
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.محفوظ استسایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت  دراین کتاب 

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 ماورائی مردنام اثر: 

 نگاه انجمن کاربر arefe. sajadi  :نویسنده نام
 دانلود

 حیات :تاییدکننده نام
 ZrYan  :ویراستار

 عاشقانه تخیلی، :ژانر
 
 

 خالصه داستان

 
 کندمی ورشعله را کنجکاوی یجرقه و شودمی هیزم بودنش،مجهول که مردیست حکایت داستان این

 کاخ و شودمی هایشرویا گیرگریبان اشکنجکاوی که دخرتکی. سوزدمی آتش هامن در که دخرتی و
 .کندمی ویران زده طرح هایشرویا مرد با را آجرش به آجر روزی که را آرزوهایی

 داستان داستان، این. ماورائی گویندمی که ستهامنی شود؛می تیشه هاآرزو یریشه جان به که مردی و
 .است ماورائی مرد
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 : مقدمه
 شوی؟می پناهم و پشت شوی؟می جانم آرام
 شوی؟می مهربانم تو اممهریبی از خسته من
 عاشقی خوب حس از ایذره نمانده من در
 شوی؟می عذابم و رنج از آزادی ضامن تو

 الیقی هم مهربان هم دهدمی گواهی قلبم
 شویمی خیالم و فکر من، رویای هم تو آیا

 نیستم دارو محتاج ولی بیمارم سخت من
 شوی؟می عذابم و درد و تب پرستار آیا

 هنوز دارم لب به هذیان رخت بهر از هرشب من
 شوی؟می زبانم ورد امبیداری در تو آیا

 اسیر کرده خود دام در مرا ظلمت و تاریکی
 شوی؟می تارم هایشب روشن چراغ آیا

 دلم در دامت افتاده شکرلبی تنیسیمین
 شوی؟می شکارم جانا امدادهدل عاشقی من

 !دریغ ای است خزان فصل تو هاینبودن فصل
 شوی؟می بهارم فصل من لیالی من شیرین
*** 

 یعنی شد؛نمی باورش اصال شد،نمی باورش. بود شوک در هنوز. کردمی نگاه تردید با فقط و بود آمده بند زبانش
  ؟...واقعا مجهول مرد این یعنی بود؟ دیده درست

 : لرزید خود به بلندش فریاد با
  کردی؟ جاییبی غلط چه نداری خبر بدبخت احمق؟ زدی زل چی به -
 همچون عصبانیت شدت از که -داغش دستان در را کوچکش و سفید صورت. شد نزدیک او به کریهی پوزخند با

 :داد ادامه و گرفت بود شده آتشی یکوره
 ! دادی؟ هدرش جوریاین نبود خوشگلت صورت این حیف آخه -
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 تا کرد سعی و کشید بلندی جیغ دخترک. کشید تیر عجیبی طور به دخترک سر دخترک، صورت با دستش تماس با
 فرار خشمگین هیوالی یک چنگ از شدمی مگر او؟ مقابل در تالش اما کند؛ فرار وحشتناک هیوالی این چنگال از

 .کردمی جری بیشتر را او فقط فرار برای تالش با کرد؟
 :گفت نه یا آیدمی بیرون داشت شک که صدایی با لب زیر ترسیده و امیدنا
 !کن ولم خدا رو تو خدا، رو تو! ندیدم هیچی من. ندیدم چیزی من -

 چون عادی و ساده دختر اینکه. شد هم در تمسخر شدت از داشت، نام رهان دیروز تا که مقابلش هیوالی یچهره
 با بود، کرده حفظ لبانش روی را پوزخندش که طورهمان !بود دار خنده دهد، بازی را او تواندمی کردمی خیال او

 :گفت تمسخر
 . شدمی باورم حتما وگرنه میگی، دروغ داری فهمممی من حیف واقعا؟! آخی -

 یک این واقعا یعنی. بود زده لب آرام فقط بود، نشده بلند اصال که صدایش ولی بود؛ شنیده را هایشحرف او پس
 ...اما است؟ اشزندگی پایان این یعنی است؟ عجیب هیوالی یک واقعا پسر این یعنی نیست؟ شوخی

 راهرو در ترس از که مردنی و جانبی دخترک این خودیبی هایزدنزل به دوباره تا شد بلند رهان صدای دیگر بار
 :کند شکایت لرزدمی خود به شده ولو
 برو. میدم هدرش جوریاین دارم که وقتم حیف اصال. کنه نگاهم جوریاین آدم یه ندارم خوش زدی؟ زل که باز -
 . گذشت خوش! درک به
 زمین بر و لمس هایشپا انگار اما نمود؛ فرارکردن و بلندشدن در سعی و کشید جیغ یسنا. آمد سمتش به خشونت با

 این با کرد؛ جمع صدایش در را جرأتش تمام. زدمی موج اشیشمی چشمان در نواییبی و عجز. بودند شده دوخته
 :گفت تمنا با. لرزیدمی صدایش حساب

 !خدا رو تو. میدم قول کنم،می گم رو گورم میرم. نمیگم کسی به خدا به. ببخش رو من خدا رو تو کردم، غلط -
 دلش حتی رهان که شدمی باخبر باید کجا از نوابی دخترک این آخر یابد؛می رهایی التماس با کند فکر داشت حق
 حسی هیچ هیوال این وقتی حتی بود؟ نبود، خوشبینانه برایش هم زیادی او دلسوزی به امید سوزد؟نمی برایش هم

 این از حالش همیشه. مزاحم یپشه یک یا داشت، را سوسک یک کشتن حس چرا؛ هم شاید! حسی هیچ نداشت؟
 .هازن مخصوصا خورد؛می هم به معمولی هایانسان
. بشنود که نداشت دوست اصال یعنی گوید؛می چه او شنیدنمی حتی رهان ولی کرد؛می التماس داشت همچنان یسنا

 حسام اگر. بود آبرویش پیش فکرش تمام داشت؟ برایش سودی چه احمق و معمولی دختر یک هایالتماس
 را کوچک مزاحم این و کندمی را کلکش ترزود باید. آورددرمی دم برایش حسابی حتما زده گندی چه فهمیدمی

 . کردمی دفن جاهمین
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 :رفت باال یسنا التماس صدای
 !خدا رو تو نکش، رو من! میدم قول کنم،می بگی کاری هر. خدا رو تو کنم،می رو بندگیت عمرم آخر تا خدا به -

 در او به توانستمی بود؛ خوب هم شاید ولی. بس و بود احمق مزاحم یک او کار؟ چه خواستمی بنده! بنده هه،
 زندگی و معمولی هایآدم این از. کردمی تمام ار مسخره ماموریت این ترزود باید. کند کمک ماموریت انجام

 به پیروزشدنش و هستند حرفا این از ترعجیب هازن که دانستمی را این دیگر. بود شده خسته ترشانمعمولی
 کند، کمکش توانستمی دختر این. بود بوده افتاده هایشپا به که کرد نوابی دخترک به نگاهی. ندارد امکانی تنهایی

 کوپنش از بیشتر دختر این شد؟می مگر اما کند؛می صحبت پسرشدوست با عاشقانه طورچه که بود دیده
 همیشه مزاحم سوسک یک کشتن. کند را کار این تردیر توانستمی ولی... ولی کشت؛می را او باید. دانستمی

 با طوالنی سکوت این دانستنمی و بود تردید در حسابی رهان. ماموریتش در پیروزی از پس حتی بود، آسان
 این پز زیادی که احمقش دوست کردنسوژه برای فقط که ایساده دختر. کندمی چه باباخان نوایبی دخترک
 هم نابی یسوژه چه! جا همه از خبربی بود؛ منتظر راهرو در اشبرداریفیلم دوربین با هاساعت داد،می را پسرک

 اکنون و بود شده ظاهر اجنه همچون که انسانی شبیه پسر. شودمی ظاهر ناگهان که پسری یافتن. بود شده نصیبش
 .کشیدمی چه لحظات این در قصه دخترک که راستی به. داشت هم را جانش قصد
 ترسیده حسابی ولی شده؛ خبر چه بود نشده باورش هنوز اینکه با. شکستمی را سکوت یسنا هقهق صدای تنها
 از دارم فقط نیستم، بدجنس من گفتمی خودش به. کردمی نگاه کردنشگریه به تمام بدجنسی با رهان. بود

 و رفت در، چشمی از همسایه دختر که بود شده متوجه هابار. برممی لـ.*ذ تـ.* فضول یطعمه این زجرکشیدن
 هر پس بود؛ ایستاده گوشفال او یخانه در پشت دخترک داشت، مهمان که چندبار حتی. گیردمی زیرنظر را آمدش

 .دادمی را اشاحمقانه کنجکاوی این تاوان باید! بود حقش آمدمی سرش چه
 :شد بلند یسنا پرعجز صدای دوباره

 !خدا رو تو -
 لبخند با! بیچاره عادی آدمک. کردمی حس پوستش زیر را دخترک این عجز حس. یافت تشدید اشگریه هم باز و

 تقال و کشید بلندی جیغ یسنا. برد باال چندمتری و کرد بلند را او و گرفت را بازویش شد، نزدیک او به خبیثی
 در را ناتوانی و عجز. بست را چشمانش درد با آید،برنمی دستش از کاریهیچ دید وقتی. کند هایشر تا کردمی
 که بود خدا نام تنها. بود اشسالهنوزده زندگی پایان این. بود شده تمام دیگر. کردمی حس هایشسلول تکتک

 .بود داشته نگه زنده دلش در را امیدی کورسوی
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 پس نبودند؟ راهرو در مگر! کردند؟می چه جااین هاآن کرد؛ باز را چشمانش تعجب با. خورد صورتش به سردی باد
 چه. داشت را او کشتن قصد که هیوالیی بود؛ هیوال یک او شد، تبدیل یقین به شکش هستند؟ کوه باالی االن چرا

 بود؟ نکرده فراموش که را او دیگر؟ بود نزدیکی همین خدا. بود شده کسبی و غریب
. برد پرتگاهی سمت به را او داشت، دست در را همسایه نوایبی دخترک ظریف بازوی که طورهمان رهان
 یصحنه چه بود، منبتی استاد کالس به دیررسیدن ترسش تنها که دختری برای آسمان و زمین در بودنمعلق

 خشن و نقصبی صورت به مظلومانه نداشت؟ گفتن برای چیزی دیگر یا بود کرده گم را صدایش! بود وحشتناکی
 .بود شدنشپرت منتظر تنها و بود زده زل رهان

 :شکست را سکوت رهان صدای
 !کردیمی زبونیبلبل خوب که تو شدی؟ خفه شد؟ چی هان -
 :گفت لب زیر فقط. دهد جوابی که بود حرفا این از ترحالبی دخترک اما
 ...کن کمکم خدایا -
 .شد هوشبی و
 اتاقی در را خود اکنون ولی باشد؛ تختش روی داشت توقع خورد، جا ایلحظه. پرید خواب از بازویش درد حس با

 از فیلم مانند چندروز یا چندساعت این باورنکردنی اتفاقات تمام ناگهان. بود کرده پیدا سرامیکی کف روی غریبه
 خوبی گواهی که بود دلش همه از تربد و بود کوفته بسیار تنش و بود خشک شدت به گلویش. گذشت مقابلش

 داستان آغاز تازه این و نیست کار در رهاشدنی یعنی بود؛ کرده پیدا غریبه اتاق این در را خودش اینکه. دادنمی
 پیمان و بزند زنگ پیمان به بتواند که باشد جیبش در هنوز داشت امکان یعنی افتاد؛ موبایلش فکر به ناگهان. است

 فکر بچگانه قدراین طورچه. بود ساده قدرچه دختر این! افسوس اما گشت؛ موبایلش دنبال به سریع دهد؟ نجاتش
 امیدش تنها کشید، پرسوزی آه است؟ هاحرف این از ترزرنگ خیلی هیوال این که بود نکرده باور هنوز چرا کرد؟می
 .بود رفته بین از هم

. نامید انفرادی سلول یک را آن شدمی تقریبا. فرش و پنجره حتی یا تخت بدون ایساده اتاق کرد؛ اتاق به نگاهی
 رهان و شد باز شتاب با در لحظه همان کند، پیدا فرار برای راهی بلکه برساند در به را خود و شود بلند خواست

 روزهای تکتک برای که دختری. کرد نگاه دیوشده یهمسایه این شب رنگ به چشمان به ترس با. شد داخل
 . نه یا دارد وجود برایش دیگری یثانیه دانستنمی دیگر حتی داشت، برنامه بودنشتهران
 :پرسید تمسخر با و کرد باز را صحبت سر رهان

  مادمازل؟ ندارید الزم چیزی -
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 با به تنها بیاورد؛ زبانش بر که نبود بینخوش هم قدرآن دیگر ولی بست؛ نقش آب یکلمه یسنا فکر در ایلحظه
 با بود، کرده فروکش عصبانیتش ماموریت در پیروزی جدید طرح با که رهان. کرد اکتفا او چشمان به زدنزل نفرت

 :گفت عجیبی مالیمت
 .شدند حیف رویاهات و آینده که بگم تونممی فقط! رسیدیمی زندگیت به ساکت قدراین اول از کاش -

 آینده از او کدام دانستنمی است؟ اطالعات از خالی گونهاین ذهنش که ترسیده یا شده گیج دانستنمی دخترک
 با شد باعث هاسوال این یهمه کرد؟نمی هایشر چرا پس بود؟ گذاشته اشزنده چرا اصال رویا؟ کدام زند؟می حرف
 . بدوزد چشم رهان دهان به منتظر پرنفرت نگاه همان
 :گفت خونسردی با کرد،می سیاهش جین شلوار جیب درون را دستش که حالی در رهان

 . حماقته کشتنت پس دارم، نیاز بهت فعال. بذارم تزنده گرفتم تصمیم من -
 داشت؟ نیاز او به چه یعنی شد؛ درشت یسنا چشمان

 :داد ادامه خردکناعصاب خونسردی همان با و زد دخترک چشمان ترس به بدجنسی لبخند رهان
 برای حقی دیگه. کردی فضولیت فدای فضول دختر یه عنوان به رو زندگیت پیش ساعت چند همین! مردی تو -

 بشم؛ خسته ازت که وقتی تا... منه مال زندگیت و خودت بعد به این از نداری؛ کردنتزندگی طورچه انتخاب
 . کنممی فکر بودنتزنده درمورد که وقتهاون
. شود هایشحرف معنی یمتوجه بلکه کرد؛ نگاهش مبهم و گیج نه؟ دیگر، بود خواب گفت؟می چه داشت پسر این

 :گفت او به رو مغرورانه دخترک نگاه ترس رنگ از شاد و انداخت غبغبش به بادی رهان
 من که دونیمی خودت چون کن؛ بیرون سرت از هم رو جااین از فرارکردن فکر. منی کنیز بعد به این از -

. چیه فضولی تاوان کنم حالیت اول که گذاشتم تزنده چون نکن؛ دیگه زندگیتم از بردنلـ.*ذ تـ.* فکر. فهمممی
 ... بعد

 شد؛ خیره روبرویش نحیف دخترک یرفته رو و رنگ صورت به چندشناکی پوزخند با و کرد رها تمامنیمه را حرفش
 !بود شده هیوالیی چه زبده رهان. بردمی لـ.*ذ تـ.* نحیف و کوچک موجود این زجردادن از عجیبی طور به
 من کارای به رسیدن جز به چیزهمه با خالصه... بودنشاد کردن،صحبت رفتن،بیرون خندیدن، با دیگه -

 ...که پسرتمدوست راستی اوه. کن خداحافظی
 : گفت بلندی فریاد با یسنا

 که من کنی؟نمی ولم چرا. بیاری نجست زبون اون به رو من عشق اسم نداری حق! باش زدنتحرف مراقب -
 ! کنممی شکایت ازت رفتارات این خاطربه من جا؟این آوردی رو من چی برای دونم،نمی چیزی گفتم
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 یک با هم آن! کجا کردنصحبت گونهاین و کجا شکیبا و صبور محمدی یسنای وگرنه بود، قرمزش خط پیمانش
 . غریبه تقریبا پسر

 یک با کردنبازی چون شاید چرا؟. بود خوشحال مزاحم فضول دختر این نشدنالل از زد، کمرنگی لبخند رهان
 اشبازیاسباب که ایبچه مثل. بود عاربی و لمس گوشت تکه یک با بازی از تربخشـ.*لـ.*ذ ت سخنگو یطعمه

 هر شدمی باعث که دغدغهبی هایقهقهه همان از بزند؛ قهقه داشت دوست و بود زده ذوق بود، زده حرف برایش
 یواژه عشق؛ نه، هم چیزهیچ زد؟می عاشقی و عشق از دم برایش بازیاسباب نیمچه این. افتد خنده به مخاطبی

 .هاانسان یزدهیخ دنیای معنایبی
 جلب برای که بودی عاشقش نه؟ بودی عاشقش هم بود من دنبال چشمت و بود دستت دوربین که ایلحظه اون -

 من؟ دنبال بودی افتاده توجه
 :دیو پسرک این از هم آن نداشت، را زور حرف طاقت رفت؛ باال یسنا متعجب صدای

 من؟ بود؟ تو دنبال چشم من -
 :گفت خشونت با و زد عصبی پوزخندی رهان

 نبود؟ -
 را داغش و عصبی نفس گرفت،می دست در را اشکوفته بازوی همان حالی در نشست؛ زانو دو روی و شد نزدیکش

 :گفت و کرد رها دخترک صورت روی
 !دیگه بگو دِ -

 :زد جیغ و گرفت دست در را سرش دخترک پیچید؛ یسنا سر در دیروز عجیب درد همان
  خوای؟می جونم از چی لعنتی، کن ولم -

 ادامه و زد زل چشمانش در آورد؛ باال را صورتش و زد دخترک طالی رنگ به موهای در چنگی خشونت با رهان
 : داد
 ! پاییدممی رو تو یخونه بودم آویزون مخونه در از شب تا صبح که بودم من! نبودی من دنبال تو باشه -
 ... من -

 :گفت و پرید حرفش وسط رهان
 هوم؟ رو؟ عشقت یا بکشم رو تو اول کن، انتخاب خودت پیشهعاشق خانومِ خب -

 :داد ادامه و زد پوزخندی
 !نداری انتخابم حق حتی دیگه تو که بود رفته یادم آخ -
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. شد بلند نهادش از آه. کرد نگاه ساعتش به و تکاند را اشساده و سیاه لباس شد، بلند و کرد پرت عقب به را سرش
 :گفت تمسخر با همراه

 . مواسه ذارهمی حواس بازیاسباب این مگه شد، دیرم آه -
 :گفت و کرد فکر در و خود در چپیده درد از دختر به گذرا نگاهی

 بخواب؛ بگیر نُه ساعت هم شب! کنیزه یه منتظره وقته خیلی بکش؛ جااین گوش و سر به دستی یه پاشو پاشو -
 .فعال. میره سر حوصلم شبا وقته خیلی کنم، پیدات من که کن فرار داشتی دوستم. بخوابه دیر عروسکم نمیاد خوشم
 از ذهنش و بنشیند اشگندمی صورت روی محوی لبخند شد باعث دخترک یشدهجمع درد از و ترسیده صورت

 . شود شاد او با کردنبازی از لـ.*ذ تـ.*پر روزهای
 بخواب؟ زود شب بود گفته فقط آخر در بود، کرده تهدیدش همه این! عروسک؟ نبود؟ خونسرد مقابلش در زیادی

 چشمش کردمی فکر رهان که بود کرده رفتار طورچه آمد؛می بدش خودش از! بود مسخره ته ته دیگر این وای
 این پز که احمقش همکالسی خاطربه فقط. بود نکرده هم فکر او به حال به تا که حالی در اوست؟ دنبال

 هر مهمان متفاوت دخترهای آ*غـ.*وش در او از فیلمی خواستمی داد،می همسایه پسر این با را شدنشدوست
  بود؟ حقش فکرکردن گونهاین! همین کند، کنف را اشکالسیهم دختر خواستمی فقط او. بگیرد روزش

 کرد؛می فرار باید بود، کرده اشمسخره که درک به. افتاد «کن فرار» :گفت که حرفش یاد. شد بلند جا از سختی به
 کند؟ پیدایش خواستمی کجا از. رفتمی لعنتی شهر این از اصال

 تر؟ساده این از فرارکردن زد؛ لبخند. بود اشخانه روبرو واحد پس کرد؛ باز را اتاق در
 بیمی فرارکردنش از پسر این واقعا یعنی! نبود قفل هم ورودی در تعجب کمال با و رفت در سمت به خوشحالی با

 ... یعنی نداشت؟
 عجیبی حس. شد اشخانه وارد. بود باز چهارطاق همچنان اشخانه در. رفت بیرون به و گفت بلندی درک به

 بود دستش دم چه هر و برداشت را چمدانش. رفت اتاقش سمت به. باشد اشخانه جااین داشت شک انگار داشت؛
 از و کرد سر اندازد، نگاهی شکلش یا رنگ به اینکه بدون را جالباسی روی ابریشمی روسری آخر در. چپاند داخلش

 . رفتمی ترزود هرچه باید برود؛ آسانسور با نداشت وقت حتی دوید، پایین هاپله از شتاب با. زد بیرون در
 پیمان به و گرفت موبایل عابری از باالخره سفیدشدن و سرخ کمی با. کردمی باخبرش ترسریع باید وای! پیمان
 مسلط خود بر کمی کرد سعی و کشید سوزناکی آه. شد قطع تماس خردکناعصاب بوق چندین از پس. زد زنگ
 وقتی رفت؛می. نبود مهم. بود ممکن عذاب ترینبد ترس و تنهایی این دیگران، به متکی همیشه اویِ برای. شود

 که تاکسی اولین با و برگرداند روبرویش مانتویی و جوان دختر به را موبایل. گرفتمی تماس دوباره شد، دور حسابی
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! درک به بارش و کار و درس. گشتبرمی شیراز به امشب همین باید. رفت ترمینال سمت به داشت، مسن یراننده
 .بود ترمهم جانش

 و بود نشسته صندلی روی. کند تهیه قطار بلیت بود توانسته و بود آورده شانس. رفتمی پیش درست داشت چیزهمه
 سرش در همسایه یدیوشده مرد صدای هم باز اما کرد؛می ترک شیراز مقصد به را تهران قطار دیگر ربع یک تا

 «.کنم پیدات من که کن فرار داشتی هم دوست» :شدمی تکرار
 را سرش و کشید ایآسوده نفس. کرد حرکت قطار باالخره. خواندمی بارصدمین برای بود بلد را سوره و دعا چه هر
 خستگی از پر صدای. کرد برقرار را تماس و گرفت موبایل شبـ.*غل صندلی خانم از! پیمان آه. داد تکیه صندلی به

 :کرد چشمانش مهمان را اشک پیمان
 جانم؟ -

 با کند، بازگو کجا از را مشکلش دانستنمی و شدمی هول مادرش صدای شنیدن با که کوچکی یبچه همچون
 :کند زمزمه را پیمان نام پرسوز توانسته تنها اشک از لبالب چشمان

 ... پیمان -
 :برید را نفسش و انداخت شور به را پیمان دل اشگرفته صدای

  کنی؟می گریه داری شده؟ چیزی! یسنا -
 .نبود زاری و گریه وقت که االن بود؟ افتاده گریه به کی کرد؟می گریه

 ... بود مهمسایه پسرِ اون پیمان -
 گرایانهتوبیخ لحنش و رود باال صدایش تن شد باعث کرد، ملتهب پیش از بیش را پیمان دخترک هایکردنمنمن

 :شود
  چی؟ همسایه پسر -

 پدران نقش پیمان شد باعث دخترک سکوت. زد باال موقعبی چه پیمان غیرت رگ. بود افتاده هقهق به دیگر
 :کنندمی کردنشمتهم به شروع شانخوردهزخم دخترک حال به توجه بدون که بگیرد را ایمالحظهبی
 ..نگفتم احمق من مگه عوضیه؟ تهمسایه نگفتم مگه بیرون؟ بیای خونه اون از نگفتم بهت صدبار مگه -

 ترس با یسنا. باشد شده پرت ایگوشه به و باشد کرده برخورد چیزی با قطار گویی آمد؛ وحشتناکی صدای ناگهان
 :گفت سریع

 . گیرممی تماس باهات من -
 قلبش. ایستاد سیخ جایش در واج و هاج و داد داشت، فرارکردن در سعی و ترسیده که اشکناری زن به را گوشی

 و بود کرده بدگمانی به شروع دلش هم باز. نداشت دیوار گچ با چندانی تفاوت رنگش و زدمی گنجشک همچون
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 با. شد شانکوپه وارد رهان که نکشید طولی. دادمی نسبت رهان به را جایشبی توقف و قطار عجیب صدای
 سفیدش صورت روی بود، شده داغان تقریبا اشمشکی یساده پیراهن و شلوارلی. کرد نگاه پایش سرتا به ناباوری

 نداشت؛ بودند برگشته جنگ از که افرادی با زیادی تفاوت اششدهسیاه و برهم درهم صورت. بود سیاهی یلکه هم
 قطار پسر این. کرد دخترک دل مهمان را ترس که بود پرشرارت و مغرور چشمان همان شبش رنگ به چشمان اما
 ...هم کرد، تصادف قطار با انگار که جسمی کرده؟ متوقف را

 :گفت و زد قشنگی لبخند رهان
 لباسم؟ با کردی چیکار ببین. باشی اطراف و دور همون بود قرار رفتی، دور خیلی -

 :وگفت کرد نگاه بود خوابیده عجیبی طور به که ایَشکوپه هم خانم به تعجب با یسنا
 .... طورچه تو -

 هیوالیی چه پسر این وای. بود شده پاره لباسش فقط نداشت، هم زخم یک حتی پسرک این. خورد را حرفش باقی
 .خبربی هنوز یسنا و بود

 :گفت و گرفت را دستش تفاوتبی رهان
 . نشدم سگ تا بریم میشم، خسته دارم دیگه -

 :گفت و کرد رها را دستش رهان. بودند رهان یخانه در آورد، باال را سرش وقتی و کرد نگاه دستشان به یسنا
 . بگیرم دوش یه برم منم برس؛ کارت به برو بسه، دیگه بازی -
 تنش تمام. افتاد زمین روی حالبی دخترک. رفت بود اتاقش انگار که هادر از یکی سمت به و کرد هایشر

 رفته باد به هایشتالش تمام و گذشته ساعت یک کل. بود شده بیدار خواب از تازه انگار بود؛ ترسیده واقعا لرزید،می
 و چشم یک خاطربه هم آن شود؟می مگر شدنکسبی و تنها گونهاین پس؟ بود کجا خدایا. زدمی هقهق. بود
 فقط... کاش. بود متنفر دنیا هایهمسایه یهمه از شد؟می شکنجه طوراین ـناه گـ کدام به آخر ساده؟ چشمیهم

 «!عیببی گل تو پسردوست باشه» :گفتمی حدیث به و بود نکرده لجبازی... کاش
 را او مچ مثال تا ماندنمی منتظر دوربین با اشهمکالسی با شده دوست پسر بودنعوضی اثبات برای وقتهیچ کاش

 را نامی حدیث که بود نیامده تهران به کاش کنار، به هااین اصال. دهد نشان حدیث به و بگیرد دیگری دختر با
 ...که کند اثبات بخواهد و شود اشهمسایه پسرشدوست که بشناسد
 طاقت نه داشت فرارکردن راه نه کرد؟می کارچه حاال. بود نقیض و ضد افکار از پر و کردمی درد حسابی سرش
 خودش وقتی کرد؟نمی مجازاتش که خدا دیگر؟ شدمی راحت مردمی اگر بمیرد؟ نبود بهتر! هیوال یک با زندگی

 هر معلوم کجا از باشد؟ داشته امنی زندگی خانه این در بعد به این از که معلوم کجا از اصال. بود کرده تنهایش
 و بیماردل مردان دست آلت که بود نگذاشته اشزنده معلوم کجا از نباشد؟ خدا درگاه به ـناه گـ از پر روزش
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 اتاق وسط از ایشکسته لیوان نبود؟ ـناه گـ هزاران با زندگی از بهتر ـناه گـ یک با مرگ نکند؟ رانشهـ.*وسـ.*
 :کرد نیاز و راز خدایش با نجواوار کرد، پیدا

 این دارم موندنمپاک خاطربه قسم، زندگیمه تموم که باباخان جون به خداجون... خداجون! ببخش رو من خدایا -
 ! خدا خودت خاطربه پیمان، بابا،خان خاطربه. کنممی رو کار

 مرگ از بود، ترسو همیشه. بگذارد رگش روی نتوانست هم باز. داد فشار دستش در را شیشه و شد جاری اشکانش
 هم را هایشمو بچگی از که دختری. بود رسیده روزی چه به پرویزخان ینوه. برید دستش کف. ترسیدمی

 در پرویز صدای. بود کوچک قدرچه دنیا. بود شده نماآدم حیوان این کنیز اصطالح به حاال زدند،می شانه هایشکنیز
. نمیدم کسونش همه به. نمیدم کسونش کس به. نداره ماه داره صورتی... نداره شاه دارم دختر یه» :پیچید ذهنش

 ....ندم آیا..... بدم آیا. پسرش تنها برای... لشکرش با بیاد شاه
 «!ترشممی که جوریاین بابابزرگ» :گفتمی که شنیدمی هم را کودکی یخنده صدای
 شدمی پایین و باال ذهنش در مختلفی هایصدا. فشار افت هم شاید یا خونیکم هم باز. رفتمی گیج حسابی سرش

 که میز روی وسایل تمام و افتاد اما شود؛ افتادنش از مانع تا گرفت میز به را دستش رفت، سیاهی چشمانش آخر در
 .افتاد رویش شدمی قطوری کتاب و گل گلدان شامل
*** 

 همسرش اشدخترانه رویاهای در همیشه که کسی بود؛ مردش او. کرد نگاه سفیدش صورت به عشق با
 کسی مگر. بخورد تکان دلش در آبی گذاشتنمی و بود کنارش همیشه امروز تا کودکی از که پسری پنداشت؛می

 پای به پیمان که محبتی و عشق همه آن با هم آن ابروست؟ چشمت باالی بگوید پیمان یسنای به داشت جرأت
 . ریختمی دخترک این

 :گفت پرمحبت برد،می گوشش پشت را او موهای طالی از ایطره که طورهمان و زد پررنگی لبخند پیمان
 من؟ مال بشی که میشه کی -

 نبرد؟ لـ.*ذ تـ.* هاحرف این شنیدن از دختری شودمی مگر اصال. شد لـ.*ذ تـ.* از پر وجودش تمام چرا، دروغ
 .بود کافی ابد تا ماندنشخوشبخت برای است، مهربان پسرک این دنیای تمام دانستمی که همین

 حس خود در را لبانش چشیدن تمنای هابار. بخواند را ذهنش توانستمی کرد؛ نگاه اشعسلی چشمان به پرعشق
 و کردمی فرق کمی انگار باراین. بود نشده اشزندگی مرد او که وقتی تا نه! بود قرمزش خط این نه، ولی بود؛ کرده

 ،«.شود نابود هایتنآرما تمام نگذار. نه یسنا نه،» یجمله ذهنش در مدام اینکه با. نبود خودش دست حرکاتش
 بر کوفتن شروع رسیدن،اوج به برای منتظر پرآشوبش قلب و شد بسته خود به خود چشمانش اما شد؛می تکرار
 هاینفس کمکم. برساند اوج به را عشقش خواستمی انگار کرد؛می تمنا را پیمانش مدام و بود کرده اشسینه
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 فریاد صدای با که بود مانده مترمیلی چند فقط. کردمی تردگرگون را حالش و خوردمی صورتش به پیمان تاببی
 :پرید خواب از ایمردانه

 !احمق خریته داشتنشنگه دونه؟می رو چی همه نمیگی مگه کنی؟می غلطی چه داری نیست حالیت د -
 :گفت صدابلند و اعصاببی مرد به خطاب آشنایی صدایی

 . دونیمی بیشتر تو که باشه اینا و دونستن به اگه. نکن دخالت من کارای تو گفتم صدبار مربوطه، خودم به اونش -
 ایستاده گوشفال دخترک گوشِ به هایشانقدم صدای و اتاق در بازشدن صدای بعد و شدندمی ترنزدیک هاصدا

 :رسید
 ! ننه بگیره من یکی! قلبم اوف... رهان چیزیه چه وای... این با رو من دیگه جوریاس؟این اِ -
 نمیاد؟ هوش به چرا پس نشد، تموم کوفتیش سرم این مگه شد؟ چی! رو فکت ببند -

 :گفت و داد تکان را سرم کمی بالفاصله زد،می موج شیطانش صدای در خنده که حالی در ناآشنا مرد
 نکشتیش، کردی خوب گرم دمت ولی دادن؛ بهم زنیآمپول مدرک زور به خدا به دکترم؟ مگه من دونم،می چه -

 . بکشش بعد بکن حالی یه اول
 :گفت شناسنا پسرک به رو عصبی صدایی با بود، شناخته تلخش عطر از را او تازه یسنا که همسایه وحشتناک مرد

 خندیدم؟ روت به باز علی، میشی پررو داری -
 :گفت آرام و خندید ریزریز دانست،می را اسمش حاال که شوخ پسر

 ! ایخواجه شما بود رفته یادم وای ای -
 را اششادی مانندشناله و عصبی صدای نمود؛ شاد را دخترک دل خانه یدیوشده مرد عصبی یچهره تصور

 :کرد دوچندان
 ! علی -

 :گفت پرشیطنت و خندید قدری علی
 .خواممی طالق من اصال زنی؟می داد چرا نفهم مرتیکه -

 .بود نشسته دلش به بانمک و ریابی پسر این عجیب بزند؛ خنده زیر دخترک بود مانده کم دیگر
 :پرسید شدهجدی علی شد، عادی رهان تند هاینفس ریتم و گذشت سکوت در که کمی

 . کنی زندانیش طوریاین تونینمی که آخرش تا کنی؟ چیکارش خوایمی حاال -
 این صورت حد از بیش نزدیکی از را او خورد، دخترک صورت بر که داغش نفس گرمای. کشید عمیقی نفس رهان
 کمی و کشید دخترک روی از کناررفته پتوی به دستی رهان. آورد درد به را قلبش و کرد معذب ترسناک مرد
 :گفت بود غرور و اطمینان از پر که لحنی با و کرد جایشجابه
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 .تونممی چرا، -
 برگ که دختری داشتننگاه آمد؛برمی کاری هر پس از بود، حریف فن همه یزبده رهان او که وقتی تا! توانستمی

 .نداشت کاری دیگر که بود اشبرنده
 .ترهدردسرساز رفتنش از شموند جااین بره، بفرستش دونهنمی زیادی چیز تا. کنیمی لجبازی داری بازم -
 معنی چه او تصمیمات و هاکار برای معمولی یک نظردادن اصال. بود متنفر دلسوزی قالب در دیگران بازیرئیس از

 بود؟ کرده خود با فکری چه پسرک این داد؟می
 نکنه؟ غش زورت و زارت کنم چیکارش بگو فقط. لطفا منبر باالی نرو من برا! علی کن بس -

 :گفت نازکی مثال صدای با و خندید لودگی با هم باز دید،می جدی و خشک زیادی را جو که علی
 . ایش دیگه، زمختی بس از -

 که دهد فشارش قدرآن لیموترش همچون و بکند را او سر عصبانیت شدت از بود مانده کم شد؛ بلند رهان داد
 . نماند برایش چروکیده پوست تکه یک جز چیزی

 ! علی -
 فکر اومده هوشبه خورد؛ تکون پلکش اِ. اونه واسه شاید نه؟ یا میدی مذا غذا بیچاره این به میگم! بابا باشه وای -

 . کنم
 سوتی مسخره پلک این پریدن با آخر دست بودن،عادی برای تالش همه این از بعد. بود داده لو را خود باالخره پس
 کمی صدا این شنیدن از هم خودش که بماند البته شد؛ دستگیرشدنش ناجی در، شدنکوفته محکم صدای. بود داده

 . ترسید
  کیه؟! قمر یا -
 را چشمانش آرامی به یسنا. رفت خروجی در سمت به و کوفت زمین بر را هایشپا پرصدا شخصی و شد باز اتاق در
 برق صورتش در زیادی ایقهوه درشت چشمان که -روبرویش کچل تقریبا پسر به گنگ. بکشد سرکی تا کرد باز
 بود؟ مزهبی پسرک همان او. شد خیره زدمی

 بود شده خیره او به براقش و ایدکمه چشمان آن با که درحالی و زد دخترک متعجب چشمان به لبخندی علی
 :گفت

  جان؟ هلو خوبی. بیداری گفتم! کلک ای -
 :کرد بارانسوال را او حرفش به توجهبی داشت، غریبه پسر این به نسبت خوبی خیلی حس که یسنا

 پشت میرم خدا به کنم؟ فرار کنی کمکم میشه کنم؟ چیکار باید االن من کنه؟ چیکار من با خوادمی کیه؟ این -
 . نمیشه باورش بگم بخوام هم هرکی به اصال! کنمنمی نگاه سرمم
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 حالش به دلش حسابی که بود زده مردگیموش به را خود چنان پیش دوثانیه همین تا. شد بلند علی یخنده صدای
 چنان حال است؛ شده هوشبی و کرده غش چنیناین که آورده سرش بالیی رهان حتما کردمی فکر و سوختمی
 . آمدمی نظر به ترهوشیار و ترسالم هم سالم هایانسان از که کردمی پیچسوال را او بارهیک

 اصال داره؛ چیکار تو با دونمنمی است، زبده رهان اسمش دوما. ممنون خوبم سالم، اوال! یکی یکی جان هلو اوف -
 کنم؛نمی کمکتم. کنهمی حال خودش با فقط نداره، کاری هیشکی به وقتهیچ رهان کال داره؟ تو با هم کاری مگه

 موند؟ ایدیگه سوال.. اوم. بود کمکم ته ته کنه ول رو تو کردم اصرار همه این که االنم همین تا
 !کچل و لوس پسر داد؛ بیرون پرصدا را نفسش و کرد او به چپکی نگاهی بود، گرفته لجش حسابی که یسنا

 علی به توجه بدون. شد تمام مسخره کابوس این. بود آمده باالخره. داد خاتمه افکارش تمام به پیمان فریاد صدای
 جااین به مردانه دادنشنجات برای که اششوالیه کنار و برود تا نشست سرعت با بود، جوابش منتظر باز نیش با که

 . کند مبارزه آمده،
 :گفت ایمسخره حالت با و کشید بیرون دستش از مالیمت با را سرم و کشید جیغی بازیکولی با علی

 .شد دعواشون شوهرامون که بریم وای -
 ولی کند؛ پرتاب دیگر سمت به را رهان داشت سعی بود، نشده متوجهش هنوز که پیمان. دوید سمتشان به شتاب با

 ! رهان تا شدمی تردرهم خودش یقیافه زد،می لگد و مشت چه هر
 :فشرد پیش از بیش را قلبش پیمان ناالن و عصبی صدای

  کجاست؟ من نامزد عوضی؟ آوردی سرش بالیی چه -
 :نالید بود خواهش و بغض از پر که صدایی با
 ... پیمان-

. بود سنگ از دیوشده مرد این افسوس اما برساند؛ او به را خودش داشت سعی گسیخت، افسار انگار دیدنش با پیمان
 :رفت باال دوباره دادش صدای

 ! داره صاحب دختر این کنی؟می غلطی چه داری فهمیمی هیچ هرته؟ شهر مگه! لعنتی کن ولم -
 :گفت و کرد پرت ایگوشه به را پیمان حرکت یک با بود، شده کالفه دیگر رهان

 .کرده افتتاحش که کسی منم؛ صاحبشم داره، صاحب آره -
 فرار برای را دخترک شوق تمام سیاهش و تهدیدگر چشمان بود؟ جدیدش بازی این گفت؟می چه همسایه پسر این

 لرزاند،می را تنش تمام سیاهش چشمان که هیوالیی چنین چنگ از فرار بود کرده خیال احمقانه طورچه فرار؟. پراند
 .بیاندازد پایین دره از را او خواستمی که هیوالیی است؟ ممکن
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 پیمانی. بود شده اشک از پر چشمانش که پیمانی شکست؛ کمرش انگار که پیمانی. کرد نگاه پیمان به واج و هاج
 پسر این ها؟گفتن طرف یک تو طرف، یک دنیا یهمه بود این اعتماد؟ همه آن بود این. بود شکسته قلبش که

 !زد جا زود چه پیشهعاشق
 :گفت لب زیر بغض با پیمان

  عشقم؟ نه مگه میگه، چرت داره! میگی چرت داری -
 شد؟می گرفتار هم خودش یا دهد؟ نجاتش توانستمی پیمان گوید،می چرت آره گفتمی اگر االن؟ گفتمی چه
. بود هیوال پسر این... ولی بود؛ سخت باورش اینکه با. بود داده شکست را حرکت حال در قطار حتی پسر این

 بود؟ کرده تایید را پیمان بدون زندگی یعنی گوید؛می درست نه گفتمی هم اگر. بود درصد صفر پیمانش موفقیت
  شد؟می پیمان بدون زندگی مگر کند؟ رها را پیمانش که بود ازخودگذشته قدرآن توانست؟می اصال
 اگرهم. مردمی نبود پیمانش اگر. درک به خودش باشد، خوب پیمانش که بود این مهم کرد؛ پاک را هایشاشک

 بازی چه سرنوشت. کند زندگی پیمان بود امکانش حداقل. کشتمی را هردو هیوال این باشد، پیمانش با خواستمی
 این دانستنمی. دیگر شود متحرک یمرده بود قرار بود؛ مردن خودش عشق بدون زندگی. بود انداخته راه عجیبی
 :گفت رحمانهبی فقط آورد، کجا از را جمالت

.... رهان بخوره، سر دیگه یکی برای دلم شاید دونستممی ازدواج، برا خواممی وقت بودم گفته بهت که من پیمان -
 !متاسفم... پیمان نتونستم من بود، بهتر تو از نظر هر از

 شود؟می محمدی یسنا بدون معادی پیمان مگر زد؟می همچنان ایاجازه چه به قلبش نه؟ نکرد، کوبسنگ پیمان
  ؟بود حل قابل معادله این مگر

 . گینمی دروغ تونهمه! میگی دروغ داری -
 با که را پسرخاله این حال او. بسوزد پیمان صدای بغض حال به دلش که بود شده حرفا این از تررحمبی یسنا اما

 :گفت و کرد نگاه پراشکش چشمان به رحمانهبی! فهمید؟می چه رسانده شیراز از را خودش ترس و امید هزار
 آخرین این. بگم خودم تا نگو چیزی اینا خاله به فعال لطفا. نیست ما بین چیزی دیگه. کن تمومش پیمان -

 . مهخواسته
 و کرد لوس را صدایش و پیچید بازویش دور را دستش رساند، رهان به را خود همین برای کند؛نمی باور دانستمی

 :گفت
 .خواستگاری بیاد داده قول عشقم -

 خود به تکانی اینکه بدون آرامش با فقط رهان. بود شده دروغگویی چه اشزندگی مرد نابودکردن برای دختر این
 از. بود زده زل یسنا دست به ناباورانه پیمان. ببرد حساب ازش دخترک آمدمی خوشش. زد پررنگی لبخند دهد،
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. دادمی را روزی چنین گواهی دلش کرده، مکان نقل روبرویی یخانه به جوانی پسر بود گفته یسنا که زمانی همان
 اصرار همه این دلیل دانستمی باید هم اول از. نداشت آمدنتهران برای اصرار همه این که الکی یسنا باالخره

 را سرش. اندداده اشبازی هابچه همچون کردمی حس گرفت؛ خود به نفرت رنگ عاشقش نگاه. اوست کنارزدن
 :کرد زمزمه لب زیر تلخی لبخند با و انداخت پایین

 . دخترخاله بشی خوشبخت -
 او و کرد خالی را اششوالیه پشت چنددقیقه عرض در طورچه نفهمید هم خودش. آمد خود به یسنا در، شدنبسته با
 را پیمان صدای داشت تازه انگاه. کردنمی کار دیگر عقلش و بود ترسیده. کرد رهسپار ناامیدی از باریکوله با را

 بدبختی اوج در گونه؟چه او؟ شود؛ خوشبخت بود گفته پیمان. کردمی درک بود گفته که را جمالتی معنی و شنیدمی
  شد؟ تمام سادگی همین به بود؟ رفته امیدش تنها بود؟ رفته پیمانش! کسی؟بی و
 گسی طعم چه کسیبی. لرزیدمی باران زیر گنجشکی همچون تنش تمام. افتاد زمین روی و کشید سوزناکی آه

 :نالید لب زیر! داشت
 غلط که کنی ثابت بهم خواستیمی مون؟همه زندگی به بزنم گند و تهران بیام که خواستی؟می رو این خدایا -

 یا میگم؟ چی شنویمی اصال ببینم! هان بودم؟ کرده چیکارت من مگه اصال... خدایا ؟وایسادم باباخان روی تو کردم
 تو... کرد ولم رفت،. بود کسم همه اون بود، عشقم اون خدایا! بگو... خوابه شهمه بگو.. بگو بهم رفتی؟ کردی ولم
  کنم؟ چیکار االن من. نیستی که هم

 :گفت مهربانی مثال لحن با آمد، سمتش به ترحم با علی
 .هیس! دختر باش آروم هیس، -

 :گفت بلندی صدای با باشند، ریخته زخمش روی نمک بیشتر انگار یسنا
  نداشتم؟ تو جز کسیهیچ که رو من خدا؟ کردی ولم رو من -

 :گفت خشونت با بود، شده خسته دخترک صدای از حسابی که رهان
 . برد سر رو محوصله! علی کن شخفه -

 به نفرت با. ایستاد روبرویش و شد بلند زحمت هزار با افتاد؛ کنشخرابخانه هیوالی یمتوجه تازه انگار دخترک
 :گفت و زد زل چشمانش

  آره؟ داری، خوبی حس االن شدی؟ برنده کنیمی فکر خوشحالی؟ االن -
 :داد ادامه یسنا. کردمی نگاه دخترک یشمی چشمان به تعجب با رهان

 ... که منم م،برنده که منم خوشحالم، که منم روز اون. میرم جااین از من -
 :گفت خشونت با هم باز اما بود؛ شده کالفه. کردمی حس کامال را دخترک نفرت حس
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 . جونته بدون جسم میشه آزاد باالخره که چیزی تنها! تجنازه نه، تو ولی میری؛ جااین از روز یه آره، -
 . بکنی غلطی هیچ تونیمین دیگه که وقتهاون. میشی پشیمون کارات این یهمه از روز یه میدم قول بهت -

 پایش تا سر به نگاهی کرد؟می تهدیدش جوجه یک که بود رسیده کجا به کارش. بود شده عصبانی حسابی رهان
 :گفت تحقیر با و کرد

 . بگم بهت چیزی بخوام که هستی اونی از تربدبخت -
 :گفت پرحرص و سایید هم روی را هایشدندان یسنا

 !کنممی جهنم رو زندگیت کردی، جهنم رو زندگیم -
 .گذاشت تنها را او حرف بدون و زد او به ایتحقیرکننده پوزخند رهان
 گرفته تصمیم. بود شده کمتر کارش! بهتر چه. بود قفل که رهان اتاق جز به خانه تمام بود؛ انداخته برق را خانه تمام
 شاید هرچند دیگر؛ بود زندگی فداکردن خودش هیوال این برای کردنکلفتی. کند عشقش فدای را اشزندگی بود

 خالصه مرگ حد در کارکردن و اشک در اشزندگی. بود هیوال پسر این با کلکل و صحبتیهم از فرارکردن دلیلش
 هایشبودن باباخان یدردانه زیبای دنیای بود شده باورش دیگر گویی بود؛ آمده کنار شرایطش با زود چه. بود شده
 کز ایگوشه هوشبی هم آخر در انداخت،می برق پایین تا باال از را خانه کل روزیک طی در. است شده تمام
 .رفتمی هاگذشته به و کردمی

 دلش. بود ندیده را دیوشده یهمسایه این هم باریک حتی چندروز این در اما باشد؛ جااین روزی سه دو زدمی حدس
 از ساده چه و بود آورده دستش به زحمت هزار با که دانشگاهی از بابایش،خان خبریبی از بود، تاببی پیمان دل از

 بود؟ شده نصیبش چه و بود کرده فدا را چیزشهمه. بود قراربی و تاببی تازه زندگی این از دلش بود؛ داده دستش
 خانه این راستی به. نداشت هم تلویزیون حتی که یخی و سرد ایخانه فرش؟بی و ساده یخانه یک روب و شست

 روز هر دخترک حضور یمن به که بود براقی و رنگایقهوه هایسرامیک همان که فرشش بود؟ ساده قدراین چرا
 هم مبلمانش. بود شده داغان و پاره بعضی که بود ایگرفتهخاک و کثیف هایروزنامه هایشپرده شد،می گردگیری

 شیء تنها. شدمی چندشش هم آن به شدننزدیک از دخترک که بود خانه رنگموشی یرفته رو و رنگ متکای تنها
 از خالی و ساده گلدان یک هم آن بود؛ شکسته یسنا پیش چندروز که بود گلدانی همان خانه این حسابی و درست

 !همین بود، سفالی که گل
 دو به را هال که ایکتابخانه بود؛ داشت قرار هال وسط دقیقا که بزرگی یکتابخانه هااین از ترعجیب شیء شاید

 .دیگر مجهول قسمت و دخترک این زندان قسمت بود؛ کرده تقسیم قسمت
 خود داشت، تن به مشکی و ساده لباسی معموال که خوشتیپ همیشه رهان و داشت قرار قدی ایآینه کتابخانه کنار

 .رفتمی بیرون خانه از بعد و دیدمی آن در را
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 خود برایش که نبود پیمانی دیگر وقتی باشد، شکلی چه دارد فرقی چه دیگر آخر گذشت؛ آینه جلوی از اعتنابی یسنا
 کهنه لباسش باز، یا باشد بافته هایشمو عرق، بوی یا بدهد گل بوی نبود مهم اصال پسرک این برای کند؟ زیبا را

 او مگر چرا؟ نبود؟ مهم کسهیچ برای دیگر او واقعا. نداشت فرقی هم نبودنش و بودنزنده شاید اصال. نو یا باشد
 بوی همیشه که که همان کرد؛می حسادت اشطالیی و بلند موهای به فهمیه که همان نبود؟ قدیم یسنای همان

 لباس یک با را او نشده هم باریک گفتمی شوخی با پیمان که همان ماند،می بود که مکانی در هامدت عطرش
 . ببیند تکراری

 آینه؟ درون بود که دیگر این شد؛ خیره آینه در خود به و برگرداند را سرش بغض با
! خوردنمی هم غذا حتی انگار عجیب پسر این بود؟ نخورده غذا آدم مثل بود چندوقت. کرد نگاه رنگشبی صورت به

 حتی. بود زنده کیفش درون شکالت چند با شاید چندروز این در. داشت باریفالکت روزهای چه محمدی یسنای
 هایگونه سفید، صورت بلند، طالیی موهای بود؛ زیبایی دختر. نداشت را قدیم فروغ آن هم اشیشمی چشمان دیگر

 . عملی و کوچک دماغ برجسته،
 . بود شده چرب حسابی کشید؛ هایشمو به دستی

 رها دیو این چنگ از روز یک. بود زنده االن حداقل بود، نشده که تمام اشزندگی بود؟ شده ژولیده قدراین کی از
 انتقام و رفتمی. کردمی عذرخواهی عشقش از رفتمی. کیست او گفتمی عالم یهمه به رفتمی و شدمی

 جااین از باید. کردمی پیدا را ضعفشنقطه باید بود؛می امیدنا قدراین نباید. گرفتمی او از را اشزندگی و دانشگاه
 از شاکی یسنای آن سر به چه. کند جهنم را دیو پسرک این زندگی بود قرار مثال بود؛ نشده تمام که زندگی. رفتمی
 این داد؟می وفق شرایط ترینبد با را خودش مقاومت ایذره بدون و کشیدمی آه فقط شب تا صبح که بود آمده دنیا
 کند؟ درست دزدزندگی پسرک این برای بود داده قول که جهنمی آن بود

 زندگی مگر خوشحالی و شادی بدون عشق، بدون زندگی. نداشت خبر خودش و بود شده تمام اشزندگی هم شاید
  بود؟

 صورت به تفاوتبی. نداشت فرار فرصت دیگر بود، شده متوجه دیر چرا که وای. داد پایان افکارش بر کلید صدای
 لباس با دخترک. خورد جا ابتدا بود، کرده فراموش را نوابی دخترک این اصال که رهان. کرد نگاه همسایه پسر شاد

 دوباره بود؟ کرده فراموش را عزیز مهمان این طورچه. بود ایستاده هال وسط پریشان موهای با صورتی، گشاد
 :کشید فریاد کند نگاه خانه به اینکه بدون شد؛ فعال درونش دوست بازیاسباب کودک

 غلطی هیچ و من واسه بچرخی خرم و خوش و شاد که گذاشتم تزنده کردی فکر دیگه؟ مهمونی جااین اومدی -
  نرفته؟ یادت که رو این ای،خونه این کنیز تو نکنی؟
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 خواستمی مثال. کرد عصبی بیشتر را او یسنا تفاوتیبی این. داد نشان تفاوتبی را خود هم باز اما بود؛ ترسیده یسنا
 فهمد؟می را حسش رهان دانستنمی مگر آخر؟ بود ساده قدراین چرا دختر این! نیستی مهم برایم تو بگوید

  کند؟ بازی شیر دم با خواستمی
  «بازیم؟ عاشق من دونینمی! چارهبی کوچولوی» :گفت خود با و زد پوزخندی رهان

 دیگری فریاد و گرفت دست در را بلندش بسیار موهای خشونت با و رفت سمتش به ترسناک پوزخند همان با
 :کشید

  شکر؟ رو خدا شدی الل شایدم! آوردی در دم نبوده بهت حواسم چندروز من؟ برای شدی دریده -
. بود بو تیز زیادی عجیب موجود این ولی داد؛نمی بو زیاد دخترک. خورد دماغش به دخترک عرق بوی ناگهان
 به خود با او کشید،می را هایشمو طورهمان .کردمی آدمش. بود یافته را شکنجه یوسیله انگار زد؛ خبیثی لبخند
 گنجشکی مثل قلبش. شودمی کشیده سمتی چه به نبود متوجه که داشت درد قدرآن یسنا. بردمی حمام سمت

 .شدمی پایین و باال منفی افکار مدام ذهنش در و کوبیدمی قراربی
 تازه ترس از پر چشمان با یسنا. کشید داخل به را دخترک کرد، باز را در قیدیبی با رهان. رسیدند حمام در به

 را او زیادش زور با که مصممی و اخمو مرد به رو وارالتماس عاجز لحنی با. شد بود آمده سرش به آنچه یمتوجه
 :گفت بود، کشیده حمام داخل

 .انداختم برق رو تخونه که من داری؟ چیکارم کن، ولم -
 که پسری برای آخر. است اشخانه تمیزنشدن تنها مرد این درد کردمی فکر! بود ساده چه دختر این که راستی به

  داشت؟ فرقی چه آن نبودن یا تمیزبودن است، خانه در چندساعت تنها
 :گفت صورتش در و زد پوزخندی رهان

 این از ایوسیله دیگه خودتم رفته یادت اینکه مثل! کشیدی گند به رو مخونه گندت بوی این با خودت تو -
  هان؟ ای،خونه
 که یسنا. برد دوش زیر به را دختر زد،می حرف که طور همان. شد دخترک تهوع باعث اشعصبی و داغ هاینفس
 :گفت عاجزانه دیگر بار اصرار برای شانس آخرین عنوان به داشت، فرارکردن در سعی

 چی دیگه. نگفتم هیچی کردی داغون رو زندگیم رقصیدم، سازت هر با که من کنی؟می من با رو کارا این چرا -
  جونم؟ از خوایمی
 لـ.*ذ تـ.* دخترک این زجردادن از که داشت اگر داشت؟ هم دل مگر نماانسان مرد این نه؟ بسوزد، دلش بود قرار
 .بردنمی

 . همین کنم، حموم رو خونگیم حیوون خواممی فقط. هیچی من؟ -



 

 

20 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 و خم جلویش شهر کل که مردی بود؛ پرویزخان ینوه او! خانگی؟ حیوان گفتمی او به جرأتی چه به. کرد داغ یسنا
 .شدندمی راست

 :زد داد اختیاربی
 ! من نه تویی حیوون! عوضی هیوالی ببند رو دهنت -

 با اما کند؛ ولش خواستمی! نوابی دخترک. رفت باال دخترک جیغ. بود یخیخ آب. کرد باز را آب خشونت با رهان
 تن روی دستش فشار و بود شده سرخ عصبانیت از چشمانش. بود کرده مهیا را دارش طناب خودش واژه این گفتن
 دهد فشارش قدرآن خواستمی شاید. دانستمی خدا فقط گذشت،می چه ذهنش در. بیشتر فکربی دختر این نحیف

 .شود کنده زبانش تا
 :غرید هایشدندان الی از خشونت با رهان

 گفتی؟ چی بگو دیگه بار یه -
 . زدنمی دم و لرزیدمی بود، شکارچی چنگال در کوچکی صید همچون. کردمی حس وجودش بندبند با را ترس دیگر

 با تنها. بیفتد زمین روی زار حال با و ببند را آب توانست تنها دخترک. رفت بیرون به شتاب با و کرد هایشر ناگهان
 را اششکسته دل توانست ،«بیفتی کردنغلط به صدبار روزی که کنممی کاری! دهممی نشانش روز یک» یجمله
 بش و خوش کسی با داشت انگار نه؛ واضح زیاد ولی شنید؛می را رهان صدای. سازد آرام کمی فقط هم آن، کمی
 . کردمی

 . امخونه عشقم، آره: رهان
-... 

 ...آخه بیای؟ االن: رهان
- ... 

 . منتظرم پس، بیا اُکی اُکی: رهان
 .بود شده منجمد لرزید،می تنش تمام بود؟ مهم کیست، عشقش نبود مهم

 او قدرآن چرا آخر. کرد نگاهش تفاوتبی. شد جمع درخودش ترس از چارهبی دخترک. آمد سراغش به سریع رهان
 این نبود، مهم انداخت؛ باال ایشانه قیدبی نه؟ بود، خودش مقصر بیاید؟ سرش بالیی چنین که کردمی عصبی را

 به و بود شده خیس تماما رنگشصورتی لباس که او به رو و رفت عقب قدمی. نبود مهم اصال هایشکار و دخترک
 :گفت بود چسبیده تنش

 . قبرت میشه جاهمین بیاد، در صدات اگه خدا به. نمیاد در صداتم جااین شینیمی. دارم مهمون من ببین -
 ! برممی را آبرویت هه، نزنم؟ حرف داری؟ مهمان. کردمی نگاهش نفرت با دخترک
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 بیرون. داد تکان را سرش زبده؟ رهان بود؟ ترسیده. لرزید دلش لحظه یک. کرد یخ دخترک چشمان سردی از رهان
 :گفت تاکیدوار و کرد قفل را حمام در و رفت

 !ندارم شوخی باهات من باشه، حواست -
 ترسو قدراین کی از آمد؛می بدش خودش از. خوردمی هم به سرما از هایشدندان. شد مچاله خودش در بیشتر یسنا

 . بگیرد انتقام که برود و کند فرار بود قرار مثال بود؟ شده خورتوسری و
 :شنید اتاق از را دختر یپرعشوه صدای که سال یک ماه،یک ساعت،یک گذشت؛ قدرچه دانستنمی

 .ندادی دکوراسیون تغییر هنوز که تو عشقم -
 دختر این شناخت؟می هم عشق نام به چیزی مگر احساسبی مرد این عشقم؟ گفتمی هیوال این به ابله دختر
 و چیزهیچ به دیگر. بود دیگر هیوالی نوع یک هم شاید. بیچاره یسنای چون هم دیگر؛ ایطعمه یا بود احمق
 .بود شده گرگ گرگ، از پر شهر این در زود چه باباخان یدردانه عزیز. نداشت اعتماد کسهیچ

 سنگین قدرچه بود؟ مرگش چه تن این. بود آمده بیرون جسمش از روح انگار. کوبید در به را دستش زحمت هزار با
 در تنش تمام کردمی حس. بزند ایضربه در به دیگر بار کرد سعی. داشت وزن تُن یک دستش انگار بود؛ شده
 .شد در به آرامی یضربه اشسعی نهایت. است شدنذوب حال در ایکوره
 جدا زمین از که کرد حس بعد ثانیه چند. کرد باز را در شخصی کردمی حس. بود مبهم برایش هم هاصدا تمام دیگر

 .کردمی حس دادکردن و جیغ حال در را زنی حتی فرورفت، گرم یآ*غـ.*وش در و شد
*** 

 .خواستممی که همونیه روانشناسیه؛. کن نگاه شدم، قبول! جاستاین پیمان، ایناهاش وای -
 :زد خوشی سر از جیغی

 ! هورا -
 :گفت دلخوری با پیمان

 . یسنا تهرانه اینکه ولی -
 :گفت و داد فِرَش موی به تابی

 . داره رو هادانشگاه بهترین تهران چیه؟ مگه خب -
 :داد جواب قبل از تردلخور پیمان

  بشه؟ چی که تهران؟ بری پاشی تنها و تک خوایمی میگی؟ داری چی -
 :گفت مطمئن و کرد اخمی

 ! تهران ها، تهرانه! میرم که معلومه -
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 :گفت دلخوری با و سایید هم روی دندانی لجوجانه پیمان
  چی؟ نرو بگم من اگه -

 :کوبید زمین روی را پایش و ایستاد جا در دلخور
 آخه؟ زنیمی چیه حرفا این اِ! پیمان -
  آخرش؟ یعنی رفتنت بگم من اگه حتی تهران؟ بری و کنی ول رو چی همه حاضری تو بدونم خواممی -

 .بود ابتدایش تازه رفتنش آخرش؟
  تو؟ دل ور بشینم کنم ول رو چی همه کشیدما، زحمت همه این. میرم آره -

 :گفت و شد خیره او چشمان در عصبی و دلخور
 دیگه؟ آخرته حرف این -

 :گفت آرام فکربی و انداخت پایین را سرش او نگاه از معذب یسنا
 . آخرمه و اول حرف آره، -

*** 
 راحت جااین خودش و بود زده هم به را هایشنقشه تمام خوب. بود نشسته دخترک سر باالی حوصلهبی رهان

 یک داشتننگه بود، برده سر را اشحوصله حسابی دیگر دختر این کشید؛ صورتش به دستی کالفه. بود خوابیده
 را اشخمارشده چشمان ترس با یسنا. داد تکان را دخترک و کرد هم در را هایشاخم. داشت دردسر زیادی معمولی
 .شد خیره رهان صورت به گیجی با گشود،
 :گفت عصبی و خشک رهان

 . بخور رو سوپ این بگیر، بیا -
 با بود، شده غرق اشمشکی چشمان در که طورهمان ،گرفت را رهان دست بود؛ دیگری دنیای در انگار دخترک

 :گفت التماس و عجز
 . دارم دوستت من کن باور کردم، غلط من. نرو پیمان. میشم نابود من بری هم تو اگه.... نرو خدا رو تو.... پیمان -

 اشپسرخاله عشق تب از یا ساده؟ سرماخوردگی یک دیگر؟ بود خورده سرما گفت؟می چه دختر این! خورد جا رهان
  سوخت؟می داشت

 چرا. بود سرماخورده حتما بود، داغ زیادی معمولی انسان یک برای دستش. کرد نگاه مقابلش دختر به مبهم و گیج
 وقتی دیگر؛ بود همین. رفت آشپزخانه سمت به و کشید پوفی بخورد؟ سرما است ممکن دخترک که نبود حواسش

 شده انباری حاال تقریبا که آشپزخانه از. کردمی هادردسر این فکر باید بود آورده اشخانه به را ضعیف مزاحم یک
 . برگشت دخترک اتاق به و برداشت دستمال چند با آب یقابلمه یک بود،
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 دلسوز مادرهای حس لحظه یک. کردمی زمزمه را نامفهومی جمالت و بود بیداری و خواب در هنوز نوابی دخترک
 و گذاشت قابلمه درون را دخترک پاهای و زد حسش به پوزخندی. بود کرده پیدا مریض دخترک این به نسبت را

 خیره گناهشبی صورت به ایستاد، سرش باالی نداشت؛ نشستن به عادت. گذاشت سرش روی را مرطوب دستمال
 . شد

 :رفت باال دخترک صدای
 ! نکش رو پیمان دونم،نمی چیزی من هیوال نه -
 این چرا. نیست هیوال معنی به که بودنخاص. بود خاص فقط او. بود متنفر واژه این از. ناعادالنه یواژه این هم باز

 زدند؟می هیوالبودن انگ نیست هاآن شکل که چیزی هر به نداشتند، شناختی هیچ اینکه با هامعمولی
 و برد آشپزخانه به را قابلمه و دستمال. نداشت وقت دیگر رفت،می باید. بود صبح چهار تقریبا کرد؛ نگاه ساعتش به
 :برد بین از را اخمش لحظاتی برای علی شاد صدای. زد زنگ علی به
  داداش؟ جونم -

  نبود؟ هیوال او مگر! ایبیگانه یواژه چه داداش؛
 . علیم نیستم، عفت من! گرفتیا اشتباه کنم فکر برام؟ بکشی نفس زدی زنگ رهان -
  شب؟ موقع این بیداری چرا مگه؟ نیستی آدم تو -

 :گفت و خندید علی
 نه؟ یا مخونه من کنی چک زدی زنگ که نگو وای -
 از ترعالف هایدوست یخونه یا دوری دور و گردیخیابون یا صبح تا شب. شناسممی دیگه رو عالف توی من -

 . خودت
 ! رهان بابا ای -

 :پرید حرفش وسط رهان
 .بده غذا دخترِ این به جااین بیا پاشو -

 :گفت تمسخر با و زد خنده زیر پقی علی
 . برنمیاید الغرمردنی دختر یه پس از که نفرمایید! هستین زبده رهان شما! قربان نفرمایید وای -

 :کشید فریاد تقریبا رهان
 . همین ندارم، رو شحوصله االن فقط بدم، انجام نتونم من که نیست کاریهیچ! علی رو دهنت ببند -
 .خودت جون آره -
  داری؟ که کلید ببینم. کن فکر داری دوست هرجور -
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 . بیای تو تا کنممی سرپاشم میدم، رو غذاش. تخت خیالت برو، آره -
  نه؟ نمیشی، آدم -
 .نه -

 :گفت و کشید پوفی کالفه رهان
 .فعال دیگه، بیا پس -
 تمام که باشد منتظر هرروز بود قرار کی تا. جدید مکانی در بیدارشدن برای دخترک ترس و دیگر صبح هم باز

  باشد؟ خواب وقت چند این اتفاقات
 :داد قرار مخاطب را او آشنایی صدای

 ضعیفه؟ شدی بیدار باالخره -
 :بود رومخ و کچل تقریبا پسر همان ؛برگشت صدا سمت به
 . بگیری جون بخور چیزی یه پاشو دختر، پاشو -

 :شد بلند دوباره علی بم صدای. برگرداند را سرش او به توجهبی یسنا
 ! زنیمامی حرف شما با داریم ما خانوم آهای -

 :نالید لب زیر
 . دستتون از بشم راحت بلکه بمیرم، بذار کن ولم -

 :گفت سمجانه علی
 . حداقل بمون زنده پس کنه،نمی ولت رهان این هم بمیری اگه حتی باش مطمئن -
 :گفت طلبکارانه او صورت به خیره و برداشت صورتش از را پتو شد، حرصی حرفش از
  خواد؟می من جون از چی کیه؟ اون اصال حقی؟ چه به کنه؟نمی ولم چرا -

 :گفت و کرد اشاره دستش در سوپ یکاسه به علی
 . بدم رو سواالتت جواب میدم قول من رو، این بخور تو -

 حاوی ظرف لرزان دستان با و سختی به. کند قبول گفتمی عقلش بود؛ گشنه حسابی کرد، نگاهش تردید با یسنا
 . شد مشغول اشتها با و گرفت او از را سوپ
 :گفت و کرد نگاهش خاصی ژست با علی

 ! بخوری خواستینمی خوبه -
 :گفت بلعیدمی را دهانش درون یلقمه که طورهمان یسنا

 . دادیا قول باشه یادت -
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 :نمود کردنتعریف به شروع خودش که گذشت ایچنددقیقه. داد تکان را سرش اطمینان با علی
 به دلم فقط نیستم، دوستت من. خودته ضرر به کنیمی که لجبازیایی این شده، چی دونینمی هنوز تو دختر ببین -

 رو تو که داره اصرار قدراین چرا دونمنمی. کنه فکر خودش جز کسی به که نیست آدمی رهان. سوزهمی حالت
 . بیای راه باهاش بهتره که اینه دونممی که چیزی تنها... دونیمی چیا تو دونمنمی حتی داره، نگه جااین

 ... رو حق این من. جااین خبره چه بگی بهم بود قرار کنی، نصیحتم نبود قرار نشد، دیگه نه -
 :پرید حرفش وسط

 دارم که چیزی تنها. بگم بخوام که دونمنمی زیادی چیز منم خود. بدونی کمتر نفعته به! نکن حق حق قدراین -
 . بیا راه باهاش که اینه بگم
 را حرفش و ترسیدمی باید. را اشآینده نه حال، نه گذشته، نه! چیزیهیچ دانست،نمی عجیب مرد این از چیزیهیچ

 باباخان. شدند راضی بابایشخان و پیمان تا اصرارکرد قدرچه. بود نیامده تهران به اول از کاش کرد؟می گوش
 «!کردم غلط باباخان بگی و برگردی گریه با که روزی از ترسممی» :گفتمی اشهمه
  بود؟ نشده پشیمان زود خیلی گذشت؟می آمدنش از ماه چند مگر

  کنی؟می چیکار جااین هست؟ کی تو بگو، تو حاال خب -
  کیست؟ گفتمی باید چه برای نداشت؛ او به اعتمادی. گرفت سوپش ظرف از را نگاهش یسنا

 توی شدنحبس به محکوم که ـناه گـبی دختر یه. افتاده شما خر دوست گیر که شناسبد یه. باباممخان دختر من -
 . ستشدهنفرین یخونه این
 :گفت و زد لبخندی علی

  بابا؟خان دختر چیه اسمت حاال! خوشبختم -
 :زد لب و کرد نگاهش تردید با یسنا

 . یسنا -
 :گفت جذابی لبخند با و داد تکان را سرش علی

 . نیست حرفی کنی تعریف نداری دوست اگه -
 :گفت و درآورد قرص بسته چند جیبش درون از
 . خوردی سرما کنم فکر شی؛ خوب بخور رو هادارو این یسنا، خب -

 هر همیشه. نداشت هاجمع جور این به عادت اصال هم علی! بود سنگینی جو عجب. کردمی نگاهش تفاوتبی یسنا
 دخترک این ابهت از انگار اکنون ولی نباشد؛ خشک جمع که آورددرمی بازیمزهبی و شوخی قدرآن رفت،می که جا

 :گفت و کشید پوفی حوصلهبی. بود ترسیده



 

 

26 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 .خوردی که غذاتم. برم من دیگه، خب -
 :گفت و کرد کج مظلومانه را سرش

 .یسنا خداحافظ -
 شر بسیار هایپسربچه شکل کچلش تقریبا سر آن با. بود بانمک زیادی اشقیافه. داد قورت را لبخندش زور به یسنا
 .شد خارج اتاق از حرفبی. شود رام نداشت قصد معلم خانوم این کشید؛ آهی علی. بود

*** 
 یسنا. نبود سکوت سالهنوزده عشق این حقِ. زدنمی حرفی هیچ و کشیدمی را چمدانش کردهبغ ایقیافه با پیمان

 دست. میردمی و بیاورد طاقت تواندنمی مطمئنا نشنود، زبانش از را دارم دوستت آخر بار و برود اگر که دانستمی
 سرعت هایشگام به نبیند را اشکش یسنا اینکه برای پیمان اما کند؛ متوقف را او کرد سعی کشید، را پیمانش
 طورچه. بفرستد گرسنه گرگ از پر شهری به تنها را زیبایش عشق ترسیدمی ترسید،می نبود؛ خودش دست. بخشید

 و کار تمام بود، خودش دست اگر بود؟ شده پیروز دخترک بحث همه آن از بعد چرا آخر؟ بود داده اجازه پدربزرگشان
 ...اما آمد؛می او با و کردمی رها را اشخانواده و درس

 .جاستهمین پیمان -
 .رسید خداحافظی تلخ وقت این زود چه. کردند پیج را پروازش یشماره لحظه همان
 :گفت لب زیر بود، پایین سرش که طورهمان پیمان

 . بزن زنگ رسیدی. دیگه برو -
 ... دلم... پیمان -

 :گفت و پرید حرفش وسط
 .نشدم پشیمون تا برو فقط نگو، هیچی -

 خداحافظی زیرلب. رفتمی حرفی هیچ بدون باید پس بود؛ کرده انتخاب را تهران خودش. پوشاند را اشچهره اشک
 و رفت. ندید را اششدهبچه مرد هایاشک و رفت. شد قراربی طورچه پیمانش قلب ندید و رفت. رفت و گفت خالی

 .کرد ترک را پیشهعاشق پسرک
 را اشزندگی خاطراتش یادآوری با تنها و بود زندانی خانه در دوباره. بیاید بیرون فکر از تا داد تکان را سرش

 پرسوزی آه. بودند شده هایشخانههم واجور و جور پسران زود چه. نبود رهان از خبری و بود رفته علی. گذراندمی
 یه عشقت پاهای توی نذاری یعنی عشق» :پیچید سرش در پیمان صدای. کشید آ*غـ.*وش در را هایشپا و کشید

 تحمل رو هاغم که باشی تو پاهات، تو میره خار که باشی تو جاش به بخوره، غصه وقتهیچ نذاری. بره خار
 « ..بکشی آه ذارمنمی هستم من وقتی تا من، عشق. عاشقتم من یسنا،... کنیمی
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 . کرد پر را صورتش اشک
 برای دلیلی چهی بیچاره یِ«او» . کندمی دم خودش را چایش بافت،می خودش را هایشمو»
 «...تنها بود، تنها او بود، تنها او. نداشت هایشصبح خیرشدنبه
 «رحیمی مسلم »
  کنی؟می چیکار داری -
 در چارچوب به اشهمیشگی مشکی سراسر لباس همان با که بود روحش سوهان هم باز. آورد باال را سرش ترس با

 شاد یهمسایه با را امروز یافسرده دخترک صورت ذهنش در. کردمی نگاهش خاصی ژست با و بود زده تکیه اتاق
 .بود شده الغر زیادی مدت این در دختر این کرد؛می مقایسه پیش ماه یک

 . بگذارد تنهایش و بزند را حرفش ترسریع هرچه بود منتظر کرد؛می نگاهش حرفبی دخترک
  شد؟ قطع تبت بهتری؟ -

 این! بود کرده اشعصبانی دخترک تمسخر حس. شد مشت دستانش. گرفت رهان از را نگاهش و زد پوزخندی یسنا
 درک، به خب کند؟ اشمسخره خواستمی. دانستمی حرام دخترک بر هم را تمسخر حس حتی نبود؟ زورگو پسر
 هنوز که صدایی با رهان. کند فکر خواستمی چه هر درک، به است؟ احمق کنیز یک او که بود این جز مگر. بکند
 :گفت و کرد ایاشاره دستش بارمصرفیک ظرف به بود، درونش خشم هایرگه

  شام؟ بهش، گینمی چی. گرفتم غذا برات بیا -
 و کرد پرت زمین بر را غذا. داشت ایاندازه هم صبر باشد، تفاوتبی نتوانست دیگر. کرد نگاهش تفاوتبی یسنا
 :گفت

 !دربیاد جونت تا نخور غذا قدراون! درک به -
 :شنید را دخترک صدای که رود بیرون اتاق از خواست

 .روبرویی واحد برم بذار -
 .بود گذاشته زنده خودش به خدمت برای را او! ابدا روبرویی؟ واحد برود

 .دیگه یکی به دادم رو جااون. مادمازل نمیشه متاسفم، -
 :شد بلند عصبانیت با یسنا

 ! منه یخونه جااون دیگه؟ یکی به دادم چی یعنی -
 !چسبیدمی بدجور دروغگو هایآدم این دادنحرص برای گفتندروغ گاهی زد؛ ایخبیثانه لبخند رهان

 منی؟ مال هم تو که رفته یادت اینکه مثل -
 ؟هان برم، کنینمی ولم چرا چرا؟ -
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 :گفت تفاوتبی رهان
 . کنی چیکار کنممی انتخاب خودمم پس دادم، بودنزنده یاجازه تو به من -

 :گفت و ریخت صدایش در را معصومیتش تمام یسنا
  کنی؟می مجازاتم داری ـناه گـ کدوم خاطربه بگو بهم حداقل کردم؟ چیکار من مگه آخه -

 :گفت جدی و برداشت در چارچوب از را اشتکیه رهان
 .بودت کشته بود دیگه کی هر. کردی تجاوز ما حریم به تو -

  کند؟ کارچه او با خواستمی حاال بودند؟ چندنفر مگر ما؟. بود شده گیج بازهم
 اصال. خورد سر زمین روی. شد خیره روبرویش دیوار به سردرگم. بدهد را سواالتش پاسخ که نبود دیگر رهان اما

 بود؟ گفته دروغ. بود بابایشخان نام به جاآن دهد؟ کسی به را اشخانه توانستمی مگر
 :گفت بلند

 .دنیا این از هم و تو از هم متنفرم؛ ازت -
 خدایا» :بست نقش ذهنش در تکراری یجمله همان هم باز. شد جمع خودش در و گذاشت هایشپا روی را سرش

 بود؟ شیراز هنوز اگر شدمی چه... کاش. هایشآدم و شهر این از بود؛ خسته. داد قورت را بغضش «من؟ چرا آخه
 کنار میز روی پیمان یادداشت دید،می که چیزی اولین گشود،می را چشمانش وقتی و خوابیدمی ظهر تا هنوز

 یخانه در که دختری فهیمه، به هرروز پیمان که «مازندگی یبهانه خیربه صبح» هاییادداشت همان. بود تختش
 صدقه قربان دوباره اگر شدمی چه. باشد او عشق دید،می یسنا که چیزی اولین تا دادمی کردمی کار بابا خان
 به. کشید بلندی آه. بود فامیل در همه حسادت باعث که هاییصدقهقربان همان شنید؟می را بابایشخان هایرفتن

 هایشروز قدر. بود تنگ هم آشپزشان، خانوم، کوکب دستپخت برای دلش حتی. بود تلخ قدرچه دلتنگی که راستی
 کودکی از که بود جااین مشکل شاید. دانینمی را ارزشش ندهی دست از را چیزی تا گفتندمی راست. بود ندانسته را

 با تو یسنا، کن نگاه بگوید او به که نبود کسهیچ. اشخانه از خارج هم آن بگردد؛ خوشبختی دنبال به بود آموخته
 .دیگری چیز به نیاز بدون خوشبختی؛ هایتکمبود یهمه
 از خالی خیابان نکشیده ایدقیقه به بودکه شدید قدرآن باران. بود گرفته بسیار آسمان دل گویی و بود شب هاینیمه
 شکستمی را شب سکوت برق و رعد صدای. بود کرده باز زمین روی را آب دوش خدا انگار. بود شده ایجنبنده هر
 از کودکی زمان از. برخاست خواب از ترس با برق و رعد صدای با دخترک. بود داده شب سیاهی به عجیبی ابهت و

 باریدمی شدت به باران. شد نمایان چشمانش مقابل در اشکودکی کابوس مرد قامت هم باز. داشت بیم برق و رعد
 کشید؛ جیغ و گذاشت هایشگوش روی را دستش ترس با. شدمی ترنزدیک او به قدبلند و چهارشانه مرد یسایه و

 مانند همچنان کرد؛ لرزیدن به شروع دستانش بود، گرفته ضربان قلبش. بود نشدنیتمام انگار اشبیداری کابوس اما
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 در چیزی چه ببیند؟ را همیشگی کابوس این باز چشمان با دخترک بود قرار کی تا. کشیدمی جیغ ایترسیده کودک
 داد؟می آزارش گونهاین که بود اشگذشته

 که حالی در تخت روی را دخترک. شد داخل دخترک جیغ صدای از نگرانی با همخانه پسر. شد روشن اتاق چراغ
. رفت دخترک سمت به گیج و سردرگم. کرد پیدا زد،می جیغ غیرعادی طور به و بود گرفته را هایشگوش
 روی که دخترک دستان روی و برد جلو را دستش تردید با. کند آرام را دخترک که کند کارچه دانستنمی

 رهان با و گشود را چشمانش ناخودآگاه دخترک. نشست تخت روی دخترک روبروی و گذاشت بود هایشگوش
 هم باز. بود روبرویش مرد شب رنگ به چشمان در غرق شده، آرام دخترک گذشت؛ ایلحظه. شد چشم در چشم

 .بود کرده را خودش کار رهان چشمان آرامش
 :شکست را طوالنی سکوت رهان

 ترسی؟می چی از -
. اعتماد حس داشت؛ نابی حس. بود خیره رهان جادویی چشمان به همچنان حرفبی شدگانمسخ چون هم یسنا
 «.هست بهت حواسم راحت خیالت جام،این من نترس» :گفتندمی رهان چشمان انگار

  برات؟ بیارم خوایمی سوپ ته؟گشنه -
 نمایان را اشگونه چال که نابش لبخندهای همان از زد؛ بانمکی لبخند رهان. بود چشمانش غرق همچنان یسنا
 :برخاست جا از. کردمی
 . میام االن -
 خوبی به را دخترک ترس حس. بود اشهمخانه دختر درگیر ذهنش. گذاشت گاز روی را سوپ و رفت آشپزخانه به

 .بود عجیب برایش ترسیدن باران از اندازه این تا و بود کرده حس
 گاز کالفه. بود نترسیده اندازه این تا هم او مقابل در دخترک این. نبود برق و رعد به نسبت ساده ترس یک این! نه
. بود خیره او جای به همچنان که رفت دخترک سراغ به و ریخت بشقابی درون را شدهگرم سوپ و کرد خاموش را
 شد مطمئن رهان که بود متعجب قدری به. کرد نگاه او به تعجب با و آورد باال را سرش دخترک شدنشداخل با

 گرمکنی اشهمخانه پسر. کردمی نگاه رهان پای تا سر به تعجب با یسنا. ندارد یاد به اصال را پیش دقایق دخترک
 :گفت مالیمت با و گرفت مقابلش را سوپ ظرف. آمد اتاق داخل به ظرفی همراه و داشت تن به مشکی

 .خوبه سرماخوردگی برای شنیدم بخور، -
 :گفت تلخ و کرد غلیظی اخم دخترک

 شده؟ مهم من سرماخوردگیِ شما برای کی از -
 :گفت و زد پس را ظرف لجوجانه یسنا. کرد نزدیک او به بیشتر را ظرف و نزد حرفی رهان
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  شدی؟ مزاحمم چی برای! بیرون برو من اتاق از -
 راست بود؟ شده دردسرساز و عجیب برایش قدرآن معمولی یک. کردنمی درکش! بود ترعجیب هم او از دختر این
 . شودمی ترمست بگیری را مست بـ.*غل زیر چه هر که گفتندمی

 :گفت خشونت با و کرد غلیظی اخم رهان
 ! نزن مفت حرف قدراین بخور بگیر -

 :گفت و رفت ایغرهچشم و شد عصبی یسنا
 ! بکنی تونینمی غلطی هیچ هم تو بخورم، خوام نمی -

 خشونت با. باشد شده قرمز هم صورتش رنگ کردمی حس گرفت؛ نبض اششقیقه و شد مشت رهان دستان
 :گفت چشمانش در و آورد باال را سرش و گرفت دست به را دخترک طالیی موهای از ایدسته

 !گفتی؟ چی -
 :گفت لجوجانه اما بود؛ ترسیده دخترک

 .شنیدی که همونی -
 .بود نشناخته را زبده رهان هنوز. کردمی رامش باید بود؛ شده پررو زیادی سرکش طالیی اسب این

 :گفت و کرد سوپ ظرف داخل را سرش داشت، چنگ در را دخترک موهای که طورهمان رهان
 ! دیگه کنم رفتار باهات حیوون مثل خوایمی خودت د -

 :گفت تهدید با و نمود رها را سرش رهان. کشید بلندی جیغ نوابی دخترک
 .... یا خوریمی حاال -

 از که صدایی با. بود شده قرمز سفیدش صورت و بود اشک از پر اشیشمی چشمان. آورد باال را سرش دخترک
 :گفت بود گرفته بغض شدت

 ! بیرون برو من اتاق از -
 خودش حق را دخترک صورت سوزاندن رحمانهبی و بود عصبانی دخترک از هنوز. برخاست جا از حرفبی
 . شد خارج اتاق از سوخته و شاکی دخترک نگاه زیر. دانستمی

 در غمگین و ترسیده دخترک. شد شروع دوباره غرنبهآسمان رهان رفتن با. نداشت تمامی شدهنفرین شب این انگار
 مرد تصویر دوباره اما کند؛ تمام را لعنتی کابوس این خواب شاید تا بست را چشمانش. شد مچاله خودش

 ....اما گشود؛ را چشمانش ترس با. شد نمایان چشمانش مقابل ترسناک یچهارشانه
 لرزان پاهای با. آیدمی او سمت به کمد درون از هاش کودکی کابوس کردمی حس! دید کمدش را شانه چهار مرد

. شد داخل و گشود را در ترس با. رفت هایشروز این زندگی موجود تنها اتاق در سمت به و دوید بیرون اتاق از
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 دخترک این. کردمی نگاه امشب یشدهعجیب دخترک به تعجب با و بود نشسته بزرگش تحریر میز پشت رهان
 :گفت بریدهبریده زد،می موج درونش ترس که صدایی با دخترک! بود اشچیزی یک امروز

 .جاستاین خدا به..... خدا به! کمد توی... جاستاین.... اون -
 :گفت و گذاشت دخترک یشانه روی را دستش ایستاد، روبرویش مالیمت با رهان

 .آروم... باش آروم هیس -
 :گفت ترس با کند؛ آرامش رهان چشمان آرامش که بود آن از ترترسیده اما دخترک

 ... اون -
 گرمای بلکه کشید؛ آ*غـ.*وش در را لرزان دخترک ناگهانی حرکت یک در حرفبی رهان. نمود لرزیدن به شروع و

 یمردانه آ*غـ.*وش در و لرزیدمی بارانی زیر گنجشک همچون دخترک. سازد آرام را ترسیده دخترک حضورش
 :گفت گوشش در وارزمزمه رهان. بود شدهگم رهان

 ! هیس... بارونه فقط این... باش آروم... نیست جااین هیچی... هیس -
 کودکی چه امشب دخترک این. خوابید شآ*غـ.*وش در آسوده خیالی با دخترک تا کرد استفاده قدرتش از هم باز

 .شده
 این. بود ملتهب و قرمز همچنان سفیدش صورت. شد خیره صورتش به و گذاشت خودش تخت روی را یسنا رهان
 کند؟ گونهاین بود ترسیده چنیناین که دختری با بود آمده دلش طورچه بود؟ کرده چه دیوشده پسر

 ولی گرفته صدای با بود؛ خواب باراین علی. گرفت را علی یشماره و کرد اشمشکی موهای الی دستی کالفه
 :گفت بانمکی

 .رهان بترکی -
 :پرسید جدی چنانهم اما گرفت؛ اشخنده

 ! نمیشه باورم خوابی؟ -
 :داد جواب داشت خش بیش و کم که آلودشخواب صدای با علی

 !بابا ای شبی؟ نصف گلم داش مرگته چه -
 .خداحافظ. بخواب بگیر اصال حاال، خب خیلی -

 . بود شده بدخواب کامال دیگر که او خواب؟ کدام خواب؟
  باز؟ شده بد دخترِ حاله شده؟ چی -

 :گفت سرتقانه رهان
 ! بودی خواب که تو -
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 :گفت وارناله و کشید آلودشخواب چشمان به دستی علی
  شده؟ چی ببینم بگو بیدارم، االن -

 :پرسید مقدمهبی کرد، خوابیده موطالیی دخترک به طوالنی نگاهی رهان
  شه؟ خوب کنینمی چیکار سوزهمی صورتتون آدما شما -

 بود؟ آورده معصوم دخترک آن سر بالیی چه مرد این شد؛ هم در علی هایاخم
  رهان؟ کردی کار چی -

 :گفت خشک رهان
 ! نده جواب سوال با رو سوالم -
 . داروخونه از بگیر سوختگی پماد -
 .فعال خب، خیلی_
 ... وای -

 کاش. بود دخترک سر باالی پماد همراه که نکشید دقیقهپنج به. کرد قطع را تلفن شود، تمام حرفش نگذاشت
. کند استفاده آمد و رفت برای شدندیده ترس بدون قدرتش از راحت توانستمی و بودند خالی هاخیابان همیشه
 امشب مهمان روی به لبخندی. بود خواب معصومانه چنانهم دخترک. مالید دخترک صورت روی پماد مقداری
 تنهایی طورچه ضعیغی همه این با دختر این» :گفت خودش با. بود اتاق این مهمان اولین دخترک این. زد اتاقش
 «آورده؟ پناه ترهیوال منِ به ترسش از که بود هیوالیی چه این اصال کرده؟می زندگی

 :گفت آرام و نشست کنارش. برد گوشش پشت به چشمانش مقابل از را دخترک طالیی موهای مالیمت با
 .جوجه یه مثل درست کوچولویی؛ خیلی هنوز -

*** 
. نکن رو کار اون بکن کار این نزن حرف این با نرو این با هی! کردی مخسته آخه؟ کنیمی جوریاین چرا پیمان -

 . نیستی که شوهرم فقط، میپسرخاله تو دیگه بسه
  بود؟ زده ندانستن به را خودش یا دانستنمی کرد؛ نگاهش تردید با پیمان
 پوفی عصبی یسنای شد باعث اشناگهانی ایستادن. ایستاد جا در کرد، پرت ایگوشه را پایش جلوی سنگخرده
 کسی غریبه عابر چند جز به بود؛ خلوت تقریبا شانکوچه خوبش شانس از. بایستد حرکت از شاکی نگاه با و بکشد
 ! اعتراف؟ برای االن از بهتر زمانی چه نشست؛ پیمان لبان روی جذابی لبخند. شدنمی دیده

 . مربوطه من به چیزتهمه یعنی این و! منی چیزهمه تو ولی... فقط تمپسرخاله من باشه -
 . زد خوشحالی از لبخندی. است چیزشهمه گفتمی مستقیم گونهاین که بود اولی بار. ایستاد دخترک قلب
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 .. وقـتـا بـعـضـی»
 .. تـکـرار حـسـرت

 .. لـحـظـه یـه
 « .کنهمی نـابـودت

 روزهای شیرین رویای بود؛ خواب هم باز انگار اما گشت؛ پیمانش دنبال چشم با گشود، را چشمانش خوشحالی با
 ای؟غریبه مرد اتاقهم بود؟ خوابیده جااین دیشب بود؟ رهان اتاق در او کرد، نگاه ناآشنا اتاق به تعجب با. گذشته
 تخت، و تحریر میز یک با ساده نهایتبی اتاق چرخید؛ اتاق در نگاهش. نبود رهان از خبری! روشن پیمانش چشم
 .همین

. رفت داشت، قرار هال در که کمد کنار یآینه مقابل و شد خارج اتاق از و گرفت دندان به را لبش دیروز یادآوری با
 :زد لب و گذاشت صورتش روی را دستش. بود قرمز اندکی مقدار چنانهم صورتش پوست

... بردیمی منم اگه رفتی،نمی زود قدراین اگه زدی،نمی جا زود قدراین تو اگه. توئه تقصیر اینا یهمه پیمان -
 ... اگه
  پیمان؟ یا بابا؟خان هم شاید خودش؟ یا هیوال؟ این بود؟ مقصر کسی چه راستی به
 .بیاید خانه به صبح ساعت این نداشت سابقه. برگرداند در سمت به را سرش کلید صدای با
 وقت. فرستاد سرش پشت و کرد مشت را دستانش. کرد لرزیدن به شروع دستانش دیگری شناسنا پسر دیدن با

 پسر. کردمی نگاه روبرویش قدبلند پسر به سکوت در. کردمی نمایان را ضعفش نباید حداقل نداشت، که فرارکردن
 . فرمخوش لبانی و سرباال دماغی سبز، چشمانی و مشکی موهای با پسری. چهارشانه و بلند قد بود؛ زیبایی

 :گفت تعجب با پسر
  کجاست؟ رهان هستی؟ کی دیگه تو -

 :نمود بودنعادی در سعی یسنا
 . بشه پیداش شاید دیگه ساعت سه دو رفته، کجا ندارم خبر راستش. رهان آشناهای از یکی یسنام، من. سالم اِ -

 :گرفت مقابلش در را دستش و آمد جلو غریبه پسر
 من. کنم معرفی رو خودم رفت یادم که شدم زدههیجان شما مثل زیبایی دختر دیدن از قدراین ببخشید، آخ -

 . رهان دوست جورایی یه حسامم،
 از را دستش و کرد مصلحتی ایسرفه حسام. کرد او چشمان به ایخیره نگاه و شد خیره او دست به تردید با یسنا

 نام یک تنها او از که ایغریبه پسر داشت؟ معنی چه غریبه پسر یک با دادندست. برد کنار دخترک مقابل
 .را بودنشچهرهخوش و دانستمی
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 .شدمی ذوب داشت انگار دخترک که بود تیز قدرآن نگاهش انداخت؛ خریدانه نگاهی پایش تا سر به حسام
  کنین؟می زندگی هم با -

. کندمی زندگی جااین که بود معلوم کامال اشقیافه و تیپ این با االن؟ گفتمی چه بود؛ ایمقدمهبی سوال
 اینکه تا باشد زندانی اتاق در او از خبربی طورهمین دادمی ترجیح برسد؛ را حسابش رهان بعدا و آره بگوید ترسیدمی

 .باشد اشزندگی در ایتازه بالی منتظر ترس با
 با وقتی چند اومدم بیشتر شناخت برای. شدم آشنا رهان با که وقتیه چند اما بودم؛ روبرو واحد من. آره خب اوم، -

 .کنیم زندگی هم
 . دیگر کشیدمی خجالت خدا از گفت؟می چه دروغگوشده دخترِ این

 .شدم خوشحال. میام بعدا میرم نمیشم، مزاحمت این از بیشتر. طوراین که خب -
 .شد خارج در از خشک خداحافظی یک گفتن با تنها جذابی لبخند با و گفت را این

 از. آمد بیرون بود داده جا خود در را یسنا وسایل یهمه تقریبا که بزرگی چمدان با همراه دخترک ساختمان از رهان
 بود؛ نکرده تجربه حال به تا را خستگی اصال نبود، خسته. کردمی جمع را وسایلش دخترک یخانه در حال تا صبح
 کودک رهان این که راستی به. کند بازی جدیدش بازیاسباب با و برود خانه به سریع خواستمی دلش انگار ولی
 روبرو واحد وارد حسام بود نشده متوجه طورچه. شد مساوی اشخانه از حسام آمدنبیرون با آمدنشبیرون! بود شده
 حس. کرد نگاه حسام به کالفه بود؟ آمده سرش بالیی چه. بود نشنیده را صحبتشان صدای حتی است؟ شده
 :گفت مقدمه بدون حسام. دانستنمی حال به تا و بود مزخرفی حس عجب خبریبی
 حقی چه به تو هان؟ ست؟زنده چرا االن دخترِ این زنی؟می گندایی چه داری هست حالیت رهان شدی؟ دیوونه -

