساعت که سربازی صدای با
 . است دقیقه ده و چهار ساعت-

 قطره که گذاشت هم روی را چشمانش. فشرد دست در را لباسش از ایتکه و دوخت او به را روحشبی چشمان رها
 را بزرگ سالن اشگریه دلخراش صدای و زد سرش به ایضربه خانم الهه. شد مهمان اشگونه بر لجوجانه اشکی

 .گرفت بر در
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 توان کشید؛می زمین به را پاهایش رها. شدند راهی سرباز دنبال به ناتوان و سست پاهایی با آقا محمود و فرهاد
 .کند کمکش کمی کرد سعی و گرفت را بازواش خانم الهه. نداشت را حرکت

 قدم جلو به متحرکی مانند تنها و بود شده تمام برایش چیزهمه زد؛یم فریادی نه و ریختمی اشکی نه دیگر
 .باشد داشته هدفی یا بداند را مقصدش که آن بدون داشت؛برمی
 .آمدندمی دنبالشان به هیاهوبی و آرام مادرش و رایانا. کرد شانراهنمایی داخل سمت به و گشود را آهنی در سرباز

 وجودش عمق از آهی. بود شده آویخته دار طناب و سوخته ایقهوه چوبی صندلی آن به خیره سردش چشمان
 هیچ او و بگیرند را عزیزانش جان بود قرار هم باز. بگیرند را رادمانش جان خواستندمی دیگر لحظاتی تا. کشید
 .دهد انجام توانستنمی کاری
 :پیچید گوشش در رادمان صدای که گذاشت هم روی را هایشچشم

 تو بدون که رو روزی و دارم دوستت دنیاست، دنیا تا بدون فقط... فقط. کن فکر فقط و نگو هیچی النا... هیش-
 .خوامنمی کشیدننفس برای نباشه تو هوای که رو روزی. خوامنمی شه سپری
 زیر و بود بسته یخ استرس فرط از دستانش! شد؟نمی خشک اشکش ی چشمه چرا! چکید اشکش یقطره دوباره
 .کشیدمی یرت دلش

 .ماند خیره در به تنگی دل با نگاهش آهنی، در یدوباره بازشدن با
 و پرشیطنت چشمان رنگ،خاکستری فروغبی هایچشم آن نبود؛ رادمانش خمیده مرد آن کند؛ باور توانستنمی نه،
 !باشد او آن از توانستنمی هرگز نحیف هیکل آن نبود؛ همسرش قراربی

 .شد او ی خیره رادمان چشمان که برداشت جلو به قدمی
 را او دیگر بار یک و گرفتشمی آغـ. و.ش به اگر شدمی چه. برد فرو را بغضش و فشرد هم در را اشمردانه دستان

 رادمان برای هم هنوز. کوباند صورتش به را سیلی زردرنگش صورت و چشمان زیر گودی کرد؟می حل خود در
 هوای دلش و پرستیدمی بود، زده بیرون اشروسری از لجوجانه که را فر موهای آن هم هنوز بود؛ خواستنی

 .داشت را نوازششان
 :شد اندازطنین هم باز صدایش که برداشت او سمت به را دیگری قدم رها
 .رادمان ترسممی... ترسممی-
 عزیزم؟ ترسیمی چی از آخه-
 تو خودم مثل ترسممی نباشه؛ سرش باال پدر و مادر خودم مثل مبچه ترسممی بشه؛ خودم مثل مبچه ترسممی-

 بهش تا باشه نداشته رو کسهیچ که این رادمان؛ سخته خیلی تنهایی. باشه نداشته رو کسهیچ و باشه تنها دنیا این
 چی؟ کنی ترکمون تو اگه چی؟ باشه من مثل سرنوشتش اگه. سخته کنه تکیه
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 :گفت و چرخاند او صورت در را نگاهش رادمان
 .سازیممی براش هم با رو آینده بهترین باهمیم؛ همیشه ما عزیزم؟ حرفیه چه این هآخ-

 :گفت و گذاشت او یشانه روی را سرش رها
 .طوفانه قبل آرامش این رادمان؛ ترسممی-

 گذارد؛می تنها را فرزندش دارد هم او. بوده طوفان از قبل آرامشی خیالی، آرامش آن بگوید توانست می حال
 !شودمی بزرگ یتیم خودش مانند هم شدخترک
 .بود او صورت میخ تنها سیاوش مادر نگاه. شد روان گونه بر دانه دانه هایشاشک
 یوسیله آن سمت به قدم به قدم را او. بردارد رها روی از را نگاهش شد باعث که کشید را رادمان دست سرباز
 دویدن به شروع سرعت با کند؛ تحمل نتوانست. فشردمی دستانش در را رها قلب لحظه هر و بردمی انگیزنفرت
 . بود خاکی یکره این از او سهم تنها رادمان. بگیرند ازش را او خواستنمی دلش نه،. کرد
 :آورد در لرزه به هم را آسمان تن فریادش که گرفتند را جلویش زن سرباز دو
 !رادمان-

 تنش از را روح بغض آن همراه فریادش. داد شدنجاری یازهاج بغضش به برگردد، سمتش به که آن بدون رادمان
 .کرد خارج

 .برساند رادمان به را خود کرد سعی و داد تکان را خودش رها
 .داده قول من به اون نره؛ بگم بهش بذارین ببینمش، بذارین! کنین ولم خدا رو تو کنین، ولم-
 را چیزهیچ اما نشست؛ سرد زمین روی بر. دادندنمی او به را حرکتی یاجازه و بودند گرفته را دستش زن سرباز دو
 .کردندمی طلب را رادمان زمان آن در تنها احساسش و عقل کرد؛نمی حس زمان آن در
 :زد فریاد رادمان سمت به
 تینگف مگه کنه؟ جدا هم از رو ما تونهنمی چیزهیچ و همیم با همیشه ما نگفتی مگه ذاری؟نمی تنهام نگفتی مگه-

 !کنیم؟می بزرگ هم با رو مونبچه
 .آویخت گردنش به را دار طناب سرباز و رفت باال چوبی صندلی از رادمان

 !رادمان-
 که ایقهوه چشمان آن برای دادمی جان هم هنوز. دوخت عشقش به را اشاشکی چشمان و برگشت سمتش به

 .بودند گرفته را روزش و شب
 :زد لب آرام و کشید وجودش عمق از آهی

 !خیلی... دارم دوست-
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 دوستش اگر ماند؛می داشت دوستش اگر. خواستنمی را زبانی هایدارم دوستت او شد؛ هایشلب حرکت محو رها
 .گذاشتنمی تنهایش آشوب سراسر دنیای این در داشت
 سرباز آغـ. و.ش در و زد بلندی جیغ. کشید تیر شدت به دلش زیر و شد بریده رها نفس که آورد باال را پایش سرباز

 .رفت هوش از
*** 

 هم روی به باری چند بود؛ تار کمی چشمانش. انداخت دستش به متصل سرم به نگاهی و کرد باز آرام را چشمانش
 .شد ایجاد مقابلش واضحی تصویر که داد فشارشان

! کودکش د؛ش حبس سینه در نفسش و کرد جلب خود به را اشتوجه کوچکش شکم و بیمارستان رنگصورتی لباس
 !دخترکش

 .آورد زبان بر آرامی آخ و رود فرو هم در هایشاخم شد باعث و کشید تیر شدت به دلش زیر که کشید بلندی فریاد
 .رفت سمتش به سریع و کرد باز را اتاق در خانم الهه

 .بیاری فشار خودت به زیاد نباید! آروم عزیزم؛ باش آروم-
 :گفت دپیچیمی خود به درد از که طور همان