 نکشتیش؟
 آمد، جلو ناگهانی حرکت یک در حسام. بود شده شدمی نباید آنچه. بود خوانده را دخترک ذهن حسام پس
 :گرفت هوا در را دستش بود، تیز رهان ولی بگیرد؛ را اشیقه خواستمی
 . برم خواممی م،خسته. کن تمومش -

 :غرید هایشدندان الی از عصبانیت با حسام
 و نگفتم رئیس به بار یه هستیم؟ چی ما بفهمن عالم همه بریمی لـ.*ذ تـ.*. دختر این هم حاال پسرِ اون اول -

 . شدی پررو کردم رفاقت
 :گفت بود، داشته نگاه هوا روی را حسام دست که طورهمان رهان

 . نمیگی هم دفعه این! نگفتی دفعه اون چرا که دونیمی خوب خودت حسام؛ کن بس! تو؟ کی، رفاقت؟ -
 :کشید فریاد تقریبا عصبی لحنی با و کشید را دستش بود، شده ترعصبانی که حسام
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  بگیری؟ باج ازم اشتباه اون خاطربه خوایمی کی تا -
 کنه نابودش تونهمی که کسی تنها که دونیمی خوب خودت. پابرجاست هم تو اشتباه ستزنده بچه اون وقتی تا -

 . کنم تموم من رو تمومتنیمه کار نکن کاری. منم
 :گفت و کوبید در به را او گرفت، را رهان ییقه برآشفت، حسام

 !شو خفه -
 . بود تغییرناپذیر ضعفشنقطه که خوب چه بود؛ حساس بچه آن روی هم هنوز. زد ایموزیانه لبخند رهان

 . فهمهنمی اون نگی رئیس به تو وقتی تا. شی خفه هم تو که شرطی به میشم خفه من -
 او از دخترک که دانستمی هم را این و چیست هدفش دانستمی. است جدی دانستمی. کرد ول را اشیقه حسام
 :گفت و داد تکان را سرش. فهمیدنمی که هم رئیس. نداشت برایش خطری شاید. است متنفر

 . ترسممی کارت عاقبت از -
 . رفت و تکاند را لباسش نشد، جوابش منتظر
 طورهمان بیچاره دخترک. رفت داخل و کرد باز را در و برداشت را چمدان بود، خوشحال موفقیتش از که رهان
 خودش با غم و اندوه از پر صدای با. بود گرفته آ*غـ.*وش در را هایشپا و بود نشسته موزاییک روی حال وسط

 : کردمی زمزمه
 بگم رویایی عشق یه و تو و من از قصه یه بگم، الالیی یه برات صدام آهنگ با خواممی -
 خون رنگ به قلمی با بزنم جااون رو اسمت بیستون، کوه به برم بشم فرهاد قصه تو
 بیار گلدسته یه برام هاقصه شهر توی از بذار، هم روی رو چشمات بهار گل ال ال ال ال
 راز یه ما میونِ باشه دارم دوست نره یادت ناز، و اطلسی هایگل سبد سبد الال ال ال

 بکنه ـیانـت خــ بخواد تو و من میونِ بیاد بکنه، حسادت ما به هاقصه دیو که ممکنه
 شیممی فراموش براش و ریممی قصه تو از شیم،می آ*غـ.*وشهم هم با اومد ما بین اگه دیو

 رنگیه؟ چه شدنعاشق بگه من به تونهمی کی رنگیه، یه فقط جااون پریا شهر تو میریم
 ریابی و صاف و ساده صدابی و یواشکی پریا، و ما میونه باشه پنهونی عشق این

 ابروهات ناز کمون صبح خود تا کنم شونه موهات، توی بکشم دست شدیم آ*غـ.*وشهم وقتی
 کنممی نازش ــوسه بـ با رو بلندت پیشونی کنم،می نوازش برات رو قشنگت هایپلک رو
 دفعه هزار هاثانیه تیکتیک با میگم دارم دوست صدتا شی، دیوونه که جایی تا کنممی غرقت ــوسه بـ تو

 بینیمی رنگی هایخواب تو و میرن هادقیقه ها،دقیقه بگذرند تا وسمتـ.*بمی
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 پیشت همیشه تونممی که دونمنمی. دارم دوست الال الال چینی،می رنگی هایگل و شکوفه سبد سبد
 ...بخونم قلبت کنار رو الالیی این سرود...بمـونم

 الالیی خاطراتش در پیمان همراه داشت شاید. نبود جااین که راستی به کرد؟می سیر دنیا کدام در دخترک این
 کشتمی را او اگر شاید. فهمیدمی خوبی به را دختر دلتنگی حس. شد بلند هقشهق. کردمی زمزمه را اششبانه
 دختر این داشتننگاهزنده برای هدفش از کرد؟می چه شکستهدل دختر این با حال بود؟ نکرده اشتباه بود؛ ترراحت

 از را سرش چمدان صدای با دخترک. رفت دخترک سمت به و داد تکان را سرش بود؟ شده بود، نشده که پشیمان
 .نگفت چیزیهیچ و کشید پرسوزی آه چمدانش دیدن با و برداشت هایشزانو

 : گفت احساسبی و خشک. درآورد را موبایلش و کرد جیبش در را دستش. ایستاد سرش باالی درست
 .بزنی زنگ داری دوست که هرکسی به داری وقت دقیقه پنج -

 به مهربان و لطیف قدراین طورچه پس بود؟ کنخرابخانه هیوالی همان پسر این کرد،می نگاهش تعجب با یسنا
 نبود، مهم اصال هایشکار و هیوال این نه، بود؟ مهم مگر. بود مرگش یک حتما! نه مهربان؟ و لطیف آمد؟می نظر

 ! اصال
 منتظر انگار شد، خیره رهان چشمان به تردید با. گرفت را رهان قیمتگران موبایل لرزان دستانی و خوشحالی با

 دوم تایید تلفن به سر یاشاره با رهان! باشد بلد لطافت هم دهندهشکنجه پسر این شدنمی باورش. بود دیگری تایید
 .شد خیره ساعتش به و داد را

 :گرفت را شیراز یخانه یشماره سریع لبخند با دخترک
  بفرمایید؟ بله -

 شانفاصله حفظ با همیشه حال به تا کودکی از که ریزچشم و سبزه دختر همان. آشپزشان کوکب، دختر بود؛ فهیمه
 . داشت را هوایش

  خوبی؟ جان، فهیمه سالم -
 . زنهنمی حرفی اصال که پیمانم آقا. شدن نگرانتون خیلی آقاحاج دوهفته؟ این بودین کجا بابا شمائید؟ خانوم اِ -
 :شد چشمانش مهمان اشک دوباره بابایشخان دگرگون حال شنیدن از
  ست؟خونه باباخان ندارم، وقت جان فهیمه -
 . بهشون میدم رو گوشی االن. آره آره،_

 کمی. فهیمه دیگر بدو اه. کردمی نگاه ساعتش به و بود ایستاده سرش باالی چنانهم که خورد رهان به نگاهش
 . بخشید او به ایدوباره زندگی بابایشخان گرم صدای گذشت، که
 بابا؟ یسنای جان، بابا الو -
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 :نالید بغض با
 . بابا خان سالم -
  نمیدی؟ جواب رو خونه چرا خاموشه؟ تلفنت چرا بابا؟ کجایی، دخترم؟ خوبی. بابا خان گل سالم -
 میشم خسته میام دانشگاه میرم. نباشید نگران خوبه، خوبه حالمم. تعمیر دادمش شده خراب گوشیم بابا خان -

 . بزنم زنگ کنمنمی وقت همین برای خوابم؛می
 . آوردنمی حناق که دروغ دیگر؛ گفتمی دروغ دروغگو

 است آدم نه دروغ»
 داریست دم و شاخ یکلمه نه و

 « !را دروغگوها بیچارگی عمق فهمید توانمی ولی
 . خوبی که الحمدهلل. شکر رو خدا -
 ... قلبتون خوبین؟ شما بابا خان -
 .شیراز بیای سر یه کاش. دلتنگتم فقط. عالیم عالی من نباش، نگران بابا آره -

 بابایش خان دانستمی کاش. باشد داشته هم راست شنیدن توقع نباید گوید،می دروغ وقتی دانستمی یسنا کاش
 نظر از که دانستمی کاش. شده گشاد قلبش گفته دکتر که دانستمی کاش. است رفته بیمارستان به چندبار

 عزیزش دختر دیگر باریک است امیدوار فقط و شود نگران خواهدنمی که است دوری راه مسافر فقط او بابایشخان
 ... کاش. همین بمیرد؛ بعد و ببیند را
 . میدم قول حتما، میام شد تموم که ترم! اصال نمیشه ترمه، وسط االن باباجون وای -

 داشت؟ وقت پیرمرد این موقعآن تا یعنی ترم؟ آخر
 . دونیمی صالح هرجور بابا، باشه -
  نداری؟ کاری بابا خان -
 .خداحافظ فعال دخترم، بگیر تماس زود زود. برو جان بابا نه_
 . خداحافظ چشم، -

 . بود کافی بود خوب حالش بابایش خان که همین بود؛ شده راحت خیالش
 :گفت تفاوتبی رهان

 .مونده دقیقه یک -
 دانستنمی. بود کافی اشزندگی کل یادامه برای هم صدایش شنیدن دقیقه یک. بود کرده یار هوای باز دلش

 . سپرد گوش قلبش حرف به تنها و شده کور عقلش ولی نه؛ یا است درست کارش
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 نیستم دیوانه من»
 خاص جور یک فقط من
 توانندنمی دیگران که
 « .دارم دوست را تو

 :پیچید گوشش در صدایش که بود شده امیدنا دیگر... شش سه، دو، بوق، یک. گرفت را پیمانش یشماره سریع
 بله؟ -

 ... نکند ناکرده؟ خدایی بود مریض نکند نداشت؟ درد زیادی صدایش
  زنی؟نمی حرف چرا الو، -

... ببخش رو من پیمان» :بگوید خواست داد، قورت را بغضش. بود کرده نابود را عشق این خودش گفت؟می چه
 :گفت ظالمانه و کشید دستش از را گوشی دیوشده پسرک اما ؛«...توبی تونمنمی خدا به گفتم، دروغ من پیمان

 .شد تموم اتدقیقهپنج -
 :گفت تفاوتبی رهان اما کرد؛ نگاهش التماس از پر و باورنا
 . اتاقت یگوشه بچین مرتب چمدونه، تو لباسات -
 ... ذاشتیمی کاش -

 :گفت و پرید حرفش وسط بگوید، خواهدمی چه دانستمی
 . بود اشتباه گذاشتنتمزنده همین -

 بوی بود وقت چند عجیب خانه این. گذاشت یخچال درون بود خریده که را وسایلی و رفت یخچال سراغ به رهان
 .بود شده حرفکم و گیرگوشه چه روزها این. بود اتاقش در هم باز دخترک. دادمی زندگی

 بود خانه داخل به آسانسور از وسایل جاییجابه حال در. داشت یاد به خوب بود آمده ساختمان این به که را اولی روز
 :توپید او به مالیمش و آرام صدای با دختری که
 . کنیم پیدا نشینیآپارتمان فرهنگ کمیه خوبه... پله از مردم! جااین داشتی نگه رو آسانسور ساعتهسه -

 :پرسید گردشده چشمانی با ندارد، ایهمسایه آمد یادش انگار بعد
 ! هستین؟ کی دیگه شما ببینم، وایسا -

 مناسب خانه تنها کردمی اصرار حسام که باشد دردسریبی یهمسایه همان باید او. کرد نگاه پایش تا سر به رهان
 و شناسیروان یک ترم دانشجوی شیرازی، ساله،نوزده دختر است؛ دخترک این همسایگی در ایخانه او، برای
 . زیبا العادهفوق

 .جدیدت یهمسایه رهانم، من دوما. سالم اوال -
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 با و انداخت پایین را سرش. کرد نگاه اشدرازشده دست به و کرد اخمی دخترک کرد؛ دراز مقابلش در را دستش
 :گفت شدهسرخ هاییگونه

 . بودن گفته ایدیگه چیز یه ما به بفروشن، رو جااین قراره دونستم نمی -
 :گفت غضبناک و تلخ و کشید کنار را دستش عصبانیت با رهان

 . ندارم خبر اونش از دیگه من -
  کنید؟می زندگی تنها شما -
 اوی با بیشتر معاشرت به تمایلی که بود نفهمیده او عصبی و تفاوتبی لحن از واقعا! بود پرسیده سوال که هم باز
 ندارد؟ نزاکتبی
 . توناجازه با -
  کنین؟نمی فکر طوراین شما بشیم؛ همسایه ما باشه درست کنمنمی فکر من -

 :گفت خشونت با و داد هل خانه درون را بزرگش چمدان
 ! نه -
 ... که درسته نظرتون به یعنی_
 نگیر، رو من وقته الکی قدرماین! ندارم مشکل رفتنتون با من. برو جااین از داری مشکلی! شدم کالفه دیگه، بسه_

 . خوش روز
 نگاه نگران چشمانی با یسنا. کوبید دخترک صورت بر را در و شد خانه وارد کند، او به دیگری یتوجه اینکه بدون

 .رفت و گفت خداحافظی لب زیر و کرد در به مختصری
 خانه که پیمان عموی از و بود زده زنگ پیمان به خانه، به رفتن از بعد باالفاصله. بود ترسیده قدرچه روز آن دخترک

. بود شنیده کامال را صدایشان! بود شده غیرتی و عصبانی قدرچه هم پیمان. کرد گله بود فروخته مجردی پسر به را
 :گفتمی یسنا

... تو به بفروشه کردیم اصرار بهش قدرچه فروشه؟نمی که نگفت مگه. فروخته رو روبرویی خونه عموت پیمان -
 کنم؟ چیکار باید من حاال! مجرد پسر یه. فروخته کی به بگو حاال

  مجرد؟ یه به داده رو خونه چی؟ یعنی -
 . رومُخ پرروهای بچه این از! مجردی چه اونم آره -
 رو پدرش میام میفتم راه االن. نشدی صاحاببی قدراین هنوز هرته؟ شهر مگه آبادش، و جد هفت با کرده غلط -

 . خداحافظ درمیارم،
 . عمو به بزن زنگ کارا این جای به ای؟دیوونه -
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*** 
 !داشت قشنگی صدای هچ کوچک آدمک این. خواندمی دل سوز با که شنید را دخترک آوازخواندن صدای دوباره

 چشای این پریشون دل این***کنهمی هوایی رو حالم قطره قطره***خیابون تن رو بارون دوباره باز -
 به بده رو نشونیت تا***زدمی خونه به سر اومدمی یکی کاش***کنهمی جدایی از شکایت شب و روز***گریون

 اولین*** مبهمه چه زندگی تو بی***من خواب به بیا الاقل جااین*** نیستی وقتی دنیا داره گریه***من
 نگاهت اولین*** مبهمه چه زندگی تو بی***خاطراتمو سوزونهمی*** تو نگاه آخرین سوز***یادمه رو نگاهت

 چشات عاشق***داره تو از دوری قرارهبی خونه***رو خاطراتم سوزونهمی*** تو نگاه آخرین سوز***یادمه رو
 غم با راحت به چشم جااین***ناخوشه چه عاشقت حال***نداری خبر که روزگاری گرم***کشهمی رو

 تو بی***کنم کی فدای جونمو شی وفابی وقتی*** نباشی تو وقتی***کنم زندگی جوریچه من***نگاهت
 چه زندگی تو بی***خاطراتمو سوزونهمی*** تو نگاه آخرین سوز***یادمه رو نگاهت اولین* مبهمه چه زندگی
 ***رو خاطراتم سوزونهمی***تو نگاه آخرین سوز***یادمه رو نگاهت اولین*** مبهمه

  «بارون دوباره باز -یگانه مصطفی»
 کرده عوض را معادالتش یهمه دختر این. نداشت هم خوبی حس ولی سوخت؛نمی برایش دلش بیچاره؛ دخترک

 این داد؟می عذاب نبود که کسی برای قدراین را خودش چرا ها؟آدم این ظالم دنیای این در داشت؟ وجود عشق. بود
 قدراین کی از معمولی هایآدم نبود؟ کافی بود زنده که همین مگر بود؛ چه برای تنهایی و دلتنگی حس همه

 بودند؟ درک غیرقابل
 است؛ شده دگرگون برایم دنیا است مدتی»
 !فهمندمی چه من دنیای بیرون هایآدم اما

 دردناک خیلی اما دارد؛ وجود عشق
 است؛ کیشهم جدایی با عشق

 زیباست چه عشق فهمندمی چه هاآن. عشقم عاشق من اما
 است کمانرنگین همچون دانندنمی
 دید؛ بتوان را آن باریک آدم عمر طول در است ممکن که

 شودمی حک اتزندگی ذهن در عمرت آخر تا ولی
 عشقم درد عاشق من! درد با چند هر زیباست عشق

 «!فهمند؟می چه تو امثال و تو اما
 کند؟ درک را دخترک این حال داشت توقع طورچه احساسبی پسر این
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 اینکه با. نداشت رفتنبیرون جز ایچاره. کردمی تشنگی احساس حسابی دخترک. بود بامداد سه تقریبا ساعت
 چیزهمه به را خنک آب لیوان یک که بود تشنه قدرآن ولی شود؛ روبرو اشکنندهویران یهمخانه با خواستنمی

 خبری. کشید سرکی و کرد باز را اتاقش در آرامی به. داشت هیوال این ندیدن در که آرامشی به حتی داد،می ترجیح
 اششبانه هایکابوس موجود از خبری اینکه با. بخورد آب تا رفت آشپزخانه به و کشید ایآسوده نفس. نبود رهان از

 . بود کرده نابود را اشزندگی تمام او ترسید؛می او از. داشت استرس هم باید. داشت استرس نهایتبی ولی نبود؛
 :شکست را سکوت سرش پشت از ایمردانه و بم صدای

 . رو چیزهمه کنی،می فراموش روزی یه -
 تشخیص درست بود؛ ایستاده تاریکی در روبرویش خانه دیو. گذاشت قلبش روی را دستش و کشید خفیفی جیغ
 چنگ به که داشت را ایپرنده حس. کردمی حس خودش روی را رهان یسایه فقط ایستاده، وضعی چه در دادنمی
 . باشد فرار برای راهی دنبال به و باشد افتاده صیاد

 :داد قرار مخاطبش رهان دوباره که گرفت پیش را اتاقش راه رهان، حرف به توجهبی
 همین برای سخته؛ خیلی معمولیا شما برای عادت ترک و بودی کرده عادت پیمان به فقط تو... نیست عشق اون -

 . میشی اذیت قدراین داری
  چیست؟ عشق دانستمی چه او گفت؟می چه پسرک این

 عشق؟ از دونیمی چی هیوال توی میگی؟ چی -
 از پسر این که فهمیدنمی چرا. داشت واژه این به ایعالقه چه بودهیوال؟ گفته ناشیانه موطالیی دخترک این هم باز

 تمام. چسبید او به گفت توانمی تقریبا که نزدیک قدرآن شد؛ نزدیک یسنا به عصبی رهان است؟ متنفر کلمه این
 دندانش الی از. گرفت را اشخانگی تیشرت ییقه عصبانیت با و انداخت نحیف دخترم روی را نقصشبی هیکل
 :غرید

 !بدم نشون بهت رو هیوالبودن که نکن کاری یه -
 . بکشی زحمت این از بیشتر دیگه نیست نیازی.... هیوالیی تو -

 : گفت و کرد وارد فشار دخترک به بیشتر شد، ترعصبی رهان
 . نبودی زنده جااین االن تو بودم اگه نیستم؛ هیوال من -

 نیست؟ هیوال که دانستنمی هم خودش کند؟ حالی معمولی خودش قول به دختر این به خواستمی را چیزی چه
  کند؟می موردش در فکری چه معمولی یک بود مهم مگر

 . معرفتینبی و احمق تونهمه عادیا شما آخه؟ فهمیمی چی تو -
 نفهم؟ گفتمی او به هیوال اوی نفهم؟ گفتمی او به
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 هم هرچی. بهتریم چیه محبت و داشتندوست و عشق دونیننمی حتی که هاشما از باشیم هم هرچی آدما ما -
 چی؟ هاشما اما داریم؛ شیرینی زندگی عشق با حداقل باشیم، احمق و فراموشکار

 :گفت و کرد ترشل را دستش فقط نکرد، هایشر رهان
 حس همون کنین؟می خودتون به آدما شما که تلقینیه همون منظورت نکنه آهان! چیه؟ دیگه عشق! عشق؟ -

  الکیه؟ شهمه ولی دارم؛ گینمی که کاذبی
 :گفت و داد تکان تاسف با را سرش یسنا

 .سخته خیلی چیه عشق کنی درک اینکه بدون زندگی برات، متاسفم واقعا -
 او نداشت؛ امکان نه دارد؟ وجود عشق نکند گوید؟می درست دختر این نکند. بود شده گیج او مطمئن لحن از رهان
 . کند اشتباه نداشت امکان. بود شناخته سالسی این در را هاآدم این دیگر
 :گفت اطمینان با و کرد ول را اشیقه
 .شده چی عشقت اصطالح به احساسِ که میگم بهت بگذره ماه یه بذار -

 گم اصطالح به یا فراموش چندوقت از بعد هم را خودشان حتی هاآن. بودند احمقی و فراموشکار موجودات هاآدم
 !زود خیلی فهماند؛می را این هم دخترک این به پس. داشت را خود جای دیگر که یار و عشق کردند؛می

 . برگشت اتاقش به اشهمخانه پسر این به پوزخند با و داد تکان سری یسنا
 شده خسته معمولی هایآدم سرد دنیای این از واقعا دیگر نداشت؛ رفتن بیرون یحوصله اصال بود، مانده خانه امروز
 .دروغ از پر حسد، از پر دشمنی، از پر ـیانـت، خــ از پر دنیای بود؛

 داشته توقع نباید میگن، دروغ خودشون به هاآدم این وقتی» :نوشت روبرویش کاغذ در و داد بیرون پرصدا را نفسش
 «.بگن رو راستش تو به باشی

 از باشیم، هم هرچی هاآدم ما» :گفتمی که بود اشخانه قفس در گنجشگ هایحرف درگیر هنوز ذهنش راستش
 حسی چه عشق این مگر کرد؛نمی درک هیچ« .بهتریم چیه محبت و داشتندوست و عشق دونیننمی که هاشما
 بود؟

 «.نداره وجود عشقی میدم نشون بهت» :نوشت کاغذ روی دوباره
 . برداشت گوشش از را هدفونش و زد لبخندی اش،خانه در دخترک وجود یادآوری با

 باال را دخترک روی تمرکزش و گرفت دهان به را مداد. بود کرده پیدا باارزشی شیء گویی بود؛ خوشحال دخترک
 به ایمورچه داشت، تن به هم دیروز که سفیدرنگی گشاد لباس همان با. شد نمایان جلویش دخترک یقیافه. برد

 با و گذاشت کفشی خالی یجعبه درون را مورچه لبخند با. پریدمی پایین و باال خوشحالی با و بود گرفته دست
 :گفت خوشحالی
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 بزنی؟ سر من به اومدی دوباره! عجب چه خوبی؟ مورچه، آقا سالم -
 :فتگ جعبه درون صدایبی و کوچک یمورچه به خیره و نشست اشمورچه جلوی چهارزانو

 . کردممی دق صحبتیهم بی و تنهایی از داشتم اومدی، کردی خوب راستش -
 همان ؛بود کشیده پر هاگذشته سمت به ذهنش گویی شد؛ خیره نامعلومی ینقطه به و کرد سکوت در ایلحظه

 صدایش عمارت بانوی که ایگذشته همان. بود کنارش همیشه او با صحبتیهم برای فهمیه کمکم که ایگذشته
 .رویایی یگذشته همان ،بخورد تکان دلش در آبی گذاشتندنمی و زدندمی

 شده اسیر هم او که را ـناه گـبی یمورچه این چون صحبتیهم و بازگردد حال زمان به دوباره تا داد تکان سری
 .ندهد دست از بود
 زده لک دلم میشه؟ یعنی موری آقا وای. گفتم برات دفعه اون که خوابِ همون. دیدم رو خواب همون بازم دیشب -

 ...هم رجب، مش خانوم، کوکب فهیمه، بابا، خان برای شیراز، برای
 :داد ادامه و کشید آهی

 .وفابی پیمان حتی -
 نبود؟ کافی قراریبی و تابیبی بود؟ دردناک قدراین که بود چه لعنتی عشق این. شد اشک از پر هم باز چشمانش

 روی عصبانیت با و گذاشت هایشگوش در را هدفونش کالفه. گرفت ترپررنگ اخمی را رهان پررنگ لبخند جای
 «.پیمان به احساست از شدم خسته» :نوشت کاغذش
 او و داشت را ادعایش دخترک که احساسی از دیگر. خواستمی خودش برای فقط را طالیی قناری این درگیری

 کرد؛می حس را هاآدم احساس باید پس بود، رهان او اگر. لنگیدمی کار جای یک. بود شده کالفه فهمیدنمی هیچ
  باشد؟ غریبه برایش و نشناسد را عشق نام به جدیدی حس هیچ داشت امکان طورچه

*** 
 این با دری هر از امروز. بود خوابیده و بود گرفته آ*غـ.*وش در را کفش یجعبه یسنا. بود شب ده تقریبا ساعت
 ... شیرازش و دانشگاه خاطرات از کلی حتی ها،دلتنگی از هایش،قراریبی از بود؛ کرده صحبت نوابی یمورچه

 . بود کرده تالفی امروز حرفی،کم چندماه این تمام یاندازه به
 یاجازه که طوالنی هایشب در همراهش خواب، در غرق دخترک حضور شبهیک انگار. رفت سرش باالی رهان

 از انگار که دختری کرد؛ هایشروز این یشدهخاص دخترک به طوالنی نگاهی. بود شده عادتش نداشت، خوابیدن
 . رنگییک و سادگی دنیای محبت، و عشق دنیای بود؛ آمده جدیدی دنیای

 :گفت لب زیر
 میدی؟ تغییر شناختم که رو دنیایی داری چرا -
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 :داد ادامه و نشست دخترک تخت روی به رو زانو دو اما نداشت؛ دوست را نشستن اینکه با
! کوچولو خانوم نیستی من از ترتاببی تو. منه نوبت حاال دلتنگیت، از هات،تابیبی از عشقت، از گفتی؛ صبح از تو -

 از یکی نماو بود؟ کجا عشق عشق؟. کردم پیدا دروغ فقط و گشتم گشتم؛ هاشما دنیای این تو سالسی که منی
. نبودن یا هم بودن به عادت عادت؛ میشه بعدش ساله،پنج فوقش عشقاتون عمر. گینمی خودتون به که دروغایی

 ... ولی داری؛ حقم. متنفری ازم قدرچه دونممی
 : گفت رحمبی و کرد نگاه دخترک زیبای صورت به خسته کشید، پوفی

 . میدم قول میشه، درست چیزهمه. خونه این هم من هم میشم؛ عادتت زود خیلی -
 دخترک؟ یا خودش به کی؟ به شود؟ درست چیزهمه که داد؟می قول

 از اینکه به قبال. بود کرده پر را هایشبیکاری که موطالیی عروسک. بود خوشحال اشخانه در دخترک این بودن از
 بود؟ کرده اعتراف بردمی لـ.*ذ تـ.* لطیف موجود این دادنحرص

 همچون داشت، تن به که سفیدرنگی لباس با دخترک. شد خیره دخترک به و گذاشت اشچانه زیر را دستانش
 .مجهول عادی دختر. بود شده هافرشته

 دخترکی داشت؟ نداشت، که اشکالی شد،می نامیده فرشته یسنا جای به باید که معصومی دخترک دیدزدن باریک
 . بود کرده مختلف احساس از پر بود کرده تعریف بسته زبان یمورچه آن برای که خاطراتی با را امروزش که

 نگاه. رفتمی باید و بود صبح چهار ساعت آمد، که خودش به. گذشت تند رفتمی انتظارش آنچه از بیش زمان
 «کوچولو فرشته بخوای خوب» یجمله به شبیه ایجمله و گرفت اشخانه زمینی یفرشته از اکراه با را براقش
 . کرد زمزمه
*** 

 که بود لباس تعویض حال در کشاند؛ اتاقش سمت به عریاننیمه حالت همان با سراسیمه را او دخترک جیغ صدای
. انداخت اتاق داخل به نگاهی در الی از و کرد مکث لحظه چند در دم. بود کشیده جیغ خانه موطالیی دخترک
 این. بود له بینوا یمورچه کرد؛می گریه و بود نشسته بود، درونش مورچه که کفشی یجعبه روبروی زانو دو دخترک

 نبود؟ مهربان زیادی! بود که دیگر دختر این! بود؟ مورچه یک مردن خاطربه فقط گداز و سوز همه
 هم باز. برگشت اتاقش سمت به و کرد غلیظی اخم آمد، خودش به سریع! دیوانه دخترک زد؛ شیرینی لبخند رهان
 مورچه دخترک برای گرفت تصمیم لحظه، یک تنها لحظه، یک. دادمی بها زیادی مهمان دخترک این به داشت
 گرفته حرصش خودش از. کند پیدا کشور شمال مرطوب و درخت از پر جنگلی در را خودش شد باعث همان بیاورد؛

 با را چوبی تکه و داد تکان کالفگی با را سرش... که بگیرد یاد دخترک از بود قرار مثال. شود گونهاین نبود قرار بود؛
 ماندنزنده یاجازه حماقت با که ایلحظه همان از. کردنمی کار دیگر هم عقلش شکر را خدا. کند درخت از خشم
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 ساده چه! عقلیبی. کند عقلیبی به مجبور را او قلبش روزی که کردمی را فکرش باید داد،می همسایه دخترک به
 ...معمولی یک خاطربه زود چه. «عقلبی» بود گفته خودش به
 ! متنفر بود، متنفر گیجش و سردرگم حالت این از. بست خشم با را چشمانش و گفت بلندی اه

 برای کنم؛ درک و بشناسم رو عجیب دخترک این خواممی فقط من» :کرد تکرار خود با چندباری دیوانگان همچون
 «شم صحبتهم باهاش هامورچه این طریق از الزمه همین

 مورچه بیست نزدیک و داد امروزش یشدهمهربان دل دست را عقلش آخر دست خود، با درگیری کمی از بعد
 روی شیرین لبخند همان هم باز. فرستاد دخترک اتاق به در زیر از را هامورچه. برد خانه به خودش با و برداشت

 . بود شده خسته خانه یافسرده دختر از. باشد خوشحال داستان دخترک داشت دوست انگار بود؛ لبش
 :گفت و پرید پایین و باال عشقی چنان با. شد بلند دخترک پرشور صدای بعد ایلحظه

 بیاری؟ رو دوستات رفتی کن، نگاه. بری کنینمی ول رو من هم تو دونستممی دونستم،می وای -
 . گرفت اتاق یشدهگردگیری تازه در از را نگاهش و کرد تحسین را دخترک سادگی دلش در رهان! ساده دخترک
 تکه یک بود شده کرد؛نمی تابیبی قبل مثل دیگر عمر؟یک یا سال؟یک ماه؟یک بود؟ زندانی جااین که بود چندروز
 زمین روی را غذایش تفاوتبی هم رهان. شودمی غذایش آوردن منتظر و زندمی زل دیوار به صبح از که سنگ
 رهان شاید ساعت ۲۴ از کال. بود شده برقرار بسآتش بینشان انگار. رفتمی و گذاشتمی اتاقش در پشت

. بود شده عوض هم اشخانه کلید ولی برود؛ خودش یخانه به بود کرده تالش چندبار یسنا. بود خانه چهارساعت
 اشهمخانه یدیوشده پسرک این از که حیف اما بگیرد؛ خوابگاه و رود دانشگاه به بود زده سرش به چندبار حتی
 .ترسیدمی
 یه بذار» :شدمی پایین و باال رهان یجمله این جایش به و شدنمی مرور سرش در پیمان صدای دیگر که بود هاروز
 «.شده چی عشقت اصطالح به احساس که میگم بهت بگذره، ماه

 نگاه هم سرش پشت که رفتنمی سرعت این به پیمان که داشت اگر. نداشت وجود عشق بود؛ او با حق هم شاید
 ! نبوده هم اول از انگار که طوری شد؛نمی فراموش زودی این به داشت، اگر. نکند

 چون بـود قـرار»
 ! باشد پشتـم کوه
 ! نیسـت آنقدر ولی
  ندارمـش، قـدرآن
 تـرین عمـیق که
 « ....شده جهـان یدرّه
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 راستی به. نبود هم ابتدا گداز و سوز آن از خبری دیگر ولی سوخت؛می قلبش ندارد را او دیگر اینکه یادآوری از هنوز
 یرشته در زنگ صدای! هاتنهایی با ها،نداشتن با ها،نبودن با. آمدندمی کنار شرایط با زود چه معمولی هایآدم که

 .زدنمی در وقتهیچ خانه هیوالی زد؟می در که بود کسی چه. گسیخت هم از را افکارش
 دختر دیدن با. کرد باز را در رنگصورتی رفته رو و رنگ تیشرت همان با و انداخت سرش روی ایساده روسری
 و پرپشت ابروهای. داشت سن ایخرده و بیست نظر به که توپر تقریبا دختری. خورد جا در پشت پوشخوش

 .بود صورتش ویژگی ترینخاص شاید زیبایش
 کاشتی؟ جااین رو من ساعته سه کجایی عزیزم وای -

 و انداخت زمین روی و درآورد هال وسط جا همان را مانتویش و شال و شد وارد یسنا متعجب یقیافه به توجهبی
 :گفت

 . نشده تابستون هنوز خوبه هوا، گرمه قدرچه اووف -
 بودند؟ ماهی چه در اصال بود؟ نشده تابستان

 . دیگه شو حاضر برو کنی؟می نگاه رو من بر و بر ایستادی چرا تو -
 ! هستین؟ کی شما ببخشید -

 :پرسید بهت با و کرد درشت را چشمانش غریبه دختر
 فکر؟بی پسرای این نگفتن بهت نکنه -

 .داد تکان را سرش واج و هاج یسنا
 .بابا ای -

 :وگفت کرد دراز را دستش
 .علی بزرگترِ خواهرِ ام،عطیه من -

 ! را نامی علی برسد چه دیگر شناخت،نمی هم را خودش یسنا دیگر؟ بود که علی
 :گفت و خندید دید، که را یسنا یقیافه که عطیه

 .داداشت رهان، دوست بابا -
 هیوال آن بگوید و بپرد دختر به تا شد باز لبش بود؟ شده برادرش هیوال این حال به تا کی از داداشش؟ رهان،
 و ترینعوضی او! حیوان نه فرد،. اشزندگی فرد ترینمنفور و ترینعوضی هست؛ هم شاید نیست، او چیزهیچ

 .بود اشزندگی حیوان ترینمنفور
 :گفت سریع عطیه

 . زنیممی حرف ماشین تو شو حاضر برو دیگه، شد دیرمون خدا به جونم یسنا -
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 یهمخانه خواهر داشت اهمیتی چه. دیگر بود کافی بخورد باد سرش که همین. جا هر کجا؟ غریبه؟ این با برود؟
 بشود؟ زورگویش

 اما بپوسد؛ تا ماندمی جااین قدرآن. بگیرد تصمیم برایش که نبود هیوال این بازیشبخیمه عروسک او! نه
 .گذاشتنمی نه،. بگیرد تصمیم برایش مجهول پسر این گذاشتنمی

 .نمیام من -
 . دیگه نکن اذیت یسناجون؟ چی یعنی -

 :گفت و کرد اخمی خشک
 . نمیام جا هیچ باهاتونم شناسم،نمی رو شما من گفتم؟ چی نشنیدی -

 :کرد خالی او سر را عصبانیتش و گرفت را علی یشماره باعصبانیت بود، گرفته لجش یسنا حرف از عطیه
 .نمیام من میگه دوستت خواهر این علی، الو -
- ... 
 . اینا و شناسمنمی رو تو من میگه دونم،نمی -
- .... 
 الو؟.... الو -
- ... 
  خوبین؟ خان، رهان سالم وا اِ -
-... 
 ...گوشی لحظه یه. است جااین آره -

 :گفت یسنا به رو دست به گوشی
 . داداشته خان بیا -

 :گفت خشک خیلی و گرفت را گوشی عصبانیت با یسنا
 .شنوممی بله؟ -

 :کرد مورمور را تنش رهان منفور و عصبی صدای
 . برو باهاش شو حاضر سریع -

 چشم بگوید و کند گوش را حرفش هاابله همچون هم او داشت انتظار حتما! دادمی هم دستور چه خودش برایش
 .جانم از ترعزیز ارباب

 :گفت پرحرص
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  نخوام؟ -
 :زد داد تقریبا رهان

 یا میگم؛ چی ببین کن گوش خوب نداری؟ انتخاب حق دیگه رفته یادت بازم نه؟ یا بخوای که باشی کی تو -
 خیلی هنوز نره یادت. بگی بیراه و بد خودت به صدبار روزی که میارم سرت بالیی یه خونه میام یا میری باهاش

 . داری دادن دست از برای چیزا
 عصبانیت با. ندارد رفتن جز ایچاره کرد مطمئن را دخترک که بود مصمم و جدی قدرآن لحنش. ترسید هم باز

 هایلباس به توجهبی عطیه. آمد بیرون و کرد تن به ایساده روسری و مانتو. رفت اتاق به و داد عطیه به را گوشی
 وارد سرعت با ماشین. رفتند بود سفیدی۲۰۶ که ماشینش سمت به هم با و گرفت را دستش سریع یسنا، تن مشکی
 :گفت کند، باز بداخالق و اخمو دخترک این با را حرف سر اینکه برای و کرد روشن را ضبط عطیه. شد اصلی خیابان

 . علیه تولد امشب راستش -
 بود که او مگر اصال. نداشت کادو خرید برای پولی هیچ که او ولی بروند؟ تولدش مراسم به خواستندمی االن تولد؟

 خدا تنها! همین بود، رهان بازیشبخیمه عروسک فقط او بود؟ چه دشمنش؟ بود؟ دوستش داد؟می کادو باید که
 .بود دیده براش خوابی چه مجهول مرد این باز دانستمی

 :گفت و خندید عطیه که کردمی نگاه عطیه به تعجب با یسنا. ایستاد معروفی آرایشگاه مقابل ماشین
  بیای؟ پاشی هپلی جوریاین خوایمی نکنه چیه؟ -

 به عطیه همراه و شد پیاده ماشین از حرف بدون همین برای نداشت؛ کردنبحث یحوصله. داد تکان را سرش یسنا
. شد کار به دست سریع خیلی و گرفت تحویلشان حسابی بود، آشنا عطیه با که آرایشگر خانوم. رفتند آرایشگاه سالن
 الیتی و مالیم آرایش. شوند فر تا پیچید را همه. رفت هایشمو سراغ به بعد و کرد اصالح را صورتش و ابرو اول
 .نشاند صورتش روی هم

 :گفت و زد بشکنی شد، تمام کارش وقتی
 !جون عطیه عروستون نازه قدرچه ماشاءاهلل ماشاءاهلل وای -

 چه. کنند صدایش دارند دوست که طورهمان مردم شده عادتش دیگر انگار کرد؛ نگاه آرایشگر به تفاوتبی یسنا
 .نبود پیمانش همسر دیگر وقتی شود خطاب کسی چه همسر داشت فرقی

 از امشب نداری حق! تو شدی خوشگل که باز» :گفتمی حتما بود، جااین االن اگر. بود دلتنگش قدرچه پیمانش،
 «.نشونممی جفتمون عزای به رو مادرم خدا به! بگیری گرم هاغریبه با نبینم. بخوریا تکون مبـ.*غل

 :شد بلند عطیه اعتراض صدای. شد اشک از پر چشمانش
 . باره به نه داره به نه هنوز جون، نیلو بابا ای -
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 پیمانش پیش حواسش و هوش تمام همچنان یسنا اما انداخت؛ پایین را سرش و زد خجالتی لبخند آرایشگر خانوم
 .بود نکرده نگاه را سرش پشت دیگر و بود رفته که معرفتیبی پیمان بود؛

 ! نیست پول همیشه الناسحق که باشد یادمان»
 است؛ دل گاهی

 .نیاوردیم و آوردیممی دستبه باید که دلی
 .کردیم رها و شکستیم که دلی
 .گذشتیم کنارشان از تفاوت بی که غمگینی هایدل
 .گذردنمی الناسحق از بگذرد، هرچه از خدا

 « .باشد حواسمان
 عطیه. شد باز بوقیتک با در و ایستاد دری مقابل ماشین که بود هفت تقریبا ساعت. شدند ماشین سوار عطیه با

 .مریم رز، الله، بود؛ رنگارنگ هایگل از پر. داشتند بزرگی حیاط. برد داخل را ماشینش
 :گفت ذوق با و زد نادری لبخند ها،گل این دیدن با یسنا

 !نازن قدرچه وای -
 :گفت پرمحبت بود، شده خوشحال لبخندش از که عطیه

 . خانوم نداره رو شما قابل -
 پشت صندلی از را پالستیکی بعد و کرد پارک -شدمی استفاده پارکینگ عنوان به که -حیاط از قسمتی در را ماشین

 : گفت لبخند با و برداشت
 . شما سفارشیِ لباس اینم -

 اصال کسی، هر. اشهمخانه کچل دوست یا عزیزش یهمخانه حتما بود؟ نبود مهم کسی؟ چه سفارش سفارشی؟
 . همین کرد،می اطاعت باید فقط او داشت؟ فرقی چه

 خانه داخل بزرگ بسیار یپنجره. بود دلباز ترمهم همه از و شیک زیبا، یخانه. رفتند خانه داخل به عطیه همراه
 . بود کرده دلباز صفت الیق را ویالییشان یخانه و دادمی نشان را حیاط زیبایی تمام سخاوتمندانه

. کشید آ*غـ.*وش در را یسنا پرمحبت و کرد معرفی علی مادر را خودش و آمد سمتشان به تپلی و میانسال زن
 و شد پاک لبخندش بود، ترسیده دخترک چشمان سرمای از که علی مادر. کرد او به سرد نگاهی تفاوتبی هم یسنا

 :گفت عطیه به رو دستپاچه
 . کنه عوض رو لباسش بره بده، جون یسنا نشون رو اتاقت کنی؟می نگا رو من ایستادی چرا پس -
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 و کرد راهنمایی بود، باال یطبقه که اتاقش به را او و گرفت را یسنا دست دید، را مادرش دستپاچگی که عطیه
. شود دلخور او دست از نباید و ندارد خوبی چندان روحی حال دختر این بگوید او به تا برگشت مادرش پیش سریع

 حساس زیادی شاید اولیه برخورد این و دختر مادرشوهر مادرش، و بود عروسشان درآینده دختر این خودش خیال به
 گفته. بیاورد جااین به را افسرده دخترک بتواند تا بود بافته دلسوزش خواهر این برای هاییدروغ چه علی. بود مهم و

 همین به و دهدنمی رفتنبیرون یاجازه دختر به بود گفته کند،می اذیت را دختر و است غیرتی خیلی برادرش بود
 وگرنه داشت، هم شاید. دارد عالقه دوستش یشکستهدل خواهر این به بود گفته حتی شده، افسرده دخترک دلیل

 بود؟ چه پس نبود عالقه اگر بود؟ متنفر هادختر از بعد به ماجرا آن از که علی علی؟ هم آن! دختر یک به کمک
 چه؟ ترحم؟ دلسوزی؟

 فرش و سفید شکلقلبی آرایش میز سفید، یساده تخت بنفش، هایدیوار داشت؛ شیکی و ساده اتاق عطیه
 علی، براق و ایقهوه هایچشم همان با پسری بود؛ آویزان دیوار به سالهشش ایپسربچه بزرگ عکس. بادمجانی

 .تربازیگوش و شیطان ولی
. بود ایساده پیراهن کل در گرد؛ ییقه با ربعسه آستین گلبهی پیراهن. کرد نگاه پالستیک داخل پیراهن به یسنا
 . بود دارشپف دامن خاصش، ویژگی تنها شاید

 :پیچید هایشگوش در پیمان صدای
  کنی؟می کار چی نباشم، من روز یه اگه یسنا -
  ایه؟مسخره حرفِ چه این! پیمان -
 .کنممی خواهش بگو؛ خب نه -
 . نزن رو حرف این دیگه پس! تو بدون میرممی فهمی؟می میرم،می -

 اشهمیشگی عادت طبق و خورد سر زمین روی و کشید پرسوزی آه. بود آمده هم مهمانی تازه بود؟ نمرده چرا
 . کشید آ*غـ.*وش در را هایشزانو

 میرنمی بار دو آدما»
 سراغشون میاد اجل وقتی اول

 که وقتی دوم و
 .کنهمی خالی رو پشتشون گاهشونتکیه تنها

  «… روزگاره رسم دومی و حقه اولی
 بلند. گیرهمی رو سراغت هی اومده داداشتم خان دختر؛ اومدن مهمونا همه بابا! نپوشیدی رو لباست هنوز که تو اّ اِ -

 . ببینم شو
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 عطیه کرد؟نمی هایشر چرا خواست؟می جانش از چه امروز دختر این. بود مخش روی مته همچون عطیه صدای
 ساختگی تهدیدی با و داد دستش به را لباس کرد، بلند زور به را یسنا و آمد جلو خودش دید، را یسنا تفاوتیبی وقتی
 : گفت

 . باال فرستممی رو داداشم نیای، بیرون دیگه دقیقه پنج تا اگه خدا به -
 جز ایچاره انگار او و شدهدوست زود دختر این حتی بگویند، زور او به بودند گفته یاد همه داشت؟ دیگری چاره

 .نداشت کردناطاعت
. بود شده معصوم هایدختر مثل. کرد زیبایش قدرچه. کرد تن پالستیک داخل سفید هایصندل همراه به را لباس
 .برود اشصدقه قربان که خالی پیمانش جای
 هاپله از عطیه، یدوباره آمدن از قبل. نداشت را شدهمهربان دختر جیغجیغ یحوصله داد؛ قورت را گلویش بغض

 جمعی وارد وقتی هم هنوز. بود گیرنفس و زیبا قبل مثل هم هنوز بود، شده الغر حسابی اینکه با. شد سرازیر
 !افسوس. بود تابشبی قدرآن که یاری جز به داشت را همه یتوجه. کردمی جلب را همه یتوجه شد،می

 یحوصله اصال نبود، دیگر یارش تحسین وقتی. کردمی حس را اطرافیان یشدهسنگین نگاه. بود پایین سرش
 .نداشت را دیگران تحسین از پر هاینگاه

 :پیچید گوشش در آشنایی صدای
 !ستاسلیقهخوش خیلی داداشت دختر، شدی عالی جون یسنا وای -

 را اطراف و آورد باال را سرش. نه نبود، مهم که برایش نپرسید؛ چیزی اما نشد؛ رهان با حرفش ربط یمتوجه یسنا
 را علی هاآدم این میان از. کمتر هم شاید بودند، پسرهد و دخترپنج جمع سر. بود جوری و جمع مهمانی. کرد نگاه

 با و کشید را دستش مقدمهبی عطیه. بود شده خاص حسابی چشمانش همرنگ ایقهوه کت آن با که شناخت
 و خوشگل دانستمی. بود شده دستپاچه افسونگر دختر این دیدن با حسابی علی. برد علی پیش را او خودش

 !حد این در نه اما است؛ گیرنفس
 . بیارمش داشتی اصرار قدراین که تویژه مهمون اینم داداش خان -

 :گفت خواهرش به متینانه. خجالت یا پاچگیستدست از دانستنمی شده؛ داغ هایشگوش کردمی حس علی
 . ممنون کشیدی، زحمت خیلی -

 شوخی با غریبه حس این از رهایی برای علی. کرد ترک را جمعشان عذرخواهی با و فهمید را برادرش حس عطیه
 : گفت

 ! بودیا هلو جدی جدی جون هلو -
 :گفت عصبانیت با و رفت ایغرهچشم یسنا
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  جام؟این چی برای من -
  آمد؟می نظر به نیافتنیدست قدرآن چرا است؟ بوده عصبانی و بدعنق قدراین همیشه دختر این
 :گفت آرام و انداخت پایین را سرش علی

 ... کردم فکر. باشم کرده بهت کمکی یه خواستممی راستش کردم، اصرار من -
 :پرید حرفش وسط یسنا

 .بهش نیازی نه دارم کمک نوع این به ایعالقه نه من! کردین اشتباه -
 قبول را دیگران کمک هم باز ولی بود؛ محبوس خانه در ماهسه نزدیک دیگر؟ بود که دیگر دختر این! رفت وا علی
 . کردنمی

 ... فقط بشم، مزاحمت خواستمنمی من -
 ! شدین ولی خواستین؛نمی -

. بود زده جااین به آوردنش برای که چانه همه آن حیف اصال. بود درآورده را کفرش حسابی! دراز زبان دخترک
 !لیاقتبی

 :گفت ندارد، دیگری حرف علی دید که یسنا
 .بشینم میرم اجازه با -

 منفورش یهمخانه به چشمش. کرد نگاه اطرافش به دوباره. نشست جمع از دور هایمبل از یکی روی و رفت
 به یسنا. بود یسنا چشمان به درست نگاهش اما بود؛ دختری گردن دور دستش و بود نشسته روبرویش درست. خورد
 کرده هیوال این دست آلت را خودش طورچه! بود احمق راستی به دختر این. کرد طوالنی نگاهی رهان کنار دختر
 آمده رهان یخانه به روزآن که بود همانی دختر این یعنی. چیست عشق دانستنمی حتی که هیوالیی این بود؟
 دلیل اصال. است رنگارنگ دختران از پر پسرک این زندگی دانستمی هم قبل از بود؟ دیگر احمق یک یا بود؟

 .بود احمق دختران این از یکی هم گرفتارشدنش
 .سالم -

 بود نشسته دونفره مبل روی کنارش در درست که پسری به و گرفت رهان آ*غـ.*وش در دختر از را نگاهش یسنا
 . شیک حال عین در و ساده سفید؛ یساده پیراهن یک با معمولی، یقیافه با پسری کرد؛ نگاه
 : گفت رحمانهبی و نمود پسر به طوالنی نگاهی اشیخی هایتیله همان با یسنا

 بشینین؟ مبـ.*غل دادم اجازه شما به من -
 : گفت شدهدرشت چشمان با. خورد جا کامال پسر

 . کنی رفتار جوریاین خورهنمی ملوست صورت این به! عصبی چه وای -
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 :گفت بود، زده زل رهان پوزخند به که طورهمان برگرداند؛ اشهمخانه طرف به را سرش یسنا
 . کردی خوش ندارم، رو مزاحم هایمگس یحوصله -

 :زد فریاد تقریبا و شد عصبانی حسابی مزاحم پسر
 ...یدختره هستی کی کردی فکر -

 :گفت و داد قرار مخاطبش بود، شده سبز ناگهان کجا از نبود معلوم که علی شود، تمام اشجمله اینکه از قبل
 .شدی آشنا نامزدم با که بینممی سیا داش اِ -

 بلند مبل روی از آخر در و چرخید یسنا و علی بین نگاهش گیجی با بود، شده سیاه اسمش همچون که مزاحم پسر
 :گفت لب زیر و شد
 . خانوم شدم خوشبخت طور،این که -

 نسبت دختر العملعکس چرا دانستنمی. بود یسنا العملعکس منتظر حرفبی آمد، ترجلو علی. رفت و گفت را این
 موضوع این از و بود شده ویژه برایش زیادی دختر این انگار اصال. بود مهم برایش کردنشخطاب مدل این به

 .نداشت اشزندگی هایویژه از خوبی یخاطره. ترسیدمی
 :گفت پر توپی با یسنا

 !تونهوظیفه هم من از حمایت انداختین، هچل این تو رو من خودتون تشکرین؟ منتظر نکنه چیه؟ -
 ! نداشت شک دیگر! بود پررو واقعا دختر این
 :گفت لبخند با علی

  بگذرونی؟ خوش کنی سعی نیست بهتر جاییاین که حاال ولی داری؛ حق جورایی یه خب آره -
 دنیا این در مگر بود؟ حقش بدخلقی همه این کرد؛می نجابت هم باز گفتمی چه هر شد؟نمی ناراحت چرا پس

  کرد؟می کمکش پسر این جز کسی
 مثل هایشکار قدرچه که راستی به. زد شیرینی لبخند اختیاربی سوخت، امشب یشدهپیمان پسر این برای دلش

 . بود پیمانش
 :گفت اختیاربی دید، را زیبایش لبخند که علی

 . بخند همیشه -
 قدرچه دلم خندیمی وقتی دونینمی بخند، همیشه... خوشگلم یسنای» :پیچید ذهنش در پیمان صدای هم باز

 «.آرومه
 :گفت آرام یسنا

 . زیاد خیلی شده، تنگ براش دلم -
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. است شده موفق باالخره کردمی احساس. بود خوشحال حسابی کرده، باز را دهانش قفل باالخره دختر اینکه از علی
 را او دخترک اینکه. باشد شفابخش دختر این برای درددل مثل توانستنمی چیزهیچ. نشست یسنا کنار آرامی به

 . داشت خاصی شیرینی بود، کرده انتخاب دردهایش گفتن برای
 :داد ادامه یسنا

 .وایمیسته پام آخرش تا گفتمی بره، و کنه فراموشم سریع قدراین نبود قرار -
 ! کرد؟می صحبت کسی چه از سوختهدل دختر این کرد؛می نگاه دخترک به متعجب علی

 . رفت سریع هم خیلی رفت، ولی نمیرم؛ هم برو بگی بهم روز یه اگه حتی گفتمی همیشه -
 :پرسید غصه با بعد

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

www.negahdl.com 
*** 

  میگه؟ راست دوستت نداره؟ وجود عشق -
. بود خوردهزخم راه این در هم خودش. باشد داشته وجود عشق نبود مطمئن هم خودش گفت؟می چه دختر این به

 بود؟ چه پاسخ راستی به. بود دردشهم هم خودش
 .بود شده محلیبی خروس چه اکنون شده،مهربان زیادی خواهر این. شد دادنشدلداری از مانع خواهرش صدای

 . زیاده کردنصحبت برای وقت. کن گرم رو مراسم کمیه شو بلند جا؟این نشستی جان، علی -
 کرده باز زبان دختر که االن مخصوصا بگذارد؛ تنها را دختر و برود خواستنمی. کرد نگاه خواهرش به کالفه علی
 یسنا به رو. حساس زیادی هم خواهرش و بود تولدش مثال نبود، ایچاره اما بود؛ داده قرار اسرارش محرم را او و بود

 :گفت
  خب؟ زنیم،می حرف مفصل باهم بعدا برم؛ مجبورم -

 بود؟ آورده دختر این سر بالیی چه رهان. کرد نگاهش یخی و سرد نگفت هیچ یسنا
 .کرد ترک را او و کشید کوتاهش بسیار موهای در دستی کالفه علی

 همه این که است مرگش چه دانستنمی هم خودش که ایهیوالشده پسر! بود رهان برای تولدی چه تولد این اما
 کردناثبات ذکرش و فکر تمام قیافه، و شکل این در دخترک دیدن از قبل. کندمی قراریبی و تابیبی احساس

 پیمانش جدید پسر یک دیدن با دخترک کردمی فکر. بود دخترک و خودش به عشق در معمولی هایآدم وفاییبی
 ادعا جایی یک تا معمولی هایآدم بود؛ همین همیشه. کندمی شروع را دیگر یرابطه یک و کندمی فراموش را
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 هم باز اما کردند؛می انتخاب را جدید عشقی و شدندمی جدا هم از خسته بعد شد،می عادت بعد عاشقند، کردندمی
 در که بودند صفتیگرگ پسران اصلی ماجرای نبود؛ ماجرا تمام این. بود زده هم به را معادالتش دخترک این

 از! بود دردی چه اشهمخانه دختر به نامحرمان هایحس درک و. بودند گرفته لقمه خود برای را دختر فکرشان
 نفر به را دختر که خواستی؟نمی را همین مگر است؟ مرگت چه» :زدمی نهیب او به مدام که بود وجدانش تربد همه

 «چیست؟ برای تابیبی این کنی؟ وصل سومی
  بود؟ چه برای تابیبی این واقعا

 . بود دوخته چشم زمین به اطرافش به توجهبی هم باز که انداخت دخترک به نگاهی
 :گفت شیوا به رو کالفه و خسته

 . بشینم برم خواممی شدم، خسته من عزیزم -
 :گفت کشداری لحن با شیوا

 . وسط اومدیم تازه که ما عشقم؟ چرا -
 :گفت شیوا به عصبی. بود رفته دخترک سراغ به دوباره که افتاد علی به چشمانش

 . مخسته که گفتم -
 . دانستنمی واقعا را حسش اسم دانست؛نمی بود، خسته هم شاید. خسته تا بود عصبی بیشتر

 برای هاآدم که بود ایاحمقانه هاینوشیدنی از پر میز روی. رفت بود دو آن نزدیک که سالن یگوشه میز سمت به
 که بود خبریبی این در سودی چه مگر! احمق عادی هایآدم. خوردندمی شوند خبربی اطرافشان از مدتی اینکه

  بودند؟ خواهانش قدرآن
 با صحبتیهم خاطربه هم آن خندید؛می ماه چهار سه این در که بود اولی بار برای. شد بلند یسنا یخنده صدای

 او مال دختر این گشت؟می او عروسک دور به پروانه همچون چرا بود؟ مرگش چه علی این اصال. کرد داغ. علی
 خواهانش علی که بود نگذاشته زنده را او داشت؟ او به پرتمنایی نگاه علی برهانی چه به پس نه؟ مگر دیگر، بود

 عادیه، من حس» :گفتمی خودش به. چزاندمی بیشتر را او نیست، ـوس هــ علی احساس دانستمی اینکه. شود
. کنندمی پیدا حس بهش میدن غذا بهش خونه میارن چیز یه وقتی هم هاآدم. دادم رو شدونه و آب ماه سه باالخره

 دستِ منه مال که چیزی نمیاد خوشم. دارد مسواکش به معمولی یه که دارم دختر این به رو حسی همون من
 «.باشه دیگرون

 . رفت دخترک و علی پیش پر توپی با کی نفهمید بود؟ آورده سرش بر بالیی چه همخانه این
 : گفتمی دختر به رو علی

 .علی غریبه عجیب دختر این میگه داره ساعتهسه. ترسیده ازت عطیه بابا، آره -
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 نفرتش فقط چرا پس بود؟ بلد هم بودنمشتاق مگر دختر این. دادمی گوش هایشحرف به مشتاقانه لبخند با یسنا
  بود؟ نکرده آرام را ترسیده اویِ چندبار مگر بود؟ نبخشیده را جانش او مگر بود؟ شده رهان نصیب
 :گفت ایاحمقانه لبخند با و برگشت واج و هاج علی. زد علی پشت به دستش با رهان

  شده؟ چیزی رهان؟ جونم -
 تجاوز حریمش به کسی وقتی بود؛ طورهمین همیشه. کند کنترل را صدایش بتواند که بود این از ترعصبی رهان

 ! بود شده حریمش از جزئی دخترک این زود چه. دادمی دست از را کنترلش کرد،می
 کنی؟می غلطی چه داری حالیته علی -

 :داد ادامه رهان. شد جلب هم یسنا یتوجه. کرد نگاهش متعجب علی
 . کنی جور و جمع رو خودت بهتره میگم، چی دونیمی خوب خودت -

 بود؛ کنندهناراحت رهان برای داشت، که خاصی حس. بود فهمیده را حسش او. گویدمی چه رهان دانستمی علی
  بود؟ دردسرساز و فضول دختر یک جز چیزی رهان برای دختر این مگر! عجیب قدرچه

 شده، پررنگ قدرآن برایش دختر این یکهو چرا دانستنمی هم خودش. انداخت پایین را سرش و نزد حرفی علی
. نبود رفاقت رسم این و بود رفیق اسمش ولی بود؛ شده پررنگ برایش دخترک واقعا بگوید، توانستنمی هم دروغ

 . کرد ترکشان حرفبی
 من حتما! عجیب دخترِ» :گفت دل در. کردمی نگاهش زدهیخ و سرد که دخترکی انداخت؛ دخترک به نگاهی رهان

 .بود عصبانی انگار هنوز اما ؛«...کارا این به چه رو من وگرنه کرده، سحر رو
. بود عجیب هم بودند نشسته هم کنار آرامش در که همین نداشتند؛ حرفی هم با. نشست مبل روی دخترک کنار
 دخترک داشت؟ دلیلی چه علی به نسبت حسادت حس همه این بود؟ آورده سرش بالیی چه کنندهافسون دختر این

 .کردمی درک را این خاص پسر این و آمدمی خوابش و بود خسته
 « .کنمنمی عوض چیزهیچ با بگم اینکه بدون چمه فهمیمی که رو وقتا بعضی اون لـ.*ذ تـ.*»

 :گفت دستوری و خشک رهان
 . خونه بریم حاالها حاال نکنم فکر بخواب، بگیر -

 شانه به زور به را یسنا سر. گرفت لجش دخترک توجهیبی از حسابی رهان. نکرد هم نگاهش حتی اعتنابی یسنا
 :گفت ایخفه جیغ با یسنا. داشت نگاه حالت همان در و داد تکیه خودش

  بدی؟ گیر بهم الکی میاد خوشت. بخوابم خوامنمی زورگو، کن ولم -
 :گفت تفاوتبی رهان اما
 . بخوابه عروسکم خواممی من که اینه مهم -
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 :گفت غمگین لحنی با آخر در بود؛ فایدهبی کرد، رهانمودنش در سعی چه هر دخترک
 بگی؟ زور بهم خوایمی کی تا -

 :بود گرفته قرار اشتفاوتیبی جلد در باز رهان
 ! ایزنده وقتی تا -

 .ماندمی عاشقش است زنده وقتی تا بود گفته. پیمانش زبان از بود؛ شنیده را جمله این انگار
 !بود ظالمی دنیای عجب دنیا این. شد اشک از لبالب چشمانش سوخت، دختر دل

 :گفت عصبی و خشک دخترک
 .لطفا کن ولم -

 :گفت نرم و برداشت دخترک سر روی از را دستش رهان
 .نیومده بهت خوبی -

 . بود دارخنده خوبی؟. دزدید رهان از را نگاهش و زد صداداری پوزخند یسنا
  گفتین؟می چی علی با -

 :گفت رحمانهبی یسنا
 داره؟ ربطی شما به -

 خودش سمت به را دخترک سر خشونت با رهان. داشت کار این در مهارتی چه دخترک این. کرد اشعصبی دوباره
 مزخرف حس چشماش با داشت سعی. شد خیره اشیشمی چشمان به کند، رها را صورتش آنکه بدون و برگرداند

 آرامش همان ؛بود رهان شب رنگ به چشمان غرق سکوت در نیز دخترک. دهد نشان دخترک به را حسادتش
 .دیگری دردناک و تلخ حس با همراه ناب، حس همان زد؛می موج چشمانش در بارانی شب آن عجیب

 : گفت ترس با عطیه. کرد رها را دخترک صورت دوربین فالش صدای با که
 .بگیرم یادگاری عکس یه گفتم کردین خلوت برادر و خواهر دیدم -

 ...اکنون اما آورد؛می فضول مزاحم این سر هم بالیی یک و کردمی پاک را عکس رهان بود، عادی شرایط اگر
 هاآدم که بود حسی همان مجهولش حس این راستی به. کند ضبط را ناب لحظات این خواستمی دلش انگار

 .شدمی گیج بیشتر بود دختر این با بیشتر چه هر انگار داشتند؟ مسواکشان به نسبت
 :گفت عطیه به رو و برخاست جا از کالفه

 .ایمخسته هردو ریم،می دیگه ما -
 . بود موافق رهان با که بود اولی بار برخاست؛ جا از نیز یسنا

 .نیاوردیم رو کیک که هنوز زود، قدرچه االن؟ -
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 . ریممی ایم،خسته که گفتم -
 شانخانه به که بود باریسومین شاید گذشت،می علی مهمانی از که هفته این در. بود عطیه و یسنا دورهمی هم باز

 هرگونه مانع و نشستمی ناخوانده مهمان این کنار و خانه آمدمی مدت تمام بود؛ نیاورده کم هم رهان. بود آمده
 نه بود، گذاشته زنده خودش به خدمت برای را دخترک خودخواه مرد این! بود واضح هم دلیلش. شدمی زیادی بحث

 از جزئی او کنیز. بود کرده پیدا حس او کنیز به نسبت زیادی که ایعلی. علی خواهر هم آن دیگران؛ به محبت
 الفاظی چه هاآدم! محبت. کرد نگاه عطیه محبت از پر صورت به خسته. بود قرمزش خط او حریم و بود حریمش

 هم خودش وگرنه داشت، اینقشه برادرش و یسنا برای زن این بود؟ کجا محبت. گذاشتندمی هایشانرفتار برای
. بود حیف عجیب دختر این برای عزیزش برادر و بود عجیب یسنا عطیه نظر به. آمدنمی خوشش یسنا از زیاد
 ! دورو هایآدم

 :آورد بیرون فکر از را او عطیه صدای
  دیدی؟ رو پسرم عکس جون یسنا -

 را موبایلش ذوق با عطیه اما داد؛ تکان سر میلبی نداشت، زن این با صحبتیهم برای اشتیاقی زیاد که یسنا
 :گفت و گرفت یسنا به رو را عکسی اشگالری در گشتن مدتی از پس و برداشت

 نه؟ خوشگله. فربد پسرمه، این -
 .بود عطیه اتاق در عکسش که بود ایسالهشش پسر همان ؛انداخت عکس به نگاهی یسنا

 .باشی مجرد کردممی فکر -
 :گفت غم با و انداخت پایین را سرش عطیه

 . شدیم جدا هست سالی یه -
 . متاسفم-

 . شده تموم بوده چی هر دیگه نیست، مهم: عطیه
 ...پسرت -

 :گفت غم با و خورد فرو را بغضش داد، بیرون را نفسش پرصدا عطیه
 .بگیرم رو جلوش نتونستم کردم هرکاری. هلند بردش خودش با -

 :گفت لب زیر آرام سوخت، یارشده دختر این برای دلش یسنا
 ... سخته خیلی تنهایی -

 :گفت لبخند با بود، شنیده انگار که عطیه
 .بزنم باال آستین براش وقتشه دیگه. تنهاست خیلی منم داداش -
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 همین. کند فراهم را برادرش ازدواج مقدمات تا آیدمی جااین به زن این کرد؛می فکر درست رهان! گفت باالخره -
 !هاغلط چه. درآید علی ازدواج به اوست مال که دختری که بود مانده
 :گفت بلند و شد بلند عصبانیت با رهان

 .متاسفانه داریم کار ما گذشت، خوش خانوم عطیه -
 :داد ادامه و کرد دراز در سمت به را دستش هم بعد
 !ببرید رو تشریفتون شیممی خوشحال -

 :گفت یسنا به رو و برداشت را کیفش و زد چنگی شد، ناراحت رهان رفتار از حسابی عطیه
 .بیرون اندازهمی داره رو من رسما داداشت خان -

 :گفت گوشش در و کشید شآ*غـ.*وش در را یسنا مختصر
 .دارم حرف کلی باهات بعدا -
 :گفت ایغرهچشم با و برگشت رهان سمت به
 !صفره معاشرتت آداب -
 :زد فریاد تقریبا یسنا خروجش، محض به. شد خارج در یآستانه از و داد تکان سری تاسف با و
 کردی؟ جوریاین چرا وضعشه؟ چه این -

 بله. درآورده دم برایش کنیز این و! کنیز است، کنیز یک فقط او است؟ کسی چه بود کرده فکر بود؟ زده داد سرش
 . بود داشته برش هوا بود کرده رفتار او با آدم مثل چندروز. شدمی همین دادمی بها او به زیادی وقتی دیگر؛
 خبریه؟ کردی فکر خندیدم روت به داشته؟ ورت بودنآدم چیه؟: رهان
 :گفت پرحرص یسنا

 . کن رفتار وارآدم حداقل! هیوالیی توی داشته ورش بودنآدم که اونی بودم، آدم که من -
  بود؟ شده افسارگسیخته بود؟ آورده در زبان قدرآن کی از ؟بود دیروز یافسرده دختر همان دختر این

 :گفت صورتش در شد نزدیک او به پرخشم رهان
 ؟اخالق معلم شدی من برای حاال بگیرم؟ پسش تونممی بخوام هروقت و منه مال زندگیت رفته یادت اینکه مثل -
 بدی؟ یاد من به بخوای که باشی کی تو

 :گفت تفاوتبی و زد زل چشمانش در نفرت با یسنا
 . مردنه از تربد تو مثل هیوالیی یه با زندگی. بهتر! بگیرش توئه؟ مال زندگیم -

 :غرید و گرفت دست در را اشطالیی موهای از ایدسته و زد دخترک موهای در چنگی عصبانیت با رهان
  االن؟ بمیری خوایمی هان؟ کردی؟می التماسی چه موندنزنده برا رفته یادت اینکه مثل -
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 :گفت و کرد بیشتر را فشارش. نمود ترجری را رهان این و نگفت هیچ اما شد؛ مچاله درد از دخترک یقیافه
. ببرم لـ.*ذ تـ.* زجرکشیدنت از که گذاشتم تزنده! هیوالم یه من. باش خیال همین به شی؟ راحت که بکشمت -
 ! شی آدم و بگیری یاد تا... شه دندونات رنگِ موهات که قدراون. کشیمی زجر و مونیمی زنده تو

 از ایدسته رهان بعد ایثانیه. شد جمع خودش در ترسیده دخترک. کرد پرت طرف آن به را سرش هم بعد
 :گفت و کرد پرت طرفش به را هایشلباس

 .کن اتو و بشور رو اینا شو بلند -
 :زد فریاد خورد،نمی تکان دخترک که دید وقتی اما
  گفتم؟ چی شنیدی -

 . برداشت را هالباس و شد بلند زد، زل اشمشکی چشمان به پرنفرت دخترک
 برش خیال نباید موطالیی دختر این. شدمی هیوالیی هم رسمش باید بود، هیوال اسمش وقتی. زد پوزخندی رهان

 خطر داشتنشنگاه برای رهان. ماندمی کنیز عمرش آخر تا و بود کنیز. دیگر چیز نه بود، خانه این کنیز او. داشتمی
 .دادمی را خطر این تاوان دخترک باید و بود کرده

 برایش حواس کنیز دختر این مگر. خوردمی زنگ که بود بارپنجمین برای شاید کشت؛می را خودش داشت موبایلش
 ترکالفه فرشته یقیافه یادآوری از. عملی پا تا سر جلف دختر بود، فرشته کرد؛ نگاه تلفنش به کالفه! گذاشتمی
 ولی شوند؟ زیبا مثال که دهند؟ نشان جق و عجق را خود داشتند عالقه قدرآن چرا آخر معمولی هایآدم این. شد

 هم به حالش فرشته یعشوه از پر و ملوس صدای از. کرد برقرار را تماس حوصلهبی! زیبا تا بودند ترسناک بیشتر
 . خورد

 عشقم؟... الو: فرشته
 . سالم -

  کجایی؟ خوبی؟. نفسم سالم: فرشته
 . خونه جا،هیچ. خوبم ممنون -

  پشت؟ بیام من بگی خونه مونیمی که روزایی نشد قرار مگه رهانم، اِ: فرشته
  آخه؟ چیکار بیای -

 :گفت احساس از پر و کرد اغواکننده را صدایش فرشته
 . کنم بیرون تنش از رو عشقم خستگی بیام -

 :داد جواب و زد هایشحرف به پوزخندی رهان
 . بیا پاشو خب طوریاس؟این اِ -
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 :گفت و کرد ایمستانه یخنده فرشته
 .جاماون دیگه مین نیم -
 . کرد قطع را تماس و

 خوی دنبال به فقط! احمق دختر. زد فرشته هایحس به غلیظی لبخند رهان بودند؟ احمق قدراین هادختر یهمه
 کرد؟می چه مزاحم یهمخانه این با حاال. افتاد اشهمخانه یاد به تازه یسنا یعطسه صدای با. بود اشحیوانی

 همه به باید پس بود، مهمانش ابد تا دختر این. کردمی پنهانش نباید بود، خانه این وسایل از یکی او. کارهیچ
 .دادمی نشانش

 داشت انگار ذهنش در. شستمی را لباسش حرص با و بود نشسته زانو دو حمام در دخترک. رفت دخترک سراغ به
 بامزه هم خیالش حتی است؟ زبده رهان حریف کردمی خیال کوچکش دستان این با دخترک این. زدمی کتک را او

 :گفت مقدمهبی. بود
 .برامون میاد مهمون االن -

 رهان که بود کافی کارش همین. گذاشت قلبش روی را دستش و کشید ایخفه جیغ. خورد جا حضورش از دخترک
 کرد را پشتش اعتنابی و کرد او به نگاهی عصبانیت با یسنا. رود باال اشقهقه و بگیرد را خودش جلوی نتواند دیگر

 و کرد اخمی عصبانیت با کرد؟می توجه او به داشت باز چرا اصال چی؟! بامزه فسقلی. زد چنگ را لباس حرص با و
 .شد خارج حمام از و گرفت دخترک از را نگاهش

! دیوانه پسر بود؟ مهم او نداشتن یا داشت مهمان دخترک برای مگر اصال چه؟ که دارند؟ مهمان بگوید که بود آمده
 باشد، اعتنابی کرد کاری هر. بود عزیزشان مهمان آمدن از حاکی بیرون صداهای. چالند را هالباس پرحرص یسنا

 دختر یک که فهمید حد این در فقط نبود، واضح زیاد. کشید سرک بیرون به در الی از هم آخر و نتوانست
 میرم» :گفت خود با و زد خبیثی لبخند بماند؟ حمام در یا برود بیرون کند؛ کار چه باید دانستنمی. است مهمانشان

 چرب عواقبشم برای رو تنش باید داشته، نگه جااین رو من که اون. زنممی هم به رو شونکوزه و کاسه و بیرون
 بگوید آمدنمی راحت قدرآن که بود مهم اگر. باشند مهم رهان برای رنگارنگ دخترهای این نبود مطمئن اما« .کنه

 .داریم مهمان
 به. زد خباثتی از پر لبخند. رفت اتاقش به نشوند اشمتوجه دو آن که طوری آرامی به و زد بیرون حمام از احتیاط با

 اگر. پوشید و کرد انتخاب مشکی شلوارکی با همراه آتشی یتنهنیم میانشان از. رفت اتاق یگوشه هایلباس سراغ
 حسابی و برداشت را آرایشش لوازم چمدانش داخل از. پوشیدمی را هااین عمرا نبود، هیوال این آبروی بردن هدفش
 کردنشآواره برای هاهمین را؟ هایشدختر دوست یزنانه حسادت یا بود گرفته کم دست را او پسر این. کرد آرایش
 نبودند؟ بودند، کافی
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 و جلف العادهفوق دختردوست بود، نشسته سرامیک روی رهان. رفت دو آن سمت به و شد خارج اتاق از متینانه یسنا
 .بود صورتش متریسانتی یک دقیقا زد؛می حرف رهان صورت در و بود نشسته پایش روی هم اشزننده

 .شد ترمصمم اشنقشه انجام برای و داد تکان تاسف از سری یسنا... یدختره
 کنی؟نمی معرفی عزیزم؟ -
 :گفت تعجب با و کرد رصد چندبار را پایینش تا باال از. برگشت سمتش به فرشته سر حرف این با
 هستی؟ کی دیگه تو -

 :گفت و زد ملوسی لبخند یسنا
 .دارم رو سوال همین منم! جالب چه -

 :گفت و برگشت رهان سمت به فرشته. کردمی نگاهش تحیر با که شد رهان متوجه تازه حرفش این از پس
 هان؟ ت؟خونه تو دیگه کیه دخترِ این رهانم -

 صدای با و شد بلند رهان پای روی از عصبانیت با فرشته. نگفت چیزی هیچ و زد لبخندی خونسرد رهان
 :گفت یشجیغوجیغ

 !توام با رهان -
 . تکاند را لباسش و برخاست جا از لبخندش حفظ با رهان
 نمیدی؟ رو خانوم جواب جان؟ رهان: یسنا

 :گفت یسنا به رو و شد ترپررنگ رهان لبخند
 .میدم رو جوابش االن عشقم، باشه -

 .نداشت را العملعکس این توقع اصال! خورد جا یسنا
 :گفت خونسرد و برگشت فرشته سمت به رهان

 . ایمههمخونه خوشگله خانوم این -
 بود نگذاشته رهان بود کرده کاری هر چندهفته این در! نداشت امکان رهان؟ همخانه؟. شد گرد چشمانش فرشته
 ...دختر این داشت امکان طورچه. بماند جااین هم شب یک حتی

 :گفت و گذاشت صورتش دور را دستش و رفت رهان سمت به فرشته
 جااین شب یه ندادی اجازه کردم کاری هر وقتی بدی نشون من به رو عفریته این میاد دلت طورچه آخه رهانم، -

 بمونم؟
 :گفت و زد غلیظی لبخند رهان

 نداری؟ مشکلی یسنا با تو یعنی -
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 موندن برای بهتره کی فهمیمی خودت وقتاون بمونم، پیشت شب یه من بذار فقط تو! نه که معلومه: فرشته
 .جااین

! شد چه کرد،می خیال چه. بود شده معذب حسابی دخترک. کرد یسنا به ایخیره نگاه و داد باال را هایشابرو رهان
 جلویش رساند، او به را خودش سرعت با رهان اما شد؛ سرازیر اتاقش سمت به آرام رهان هیز نگاه از رهایی برای

 :گفت بدی لحن با و ایستاد
 ! تاییسه بگذرونیم، هم با رو شب خوایممی تازه ما عشقم؟ میری کجا -

 :گفت لرزانی صدای با یسنا بود؟ بند و قیدبی قدراین طورچه! وقیح پسر. شد خیس عرق از تنش تمام
 .کن ولم -

 سمت به را او گذاشت، دخترک بازوی روی را دستش برد،می لـ.*ذ تـ.* دخترک کردناذیت از حسابی که رهان
 :گفت و کشید خودش

 . کنیم شروع خوایممی تازه عشقم، کنمنمی ولت -
 :گفت پرالتماس شد، سرازیر دخترک اشک. کشاندمی اتاق سمت به خودش با را او و
 .... من.... من..... خدا رو تو.... کن ولم -

 بود؟ مهم برایش رهان به وصال فقط کرد؟می خودش با فکری چه واقعا دختر این. آمد اتاق به دنبالشان هم فرشته
 :زد جیغ تقریبا یسنا. کرد پرت تختش روی را او تفاوتبی رهان! پذیرفتمی خود کنار را دیگر شخص حضور حتی

 .کردم غلط خدا به! رهان. کردم غلط -
 :گفت و زد پررنگی لبخند رهان

 ؟نه یا فهمیدی. باشه آخرت بار -
 :گفت و کشید کنار را خودش رهان. داد تکان را سرش تندتند یسنا

 .خوب دختر آفرین -
 . زد بیرون رهان اتاق از سریع هم یسنا

 .تاییسه تا باشیم دوتایی دیممی ترجیح عشقم و من. بری بهتره هم شما جان فرشته: رهان
 :گفت و زد ایاحمقانه لبخند. بود نیافتنیدست رهان راستی به. کرد نگاهش حرص با فرشته

 .فعال پس، دیگه شب یه باشه -
*** 

 حسابی رهان مطمئنا کرد؟می چه باید حاال. سوخت که شد چه نفهمید اصال. بود زده زل سوخته لباس به گریه با
 :نالید بغض با بود، ترسیده. شدمی عصبانی
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 کنم؟ غلطی چه حاال -
 باید فقط آمد،نمی بر دستش از کاری دیگر. بود شده سوراخ کامال. بود سوزانده را رهان مشکی لباس صد از یکی

 . اشخوشبختی از دیگری جزء هم این دیگر؛ بود خوشبخت ته ته. بود مجازاتش منتظر
 روز آن از پس هم عطیه. نبود بلد درزدن اصال او نبود، رهان انداخت؛ ساعت به نگاهی. پرید جا از در زنگ صدای با

 .نداشت هم دیگری کس. بود نیامده جااین دیگر بود، انداخته بیرون را او رهان که
 به دیگر نداشت توقع. ایستاد قلبش در پشت فرد دیدن با. کرد باز را در و کرد سر به را اشساده ابریشمی روسری
 عظیم غم تنها نبود، لبانش یگوشه همیشگی لبخند آن از خبری دیگر. بود شده الغر قدرچه. بیاید سراغش

 او گویا لرزید؛می هم پیمان چشمان مردمک. بود زده زل پیمانش به ناباور یسنا. کردمی خودنمایی که بود چشمانش
 در قراربی گنجشکی همچون قلبش. است همسایه غریبه پسر یهمخانه عشقش بود نشده باورش هنوز نیز

 کشیده؟ زجر مدت این در قدرچه که شودمی متوجه شود؟می تغییرش یمتوجه االن پیمان یعنی کوبید؛می اشسینه
 را پسرش دوست یخانه درِ که دیدمی کاریخـ.*یانـ.ت دختر را او فقط یا سوخته؟ فراق این در که شودمی متوجه

 نقش چشمانش جلوی پیمان غمگین یقیافه چه؟ او... او که داندمی نه؟ مگر شناخت،می را او پیمان نه، گشوده؟
 پیمان این. بود دیده را شکستنش« .خواستگاریم بیاد داده قول عشقم،» :بود گفته ظالمانه که ایلحظه همان بست؛
 .نبود دیروز یپیشهعاشق پسر آن عزادار، و مشکی سراسر پسر این. نبود پیمان آن دیگر

 :گفت رسمی و خشک و شکاند را طوالنی سوکت پیمان
 . شیراز بیاین باید -

 نکند؟ بود؟ آمده دنبالش به پیمان که بود افتاده اتفاقی چه شیراز؟. لرزید دخترک دل ناگاه
 ...اتفاق شده؟ چی -

 شدنیتیم دوباره از صورتش، غم از ترسید؛می پیمان مشکی سرتاسر لباس از. بد بگوید که نچرخید زبانش
 . ترسیدمی

 :گفت لب زیر آرام و دوخت زمین به را نگاهش پیمان
 .متاسفم -

 متاسفم؟ بگوید که تهران آمده راه همه این چه؟ یعنی متاسفم چرا؟ بود؟ متاسف
 .نیفتاده اتفاقی هیچ باشی؟ متاسف باید چی برا چی؟ یعنی متاسفم -

 :گفت کالفگی با پیمان
 .هست سخت برام آوردنش زبون به کافی یاندازه به خودم راه، اون به نزن رو خودت -
 میگی؟ داری چی چیه؟ منظورت -
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 :گفت و کرد اشخرمایی موهای الی را دستش کالفه پیمان
 ...بابا خان -

 :زد لب ناباور همچنان و خورد سر زمین روی نداشت، ایستادن برای توانی دیگر شد؛ سست هایشزانو
  دیدنش؟ بیام شده؟ تنگ برام دلش باباخان -

 گفت؟می چه کند مقابله فهمیدن با داشت سعی که او به. کرد نگاه دخترک این به پردرد پیمان
 : گفت مالیمت با
 . کنند تشییع رو جنازه خوانمی فردا -

 بیای سر یه کاش دلتنگتم،» :پیچید گوشش در باباخان صدای. بود دخترک قلب بر خالص تیر همچون حرفش این
 «.شیراز

  هان؟ کنند؟ تشییع رو کی -
 :گفت غم با و نشست روبرویش زانو دو پیمان

 ...مال کارا این. شو بلند. بودی قوی دخترِ تو یسنا -
 :کرد قطع را حرفش جیغ با یسنا

 . کن تمومش حاال شدی، برنده باشه بگیری؟ انتقام خوایمی آره؟ بگی، دروغ من به جااین اومدی -
 :گفت نگرانی با پیمان

 .کشیدمی زجر داشت بود؛ مریض باباخان حقه، مرگ -
 :زد جیغ یسنا

 بابایخان...من بابایخان. بود خوب من بابایخان. ستزنده من بابایخان... کنمنمی باور من! دروغگو شو خفه -
 .ستخونه االن.... من

 تکان که دیدمی را لبانش فقط شنید،نمی را پیمان دیگرصدای حتی. بود کرده داغ تنش و لرزیدمی تنش تمام
 خودش، هایگریه صدای بابا،خان نگرانی از پر صدای شد؛می پایین باال متفاوتی هایصدا سرش در. خوردمی

 حالش گفت باباخان. نیست ممکن نه »:گفتمی خود با گذاشت؛ هایشگوش روی را دستش. رهان یخنده صدای
 «.نمیگه دروغ باباخان. خوبه

 :زدمی جیغ و بود گذاشته هایشگوش روی دست که دختری بود؛ زده زل مقابلش دختر به بهت با پیمان
 .کنمنمی باور من ببند، رو دهنت. خوبه حالش من بابایخان -

 نوازشگرانه را دستش توانست راحت او و بود افتاده دخترک سر روسری. گذاشت یسنا سر روی ناخودآگاه را دستش
 :گفت نجواوار و آرام! بود دختر این دلتنگ قدرچه که راستی به. دهد تاب هایشمو در
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 .هیس... خانومی یسنا. باش آروم -
 خود به بیشتر را لرزانش یسنای پیمان. بود معجزه برایش پیمان صدای تن هم هنوز شد، ساکت بارهیک دخترک
 دخترک دلتنگ همیشه از بیشتر که کسی برای است؛ خوب قدرچه افراد خطاهای کردنفراموش این گاهی. چسباند

 دختر این که راستی به. داشت اشعسلی چشمان از چکیدن قصد سرتقانه اشکی قطره. بود شآ*غـ.*وش در لرزان
 .کردمی چه عاشق مرد این دل با قرارشبی هایگریه این و بود دنیایش
 :آورد خودش به را پیمان رهان یپرجذبه و مردانه صدای

 خبره؟چه جااین -
. خورد سرش در پتک همچون حقیقت. کرد دزدناموس پسر این پای تا سر به نگاهی و گرفت فاصله یسنا از پیمان

 یسنا سمت به خشونت با نگرفت، پیمان از جوابی که رهان. بود کرده فراموش را رقیب خوشتیپ پسر این راحت چه
 روی را دستش و رفت سمتش به حرفبی. ریختمی اشک و بود افتاده زمین روی حالبی تقریبا دخترک. رفت

 پشت و انداخت پایین را سرش دعوتبی هم پیمان. برد داخل به و کرد بلندش زمین از و گذاشت دخترک بازوی
 ایخانه چه این. کردمی نگاه اشخانه به تعجب با پیمان. برگشت پیمان نزد و. برد اتاقش به را یسنا. آمد سرشان

 ارواح؟ یخانه بود؟
 :گفت و کرد پیمان به رو خشم از پر رهان

  خوای؟می چی ببینم بگو شد تموم دیدزدنت اگه -
 .بود داده باد به را هایشآرزو تمام روزهیک که بود تصاحبگری رهان. کرد رهان به غمگینی نگاه پیمان
 :گفت تاببی و زد کمرش به را دستش شد، کالفه روبرویش پسر نگاه غم از رهان

 .دیگه شده چی بگو د -
 :شد منفجر نارنجک همچون پیمان حرفش این با
 ست؟وابسته بهش باباخان قدرچه که بود نگفته بهت یسنا. مرد و کرد دق پدربزرگمون بشه؟ چی خواستیمی -

 فکر کسی به اصال بودین، حالتون و عشق دنبال فقط هاشما. دارم توقعی چه! هه کشدش؟می خبریبی بود نگفته
 ...بخواین که کردیننمی

 رهان فریاد صدای بعد دقایقی. کردمی نگاه او به تعجب با پیمان. دوید دخترک اتاق سمت به شتاب با رهان ناگهان
 :شنید را
 حقی؟ چه به هان؟ پایین؟ بندازی رو خودت خواستیمی حقی چه به -
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 دستانش و کشید تیر قلبش. بود رهان یمردانه آ*غـ.*وش در یسنا. رفت دخترک اتاق سمت به شتاب با پیمان
 تو مال دیگه دختر این» :پیچید سرش در صدایی. بست را چشمانش درد با و انداخت پایین را سرش. شد مشت

 «کنی؟نمی باور چرا نیست؛
 یآ*غـ.*وشهم از و بود نداده تشخیص او از را رهان که بدحالی دخترک فهمید؟می چه دخترک این حال از پیمان

 .بود خوشحال چه پیمانش
 :گفت لرزان صدای با دخترک

 جا؟این از ببری رو من خوایمی نه؟ شوخیه یه اینا همه پیمان -
 :زد لب آرام. کرد نگاه مقابلش لرزان دخترک به. شد شل رهان دستان

 . شیراز ببرمت خواممی کن عوض رو هاتلباس -
 :وگفت کرد وحشتناکی یخنده دخترک

 بابام؟خان پیش ببریم خوایمی وای -
 :گفت ایاحمقانه لبخند با رهان

 . بپوشی مشکی لباس باید ولی آره؛ -
 :گفت و کرد ریزی اخم دخترک

 . زشته مشکی! خوامنمی چی؟ برای -
 :گفت کالفه رهان

 . کنی قبول باید ببرمت خوایمی شرطمه، این -
 :گفت وحشتناک و طوالنی یخنده یک خندید؛ یسنا

 .باشه! زورگو ای -
 ادامه را شانکارهنیمه بحث شاید تا برگشت پیمان نزد. شد خارج دخترک اتاق از و زد اعتمادبخشی لبخند رهان
 دستانش و بود ایستاده هال وسط خشم با پسرک. دوخت هم به را لبانش پیشهعاشق پسرک این تلخ حس اما دهند؛

 . بود کرده مشت عصبانیت شدت از را
  اومدی؟ چی با -

 کرد فکر قدری و کرد او به گنگی نگاه. شد شوکه رهان صدای با باشند، گرفته را مچش که کودکی همچون پیمان
 . است پرسیده چه او بیاید یادش تا
 . هواپیما با -
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 فرد دو این راستی به بود؟ کرده اشخفه زور به که بود چه سنگین بعض این نبود؟ گرفته حد از بیش صدایش
  بود؟ عالقه و عشق از پر هاآدم دنیای و داشت وجود عشق نکند بود؟ کرده اشتباه نکند عشق؟ بودند؟ هم عاشق
 : گفت خشکی و دستوری لحن با. بیاید بیرون افکار این از تا داد تکانی را سرش

 . کن شآماده و بزن حرف باهاش راه توی. بریم من ماشین با پس خوبه، -
 کار این بود؟ که یسنا زندگی در او مگر کند؟ اشآماده او. شد خیر مقابلش پسر به تعجب با که بود پیمان باراین

  شود؟ انجام بیاید اشخواستگاری به داده قول که اشموردعالقه مرد توسط نباید
 بست؛ نقش ذهنش در مختلفی شایدهای. برد فرو عمیقی فکر به و کرد کالفه هم را رهان پیمان کالفگی

 . بردمی سوال زیر را هاآدم میان اشزندگی سالسی این تمام که شایدهایی
 . مآماده من -

 شدت به یهمخانه رهان. شدند خیره پوشمشکی سراسر دخترک به و آمدند بیرون فکر از دخترک صدای با هردو
 داشت تن به را مانتویی همان که دیدمی را عشقش پیمان و داشت وحشتناکی حس که دیدمی را نگرانی و غمگین

 یسنای به حسابی کمرش روی هایپیلی آن با که مشکی مانتوی همان بودند؛ خریده هم با خودش یسلیقه به که
 سکوت این نداشتند قصد و بودند افکارشان در غرق هرسه. بود حاکی میانشان عجیبی سکوت. آمدمی اشمیزهریزه

 مشکی و ساده پژوی رهان ماشین. شدند رهان ماشین سوار و رفتند پارکینگ به که نکشید طولی. بشکنند را عمیق
 هایماشین تا باشد داشته را ساده پژوی همین دادمی ترجیح باشد، توجه مرکز خیابان در نداشت دوست او. بود

 . زیبا مثال و جدید
 عقب صندلی بود، شنیده رهان فقط که خفیفی آه با هم پیمان و نشست جلو ایاضافه حرف هیچ بدون یسنا

 دیگر که بود یادش. کند نابود عشقش باید که بود یادش اما نداشت؛ خوشی حال دخترک که بود درست. نشست
 یاد به را هااین او. است پوشمشکی و عبوس پسرک این عاشق مثال که بود یادش. نیست اشزندگی در پیمانی
 ...ولی داشت؛

  کند؟ ترک را اشزندگی اولینِ بود توانسته طورچه بود؟ کرده فراموش را بابایشخان طورچه
 اولین بنویسد، را هایشمشق بود کرده کمکش که شخصی اولین بود، گرفته یاد را اسمش که شخصی اولین

 . بود کرده خرجش هاییمادرانه عجیب مردبودنش تمام با که مردی اولین. بود داده یادش نمازخواندن که شخصی
 قدرچه. بست نقش چشمانش جلوی باباخان تصویر. بست پردرد را چشمانش. زد تکیه ماشین یپنجره به را سرش
 اش،مردانه و بم صدای اش،قوی اما لرزان دستان سفیدش، دستیک موهای اش،گندمی صورت دلتنگِ بود؛ دلتنگ

 ... هایشگفتن بد دختر بابا،خان همیشگی و زیبا لبخندهای بابا،خان خالی سر وسط روی دزدکی هایـوسه بـ آن
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 اهل او گذاشت؛نمی تنهایش باباخان! نداشت امکان نه، بود؟ ندانسته را قدرش و بود داده دست از را چیزی هم باز
 .نداشت امکان نه،. نبود نامردی
 زیادی وقت و بود آمده کنکور هایجواب. بست نقش چشمانش مقابل باباخان با دردناکش یخاطره آخرین تصویر
 .بخواند را کتابش باباخان گذاشتنمی لجوجانه و بود باباخان اتاق در. بود نمانده نام ثبت برای

 زنینمی دارین االن دیگه، شهر برم من ذارینمی گفتین رشته انتخاب موقع خودتون شما! نامردیه این بابا خان -
 زیرش؟

 :گفت کالفه و کرد ریزی اخم پرویزخان
 . سوخت دلم کردیمی اصرار بس از ندادم، رضایت من هم موقع اون دونیمی خوب خودتم -
  نه؟ مگه دیگه، یکیه مرد حرف باشه، گفتین شما که اینه مهم. چی هر حاال -
  بذاری؟ تنها رو من و بری میاد دلت تو بابا گل -
 ... خواممی کنم، پیشرفت خواممی من بابا خان. میاد آره -

 :گفت و کرد قطع را حرفش پرویزخان
 . بری ذارمنمی! نه یسنا نه... نه -

 :برد باال را صدایش خشم با یسنا
 تونممی شدم؛ بزرگ کافی یاندازه به گین،می چی شما نیست هم مهم. برم خواممی من بابا؟خان چی یعنی -

 .بگیرم تصمیم خودم
 مقدمهبی شده، بیدار یسنا شد متوجه که پیمان. بود شده شب تقریبا و بودند اصفهان نزدیکی. گشود را چشمانش

 : کرد چندوقت این کردنتعریف به شروع
 تهران تو خوادمی خونه یه گفت و زد زنگ بهم یهو. تهران بیای شد راضی باباخان که شد چی نفهمیدم وقتهیچ -

 ...خیلی! یسنا کردی خودخواهی. ناراحته قدرچه پیرمرد نبود حالیت و بودی خوشحال تو. تو برای
 :داد ادامه و گرفت نفسی