 !مبچه... بچ-
 :گفت و گرفت دست در را بازویش خانم الهه

 .سالم و ناز دختر یک نباش؛ نگرانش اصال! خوبه خوبه حالش-
 شد، ایجاد اشبسته هایچشم مقابل در که ماتی تصویر با. کشید عمیقی نفس و گذاشت هم روی به را هایشچشم
 زردرنگش یچهره. بود شده آویخته گردنش به داری طناب که ندلیص روی بر ایستاده رادمان آمد؛ در لرزه به تنش

 :گفت بغض با و برگرداند خانم الهه سمت به را
 دنیای این توی باالخره. شد تنها دخترکم! بگذرونم؟ رو هامشب امیدش به که نیست رادمانم دیگه نه؟ کشتنش-

 !گذاشت تنهام انگیزنفرت
 :گفت و دوخت او چشمان به را پرغمش چشمان

. سردشه االن سیاوش مثل هم اون. بخوابه آروم تا بخشیدمش گفتممی کاش دارم؛ دوسش هم من گفتممی کاش-
 ...سیاوش مثل هم اون
 :گفت و کرد قطع را حرفش خانم الهه

 ...جان رها-
 :گفت و آورد باال سکوت حالت به را دستش
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 .نگین هیچی کنممی خواهش-
 :کرد زمزمه آرام و ذاشتگ هایشچشم مقابل را دستانش

 !کنم احساس رو رادمان حضور بهش، نگاه با تونممی حداقل باشه، رفته پدرش به اگه کیه؟ شبیه چشماش دخترم-
 که کشید وجود عمق از آهی. نشست لبش کنج تلخی لبخند و دوخت کوچک تخت به را نگاهش در، بازشدن با

 :گفت پرستار
 .گرفتمی رو تونبهونه کوچولو دختر این قدرچه بدونید اگه آخ آخ خانوم، مامان بر سالم-

. کند حل شآغـ. و.ش در را او و ببیند را دخترکش تا بود منتظر آن هر و بود کوچک تخت محو چشمانش حرف بی
 . بود زندگی یادامه برای امیدش تمام روز این که کوچکی موجود
 آن هر که بود سبک و کوچک قدرآن. شد یدشسف و گرد صورت محو رها و داد شآغـ. و.ش به را کودک پرستار

 .شود رها دستش از است ممکن کردمی احساس
 شد باعث و کرد هوایی را رها دل گلگونش هایگونه. کردمی طلب را ایـوسه بـ رنگشصورتی و کوچک هایلب

 .کشد پر ذهنش از چیز همه
 :کرد تکرار لب زیر و انداخت اشبسته چشمان به نگاهی

 . کردیممی تقسیم باهاش رو شادیمون تا بود جااین هم پدرت ناال کاش-
 .کرد استشمام را تنش عطر عشق با و کرد نزدیک اشبینی به را کودک

 باور توانستنمی نه، شد، قفل رنگیطوسی چشمان در نگاهش که آورد باال را سرش در، یدفعه یک بازشدن با
 !نگریستمی را رهایش صورت پهنای به لبخندی با و بود ایستاده در میان رادمانش کند؛
 :کرد زمزمه لب زیر داد؛ تکان طرفین به را سرش و زد تلخی لبخند رها
 !شدم دیوونه-

 :گفت خانم الهه
 .قشنگم پسر بره قربونت مادر الهی-
 او زج کسی برای توانستنمی مهربان و رنگخوش هایچشم این. برگشت رادمان سمت به هم باز او، جمله با

 !باشد
 رها زد؛ اشپیشانی به ایـوسه بـ وجودش تمام با و گذاشت تخت روی را قرمز رزهای شامل گلی دست رادمان
 .گذاشتند تنهایشان و کردند ترک را اتاق ها،آن دیدن با خانم الهه و پرستار. گرمش آعوشش برای زد پر دلش

 :گفت و کرد نوازش را صورتش رادمان که زد صدا را نامش بغض با رها
 .تواسه بمیره رادمان! دلم؟ عزیز جونم رادمان، جان-
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 :گفت و کرد نوازش را صورتش لرزانش دستان با رها
 کنی؟نمی ترکم دیگه که این نیست؟ خواب همه هااین که کنم باور پیشمی؟ که کنم باور-