 بهش و ساختممی دروغی یه سری هر. بگم که نداشتم حرفی منم. نداشت ازت خبری هیچ و شدی ناپدید یهو -
 لبخند همیشه ولی ؛«نگو دروغ پسر بسه» :گفتمی چشماش! شدنمی باورش که دونممی شد؛نمی باورش. گفتممی
 «.کافیه باشه خوش... خوبه که هللالحمد» :گفتمی و زدمی

 به و نداره تعریفی وضعیتش که بود گفته بهش دکتر. خوبه چی همه کردیممی فکر هاما یعنی بود؛ خوب چی همه
. گرفتمی رو تبهانه شهمه اواخر این. نگو چیزی هابچه به که داده قسمش گفتمی رجب مش. بود نگفته ما

 .بیارش برو پیمان گفتمی شهمه
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 رهان و بود سخت هاانسان برای عزیز دادنازدست. کرد کنترل را اشگریه صدای سختی به و کرد سکوت ناگاه
 داد تکان ترحم با را سرش. ریختمی اشک مظلومانه و صدابی که کرد نگاه کنارش دخترک به. کردمی درک تقریبا

 .داد فشار گاز پدال روی را پایش و
 شده عصبی نشستن فرمان پشت ساعتیازده از حسابی که رهان. رسیدند شیراز به که بود بامداد سه تقریبا ساعت

 :گفت او به رو پرجذبه و گرفت پیمان از را پرویزخان منزل دقیق آدرس حوصلهبی بود،
  نگفتی؟ چیزی من به راجع که بهشون -
 ...تو مگه گفتم؟می نباید چی برای -
  نه؟ یا گفتی -
 . نه -
 ! خوبه -

 ماه چند و بودند هم عاشق اگر. بگوید را طوالنی کاریپنهان این دلیل او بلکه شد؛ خیره یسنا به عصبی پیمان
. کردمی ازدواج به مجبور را رهان و گفتمی را حقیقت همه به یسنا که بود آن اشمنطقی و درست پس همخانه،

 و کرد مشت را دستانش عصبی سفید؟ ازدواج! دهد ترجیح واقعی ازدواج به را سفید ازدواج هم خودش اینکه مگر
 هایخیابان به نگران افکار، این از فارغ دخترک اما بود؛ جوابی منتظر طلبکارانه و فشرد هم روی را هایشدندان
 بود امیدوار دلش ته پیمان هایحرف تمام با هم باز. بود پا بر عظیمی غوغای دلش در و بود خیره شهرش آشنای

 یسنا او. باشد رهان چنگ از دخترک رهایی برای پیمان ینقشه هااین تمام و باشد منتظرش خانه در بابایشخان
 .است خیالخوش اندازه از بیش که مهربانی و ساده دخترک دیگر؛ بود

 لحن همان با و برگشت یسنا سمت به رهان. ایستاد باالیی پرویزخان بزرگ و ویالیی یخانه مقابل ماشین
 :گفت اشهمیشگی دستوری

 .ببینن تو با رو من نیست درست برین، هم با -
 با که پیمان به آینه درون از رهان. داد تکان چندباری تفهیم معنی به را سرش حواسبی نبود، دلش در دل که یسنا

 :گفت و انداخت کوتاهی نگاه کرد،می نگاهش نشسته خون به چشمانی
 ! باش مراقبش -

 :کرد تکرار را سوالش هم باز بود، شده عصبی حسابی دو آن حیاییبی از که پیمان
 کنی؟ معرفی رو خودت خواینمی نمیای؟ چرا تو -

 :گفت و رفت او به وحشتناکی یغرهچشم رهان
 .هست بهتون حواسم ورام، و دور همین من. بدم پس جواب کسی به نمیاد خوشم نکن، پیچمسوال قدراین -
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 :گفت تاکیدوار یسنا به رو
 . کنید جمع رو حواستون -

 به عصبانیت با هم پیمان. شد خارج ماشین از و گفت «ایباشه» هول بود، رسیده قراریبی حداکثر به دیگر که یسنا
 و تاریک مکان در و گرفت عقبدنده رهان نشد متوجه که داشت استرس قدرآن دخترک. شد سرازیر دنبالش
 :گفت بلند و زد در به ضربه چند خراب حال همان با. کرد پارک را ماشینش مناسبی

 .کن باز رو در بیا یسنا، منم رجب مش! رجب مش -
 دو آن به نگاهی آلودخواب چشمانی با و شد خارج در کنار اتاقک از نحیفی و الغر پیرمرد که کشید طول کمی

 :گفت اششیرازی زیبای یلهجه با و گشود رویشان به را در درنگبی و انداخت
. کنه ذوق اومدنتون از که نیست حاجی دیگه کردین؟ دیر قدراین چرا خانوم. اومدین خوش خانوم، یسنا سالم-

 ... حاجی. بود منتظرتون خیلی حاجی
 یدک را ارباب اسم مدت این تمام که کسی بود؛ قراربی اشزندگی تمام همراه و یار برای دلش. ترکید پیرمرد بغض

 . بود رفاقت رسمش اما کشید؛می
 پسرش تنها که زمانی حتی بود، ندیده را اشمردانه یگریه حال به تا. شد خیره پوشسیاه رجب مش به ناباور یسنا

 رو شبش نماز داره االن! منتظرته بابا خان تو برو ایستادی؟ چرا پس» :پیچید ذهنش در صدایی. مرد سرطان از
 «.بیداره خونه،می

 به کردند،می گریه صدابی که رجب مش و پیمان به توجهبی امید اندک همان با. شد زنده دلش در امید کورسوی
 اما بزرگ ایخانه. کرد باز را در درنگبی و گرفت نفسی رسید، خانه ایقهوه در به که هنگامی. دوید خانه سمت

 است؛ زنده است خانه این در که هاخاطره همین با گفتمی. بکوبند را خانه دادنمی اجازه پرویزخان. داشتند قدیمی
 به و خوردمی پله پایین به طرف یک از که بود راهرویی ورودی در روبروی. میردمی دهد دست از هم را این اگر

 قسمت. داشت راه بودند هااتاق که باال یطبقه به پله با هم دیگر طرف از و داشت راه بزرگی بسیار یآشپزخانه
 .شدمی وصل بزرگشان پذیرایی و هال به هم راهرو دیگر
 :برد باال را صدایش یسنا

 بابا؟ خان. خونه اومدم من بابا؟ خان -
 پرویز اتاق در به. زدمی صدا را بابایشخان اسم بلند همچنان و دوید بابا خان اتاق سمت به در روبروی هایپله از

 نبود، بابایش خان. بود خالی پرویزخان اتاق... اما گشود؛ را در خدا نام با. ایستاد ثانیه چند استرس با رسید، که خان
 خان گفتند؟می راست بقیه بود؟ شده کسبی دیگر! نبود کسش تنها! نبود اشزندگی دلیل تنها! نبود دیگر نه نبود؟

 :زد جیغ ترسیده. شد کوبیده سرش در پتک همچون حقیقت. بود مرده بابایش



 

 

72 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 ! بابا خان. ذارینمی تنها رو من تو میگن، دروغ دارن بگو و بیا! بیا خدا رو تو کجایی؟ باباخان -
 :گفت داد با همچنان و افتاد زمین روی هالبی
 !وای...بابا خان -

 رفت پرویزخان اتاق سمت به شتاب با و بخشید سرعت هایشگام به یسنا صدای شنیدن با بود، راهرو در که پیمان
 یشانه روی همدردی ینشانه به را دستش و رفت سمتش به ترحم با. کرد پیدا گشتن و زدنجیغ حال در را یسنا و

 :گفت ناله با بود، شده باخبر پیمان حضور از که دخترک. گذاشت نحیفش
 مرده؟ بابام خان پیمان. نیست بابام خان شدم؟ پناهبی پیمان کنیم؟ چیکار حاال پیمان -

 برای خوبی جواب دنبال کالفه گفت؟می چه بود گذاشته تنهایش هم اشزندگی کس تنها که دختری به پیمان
 :گسیخت هم از را افکارش یرشته مادرش صدای که گشتمی طالیی قناری این کردنآرام

 . مرده آره-
 :گفت اعتراض با و برگشت بود پریده خواب از یسنا صدای و سر با که مادرش سمت به عصبانیت با
  نیست؟ خوب حالش بینینمی مگه میگی؟ چی! مامان -

 :گفت یسنا به رو و کرد پسرش به سردی نگاه پریچهر
  داری؟ دعوا من با تو وقتاون کشتش اون چیه؟ -

 . نداشت یاد به او از محبتی اندک که ایخاله شد؛ خیره اشخاله به پردرد یسنا
 :گفت رحمانهبی همچنان پریچهر

 .مرد و کرد دق. مرد بابام یسنا! کشتی رو بابام -
 . زد زار و گفت را این

 :گفت مادرش به رو کنندهسرزنش پیمان
 . لطفا! مامان -

 نداشت، را کسهیچ دیگر. ببرد پناه شآ*غـ.*وش به تنهایی اوج در اکنون که نداشت هم مادری یسنا! مادر
 .... هم بابایش خان. بود رفته هم بابایش خان. بود شده نامرد هم بابایش خان! کسهیچ

 .زد زار دل ته از و ترکید پرصدا بغضش
 تخت این هم هنوز. فرستاد هایشریه به را بابایشخان بوی کرد؛ فرو پرویزخان نرم و سفید متکای در را سرش
 :نالید پربغض! یاس ناب بوی آن داد؛می را بویش

 خان کی؟ میشه؟ تنگ من برای دلش کی خواد،می رو من کی خب آره. رفتی هم تنها رفتی، که شنیدم بابا خان -
 که خدا عوضی، من... کافر من اصال ناشکریه؟ گفتم؟ کفر چرا، بگم اگه االن. خالی خالیِ شد؛ خالی پشتم بابا
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 یه وقتی میاد در لرزه به خدا عرش گفتیمی که تو. داره بیشتر رو یتیما بچه هوای خدا گفتیمی که تو. بود مهربون
 میگه پریچهر خاله بابا خان خدایی؟ عرش رسم اینه نبودم؟ یتیم من نبودم؟ آدم من شد؟ چی پس. بکشه آه یتیم
 !میگه راستم. کشتمت من میگه دادم، دِقِت من
 پرویزخان کمد سراغ به زار حال همان با. کرد جدا متکا از را سرش و آورد کم نفس که قدرآن زد؛ زار دل ته از

 بابا، خان یاتوشده و سفید هایپیراهن بود؛ جایش سر چیزهمه. انداخت وسایل تمام به نگاهی. گشود را درش. رفت
 جایشان سر همه و همه. مدارک کوچک گاوصندوق حتی تکش، و خاص هایکمربند آن با ایپارچه هایشلوار
 بابایشخان عاشق قدرچه بود گفته. کشید آ*غـ.*وش در و برداشت جالباسی از سفیدی لباس. بابا خان اال بودند،
 را تهران بود گفته. خواهدنمی را او با زندگی بود گفته که بارآخرین است؟ داشته دوستش قدرچه بود گفته است؟
 شبـ.*غل بود نداده اجازه باباخان حتی بارآخرین. بـ.*وسـ.*یدمی را او دیگر باریک حداقل کاش. دهدمی ترجیح

 .کند
. شد آقا حاج اتاق در شخصی حضور یمتوجه ناگهانی طور به فهیمه که بود هفت نزدیک ساعت. گذشت ساعتی دو

 آ*غـ.*وش در را آقا حاج لباس زاری حالت با دخترک. کرد پیدا را زمین روی رفته خواب به یسنای و شد اتاق وارد
 :گفت و داد تکان سری ترحم با. بود رفته خواب به و بود کشیده

 خانوم؟ جان، خانوم یسنا -
 . دیدمی کابوس بیشتر نه، که خواب رود؛ خواب به کند گریه زیاد وقتی داشت عادت بچگی از. خورد تکانی دخترک

 . میارن رو حاجی االن شین، بلند جان خانوم -
 . بود دلتنگش قدرچه. بیاوردند را بابایش خان بود قرار. دوخت فهیمه به را قرمزش چشمان یسنا

 را پوشمشکی و سوگوار افراد تکتک صورت. شد متوقف پله آخرین روی. رفت پایین و کرد سرش مشکی چادری
 و دوستان ها،عروس و هابرادر زن خواهرزاده، و هاخواهر بودند؛ آمده طایفه و ایل هایخانوم یهمه. گذراند نظر از

 جویا را حالشان تلفنی تماس یک با حتی بابایش خان بودنزنده موقع که آشنایی غریبگان. همسایگان و همکاران
 قدیمی رفیق نامش که دختری بود؛ هم نرگس حتی. بودند درآمده بابا خان تداراندوس شکل به اکنون شدند،نمی
 هیچ بود؛ تنها همیشه یسنا. دیدندمی هامراسم در فقط را همدیگر ولی بودند؛ دوست هم با مثال دبستان از. بود

 .بود تفاوتبی نرگس همین دوستش تنها شاید نداشت، دوستی
 بودند، سپرده گوش قرآن صوت به و بودند خیره زمین به ناراحتی با ایعده. شکستمی را سکوت قرآن صدای

 را پذیرایی وسایل و بودند خانه و حیاط مسیر در هم کوکب و فهمیه. خواندندمی قرآنی جزء خودشان دیگری یعده
 :گفت بلند پله،راه روی یسنا دیدن با مرضی دایی زن. کردندمی مهیا

 .شدی یتیم دوباره که برات بمیرم الهی -
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 از. رفت فرو تپلش آ*غـ.*وش در و کرد پرواز داییزن سوی به اشک از لبالب چشمانی با. شد تازه دخترک دل داغ
 همین به دخترک دل و کردمی محبت قالب در هاییترحم او به که بود مرضی داییزن تنها اشبچگی زمان

. چسبیدمی مادرانه آ*غـ.*وش این عجیب هایشتنهایی اوج در اکنون و بود خوش مرضی گاهبی و گاههایمحبت
. داشت دوستش اشنداشته یبچه همچون. ریخت اشک پایش به پا و چالند شآ*غـ.*وش در را یسنا مرضیه

 و قرآن صدای. بود آوریخفقان و سنگین فضای. ریختند اشک بیش و کم و شده متاثر صحنه این از هم حاضران
 که حالی در و آمد خانه به حیاط از عجله با فهیمه که بود نگذشته خیلی. بود ساخته غمگینی جو یسنا هقهق

 :گفت بغض با زد،می نفسنفس
 .آوردن رو حاجی -

 دیگر بابایشخان دانستمی اینکه با. پرید حیاط وسط پابرهنه و زد کنار را مرضی دایی زن دیوانگان همچون یسنا
 با شود، داخل حیاط در از لبانش گوشه زیبای لبخند همان با دستی به تسبیح پیرمرد بود منتظر هم باز اما نیست؛
 ...اما رود؛ بلندش موهای یصدقهقربان و کند شبـ.*غل لبخند
 پرویزخان هیبت هم شاید و داشت را هاانسان هیبت که جسمی شد؛ وارد مردان یشانه روی بر جانیبی جسم

 .را باالیی
 :زد جیغ گرفته صدایی با دخترک

 !شو بلند خدا رو تو خدا رو تو بابا خان. اومدم من ببین شو بلند خوابیدی؟ چرا شو بلند بابام خان! بابام خان -
 بر زور به را خودش لرزان تنی و سرخ چشمانی با. پاشید هانگاه بر ترحم رنگ و سوزاند دل دخترک یعاجزانه لحن

 را سرش و گذاشت پرویز روی شدهکشیده یترمه یپارچه روی را لرزانش دستان کشاند، آرمیده پرویز سر باالی
 :زد ضجه دل ته از و نهاد رویش

 .بری کنی ول رو من نبود قرار بابا خان -
 :زد جیغ و آورد باال را سرش

 .بشم یتیم دوباره نبود قرار بشه، جوریاین نبود قرار -
 :گفتمی وارالتماس گاهی هم هایشهقهق میان در. کردمی هقهق و زدمی جیغ

 !بابا خان! شو بلند خدا رو تو خدا رو تو بابام خان -
 و کوچک یجوجه همچون یسنا. نمود جدا پرویزخان روی از را او و رفت یسنا سمت به همسرش یاشاره با مرضیه
 :نالید و کرد پنهان مرضیه آ*غـ.*وش در را خودش ایترسیده

 !خدا رو تو. شه بلند بگو بهش تو داییزن -



 

 

75 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 نباید. چسباند خود به بیشتر را او و داد قورت سختی به را بغضش! معجزه؟ ؟ خواستمی چه مرضیه از دختر این
 . بودمی قوی باید بود، شده پناهبی دخترک این گاهتکیه او داد؛می نشان ضعف
 بغض با و گرفتند دوش روی را جانبی و خوابیده پرویز بابا،خان دوستان از یکی و رجب مش و مجید دایی و پیمان

 :گفت فریادزنان یسنا. شدند سرازیر دنبالشان به هم بقیه. کردند حرکت گویاناهلل اال الاله پرصالبت اما
 رو؟ من بابای خان برینمی کجا! نبرینش -
 را آخش و رفت اشبرهنه پاهای درون تیزی جسم اما بگیرد؛ پس را بابایش خان تا دوید دنبالشان به لرزان پاهای با

 که برود را راهش تفاوتبی خواست. بود رفته درونش چوب تکه یک که انداخت سفیدش پاهای به نگاهی. کرد بلند
 او دیگر که بود شده بدبخت قدرآن. غارتگر مرد همان بود،؛ رهان. آورد باال را سرش. دید مقابلش در را هایشکفش

. دوید کوچه سمت به او به دیگری نگاه بدون کرد؛ پایش و گرفت را هایشکفش حرفبی. بود کرده فراموش نیز را
 باورش نه، کند؟ باور را شدنشپناهبی روزه یک طورچه. دیگر کابوس یک هم باز است؛ خوابیده کردمی حس
 نماز برایش که خوابیده فرد این اصال. باشد بابایش خان برای هاگفتناالاهلل اله ال این نداشت امکان! اصال. شدنمی
 بود؟ نبود؛ بابایش خان خواندند،می میت

» :بود گفته که افتاد پریچهر خاله سمت به ذهنش. داد تکیه سوگوار نزدیکان حامل اتوبوس یشیشه به را سرش
 پیمان رفت، ماشین در سمت به او که همین یسنا، سوارشدن از قبل ولی ؛«بیان پیمان ماشین با عزا صاحبای

 هم بابایی خان دیگر حاال. زد شیشه به ایضربه سرش با و کشید آهی. شود سوار نگذاشت و کرد روشن را ماشین
 دلش عجیب اکنون. نبود هم بابایش خان گرم هایحمایت از خبری دیگر. کند او به را دیگران چغلی که نداشت
 برای مردی آ*غـ.*وش خواستن. کردمی قرص را زنان دل که هاحمایت آن از خواست؛می را مرد یک حمایت

 .بود دنیا حس ترینتلخ کسیبی حس که راستی به بود؟ خواهیزیاده کردنتکیه برای استواری یشانه یا کردنگریه
 یخانه باالی را خود اما شود؛ بیدار وحشتناک کابوس این از اشدوباره بازکردن با بلکه بست؛ درد با را چشمانش

 .مخوف و عمیق الگود یک کرد؛ پیدا بابایش خان جدید
 خواستندمی. کنند چال تنگ و تاریک گودال این در را بابایش خان خواستندمی. افتادند کار به مغزش هایسلول

 .کنند تنهایش خواستندمی. بگیرند او از هم را اشزندگی امید تنها
 :نالید بغض با ترسیده

 ...بابام خان -
 . کوبیدمی اشسینه در ایترسیده کودک همچون قلبش. کردنمی آرامش مرضی مهربان آ*غـ.*وش حتی دیگر
 موهای همان با عالم، یمادرشده پدربزرگ تنها بود؛ خودش. زدند کنار بابا خان یسفیدشده صورت از را کفن

. بودند سرش باالی زیادی جمعیت. افتاد زمین روی و کشید دل ته از آهی. لبانش روی زیبای لبخند و سفید سراسر
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 حال واقعا که بود شخص یک تنها جمعیت آن در. بود محله یک آقای و چشم نور باالیی، پرویز نبود؛ کسی کم
 بود؟ شده اشخانه طالیی قناری دلسوز کی از. داد تکانی را سرش دلسوزی با. کردمی حس را دخترک این خراب

 در شباهتی هیچ چرا پس ؟بود آمده آن از اشخانه عجیب دخترک که بود دنیایی این. انداخت جمعیت به نگاهی
 حتی بقیه. بود دخترک این بود غمگین و ناراحت واقعا انگار که شخصی تنها نبود؟ اشخانواده افراد و او احساس

. اندشده مالکش شبه یک که هنگفتی ثروت از شاید ؟چه از بودند؛ خوشحال وجودشان ته هم پرویز پسر و دختر
 هم در را هایشاخم دخترک جیغ صدای. بود شناخته او که بود ایزدهیخ سرد دنیای همان هم دخترک این دنیای

 :کرد
 دیر داره بابا خان شو، بلند بابا خان... بابا خان! خدا رو تو! نریزین خاک من بابای خان روی نریزین، خاک روش -

 . میشه
 آن از دخترک که محبتی و عشق از پر دنیای آن پس. نداشت هم دادنتسلی برای را کسی حتی دخترک این

 از هم این. بود خیره بابایشان خان شدنچال به ناراحتی با که پیمانی کرد؛ نگاه پیمان به بود؟ کجا کردمی صحبت
 کردنچال. برگرداند یسنا سمت به را سرش دوباره و زد او به پوزخندی! داشت بودنعاشق ادعای که مردی

 بزرگ مرد وجود از خالی زمین ساعتسه از کمتر شاید نکشید؛ طول زیاد دیگر هایانسان مثل هم باالیی پرویزخان
 رفته کجا بود زده هم بر خودش برای که شکوهی و جالل همه آن. بود شده باالیی پرویز همچون ثروتمندی و

 دیگر یمرده یک که بود این جز مگر بود؟ دیگران با بود خوابیده او که خاکی وجب یک میان فرقی چه اکنون بود؟
 . بود رحمیبی دنیای بود؟ شده اضافه دارالرحمه قبرستان مردهای به هم

 روی افتاده یسنای سمت به پیمان. شدند رستوران عازم ناهار صرف برای جمعیت که بود گذشته دوساعت تنها شاید
 :گفت و رفت خاک

 .بریم شو بلند -
 با داشت هاحرف بود؛ شده تنها بابایش خان با تازه رود؟ کجا. ماند وضعیت همان در چنانهم و نخورد تکانی یسنا

 .گذاشت تنهایشان عصبانیت با رهان سر یاشاره با و انداخت رهان به نگاهی کالفه پیمان. او
 در غرق هایشفانتزی دنیای که دختری سپرد؛ گوش روزها این یشدهیتیم دوباره دخترک دلخراش نجواهای به

 دختر ترینعجیب صدای به. باریدمی تنهایی و نفرت هایشرویا صورتی آسمان از و بود شده تاریکی و سیاهی
 کرده گیجش بدجور دیگران با دلش ته از و خالصانه احساسات که رنگییک و ساده دختر سپرد؛ گوش اشزندگی

 . بود
 اشتنهارفته بابایخان با لب زیر و بود انداخته صورتش روی را اشمشکی چادر و بود افتاده خاک روی دخترک

 :گفتمی پرسوزی صدای با و کردمی درددل مندانهگله
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 مثل دختری از هم تو! دونممی چون چرا؛ پرسمنمی گذاشتی؟ تنهام آخرم کردی؟ رو خودت کار آخرم بابام، خان -
 خواستم بار صد. نشد ولی خواستم؛می خدا، به خدا، به بابا خان ولی... برات بودم وفاییبی دختر. شدی خسته من
. ترسممی ازش بابا خان. ترسیدم هیوال اون جدی لحن و خونسرد چشمای از. ترسیدم ولی پیشتون؛ بیام و کنم فرار
 طوریچه کنممی فکر وقتی هنوزم! شد چی کردممی فکر چی تهران به رفتن از آره؟ حقمه؟ میگی داری االن

 تهران به رفتن کردم،می اشتباه من بود، تو با حق بابا خان! باوره غیرقابل و عجیب برام شدم، هیوال یه گرفتار
 رحمانهبی کمیه. کنم پیشرفت که برم خواستم و کردم رو کوچیکمون یخانواده وجود ناشکریِ من. بود حماقت
 ت؛پدرانه گرم محبت نچشیدن به محکوم ابد؟ تا ماهت لبخند ندیدن به شدم محکوم برام؟ مجازات جوراین نیست
 بابا خان هان؟ کنم؟ زندگی تو بعد طوریچه... شده تنگ برات دلم. تدلسوزانه نصیحتای نشنیدن دیگه حتی

 حاال بابا خان. کردی رفیقینا خودتم ولی هاست؛نارفیق رسم نامردی گفتیمی همیشه اینکه با. کردی نامردی
 طوری؟چه کنم؟ زندگی تو از بعد طوریچه کنم؟ چیکار دلتنگم؟ دلِ با کنم چیکار
. بود کرده اشعصبی و کالفه دخترک دلتنگی و تنهایی تلخ طعم رفت؛ فرو عمیقی فکر در دخترک به خیره رهان
 درک هم را هم به هاانسان این محبت حتی اصال راستش. بود نکرده تجربه را پدر برای دلتنگی احساس گاههیچ
 داشت؟ سودی چه شدن یکدیگر دلتنگ کردند؟می یکدیگر به محبت صرف را خود اندک و کوتاه عمر چرا. کردنمی

 نگاه کردند؟می تحمل پاداش کدام برای را تلخی و درد همه این چه؟ که آخرش شدند، هم دلتنگ که فرض بر
 : گفت دستوری و خشک لحنی با رفت سمتش به و گرفت دخترک از را اشخیره

 . بریم شو بلند -
 رفتار دیومنشانه باید بود، دیو وقتی. شدمی رحمبی باید بود؟ رحمانهبی دختری و پدر بکر خلوت این زدنبرهم

 این حق در لطف جز به نظرش در. نیستند متعادلش رفتارهای الیق عادی هایانسان شد ثابت او به هم باز. کردمی
 گاههیچ اگر نبود، اگر اینکه از غافل است؟ چیزی کم این بود، داده نجات را جانش بود؛ نکرده رو و چشمبی دخترک

 .ماندنمی دخترک دل روی باباخان با دیدار آخرین داغ شاید شد؛نمی دخترک زندگی وارد
 . شد جمع خودش در و ترسید کمی سرش باالی رهان دیدن با و آورد باال را سرش دخترک

 : کرد تکرار را حرفش هم باز رهان
  گفتم؟ چی نشنیدی -
 . بمونم بیشتر خواممی -

 :گفت اخم با رهان
 . دیگه بریمی سر رو محوصله داری! بریم شو بلند -

 :گفت بلند اشگرفته صدای با یسنا
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  داری؟برنمی سرم از دست چرا خوای؟می جونم از چی! کن ولم -
 حقش گرسنگی و ضعف این از مردن. داری کسیبی و بدبختی بر ترجیح خودت وقتی کنم،می هایتر اصال! باشه
 چیزی کسی به اینکه از قبل او. همیشه برای شاید کند، هایشر گرفت تصمیم و کرد یسنا به را پشتش. است

 ! بهتر چه و مردمی تنهایی از حتما بگوید،
 و کشید اشمشکی موهای الی دستی کالفه. زدمی زار دل ته از دخترک. کرد متوقفش دخترک هقهق صدای
 عصبانیت با. بود شده رحمدل اندازه از بیش جدیدا ولی کِی؛ از دانستنمی. برگشت یسنا سمت به دیگری فکر بدون
 :گفت و شد خیره اشیشمی چشمان در. کرد بلند خاک روی از را او و گرفت دست در را دخترک نحیف بازوی

 ! چشم بگی باید فقط تو میگم چیزی یه من وقتی -
 و کشیدمی را دخترک بازوی طورهمان لجبازشده رهان اما بود؛ رهاکردنش منتظر و کردمی نگاهش تنفر با دخترک

 زور با. بود زورگو مرد این اما کند؛ هایشر خواستمی او از فغان و داد با همچنان دخترک. برد ماشینش سمت به
 شده قناری این با جنگ میدان پیروز هم باز. زد خودش بر رضایت سر از لبخندی. کرد حرکت و کرد ماشینش سوار
 نفرت با یسنا. شد پیاده حرفبی و کرد متوقف فروشیساندویچ مقابل را ماشینش. داشت ذوق هابچه همچون و بود
 داد؛می لو را او هم فرض بر. داردبرنمی سرش از دست چرا هیوال این کردنمی درک اصال. بود خیره هایشکار به

 احساس تواندمی که کرده مالقات را ماورائی پسر او کردمی باور که شد؟می باورش را دخترک هایحرف کسی چه
. نداشت او اصرار این به نسبت خوبی حس کند؟ حرکت مکان قالب در محدودیت بدون و کند حس را هاانسان
 درگیر هم باز او و بودند کرده دفن پیش ساعت چهار سه همین را پدربزرگش. کوبید ماشین یشیشه بر را سرش

 خشونت با و گرفت یسنا سمت به را ساندویچ. شد سوار مرغی ساندویچ همراه رهان. بود اشزندگی بختک این
 :گفت

 !بخورش -
 :گفت و زد ساندویچ به چنگی یسنا

 .مربوطه خودم به غذا نخوردن و خوردن -
 :گفت بغض با ترسیده یسنا. کرد روشن را ماشینش و نزد حرفی رهان

 ؟تهران گردیمبرمی داریم -
 بسش احمق، کن هایشر» :گفت خود با و داد فشار بیشتر گاز روی را هایشپا و نکرد دخترک به ایتوجه رهان
 «.کردی او به که ایتوجه قدرهرچه است
 :کرد تکرار را سوالش دیگر بار یسنا

  رو؟ من بریمی کجا داری -
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 و کرد بلند را صدایش باراین یسنا. نگفت چیزی هم باز و انداخت یسنا ترس و التماس از پر چشمان به نگاهی رهان
 :زد فریاد تقریبا

 ! لعنتی بزن حرف د -
 مقوای بازکردن به شروع لرزانش دستان با یسنا. زد پوزخندی و انداخت یسنا به نگاهی و ساندویچ به نگاهی رهان

 ضعف احساس بود؛ شده خسته هایشمظلومیت و هاکنارآمدن از دلش انگار. خورد را آن اشک با و کرد ساندویچ دور
 و زد رضایت سر از لبخندی دیگر بار رهان. رهان سود به هیچ دو هم باز. کرد نابودترش مرد این مقابل کوچکی و

 : گفت دخترک به رو
 رسی؟می خوشبختیت به کنم ولت کنیمی فکر کنم؟ ولت خوایمی -

 : گفت جسارتش اندک همان با و کرد پاک را صورتش دستش با. ریختمی اشک صدابی همچنان دخترک
 .زندگیم تو هیوال یه نبود یعنی خوشبختی -

 با حق شاید. راند پرویز یخانه سمت به دیگری حرف هیچ بدون و کرد خالی گاز پدال روی را خشمش رهان
. بود داده نجات را او هم شاید بود، کرده نابودش و بود شده دخترک زندگی وارد که بود هیوال یک او بود؛ دخترک
 و خاله آن با نبود؛ سخت هم زیاد کند، کمکش تا افتدمی پایش به گریه با دیگر روز چند تا دخترک اینکه حدس
 دخترک این افتادن از ترشیرین پیروزی چه و. بود زبده رهان میدان این پیروز هم باز مطمئنا. خونش به تشنه دایی
 هیوال؟ یک پاهای بر دندهیک

. چرخیدمی رهان چشمان و خانه در بین نگاهش ناباور یسنا. رسیدند که نکشید طولی آورشسرسام سرعت آن با
 شد؟می مگر رهایی؟ شدمی مگر. است کار در جدیدی بازی هم باز کردمی حس
 :گفت و شکست را سکوت باالخره رهان

 . نشی پشیمون دوباره امیدوارم فقط. برو -
 اما شود؛ مانعش و بگیرد را دستش رهان بود منتظر لحظه هر اینکه با. آمد بیرون و کرد باز را ماشین در ناباور یسنا

 . بود رفته شدنشپیاده محض به و بود کرده اشبدرقه مطمئنش نگاه همان با فقط او
 از تربد یخانه آن از آزادی یعنی این نبود؟ اشزندگی در عجیب و زورگو پسر آن از خبری دیگر بود؟ کرده هایشر

 !آزادی بخورد؟ رقم برایش توانستمی این از بهتر چیزی چه داغانش احوال و اوضاع این در زندان؟
 :گفت بود، خیره رهان رفتن به که طورهمان 
 گردن رو خودم اشتباهات احمقانه من اینکه با. هست بهم حواسش و داره دوستم هنوزم خدا بابا، خان کن نگاه -

 .انداختم قدرش و قضا
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. حضورت بابت ممنون! ممنون خدایا. کرد نگاه شهرش یجمعه غروب یگرفته آسمان به و آورد باال را سرش
 را یتیم هایبچه هوای هم هنوز که خدایی وجود از دلش ته زد؛ شیرینی لبخند. نکردی ولم هم تو اینکه از ممنون
 داد قورت را بغضش. بود شده مزین سیاه هایپارچه به حال که دری رفت؛ خانه در سمت به. بود شده قرص داشت،

 قدرچه کرد؛ او به نگاهی رجب مش. بود همزمان اتاقکش از رجب مش شدنخارج با شدنشداخل. رفت داخل و
 همان !بود؟ خانه این پیش ماه چند پرنسس همان کسبی و تنها دخترک این. آمدمی نظر به خسته و الغر

 کوچولوی خانوم برای دلش ابروست؟ چشمت باالی بگوید او به نداشت جرأت کسی که باالیی پرویز نورچشمی
 خوبی سرنوشت. بود دیده را اشخوشبختی شدنچال پدربزرگش مزار باالی صبح که کوچولویی خانوم سوخت؛ خانه

 . آمدنمی بر دستش از کاری که بد چه و. نبود پرویزخان یتیم دخترک این انتظار در
  بهتری؟ دخترم: رجب مش
 :گفت جوابش در و زد پیرمرد این لطف و مهربانی به لبخندی یسنا

 . شکر رو خدا -
 :گفت دلسوزی با و انداخت پایش تا سر به دیگری نگاه رجب

 . نشی مریض نکرده خدای وقت یه باشه، خودت به حواست دخترجون -
 کمکش توانستمی کاش. داشت را تقدیر این که زیبا دخترک این حیف. بود دخترک شیرین لبخند جوابش هم باز

 !کاش. کند
 . فعال خونه، برم من توناجازه با: یسنا

 . باش خودت مراقب دخترم، برو -
 به ایتوجه هم دیگر هایانسان دیدمی که همین اصال. شدمی دلنشین دخترک این برای هم دیگران ترحم گاهی

 در اطرافیان اندک محبت آن اگر حتی باشد، قانع اشزندگی هایکم به داشت عادت بود؛ کافی برایش کنندمی او
 .بود ترحم قالب
 جای قدرچه. مهمان از پر ایخانه بود؛ پر بودند، کنارشان خاطرشان تسلی برای که هاییفامیل از همچنان شانخانه
 مایه جانش از اشخانه خداهای حبیب برای که مهربانش بابای خان بود؛ لیخا دوستشمهمان بابایخان
 ایگوشه و داد سالمی متینانه و رفت جلو. آورد جا به را نوازیمهمان در پرویز رسم تا رفت جلو بغض با. گذاشتمی

 دانستنمی حتی که ایکینه کردند؛می نگاهش کینه و بغض با دیگری یعده و ترحم با ایعده. نشست زمین روی
 .دارد دلیلی چه

 :پرسید مهربان و نرم و شد نزدیکش کردهپف چشمان با مرضیه
  خوردی؟ چیزی -
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 :گفت گوشش در تقریبا و کشید ترجلو را خودش مرضیه. داد تکان سری یسنا
 . زیاده حرف نشیا، ناراحت شنیدی چیزی کسی از اگه یسنا -

 اینکه از تربد دیگر! داشت؟ بیم قدراین حرف کدام شنیدن از مادرشده دایی زن این. کرد نگاه او به تعجب با یسنا
 مادرانه و نرم بود، دوال که طورهمان ماند؟مرضیهمی دیگری حرف مگر هم کرده دق او دست از بابا خان بود شنیده
 همچون مرضیه گاهبی و گاههایمحبت این. شد دور او از لبخند با و بـ.*وسـ.*ید را دخترک یبرجسته یگونه
 و سخت چه دیگر افراد از هامادرانه گدایی. کوفتمی سرش بر را مادر یک هایمحبت نچشیدن تلخ حقیقت پتکی

 .بود وحشتناک
 . یسناجون میگم تسلیت -
 را او ایزمینه هر در اشخاله که کسی پریچهر؛ خاله دوست ترینصمیمی دختر بود؛ ریحانه. برگشت صدا سمت به
 این با و نبود میلبی پیمان به نسبت هم ریحانه خود. داشت را شدنش پیمان عروس آرزوی و دادمی ترجیح یسنا بر

 . بود پیمان قلب در عشقش و یسنا حضور مشکل تنها نداشت، مشکلی وصلت
 . ممنون -

 :گفت کندمی پوست را آن که طورهمان و برداشت اشمیوه ظرف از پرتقالی ریحانه
  نه؟ کردی،می فکر که همونیه خوبه؟ تهران دانشگاه -

 دادنازدست دیگر که داشت مشکالت قدرآن. بود دانشجو نیم و ترم یک فقط او دانشگاه؟ کدام دانشگاه؟
 رقیب این جلوی وگرنه بود، گرفته یاد مدت این در را گفتندروغ بود خوب چه. آمدنمی چشمش به دانشگاهش

 . آمدمی نظر به بدبخت حسابی
 . خوبه آره -

 :گفت کنایه با و خاراند را گردش صورت پرتقالی دست همان با ریحانه
 قربانی که چیزایی همه این بود حیف آخه! باشه راضی کنه خدا گفتممی خودم پیش شهمه. خداروشکر -

 . کردی رفتنتتهران
 . شد خیره قالی قرمز گل به اشکی چشمان با و کشید خفیفی آه یسنا

 شکر رو خدا باز تنهام، جااون که دارم رو این استرس شهمه. تهران بیایم قراره ازدواج از بعد هم پیمان آقا و من -
 . هستی تو
 شد،نمی دیده چشمانش در شوخی از اثری شد؛ خیره چشمانش به و برگرداند ریحانه سمت به را سرش سرعت با

 کرده انتخاب زندگی برای را شخصی تهران در خودش وقتی. نبود هم بعید. کند ازدواج خواستمی پیمان واقعا پس
 . کردمی را کار همین هم پیمان بود،



 

 

82 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 :گفت سرد
 . میگم تبریک -
 ... کردن فوت خان پرویز که خواستگاری بیان امروز بود قرار. نیست معلوم چیزی که هنوز البته! ممنون -

 داشت که مجید به توجهبی و بود خیره نامعلومی ینقطه به که پیمانی چرخید؛ پیمان سمت به ناخواسته سرش
 . بود افکارش در غرق گفت،می چیزهایی

 . کنه خوشبختت تونهمی خوبیه، خیلی پسر پیمان -
 برخورد راحت گونهاین نداشت توقع شد؛ خیره یسنا به تعجب با و برداشت پرتقالش گرفتنپوست از دست ریحانه

 نبود؟ پیمان عشق او مگر. کند
 . قلبشه تو ایدیگه کس که کنم ازدواج کسی با خوامنمی من راستش جون یسنا -

 در پیمان امکانات و شرایط به عشق که زمانی تا. بود راضی ازدواج این برای پیش وقت خیلی از او. بود گفته دروغ
 کند خوشبختش تواندمی پیمان بود مطمئن وقتی چرا. نبود مهم برایش پیمان قلب در یسنا حضور بود، قلبش

 مهربان و قیافهخوش مرد یک و زندگی عالی شرایط جز چیزی خوشبختی برای زن یک او نظر از داد؟نمی رضایت
 زندگی کالبد به و کندمی محکم را زناشویی زندگی یک هایپایه که است عشق اینکه از غافل. خواستنمی

 . تاباندمی خوشبختی پرتوی زناشویی
 دارم، دوستش داداشم مثل رو پیمان من. بودیم هم بازیِهم بچگی تو فقط ما. نیست پیمان و من بین چیزی -

 . دونهنمی خواهر یه جز به رو من اونم
 طورچه. است خانه این دختر مجنونِ و عاشق احمقش پسر که بود شنیده پریچهر زبان از هابار گفت؟می دروغ
 داشت؟ امکان برادری و خواهر عشق
 چیزی چه و نبود، ممکن برایش دیگر بغض از حجم این تحمل. رفت دستشویی سمت به و خواست عذری یسنا

 صورت به آینه در. شوند جاری هایشاشک داد اجازه و رفت دستشویی داخل ببیند؟ را شکستنش رقیب اینکه از تربد
 نه باشی؛ نداشته چیزهیچ تو خوادمی خدا نره یادت. شد تموم هم پیمان» :گفت خود با و کرد نگاهی اشپریدهرنگ

 «.عشق حتی نه بابا، نه مامان،
 این خواستمی شاید. خواستمی خودش برای فقط را زیبا و یتیم دختر این خدا شاید. بود گونهاین هم واقعا شاید

 .شد خارج دستشویی از زار حالت با و پاشید سفیدش صورت بر آب مشتی. کند بازیعشق او با فقط دخترک
 درون او دادنازدست غم در عزیزش یدخترخاله اینکه از غافل بود؛ ایستاده منتظر سرویس مقابل در پیمان

 طعم به نگاه در اختیاربی یسنا. گرفتند قرار یکدیگر یسینه به سینه یسنا، خروج با. کندمی گریه خون سرویس
 درازی سالیان که نگاهی بود؛ گرم و شیرین نگاه این عاشق هم هنوز نبود، خودش دست. شد غرق پیمان عسل
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 را او یداشته تمام باید داشت چیزهمه که ایریحانه بود؟ ریحانه سهم قراربی و ناب نگاه این او از بعد. بود آرامشش
 عاشقانه نگاه این محتاج که بود او. نداشت او پیمان به نیازی ریحانه تکمیل زندگی نبود؛ عادالنه این! نه گرفت؟می
 هایگام با و گرفت نبود پیمانش دیگر که پیمانی از را تابشبی نگاه رسوایی، از قبل. کرد تار را دیدش اشک. بود

 :کرد متوقفش پیمان بکر و مردانه صدای که بود نرفته بیشتر قدمی چند هنوز. شد دور او از سست
  خوبه؟ حالت -

 برای هامحبت این پس این از اینکه فکر نبود؟ محبت ترینتلخ نبود، مردش دیگر که مردی نگرانی و محبت
 :گفت خشک و کرد صاف را صدایش سختی به. بود تلخ است، دیگری شخص

 .خوبم -
 :پرسید عجله با نشناسوقت پیمان که کرد رفتن عزم و گفت

 .ندیدمش کو؟ جدیدت عشق پس -
 در خودش که حالی در بود؛ سوختهدل یارش وفاییبی از که قربانی. بود شده بدِ آدم داستان قربانی اینکه! بود سخت

 محکوم او. نداشت خودش گناهیبی از دفاع برای حرفی که بود این ها،این از ترسخت و بود عالم وفایبی او نظر
 . نداشت فرارکردن برای راهی و بود شده وفاییبی به
 . اومدمی وگرنه نشده، وقتش هنوز -
 وقت؟اون وقتشه کی -

 چرکی جوش شاید نکند، فرار دخترک اکنون اگر فهمیدنمی چرا! داشت دخترک این نابودی دیدن برای اصراری چه
 کند؟ باز سر مدت این هایکاریپنهان

 .وقتهیچ شاید دونم،نمی -
 . گذاشت تنها هایشتردید عظیم حجم با را پیمان و فرارکرد پیمان از سرعت با و گفت را این
 چیز یک ؟...مگر بیاید؟ اشخواستگاری به خواستنمی مگر است؟ عاشقش که بود نگفته مگر چه؟ یعنی وقت؟هیچ
 بدموقع را یسنا پشت نکند ؟بود کنارش در زور به و خواستنمی را او یسنا نکند. دانستنمی او که بود وسط این

 خردشدن قیمت به هاصحبت این اگر حتی کرد،می صحبت او با باید رفت؛ یسنا دنبال به شتاب با بود؟ کرده خالی
 . بود غرورش

. شد خیره قالی قرمز گل همان به حرفبی و نشست ریحانه کنار و برگشت جمع میان به خرابش حال همان با یسنا
 همچنان تنش و کردمی درد شدت به سرش. نزد دیگری حرف بود، شده باخبر خرابش حال از انگار که هم ریحانه

 . لرزیدمی
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 به و زد بدجنسی لبخند دید، را بینشان طوالنی سکوت این وقتی داشت؛ نظر زیر را ریحانه و یسنا دور از که پریچهر
 اشمیوه ظرف با همچنان هم ریحانه و بود خیره فرش از نامعلومی ینقطه به قرمز چشمان با یسنا. رفت سمتشان

 :گفت و کرد صاف را صدایش. بود سرگرم
. بگیر دوشی یه کن، عوض رو لباسات حداقل شو بلند نشستی؟ خانوم عروس کنار اومدی جوریهمین یسنا؟ -

 .جان ریحانه جلوی زشته... شو بلند! نیاوردی در رو لباسا و رخت این دوروزه ای؟شلخته تو قدراین چرا دختر
 که هاییخانومانه از هم باز دخترک. بود چزاندنش در او موفقیت ینشانه دخترک لرزان دستان و اشکی چشمان

 این مقابل در را غرورش اینکه با. داشت نگاه را بزرگترش یخاله احترام و کرد خرج بود داده آموزش او به پرویز
 :گفت و برخاست جا از اما بود؛ شکسته رقیبش اصطالح به دختر

 . کردم فراموش رو خودم که بود خراب روحیم شرایط قدراین! شرمنده -
 ریحانه به نگاهی بدون یسنا. کرد نگاهش بغض با و شد گرد چشمانش دخترک متانت و صبر همه این از پریچهر

 آخه؟ کنیمی جوریاین چرا! مامان» :گفتمی که وقتی نشنید را پیمان بلند صدای و رفت. رفت اتاقش سمت به
 «خوای؟می جونش از چی دیگه ست،نابودشده اون خرابه؟ حالش قدرچه دونینمی خودت

 گوشش در عید شب آن در پریچهر خاله صدای هنوز. بود دور سالیان در فکرش اما بود؛ ایستاده دوش زیر جسمش
 آن از پریچهر خاله صدای اما نداشت؛ یاد به هاچهره از درستی تصویر. داشت سالپنج از بیشتر کردنمی فکر. بود

 «.بهزیستی ببرینش بشناسه رو هاما اینکه از قبل بابا» :شدمی تکرار گوشش در مدام االن تا سال
 کدامین به! بود شدنشگذاشته راه سر خواهان سالگیپنج در که داشت دوستش قدرآن نه؟ داشت، مهربانی یخاله

 اسمشان دانستمی فقط که مادری و پدر بود؛ مجهولش مادر و پدر به مربوط شاید. دانستنمی هم دخترک جرم؟
 ... نه ایخاطره نه عکسی، نه. بوده محمد و پریناز
 نداشت حق کسهیچ خانه در. بود کرده قدغن را مادرش و پدر یدرباره کردنصحبت بابا خان که آمدمی یادش
 از نداشت؛ هاآن از تصویری هیچ. بابا خان پسر تک مجید، چه بود کوکب شخص آن چه بکشد؛ پیش را هاآن بحث

 با همراه مدرسه به رفتن آرزوی همیشه. دانستنمی دید،می کودکی در که ایدخترانه رویاهای جز چیزی پدرش
 از بعد و کشید سوزناکی آه. دهد هایشهمکالسی به را اشقوی بازوهای پز که داشت را قدرتمندی و قوی پدر

 . زد بیرون حمام از لباس پوشیدن
 احساس دیگر بود، متنفر او از پریچهر خاله نبود مهم برایش. شد خیره اتاقش سفید سقف به و شد ولو تختش روی

 چه و اندبوده که مادرش و پدر اینکه دانستن. فهمیدمی را زندگیشان راز باید اما نداشت؛ اهمیتی برایش دیگران
 نبود؟ بود، حقش اشدایی و خاله تنفر علت یا کردندمی
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. است در پشت پیمانش که داشت حتم. شد نواخته اتاقش در به آرام یضربه یک بعد و سرهم پشت ضربه دو
 دخترک که هنگامی نانوشته قرارداد یک طبق بچگی از دانست؟می را درزدن روش این پیمان جز کسی آخرچه
. پرسیدمی را حالش در به زدنضربه گونهاین با و رفتمی دنبالش به پیمان برد،می پناه اتاقش به افسرده و ناراحت

 قرار این طبق هم یسنا. نگرانتم یعنی هم آخر یضربه و خوبه؟ حالت من، یسنای یعنی هم سر پشت یضربه دو
 .زدمی در به خوبم آره معنی به آرامی یضربه باید

 آرام یضربه آن شنیدن برای که پیمان. گشود را در هوابی و برخاست جا از خوش روزهای آن برای دلتنگی با
 :گفت شدههول و افتاد اتاق داخل به بود، چسبانده در به را گوشش

 .. اِ -
  پسرخاله؟ خوایمی چیزی -

 خواستمی چه نبود یادش دیگر. کردمی هجی ذهنش در را پسرخاله یکلمه داشت گویی کرد؛ سکوت پیمان
 نام به آشنایی یغریبه به تبدیل زود چه. است شده دور موطالیی دخترک این از قدرچه که آمد یادش فقط بگوید،

 :گفت دوباره تاببی یسنا. بود شده پسرخاله
 پسرخاله؟ -

 :گفت را دلش حرف مقدمهبی پیمان
 !پیمانتم... من. نمیشم تپسرخاله منم کنی، صداش خاله نذاشت وقتهیچ مامانم -

 ادامه پیمان. بود پیمان اسم آخر مالکیت میم آن عاشق هم هنوز چرا؛ دروغ. شد خیره پیمان به باز دهانی با یسنا
 : داد
 . کن نگاهم! پیشهعاشق پیمان همون همونم، من -

 . بود اشخیره شوکه همچنان دخترک که بود مقدمهبی قدرآن هایشحرف
  بود؟ پسرِ اون از کمتر چیم من مگه کردی؟ نابودم چرا یسنا؟ چرا -

 دیر کمی ولی رسید؛ پرسید،می را اشوفاییبی دلیل پیمانش که روزی باالخره پس. کرد تار را دیدگانش اشک
 دلیل چه است، تهران در پسری یهمخانه ماهی چند که ستکاریخـ.*یانـ.ت دختر او چشم در که اکنون نبود؟
 همیشه پیمان *غـ.*وشآ به دیگر بار و شود چیزهمه بیخیال گفتمی دلش دارد؟ وجود برایش ایکنندهقانع

 و کنند فرار دنیا آخر به دیوصفت هیوالی آن دست از خوشبختی سیمرغ بر سوار یکدیگر با تا ببرد پناه قهرمانش
 عشق نابودی که منطقش و عقل از امان... عقلش ولی کنند؛ آغاز را ایعاشقانه و خوش سراسر زندگیِ جاآن

 . دانستمی عاقالنه کار را پیمانش
 :گفت بغض با دیگر بار پیمان
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 .نبود این قرارمون -
 نابود هم را عشقش نباید بود، شده نابود خودش. نبیند را اشکش قطرات پیمان تا انداخت پایین را سرش یسنا
 بود، شکستن از او دل نجات از ترمهم پیمان جان نجات. بود فهمیده خوب را این او و بود هیوال مرد آن. کردمی

 با و کشید عمیق نفس چند مجهول، هیوالی آن از پیمانش نجات برای مصمم. نکشید طول بیشتر ثانیه چند نبود؟
 :گفت ایگرفته صدای

 . شده عوض چیزهمه دیگه االن دیره، دیگه حرفا این -
. بود سخت برایش شده عوض قدرآن پوشسیاه دخترک این اینکه باور. بود خیره سفیدش صورت به حرفبی پیمان

 در خوشتیپی و جذاب پسر یهمخانه است چندماهی که است کاریخـ.*یانـ.ت دخترک او بود کرده فراموش هم باز
 . است تهران

 . نیست هم ایگله دیگه پس باشه، جوری این کردی انتخاب خودت. شده عوض چیزهمه دیگه االن توئه، با حق -
 :فشرد را قلبش دخترک لزران صدای. نمود رفتن عزم و کرد دخترک به را پشتش

 ... خیلی کردم بد خیلی پیمان، ببخش رو من -
 با یسنا. شد خارج دخترک اتاق از اشک از لبالب چشمانی با. بود کرده بد عاشقش دل با دخترک این. کرد بغض
 :گفت نبود، اتاق در دیگر که پیمانش به رو گریه همراه شکسته قلبی با. خورد سر زمین روی خراب حال

 گردمبرمی زود خیلی من! نکن ازدواج ریحانه با خدا رو تو خب؟ بمون منتظرم تو... فقط میشه، درست چیزهمه -
 .کنه جدا هم از رو ما تونهنمی کسیهیچ دیگه روزاون. پیشت

 و بود کرده گریه آنکه با. بود حرام اشیشمی چشمان بر خواب انگار امشب. بود شده دو کرد؛ نگاه ساعت به تاببی
 خیال و فکر همه این با توانستمی طورچه آخر. بردنمی خوابش اما بود؛ خواب باید اکنون قاعدتا عادتش طبق

 برای اکنون که مجهولی اتفاقات از بود؛ تاببی گذراندمی را قبرش اول شب که بابایی خان برای دلش بخوابد؟
 چه است؟ حالی چه در اکنون بابایش خان اینکه فکر. آمدبرنمی برایش دستش از کاری و افتادمی بابایشخان
 که تنهایی و غربت آن از ترسید؛می مرگ از شدت به. دادمی عذابش دارد، تنهایی احساس یا است ترسیده کند؟می

 دختر شدت به اما بود؛ شده بزرگ غربت و تنهایی در کودکی از عمال اینکه با. بود گرفتارش بابایش خان اکنون
 . بود ترسناک برایش تاریکی، آن در تنها، و تک خودش است، خودش فقط شب یک در اینکه فکر. بود ایوابسته

 خبربی آن از و داشت صفایی عجب شبنیمه کبود سقف زیر نمازخواندن. رفت بابایش خان سبز یسجاده سراغ به
 زیر تا رساندمی اتاقش بالکن به وقت اول نماز برای را خودش دنیا جای هر از بابایش خان که اینکه دلیل پس. بود

 و مهربان پیرمرد دلتنگ هم سبزرنگ جانماز این حتی انگار امشب. بود این کند نیاز و راز محبوبش با آسمان سقف
 .بود خانه این خوشروی
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 باراولین برای امشب موطالیی دخترک این ببیند تا بود کجا مهربانش بابای خان. بست قامت بغض با و شد بلند
 را دخترکش پیشانی عشق با آخر در و شود نمازخواندش یخیره عشق با هم باز تا بود کجا خواند؟می شب نماز

 .وسدـ.*بب
 را خودش جای که اشهمخانه لجباز پسرک سوخت، برایش هم آسمان سیاه دل که خواندمی نماز سوز با چنانآن

 را حرکاتش و بود کرده تمرکز او روی اشبسته چشمان با و بود نشسته پژویش درون روزگارش ماورائی مرد. داشت
 مگه براش؟ سخته قدراین چرا خدایا» :شد خیره آسمان به و شد خارج رنگشسیاه ماشین از کالفه. داشت نظر زیر
 «دختر؟ اون احساسات یا من منطق اشتباهه؟ کار کجای نیست؟ زندگیشون طبیعت از جزئی این

 را واقعی بازیعشق راه که کسیبی دخترک برای چه داستان، مغرور پسر برای چه بود؛ ایعاشقانه شب چه امشب
 مهربانش آ*غـ.*وش و داشت را اشدلشکسته هایآدم هوای عجیب که مهربانی خالق با بازیعشق. بود کرده پیدا

 . ببرد پناه او بزرگی و رحمت آ*غـ.*وش به روزگار رسم نامردی از اشطالیی قناری تا بود گشوده را
 ته از... خودش اما بود؛ هنوز بابایش خان بوی. کشید عمیقی نفس و چسباند باباخان مهر به را اشپیشانی دخترک

 :زد هق دل
 .کنممی خواهش باش، داشته رو هواش خدایا نه؟ باهاشی تو نیست؟ تنها که بابام خان خدایا -

*** 
 که ایمالفه به تعجب با. بود باز جلویش بزرگی مفاتیح و بود بالکن در هنوز. پرید خواب از وحشناکی درد سر با

 فهیمه احتماال انداخت؛ باال ایشانه. باشد انداخته خود روی ایمالفه نداشت یاد به. کرد نگاه بود شده کشیده رویش
 .ندارد که را دیگری کس انداخته، رویش

. نداشت صبرکردن طاقت دیگر. بود صبح شش ساعت. شد خارج بالکن از و داد تکان را اشکوفته بدن سختی به
 و شد آشپزخانه داخل. بود نشده بیدار کسی هنوز. شد خارج باباخان اتاق از و انداخت سرش روی را اشمشکی چادر
 با رجب مش باالخره تا زد اتاق آهنی در به چندباری. رفت رجب مش سراغ به و گذاشت دهانش در نان ایتکه

 !بود شده بانمک زیادی راهراه یپیژامه آن در اشقیافه. گشود را در آلودخواب ایقیافه
 شده؟ چیزی دخترم -

 :گفت خجالت شدت از گرفتهرنگ هاییگونه با. انداخت پایین را سرش کشیدهخجالت یسنا
 . باشین خواب کردمنمی فکر کردم، بیدارتون ببخشید -

 :گفت و زد مهربانی لبخند رجب مش
  بنده؟ با دارین امری چه! جان خانوم سرتون فدای -

 :گفت رنگسرخ هاییگونه و پایین سری با همچنان یسنا
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 ؟بابام خان پیش ببرین رو من میشه -
 و سرخ همه این پس خانه؟ پرنسس بود؟ که دیگر دختر این کشید؟می خجالت قدرآن و بگوید خواستمی را این

  بود؟ چه دیگر دستورش برای شدن سفید
 . بریم میشم آماده االن! حتما خانوم، چشم -

 مهربان پیرمرد این شکر را خدا. کرد نگاه رجب مش سفید زیادی صورت به و آورد باال را سرش خوشحالی با یسنا
 کسیهیچ دیگر رفت،می پیشش از هم داشتنیدوست و مهربان رجب اگر. بود نکرده بیدارش کاش. داشت هنوز را
 که بود عرضهبی قدرآن. فرستاد لعنت داشت دیگران به که ایاحمقانه وابستگی به دلش در. نداشت دنیا این در را

 تنهایی به خودش داشت دوست همیشه. انداختمی زحمت به را نوابی پیرمرد این باید بابایشخان پیش رفتن برای
 هم داشت تهران رفتن به اصرار که دالیلی از یکی اصال... وابستگی این اما بکشد؛ دوش به را مشکالتش بار

 !بود کرده انتخاب را خوبی راه هم قدرچه. بود شرش از شدنراحت
 آرامگاه سمت به و شدند بابایش خان سیاه پرادوی سوار هم با. نکشید طول بیشتر ایدقیقه چند پیرمرد شدنآماده
 .کردند حرکت باالیی پرویز

 در بابایش خان کردمی حس انداخت؛ بود بلعیده خود در را بابایش خان که رحمیبی و سرد خاک روی را خودش
 یصدقهقربان پرمحبت همیشه مثل که داشت حتم. اوست گرنظاره اشهمیشگی مهربان لبخند همان با آسمان
 بوی آن انگار اصال. رودمی قنج دلش ماهش همچون دختر دیدن از و رودمی اشداشتنیدوست کوچولوی خانوم
 دیدار حسرت در سوختن به که بابایی خان بود؛ جااین نارفیقش بابای خان مطمئنا. بود پیچیده فضا در باباخان یاس

 پایین را سرش دخترک، خراب حال دیدن با رجب. داد بیرون آهی همچون را نفسش سوز با. بود کرده محکومش
 . باشد راحت او تا شد دور او از و انداخت

 :گفت نگران لحنی با آرام یسنا
 نترسیدی؟ که دیشب خوبه؟ حالت بابام خان -

 :داد ادامه و داد تکانی را سرش
 بترسی؟ چی از داره رو هوات مهربونت خدای وقتی تا نترسیدی، که معلومه -
 کردمی حس چرا اصال ترسید؟می تنهایی از چرا پس نداشت؟ را مهربان خدای هم او مگر رفت؛ فرو فکر به

  نبود؟ خدایش مگر تنهاست؟
 که بود ضعیفی موجود یک همچون رسمش ولی خدا اسمش خدایش که وقتی تا. گرفت دست در را صورتش کالفه
! کجا عالم خدای و بود کجا بود شناخته او که خدایی. نبود خوبی یبنده نه، آمد؛نمی بر هم پریچهر پس از حتی
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 اشبنده دادنعذاب از و بگیرد گردن بر را اتفاقات تمام مشکالت هنگام باید که نامی بود؛ نام یک فقط او خدای
 .باشد خوشحال
 :بود گرفته آ*غـ.*وش در را مزار گفت شدمی تقریبا گذاشت؛ خاک روی را صورتش

 ...یا نه؟ مگه دوری، این از تابیبی هم تو شده؟ تنگ برام دلت که تو... اما نیستم؛ خوبی آدم دونممی -
 ... بابایشخان هایشوفاییبی خاطر به نکند نداشت؟ دوستش دیگر بابایش خان نکند

 هابار اشزندگی طول در است ممکن آدمی هر که هاییهمان از ساده؛ اشتباه یک بود، کرده اشتباه. زد زار دل ته از
 ! بود شده نابود سادگی همین به. بود کرده تباه را اشزندگی اشتباه همان اما دهد؛ انجام

 رو هیچکی تو جز به من! خدا رو تو پیشم؟ بیای نمیشه برگردی؟ نمیشه. کردم غلط خدا به. کردم غلط... بابا خان -
 !میرممی خدا به... میرممی تو بدون من بیا خدا، رو تو بابام خان. ندارم

 ... خــدایـا»
 ... امبـریده دیگـر
 « ؟«گلـو» یک به «بغــض» چنــد
 :نالید پردرد و کرد مشت را دستش. برداشت را خاک مقداری و زد خاک به چنگی

 و کینه شهمه دنیا این بود؟ کجا مهربونی و خوبی از پر دنیای. کردیممی فکر ما که نبود اونی دنیا بابا خان -
 نه،! نداره وجود رفاقت و دوستی و عشق گفتمی راست هیوال اون کنم فکر بابا خان. تنهایی و جدایی از پر نفرته،
 !نداره وجود رفاقت نه،. برهنمی خودش با رو من و خدا پیش میره تنهایی هم دنیا رفیق ترینرفیق وقتی نداره
. میگم راست... بمیرم خوادمی دلم. غریب دنیای این از رفتن و مردن به راضیم خدا به. ببر هم رو من بابام خان
 .تو پیش اومدن و مردن تا ترسممی بیشتر عجیب دنیای این توی موندن از. ترسمنمی مرگ از دیگه
 نه،. دیدممی رو ماهت صورت دیگر بار یه فقط بار یه کاش فقط کاش. زیاد خیلی تنگه، خیلی برات دلم بابام خان
 .شنیدممی رو هاتنفس صدای دیگه بار یه فقط نه. شنیدممی رو بمت صدای فقط اصال

 حسرت ندیدم حاال تا رو خودم بابای حتی که منی نیست عادالنه که خدا به نیست، عادالنه. بود کافی برام خدا به
 کنه تحمل تونهمی قدرچه مگه داره؟ رو درد تحمل قدرچه من کوچیک دل مگه آخه. بمونه دلم روی هم تو دیدن

 نابود که اینیمه و نصفه عشق حسرت پدر، یک گرم نگاه حسرت مادرانه، نوازشای حسرت خودش؟ تو رو حسرتاش
 نیست اونی که دنیایی از. امخسته... امخسته من بابام خان. کشمنمی دیگه خدا به کشم،نمی دیگه نه... حسرتِ شد،
 ... که خدایی. امخسته گفتی،می تو که

 نارفیق قدراون تو مثل که خدایی. دارم هنوز که کسیه تنها که مهربونی خدای بشم؟ خسته خدام از تونممی مگه
 ...اینکه با. نارفیقم من اینکه با احمقم، من اینکه با. کنه ولم که نیست
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 معذب باز را دخترک نداشت دوست. برگردند که خواست یسنا از شرمندگی با رجب مش که بود یازده نزدیک ساعت
 از اکراه با یسنا. نداشت پدری و دختر خلوت این زدنبرهم جز ایچاره و بود مانده عقب هایشکار از حسابی اما کند؛
 . شد همراه رجب مش با و کند دل بابایشخان
 :گفت ندامت با هم باز و برد داخل را ماشین رجب رسیدند، خانه به وقتی

 ... نداشتم کار اگه تم،شرمنده واقعا دخترم -
 :زد لب آرام و پرید حرفش وسط یسنا

 . شدم سبک خیلی ممنون واقعا ممنون، -
 این. کرد دریافت را یسنا سرد و جانبی لبخند جواب، در و زد خانه مهربان عروسک این بر مهربانی لبخند پیرمرد
 شد؛نمی سابق دختر آن دیگر بودند کرده چال دارالرحمه در را روحش و قلب از تکه یک که شکسته و روحبی دختر

 .بود مرده دیگر شاد و خوشرو دختر آن
. نداشت اشتها اصال بود، نخورده زیادی چیز اینکه با. بخورد آب مقداری تا رفت آشپزخانه سمت به. شد داخل یسنا

 عمر یک برای اشجمله هر که زدمی هاییحرف اشپری خاله. ایستاد حرکت از پریچهر صدای شنیدن با در دم
 :بود کافی کردنگریه و سوختن

 بابام روح جابودنشاین. شدهخراب تهران همون به بره کنه جمع رو بندیلش و بار ترزود بگو دخترِ این به کوکب -
 من بابای مال جااون. شد تموم بهش دادنصدقه دیگه باشه، هم دیگه یخونه یه دنبال بگو بهش. میده عذاب رو

 . نداره خونه اون از سهمی اون ماست؛ مال االنم بوده،
 ...ترسناکش سرنوشت از عزیزش، یخاله یکینه و تنفر از اش،تنهایی و کسیبی از لرزید؛
 پناهگاه برد؛ پناه بابایشخان اتاق به زار حال با. رسید هم استخوان به دیگر حمایتیبی دردناک سوز! شد تمام! لرزید
. سرپناه بدون پناهگاه برد،می پناه آن به عزیزش یخاله هایزبان زخم از کسیبی اوج در کودکی از که امنی

. لرزیدمی تنش تمام. بود گذاشته تنهایش جدید و سیاه دنیای این رد که قدرآن بود؛ شده رفیقنا بود، رفته سرپناهش
 همه که اکنون. پدر جنس از ستون یک بود؛ کردنتکیه برای ستونی دنبال به بدجور وابسته دخترک این
 کسی دیگر شدن؟ریخته دور یعنی پدریبی بود؛ شده پدر بدون رفت؟می کجا شوند، خالص شرش از خواستندمی
 بود؟ رفته تنها و بود کرده نارفیقی چون بود؟ رفته پناهش چون بود؟ شده پدربی چون خواست؟مین را او

 :گفت مادرش به رو و برداشت را ظرف درون یخردشده کاهوی از ایتکه فهیمه
  ایه؟عجله چه حاال میره، شده؟ چی مگه نگرانی؟ قدراین چرا حاال مامان -

 :گفت استرس از پر لحنی با کوکب
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 تا شناسی؛نمی رو خانواده این تو. میشه بد میگه بهش چیزی یه پریچهرخانوم دیگه روز دو! بهتره بره االن -
 . کنندنمی ول نکند نابودش

 .نگذشته پرویزخان فوت از هم هفته یه هنوز بگم؟ چی بهش برم من آخه -
 :گفت و داد تکان را سرش ناراحت کوکب

 . میگم خودش برای خدا به... بره که بگو بهش چیزی یه برو خودت! دونمنمی خدا به فهیم، دونمنمی -
  آخه؟ میاد بدشون خواهرشون دختر از قدراین چرا چشونه؟ برادر و خواهر این چی یعنی -

 کالفه نیست، پاسخگو مادرش دید که فهمیه. رفت فرو فکر به و شد خیره نامعلومی ینقطه به. نداد جوابی کوکب
 :گفت و برداشت را غذا ظرف و داد بیرون را نفسش

 .بره که کنه قبول نکنم فکر ولی کنم؛می رو تالشم من -
 عذاب را خودش خواستمی کی تا دختر این. رفت کرد،می گریه بلندبلند پرویزخان اتاق در باز که یسنایی سراغ به

 او به نگاهی بود؟ تازه داغش هم هنوز پرویزخان کردنخاک از پس چرا پس است؛ سرد خاک گفتندنمی مگر دهد؟
 .انداخت کرد،می ناله مظلومانه و بود گرفته آ*غـ.*وش در را هایشپا و بود کرده کز ایگوشه که
 . نخوردین چیزی حسابی درست دیروز از. آوردم غذا براتون خانوم یسنا -

 دلش در فهمیه. کرد او به گنگی نگاه اشکردهپف و قرمز چشمان با و برداشت زانویش روی از را سرش یسنا
 نگاهی دوباره. گذاشت تخت کنار کوچک میز روی را غذا سینی حرفبی. رفت معصوم دخترک این یصدقهقربان

 و گرفت دندان به را لبش عصبی برود؟ پدرش یخانه از که بگوید او به طورچه آخر. انداخت خانه یتیم دخترک به
 :کشید پوفی

 بگم؟ طورچه... راستش...! جان خانوم -
 آمدنمی دلش هم خدمتکار دختر این حتی. چیست دردش دانستمی. بود خیره فهمیه صورت به تفاوتبی یسنا

 .نیست خواهانش جااین کسی بگوید
 :گفت و زد دریا به را دلش و شد خیره یسنا یشمی چشمان به کالفگی با فهمیه

 . خوابگاه کارای دنبال تهران، برگردین شما که اینه صالح خانوم -
 :گفت سوز با خوابگاه؟ کدام کجا؟ رفت؟می باید. بست پردرد را چشمانش شود، شوکه اینکه بدون یسنا

  نه؟ بدبختم، خیلی من فهمیه -
 . نکنه خدا! حرفیه چه این خانوم -
 .هستم -

 :گفت تاکیدوار یسنا. کشید آ*غـ.*وش در را یسنا و رفت جلو ترحم با فهمیه
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 جوریاین من با چرا فهیمه، چرا ؟...چرا آخه! خوادنمی رو من هم مخاله که قدراون بدبختم؛ خیلی... خیلی -
  نداره؟ دوستم چرا کنه؟می

 .کردمی نوازش را یسنا نرم موهای و ریختمی اشک حرفبی فهمیه
  دور؟ بندازنم راحت قدراین توننمی مگه. جاستاین من یخونه برم؟ کجا آخه -
 پرویز که موندن جااین با. برسید درستون به حدیث و حرف از دور تهران برین خودتونه نفع به خدا به جون خانوم -

 . کشینمی عذاب جااین خودتون فقط نمیشه، زنده خان
 .بکنن خوانمی کاری هر بذار کنم،نمی فرار من نمیرم، من...! نه -
 . نباشین دردسر دنبال روخدا تو! خدا رو تو خانوم نه -

. نیست خوابگاهی و دانشگاه از خبری دیگر که دانستمی چه او! برو و نباش دردسر دنبال بگوید داشت حق فهیمه
 هایشر که دیروز از. شاید هم آن بود؛ هاانسان هیبت به احساسبی هیوالی بود، منتظرش هنوز شاید که چهآن

 بزرگ دنیای این در انگار. نبود منتظرش دیگر هم هیوال همان حتی شاید اصال نبود؛ او از خبری دیگر که بود کرده
 پدری؟بی جرم؟ کدام به! جاهیچ نداشت، جایی هیچ دیگر

 خاله با بیشتر باریک که قدرآن شود؛ خارج باباخان اتاق از کمتر کردمی سعی یسنا چندروز این در. گذشت چندروزی
 با انگار که بود رفته او به ایغرهچشم چنانآن پریچهر. بود کافی برایش هم باریک همان. بود نشده روبرو پریچهر

 بود؛ شده ارواح شبیه اشقیافه. نداشت قاتل یک با فرقی شاید پریچهر برای واقعا که هرچند! روبروست پدرش قاتل
 . فرورفته و قرمز چشمان و سفید و پریدهرنگ صورت
 پیمانش. شد ترقراربی و ترآشفته پیمان دیدن با. گشود را در حوصلهبی. شد نواخته اتاق یبسته در به آرامی یضربه

 درد همه این از قلبش. بود شکستهدل و خسته نهایتبی اشعسلی چشمان. ترنابود هم باز بود، شده ترالغر هم باز
 .گرفت
 :گفت پرتمنا نبود، احساس و شور از پر صدای آن دیگر که صدایی با پیمان

 .دارم حرف باهات همیشگی؟ جای همون بیای کنم خواهش ازت میشه -
 ..جاهمین خب -

 :وگفت پرید حرفش وسط
 . میدم قول باره،آخرین-

 :گفت و داد تکان را سرش کالفه
 . باشه -



 

 

93 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 دلش طورچه ولی شد؛می داغان جاآن به رفتن با دانستمی بگوید؛ توانستنمی دروغ که خودش به. بست را در
 تا رفتمی شانهمیشگی پاتوق به. بود دنیا این از اشداشته تمام شاید که عشقی بگوید؟ نه عشقش به آمدمی

 .نکند داغان را یارش ولی شود؛ داغان
 پدربزرگ؛ حیاط درون درخت کنار. بود متفاوت زوج این پاتوق ولی دارند؛ پاتوق دنیا هایزوج یهمه! پاتوق
 اکنون و کردند عشق اعتراف هم به باراولین برای که جاییهمان کردند،می بازی هم با بچگی در که جاییهمان
 .رسد پایان به عشقی داستان این بود قرار که جاییهمان شاید

 او به و برخاست جا از یسنا آمدن با. بود زده تکیه هایشانخاطره درخت به و بود نشسته زمین روی منتظر پیمان
 . شد خیره
 : گفت خسته و نیاورد تاب پیمان سرزنشگر هاینگاه زیر یسنا که گذشت سکوت همین در ایدقیقه چند

 داشتی؟ کاری خب، -
 :گفت حالت همان در و نگرفت یسنا چشمان از را اشخیره نگاه پیمان

 و کرد ـیانـت خــ بهم که کسی اولین م،عالقه مورد دختر اولین بچگیام، دوست اولین بودی؛ اولین برام همیشه -
 .متنفره ازم که کسی اولین هم حاال

 جلوی صدبار از بیشتر شاید اینکه با بود، سخت برایش هاحرف این بازگوکردن هم هنوز انگار کرد؛ کوتاهی مکث
 . بود کرده تمرین خودش با آینه

 :داد ادامه
 اما ؟...چرا... چرا نامرد بگم بزنم داد سرت خواستممی کنم، گله ازت مثال خواستممی. بگم که داشتم حرفا خیلی -

 ... بگم خواممی بازم کنم، تبـ.*غل خواممی بازم... االن
 دختر این عشق در را عمرش تمام. بود سخت. نبود خوب اصال حالش. کشید اشخرمایی موهای در دستی کالفه

 عاشقی عشقش با. بود کرده زندگی عشقش با. بود شده بزرگ عشقش با. بود شناخته را دنیا عشقش با. بود گذرانده
 هایشر طورچه. بود یسنا اشوآینده هدف تمام نداشت؛ چیزی یسنا به عشق جز اشزندگی در اصال. بود کرده
 به که کردمی باور طورچه گفته؟می دروغ او به همیشه که شده دختری عاشق کردمی باور طورچه کرد؟می

 ... طورچه بوده؟ دیو اشزندگی یفرشته کردمی باور طورچه بوده؟ بسته دل دخترک هایدروغ
 حتی من کنی؟ ول راحت رو من تونستی طوریچه! کن خالص عشق این قید از رو من... یسنا کن خالصم -

 !دارم دوستت... هنوزم... هنوزم... من...من. نکنم فکر بهت ایثانیه تونمنمی
 چند در و آمد جلو هم را فاصله قدم چند همان قراربی. نبود خودش حال در اصال پیشهعاشق پسرک این

 بـ بود؟ چه هدفش. رقصیدمی دخترک لب و چشمان بین عاشقش و تاببی نگاه. رسید دخترک صورت متریسانتی
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 عمر یک بود؟ مهم هدف مگر اصال. دانستنمی هم خودش عاشقانه؟ یـوسه بـ یک یا خداحافظی تلخ یـوسه
 شده حل پیمانش عسلی نگاه در بدبودن یا خوب بین مبهم و گیج یسنا شد؟ چه آخرش و بود هدفش دخترک این
 عشقش با که نیست همین خوشبختی مگر. رساندمی اوج به را او دارد دوستش هم هنوز پیمان اینکه باور. بود

 بود؟ شده عالم خوشبخت ربع یک عرض در باشد؟
 یه باباجان ولی دارین؛ دوست رو همدیگه تو و پیمان دونممی دخترم جان یسنا» :پیچید سرش در باباخان صدای

 «!بابا بشه دلخور ازت خدا کنی کاری یه مبادا. گذاشته هم عاشقا برای حتی خدا که هست مرزایی و حد
 ـوسه بـ این حسرت در دو هر ابد تا شاید اینکه با حتی بود، عشق سراسر حسشان اگر حتی! نبود درستی کار

 . نیست درستی کار نه،. بسوزند
 که ایجعبه به چشمش. انداخت پایین را سرش کالفه و زد تلخی لبخند پیمان. رفت عقب قدمی لرزانش پاهای با

 زمین روی از را ایجعبه و زد خودش به پوزخندی. افتاد بیندازد دخترک جلوی هایشهوار و داد از بعد بود قرار
 :گفت یسنا به رو تلخ و برداشت

 . برام شی تموم باید دیگه... ببر بگیر رو خاطراتمون تمام بگیر بیا -
 گرفت پیمان از را جعبه زحمت به لرزانش دستان با. لرزیدمی تنش تمام. ترخراب یسنا حال و بود خراب دو هر حال

 غرورش یخردشده هایتکه به. خورد سر زمین روی پیمان. رفت خانه به سرعت به بترکد، بغضش اینکه از قبل و
 قدراین وقتی... حقته» :گفت خود با پردرد! اشنابودی برای دخترک آخر یضربه هم این. شد خیره خاک روی

 هنوز وقتی هحقت! احمق حقته. بشکونه رو غرورت حقته گفت،می مامانت که همونیه یسنا نفهمیدی هنوز که احمقی
 .متنفره ازت که هستی کاریخـ.*یانـ.ت دختر عاشق هم

 آدم کردمی فکر. بود موطالیی دختر این تاببی هم باز پسرش. بود گرفته نظر زیر را دو آن پنجره پشت از پریچهر
 ... اما شده؛
 چه هر بود بس. کردمی قیچی خانه از را دختر این دُم جاهمین باید. کشید را پرده عصبی! بـ.*وسـ.*ید را او حتی
 حالش. شد داخل سرعت با یسنا که نکشید طول بیشتر ایدقیقه چند. بود مکیده را پسرش جان و خون زالو مثل

 بر سیلی مقدمهبی و گرفت را جلویش پر توپی با پریچهر. کند آرامش توانستمی بابا خان اتاق تنها بود، داغان
 تا شد خیره عصبی پریچهر به شوکه. افتاد زمین بر دستش در یجعبه که شد شوکه قدرآن دخترک. زد صورتش

 در و شد خیره دخترک اشکی چشمان به گستاخی با پریچهر. بگوید را اشناعادالنه کار این دلیل و کند باز لب شاید
 :گفت صورتش

 !تشدهخراب همون گمشو کاریت؟کثافت دنبال جااین اومدی -
 . بود رحمیبی اوج دیگر این کرد؛ بغض او؟ کاری؟کثافت
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 کردم؟ چیکار مگه من... من... خاله -
 طالیی موهای بر چنگی نفرت با که گرفت گر چنانآن باشند؛ ریخته آتشش روی هیزم انگار سوال این با پریچهر
 :کشید رحمانهبی را ابریشمش همچون موهای و زد دخترک

 رو فیلما این شناسم،می رو تو جنس من. بشه خام نماییاتمظلوم با که نیست بابات خان دیگه احمق؛ کن بس -
 . نیار در من برای

 :زد داد و کرد پرت عقب به را سرش
 ! بیرون؟ ما یخونه از گمشو بگم زبونی چه به -

 زده زل پریچهر رحمبی و سرخ صورت به ترسیده. شود تربد و کند اعتراض ترسیدمی حتی کرد، نگاهش درد با یسنا
. داد هولش در سمت به و آمد جلو خشونت با و شد ترعصبی پریچهر. نداشت هم را کار این حق انگار اما بود؛
 التماسش یسنا. چسبدمی هاآن به کنه همچون عمر آخر تا نشود، رها دختر این شر از االن همین اگر دانستمی
 . همیشه برای دختر این شر از رهاشدن ؛داشت هدف یک تنها پریچهر اما کند؛ هایشر تا کردمی
 :گفت در پشت از بست رویش را در و فرستاد بیرون را او و کرد باز را خانه در
 . فروختی بهش رو مونهمه که ایشدهخراب همون گمشو. عوضی آشغال برو جااین از -

 خودش تقصیر. کند کمکش دوباره تا کند التماس قدرآن باید. ندارد جایی او! نه برود؟ کجا االن شکست؛ بغضش
 یا پریچهر خاله مقصر. داشت دوستش هم پریچهر خاله حتما بود، ترداشتنیدوست و تربرو دل تو کمی اگر است؛

 من خاله» :گفتمی وارالتماس و زدمی در. است انگیزنفرت و بد قدرآن که است خودش مقصر نیستند، سرنوشت
 «.ببخشید خدا رو تو... خدا رو تو... کردم غلط
 هم بابا خان االن شاید آمد،نمی دنیا به وقتهیچ اگر نبود، اگر. بود غلطش متولدشدنش اصال... شاید بود؟ کرده غلط

 ... او. بود شکسته را پیمانش دل او بود، داده دق را بابا خان او. بود زنده خوشحالی در
 دختر به. کردمی اذیتش همسایگان نگاه سنگینی. بود گرفته درد زدمی در به که محکمی هایضربه از دستش

. بود انداخته اشزندگی هاینامردترین پای به را خودش حامی یک یافتن برای که بود شده تبدیل خاری و غروربی
 .زد گریه زیر بلندبلند و کوبید در به پردرد را سرش! حقیر قدرچه
 .برگردی بهتره -

 جای تهران گفتمی که پیمانی همان. نرود تهران به کردمی اصرار روز یک که پیمانی همان بود؛ پیمانش
 .تنهاست دختر یک برای خطرناکی

 .کشیممی زجر مونهمه تو حضور با نیست؛ تو جای دیگه جااین مامانمه، با حق -
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. رفت ضعف پناهبی قناری این معصومیت از دلش ایلحظه پیمان. شد خیره پیمان به ناراحتش و اشکی چشمان با
 دخترک آورد، باال را سرش وقتی اما نبیند؛ است آرزویش هم هنوز که را دختری نابودی تا انداخت پایین را سرش
... کسبی تنها، رفت؛ زیبایش عشق رفت،. بود رفتنش از حاکی حیاط در شدنبسته صدای و نبود جلویش دیگر
 !رفت

 و بود آمده شال و مانتو همین با. باشد داشته خودش برای هدفی اینکه بدون زد؛می قدم خیابان در گریه با دخترک
 اشزندگی دیو پسرک چنگال از وقتی بود قرار مثال! شد چه و کردمی فکرهایی چه. رفتمی داشت هم هاهمین با

 دو فقط هابدبختی اوج در اشخوشبختی. شود خوشبخت اشنیمه و نصفه یخانواده کنار شهرش در شود، خالص
 هم هنوز که را ایخانواده تا ماندمی ماند؟می کجا خواستنمی را او هم پیمانش حتی وقتی. کشید طول روز

 هاآن جز را کسی. بود دنیا یخاله ترینرحمبی که را پری خاله حتی داشت؛ دوستشان دهد؟ عذاب داشت، دوستشان
 . نداشت داشتندوست برای

. برس اتخوشبختی به من بدون و برو بود گفته که پسری بود؛ رهان. کرد جلب را اشتوجه ماشینی بوق صدای
 .بود دردش تنها زمان یک که پسری
 دخترک روح و رنگبی صورت بهتر تا کرد جاجابه کمی را اشآفتابی عینک و داد پایین را ماشینش یشیشه رهان

 آنچه از ترزود حتی بود، پیروزی موعود روز امروز کند؛ کنترل را لبخندش توانستنمی نبود، خودش دست. ببیند را
 . کردمی را فکرش که
 ...! خب -

 :گفت رهان که برود و بکشد را راهش او به توجهبی خواست انداخت، پایین را سرش دخترک
 . خونه بریم بیا میدم، دیگه فرصت یه بهت شدی کسبی قدراین که حاال. باشه -
 ... اینکه از بهتر بمیرم. نیست الزم-

 :گفت و پرید حرفش وسط
 ! رفتما برم کنیا،می خریت داری -
 .حماقته تو مثل هیوالیی از کمک... ندارم نیازی بهت من -

 :گفت و زد کجی لبخند رهان
 . خداحافظ باشه، -
 و پول بدون. نه یا کرده درستی کار دانستنمی. شد خیره ماشینش رفتن به امیدنا یسنا. رفت و گرفت را گازش و

 جز سرنوشتش بود، شده رها بزرگی شهر در که بود کسبی و تنها دختر یک او کند؟ توانستمی کاری چه اعتبار
 کجا به کارش. بود گونهاین که مدت این در داشت؟ داشت؛ امنیت او کنار حداقل. بود کرده اشتباه بود؟ چه تباهی
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 او با کاش گشت،برمی... کاش بود؟ شده درمانش حاال بود، دردش ترینبزرگ روزی که هیوالیی بود؟ رسیده
 .بود خوابیکارتن از بهتر حداقل رفت؛می

 حرفبی. کردمی اشنظاره تحقیرکننده لبخند همان با رهان و بود مقابلش درست رهان ماشین. آورد باال را سرش
 . شد خیره رهان صورت به
 .کردم درک رو کردنتغلط حس که کن شکر رو خدا برو. شو سوار -

 را تربد که نبود هم بعید. بود کرده انتخاب را بد تربد و بد بین. شد ماشینش سوار اکراه با و گرفت دندان به را لبش
 . باشد خبربی خودش و باشد کرده انتخاب
 :شکست را سکوت رهان که گذشت سکوت در ایدقیقه چند. کرد حرکت آوریسرسام سرعت با ماشین

 . کنیم شروع اول از داریم نیاز هم به هردو که حاال بیا -
 :پرسید ترسیده

 چیه؟ منظورت -
 خواممی... خواممی. کنم حس گفتیمی که رو مجهولی حس اون خواممی. بشناسم رو دنیات خواممی! کن کمکم -

... اتخاله کشتن انتقام،. بخوای که چی هر کنممی کمکت منم عوضش. بده یادم! کن کمکم. کنم لمس رو عشق
 .چی هر
 بود؛ متنفر او از که هیوالیی هم آن دهد؟ یاد را عشق احساسبی هیوالی یک به شدمی مگر. رفت فرو فکر به

 برای ابزاری همین شاید... شاید. شدمی هم شاید. بود اشزندگی هایبدبیاری تمام مقصر شاید که هیوالیی
 بود کشیده جدایی در خودش که را دردی و شود عاشقش هیوال که کند کاری توانستمی. شدمی او از گرفتنانتقام

 چه. گرفتمی را انتقامش هم فهمیدمی را گذشته هم کند؛ پیدا را اشگذشته بخواهد او از توانستمی. بچشاند او به
 این؟ از بهتر چیزی

 میدم نشون بهت منم کین؛ مادرم و پدر بفهمم کن کمک. کنم پیدا رو مخانواده کن کمکم. خوامنمی انتقام من -
 . جوریهچه من دنیای

  کردی؟ گمشون مگه کنی؟ پیدا رو مادرت و پدر -
 به رو مشناسنامه بدبختی هزار با بابام خان. چیه اسمشون دونمنمی حتی ندیدمشون، حاال تا واقع در نه؛ که گم -

 .گرفته دوستاش از یکی اسم
 .برات کنممی پیداشون نیست، مشکلی باشه -

 :گفت و کرد مکثی دخترک
 . خواممی آزادی من داره، شرط یه -



 

 

98 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 :زد داد عصبی رهان
 . لطفمه و مهربونی اوج برمتمی خودم با دارم که همین چی؟ دیگه -

 :گفت زیرکی با یسنا
 ... منتفیه پس کنینمی قبول اگه -

 .دیدندمی رو کمی بود کافی شدند؛می پررو زود خیلی معمولی هایآدم. شد کالفه
 ... هم تو عوضش. داری حق بار یه روزی اونم خودم، با فقط ولی باشه؛ -

 :گفت و زد تلخی لبخند
 .هیوال بگی بهم نداری حق دیگه -

 .داشت درد بگوید، چیزی کسی به آمدنمی دلش به که مهربانی دخترک زبان از واژه این شنیدن داشت؛ درد
 :گفت و کرد او به تفاوتیبی نگاه یسنا

 .قبول باشه -
 چیزهمه انتقام زود خیلی. کردمی عادت کردنبازی نقش به باید. بود عشقش پس این از. هیوال گفتنمی او به دیگر

 !چیزهمه گرفت؛می او از را
 .شد خیره جاده به و زد خبیثی لبخند
 رخش به را بودنشعجیب هم باز دخترک این. کرد نگاه دخترک صورت به ثانیه چند. کرد عوض را دنده رهان

. بگیرد انتقام او کمک به توانستمی. بیاورد مرامشبی یخانواده سر بالیی بخواهد او از توانستمی بود؛ کشیده
 بودند، انداخته بیرون را او که دایی و خاله از. بود زده جا زود خیلی اما بود؛ عشق مدعی که بزدلی پیمان از انتقام
 ترجیح او اما بود؛ کرده رهان یخانه نوع از زندانی گرفتار را او اشاحمقانه هایپزدادن با که حدیثی از انتقام حتی
 اکنون وقتی کردهمی چه و است کسی چه پدرش داشت فرقی چه چرا؟. بداند مجهولش یخانواده مورد در بود داده

 گرفتنانتقام از ترمهم بود، نکرده خرجش ایمادرانه که مادری بود، ندیده چیزی کردنشپدری از که پدری. نیست
 هاآن زجردادن نوبت نبود؟ بسش بود کشیده روز چند این در زجری. است احمق دختر این نداشت شک دیگر بود؟

  بود؟ نرسیده
 حس دخترک اما باشد؛ داشته را هاسوال این ابد تا بود حاضر. چرا بپرسد تا نکرد باز لب از لب اما بود؛ سوال از پر

 یک که کردمی مراقبت غرورش از طوری بود؛ مغرور حد از زیاد ماورائی مرد. دارد اهمیتی برایش هایشکار نکند
 .کردمی مراقبت نوزادش از مادر

 اعتماد او به وجود تمام با که نفری آخرین... اعتماد! اعتماد و ترسیدن میان چیزی داشت؛ عجیبی حس دخترک
 .هایشلباس دورریختن از ترراحت خیلی ریخت، دور را او راحت خیلی که پیمانی بود؛ پیمان داشت،
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 و اشگریه با همراه هایالتماس همسایگان، یتحقیرکننده هاینگاه. بود زجرآور برایش پیش ساعت چند یادآوری
 برای شد؛می تنگ دلش آمد؟می کنار تلخ خداحافظی این با طورچه درک؛ به خارشدنش. پیمان رحمیبی آخر در

 مش هایپدری برای فهیمه، خواهری و رفاقت برای مرضیه، هایمادرانه برای پری، خاله گاهبی و گاههایزبان زخم
 .بود شده تمام گران زیادی بودنشنحس. تفاوتشبی مجید دایی برای حتی رجب،
 پیشهعاشق مثال پیمان هایحمایت از را او اشزندگی به ورود با که نحسی پسر نابودکردن امید اما بود؛ شده نابود

 !کردمی نابودش. گرفتمی جان خودش و کردمی نابودش. دادمی ایتازه جان او به بود، کرده محروم
 اصراری چه فهمید؛نمی را خانواده این منطق. کند باز را در رجب تا بود منتظر در دم هایسیاهی به خیره مرضیه

 .کند باز را در رجب مش بلکه تا باشند فریاد و داد به مجبور در بازشدن برای و باشد نداشته زنگ خانه که بود
 پیش. رفت داخل او خراب حال به توجهبی مرضیه. داد سالمی لب زیر و کرد باز را در بغض و قرمز چشمان با رجب
 داغدار و داغان گونهاین داشت حق بود؛ آقاحاج صمیمی دوست او. است ناراحت پرویزخان برای حتما گفت خود
 یسنای هم همه از بیشتر بودند؛ او داغدار همگی. بودند محروم داشتنش از دیگر که بود گلی پرویزخان. باشد

. بزند سر گلش دختر به کردنمی وقت و بود مجید همسرش، درگیر بود؛ نزده سر او به که بود روزی سه دو. زیبایش
 .کردمی زندگی دشمن قلمروی در دخترکش باشد؛ نگران داشت حق. بود دلتنگش و نگران حسابی

 یجعبه و بود کرده کز ایگوشه پیمان. کند صحبتی ترسید که بود گرفته و سنگین قدرآن خانه جو. شد خانه وارد
 هم کوکب و فهمیه. بود بسته را چشمانش و نشسته مبل روی سر بر دستمال پریچهر. داشت دست در را ایقهوه

 .بود شده یسنا اتاق دیگر که اتاقی رفت؛ پرویز اتاق سمت به و داد سالمی لب زیر. کردندمی گریه آرام آشپزخانه در
 :گفت بلند. نبود اشداشتنیدوست موطالیی دخترک از خبری. کرد داخل به گذرایی نگاه. کرد باز را اتاق در
 دایی؟ زن کجایی بانو؟ یسنا -
 اما زد؛ را دستشویی در چندباری. بود سرویس داخل حتما. نبود هم جاآن دخترک. شد اتاق بالکن وارد و کرد تند پا

. رفت پایین تعجب با. نکرد پیدایش هم خودش اتاق در حتی. نبود هم جاآن دخترک. گشود را در. نشنید صدایی
 بود؟ داده رخ بدی اتفاق نکند. دانستمی بعید تنها؟ آقا؟حاج مزار سر بود؟ رفته کجا یسنا یعنی

 . نبود اتاقش تو! کجاست؟ یسنا -
  بود؟ آمده کی. شد خیره مرضیه به و گرفت جعبه از را نگاهش پیمان

  کجاست؟ یسنا پرسیدم -
 زده مفت حرف بود، کرده غلط... خودش برود، که بود گفته خودش. بود رفته یسنایش. دانستنمی بود؟ کجا یسنا؟

 :داد ربطیبی جواب داغان و خراب! بودنش نه کشید،می عذاب یسنایش نبود در او. بود
 .بود خودش ماشین مطمئنم بود، شده یارو اون ماشین سوار! نبود... اما موقع؛ همون دنبالش رفتم -
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 ... یسنا میگی؟ چی پیمان؟ -
 :گفت تفاوتبی و کرد باز را چشمانش پریچهر

 .بیرون انداختمش -
 :زد فریاد خواهرشوهرش سر تقریبا عصبانیت با و شد گشاد مرضیه چشمان

 ! کردی؟ چیکار -
 :گفت و زد پوزخندی پریچهر

 .بود همین منتظر خودش انگار ولی بیرون؛ کردم پرتش-
  حقی؟ چه به حقی؟ چه به تو... تو -

 :گفت مالیم و بست را چشمانش تفاوتبی پریچهر
 . جریانه در مجید نکن، بزرگش قدراین الکی جان مرضیه -
 کاره؟ و کسبی مگه بیرون؟ کردی پرت بلیت و پول بدون و معصوم دختر اون کردی؟ کار چی حالیته پریچهر -

 نترسیدی؟ چشماش معصومیت از! آخه اومد دلت طورچه
 :نشست سیخ جایش در و گرفت تدافعی حالت عصبی پریچهر

 بزرگ شهر یه توی تنها که دختری. شده پسرِ یه ماشین سوار دیدتش پیمان مرضیه؟ میگی چی! معصوم؟ دختر -
 هاشما نیست، ما جنس دخترِ این گفتممی اولش همون از من معصومه؟ کنیمی فکر واقعا داشته مجردی خونه
 .میگه چی پیمان ببین بیا. نه گفتینمی

 : گفت و کرد بود کرده باز را دهانش حواسبی که لقدهن پیمان به توبیخگری نگاه مرضیه
 گـبی دختر اون سر بالیی هر بوده؟ مونده براش ایدیگه یچاره بیرون کردین پرت جوریهمین رو دخترِ هاشما -

 ! شماهایین مقصرش بیاد ـناه
 عوضی شدم کردم مراقبت امخانواده از فقط که منی وقتاون معصومه، و پاک بکنه هم هرکاری دخترِ! جالبه -

 .عالم
 ! بیرون انداختی خودش یخونه از رو اون تو پریچهر -

 :گفت بلند و شد خیزنیم جایش در پریچهر
 خونه؟ کدوم خودش؟ یخونه -

 زن این منطق. کردمی خسته را خودش الکی چرا شد،نمی متوجه وقتی گرفت؛ پریچهر از را نگاهش عصبی مرضیه
 . کشتمی را خودش او حال شد؛نمی متوجه و بود این

 . دنبالش بریم شو بلند شو بلند جان پیمان -
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 هر کن، پیدایش شو بلند» :گفتمی دلش. شد خیره مرضیه نگران چشمان در و کشید باال را گنگش نگاه پیمان
 توی بزن برو نیار کم شو، بلند!باشد دیگری پسر پیش اکنون ندارد حق توست؛ عشق او بود که هم دنیا جای

 عقلش اما ؛«...نداری حق! بروی ایغریبه پسر با نداری حق. کنی رهایم نداری حق برگرد، بگو بزن! صورتش
! است عذابم باعث حضورت گفتی خودت. دخترخاله شوی خوشبخت باشه گفتی خودت خواستی، خودت» :گفتمی

 «...خودت
 ازمون جاهمین که بهتر همون نیست، درستی دختر اون بود؛ مامانم با حق. شناسیننمی رو یسنا شما دایی زن -

 .خوشحاله االنم کرده، انتخاب رو تهران خودش. نباشین نگرانشم. شه جدا
*** 

 او. بود غرورش خاطربه هم شاید اند،شده خشک هایشاشک شاید کرد؟نمی گریه چرا پس! ابدا بود؟ خوشحال
 . بود شده ریخته دور ایزباله همچون که بود هاباالیی یخانه پرنسس

 انتقام برای که بزرگ قدرآن شد؛می بزرگ باید. دادمی نشان ضعف نباید. بود انتقام دنبال به زخمی ببری مثل
 . بیاورد دوام پناه بدون ابد تا که قدرآن باشد، نداشته حامی به نیازی

 او از چیزی اما بود؛ شده اشزندگی وارد که بود ماهیشش نزدیک که رهانی. انداخت رهان صورت به نگاهی
 را چیزهمه که موجودی موجودی؟ گونهچه اما است؛ ماورائی موجودی که بود این او از اطالعاتش تنها. دانستنمی
 داشت؟ برایش نقشی چه او آمده؟ دخترک سر بالیی چه نبود مهم برایش واقعا پرسید؟نمی سوالی هیچ و دانستمی
 را عشق تا بود؟ چه کردمی کمکش اینکه دلیل اصال بود؟ کنیز به نیازی چه پس نبود؟ ماورائی مگر کنیز؟ یک

 کند؟ لمس
. کندمی فکر او به دخترک کردمی حس که بود باراولین شاید. داشت خوبی احساس خودش بر دخترک نگاه از رهان
 .غرور و افتخار حس میان چیزی بود؛ جالبی حس دخترک توجه

 به ناسزایی لب زیر رهان. دوخت جاده به و گرفت او از را اشطوالنی نگاه. آورد خود به را دخترک موبایلش صدای
 همچون اما است؛ خاص دانستمی با که انسانی تنها بود؛ علی. داد جواب را تماس و گفت گیرندهتماس شخص

 :گفت و گذاشت بلندگو روی را تلفنش. داشت را هوایش رفیق
 الو؟ -

 :گفت نگران و عصبی علی
  نمیدی؟ رو موبایلت جواب چرا هستی؟ گوری کدوم معلومه هیچ -

 :گفت و زد رفیقش نگرانی به نادری لبخند رهان
 .سالم -
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 نگران آدم نمیگی میری جوریهمین یابو یمرتیکه. کنم خرد رو دندونات بیام کجایی بگو! زهرمار و سالم -
  هستی؟ گوری کدوم میشه؟

 . جاده تو -
  میگی؟ چی جایی؟ به خورده سرت رهان تو؟! جاده؟ -

 :نکند رانندگی ساعت یک از بیشتر اما بمیرد؛ بود حاضر او. کند تعجب داشت حق علی. خندید رهان
 . شیراز بیایم بودیم مجبور -

 . بود داده تغییر را رهان او. بود رفیقش یهمخانه دخترک ماجرا پس
  شده؟ چیزی -
 ... یسنا پدربزرگ آره -
  بابام؟خان دختر من گفتمی که باباییخان همون! بیچاره دخترِ... وای -

 یکدیگر به هاآن قدرچه بود؟ کرده صحبت هم بابا خان مورد در علی با یسنا مگر. نداد جوابی و کرد سکوت رهان
 . بود خبربی او و بودند نزدیک

  باهاته؟ هم یسنا -
 . آره -
  رسین؟می کی -
 . دیگه ساعت دو از کمتر -
 . بیاین شما تا تونخونه ریممی عطیه و من خب، خیلی -
 .نیست الزم -
 . ترهراحت باشیم کنارش هاما اگه چرا؟ -

 :گفت آرام و زد تلخی پوزخند رهان
 . کنین کمکش تونینمی بهتر دیو یه از شما خب آره، -
 .نبود این منظورم -
 ! علی بود چی منظورت دونممی -

 فهمد؟می را حسش و است خاص دوستش شدمی فراموشش چرا بود؟ فراموشکار قدرآن چرا شد؛ شرمنده
 دوست یک عنوان به را او علی کردمی فکر طورچه! بود احمق قدرچه ادعا همه این با. کرد قطع را تماس رهان

 ! گاههیچ نبود، رفیق گاههیچ هیوال یک بود؛ هیوال یک او داند؟می
*** 
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 با هم باز! رفتنخواب ایثانیه از دریغ اما ببرد؛ خوابش بود امیدوار. بود بسته را چشمانش دخترک که بود ساعتی یک
 باز را چشمانش ترس با ماشین، به شیئی برخورد با. بود شده مرور ذهنش در گوناگونی خاطرات چشمانش بستن

 را غریبه دختر حس رهان که شکر را خدا. کرد نگاه بود انداخته ماشین جلوی را خودش که دختری به گیج و کرد
 . آمدمی سرش بالیی حتما وگرنه بود، کرده کم را سرعتش و بود فهمیده

 :گفت جیغ با ترسیده غریبه دختر
 ... خوانمی... خوانمی دنبالمن، اونا! کنید کمکم خدا رو تو-

 :گفت کردمی نگاه غریبه دختر به تفاوتبی که رهانی به رو ترسیده یسنا. زدمی شیشه به و کردمی گریه
  کیه؟ دخترِ این شده؟ چی -

 :گفت بگیرد نوابی دختر از را سردش نگاه اینکه بدون رهان
 .بدزدنش خوانمی دنبالشن،-

 و مشکی چشمان سبزه، و گرد صورت بود؛ زیبایی و جوان دختر. کرد نگاه غریبه دختر به گردشده چشمان با یسنا
 . گوشتی و مناسب دماغ درشت،

 .کنیم کمکش باید ایستادی؟ چرا پس -
 :گفت و انداخت یسنا به تفاوتیبی نگاه رهان

 . نیست کار در کمکی -
 کمک هاانسان به هاداستان تمام هایماورائی مگر. بود وضعش چه دیگر این. شد گرد دخترک چشمان هم باز

 .عنکبوتی مرد حتی بتمن، سوپرمن، کردند؟نمی
 رهان اما کند؛ بازش تا رفت در سمت به دستش. دادمی نجات را نوابی دختر این خودش نکند، کمک او درک به
 :زد داد سرش هوابی
 ! جات سر بشین -

 و کرد او به غمگینی نگاه ناامید دخترک. کرد جلب را اشتوجه نوابی دخترک جیغ صدای. کرد نگاهش ترسیده یسنا
 به بود رفته دخترک که را مسیری همان و شدند ظاهر وحشتناک بسیار مرد دو که نکشید طولی. دوید حرفبی

 . رفتند دنبالش
 . کردمی نگاهش نفرت با یسنا. راند شانخانه سمت به و کرد روشن را ماشین حرفبی رهان
 :گفت او هاینگاه از کالفه رهان

 ... من -
 :پرید حرفش وسط یسنا
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 ... تو... تو.. بدزدنش شدی باعث تو! دزدینش -
  بدزدنش؟ گفتم من مگه داره؟ ربطی چه من به -
 . ببرن رو دخترِ دادی اجازه تو. نخواستی ولی بدی؛ نجاتش تونستیمی راحت خیلی تو -
 داره؟ ربطی چه من به کردم؟می خسته رو خودم باید ارزشبی دخترِ یه خاطربه چی برای -

 :گفت بلند عصبانیت با یسنا
  خستگیتی؟ نگران تو وقتاون بیارن، سرش ممکنه بالیی هر. بردن رو دخترِ آدمی؟ اصال تو -

 هم روی هایدندان الی از زور به. کرد نگاه یسنا چشمان به ایثانیه چند اشنشسته خون به چشمان با رهان
 :غرید اششدهقفل

 هان؟ کنم؟ کمک کنننمی کمک هم به خودشونم که عادی هایآدم به باید چرا -
 نجات را جهان طورچه بود؛ احساسبی هیوالی یک او داشت؟ او از توقعی چه. گرفت او از را نفرتش از پر نگاه یسنا
 از اینکه از. کشیدمی یدک نام یک تنها مردبودنش از که مردی. نداشت معنایی تنفر جز چیزی او مقابل در داد؟می

 بلکه تا گذاشت دهانش مقابل را دستش. داشت تهوع احساس داد،می را او تلخ عطر بوی که کندمی تنفس هوایی
 سفید و سیاه هایشاننامردی حسب بر افراد دنیا در اگر بود مطمئن. کند جلوگیری تنفر حجم این باالآوردن از

 ! داشت پرمعنایی مفهوم چه نژادپرستی وقتآن بود؛ پوستانسیاه جزء مرد این شدند،می
 نابودی به محکوم و داشت او شبیه سرنوشتی شاید که دختری. گرفتمی دلش سبزه دختر چشمان غم یادآوری با

 دخترک بیچاره بود؟ آمده سرش بالیی چه شب وقت این نبود، هیوال این ماشین در اکنون اگر راستی به. بود شده
 !سبزه
 او به اینکه بدون یسنا. برد پارکینگ داخل به را ماشین و زد را ریموت رهان. رسیدند خانه به که نکشید طولی
 کمی. بود عطیه و علی آمدن از حاکی در دم هایکفش. رفت باال آسانسور با و شد پیاده ماشین از کند، ایتوجه
 زد جیغی نوجوان دخترهای همچون یسنا دیدن با و کرد باز را در علی که نکشید طول زیاد. زد در آرام و کرد مکث

 : گفت و
 ! سالم وای -

 آ*غـ.*وش دختر این. کشید آ*غـ.*وش در را یسنا خوشحالی با و شد خارج آشپزخانه از برادرش جیغ از هم عطیه
! ایمرضیه آ*غـ.*وش یک مادر؛ یک آ*غـ.*وش شبیه یآ*غـ.*وش گرمی به یآ*غـ.*وش داشت؛ دلپذیری و گرم
 کل از سهمش ابد تا که کسیبی و تنهایی از ریزد؛می اشک چه از دانستنمی. شدند سرازیر هایشاشک اختیاربی

 پر کی از دنیایشان. بود آن در غریبه دخترک آن زدن پا و دست شاهد که بدبختی از یا بود بایایش خان هایدارایی
 بود؟ نشنیده را هاگنجشک آواز صدای دیگر باباخان فوت از بعد چرا بود؟ شده تاریکی و سیاهی از
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 که داشته دوست خیلی را پدربزرگش حتما گرفت؛ شآ*غـ.*وش درون یمیزهریزه دخترک برای دلش عطیه
 :گفت گوشش در و زد دخترک کمر به ایضربه چند. است تاببی گونهاین

 .نیست راضی بیامرزم خدا اون کنی؟می اذیت رو خودت قدراین چرا آخه! بشم فدات من الهی -
 همه که است خدابیامرزی آن بعد به این از بابایش خان اینکه یادآوری ریخت؛ نمک یسنا زخم روی انگار
 . بود دردناک بگویند، تسلیت را فوتش خواستندمی

 :گفت بود شده متاثر شدهدرست جو از حسابی که علی
 . میگم تسلیت خانوم یسنا -

 است؟ شده بزرگ قدرچه دخترش ببیند تا بود کجا پرویز! بود شده خانوم یسنا
 . سالم -

 بود؛ دیده را ضعفش هیوال این چه هر بود بس. شد خارج عطیه آ*غـ.*وش از آرام. نبود مرد که مردی بود؛ رهان
 . بود مرده دیگر ساده و ضعیف دختر آن

 با دید، را دو آن هاینگاه رد که علی. بود شده انداخته کوچکی یقالیچه خانه یگوشه. انداخت خانه به نگاهی
 :گفت کنایه

 . بیارن رو پذیراییشون وسایل باید خودشون مهمونا! کنهنمی زندگی آدم که جااین -
 . زد پوزخندی و انداخت ایتحقیرکننده نگاه بود، شده خیره علی به اشبرزخی چشمان با که رهان به یسنا

 :گفت همزمان و آمد بیرون آشپزخانه از چای ظرف با عطیه
 ! بود ترکیده بمب تونآشپزخونه تو وای -

 :گفت لبخند با یسنا
 . شدم تشرمنده کشیدی، زحمت -

 :گفت و نشست بود آورده خانه از که کوچکی قالی روی خنده با علی
 . پخته شامم کاری، کجای تازه -

  بود؟ شده خدا هاینعمت از نعمتی برایش دختر این کی از شد؛ خیره عطیه به اشنشسته شرم به چشمان با یسنا
 . ممنونم واقعا جان عطیه -

 :گفت خانومانه و زد شیرینی لبخند عطیه
 .دلم عزیز وظیفمه -

 :گفت تعارف با علی
 .نکشید خجالت خودتونه، یخونه! چایی بفرمایید -
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 : گفت و کرد بود، خیره هاآن به اشبرزخی نگاه با و بود ایستاده هال وسط طورهمان که رهان به گنگی نگاه عطیه
  بخورین؟ چایی نمیاین شما -

 :گفت کنایه با ناشیانه هم باز علی
 . بگیره ازمون رو باباش ارث فعال... بابا کن ولش! نیست آدمیزاد که ایشون -

 .کندمی را علی یکله حتما ماند،می جاآن ثانیه یک فقط دیگر، ثانیه یک فقط اگر. رفت آشپزخانه به عصبی رهان
 !بود کرده چه ساعت دو این در دختر این. زدمی برق حسابی. کرد نگاه آشپزخانه به عصبی
 احتیاطبی. کردمی حس را ایقابلمه سنگینی رومیزی گاز این که بود اولی بار. کرد جلب را توجهش گاز روی غذای
 با علی. کرد پرتاب زمین روی را قابلمه و سوخت دستش که نکشید ثانیه به. برداشت گاز روی از را داغ غذای
 نگاه بود، شده ریخته زمین روی حاال که ایخوشمزه مرغ به تعجب با و آمد آشپزخانه به قابلمه شدنپرتاب صدای

 نبود؟ خوشرنگ مرغ آن حیف. کرد
 .بخوریمش خواستیممی! کنیامی چیکار ببین فقط -
 در را مارکش تیشرت ییقه و رفت جلو عصبانیت با رهان داد؛ رهان به را تیرباران حکم انگار جمله این گفتن با

 رهان لب روی بدجنسی لبخند او ترس حس. رفت عقب قدمی و داد قورت را دهانش آب ترسیده علی. گرفت دست
 .نبود خودش دست دید،می مخش روی هایانسان ضعف در که یلـ.*ذ تـ.* این. آورد

 .بود حواسم! زدی حرف کوپنت از بیشتر امشب -
 جلوی هابار که بود نابودگری رهان. بود ترسیده چرا؛ دروغ. بریزد صدایش در آرامش کمی کردمی سعی علی

 باالخره. شدمی پیشمانی عمر یک با مساوی شاید ایاضافه حرکت هر. بود کرده نابود را زندگی یک چشمانش
 .نبود بعید او از کاریهیچ! بود هیوال یک رهان
 دلش. دوستش بهترین برای حتی بود، هیوال یک او. داشت دخترک این که بود حسی همان او به علی حس پس

 ...اما نبود؛ خوبی انسان که است درست. گرفت
 ! ندارد امایی است؛ هیوال یک او چه؟ اما
 چیزهایی عطیه گوش در که موطالیی دخترک به ایثانیه. زد بیرون آشپزخانه از و داد هل عقب به را علی خشم با

 :شد خیره گفت،می
 .بودی صادق باهام اول از تو حداقل -

 غم از پر چشمان. گذاشت سینک درون و برداشت را زمین روی دَمَر یقابلمه و کشید ایآسوده نفس ترسیده علی
 شیر عصبی بود؟ کرده چه بود داده نجات را اشزندگی که پسری با. شدنمی دور چشمانش مقابل از ایلحظه رهان

 . شست را آن و کرد باز قابلمه در را آب
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*** 
 حقارت شبیه حسی داشت؛ بدی حس. هستند شام خوردن حال در که بود این یدهندهنشان چنگال و قاشق صدای

 گردو شبیه چیزی باشد؟ عادی هایانسان همچون خواستمی دلش کی از. هاآن خوردنشام به حسادت! حسادت یا
 این کردمی فکر. بست نقش چشمانش مقابل اشهمخانه دخترک معصوم چشمان. کردمی حس خود گلوی در را

 ...اکنون اما است؛ کسبی و تنها دخترک
 معصومی دختر ها،در این پشت بیرون آن. داشت فرق داشت؟ فرقی چه باشد، کسبی خب نبود؟ ترکسبی خودش

 دوست داشتند نیاز غذا به ماندنزنده برای حتی که را عادی هایانسان اما... اما بود؛ متنفر او از که داشت وجود
 این اگر. برخاست جا از عصبی. بود داده زحمت خود به ماندنشزنده برای همه این وقتی بود؛ بود؟ مهم مگر. داشت
 .زد بیرون اتاق از پر توپی با. شدمی متنفر همه از باید بود، متنفر او از دختر
 یسنا و عطیه. بود برده آشپزخانه به را هایشانظرف علی. بودند خورده ماست با را سفیدشان برنج اشخانه هایآدم
 .کرد تنشرویین هایشانه مهمان را خستگی دخترک امیدنا و خسته صدای. بودند زدنگپ حال در هم
 بیاری؟ برام رو معادی پیمان آهنگای تونیمی واقعا یعنی -

 :گفت پرمحبت و زد ایخواهرانه لبخند عطیه
 . برات میارم دلم، عزیز معلومه -

 .برقصد اطلس اقیانوس تا توانستمی که برد خوشحال قدرآن نداشت؛ حد دخترک ذوق
 دختر این. کرد نگاه شرمنده علیِ به تعجب با. ترساند را او کمی گرفت، قرار اشخسته هایشانه روی که دستی

 .بود کرده حواسشبی زیادی موطالیی
 . تکبر و غرور از پر و بود جوان شود؛ ترآسان برایش «ببخشید» گفتن بلکه تا کردمی پا آن و پا این علی

 ... واقعا ولی بده؛ زبونم. نیست چیزی دلم توی واقعا که دونیمی خودت تو رهان -
 ! علی نیست مهم -

 :گفت دستپاچه علی
 ! مهمه -

 :گفت و برداشت اششانه از را علی دست رهان
 . شدم حساس زیادی من نکردی، کاری تو -

 :گفت آرام و برگشت دخترها سمت به و زد مرد این بزرگی بر دلپذیری لبخند علی
 . ستفرشته دختر این بشی، حساس داری حق -
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 زندگی داشت که بود دیوی او! نه بود؟ فرشته. شد خیره خودش موطالیی دخترک به و گرفت را نگاهش رد رهان
 . دادمی تغییر را رهان آرام
 یحوصله نه بود؛ تختش روی چنانهم ولی بود؛ شده بیدار که بود ساعتی دو. بود خیره اتاقش سفیدرنگ سقف به

. شود عاشقش بود، متنفر او از که کسی که کند کاری بود قرار. بود تلخی انتقام. ایانگیزه نه و داشت رفتنبیرون
 عسل رنگ به چشمان در بست، را چشمانش که همین. برد خوابش گونهچه نفهمید که بود خسته قدرآن دیشب
 حضور برای را راهش هم باز ولی بود؛ کرده بیرون سرش از را فکرش هایشبیداری در که مردی. شد غرق پیمان

 .بود کرده پیدا قلبش در
 .هایشنامردی تمام با بود، دلتنگش اما بود؛ نگذشته هم ساعتشانزده هنوز دیدارشان آخرین از شاید
*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 را زیادی افراد زندگی مطمئنا پیمانش، و او زندگی بر عالوه که رهانی. بود متنفر رهان از نفرت وجودش بندبند با
 کم خودش. نبندد نقش چشمانش مقابل غریبه دخترک آن ـناه گـبی یچهره که نبود ایثانیه. بود کرده نابود

 .بود شده اضافه نیز نوابی دختر این داشت، بدبختی
 این و کجا بود انباری شبیه که ایآشپزخانه آن! بود کرده چه عطیه. رفت آشپزخانه به و برخاست جا از زحمت به

 خیالبی. بود یخچال درون سیب یک تنها بود، خالی کامال رفت؛ یخچال سراغ به کجا؟ نمونه و مرتب یآشپزخانه
 . شد خوردن

 آشپزخانه از کالفه چیست؟ عشق فهماندمی کرد،نمی درک هم را غذاخوردن لـ.*ذ تـ.* حتی که پسری به گونهچه
 و عظیم یکتابخانه. کرد جلب را توجهش هال وسط یکتابخانه اما برگردد؛ اتاقش به خواستمی. زد بیرون

 پشت چیزی چه. بود کرده ناممکن را هال طرف آن به رفتن امکان و داشت قرار هال وسط درست که باشکوهی
 بود؟ شده پنهان او از که بود بزرگ یکتابخانه این
 را هاآن باریک حداقل رهان که هاییکتاب. گوناگون و مهم هایکتاب از پر ایکتابخانه. رفت کتابخانه سمت به

 .نداشت وقت کم سالسی این در بود؛ خوانده
 کمال در. زد ورقش. برداشت کردمی توجه جلب حسابی سبزرنگ هایکتاب وسط که را بزرگی و قرمز کتاب یسنا

: داشت وجود اولش یصفحه در هم آن کلمه، یک تنها. نقاشی دفتر یک مثل درست! بود خالی قرمز کتاب ناباوری
 «...!عشق»
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 دری باید رفت؟ جاآن به گونهچه اما داشت؛ وجود فضایی کتابخانه این پشت مطمئنا. شد خیره سقف به دخترک
. گذاشت جایش سر را قرمز دفتر ناامید. نبود در از خبری. کرد نگاه خوبی به را کتابخانه اطراف. باشد داشته وجود
 :کرد دادنشپیچ به شروع و گرفت دست در را دارشحالت موهای از ایتکه

 برای شاید...نیست محدود مکان قالب در که پسرِ این. میشه شاید در؟ بدون میشه مگه. هست دردی یه حتما -
 .کنهمی استفاده قدرتاش از جااون به رفتن

 . باشد مجهول هایشکار و پسر این ابد تا بود قرار اینکه مثل. خورد سر زمین روی کالفه
 هامعمولی از داشت حق! فرستاد لعنت اطرافیانش بودنمعمولی به بار هزارمین برای. آمد باال هم را پله آخرین کالفه
 که حیف. کند بازی را نقششان بود مجبور کردنشانشک از جلوگیری برای که زجرآوری هایانسان باشد؛ متنفر
 برای که بود ایزبده رهان او چون بود؛ کرده ممنوع برایش را آسانسور مثل وسایلی از استفاده بودنشماورائی غرور

 .بود همین نیز نبود کردنرانندگی اهل که دالیلی از یکی اصال. نداشت چیزیهیچ و کسهیچ به نیازی زندگی
 طول زیاد. بود اشگذشته در سقف به خیره و نشسته بود، آورده علی که ایقالیچه روی یسنا. کرد باز را خانه در

 دخترک. شد خیره رهان سیاه چشمان به اشکش از خیس چشمان با. شود نگاهش سنگینی یمتوجه تا نکشید
 تا گرفت تصمیم و گفت اشپرتیحواس به اَهی. شنیدمی را شکمش صدای راحتی به رهان که بود گرسنه قدرآن

 :کرد متوقفش دخترک صدای که بخرد خوردن برای چیزی برود
  میری؟ کجا -

 این در هم جمله چند همین اما کند؛می کار چه و رودمی کجا دهد توضیح معمولی یک برای نداشت دلیلی
 . بود غنیمت بود، متحمل دخترک طرف از که هایینفرت

 . گشنته تو -
 بار. بودمی پررنگ و مهم برایش کردنصحبت اگر حتی کند، صحبت مختصر و کوتاه داشت عادت دیگر؛ بود رهان
 :گفت سریع و شد بلند شدههول یسنا. رود بیرون تا کرد دخترک به را پشتش دیگر

 .میام منم -
 .بود جااین زندانیِ او چه؟ دیگر. شد خیره اشیشمی چشمان به تعجب با رهان
 :گفت دید، را اشهمخانه بدقلق مرد هایاخم که یسنا

 .بریم بیرون هم با بار یه روزی دادی قول خودت -
 باز. شدمی دردسرساز برایش حتما او برای بیشتر آزادی اما نبود؛ زدنقول زیر رسمش در و بود داده قول. کشید آهی
 :داد بیرون را نفسش کالفه. اشخانه کوچک دخترک نگهداری برای دیگر زحمت یک هم
 . بریم شو حاضر باشه، -
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 . بود غنیمت هم همین بود؛ کرده پیدا اینیمه و نصفه آزادی باالخره. زد دلپذیری لبخند یسنا
. شود همقدم شب در هیوال یک با نداشت دوست. نکرد قبول یسنا اما بزنند؛ قدم پیاده داشت اصرار رهان

 . باشد عشقش بود زده قدم او با که مردی آخرین و اولین خواستمی
 موجود او برای کافی یاندازه به» :گفتمی خودش به. باشد برنده دخترک گذاشت. کشید عقب رهان هم باز

 «.که شودنمی چیزی بیا، راه دلش با کمی هستی؛ منفوری
 است؟ مهم مگر باشد، نداشته خب. نداشت گفتن برای چیزهیچ رسید،می که او به. سکوت هم باز

 !بود بس بود کرده حسادت مدت این در چه هر. کشید هم در را هایشاخم
 !لعنتی! بود ترافیکی عجب. رسیدند اصلی خیابان به

 که چیزی هر و هرکس اصال. بود جشن دلش در و بود خیره ماورائی مثال مرد این خوردنحرص به سکوت در یسنا
 . بود دلپذیر برایش دادمی عذاب را او

 خواستمی که مجللی رستوران خیالبی. بود شده دیرش حسابی رهان. بودند مانده ترافیک در که بود ساعتی یک
 . کرد عوض قرارش محل سمت به را راهشان و شد ببرد را دخترک

 .کرد عوض را مسیر که شده عصبی قدرچه ببین. نشست لبانش روی خبیثی لبخند مسیر تغییر این از یسنا
. برگشت ساندویچی با همراه. شد مغازه داخل ایاضافه حرف هیچ بدون رهان. ایستاد فروشیفالفل جلوی ماشین

 . داد حرکت سرعت با را ماشین و داد دخترک به را ساندویچ حرفبی
 چیزی صبح از. نمود خوردن به شروع ولع با و کرد باز را ساندویچش آورش،سرسام سرعت و او خیالبی یسنا

 . بود گرسنه حسابی و بود نخورده
 بودنشان جااین برای دلیلی دنبال و کرد درشت چشم ترسیده دخترک. رفت تاریکی و تنگ یکوچه داخل ماشین

 روشنش کمی آمد،می بیرون مخروبه یخانه یک از که ضعیفی نور تنها بود، ترسناکی و مخوف یکوچه. گشتمی
 و تاریک یکوچه یک کند؛ زندگی ترسناک یکوچه این در کسی داشت شک که بود ساکت قدرآن. بود کرده

 لرزید؛ تنش رویش پیش هایاتفاق فکر از بیاورد؟ سرش بالیی بود قرار نکند کردند؟می چه جااین هاآن. دورافتاده
 .باشد پناهش زبر صندلی این بلکه چسباند، صندلی به را خودش پناهیبی یپرنده همچون

 اشخنده باشد دخترک ذهن در زدمی حدس که فکرهایی از! بود ترسیده قدرچه. برگشت دخترک سمت به رهان
 قدرآن یسنا. نشست اشچهره روی بدجنسی لبخند و شد خیره دخترک یپریدهرنگ صورت به لـ.*ذ تـ.* با گرفت؛
 که صدایی با. چسباند آن به بیشتر را خودش و زد ماشین صندلی به چنگی. بود گرفته تهوع حالت که بود ترسیده

 :پرسید لرزیدمی
 کنی؟ چیکار من با خوایمی -
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 دخترک این ترزود کاش. لرزید اشخنده صدای از ماشین که زد خنده زیر چنانآن بود؛ گفته جوک رهان برای انگار
 ! بود محروم او کردناذیت لـ.*ذ تـ.* از و بود معمولی هایانسان میان که سال همه این حیف. کردمی پیدا را بامزه

 مقابل را مرگ لحظه هر یسنا. ترنزدیک و نزدیک شد؛ نزدیک ترسیده دخترک به وحشتناک لبخند همان با
 به جامعه گرگان ترس از. بقیه مثل یکی هم ماورائی مثال مرد این داشت؟ اعتماد مرد این به چرا. دیدمی چشمانش

 همچون محکمش هاینفس که بود شده نزدیک او به قدرآن اشزندگی ترینمنفور. برد برده پناه دیگری گرگ
 . نشستمی دخترک صورت روی شالقی

 دخترک ترس از پر چشمان در نفس به اعتماد با و زد اطمینانی از پر لبخند و شد متوقف دخترک متریسانتی چند
 با را ترس بود، شده عرق خیس دخترک تن تمام. برگشت اولش جای به و داد باال را ماشین یشیشه. شد خیره
 برای امیدی نه داشت، اشزندگی یادامه به امیدی نه عذاب از پر لحظات این در. کردمی حس وجودش تمام

 .مردنش
. بود برده بین از داشت او به دخترک که را اعتمادی تمام حرکتش این با اما بود؛ بسته را پنجره فقط رهان اینکه با

 ! بود هاآن از ترمنفور او بود؛ چرا،. نبود غریبه رهگذران و او میان فرقی دیگر حاال
 موطالیی دخترک این ترساندن از بیشتر نداشت وقت که حیف. بود شده دیرش حسابی. کرد نگاه ساعتش به رهان

 . ببرد لـ.*ذ تـ.*
 .بیام و برسم کارم به برم من تا بشین جا همین -

 نمایان اشگونه چال که عمیق قدرآن زد؛ ملوس دخترک این گیجی به عمیقی لبخند رهان. کرد نگاهش گیج یسنا
 . شد
 میگم؟ چی شنویمی -

 . کردمی نگاهش ترسیده و گیج همچنان یسنا
 ؟...کوچولو -

 .بود آمده بند زبانش انگار کرد؛می نگاهش ترسیده چنانهم دخترک
 . میام االن میرم! که بخورمت خوامنمی بابا -

 :گفت آرامی به و کرد باز دورش از را ماشین کمربند
 !بیرون بیای حالت به وای -

 .شد خارج ماشین از و کشید پوفی. کردمی نگاهش گیج چنانهم دخترک
 رفتنشراه حتی! بود مغروری مرد عجب دردسرساز یهمسایه این. شد خیره رهان رفتن به زدهوق چشمان همان با

 .داشت جنگ هم زمین با گویی که کوفتمی زمین روی را محکمش هایگام طوری بود؛ صالبت و غرور از پر هم
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 با زبده رهان آری. زدمی شور دلش گویی کرد؛ نگاه را دخترک نگرانی با و برگشت خانه، به ورودش از قبل رهان
 یخانه این به آمدنش و دخترک کردنلج از ترسید؛می. زدمی شور اشخانه کوچک قناری برای دلش ادعا همه آن
 .شد مجهول یخانه آن وارد و گرفت دخترک از را نگرانش نگاه سختی به. ترسیدمی نکبت از پر

 جابودنشاناین مسبب که هاییمعلول دنبال به. برگردد عادی حالت به یسنا حال تا کشید طول کمی رفتنش، از بعد
 که باالخره. بود مجهول و مخوف امروز عجیب اشزندگی مرد ترینعجیب. بود خیره تاریک و تنگ یکوچه به بود،
 یک توانستمی. کند عاشقش تا شناختمی را او باید بگذراند؟ را روزگارش ذهنش مجهوالت با بود قرار کی تا چه؟
 آورد،نمی در او کار از سر امشب اگر! امشب از بهتر او کشف برای زمانی چه. شود نزدیک هیوال این کشف به قدم

 .آوردنمی در سر وقتهیچ شاید
 معضلش ترینسخت که دختری بود؛ خان پرویز ینازپروده دختر او. ترسیدمی چرا؛ دروغ. شد جاجابه صندلی در

 برای تنهایی و تاریکی این در گونهچه ماند،می ناهاربی او و کردمی درست شکرپلو ناهار برای کوکب که بود زمانی
 گرفت دندان به را لبش رفت؟می بود، هاانسان به نسبت بغض و نفرت از پر پا تا سر که مردی کار به کشیدنسرک

 نابود رو هامنقشه کردنضعف با نداری حق! نه دادن؟نشان ضعف! باید. یسنا بگیری انتقام باید» :گفت خود با و
 !نداری حق کنی؛

 گلویش و بود شده خشک زبانش استرس شدت از. زد بیرون ماشین از و کرد باز را در قفل لرزانش دستان با
 قلبش ضربان رفت،می جلو بیشتر چه هر. رفت بود، داخلش رهان که مکانی سمت به کورمالکورمال. سوختمی
 قفل، بدون آهنی در به خیره. بود زدهجنگ هایخانه مثل که داغانی آجری یخانه. رسید خانه در به. رفتمی ترباال

 و بود سکوت غرق خانه. رفت جلو لرزانش پاهای با. شد باز صدا با در. کرد باز را در آرام و گفت ای«اهلل بسم»
 جایشهمه کثافت. رسید کثیف سالن یک به تا پیمود را طوالنی راهروی. آمدمی وحشتناکی هایخنده صدای گاهی

 به. ندارد جریان زندگی مخوف یخانه این در دادمی نشان فراوانش هایموش و عنکبوت تارهای. بود گرفته را
 . نزند جیغ موش و سوسک همه این دیدن از تا گرفت را دهانش جلوی سختی

 تنها به هاصدا دنبال به گونهچه و کی نفهمید. لرزاند را تنش تمام مردی عصبی هایخنده و پچپچ صدای هم باز
 .رفت سالن ته اتاق

 را اتاق داخل تا برد داخل را سرش کمی. نبود خوبی ینشانه آمد،می بیرون آن از که دودی و بو. بود باز اتاق در
 :کرد میخکوب جایش سر را او گوشش *غلبـ. از خشنی و زمخت صدای اما ببیند؛

  هستی؟ کی دیگه تو -
 پشتش پیکرغول مرد. داد فشار دستش در را کوتاهش هایناخن استرس شدت از. برگردد نداشت جرأت ترسیده
 :زد داد گوشش در گرفت دست در را نحیفش بازوی
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 کنی؟می غلطی چه جااین گفتم -
 :بود افتاده پتهتته به که بود ترسیده قدرآن. کشید سوت اشنکره و زمخت صدای از گوشش

 ...! خدا.... خ.... به... ب.... هیچی... هی.. ه... من... م -
 :داد قرار مخاطب را اشاسیرکننده مرد اتاق داخل از صدایی

  خبره؟ چه جااون نادر -
 خیره دم و دود از پر اتاق به ترسیده یسنا. برد اتاق داخل به خودش با را دخترک بود، نادر اسمش که شناسینا مرد
 میز شدند، ترداخل که کمی. نداشت آزادی به امیدی دیگر که زدمی ایافتاده دام در گنجشک قلب مثل قلبش. شد

 وحشتناک یخانه این با را او که همراهی جمله از بودند؛ نشسته چندنفر پشتش که دید دم و دود آن وسط بزرگی
 . بود کرده آشنا

 .بود وایساده گوش در دم رئیس -
 و متفاوت صندلی روی که بود چروک پوستی و جوگندمی موهای با مسن تقریبا بود، شده خطاب رئیس که مردی

 که رهان. داد سر وحشتناکی یخنده آخر دست و انداخت دخترک پای تا سر به ایخریدانه نگاه. بود نشسته قرمزی
 کند، اقدام مدعی هایاحمق این چنگال از اشخانه ناز دخترک خالصی برای عاقالنه نتوانست استرس شدت از

 :گفت ناشیانه
 بیرون؟ اومدی ماشین از چی برای -

 رهان با هایشچشم. نبود عادی چشم دخترک، این چشمان. دوخت رهان به را اشترسیده یشمی چشمان یسنا
 او به نگرانی و ترس میان چیزی و کرد بیشتر را استرسش ترسیده چشمان این گفتمی اگر نبود دروغ. زدمی حرف
 :نمود زدندست به شروع مقدمهبی هم آخر دست چرخید؛می دو آن میان رئیس نگاه. نمود تزریق

 !آوردی معامله برای رو دختری خوب! اومد خوشم... نه -
 :گفت و زد ایباجذبه لبخند. کند حفظ را نفسش به اعتماد و نیندازد تا و تک از را خودش کرد سعی رهان

 .کنمنمی بازی آدمام روی من -
 صورت و پیرمرد وحشتناک یخنده. چرخیدمی رهان و پیرمرد بین یسنا یترسیده نگاه. خندید بلندبلند هم باز رئیس

 دارجریحه را غرورش حشمت مثل ابلهی مرد تمسخر حس. انداخت تالطم به را قلبش رهان تردرهم لحظه هر
 . کردمی
 .ماهرترم تو از من که کردی قبول پس ترسی؟می باختن از نکنه خان؟ رهان چیه -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم رهان
 ! بگو جوک کم -
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 .ایبرنده مطمئنا که تو تک؛ به تک بازی یه نکنیم؟ امتحانی یه چرا -
 کرد؟می مسخره را او حقی چه به بنشاند؛ جایش سر را گویاوه پیرمرد این خواستمی دلش رفت؛ فرو فکر به رهان

 !معمولی انسان یک نه بود، زبده رهان او
 خراب حال یمتوجه که خودخواهی کند؛ بازی اشخانه دخترک روی بود گرفته تصمیم که احمقی زبده؛ رهان

 مرد چنگال در بازویش اینکه از دخترک. بود کرده کور را چشمانش اشاحمقانه غرور و شدنمی اشهمخانه دخترک
 ضعف احساس و بود ترسیده قدرآن. کردمی حقارت احساس داد،می عرق بوی حسابی که بود کثیفی و شناسنا

 . بزند گریه زیر جاهمان خواستمی دلش که کردمی
 .قبول باشه، -
 . بود او سر بود کاری هر اما کند؛ چه بود قرار دانستنمی. شد خیره رهان مغرور صورت به باورنا
 ... حق....! ندارین حق... شما -
 نادر؟ -

. شدمی تنبیه باید کردمی نافرمانی وقتی! بود حقش تنبیه این. کرد نگاه یسنا به خونسردش و سرد چشمان با رهان
 جلوی سختی به. شد جاجابه دخترک یمعده محتویات تمام. گرفت را دخترک دهان جلوی سیاهش دستان با نادر

 گرفت تصمیم. کردمی بد را حالش بود، او مثل چندشی و کثیف مرد آ*غـ.*وش در تقریبا اینکه. گرفت باالآوردنش
 . بود بهتر خفت این از اما بود؛ سخت بگیرد، گاز را سیاهش دست

 . نکنه پرت رو حواسمون و بشینه جااین میده قول. کن ولش -
 نداشت شک دیگر. زدمی هم بر را حالش غرورش از پر نگاه. بود داده نجاتش نادر آ*غـ.*وش از مثال که بود رهان

 .فرستاده دنیا این به او دادنعذاب برای خدا که هیوالیی است؛ هیوال او که
 :گفت و کرد بقیه به رو رئیس. نشاند رهان کنار صندلی روی را دخترک حرفبی نادر

 .کنید پرت رو حواسمون خوامنمی بیرون، برین فعال هاشما -
 . کردند ترک را اتاق و شدند بلند میز گرد از پیرمرد فرمان این با میز دور مردهای

 یک جااین پس. کند قمار که بود آمده جااین به رهان! بازی. شد شروع بازی و داد کارت پنج کدام هر به نادر
 .کردمی قمار او سرنوشت روی داشت انگیزنفرت مرد این. شد ولو اشصندلی روی دخترک. بود قمارخانه

 شدمی هاکارت گرفتن دست در نوع از. نبود بلد هابازی مدل این از اصال آورد؛نمی در سر دو آن یاحمقانه بازی از
 به طورچه بود؟ نیامده کوتاه زیادی. بود خیره دو آن به استرس با. هستند ماهر کار این در دو آن قدرچه که فهمید

  کنند؟ قمار باالیی پرویزخان دختر سرنوشت سر دادندمی اجازه خود
 :گفت رهان به رو پوزخند با حشمت
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 آوردی؟ کجا از رو خوشگله این نگفتی -
 :گفت و کرد او به تیزی نگاه عصبی رهان

  کنی؟ پرت رو حواسم خوایمی داشته ورت ترس چیه، -
 را دخترک استخوان مغز که بود گستاخ و هیز قدرآن نگاهش شد؛ خیره یسنا به اشکریه صورت آن با حشمت
 :گفت رهان به رو آزاردهنده پوزخند همان با. سوزاند

 .خوشگله این مقابل در وسط، داراییم نصف...! هع! ترس؟ -
 چرا؛ دروغ. شد خیره هایشکارت به نگران زد؟می بلوف گونهاین که بود یار او با شانس نکند. زد خشکش رهان
 .داشت دادنازدست برای چیزی باراین بود؛ شده دستپاچه کردنبازی سال همه این طی در بار اولین برای
 دوست را او پرتوجه و خیره نگاه. شدمی اشخیره طوالنی قدرآن که بود باراولین. بود خیره صورتش به ترس با یسنا

 شکست نداشت حق او! نه دهد؟ حشمت به را دخترک بود مجبور اعتبارش خاطربه چه؟ باختمی اگر... اگر داشت؛
 !گاههیچ. خورندنمی شکست گاههیچ هازبده بود؛ زبده رهان او. بخورد
 جان به ترسیده یسنا. شدمی تربشاش حشمت و رفتمی هم در بیشتر حشمت کارت هر انداختن با رهان صورت
 با رهان که ضربی از توانستمی را این نبود؛ راه در خوبی اتفاق. کرد لبش پوست کندن به شروع و افتاد لبانش

 .بفهمد بود گرفته زمین روی هایشپا
 :زد داد عصبانیت با و برخاست جا از رهان ناگهان

 .نیستم دیگه من -
 :گرفت باال حشمت کریه یقهقهه

 ! خوردی شکست تو جوون، دیره دیگه -
 :زد داد قرمزش صورت با رهان

 .دیگه کنمنمی بازی که گفتم! نزن مفت حرف-
 :گفت و کرد زوم دخترک هایاندام روی را هیزش نگاه حشمت

 .ممنون هم جدید اتاقیهم این دادن از. خونه برو شدی، خسته پسرم باشه -
 مانع و کرد علم قد جلویش پیکرغول نادر اما بکوبد؛ صفت حیوان مرد این نجس دهان بر تا نهاد پیش قدمی رهان

. نبرد سوال زیر را اشچندساله اعتبار نادر کشتن با تا برد پشتش را اششدهمشت دستان. شد حشمت به رسیدنش
 دختر. بود باخته بخورد، شکست هم باریک نداشت سابقه سالسی این در که ایزبده رهان. بود خورده شکست
 صدای عالم تمام کردمی حس که بود گرفته باال قلبش ضربان قدرآن. بود باخته حشمت به را اشخانه عجیب
 بود؟ کرده پیدا معنا پیروزی نگرانی و استرس در کی از بخورد؛ شکست داشت حق. شنوندمی را قلبش
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 .بریم بذار حشمت -
 خیره بود برده را آبرویش هاسال که مغروری مرد حقارت به پوزخند همان با. شد بلند ریاستش صندلی از حشمت

 مرد این ضعفنقطه که روزی باالخره پس. باختمی او با قمار در را هایشدارایی نصفه همیشه که مردی شد؛
 این انتقام خواستمی که حریصی حشمت به کالفه رهان! بود او پیروزی روز امروز. رسید کند پیدا را پوشسیاه

 را دو هر خواستمی و بود جدی حریص پیرمرد این تصمیم. کرد نگاه بگیرد، او از بارهیک به را شکست چندسال
 . شدند ناپدید حشمت و نادر چشمان مقابل از و گرفت را دخترک دست بارهیک به. کند نابود
 آن از خبری دیگر. کردمی نگاه طرف آن و طرف این به ترسیده. کرد پیدا رهان کنار ماشین داخل را خودش یسنا
 خارج انگیزنفرت یکوچه آن از سرعت با. کشید آسودگی روی از نفسی. نبود انگیزشنفرت غول آن و پیر مرد

 بودند زدههیجان قدرآن دو هر. بست را کمربندش ترسیده یسنا که بود آورسرسام ماشین سرعت قدرآن باراین. شدند
 وقت رهان. داشتند نیاز وقت چنددقیقه به گذشته ساعت سه دو این در افتاده اتفاقات با کنارآمدن برای که
 دخترک هم مقصرش. بود باخته اشساله چندصد زندگانی در بار اولین برای است؛ باخته کند قبول تا خواستمی

 را دیگر انسان دو بود کرده مجبورش و بود برده را اشچندساله اعتبار اشکنجکاوی ارضای خاطربه که بود لجبازی
 چه هر باید. نداشتند رو پیش مرگ جز سرنوشتی که انسانی دو کند؛ اضافه بودند دیده را قدرتش که هاییانسان به

 .نداشتند را بعدش شدنتوبیخ لیاقت دو آن هرچند بیایند؛ سراغشان به تا دادمی گزارش ترسریع
 شرط او سر است، تراعتماد قابل جامعه هایگرگ از کردمی فکر که رهانی کند باور تا خواستمی وقت هم یسنا
 استفاده قمار برای مقابلش طرف حس درک قدرت از اشهمخانه ماورائی مرد کند باور تا است؛ باخته و بسته
 .جامعه نجات برای نه کندمی
 :گفت او به رو و برد پارکینگ داخل به را ماشین رهان رسیدند، که خانه به
 . میام بدم انجامش دارم کاری یه من باال، برو -

 .کشاند پنجم یطبقه تا سختی به را خودش و شد پیاده ماشین از خراب حال با و گرفت او از را کلید یسنا
. بود گذاشته ساختمان این به پا شیرینی آرزوهای چه با. بست حلقه چشمانش در اشک. انداخت واحدش به نگاهی

 یخانه همان مثل بود؛ کثافت و تعفن از پر هم خانه این. بود شده غرق مطلق تاریکی در خانه. شد رهان واحد وارد
 پول با که بود خورده چیزهایی از ماه چند این در گونهچه بود؟ چه غارتگر و بازحقه هایآدم آن با رهان فرق. خرابه
 اشکش قطرات. بود آمده دست به دیگری دخترهای روی قمارکردن از شاید که پولی بود؟ شده خریداری قمار
 ببندد؟ شرط او روی آمدمی دلش طورچه! داشت نامردی دنیای چه هیوال این. کرد خیس را اشبرجسته هایگونه

 اوج خانه این در ماندن چه؟ دادمی انگیزنفرت پیرمرد آن به را او اشلعنتی غرور خاطر به اگر. افتاد هقهق به
 نبود؟ حماقت
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 با را هایشاشک. کردمی حس سرش پشت را حضورش. کرد پر را خانه رهان تلخ عطر بوی و شد روشن هال چراغ
 مخصوصا! بود متنفر او از قدرچه نه؟ مگر ندهد، نشان ضعف بود داده قول. برگشت سمتش به و کرد پاک دست
 . کشیدمی آتش به را دنیا که مغروری و سیاه چشمان هایش؛چشم
 پا تا سر هم باز. کرد پایش سرتا به آمیزیحقارت نگاه یسنا. بود خیره دخترک به خشم از قرمز ایچهره با هم رهان

 . آشغال تکه یک از ترحقیر حتی بود؛ اشزندگی شخص ترینحقیر عزادار همیشه مردِ این. داشت تن به مشکی
 . بودن جااون که دزدی و سوادبی هایآدم مثل درست! باشی حقیر قدراین نمیشه باورم -

 :برد باال را صدایش و کرد اخمی رهان
. شدنمی جوریاین وقتهیچ شدی،نمی پیاده ماشین از و دادیمی روگوش حرفم تو اگه. نگیر رو پیش دست -

 ! باشی آدم گرفتیمی یاد اون کنار شاید... حشمت به بدمت کارت این خاطربه بود حقت
 :گفت و آمد جلو قدمی خشم با. بود دارخنده زد؟می بودنانسان از دم حیوان این. شد عصبی یسنا

 تو؟ یا منم کنهمی فدا رو کسهمه و چیزهمه غرورش خاطربه که حیوونی اون آدم؟ -
 ! بفهم رو دهنت حرف -
 و کسهیچ به خیرش که تو مثل نکبتی ببینم اینکه چیه؟ اون از ترتلخ دونیمی نه؟ تلخه حق حرف ؟...چیه -

 ! مرده من عشق بابای خان و ستزنده رسهنمی چیزهیچ
 !شو خفه -
 تا کنی استفاده ازش سوادبی و احمق آدمای سری یه با بازی توی که داده تو به رو قدرتا این خدا چرا دونمنمی -

 دنیا؟ یبده آدم بشی
 بهتره؟ و ترآسون وقتی چشه بودن بده آدم مگه -

 : گفت و کرد رهان هایاخم به نگاهی تمسخر با یسنا
 و سوادبی سری یه با قمار تو پیروزی زندگیش موفقیت ترینبزرگ که آدمی داری؛ حقم! فهمینمی واقعا تو -

 .کشیده زحمت براش که رو کارایی توی موفقیت لـ.*ذ تـ.* فهمهمی چه خودشه، مثل احمق
 به کارش کرد؟می صحبت لـ.*ذ تـ.* کدام از سالهنوزده دخترک این. شد خیره یسنا قرمز صورت به گیج رهان
 . کردمی سخنرانی برایش دختربچه یک که بود رسیده جایی

 یکی که باریآخرین اصال تونستم؛ باالخره ایول گفتی بلند که باریآخرین بوده؟ چی موفقیتت آخرین دیگه، بگو -
 هان؟ بوده، کی زده لبخند بهت محبت سر از

 بود؟ کِی هابارآخرین این راستی به رفت؛ فرو فک به گیج رهان
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 هم زندگی هنوز وقتی کنی درک رو عالم، حس ترینبزرگ عشق، خوایمی طورچه نه؟ نمیاد یادت هیچی چیه؟ -
 نکردی؟

 دیگر. کرد ترک را اشخانه حرفبی! بود انصافیبی شب؟ یک برای تحقیر همه این. کردمی نگاهش گیج و خسته
 هایحرف با که هم حاال بود، تلخ شکست حس درگیرِ کافی یاندازه به نداشت؛ را دخترک تلخ هایحرف طاقت

 .بود شده ورغوطه تلخی این در تنش تمام دخترک
 از توقعی چه نداشت، را هاواقعیت شنیدن طاقت هم او حتی! ترسو. نبود دیگر رهان آورد، باال که را سرش
 .داشت شدمی احساساتی و معمولی هایانسان
 بود نشده باورش هنوز انگار زد؛می تند هم هنوز قلبش. نشست بود، ارواح یخانه که شانخانه قالی تک روی خسته

 حس. کند فراموش را خانه آن افراد پُرطمع و هیز هاینگاه کرد سعی. بست درد با را چشمانش. یافته نجات که
 عجب. بکشد درد کمتر تا کردمی فراموش باید اما بود؛ سخت. شده نجس هاآن ـوس هــ از پر هاینگاه با کردمی
 !بود انگیزینفرت روز

 گردنش رگ و بود شده کوفته تنش تمام. بود برده خوابش قالیچه همان روی پرید؛ خواب از آیفون زنگ صدای با
 . داشت کم فقط را همین نابش احوال و اوضاع این در. بود گرفته هم

 را در درنگبی. نشست لبانش روی لبخند عطیه، مهربان یچهره دیدن با. رفت آیفون سمت به کج گردن همان با
 تابستانی و گشاد مانتویی. شد شانخانه وارد خوراکی و میوه پاکت با همراه عطیه. کرد باز عزیزشده دختر این روی
 . بود گرمش حسابی حساب این با ولی بود؛ تنش

  آخه؟ کشیدی زحمت چرا سالم، -
 :کشید آ*غـ.*وش در را یسنا و زد مهربانی لبخند عطیه

 . خریدم خودم خوردن برا... که نکردم کاری -
 که غذاهایی از نداشت تصمیم دیگر چون بود؛ خریده خوراکی عطیه شد خوب. انداخت پایین را سرش شرمنده یسنا
 .بخورد خریدمی برایش حرام پول با احمق مرد این

 آخه؟ خوریمی همه این تو -
 :گفت خنده با و کرد توپرش هیکل به ایاشاره عطیه

 زدم؟ هم به آسونیا این به رو هیکل این کردی فکر چی؟ پس -
 :انداخت رهان اتاق یدربسته به نگرانی نگاه عطیه. خندیدند دو هر
  اس؟خونه خانت داداش -
 .کن ولش مهمه؟ مگه. واال دونمنمی -
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 .بگم چی -
 .رفتممی کردممی لشو داشتم چاره اگه خدا به. کردیم اذیتت قدرچه دونممی عطیه، ببخش رو من -

 :گفت و نشست بود شانخانه راهروی در قبال که ایقالیچه روی آرام عطیه
 جوریهمین تونینمی! هاداداشته اون برم، بذارم رو چی چی دوما! نمیاد یادم چیزی من اذیت؟ کدوم که اوال -

 . که بشی جدا ازش
 رهان فرض به اصال کجا؟ او و بود کجا رهان! داداش. زد احساسبی دیو آن روی داداش لقب بر پوزخندی یسنا

 .بود شده جدا اشخانواده اعضای دیگر از که طورهمان ؛شود جدا او از ساده خیلی توانستمی بود، برادرش
 .دونینمی من زندگی از چیزیهیچ تو -
 . بدونم که بگو خب -

 :گفت بحث کردنعوض برای و کشید آهی یسنا
  بیاری؟ گیر برام رو پیمان آهنگای تونستی -

 :گفت و آورد در ایmp۳ کیفش از عطیه
 .نیست معروف زیاد اینکه مثل کنم؛ پیداش تا گشتم خیلی -

 :گفت و گرفت او از را mp۳ ذوق با یسنا
 معروف خیلی روز یه مطمئنا ولی نداره؛ بیشتر هم پراکنده آهنگ چندتا یه نگرفته، کارش قدرا اون هنوز آره -

 .میشه
 .بود هاآن بین چیزی مطمئنا ساده؟ یخواننده یک برای فقط ذوق این کرد؛می نگاه یسنا به شک با عطیه

 شناسیش؟می -
 . فامیالمونه از یکی نه، که شناختن -
 . باشه موفق امیدوارم داشتم، دوست رو صداش. طوراین که -
 . بخواد خدا چی هر -

 باید. است شانخواننده فامیل و دختر این میان چیزی احتماال. شد خیره بزرگشان یکتابخانه به حرفبی عطیه
 . شدمی مشخص برادرش تکلیف باید فهمید،می
  شدن؟ دوست هم با داداشامون که شد چی دونیمی تو یسنا -

 !نبود مهم نه، شد؛می متنفر او از بیشتر دانستمی او از بیشتر چه هر که هیوالیی سرگذشت. نبود مهم
 . دونمنمی رو ایناش و جوریچه اینکه اما شدن؛ آشنا هم با دخترِ یه سر دونممی فقط. دونمنمی درست منم -
 ! دختر؟ -
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 یک حضور که همین. کند همراه خودش با را افسرده دختر این بود توانسته باالخره زد؛ ایپیروزمندانه لبخند عطیه
 . بود کافی هم بود شده جالب او برای برادرش زندگی در دختر

. مدیونشم واقعا اما دارم؛ داداشت از خونی دل من راستش. کرد داغون رو داداشم که دختری! نامرد دختر یه آره -
 .دارم تو داداش از رو داداشم من

 . شدمی زدهشگفت بیشتر شد،می خارج عطیه دهان از که ایکلمه هر با. درخت چشم عطیه لبان به شدهگیج یسنا
 گفتمی. دبو هاهچهاررا سر هایکولی این از دخترِ. مونخونه اومد و گرفت رو گدا دختر یه دست علی روز یه -

 اون و کجا تو خوره؛نمی دردت به دختر این بابا گفتیممی بهش ما هرچی. کنه ازدواج باهاش خوادمی و عاشقشه
 تو زد بابام که رسید جایی به کار تا گذشت و گذشت... هیچی. خواممی من که همونیه این نه، گفتمی! کجا؟
 ماه چند. رفت مونخونه از و کرد انتخاب رو دختر اون راحت خیلی هم علی. دختر اون یا ما یا گفت و علی گوش

 آوردش داداشت روز یه اینکه تا! نبود که نبود اما کردیم؛ رو و زیر دنبالش رو جا همه. نشد ازش خبریهیچ و گذشت
. زدمی حرف نه خندیدمی نه که سنگ تیکه یه به بود شده تبدیل خندونمون و شاد علی ناباوری کمال در. خونه
 بوده آشغال یه دختر اون گفتمی همیشه فقط. شده آشنا رهان با جوریچه و شد چی که نکرد تعریف برام وقتهیچ

 .بشه علی علی، که کشید طول سالی سه دو. داده نجات رو زندگیش رهان و
 اومدی شیراز از تو اینکه تا. بود فراری دخترا از جورایی یه آورد؛نمی خونه تو رو دختری هیچ اسم بعد به روز اون از
 و مهربون خیلی اما پرحرفه؛ زیادی کمیه درسته. خوبیه خیلی پسر علی یسنا. کنی زندگی داداشت پیش تا

 . احساساتیه
 ...من... من... جون عطیه -
 باشه؟ کن؛ فکر بهش راجع فقط نگو، هیچی االن! هیس -
 ..آخه -
 . کنممی خواهش -

 راحتی برای نداشت؟ حق بسوزد؛ هایشکسیبی از دلش داشت حق. بود خوب قدرچه خواهر یک هایخواهرانه
 بود، خوبی دختر. کشید آ*غـ.*وش در را یسنا خوشحال عطیه. داد تکان را سرش چندباری دلسوز خواهر این خیال
 . کند خوشبخت را برادرش توانستمی. شود خارج زدگیدل و افسردگی این از تا داشت کمک به نیاز فقط

 دختری گوش در عطیه هایپچپچ صدای. زدمی قدم اشمتریده اتاق در داغان و کالفه پسری ها،آن چندمتری در
 به کند؟ وصل دخترک به را برادرش تا داشت اصرار قدرآن عطیه چرا. بود کرده داغانش بود او مال اشزندگی که
 .کند تجاوز او حریم دادمی اجازه خودش به کسینا و کس هر حقی؟ چه
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 به دیگر تا کردمی قیچی بودند، قهرمان برایش او جز همه که را مرامیبی دختر این دُم باید بود؛ خودش تقصیر
 چه کندمی را وراج قناری این پر و کرک وقتی. دردسربی و صدابی یبرده یک مثل شد؛نمی تلخ اوقاتش خاطرش

 ! بردمی یلـ.*ذ تـ.*
 در به کند؛ بیرون خانه از را حریمش به متجاوز دختر این دیگر باریک تا برداشت اتاق در سمت به قدم چند عصبی

 بین. شود هم ترمنفور هست، که منفور بشود؛ خب. شدمی ترمنفور دخترک نزد کارش این با شد، پشیمان رسید که
 از انبوهی در را دخترک اینکه از بعد. بود رفته عطیه. آورد بیرون فکر از را او در صدای که بود مانده تربودنبد و بد

 . بود کرده هایشر بود، کرده گرفتار نقیض و ضد افکار
 علی برای دلش. بود خیره نامعلومی ینقطه به و بود نشسته بود آورده علی که ایقالیچه روی یسنا. رفت بیرون

 . بود خبربی بود کشیده او هاییسختی بیشتر نیم از اینکه با سوخت؛می
 جا؟این بود اومده چی برای دخترِ این -
 بود؟ جااین کی از او. گذاشت قلبش روی را دستش و کشید هینی ترسیده او صدای شنیدن با
 جا؟این بود اومده حقی چه به زنیکه این گفتم -

 . کند توهین بود بامحبت و مهربان قدرآن که عزیزش دوست به نداشت حق او شد؛ عصبی یسنا
 . بزنی حرف جوریاین عطیه به راجع نداری حق! بفهم رو دهنت حرف -

 :گفت بلندی تقریبا صدای با و ایستاد او روبروی دقیقا آمد؛ جلو عصبی رهان
 تا اینه معمولیا شما خاصیت! داشته برت هوا داری، حقم البته کنی؟می تکلیف تعیین من برا تو حاال تا کی از -
 و لوس پسرای مثل منم. نیست خبرا این از جااین... نخیر اما خبریه؛ کنینمی فکر شین،می پررو بینینمی رو کمیه
 ! بیرون کشممی حلقومش از رو طرف زبون بشنوم اضافی زر. نیستم معمولیا شما خاصیتبی
 تا نبود قرار اما اما، ترسید؛. کندمی را کار این شد مطمئن یسنا که کردمی صحبت باصالبت و محکم قدرآن
 :بایستد ماورائی مثال مرد این جلوی که قدرآن بود؛ شده قوی دیگر. دهد نشان ضعف ترسدمی
 .کار این نیست بعید تو مثل هیوالیی از میگی، راست آره -

 برایش کشیدننفس و گرفت نبض اشپیشانی رگ خشم شدت از. شد تمام دیگر اخمو مرد این تحمل! شد تمام
 کمی و گرفت را دخترک مشکی لباس ییقه! تلخ دخترک این نابودی داشت؛ دنیا از خواسته یک فقط. شد سخت

 بار این رهان. یابد رهایی تا زدمی پا و دست ترسیده دخترک. شود خیره سبزش چشمان در راحت تا آورد باال را او
 :زد داد او صورت در
 ! نیستم هیوال من -



 

 

122 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 و داغ هاینفس آورد،می زبان به که ایکلمه هر با اینکه از خورد؛می هم به نزدیکی همه این از یسنا حال
 رهان با مبارزه برای اما نبود؛ پسرها با انداختنکل اهل. نیاورد کم وجود این با. زند شالق او صورت روی اشعصبی

 . نداشت دیگری یچاره
 . بودنتعوضی خاطر به بلکه بودنت،عجیب خاطربه نه! هیوالیی تو -

 به. نشست لبانش یگوشه بخشیرضایت لبخند. بست نقش دخترک یکله کندن تصویر ذهنش در ایلحظه
 رها را دخترک آشفته. است اشهمخانه دخترک گردن روی دستانش او یکله کندن قصد به دید آمد، که خودش

 بود؛ خطرناک نداشت، کنترلی افکارش و هاکار روی وقتی! بود شده خطرناک. رفت عقب عقب قدمی چند و کرد
 . ترسیدمی خودش از که قدرآن

 . شد جمع خود در داشت، زمین روی شدنشانداخته خاطربه که دردی و وحشت شدت از یسنا
 دخترک به راجع را هافکر این اینکه از داشت؛ بدی احساس بود، شده ترآرام کمی مسموم افکار این با که رهان

 . بود کرده اشخانه متفاوت
 :گفت و کرد نگاهش درد با یسنا

 .چیه عاشقی بفهمونم چی یعنی زندگی دونهنمی حتی که کسی به تونمنمی من متاسفم؛... برم جااین از خواممی -
 با خوب درآمد و آسون کار بین چون کشم؟نمی عذاب کردنزندگی برای چون! هع چیه؟ زندگی فهممنمی من -

  ایم؟حرفه قمارباز یه احمق و معمولی انسانای شما بین چون کردم؟ انتخاب رو آسون کار کم، درآمد و سخت کار
 بود؟ زده نفهمی به را خودش یا فهمیدنمی پسر این. کردمی نگاه رهان جدی صورت به تمسخر با یسنا

 .بیاری بدست چیزی اینکه بدون... بیچاره دادی هدر رو عمرت باختی؟ که نیست حالیت واقعا تو -
  قدر؟این نازیمی چیت به تو میگی؟ چی تو جوجه آخه باختم؟ رو عمرم من -

 ! احمق مرد داد؛ تکان ترحم با را سرش چندبار جوابش در یسنا
 رو عمرش کی وقتاون چی؟ بیارم دست به سالیک طی رو زندگیت سالنوزده موفقیت تمام بتونم من اگه -

 !بکنی؟ رو کارا این تا کردی تالش سال همه این که تو یا من باخته؟
 ! عمرا... بتونی عمرا تو! محاله -

 :گفت و زد نفسی به اعتماد با و کج لبخند رهان
 !چی؟ کردم رو محال کار این اگه -

 برای را پرمهر و معمولی زندگی یک او همچون بتواند نداشت امکان. بود ماهری پردازخیال گاهی هیوال این
 .بسازد خودش

 :گفت و انداخت باال را هایششانه قیدبی یسنا
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 .کنممی رو ترمحال کار یه من بکنی رو محال کار این بتونی تو اگه -
 :گفت پوزخند با طوالنی مکث از پس دخترک. شد خیره فرمشخوش لبان به مشتاق رهان

 .میشم عاشقت -
 !بود جذابی بازی بهتر؟ این از چیزی چه زد؛ قهقهه دل ته از رهان

 .کردی انتخاب تلخت حرفای این برای رو مجازات ترینبد -
 :گفت نفس به اعتماد با و انداخت باال را اششانه قیدبی دیگر بار یسنا

 . برگردم آرومم زندگی به که کنی کاری و بشی ناپدید زندگیم از همیشه برای باید نتونستی، اگه ولی -
 . قبول باشه -

 :گفت و کرد زرنگی رهان. برد سر دو بازی یک بودند؛ مطمئن پیروزشدنشان از دو هر
 .نکنه دبه کسی که نویسیممی کتبی دفعه این پس -
 .نویسیممی باشه، -

 این فقط پیمانش از که برسد روزی کردمی فکر کسی چه. بست را چشمانش آرام و کرد پلی را پیمان آهنگ
 با وگرنه بگذراند، پیمانش با گونهاین توانستمی که شکر را خدا هم باز. زد تلخی لبخند باشد؟ داشته را هاآهنگ

 خاطرات به را او آهنگ مالیم ریتم. بود هایار ترینخوشبخت جزء او فراق، سوز در کرد؟می چه دلتنگی همه این
 .جذاب و شیرین پیمان، چشمان عسل شیرینی به روزهایی داشت؛ قشنگی روزهای چه. برد اشگذشته
 .کرد آرام را اشخسته روح پیمان یمردانه و ناب صدای
*** 
 نیست که بارونی زیر هرشب تو با میشم خیس
 نیست که خیابونی تو گرفتم محکم رو دستت
 نیست که آسونی کار نباشم عاشقم و باشم

 نیست که اونی عاشق دوباره میشم عاشقت
*** 

 نیست که سازممی تو از جااین تو با خدایی من
 نیست که بندازم پرده رازی روی شب هر باید
 نیست که زندونی توی کشیدی بند به رو من تو

*** 
 نیست که اونی عاشق دوباره میشم عاشقت
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 نیست که اونی عاشق دوباره میشم عاشقت
*** 

 نیست که زمستونی تو زیبا تصویر همه این
 نیست که مهمونی تو جز من شب هر جنونِ با

 نیست که خونیمی وقتی کردم پاره رو هامنامه
 نیست که دونیمی خوب ساختم تو با جااین هرچی
*** 

 نیست که اونی عاشق دوباره میشم عاشقت
 نیست که موهایی موج سیاه تو میشم غرق
 نیست که دونیمی دور جااین گردممی تو دور

*** 
 نیست که خیابونی از گردیبرمی روزی یه تو

 نیست که اونی عاشق دوباره میشی عاشقم
 نیست که اونی عاشق دوباره میشم عاشقت

 «یراحی مهدی-نفس»
 که طوفانی بود؛ شده مرد یک جنس از طوفانی خوشدست اشزندگی. فرستاد بیرون آهی همچون را نفسش

 بر شدهوصل یبرگه این طوفان این از خالصی راه تنها شاید! ابدی طوفانی بود، کرده غارت را هایشداشته یهمه
 .داشت رهایی تا طوالنی راهی کرد؛ نگاه برگه روی که خطی ۳۶۵ به و کرد باز را چشمانش. بود دیوار

 :گفت خواند،می برایش که پیمانی به همزمان و کرد پلی را آهنگ دیگر بار
 ! قول گردم،برمی من پیمان -

 بود بارصدمین برای را دستش در یبرگه. بشنود کمتر را دخترک غم از پر صدای بلکه تا بست را اتاقش در رهان
 دیگران محبت و عالقه آوردن دست به حول همه بود، گذاشته برایش دخترک که ایساده شرط سی. خواندمی که
 هم باز زد؛ بدجنسی لبخند. نبود سختی کار بود، انتظارش در سالیک این از بعد که ایجایزه مقابل در. چرخیدمی
 دخترک سراغ به و برخاست جا از. آوردمی اضافه هم وقت مطمئنا. کردمی شروع امروز همین از. پرسود قمار یک
 .دادمی گوش آهنگ و بود نشسته علی قالی روی دخترک. رفت

 . بیرون بریم شو بلند -
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 کار این از او! توجهیبی هم باز. نشد حضورش یمتوجه اصال که بود شده غرق پیمان صدای در قدرآن یسنا
 دیدن با و کرد باز را چشمانش شوکه یسنا. داد تکان محکم را دخترک یشانه و رفت ترجلو. بود متنفر دخترک

 دندان به را لبش. نزد قهقهه دخترک شدنشوکه از تا بود گرفته را خودش جلوی زور به رهان. درآمد آهش رهان
 :گفت و گرفت

 .بریم پاشو پاشو، -
 بود؟ شده خلق او آرامش زدنبرهم برای ناشناخته موجود این. کردمی نگاهش عصبی و گیج یسنا

 :گفت ایطلبکارانه لحن با
 کجا؟ بریم؟ -

 :گفت و گذاشت اشبینی روی سکوت نماد به را اشاشاره انگشت رهان
 و چون بدون بگم، من جا هر گفته ۴۲۹ی شماره رفته؟ یادت رو قراردادمون. بپرسی چیزی نداری حق تو! هیس -

 .میای چرا
 :شد دوبرابر تعجب از دخترک یشمی چشمان

 .بخونم رو شرایط یهمه نکردم وقت من. نیست درست این -
 :گفت و گرفت خودش به جانبی به حق یقیافه رهان

 .خوندم زمان اون توی من که طورهمون بخونی؛ خواستیمی -
 . بودم ننوشته بیشتر شرط تا سی من! ستمسخره -
 تندتند من مثل تونستیمی بنویسی؟ تا سی گفتم من مگه زنی؟می چونه هاشرط تعداد سر داری دوباره باز -

 . بنویسی
 .بود احمق و لجباز یبچه یک واقعا مرد این شد؛ کفری دیگر یسنا

 ...! که واقعا -
 . بریم شو بلند گفتم -

 بود؛ ضعیف او مقابل در واقع در اما... اما نباشد؛ ضعیف بود قرار. ترساند را یسنا هم باز رهان جدی بارهیک به لحن
 :گفت تلخ و ریخت نگاهش در را تنفرش. کردمی درد هنوز نحیفش یشانه که ضعیف قدرآن
 ! ایبچه واقعا -

 دخترک این برای قدرچه. ایستاد دید، را دخترک شدنجمع هم در وقتی اما گذاشت؛ جلو قدمی عصبی رهان
 .منفور و ترسناک بود؛ ترسناک



 

 

126 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 کرده را خودش کار دخترک لعنتی چشمان هم باز. ببیند کمتر را دخترک چشمان نفرت تا انداخت پایین را سرش
 مجبورکردن از بهتر آمدنکوتاه گاهی. کرد دخترک به را پشتش کالفه. کرد پر را وجودش نفرت گس یمزه. بود

 رهان یرحمانهبی پوزخندهای جنس از تلخ پوزخندی اختیاربی. آمد کوتاه مقابلش در دوباره مرد این. بود دخترک
 .دادمی قلقلکش بود، آمده جااین به امیدش به که انتقامی آن گرفتن برای هاآمدنکوتاه این. زد
  قمارخونه؟ بریم نیست قرار که دفعه این -

 دیگر بازی یک وارد او با آمدنمی بدش. انتقام بود؛ کرده کشف دخترک در تازه حس یک هم باز. شد متوقف رهان
 .شود هم
 . منتظرم ماشین تو من شو، حاضر زود -

*** 
 رهان را؛ او بود؛ کرده معطل را او نیمی و متر یک دخترک یک. داد تکیه ماشین یشیشه یلبه به را دستش

 حجت اتمام او با اینکه با. بود شده سرخیره زیادی دختر این. شود کسی منتظر هم ثانیه یک نبود حاضر که مغروری
 .بود نیامده هنوز و بود گذشته ایدقیقهچهل نزدیک شود، حاضر زود که بود کرده

 :شنید درونش از صدایی
 . شده پررو که کردی رو کارا همین. برو خودت کن ولش میدی، رو بهش زیادی داری -

 متنفر هازن از. بیاید هم دخترک داشت دوست دلش ته چرا؛ دروغ. کرد اشمشکی موهای درون را دستش کالفه
 به حتی را دخترک دنیای لمس. رنگییک و صداقت صورتی دنیای از دختری داشت؛ فرق دخترک این انگار اما بود؛

 .داشت دوست قوانینش از برخی گذاشتن پا زیر قیمت
 گول دخترک مقابل در هاآمدنکوتاه این کردنجلوه منطقی برای هم را خودش باید که قدرآن بود؛ بیچاره قدرچه
 .نخورد ایصدمه غرورش تا زدمی
 .کردم بدبختش من چون بدبخته؛. بدبخته چون سوزه؛می براش دلم. سوزهمی براش دلم چون میام؛ کوتاه -

 تا شد خشک آسانسور به نگاهش. گرفتمی اشخنده کرد،می ردیف هم پشت که مزخرفی دالیل از هم خودش
 مانتوی یک. کرد برانداز را پایش تا سر دور یک. آمد باالخره. شد ظاهر اشخانه پوشسیاه یسنای باالخره اینکه
 اشگرفته و غمگین صورت. داشت تن به رنگ همان به چروکی شال و جین شلوار با همراه مشکی یساده
 آن. بودند نکرده رحم او به مجهولش یگذشته خاطربه هم هاخودی داشت؛ حق. بود خرابش حال یدهندهنشان

 . کردمی پیدا بود، نکرده رحم هم ـناه گـبی و معصوم دخترک این به که را رحمبی یگذشته
 رهان به کوتاهی نگاه یسنا. شد سکوت در غرق ماشین هم باز. شد فکرکردن این از بیش از مانع دخترک سوارشدن

 . نداشت خوبی یخاطره او با رفتنبیرون از ترسید؛می. انداخت بود، هاخیابان به خیره اخم با که
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 بود آورده را او. کردمی نگاه اطراف به تعجب با یسنا. ایستاد فروشیفرش یمغازه کنار ماشین که نکشید طول زیاد
 !ندارد امکان بخرند؟ فرش که

 و جاافتاده مرد که فروشنده مرد. شدند مغازه وارد. افتاد راه دنبالش به هم یسنا. شد پیاده ماشین از حرف بدون رهان
 این به. بود خیره رهان به ناباور چنانهم یسنا. گفت خوشامد و آمد جلو روییخوش با آمد،می نظر به مهربانی
  کند؟ تغییر خواستمی سرعت

  داری؟ دوست بیشتر رو کدومش -
 !نه بخرد؟ فرش اشسلیقه به تا بود آورده را او شد؛ زدهشگفت بیشتر

 .کن انتخاب -
  بخری؟ فرش خوایمی چی برای -
 .الزمه کنم، تجربه رو تو معمولی زندگی سال یه باید من رفته؟ یادت قرارمون -

 :شد یسنا دادنجواب از مانع پیرمرد صدای
  کنم؟ کمکتون تونممی -

 :گفت رک بگیرد، کمک کسی از نداشت عادت که رهان
 . کنه انتخاب باید خانوم نه، -

 او با سالهسی ظاهر به جوان یک دادند؟می یادشان قدیم در که هاییاحترام بود رفته کجا. شد درهم پیرمرد صورت
  کرد؟می رفتار گونهاین داشت را پدرش سن که

 :گفت دلخور پیرمردِ به رو و داد را حیابی پسر این جواب ایغرهچشم با یسنا
 ! آقا حاج خواممی معذرت من -
 . مچیکاره من کنید، انتخاب باید شما همسرتونه؛ با حق دخترم؟ حرفیه چه این -

 نگاهش. نکند خطاب همسر را هیوالیی چنین اما مرد؛می تنهایی در ابد تا بود حاضر. بود تهشِ ته دیگر این! همسر
 تصمیم. بردمی لـ.*ذ تـ.* او یشدهملتهب و قرمز صورت از داشت که رهانی افتاد؛ رهان شیطنت از پر چشمان به

 . ببرد لـ.*ذ تـ.* کمتر رهان تا باشد خیالبی گرفت
 .خوبه باشه چی هر... نیست مهم من برای -

 گفت؛ اشتمسخرکننده لبخند حفظ با رهان
 .دنبالش میام فردا خودم من خونه بریم که نیست مهم اگه -
 .بریم باشه -
 . دیگه کردی لج هابچه مثل -
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 .نیست مهم برام واقعا چیه؟ لج -
 :گفت نجواوار گوشش دم و فشرد دست در را نحیفش بازوی و آمد نزدیکش رهان

 .فهمممی من! نگو دروغ من به -
. رفت دنبالش به و کرد تشکری دارمغازه از زدهخجالت یسنا. شد خارج مغازه از حرفی هیچ بدون و گفت را این

 بدی احساس. فشردمی گاز روی را پایش خشم با رهان. شد کنده جا از سرعت با ماشین شد، ماشین سوار که همین
 دختر این نداشت؛ فرش به نیازی که خودش! درک به اصال. بود زده کنار را اشخواسته و او هم باز دخترک. داشت

 . نبود مهم دیگر هم لیاقتبی
 . ذاشتیمی احترام بهش باید بود، تربزرگ اون. زدیمی حرف طوریاون پیرمرد اون با نباید تو -
 دیگر؟ کردمی شوخی کرد؛ نگاه دخترک جدی صورت به تعجب با
  بود؟ تربزرگ من از اون کنیمی فکر تو تر؟بزرگ کدوم -
 نبود؟ -

 ترینبامزه دختر این که راستی به. شد سرازیر اشک چشمانش از که خندید قدرآن. لرزاند را ماشین اشخنده صدای
 .بود عالم دختر

  سالته؟ چند تو -
 طلبکارانه و کشید هم در را هایشاخم. کند مسخره را او نداشت حق شد؛ عصبی یسنا. گرفت شدت اشخنده دوباره

 . کرد قطع را رهان یخنده بارهیک به شدنخیره این. شد خیره رهان خوشحال زیادی صورت به
  کردی؟ لج همین برا پس -
 .نکردم لج گفتم بار یه -
 . تکراریه دروغ این آره آره، -

! بکند را بامزه مثال پسر این یکله خواستمی دلش. بود شده قرمز عصبانیت شدت از بود؛ دیدنی دخترک یقیافه
 .شد خیره خیابان به حدش از بیش عصبانیت و او خیالبی و زد شیرینی لبخند رهان

 خب؟ -
 چی؟ خب -
 .بده رو جوابم -
 رو؟ چی جواب -
 .سوالم -
  سوال؟ کدوم -
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 وارد دخترک این که شکر را خدا. خندیدمی زیرزیرکی رهان! بود آخرش دیگر مرد این. کشید پوفی عصبی یسنا
 چراغ این حتی ایستاد؛ قرمز چراغ پشت. بگذراند او کردناذیت با را اشمسخره روزهای تا بود شده اشزندگی

 .دبو جذاب برایش بود، هاآدم این هایترینمسخره جز که هم مسخره
 . دیگه دینمی هدر رو محدودتون عمر جوریهمین. ثانیهشصت -

 :زد داد تقریبا یسنا
  سالته؟ چند پرسیدم -

 با و گرفت را دهانش جلوی زدهخجالت یسنا. برگشتند دخترک سمت به بودند، مانده چراغ پشت که کسانی یهمه
 . شد قرمز شرم

 برای. بودند پوستسرخ مادرش و پدر از یکی مطمئنا! بود عالی دختر این. رفت باال رهان یخنده صدای دوباره
 .مریضی هنگام خجالت، هنگام عصبانیت، هنگام بود؛ قرمز مواقع بیشتر او همین

 .نگو اصال خوام،نمی -
  کنی؟ لج خوایمی دوباره -

 :گفت و گرفت را هایشگوش یسنا
 .نزن حرف من با -

 او شیرینی به هم هابچه یبقیه یعنی. نبود متنفر او از رهان که ایبچه اولین! بامزه و باز لج یبچه یک بود؛ بچه
 .بامزه و زبانشیرین بودند؟

 شیرین فکر در رهان وقتآن. کرد پوستش کندن به شروع و برد فرو دهان در را لبانش عصبانیت شدت از دخترک
 . کردمی سکته عصبانیت شدت از االن اگر داشت حق دخترک. بود هابچه بودنبامزه و
 . هستم االن که شدم همین بعد به زمانی یه از. دونمنمی خودمم چون نمیگم؛ -

  نبوده؟ ماورائی اول از او یعنی بود؟ چه منظورش درآورد؛ گوشش از را دستانش متعجب یسنا
  اومدی؟ دنیا به کی دونینمی تو چی؟ یعنی -
 . نه -
 .نیومدی آسمون از که تو بدونه، باید یکی باالخره میشه؟ مگه -

 . کرد سکوت و زد تلخی لبخند رهان
 بود؟ موجودی گونهچه مگر بگویند؟ او به که نداشت هم مادری و پدر حتی یعنی آمده؟ دنیا به کی نداند شدمی مگر
 یافته؟جهش انسان یک فضایی؟ موجود یک آشام؟نخو یک
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 یک او اگر اما بود؛ قدرتمند و متفاوت مرد یک برایش همیشه. بود نکرده فکر گونهاین او مورد در حال به تا! ترسید
 غذا او. داشت هم شاید نداشت، امکان نه چه؟ کند مزه را او خون کردمی ـوس هــ روز یک اگر چه؟ بود آشامخون
 که بود احمقی عجب لرزید؛ تنش او بودنآشامخون فکر از. آشامخون یک مثل درست داشت؛ قوی بدنی و خوردنمی

 و مکیدمی را خونش اگر کشت،می را او روز یک اگر... اگر. بود آمده عجیب موجود یک یخانه به خودش پای با
 در که آشوبی متوجه تا دزدید رهان از را اشترسیده نگاه شد؟می باخبر کسی اصال کرد،می دفن را خشکش بدن

 با رهان. رسیدند تا چید هم کنار را رهان مختلف خصوصیات و رفت کلنجار خودش با قدرآن. نشود شده پا به دلش
 ترجیح. بود ترسانده را او بودنشماورائی یادآوری! بود ترسیده دخترک. برد پارکینگ به را ماشین تلخش پوزخند

 که پرسشی شد؛ یسنا پرسش شنیدن منتظر و کرد پارک ایگوشه را ماشین حرفبی. ترسناک تا باشد منفور دادمی
 زبانش به گاههیچ داشت، رهان به نسبت که توجهیبی و غرور حفظ خاطربه اما بود؛ آمده او زبان نوک تا بارچندین
 .بود نیاورده

 هستی؟ موجودی چه تو -
 هرچند چیست، او بود شده مهم دخترک برای باالخره شد؛ شکسته سوال این طلسم باالخره پس زد؛ تلخی لبخند

 . بود شده مهم جانش حفظ خاطربه هم باز
 و مستقیم یسنا. بود کرده دوچندان را صورتش سفیدبودن شالش سیاهی که سفیدی دختر. برگشت یسنا سمت به

 او از. شود جمع خود در کمی یسنا شد باعث کار همین شد؛ مایل دخترک سمت به کمی. کردمی نگاهش پرتردید
 .نبود رازش شدنفاش وقت نه،. چیست دانستنمی حتی که اویی از ترسید؛می
 . ترسیمی من از حالت هر در تو چیم؛ من ندونی بهتره ترسیمی من از وقتی تا -

 :آورد زبان بر دادمی عذابش که را فکری طاقتبی یسنا
  آشامی؟نخو یه... تو... تو -

 :گفت بمی و گنگ صدای با. شد خیره نامعلومی ینقطه به و زد پوزخندی رهان
 . کتابا تو موجودای از یکی نه یسنا، امواقعی موجود یه من -

 رهان اما برگرداند؛ رهان سمت به را سرش! شکر را خدا. نبود آشامخون پس. شد رها دخترک یشدهحبس نفس
 .دوید آسانسور سمت به و شد پیاده ماشین از استرس با. بود ماشین بر سوار تنهایی به تاریکنیمه پارکینگ در. نبود
 دیروز هایحرف سمت به ذهنش. کرد خوردن به شروع و کرد باز بود، آورده عطیه که را پفکی هایبسته از یکی

 همیشه علی که کردمی را فکرش کسی چه کرد؛ قضاوت افراد ظاهر روی از نباید گفتندمی راست. رفت عطیه
 او. کردهمی قضاوت اشتباه علی به راجع که کردمی اعتراف باید است؟ خورده بدی شکست روز یک جلف و خندان

 پیروز و جنگیده مشکالتش با که بود قوی مردی بلکه نبود، درد بدون مرفه عبارتی به یا مشکل بدون پسر یک
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 دلیل بود خبربی که وقتی تا البته. گرفتمی اشخنده اوست، عاشق علی کردمی فکر عطیه اینکه از. بود شده
 داشت رهان نام به مجهولی موجود وجود از خبر چه او. کردنمی محالی فکر نیست، بیش ترحمی برادرش هایرفتار

 خواهرش قول به علی به برسد چه کرد،می آب هم را سنگ دل بود آورده دخترک سر بر که بالهایی که
 .احساساتی

 .بود علی. شود بلند جا از کرد مجبورش آیفون صدای
  بله؟ -
 . آوردیم رو فرشاتون جان، هلو سالم -

 هاکار همین کند؟ خطاب هلو را او دادمی معنی چه آورد؛می در را شورش گاهی هم علی این. کرد باز را در حرفبی
 منتظر در پشت مدتی که علی. رفت استقبالش به هم در هاییاخم با. کردمی فکر گونهاین خواهرش که بود کرده را

 رهان نبود؛ کمی پیروزی. گفتمی تبریک یسنا به را موفقیت این باید. بود در بازشدن منتظر لبخند با بود، مانده
 .فهمیدمی همه از بیشتر را این علی و کردمی تغییر داشت
 .گشود را در هم در هایاخم با یسنا

 مرگته؟ چه! خواهر هاشم بنی قمر یا -
  نگیرد؟ اشخنده علی یزنانه مثال و لوس صدای این با شدمی مگر اما باشد؛ جدی خواستمی
 .سالم -
 ! بده در دم داخل بفرمایید اومدی، خوش خیلی. خانوم سالم علیک -

. کند وصل هم به را ربطبی هایچیز داشت عادت انگار بود؛ که دیگر پسر این. داد قورت را اشخنده زحمت به یسنا
 :گفت و رفت کنار در جلوی از
 پس؟ کوش فرشا -

 :گفت و آورد در را کفشش علی
 . باال میارن دارن کارگرا -

 دیوار بر که خطی از پر و ساده کاغذ. بود جایش سر چیزهمه که ظاهر به انداخت؛ خانه دور تا دور به سطحی نگاهی
 به شروع خودش دخترک تا بود منتظر. نپرسید چیزی و شد خیره یسنا به پُرسوال. کرد جلب را توجهش بود، وصل

 :پرسید و کشید جلو را اشروسری او طوالنی نگاه از معذب یسنا. کند تعریف
 طوره؟چه جون عطیه -

 :گفت و خاراند را کچلش نسبتا و تیغیتیغ سر. بود راحت طور هر بگوید؛ خواستنمی پس
 . رسوند سالم خوبه، -
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 روز از کردمی فکر. بود شده غریبه دختر این برای هم باز. شد خیره اتاق کف سرامیک به و زد کوتاهی لبخند یسنا
 .اندشده صمیمی هم با بعد به تولدش
 سراغ به. بود بینشان سنگین جو آن از فرارکردن برای بزرگی کمک بودند، آورده را هافرش که کارگری دو صدای

 . کردند پهن سرامیک روی را ایفیروزه هایفرش و رفت دو آن
 :گفت زدهذوق یسنای به رو
 . اتاق تو بیایم ما نیست درست اتاقته، برای هم قرمز فرش این -

 :گفت خوشحالی با و زد شیرینی لبخند یسنا
 ! ممنون. برمشمی خودم -

 :گفت و زد نمکی لبخندی او از تبعیت به علی
 . دیگه برم من نداری کاری اگه پس -

 یسنا عطیه هایصحبت... اما بود؛ علی دست در جوابش شاید که سواالتی زدند،می هم با باید که بود هاحرف خیلی
 و است اشتباه هاییگمان عطیه هایحرف شود مطمئن تا کردمی صبر. کردمی صبر فعال باید بود؛ کرده ترمحتاط را

 . ندارد واقعیت
 :گفت و دزدید علی از را نگاهش و زد مهربانی لبخند

 .ممنون کردی، لطف خیلی -
*** 
 هم حق البته. بود کرده در خودش برای رسمی و اسم چه کشید؛ پوفی. دادگستری یکپایه وکیل زبده، حسام

 .بود خوبی وکیل صد در صد خوانیذهن و تقلب با داشت؛
 :گفت و کرد باز رویش به را در حسام که نکشید طولی. ماند در بازشدن منتظر و زد را حسام دفتر زنگ

 . رو بنده دفتر فرمودین مزین! عجب چه! رهان جناب به به -
 .داشت دنجی و کوچک دفتر. رفت داخل و زد کنارش

 .سالم علیک -
 ! آفرین باتربیت؛ چه....! اوهوع -

 آتو باز تا کند خالی را ذهنش کرد سعی. شد خیره چشمانش در و گرفت دفترش وسایل از را مغرورش و سرد نگاه
 . ندهد قدیمی رقیب این دست
 :گفت و کرد مصلحتی یخنده حسام

  دردسرساز؟ خانوم اون از خبر چه-
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 .بود شده قدیمی دیگر هاحقه این حیف؛. بکشاند یسنا سمت به را ذهنش خواستمی
 . خواممی کمک ازت جام،این همون برای -
 کنی؟می شوخی من؟ از کمک؟ -

 :گفت سرد و زد حسام تعجب بر پوزخندی رهان
 . شدن چی و بودن کی مادرش پدر اینکه بفهمم، شگذشته از خواممی -

 فکر بدون که کسانی از. نشد دستگیرش چیزی اما بخواند؛ را ذهنش بتواند بلکه تا شد خیره صورتش به حسام
 . نیاید بر دستش از کاریهیچ معمولی یک مثل شدندمی باعث بود؛ متنفر زدند،می حرف

  کنم؟می کمکت من کردی فکر چرا -
 .نداری ایدیگه راه چون -

 :گفت و برد باال کمی را صدایش عصبی حسام
  کنی؟ تهدیدم بازم خوایمی نکنه -

 :گفت ترعصبی کرد؛ ترشکفری رهان مغرور لبخند
  بکشیش؟ و کنی پیدا رو بچه اون خوایمی جوریچه کنی، پیدا رو دخترِ اون یگذشته تونینمی که تو -

! چسبیدمی او به عجیب هم حسام دادنحرص. بود خیره حسام سبز چشمان به مغرورش لبخند با چنانهم رهان
 . بود گذشته هم از نفرت با زندگیشان طوالنی هایسال تمام که مردی

 . کافیه بگم رئیس به که همین کنم، پیداش من نیست الزم -
 .باشه تو کارای از بیشتر بچه اون داشتننگه ـناه گـ کنمنمی فکر -
  نابودیه؟ معمولی یه از دارشدنبچه مجازاتِ ندونه که کیه! کنیمی فکر اتفاقا چرا -

 . بلند و طوالنی یخنده یک خندید؛ عصبی حسام
 تونممی ساعته یه من که کاری سوزه،می برات دلم چون ترسیدم؛ اینکه برای نه اما کنم؛می رو کار این باشه -

 .کشهمی طول ماه چند تو برای بدم انجام
 این به گذاشتنمی زد پوزخندی. بود او دادنحرص برای فقط هایشحرف یبقیه بود؛ کافی بود ترسیده که همین

 .بود تربرازنده او برای نفرت و کالفگی حس. ببرد لـ.*ذ تـ.* دادنشحرص از سادگی
 .هابط برای همراهت عنوان به دادم رو دخترِ این اسم راستی -
 ! کردی؟ چیکار -
 . دادم رو یسنا اسم -
  ای؟اجازه چه به! کردی بیخود -
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 . بود شده حساس دختر آن روی بود؛ زده حدس درست پس! عالی چه. بود درآورده را حرصش باالخره
 . دادم انجام رو موظیفه فقط من کنی؟می جوریاین چرا چیه؟ -

 :گفت دستوری و خشک رهان
 . بیار در رو اسمش -

 : گفت و کرد محو زحمت به را اشپیروزمندانه لبخند
 .دادم تحویل رو لیست دیره، دیگه نمیشه -

 :زد داد خشم با و عصبی رهان
 ! حسام -
 . باشه تبرنده برگ تونهمی دختر اون نیاد؟ اون که داری اصرار قدراین چرا تو حاال. نمیشه که؛ گفتم -

 : گفت پرحرص و آمد جلو قدمی عصبی رهان
 . کردی معرفیش که ممنون. میگی راست -

 را همه ذهن که حسامی بود؛ حسام او گرفت؟می کمدست را او رهان چرا. داد باال را هایشابرو تمسخر با حسام
 مهم بود، چه هر چرایش بیاورد؛ جشن در خودش همراه با را دخترک نداشت دوست او. مدعی رهان حتی خواند،می