 :گفت چسباند رها پیشانی به را اشپیشانی
 بود؛ تنگ صدات برای دلم قدرچه بدونی اگه آخ رها، آخ! برم؟ و کنم ول رو نفسم تونممی مگه بگردم؛ دورت آره-

 کنم؛ نگاهت سیر دل یک و بشینم تنها خوادمی دلم. آورده مدیوونه دل سر بالیی چه دونینمی که چشمات واسه
 .کنم حست
 توجه ایگریه صدای که زد رنگشبی هایلب بر آرامی یـوسه بـ. برد ترنزدیک را سرش و زد شیرینی لبخند

 .کرد جلب خود به را هردوشان
 .گرفت آغـ. و.ش در را کودکش رها و خندیدند دو هر
 !مامانی دلم جون-

 :گفت و گرفت او از را کودک رادمان
  نبینم؟ رو وروجک این من شدمی مگه-
 .رفت اشصدقه قربان لب زیر و فشرد شآغـ. و.ش در را او

 دلش فقط االن اما کند؛ درک را داده رخ هایاتفاق توانستنمی هم هنوز. اختاند هاآن به نگاهی عشق با رها
 .ببرد لـ. ذ.ت فرزندشان و رادمان حضور از خواستمی

 آغـ. و.ش در را دخترک رادمان. کردمی تابیبی مادرش برای و نداشت قرار و آرام او آغـ. و.ش در هم هنوز کودک
 :گفت شیطنت با و داد جای رها
 !گشنشه کنم فکر-
 :گفت و انداخت کودک به نگاهی شد؛ نزدیکشان و اتاق وارد پرستار همراه به خانم الهه که زد شرمگینی لبخند هار
 !گرسنشه خیلی حتما. برم منوه قربون من الهی-

 بود دوخته چشم کودک درخشان صورت به عشق با رادمان. دهد شیر کودک به بتواند تا رفت رها کمک به پرستار
 با که کودکی و پرسدتشمی عاشقانه که همسری. اشخانواده کنار در جاست؛این حال که کردمی شکر را خدا و

 .بود کرده هوایی را دلش کوچک، نگاه همان
 :گفت و کشید کودک سر به دستی خانم الهه

 چیه؟ خوشگلم ینوه اسم-
 :گفت رادمان که دوختند چشم هم به زمان هم رادمان و رها
 !بگه خانومم چی هر-
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 .گرداند کودکش سفید و گرد صورت در را نگاهش و زد خجولی لبخند رها
 چیه؟ ترالن یدرباره نظرتون-

 :گفت و زد رها پیشانی روی به ایـوسه بـ رادمان
 .دلم عزیز قشنگه کنی، انتخاب تو چی هر-

 :گفت و کرد تکرار لب زیر را ترالن نام خانم الهه
 .مادر قشنگه خیلی-

 :گفت و داد رادمان دست به را اینسخه پرستار
 .کنید خریداری اول طبقه یداروخونه از رو داروها این هست، امکانش اگه-
 .حتما چشم-

 ساده یچهره ینظاره به هاسال خواستمی دلش و بود نشده رفع هایشدلتنگی هم هنوز. دوخت رها به را نگاهش
 .نشیند زیبایش و

 .شد رجخا اتاق از و زد او به زیبایی چشمک
 :گفت و کرد رها به رو خانم الهه

 !مونده جا کجا نیست معلوم بزنم؛ محمود این به زنگ یه برم من-
 آسمان و پنجره به نگاهش و بود تنها اتاق در حال. برد خود با هم را کودک پرستار که زد هاآن به آرامی لبخند رها
 .رسید گوشش به در نبازشد صدای که کشید ایآسوده نفس و بست را چشمانش. آبی

 اومدی؟-
 در سمت به را سرش. بود گرفته فرا را اتاق سکوت اما برسد؛ گوشش به رادمان نشین دل صدای تا بود منتظر