 .بود مغرور پسر این ضعفنقطه پیداشدن مهم نبود؛
 . بده خبر بهم کردی پیداشون -

 کردندمی فکر که کسانی از. بود کرده خرد را اعصابش حسام پیروزی حس. زد بیرون حسام دفتر از خداحافظیبی
 هرچند! قیمتی هر دهد؛ شکستش حسام گذاشتنمی شده که قیمتی هر به. بود متنفر دهند، شکست را او توانندمی
 او برای دیگر باریک که نبود مهم برایش هم قدرآن اما نبود؛ مزخرف جشن آن به یسنا آمدن به راضی دلش ته

 .کند خطر
 تصاحب بر تصمیم وقتی. خرید را انسانی کنکور برای الزم هایکتاب و رفت شانخانه نزدیک فروشیکتاب درون
 .نبود چیزی که دانشگاه و کنکور کرد؛می را کار این بود، گرفته دخترک هایموفقیت یهمه

*** 
 شود؟ قبول تهران دانشگاه او مثل خواستمی واقعا کرد؛ نگاه دستش در هایکتاب و او به تعجب با یسنا

 :گفت و کرد زمین روی شدهانداخته هایفرش به نگاهی. رفت داخل و زد کنار را او سختی به رهان
 آورد؟ رو فرشا علی -

 و روز پارسال! خیر به یادش. شد خیره او دست در قطور هایکتاب به دوباره و داد تکان چندبار را سرش گیج یسنا
 ماورائی پسر این وقت آن بود؛ شده قبول رنگارنگ هایمعلم و زور هزار با و گذراندمی هاکتاب این با را شبش
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 لبان روی بدجنسی لبخند! تهران دانشگاه چه؟ هم آن شود؛ قبول وآزمونی کالس هیچ بدون خودش، خواستمی
 .بود محال بست؛ نقش دخترک

 خواندن به شروع امروز همین از داشت تصمیم. رفت اتاقش به بود، شده اشخیره که دخترک به توجه بدون رهان
 !باید. شدمی قبول باید نداشت، پیروزی جز ایچاره. کند

 را هاکتاب دور یک مدت این در که طوری آینده؛ بهار تا شهریور اواخر از کامل ایبرنامه کرد؛ ریزیبرنامه به شروع
 سالههفده یبچه یک مثل گرفت؛ اشخنده خودش از. کردمی بندیجمع و دوره هم کنکور تا بهار از و کردمی تمام
 . کردمی آماده را خود کنکور غول با مبارزه برای داشت که بود شده
 این و واقعی هایکنکوری مثل درست خواند؛می درس و بود خانه مواقع بیشتر تقریبا رهان. گذشتند هم پشت هاروز

 ترپررنگ ذهنش در نیست، دسترس غیرقابل هم زیاد او پیروزی اینکه باور. بود کرده زدهوحشت را یسنا موضوع
 قایم را هایشکتاب و رفتمی اتاقش به نبود، خانه که زمانی او موفقیت استرس شدت از گاهی که قدرآن بود؛ شده
 تصمیمش روی قدرآن. کردمی پیدا را هاکتاب باحوصله و خندیدمی شیطنت، این مقابل در هم رهان. کردمی

 باشد؛ داشته کمتر یسنا از چیزی خواستنمی. شدنمی خیالبی گرفتند،می هم آتش هایشکتاب اگر که بود مصمم
 حسابی دخترک با بحث همه آن از بعد که غروری خاطر به بلکه بودند، بسته هم با که قراردادی خاطربه فقط نه

 کم او از چیزی تنها نه سالیک از پس تا بود هم پرکن دهن و آبرومند کار یک دنبال به حتی. بود شده دارجریحه
 .باشد داشته هم بیشتری هایموفقیت بلکه باشد، نداشته

 گرفته برایش شیراز در باشکوهی مراسم شکبی. گذشت باالیی پرویز فوت از روز چهل زدنیبرهم چشم همچون
 طرفآن و طرفاین پرکنده مرغ همچون که یسنایی. نبود تبعیدشده یسنای برای جایی آن در که مراسمی بودند؛

 هاییآهنگ بود؛ پیمان هایآهنگ اششکسته قلب مرهم تنها شاید. سوختمی طوالنی تبعید این داغ در و پریدمی
 . آوردمی در پرواز به را اششکستهدل و خسته روح که
 تا ظهر و رفتمی بیرون ظهر تا صبح و خواندمی درس بلندبلند صبح تا شب که پسری وجود به دیگر مدت این در

 .بود کرده عادت زد،می تست شب
 . کرد تعجب در پشت یمیزهریزه دختر دیدن با. شد بلند جا از آیفون زنگ صدای با دخترک

  بله؟ -
  واحده؟ کدوم زبده آقای منزل زدم، اشتباه رو زنگ کنم فکر ببخشید. سالم -
 .جاستهمین -
  معطلی؟ چرا دیگه؛ بزن رو در پس شکر، رو خدا خب -
 .نیستش رهان -
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 :گفت و کرد نگاه اطرافش به کالفه غریبه دختر
 کنم؟ چیکار حاال! بابا ای -

 :گفت ذوق با و برگشت باشد، کرده پیدا حلیراه انگار بارهیک
 . هالکم که باال بیام بزن رو در ای،خونه که تو. عزیزم میاد حاال -

. آمد بیرون آسانسور از بزرگی بسیار چمدان با همراه بانمکی دختر که نکشید طول زیاد. کرد باز را در شک با یسنا
 . کردمی غرق خود در را انسان که دریا آبی رنگ به چشمانی کرد؛ شوکه را یسنا رنگشکم آبی چشمان

 .سالم -
 !بود چیزی عجب بادامی چشم دو این. گرفت او جادویی چشمان از را نگاهش شدههول یسنا
 :گفت کرد دراز او سمت به محبت با را دستش آبیچشم دختر

 .مهلقام -
 سمت به را دستش درنگبی بود، گرفته رنگ هایشگونه موردبی هایشدنخیره این برای زدهخجالت که یسنا

 :شد خشک جا در رهان فریاد صدای با اما برد؛ بادامیچشم دختر این یدرازشده دست
 ! نده دست بهش -

 نکرده تغییر اصال بود؟ ندیده را مغرور پسر این بود چندسال. برگشت رسیدهتازه رهان سمت به و زد جیغی مهلقا
 . بردمی را ایمانش و دل هم هنوز اشمشکی نافذ چشمان و صدا تحکم بود؛

 ...! رهان -
 :گفت زد محوی لبخند رهان

 وروجک؟ کنیمی چیکار جااین تو -
 .بگیرم رو کادوم اومدم -
 چمدون؟ با -

. آورد در را اشمشکی شال قیدیبی با آبیچشم دختر. شوند وارد دو آن تا رفت کنار در جلوی از واج و هاج یسنا
 را چشمانش دریای یجلوه که موهایی گذاشت؛ نمایش به را چشمانش رنگ به و کوتاه موهای سخاوتمندانه

 . بود کرده دوچندان
  جا؟این خبره چه! رهان وای -
 . کردم ست چشمات با رو مخونه فرش بیای، خوایمی دونستممی -
 ! خودت جون آره -

 :گفت و خندید مهلقا. کرد او متوجه را دو آن یسنا یعطسه
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 .نکردی معرفی رو خوشگل باربی این راستی -
 :گفت و شد خیره بود کرده اشاره مهلقا که باربی به ذوق با رهان

 .خونه این بانوی یسناست، ایشون -
 امکان یعنی داشت؛ وحشت باورش از اما فهمید؛می یعنی فهمید؛نمی را خانه بانوی معنای. بود دیدنی مهلقا یقیافه

 ؟...دختر این با رهان داشت
 .منه لقای فندق ایشونم -

 دختر یک فقط انگار که دختری شد؛ خیره یسنا صورت به و زد افتخارآمیزی لبخند بود، او فندق هنوز اینکه از مهلقا
 .نبود معمولی
 بدون دختر این کردمی اعتراف اگر نبود دروغ کرد؛ ترپررنگ را رهان محو لبخند یسنا پرتردید و لرزان صدای
 .دیده حال به تا که ستموجودی ترینطناز عشوه،

 نه؟ هستین ماورائی هم شما -
 هم را اشزندگی بزرگ راز که بود نزدیک رهان به قدرآن دختر این یعنی شد؛ دوبرابر تعجب از مهلقا آبی چشمان

 بود؟ که او مگر دانست؟می
 ! ماورائی تو قول به تا دزد گفت بهش باید بیشتر -

 :گفت و برد باال را صدایش اعتراض با مهلقا
 !رهان -

 :گفت تهدید با ترسیده یسنای به رو و خندید آرام رهان
 !نده دست فندوق به وقتهیچ داری دوست رو استعدادت اگه -
  دزده؟ چی یعنی! چرا؟ -

 :داد جواب ناراحتی با مهلقا
 ! چی یعنی دزد کنی؟می تکرار هم تو میگه اون -

 گونهاین بیندمی را او است اولش بار که کسی با نباید بود؛ مهلقا با حق. انداخت پایین را سرش پشیمان یسنا
 :گفت بود شده دخترک ترس متوجه که رهان. کند صحبت

 .من دیدن اومده و کنهمی زندگی چین توی ماورائیه، تو قول به مهلقا -
 :پرسید و کرد نگاه یسنا صورت به و کرد مکثی

 نیست؟ ایدیگه سوال خب -
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 یک سبزچشم دختر این نداشت شک دیگر. کرد نگاه بود شده خیره رهان که جایی به و کرد کج را سرش مهلقا
 .است رهان برای خاص دختر

 گفتی؟ بهش منم راز چرا داشتم؛ اساسی سوال یه من ببخشید -
 :گفت و خندید کج رهان

 . نمیاد پیش مشکلی نباش؛ نگران -
 دخترهای یبقیه با چرا و کیست دختر این فهمیدمی وقتش به. کند سکوت داد ترجیح اما بود؛ نگرفته که را جوابش
 . است متفاوت رهان اطراف

 :گفت و کشید جلو کمی را بزرگش چمدان زور به
  کجاست؟ من اتاق حاال خب -

 :گفت آرام و داد نشان را یسنا اتاق رهان
 .ناخونده مهمون تو مال اتاق اون -

 .کشید یسنا اتاق سمت به را چمدانش و خندید نرم مهلقا
 .من پیش بیای خودت فندقی، به بدی کال رو اتاقت اینکه مگه کنی؛ تحملش روزی چند باید -

 رهان نظر در آبیچشم دختر این که ایصمیمانه و خاص یواژه درگیر دخترک ذهن لحظه یک فقط لحظه یک
 حس. فرستاد لعنت خود به و زد اشمسخره افکار به پوزخندی بود؟ دو این بین چیزی یعنی شد؛ داشت مغرور

 !بود حس ترینمسخره بود، صمیمی او با اشزندگی مرد ترینمنفور که دختری برای حسادت
 شکبی کرد؟می چه مزاحم لقایفندق این با حاال. رفتمی درسش سراغ به باید کرد؛ نگاه ساعتش به کالفه رهان
 . بخواند درس باید که طورآن گذاشتنمی

 .شما کادوی اینم -
 . کرد نگاه بود مهلقا دست در که چیپس یبسته شبیه ایبسته به تعجب با یسنا

 :گفت و گرفت او از را بسته خوشحالی با رهان
 . بودم کرده ـوس هــ خیلی ممنون، -

 . بود خیره حرکاتش و او به تعجب با یسنا. کرد بازش و گرفت صورتش مقابل را بسته تردیدبی
 باز را چشمانش وقتی. ببندد را چشمانش دخترک شد باعث که نوری آمد؛ بیرون آن از عجیبی نور بسته، بازشدن با

 . آمدمی نظر به ترسرحال و بود شده ترمشکی چشمانش رنگ شد، خیره رهان به کرد،
 . ممنون اومدم، حال واقعا -

 :گفت و خندید مهربان مهلقا
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 .بده رو من کادوی باش، زود! ها نمیشه حل ممنون ممنون با -
 :گفت و کشید هم در را هایشاخم رهان

  بدم؟ کادو بهش بخوام امروز که داشته اهمیت برام کسی حاال تا کی از مهلقا؟ شدی بچه -
 .پیش سالپنج حرف همون بازم -
  بری؟ و کنی قهر دوباره خوایمی نکنه -
 . کردم عادت دیگه نه، -

 :گفت آرام و گرفت مهلقا چشمان دریای از را نگاهش ناراحت رهان
 . اومدی رو زیادی راه کن؛ استراحت و برو هم تو درسم، سر برم باید من -

 : گفت یسنا به رو و زد تلخی لبخند مهلقا. شد اتاقش وارد و انداحت پایین را سرش حرفبی
 . بشنوم رو تکراری یجمله همون دوباره تا اومدم راه همه این -

 داشت؟ دوست را رهان دختر این واقعا. بود خیره مهلقا غمگین صورت به متعجب یسنا
 .هم با داریم حرفا خیلی که اتاق تو بریم بیا. کنهمی عادت بهم بعدا خیال،بی -
 رهان که دختری به اعتماد. رفت اتاقشان سمت به و زد او به اعتمادبخشی لبخند مهلقا. کرد نگاه مهلقا به تردید با

 . نداشت این جز دیگری یچاره انگار اما بود؛ اشتباه مطمئنا نامید،می دزد
 به ترسیده چسباند؛ در به و گرفت را او سرعت با مهلقا گذاشت، اتاق داخل را پایش که همین. شد اتاق وارد ترس با

 . بود آمده بند نفسش و تپیدمی قراربی گنجشکی همچون قلبش. شد خیره او آبی چشمان
 خبره؟ چه جااین... کن اعتراف زود -
 ..! نم.. ن... دونمی... ن... من... م... م -

 :گفت و گرفت صورتش مقابل را راستش دست مهلقا
 ... رو استعدادات وگرنه باش، زود -

 :داد ادامه و بست را دستش
 ! دزدممی -

 و شکننده قدرآن که او به لعنت گفت؟می باید را چیزی چه آخر. کرد نگاه مهلقا جدی صورت به ترسیده یسنا
 .بود ضعیف

 حاال. کرد زندانی جااین رو من اونم عجیبه، بفهمم شد باعث مشکوکش آمدای و رفت. بودم رهان یهمسایه من -
 آزادم کنه فراهم سال یک این توی رو معمولی زندگی یه نتونست رهان اگه بمونم؛ جااین سالیک شده قرار هم
 .کنه
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 بود، شده پهن زمین روی خنده شدت از که مهلقایی به تعجب با. کند سکوت شد باعث مهلقا یخنده بلند صدای
 !که واقعا بود؟ شده دارخنده قدراین ـناه گـبی دختر یک شدنزندانی حال به تا کی از. کردمی نگاه

 :گفت هایشخنده میان در زور به مهلقا
 .کنهمی اعتراف شنکرده و کرده کار به سیلی یه با اینکه اعتمادته؟ مورد ساده دختر این! دیوانه رهانِ -

 !نداشت حق کند، مسخره را اشسادگی نداشت حق او! نبود که احمق اما بود؛ ساده. کشید هم در را هایشابرو
 . نیست دارخنده هم زیاد شناسدشنمی که کسی از نوابی دختر یه ترسیدن -

 . بود عصبانی حسابی کرد؛ نگاه یسنا صورت به. شد ساکت بارهیک به مهلقا
 . بود شوخی فقط کنم، ناراحتت خواستمنمی ببخشید -

 . بود او طرف از بسآتش اعالم یسنا تلخ پوزخند
 . نیستم بد کنیمی فکر که قدرناو من خدا به دیگه، خواستم معذرت -
 .خیالبی -
 دوستیم؟ -
 . نیستیم دشمن -

 و هاشیطنت اشمهربانی و سادگی یهمه با دختر این. کرد نگاه یسنا جدی مثال صورت به لبخند با مهلقا
 . بود شده رهان نظر در او تفاوت باعث همین شاید. داشت را خود خاص هایلجبازی

. بود خوب هایشدردسر کنار در مهلقا وجود. زد لبخند دو آن دوستی به میز روی سفید یبرگه آن به خیره رهان
  این؟ از بهتر چیزی چه آورد؛ بیرون افسردگی این از را یسنا توانستمی که بود شادی و بازیگوش دختر مهلقا
 حسابی اما بود؛ رسیده که بود چهارساعت از کمتر. دادمی تکان را هایشپا و بود نشسته تخت روی کالفه

 به دیگر باریک. شود خیره دیوار و در به و بنشیند خانه در نداشت عادت بود؛ همین همیشه. بود رفته سر اشحوصله
 و سر بی و آرام زیادی دختر این کرد؛ نگاه خواندمی و بود برداشته رهان هایکتاب از کتابی سکوت در که یسنایی

 .بود صدا
 :گفت کالفه و کشید پوفی

 ! شدم خسته وای -
 چشمان. نداشت عادت هنوز و بود آمده تازه او. بود ساکت زیادی خانه این داشت؛ حق. کرد نگاهش مهربان یسنا
 :گفت یسنا به رو خوشحالی با باشد، زده سرش به فکری انگار زد؛ شیطنت از برقی مهلقا آبی

 .پاشو! حال و عشق بریم شو، بلند -



 

 

141 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 ها،کردنشیطنت ها،خندیدن ها،رفتنبیرون ای،دخترانه هایدورهمی برای بود زده لک دلش هم خودش چرا؛ دروغ
 . بود زبانش زیر عجیب اشمزه! بچگانه و لوس هایقهر حتی

 دهد؟ نجات شدهنفرین زندان این از را او توانستمی یعنی کرد؛ نگاه مهلقا به تردید با
 ...رهان -
 چی؟ رهان -
 . مهلقا امزندانی جااین من -
 شبقیه نه، یا ایپایه بگو تو! دیگه سواره روت بز رهان این که آوردی در رو بازیاساده همین ام؟زندانی چی یعنی -
 .من با
 :گفت آرام و زد رضایتمندی لبخند شک با
 . خدامه از من -

 :گفت بازاریکوچه و زد چشمکی مهلقا
 . بیام تا بپوش رو لباست! همشیره گرم دمت -

 . کند اعتماد او به توانستمی بود، خوبی دختر که نظر به کرد؛می نگاهش لبخند با چنانهم یسنا
 با و بست را قرمزش دفتر شدههول رهان. گشود را در ضرب با و کرد فکر کمی در پشت. بود بسته رهان اتاق در

 هایبرگه دیدن با. کرد نگاه اتاقش دور تا دور به مهلقا. بود خیره او رویِخنده صورت به شدهدرشت چشمان
 :گرفت اشخنده دیوار به شدهوصل یادداشت

 خونی؟می درس داری جدی جدی تو رهان وای -
 :گفت جدی یقیافه با رهان

 .دارم کار بزن رو حرفت -
 . جلبکیتون یخونه این توی پوکیدم من نوازیه؟مهمان وضعه چه این اخوی؟ دارم کار رو چی چی -

 بردنازبین به شروع نیامده هنوز. شد مهلقا صحبت یادامه منتظر و کرد هایشمو الی را دستش کالفه رهان
 . بود کرده آرامششان

 . ردَدَ ریممی داریم یسنا و من که بدم اطالع اومدم فقط نمیشم، خوندنتدرس مزاحم -
 کی؟ و شما -

 :گفت تاکیدوار و گرفت را لجباز هایبچه یقیافه مهلقا
 ! یسناجون... و من -

 :گفت جدی و کشید هم در را هایشاخم
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 ! خودبی -
 .نخود ریممی داریم ما خود، با چه خود،بی چه -
 !مهلقا -

 :گفت کشدار و بست نقش مهلقا لبان روی شیطانی لبخند
 .بای دیگه -

 .بود آمدنش منتظر اتاق در پشت آماده یسنا. زد بیرون اتاق از بود، اشخیره تهدید و اخم با که رهان به توجهبی
 .پسه اوضاع که بریم بدو -

 از هم خشمگین رهان همزمان. کشید خودش دنبال و گرفت را لباسش مهلقا. کردمی نگاه او به واج و هاج یسنا
 :گفت داد با و آمد بیرون اتاقش

 ! ببینم وایسید جا همون -
 :گفت ایبامزه لحن با و گرفت سرش باالی را دستش کرده، دستگیرش پلیس که دزدی مثل مهلقا

 ! گرفتنمون وای -
 . ببینم برگردید -
 :گفت او به رو و شد خیره اشخانه عزیز دخترک یشمی چشمان در رهان. برگشتند سمتش به
 . باشید خودتون مراقب -
 برای مطمئنا بود؟ هاآن کالمیک و منطقبی رهان همان آرام پسر این شد؛ دوبرابر تعجب از مهلقا چشمان دیگر بار

 !نبود رهان رهان، دختر این
 داده رفتنبیرون یاجازه اشزندگی ینابودکننده رهان،. بود داده اجازه واقعا اما بود؛ سخت باورش. بود داده اجازه

 زل دیوار به خانه در تمام ماه یک که دختری شاد چشمان دیدن با اما دهد؛ اجازه خواستنمی ابدا که رهانی. بود
 .بود شده اختیاربی بود، کرده گریه خون و زده

 را هایشبدبیاری تمام که قدرآن بود؛ خوشحال. پاشید صورتش به پررنگی لبخند و برگشت مهلقا سمت به یسنا
 . بود کرده فراموش لحظاتی برای
 !ابدا شد؛نمی شد؟می متنفر بود مهربان و پاک هابچه همچون که دختر این از طورچه زد؛ لبخند او به متقابال مهلقا
 قدرآن که بود نکرده نگاه آسمان به بود چندوقت شد؛ خیره آسمان آبی به. آمدند بیرون خانه از مهلقا با همراه

 هوای این حتی کشید، عمیقی نفس. داشت دوست را گرم باد این قدرچه خورد؛ صورتش به گرمی باد بود؟ دلتنگش
 . بود داشتنیدوست هم آلوده
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 چشمان شیطنت برق. آورد در را زبانش و زد بانمکی لبخند مهلقا. خورد گره مهلقا شیطان چشمان به قرارشبی نگاه
 : شنید را مهلقا جیغ صدای که بود خودش عالم در. کرد ترشسرحال مهلقا

 ! کن فرار -
 : آمد کنارش یخانه آیفون از شخصی صدای که کرد نگاه طرف آن و طرف این به گیج

  بله؟ -
 : گفت هول

  جاست؟همین بابایی آقای منزل ببخشید -
 . خیرنه -

 و زد جیغی. بود زده را یبـ.*غل یخانه طبقات یهمه زنگ. شد مهلقا متوجه که رفت کنار آیفون کنار از شرمنده
 از یسنا! بودند شده کوچک هایبچه مثل درست کردند؛ نگاه یکدیگر به شدند، دور حسابی وقتی. کرد فرار او دنبال

 بود؟ شده محروم کودکانه هایشیطنت این از بود چندوقت. خندید دل ته
 شدی؟ بچه! دیوانه -

 .بود معروف بازیخل به که مهلقایی بود؛ مهلقا او. زد نماییدندان لبخند جوابش در مهلقا
. کردمی مسخره را هایشانلباس و ایستادمی هامغازه از بعضی مقابل مهلقا. شدند خانه نزدیک پاساژ وارد خنده با

 !بود زده لک پاساژگردی گونهاین برای دخترک این دل قدرچه که وای. خندیدمی بلند مقابلش در هم یسنا
 :گفت و کرد اشاره چشمانش با همرنگ آبی لباسی به مهلقا. شدند هامغازه از یکی وارد

  برام؟ میارین رو آبی لباس اون ببخشید آقا -
 :پرسید و کرد طرف آن و طرف این کمی را لباس ذوق با مهلقا. آورد را پسندش مورد لباس حرفبی فروشنده مرد

  خوشگله؟ -
 . داد تکان را سرش چندبار جواب در یسنا

 . بیارم ماشینم از رو کیفم برم کنید صبر فقط خوام،می رو این من آقا -
 . آمد بیرون و خواست فروشنده از عذری دنبالش به! ماشین؟ کدام کرد؛ نگاه او به تعجب با یسنا
 شد متوقف جا در یسنا پاهای. رفت بود ایستاده هامغازه از یکی کنار که جوانی پسر سمت به او به توجه بدون مهلقا

 و زد او به چشمکی. برگشت او پیش و پرسید ساعت غریبه پسرک از انگار که مهلقایی شد؛ خیره مهلقا به ترس با و
 . شد وارد دنبالش به تعجب با یسنا. رفت مغازه داخل

  کنم؟ تقدیمتون قدرچه گفتید ببخشید آقا -
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 که را مبلغی و زد بخشیرضایت لبخند. شد ظاهر دستش درون ایقهوه پول کیف ناگهان و آورد باال را دستش
 .گذاشت پیشخوان روی بود گفته فروشنده

 «!ماورائی تو قول به تا دزد گفت بهش باید بیشتر» :پیچید دخترک سر در رهان صدای
 . بود مسخره شوخی یک حتما. نبود هادزد شبیه اصال اشقیافه. کرد نگاه مهلقا خوشحال صورت به گیج

 مهلقا؟ -
  جانم؟ -
  یهو؟ آوردی کجا از رو لباس پول -
  بگم؟ رو راستش -
 . آره -
 .دزدیدمش -
 ! چی؟ -
 .دزدیدم خوشگله پسر اون از -
 ...ولی -
 !میگم؟ دروغ کنیمی فکر نزدم دست بهش چون چیه؟ -
 جوری؟چه آخه -

 :گفت آرام و شد نزدیکش
 متفاوتم؟ من رفته یادت اینکه مثل -

 هم با که دوستی بود؛ کرده پیدا دوست یک چون چرا؟ بود؛ خوشحال و بود رفته یادش. را چیزهمه! بود رفته یادش
 .خواهر یک شبیه شاید دوستی. کنند گریه هم با بخندد،

 کردم؛ جاجابه رو پسرِ پول کیف هم االن. کنم جاجابه زمان توی رو وسایل که دارم رو این قدرت من راستش -
 .باشه آقا اون یمغازه توی بعدش دقیقه دو که طوری

 آدم هر بود قرار کرد؟اگرمی استفاده دزدی در آن از کند، کمک دیگران به ویژگی این با توانستمی وقتی چرا چرا؟
 دروغ؟ بودند؟ چه بتمن و عنکبوتی مرد پس کند، استفاده ساده و خالف کارهای برای هایشویژگی از متفاوتی
 که بود کسی بودند؟ اصال کردند؟می استفاده دیگران برای خاصشان استعداد از که داشتند وجود دنیا این در چندنفر

 راه در واقعا بود، ماورائی خودش اگر چه؟ خودش باشد؟ دیگران فکر به و کند رها را پول یساده آوردندستبه
  نبود؟ مهم آمد؟می بود دزدیده را پولش که پسر آن سر بالیی چه نبود؟ مهم برایش کسهیچ یعنی ماند؟می درست

 .برگردم خواممی من -
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 . زوده خیلی هنوز چرا؟ -
 .باشم تنها کمیه دارم احتیاج -
 . میام زنممی دیگه دور یه منم برو، تو باشه -
 نبودن یدهندهنشان خانه خاموش چراغ. رسید خانه به کی نفهمید که بود درگیر ذهنش قدرآن. شد جدا مهلقا از

 .کشید خود با و گرفت را دهانش پوشیسیاه فرد واردشدنش با اما رفت؛ داخل و کشید ایآسوده نفس. بود رهان
 پیدا رهان کردمی دعا دلش در. ببیند را روبرویش شخص تا شدمی آن از مانع چراغ خاموشی. ریخت اشک ترسیده

 دلش باراولین برای. دهد نجات شناسنا مرد این چنگ از را او عاشقانه هایداستان نجات یفرشته چونهم و شود
 این آخر پس. بود پشتش کوه مثل هایشزورگویی و هابداخالقی تمام با که رهانی بود؛ شده تنگ رهان برای

 خشک گلویش و بود گرفته ضربان قلبش. شود کشته شناسنا مرد این توسط مظلومانه بود قرار بود؛ این داستان
 .بود شده
 شد؛ اشخیره ناباور اشکی چشمان با یسنا. برداشت یسنا دهان جلوی از را دستش و کرد روشن را چراغ شناسنا مرد

 ! بود رهان که او
 !بود احمق قدرچه دهد؟ نجانش بود قرار عذاب یفرشته این کرد؛می ایاحمقانه دعای چه
 باهات؟ نیومده مهلقا -

 :زد داد حرفش به توجهبی
  من؟ دادنعذاب برای کردی پیدا جدید روش کنی؟می غلطی چه داری -
  کنی؟می جوریاین چرا... هیس -
 ! کنم؟می جوریاین چرا من-
 .همین داشتم، کارت فقط من -
  ترسوندیم؟ قدرچه دونیمی همین؟ -
 . دونممی -
 ! سمسخره... هع دونی؟می -

 :شد میخکوب جا سر رهان فریاد صدای با که شود خارج اتاقش از تا کرد را پشتش عصبی
 ! هنوز ندادم رفتن یاجازه -

 دلخور و عصبی برگردد، رهان سمت به اینکه بدون یسنا. شکستمی را اتاق سکوت عصبیشان هاینفس صدای
 . کرد پوستش کندن به شروع و گرفت دندان به را لبش
 :گفت ترآرام و گرفت مقابلش را پاکتی رهان
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 . توئه مال این -
 .بود ایسورمه لباس یک گرفت؛ او از را پاکت احتیاط با و برگشت سمتش به یسنا

 .بیاری در رو باباتخان مشکی که وقتشه دیگه ولی قشنگیه؛ رنگ مشکی درسته -
 :گفت و شد خیره رهان جدی صورت به و زد پوزخندی ناباور یسنا

 . مونممی بابامخان پوشسیاه ابد تا من ولی ممنون؛ -
  کی؟ یاجازه با -
 ! خودم -
 .بیار در رو مشکیت برو -
 .خوامنمی -
 . بیار درش برو نیست؛ مهم -
 میگی؟ زور داری -
 .بیار درش برو -
 . نکن اذیتم خوام،نمی گفتم -
 بیارم؟ درش خودم یا میاری درش -
 . کنممی خواهش... کن ولم -

 :گفت و کشید جیغی یسنا. برداشت خیز سمتش به او، به توجهبی رهان
 . میارم در خودم باشه... باشه -
 . دید روبرویش را رهان که رفت اتاق در سمت به
 .جاهمین -
 میگی؟ چی دیگه کنم؛می عوضش که گفتم -
 ! کن عوضش جاهمین گفتم: 

 :زد جیغ یسنا
 جا؟... این -

 :گذاشتمی نمایش به را لپش چال که هاییهمان از زد؛ نماییدندان لبخند رهان
 . بیا کن عوض حموم توی برو -

 کند، انتخاب را یکی کشدمی را او که روزی با عمرش تمام بین بود قرار اگر که قدرآن بود؛ متنفر او از مطمئنا
 . کردمی انتخاب را او کشتن روز مطمئنا
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 .بود هیوال این حکمرانی زمان هنوز و رسیدنمی او به زورش هنوز که حیف فقط... حیف. شد حمام وارد عصبانیت با
 در مقابل رهان. شد خارج حمام از کند نگاهی خودش به اینکه بدون و کرد تن را ایسورمه ربعسه آستین لباس
 در پیروزی حسِ! دادمی حالی چه هازورگویی این. کردمی نگاهش خیرهخیره و بود ایستاده سینه به دست حمام
 .کردنمی عوض دنیا یهمه با را او مثل توجهیبی دختر مقابل

 .برم من بدی اجازه دیگه اگه -
 . میاد بهت ایسورمه -

  نشود؟ خوشحال دیگران تمجید از شدمی مگر احساساتی؛ و بود دختر. نشست لبانش یگوشه محوی لبخند
 . ممنون -

 . شد خارج اتاق از دیگری حرف بدون دخترک. رفت کنار مقابلش از و زد مهربانی لبخند او لبخند مقابل در رهان
*** 

 مهلقا؟ -
  هوم؟ -
  کنی؟می چیکار داری -
 .زنممی فَک -
 کی؟ با -
 .چینی پسر یه با -

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

www.negahdl.com 
*** 
 دراز زمین روی که مهلقا سمت به را سرش. است ظرف نوعی انگار که چینی پسر گفتمی طوری آمد؛ کش لبانش
 :گفت بود گوشی در حواسش دانگشش که او به خیره و برگراند بود کشیده

 ... میگم -
 :پرسید تردید با یسنا. کرد نگاهش منتظر و شد کنجکاو دید، را اشطوالنی مکث که مهلقا

 بود؟ خاصی روز امروز -
 :برگرداند گوشی یصفحه به را نگاهش دوباره و داد باال را هایشابرو مهلقا

 .بود مهما روز امروز آره، -
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 چی؟ یعنی مهما روز -
 . دیممی هدیه ارزشمندن و مهم برامون که اونایی به که روزی یعنی -
 ارزشمنده؟ براتون یعنی بدین کادو کی هر به یعنی -
 .دیگه آره -
 روی بدجنسی لبخند داد؟می را رهان نزد ارزشمندبودن معنی کادو این کرد؛ نگاه تنش ایسورمه و ساده لباس به

 . نداشت بود کشیده جااین به را او که انتقامی با چندانی یفاصله. بود شده موفق زود قدرچه بست؛ نقش لبانش
  طور؟چه -
 . خیربه شب. جوریهمین هیچی، -
 .خیربه شبت -

*** 
 که هامعمولی بازی ترینمزخرف فوتبال؛. بود مخش روی روبرویش یسالهدوازده ده پسران هوار و داد صدای

 چیزهای به کرد سعی و داد لم نیمکت به بیشتر. بود نکرده درک بردند،می آن از که را یلـ.*ذ تـ.* منطق گاههیچ
 که کردنمی درک هم هنوز. دهد عذابش کمتر کنندهشکنجه هایبچه این خراشگوش صدای تا کند فکر دیگر
 جز مگر باشد؛ داشته معمولی زندگی تواندنمی او کندمی ادعا و نازدمی قدرآن اشمعمولی زندگی چیز چه به یسنا
 بازی همین هم شانلـ.*ذ تـ.* و هیجان اوج بود؟ روزمرگی به عادتشان با مساوی هامعمولی زندگی که بود این

 .بود مزخرف فوتبال
 ! علیکم سالم به -

 . نشست نیمکت روی دقت با و آورد در را اشآفتابی عینک خاصی ژست با علی. برگرداند علی سمت به را سرش
 جا؟این بیام گفتی بود قحط جا -
 .گذاشته قرار جااین که بپرس دیوانه یدختره اون از! دونممی چه -

 .نبود بیش دختربازی که حقا خندید؛ بلندبلند علی
 قربان؟ چیه امرتون حاال -
 . ببینم رو ماهت روی بیای گفتم هیچی، -

 . بود داشتنیدوست و مزخرف خودش مثل هم هایششوخی آمد؛ کش بیشتر علی لبان
 ! کردی پیشرفت بابا نه ؟...جدا -
 . درمون درست و خوب کار یه گردم؛می کار دنبال -

 .بود داده سامان و سر را رهان زندگی دختر این واقعا. یسنا نفع به دیگر امتیاز یک! رهان؟ کار؟
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 . نداره عاقبت و آخر قمار فهمیدی که خوشحالم... رهان خوبه خیلی -
 :گفت دستوری و خشک و تکاند را شلوارش شد، بلند او به توجهبی رهان

 . کن خبرم کردی پیدا -
 علی برای سری و انداخت ،«... زدم گل باالخره! گل» :گفتمی ذوق و فریاد با که پسری به دیگری نگاه تفاوتبی

 شده عوض پسر این. زد باشد قدیم مثل ظاهرش کردمی سعی که رهانی بر مهربانی لبخند علی. رفت و داد تکان
 با آدم مثل گاههیچ. کرد دنبال چشم با را رفتنش. بود شده عوض اما داشت؛ را سابق لحن و نگاه هنوز اینکه با بود؛

 لحن از گاههیچ وجود این با. شدمی هایشدستور شدنانجام منتظر و دادمی دستور همیشه. بود نکرده رفتار او
 که لطفی. بود او مدیون را اشزندگی شود؟ ناراحت او از شدمی مگر شد؛نمی ناراحت رهان یپادشاهانه و دستوری

 رهان اگر راستی به. بودند نکرده خورشمفت دوستان از کدامهیچ بود، کرده حقش در مغرور و احساسبی مرد این
 زیر کبک چونهم را سرش هم هنوز یا است آشغالی چه سارا شدمی متوجه اصال بود؟ کجا اآلن کرد،نمی کمکش

 کرد؟می کاریکثافت هر آتشینش عشق خاطربه و بود کرده برف
 چه. شد منقبض فکش بود، داده انجام او رضایت لبخند آوردندستبه برای که ایحقیرکننده کارهای فکر از

 . بود کشیده بیرون سیاهی دل را او رهان. داشت باریفالکت روزهای
 ناباوری با شدند، جدا هم از که وقتی. بود یادش داشت سارا و رهان تعقیب بعد که را خرابی حال و استرس آن هنوز
 حال به دلش اما بکشد؛ را او کردنشتعقیب جرم به خواستمی بود؛ گرفته را اشیقه و بود شده ظاهر جلویش رهان

. بود سوخته برایش هم احساسبی رهان دل که بود بدبخت قدرآن بود؛ گذاشته اشزنده و بود سوخته او بدبختی
 .ساراست پدر مخدر مواد قاچاق دستگاه و دم در ایبازیچه شود متوجه واقعا تا کشید طول قدرچه

 بود؛ خورده بدی شکست. داد فرو را بغضش سختی به و دوخت هابچه گردش حال در توپ به را نمدارش چشمان
 نکرده خودکشی و بود زنده اگر بود، نشسته جااین اآلن اگر. بود کافی او مثل پسری نابودی برای که هاییهمان از

 .بود زبده رهان نام به مغروری پسر مدیون بود،
 یک چرخاند؛ بودند چراغ سبزشدن منتظر که افرادی بین را اشکالفه نگاه. قرمز چراغ پشت وقت هدردادن هم باز

 حرکت حال در هایماشین به نگرانی با ترسید،می هاماشین سرعت از که پیرمرد. هفتادساله پیرمرد یک و پسرجوان
 کند، نگاه آن به بیشتر هرچه کردمی خیال و بود دوخته عابر چراغ به را اشعصبی نگاه جوان و بود شده خیره

 کنند، عبور خیابان از هم با تا زدمی صدایش که پیرمرد به اعتنا بدون جوان شد؛ سبز چراغ. گذرندمی ترزود هاشماره
 ترجیح نداشت، را خیابان از عبورکردن فسفس یحوصله. نشنید را پیرمرد صدای مثال انداخت؛ پایین را سرش

 . نشود معطل خیابان از ردشدن برای دوساعت اما بزند؛ کری به را خودش دادمی
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 این همچون و دادمی دست از را هایشتوانایی دیگر سالپنجاه نهایتا جوان این. نشست رهان لبان روی پوزخندی
 که حالی در کند؛ کمکش کسی آینده در داشت توقع طورچه. شدمی دیگران محتاج خیابان از ردشدن برای پیرمرد
 ؟کندنمی دیگران به کمکی هیچ خودش

 یسنا دلخور و عصبی صورت ناگهان. برداشت خیابان از عبور برای را اول قدم و داد تکان برایش را سرش تاسف با
 پیرمرد به و برگشت را رفته راه. بگیرد هاانسان از لبخند پانصد بود گذاشته قرار او با بست؛ نقش چشمانش مقابل

 بلند را سرش نگاهش سنگینی از پیرمرد. کرد نگاه کند، عبور خیابان از تنهایی به خودش داشت سعی که نگرانی
 دستش محکم پیرمرد. کردند حرکت آرامآرام هم با و گرفت را پیرمرد دست حرفبی. زد او بر مهربانی لبخند و کرد

 خواست و کرد رها را پیرمرد دست. رسیدند خیابان طرف آن به یکدیگر با. داشتبرمی قدم صلوات با و بود گرفته را
 :کرد متوقفش پیرمرد صدای که کند عبور اعتنابی
 .بده خیرت خدا پسرم، ممنون -

 خیر دعا برایش کسی که بود باراولین! داشت خوبی حس اما بود؛ عجیب نشست، صورتش روی محوی لبخند
 . بود سپاسگزار او از کسی که بود باراولین اصال کرد؛می

 قفل در را کلید آرام باشد؟ آمده اشتباه داشت امکان. کرد متعجبش آمد،می واحدش از که شادی آهنگ صدای
 و کت از یکی مهلقا. گرفت اشخنده بودند، رقصیدن حال در که مهلقا و یسنا دیدن با. شد داخل و چرخاند

 بدون لبخند با یسنا و چرخیدمی یسنا دور و آوردمی در را رقاص و جلف پسران ادای و بود پوشیده را او شلوارهای
 بیشتر گذاشت، رقـــص را حرکاتش اسم شدنمی. کردمی طرف آن و طرف این آهنگ با همراه را خودش عشوه
 .بود آهنگ تند ریتم به پاسخ نوعی

 هنگام که ایبچه همچون دیدنش با خورد؛ او به مهلقا چشم که بود شده خیره مهلقا بازیدیوانه به لبخند با
 او ناگهانی حرکت این با یسنا. کرد قایم پشتش را دستانش و ایستاد جایش سر سیخ باشد، شده دستگیر خرابکاری

 را لبش و شد قرمز زدهخجالت خورد، رهان به که چشمش. کرد نگاه بود شده خیره او که اینقطه به و پرید رنگش
 .گرفت گاز
 دارخنده کافی یاندازه به گشاد کت آن در مهلقا یقیافه کند؛ کنترل را خودش نتوانست دیگر یسنا، قرمزشدن با

 صدای کمکم. خندید بلند صدای با شد، علت بر مزید هم پوستسرخ نیمچه دختر این کردنعوض رنگ بود،
 . شد بلند هم مهلقا و یسنا یخنده
 :گفت شانخنده میان رهان

  دوتا؟ شما کنینمی چیکار دارین -
 :داد جواب مهلقا
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 .درمیاریم بازیمسخره داریم بیکاری شدت از دیگه؟ کنیم چیکار -
 به را روز تمام گذشتمی بابایشخان فوت از که روز ایخرده و چهل این تمام برعکس امروز که یسنا به رهان
 افسرده دختر این پس. شدمی دیده کوچکش صورت در خنده از هاییرگه هم هنوز کرد؛ نگاه بود، نشده خیره دیوار

 .بود بلد خندیدن هم بدعنق و
 بیرون؟ بریم خواینمی -

 :گفت و زد هم به را دستانش خوشحال مهلقا
 رهان؟ میگی راست -
 . بیرون بریم شید حاضر برید دارم؟ شوخی مگه. آره -

 به محال کمی همین برای بروند؛ بیرون هم با بدهد پیشنهاد رهان نداشت سابقه. زد خوشحالی شدت از جیغی مهلقا
 وسط مردد چنانهم یسنا اما کند؛ عوض را هایشلباس تا پرید اتاق داخل شود، پشیمان او اینکه از قبل. آمدمی نظر
 . کردمی فکر و بود ایستاده هال

 نمیای؟ تو -
 .نداشت او با رفتنبیرون از خوبی یخاطره کرد؛ نگاه رهان به و آورد باال شوک با را سرش

 .میام چرا، -
 از مانع و کرد شکار را بازویش سریع رهان رسید، رهان به که زمانی. کرد حرکت اتاق سمت به دودلی و نگرانی با

 :شد رفتنش
 .ببینم وایسا -

 :گفت پرجذبه و شد صورتش نزدیک کمی رهان. زد زل صورتش به نگران و ترسیده یسنا
 کو؟ خریدم برات که لباسی -

 شده مجبور که بود شده باال و پایین سرش در مختلف فکرهای قدرآن دیشب از. کرد نگاه لباسش به ترسیده یسنا
 پیمانی نبودِ تا گرفته است، مهم برایش او بود کرده اعتراف نوعی به که رهانی به فکر از. کند عوض را لباس بود
 . کند خارج تنش از را عزا رخت که
 .اتاقه تو -
  آوردی؟ درش کی یاجازه به -
  خواد؟می اجازه کردنعوض لباس جدیدا -
 .خوادمی اجازه چیزهمه جااین خواد،می -
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 خروج و یسنا اتاق در ناگهانی بازشدن. کرد لبش پوست کندن به شروع عصبانیت با و زد عصبی پوزخندی یسنا
 . کرد هول را هردویشان مهلقا
 :گفت و زد ایاحمقانه لبخند و نگریست دو آن نزدیکی به تعجب با مهلقا

 .دیگه بریم شید آماده! پس؟ کنینمی چیکار دارین -
 انداخت؛ ناراحت مهلقای به هم کوتاهی نگاه. شد خیره رفتنش به لبخند با رهان و رفت اتاق داخل به سریع یسنا

 :گفت و داد باال را هایششانه خیالبی. است دو آن میان چیزی کردمی فکر احتماال
 .بریم اومدم بگیرم، دوش یه -
 محروم آن از هاسال این تمام انگار که حالی داشت؛ خوبی حال ولی چرا؛ دانستنمی. کرد باز را حمام در لبخند با

 . بود شده
 لباس بود؛ یسنا لباس. کرد بلندش و رفت جلو احتیاط با. افتاد بود، حمام وسط درست که مشکی لباسی به چشمش

! دادمی بکری بوی عجب کرد؛ نزدیک اشبینی به را لباس ارادهبی. بود شده گم دستانش در که کوچکی و نقلی
 جا نقلی لباس این داخل شخصی اینکه فکر. شد خیره آن به و گرفت روبرویش را لباس. شد ترپررنگ لبخندش

 دست به باارزشی غنیمت چه. خانه بانمک و مغرور دختر شخصی، چه هم آن داد؛می قلقلک را پوستش شد،می
 !بود آورده
 خانه این به پا رهان کردنعاشق برای که بود درست. بود فکر در غرق هایشلباس به خیره یسنا که بود مدتی

 دروغ. کردمی بیزاری احساس گرفت،می صورت هاییبهانه به که گاهبی و گاههاینزدیکی این از اما بود؛ گذاشته
 رفتارش با روز هر که رهانی با تا کند زندگی مغرور و بداخالق رهان همان با دادمی ترجیح دل ته از چرا؛

 . کند اشزدهشگفت
 یسنا؟ -

 :پرسید شک با بود، شده زدهشگفت او العملعکس از که مهلقا. گذاشت قلبش روی را دستش و گفت هینی
 کنی؟می جوریاین چرا چیه، -
  داشتی؟ کاری جونم؟. ترسیدم کردی صدام یهو هیچی، -

 هم آن دختر، یک شدنهول که فهمیدمی زود و بود باهوش زیادی که حیف. شد جاجابه جایش در کمی مهلقا
 برای انگار زد؛ تلخی لبخند. دارد معنی چه بوده پسری آ*غـ.*وش در تقریبا پیش دقیقه چند که دختری

 .بود کرده دیر زیادی رهان آوردندستبه
 ؟خوبه بریم کجا نظرت به بپرسم خواستممی. هیچی -
 . داری دوست خودت جا هر نداره، فرقی من برای -
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 .باشه جالب باید ساختن، فضایی موجودات از خوب فیلم یه شنیدم طوره؟چه سینما -
 هاآن نکند باشد؟ جالب باید چرا فضایی؟ موجود. شد خیره هایشمانتو به دوباره و زد لبخندی تعجب با یسنا

 اند؟فضایی
 . بپوش رو آبیِ مانتو این بیا. که نداره فکر قدراین! بابا ای -

 گشاد برایش کمی. پوشید و گرفت او دست از بودند، خریده پیمان با پارسال عید شب که را آبی مانتوی فکربی یسنا
 هایآستین که لطیفی مانتوی. بود شیکی مانتوی اشسادگی عین در. بود زیبا تنش در هم هنوز اما بود؛ شده
 .بود شده کار مروارید با ربعشسه

 :گفت و زد مهربانی لبخند او دیدن با مهلقا
 . افتیمنمی راه هم صبح تا باشه دوتا شما به بندازم؛ راه هم رو رهان برم -

 . گشت هایشلباس در مناسب روسری دنبال به و زد جانیبی لبخند جوابش در یسنا
 تغییر یک هم این. یافت اتاق روبروی دیوار به زدهتکیه و آماده را رهان تعجب کمال در و کرد باز را اتاق در مهلقا
 . کشیدمی طول ساعتیک کم کمِ کردنشحمام که آمدمی بیرون اکراه با قدرآن قبال! دیگر

 حاضرین؟ -
 . اومدیم کنی گرم رو ماشینت بری تا آره، -
 .بیاین زود باشه، -

 به بحثی هیچ بدون و کرد موافقت شدیدا او پیشنهاد با بود، متنفر فیلم دیدن از که رهانی مهلقا، تصور برخالف
 . کردند حرکت سینما سمت
 سینما به که بود اولش بار بود؛ خیره سالن فضای به بیگانگان چونهم و نشست وسط صندلی رهان سالن درون

. خندیدمی او به گاهی و کردمی نگاه زیرچشمی او حرکات موزیانه یسنا. بود آشنانا برایش کمی فضا و آمدمی
 :کرد سخن به مجبور را او آخر دست رهان هایگریناشی

 ...میگم -
 :داد ادامه و زد پوزخندی یسنا. کرد نگاه یسنا سفید صورت به اشتیاق و تعجب با رهان

 .صندلیت به بدی لم راحت تونیمی! بشینیا سیخ قدراین نیست الزم -
 که بود نشسته سیخ راحتش و نرم صندلی روی طوری انداخت؛ اطرافیان به نگاهی و خود به نگاهی تعجب با رهان
 .است داده قورت عصایی انگار
 :گفت پرجذبه و داد ایگره جذابش ابروهای به! واقعی معنای به ضایع بود؛ شده ضایع

 .ترمراحت جوریهمین بشم، پهن جا یه نمیاد خوشم -
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 بود فضایی آدم به راجع فیلم. شد خیره سینما یپرده به و گفت «خوددانی» دل در و داد باال ایشانه تفاوتبی یسنا
 فیلم کل در. بود شده اشسیاره به برگشت به مجبور جانش حفظ برای هم آخر در. بود شده دختری عاشق زمین در

 .نفر یک جز به همه بودند، شده متاثر نوعی به سالن افراد یهمه که طوری بود؛ داریگریه
 . پیچیدمی سالن در بلندش هایخنده صدای که قدری به بود؛ خندیدن حال در مدت تمام بقیه با متفاوت رهان

 بیچاره فضایی موجود آن برای دلش فیلم تاثیر تحت هنوز که مهلقا. شدند ماشین بر سوار فیلم، پایان از بعد
 که یسنا به گاهی و کردمی رانندگی قبل از ترقبراق و سرحال رهان اما بود؛ خیره هاخیابان به سکوت در سوخت،می

 . شدمی خیره بود نشسته کنارش
 نه؟ بود جالبی فیلم -

 :دوخت کردمی نگاهش منتظر که رهان به و گرفت پیاده عابران از را غمگینش نگاه یسنا
 .خیلی آره، -

 :گفت جذابی لبخند با و گرفت او از را نگاهش رهان
 . سینما بیایم بیشتر گذشت، خوش -

 پایین و باال ذهنش در مدام هاآن مجهول هویت و بود درگیر شدیدا فکرش. نداد جوابی و زد تلخی لبخند یسنا
 هم رهان که کردمی دعا دل در و ترسیدنمی فضایی موجودات از دیگر فیلم دیدن از بعد اما بود؛ احمقانه. شدمی

 نرسیده آن وقت هم هنوز یعنی. بود شده خسته تردید و شک حجم این از دیگر که راستی به. باشد فضایی نوعی
 .بود چیزی خوب هم انصاف است؟ طرف موجودی نوع چه با بفهمد تا بود

 قشنگ لبخند. شد خیره بود، چسبان هایبرگه از پر که روبرویش دیوار به و زد تحریرش میز صندلی به را اشتکیه
 متکایش زیر سراغ به و شد بلند جا از بارهیک به. است شده غرق افکارش در عمیقا که بود این نشانگر لبانش روی
 با شدمی مگر. کرد نزدیک اشبینی به را لباس و شد ترپررنگ لبخندش. آورد بیرون را یسنا مشکی لباس رفت؛
 خوبی روز. شدمی دلتنگش بخواند درس کمی خواستمی تا کند؟ متمرکز درسش به را فکرش ناب بوی این وجود

 . عالی و متفاوت روز یک داشت؛
 چنانهم یسنا. زد بیرون اتاق از و داد اشکوفته بدن به قوسی و کش. بود صبح نه نزدیک کرد؛ نگاه ساعت به

 آرامش در اشخانه دخترک شد مطمئن و کرد باز را اتاق در الی. بود بیرون معمول طبق هم مهلقا و بود خواب
 .رفت بیرون خانه از و کرد تعویض را هایشلباس. خوابیده

 هیچ. انداخت باال را اششانه. کرد نگاه را طرف آن و طرف این گیج. کردمی جمع بیشتری لبخندهای باید امروز
 .بود علی خورد؛ زنگ موبایلش. کند ردش خیابان از که نبود ترسویی پیرمرد

  علی؟ بله -
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 . سالم -
 .علیک -

 شناخت،می را او دیگر چندسال این در علی. بود او کالفگی یدهندهنشان رهان یحوصلهبی و سرباال هایجواب
 :رفت مطلب اصل سراغ به مقدمه بدون پس

  داری؟ تدریس یحوصله -
 ! تدریس؟ -
 تو مثل یکی. خونهنمی درس اصال شیطونه قدراین ولی دومه؛ کالس فامیل، تو داریم بازیگوش مهدیار یه ما. آره -
 .کنه خونشدرس که داره نیاز رو
 .خوبه -
 . کنممی اس رو آدرس. طورهچه ببین بهش بزن بیا سر یه ظهر از بعد امروز برای پس خب -
 . باشه -
 نداری؟ کاری فعال -
 .نه -

 علی و کند چه باید دانستنمی. بود دوخته بودند عبور حال در که معمولی هایانسان به را گیجش نگاه چنانهم
 :زد صدایش مقدمهبی داشت؛ را مشاورش حکم

 علی؟ -
 بله؟ -
 باشه؟ پیرمرد از پر که شناسیمی رو جایی یه -
 !پیرمرد؟ -
  نه؟ یا شناسیمی -
 . هست سالمندان یخانه... خب -
 . فعال. خوبه -

 . کرد حرکت سالمندان یخانه سوی به پیش و کرد قطع را تلفن شود، او خداحافظی منتظر اینکه بدون
 .آمد در لرزه به خانه چهارستون که زد هم به محکم را در چنانآن مهلقا. پرید جا از در صدای با یسنا

 :گفت جیغ با و برد باال را شادش صدای
 خوابی؟... یسنا... یسنا -
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 یسنای دیدن با. شد وارد و کرد باز ضرب با را اتاقش در برود، بیرون و شود بلند جا از کند فرصت یسنا اینکه از قبل
 دوست بود کرده غارت را رهان محبت و توجه تمام که را غارتگر دختر این قدرچه. خندید آرام تخت، روی خیزنیم

 .داشت
 .بریم که کن جمع شو بلند شو، بلند خانوم تنبل -

 بگیرند؟ تصمیم همه برای داشتند عادت مجهول موجودات این. بود خیره او به واج و هاج یسنا
 ! هان؟ -

 :گفت کشدار و زد بشکنی مهلقا
 .سفر بریم خوایممی کن جمع پاشو -
  صبحی؟ اول شده خبر چه بگو آدم مثل مهلقا اه چیه؟ سفر -
 .شمال بریم قراره -
 ما؟! کی؟ -
 .گلیام رفیق و جنابعالی و من... بله -
 .جااین اومدی تازه که تو رفیق؟ کدوم -
 .زنیامی حرفا جا؟این میام اولمه بار کردی فکر! وا -
  چی؟ رهان -
 . نمیاد خرنره اون ست،زنونه جمع! پیچی پیچ -
 نه؟ یا هست جریان در که اینه منظورم -
 . میفتیم راه ظهر که کن جمع تو. زیاده وقت جریان، تو میاد حاال -

*** 
 و باز دل حیاط. رفت داخل. سالمندان یخانه گفتندمی جااین به پس برداشت؛ چشمانش از را اشآفتابی عینک
 عاقبت زندگی، گذران برای نان لقمه یک برای دویدن هاسال پس که پیری مادران و پدران از بود پر جاآن بزرگ
 از پر که هاییداستان مختلف؛ هایداستان با پیرمردهایی و پیرزن. بودند شده یخی و سرد یخانه این اسیر

 و حیله با را او عروسش گفتمی یکی. نداشت هایشانصورت چروک و هامو سپیدی جز بهایی که بود هاییتجربه
 .بیاید جااین به گرفته تصمیم نباشد دخترش مزاحم اینکه برای خودش گفتمی دیگری آورده، جاآن به نیرنگ

 از پر ایجزیره رفته؛ دورافتاده ایجزیره به کردمی حس رهان که ایگونه به داشت؛ عجیبی هوای و حال جاآن
 .نیاز و محبت
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 آدمش بود قرار که شری یبچه آن سراغ به بود مجبور. برخاست جا از اکراه با آخر دست ماند؛ جاآن ظهر از بعد تا
 خوشحال عجیب و بود گرفته لبخند پنجاه نزدیک. بود ساخته او به جزیره این هوای و آب عجیب وگرنه برود، کند
 .بود

 جیغ با همزمان و داد جا آسانسور داخل زور به بود، شده دو هر وسایل از پر حال که را خودش بزرگ چمدان مهلقا
 نخی شال با بود تنش خنکی و کوتاه آبی تونیک کرد؛ بررسی آینه درون را خودش دیگر بار یسنا. زد صدا را یسنا
 این بانزندان داشت، استرس شدیدا اما بود؛ داده انجام را هاریزیبرنامه تمام مهلقا و بود کارههیچ او اینکه با. سفید
 !بود بینیپیش غیرقابل اندازه از بیش زندان

 . دیگه بریم بیا شد، دیرمون خدا به! یسنا -
 نگرانی با مهلقا به رو پوشید،می را اسپرتش هایکفش که طورهمان. رفت بیرون و برداشت آینه از چشم نگران
 :پرسید

 بگیم؟ رهان به اول نیست بهتر مهلقا -
 :گفت و کشید پوفی کالفه مهلقا

 . من گردن افتاد اتفاقی هر تو؟ هستی چی نگران. گیممی زنیممی زنگ راه تو شده، دیرمون بابا -
 یهوییه؟ قدراین که سفریه چه این آخه -
 . منتظرن وقتهخیلی هابچه که پایین بریم بیا. دیگه همینه کیفش -

 :برداشت را آیفون صداییخوش خانوم زد؛ را در زنگ رهان
  بله؟ -
 .اومدم خصوصی تدریس برای هستم، زبده سالم -
 . بفرمایید بله بله، -
 دو طبقه هر که ایطبقهپنج آپارتمان. بود نقلی و شلوغ آپارتمانی که ظاهر به. شد وارد. شد باز تیکی صدای با در

 آمدنش منتظر لبخند با بود، مهربانی و خوشرو زن که مهدیار مادر. رفت سوم یطبقه سمت به هاپله از. بود واحد
 سرسری نگاهی رهان. کرد دعوتش خانه داخل به و کرد استقبال او از گرمی به و گفت گرمی سالم دیدنش با. بود
 باقی اندکی جای که طوری بود؛ شده دردنخور به پرت و خرت از پر که صدمتری تقریبا ایخانه. انداخت خانه به

 کنار، به هااین حاال باشند؟ داشته نفرهشش ناهارخوری میز و مبل دست دو بود الزم واقعا کرد؛نمی درک. بود مانده
 .نبود الزم واقعا دیگر که دیوار کل بزرگی به تلویزیونی و پیانو

 :شد دیگری فکر از مانع مهدیار مادر صدای
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 بدبختی هزار به اولشم کالس همون که بازیگوشه و شیطون قدراون اما دومه؛ کالس االن ما مهدیار راستش -
 .خوند

 .صحیح -
  درسته؟ بشه، اول شاگرد که کنینمی کاری یه شما گفتنمی جان علی -

 :تاکیدوارگفت و نشست رهان لبان روی بدجنسی لبخند
 . باشید مطمئن البته، -

 : گفت و زد خوشحالی لبخند مهدیار مادر
 . کنید کار باهاش بیاین و کنید لطف شما میشه شروع اشمدرسه که دیگه یهفته از پس -
 .ندارم مشکلی من -
 . ییاین کنار باهاش بتونین شما امیدوارم برنمیام؛ پسش از خودم من شیطونه، خیلی ما مهدیار راستش -
 .کنممی درستش من خانوم، نباشید نگران -

 :گفت و کرد نگاه را رهان حرفبی و زد لبخندی باشد، بشودرست شرش پسر دانستمی بعید که چارهبی زن
 .کنیممی هماهنگ هم با رو کالس ساعتای پس -
 .البته -
 . خودمون بریم خواستیممی دیگه! آوردین تشریف عجب چه به به -
 دل مگه! آینه جلوی بود رفته ساعتسه خانوم این بریم، بیا گفتممی هی من خدا به جونمهری. خانوم یسنا بفرما -

 .خودش از کندمی
 . کرد سالمی لب زیر و انداخت فروشآدم مهلقای به چپی نگاه بود، شده شرمنده و معذب حسابی که یسنا

 :گفت و داد دست او با گرمی به بود، بانمکی و سبزه دختر که مهری
 .اممهری من -

 :گفت لبخند با و فشرد را دستش یسنا
 . خوشبختم -

 :گفت و آمد جلو بود، شده خیره هاآن به گردش و گود چشمان آن با مدت این تمام که ساکتی و الغر دختر
 .نازنینم منم -

 مهربان دختر نظر به کل در اما زد؛می ذوق در زیادی صورتش الغری. داد دست او با گرم و زد مهربانی لبخند یسنا
 . بود خوبی و

 :گفت مهری به رو ایبامزه لحن با و انداخت بود خریده دیروز که مارکی ساعت به نگاهی مهلقا
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 . شد دیر که بریم کن آتیش بانو مهری -
 . شدند ماشین سوار بسیار تعارفات از پس و زدند لبخند او یبامزه لحن به هرسه
 :گفت بود خط پشت که صحرا به رو و آمد باال نیز را پله آخرین کالفه رهان

 .که نداره کردنبحث دیگه بکن، گفتم که رو کاری نرو؛ من مخ روی قدراین جان صحرا -
 :گفت وارعشوه سحرآمیزش صدای با صحرا

 کنی؟ چیکار خوایمی لباس همه اون با کاریه؟ چه آخه رهانم -
 .نیستا سختی کار زیادم بگیر، بچه لباس صدتا بابات تولیدیِ از فقط تو! نیست مربوط تو به دیگه اونش -
 . ازم بگیرشون مونخونه دم بیا ظهر از بعد فردا عشقم، اُکی -

. بود متنفر کنند، فضولی هاکار یهمه در داشتند انتظار که پرحرفی هایانسان از. کرد قطع را تماس حرفبی رهان
. نبود که هاآن مکرر هایپرسش محتاج گفت؛می بدانند، را چیزی هاآن خواستمی او اگر که شدنمی حالیشان انگار

 :زد صدا و شد وارد تعجب با. بود ساکت عجیب خانه محیط. شد داخل و چرخاند را کلید هم در هایاخم با
 مهلقا؟ -

 برای را او مهلقا بود ممکن یعنی گرفت؛ ضربان قلبش. نبودند. کرد باز را یسنا اتاق در نگران. نشد بلند صدایی
. کرد چک هم را دستشویی و حمام. نبودند هم جاآن رفت؛ خودش اتاق به سرعت با باشد؟ داده فراری همیشه
 :زد فریاد عصبی! نبودند

  شدین؟ قایم کجا. ندارم رو بازی یحوصله امروز بیرون، بیاین گرفته؟ بازیتون -
 . اندکرده فرار هاآن که نکند باور و بزند گول را خودش خواستمی انگار گشت؛ را خانه تمامی

 مهلقا یشماره و برداشت را موبایلش. شکستمی را خانه سکوت که بود اشعصبی و عمیق هاینفس صدای تنها
 ... سوم... دوم... اول بوق. گرفت را

 کالفگی تکبرش از پر صورت از و زدمی موج مغرورش سیاه چشمان در نگرانی و استرس افتاد؛ آینه به چشمش
 دنیای یمزه تازه... پنجم بوق بود؟ گذاشته تنهایش اگر گشت؟برنمی دیگر اگر بود؟ رفته اگر... چهارم بوق. باریدمی

 بوق کرد؟می چه شد،می خراب سرش روی شکبی او بدون که دنیایی با حال بود، رفته زبانش زیر دخترک زیبای
 و معصوم صورت دیدن بدون گونهچه اصال. کشیدمی سرک او اتاق داخل ایانگیزه چه به هاصبح حاال... ششم
 کرد؟می شب را روزش او خواب در غرق
 گردو شبیه چیزی اند؟شده ویران سرش روی دیوار و در کردمی حس چرا. افتاد خانه دیوار و در به مضطربش نگاه

 را او با زندگی لـ.*ذ تـ.* که حال! تنهایی از امان. افتاد نفسنفس به! بود ترسیده. شد پایین و باال گلویش در
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. بود شده قطع تماس چه؟ گشتبرنمی دخترک اگر... آخر بوق کرد؟می سر اشتنهایی با گونهچه بود، چشیده
 ...اگر گشت؟برنمی دیگر اگر بود؟ رفته دختر اگر واقعا. بود خیره مقابلش دیوار به و بود دستش در گوشی چنانهم
 اشزنده زحمت هزار با که دختری. اوست آن از دخترک! کند ترکش ندارد حق او نه،. کشید هم در را هایشاخم

 را موبایلش. است محکوم جاماندناین به او کند؟ فرار دستش از آسانی این به تواندمی مگر. اوست مال بود، گذاشته
 .کردمی پیدا را اشپریده قفس از قناری. زد بیرون و گذاشت جیب در
 روی تمرکزکردن با سپس و کند پیدا را دخترک صدای ابتدا تا کرد تمرکز کمی. رفت شانخانه بامپشت باالی به

 . بود همین پیداکردنشان برای راه تنها اما بود؛ سخت اینکه با. کجاست ببیند صدایش
 دیدن با سالهسه ایدختربچه جیغ پارک، جای سر بیداد و داد ماشین، بوق شد؛ پایین باال سرش در مختلف صداهای

 کودک دو دل ته از هایخنده صدای نوزاد، یک یمعصومانه یگریه همسایه، مرد و زن دعوای صدای گربه، یک
 ... بازی حال در

 نباید. کشید هم در را هایشاخم و گذاشت سرش روی را دستش. کشید تیر مختلف هایصدای همه این از سرش
 !نباید شد،می تسلیم زودی این به

 خوردن هم به گرسنه، یگربه میومیوکردن پارک، در نوجوان دو یعاشقانه هایصحبت شیشه، یک شکستن صدای
 درد این از حالبی! بود خون شد؛ سرازیر هایشگوش از مایعی کرد حس و شد چندبرابر سرش درد... ماشین دو

 . گشتمی دخترک صدای دنبال به چنانهم نشست؛ زمین روی فرساطاقت
 یچهره یادآوری. بود شده حضورشان عدم یمتوجه االن تا رهان حتما. بود شده خیره جاده به استرس با یسنا

 به شروع معمول طبق و برد دهانش داخل را رنگشصورتی هایلب استرس با. کرد سیخ تنش به مو رهان عصبی
 و زد صدایش بلند صدای با مهلقا. کردمی اشعصبی داشت کمکم آهنگ حد از بیش صدای. کرد پوستش کندن
 :گفت

 . ها حال و عشق اومدیم مثال! کن باز رو اخمات... یسنا -
 طناب با بود کرده اشتباه بود؟ زده نفهمی به را خودش یا فهمیدنمی واقعا مهلقا. زد او به جانیبی لبخند
 . بود شده چاه وارد او مثل دختری یپوسیدهنیمه

 بگی؟ رهان به خواینمی مهلقا -
 . کن کم دقیقه یه رو آهنگ مهری. بهش زنممی زنگ االن بود، رفته یادم... رهان آخ -

 رهان عصبانیت تصور ترسید؛ ایلحظه. بود گرفته تماس رهان! وای ای. آورد بیرون کیفش از را همراهش تلفن
 دوم بوق هنوز. کرد لمس را رهان یشماره و داد قورت را دهانش آب. ترساند هم را خیالبی همیشه اوی حتی

 :پیچید گوشش در رهان نگران و خسته صدای که بود نخورده
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 مهلقا؟ -
 :گفت و شد خیره یسنا ترسان چشمان به مهلقا

 . سالم -
 بست را نگرانش چشمان. ببیند را هایشانچهره و کند تمرکز او روی توانست راحتی به مهلقا صدای شنیدن با رهان

 :پرسید داد با مقدمهبی و شده خیره ماشین درون یسنای به و
 ! اید؟گوری کدوم -
 ... راستش -

 :دوخت هم به را دهانش رهان فریاد صدای
 کجایید؟ گفتم -
 ... بدم توضیح بده اجازه -
 . باشم داده سفر یاجازه نمیاد یادم -
 ! بدی اجازه تو نبود قرار -
 . دنبالش میام کن پیاده رو یسنا االن همین -
 . میاد ما با و داره احتیاج سفر این به یسنا. نکن آبروریزی خواهشا هستند، دوستامم رهان -

 :گفت رفت،می پارکینگ سمت به که طورهمان و برخاست جا از رهان
 . بود گفتن من از بره؛ آبروت خوایمی خودت! نکردی شپیاده که هنوز -
 !بکنی تونینمی غلطی هیچ هم تو ریم،می و سفر بریم گرفتیم تصمیم ما داره؟ ربطی چه تو به اصال -

 :گفت آلودشغضب و برزخی صدای با جایش به و نداد را جوابش رهان
 ... یسنا بده رو گوشی -
 . بزن من به داری حرفی اگه نکرده؛ الزم -

 :نشست سیخ جایش سر ترسیده هم نازنین حتی که کشید فریادی چنان رهان باراین
 ... یسنا بده رو گوشی گفتم -
 . نزن داد قدراین خب، خیلی خب خیلی -

 :گفت آرام بود، افتاده هایشناخن جان به ترس از که یسنا به رو و داد فاصله گوشش از را موبایلش
 .هابچه جلوی زشته کنه، آبروریزی نیاد یهو! روخدا تو کن آرومش جوری یه -

 :گرفت را مهلقا موبایل و داد تکان تفهیم معنی به را سرش چندباری یسنا
 ... الو -
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 . شد خیابان وارد هاآن دنبال به زیاد سرعت با و کرد روشن را ماشین. شد زمانهم رهان زدناستارت با یسنا الوگفتن
 اجازه بدون کار جزای کنممی حالیت برسه، بهت دستم اگه چون نرسم؛ بهت بیاد سرم بالیی یه کن دعا فقط -

 . چیه
 :گفت مالیم و کشید عمیقی نفس یسنا

 تماس باهات که نداشتم تلفنی منم و نبودی خونه ولی بذارم؛ میون در باهات خواستممی من خوام،می معذرت -
 و کنیمی درک رو حسم چون بشی؛ ناراحت قدراین کردمنمی فکر بیای، کنم صبر تا نبود وقت هم طرفی از. بگیرم

 . دارم نیاز سفر این به که فهمیمی
 :گفت شدهآرام رهان

  که؟ یادته بری، جایی من بدون نبود قرار بشم؛ عصبی دارم حق -
 . هابچه با برم بذار و ببخش رو من لطفا... رهان. هست مهلقا نیستم، تنها که االنم خوب ولی یادمه؛ آره -

 گرفته تصمیم لجبازی جای به دخترک که بود باراولین. گذاشت ترمز روی را پایش ارادهبی. بود آمده بند رهان زبان
 چنانهم اینکه با. بود آمده بند زبانش انگار بگوید؛ چه دانستنمی. بخواهد او از را هایشخواسته کردنصحبت با بود

 :چرخید دهانش در اشخواسته برخالف زبانش اما برود؛ سفر این به مهلقا با او دهد اجازه خواستنمی دلش
 . بزنی زنگ بهم مهلقا گوشی با هرروز بده قول اما! برو داری دوست قدراین که حاال باشه، -

 رهان روی بود داده یاد او به کوکب که ایزنانه هایسیاست پس نشست؛ دخترک صورتی لبان روی شیرینی لبخند
 بود؟ نکرده امتحان ترزود چرا. دادمی جواب هم
 ! قول -
 . فعال باشید، خودتون مراقب خوبه، -

 چشمان بود مانده کم کرد؛ نگاه بود، شده خیره او به باز دهانی با که مهلقا به شادی لبخند با یسنا. شد قطع تماس
 :پرسید کند بارانپرسش را او و آید خودش به مهلقا اینکه از قبل مهری. گرفت اشخنده! بیفتد بیرون اشآبی

  کرد؟می بیداد و داد قدراین چرا بود؟ کی -
 :گفت همزمان و برد روسری داخل را هاآن و کشید اشطالیی موهای به دستی یسنا

 ... واال بگم چی -
 :گفت و داد ادامه را حرفش مهری

 ... زندگیت مرد عاشق، مجنون، بگو -
 :گفت و زد لبخندی یسنا

 .نیست طوراین -
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 :گفت که بود نازنین باراین
 .نکن سیاه رو ما ایم،کاره این خودمون ما آبجی -

 سرش فایده؟ چه دادمی توضیح او هم چه هر حاال بود؛ طوراین قضیه ظاهر. نداد جوابی و داد تکان را سرش یسنا
 را چیزهمه تقریبا که مهلقا از. برگرداند بود، خیره بیرون به سینه به دست غم با که ساکت مهلقای سمت به را

 .کند فکر هاآن مثل بود بعید دانستمی
 یسنا زبان جلوی ادعا همه آن با. «برو باشه»: گفت دخترک به شد چه که نفهمید اصال. بازگشت را رفته راه رهان

 زمین زیر نصفش دخترک این که حقا زد؛ لبخندی. بود کرده رضایت اعالم شدگانمسخ چونهم و بود آورده کم
 .بود

 در و شد پیاده ماشین از مهری. رسیدند بابل روستاهای از یکی در مهری پدر ویالی به که بود هفت تقریبا ساعت
 ویال فضای به تعجب با مهلقا. کرد حرکت هاریزهسنگ روی از صدا با ماشین. کرد باز را ویال یشدهرنگ آهنی
 :گفت و کرد نگاه

 نی؟ ساحل دم تونخونه مهری-
 :داد پاسخ و خندید مهری

 . متاسفانه نه -
 . شدم دوست باهات دریاتون دم ویالی خاطربه من نگفتی؟ اول از چرا بابا ای -
 . نیارش زبون به حداقل! بکش خجالت که، واقعا -

 :گفت و داد تکان را نازنین دست با مهری. ایستاد زرشکی شیروانی با ایخانه روبروی ماشین
 .من دست بـ.*غل نخوابیدی و موندی قولت سر که ممنون. رسیدیم که شو بلند شو، بلند خانومنازی آهای -

 :گفت کنانخمیازه و داد خود به قوسی و کش گشود، را چشمانش گیج داد؛ خود به تکانی نازنین
 رسیدیم؟ -

 :گفت مهربان و زد ملیحی لبخند مهری
 . اومدین خوش خیلی خیلی خانوما خب -
. شدمی وصل هااتاق از یکی دستشویی و حمام و آشپزخانه به راهرویی یوسیله به ورودی در. شدند خانه وارد هم با

 را تلویزیون و مبلمان و کردندمی استفاده پذیرایی عنوان به آن از که طوری به بود؛ بزرگ بسیار راهرو روبروی اتاق
 آن از یکی که کوچکی اتاق دو به دیگر راهرویی با که بود آشپزخانه اتاق این چپ سمت. بودند داده قرار آن در

 . شدمی وصل شد مهلقا و یسنا نصیب دیگری و مهری و نازنین
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 و داد بیرون فوتی چونهم را نفسش. نشست اتاق تخت تنها روی و گذاشت اتاق یگوشه را بزرگشان چمدان مهلقا
 .نبود بدک گازی؛ کولر یک و کوچک بخاری یک با ایساده اتاق. گرداند اتاق دور تا دور را نگاهش

 مهلقا؟ -
 به که طورهمان و آمد جلو کمی تردید با یسنا. گفت هومی بگیرد، اتاق وسایل از را نگاهش اینکه بدون مهلقا

 :گفت بود خیره او ایفیروزه چشمان
  کرده؟ ناراحتت قدراین چی چته؟ بگی خواینمی -

 :گفت و انداخت او به مختصری نگاه مهلقا
  باشم؟ ناراحت باید چی برای من زنیا،می حرفا چه -
  نه؟ بگی خواینمی -
 .هابچه پیش بریم بیا -

 محبت و عالقه یمتوجه هم ابتدا از. بود بدیهی مهلقا ناراحتی علت تقریبا هرچند. داد تکان را سرش کالفه یسنا
 احمقانه هم فکرش حتی اینکه با. است رهان و او بین چیزی کردمی فکر حتما. بود شده داشت رهان به که خاصی

 بزرگی اتاق به و شد خارج اتاق از او دنبال به. بود همین بود شده مهلقا ناراحتی باعث که چیزی احتماال ولی بود؛
 کولر کنترل با وررفتن حال در مهری. رفت بودند، شده ولو آن هایمبل روی وسایل جاییجابه از پس هابچه که

 :گفت مقدمهبی و شد اتاق وارد مهلقا. بود اشگوشی در مناسبی و زیبا آهنگ پیداکردن حال در نازنین و بود گازی
 .ها گرمه-

 :داد جواب تاییدوار مهری
 . داره دَم هوا آره -

 :گفت مزهبی بود دلخواهش آهنگ دنبال چنانهم که حالی در لودگی با نازنین
 ! گرم هوا دَم -

 :گفت او به رو ایمسخره حالت با و نشست نازنین کنار مهلقا
 ! نمکدون -

 حس که یسنایی انداخت؛ بود شده خیره هاآن به و بود ایستاده در دم که ساکت و معذب یسنای به نگاهی مهری
 حتی. شود صمیمی کسی با تا کشیدمی طول خیلی بود؛ همین بچگی از. شده همراه هاآن با کرده اشتباه کردمی

 درددل کسی با یا کند تعریف کسی برای را اشزندگی رازهای آمدمی پیش کم خیلی شد،می هم صمیمی وقتی
 لبخند مهری. شوند اشمتوجه بقیه نداشت دوست که بود کمبودهایی به مربوط هااین یهمه دلیل شاید. کند

 :گفت او به رو و زد مهربانی
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 .تو بیا وایسادی؟ جااون چرا یسناجون وای ای -
 :گفت و داد قرار مخاطب را وا دوباره مهری. نشست جاآن راحتی هایمبل از یکی روی و شد اتاق وارد آرام یسنا

 . خودت دوستای مثل هم ما نکش، خجالت قدراین خدا رو تو -
 . کرد تشکر و زد دلنشینی لبخند یسنا

 :گفت یسنا به رو و آورد بیرون گوشی از را سرش بود، کرده پلی باالخره را دلخواهش آهنگ که نازنین
  شدین؟ آشنا جیغوجیغ آقا اون با کجا از... کن تعریف دوستم خب -

 . بود جذاب برایش اندازه از بیش رهان به جیغوجیغ صفت دادننسبت شد؛ ترپررنگ یسنا لبخند
 . مههمسایه راستش... آشنایی -

 :گفت و زد دست زدههیجان نازنین
 . بود مونهمسایه پسر منم اول عشق! هاهمسایه این از امان آخ -
 اولت؟ عشق -
 . بود نامزدیش پیش ماه زنه؛می تندتند قلبم کنممی فکر بهش هنوزم... آره -
 ... آخ -
. بود شده سالششونزده تازه که جوشیجوش الغر دراز پسر یه. بود دماغش توی دستش دیدمش که باراولین -

 .بودم کرده دستگیرش جرم انجام حین در من اما بود؛ معروف بودن پیک و شیک به مونمحله توی
 :گفت و پرید او حرف وسط نازنین

! خورهمی هم به حالم که کرده تعریف من برای رو ماجرا این قدراین! شد شروع نازی اول عشق داستان بازم وای -
 . بیرون بریم شام برای که بزنم چرتکی یه برم توناجازه با

 :گفت نازنین به رو مشتاق و داد تکان او برای سری یسنا
  شد؟ چی بعدش -
. ببینمش کوچه تو شاید که بقالی رفتممی بهونه یک به دقیقه هر. بود اومده خوشم ازش هادیوونه عین هیچی، -
 اونم توجه که اومدم و رفتم قدراون خالصه...زدممی رو مامانم رژ دفعه یه رفتم،می کش رو آبجیم شال دفعه یه

 اینا مامانم هروقت بودم مجبور نداشتم، موبایل که منم. داد رو ششماره بهم و دنبالم افتاد روز یه. شد جلب بهم
 .بزنم زنگ بهش خونه از بیرون میرن
 :داد ادامه و گرفت نفسی

 اون از. کردم جان نوش جانانه کتک یه خالصه... و خونه اومد مامانم یهو زدممی حرف باهاش داشتم که روز یه -
 خود یا بود پیشم بزرگم، آبجی نیلوفر، یا نداشتم؛ تنهاموندن یاجازه هم ثانیه یک حتی دیگه. شدم تحریم بعد به
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! کنیم فرار هم با بیا گفتم بهش. کردم گریه تونستم تا شون،خونه در رفتم مدرسه از بعد روز یه اینکه تا. مامان
 گفت؟ چی اون دونیمی

 :داد تکان نه معنی به را سرش مشتاق یسنا
 : داد ادامه نازنین

 . کردیم تموم شد خوب! ایبچه واقعا گفت -
 !نه -

 :گفت و خندید ساده دختر این تعجب به نازنین
 ! فرارکردن به چه رو سالهیازده دختر یه خب. بودم بچه واقعا -

 :پرسید و کرد نگاه مهلقا خالی جای به متعجب یسنا
 ! کو؟ مهلقا اِ -
 نشدی؟ متوجه. رفت -
  رفت؟ کجا. نه -
 . حیاط رفت کنم فکر -
 . میام االن -
 . رفت بیرون مهلقا دنبال به و شد بلند جا از

 ناراحت او از گونهاین بود، شده انگیزنفرت زندان آن از آزادشدنش باعث که مهلقا مثل دوستی آمدنمی خوشش
 مهلقا دنبال به چشم با. بود کرده موردش در نامربوط فکر مهلقا چه هر بود بس. رفت جلو و کرد پا را کفشش. باشد

 :گفت مقدمه بدون و رفت جلو. بود فکر در غرق و نشسته سفیدرنگی تاپ روی ترجلو کمی. گشت
 .نیست رهان و من بین چیزی خدا به مهلقا -

 ! خودش به حتی گفت،می دروغ شد؛ خیره او به ایشفیروزه چشمان با و آورد باال را سرش مهلقا
 :گفت و نشست کنارش آمد، نزدیکش یسنا

 هوم؟ نیستیم؟ دوست مگه -
 . زد جانیبی لبخند و کرد کج را سرش مهلقا

  کنه؟می اذیتت چی نمیگی من به چرا -
 :گفت پرسوز و کرد باز زبان باالخره مهلقا

 آخه؟ بگم چی -
 .بگو و نریز خودت توی فقط! چی هر -
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 .بگوید او به را حقیقت بود رسیده وقتش شاید. شد خیره نامعلومی ینقطه به مهلقا
 ام؟غریبه -
  میشه؟ غریبه مگه عذاب یفرشته -
  چیه؟ منظورت -
 . واضحه منظورم -
  میگی؟ جوریاین که کردم چیکار مگه -

 :گفت داد با و شد ورشعله اینهفته آتشفشان همچون بارهیک به مهلقا
  نفهمی؟ به زدی رو خودت یا نمیشه حالیت یسنا! کردم؟ چیکار میگی تازه -
 . کن حالیم تو نیست، حالیم نه -

  شده؟ مجذوبش رهان که بود مقصر او مگر داشت؛ حق دخترک این. نشست مهلقا هایلب روی تلخی لبخند
 :نمود زدنحرف به شروع مقدمهبی
 من با اخالقش. راه اون به زدممی رو خودم بازم اما خورد؛برمی بهم هاموقع یه. بودم کرده عادت توجهیاشبی به -
 حرفای مقابلت طرف نمیشه که همیشه گفتممی خودم به. بودم راضی همینش به و بود بهتر خیلی بقیه با نسبت به

 توی ست،زنهمی دیدنت با که لبخندی توی عشقش داره، فرق رهان. کنه نگاهت عاشقانه و بزنه بهت قشنگ
 اما خواستی؛نمی دزدیدی، من از رو رهان تو یسنا. کردممی اشتباه... اما کنه؛می باهات که هاییهشوخی و هاتیکه
 نگران بشه، من نبودنِ نگران اینکه جای به امروز که رهانی... نیست من رهان دیگه من رهان. کردی رو کار این

 شدنمی حاضر من خاطربه که رهانی... شد تو صحبتای با نشد، آروم من هایصحبت با که رهانی شد، تو نبودنِ
 ارادهبی کنهمی نگاه تو لبخند به موقع هر که رهانی... سینما بیاد شد حاضر تو خاطربه ببینه تلویزیون دقیقه یک

 ! نیست من رهان دیگه نه... زنهمی لبخند
 ... رهان. کنیمی اشتباه داری -

 :گفت و کرد قطع را حرفش
 من مال اندکش هایتوجه همین چرا که اینه من بحث نه؛ یا داره دوست رو تو رهان که نیست این من بحث -

 . نیست
 نه؟ رهانی عاشق تو... تو -

 :شد خیره یسنا یشمی چشمان به و زد لبخندی مهلقا
 ... فقط من نیستم، عاشقش من نه -
  چی؟ تو -
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 ... من زندگی توی خاصه فرد یه رهان -
  چیه؟ منظورت خاص؟ فرد -
 .خیالبی هیچی -
 . نیست این من جواب -

 :کرد تکرار را سوالش دیگر بار یسنا. شد خیره نامعلوم ینقطه همان به دوباره و نداد جوابی مهلقا
  مهلقا؟ چیه برات رهان -

 سنگین قدرآن بود زبانش نوک که ایکلمه. زدمی موج نگاهش در تردید کرد؛ او چشمان به طوالنی نگاهی مهلقا
 هر بود بس کرد؛ باز دهانش غلط یا درست. کرد تر را زبانش. دهد قورت را آن توانستنمی کردمی کاری هر که بود
 . بداند را واقعیت داشت حق دختر این. بود نزده دم و بود کرده خودخوری چه
 .همسرمه رهان -

 :زد داد تقریبا بلندی صدای با یسنا
 ! همسرته؟ -

 :گفت و کرد جاجابه پایش با را ریزی سنگ تلخی لبخند با مهلقا
 .کنیم ازدواج هم با ما که کرده تصویب وقته خیلی شورا -

 . گویدمی چه او آوردنمی در سر هیچ شد؛ خیره مهلقا دهان به مبهوت و گیج یسنا
 نه؟ یا کنم حسادت تو به امآینده همسر توجه به دارم حق من بگو تو حاال -
 چیه؟ برای رهان یخونه به مختلف دخترای آمد و رفت پس کنید، ازدواج هم با قراره اگه نمیشم؛ متوجه من -
 . کنممی خواهش بشه، نزدیک بهت زیادی رهان نذار کنممی خواهش ازت یسنا. نیست این االن ما بحث -

. بگیرد انتقام و کند خودش عاشق را رهان بود قرار. شد بلند تاپ روی از بود، نگرفته را سوالش جواب که یسنا
 نه کند؛ منصرف تصمیمش از را او توانستنمی هم بود کرده معرفی او یآینده همسر را خود که دختری حضور

 .توانستنمی
 خودش الکی کنه ازدواج تو با باید آخر و اول دونهمی اگه نیست؛ بچه که رهان. کنم کاری تونمنمی من متاسفم، -
 .کنهنمی بقیه درگیر رو

 دختری همان بود؟ شناخته که بود ایساده و صاف دختر همان قاطع دختر این بود؛ شده خیره او به واج و هاج مهلقا
 بگیرد؟ نادیده شده دراز سویش به کمک برای که را دستی بود محال که

*** 
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 و کرد باز را ویالیشان یخانه در باالخره صحرا اینکه تا زد بوق هم سر پشت و گذاشت ماشین بوق روی را دستش
 او به کردنکمک برای اینکه بدون رهان. آمد بیرون بچگانه کادوپیچ هایلباس حاوی بزرگی تقریبا چمدان همراه

 درست جاییجابه از وقتی. بگذارد عقب صندلی در را چمدان زحمت هزار با صحرا تا ماند منتظر شود، پیاده ماشین از
 :گفت بود سوارشدن حال در جذابی لبخند با که صحرایی به رو شد، مطمئن چمدان

 .فعال خونه، برو نمیدم زحمتت دیگه. ممنون -
 کردمی را فکرش باید. بود زده زنگ پدرش تولیدی خاطر به فقط او به رسما شد؛ خیره او به باز دهانی با صحرا
 کردمی فکر و بود بینخوش زیادی. ندارد کاری او با نکرده نگاه را سرش پشت و رفته است ماهی چند که رهانی
 . است گذاشته پیش پا کردنآشتی برای و شده کشیمنت به راضی باالخره مغرور رهان
 :گفت و زد ایاحمقانه لبخند

 .رحمته بودن شما پیش نیست، زحمتی حرفیه؟ چه این جان رهان -
 . زنیممی حرف هم با بزن، زنگ بهم فردا. نیست بازیلوس وقت االن صحرا، دارم کار -

 یکی صحرا. فشرد گاز پدال روی را پایش عصبی صحرای به توجهبی و برد باال را ماشینش یشیشه و گفت را این
 هر و زدندمی حرف اندازه از بیش که دخترانی از! فضول و وراج بود؛ شناخته حال به تا که بود دخترانی ترینرومخ از

 هایحرف اشتیاق با او دارند توقع و کنندمی تعریف برایش دادمی رخ ترشانمزخرف زندگی در که را مزخرفی اتفاق
 .بود متنفر کند، دنبال را مزخرفشان

 دور دست به اسپند و بود پوشیده لباس هاکولی همچون که کوچکی دختر دیدن با. ایستاد قرمز چراغ پشت
 :زد صدا و داد پایین را شیشه. نشست لبانش روی آمیزیموفقیت لبخند گشت،می هاماشین

 ... خانوم دختر -
 در خوشحالی برق. گرفت دخترک به رو و درآورد لباسی رهان. دوید ماشینش سمت به او صدای شنیدن با دخترک
 :گفت اشکودکانه لحن با و نشست باریکش هایلب روی زیبایی لبخند. درخشید دخترک ایقهوه چشمان

 بود؟ تولدم دیروز فهمیدی کجا از عمو -
 :داد جواب و خندید رهان

 . بدم کادو تولدشونه که هاییبچه به شدم مسئول نوروزم، عمو دوست من عمو -
 :گفت و خندید دل ته از دخترک

  عمو؟ میگی راست -
  بدم؟ کادو هم اونا به کجان تدیگه دوستای دونیمی عمو ببینم! بود کجا نوروز عمو شدی؟ بچه عمو، بابا نه -

 :گفت بردمی دل که کودکانه لحن همان با و کرد اشاره پیاده عابر پل به دستش با دخترک
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 . غذاخوردن برای پل روی میان هابچه. ناهارمونه وقت دیگه ساعت یه تا عمو، آره -
 کردمی جمع دیگر لبخند صد باید امروز. برد باال را ماشینش یشیشه حرفبی و زد دخترک به دیگری لبخند رهان

 .هابچه این یمعصومانه و پاک لبخند از بهتر لبخندی چه و
 .رفت باال پل هایپله از و کرد پارک ایگوشه را ماشینش

 :گفت و کرد مهری به رو بافت،می را نازنین ایقهوه موهای که حالی در مهلقا
 بوده؟ قبرستون قبال جااین واقعا حاال... مهری -

 :گفت و انداخت نترسیده، پیش چندساعت ترسناک فیلم از بود کرده ادعا دروغ به که او به معناداری نگاه مهری
 .خریده مفت رو جااین بابام همین برای بوده؛ قبرستون جااین پیش سال خیلی بود؟ کجا دروغم خدا؛ به آره -

 جسد از پر قبرستانی بود؟ قبرستان واقعا جااین. بود خیره مهری دهان به و بود نشسته مبل روی ترسیده یسنا
 این دیدن با. کشید هینی و شد سیخ جایش در ترسیده نازنین، جیغ صدای با سرگردان؟ هایروح و شدهمتالشی
 دوباره که طوری زد؛ نازنین پیشانی روی محکم و کرد اخمی مهلقا. شد بلند مهری و نازنین یخنده صدای صحنه،
 .شد بلند آخش

 .شیم خیالشبی نداری رو دردش یجنبه نازی -
 . نمیاد در جیکمم دیگه ببخشید نه، نه -

 حاضر داد و زور هزار با! بیچاره. بود ترسیده که راستی به کرد؛ نگاه یسنا به لبش روی جذاب لبخند حفظ با مهری
 بیش موطالیی دخترک این. بخوابد دهند اجازه و شوند خیالشبی که بود کرده اصرار قدرچه. بود شده فیلم دیدن به
 ترسیده هم باز بود، بسته را چشمانش فیلم ترسناک هایصحنه بیشتر هنگام که وقتی طورچه. بود ترسو اندازه از

  بود؟
 خوبی؟ یسناجان -
 .خوبم آره... آره -

 مهلقا به رو و گرفت نبود بلد هم گفتندروغ که یسنایی از را نگاهش. گرفت خود به تمسخر هایرگه مهری لبخند
 :گفت

  بدبخت؟ این سر رو کنیمی چیکار داری دوساعته نشد؟ تموم مهی -
 ! شدی ناز چه نازی وای. شد تموم چرا -
 جدی؟ -
 مبل روی ترسیده که افتاد یسنا به ایشفیروزه نگاه. داد نازنین به ایآینه و کرد تایید را خود حرف سر با مهلقا -

 ظریف موجود نشست؛ لبانش روی لبخندی! ترسو معمولی دخترک بود؛ خیره تلویزیون به سکوت در و بود نشسته
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 محبت و توجه تمام که را غاصبی دختر توانستمی طورچه. بود مهربان قدرچه ماورائی دختر این. داشتنیدوست
 بدارد؟ دوست دزدیده را نامزدش

 :گفت نازنین به رو بود، خیره یسنا به که طور همان
 . گرفتم یاد رفتم همین برای موئه، بافت عاشق منم نامزد -

 :گفت بود خیره اششدهبافته موهای به که حالی در نازنین
 این اینکه مگه کنیم،نمی باور رو حرفات دیگه مهری و من... جون مهی کنم راحت رو خیالت بذار! نامزدم نامزدم -

 .ببینیم نزدیک از نامزده تو با سالهپنج که رو مجهولت نامزد
 .میگه خودش طرف از این کنم،می باور من مهلقاجون! نازی نکن اذیتش -
 خانوم؟ مهری دیگه داشتیم -

 مهلقا به بود، افتاده لبش پوست جان به اضطراب با که حالی در یسنا. شد مهری دادنپاسخ از مانع یسنا صدای
 :گفت آرام و شد خیره

 .بگیرم تماس یه باید میدی؟ قرض بهم رو تلفنت مهلقاجان -
 اینکه با توانستمی طورچه. بگیرد تماس رهان با خواستمی آمد؛ کش پوزخند همچون مهلقا صورتی هایلب

  کند؟ طلب گوشی او از هم باز اوست نامزد رهان بود فهمیده
 . نداره هم رمز میزه، رو گوشیم -

 . بزند زنگ رهان به حیاط در تا رفت بیرون دست به گوشی و زد دلربایی لبخند یسنا
 «عزیزم همسر» از تماس آخرین. شد اخیر هایتماس وارد. نبود رمز دادن به نیازی بود، گفته مهلقا که طورهمان

 گذشت خوش قدرآن گفتمی گفت؟می چه مهلقا عزیز همسر این به حاال. نشست هایشلب روی تلخی لبخند. بود
 زد؟می حرف او با باید موردی چه در چه؟ که زدمی زنگ است؟اصال تماس منتظر عذابم یفرشته شد فراموشم که

 یا امروزشان؟ خوابیدن ظهر از بعد چهار تا هم شاید دیشبشان؟ بیدارماندن صبح تا یا رفتنشان دریا شبانه به راجع
 به را خریدنکردنش تا بود گفته همه به که دروغی و بود خورده هافروشگاه در ظهر از بعد امروز که حسرتی
 .اشپولیبی نه دهند، نسبت اشپسندیسخت

 «.لطفه زنممی زنگ که همینم بدم، توضیح رو چیزی بخوام نداره دلیلی» :گفت خود با و داد باال ایشانه
 که حالی در. کند وصل را تماس و شود خودش با درگیری خیالبی تا بودند داده هم دست به دست ترس و استرس
 .چسباند گوشش به را تلفن بود، خیره حیاط ته تاریکی به و زدمی قدم خانه یمحوطه جلوی

 .حیاط تو تنهایی کنممی سکته دارم رو، المصبت گوشی این بردار! رهان نکنه لعنتت خدا -
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 و استرس حجم این و گرفتمی تماس خانه همان در گرنه و بودند، کنجکاو اندازه از بیشتر مهری و نازنین که حیف
 . کردنمی تحمل هم با را ترس

 :پیچید گوشش در رهان بم و مردانه صدای باالخره تا خورد بوق پنج نزدیک
 . سالم -

 !همیشه بود؛می متفاوت باید همیشه مرد این. بود داده جواب سالم با بله گفتن جای به که بود نفری اولین
  خوبه؟ حالت زنی؟نمی حرف چرا خودتی؟ یسنا الو -
 .سالم -
 خوبی؟. خانوم سالم علیک -
 .زدنمزنگ شد دیر کمیه ببخشید -
 .بخشمنمی -

 .بود داده رو او به زیادی باز! پررو یپسره کشید؛ هم در را هایشاخم عصبی یسنا
 دیگه؟ نداری کاری. کننمی صدام دارن برم، باید من! نبخش خب -
 .کنهنمی صدات هیچکی! دروغگو -
 . خداحافظ برم، خواممی. چی هر حاال -
 . ندادی رو سوالم جواب هنوز. وایسا دقیقه یه -
 سوال؟ کدوم -
 ؟خوبه حالت حالت؛ -

 وزش از تربخشلـ.*ذ تـ.* حسی داشت؛ عجیبی حس چه رهان توجه. نشست یسنا هایلب روی ایارادهبی لبخند
 .محمدی گل بوی از ترپرطراوت و صبحگاهی نسیم

 . خوبم -
 :گفت کشیده و کشید ایآسوده نفس رهان

 .شکر رو خدا -
 . برم خواممی -
 . خداحافظت فعال. ایخسته بدجور بخواب؛ زود و نکن شیطونی امشب. کوچولو یسنا برو -

 سمجش لبخند دادنقورت از بعد دخترک شد منتظر و نکرد قطع را تلفن اشهمیشگی عادت برخالف رهان
 . کند خداحافظی
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 بوده قبرستان قبال واقعا جااین. انداخت حیاط انتهای تاریکی به ایدوباره نگاه ترسیده و کرد قطع را تلفن دخترک
 از. بود شده علت بر مزید هم اشبارانی هایشب هایکابوس و بود ترسو بچگی از داد؛ قورت را دهانش آب است؟
 .بود متنفر تاریکی و تنهایی

 .شد خانه وارد ترس با و گرفت حیاط انتهای مطلق سیاهی از را اشترسیده نگاه
 .ایستاد حرکت از هابچه صدای شنیدن با که بود نشده پذیرایی وارد هنوز

 ! ها مشکوکه خیلی دخترِ این -
 .دیگه بزنه زنگ جیغوِجیغ پسر اون به رفته البد چیه؟ مشکوک -
 مهی؟ گوشی با -
 .بخوابم برم خواممی م،خسته من هابچه -
 ... که نخوردیم هیچی هنوز مهلقا بابا ای -
 . خیربه شب. خورممی بخورم باید که رو چیزی خودم دارم، خاصی رژیم که دونیمی -

 و انداخت یسنا پای تا سر به کوتاهی نگاه. آمد بیرون داشت پذیرایی حکم که اتاقی از مهلقا که نکشید طول زیاد
 استعداد خاطر به شاید. بخوابد داشت الزم و شدمی خسته شدیدا گاهی که بود ایزبده تنها او. زد ایخسته لبخند
 ماه چند خستگی و داشت عواقبی زمان جاییجابه حال هر به شد؛می خسته گونهاین که بود زمان در اشیا جاییجابه
 . بود برایش ایعادالنه جزای باریک

 گرفتی؟ تماس -
 . ممنون آره، -

 :پرسید نگرانی با آخر دست و کرد پا آن و پا این کمی مهلقا. داد او به احتیاط با را مهلقا قیمتگران گوشی
 بود؟ خوب حالش -

 باشد؟ بد رهان حال شدمی مگر! دیگر بود خوب حتما. بپرسد بخواهد که نبود مهم برایش اصال بود؛ نپرسیده
 .بود خوب آره -
 .زمین روی تو بخوابم تخت روی امشب من باشه نداشته اشکالی اگه راستی. خوبه -
 . اشکالی چه عزیزم نه -
 .خیربه شب پس -
 . بخوابم میام منم -
 خوری؟نمی شام -
 .میشه سخت برام بعدا. کنه عادت پرخوری به ممعده خوامنمی نه، -
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 نشناسنمک قدرچه دختر این کرد فکر خود با. رفت مشترکشان اتاق سمت به او به توجهبی و زد پوزخندی مهلقا
 که کندمی صحبت ایگونه به بود، کشیده خوراکش و خورد برای رهان که زحمتی همه این از بعد طورچه است؛
 !نشناسندنمک گربه از بیشتر هامعمولی وگرنه است، رفته در بد گربه اسم دهد؟نمی غذا تو به وقتهیچ انگار

 اما بود؛ خسته بسیار اینکه با. بود تشک این مهمان یسنا امشب خوابید،می تشک روی مهلقا که شب هر برخالف
 در حسابی و بودند دیده باز خود برای را میدان اشدخترانه تخیالت چشمانش بستن با انگار برد؛نمی خوابش
 پرستیدن برای معبودی دنبال شدیدا احساسش و قلب و بود جوانی اوج در. دادندمی جوالن احساساتش یکوچه

 بود دختر نبود؛ خودش دست. باشد اشزندگی عجیب و منفور موجود توانستمی اوقات گاهی که معبودی گشت؛می
. نداشت ورزیدن عشق برای کسهیچ بزرگ دنیای این از که دختری برسد چه. دخترانه احساسی و لطیف تفکرات و

 دست بود، گرفته انسان رنگ هاروز این که هیوالیی احساس و شیطنت از پر اما کوتاه هایحرف تکرارشدن هابار
 دختران به نسبت عالم پسرهای ترینتوجهبی جزء مطمئنا که پسری از توجه اما نداشت؛ دوستش. نبود خودش
 .بود بخشلـ.*ذ تـ.* برایش است،

 خوابیده عجیب امشب است، بیدار صبح تا همیشه که مهلقایی نشد متوجه اصال که بود افکارش در غرق قدرآن
 بود، پریده ذهنش از افکارش تمام که حالی در و شد خیزنیم جایش در کشید، او که جیغی صدای با فقط. است

 :پرسید و شد خیره مهلقا به ترسیده
  عزیزم؟ خوبه حالت... مهلقاجان -

 از اشزدهوغ چشمان. آورد باال را سرش و کشید باصدایی نفس بزند، کنار را صورتش روی موهای اینکه بدون مهلقا
 :داد التماس هایرگه لحنش به. ترساند را یسنا ایشفیروزه موهای پشت

  دیدی؟ بد خواب مهلقاجان -
 .خوردنمی تکان و بود شده خیره دیوار به ترسناکش و شدهدرشت چشمان با تسخیرشدگان همچون مهلقا

 .ترسونیممی داری مهلقا -
 پراحساس و مهربان لبخندهای با جنسش که عجیب هایلبخند آن از نشست؛ مهلقا هایلب روی بدجنسی لبخند
 . داشت فرق مهلقا

 . جاستاون چیزهمه کلید خاطراتت؛ سراغ برو تنهایی اوج در -
 گفتن از پس مهلقا. بود خیره بود، گفته را عجیبی یجمله او به کردننگاه بدون که عجیبی مهلقای به زدهبهت یسنا
 را اتاقشان سکوت که بود یسنا قلب ضربان صدای تنها. افتاد تخت روی و شد هوشبی بارهیک به کلمه این
 پیش یدقیقه چند که عجیبی دختر پیش از خواستمی دلش! کند چه باید دانستنمی و بود ترسیده شکست؛می

 نازنین و مهری جلوی نباید که زدمی نهیب او به عقلش اما کند؛ فرار بود گفته سخن تسخیرشدگان همچون
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 دوستی لباس در ایناشناخته موجود کنار اتاق همین در باید نبود؛ ایچاره. شود دردسر باعث و سازد هویدا را ترسش
 .خوابیدمی نزدیک

 .گذاشت هم روی محکم را چشمش و کشید سرش روی را پتو اشبچگی همچون
 !نترس. دوستته مهلقا... نترس نیست، هیچی -

 ! بدبخت ترسوی یک بود؛ بدبخت قدرچه. کرد خیس را هایشگونه اشک شور و درشت قطرات کمکم
*** 

 ! خودم یخستهدل و تنها رفیق بر سالم -
 . راهم تو میگی ساعته دو! رسیدی باالخره عجب، چه -

 :گفت و زد آشفته رهان به لبخندی. شد داخل و آورد در پایش از را اشمشکی کالج علی
 تا باشم گفته خوابه؟نمی هیشکی کنیمی حس خوابینمی داداش! خیلیه شب وقت این آوردم تشریف که همین -

 .میاد خوابم من نداریما، بیدارموندن صبح
 دیگر که قدرآن بود؛ کرده اشآشفته و کالفه خانه این در تنهایی اما بود؛ عجیب. داد تحویلش پوزخندی رهان
 روز یک که تنهایی. نباشد تنها خوارآدم هایدیوار و در این با اما رود؛ رژه مغزش در صبح تا پرحرف علی بود حاضر
 .بود شده یتیم هایبچه گلوی بغض همچون انگیزینفرت حس به تبدیل حاال بود، آرامش حس معنی به برایش

 شمال؟ فرستادی جدیجدی رو اینا یسنا -
  کنی؟می فکر چی خودت -
 .باورش سخته خب -
 یک حال به تا کی از. دادمی رفتن یاجازه نباید بود، کرده اشتباه. نشست رهان هایلب روی تلخی پوزخند هم باز

  گذراند؟می خوش و رودمی مسافرت به تنهایی خودش برای اسیر
 .گردهبرمی زود خیلی کردی؟ بـ.*غل غم زانوی چرا رفیق، بابا خب خیلی -

 عصبانیت که صدایی با خانه؟ مترییک دختر خاطربه زبده؟ رهان او؟ بود؟ کرده بـ.*غل غم زانوی او. شد عصبی
 :گفت زدمی موج آن در
 !لطفا نگو چرت علی -

 :گفت و خندید او عصبانیت به بلندبلند علی
 .عالیه حالتم و نیستی کالفه اصال تو! تسلیم بابا، خب خیلی -

 حال بارید؛می رویش و سر از کالفگی. کشید شبش رنگ به موهای الی را دستش و زد او به ایغرهچشم رهان
 . بگوید دروغ دیگران و خود به خواستمی هم قدرهرچه
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 دیدی رو اینا لولوئن، اول یدسته اند؛دسته دو زنا. کن گوشت یآویزه من از رو نصیحت یه... رفیق دونیمی -
 جیغ دیدی که رو اینا( کشدار و نمک با لحن با) هلو... هاهلو نه! هلوئن دوم یدسته اما... برو در وقت فوت بدون
 زن یه به وقتهیچ ترسناک، و لولوئن کال زنا. جدید بندیِبسته در اولن یدسته همون اینا چون چرا؟. برو در و بزن

 !وقتهیچ نکن؛ اعتماد
 ترکیدن حال در خودش که علی به خنثی بزند، کوتاهی لبخند حداقل اینکه بدون اشکالفه و جدی یقیافه با رهان

 هایپسربچه چونهم توانستمی طورچه بود؛ سالش۲۳ سرش خیر! بود مزهبی قدرچه پسر این. شد خیره بود
 کند؟ بانمکی احساس و بزند حرف سالهپانزده
 یالهه رهان. نشست زمین روی حرفبی و برچید لب آویزان یقیافه با بود، شده ضایع رهان توسط حسابی که علی

 .بود کردنضایع
 سمت به و کرد جدا فرش روی از را کرختش بدن سختی به. شکست را بینشان سکوت رهان موبایل صدای

 شده کالفه طوالنی سفر این از هم او یعنی باشد؟ گرفته تماس دوباره یسنا داشت امکان. بود مهلقا رفت؛ موبایلش
 :انداخت تالطم به را قلبش یسنا مضطرب هاینفس صدای. کرد برقرار را تماس معطلیبی بود؟

 یسنا؟ الو -
 :زد صدایش وارالتماس کشداری و ترسیده لحن با یسنا

 ... رهان -
  افتاده؟ اتفاقی شده؟ چی -

 :گفت وارزمزمه ملیحش و نازک صدای با یسنا
 .ترسممی من رهان -
  بترسی؟ تو که مردم من مگه -

 را او مهلقا دوستان است ممکن نبود مهم. شد ناپدید علی تعجب از پر چشمان جلوی از معطلیبی و گفت را این
 . بود آورده پناه او به که بود ترسیده حدی در یسنا که بود این مهم شود، داستان و ببینند

 ... الو... رهان الو -
 با و بود کرده پتو زیر را سرش هادختربچه همچون یسنا. انداخت مهلقا و یسنا مشترک اتاق به کوتاهی نگاه رهان

 . کردمی صحبت او
. شد دیوار گج همچون رنگش و کشید هینی ترسیده یسنا. کشید او سر روی از را پتو حرکت یک در و رفت جلو

 چه جااین او. بود شده خیره رهان شب رنگ به چشمان به واج و هاج. شود وضعیت متوجه تا کشید طول کمی
 ! کرد؟می
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 .ترسو کوچولوی خانوم سالم -
 ... تو -

 :زد لب آرام و گذاشت یسنا دهان جلوی را دستش
 .حیاط تو بریم بیا. میشه بیدار مهلقا هیس، -

 . رفت بیرون او دنبال به آرام و داد تکان تفهیم معنی به را سرش چندباری یسنا
 :گفت خاصی ژست با و زد جذابی لبخند رهان شدند، که حیاط وارد

 . بینمونمی میشه بیدار یکی یهو وایسیم جااین بزنیم؟ قدم -
 اکنون اما کند؛ قبول را او با همقدمی بود محال نبود، رهان با کردنصحبت به نیازی و بود عادی شرایط اگر قطعا
 .بود ترمصمم شناسنا موجودات این کردنکشف برای و ترسانده را او مهلقا عجیب و مبهم یجمله. داشت فرق

 همیشه شدمی خوب چه. شد ترپررنگ رهان لبخند. کرد حرکت رهان از ترجلو و داد تکان رضایت ینشانه به سری
 را فکرش کسی چه. گرفت دندان به را لبش ترس با یسنا. رفتندمی راه هم یشانه به شانه. بود رام و ترسیدمی
 بزند؟ قدم شود همقدم او با است محال کردمی ادعا روزی که پسری با تاریکی در گونهاین که کردمی

 :پرسید مقدمهبی بینشان سکوت از کالفه بود، کرده سکوت بودن خانه روز دو این در کافی یاندازه به که رهان
 بودی؟ ترسیده چی از خب -

 با فرقی که چشمانی کرد؛ نگاه رهان سیاه چشمان به. بودند رسیده حیاط وسط به تقریبا. ایستاد حرکت از یسنا
 ترسیده چه هر بود بس. فهمیدمی را مهلقا و رهان راز باید بود؛ وقتش امشب. نداشت انسان یک معمولی چشمان

 . نباشد وحشتناکی موجود او بود کرده دعا. بود
 هستی؟ چی تو... تو رهان -

 :داد ادامه یسنا. شد خیره یسنا نقصبی صورت به جدی و ساکت رهان
 تا بترسم؟ ازت باید کی تا ببینم؟ کابوس شب هر باید کی تا! کشمنمی شدم، خسته دیگه خدا به... شدم خسته -

  ؟...کی
 :گفت آرام و زد تلخی لبخند رهان. شد خیره رهان به جواب منتظر و کرد سکوت

 .مهمم خیلی برات من انگار که نزن حرف طوری داره؟ هم فرقی برات مگه -
 :زد لب و انداخت پایین را سرش کشیدهخجالت یسنا

  نباشه؟ مهم میشه مگه کرده ویرون رو زندگیم که کسی -
 دو به دلخور چشمان با... چون بود؛ مهم. بود ترینمنفور چون بود؛ مهم. بود اشزندگی نابودگر چون بود؛ مهم
 .این جز به دلیلی هر گفت؛می دیگری دلیل کاش. شد خیره او صورت یشمی و براق یتیله
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 که منی بدونم دارم حق من. رو لعنتی کابوس این کن تمومش و بگو... بگو من به! رهان کنممی خواهش -
 روز یه که منی... هدف نه دارم ایانگیزه نه دیگه دنیا این توی که منی دادم؛ دست از رو کسمهمه تو خاطربه

 کنارم بودنت میگه بهش عشقش که مرامبی کارخـ.*یانـ.ت یه به شدم تبدیل تو خاطربه اما بودم؛ بابا خان نورچشم
 ... بدونم حقمه میده عذابم

 انصافبی کمی اما گفت؛نمی دروغ. شدمی تردلخور رهان چشمان آمد،می بیرون دخترک دهان از که ایکلمه هر با
 جانش اصال. شدنمی دیده تشکر از ردی دخترک هایکتاب حساب در اما بود؛ داده نجات را دخترک جان رهان. بود
 رهان اگر بود رفته یادش طورچه بودند؟ انداخته بیرون را او عزیزش یخانواده که بود کرده فراموش طورچه کنار، به

 .بود «مرامبی کارخـ.*یانـ.ت» بگیرد بود ممکن که لقبی بهترین که بود شده انگیزینفرت دختر به تبدیل االن نبود،
 نمیشی؟ پشیمون مطمئنی -

 شد؟می پشیمان حقایق شنیدن از باید چرا! ابدا شود؟ پشیمان شد؛ خیره او دلخور چشمان در اطمینان با یسنا
 . مطمئنم -
  نشه؟ عوض بهم نگاهت رنگ و بیای کنار حقیقت با تونیمی کنیمی فکر -
 .خبریهبی از بهتر باشه هم چی هر حقیقت. تونممی آره -

 یعنی کرد؛ نگاه یسنا به دیگر بار. رفتمی باید بود؛ وقتش. شد خیره آسمان به و گرفت او از را دلخورش نگاه رهان
 باشد؟ او رازدار توانستمی معمولی انسان یک گفت؟می او به باید

 . میگم بهت نیست؛ حرفی بدونی، خوایمی که مطمئنی واقعا اگه -
 ماورائی پسرک زندگی راز باالخره بود قرار بود؛ انگیزیهیجان یلحظه. شد خیره او صورت به مشتاق یسنا

 تلخی لبخند رهان. بود گرفته ضربان قلبش و بود شده حبس سینه در نفسش هیجان شدت از. شود فاش اشزندگی
 . برد خود با را او و گرفت را یسنا لباس آستین حرفبی و زد او اشتیاق به

. نبود شن جز چیزی کردمی کار چشم تا. کرد نگاه اطراف به تعجب با یسنا. بودند شن یتپه یک روی بعد ایثانیه
 .بود آورده وجود به را خاصی جو هوا میش و گرگ و بود آفتاب طلوع نزدیک

 جا؟این اومدیم چی برای -
 او به تعجب با یسنا. بست را چشمانش کند، او به نگاهینیم حتی یا دهد جوابی اینکه بدون و ایستاد صاف رهان
 بودند؟ آمده جااین به چرا پس بگوید، را رازش نبود قرار مگر شد؛نمی متوجه اصال. شد خیره

 چشمان با یسنا. شدندمی رهان جذب تعجب کمال در که هاییاشعه شد؛ هویدا خورشید باریک پرتوهای کمکم
 اذیت را دخترک یشمی چشمان که طوری بود؛ شده نور از پر را کمکم که رهانی. بود خیره رهان به شدهدرشت



 

 

179 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 رهان نور تا کرد حایل چشمان مقابل را کوچکش دستان یسنا. درخشیدمی نورانی جسمی چونهم او حاال. کردمی
 .کند اذیتش کمتر
. برگشت عادی حالت به بود، شده تبدیل درخشان ایستاره به که رهانی تعجب کمال در و گذشت ربع یک حدود
 خورشید چونهم پیش یدقیقه چند تا پسر این کردمی باور طورچه. بود خیره او به باز دهانی با زدنپلک بدون یسنا
 ! نداشت امکان نه، داد؛ کانت چندبار را سرش ناباور کرد؟ باور شدمی اصال درخشید؟می
  کنی؟ نگاه من به باز دهن با صبح تا خوایمی -
 را خودش گنگ یسنا. بنشیند تا کرد اشاره دست با و زد جذابی لبخند رهان. زد پلک و بست را دهانش سختی به

 او از را نگاهش و کرد تر را لبش رهان. شد خیره رهان یترشدهپررنگ چشمان به منتظر و کرد رها هاشن روی
 :زد تلخی لبخند و نگریست روبرو به. گرفت

 .خورشید از من گیریمی غذا از رو انرژیت تو. دارم انرژی به احتیاج منم نداره، تعجب -
 نه؟ نبود آشامخون پس گرفت؟می انرژی نور از او

 :پرسید مقدمهبی رهان
 شنیدی؟ برمودا مثلث به راجع چیزی تو -
  دنیاست؟ یگانههفت عجایب جز که همونی برمودا؟ مثلث -
 .شنیدی پس -
 .اینا میشن نزدیکش که آدمایی ناپدیدشدن به راجع شنیدم؛ چیزایی یه آره -
  اومده؟ اونا سر بالیی چه کردی فکر حاال تا -
 مگه؟ طورچه نه، -

. شد سرگرم اشموردعالقه هایشن با و انداخت پایین را سرش و زد روبرویش گیج دخترک به جذابی لبخند رهان
 :پرسید فکر اندکی از پس یسنا

  میاد؟ سرشون بالیی چه دونیمی تو -
 خواستمی آمادگی بدون که داستانی گفتن. کرد جدا جلویش هایشن از را دستش و کشید عمیقی نفس رهان
 .نکند بازگوش دنیا آخر تا بود کرده عهد هابار که داستانی بود؛ سخت کند، تعریف دخترک برای

 طورچه اینکه حتی یا رو رسمش حتی نه دونم،می رو اسمش نه که معمولی انسان یه بودم، عادی انسان یه اولش -
. شده گالویز کشهمی یدک رو برمودا مثلث اسم که عجیب یمنطقه اون با طورچه و آورده اطلس اقیانوس از سر

 مثلث که بود ایتبعیدشده هاییآدم از پر که ایجزیره کرد؛ پیدا ناشناخته یجزیره توی رو خودش روز یه که آدمی
 هرکدوم و نبودن معمولی دیگه که هاییانسان زبده؛ نام به خاصی هایانسان به بود کرده تبدیلشون شما برمودای
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 تمدن یه. ندبود کرده شروع رو نهایتشونبی زندگی ایخاطره هیچ بدون اول از و داشتن هاییتوانایی خودشون برای
 ... جالب و کامل
 بود داده توضیح کافی یاندازه به گرفت؛ یسنا از را نگاهش. نداشت عادت تعریف و پرگویی به کرد؛ سکوت رهان

 .بخورد را او نیست قرار که بود فهمیده حداقل. بود کافی دخترک برای هم اندازه همین. آمده کجا از و چیست که
 :پرسید بهت با یسنا

 ؟...تو -
 :گفت و کرد کامل را دخترک یکارهنیمه حرف رهان

 .سیاهی و نفرت به شده محکوم که کسی ام؛قربانی یه فقط من -
 ! رهان بیچاره برچید؛ لب ناراحت یسنا

 . کردی انتخاب رو بودن جوریاین خودت. نباشی سیاه تونیمی تو -
 .نداشت خبری بود، سر باالی ابد تا اشسایه که سیاهی جبر از دخترک این. زد تلخی پوزخند رهان

 جزیره؟ اون از بیرون اومدی چرا کنی،می چیکار جااین االن خب -
 برایش حد همین در بود، کرده اصرار او به ترسش خاطر به فقط اگر. کردمی کنجکاوی داشت حد از بیش دیگر
 . بود کافی

 .مربوطه خودم به دلیلش -
 .سیاه زیتون همچون بود؛ تلخ هنوز. گرفت او از را نگاهش و کرد سکوت دلخوری با یسنا

 ...راستی -
 :گفت و زد نمکی لبخندی رهان. دوخت او به منتظر و گرفت هایشکفش از را نگاهش یسنا

 . شد تفریح یه مثل کمکم ولی بود؛ سخت خیلی نظر به اولش. کردم جمع رو لبخندها -
 :پرسید بهت با یسنا

 !زود قدرچه واقعا؟ -
 : گفت مغرورانه و گرفت خود به جانبی به حق یقیافه رهان

 .زبده رهان میگن من به کردی؟ فکر چی -
  «زبده»: کرد تکرار خود با یسنا
 خیال یک بود؛ خیال یک شدنعملی شبیه حسش. باشند داشته وجود زبده نام به موجوداتی کردنمی فکر وقتهیچ

 تمام برخالف که بود این تفاوتش بود؛ استثنایی و قهرمان پسری اصلیشان شخصیت که هاییهمان از. دخترانه
 .دادننجات برای نه بود آمده دادنعذاب برای پسر این ها،خیال گونهاین ماورائی پسرهای
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 کردمی ادعا امروز بزند، کسی به مهربان لبخند یک حتی تواندنمی بود مطمئن دیروز تا که پسری! بود عجیب
 کم رهان. بود فراموشکار و نشناسنمک اندازه از بیش دخترک چون بود؛ عجیب. است کرده جمع لبخند پانصد
 دور را او عزیزش دایی و خاله چونهم کسیبی اوج در وقتی بود؛ مرد. واقعی مرد یک بود؛ مرد او نبود، کسی

 مرد. زدمی آتش و آب به را خود دخترک به غذا دادن برای روز هر وقتی بود؛ مرد. داشت را هوایش و بود نینداخته
 در راستی به. کردنمی نگاه طعمه همچون دخترک به و نبود سرشتش در جامعه صفتانگرگ وحشیگری وقتی بود؛
 .بود مرد بودند، انقراض حال در واقعی مردهای که خاکستری دنیای این

 خونه؟ برگردیم -
 ... مهلقا پس هم؟ با -

 :گفت و کرد قطع را حرفش
 . نیست که بچه -
 ... هستن هم هابچه آخه -

 التماس منتظر که نبود مهم خانه در حضورش هم هاقدرآن! کردمی ناز قدرچه دخترک این. رفت باال رهان صدای
 .بدهند دستور باید فقط هاارباب و بود او ارباب رهان چرا؟ التماس اصال. برگردد تا بود رهان

 .میای هم تو خونه، برگردم خواممی مخسته من! زنیمی حرف قدرچه -
 ...آخه -

 چه. نداشت را او با کردنبحث یحوصله. رفتند خانه به هم با و گرفت را او لباس آستین یسنا، به توجهبی رهان
 .ببیند را هاآن نبود قرار دیگر وقتی کنند؟ فکری چه او به راجع هابچه داشت اهمیتی

 معنا مخالفت نام به چیزی او منطق در. انداخت بود شده خیره او به لبخند با که رهان به را اششاکی نگاه یسنا
 .کنندمی فکری چه بقیه نبود مهم برایش اصال داشت؛ دوست که کردمی را کاری فقط بود، نشده

 حرف هزارتا پشتم هم جوریهمین مهلقا، دوستای جلو زشته خدا به آوردی؟ خودت با چی برای رو من! رهان -
 .هست
 :گفت موزیانه و خندید رهان

 نه؟ مگه بدی؛ رو تقاصش باید باالخره دونستی،می نباید که دونیمی رو رازی االن تو -
 چیه؟ منظورت -
 .نیست هم مخالفتی هیچ جای منه، حرف حرف بعد به االن از... واضحه -

 :رفت باال یسنا صدای
 چی؟ یعنی -
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 :گفت و داد باال ایشانه درآورشلج خونسردی همان با رهان
 .ستعادالنه هم خیلی تازه... اینه فضولی تقاص -
 . بفهمم رو واقعیت بود حقم من چیه؟ فضولی -

 :گفت او به توجهبی رهان
 . بزن بادم بیا بخونم درس میرم که االن شروع برای -
 میگم؟ چی من اصال شنویمی! رهان -
 .منتظرم اتاق، تو بیا زود -
 ...الو برمودایی؟ -

 و زد شادی و عمیق لبخند بود، آمده بیرون دخترک دهان از اشقبلی لقب جای به که جدیدی و بامزه لقب به رهان
 کشو از را کادوپیچ کوچک یجعبه و نشست تحریرش میز پشت. رفت اتاقش به برگردد، او سمت به اینکه بدون
 پر روزهای میان مطمئنا که روزی بود؛ خانه یسنای تولد روز امروز. شود اتاق وارد دخترک شد منتظر و آورد بیرون

 ساده بود نیامده دلش هم باز ولی باشد؛ خانه امروز دخترک کردنمی فکر. بود شده گم دخترک نگرانی و استرس از
 قدرچه بود فهمیده دیگر بود، عادی هایانسان میان که سالسی این در. نکند مهیا او برای کادویی و بگذرد امروز از

 .بود مهم هم خانه دخترک برای مطمئنا و است مهم متولدشدنشان سالروز
 بود گرفته حرصش حسابی یسنا شنید؛ را زمین روی دخترک پاهای شدنکوبیده صدای تا کشید طول ایدقیقه چند

 و شد نواخته در به کوتاه یضربه چند تا نکشید طول زیاد. کوفتمی زمین روی را هایشپا عصبانیت شدت از و
 . شد وارد اخمو یسنای آن سر پشت

 ... بگم اومدم بزنم، بادت جااین نیومدم -
 ... جاش به. خوامنمی باد االن من اومدی، دیر دیگه -
 :دهد نشان عادی را خندانش یچهره کرد سعی و شد خیره دخترک یشمی چشمان در
 .خواممی ماساژ االن... جاش به -
 !چی؟ -

 :گفت او به رو و داد باال را چپش سمت یشانه رهان
 .بده ماساژم -

 فرار فکر به و ترسید ساده دخترک این که بود جدی قدری به رهان صورت و لحن. رفت عقب قدمی ترسیده یسنا
 .افتاد اتاق این از
 ! میاری در رو شورش داری دیگه -
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 او جلوی و شد بلند تحریرش میز صندلی روی از! ترسو کوچولوی شد؛ خیره او به شیطنتش از پر چشمان با رهان
. کردمی ترجری بازی این یادامه برای را رهان همین زد؛می موج ترس دخترک یشمی چشمان در. کرد علم قد

 :گفت و رفت عقب قدمی دوباره رهان بلندشدن با یسنا
 .مخسته خیلی نخوابیدم دیشب خودم، اتاق تو برم من -

 :گفت و آمد جلو قدمی رهان
 .بخواب برو بعد بده ماساژ رو من اول -

 :گفت ترسیده رفت عقب قدمی هم باز یسنا
 . نیست بحثی دیگه دادم، رو رازت دونستن تاوان مخانواده و دانشگاه فداکردن با من -
 .ندادی... نوچ -
 . دوباره میگی زور داری -
 .میگم زور آره -

 قدرچه. شد خیره رهان سیاه چشمان به ترسیده. کرد برخورد در به و برداشت را آخر قدم ترسیده و کالفه یسنا
  نه؟ مگر داشت را هوایش خدا! بود بدبخت

! داشت یلـ.*ذ تـ.* چه ساده فسقلی این کردناذیت شد؛ خیره دخترک یترسیده صورت به *ذ تـ.*لـ. با رهان
 او به قدرآن حاال که دخترکی گرفت؛ دخترک صورت جلوی را کادوپیچ یجعبه و آورد بیرون پشتش از را دستش
 .شنیدمی را قلبش ضربان صدای راحتی به که بود شده نزدیک

 خریده کادو برایش. نگریست بود، شده جلد صورتی کاغذکادوی با که کوچکی یجعبه به درشت چشمان با یسنا
 !رهان؟ بود؟

 .کوچولو خانوم مبارک تولدت -
 همه که تولدی بود؛ تولدش امروز. گرفت رهان از را جعبه و نشست دخترک صورتی لبان ویر شادی لبخند ارادهبی

 .خودش حتی بودند، کرده فراموشش
 .بتونم عمرا کردمی ادعا که کسی از لبخند آخرین اینم -
 رهان؟ هستی کی دیگه تو -
 .برمودایی میگه بهم کوچولویی خانوم یه -
 تولدمه؟ امروز دونستیمی کجا از -
 .زبده رهان... رهانما من! خانوم دارین اختیار -
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 همان یا برد؟می لـ.*ذ تـ.* دخترک کردنگریه از پیش ماه چند که احساسیبی رهان همان بود؟ زبده رهان او واقعا
  بیندازد؟ پایین دره از را او خواستمی که رهانی

  میاد؟ خوشت ببین کن بازش -
 گاههیچ که خودش موبایل شبیه درست بود؛ موبایل. کرد باز را کادویش لبخند با و انداخت او به کوتاهی نگاه یسنا

 . آمد سرش بالیی چه نفهمید
 . عطیه و مهلقا حتی باشی، تماس در من جز به ایدیگه کس با نداری حق -

 کمکم بخرد، موبایل برایش که بود شده نرم قدرآن اگر. آمد بیرون اتاق از و کرد تشکری او حرف به توجهبی یسنا
 .دادمی را دوستانش با تماس یاجازه و شدمی نرم

 کارت با معطلیبی بود، آورده در را موبایل این بم و زیر تمام قبل از چون. نشست هال فرش روی دست به موبایل
 از خواستمی دلش. گرفت اینترنتی یبسته بود، نشده اضافه آن به پولی بود دوماهی نزدیک که اشبانکی

 .شود باخبر بودند، کرده فراموش را او کردمی تصور آنچه از ترراحت که اشداشتنیدوست یخانواده
 خوبی به همه اینکه به فکر. داشت استرس کنکورش روز همچون اما بود؛ احمقانه. کرد نصب را اینستاگرام یبرنامه

 قوی» :بست درد با را چشمش و کرد مشت را لرزانش دستان. ترساندمی را او باشند، آمده کنار او نبود با خوشی و
 «...پیمان فهمیدی اگه حتی... نداری رو کسی دیگه فهمیدی اگه حتی یسنا، باش

 بود شده باورش زودی این به! ساده دخترک کرده؟ ازدواج ریحانه با پیمانش کردمی فکر دخترک نکند ؟چه پیمانش
 توانست؟می! توانستنمی کند؟ رها را او تواندمی پیمان
 همچون تنش. نزند فریاد پیمان خوشی دیدن با دلتنگی شدت از تا گرفت دندان به را رنگشخوش صورتی لبان

 . شدمی پایین و باال مدام گلویش کوچک گردوی و لرزیدمی شب سیاهی دل در پناهیبی کودک
 کرد؛ بود، گذاشته مدت این در که هاییپست تمام خواندن به شروع اشکی چشمان با و شد پیمان یصفحه وارد

 و بود خواننده پیمان حال هر به. شدنمی دیده آن در عشقی نبودن از دلتنگی از اثری هیچ که ایساده هایپست
 کسی طرفدار اندداشته دوست همیشه مردم چون چرا؟. کند صحبت مشکالتش از سادگی همین به نداشت اجازه
 جایی دیگر که دارند خود زندگی در گره و مشکل قدرآن هاانسان حقیقتا. باشد نداشته زندگی در خالئی که باشند
 هایشپست مطرح، هایانسان یبقیه مثل یکی هم پیمان. ماندنمی باقی زندگیشان هایمحبوب زجر دیدن برای
 .بود طرفدارانش با ارتباط برقرارکردن و مجازی دنیای در بودنفعال برای صرفا
 به و جوان دختران هایکامنت و بود گذاشته اشتراک به خود از مدت این در پیمان که هاییفیلم و هاعکس دیدن

 با. بود سخت بود، تعصبیبی اوج خود که شخصی روی نداشتنتعصب. کرد هم در را هایشاخم طرفدار، اصطالح
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 و بکشد یدک را غیرتیبی او همچون توانستنمی هم باز بود، گذشته رهان و او زندگی کنار از راحت پیمان اینکه
 .باشد پیمان برای رنگارنگ دختران فداشدن گرنظاره

 ترینکوچک حتی پیمان وقتی شدمی خیره او شاد هایعکس به باید چرا. آمد بیرون پیمان یصفحه از حوصلهبی
 بغضش توانست؟نمی بگوید، تبریک را تولدش رمزی و کوتاه ایگوشه توانستمی حداقل بود؟ نکرده او به ایاشاره

 یمهره او برای یسنا داشت؛ هم حق. بود کرده فراموشش کردمی را فکرش آنچه از ترراحت پیمان. خورد فرو را
 اما بود؛ توجه قابل و مهم بسیار روزی شاید. بلوغ دوران جوش یک مثل بود، نوجوانی احساس اشتباهات یسوخته
 . بود نمانده باقی آن از ردی و بود شده محو اکنون
 رستوران بود؛ تکمیل چیزهمه. بود گرفته برایش چنانیآن تولد چه پیمان روزی چنین در پارسال خیر؛به یادش
 استادان ترینمعروف و بهترین از یکی توسط زنده و الیت موزیک بود، شده اجاره شب یک برای که شیک و مجلل
 که زیبایی یحلقه و «مبارک تولدت من زندگی» زیبای یجمله با ایدوطبقه و بزرگ کیک شد،می نواخته پیانو

 هاروز آن. نیاورد تهران به خود با یسنا گاههیچ که ایحلقه بود؛ کرده مهر را بودن هم کنار ابد تا قول شب همان
 زد را اشحلقه و او قید زودباور دلِساده یسنای و بزند را چیزهمه قید باید برود، تهران به اگر بود کرده تهدید پیمان

 هروقت بود داده قول یسنا هم آخر دست. بودند کرده بحث هم با موضوع همین سر هابعد قدرچه. آمد تهران به و
 اشحلقه دنبال به نکرد وقت اصال. باشد زیبا جواهر یحلقه این برود سراغش به که چیزی اولین برگشت، شیراز به

 .نداد او به گشتن مجال که داشت عجله او شر از شدنخالص برای پریچهر خاله قدرآن. بگردد
 تلخ یواژه کردنهجی حال در و بود رسیده اول یخانه به هم باز. کشید صورتش روی را دستش کالفگی با

 اندازه از بیش او. کردمی خالی را پشتش سادگی این به نباید. بود کرده بد کسبی دخترک این با پیمان. بود دلتنگی
 ! بود بزدل و ترسو
! فرمانروا باطنا و مطیع ظاهرا بود؛می اربابش فرمان مطیع ظاهر به باید. کرد پاک را اینستاگرامش اطمینان برای
 . بود همین خاکستری روزگار این در موفق هایانسان رسم

 فرار برای ایبهانه منتظر که رهان. شد رهان اتاق در بازشدن با همزمان بلندشدنش. برخاست جا از آیفون صدای با
 .بود آمده بیرون قرقی چونهم آیفون صدای شنیدن با بود، خواندندرس از
 مهلقا، دیدن با و رفت آیفون سمت به یسنا. کند باز را در او تا شد منتظر و کرد ایاشاره آیفون به یسنا دیدن با

 . افتاد لبش پوست جان به ترسیده. بست نقش روحشبی و یشمی چشمان مقابل دیشبش ترسناک یچهره
  بود؟ کی -
 .مهلقا -
 ترسیدی؟ قدراین لقافندوق از -
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 ... آخه -
 :پرید حرفش میان رهان

 .دره پشت کن باز رو در -
 همچون مهلقا داشت توقع. کرد باز را در اکراه و ترس با یسنا. نماند دیشب ماجرای کردنتعریف برای فرصتی
 اما ؛!«نپلکی من شوهر با باشی تو تا» :بگوید و بخندد قاه قاه بعد بکند، را او سر و شود داخل خمار حالت با هازامبی

 و مو ایفیروزه به عجیب که قرمزی شال و لباس با همیشگی مهربان لبخند همان با مهلقا تصورش برخالف
 .شد وارد مشترکشان چمدان با همراه احتیاط با و گفت سالمی آمد،می چشمانش

 :گفت ناشیانه و انداخت بود تنش بر هنوز راه خستگی که او به نگاهی رهان شد، داخل که همین
 . بشم هم تو مزاحم خواستمنمی موندی،می دوستات پیش اومدی؟ چرا تو سالم، -

 خداحافظی برای اشتباه به. بود ناراحت بود زده برهم را خلوتشان اینکه از اشآینده همسر زد؛ تلخی لبخند مهلقا
 تنها نداد، جوابی گرفت؟می نادیده را او سادگی همین به طورچه نبود؟ رحمبی اندازه از بیش مرد این بود؟ آمده

 :گفت پردرد
 .سالم -

 :گفت و کرد باز لب که بود ترسیده یسنای باراین
 ... دیشب ؟خوبه حالت جان مهلقا -

 :گفت یسنا به رو بود، رهان به دلخورش نگاه هنوز که حالی در مهلقا
  کنی؟ جمع رو وسایلم بقیه اتاق توی بریمی رو چمدون زحمتبی -
 چرا؟ کنم؟ جمع -
 .میشه زحمتت ببخشید -

 نخود دنبال به بود بهتر پس کنند؛ خلوت هم با بود الزم حتما. چرخید رهان و مهلقا بین یسنا یشمی و متعجب نگاه
 . رفت اتاقش داخل مهلقا بزرگ چمدان با و انداخت پایین را سرش. رود سیاهش
 :پرسید رهان یسنا، شدنخارج دید از با همزمان

 مهلقا؟ شده چی -
 .شده چه پرسیدمی تازه شد؛ ترپررنگ مهلقا تلخ لبخند

 ! دیر خیلی... اومدم دیر -
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 بود؟ افتاده اتفاقی. شدنمی زدمی پا و دست آن در مهلقا که شکستی احساس یمتوجه. رفت هم در رهان هایاخم
 روی لبخندی اشاحمقانه فکر از. کرده پیدا ـیانـت خــ هنگام را او و اوست عاشق انگار کردمی صحبت طوری

 ! باشد شده احمق معمولی زنان چونهم مهلقا نداشت امکان نشست؛ هایشلب
  میگی؟ چی معلومه هیچ -

 مردش. شد خیره رهان صورت به بود، شده نمدار اکنون که ایشفیروزه چشمان با و داد تکان سری تاسف با مهلقا
 .نداشت تباهی جز ایآینده معمولی یک به حس پیداکردن بود؛ شده ایممنوعه بازی وارد

 . دیدم خواب دیشب -
 :پرسید خوشحالی با اند،کرده کشف مهمی چیز که کسانی همچون رهان

 بود؟ ترسیده یسنا همین برا پس -
 :گفت بود، یسنایش فکر به هم با کردنصحبت هنگام حتی که او به توجهبی مهلقا

 فقط افتاد، اتفاقی چه نیست یادم دقیق. نبودین یسنا و تو! تنها تنهای رفتم؛ دیگه سال یک به خواب توی -
 .شده نابود معمولینیمه یه خاطربه رهان گفتمی بهم خواب تو حسی یه شهمه

 ... که نبود شوخی اگر نه؟ کردمی شوخی شد؛ خیره مهلقا جدی صورت به تعجب با رهان
 . زمان از ایبرهه در مدتکوتاه سفری بود؛ سفر بیشتر اسمش نه، که خواب. باشد اشتباه لقا مه هایخواب بود بعید

 . هستم خودم مراقب نباش، نگران -
 .خوبه -

 . بود دیده وحشتناکی خواب. شد خیره رهان سیاه چشمان به نمدارش چشمان با ایثانیه مهلقا
 حاضر. داشت خاطرش به هنوز که بود تلخ قدرآن بود، کرده حس رهان نبودن در که کسیبی و تنهایی احساس

 اصال. کجاست و کیست بود، رهانش نابودی باعث که معمولینیمه آن دانستنمی. برگردد زمان آن به ایثانیه نبود
 را اشخسته و نگران نگاه است؟ مرگ ایبچه چنین تولد جزای وقتی باشد، داشته وجود شخصی چنین شدمی مگر

 :گفت بلند بود، کرده آماده را او چمدان بود وقت خیلی که یسنایی به رو و گرفت او از
 .برم که بیار رو چمدون برداشتی رو وسایلت اگه جان یسنا -

 ایعجله چه زد؛ پوزخندی او عملسرعت به مهلقا. رفت بیرون او چمدان با همراه و شد بلند تخت روی از یسنا
 .داشت او شر از شدنخالص برای

 .بمونی بیشتر کردممی فکر -
 . شدنمی دیده او بیشترماندن برای اشتیاق و اصرار ایذره بود؛ رهان احساسات اوج این

 . ترینراحت شما نباشم کنم فکر -
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 :گفت گرایانهتوبیخ یسنا
 ...مهلقا حرفیه چه این -

 : گفت و پرید دخترک حرف میان اشهمیشگی عادت طبق رهان
 .تریمراحت جوریاون خب آره -

 خجالت رهان» :بگوید و کند باز دهان خواست. کرد مشت چمدان روی لرزانش دستان زد؛ چمدانش به چنگی مهلقا
 میانشان هایحرمت اگر بود؛ او با ازدواج به مجبور رهان. کرد سکوت اما ؛«!توام یآینده همسر من بکش،

 .است احمق او کنند فکر بگذار. بود بهتر شکستنمی
 . باشه مزاحمت که نداری یسنا و من به کاری تو. نیار در بازیبچه مهلقا، بمون -
 . برگردم باید که آخر و اول. روز چند این تو گذشته خوش بهم کافی یاندازه به ممنون، -

. بود باخته قدری رقیب به را رهان شکر را خدا نگریست؛ را پایش تا سر. شد خیره یسنا به و رفت عقب قدمی
 دروغ. رفت در سمت به و کشید فرش روی را چمدانش. نبود رهان و او وصال جز چیزی دو آن حس پایان هرچند

 جدایی این برای ضعفش به در به خیره ایثانیه چند. بود ممکن کار ترینسخت برایش دو آن تنهاگذاشتن چرا؛
 :گفت داشت ترس و نگرانی از هاییرگه و آمدمی چاه ته از انگار که صدایی با آخر در و اندیشید

 . فعال. باشید خودتون مراقب -
 .زد بیرون در از و
 .بره نذار دنبالش برو -

 :داد ادامه یسنا گفت؟می چه سخنگو قناری این نگریست؛ او به متعجب رهان
  بره؟ اشتباهش فکرای با بدی اجازه راحتی همین به تونیمی طورچه توئه، یآینده همسر اون -
 ... تو -

 :گفت تلخ و کرد قطع را حرفش
 . کنید ازدواج هم با قراره دونممی من آره -

 چیزهای چه بود؛ فضول و پرحرف کردمی فکر آنچه از بیشتر مهلقا دانست؟می چه دیگر مهلقا؟ کجا؟ از دانست؟می
 .بود داده دلساده دخترک این خورد به مزخرفی و ربطبی
 . افتهنمی اتفاق این وقتهیچ نخوام من وقتی تا! نیست قرار -
 ... گفتمی مهلقا اما -
 .گفتمی چی اون نیست مهم -
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 این به تن و شودمی شورا گوش به حلقه یبرده بقیه چونهم هم او کردمی فکر که احمقی مهلقای. نبود مهم نه،
 :پرسید ربطبی! نبود مهم اصال دهد،می مزخرف ازدواج

  نیست؟ تگشنه تو ببینم -
 نبودن یا بودنگرسنه حتی نداشت، او به ایتوجه ترینکوچک رهان! مهلقا بیچاره. شد خیره در به دلسوزی با یسنا

 اینکه از ترآورعذاب چیزی چه. بود کرده ترک را او نگرانی با که بود ایشکستهدل مهلقای از ترمهم برایش او
  باشد؟ نداشته او به ایتوجه ترینکوچک دختری یعالقه پسرمورد

 .نداریم خونه تو هیچی بخریم؟ پرت و خرت فروشگاه بریم -
 را رهان توانستمی کاش. بود مهلقا درگیر چنانهم ذهنش. داد تکان موافقت ینشانه به سری حواسبی یسنا

 .بود کرده کسیبی و پوچی احساس حسابی االن تا حتما. برود دنبالش به که کند مجبور
 .دیگه بریم شو آماده برو -

 :گفت وارزمزمه ناراحتش و گرفته صدای با یسنا
 .... مهلقا... رهان -

 :زد فریاد رهان بار این
 .بریم بپوش رو کوفتیت لباس برو! مهلقا مهلقا هی کن تمومش... اه -

 :گفت کردهبغض یسنا
 .بزنی داد من سر نداری حق -

 :گفت نرم و انداخت پایین شرمندگی با را سرش رهان
 . قدراین نرو راه من مخ رو. شو آماده برو هم تو زنم،نمی داد دیگه باشه باشه، -

 و بود کرده قهر داستان دخترک ساعت چند تا االن وگرنه نازکردن، اهل یسنا نه بود نازکشی اهل رهان نه که حیف
 . بود کشیده را نازش هزاربار داستان پسر

 افتاده مهلقا یاد. نشست اشصورتی لبان روی شیرینی لبخند و پوشید را اشسدری شال و مشکی یساده مانتوی
 نیست، دختر نیست اتاقش توی آینه که دختری» :گفتمی. کردمی اشمسخره اتاقش نداشتنآینه سر قدرچه بود؛

 «!گودزیالس
 مانده کم ناراحتی شدت از. شد خیره بود پهن اتاق وسط هنوز که مهلقا تشک به ناراحت. بیچاره دخترک! مهلقا... آه

 همین به بودم گفته است؟ دلساده و مهربان اندازه از بیش باالیی پرویز یخانه پرنسس بودم گفته. کند گریه بود
 شده؟ بود کرده صحبت تسخیرشدگان همچون قبل شب که شادی و شوخ دختر دلتنگ سرعت
 . رود بیرون اتاق از و بندازد اشدستی کیف داخل را یشنو گوشی دستپاچه شد باعث رهان فریاد صدای
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 اتاق؟ توی ساعت دو کردیمی چیکار -
 . کارهیچ -

 . رفت بیرون ورودی در از حرف بدون و انداخت او سرتاپای به تفاوتیبی نگاه رهان
 با برداشت داریچرخ سبد اشتیاق با یسنا. رفتند شانخانه نزدیک ایزنجیره فروشگاه هایشعبه از یکی به هم با

 مردمی میان را اشکالفه نگاه و زد دخترک شوق به لبخندی رهان. کرد انتخاب و دیدن به شروع حوصله و دقت
 خطور سرش به جااین به آمدن پیشنهاد که شد چه نفهمید هم خودش. چرخاند بودند آمده جاآن به خرید برای که

 یسنا همچون صبوری دختر با غذایی مواد خرید برای بود بعید بود، متنفر وقت هدردادن از که رهانی از. کرد
 !شود قدمپیش

 برداشته اینسکافه یبسته حوصله با یسنا! حرکت ایذره از دریغ اما گذراند؛ نظر از را فروشگاه دور تا دور چندبار
 میان یک خرید برای معطلی قدرآن. خوردمی را رهان خون خون. بود انقضایش و تولید تاریخ خواندن حال در و بود

 است الزم حتما پیچید؛ سرش در صدایی باشد؟ داشته باالیی غذایی ارزش آمدنمی نظر به که مزخرف یوعده
 .خوردبرنمی جایی به که صبر کمی ببرد؛ لـ.*ذ تـ.* خریدکردنش از دخترک بگذار دیگر،

 را بسته یسنا آخر در! داشت سال صدسی به قریب سختی که ایدقیقه چند گشت؛ منوال همین به ایدقیقه چند
 .رفت جلو قدمی و گذاشت سرجایش

 برگردانده اولش جای به را آن کلنجاررفتن ساعت دو از بعد. شد خیره قفسه داخل یبسته و او به واج و هاج رهان
 ! بود شده بلند دود سرش از عصبانیت شدت از مطمئنا برد؛ سرش باالی را دستش بود؟
 :شد بلند یسنا اعتراض صدای. انداخت سبد داخل را آن و زد نسکافه یبسته به چنگی ارادهبی
 .شده خراب هم موقع اون تا گذشته، سالی یه بخورمش بخوام تا نیستم نوشیدنی اهل زیاد! خوامشنمی -

 برای هم استداللی چه نرسد؟ آن به و کند چیزی صرف را زمانش شدمی حاضر گونهچه گفت؟می چه دخترک این
 .بود کرده خودش

 .نزن حرفم بیا دنبالم -

 …اما -
 به بود درونش ایماسیده یجمله که دهانی با یسنا. شد دور او از بزرگ هایگام با و گرفت او دست از را چرخ رهان

 داشتبرمی داشتند جذابی و زیبا هایجعبه که را اجناسی انقضا، تاریخ حتی یا قیمت به توجهبی رهان. دوید دنبالش
 حاال. شدمی دور جاآن از تند هایگام با کند، جابهجا برداشته که را مزخرفی اجناس کند وقت یسنا اینکه از قبل و

 .کتری گیرجرم و قند ماکارانی سوخاری، آرد آماده، نسکافه ادویه، مرغ، پای از بود شده پر کاالیشان سبد
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. خورد سر تقریبا زمین روی و داد هل را چرخ سرعت با دویدند،می چرخ دنبال که کودکان همچون لبخند با رهان
 صدای کرد؟می کار چه سالسی این در اصال بود؟ نشده متوجه سالسی این در چرا!  داشت کیفی چه خریدکردن

 :کرد متوقفش جا در یسنا یخسته
 !دیگه شدم خسته وایسا، خدا رو تو -

 که کشید طول ایثانیه چند. شد خیره بود، دویدن حال در ایبامزه پنگوئن همچون که یسنا به لب به لبخند
 .کرد جلب را توجهش کردند،می عبور کنارش از که جوانی زوج صدای ثانیه چند همین در. برسد او به دخترک

 :گفت همسرش به رو جوان مرد
 .بخوری باهاش انگشتاتم که بپزم شامی یه برات امشب خانوم حاج -

 :پرسید عشوه با و خندید ملیح جوان زن
 مناسبت؟ چه به -

 :گفت بمش صدای با و کشید مرتبش هایریش به دستی جوان مرد
 . پاشیده زندگی رنگ امخونه به اومدنش با که خوشگلی خانوم از تشکر مناسبت به -

 هنوز که درحالی زناننفسنفس یسنا. کرد پرت شدهمزدوج تازه زوج آن از را حواسش دخترک زدننفسنفس صدای
 :گفت و کرد غرغر بود، نیامده جا حالش

 ؟...میری تند.. ت... قدر..این... چرا -
. برداشت را مرغ پای منجمد یبسته و برد جلو را دستش نداد، رهان به پاسخ برای مجالی اما و گفت را این

 :زد جیغ تقریبا و شد هم در مادرمرده هایمرغ گوشتی و سفید پاهای دیدن از صورتش
 چیه؟ دیگه این-

 و گرفت را خود جلوی سختی به. بزند قهقهه بلند بلند بود مانده کم دخترک یبامزه و هم در یقیافه دیدن با رهان
 :کرد اکتفا لبانش روی شاد لبخند همان به
 . خوشگله قدرچه کن نگاهش ولی دونم؛نمی -

 ! خوشگل؟ گفتمی آورچندش چیزهای این به طورچه ماند؛ باز یسنا دهان
 . قفسه تو بذارش ندارم دوست خوشگل چیزای این از من نکنه، درد دستت -

 :رفت باال تقریبا رهان صدای
 .ندارم کاری هم تو به دارم،می برش و اومده خوشم ازش من -

 با باراین افتاد؛ رهان خرید سبد به اشیشمی نگاه دیگر بار. داشت الزمش حتما او؛ برای کریه پاهای آن قبول،
 :رفت باال صدایش کتری گیرجرم بستهشش دیدن
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 چیه؟ دیگه اینا ببینم، وایسا -
  نه؟ سترفهص به خیلی. دادمی رایگان تا دو داشتیمبرمی چهارتا کتریه، گیرجرم -
 خوره؟می دردمون چه به نداریم کتری که ما سوال، یه ولی خیلی؛ آره -
 .حاال خریممی هم کتری -
 . بردارم رو نیازمون مورد وسایل برم من بده اجازه. جاش سر بذار ببر رو اینا -
 .بردار داری الزم چی هر برو داری؟ اینا به چیکار تو -
 ... آخه -
  کشی؟می حرف ازم قدرچه گفتم بهت حاال تا! کوچولو خانوم وای -

 به بعد بخرد، را نخوری درد به و خودبی وسایل چنین خواستمی و بود کرده لج هابچه همچون خودش بود؛ جالب
 به تا کی از. شد خیره رهان سمج و عمیق لبخند به واج و هاج. کشدمی حرف قدرچه گفتمی و گرفتمی خرده او

 است؟ داده جذاب و دلپذیر لبخند این به را جایش وحشناک و مردانه اخم آن حال
 کنی؟می نگاه بر و بر رو من وایسادی چرا دیگه، برو -

 که ایتازه و سالم تفریح به تا رفت جلو قدمی رهان. کرد حرکت به شروع او برخالف و داد تکان سری مردد یسنا
 ... اما برسد؛ بود کرده پیدا
 بیماردل ایعده توجه جلب باعث اشخانه زیبای دخترک تنهابودن اگر چه؟ شدمی یسنایش مزاحم کسی اگر اما

 خیره یسنای به که نکشید طول زیاد. برگشت را رفته راه و کشید پوفی کالفه ترساند؟می را او تنهایی اگر شد؟می
 او دیدن با و برگردد سمتش به دخترک شد باعث استوارش و محکم هایقدم صدای. رسید روغن هایقوطی به

 . شود حک رنگشصورتی لبان روی لبخندی
 :گفت و شکست را سکوت رهان

 . برگردیم کمکم که بردار خوایمی که رو وسایلی تو. خوامنمی چیزی دیگه من -
 . کرد تایید را او حرف سر با و برداشت روغنی قوطی یسنا

 چیز فالن سمت به رهبران همچون یسنا ساعتنیم این در. کشید طول هم دیگر ساعتنیم خریدکردنشان خالصه
. داشتبرمی را موردنظر شیء و کشیدمی را چرخ اعتراضی ترینکوچک بدون باربران همچون رهان و دادمی دستور

 .رهان برای هم و یسنا برای هم بود؛ بخشیلـ.*ذ تـ.* خرید کل در
 بسیار که پسری انداخت؛ رهان صورت به کوتاهی نگاه یسنا. شدند ماشین بر سوار وسایل، پول کردنحساب از بعد

 خریدن مثل بود؛ غیرمنطقی برایش او کارهای از برخی هنوز هرچند کرده، زندانی را او که بود هیوالیی با متفاوت
 .مرغ زشت پاهای آن یا گیرجرم جین یک
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 . کشید وجودش اعماق از آهی بود، عقب صندوق در اکنون که مرغی پای یبسته یادآوریی با
 کشیدی؟ آه تو -
 .نه -
  مطمئنی؟ -
 ! آره آره، -
 ... ولی -
 . نبودم من که گفتم -
 . قبول باشه -

 :گفت زد،می بوق داشت کوچه وسط پریدن قصد که ایپسربچه برای که حالی در و گرفت نفسی رهان
  بلدی؟ آشپزی تو -

 :داد پاسخ و شد خیره او به تعجب با یسنا
 . داشتم درگیری شهمه بودم تنها که ماهی یه اون توی. اصال -

 :گفت و زد او به لبخندی رهان
 .نیستم بلد منم -

 با« !جالبه؟ خیلی نیستیم بلد آشپزی هردو چی؟ که خب» :گفت خود با و گرفت خود به تفاوتیبی صورت یسنا
 :پرسید پوزخند

 خب؟ -
 . کنم آشپزی امشب خواممی ولی -
 ؟...چرا کنی؟ آشپزی -
 . میگم بهت بعدا! هیچی... خب... چون -
  افتاده؟ اتفاقی زنی؟می مشکوک چرا -
  داره؟ مشکلی کنم، آشپزی خوادمی دلم چی؟ مشکوک -
 . بکن خب داری درست اگه خب نه -

 مهم اما کرد؛می بد را حالش آشپزی احتماال اینکه با. داد فشار گاز پدال روی را پایش و زد عمیقی لبخند رهان
 منطقش و عقل هم روز یک بگذار. بود داده احساساتش دست به را افسارش و بود دلش یبنده امروز نبود،

 داشت؟ مشکلی چه کنند؛ استراحت
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 آسانسور با را هاخرید حداقل اصرار دخترک چه هر. رفت باال هاپله از و داد جا دستش در را خریدها تمام سختی به
 بود؟ محتاج آسانسور به هامعمولی همچون او مگر داشت؟ معنی چه آسانسور از استفاده نکرد؛ قبول ببرد،
 پوزخند به توجهبی. بود ایستاده در دم جایشبی غرور و او به پوزخند با که دید را یسنا رسید، شانطبقه به وقتی

 .شد همزمان یسنا یخانه در بازشدن با باالرفتنش رفت؛ باال هم آخر یپله دخترک خردکناعصاب
 صورت به ارادهبی داشت؟ کار چه جااین او. شد خیره بود آمده بیرون اشخانگی تیشرت با که پیمان به تعجب با

 داخل حرفی هیچ بدون و گرفت او از را نگاهش تلخی لبخند با و کرد پیمان به کوتاهی نگاه یسنا. کرد نگاه یسنا
 .شدمی عاقل داشت باالخره گفت؛ احسنت دخترک به دل در. رفت

 . یسناست مال خونه این کردممی فکر طرفا؟ این! پیمان جناب سالم -
 اشتباه. شد خیره رهان دست در هایخرید به و گرفت و یسنا جای از را غمگینش و منتظر نگاه سختی به پیمان
 .بودند خوشبخت هم کنار در واقعا هاآن بود؛ نکرده

 .سالم علیک -
 .نگرفتم رو جوابم -
 . بدم جواب شما به باید کنمنمی فکر -

 .بود آورده در دم برایش ضعیف پسر این نشست؛ رهان هایلب روی پوزخندی
 کنی؟می غلطی چه من یسنای یخونه تو بدی، جواب باید اتفاقا -

 کرده مشت را لرزانش دستان سختی به که پیمانی! بود گفته چه عاشق مثال پیمان کردنداغان برای! من یسنای
 روی بدجنسی لبخند غیرتبی و عرضهبی پیمان شکست حس رفت؛ وا تقریبا کلمه این شنیدن با باشد، قوی تا بود

 . نشاند لبانش
 عنوان به هم اونا رسید؛ داییم و و مامانم به ازمرگش بد که بود بابامونخان یخونه نیست، یسنا یخونه جااین -

 . من به دادن عروسی یهدیه
 .میگم تبریک عروسی؟ -
 . باباخان سال از بعد شاءاهللان نیست، خبری االن اما ممنون؛ -

 :گفت تاییدوار کشداری لحن با رهان
 .شاءاهللان -

 . رفت داخل حرفبی و کرد ترحم قابل ضعیف موجود این پای تا سر به ایتحقیرکننده نگاه و گفت را این
 شود، داماد بود قرار وفابی پیمان. دادمی گوش هاآن هایحرف به و بود ایستاده خوردهگره ابروان با در دم یسنا
 احمق بود؛ احمق. بود او سراغ به رفتن بود، کرده موبایل گرفتن از بعد که کاری اولین دیوانگان همچون او وقتآن
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 هیچ و است ابدی عشقشان کردمی فکر طورچه بوده؟ عاشقش روزی فروشآدم پیمان کردمی فکر طورچه! بچه و
  طور؟چه ندارد؟ مرزی و حد
 .ببینم اتاقت برو بدو ایستادی؟ جااین چرا -

 :داد جواب حواسبی یسنا
 هوم؟ -

 :گفت بانمک و خندید رهان
 دیدن با شی زدهشگفت خواممی که اتاق تو برو کنم؟ آشپزی خواممی نگفتم مگه خانوم؟ دختر کجاست حواست -

 .تخوشمزه ناهار
 پیمانی بسوزاند؛ دل بود آمده که بود وفاییبی پیمان درگیر عمیقا ذهنش بود؛ خیره او صورت به گیج و گنگ یسنا
 :گفت و برد باال کمی را صدایش رهان. است امعروسی هدیه خانه این بود گفته افتخار با که
 .دیگه برو! یسنا -

. برد آشپزخانه داخل به را وسایل لبخند با رهان. شد ولو تختش روی شکستهدل و شد اتاقش وارد حرفبی یسنا
 بر کوری یگره وسط این هم پیمان آمدن. بود شده هم در چیزهمه بود، فرستاده مرخصی به را عقلش که امروز
 خیالیبی. شد کار به دست و کرد پیدا را مدنظرش غذای یتهیه طرز گوشی با. بود شده زندگیشان هایگره
 !بود خوبی حس چه بحرانی و سخت شرایط در کردنطی

 شدید بوی تا بود بسته اشبینی و دهان دور را اشخانگی شلوار از یکی بود؛ شده بامزه العادهفوق اشقیافه
 هامعمولی این. بود شده محو بزرگ شلوار آن زیر مانندشبیضی و بزرگ تقریبا صورت. نکند اذیتش کردنیسرخ

 بخورند؟ را پربویی چیزهای چنین توانستندمی طورچه
 صدای. بود فکر در غرق شدیدا باطن در اما آشپزی حال در ظاهر به ریخت؛ تابه درون را روغن و داد کار به را دلش
 یادم دقیق. نبودین یسنا و تو! تنها تنهای رفتم؛ دیگه سال یک به خواب توی» :شدمی تکرار ذهنش در مهلقا دلگیر
 «.شده نابود معمولینیمه یه خاطربه رهان گفتمی بهم خواب تو حسی یه شهمه فقط افتاد، اتفاقی چه نیست

 سرنوشتش و کردمی مبارزه تقدیر با اینکه مگر شد؛می نابود دیگر سال یک مطمئنا پس بود، دیده را این مهلقا اگر
 اگر. رفتمی بود زده گره معمولینیمه موجودی با گونهاین را سرنوشتش که حسامی سراغ به باید. کردمی عوض را

 در موجود یک حضور که کردمی را فکرش باید. بود نشده گونهاین اکنون سوخت،نمی او حال به دلش موقع همان
 هرگاه کرد؛می را فکرش که حاال. شدمی گیرشگریبان روز یک است، نافرمانی اوج تولدش حتی که هاآدم دنیای
 اذیتش غذا بوی. نشست لبش یگوشه تلخی لبخند. بود داده تاوان حسابی هابعد بود، سوخته کسی برای دلش

 و کسهیچ که رهانی بود؛ دارخنده. اندازد پایین پنجره از را رومخ یتابه این خواستمی دلش که قدرآن کرد؛می
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 تا بود درگیر خودش با سختی به اکنون دهد، انجام کندمی اذیتش که را کاری کند مجبورش توانستنمی چیزهیچ
 . کند درست اشخانه دخترک برای طمعیخوش غذای
 :زد داد لبخند با و گذاشت بشقاب درون را شدهسرخ یتکه آخرین

 . است آماده غذا بیا یسنا، -
 از سرعت با و شد آمدنش و پیمان خیالبی پخته، غذایی چه اصرار همه آن با رهان بود کنجکاو حسابی که یسنا
 . زد بیرون اتاق
 لب بشقاب به کنجکاوی با و بزند جانیبی لبخند شد باعث رهان عمیق لبخند و شاد یقیافه. شد آشپزخانه وارد

 :گفت بانمکی لحن با و کرد قالب پشتش را دستش ملوس دختران همچون رهان. شود خیره کابینت
 .سرآشپز پیشنهاد اینم بفرمایید، -

 که پاهایی بودند؛ شده سوخاری حال گوشتی و سفید پاهای آن. رفت باال بشقاب درون محتوای دیدن با یسنا داد
 :زد داد و شد مورمورش. بودند پریدن و دویدن حال در دیروز تا شاید

 ! کوفتیه؟ چه دیگه این -
 . کنم درستش کشیدم زحمت همه این چیه، دیگه کوفت حرفیه؟ چه این! یسنا اِ -

 :گفت چندش با و درآورد مرغ پاهای حالت به را دستش یسنا
  دوباره؟ کنی اذیت خوایمی. میاد بدم ازش گفتم که من این؟ چرا آخه -
 .حاال بخور دونهیه تو شده، خوشمزه کن باور چیه؟ اذیت -
 .ممنون خورم،نمی من -

 :رفت باال رهان صدای
 .بخوری باید کشیدم زحمت همه این توئه؟ دل به مگه -
 . نکنی درست خواستیمی ندارم، دوست مرغ پای گفتم که من میگی؟ زور داری چرا چی؟ یعنی -

 ندهد خوردش به را مرغ پای وقتی تا داد قول خود با که قدری به کرد؛ عصبانی را رهان تربد دخترک منطقی حرف
 .نشود خیالبی

 :گفت ساختگی تهدید با و گرفت او به رو و برداشت را برشته پاهای از یکی و زد بشقاب محتویات به چنگی
 ...وگرنه بخور، بگیر -
 چی؟ وگرنه -
 . تو با دونممی من وگرنه -
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 دهانش درون کرده درست سختی به که را غذایی تا برد هجوم یسنا دهان سمت به سرعت به و گفت را این
 اگر. کردمی دنبالش و خندیدمی بلندبلند هم رهان. دویدمی و زدمی جیغ کرد؛ دویدن به شروع ترس با یسنا. بچپاند

 را خانه شلوغ هایبچه همچون. بود بهتر انگار او با بازی ولی بگیرد؛ را او ثانیه از کسری در توانستمی خواست،می
. شنید بود کردنصحبت حال در اینکه با پیمان که بود بلند قدرآن صدایشان و سر! بودند گذاشته سرشان روی

 نامزد اسمش که ایریحانه شنید؛نمی را ادعا از پر یریحانه صدای دیگر یسنا بلند هایخنده شنیدن با که پیمانی
 :گفت ریحانه به رو و کشید خفیفی آه. بود نلرزانده را دلش اشخنده هم باریک اما بود؛

 .کن قطع نداری کاری اگه. برم خواممی مخسته ریحانه -
 :گفت و کشید عمیقی نفس عصبی ریحانه

 .عصبانیه دستت از بابام گفتم؟ چی شنیدی اصال پیمان -
  میگی؟ چندبار باشه، -
  کردنه؟صحبت طرز چه این -
 .خداحافظ -
 !پیمان -

 محکم را اتاق در. پیچیدمی سرش در یسنا ملوس هایخنده صدای. کرد پرتاب ایگوشه را موبایلش حوصلهبی
 هتل به آلبومش کارهای برای همیشه مثل باید بود، آمده جااین به بود کرده اشتباه. گرفت را هایشگوش و بست

 پوشسیاه ابد تا که یسنایی است؛ بابایشخان داغدار هنوز که کندمی مالقات را یسنایی االن کردمی خیال. رفتمی
  است همسایه پسر با بازیعشق حال در که دختری نه ماند،می اشزندگی مرد تنها

 هنوز غلط، یا درست. خوردمی را خونش خون و بود رفته هاناکجا تا ذهنش یستا یخنده صدای با دیگر؛ بود پیمان
 . بود زده باال بدموقع غیرتش رگ و داشت غیرت اشعزیزکرده روی
 :گفت لبخند با و ایستاد جا در رهان شد، هویدا دخترک در خستگی حس وقتی

 . تسلیم من قبول، باشه -
 .بکشد کنار سادگی همین به بود بعید. شد خیره رهان به مشکوک و ایستاد حرکت از تعجب با یسنا

 :داد ادامه رهان
 .نیست مهم دیگه کنی تست رو شدونهیه حتی من هایزحمت خاطربه نیستی حاضر واقعا اگه -
 ... آخه -
 . نخور دیگه، نیست مهم که گفتم -

 :گفت مالیم و آمد او سمت به قدمی شرمندگی با یسنا
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 ... بچگی از من. خوردممی تونستممی اگه کن باور -
 .نیست مهم که گفتم نتراش؛ بهونه قدراین خیال،بی -

 او دهان در را دستش در مرغ پای سریع حرکت یک در رهان اما زد؛ صدایش و شد نزدیک او به دیگری قدم یسنا
 .چپاند بود شده نزدیکش انداره از بیش حاال که

 ایغرهچشم رهان نامردی این جواب در. داشت خوبی طعم کریهش ظاهر برخالف. شد گرد تعجب از یسنا چشمان
 ! بود خوشمزه واقعا کرد؛ خوردن به شروع اشتها با و رفت
 :گفت بود خیره او خوردن به لـ.*ذ تـ.* با مشتاق که رهانی به رو داد، قورت را لقمه وقتی

 . ستخوشمزه خیلی مرسی، ولی کردی؛ نامردی اینکه با -
 حس شود، کالمهم او با دانستمی بعید روزی که یسنایی زبان از تشکر به نسبت. رفت بیرون رهان تن از خستگی

 به آمدنت با که ممنونم من بگوید و کند تشکر ادعابی مذهبی پسر آن همچون خواستمی دلش. داشت خوبی
 به و گفت ی«کنممی خواهش» مالیم و زد لبخندی عوض در. نتوانست... اما ای؛پاشیده زندگانی رنگ امخانه

 هم جاهمین تا امروز برای. بود معروف غرورش به جزیره تمامی در که رهانی بود؛ مغرور رهان او. رفت اتاقش
 .بود کافی دادنجوالن

 چیزهمه در کند ادعا داشت حق. کرد خوردن به شروع و رفت کابینت روی بشقاب سراغ به خوشحالی با یسنا
 .کند خوشمزگی این به را آوریچندش چیزهای بود توانسته وقتی است؛ بهترین

 تمرکز ایذره اما خواند؛می درس داشت مثال. چرخاندمی انگشت با را خودکار و بود گرفته ضرب زمین روی پا با
 با. بود نمانده باقی ادبیات تاریخ کردنحفظ برای جایی دیگر که داشت سرش در مختلف خیال و فکر قدرآن. نداشت
 درشتچشم پسر این جز به مگر اصال. بود علی هم باز کشید؛ ایآسوده نفس موبایلش زنگ مالیم موزیک شنیدن

 رانهـ.*وسـ.* دخترهای! آری. بودند گرفته تماس اشتباه یا نبودند آدم یا بقیه زد؟می رنگ او به هم ایدیگه آدم
 . اندکرده تن به آدمیزاد لباس که بگذارد حیواناتی توانستمی را اسمشان شاید نبودند؛ آدمیزاد برش و دور

  بله؟ -
  الحمدهلل؟ خوبید! آقا علیکمسالم -
  داری؟ کاری. خوبم -
 ... عطیه خوبه مامانمم خوبه بابامم... خوبم منم -

 :گفت کسل و پرید حرفش وسط
 بدی؟ تحویلم اراجیف زدی زنگ -
 .شیم ست کنم سال رنگ رو اعصابت زدم زنگ خیر،نه -



 

 

199 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 .تو میگی چرت داری جدی جدی نه، -
 . کنم آورییاد رو فردات کالس زدم زنگ. اصال زد حرف باهاش نمیشه. لحظه یه کن صبر بابا ای -
 ! شد؟ مهر اول وای -
 چون حاال. سرکار گذاشتی رو اینا سهفته یه جنابعالی. مهره هشت فردا بابا، بود کجا مهر اول! شازه خیربه صبح -

 . نگفته هیچی مامانش نشده سخت درسش زیاد و بوده اوالش
 .کنه هماهنگ رو ساعتش بزنه زنگ بگو بهش باشه -

 عادت کال. شود قدمپیش کسی به زدنزنگ برای نبود حاضر هم هنوز مغرور رهان نشست؛ علی لبان روی لبخندی
 . بود حساسی العادهفوق شرایط اینکه مگر شود، مقدم کسی با تماس برای نداشت

  باری؟ کاری میگم؛ بهش داداش باشه -
 «مهلقا» و «معمولینیمه» ،«حسام» کوتاهِ کلمات از که ایبرگه انداخت؛ روبرویش یبرگه به ایآشفته نگاه رهان

 .بود شده پر
  زنی؟می گند یا بدی انجامش تونیمی بخوام کاری یه علی -
 ! هستیا نامردی عجب زدم؟ گند کی من -
  نه؟ یا تونیمی تره؛مهم و ترسخت کارا یهمه از خواممی که کاری این -
 .کنیمی نگرانم داری رهان؟ شده چیزی -
 . بگیره رو زندگیم خوادمی االن اما بخشیدم؛ رو زندگیش خودم که یکی کنی؛ پیدا برام رو یکی خواممی -
 . کن صحبت واضح میگی؟ چی -
 . کنم پیداش باید ولی چیه؛ و کیه دونمنمی. زبده پدرش و آدمه مادرش که ایمبچه دنبال -
  نیستی؟ نامیرا تو مگه بگیره؟ رو زندیگیت خوادمی بچه یه -
 باباش. اومده دنیا به پیش سالبیست حدود معمولینیمه اون میگم؛ چی من ببین بگیر ،گوش نپرس سوال قدراین -
 هم چیزا این و تعقیب با. ستنیمه و نصفه بابای همین پیداکردنشم راه تنها. نداره رو من دیدن چشم که عوضیه یه

 دوستی در از باید فقط بازه، جلوش دستت و بخونه رو ذهنت تونهمی چون بیرون؛ کشید حرف زبونش زیر از نمیشه
  دیگه؟ تونیمی مطمئنی مهمیه؛ خیلی موضوع علی. بگه خودش کرد کاری یه و شد وارد باهاش

 را ذهنش تواندمی کردمی ادعا رهان کسی از اطالعات گرفتن. زد اششدهبلند نسبتا موهای به چنگی ناباور علی
 انسانی جان توانندمی راحتی به که هاییزبده به تواندنمی دانستمی وقتی مخصوصا نبود؛ ایساده اصال کار بخواند،

 . کند اعتماد بگیرند را
 . ترهپیچیده کردممی فکر که اونی از موضوع! رهان دونمنمی -
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 کرد؟ خواهد کمک او به حتما دوستش نابودی از جلوگیری خاطربه علی کردمی فکر چرا زد؛ تلخی لبخند رهان
 ! بود لوحساده و ابله اوقات بعضی قدرچه
 . کنممی کاریش یه خودم باشه، -

 مثال که مردی زبان زیر از خواستمی طورچه اصال. انداختمی رو او به عمرا کند، پیدایش خودش توانستمی اگر
 . داشت جنگ سر او با طرفی از و خواندمی را ذهنش راحتی به که پدری کجاست؟ اشبچه که بکشد بیرون بود پدر
 .کارش تو میرم بده رو آدرسش -
 ... علی ندارم شوخی یحوصله -
 . بگیر تحویل بچه بده آدرس. میگم جدی! بابا چیه شوخی -
 ... ممکنه آخه -
 .بای. رو آدرس بفرست نکن، ناز دخترا مثل! رهان باباای -

 تست کتاب به ایکالفه نگاه نگران. است شده قطع تماس که بود این یدهندهنشان هم سر پشت هایبوق
 بود؟ کرده بود، خواسته کمک او از بود نکرده که اشتباه چه؟ انداختمی دردسر به هم را علی اگر. انداخت قطورش

 سال مثل هم امسال کاش اصال. بود مزخرفش هایخواب و آبیچشم مهلقای تقصیر چیزهمه. کشید پوفی کالفه
 ! دیدنمی خواب برایش وحشتناکی سرنوشت همچین و آمدنمی سراغش پیش
. شد ظاهر لبانش روی جانیبی لبخند یسنا سیاه لباس یادآوری با. شودمی منفجر سرش لحظه هر کردمی حس

 آن هنوز اما بود؛ عجیب. آورد بیرون تخت زیر از را آن و رفت هایشروز این بخشآرامش قرص سراغ به معطلیبی
 که بود موجودی چه دخترک این. بست را اشخسته چشمان و کرد فرو لباس در را اشبینی. دادمی را ناب بوی

 که وقتی تا اصال کند؟ تبدیل دغدغهبی و آرام انسان یک به را رهان توانستمی او کنار در اشمشکی لباس حضور
 بود؛ پیمان پیداشدن هم آن داد؛می عذاب را او چیز یک فقط! بود عالم مرد ترینخوشبخت داشت، را دخترک این

 را اشخوشبختی جرعهجرعه خواستمی و بود افتاده اشزندگی روی زالو همچون دوباره که مزاجیدمدمی پیمان
 به فکرکردن زمان اکنون. کند اشآشفته این از بیش پریشانش افکار نگذاشت و کشید عمیقی نفس کالفه. بمکد
 .کردمی تمرکز معمولینیمه آن پیداکردن روی باید فقط نبود؛ احمق پیمان
*** 
 بیرون استقبالش برای مهدیار مادر قبل بار برخالف باراین. انداخت پررنگ ایقهوه چوبی در به تفاوتیبی نگاه

. کرد باز را در ایساده روسری و مانتو با مهدیار مادر تا شد منتظر ایثانیه چند و زد را در زنگ آرامی به. نبود منتظر
. آمدمی اتاق درون از ایبچه کردنبازی صدای. نبود صمیمی و گرم قبل یدفعه مثل هم اشخوشامدگویی حتی
 :گفت تعارفبی مهدیار مادر
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 !باشید بدقول قدراین کردمنمی فکر -
 .شد مهر اول کی نشدم متوجه اصال بودم، درگیر کمیه -
 . باشه بهتر کنید شروع ترزود کنم فکر اتاقه، اون توی مهدیار. طوراین که -

. رفت در سمت به حرفبی و انداخت پایین را سرش کمی ادب عرض به و انداخت مهدیار اتاق در به کوتاهی نگاه
 خرس و گرگ مثل وحشی موجوداتی و هاگیرکشتی هایعکس از بارید؛می شیطنت و شرارت هم اتاقش در از حتی

 .بود پر
 . شد وارد دهد، دخول یاجازه او به ایسالههشت یبچه شود منتظر اینکه بدون و زد در آرامی به
 گردن جان به چاقو با دوباره و گرفت او از را نگاهش وجود این با ترسید؛ کمی پسرک اشبارهیک واردشدن با

 .کند جدا را آبی خرگوش آن سر خواستمی افتاد؛ اشپولیشی عروسک
  ندادن؟ یاد تو به سالم -

 :زد جیغ توجهبی مهدیار
 ...! بمیر... بمیر -

 چنگ در را افسارگسیخته پسر این کثیف و بلندنیمه موهای ثانیه از کسری در رفت؛ جلویش سرعت به رهان
 بیاید؟ سمتش به سرعت این به بود توانسته طورچه ترسید؛ پسرک. گرفت

 ... طوریچه تو -
 ! نبریدم بیخ تا بیخ خرگوش این مثل رو سرت تا بیار رو کتابت دفتر و ببند رو دهنت -

 حرف یبچه پسر به تبدیل و کرد عوض رنگ شرور مهدیار که بود ترسناک قدرآن چشمانش و جدی قدرآن لحنش
 .شد کنیگوش

 .میارم االن ؟عمو نگفتی اول از چرا -
 خاصی اتفاق زد،می حرف کندمی حرکت ثانیه از کسری در که مردی مورد در خیاالتی و بازیگوش یبچه یک اگر

 پای ایثانیه نباشند حاضر و باشند شده خسته هایشبازی و تخیالت شر از همه اگر مخصوصا نه؟ مگر افتادنمی
 شروع خودش ثانیه چند عرض در بتراشد، را مدادش تا کشیدمی طول هاساعت که پسری. بنشینند او هایصحبت

 . بود ترساده هم کردمی فکر رهان آنچه از سالههشت کودک از گرفتن چشم زهر. کرد تکالیفش نوشتن به
 . خوندی مدت این که هاییدرس سراغ ریممی نوشتی که رو مشقات -

 هفته یک که معلمی این که بگوید مادرش به و کند فرار توانستمی کاش. دوخت در به را اشترسیده نگاه مهدیار
 :نشست سیخ درجا رهان فریاد صدای با. هیوالهاست همچون واقعا ترساند،می آمدنش از را او
 ! نشنیدم رو گفتنتچشم -
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 . چشم... چ -
 و آورد در جیبش از را موبایلش. نشست بود کشیده فریاد کودک این سر که اششدهبدجنس لبان روی لبخندی

. نزن زنگ من به بیاری گیر رو آدرس که زمانی تا برگشتی پیشش از وقتی»: نمود علی به دادنپیام به شروع
 خودت نفع به استعداد این از. بخونه رو ذهت تونهمی اون نره یادت. کنه پیدا اعتماد بهت تا باشه دنبالت ممکنه
 «.کنه اعتماد بهت تا کن استفاده

 «هست حواسم تخت، خیالت. دفترشم در دم»: داد جواب علی که کشید طول ایدقیقه چند
 ! نیفتد علی برای بدی اتفاق کند خدا. دوخت ترسیده مهدیار به را نگرانش نگاه

. آمدمی در صدا به آیفون ابتدا بود دیگری شخص اگر. احتماال بود؟ پیمان یعنی افتاد؛ شور به دلش خانه در صدای با
 باید حال. نداشتند یکدیگر با حرفی دیگر که هاآن بگوید؟ چه خواستمی بود؟ آمده سراغش به چه برای اصال

 فهمیدمی بودمی خشن اگر و شدمی پررو که بودمی صمیمی اگر خشن؟ یا بود صمیمی داد؟می را پاسخش گونهچه
. بگیرد درستی تصمیم توانستنمی و بود ایستاده جا در مردد. کرده نامزد دیگری شخص با او که است مهم برایش

 از قبل رفت در سراغ به و زد اشرورفته و رنگ و دستی دم روسری به چنگی. آمد در صدا به زنگ دیگر بار
 از که ساده دختر آن دیگر که بفهمد بگذار. بودمی اعتنابی و جدی باید کرد؛ اخم و کشید عمیقی نفس در بازکردن

 جا در، پشت عطیه دیدن با. کرد باز را در و کشید عمیقی نفس. است مرده شد انداخته بیرون بابایش خان یخانه
 :گفت شرمنده و زد مهربانی لبخند دست به شیرینی عطیه. خورد

 .باال اومدم بود باز پایین در. شدم مزاحم بازم -
 . تو بیا. بود شده تنگ برات دلم کردی، خوب خیلی -

 .بود کرده تغییر قدرچه انداخت؛ بود قبل از ترمتفاوت بسیار حاال که خانه فضای به را متعجبش نگاه و شد وارد
 .انداختی زحمت به رو خودت که باز -

 :داد جواب گیج عطیه
 . نداره قابلی چی؟ زحمت -
 .بخوریم هاشیرینی این با میارم شربت االن بذار -
 را متفاوتشان یخانه توانست ترراحت کنجکاو یعطیه آشپزخانه، به یسنا رفتن با. رفت آشپزخانه به و شد بلند جا از

 .شد ظاهر سازدست آبلیموی شربت لیوان دو با همراه یسنا که نکشید طول زیاد. بگیرد نظر زیر
 .امشوکه جورایی یه کرده، تغییر جااین قدرچه -
 . شده هاخونه شبیه تازه آره -
 . افتاده اتفاق خیلی نزدم سر بهت که مدت این توی اینکه مثل -
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 چه. بدهد که نداشت جوابی اصال. نداد جوابی و گذاشت او جلوی را شربت هایلیوان از یکی و زد لبخندی یسنا
 که شده تبدیل بینیپیش غیرقابل پسری به گفتمی نیست؟ وحشتناک هیوالی آن دیگر رهان گفتمی گفت؟می

 به را جدیدش عروس تا آمده دیروز عزیزش پیمان گفتمی یا کند؟ پیدا گوناگونش توجهات برای دلیلی تواندنمی
  کشد؟ رخش

  خب؟ -
  چی؟ -

 :گفت و داد قورت را دهانش داخل شیرینی و زد لبخندی عطیه
 . داشتی فکرکردن برای زیادی وقت کنم فکر -
  به؟ راجع -
 کردی؟ فراموشش کال -
 . ایدیگه چیز نه ترحمه خاطربه صرفا علی رفتار کنی،می اشتباه داری کنممی فکر من راستش... راستش. نه -
 . کنم اشتباه محاله یسنا، کردم بزرگ رو داداشم من -
 . میشم شرمنده داداشت و تو جلوی جوریاون چون کنی؛ اشتباه امیدوارم -
  بیزاری؟ من داداش از قدراین یعنی -
 ازدواج دختری هر با مطمئنم من خوبیه، خیلی پسر علی! تونمنمی دیگه فقط... فقط من. نیست چیزا این بحث -

 .نیستم دختر اون من... من ولی میشه؛ جهان دختر ترینخوشبخت دختر اون کنه
  چرا؟ آخه -
 . شدم خسته عادته رهان قول به آخرش که حسی هر از دیگه ام،خسته دیگه من -

 بود مطمئن دیگر حاال. بود کرده درک را عشق یدرباره رهان یرحمانهبی هایحرف پوست و گوشت با یسنا
 برادر شبیه که دختری به ناباور عطیه. نیست عادت جز چیزی یکدیگر به هاانسان حس و ندارد وجود عشقی

 :گفت و شد خیره بود، شده احساسشبی
  چیه؟ دیگه حرفا این -
 . کنیم صحبت دیگه چیز یه مورد در بیا عطیه، خیالبی -
 . نشدی مادر که وقتی تا کنی انکار رو عشق تونینمی تو -

 پسری بود؛ کوچکش فربد دلتنگ قدرچه داد؛ قورت سختی به را بغضش و کشید ملتهبش صورت به دستی عطیه
 داشت شک که پسری بود؛ دنیایش تمام پسرک این. کند فدا را جانش نشبـ.*وسـ.*ید دوباره برای بود حاضر که
 .نه یا دارد یاد به را او
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  نه؟ شده تنگ براش خیلی دلت -
 گفت؛ زدمی موج آن در بغض که صدایی با عطیه

 .خیلی آره، -
 پیش هاموقع بعضی. شدم مادر وقتهیچ نه داشتم مادری نه آخه نکردم؛ تجربه وقتهیچ هم رو عشق اون من -

  کشیدم؟می زجر همه این من بود اگه بود؟ جوریاین وضعیتم االن بود مامانمم اگه کنممی فکر خودم
 :شد خیره ایشانفیروزه فرش به و کشید خفیفی آه عطیه

  دونه؟می مقصر رو من االن منم فربد یعنی -
 . ببرتش سادگیا این به ذاشتیمی نباید... یعنی خب. نه -
 .بردتش خودش با طوریچه نفهمیدم اصال نشد؛ کردم کاری هر... نشد -

 پیراهن هایشاشک درشت هایقطره داد اجازه و کشید آ*غـ.*وش در را او یسنا. افتاد هقهق به و ترکید بغضش
 . نبود دردناک فرزند از دور مادر یک یشکسته دل یاندازه به دنیا این در چیزهیچ. کند خیس را اشگلبهی
*** 
. چرخاند اتاق دور تا دور را نگاهش کنجکاوی با. شد داخل چای با همراه مهدیار مادر آن پشت و خورد به ایضربه

 . کرد کپ دادمی را هایشسوال جواب بلبل مثل و بود نشسته رهان کنار که مهدیار دیدن با
 .کشیدین زحمت -
  کنه؟نمی اذیتتون که مهدیار. کنممی خواهش -
 . خوبیه خیلی پسر اصال، نه -
 .شنوممی رو این که خوشحالم -

 و کردمی تمام را کارش ترزود باید. کرد پرسیدن به شروع پسرک مادر یشوکه نگاه به توجهبی و زد لبخندی رهان
 برای اما بود؛ متنفر خواندن درس از. بود مانده عقب خودش درسی یبرنامه از کافی یاندازه به. گشتبرمی خانه به

 ساعت دو از کمتر مهدیار با کارش. بخواند درس و بگذارد کنار را تفریحاتش یهمه بود مجبور یسنا روی کردنکم
 به که وقتی. کردنمی خطا پا از دست فردا تا مطمئنا که طوری کرد؛ ترک را او تهدید با هم آخر دست. کشید طول
 دوری داغ در عطیه مانند هم او مادر شاید اینکه به فکر. بود گذاشته تنها مشوشش افکار با را یسنا عطیه رفت، خانه

 گذاشته تاثیر رویش قدرآن عطیه مادری مهر. خوردمی را ذهنش خوره همچون سوزد،می اشچشمی نور دخترک از
 عاشقانه که مادری بود؛ ساخته خود برای مهربانی مادر تخیالتش در هایشکودکی همچون و شده وسوسه که بود

 .بود دلتنگش و داشت دوستش
 .سالم -
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 منتظر مشتاقانه و بود خیره او به جانیبی لبخند با که رهانی دوخت؛ پوشسیاه رهان به را فروغشبی هاییشمی
 .بود سردش هرچند خوشامدگویی

 . سالم -
  شده؟ مزاحمت پسرِ این دمغی؟ چرا افتاده؟ اتفاقی -
 . گرفته دلم جوریهمین نه، -

 :گفت گیج و کرد کج سری
 . نکن فکر زیاد بهش کن، ولش. گیرهمی دلتون یهو طوریچه معمولیا شما نکردم درک وقتهیچ که من -
 چی؟ به -
 . دیگه دلت -
 .آهان -
  خوردی؟ ناهار -
 .خوردم چیزایی یه -
 .بگو داشتی کاری اتاقم، تو میرم من. خوبه -

 که بود آن از حاکی اتاق در شدنبسته و باز صدای. گفت ایباشه لب زیر و گرفت او از را نگاهش تفاوتبی یسنا
 به شبیه بغضی داشت؛ وحشتناکی بغض. گذاشت هایشزانو روی را سرش او به توجهبی. رفته اتاقش به رهان
 سراغش به هایشانمادر و هاهمکالسی همِ در هایدست دیدن با که هاییبغض همان اش؛کودکی هایبغض

 گرمی رنگ به هاییخیال برای دلش. بود عجین حسرت و حسادت تلخ یمزه با تهش که هاییبغض همان. آمدمی
 که اسمی کرد؛ زمزمه را مادر اسم خود با لب زیر. گفت ایخسته آه. بود تنگ اشپیشانی روی ایمادرانه یـوسه بـ
 شاید سالش و سنهم دختران که ایساده اسم کند؛ خطاب آن با را کسی نداشت حق زندگی السنوزده این تمام در
 .«مامان» بود بیگانه او زبان برای ولی کردند؛می ادا فغان و داد با گاهی و سادگی به

. کرد باز جلویش را هایشکتاب از یکی. انداخت تحریرش میز صندلی روی را خود دخترک دمغی از کالفه رهان
 ناگاه به. شده آن به خیره ساعتنیم و گرفته برعکس را کتاب نشد متوجه اصال بوده فکر در غرق قدرآن باراین

 گذاشته زانویش روی را سرش همچنان یسنا. رفت بیرون اتاق از دست به کتاب کرد، خطور سرش به فکری انگار
 .کردمی صحبت اشخیالی مادر با بگویم بهتر یا خود با و بود

 :گفت مقدمهبی و آمد جلو رهان
 . نیست خوندندرس حس اصال جااین خوب؛ جای یه بریم هم با شو بلند -

 :گفت تفاوتبی و کرد او به گیجی نگاه یسنا
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 .برو تنها خودت ندارم، حوصله من -
 :گفت شادی لحن با و آمد جلو قدمی رهان