 .کرد دریافت جوابی شکل همان به که گفت لبی زیر سالم. ماند خیره سیاوش مادر یچهره در نگاهش و برگرداند
 :گفت لرزان صدایی با و شد نزدیک او تخت به آرام مادرش

 .میگم تبریک-
 .ممنونم-

. بپرسد او از سوالی خواستنمی دلش رها. کند آغاز را سخنش باید کجا از دانستنمی کرد؛ پا آن و پا این کمی
 .بشنود رادمان زبان از را چیزهمه خواستمی
 :گفت و نشست تخت کنار صندلی روی بر آرام سیاوش مادر

 خیلی. کنه تاسیس کسی مشارکت با رو شرکتی تهران توی قراره گفت و زد زنگ بهم سیاوش بود؛ پیش سال نه-
 دنبال شهمه جوونی یدوره از جهان. کردمی سیر باالها باال اون و بود بلندپروازی پسر بچگی از بود؛ خوشحال
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 داشتم؛ مشکل خیلی رشکا با. شه بیشتر کنهمی که سودی تا کنه کار چی که بود این فکر به زندگی تمام. بود پول
 چند. داشتم رو همخونه یه حکم فقط باهاش زندگی توی. دادنمی من به رو اموری هیچ توی دخالت اجازه اون ولی

 پیشنهادش. شه عوض هوامون و حال کمیه تا پاریس بریم گفت جهان گذشت؛می سیاوش شرکت تاسیس از وقتی
 ولی کرد؛ بهونه رو کارش و کرد مخالفت سیاوش اولش. داره اینقشه قطعا دونستیممی مونهمه و بود باور غیرقابل

 و کردمی صحبت سیاوش با شهمه راه توی. کرد پاریس راهی رو مونهمه زور به خالصه. نبود برداردست جهان
. پاریس رسیدیم که این تا داشتیم خاصی یشورهدل مونهمه. کنه گرم رو سرش شده، که طور هر کردمی سعی

 هم توی بیشتر اخمش آن هر تلفن، به دادنجواب با. خورد زنگ وقفهبی کرد، روشن رو گوشیش سیاوش قتیو
 ولی رفت؛نمی بار زیر اولش جهان. کرد گفتن پرت و چرت به شروع و گرفت رو جهان ییقه که این تا. رفتمی

 .بوده خودش کار که کرد اعتراف شد، مجبور که بعدش
 :داد ادامه و کرد پاک را شاگونه روی هایاشک

 بره، اگر گفت. کرد تهدیدش و نداد اجازه بهش جهان ولی کنه؛ درست رو چیزهمه تا برگرده خواستمی سیاوش-
 هر جهان تهدیدهای بود؛ ترسیده واقعا و بود بچه موقع اون سیاوش. اونه علیه بر چیزهمه چون بگیرنش؛ ممکنه

 وقتی. دیدم مغرورم پسر یچهره تو رو شکست بار اولین برای من و بکنه کاری هیچ نتونست. لرزوندمی به رو تنی
 حبس خونه توی رو خودش روز و شب. بود شده معنا تمام به یدیوونه یه اومده، مادرت و پدر سر بالیی چه فهمید

 .کردمی خودخوری و
. گذاشت پدرش یخونه توی رو پاش ربااولین برای سال، همه اون از بعد و بود گذشته سالنه ماجرا اون از -

 اون دیگه دیدمش، وقتی. نذاره جااون هم رو پاش دیگه که بود خورده قسم اون بودیم؛ کرده تعجب مونهمه
 دلش گفت گفت؛ شدنشعاشق از براش جهان، پیش رفت وقتی. بود کرده تغییر نگاهش رنگ نبود؛ سابق سیاوش

 تنهاش خودش که شده کسی هوایی دلش گفت کرده؛ تموم حقش رد رو ناجوانمردی که کسی پیش کرده گیر
 .گرفته ازش رو دنیاش کل و کرده
 .گذاشتنمی راحتش ایلحظه تصویرش، و سیاوش با خاطراتش. بود پوشانده را صورتش هایشاشک رها
 تیوق جهان. شه خواستگاری دخترها یهمه مثل عشقش از داره دوست گفت خواستگاری؛ بریم براش گفت-

 تا که میاره سرت به بالیی کنین، ازدواج هم با اگه گفت... گفت. کرد شروع رو تهدیداتش هم باز تویی، دخترِ فهمید
 .نذاره راحتش ایلحظه وجدان عذاب و بشه پشیمون داره عمر

 :گفت و کرد پاک را هایشاشک دستمال با
 هاشب. بود شده نگاهت یشیفته بود، دیده رتپد شرکت توی رو تو که اول همون از بود؛ عاشقت اول از پسرم-

 ...رها بود عاشقت بد پسرم. ندیده رو کسی مهربونیش و زیبایی به که گفتمی دختری نقاشی از برام
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 :گفت و کشید سینه عمق از آهی
 اقتط و سیاهه روم! بخشیدیش و گذشتی جهان از گفت بهم رایانا... اینکه فقط کنم؛ تخسته خوامنمی بگذریم؛-

. گذرممی تو شوهر از هم من بخشیدی، رو من شوهر تو. کردیم بد باهات خیلی ندارم؛ رو هاتچشم و نگاه
 .نداریم هم به دینی دیگه جوریاین
 .بود کرده احاطه را گلویش بعض. نداد جوابی و دوخت رنگآبی هایپرده به را نگاهش رها
 :گفت برگردد عقب به که آن بدون. ایستاد ایلحظه ماا رفت؛ درب سمت به و برخاست جای از سیاوش مادر

 .داره ازت که خواهشیه تنها این شو؛ خوشبخت. بود شدنتخوشبخت سیاوش بزرگ آرزوهای از یکی-
 .داد باریدن یاجازه داغش هایاشک به و گذاشت هم روی را چشمانش در، شدنبسته با

*** 
 «بعد سال پنج»

 :گفت زیرکی با بود؛ ایستاده اتاق در جلوی ترالن. زد آینه جلوی چرخی و کرد تن به را اشمشکی مانتوی
 !شدی خوشگل چه-

 :دوخت چشم رنگشطوسی چشمان به و زد دخترکش تنها یگونه بر ایـوسه بـ رها
 .عروسکم شدی ناز قدراین که بگرده شما دور مامان-

 :زد اشگونه بر ناگهان و زد لبخندی ترالن
 .دیره ته تنین عجله گفت بابا رفت؛ یادم آخ،-

 :گفت و گرداند گردش صورت در را پرمهرش لبخند
 .میام االن برو تو دخترم، باشه-
 .چشم-
 خانه از و برداشت را کفشش و کیف. کشید لبش روی بر آرام و برداشت آرایش میز روی از را رنگشصورتی رژ

 .ودب ناآرام و زدهشگفت دیدنش برای همیشه مانند. شد خارج
 .داد باالیی بلند سالم و گرفت جای ماشین در

 :گفت و دوخت او به را پرعشقش لبخند رادمان
 .ماهت روی به سالم-

 :گفت اخم با و زد باریکش کمر به را دستانش ترالن
 چی؟ من پس-
 .گرفت لپش از محکمی یـوسه بـ و کشید آغـ. و.ش در را او رها-
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 .وروجک منی زندگی که تو-
 سالپنج این. کردمی نوازش را رها صورت پاییزی باد. کرد حرکت رادمان که کرد خندیدن به وعشر نمکی ترالن
. بود عمرش لحظات بهترین ترالن و رادمان کنار در زندگی. کند توصیف توانستنمی وجههیچ به را اشزندگی
 .بود نکرده حسشان گاههیچ که داشت هاییحس

 .شد پیاده ماشین از آرام مقصد، به رسیدن با
 :گفت رادمان که گرفت را رها دست ترالن

 .بیارم آب میرم من-
 .باشه-

 تعجب با ترالن. چکید اشگونه بر اشکی قطره و گرفت بغضش آن، به نگاه با. رفت سیاوش قبر سمت به آرام
 کند؟می اندوهگین را مادرش گونهاین که کیست او که اندیشیدمی این به و کردمی نگاهش