  توئه؟ دل به مگه -
 . ندارم بحث و جر یحوصله اصال لطفا، کن ولم -

 :گفت و انداخت باال ابرویی لجوج هایبچه همچون و آمد جلو شیطنت با رهان
 .خوامنمی -
 که کاری در او شد باعث کوتاه لبخند همان. نشست؛ اشصورتی هایلب روی جانیبی لبخند رهان شیطنت از

 از کسری در. برد خود با را دخترک و گرفت را دخترک لباس آستین و آمد ترجلو شود؛ مصمم دهد انجام خوادمی
 زیبایی فرش همچون زمین کف اشنارنجی و زرد هایبرگ که درختی بودند؛ عریاننیمه درخت یک باالی ثانیه
 یمنظره چنین حال به تا که یسنا. بود پر پاییز نارنجی لباس به شدهمزین درختان از دورشان تا دور. بودند شده پهن

 . بود شده خیره اطراف به اشتیاق با بود، ندیده پاییز از زیبایی
  نه؟ خوشگله -
 ! انگیزههیجان خیلی بودم؛ نیومده درخت باالی حاال تا خیلی، آره -
 .آره -

 :گفت متعجب و انداخت بود، دستش در کتاب به خیره که رهان به کوتاهی نگاه یسنا
 بخونی؟ درس بشینی تو که جااین اومدیم -
 . نمیاد خوندنمدرس حس خونه تو که گفتم. دیگه آره -
  چی؟ من خب -

 نگاهش متعجب یسنا. نمود بود هم عربی قضا از که دستش در کتاب خواندن بلندبلند به شروع او به توجهبی رهان
 درس خودش و بنشیند بیکار تا بود آورده جااین را او اصرار همه این با! شدمی اشچیزی یک هم پسر این کرد؛

 بود؟ مرد این دست یبازیچه او مگر کشید؛ هم در را هایشاخم. بود بینیپیش قابل غیر رهان او که حقا. بخواند
 گیر پناهبی سرکار؟ ذاریمی رو من! برمودایی جناب میدم نشونت» :کرد تکرار خود با و شد نزدیک رهان به آرام

 «آوردی؟
 سمت به بود، شده کتابش داخل گردن تا که را رهانی ناگهانی حرکت یک در و کرد پر را کمشان یفاصله آرامآرام

 خود با هم را او و کرد اسیر را دستش مچ آخر یلحظه نبود، جاخوردن اهل که هم رهان. داد هل درخت پایین
 صدایی زمین، با رهان عضالنی بدن اصابت با. افتادند زمین خشک هایبرگ روی سرعت با دو هر. کشید پایین

 لباس. شد خیره او به شیطان چشمان با نزند، خنده زیر کردمی سعی که حالی در یسنا. شد بلند جرخوردگی همچون
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. پوشیدمی تنگی آن به هاییلباس که بود خودش تقصیر البته بود؛ خورده جر سانتده یاندازه به اشمشکی و تنگ
 اشساده و ریابی هایقهقهه صدای و زد جرقه اششدهخاموش زور به یخنده آتشفشان لباسش پارگی دیدن با

 یک اینکه از بعد. نمود خندیدن به شروع او با همراه و شد باز هم رهان هایاخم کمکم. شکست را محوطه سکوت
 پیش کم. شد خیره آبی آسمان به شود بلند هابرگ روی از اینکه بدون و کشید ایآسوده نفس خندید، سیر دل
 . کند درک پوستش زیر را خوشی حس چنیناین و بکشد ایآسوده نفس گونهاین که آمدمی

 :پرسید مقدمهبی یسنا
  کردی؟ درک هم داره اشبچه برای مادر یه که رو حسی تو -
  پرسی؟می سوالی همچین یهو که شده چی -

 :گفت آسمان به رو دلخورش نگاه با یسنا
 دختراشون قدرچه مادرا بگی بهم تونیمی کنیمی درک رو آدما حس که تو کردم فکر خودم پیش. جوریهمین -
 .دارند دوست رو
 . بود شده تنگ مادرت برای دلت پس -

 :گفت و زد تلخی لبخند یسنا
 .جورایی یه آره، -
 کشهمی دندون درآوردن برای نوزاد یه که عذابی درک از کردم؛ درک آدما با رو مختلفی هایحس من دونیمی -

 شاومده دنیا به تازه نوزاد وقتی مادره یه حس دنیا حس ترینقشنگ نظرم به ولی غرغرو؛ پیرمرد یه پادرد تا گرفته
 هر مادر یه. کرده تغذیه خونش از ماهنه که بینهمی رو خوشگل و ضعیف موجود یه وقتی ش؛بـ.*غل تو ذارنمی رو
 ! خودشون از حتی دارن؛ دوست بیشتر چیزهمه از رو هاشونبچه مادرا مادره، یه باشه معرفتبی و نامرد قدرمچه
 .دونستممی -

 :داد ادامه تلخش لبخند با یسنا. شد خیره او یشمی چشمان به و برگشت متعجب رهان
 . کنن باورش واقعا تا بشنون دیگه نفر یه زبون از رو خودشون حرفای کننمی پیدا احتیاج آدما وقتا گاهی -

 این بود سخت باورش. شد خیره اشچهره یشمی یتیله دو به سکوت در و پاشید صورتش به مهربانی لبخند رهان
 بود شده تبدیل تردیدی از پر انسان به روزگار دست از زود قدرآن طورچه کرد،می سخنرانی برایش روزی که دختر

 . نداشت اعتمادی چیزهیچ و کسهیچ به که
 :گفت و شکست را طوالنیشان سکوت یسنا

  برگردیم؟ میشه -
 :گفت و کرد بسته و باز را چشمانش اطمینان با رهان
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 . گردیمبرمی باشه، -
 که بود خورده دیوار و در به قدرآن. چیدمی هم کنار را اعتقاداتش و هاباور دیگر بار تا بودمی تنها باید یسنا

 هایزخم و کند درست را چیزهمه توانستمی زمان کمی. خواهدمی چه زندگی در و کیست بود شده فراموشش
 .ببخشد التیام را تنش چرکی

 و کردمی تهیه مناسبی غذای اشخانه یسنای برای روز هر فداکار پدرهای مانند رهان. گذشتند هم سر پشت هاروز
 دیگر. کردمی مرتب و گردگیری را شانخانه روز هر خانه خوب هایخانم چونهم مقابل در هم یسنا. آوردمی

 . بود شده بسآتش نانوشته قرارداد یک با انگار نبود؛ شدمی پا به روز هر که وحشتناک هایطوفان آن از خبری
 از خبری هنوز و بود رفته رهان صبح از. ببرد بین از را خانه ترسناک سکوت تا کرد پلی را شادی نسبتا آهنگ یسنا

 این تا او نداشت سابقه. بود دوازده انداخت؛ ساعت به کوتاهی نگاه و کشید خود برای برنجی بشقاب. بود نشده او
 برایش کاری حتما انداخت؛ باال ایشانه. خواندمی درس کنکور برای که زمانی از مخصوصا بماند؛ بیرون شب وقت
 . افتادنمی برایش که خاصی اتفاق بود، آمده پیش

 پیمان. کشاند در چشمی سمت به را او بیرون از پسری فریاد صدای. برد دهانش داخل و کرد برنج از پر را قاشقش
 :زد فریاد بستمی را آسانسور در که حالی در
 . کردم کار چی بدم توضیح برات وقتم از ثانیه هر برای که نیستم تو نوکر من ریحانه، ببین -
-... 
 هستی؟ نازنازو قدراین تو که کنم چیکار من! شدی نگران که درک به -
-... 
 .بخوابم برم خواممی مخسته االن کنیم؛می صحبت موردش در بعدا باشه، باشه -

 لحن این با گاههیچ. کردمی صحبت بد نامزدش با قدرچه. کوفت هم به محکم را در و شد خانه داخل عصبی
 !ریحانه بیچاره. بود نکرده صحبت او با اعتنابی و عصبی

 مهربانی و گذشت یالهه اینکه نه. بود کرده غصب را جایگاهش که سوختمی ایریحانه برای دلش بود؛ دارخنده
 بود، چشیده داشت دوستشان که کسانی طرف از را اعتناییبی تلخ طعم که دختری عنوان به فقط نه؛ باشد،

 . فرساستطاقت و سخت رحمانهبی رفتارهای این قدرچه فهمیدمی
 و سفید متکای روی را سرش. بخوابد تا گرفت تصمیم کرد، مرتبش که کمی. زد خانه در چرخی و خورد را شامش
 یصفحه ارادهبی. نبود کار در خوابیدنی امشب! نه... پهلو آن... پهلو این. بست را چشمانش و گذاشت نرمش
 فکر کمی. نبود رهان از خبری هیچ هنوز و بود شده نیم و یک دوخت؛ چشم ساعت به و کرد روشن را اشگوشی

 درزدن بدون که رهانی بست؛ نقش چشمانش مقابل رهان یقیافه. است گفته چه رفتن هنگام بیاورد یاد به تا کرد
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 که خوابی» :بود داده قورت را اشخنده سختی به آلودشخواب و ترسیده یقیافه دیدن با و بود شده اتاقش وارد
 نمونده گشنه اومدم بیرون، میرم دارم من ظهره، دم. نکردی ضعف تا بخور چیزی یه شو بلند شو بلند! کوچولو خانوم
 «.خوب دختر آفرین باشیا؛
 لبش پوست کندن به شروع و برد دهانش داخل به را هایشلب بود؟ مانده کجا یعنی نشست؛ تختش روی کالفه

 واقعا انگار گرفتی قیافه جوری یه بخوابی؟ گیرینمی چرا چی؟ که حاال» :شد بلند مغزش یگوشه از صدایی. کرد
 «!نگرانشی
 و کشید دراز تخت روی ضرب با داد تکان اخم با را سرش. دادمی نشان طوراین که اشقیافه! شاید بود؟ نگرانش

 الی آرام. نیست و نبوده بانزندان یک جز چیزی برایش رهان. شدمی او نگران نباید نه،. بست محکم را چشمانش
 این بود مانده کجا نشست؛ جا در کالفه. بود شده دو شد؛ خیره اشگوشی ساعت به دوباره و کرد باز را چشمانش

 و شد بلند. نداشت نشستن تاب باشد؟ افتاده برایش اتفاق بود ممکن. کشید ملتهبش و داغ صورت به دستی مرد؟
 کند؟ کم را او روی و شود قبول تهران دانشگاه امسال خواستنمی مگر نداشت؟ درس مگر. زد قدم اتاق در کمی
  بود؟ برنگشته خانه به شب وقت این تا چرا بود؟ کجا پس

 ...۲:۱۵ دقیقه، ۲:۱۴ ،۲:۱۳ شد؛ خیره ساعتش به و گرفت دست به را تلفنش
 گذر همچون چرا پس بود؟ ناقابل یثانیهشصت جز چیزی دقیقه یک مگر بودند؟ شده طوالنی قدرآن هادقیقه چرا
 به. بود شده سیو «برمودایی» اسم به که بود رهان مخاطبش تنها. شد مخاطبینش وارد بود؟ سخت سالیک

 باز. یافتمی بودند شده خوابیدنش از مانع که را مزخرف چراهای این جواب حداقل بزند؟ زنگ شد؛ خیره اششماره
 به اصال کنه؟می چیکار و کجاست که مهمه مگه چی؟ برای بزنی؟ زنگ» :پیچید سرش در آشنانا صدای آن هم

 و گذاشت هایشگوش روی را دستش« .میشی راحت شرش از! بهتره که جوریاین افتاده، براش اتفاقی که فرضم
 :گفت

 !نباید بیاد، سرش بالیی نباید نیست؛ هیوال دیگه که اون... اون نمیشم راحت. نه -
 مختلف فکرهای. شد تربد حالش. داشتبرنمی نه،.... سوم دوم، اول، بوق کرد؛ لمس را اششماره وقت فوت بدون

 منظم و متوالی هایبوق صدای جز چیزی هم باز. گرفت تماس دیگر بار نگرانی با. افتادند جانش به خوره همچون
 ... دوباره و نشنید

 حالش و افتاده شور به دلش. داشتبرنمی. رفت در دستش از هاتماس تعداد شمارش که گرفت تماس قدرآن
 .بود شده قبل از تروندگرگ
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 خیره کوچه به راحتی به بتواند تا شدمی مانع خیابان یاندازه از بیش تاریکی. رفت آیفون سراغ به و شد هال وارد
 به و قرمز چشمان با. شکستمی را خانه سکوت که بود ساعت تاکتیک صدای تنها. بیاید رهان باالخره تا شود
 .بود شده نیم و سه شد؛ خیره هال ساعت به نشسته خون

 شب ساعت این بود خطرناک اینکه با. کردنمی کار دیگر فکرش. برود دنبالش به و بپوشد لباس تا رفت اتاق به
 جز چیزی و بود زدن پا و دست حال در کرده گم را عزیزش که ایبچه همچون نبود؛ مهم برایش اما برود؛ بیرون

 او بر نگرانی انگار بود؛ شده خاموش هم مغزش توبیخگر صدای آن دیگر حتی. رسیدنمی فکرش به رهان صورت
 و خسته تن گاهتکیه تنها پیش وقتخیلی از که بود رهانی نگران وجود تمام با غلط، یا درست. بود شده غالب هم

 . بود اشزخمی
 آمد تا. کرد تن لباسی پُراسترس پوشید؛ چیزی چه اصال یا پوشید لباس طورچه نفهمید که بود خراب حالش قدرآن
 نگاه خورد،می زنگ چندماه این طی در باراولین برای که موبایلی به ناباور. خورد زنگ موبایلش برود، بیرون خانه از

 موسیقی صدای. کرد برقرار را تماس سریع نگرانی با. بود شده حک بزرگش یصفحه روی برمودایی اسم. کرد
 گوشش یکی آن روی را دستش. بشنود را رهان صدای درستی به تا شدمی مانع آمد،می خط پشت از که تندی

 . کند تمرکز رهان صدای روی تا گذاشت
  بودی؟ زده زنگ... الو -
 ... الو خونه؟ نیومدی هنوز چرا خوبه؟ حالت رهان؟ الو. میگی چی شنومنمی درست... الو -

 کرده عاشقانه آهنگ خواندن به شروع جمعیدسته صورت به آهنگ یخواننده با همراه که پسرانی و دختران صدای
 دنبال به که بود شده فردی نگران حال؟ و عشق حال در بود؟ کجا رهان. کشید هم در را هایشاخم بودند،

  فرشته؟ یا پری که؟ با باراین بود؟ رفته رانیـ.*وسـ.*ه
 . نباش نگران خونه میام دیگه ساعت یه تا خوبم، -
 .زدم زنگ جوریهمین نگرانم؟ گفته کی -
  باشه؟ زنیممی حرف هم با خونه میام نمیاد، صدات یسنا الو -

 چه اگر. نداشت نگرانی لیاقت رهان بود؛ توبیخگر صدای آن با حق بود؟ مانده باقی هم حرفی مگر زدند؟می حرف
 ! بازـوس هــ مردک. نبود که هم آدم اما نبود؛ هیوال دیگر
 چه خاطربه انداخت؛ سرش روی شال و مانتو به نگاهی. کرد قطع را تماس هم در هایاخم با حرفی هیچ بدون
. آمدنمی باال نفسش عصبانیت شدت از! بود بچه و احمق هم هنوز. برود بیرون شب وقت این خواستمی کسی
 عواقبی چه او مثل رنگییک و ساده دختر کردننگران دادمی نشانش تا بود جااین اکنون رهان خواستمی دلش



 

 

211 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 نتوانست اما است؛ ترتحمل غیرقابل و ترسخت دیگر کارهای تمام از رهان برای تفاوتیبی بود فهمیده اینکه با. دارد
 . بگذرد بود گفته رهان که ساعتی یک آن تا نشست فرش روی عصبانیت با بخوابد، و برود اتاقش به تفاوتبی

 :گفت شقایق به رو ساختگی لبخندی با رهان
 .نبودیم شما زحمت به راضی رسوندیم، کردی لطف -

 :گفت و کرد ایمستانه یخنده شقایق
 . زحمتا این از باشه تا گلم، کنممی خواهش -

 فشرد گاز پدال روی را پایش و داد تکان دستی شقایق. گرفت فاصله ماشین از و زد دیگری لبخند جوابش در رهان
 برخالف شقایق. شود محو چشمانش مقابل از تا بود شده خیره قیمتشگران ماشین به. شد دور او از سرعت با و

 بقیه مقابل در و داشت نفس به اعتماد قدرآن نبود؛ آرایش لوازم با خودکشی اهل بود، شناخته که دیگری دختران
. داشت متفاوتی اخالق. بگویند چیزی او به نداشتند جرأت بقیه بود، هم جمع فرد ترینزشت اگر حتی که بود محترم
 سمت به و نشست لبانش یگوشه مغروری پوزخند. است شده گرفتارش هم او مثل دختری که بود جالب برایش

 وارد. بود نگران شاید و بیدار هنوز یسنا گرفت؛ را پوزخندش جای شادی لبخند پرده افتادن با. برگشت واحدشان
 به یشمی چشم دو با شدنش،داخل با. شد واحدش وارد و انداخت کلید. رفت باال یکی دوتا را هاپله سریع و شد خانه
 هایانسان حس بیشتر حال یسنا نبود، پیش ساعت یک نگران دختر آنِ از که چشمانی شد؛ روبرو نشسته خون

 .نگران هایانسان تا داشت را شکستهدل و امیدنا
  هنوز؟ نخوابیدی سالم، -
 ساعت اینکه به توجهبی یسنا. زد جرقه بود، گرشنظاره دلخورش چشمان با که آتشفشانی کوه به انگار جمله این با

 :زد داد خوابند ساختمان کل مطمئنا و است پنج نزدیک
 گذشت؟ خوش -

 !گفت؟می چه دختر این کرد؛ نگاهش گردشده چشمان با و خورد جا رهان
 :شد بلند یسنا فریاد دیگر بار
 نداری؟ زدنحرف نای دیگه خوندی شعر و زدی داد جااون قدراون یا نداری گفتن برای حرفی چیه؟ -

 :گفت مالیم و آمد حرف به رهان
  نیست؟ خوب حالت یسنا؟ میگی چی -
 . خندیدمی ریشم به داشت و مهمونی بود رفته که بودم مردی نگران االن تا! نیستم خوب نه -

 از است؛ رنجیده چه از یسنا کردنمی درک. بود شده خیره دخترک دلخور و عصبی صورت به جدی و ساکت رهان
 شد؟می دلخور باید چه برای اصال خبرندادنش؟ یا رفتنشمهمانی
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  تونستی؟نمی هان نشم؟ نگران که بزنی من به زنگ یه تونستینمی! درک به رفتنتمهمونی اصال -
 .بشی نگرانم کردمنمی فکر من... من -

  بود؟ شده نگرانش که بود که رهان مگر شد،می نگران نباید بود؛ او با حق. شد ترورشعله یسنا آتش
 اشزندگی درد ترینبزرگ روزی که شود پسری نگران بود توانسته طورچه. بود کرده اشتباه مطمئنا بود؛ کرده اشتباه
 . بود گرفته اشتباه نگرانی با را دیگری حس حتما نبوده؛ نگرانش! نه بوده؟

 . خیربه شب. بخوابم میرم من حال هر به -
  کرد؟می گونهاین چرا دیگر؟ بود خوب حالش. شد خیره او یبارهیک تغییر به باز دهانی با رهان
. بود کافی قدرهمین بود؛ کرده خراب امشب کافی یاندازه به. رفت اتاقش به و گرفت او از را دلخورش نگاه یسنا

 «.بشی نگرانم کردمنمی فکر من... من» :پیچید سرش در رهان صدای. گذاشت متکا روی شرم با را سرش
 اما کرده؛ اشتباهی چه شود فراموشش شاید تا کشید سرش روی را پتو و بست محکم را چشمانش کشیدهخجالت

 زودی همین به سالهشانزده پانزده هایدختربچه مثل بود؛ کرده حماقت. شدمی تکرار سرش در رهان صدای مدام
 سر بر چه و کیست رهان بود کرده فراموش سادگی همین به و بود گرفته قرار رهان متفاوت رفتار تاثیر تحت

 به بابایشخان خون انتقام گرفتن برای بود کرده فراموش سادگی همین به بود؛ وفابی قدرچه. آورده سرنوشتش
 . آمده جااین

 لبخندش. بود شرمنده قدرچه! یسنا بیچاره. خندیدمی دخترک مختلف هایحس به و بود نشسته تختش روی رهان
! بوده او نگران دخترک. است عصبی گونهاین که شده نگرانش حد از بیش حتما! بامزه دخترک شد؛ ترپررنگ
 یسنا توجه گفتمی اگر نبود دروغ شد؛ ترپررنگ شادش لبخند. بود بخشلـ.*ذ تـ.* اما سخت کمی باورش
 .است عالم توجه ترینقشنگ

 شده پر بود، دنیا حس ترینبخشآرامش که خاصی و شیرین حس از وجودش سراسر. شد ولو تخش روی آرامش با
 .شود غرق بود، دنیا یهمه از ترزیبا و ترناب که حسی در تا بست ایثانیه را چشمانش. بود

*** 
 متنفر نبود وجودش در راحتی ایذره که سفت صندلی این از داشت کمکم. داد اشکوفته تن به قوسی و کش
 گذاشته رویش را مطالعه صندلی نام وقتی بودند؟ کرده خود با فکری چه هاییصندلی چنین سازندگان. شدمی

 نباید که بود نرسیده عقلشان طورچه پس است، خواندندرس و نشستن هاساعت برای دانستندمی یعنی بودند؛
  باشد؟ زمخت و سفت قدراین
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 خورد، فردا تاریخ کنار قرمز و ریز یستاره به که چشمش چرخاند، میزیش رو تقویم روی را اشکالفه و خسته نگاه
 همراهش عنوان به را یسنا اسم فضول حسام که مزخرفی جشن همان بود؛ هابط جشن فردا شد؛ بلند نهادش از آه

 . نبود حماقت جز چیزی آن به یسنا رفتن که جشنی همان بود؛ داده
 را دستش کالفه. نداشت ارمغان به برایش عذاب جز چیزی وجودش که حسام به لعنت. کشید هم در را هایشاخم
 با را یسنا نباید مطمئنا کرد؟می چه دادمی انتقام طعم که سیاهی آش این با حال. کشید اشمشکی موهای الی
 . داشت مزخرفی و حساس موقعیت عجب. کردمی حساس را حسام نباید اما برد؛می خود

 از. زدنمی آب به گداربی و گرفتمی را تصمیم بهترین باید. رفت فرو فکر به عمیقا و برد اشچانه زیر به را دستش
 مهمانی به یسنا نبردن با که را خطری عقلش دیگر طرف از و شدنمی او بردن به راضی دلش طرف یک

 . بود کرده گیر تربد و بد بین کرد؛می یادآوری شد،می گیرشانگریبان
 اکراه با. دارد اهمیت برایش دخترک که دادمی نشان حسام به نباید نبود؛ جشن به رفتن جز ایچاره. شد بلند جا از
 بود نشسته زمین روی پا و چهاردست که حالی در یسنا. کند مطلع فردا مهمانی به را دخترک تا رفت بیرون اتاق از
 تمام از غافل و کردمی زمزمه لب زیر را آهنگیخوش اما معنیبی اصوات کشید،می دستمال را هاسرامیک و

 دخترک که بود خوب قدرچه. نشست رهان هایلب روی مهربانی لبخند. بود غرق آرامش خوش حس در هابدبختی
 شده تبدیل دادنتکیه برای استوار کوهی به ترسناک هیوالی از که بود بهتر چه و داشت آرامش حس کنارش در
 . بود

 چندوقت تا که پسری بود؛ کرده تغییر قدرچه. شود ترسیدنش باعث و بزند صدایش آمدنمی دلش. رفت جلو قدمی
 از پر خلوت خواستنمی که بود شده مردی به تبدیل امروز بود، اشخانه دخترک ترساندن تفریحاتش از یکی پیش

 کرد، خود یمتوجه را یسنا که شد سنگین و عمیق قدرآن یسنا به نگاهش. بزند برهم را اشخانه یسنای آرامش
 . شد خیره بود زده زل او به مهربانی با که رهانی به و آورد باال تعجب با را سرش

 شده؟ چیزی -
 ... فقط نه، -
 . بگو شده چیزی اگه خب چی؟ فقط -

 :گفت و رفت مطلب اصل سراغ به بارهیک به نبود؛ چینیمقدمه اهل
 . بیای باهام بهتره کنممی فکر دعوتیم؛ جشن یه به هم با فردا واقعیش -
 جشنی؟ جورچه جشن؟ -
 از زبده اولین که روزیه فردا. گرامیداشته جور یه گفت میشه واقع در میشه؛ انجام ساله هر که رسم یه -

 . اومده در بودنمعمولی
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 :پرسید تردید با. کردنمی پیدا خود با را او هایحرف ارتباط کرد؛ فکر قدری یسنا
  بیام؟ باید منم چرا جوریهاین اگه... خب -
 و کرده فضولی کسی یه ولی: بیای تو که نیستم راضی زیاد منم. ندونی بهتره که هست هم دیگه چیزای یه -

 . نیست بیای من با که این جز ایچاره داده، من همراه عنوان به رو اسمت
 .کردمی پنهان را چیزی مطمئنا بود؛ گنگ هایشحرف

  چی؟ بیام نخوام اگه -
 او و آوردمی نه هم دخترک اگر داشت، تردید مهمانی این به او بردن برای کافی یاندازه به خودش برآشفت؛ رهان

 . شدمی نابود دیگر شود، متوسل زور به که کردمی مجبور را
 برات قدرچه ندی انجام میگم که رو کاری اگه فهمیدی دیگه کنم فکر! بیای تونیمی که نگفتم بیای، باید گفتم -
 . میشه بد

 تاخت؟می زور و داد با ستمگران میدان در دوباره کی از شد؛ خیره اششدهترسناک چشمان به ناباور دخترک
 :ترس گس طعم لحنش و گرفت دلخوری رنگ نگاهش

 . نشم خطاب حیوون تا باشم رام گرفتم یاد وقتهخیلی آره -
 تلخ ترسیدمی وقتی نبود؛ خودش دست تلخی این. داد قورت را دهانش آب دخترک دلخور نگاه از کالفه رهان

 . نبود آن در کسی قربانیان جز که بردمی جشنی به باید را باارزشش گوهر بود؛ ترسیده. شدمی
 . نداشتم منظوری -

 نرفتن یا رفتن برای فهمیدنمی گاههیچ دخترک. بود جوابش تنها دخترک رنگصورتی هایلب یگوشه تلخ لبخند
 !گاههیچ زده، پا و دست شرایطی چه در مهمانی این به
 . بخریم مناسب لباس یه باید خرید؛ بریم شو بلند -

... عقلش اما آیم؛نمی هم جهنم تو با من بگوید و بزند داد گفتمی دلش گرفت؛ سرامیک از را دلخورش نگاه یسنا
 . داشت دلش با مخالف ساز همیشه که عقل این از امان

 . نیست الزم دارم، لباس -
 . بخریم مناسب لباس یه باید الزمه، چرا -

 هم بر همه هاجشن در نه؟ دیگر بود جشن. پوشیدمی باید بازی لباس حتما زد؛ تلخی پوزخند! مناسب لباس
 .را هایشانزیبایی زنان و گذاشتندمی حراج به را خود غیرت مردان هاجشن در. محرمند
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 همراهش دلخور و تلخ. بود دیده را ماورائی یهمخانه این ینداشته غیرت هم قبال بود؛ رفته جشن به او با هم قبال
 رفت؛. نداشت بود شده تلخ دوباره هامدت از پس که مردی مقابل در را ایستادن قدرت چون رفت؛. رفت فروشگاه به

 .بود مجبور چون رفت؛. شود تمام هیوالشدنش دوباره قیمت به تلخی این ترسیدمی چون
 حفظ را هایشاخم همچنان اما بود؛ آمده وجد به هامغازه زیبای و رنگارنگ هایلباس دیدن از اینکه با دخترک

 نگاه را هالباس دقت با بود، کار در بودنشجدی یدهندهنشان که جذابش و ظریف اخم با هم رهان. بود کرده
 خریده دخترک برای را لباسی تنهایی به قبل بار. آمدمی جااین به شب لباس خریدن برای که بود دومی بار. کردمی
 از پر نگاه از که بدی حس هنوز البته نخورد؛ لباس یغصه مهمانی در اشخانه دخترک تا بود داده علی به و بود

 را اشخانه قیمتی جواهر نادانی اوج در. کردمی اذیتش داشت دخترک ظریف اندام بر نامردان ـوس هــ و تحسین
 . بود کرده قی را غیرت و بود گذاشته بیگانگان کثیف نگاه تماشای معرض در

 با او به توجهبی که یسنایی به و برگشت. آمدمی مناسب نظر به کرد؛ توقف مشکی کتی روی اشکالفه نگاه
 :گفت دستوری و خشک بود، خیره هایشکفش به هم در هایاخم

 . داخل بریم -
 . خواست را نظرش مد کت فروشنده از و رفت داخل باشد، او جانب از حرفی منتظر اینکه بدون

 ایساده کت. کرد باالیش و پایین کمی. داد او دست به را کت حرفی هیچ بدون بود، تپلی نسبتا خانم که فروشنده
 باز. داشت ریزی هایپیلی جلویش قسمت که سفیدی پیراهن با همراه داشت براقی ییقه که مشکی کت یک بود؛
 :گفت و شکست را سکوت رهان هم
  میاد؟ خوشت ازش -

 اکتفا دادنیتکان سر به. نداشت را لباسی چنین توقع اصال انداخت؛ کت به مختصری نگاه و آورد باال را سرش یسنا
 . دزدید او از را تعجبش از پر نگاه و کرد

 .نه یا اندازته ببین بپوشش برو -
 .اندازمه -
 . حاال بپوشش -

 را نفسش کالفه رهان. شد پرو اتاق داخل و کشید را لباس رهان صورت به کردننگاه بدون و برد جلو را دستش
 حسام یادآوری با! اشلعنتی مسبب بر نفرین. بود شده سرد رفتار این به محکوم دوباره داد؛ بیرون آه چونهم

 . کندمی نابود را حسام روزی خوردمی قسم اگر نبود دروغ شد؛ هم در اشچهره
 نبود قرار که همین. بود دیگر خرید هر از ترخوشحال اما بود؛ نشده افسونگر و زیبا هم چنانآن. پوشید را کت یسنا

 پروی اتاق از رضایت با. بود کافی هستند، آوردنشچنگ به آرزوی در همه که شود مراسم پرستیدنی عروسک
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 گفتن از پس دخترک. رفت بیرون مغازه از و کرد حساب را لباس او رضایت درک با رهان. شد خارج تنگ و کوچک
 . شد سرازیر دنبالش به جوان یفروشنده از خداحافظی و تشکر
 :پرسید اشپرجذبه و جدی لحن با رهان شدند، که ماشین سوار

  خوای؟نمی که ایدیگه چیز -
 .نه -

 :داد جواب و زد استارت
 . بریم که باش آماده اومدم سرکار از وقتی فردا. خوبه -

 که بود گفته او به هم قبال. بست نقش دخترک لبان روی رضایتی لبخند. رفتمی سرکار خانه ماورائی مرد! سرکار
 از «برگشتم سرکار از وقتی»  یجمله شنیدن ولی رود؛می ایبامزه و شر پسرک یخانه به خصوصی تدریس برای
 حس درست داشت؛ دیگری کیف بود، قمارباز هایآشغال دادنشکست مفیدش کار تنها روزی که پسری زبان

 .بود رسانده درست راه به را پسری هایشنصیحت با که داشت را مادری
 چشمان بر خواب ترسش از صبح تا شب که فردایی همان ؛شد فردا کردمی را فکرش که آنچه از ترزود خیلی

 . بود نیامده اشیشمی
 پیراهن روی پوشید،می رسمی هایمهمانی در همیشه که را اشکارشده مانتوی و پوشید را کتش سفید پیراهن
 دست به را کتش. بپوشاند رژ و مداد و پودر کرم زیر را پُراسترسش و نگران یچهره تا کرد مالیمی آرایش. پوشید
 آن در شرکت به مجبور که است مهمانی چه این فهمیدمی تا بود ترمحرم کمی کاش. نشست تخت روی و گرفت
 به دست به کیف هم، در هایاخم با که رهانی به اتاق در الی از و شد بلند جا از خانه در صدای شنیدن با. هستند
 . کند خیر به ختم را امروزشان خدا تنها کشید؛ پوفی. نداشت تعریفی انگار هم او حال شد؛ خیره رفت، اتاقش
 با بود گرفته را حقوقش اولین که قشنگی روز که حیف. کرد عوض سیاهی شلوار و کت با را لباسش عصبی رهان

 !حیف شد،می خراب مهمانی استرس
 توسط دخترک ذهن خواندن از شدند؛نمی خیالشبی و بودند چسبیده افکارش به کنه چونهم بچگانه احتماالت

! ابدا نداشت؛ امکان. کند بیرون ذهنش از را مزخرف فکر این کرد سعی و زد هایشمو به چنگی... تا گرفته حسام
 اتاق در آرام. بگیرد را کنندهدیوانه افکار این جلوی تا زد بیرون اتاق از کالفه. ماندمی متنفر و بود متنفر او از یسنا

 نظر از را او پای تا سر استرسش از پر و ترسیده چشمان با یسنا. رفت داخل منتظرماندن بدون و نواخت را دخترک
 .دوخت زمین به را نگاهش حرف بدون آخر در و گذراند

  بریم؟ -
 :گفت زدمی موج التماس آن در که لحنی با و کند باز زبان باالخره دخترک تا شد باعث نگرانی و استرس
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  کردن؟ دعوت رو معمولی من چرا آخه بیام؟ باید من مطمئنی رهان -
 :زد لب و انداخت پایین را سرش معصوم دخترک این یشرمنده رهان

 . نفهمی رو شدنتدعوت دلیل وقتهیچ امیدوارم -
 که روزی همان ...اول روز همان مثل بود؛ ترسیده. رفت باال دلخورش قلب ضربان و شد قبل از ترآشفته دخترک

 ... که روزی همان .بود شده نشینیخانه به محکوم که روزی همان بود، گرفته را مچش رهان
 :گفت و کرد یسنا یترسیده یشم دو به اعتمادبخشی نگاه رهان

 فهمیدی؟ نداری، حق... بترسی چیزی از امزنده من وقتی تا نداری حق یسنا -
 بیرون خانه از حرفبی. کند بهتر کمی را خرابش حال توانستمی که بود چیزی تنها شاید دخترک جانبی لبخند
 . شد ماشینش سوار و رفت
 رهان. بود لواسان هوای و آب خوش روستاهای از یکی در بزرگشان جشن گویا بودند؛ راه در ساعتی یک حدود

 :گفت و شکست را ماشین یساعتهیک سکوت
 . نباش نگران پس افته،نمی اتفاقی هیچ بدی گوش حرفام به اگه -

 :داد ادامه رهان. دوخت چشم رهان به منتظر و زد ماشین یدستگیره به چنگی لرزانش دستان با یسنا
 هستی کسی تنها تو که اینه هست بینتون که فرقی تنها. هستند هم دیگه معمولی دخترای نیستی، تنها جااون تو -

 اسمش حتی یا یادبوده جور یه جشن این دونهنمی کسهیچ. نیستند معمولی جمع اون پوشایمشکی دونیمی که
  باشه؟ بیفته، اتفاقی هیچ توش نیست قرار که معمولیه جشن یه فقط جشن این. کن فراموش هم تو پس هابطه،

 :داد تکان را سرش تندتند یسنا
 همه از و نخور چیزی از تونیمی تا. نده دست کسی با. نگرد مهلقا دنبال پس معمولین، جمع دخترای یهمه -

 که کن فکر چیزایی به کنی، فکر خوایمی اگه. بخونن رو ذهنت ممکنه چون کنی؛ فکر چیزی به نباید اصال ترمهم
 یا ایمزبده ما اینکه به اصال اصال،... اینا و مهمونیه عجب مثال کنن؛می فکر بهش دیگه دخترای زنیمی حدس

  نه؟ مگه ممکنه، کردنبازی نقش ساعت سه دو ولی سخته؛ دونممی. نکن فکر زدم بهت که حرفایی
 :کرد ملتمس را لحنش و انداخت شور به را دلش یسنا نگاه تردید

 . نیستم مزاحم یه جز به چیزی برات من که کن ثابت بهش ایم،همخونه ما کنهمی فکر حسام -
 :گفت و زد دخترک تردید از پر و ترسیده چشمان به گرمی لبخند رهان

 . مراقبتم من نباش، نگران -
 .کنند باز را در تا زد بوقی نگرانی با و گفت را این



 

 

218 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 به چنگی شده،متولد تازه یگربه بچه همچون یسنا. کرد حرکت به شروع هاریزهسنگ روی از پرصدا ماشین
 یفاصله. کردمی دعا فرار راه یک پیداشدن برای دل در و بود کرده قایم صندلی در را خود و بود زده در یدستگیره

 کردمی را تصورش آنچه از ترزود خیلی بود، شده گرفته نظر در هاماشین پارک برای که قسمتی تا ورودی در کم
 قدرچه. انداخت دخترک به دقیقی اما کوتاه نگاه بود، شده حل آن در نگرانی که چشمانی با رهان. شد پیموده
 به رو و برد باال را صدایش. دادمی لو را چیزهمه ساعتیک از کمتر گونهاین کشید؛ پوفی عصبی! بود ترسیده
 :گفت خود در چپیده یسنای

 . دیگه کن بس. دارم رو هوات خدا به خوردت،نمی جااون کسی! نترس قدراین -
 به نبود مطمئن که نقشی قالب در و بیاید خود به تا بود فریاد یک منتظر انگار کرد؛ جور و جمع را خود کمی یسنا

. کرد زمزمه «باشه» شبیه چیزی لب زیر و زد مصنوعی لبخندی سختی به. رود فرو خیر، یا آیدبرمی پسش از خوبی
 جلوی یآینه در یسنا. شود پیاده ماشین از و دهد تکان سری تاسف با رهان شد باعث لبش روی یاحمقانه لبخند

 را دهانش آب! کند کنترل هم را ذهنش بود قرار مثال انداخت؛ خود روی و رنگبی صورت به کوتاهی نگاه ماشین
 از. افتاد راه به رهان همراه و آمد بیرون ماشین از شد، مسلط اعصابش به که کمی. بست را چشمانش و داد قورت
 که کشیده فلک به سر درختان آن کنار از عبور. خوردمی گوش به بخشیآرامش و مالیم موزیک هم فاصله همان
 دختر که بود کرده فرو مغزش در کوکب بچگی از. کرد سیخ تنش به مو بودند، کرده تن به را زمستان لباس حال
 شاید. بردندمی خود با را او اجنه بود بهتر شاید! برندمی خود با را او اجنه وگرنه بشود، رد درخت زیر از شب در نباید

 موجب که سرنوشتی بود؛ اجنه با رفتن از تربد داشت، راز و رمز پر مهمانی این به آمدن با که جدیدی سرنوشت
 خاتمه را افکارش افتاد، باغ درون مجلل میزهای و هاصندلی به که چشمش. باشد نگران هم خونسرد همیشه رهان
 .بود شده شروع کردنبازی نقش داد؛

 زبده عبارتی به یا پوشسیاه باغ در موجود مردان تمام گفت شدمی. گرفت نظر زیر را فضا و کرد تیز چشم تعجب با
 . بود سختی و مزخرف کار عجب بگیرد؛ دست به را ذهنش کنترل تا کشید عمیقی نفس. بودند
 تصمیم رهان. کردند عبور بودند، رقصیدن حال در مالیم موزیک با که دخترانی و پسران کنار از و رفتند ترجلو کمی

 نفس افتاد، باغ انتهایی یگوشه میز تک به که چشمش. کند انتخاب باارزشش گوهر برای را مکان تریندنج داشت
 فقط نه، باشد مقید قدرآن اینکه نه داد؛ حرکت آن سمت به را یسنا مانتو، آستین کشیدن با و کشید ایآسوده

 با. کند آلوده شد،می آلوده سیاهی جنس از دخترانی دست در روز هر که دستانی با را یسنایش پاکی خواستنمی
 .دانستمی نجاست نوعی را کنارشان در حضور اما زد؛می دست هاآن به ندرت به اینکه

 :گفت جدی لحنی با و کشید جلو یسنا برای را صندلی
  کنی؟ عوض لباس خوایمی -
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 . کنممی عوض جاهمین -
 نبود؛ رئیس یا حسام از خبری. چرخاند دور تا دور بود، شده خنثی مثال نگاه به تبدیل زور به که را تابشبی نگاه
 ! بیهوده و عبث کار یک بود؛ سالشان هر کار. کنند چک هم با را هاپرونده تا اندرفته خانه داخل به حتما

 سیاهی با زیبایی تضاد سفیدش صورت. آمدمی او به کت قدرچه. نبود تنش مانتو دیگر خورد، یسنا به که چشمش
 و گذاشت دید معرض در را گوهری شدمی مگر. دارد نگاه محفوظ را باارزشش گوهر بود قرار مثال. داشت کت

 خودش وقتی. داد تکان شدت با را سرش... توانستمی یعنی بود؛ جااین یسنا که همین داشت؟ امنیت انتظار
 داشت؟ انتظار این یسنا از طورچه باشد، داشته تسلط افکارش روی توانستنمی

 دخترای از یکی همراهش و بود پیش سال اگر. داد ول رویش را اشخسته تن و کشید بیرون را یسنا مقابل صندلی
 رئیس جلوی حسابی حسام حتما نشسته، جااین که اکنون. بود حسام و رئیس کنار اکنون مطمئنا بود، اطرافش و دور

 نزد را او جایگاه توانستنمی کشتمی هم را خودش حسام. نشست لبانش روی پوزخندی. بود کرده خودشیرینی
 را واژه این قدرآن. کردمی معرفی پسرش را او همه پیش که داشت دوستش قدرآن رئیس. بیاورد چنگ به رئیس
 .است پدرش او بود شده باورش هم رهان حتی دیگر که بود کرده تکرار

  خوای؟نمی چیزی -
 قدرچه. بود شده کنجکاو دخترک. گرفت را لبانش روی پوزخند جای شیرینی لبخند. بود سر مختصر تکان جوابش

 او از اگر که راستی به. بود شده آوردنشدست به باعث که بود حس همین اصال. داشتمی دوست را حسش این
 اشچانه زیر را دستش« !اشفوضولی»: بود کلمه یک جوابش مطمئنا دارد، دوست را یسنا یجنبه کدام پرسیدندمی

 به بود؛ همیشه از تردرشت کمی اکنون که یشمی چشمان آن به شد؛ خیره دخترک کنجکاو یچهره به و گذاشت
 خرمن روی هنوز که مشکی روسری آن به آمد،می کش پوزخند یا لبخند به چندگاهی از هر که صورتی لبان آن

. بود طراحش بکرش یسلیقه با خداوند که بود شده زیبایی تابلوی یخیره رهان. کردمی خودنمایی موهایش طالیی
 هایصدای. بود خیره دو آن به پوزخند با بود، شده هایشکابوس جز بود روزی چند که مردی حسام، اینکه از غافل
 از نبود؛ افکارشان خواندن به هم نیازی البته. بخواند را افکارشان بتواند راحتی به که شدمی این از مانع باغ زیاد

 .کند حس زبانش زیر را موفقیت لذیذ یمزه توانستمی هم جا همین
  گفتی؟می که همونیه دخترِ این -
 . خودشه آره -
 . گفتیمی تو که جوریهاون حد چه تا ببینیم ترجلو بریم. خوبه -
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 اندام که هاآن از یکی. خورد آمدندمی سمتشان که مشکی شلوار کت مرد دو به دختران و پسران میان از یسنا نگاه
 او پاهای جای پا که طوری دقت با همراهش جوان مرد و کردمی حرکت ترجلو داشت، سفیدی تقریبا موهای و تپل

 . آمدمی دنبال به بگذارد
  طرف؟ این میان دارن کین اینا... رهان... رهان -

 به گیج باشد، شده پرت بیرون به خیال و فکر دنیای میان از مادرش صدای با که ایدختربچه همچون رهان
 :گفت آرام و ایستاد جایش سر سیخ رئیس و حسام دیدن با. کرد نگاه اطرافشان

 . ندی سوتی باشه حواست -
 احوالپرسی متینانه و کرد طی بود، مانده پدرش تا که را قدمی تنها لبخند با. نداشت دیگر هاینصیحت برای وقت
. است متفاوت بقیه با رهان دانستمی هم اول از. انداخت یسنا پای تا سر به نگاهی افتخار با جمشید. کرد
 را روزی اول روز همان از. کردنمی معرفی او پدر عنوان به را خودش که الکی کند؛می بلند سر را او دانستمی
 . شودمی نهایتبی رهان قدرت که دیدمی
 .باشن خانوم یسنا باید ایشون -

 :گفت و کرد تفاوتبی را لحنش سختی به رهان
 . یسناست من یهمسایه ایشون بله -

 رو و کشید جلو را خود کمی. نشاند حسام گوشتی هایلب روی پوزخندی همسایه، یواژه روی حدش از بیش تاکید
 بود «قلقیه دارم توپ یک» شعر خواندن حال در ذهنش در عجیبی طرز به و بود ایستاده که ترسیده یسنای به

 :گفت
 خانوم؟ یسنا هستین خوب -

 .بود آشنا اشقیافه قدرچه انداخت؛ مقابلش سبزچشم پسر به کوتاهی نگاه یسنا
  نیست؟ یادتون دیدمتون؛ رهان خونه تو روز اون حسامم، نشناختین؟ -
  خوبین؟. اومد یادم االن بله اوه -

 برعکس کرد؛ جذب هم را یسنا یترسیده نگاه حتی هایشدندان حد از بیش سفیدی. زد نماییدندان لبخند حسام
 .بود توجه جلب عاشق او رهان

 :گفت نشست رهان صندلی روی و رفت جلو قیدبی مضحک لبخند همان با
 .خوبم منم باشی خوب شما -

 :کشید فریاد تقریبا بود، کرده گم را پایش و دست کمی که رهان
  دادم؟ بهت نشستن یاجازه من -
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 :گفت و گذاشت او شانه روی را دستش و آمد جلو قدمی جمشید حسام، جای به
 . نره سر شحوصله و باشه حسام پیش میای من با که زمانی مهمونت بذار پسرم؛ نگیر سخت -

 جز چیزی حد از بیش اصرار کند؛می خراب دارد رهان که دادمی نشان جمشید جدی لحن و هم در صورت
 .بزند زیرش بود محال داشت تصمیمی او وقتی نداشت؛ جمشید نزد خودش کردنخراب

  پدر؟ اومده پیش موردی -
 :زد نادری لبخند و نگرفت را سفیدش صورت در احساساتش بروزدادن جلوی همیشه برخالف باراین جمشید

 .خوب اتفاق یه آره، -
 به سنگین؛ چیز یک شد؛ جاجابه قلبش در چیزی انگار شد؛ پاره رهان دل بند شد، ثابت یسنا روی که نگاهش
 !زود خیلی بود؛ زود باختن را خود. بلرزد مطمئنش همیشه دستان شد باعث که چیزی ها،یتیم بچه بغض سنگینی

 :گفت تفاوتبی و گرفت را صدایش لرزش جلوی سختی به
 . گفته بهتون اشتباه به حسام رو چیزایی یه کنممی فکر -
 . توضیحتم منتظر خوبه، -

 بود مجبور انداخت، نکند ترکش رهان کردمی دعادعا دل در و بود ایستاده شدهمعذب که یسنا به کوتاهی نگاه رهان
 از یسنا فایده؟ چه اما دهد؛ هدیه او به را صورتش مصنوعی آرامش که کرد بسته و باز اطمینان با را چشمانش. برود

 را نگاهش سختی به رهان. ترسیدمی دیگری چیز هر از بیشتر بخواند را ذهنش توانستمی که حسامی با تنهاشدن
 به هامهمان انگار که بزرگی عمارت وارد دو آن که زمانی تا دخترک امیدنا نگاه. شد همراه جمشید با و گرفت او از

 با و کشیدمی رخ به را گذشتگان معماری قدرت که باشکوهی عمارت. کرد دنبالشان شدند، بودند نشسته آن گرد
 سفید عمارتی آمد؛می حساب به زیبا و مدرن هایعمارت جز هم هنوز گذشت،می آن ساختن از زیادی سالیان اینکه

 . اصل مرمر جنس از
  بشینی؟ خواینمی -

 مرد. نبود مرمر سنگ به ربطبی نفوذناپذیری جهت از که افتاد مردی به ساختمان مرمر از دخترک تاببی نگاه
 تاببی. کردمی ذوب خجالت از را دخترک هایاستخوان تا نافذش نگاه و بود خیره او به گستاخی با مقابلش مرمری

 رهان. نداشتند را وزنش تحمل دیگر هایشپا چون نشست؛. بود گفته حسام اینکه برای نه نشست؛ اشصندلی روی
 شد مشغول هایشناخن با معذب. بود کرده او با تنهاماندن به مجبور و بود ترسانده حسام از را او بود؛ کرده نامردی

 استرس شدت از بود؛ اشتشنه قدرچه. کند خالی شدمی حسام یا رهان به مربوط چه هر از را ذهنش کرد سعی و
 . بود چسبیده سقف به زبانش

  کنی؟می چه بودن رهان یهمخونه با خبر؟ چه خب؟ -
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 و نداد جوابی شد؟می بد بودمی مشغول هایشناخن به همچنان و دادنمی محلش اگر دهد؟ را جوابش بود مجبور
 :پرسید دوباره حسام که بود مشغول هایشناخن با چنانهم حرفبی
  ترسی؟می من از قدراین چرا بپرسم میشه -

 را ذهنش واقعا انداخت؛ کوتاهی نگاه حسام سبز چشمان به و گرفت هایشناخن از را اشکالفه نگاه دخترم
 .خواندمی
  ترسم؟می گفته کی ؟...من -

 :گفت و داد تحویلش پوزخندی حسام
 . نشسته جلوت ماوارئی موجود یه انگار که شدی جمع خودت تو جوری! رفتارت -

 آنچه از مرد این! کند منحرف خواهدمی که سمتی به را ذهنش خواستمی شد؛ درشت دخترک یشمی چشمان
 . بود ترزرنگ کردمی را فکرش

 ندارم عادت. معذبم و عصبی مهمونی چنین به اومدن از کمیه فقط من حقیقتا ماورائی؟ موجود! زنیدمی حرفا چه -
 . کنم صحبت تنهایی شناسمشنمی که پسری با
  رهانی؟ عاشق حد این در -

 عشق بود، معمولی یهمخانه یک نقش قالب در که دختری برای نشست؛ دخترک صورتی هایلب روی پوزخندی
 . نداشت معنی هیچ

 . زندگیم توی بزرگه اشتباه یه فقط رهان -
  نه؟ کنیمی شوخی داری اشتباه؟ -
 به تبدیل و کرد عوض رنگ زود خیلی که پسری خاطربه نامزدش و خانواده به کنهمی پشت که دختر یه حماقت -

  شوخیه؟ شبیه میده مختلفی یزنونه عطر بوی روز هر که شده بازیـوس هــ
 . نیست دختربازی اهل شناسممی رو رهان من که جایی تا کنی؛می اشتباه داری شاید -
 برام راهی حماقتم توی موندن جز به شدم باعث سرم پشت هایپل کردنخراب با که کردم وقتی رو اشتباه -

 . نمونه
 .خندیمی زدی بهم االن که حرفایی به روز یه مطمئنا فقط بگم، چی دونمنمی -

 با اشزندگی که بود این جز مگر نبودند؛ داشت که موقعیتی به ربطبی هم خیلی اشدروغی هایحرف! بود محال
 بال همه این ماند،می شیراز همان و ایستادنمی باباخان مقابل ابتدا از اگر اصال بود؟ شده نابود بچگانه حماقت یک

  آمد؟می سرش
 :آورد خود به را او سفید سیاه دامن و کت با دختری صدای
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 . شربت بفرمایید -
 . خوامنمی من ممنون، -

 :گفت زیرکی با و برداشت لیوان دو حسام
 .کردی داغ شی، خنک بردار نیست؟ تتشنه مگه چرا؟ -
 و گرفت دست در را لیوان یدسته گرفت؛ قرار مقابلش هالیوان از یکی! خواندمی را ذهنش که او به لعنت اه

 و شکست را سکوت دیگر بار حسام. شد خیره کشید سر را لیوان محتویات تمام ضربیک که حسامی به حرفبی
 :گفت

 . بیا خودتم خوایمی دفترم، بیاد سر یه فردا بگو رهان به. کردم پیدا رو مادرت و پدر راستی -
 :بپرسد خوشحالی با و کند فراموش را مکان و زمان شد باعث حدش از بیش بهت

  کردی؟ پیداشون واقعا میگی؟ راست -
 :گفت و خندید مردانه یسنا یبارهیک صمیمیت از حسام

  بگم؟ دروغ باید چی برای -
  مرده؟ یا انزنده کجان؟ کین؟ خب -
 .بخور رو شربتت. میگم بهت دفترم بیا فردا. بزنیم حرف هاگذشته به راجع که مهمونی نیومدیم خیال،بی -

 بود؛ تشنه واقعا. خوردنمی آن از حسام خود که بود اگر نبود؛ درونش چیزی. انداخت شربت لیوان به نگاهی یسنا
 . افتادنمی اتفاقی مطمئنا. بود معمولی هم طعمش کشید؛ سر را لیوان درنگبی. بود شده طاق تحملش دیگر
 :گفت و زد لبخندی بود، فهمیده خواستمی را چه هر دخترک این لطف به که حسام

 .بینمتمی فردا. کشت رو خودش وسط اون خودم همراه برم، دیگه من خب -
 که باشد فردی آن اگر حتی بود؛ محترم بود، کرده پیدا را مادرش و پدر که کسی. ایستاد احترام با او با همزمان یسنا

 .کرد بدرقه جمعیت میان تا را او نبود، درونش ترس آن دیگر که چشمانی با. است ربوده رهان از را خوراک و خواب
 بودنمخوف یدهندهنشان که خواندن را دیگران ذهن. نبود وحشتناک هم زیاد حسام کرد،می فکر خوب که حاال
 عمر یک برای کند، پیدا را مادرش و پدر بود توانسته که همین بود؛ مخوف هم فرض بر اصال بود؟ نبود،

 هایشلب روی پررنگی لبخند کند، پیدا را هاآن است ممکن اینکه فکر از! مادر و پدر نبود؟ کافی بودنمدیون
 شد باعث هم خیالش حتی اند؟گشته دخترکشان دنبال به مدت این تمام و بودند زنده هاآن اگر شدمی چه. نشست

 تمام. بگیرد پس بودند، کرده رها سادگی به را او که هاییآن به دلش در هاسال این که را نادرستی هایحرف تمام
 مگر! سادگی همین به داشت، هاآن به نسبت گاهی که بدی حس تمام اصال ها،نفرین آن تمام ها،بخشمنمی آن

 مهربانی و گذشت داشت؛ معنا هم کینه فرض بر داشت؟ معنی بود، مادر و پدر به اکنون که نیازیش مقابل در کینه
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 در اصال. بود نکرده معنا عزیزکش برای را کینه یواژه گاههیچ پرویز. کردمی مفهومشبی مطمئنا پرویز یدردانه
 . دهد یادش کسی به بخواهد که نداشت جایی کینه پرویزخان مرام

  کو؟ حسام پس -
 اصال را او موقعبی شادی و داشت افتضاحی حال که رهانی افتاد؛ بود شده ترکالفه انگار که رهانی به شادش نگاه

 :گفت مقدمهبی زدهذوق ایبچه همچون که بود شاد قدرآن دخترک. کردنمی درک
 . بده توضیح بهمون تا دفترش بریم فردا گفت. کرده پیدا رو مامانم بابا حسام... حسام رهان -

 و پدر کرد؟می حالش به فرقی چه چه؟ که خب بودند؛ شده پیدا مادرش و پدر. بود خوشحال این برای دخترک
 . خوردندمی دردی چه به اندنگشته دنبالش به اصال و اندرفته سالنوزده که مادری

 . میگه چی ببینم دفترش میرم فردا خودم -
 . بیام خواممی منم میرم؟ خودم چی یعنی -

 . شود خیره او به زدهوق چشمان با و بنشیند سیخ جایش سر شد باعث کالفه رهان یبارهیک داد
 پیله بهم االن مجبوری خورده؟ اعصابم قدرچه بینینمی ؟نفهمی به زدی رو خودت یا نیست حالیت تو ببینم -

  کنی؟
 :گفت معصومی لحن با بود، گذاشته قلبش روی را دستش که حالی در
 زنی؟می داد چرا خب خیلی -

 خشک و بست را اشخسته و نگران چشمان. کند آرام کالفه رهان نتوانست هم ـناه گـبی و معصوم لحن این حتی
 :گفت دستوری و
 . خونه بریم شو آماده -
 :گفت تعجب با ناشی یسنای دیگر بار
 ! برگشتن زودی این به نه اومدن برای تخم و اخم اون به نه زود؟ قدراین خونه؟ بریم -

 و کند عوض کتش با را مانتویش حرفبی و ببندد را دهانش یسنا تا بود کافی رهان چشمان عصبانیت با بازشدن
 در که اشتهاآوری داروی از ترتلخ بود، شده نامیده پدر که مردی نزد از برگشتن از بعد که اخمویی رهان دنبال

 . برود بود، شده خوردمی کودکی
 یسنا پیشانی روی ظریفی اخم رهان هم در هایاخم. افتادند راه به و شدند ماشین بر سوار کسی از خداحافظی بدون

 ،«کرده؟ خطاب پدر را او چرا» «کیست؟ میانسال مرد آن». بود کرده مختلف سواالت از پر را ذهنش و انداخته
 بار هر و شدندمی پایین و باال سرش در مدام سواالت این «است؟ ریخته برهم اینگونه که گفته او به چه پدر این»
 . کردمی گم را کالم یرشته خورد،می کنارش مرد برزخی صورت به چشمش تا اما آمدند؛می زبانش نوک تا
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 نیاز دیگری زمان هر از بیشتر اتفاقا نه، بزند حرفی نخواهد رهان اینکه نه. شد طی سکوت در مسیر طول تمام
 که هایشحرف به لبخند با سیر دل یک یسنا و بگوید و بگوید سیر دل یک داشت نیاز کند؛ صحبت او با داشت
 درست چیزهمه باش، قوی رهان بگوید و بکشد آ*غـ.*وش در را او نهایت در و کند گوش داشت، درد طعم
 بود؛ شده هوایی آرامش از پر آ*غـ.*وش یک برای دلش عجیب که راستی به. کن صبر کمی فقط کمی،. شودمی

 فرا هاحرف از بعضی برای مناسب زمان گاههیچ که حیف حیف،. آرامشش یربودنده یسنای طعم به یآ*غـ.*وش
 !حیف رسد؛نمی

 :گفت احساسبی و کرد خاموش را پارکینگ در شدهپارک ماشین و داد بیرون آهی همچون را نفسش
  تو؟ بری خواینمی -
 ... فقط چرا، -

 :گفت رحمیبی با و پرید حرفش میان
 .میام دیر شب بیرون، دارم کار من. خونه برو -
 ... چ تو رهان -
 :گفت پرید حرفش میان باز
 ! دیگه برو -

 . شدمی داغان زدنمی حرف اگر انداخت؛ نداشت زدنحرف برای قصدی انگار که او به نگرانی نگاه یسنا
 کرد، باز را ماشین در آرام. کند مجبور را او توانستنمی کند، صحبت خواستنمی وقتی. داد تکان سری ناراحتی با

 :زد لب کاملش شدنخارج از قبل
 . باش خودت مراقب -
. شد محو ماشین در شدنبسته با که جانیبی لبخند نشست؛ رهان صورت روی محوی لبخند کلمه این گفتن با

 :کرد زمزمه خود با بود، شکسته را پارکینگ سکوت کفشش یپاشنه با که دختری به خیره رهان
 !کاش دیدیم،نمی رو همدیگه هرگز کاش... که دادی تغییر رو من قدراین! یسنا ترسممی ازت دارم -

 به را اشخسته نگاه. نداشت خوبی احساس اجباری مهمانی این به نسبت هم اول از نداشت؛ تعریفی هم یسنا حال
 دارد؛ خرابی حال هم او یعنی... پرتالطم قلب این ظریف، اخم این قرمز، هایچشم این انداخت؛ آسانسور یآینه
 به را هاسختی این تمام دارد تصمیم و پنداردمی غریبه را او که مردی برای نگرانی نگرانی، به شبیه خرابی حال

. شد خارج آسانسور از و کشید آینه در نگرانش و خسته صورت به پوفی شانطبقه اعالم با. کشد دوش به تنهایی
 شدنخارج با آسانسور از شدنشخارج نشد متوجه اصال که بود اشناراحتی علت و رهان مشغول فکرش قدرآن
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 مدام اشعسلی نگاه که متعجب پیمان به نگاهینیم اینکه بدون شده؛ همزمان آشغال پالستیک با همراه پیمان
 .شد رهان واحد وارد و انداخت را کلید شود، کردمی برانداز را او پای سرتا
*** 

 گوشی زیاد نور اینکه با. شد خیره اشگوشی ساعت به و کرد باز را اشکردهپف چشمان در، شدنبسته صدای با
 االن تا رهان. بود صبح شش ساعت. نداشت دیگری یچاره ساعت فهمیدن برای اما کرد؛می اذیت را هایشچشم
 حل مشکلی که هاتخم و اخم و هادیرآمدن این با. کردنمی درک را رهان رفتار. کشید چشمش به دستی بود؟ بیرون
 .شدنمی
 از زیاد شوق سر از که بود نخوابیده بیشتر ساعت دو کال شاید. برد خوابش کی نفهمید که کرد خیال و فکر قدرآن

 یک بود؛ خاص امروز نبود، معمولی روزی که امروز نمود؛ شدنآماده به شروع. بود هشت نزدیک ساعت. پرید خواب
 اشپیشانی بر شدگینفرین انگ آزگار سالنوزده که شود برداشته حقایقی از پرده بود قرار. استرس از پر خاص روز

 مهم باباجان، گذشته هاگذشته» :گفتمی و کردمی منع فهمیدنش را او از پرویزخان که حقایقی. بود چسبانده
 «.بسازی خودت برای خوایمی که ایهآینده

 قدرچه که بماند. شد حسام دفتر عازم رهان باالخره تا شدمی پایین و باال اتاق در پرکنده مرغ مثل یازده ساعت تا
 حس. کردند حرکت حسام دفتر سمت به دوازده ساعت باالخره. کند اشهمراهی کند مجاب را رهان تا کرد اصرار

 هاسال همچون برایش ثانیه هر و بود شده طاق طاقتش دیگر! استرس و خوشحالی میان حسی داشت؛ عجیبی
 را سکوت بود، همراهی این برای یسنا حد بیش اصرار دلیلش شاید که هم در هایاخم با رهان. کشیدمی طول

 :کرد ایمنی دستورهای به شروع باز و شکست
 اصال مصنوعی یخنده دل، ته از خندیدن موقوف، اضافه حرف. میگه چی کنیمی گوش فقط تو رفتیم وقتی -

 حیف. نیست تو مثل دختری جای حسام دفتر. نداری ایدیگه کارِ هیچ حق کشیدننفس جز به! موقوف لبخند حتی
 .شدی خودسر اندازه از بیش که

 یک حتی برایش. بود شده خیره او به شد،می دیده ذوق برق نگاهش سوسوی در که چشمانی با حرف بدون یسنا
 از که بود این مهم. بشنود مادرش و پدر مورد در تا بود آمده که بود این مهم نداشت؛ ارزشی او هایحرف از کلمه
 گفتمی و کردمی سپر سینه نفس به اعتماد با و افتادنمی پتهتته به کیست، پدرت پرسیدندمی او از وقتی بعد به این

 .فالنی
 بود گرفته نام حسام دفتر که بزرگی نسبتا اتاق به و کردند طی را هاپله. شدند ساختمان وارد بدعنق رهان با همراه

 از کمتر شاید. کوفت در به چندباری کالفه و کرد سرزنش را او آمدن بارششماتت نگاه با دیگر بار رهان. رسیدند
 . گذشت حسام توسط در بازشدن تا دقیقه یک
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 :گفت نماییدندان لبخند با بود، هاآن منتظر صبح از که حسام
 . تو بیاین اومدین، خوش سالم -
 پشت را در دو آن شدنداخل از پس و آمد کنار در جلوی از بود صورتش از جزئی انگار که مسخره لبخند همان با

 :گفت و بست سرشان
 . کردم تموم انداختی من گردن که رو اجباری ماموریت بگم بهت خودم نشد وقت شدین غیب یهو دیشب -

 :گفت جدی و خشک رهان
 . بریم خوایممی بگو، رو مطلب اصل. نیست مهم -

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی حسام
  برین؟ خواینمی نرسیده هنوز -
 . بریم نداری حرفی اگه -

 مقدمهبی و کشید بیرون را رنگیصورتی یپوشه میزش کشوی درون از و زد رهان روییترش به تلخی لبخند حسام
 :گفت یسنا به رو
  بیای؟ کنار واقعیت با تونیمی مطمئنی -

 :گفت پرصالبتی لحن با و داد تکان سری مصمم یسنا
 ! بتونم باید -

 را هاعکس لرزان دستان با یسنا. گذاشت جلویشان را عکسی. کرد باز را پوشه و انداخت باال ایشانه تفاوتبی حسام
 و عسلی چشمان با دختری بود؛ طالیی بلند موهای با ایسالههجده تقریبا دختر اول عکس. گرفت دست به

 حسام. است دیده دنیا این در که است دختری ترینزیبا دختر این خوردمی قسم اگر نبود دروغ. برجسته هایلب
 :گفت کوتاهی مکث از پس

 اوباش و اراذل حتی بود، برده رو همه دل که ناز خیلی دختر یه. بود هاباالیی قصر تغاریته باالیی، پریناز مادرت، -
 . رو محله
 . شود خیره ناب زیبایی آن به و بگیرد دست در را مادرش عکس دیگر بار یسنا شد باعث حسام کوتاه مکث
 :گفت طمأنینه با و کرد خارج پوشه از دیگری عکس حسام

 . نداشت بهش گفتننه جرأت کسهیچ که التیگنده محمد، حتی همه، -
 خشک ریشته آن با مردی شد؛ خیره بارید،می شرارت اشیشمی چشمان از که خشنی مرد صورت به تردید با یسنا

 . هایشابرو الی شکستگی آن و
 .فرخی قیصر پسر فرخی، محمد -
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 بوده، مغروری دختر که پریناز ولی کنه؛ ازدواج باهاش خوادمی ازش و گیرهمی رو پریناز جلوی چندباری مرد این
 ترسبی دل تو رو نفرت بذر کارا همین. کردهمی ضایعش دوستاش جلوی هربار و دونستهنمی خودش حد در رو اون

 از ترشیرین و ترراحت انتقامی چه و بیفته ششدهریخته غرور انتقام فکر به میشه باعث و کارهمی محمد
 یثمره! هستی درازیدست همون یثمره تو یسنا آدمه؟ و عالم یهمه آرزوی که دختری به درازیدست

 که بود سالشهیجده فقط مادرت یسنا... و میاره چنگ به رو پرویز یدردانه کوچه توی روز یه که مردی وحشیگری
 توی یبچه نتونست ولی شد؛ نابود که ایسالههیجده دختر. کننمی پیدا خیابونا توی از رو جونشبی و عریان بدن

 .بود کرده نابودش که محمدی بود؛ محمد خون شبیه خونی رگاش توی که ایبچه کنه؛ نابود رو شکمش
 کرد؛ کنارش لرزان دخترک یمتوجه و کشید بیرون بود شنیده که داستانی سیاهی از را رهان حسام، کوتاه سکوت

 سر درون یزدهوحشت افکار از اینکه با حسام. بشنوند اشتباه کردمی التماس هایشگوش به ناباور که دخترکی
 :داد ادامه و زد پوزخندی رحمیبی با اما داشت؛ خبر دخترک

 توجهیبی خواهرش، هایغرهچشم تمام با کرد؛ حمل عشق با رو شبچه زبونا زخم اون تمام با ماههفت پریناز -
 یه. خودش برا بود شده خانومی دیگه نه، که بچه بچگیش؛ تمام با... برادرش گاهبی و گاه هایکتک با باباش،خان
 از مسن سن، نظر از نه مسن. بود شده باتجربه و مسن زن یه به تبدیل ماههفت عرض در شیطون و تخس دختر
 ... نظر از افسردگی، نظر از مردگی،دل نظر
  دونی؟می ؟مرد زن این که شد چی دونیمی

 توانستنمی و بود شده خیره حسام صورت سبز یتیله دو به بود، اشک خیس حاال که ناباورش چشمان با یسنا
 .بود شده تمان گران حد از بیش برایش حسام هایحرف. بود زده خشکش انگار کند؛ حرکتی

 در محله از وقایع اون از بعد که بود نامردی محمد همخون که ایبچه شکمش؛ توی یبچه خاطربه مرد، زا سر -
 ترینکوچک شاید که پدری. شد اعدام مخدر مواد حمل جرم به پیش سال چند که محمدی. تهران اومد و رفت

 . بود هاباالیی زندگی نابودکردن جرمش
 مرد ترینمرامبی اعدام خبر که ایروزنامه شد؛ زده یسنا جانبی تن بر که بود تیری آخرین پوشه داخل یروزنامه

 .داشت خود در بود گرفته نام یسنا پدر که را دنیا
 دیگر حتی بود؛ شده خیره میز روی یروزنامه به واج و هاج حرکتبی جالیز سر جانبی مترسک همچون دخترک

 صورتش یشمی سنگ دو از مرواوید هایدانه همچون پیش یدقیقه چند تا که اشک درشت هایقطره آن
! بود ته و سربی هندی هایفیلم شبیه اندازه از بیش کرد، تعریف حسام که داستانی. بود شده خشک هم چکیدندمی

 نه، کند؟ نابود را نامی پریناز بخواهد که بوده نامی محمد که معلوم کجا از اصال. نداشت واقعیت... شاید... شاید
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 امکان باشد، حرام او نداشت امکان نه... ساده و معصوم یسنای پرویزخان، یدردانه نداشت امکان! نداشت امکان
 !نداشت

 رهان که کسی حرف هم آن کند؟ باور را دیگران هایحرف ساده قدرآن خواستمی کی تا دخترک این آخر
 در پرویز قنداق پر از که دختری داشت امکان طورچه آخر بود؛ دارخنده اصال. است اعتماد قابل غیر گفتمی

  باشد؟ حرامی موجود نکرده، نجوا سرشتی نیک و خوبی جز چیزی هایشگوش
  بسازی؟ خودت از وری و شر همچین تونستی طوریچه! داری تخیلی عجب گرم، دمت آفرین! هع -

 :کرد زمزمه خود با و کرد نگاه بود، خوانده را ذهنش انگار که رهانی به جانبی یسنا
 ...احمق توی وقتاون نکرد؛ باور رو داستان این زرنگه خیلی که هم رهان دختر، کن نگاه -
 ورگو؟ و شر میگی بهم داری تشکرکردن عوض داستان؟ -
 خوای؟می تشکرم ورا و شر این دادنتحویل بابت -

 اما بود؛ داده را حقیقت کشف دستور خودش. بود وقیح اندازه از بیش مرد این. شد بلند اشصندلی از عصبی حسام
 :گفت بلندی نسبتا صدای با. داشت ایاندازه هم او صبر. کردمی رفتار گونهاین

 . بشنوید داشتین عالقه شما که چیزی اون نه بگم، رو واقعیت بود قرار من -
 . نیست تخیل جز چیزی حرفات بفهمه تونهمی هم کوچولو بچه یه! حسام کن بس واقعیت؟ -

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی حسام
 اولم از نداره؛ فرقی من برای کنید نگاه واقعیت به طوریاین دارین دوست اگه. بود خیاالت من حرفای باشه، -

 . من نه داشتین حقیقت دونستن به اصرار خودتون
 هر و همیشه که حسام بر لعنت. گذاشت پوشه درون را هاآن و زد میز روی یروزنامه و هاعکس به چنگی رهان
 خیالیبی به را خودش سختی به که حسامی به ایغرهچشم خشم با! لعنت کرد؛می نابود را یسنا و او آرامش زمان
 :گفت بود، محمد عکس خالی جای به مهبوت که یسنا گوش در و رفت بود، زده

 . نمیاد گیرمون چیزی جااین بریم، شو بلند -
 :گفت کردمی بیداد آن در بغض که صدایی با کرد،می سیر دیگری عالم در انگار که یسنا

 چی؟ -
 این به یسنا آمدن دانستمی اینکه با طورچه. بود عصبانی خودش از همه از بیشتر. داد تکان سری عصبی رهان
 همین بود؟ آورده خود همراه را او و بود آمده کوتاه او هایاصرار مقابل نیست، دردسر جز چیزی دفتر

 . بود کرده پرتالطم و مواج دریای همچون را اشزندگی که بود موردبی هایآمدنکوتاه
 .خونه بریم شو بلند گفتم یسناجان -
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 بود؟ شده جانش شکننده موطالیی دخترک این
 خطایش دنبال به سالچندین که شخصی ضعفنقطه فهمیدن آمد؛ کش پوزخندی به حسام خندان همیشه هایلب

 ها،افتادن پا به آن انتقام گرفت؛می را اششکسته دل انتقام باید فقط،... فقط نه، بود؟ رحمبی! داشت کیفی چه بوده،
 .گرفتمی انتقام باید آری،. بود اششکسته دل مرهم تنها روز چند تا که جانیبی و سرد دستان آن ها،زدنضجه آن

 واقعیت با داشت سعی که دخترکی صورت از تردرهم حتی. شد هم در گذشته تلخ خاطرات یادآوری از صورتش
 او به رو تلخ. شدمی پایین و باال «شده اشتباه مطمئنا شده، اشتباه» یجمله کوچکش ذهن در مدام و کند مقابله
 :گفت

 من فهمیمی زود خیلی مطمئنا کن؛ فکر بقیه حرفای و گذشته به کمیه بجنگی، حقیقت با مدام اینکه جای به -
 . نه یا میگم راست
 :گفت تلخی با بود، شده بستهزبان دخترکِ این زبان انگار جدیدا که رهان

 ! کنه فکر تو خزعبالت به نکرده الزم -
 روی از زور به را یسنا آمد،می کش پوزخند به قبل از بیشتر لحظه هر که حسام هایلب به توجهبی و گفت را این

 . برد خود با و کرد بلند صندلی
 :گفت گذاشتمی شیشه یلبه را دستش که طورهمان رهان. برقراربود سکوت همیشه مثل ماشین در
 . نگفت مزخرف جز به چیزی نکن، فکر حسام حرفای به -
  مطمئنی؟ تو... تو -
  باشه؟ اشتباه بزنم حرفی من شده حاال تا اصال. مطمئنم که معلومه -
  رهان؟ کیَم من.. من پس -
 .منی یخونه یسنای تو دیگه معلومه تو؟ -

 هایشلب روی جانیبی لبخند. بود کرده آرامش و بود ریخته آتشش روی بر آب انگار. کرد نگاه او به بغض با یسنا
 تسکین را دردی هر که بود شده بخشیآرامش قرص همچون امروز که رهانی روی اشطوالنی نگاه. شد حک
 .ببرد خود با را او افسارگسیخته دیشبش خوابیبی و شود گرم فروغشبی چشمان شد باعث داد،می
 او همیشه مثل هم باز مطمئنا. کند سکسک و برود تا بود مناسبی زمان منتظر و بود شده پنهان باباخان تخت زیر

. نداشت دوست را او با کردنبازی همین برای دهد؛ شکست را او آمدنمی دلش گاههیچ پیمان. بود بازی یبرنده
 دست و باشد منتظر تخت زیر ربعسه نزدیک اینکه نه کند، تالش شدنبرنده برای که داشت کیف زمانی کردنبازی
 ! کند سکسک و برود آخر
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. بود آویزان صندلی از که دیدمی مشکی دمپایی جفت دو تنها دید؛نمی بابایشخان از کاملی تصویر زیر آن از
 کنجکاو پریچهر خاله صدای شنیدن با که دهد خاتمه مزهبی بازی این به و بیاید بیرون تخت زیر از گرفت تصمیم

 . شد متوقف حرکت از و شد
 نگاه چشماش به وقتی. میده عذابم داره دخترِ این دیدن خدا به. رسیده جاماین به دیگه شدم، خسته دیگه من بابا -

 خدا رو تو. نجسه مردک اون جنس هم یسنا بابا. کنممی نگاه عوضی اون چشمای به دارم کنممی حس کنم،می
  بکشی؟ نجاست به رو مونخونه نجسش سراسر وجود با خوایمی چرا. بدیمش خونهیتیم تحویل بده اجازه

. بود شده خیره باباخان پاهای به گشادشده هایچشم با. شدنمی اشخاله دشمنی و عناد از پر هایحرف یمتوجه
 :شنید را باباخان صدای تا کشید طول ایدقیقه چند

 به پرینازه؛ دختر نیست، محمد دختر دختر، این! زنیمی حرف جوریاین پرینازم یادگار مورد در که آخرته بار پری -
 . مادرشه معصومیت به نیست، محمد نجاست

 برانداز را پایش تا سر نگرانی با حالی در رهان. شد خیره او به گیجی با و کرد باز را چشمانش رهان هایتکان با
 :پرسید کردمی
  ؟زدیمی ناله خواب تو مظلومانه طوراین چرا یسنا؟ شده چی -

 دل از خوابی بازگوکردن. کشید اشکش از خیس صورت به دستی و داد بیرون آهی همچون را نفسش دخترک
 بود شدنشپناهبی بارهیک به از تردردناک داشت، حسام هایحرف به شبیه حقایقی که خاطراتی

 . نیست یادم دونم،نمی... ن -
 یشم دو به ؟بود کرده هول قدرآن چرا گفتمی راست اگر آخر بگوید؟ دروغ بود ممکن کرد؛ نگاهش مشکوک رهان

 :پرسید تردید با و شد خیره دخترک صورت اشک از پر
  مطمئنی؟ -
 . آره -

 با داشت نیاز و بود داغان یسنا حال. پیمود بود مانده خانه تا که را اندکی مسافت و زد استارت و انداخت باال ایشانه
 جلوی یسنا. نداشت ترس از باریکوله با دخترک کردنترک جز ایچاره و بود کالسش ساعت اما کند؛ صحبت او
 در به نگرانی با ایثانیه چند. بود شده ساختمان وارد لب زیر تشکر گفتن با و شد پیاده ماشین از لرزان دستانی با در

 .افتاد راه به مهدیار یخانه سمت به و داد بیرون فوتی همچون را نفسش آخر در و بود خیره آپارتمان یبسته
 به دیگه شدم، خسته دیگه من بابا» :شدمی تکرار گوشش در مدام اکودار پریچهر صدای بود؛ افتضاح دخترک حال
 به دارم کنممی حس کنم،می نگاه چشماش به وقتی. میده عذابم داره دخترِ این دیدن خدا به. رسیده جاماین
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 خونهیتیم تحویل بده اجازه خدا رو تو. نجسه مردک اون جنس هم یسنا بابا. کنممی نگاه عوضی اون چشمای
 «بکشی؟ نجاست به رو مونخونه نجسش سراسر وجود با خوایمی چرا. بدیمش

 در شهر این قربانی تریندفاعبی. زد را آسانسور یدکمه و شود بغضش شکستن از مانع تا گرفت دندان به را لبش
. بود افتاده رعشه به تنش. دادمی حقیقت گس طمع بودنشتخیلی تمام با که بود تلخی یگذشته زیر شدنله حال
 از بیش که آسانسوری به ترس با و گذاشت گوشش روی را دستش. پیچید سرش در پریچهر صدای دیگر باریک
 من بابا» :گرفتمی را جانش صدا این مطمئنا رسید،نمی آسانسور دیگر ثانیه یک تا اگر. شد خیره داشت تاخیر حد

 زخم اون تمام با ماهپرینازهفت» ،«...محمد نجاست... محمد دختر.. میده عذابم داره بابا... نجس...میده عذابم...دیگه
 گاهبی و گاههایکتک با باباش،خان ایتوجهبی خواهرش، هایغرهچشم تمام با کرد؛ حمل عشق با رو شبچه زبونا

 عرض در شیطون و تخس دختر یه. خودش برای بود شده خانومی دیگه نه، که بچه بچگیش؛ تموم با... برادرش
 از افسردگی نظر از مردگی،دل نظر از مسن سن، نظر از نه مسن بود؛ شده باتجربه و مسن زن یه به تبدیل ماههفت
 ...نظر
 محمد همخون که ایبچه شکمش؛ توی یبچه خاطربه مرد، زا سر دونی؟می ؟مرد زن این که شد چی دونیمی

 مخدر مواد حمل جرم به پیش چندسال که محمدی. تهران اومد و رفت در محله از وقایع اون از بعد که بود نامردی
 «.بود هاباالیی زندگی نابودکردن جرمش ترینکوچک شاید که پدری. شد اعدام

 و نفرت آن دلیل حاال. شد آسانسور وارد خراب حال با. سوختمی اشاشکی چشمان و بود افتاده دوران به سرش
... که پرینازی بود؛ بابایشخان جان که بود پرینازی زندگی نابودگر او. کردمی درد خوب داشت پریچهر که را بغضی

 که بود ایسالههجده دختر بود، شده سرزنش نبودنش خاطربه ذهنش در مدت این تمام که مادری. افتاد هقهق به
 که باشد نازی دخترک قاتل او شدمی مگر! نداشت امکان بود؛ دروغ نه،. بود کرده او زندگی فدای را خودش زندگی

 سراسر از که محمدی محمد؛ مثل بود؛ قاتل او. بله قاتل؟ بود؟ شده اشعسلی نگاه معصومیت عاشق اول نگاه در
 هایش،چشم آری. هایشچشم شد؛ خیره آینه در صورتش به. بود داده هدیه او به را نجاستش تنها وجودش

 بلندی هقهق با سنگینش بغض شد باعث سیلی. نواخت خود صورت در محکمی سیلی. بود محمد هایچشم
 ... تا. نشود قاتل تا آمدنمی دنیا به آمد،نمی دنیا به وقتهیچ کاش! بود مرده کاش. شود شکسته

  نه؟ بود، گناهکار. فهمیدمی را اشزندگی نحسی همه آن دلیل حاال
 کلید کردنداخل که بود خراب حالش قدرآن اما کرد؛ خارج کیفش از را کلید لرزانش دستان با. شد خارج آسانسور از
 ! بود غیرممکن برایش قفل در
 نداشتی؟ دوستی هیچ وقتهیچ اینکه دلیل چیه؟ اومدنمی خوشت ازت هیچکی چرا اینکه دلیل فهمیمی حاال -

  نکشیدن؟ سرت روی نوازشی دست باباخان و مرضیه جز به وقتهیچ
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 او به و بود کرده کباب را دلش هابار که بود مغزش یکنندهتوبیخ صدای هم باز. نشست لبش یگوشه تلخی لبخند
 پس. همه بودند، فراری او از همه انگار گذشت؛نمی خوش کسی به او با وقتهیچ! گفتمی راست. بود زده ریشخند

 آه. بود ترپست هم حیوان از او. بود حرام سگ همچون... او.... او! بود نجس او... چون... چون بود؛ این برای
 :بگوید بلندی صدای با غرولندکنان شد باعث کلید افتادن. افتاد دستش از کلید حین همان در و کشید پرسوزی

 !لعنتی اَه -
 کرد،می بیمارش مطمئنا زمستان سوز که نبود مهم. زد بیرون خانه از حوله با سراسیمه او صدای شنیدن با پیمان
 سمت به و شد خارج اشخانه در یآستانه از شوک با کرد؟می گریه داشت یسنایش... یسنا که بود این مهم

 گلویش گردوی. بود افتاده هقهق به که دخترکی رفت؛ لرزیدمی طوفان میان در پناهیبی بید همچون که دخترکی
 داده اجازه خود به کسی چه بود؟ کرده اذیت را عزیزش یسنای کسی چه. تراشعسلی چشمان و شد پایین و باال
 بود مرد. چکید چشمش یگوشه از اشکی یقطره ارادهبی. نبود او مال دیگر که یسنا او؟ یسنا... را او یسنای که بود

... ساعت این امروز، اما شود؛ سرازیر اشکش بود نگذاشته و بود کشیده دندان به را اشخوردهترک دل چندماهی و
 بشکند مرد یک قلب وقتی دانیدنمی مگر! بله بود؟ شکسته. کردمی اعتراف شکستش به باید کرد؛می اعتراف باید

 شود؟نمی ترمیم وقتهیچ دیگر
 از را کلیدش شد، نزدیک زد،می هق و بود افتاده زانو روی کرده گم را مادرش که ایبچه همچون که یسنایی به

 چنانهم مدت این گذشت با که نازی یمعشوقه برای را رقیب یخانه در حرکت یک با و برداشت زمین روی
 او با معمولی هایانسان همچون مدت این یهمه برخالف که پیمانی به نگاهینیم یسنا. کرد باز بود، اشمعشوقه

 بر ریحانه دیگر مزید هم باز نبود؛ نجس کم کمِ که بود نامی ریحانه نامزد حال که پیمانی. انداخت بود کرده رفتار
 .او

 یخانه در افکارش تمام با یسنا داد اجازه و کرد گردعقب قدمی. کرد ترسنگین را پیمان بغض دخترک نگاه سوز
 .شود تنها رهان
 نجسی دختر یک که پیمان سهم آخر شد؛ جدا او از پیمان شد خوب قدرچه راستی. رفت داخل و زد پوزخندی یسنا
 محبتی کمبود هیچ که بود ریحانه همچون باکماالتی دختر او سهم بود، خورده شکست ایزمینه هر در که نبود

 خانه در هاصبح که دختری. نبود آرزو برایش ایواژه هیچ نبود، دلش بر حسرتی هیچ نداشت، ایعقده هیچ نداشت،
 پدرش مهر از پر دست باران زیر سردش دستان کردنگرم برای که دختری «مامان؟ مامان؟» :گفتمی و زدمی داد
 مرد همان داشت؛ پدر دیگر او راستی! بابا. زدمی صدایش بابا خانه در که جانیبی عروسک دست نه گرفت،می را

 خیره کوچکش و سفید دستان به ناباور... هم او پس بود، نجس پدرش اگر نجس؟! نجس مرد همان ،یشمی چشم
 .بودند نجس هادست این ها،دست این. شد
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 سرجایش را حواسش و هوش هم آب حد از بیش داغی حتی کند،می کار چه فهمیدنمی اصال. شد آشپزخانه وارد
 و بابا خان عشق مادرش، قاتل بود؛ قاتل او. کند مجازات را خودش خواستمی دلش انگار! آورد هم شاید نیاورد،
 .پریچهر خواهر

 را اششدهقرمز دستان چنانهم اما زد؛می نفسنفس درد از دیوانگان همچون. افتاد دستانش جان به سیم با
. کردمی اشدیوانه داشت قلبش سوزش اما سوخت؛می. افتاد خون به دستش که سابید و سابید قدرآن. سابیدمی

 !کاش بود، مرده کاش
*** 

 باقری؟ خانوم الو -
 :پیچید گوشش در مهدیار مادر صدای

 .دارید تاخیر کمی اومده؟ پیش مشکلی زبده، آقای سالم -
 . بیام امروز تونمنمی پیشش، برم بهتره کنممی فکر اومده پیش مشکلی عزیزم برای راستش! بله -
 .بشه رفع عزیزتون مشکل امیدوارم. کنهمی رو کاراش خودش شده، آقا خیلی مهدیار. نیست مشکلی -
 .ممنون -

 کردمی هایشر خراب آن با نبود درست اصال. زدمی شور یسنا برای حسابی دلش. کرد قطع را تماس خداحافظیبی
 .بود کالس بیست ینمره هم او کمک بدون ترسش از که رفتمی مهدیاری سراغ به و

 با. رفت باال هاپاال از و شد داخل سرعت با و پیمود را ایدقیقهبیست راه دقیقهده عرض در. فشرد گاز روی را پایش
 صورت او دیدن با پیمان. شد متعجب کرد،می هقهق و ایستاده حوله با هاآن یخانه در جلوی که پیمان دیدن
 بود توانسته طورچه باشد؟ افتاده اتفاقی یسنایش برای بود ممکن. رفت اشخانه داخل به و کرد پنهان را اشاشکی
 :زد فریاد و شد داخل و انداخت کلید معطلیبی گرفت؛ ضربان قلبش بگذارد؟ تنها خراب حال این با را یسنا

 ....!یسنا کجایی؟ ؟...خانومی... یسنا -
 زمین از را جانشنیمه یسنای. شد بریده نفسش بود، افتاده زمین روی که جانیبی جسم دیدن با. شد آشپزخانه وارد
 به انگار. بدود بیمارستان خود تا خواستمی و بود هاپلهراه در آمد، که خودش به. کرد دویدن به شروع و کرد بلند
 زد خود به پوزخندی. برساند بیمارستان به را یسنا االن همین دویدن بدون تواندمی و است زبده بود رفته یادش کل

 . رفت بیمارستان به ثانیه یک عرض در معطلیبی و
 پوشید، تاییبهتا هایلباس سریع بود، شده یسنا بیهوشی یمتوجه دو آن یخانه در شدنکوبیده صدای با که پیمان

 در نبود؛ دو آن از اثری ثانیه چند عرض در! بودند شده ناپدید انگار اما دوید؛ کوچه سر تا و زد بیرون اشخانه از
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 جیبشش شلوار آن کنار در که گیریعرق کشید؛ سفیدش گیرعرق به دستی شدهگیج پیمان. بودند پیاده که حالی
 . بود کرده خاصش و عام یتوجه مرکز حسابی لنگه به لنگه هایکفش آن و خاکستری

*** 
  افتاده؟ براش اتفاقی چه دکتر -

 :گفت اندوه با و کشید بیرون گوشش از را اشپزشکی گوشی بود، جوانی زن که دکتر
 دختر این و باشه اشتباه حدسم من کنید دعا فقط. بیاد آزمایشش نتایج کنید صبر باید بگم، چیزی تونمنمی فعال -
 . باشه نکرده رد رو سکته سن این تو
 ! نداره امکان خانم، کنیدمی اشتباه دارین سکته؟ -
 .امیدوارم -

 مهربانش ظاهر به همسر! دخترک بیچاره. ماند ثابت یسنا قرمز و پوست بدون هایدست روی دکتر ترحم از پر نگاه
 نگاه. رفت بیرون و داد تکان مقابلش یکالفه مرد برای تاسف ینشانه به سری. دانستمی را قدرش خوب قدرچه
 تقصیر ای؟اجازه چه به بود؟ آورده خود سر بالیی چه بود؛ شده زوم دخترک درد از پر هایدست روی رهان تاببی
 !نباید گذاشت،می تنها خراب حال آن با را دخترک نباید بود؛ او

 این اشخانه دخترک وقتی. داشت درد. کشید آه سوز با و گرفت دست در بود، سنگین کوهی همچون که را سرش
 ماساژدادن با کرد سعی و گذاشت قلبش روی را دستش. داشت درد آری بود، بیمارستان تخت روی حالبی چنین
. بود سخت داشت خود در را جانشبی یسنای که هوایی در کشیدننفس حتی. ببخشد تسکین را دردش کمی
 از خبربی یسنای. شد خم او سمت به کمی دخترک، هایپلک ظریف تکان با. کشید هم در را هایشاخم کردهبغض
 بود، قلبش به دستش ایتیرخورده سرباز همچون که او به و کرد باز را رنگشخوش چشمان الی آرامی به جاهمه
 قطره تلخش، یگذشته یادآوری با. کجاست احتماال و شده چه بیاید یادش تا کشید طول کمی. شد خیره حالبی

 آخر دست و رود قسر نتوانست رهان تیزبین چشمان مقابل از که اشکی قطره چکید؛ چشمش یگوشه از اشکی
 :گفت نرم و کرد پاک را دخترک اشک انگشتانش سر با رهان. شد رهان قوی اما لرزان دستان اسیر

  میدی؟ عذاب رو خودت قدراین داری اساس و پایه بی هایحرف سری یه خاطربه چرا آخه -
 :نالید لرزانی صدای با یسنا پاشید، دخترک زخم بر نمک انگار جمله این با
 ... من... من... میگه راست حسام... رهان -

 :گفت وارزمزمه و گرفت دخترک دهان مقابل هیس ینشانه به را دستش رهان
 خودت به نداری حق زیبا، و پاک گل یه گلی؛ تو یسنا. میشه عادی برات کمکم بگی اگه. نگو هیچی... هیس -

 ! نداری حق شنوی؟می! کنی توهین
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 بود؟ پاک گل یک واقعا نجاست تکه یک جای به اگر شدمی چه. بست را چشمانش پردرد یسنا
 قرار اشسینه یقفسه روی کیلوییدویست یوزنه یک کردمی حس. بود کرده سبک را خوابش قلبش زیاد سنگینی

 بازشدن که بود سبک قدرآن خوابش. بود بریده را نفسش و شدمی پایین و باال بازدمی و دم هر با که ایوزنه دارد؛
 . بود کافی هوشیارشدنش برای رهان محکم هایقدم و در

 طورچه کرد؟می هضم را دکتر هایحرف طورچه. شد خیره او به نمدار چشمان با و نشست تخت کنار حالبی رهان
 کردمی باور طورچه است؟ بیمار روحی نظر از و کرده رد را خفیفی یسکته اشسالهنوزده یسنای کردمی باور

 هم هاساواکی که کرده کاری سفیدش کوچک دستان با رسد،نمی هم خانه هایمورچه به آزارش که دختری
 کردند؟نمی

 هایـوس هــ یثمره که او بود عدالتیبی اوج. دادمی عذابش دخترک ـناه گـ حس داد؛ بیرون پرصدا را نفسش
 بیش قربانی خودش که حالی در کند؛ ـناه گـ احساس شده ورحمله دختری به حیوان همچون که بود بیماردلی مرد
 حرام یبچه را نامش که بود خورده رقم ایگونه به سرنوشتش ولی نداده؛ انجام خطایی هیچ که اویی. نبود

 اما دانست؛می شدنتکهتکه جایز را او اتفاقا نه؛ باشد، داشته قبول را محمد مثل نامردی کار اینکه نه. اندگذاشته
 شاید که گناهیبی یسنای هم آن. کند مجازات آمدنش دنیا به برای را خودش یسنا که بود عدالتیبی واقعا

 معصومانه که یسنایی. بردمی تاراج به را پسری هر ایمان و دل که بود ناخودآگاهی لبخندهای گناهش ترینبزرگ
 و برد جلو آرامی به را دستش. آمدمی نظر به پریدهرنگ دیگری زمان هر از بیشتر سفیدش صورت و بود خوابیده

. شود خیره او به هاسال خواستمی دلش. زد کنار بود آمده بیرون روسری زیر از که را بلندش چتری از ایتکه
 نداشت حق اشخانه زیبای دخترک. کردنمی تعویض چیزهیچ با داشت، یسنا به شدنخیره در که را آرامشی

 جلوی تا کشید عمیقی نفس! نداشت حق. باشد افتاده بیمارستان تخت روی قربانی گوشت همچون حالبی گونهاین
 به. فشاردمی و گرفته را گلویش چیزی کردمی حس. بگیرد تدبـ.*غل پایین خواستمی که را سمجی اشک یقطره