 هاآن به آب سطلی با رادمان. کشید رویش بر نشسته هایخاک روی به دستی و نشست قبرش کنار در امآر رها
 قبر روی بر آرام را رز هایگل ترالن. کرد خالی قبر روی بر را آب فرستاد،می که صلواتی با همزمان و شد نزدیک

 .شدند دور او از کمی و گرفت را ترالن دست او، حال دیدن با رادمان. بود نامش روی به تنها رها نگاه. کردمی پرپر
 :گفت آرام و کشید اسمش روی به را سردش دست و کشید عمیقی نفس

 !چیه زندگی فهمممی دارم باالخره! شدم خوشبخت باالخره سیاوش؟ بینیمی رو زندگیم-
 :گفت و زد پوزخندی

 حساب روت برادر یه مثل بودی گفته! بمونی مپیش بودی داده قول هم تو چی؟ تو بودم؟ قولخوش قدرچه دیدی-
 .بدی امید بهم هاتحرف با و کنی آرومم تا نیستی دیگه نیستی؛ پیشم االن اما کنم؛
 :کرد اشریه وارد را هوا و کشید عمیقی نفس

 واسه دلم کنی؟می فکر بهم هم هنوز داری؟ آرامش داری؟ دوست رو زندگیت خوشبختی؟ جااون تو چی؟ تو-
 !ها تنگه خیلی عطرت
 :گفت و کشید فوت تاریخ روی به دستی

 !کشمامی خالی سیگار یادت به هم هنوز-
 :گفت و زد تلخی لبخند

 توی تو! سیاوش هستی هم تو. ریزممی زیاد رو قارچش تو یاد به کنم، درست الزانیا خواممی وقتی هم هنوز-
 .گرفته رو خونه کل و هست جا همه عطرت بوی! کنم می حست من! هستی من زندگی لحظات تکتک

 :گفت و کرد پاک انگشت سر با را هایشاشک
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 .بودی فقط بودی، خواستمی دلم فقط باشی؛ برادرم خواستمنمی باشی؛ عاشقم خواستمنمی-
 از آرام و دوخت سیاوش رنگسیاه قبر به را آخرش نگاه. باشد آرام کرد سعی و کرد بلند آسمان سوی به را سرش
 .کرد حرکت ماشین سمت به و شد بلند جایش

 نیستی وقتی»
 من هم باز
 نزدیکم؛ خوشبختی به

 زیبایت، لبخندهای همین
 ات،همیشگی عطر ناب بوی

 دور دورهای دورهای از
 گیردمی را هایمدست

 «...نشاندممی آینه کنار و
 

 پایان
*** 
 عزیز دوستان سالم

 بخیر؛ شبتون
 اگه. کردن گرممدل تشوننظرا با و کردن همراهیم مدت این در که کسانی از تشکرمم واقعا و رسید پایان به رمان

 قلم قطعا خب و بود من اول یتجربه سرنوشت غبار. ببخشید خودتون بزرگواری به شد، دیده رمان در کاستی و کم
 .داشت خواهد فراوانی مشکالت اول
 همون با رو رمان این تا بود این بر من سعی ولی ارم،د قبول رو این هم من و بود ایکلیشه رمان سرنوشت غبار

 و کنم متفاوتش خواننده برای گوناگون پایانی همچنین و نگارش توصیفات، در تغییر کمی با هست، که موضوعی
 .بودم موفق زمینه این در قدر چه دونمنمی

 .برد خواهم قلم به دست بیشتر مطالعه همچنین و ناب موضوعی همراه به بعد دفعه انشاهلل
 بنده متاسفانه که بود ناشناسی هاینویسنده برای رمان، در شده نوشته کوتاه هاینوشته دل از برخی نکته، یک اما و

 !نکردم پیدا رو اصلیشون منبع
 .همراهیتون از متشکرم هم باز
 حق یا
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