 :گفت بود، گرفته بغض شدت که صدایی با و کرد باز لب سختی
 تو که هوایی تو نمیاد باال نفسم کنم؛ تحمل رو لعنتی عذاب این تونمنمی دیگه. کن تمومش خدا رو تو... یسنا -

 . بکشه عذاب تونهنمی دیگه خدا به... تونهنمی دیگه آورده، کم تو ماورائی مرد! تونمنمی دیگه من... حالیبی
 باید همیشه شد؟می هاآن نوبت کی آرامش پس. گرفت دست در را سرش گرفت، او از را قرارشبی نگاه کالفه

 عذاب او دادنمی اجازه دیگر نه، داد؟می شکنجه را او کشیدنشعذاب با و کشیدمی عذاب موضوعی از یسنایش
 . گذاشتنمی دیگر بکشد؛

 کند؛نمی تهدیدش خطری دیگری شوند مطمئن تا بود بیمارستان مهمان ایهفته یک دخترک رهان زیاد اصرار به
 لبش بر را خنده داشت قصد مدتش این دارخنده خاطرات گفتن با که او به هامرده همچون یسنا که ایهفته یک
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 عوض را دو هر که ایهفته یک. رفتمی خواب به او امیدبخش جمالت شنیدن با آخر دست و شدمی خیره بیاورد،
 زمستانی، سرد روزهای این به دادنادامه برای امیدش تنها که بود کرده قراریبی مرد به تبدیل را رهان بود؛ کرده
 وقتی شدمی امیدوار. بخشیدمی امید نور دردش از پر قلب به صبح تا شب که بود زیبایی دخترک به شدنخیره
 قبل ماه چندین که است ایخوابیده صورت همان خوردهشکست دخترک این خواب در غرق صورت دیدمی

 .شودمی پشیمان خانه این در او کردنزندانی از کردمی تهدیدش
 حاال بود، کرده ترک را پدربزرگش هایشرویا خاطربه که دختری. بود کرده تغییر هم انتقام برای امید از پر یسنای

  بود؟ بیزار کسهمه و چیزهمه از که زمانی ماندمی زنده باید چرا! بود مردن رویایش تنها
 و کرد تعویض سیاهش شال و کاهویی مانتوی با را بیمارستان آبی هایلباس بخش پرستارهای از یکی کمک به
 داشت؟ هم ایخانه مگر اصال خانه؟. نداشت خانه به برگشتن برای ذوقی هیچ انگار کشید؛ دراز تختش روی حالبی

 نگاه. جهید اتاق داخل به حرکتی با لب به لبخند رهان و شد باز شتاب با اتاقش در. نشست لبش روی تلخی پوزخند
 که هیوالیی بود؟ خودش واقعی هیوالی که حالی در هیوال گفتمی او به طورچه. انداخت او پای تا سر به تفاوتیبی
 که موادی قاچاقچی همان محمد، جنس از هیوالیی. بود برده تاراج به را هاباالیی یخانواده خوشبختی آمدنش با

 . شد اعدام پیش چندسال
 :گفت زدمی موج شادی آن در که صدایی با رهان

 دونستممی باید کجا از کنم؟ کار چی خب! دادم سوتی قدرچه دونینمی خرید، بودم رفته راستش نکردم؟ که دیر -
 .کنم حساب بردم کردم جدا کدوم هر از ساعتسه! نمیدن ایدونه یه رو هاهمیو

 دلش کرد،می تصور بود صندوق پشت که را مردی یقیافه وقتی. گرفت را اشخنده جلوی سختی به خودش
. بود شده محله کل یمسخره حاال کرد،نمی اشتباه گاههیچ که ایزبده. ببلعد را او کند باز دهان زمین خواستمی

 باال ایشانه رهان. شد خیره بیمارستان اتاق یشدهپوستپوست سقف به و گرفت او از را تفاوتشبی نگاه یسنا
 :گفت و انداخت

 . دارم برنامه عالمه یه که بریم پاشو. فراموشکارن آدما میره؛ یادشون زود خیال،بی -
 مگر. آمده دنیا به گونهچه و کیست کردمی فراموش روزی هم او. بودند فراموشکار هاآدم گفت؛می راست
 . شد اشک از پر دوباره اشیشمی چشمان بود؟ نکرده فراموش را بابایشخان

 . بود زده گند تربد کند، عوض را او هوای و حال خواستمی مثال کرد؛ اخم رهان
 . خوب دختر دیگه شو بلند -
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 زنگ صدای شدند، ماشین سوار که همین. شد خارج بیمارستان از او با و آمد پایین تخت روی از آرامی به یسنا
 صدای. کرد رها داشبورد روی را آن و کرد روشن را موبایلش بلندگوی و زد استارت رهان. رفت باال رهان موبایل

 :پیچید ماشین در مهدیار مادر
 زبده؟ آقای الو -
  بفرمائید؟ باقری، خانوم سالم -
 واقعا اگه. نزدین سر بهش که ستهفته یک شما. میشه شروع اولش ترم امتحانای شنبه از مهدیار زبده آقای -

 . بکنیم دیگه فکر یه تونیننمی
 بیاد که کنید هماهنگ دیگه یکی با بهتره کنم فکر بیرون؛ بیام خونه از تونمنمی من باقری، خانوم تونمشرمنده -

 . تونخونه
 . باال بکشه رو هاشنمره تونسته شما روش با تازه مهدیار نمیشه، اصال! نه -
  کنم؟ چیکار من گینمی شما -
 . شما یخونه بیارم رو مهدیار من بدین اجازه اگه -
  من؟ یخونه بیارینش -
 . باشه خوبی پسرِ میده قول. اومدینمی شما که ساعته دو همون فقط! بدین اجازه کنممی خواهش -
 .خداحافظ فعال. فرستممی براتون رو آدرس. بیارینش باقری، خانوم نیست مشکلی -

 داشت فرقی چه داشت مرگ آرزو که او برای بود؛ شده خیره خیابان به مکالماتش و او به نسبت تفاوتبی یسنا
 نه؟ یا بیاید شانخانه به نامی مهدیار
 :گفت شوخی لحن با رهان

  خوای؟می چی دیگه! همسرم شد جور مونمبچه دیگه خب -
 :گفت و خندید بلندبلند متعجبش یقیافه دیدن با رهان. نزد حرفی و شد خیره او به واج و هاج یسنا

 .دادن یاد بهم خوشبختیمون برای مگو ترفندای قدرچه دونینمی! زنمی تو کردنمی فکر همه بیمارستان تو -
 را چشمانش حوصلهبی نداشت، را او مزخرف هایشوخی یحوصله که یسنا. خندید و زد او به ایبامزه چشمک

 . داد تکیه صندلی به را سرش و بست
 لبخند. بودند برگشته آپارتمانشان به هفته یک از بعد. برد داخل به را ماشینش و کرد باز ریموت با را خانه در رهان

 را او هم ایثانیه بعد به این از. رفت واحدشان به آسانسور با یسنا با همراه و زد «آپارتمانشان» یواژه به دلپذیری
 .بود متنفر آن از که بود کارهایی دادنانجام قیمت به اگر حتی کرد؛نمی ترک
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 نبود قرار انگار اما بود؛ زمستان. کرد نگاه بود، همیشه از ترسرد که ایخانه به یخی و سرد یسنا. شدند خانه وارد
 افتاده هال وسط درست صاحببی که خریدهایی از کوهی روی دخترک یخسته نگاه. کند گرم را شانخانه بخاری
 ! بود برده هزینه تومانی ششصدهزار کم کمِ که غذایی مواد شد؛ تابیده بودند،
 :گفت شرمسار دید، هال وسایل روی را یسنا شاکی نگاه که رهان

 گفتم منم نمیدی؟ غذا بهش ضعیفه دختر این قدراین چرا گفت دکترت صبح. کنم جاشونجابه نشد وقت شرمنده -
 این تمام! سمه بیرون غذای مریضه، قدراین که همینه برای گفت اونم. خرممی غذا براش روز هر دکتر، خانم چرا

 . خدمتتونه در روز هر شما یویژه آشپز! نیست بیرون غذای از خبری دیگه بعد به این از... دادم سم خوردت به مدت
 برای طوریهمین که بود خواسته دلیل او از مگر بود؟ شده پرحرف اکنون یا بود پرحرف قدراین همیشه مرد این

  چید؟می هم دنبال را هاحرف خودش
 :گفت بانمکی لحن با و کرد کوتاهی تعظیم رهان

  ارباب؟ دارین میل چی امروز خب -
 به ایعالقه نه. زدمی صدایش ارباب امروز که بود کسی نوکر خودش دیروز تا! بود جالب. بود شده هم ارباب

 را او نظر نداشت عادت رهان نبود؛ مهم هم زیاد البته. شدنشارباب بارهیک برای ذوقی نه داشت، نوکربودنش
  خواهد؟می چه او مثل دختری بود مهم مگر اصال. بپرسد

 . بذاری کاله تونینمی جورههیچ سرم ام،معامله مرد من! ارباب رایگانه کردنمآشپزی نکن فکر البته -
 اندازه از بیش هاروز این که رهانی شر از تا ببرد پناه اتاقش به گرفت تصمیم بیندازد، او به نگاهی اینکه بدون یسنا

 :گفت و کرد اخمی کرد،می درک خوبی به را یسنا اشتیاقیبی که رهان. کند فرار بود شده پرحرف
 .بزنی حرف برام ساعتسه روزی باید کنم آشپزی من خوایمی اگه -

 همیشه گرفت؛ حرصش دخترک تفاوتیبی از. بود او یخواسته به یسنا جواب پوزخند، با همراه تفاوتبی نگاه یک
 :گفت تلخ. نباشد تفاوتبی او به نسبت اما دهد؛ فحشش و کند دعوا او با روز هر مقابل طرف بود حاضر. بود همین

 . کنی قبول باید کنی، زندگی آرامش در خوایمی واقعا اگه. مونممی پاش بزنم حرفی وقتی که دونیمی -
 است محال بزند حرفی وقتی دانستمی و شناختمی را او بدبختانه. رفت اتاقش به و کشید پوفی حوصلهبی یسنا

 و کند قهر که نبود مهم برایش هم قدرآن اما نداشت؛ را کسی با کردنصحبت یحوصله اصال اینکه با. زند زیرش
 با قدرآن هفته یک این در. بود کردنصحبت این محتاج هم خودش حقیقتا بزند؛ بیرون رهان یخانه از بخواهد
 پیش مشکلی که کردمی قسمت دیگر کس با را هایشرنج اگر. شدمی دیوانه داشت که بود زده حرف خودش

 آمد؟می آمد،نمی



 

 

240 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 باباخان با حق. رفت فرو فکر به بود، خیره اتاقش سفید سقف به که طورهمان. کرد تختش مهمان را اشخسته تن
 هیچ بود، کنیگوش حرف دختر ابتدا همان از اگر اصال. گشتنمی مزخرفش یگذشته دنبال به گاههیچ کاش بود؛
 قیمت به که حماقتی یمتوجه بیشتر گذشت،می بیشتر چه هر انگار بست؛ را چشمانش. افتادنمی اتفاقات این از یک

 .شدمی بود بابایشخان روی در ایستادن
 گوش اتاق بیرون صداهای به شوک با. پرید خواب از ایپسربچه جیغ صدای با که بود شده گرم چشمانش تازه

 ! بود شده خیاالتی حتما. بود سپرده
 ! نرو کنممی خواهش! خورهمی رو من اون نذار، تنها زبده عمو با رو من خدا رو تو مامان -

 :آمد زنی شرمسار صدای که بود نشده قطع پسربچه زدننق صدای هنوز
 .زبده آقای خواممی عذر شما از من! بچه بکش خجالت زنی؟می چیه حرفا این مهدیار -
 خبرتون شد تموم که درسش. برید تونینمی شما. حرفا این به دارم عادت من نیست؛ مهم زیاد کنم،می خواهش -

 . کنممی
 . بره مامانی بده ـوسـ بـ یه بیا مامان جان مهدیار. کنیدمی لطف ممنون -

 :گفت کردهلج پسرک
 . کنمنمی ـوسـ بـ بخوره رو من خوادمی زبده آقای نیس مهم براش که رو مامانی... خوامنمی -
 . باشید من مهدیار مراقب کنممی خواهش زبده، آقای خداحافظتون. میرم دیگه من پس پسرم، مایلی هرجور -
 . راحت خیالتون حتما، -
 . مهدیار خداحافظ -

 رفتن یدهندهنشان در صدای. خواهدمی چه جااین پسربچه این بیاورد یاد به تا کرد فکر کمی. نشست تختش روی
 گرفت، قرار در یآستانه در که همین. دهد آب گوشی و سر تا شد بلند تخت روی از آرام. بود صداخوش خانم آن

 :رسید گوشش به پسربچه فریاد صدای
 ! نخور رو من خدا رو تو میدم، انجام خودم رو مشقام یهمه من خدا به زبده عمو -
 ... اگه اما خورمت؛نمی فعال -

 :گفت تلخ بودند، ایستاده هال وسط بالتکلیف که دو آن به رو و پرید رهان حرف میان
 شدی؟ هم آدمخوار کی از -

 :گفت ربطبی بود، شده زدهذوق حسابی او صدای شنیدن از که رهان
  بخورمت؟ نیست حقت کنم؟ کار چی تو با من آخه بگو خودت کردی؟ بیدار رو یسنا خاله شدی راضی مهدیارخان -
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 واقعا انگار که مهدیار. کرد نگاه بود، ایستاده هال وسط خودش دوبرابر ایکوله با که ریزنقشی مهدیار به یسنا
 :گفت و برچید لب بغض با بود، شده باورش

 . کنم بیدارت خواستمنمی ببخشید خاله -
 شدت از مهدیار که آمد خود به وقتی. کشید آ*غـ.*وش در تنگ را او ارادهبی رفت، او معصومیت برای دلش

 کرد جدا خود از را ترسیده یبچه. بود افتاده جانش به مشت با و شود خارج شآ*غـ.*وش از کردمی تالش کالفگی
 :گفت مهربان و
 . شدم احساساتی عزیزم، شرمنده -
 ! کردم عادت دیگه. میشن احساساتی بیننمی رو من همه خاله، نداره اشکال -
  شما؟ آوردی در زبون باز مهدیارخان آهای -

 :گفت او به رو لوسی لحن با و شد قایم یسنا پشت شیطنت با مهدیار
 . خدا رو تو بدین نجات وحشتناک یزبده عمو این دست از رو من شدین، من عاشق که شما خاله -

 . بود شده رهان آرزوی تمام یهفته یک که لبخندی زد؛ بامزه پسرک این شیرینی به نادری لبخند یسنا
  کنه؟ اذیت رو تو زبده عمو که مردم من مگه -

 :گفت مصنوعی جدیتی با و کرد مصلحتی اخمی رهان
 . بشه آماده امتحانش برای باید مهدیار آقا یسناجان -

 :تاکیدوارگفت مهربانی حامی همچون یسنا
  نه؟ مگه میشه، هم آماده -

 پسر این زد؛ زیرپوستی لبخندی رهان. شد خیره رهان به ترسیده و داد تکان چندباری را سرش سادگی با پسربچه
 برایش شده زبانش ورد که جدید یواژه این قدرچه! یسنایش. کند خارج خراب حال این از را یسنایش توانستمی

 حالبی یسنای به پرشیطنت. شدمی یسنایش بود کرده «او» را «او» که دخترکی اینکه از بهتر حسی چه بود؛ دلپذیر
 :گفت و کرد نگاه بود، شده خیره بازیگوش مهدیار به جانیبی لبخند با که
  ؟بخونید درس همدیگه با طورهچه خوبید هم با قدراین که حاال -
 ... خواهش... خواهش یسنا؟ خاله میشه -
 ... من آخه -
 ! نه نگو خدا رو تو یسنا، خاله نه نگو -

 رو و زد خود زرنگی بر بشکنی. است داده قرار شدهانجام عمل در را او درستی به دادمی نشان دخترک نگاه کالفگی
 :گفت او به
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 .کنممی درست ناهار میرم منم بزن، کله و سر مهدیارخان با جنابعالی پس خب -
 ریز پرزهای به اشخسته و دلخور نگاه همچنان اینکه با. نمود رضایت اعالم و کرد کج طرفی به را سرش آرام یسنا

 دو آن کمکم. داشت امیدواری جای بود، شده ایپسربچه با زدن کله و سر به راضی که قدرهمین اما بود؛ فرش
 . رفت آشپزخانه به غذا پخت برای رهان و کردند خواندندرس هم با به شروع

! بود بیزار گوشت از. کرد پیدا را ایماهیتابه کباب پخت دستور اینترنت از و نهاد صورتش روی را بزرگش ماسک
 یا گرسنگی پیش روز چند تا که را حیوانی اجزای دارد اینکه به فکر. داشت حسام به نسبت که حسی از بیشتر حتی

 غذای چه غذا این که بخواند اینترنت در اینکه از قبل تا. کردمی اشدیوانه خورد،می کردهمی حس را تشنگی
 عوض چیزهمه امروز از اما کرد؛می مسخره پربو هایگوشت خوردن خاطربه را هاانسان است، محبوبی و پرانرژی

 فقط بعد به این از نبود، مهم او یعالقه یا تنفر نداشتن، یا داشتن خوب حس نبودن، یا پربوبودن دیگر بود؛ شده
 !او فقط بود؛ مهم یسنایش سالمتی

 زدهذوق گاهی کند،می تمرین ریاضی فرزندش با که مادری همچون یسنا. شنیدمی را دو آن صدای راحتی به
 گرفتمی حرصش بازیگوش یپسربچه این هایبازیگیج از هم گاهی و گفتمی آفرین او به خوشحالی با و شدمی

 . بکشد فریاد سرش خواستمی دلش و
 با پسرک. کشاند آشپزخانه تا را بازیگوش مهدیار ایتابه کباب عطر. شد تمام هم هاآن درس او کار شدنتمام با

 آشپزی حین رهان دیدن. گرفت اشخنده بود، کرده جگرش به خون هاماه که آشپزی حال در یزبده عمو دیدن
 زنانه کارهای انجام حال در را هایشکابوس وحشتناک موجود که بود آدمی شبیه حالش بود؛ باور غیرقابل برایش

 آشپزخانه به را خود او یخنده صدای شنیدن با یسنا. نبود خودش دست زدنش خنده زیر بارهیک به! کرده دستگیر
 :گفت زبانیشیرین با مهدیار. شد خیره دو آن به بود، سنگ همچون هنوز که چشمانی با و رساند

 ! میاد بهتون ماسک قدرچه عمو -
 اینکه برای صرفا نه؛ باشد، شده عصبانی بانمک یپسربچه این تعریف از اینکه نه کشید؛ هم در را هایشاخم رهان

 . داشت جذبه همواره باید و بود معلم او باالخره. ببرد حساب او از چنانهم و نکند راحتی احساس اندازه از بیش او
 .دونممی -

 :گفت ربطبی و کرد دو آن به تفاوتیبی نگاه یسنا. شد هم در رهان یمزهبی لحن از مهدیار صورت
 . خوردیممی چیزی یه کنی، خسته رو خودت نبود الزم -

 :گفت کمر به دست و داد باال را هایشابرو رهان
 . نمیشه خسته وقتهیچ که مردی! رهانما من -

 :گفت مهدیار به رو و انداخت آمد،می نظر به مچکر خود از اندازه از بیش که او به پرخصومتی نگاه یسنا
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 . ببریم رو سفر کن کمک بیا مهدیارجان -
 کابینت از بشقاب برداشتن برای یسنا. زد بیرون آشپزخانه از دست به سفره مهدیار که نکشید طول بیشتر دقیقه چند

 :گفت رهان به رو حال همان در و رفت هایشپنجه روی سرش باالی
 .نداشتم مشکلی هیچ دیگه داشتم رو تو نفس به اعتماد منم اگه -

 آ*غـ.*وش در پشت از را او که آمدمی نظر به طوری روبرو از که قدرآن کرد؛ نزدیک او به را خود کمی رهان
 کشید؛ بیرون کابینت از حرکتی در بود، تکاپو در برداشتنش برای یسنا که را بشقابی و کرد بلند را دستش. کشیده
 :زد لب نجواوار یسنا هایگوش از متریسانتی چند در دست به بشقاب

 !مشکلی هیچ نداشت، نخواهی مشکلی هیچ تو مزنده من وقتی تا -
 به هیجان شدت از را اشزدهیخ قلب و گرفت را دخترک نفس ایثانیه چند که بود کنندهدلگرم قدرآن نجوایش

 از پر یشمی چشمان با و برگرد او سمت به دخترک داد اجازه و گرفت فاصله او از کمی لب به لبخند. انداخت تالطم
 شد، خاموش چشمانش برق که دید او نگاه در چیزی چه دخترک نفهمید. شود غرق او چشمان سیاهی در تردیدش

 :شد یخی و سرد قبل همچون لحنش
 ! میدی قشنگی شعارای -

 در دستانش باریک مچ بردارد، قدمی اینکه از قبل. گرفت گارد آشپزخانه از شدنخارج برای و گفت را این یسنا
 در را اعتمادش حس تمام رهان. شد خیره او به شاکی نگاهی با تماس این از کالفه. شد اسیر رهان قوی دست

 :گفت دخترک نگران یشم دو به خیره و ریخت چشمانش
 .کن باور رو من... یسنا -

 به گیج یسنا. کند منتقل او به اشجادویی چشمان طریق از را بیشتری اطمینان حس داد اجازه او به دخترک سکوت
 صدای. بود سخت بود، دنیایش کابوس تنها روزی که مردی به باور راستی به! بود سخت. بود خیره رهان چشمان

 :رهانید رهان چشمان سیاه دریای از را او مهدیار بلند
 .کشیده ته سوختم خدا به گشنمه، من نمیارین؟ رو ناهار یسنا خاله -

 بیرون آشپزخانه از کابینت روی هایبشقاب با همراه و کشید را دستش و گرفت رهان از را نگاهش شدههول یسنا
 که بود طرف شخصی با دخترک بود؛ ناعادالنه واقعا جنگ این. بست نقش رهان هایلب روی شیرینی لبخند. زد

 اعتماد اپسیلون یک آن از راضی. بود اپسیلون یک یاندازه به تغییر آن اگر حتی شد،می متوجه را تغییر ترینکوچک
 . رفت بیرون کباب و برنج دیس با همراه
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 معمول طبق و رفت اتاقش به هم یسنا او رفتن با. برد را او و آمد دنبالش به مهدیار مادر بعد ساعت یک حدود
 صدایی ترینکوچک اینکه بدون برگشت؛ خود وضعیت به دوباره هاآن یخی خانه. شد ولو تختش روی حالبی

 . باشد داشته جریان درونش
 سراغ به چندگاهی از هر بود، باز مقابلش اشروانشناسی کتاب و بود داده لم اشمطالعه صندلی به که حالی در رهان

 بهترین امروز همین خواستمی دلش. کردمی آوریجمع اطالعات مختلف غذاهای یدرباره و رفتمی موبایلش
 . ببیند اشخانه دخترک یشمی چشمان در را غذا طعم از لـ.*ذ تـ.* برق همیشه تا شود جهان آشپز

 قدرچه بود گفته. نگیرد تماس بود گفته او به شد، هم در هایشاخم. بود علی کرد؛ خوردنزنگ به شروع موبایلش
 . بود او کشتن ممکنش کار کمترین اوست، طرف از علی فهمیدمی درصدی حسام اگر. است خطرناک

 :گفت علی به رو داد با و برداشت را تلفن
 نزن؟ زنگ نگفتم مگه -

 :پیچید گوشش در علی شاد صدای
  بود؟ شده تنگ دلت قدراین خبرته؟ چه! داداش شدم کر بابا ای -
 ... حسام ممکنه کن، قطع -

 :گفت و پرید حرفش میان
  نمیاد؟ که جااین دیگه. توالتم تو بابا، بود کجا حسام -
 ... علی خطرناکه -
 تو انداختی رو من چندوقته دونیمی بپرس، رو احوالم حرفا این جای به. نمیشه چیزی نگیر، سخت! بابا خیالبی -

  مرام؟بی شیر دهن
 . نشو لوس -

 توانستمی راحت قدرآن علی مثل هم او کاش. نشاندمی او هایلب روی کوتاهی لبخند علی یمردانه یخنده
 !کاش بخندد، دل ته از دلیلی هیچبی
 . ایقدیسه یه تو شدم آشنا حسام با وقتی از ولی دخترباز؛ گفتممی تو به من! خفنیه چه حسامِ یارو این جدا ولی -
  نشد؟ بچه اون از خبری ببینم دردسر؛ تو انداخته رو تو و من کاراش همین با -
 . تخت خیالت میگه، ولی نگفته؛ شبچه به راجع هیچی هنوز توداره، خیلی! نه -
  ؟بشیم خیالشبی خوایمی... میگم... علی -
 . میرم تهش تا کنم شروع رو کاری من بدون، دونینمی خانرهان حرفیه؟ چه این! خیرنه -

 :گفت برزخی لحنی با و بست کالفگی با را مقابلش کتاب رهان
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 . ترسممی تهش از من ولی -
 :پرسید ربطبی و گرفت نشنیده را او حرف علی

  مرتبه؟ چیزهمه خبر؟ چه تو -
 :داد جواب و داد دستش درون خودکار به چرخی

 . مرتبه چیزهمه آره -
  ؟شده بهتر تونرابطه طوره؟چه یسنا -
 ... بگم چی -
  شده؟ چیزی -
 . کنم سوال تو از هی نمیشه روم دیگه -
 هم؟ با داریم رو حرفا این ما رهان! حرفیه؟ چه این -
 رو کارهمین هم معموال البته یسنا؛ حال به بزنم گند تربد و کنم اشتباهی یه ترسممی شهمه علی، دونیمی -

 . کنممی
 افتاده؟ اتفاقی طوره؟چه یسنا حال مگه -
 .کوچولوئه مشکل یه فقط نه، -
 ! شکرآبه تونرابطه هنوزم پس -
 و کنی عوض رو یکی هوای و حال بخوای اگه تو ببینم. نیست خوب حالش که مدتیه یه فقط جوری؛اون نه -

  کنی؟می کار چی بخندونیش
 :گفت زدمی موج آن در نگرانی کمی که لحنی با و کرد فکر قدری علی

 . میشه فراموشش خودش که میگم براش در اون و در این از قدراون من خب -
 . نیستم بانمکی مرد من! نداشت فایده -

 ! بود مزهبی واقعا او داشت؛ حق. نشست علی لبان روی رهان یساده اعتراف از شیرینی لبخند
 . فرستممی برات خوب جوک چندتا. بتونی کنم فکر. بگو جوک براش بخندونیش خوایمی اگه خب -
 . کنیممی امتحان باشه جوک؟ -
 . خدافظ فعال. فرستممی رو جوکا. میشم خفه االن نیست؛ هوا تو این دیگه برم، من -

 توانستمی یعنی. داد ادامه خودکارش چرخاندن به مشغول فکری با و کرد قطع را تماس ایکلمه گفتم بدون رهان
 یقیافه تجسم از! بود محال گفت؟می جوک جذابیت و جذبه همه آن با او! بود بعید کند؟ تعریف جوک خوبی به

 واقعا جوک چند علی شد؛ بلند پیامکش آالرم صدای بعد کمی. گرفت اشخنده جوک کردنتعریف حین در خودش
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. رفت بیرون اتاق از و انداخت باال ایشانه. کردمی یسنا یمسخره را خودش کار این با مطمئنا. بود فرستاده نمکبی
 .انداختمی تاریکی در را تیرش شود، پیروز منطقش اینکه از قبل باید

. شد دخترک اتاق وارد درزدن بدون البته و آرامی به. کرد گرم بود مانده باقی ظهر از که را کبابی و برنج از مقداری
 :گفت او دست در سینی دیدن با و شد خیزنیم جایش در بود، کرده عادت واردشدن طرز این به دیگر که یسنا

 . ممنون -
 چه هر خواستمی دلش. شد خیره او به بنشیند، حتی اینکه بدون و گذاشت او کنار تخت روی را سینی رهان
 تا مرد پا آن و پا این کمی. بگیرد او از بود، کرده اعتراف بودنشناب به هم قبال که را دل ته از یخنده آن ترسریع
 سالم جز به روزی که مردی! بود سخت واقعا بود، سخت. کند آماده مضحک جوک آن گفتن برای را خودش بتواند

 حال از غافل یسنا! کند؟ تعریف را جوکی طنازی با و کند زبانیشیرین بخواهد زد،نمی دیگری حرف والسالم و
 نگاه یمتوجه تازه دهانش، در قاشق اولین گذاشتن با. بخورد را شامش تا گذاشت پایش روی را سینی رهان،

 که محکم قدرآن زد؛ پشتش به محکم چندباری ترسیده رهان. افتاد سرفه به شدههول شد؛ مقابلش مرد مستقیم
 به رهان آمد، باال نفسش که کمی. کشدمی بیمارستان به کارش و شده خرد کمرش استخوان داشت یقین دخترک

 دخترک که بود عجیب قدرآن رفتارش. کرد نظاره را او ایستاده طلبکاران همچون و برگشت قبلش جای همان
 :کرد باز لب و نیاورد طاقت

  شده؟ چیزی -
 گفتن گونگیچه ذهنش در و شد خیره او غذای سینی به حرف بدون و داد تکان نفی معنی به اطمینان با را سرش

 غرور با و باشد پیروز همیشه مثل نتواند ترسیدمی داشت؛ استرس کمی حقیقتا. کردمی تمرین را مسخره جوک آن
 .آیمبرمی کاری هر پس از و امزبده رهان من بگوید و کند سپر سینه
 :گفت دیگر بار او نگاه از شدهکالفه یسنا

  درست؟ سر بری خواینمی -
. بود شده طاق طاقتش دیگر صحبتیکم این از کشید؛ پوفی عصبی. بود منفی معنی به سری تکان هم باز جوابش

 او هایسوال حتی دیگر آمده سرش به بالیی چه بارهیک به بود، شده زبانبلبل مردخوب این که امروز فهمید؛نمی
 دهد؟می جواب سر با را

 برای قصدی انگار که رهان. کرد خالی بیچاره یلقمه آن سر را اشکالفگی و گذاشت دهانش در دیگری یلقمه
 برای و بود خیره او به داشت تفاوتیبی ماسک همیشه مثل که صورتی با نداشت، زدنحرف حتی یا رفتنبیرون

 بد حالشان هم مغزش هایسلول حتی که بود کرده تکرارش قدرآن کرد؛می تکرار ذهنش در را جوک بارهزارمین
 . بودند افتاده التماس به و بود شده
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! زدمی دهانش در گرفته ضربان قلبش. بود شده تمام زمانش شد؛ بلند نهادش از آه دخترک، غذای شدنتمام با
 سعی و کشید عمیقی نفس. شود زدهنهیجا قدرآن جوک یک گفتن برای روزی کردنمی هم فکرش حتی گاههیچ
 وقتی! بود رهان او مثال داشت؛ استرس چیزی گفتن برای هابچه همچون چه هر بود بس. شود مسلط خود به کرد

 بود گرفته دست به را اششدهتمام غذای سینی او یآزاردهنده و خیره نگاه از خالصی برای دخترک که آمد خود به
 :گفت کرده علم قد جلویش و رساند او به را خود سرعت به. ببرد پناه آشپزخانه به و کند باز را اتاق در خواستمی و
 . بگم چیزی یه خواممی کن صبر -

 چه هر تا دوخت او دهان به را منتظرش هایچشم و شد خیره بود، کرده باز زبان باالخره که او به اشتیاق با یسنا
 :گفت آخر در و کرد پا آن و پا این قدری رهان. کند خالص را دویشان هر و شود باز ترزود

 .نیستم راحت جوریاین بشین، برو -
 کالفگی و سکوت وقتی. نشست اشقبلی جای سر و رفت تخت سمت به و کشید پرصدایی نفس کالفه دخترک

 :گفت عصبی دید، را رهان
  ؟...خب -

 :گفت بارهیک به بمش صدای با ایستاد، صاف رهان
 «لمجون ما چوده تنج بالد دیم»:گذاشته پست دخترِ -

. بود اشجمله یادامه منتظر گردشده چشمان با که یسنایی شد؛ خیره یسنا متعجب صورت به و کرد کوتاهی مکث
 :داد ادامه و نشست لبانش یگوشه نمکی لبخندی

 طیف از گیریبهره با و سیا و موساد اطالعاتی هایسازمان کمک با و فتا پلیس برادرای با همکاری روز یه بعد -
 !شده تنگ رمضون ماه برا دلش گفته خانوم که فهمیدیم پیشرفته کدشکن هایسیستم و سایبری

 صورت یادآوری از. گفته جوکی مردانه و جدی لحن آن با او شود متوجه دخترک تا کشید طول ایدقیقه چند
 کبکبه و دبدبه آن با رهان داشت؛ هم حق. افتاد خنده به ناخودآگاه بود، آورده در را لوسی دختر ادای که اشجدی

 ما چوده تنج بالد دیم»: بود گفته و ایستاده مقابلش صاف کرد،می خطاب خانه خانگی حیوان را او روزی که
 این از زدهذوق رهان. شد سرازیر اشک چشمانش از که بود خندیده قدرآن نداشت؛ تمامی اشخنده« !لمجون

 :گفت طوالنی یخنده
 ! بوده چوده تنج لمجون ما بال دیلش خو خندی؟می چرا -

 دخترک صورت به پررنگ لبخند با و کشید ایآسوده نفس رهان. گرفت شدت دوباره دخترک یشدهآرام خنده
 که زمانی تا اصال! کاش خندید،می همیشه کاش بود، خوب قدرچه طوالنی یخنده این شد؛ خیره مقابلش خندان
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 گریه اشهمخانه دخترک که همین خواست؟می هم چیزی مگر بود، یسنایش لبان روی لبخند هاسختی اوج در
 .داشت ارزش دنیا دنیا خودش کردنمی

 . آخه میگی چیزایی چه! رهان تو دست از -
 . خندیدی برام باالخره! آخیش -

 رهان. کردمی گرفتارش آخر حد از بیش توجهات این. انداخت زیر به را سرش و زد کوتاهی لبخند زدهخجالت یسنا
 : گفت و شکست را اتاق کوتاه سکوت دوباره

 بخوریم؟ باد کمیه و بزنیم دوری یه بیرون بریم چیه نظرت -
 کرد،می توجه او به این از بیشتر اگر. بود کافی امروز برای! نه شب؟ در شدنهمقدم شد؛ خیره او به پرتردید یسنا

 . گرفتمی اشتباه دیگری چیز با را او ترحم محبتش، محتاج قلب مطمئنا
 .دیگه وقت یه باشه. بخوابم خواممی م،خسته -

 لب زیر و شد بلند جا از تلخ. آمدنمی خوشش اصال بیندازد زمین را رویش کسی اینکه از شد؛ درهم رهان صورت
 !بود زدنضدحال یملکه مطمئنا که دخترکی گفت؛ دخترک به خیریبه شب

 را خود همه این. بود یسنا درگیر عمیقا فکرش. کرد باز دوباره را اشروانشناسی کتاب و رفت اتاقش به غیض با
 عصبی. بزند قدم او با کمی فقط کمی، و نخوابد خاطرشبه نبود حاضر حتی او ولی زد؛می آتش و آب به او برای
 .نبود زدنقدم محتاج که او! نیاید اصال درک، به. زد ورق را کتابش یبرگه
 هر داد؟می هم خوابیدن یاجازه خیال و فکر مگر. نبود کار در خوابی انگار امشب خورد؛ تختش روی غلتی یسنا
 و مادرش برای پاقدمش نحسی به فکر هم شبی رهان، دیرآمدن دیگری شب بابا،خان نبودن شبی فکر؛ یک شب

 در یچهره. نشست جایش در کالفه. بود ربوده چشمانش از را خواب که بود رهان یگرفته یچهره امشب... امشب
 زیادی هایحرف اششاکی نگاه در که مسکوت و گرفته یچهره همان .بست نقش چشمانش مقابل رهان هم

 بلعیده را گونه هایچال طعم به زیبا لبخند آن و بود شده هم در «نه» شنیدن از پس که ایچهره. بود شده نهفته
 .بود

 بخنداند؛ را او داشت تصمیم جوک گفتن با پیش چندساعت تا که بود ربوده چشمانش از را خواب رهانی امشب
 را او و کند جمع زمین روی از را اشخردشده هایتکه تا بود شده حامی به تبدیل هفته یک طول در که رهانی
. بودمی خودخواه قدرآن نباید. گفتمی نه او به نباید. گرفت رهان نگاه غم برای دلش. کند یسنایش به تبدیل دوباره
 و دلخوری حقش بود، شده گذشته کثافت و لجن از پر یبرکه از رفتنبیرون برای اشمنجی تنها حاال که رهانی
 نباید! درک به بست،می دل هاترحم این به و شدمی سوتفاهم دچار قلبش اگر درک به. شد بلند جا از. نبود تلخی
 .شناختمی که بود مردی تنها حاال که رهانی کرد؛می ناراحت را رهان
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 حال در او که دادمی نشان اتاق داخل هایپچپچ. رفت رهان سراغ به آرام و کرد تن به آبی شالی و مشکی مانتوی
 یورقه و کتاب از را نگاهش شاکی رهان. خزید داخل آرام و زد باری چند را در. است خواندندرس

 .کرد ترمصمم او اشگله از پر و هم در یچهره. دوخت او به و گرفت اشنویسیخالصه
 . بزنیم دوری یه بریم داری رو محوصله هنوز اگه بره؛نمی خوابم من راستش -
 نمایان خوبی به را درونش خوش حال که محونشدنی لبخندی با شد باز رهان هم در هایاخم که نکشید ایثانیه به

 :گفت کرد،می
 .بریم بزن دارم، که معلومه -

 شلوار حتی یا مشکی تیشرت اینکه بدون رهان. آمد بیرون او اتاق در یآستانه از و شد زدهذوق او شوق از یسنا
 ساعت یک عرض در که دخترکی نداشت؛ کردنعوض لباس وقت. رفت بیرون اتاق از کند، عوض را اشراحتی

 . نبود اطمینان قابل زیاد بود، کرده عوض را تصمیمش
 یک بروند، خواستندنمی که مهمانی انداخت؛ باال ایشانه نهایت در و کرد او پای تا سر به متعجبی نگاه یسنا
 :گفت لودگی با رهان. خواستنمی خاصی لباس هم ساده زدنقدم

 ! نچوده تنج لمجون ما بال دیم تا بریم -
 بار هزار اگر که گفتمی را جمله این مردانه و بم صدای آن با جدی قدرآن. شد بلند دوباره یسنا یخنده صدای
 دوباره و کرد باز رو خانه در او یخنده از سرخوش رهان. رفتمی ضعف دخترک دل بار هر گفت،می هم دیگر

 :گفت ایزدهذوق و بازکرده زبان تازه یبچه همچون
 . چوده تنج لمجون ما بال دیم بدجور -

 . شنیدمی را جمله این بود اولش بار انگار که طوری خندید؛ بلندبلند بست،می را خانه در که طورهمان یسنا
 :گفت دوباره رهان

 ... کیلی! چده تنج کیلی دیم هعی -
 :غرید هایشدندان الی از زور به رفت، باال یسنا یقهقهه دیگر بار این

 . گرفت درد دلم! نگو دیگه خدا رو تو -
 ... آخه -

 :گفت و پرید او حرف میان جیغ با یسنا
 ! ترکید دلم تونم،نمی دیگه خدا رو تو -

 نگوید را جمله این دیگر که کردمی خواهش عجز با چنانآن دخترک. رفت باال هم رهان مردانه یخنده صدای
 که سرش بر شدهبسته سفت روسری آن با پیمان دو آن هایخنده صدای با! است تهدیدآمیزی یجمله انگار
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 نظر به که دو آن به گنگ. آمد بیرون خانه از نداشت، اشعصبی هایسردرد از رهایی برای زیادی تاثیر گاههیچ
 پای سرتا به نگاهی. بودند شده پیدا ناپدیدی هفته یک از بعد باالخره پس. کرد نگاه بودند سرحال اندازه از بیش
 اتفاقی چرا؟. بود غمگین اندازه از بیش چشمانش... چشمانش فقط نداشت، خاصی مشکل نظر به انداخت؛ یسنا

 ... نکند. افتاد شور به دلش بود؟ افتاده
 :گفت بلند صدای با یسنا به رو و زد او یخیره نگاه به ایغرهچشم رهان

 ! بریم -
 تنها سواالت از کوهی با را پیمان و شد سرازیر هاپله از او دنبال به بیندازد، پیمان به دیگری نگاه اینکه بدون یسنا

 . گذاشت
 پارسال! خیربه یادش. کردمی سپری تهران در که بود زمستانی دومین. آورد حال سر را او زمستان اوایل خنک باد
 با همراه. ببافد شالگردن و لباس خودش برای تا بود خریده کاموا قدرچه بود؛ زدهذوق آمده تهران به اینکه از قدرچه

 شب نگهبان انگار بودند؛ سکوت و خاموشی در غرق هاخانه و بود دوازده حدود ساعت. کرد حرکت آرامی به رهان
 صدایی تنها. بود برده خواب زیبای دنیای به خود با را همه و بود پاشیده خاموشی و سیاهی رنگ شهر هایکوچه به
 شلوار جیب در را دستانش سکوت در رهان. بود کنارشان از ماشینی پرسرعت ردشدن شد،می شنیده گاهی که

 خودش برای حالی هم خیابان هایچراغ نور زیر در زدنقدم. بود خیره روبرو به و بود کرده اشمشکی خانگی
 با همراه کوتاه مدت این در دیدمی کرد،می را فکرش که حال. بود نکرده تجربه را حالی چنین حال به تا! داشت
 به مهربانی ،خرید نکرده؛ تجربه جزیره از خارج در زندگی سالسی این طول در که کرده تجربه را چیزهایی یسنا
 .برایش کسی نگرانی حقوق، آوردندست به برای کارکردن ها،آدم

 یسنای به کوتاهی نگاه! بود شیرین قدرچه هایشتلخی تمام با ماههشت این. نشست هایشلب روی شیرینی لبخند
 سراسر به را نابش حس و کشید عمیقی نفس. کرد دوچندان را اشخوشی دخترک خوش حس. انداخت ساکت

 :گفت و فرستاد وجودش
 ! خوبه هوا قدرچه -

 .کرد تایید را حرفش کوتاهی اوهوم گفتن با و انداخت او به نگاهینیم یسنا
 .کن شروع خب -

 :پرسید تعجب از پر صدایی با نگریست، او به و گرفت اسپرتشان هایکفش از را اشیشمی نگاه شدههول یسنا
 !رو؟ چی -

 :گفت شیطنت از پر لحنی با رهان
  نبود؟ مجانی خوردی که غذایی نرفته که یادت. بزنی حرف برام ساعتسه باید -
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 بگم؟ چی بزنم؟ حرف -
 .داری دوست که هرچی -
 ... آخه -
 . نزن جر! دیگه نداریم ماخه آخه -
 چه دانستنمی. انداخت پایین دوباره را سرش. نشست دخترک رنگصورتی هایلب بر لبخندی او سماجت از

 به چه هر گرفت تصمیم بست، را چشمانش. بگوید کدام از دانستنمی که داشت ناگفته هایحرف قدرآن بگوید؛
 .حال یا گذشته از شیرین، یا تلخ ربط،بی یا باربط بگوید؛ رسدمی ذهنش

... وقتهیچ! حروم یبچه روزه یه هم حاال شدم، یتیم روزه یه شدم، کارخـ.*یانـ.ت روزه یه! سخته خیلی... سخته -
 دردام از براش تونممی که کسی تنها بشی کردممی صداش هیوال که تویی... تو روزی یه کردمنمی فکر وقتهیچ
 یخونه خوشی و خوبی به سالهیجده تقاص باید یهویی انگار. تنده دور روی زندگیم کنممی حس دونیمی. بگم
 بشم... گرفته ازش رو پرینازنامی زندگی که هیوالیی به بشم تبدیل خودم یهویی. بدم رو خوابیدن و خوردن باباخان

 ... که قاتلی. نداره هم رو تو با زدنحرف لیاقت حتی که قاتلی مادرم؛ قاتل! قاتل یه
 نبود؛ خودش دست فریاد این. شکست را کوچه سکوت و کرد خفه نطفه در را هایشحرف یبقیه رهان فریاد صدای
 . بود ناعادالنه اندازه از بیش دخترک هایحرف

 هان؟ کنیمی توهین خودت به داری ایاجازه چه به! یسنا کن بس -
 حتی! تلخ بادام یک مثل درست بود، تلخ قدرچه دوخت؛ او چشمان سیاهی به را نمدارش چشمان بغض با یسنا

 . کرد پوستش کندن به شروع برد دهانش در را لبش. گرفت دلش. کند تحملش ایدقیقه توانستنمی هم رهان
 که نبود الزمش گاههیچ آخر خب. نبود بلد امیددادن که بود جااین مشکل. کشید هایشمو الی دستی عصبی رهان

 و امیددادن از چیزی بود شده باعث همین و بردمی پیش زور و اخم با را هایشکار همیشه بگیرد؛ یاد بخواهد
 :بچیند ذهنش در را مناسبی هایواژه کرد سعی و کشید عمیقی نفس. نداند زدن زیبا هایحرف

 دنیای توی که هستی دختری بهترین... تو! میگم باریک فقط چون میگم؛ چی من ببین کن گوش خب یسنا -
 دنیا به تو من نظر به دونیمی. بدی عذاب رو خودت نیستی مقصرش که اتفاقایی خاطربه نداری حق. دیدم هاآدم

 ...من که اومدی
 به کوتاهی نگاه! بود ترسخت هم کردندرست غذا از حتی زدنحرف که راستی به. داد بیرون کالفه را نفسش
 :داد ادامه و انداخت دخترک اشک از لبالب چشمان

 .کن اعتماد من به. میشه درست چیزهمه -
*** 



 

 

252 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 
 یبقیه منتظر جان و دل با و بکشد ایآسوده نفس تا بود کافی دخترک چشمان در امید نورکم پرتوی دیدن

 به اعتراف جرأت که زدند هاییحرف تهران هایکوچه در هاساعت که بود شبی اولین شب آن. شود او هایصحبت
 هم گاهی... هم گاهی و امید ترس، تنهایی، جنس از هاییحرف نداشتند؛ هم خود برای حتی را هایشانبعضی
 ! عشق

 کردندرددل با هایشانشب و شدمی شب مهدیار با زدن کله سرو با هایشانصبح. گذشت منوال همین به روزی ده
 وجود دنیا این در هم آرامش این از بهتر چیزی مگر. بودند راضی زندگیشان روند تغییر از دو هر. صبح تا هم با

 داشت؟
*** 

 این خریدن از سالیک زود قدرچه. کرد بافتنش یادامه به شروع و برداشت پالستیک از دیگری کاموای دخترک
 رو و زیر را تهران هایخیابان کاموا این خریدن برای قدرچه پارسال خیر؛به یادش. بود گذشته رنگیشمی کاموای

 برای حال که گردنیشال. ببافت خود برای چشمانش یشم رنگ به درست گردنیشال خواستمی دلش. بود کرده
 تا را چشمانش رنگ رنگ،یشمی کاموای این کمک به که خوب چه و بود گرفته بافتنش به تصمیم رهان از قدرانی

 طبق. کرد لبانش مهمان را کوتاهی لبخند مهدیار و رهان هایکردنکلکل صدای. کردمی یادآوری او به ابد
 این گاهبی و گاه هایشیطنت برای دلش. آمدمی جااین به او که بود روزی آخرین امروز مهدیار مادر یگفته

 . شدمی تنگ حسابی وروجک
  برم؟ تونممی ئه،۲۵۰۱ مورد... زبده عمو -
 . نشده تموم علومت از فصل یک هنوز ببینم، بشین! دیگه؟ چیه ۲۵۰۱ بچه؟ میگی چی -
  رفت؟ یادت کردم، رمزگشایی رو ۲۵۰۱ گوشت تو پیش دقیقه دو همین! فراموشکاری قدرچه عمو -
 .بده رو سوال جواب و نزن بیخودی حرفای قدراین بچه -
 .ریزهمی داره خدا به! تونمنمی -
 ؟...نکنه! چی؟ -

 :گفت رفتمی دستشویی در سمت به که طورهمان و شد بلند جا از جیغ با مهدیار
 .رفتم من -



 

 

253 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 دستشویی به آدم یبچه مثل ابتدا از شدمی چه. بود شده خیره مزهبی پسرک این هایبازیلوس به حرص با رهان
 خنده با و انداخت رهان خشم از برافروخته صورت به نگاهینیم یسنا آورد؟می در بازیلوس باید حتما رفت؟می

 :گفت
 .دیگه ستبچه نگیر، سخت -

 :گفت پُرغیض و کوفت زمین بر را مهدیار علوم کتاب حرص با رهان
 این االن بریزه من از ترسش شدینمی باعث بیخودی هایپشتیبانی با شما اگه! هیوالست نیست، بچه این -

 .هم با نداشتیم رو مشکالت
 .که نداره بهت کاری. خونهمی رو درسش روز هر که بچه این مشکلی؟ چه -

 :گفت بلند و داد تکان سری عصبی رهان
 . بیرون بیا زود! توالت تو نبره خوابت مهدیار آقا آهای -

 و میل با و خندید بود، غرغرو پیرزن یک خوردنحرص شبیه درست که او هایخوردنحرص به زیرزیرکی یسنا
 یکارهنیمه گردنشال به غضبش از پر نگاه کشید؛ اشمشکی هایشمو الی دستی رهان. شد مشغول کاموایش

 :گفت تلخی به و افتاد یسنا دستان درون
 .کاموابازیت این تو کردی رو سرت باز که تو بابا ای -

 :داد پاسخ مهربان و زد لبخندی یسنا
 چیه؟ مگه آره، -

 :گفت و برگرداند را سرش عصبانیت با رهان
 .هیچی -

 یسنا سمت به را سرش دوباره که بود نگذشته دقیقه یک هنوز. زد صدا را مهدیار اسم پرغیض دوباره هم بعد
 :زد را دلش حرف مقدمهبی و برگرداند

  داری؟ ذوق براش قدراین که بافیمی کی برای داری رو این حاال -
 :گفت پررمز و خندید موزیگرانه یسنا

 . آشنا یه برای -
 :پرسید بازجویان همچون و کرد ریز را چشمان رهان

 نیست؟ پیمان که آشنا اون -
 ! داشت عالمی هم رهان دادنحرص. داد منفی جواب سر با و خندید متینانه یسنا
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 باالخره تا گذشت ایدقیقه چند. برگرداند مخالف سمت به را سرش دوباره و انداخت باال ایشانه عصبی رهان
 ساعت تا خواندنشدرس شد باعث هایشکردنفسفس. آمد بیرون و شد خسته دستشویی در بازیکف از مهدیار
 ساعتپنج حدود از پس و بخواند را امتحان مباحث دور یک تهدید و زور با آخر دست و بکشد طول شب هشت
 را او قدرآن ندیدنش دلتنگی ترس از رفتنش دم یسنا که بماند برگردد؛ خانه به مادرش با باالخره رهان دادنحرص

 .آمد در اشکش که بود چالنده آ*غـ.*وش در
 کتاب با همراه رهان بعد دقیقه یک از کمتر. بود رهان اتاق در دم آماده یسنا دوازده ساعت راس شب هر قرار طبق
 . افتاد راه و گفت «بریمی بزن» لبخند با و زد بیرون اتاق از اشمعنایی قرابت تست

 آخر. بود خالی تقریبا پارک. نشستند سبزرنگش هاینیمکت از یکی روی و رفتند آپارتمانشان نزدیک پارک به هم با
 کرد؟می نشینیشب و رفتمی پارک به زمستانی سرد هایشب در دو آن جز کسی چه

 :خواندمی را کتابش سواالت ایبامزه و کشدار لحن با و بلندبلند و بود بود شده ولو نیمکت روی تقریبا رهان
  است؟ یکسان بیت کدام با «شدم ترمشتاق و بدیدم شود ساکن/اشتیاق درد مگرم ببینمش گفتم» مفهوم -

 قرار آتش سر بر گرفت، نتوانم من /دوست دیدار ز هست شکیب، را دگری گر( یک
 . زینهار بدهی ور حاکمی، بکشی گر/پیش تسلیم گردن انداختیم، سپر ما( دو
 . بار زیر رود گرم نشاط از مست اشتر/روممی و کنممی احتمال، بار همه این( سه

 خداوندگار داغ را، بنده بود فخر/شود موثر تو در عشق، داغ اگر سعدی( چهار
 به که ایگزینه تنها و! شتره نیست آدم میشه، تربد ولی بشه؛ وا دلش تا ببینه رو یار خوادمی که اونی! سه یگزینه

 . هستش سه یگزینه کرده اشاره شتر
 :گفت و انداخت او به سفیهی اندر عاقل نگاه یسنا

 ست؟سه یگزینه جواب کنیمی فکر جدا یا کنیمی خیشو داری -
 آدم مثل خب دارینا، حوصله هم معمولیا شما شعر؟ چیه اصال. گیرمنمی رو شعرا مفهموم وجدانا! بود کجا شوخیم -

 پیچونینش؟می چی برا بگین رو حرفتون
 :گفت و داد تکان او برای تاسف ینشانه به سری یسنا

 ! میشی غرغرو پیرزنای شکل داری جدی جدی انگار نه -
 .موندم قرابت تو هنوز من کنکوره دیگه ماههفت ندارم؟ حق -
  استرس؟ و زبده عمو داری؟ استرس نکنه -

 :داد پاسخ جدی رهان
 ... ولی نه؛ که استرس -
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 چی؟ ولی -
 :گفت کالفه و کشید عمیقی نفس

  نه؟ کنیمی ولم قرارداد طبق تو بشم قبول دانشگاه تو مثل نتونستم من اگه... یسنا -
 :داد جواب و انداخت باال ایشانه شیطنت با. بود شده مهم برایش کردنشترک پس زد؛ او استرس به لبخندی یسنا

 .گیرممی تصمیمی چه لحظه اون ببینم باید. دونمنمی -
 کمی صدایش کند؟ ترک را او توانستمی طورچه گیرم؟می تصمیم لحظه آن چه یعنی شد؛ هم در رهان هایاخم
 :رفت باال

 !کنی ترک رو من نداری حق تو که، نداره فکرکردن چی؟ یعنی -
 تهدیدوار را دستش و کرد او به چپکی نگاهی رهان شد، خیره او حرص از پر هایچشم به و خندید متینانه یسنا

 :گفت و داد تکان جلویش
 ضعیفه؟ نه یا فهمیدی -

 مثل درست خنداند؛ را معصوم دخترک این شدمی ساده قدرچه. کرد پر را پارک دخترک بلند یخنده صدای
 .کودکان

 کنی؟ ترک رو من حاضری تو چی؟ خودت -
 :کرد نجوا اطمینان با و شد خیره او یشمی چشمان به صاف رهان

 . کنارت درست پیشتم؛ همیشه یهمیشه مزنده که وقتی تا! هرگز -
 عوض چیز هیچ با را دل ته از لبخند این خوش حال نشاند؛ لبانش روی شیرینی لبخند دخترک دلپذیر لبخند
 .کردنمی

 ابد تا خواهدمی دلت کنند؛می که نگاهت زنند،می که لبخند دارند؛ را خدا نگاه تایید مُهر نه مار یمُهره «هابعضی»
 « (بانو نازی. )باشند کنارت
 :گفت شعرا به شبیه لحنی با. کرد پر را پارک شعرخواندنش بلندبلند صدای دوباره گذشت، که کمی

 کدام با «دهدمی خبر خود ضمیر سر از اشدیده دو نگاه باز بکوشد، رازداری در عاشق چه هر» عبارت مضمون -
  دارد؟ بیشتری تناسب بیت
 . رازدانند معشوق و عاشق وگرنه/غمار شد دیده آب مرا و صبا را تو( یک
 . من راز کرد عیان و اشک بود غمار/عشق نشان بپوشم زرق دلق به گفتم( دو
 . نیست که نیست دریپرده خود یکرده از خجل/ عجب؟ چه برآمد سرخ ار غمار اشک( سه

 . بدوزد دیده درد که نخواهی پرده گر/راست ناید هم به عاشقی و مستوری( چهار
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 .شد سخت خیلی! خدا یا
*** 
 شد،می خوشحال خیلی رهان حتما. شد خیره بود، شده تمام باالخره بافتن هفته یک از پس که گردنیشال به خسته

 به حسابی دیدنش با هربار که گردنیشال. کند تقدیم او به خواستمی را نشستنش هاساعت یثمره باالخره نه؟
 . کند خود آن از را دخترک توجه کمی فقط کمی، تا کردمی خارج دسترسش از را او زور به و گفتمی ناسزا صاحبش

 در که بود صبح شش حدود ساعت. برد خوابش طورچه و کی نفهمید اصال. کشید دراز هال فرش روی خسته
 شادی لبخند تختش کنار درست شدهکامل گردنشال دیدن با. کرد نگاه اطراف به گنگ. شد بیدار خواب از اتاقش
 . رفت آشپزخانه به و شد خارج اتاق از دست به گردنشال. نشست صورتش روی
 .بود املت کردندرست حال در هم در هایاخم با رهان

 . خیربه صبح سالم، -
 :داد جواب تلخ و کرد دستانش درون نحس گردنشال و او به گذرایی نگاه

 . علیک -
 :گفت و داد تکیه کابینت به کنارش درست و شد نزدیک او به یسنا

 . بیرون بریم هم با نشد برد، خوابم یهو دیشب شرمنده -
... طورچه. بود کرده کامل او به را ایشتوجهبی دیشب دخترک. شد مشت دستش دیشب محلیبی یادآوری از

 بود، رنگیشمی گردنشال این اصلی مقصر دهد؟ ترجیح او با زدنقدم به را خوابیدن خانه در بود آمده دلش طورچه
 . بود کرده معطوف خود به را دخترک یتوجه و وقت تمام که بود آن نه؟
 . کردی کامل رو گردنششال که شخصیه اون مهم! نی مهم که ما رفتنبیرون -

 :گفت و داد گردنش به چرخی پرشیطنت یسنا
 . برد خوابم و شدم خسته من اون گردنشال خاطربه شد؛ فرد اون تقصیر جورایی یه خب آره، -

 زیر حال همان در و سابید هم روی را هایشدندان عصبانیت شدت از! کردمی اعتراف را اشاعتناییبی راحت چه
 که کردمی اعتراف باید هم او کرد،می اعتراف اشاعتناییبی به سادگی این به دخترک که حال. کرد خاموش را گاز

 ظریف دستان با که گردنشال آن خوشبخت صاحب به و است شده حسود. شده حسود بسیار که است زیادی مدتی
 یقابلمه و انداخت دخترک دست در گردنشال به پرحسرتی نگاه. کندمی حسادت شده بافته یسنایش کوچک و

 :گفت آرام و داد دخترک به را آن. گذاشت سینی درون را املت
 . میفتی پس یهو نخوردی شام دیشب بخور، بگیر -

 :گفت و زد او یتوجه به دلپذیری لبخند یسنا
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 .ممنون -
. صاحبش حال به خوش! بود شده زیبا هم قدرچه انداخت؛ رنگخوش گردنشال به نگاهی زیرچشمی آخر بار رهان

 .برداشت آشپزخانه خروجی سمت به قدمی شدهمشت دستان با
 :کرد متوقفش یسنا صدای

 . بدم صاحبش به رو گردنشال خواممی کن، صبر -
 :گفت و انداخت او به برزخی نگاهی

 .بخورم حرص بمونم چی برای من بهش، بده برو خب -
 . رفت در یآستانه سمت به و کرد رها کابینت روی را املت سینی ایباشه گفتن با یسنا
 گردنشال عوضی پیمان آن برای بود داده اجازه خود به طورچه دخترک. زدنمی دم اما خورد؛می را خونش خون

 .پزینان یکوره مثل درست آید؛می بیرون حرارت سرش از کردممی حس ببافد؟
 برافروخته صورت به بدجنسی لبخند ایستاد، مقابلش یسنا. بود جهان حس ترینافتضاح قطعا بود، چه هر حسش اسم

 در سمت به دیگر قدم یک فقط قدم، یک اگر که دادمی را این گواه اشنشسته خون به چشمان. زد او خشم از
 ! است تمام کارش بردارد خروجی

 :گفت کردنمنمن کمی با و فشرد دستانش در را گردنشال
 تکون دلم توی آب نذاشته تمام یهفته دو که هستش کشیدم گردنشال این برای که زحمتایی الیق شخصی -

 رو ناقابل هرچند یهدیه این امیدوارم. آورده جا به برام ایدیگه هرکس از بهتر رو بیمار از پرستاری رسم و بخوره
 . کنی قبولش ازم و بدونی قابل

 که زیبا گردنشال این یعنی بود؛ سخت باورکردنش. شدمی بارانستاره بیشتر لحظه هر پسرک خشم از پر چشمان
 به تا که اویی بود؟ او آنِ از ببافد، نرمش و ظریف دستان آن با را اشگره به گره تا گرفته را دخترک وقت همه این
 هایشلب کمکم. بکشد زحمتی چنین دهد او به خواهدمی که ایهدیه یگره به گره برای که نداشت را کسی حال

 از پس که ایپرنده حس همچون پوستش زیر دخترک محبت حس. شیرین و عمیق لبخند یک شدند؛ باز لبخند به
 برایش قدرچه واژه این پیش چندوقت تا... محبت. انداخت تپش به را قلبش آموخته، را پرواز باالخره افتادن هابار

 ... اکنون اما بود؛ غریب
 که او انگیزشگفت یشم دو همرنگ درست داشت؛ رنگی عجب. گرفت دخترک از را گردنشال و کرد دراز را دستش

 :گفت زدمی موج آن در شادی که لحنی با. بود ترسانده را اشسنگی قلب اول روزهای همان از
  خریدی؟ جون به من خاطربه رو زحمتا این تمام تو یعنی! باشه من برای این نمیشه باورم -

 :داد پاسخ و زد دلپذیری لبخند یسنا
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 . که نکردم کاری چی؟ زحمت -
 :گفت و داد تکان ذوق با سری

 .بگم چی باید دونمنمی که خوشحالم قدراون -
 . ناب و گرم رویایی بود؛ رویا یک شدنتبدیل واقعیت به همچون خوشش لحظات! گفت؟می باید چه اصال

 .شناسیمی گفتیمی بیراه و بد بهش تمام یهفته یه که رو کسی اون دیگه حاال -
 :گفت و خندید خوش دلی با
 .میری ریسه زیرزیرکی میگم چیزی یه من دفعه هر دیدممی! نامرد ای -

 :گفت و کرد قالب هم در شکمش روی در را دستانش وارخانوم یسنا
 ! بود جالب خیلی خداییش -
 . بدجنس -
 بدجنسم؟ من بعد گفتی؛می بیراه و بد خودت به خودت تو -

 این دیدن با که را بدی حس آن دوباره انگار شد؛ خیره او رنگیشمی چشمان به بارهیک به. کرد سکوت رهان
 :گفت گردنششال رنگ به چشمان در غرق. بود آمده یادش است، پیمان آن از داشت یقین که گردنشال

 . زیاد خیلی... یسنا ممنونتم -
 دلم رودمی قنج»
 .خندیمی که وقتی هایتلب شدنکشیده از

 دلم رودمی قنج
 .تابیبی وقتی هایتمو ریختن هم به از

 دلم رودمی قنج
 ... ایدوخته را نگرانت هایچشم وقتی
 دلم رودمی قنج

 داری هایتدست در که گرما همه این از
 دلم رودمی قنج

 مانیمی و هستی اینکه از
 « .زیبایی چشمانم در که تویی چون دارد هم قنج

*** 
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 با گردنشال گرفتن از پس صبح. نبود رهان از خبری هنوز و بود یک ساعت انداخت؛ دیواری ساعت به نگاهی
 خریدن برای حتما کردمی خیال االن تا. شدمی نگران داشت کمکم. بود برنگشته هنوز و بود زده بیرون عجله
 . بردنمی وقت همه این که ساده خرید یک ولی رفته؛ بیرون خانه از عجله با چنیناین او برای ایهدیه

 «برمودایی» با تماس. کرد لمس را مخاطبش تنها اسم مخاطبین لیست درون از و برداشت را موبایلش سراسیمه
 .شد رد رهان جانب از تماس که بود نخورده بوق یک بیشتر هنوز. شد برقرار

 مانند هم باراین. گرفت تماس دیگر بار کرد؟ قطع را تماسش چرا بود؟ کاری چه دیگر این رفت؛ هم در هایشاخم
 را تماسش که همین. کند چه دانستنمی. ایستاد استرس با و شد بلند جا از. شد قطع نرسیده بوق دومین به قبل بار

 برای زدنمی حدس هابچه همچون و رودمی کجا پرسیدمی کاش نه؟ بود، خوب حالش یعنی کرد؛می قطع
 . رفته بیرون خریدکردن

 با و کرد برقرار را تماس معطلیبی. بود رهان کرد؛ خوردنزنگ به شروع موبایلش که زدمی قدم خانه در سردرگم
 :گفت بلندی نسبتا صدای

  کنی؟می رد رو تلفنام چرا کجایی؟ معلومه -
 :شنید خط طرف آن از را رهان یپچگونهپچ صدای زور به
 . باال بیا دقیقه یه... که بخونم درس بودم اومده. بومم پشت تو من... یسنا -
 :گفت ایترسیده لحن با
 شده؟ چیزی بوم؟ پشت -
 افکار. نشنید چیزی نداشتند، ملت اعصاب ریختنبرهم جز ایفایده که هم سر پشت هایبوق صدای جز به

 .رفت باال و کرد تن به شالی و مانتو معطلیبی باشد؟ آمده سرش بالیی بود ممکن آورد؛ هجوم سرش به وحشتناکی
 سراسیمه را بام پشت در. نداشت ماندن آسانسور منتظر برای وقتی که بود هول قدرآن رفت؛ باال یکی دوتا را هاپله
 قدمی. چیزی دیدن از دریغ اما بیابد؛ را او بلکه تا چرخاند چشم ترسیده. لرزاند را تنش جاآن مطلق سیاهی. کرد باز

 به استرس شدت از که زبانش. شد یادآور را پالتو نپوشیدن و انداخت اندامش بر لرزه زمستانی سرد باد. آمد جلو
 :گفت لرزان صدای با پُراسترس و سختی به. بود کرده ترباراسف را وضعیتش بود، چسبیده سقش

 کجایی؟ رهان... رهان -
 :زد صدا دوباره ترسیده. شدنمی شنیده صدایی هیچ

 ... رهان -
 صدای. کند تمام جا در و بیفتد پس زمین روی است ممکن لحظه هر کردمی احساس. برداشت دیگری کوچک قدم

. کرد نگاه آمدمی موزیک صدای که روبرویش به تعجب با. شکست را بام پشت عجیب سکوت مالیمی موزیک
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! شدنمی هایشکار یمتوجه. شد خیره او به حیرت با. انداخت خود صورت روی و کرد روشن را موبایلش چراغ رهان
 شروع بکرش و مردانه صدای با شد،می پخش موبایلش از که موزیکی با همراه بعد ثانیهسی از کمتر بود؟ خبر چه
 :کرد خواندن به
 دلگیره سخت که اتاقی تو بافی،می برام گردنشال -
 گیرهمی بخار هاشوشیشه میگم، اسمتو که اتاقی تو
 مرزه یک توی قطب شبِ با تابستون، ظهرِ توی من تَنِ

 لرزهمی دلیلبی بدنم بافی،می برام چیزی وقتی
 باز سرما تو برم پیاده که افی،بمی برام گردنشال
 بنداز گردنم دورِ دستتو بار، یک گردناشال این جایِ
 باز سرما تو برم پیاده که بافی،می برام گردنشال
 بنداز گردنم دورِ دستتو بار، یک گردناشال این جای
 قلب. بود شده گوش پا و سر لـ.*ذ تـ.* از پر. شود بارانستاره بیشتر چشمانش لحظه هر که بود او نوبت حاال
 هاداستان شاهزادی خالف بر که پسری صدای شنیدن. شدمی کوبیده اشسینه بر موزیک ریتم با همراه پناهشبی

 ایدقیقه برای صبح از گذاشته، سر پشت برزخی روزهایی که او کردنخوشحال برای اما نبود؛ بلد نواختن
 بم صدای. نبود خواننده اصطالح به پیمان هایموزیک از کدامهیچ در که داشت حالی. بود کرده تمرین آوازخواندن

 منتظر که او به لبخند با. بود کرده همراه خود با را بدنش هایسلول تمامی که نشست جانش به قدرآن اشمردانه و
 :خواند پُراحساس و زد او به چشمکی رهان. شد خیره بود خواندن زمان رسیدن

 اطرافم تمام برفه وقتی میره، تنم تویِ سرما وقتی -
 بشکافم رو بافتی که هرچی خواد،می دلم قدرچه دونینمی
 آروم اتاق تو بارهمی برف تیره، آخرِ دیگه شبه چند

 خانم برام بافتی چی تازه لرزم،می بید مثل سردمه
 باز سرما تو برم پیاده که بافی،می برام گردنشال
 بنداز گردنم دورِ دستتو بار، یک گردناشال این جایِ
 باز سرما تو برم پیاده که بافی،می برام گردنشال
 بنداز گردنم دورِ دستتو بار، یک گردنا شال این جای

 (یراحی مهدی -گردنشال)
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 و پاشید صورتش روی محبتی سراسر لبخند رهان. بود خیره او به متحیر چنانهم دخترک آهنگ، یافتن پایان با
 بود؟ داده جواب تمرین ساعتده یعنی نه؟ یا بخواند پیمان خوبی به توانسته دانستنمی. شد خیره او به پُرمهر

 بسته حلقه رنگشیشمی چشمان در اشک که حالی در شادی با. شد بلند یسنا زدندست صدای که نگذشت زیاد
 :گفتمی نجواوار لب زیر و زدمی دست بود،

 !عالی... بود عالی -
 و خوانده درست را شعری تمرین هابار از پس که ایپسربچه مثل درست دل؛ ته از و بلند یخنده یک خندید،
 پیمان خاطربه شاید. افتاد آواز خواندن فکر به کی که نفهمید اصال. بود زبده رهان او مثال! اندکرده تشویش دیگران

 مثال صدای با و دادمی گوش را هایشآهنگ همچنان یسنا که ایخواننده پیمان بود؛ زده کار این به دست
 از او بود؛ واضح هم دلیلش. باشد داشته کم چیزی معمولی پیمان از خواستنمی دلش. ریختمی اشک ایشافسانه
 تنها مزخرف دالیل این و نبود کردنثابت به نیازی هرچند. است تربر او از کند ثابت خواستمی و بود بیزار پیمان
 و باشد خوشحال اشخانه دخترک خواستمی دلش اینکه جز حقیقت بود؛ بیدارش بیش و کم غرور کردنانعق برای
 که بود شده وابسته دخترک رنگصورتی دنیای به قدرآن! ابد تا نبود؛ بماند، ابد تا کنارش در مشکلی هیچ بدون
 هم قبال. دادنمی انجام پیشهعاشق پیمان شاید که دهد انجام را کارهایی آرامش از سقفی ایجاد برای بود حاضر

 به که بود هاروز. شودمی پیدا واژه این یکله و سر شود، شخصی درگیر زیادی مدت اگر انسان ذهن دانستمی
 زندگی به دادنادامه برای که اینه خاطربه فقط ترحمم. کنممی کمکش ترحم خاطربه فقط من» :گفتمی خودش

 «!همین دارم؛ نیاز اون تیصور دنیای به رنگمیک
 این در باراولین برای شود باعث و کند سرکوب کمی را جایشبی غرور بود توانسته احساسشبی ظاهربه هایحرف
 با توانستمی که همین. دارد نگاه خود نزد ابد تا را یسنا بخواهد و کند خوشبختی احساس تبعیدی سالسی
 یسنا. بیاورد خود برای خواستمی مزخرفی منطق و دلیل هر حاال بود؛ کافی کند زدهشگفت را دخترک هایشکار

 :گفت و شکست را طوالنی سکوت
  خاموشه؟ خیابون هایچراغ چرا جا،این تاریکه قدرچه -

 ایجادکردن جز ایچاره و کشیدمی خجالت بزند آواز زیر او مقابل بخواهد اینکه از حقیقتا گرفت؛ اشخنده! هاچراغ
 :گفت مشکوک. نداشت مطلق ریکیتا
 . سوختن البد... دونمنمی -

 سوخته هم با هاالمپ تمام طورچه بود؛ عجیب. آمد جلو دیگری قدم و انداخت نگاهی پایش زیر به دقت با دخترک
 :گفت درماندگی با و داد تکان سری باشند؟

 .بینمنمی -
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 :زد صدا ترسیده یسنا. کرد خاموش را موبایلش نور و زد لبخند
 رهان؟. نمیاد خوشم تاریکی از زیاد من رفتی؟ کجا رهان -

 را سرش. گذاشت زد،می قراربی گنجشکی همچون که دخترک قلب روی را اشمردانه دستان گرفت؛ قرار پشتش
 :زد لب و برد فرو گوشش در
 !تو... و من... توییم و من فقط جااین. نترس -

 زود خیلی که دانستمی. دانستمی ابتدا همان از. شد مچاله خود در کمی ترسیده رفت، باال دخترک قلب ضربان
 شودمی پسری محبت درگیر محبتش، محتاج و پناهبی قلب زود یا دیر که دانستمی شود؛می سوءتفاهم دچار قلبش

 .ندارد عشق به اعتقادی که
 برای گاهیتکیه توانستمی گرم آ*غـ.*وش این. کردمی احساس بدنش هایسلول تکتک در را نیاز حس

 هاماه. فرستاد هایشریه به را او تن عطر و کشید عمیقی نفس و بست پُردرد را چشمانش نه؟ باشد، او مثل پناهیبی
 هایشبدی و دنیا از و شود حل آن در که ی*وشآ*غـ. خواست؛می دادنتکیه برای گرم یآ*غـ.*وش دلش که بود
 . کند فرار

 :کرد نجوا گوشش در دوباره لبخند با رهان
 من بره یادت نذار کنممی خواهش دارم؛ نگه رو خودم تونمنمی این از بیشتر دیگه نکن، من با رو کار این... یسنا -

 .بفهمم رو حست تونممی
 اشبرجسته هایگونه بود؟ شده حیابی گونهاین افکارش کی از. زد پس را او و کرد باز شتاب با را چشمانش دخترک
  «خواستی؟می رو همین! رفت آبروت» :گفت تمسخر با مغزش یتوبیخگرانه صدای. شد گلگون

 :گفت و خندید بلندبلند. شکست را بینشان سکوت رهان بلند بسیار یخنده
 ! خجالتی کوچولوی خانوم -

*** 
 اولین امسال. بود جدالشان از پر تابستان از ترگرم دو آن برای سرمایش برخالف که زمستانی شد؛ تمام هم زمستان
 نشستندمی بود، شده چیده دو هر یسلیقه به که رنگارنگی یسفره دور هم کنار در را تحویل سال که بود نوروزی

 صدای که ایگمشده داشت؛ خود درون را ایگمشده انگار که نوروزی. دادندمی رادیو از شدهخارج نوای به گوش و
 که سالی بود؛ باباخان بدون سال امسال آری،. بود دخترکش گوش در هنوز تحویل سال قبل خواندنشقرآن بلندبلند

. کردندمی خودنمایی اشچهره در که بود چشمانش درون اشک هایحلقه یسنا، لبان روی پررنگ لبخند جای به
 همیشه که اشگندمی صورت. بیاورد یاد به باباخان از ایچهره کرد سعی و بست را چشمانش. بود دلتنگش قدرچه

 صدای با. شود هایشاشک ریزش از مانع تا گرفت دندان به را لبش. بست نقش چشمانش مقابل بود، لب به لبخند
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 که عیدی. آمیخت هم در «مبارک ۱۳۹۶ سال آغاز» یجمله با هقشهق و ترکید بغضش آمد، رادیو از که توپی
 روزمرگی میان در که است تنهایی حجم کشیدنرخ به برای تلنگری نیست؛ عید که بگذرد انسان عزیزان بدون

 .شده گم زندگی
 !؟...او چرا پس نبودند، شاد نو سال موقع هاانسان مگر. شد نزدیک او به تعجب با رهان

 . خوبیه چیز نوروز گفتیمی که تو کنی؟می گریه چرا شد؟ چی اِ -
 میان زور به. باریدمی کالفگی و نگرانی اشجدی یچهره از که مردی انداخت؛ روبرویش مرد به کوتاهی نگاه یسنا
 :گفت هایشگریه

 . نیست هیچی -
  شد؟می محسوب غریبه اشخانه دخترک برای کی از شد؛ هم در رهان هایاخم

 .بگی دروغ بهم نمیاد خوشم -
 و پشتیبان چنین وقتی تا نه؟ شد،نمی تنها گاههیچ او وجود با شد؛ چشمانش سیاهی در غرق دخترک یشمی چشمان

 .بود عشقش بود؛ محبتش بود؛ او! نبود تنها نه رود، پایش درون خاری گذاشتنمی که داشت حامی
 اولین و شود آویزانش هابچه همچون که ندارد باباییخان امسال اینکه با حتی نه؟ کند زندگی توانستمی هنوز

 تحویل او کنار در را نویش سال همیشه که پیشهعاشق مثال پیمان نبودن وجود با حتی. بگیرد او از را اشعیدی
 با و زد پس را هایشاشک ظریفش دستان با. هاانسان یهمه از متفاوت رهانی بود؛ کنارش رهان امسال. گرفتمی

 :گفت لرزانی صدای
 . مبارک عیدت -

 :گفت مهربانی لحن با رهان
 .مبارک هم تو مال -

 شود خیالشبی تا رفت کلنجار خود با چه هر. بود مانده نزدن و درزدن میان و ایستاده درشان پشت سردرگم و گیج
 از دور را نوروز نتوانست که طورهمان نتوانست؛ برود، شیراز به نبود او مال دیگر که دخترکی به عیدی دادن بدون و
 این وجود با حتی بود، داده ترجیح بودن ریحانه کنار به را بودن او کنار و بگیرد جشن شیراز در تنهایی به و او

 .مزاحم درهای
 او پای سرتا به ایخریدارانه نگاه. کرد باز را در رهان تا کشید طول ایثانیه چند. فشرد را زنگ و زد دریا به را دلش

 . بود اخمو و پوشمشکی معمول طبق انداخت؛
 امرتون؟ -
 .سالم -
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 فرمایش؟. علیک فرضا -
 هست؟ یسنا -
 داره؟ ربطی شما به ثانیا خانوم، یسنا اوال -
 . بدم بهش خواممی چیزی یه -

 پیمان. بیاورد چیزی یسنایش برای او که دیدنمی دلیلی شد؛ خیره او به اعتنابی و نداد جوابی پوشسیاه مرد
 :داد ادامه و آورد بیرون را پولش تمام و کرد شلوارش جیب در را دستش شدههول

 . شیراز برم بهش دادنعیدی بدون نیومد دلم -
 دخترک راحتی به که رحمبی و سنگی دل یک داشت؛ بله داشت؟ هم دل او مگر شد؛ باز پوزخند به رهان لبان
 . بود سپرده او همچون گرگی دست به را پناهیبی
 !گذشت خوش. نیست تو هایصدقه محتاج یسنا نکرده، الزم -
. شد خیره شده بسته در به باز دهانی با رهان تند رفتار از واج و هاج پیمان. بست پیمان صورت روی ضرب با را در

 بود؟ این آمده هاآن همچون وفاییبی به عیدی دادن برای مخلصانه که کسی حق بود؟ رفتاری نوع چه دیگر این
 :بود مهربان و نرم همیشه مثل خورد؛ گوشش به خانه درون از را یسنا صدای

 بود؟ کی -
 . مزاحم هیشکی، -

 بود رهانی مزاحم. شد مشت خشم شدت از دستانش. دیگر بود مزاحم پس بود؛ زده هم بر را خلوتشان او؟ مزاحم؟
 دلش شکستن گناهش ترینبزرگ که اویی نه برده، تاراج به را شانخوشبختی و پریده زندگیشان وسط پا جفت که
 .بود

 ... مزاحم از منظورش نکند بودند؟ کرده پیدا مزاحم حال به تا کی از. شد خیره در به شک با یسنا
 بود؟ پیمان -

 :گفت بلند صدای با داد،می پاسخ تبریک گوناگون هایپیامک به که طورهمان رهان
 . کنی صداش آقا بدون که نیست صمیمی قدراون پیمان؟ -

 :پرسید سماجت با یسنا
 خواست؟می چی -
  کی؟ -
 .معادی آقای یعنی نه... پیمان -
  بود؟ پیمان گفته کی -
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  بود؟ کی پس -
 . نداشت کار ما با -
 ... مگه -

 :گفت فریاد با و پرید حرفش میان
 . نداشت کار ما با... که گفتم -

 او با حیوان همچون بود قرار کی تا کشید؟می فریاد باید حتما. نزد حرفی و برچید لب بلندش داد از دلخور دخترک
 خود به پیمان یتوجه یمتوجه او اینکه از اشماورائی مثال مرد نداشت خبر او شود؛ دلخور داشت حق کند؟ رفتار
 خواهر از ترحسود بود؛ شده حسود رهان. کند پنهان را او یتوجه شده که قیمتی هر به است حاضر و ترسدمی شود

 دنبال به را یسنا یتوجه پیمان یتوجه نکند ترسیدمی و بود حسود. کندمی حسادت کوچکترش خواهر به که بزرگی
 .باشد داشته

 . بریم شو بلند -
 :گفت دوباره رهان. کرد کوچکشان سینهفت کردنجمع به شروع تفاوتبی و انداخت او به نگاهینیم یسنا

 پس؟ هستی اینوه چه تو بابات؟خان پیش بری نداری دوست -
 :شد نورباران دخترک یشمی چشمان

  بابام؟خان پیش ببری رو من خوایمی میگی؟ راست -
 :گفت و آمد ذوق سر هم رهان او، زیاد شوق از
 . کاره ثانیه دو بابا، آره -

 مگر! بود خوشبخت او که راستی به. فهمیدمی را حسش او که بود خوب چه. آمد کش لبخند به دخترک هایلب
 خواهد؟می چه بفهمد لحظه هر و ثانیه هر که است مردی داشتن جز چیزی خوشبختی

 . بشوند ترراحت را اشدایی صدای تا کرد جاجابه اششانه روی را گوشی دست به چمدان پیمان
 .باشی داشته خوشی روزای نامزدت کنار در شاءهللان جان، پیمان مبارک هم تو نوی سال -

 سوزاندن برای وسیله یک تنها شد،نمی حساب نامزد او برای ریحانه! واقعا بود دار خنده خوش؛ روزهای و نامزدش
 ترینخوشبخت نبودش در او بفهمد. دارد جریان اشزندگی هم او بدون بفهمد تا بود یسنا یتوجه جلب عبارتی به یا

 ! بود خوشبخت واقعا هم قدرچه. است جهان خوشبخت
 . ممنون -
 . خداحافظ من طرف از مرضیه، به بدم گوشی گوشی -
 . شد یکی مرضیه احوالپرسی و سالم با لبانش روی پوزخند. انداخت روبرو در به کوتاهی نگاه و کرد قفل را خانه در
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 .شادوماد سالم -
 .مبارک عیدتون خوبید؟ دایی زن سالم -
 .آقا مبارک هم عیدتو -
 . باشین داشته خوبی سال امیدوارم -
 . پیداست بهارش از نکوست که سالی گفتن قدیم از! دارم کنم فکر شاءاهلل،ان -

 :پرسید و زد هایشکفش روی شلخته حالت به چندباری و زد پله روی مشکی واکس به چنگی
  افتاده؟ اتفاقی -

 :گفت شوق با مرضیه
 .آره -

 :پرسید پرتردید
  شده؟ چی -

 . کرد حک لبانش روی جانیبی لبخند مرضیه خندیدن بلندبلند صدای
  بهتر؟ این از اتفاق دیدم؛ ماه چند از بعد رو دخترم -

 :پرسید مبهم و گیج
 !دایی؟ زن دخترتون -
 . دیگه یسنا -
  بود؟ جااون االن یسنا نمیشم، متوجه -
 برای قدرچه براش، بمیرم. دونمنمی دیگه رو االن بود، جااون بودیم پرویزخان مزار سر که پیش ربع یک تا آره -

 . نشد که نشد کنه، آرومش کرد کاری هر شبیچاره شوهر. کردمی تابیبی پرویزخان
  بود؟ یسنا مطمئنی دایی زن -
 . دیگه شناسمشمی دیگه سال همه این از بعد. بود یسنا دیگه، آره! پیمان واه -

 :گفت هول
 . فعال. کنم قطع من نداری کاری اگه دایی، زن باشه باشه -

 باشد؛ شیراز یسنا نداشت امکان. کرد قطع را تماس دهد، «شد؟ چه» پرسیدن برای ایاجازه مرضیه به اینکه بدون
 را زنگ و رفت شانخانه در سمت به. بود نیامده بیرون هم کسی بود، شنیده را صدایش پیش ساعت دو همین
 نکرد، باز را در کسی تنها نه گذشت؛ ربع یک حدود. بود خانه در یسنا اکنون بود، کرده اشتباه مرضیه حتما. فشرد
 یسنا بود ممکن. کشید اشخرمایی موهای به دستی کالفه و گیج. آمدنمی خانه داخل از هم صدایی هیچ بلکه
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 در بود، دویده رهان دنبال به که هم روز آن کرد؛می را فکرش که حال. بود نیامده بیرون که او آخر باشد؟ شیراز
 کجا؟ ولی نه؟ لنگید،می کار جای یک! بود شده ناپدید دقیقه چند عرض
*** 
 پرسوز و داشت دست در قرآنی او به توجهبی یسنا بزند؛ صدایش تا کرد متمایل دخترک سمت به را خود کمی

 . کردمی قرائتش
 بریم؟ جان یسنا -

 را او که بود کرده خوب قدرچه. شد خیره روبرویش نگران و سیماخوش مرد به و کشید باال را نگاهش دخترک
 . کردمی سبکی احساس که راستی به آورده؛ جااین

  شدی؟ خسته -
 :گفت شوخی با و کرد کوتاهی اخم رهان

 ! رهانما من -
 در باید هامدت تا عزیزش یخانواده با دیدار از بعد کردمی خیال. کشد ایآسوده نفس تا بود کافی مالیم لبخند یک

 .بود دیگری طور انگار اما بسوزد؛ زیبا لبخند این آرزوی
 :گفت جدیت با
 .برگردیم باید پس ای،گرسنه تو ولی نیستم؛ خسته من -
 .داشت خوبی احساس عجیب امروز دخترک بود؛ پاسخش سرخوشی از لبخندش هم باز
 .بریم باشه -

 را هاآن شاید که کنجکاوی افراد گزند از تا برد خلوتی مکان به خود با را او و انداخت اطراف به دقیقی نگاه رهان
 که طوری کشید؛ طول ثانیه چند از کمتر شاید خانه به رسیدنشان. بمانند امان در دیدند،می ناپدیدشدن هنگام

. بود شده تبدیل خانه فضای به آرامگاه فضای و بود ایستاده جا همان انگار نکرد؛ حس را تکانی اصال دخترک
 برای دعوایی نه بود، ترافیکی نه وقت آن داشتند؟ قابلیتی چنین هاانسان یهمه اگر شدمی چه بود؛ انگیزحیرت
 .داشتننگاه خود منتظر را دیگران و بدقولی حتی نه و پارک جای

 :آورد بیرون فکر از را او رهان صدای
  کنیم؟ چیکار حاال خب -
 .دونمنمی -
  بدم؟ عیدی بهت خوایمی -
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 لبخند با سینه به دست رهان. پیچید خانه فضای در ایگلوله ناگهانی شلیک همچون دخترک بلند یخنده صدای
 حس چه بود، وجودش از ایتکه حاال شک بدون که دختری شادبودن کرد؛می نظاره را او دل ته از یخنده زیبایی
 . اوست از جزئی دخترک گویی که داشت وابستگی احساس او به قدرآن. داشت خوشی

 . رسهنمی بهش هرکسی که چیزی یه خاصه، چیز یه من عیدی -
 :پرسید و کرد نگاه را او مشکی پای تا سر تعجب با و بود شده قطع دخترک یخنده

 بهات؟گران عیدی این چیه مگه -
 :گفت سینه به دست همچنان و زد پلکی نفس به اعتماد از پر رهان

 .دارن رو داشتنش آرزوی همه که چیزی یه -
 لبخند بود؟ خاص و داشتند را داشتنش آرزوی همه که بود چیزی چه. داد قلقلکش بیشتر دخترک کنجکاوی حس

 :بگوید شوخی با شد باعث رهان نفس به اعتماد از پر
 .ندارم رو خاصی چیز داشتن آرزوی که من -

 . خندید ریزریز و شد خیره شدهحرصی رهان به مشتاق چشمان با و گفت را این
 :گفت بارهیک به و زد پوزخندی رهان

 باشم؟ من چیز اون اگه حتی -
 در گرفتهضربان قلبش. داد تعجب و شوک به را جایش و شد خاموش بارهیک به دخترک چشمان اشتیاق برق

 پایین و باال سرش در مدام مختلف کلمات بگوید؛ چه دانستنمی که بود شده شوکه قدرآن. کوفتمی اشسینه
 بزن حرف» :کشیدمی فریاد سرش در کدام صدایی. چرخیدندنمی اششدهلمس و حرکتبی زبان در و آمدندمی

 دل خوایمی چرا نزن، بیخود حرف بگو! نیست گویدمی که سادگی همین به حرف این که بگو بهش لعنتی،
 « !باشم؟ عاشقت توانممی کنم خیال... کنم خیال که کنیمی کاری چرا بگیری؟ بازی به مرا نوایبی

 که فرستادمی مرخصی به را عقلش هم امروز اگر. زد دخترک تعجب از شدهدرشت چشمان به پررنگی لبخند رهان
 شد،می دخترک مرد خواستمی دلش که طورهمان روز یک فقط روز، یک اگر آمد؟می آمد،نمی پیش مشکلی
 داشت؟ اشکالی

 .من یسنای بشی هم تو... تو رهان بشم خواممی میدم؛ عیدی بهت رو خودم امروز -
 زندگی وقتی. بچشد داشت دخترک کنار در که را خوشی حس پوست و گوشت با ساعت ۲۴ تا خواستمی آری؛

 کند؛ زندگی خواستمی دلش کرد؟می زندگی ساعت چهار و بیست اگر شدمی چه بود، او با همراه زندگی حقیقی،
 .کردمی عاشقی داشت بیشتر که حالی در
 خونه؟ دخترک قبوله -
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 این در هم او از ترلوحساده مگر اصال. دیگر بود ساده. گذاشتمی خانه لوحساده را نامش بود بهتر! خانه دخترک
 فراغتش اوقات پرکردن برای تنها و ندارد عشق به اعتقادی مقابلش پسر دانستمی که دختری داشت؟ وجود جهان
. است حقیقی شدن رهان یسنای کند باور خواستمی و زدمی گول را خود اما کرده؛ شروع را احساساتش با بازی

 اشساده دل انتظار در مطمئنا که شدیدی تاوان خیالبی دخترک که انگیزوسوسه قدرآن بود؛ انگیزیوسوسه حماقت
 :بگوید و شود بود
 ! قبوله -
 . خانوم بریم بزن پس -

 هایشکوفه از پر باغی بود؛ آورده زیبا باغ یک به خود همراه به را او رهان. نشد متوجه چیزهیچ دیگر دخترک
 همه آن از متحیر یسنا. بود پر زیبا هایشکوفه این از هم زمین سطح تنومندش درختان بر عالوه که رنگصورتی
 . بلعیدمی اششدهدرشت چشمان با را روبرویش زیبای یصحنه زدنپلک بدون و بود مانده وا دهانش ناب زیبایی

 !قشنگه قدرچه جااین -
 :گفت و کرد فیکس دخترک صورت روی را پرمحبتش نگاه رهان

 ! تو لبخندهای قشنگی به نه ولی آره؛ -
 منطقش و عقل از خبری که اکنون. گیرد قرار روبرویش و برود جلو قدمی شد باعث دخترک متحیر و شرمگین نگاه
 .کردمی اعتراف باید نبود،

 اعتراف خوادمی مغرور مرد یه چون باش؛ داشته یاد به رو شش نود فروردین یکم یدقیقه پانزده و سه ساعت -
 . کنهمی زندگی داره گاهتبی و گاه لبخندای امید به هاستماه که کنه

 بگوید؟ توانستمی چه اصال نگفت؛ چیزی و انداخت پایین را سرش شرمگین دخترک
 . کنی گریه وقتهیچ وقت،هیچ نداری حق دیگه یسنا، -

 :زد لب رام و زد ملیحی لبخند دخترک
 کنم؟ چیکار امتیکه هزار دل با نکنم گریه اگه. سشکسته دل زدنپینه و وصله برای راه تنها گریه -

 بود، نشسته نیمکت این روی که باریآخرین. نشست باغ در موجود سفیدرنگ نیمکت تنها روی و نزد حرفی رهان
 بود شده این بر قرار و بود برگزیده او همسری به را مهلقا شورا اول بار برای که زمانی همان ؛بود، پیش سالپنجاه

 کمکم هم شورا اصرار. بود نرسیده بعد ماه یک آن هنوز اما گذشت؛ سالپنجاه. کنند ازدواج هم با دیگر ماه تا
 رهان او نبود، که الکی. شودنمی اجباری ازدواج چنین به راضی ابدا او بودند فهمیده هم هاآن انگار. شد کمرنگ

 به دیگر بار کردنمی خیال. بود شده معروف دنیا سراسر در بودنشکالمیک و غرور به که ایزبده همان ؛!بود زبده
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 صندلی روی قیدبی. معمولی دخترکی با همراه و هماهنگی بدون هم آن بیاید؛ جزیره هایزوج مخصوص باغ این
 :گفت و داد لم
 . کنه ناراحت چیزی نمیدم اجازه دیگه -

 :گفت و کرد نگاهش خانومانه یسنا
 تونی؟می -
 ...من کاری، کجای بَه -

 :گفت تمسخر با و کرد قطع را حرفش دخترک
 !زبده رهان رهانم، من -

 :پرسید او به رو ریزشده چشمان با و کشید هم در شوخی به را هایشاخم رهان
 کنی؟می مسخره -

 :گفت و خندید ریزریز یسنا
  کنه؟ مسخره رو شما داره جرأت کی! واال نه -
 ! کنیمی ممسخره داری جدی جدی تو نه -

 :گفت و خاراند را سرش قدری یسنا
 . نیست خوب اصال جابی نفس به اعتماد. کنممی تموعظه دارم بیشتر نه، که مسخره -
 جا؟بی -
 تو بعد بود، بیشتر تو از قدرتاش هم دیدیم سینما تو هم با که فیلمِ اون توی فضاییِ آدم اون حتی! جا به پس نه -

 ...قدراین
  بیشتره؟ من از قدرتش پیزوری فضایی آدم اون ببینم، وایسا -
 .آره -
 چی؟ دیگه! زرشک -
 . نزن زور حرف دیگه، بود بیشتر قدرتاش منصفانه -
 . خورنمی رو حسرتش هازبده یهمه که دارم قدرتی من بدون، دونینمی خانوم یسنا منصفانه؟ -
 قدرت؟ کدوم -
 . نکردم استفاده ازش حاال تا ندیدیش، -
  ؟نه میگی الکی داری نکردی؟ استفاده ازش چرا خوبه قدراین اگه -
 .میشه تموم گرون برام چون نکردم؛ استفاده! خیرنه -
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 چی؟ یعنی -
 :گفت خوشی با و شد ولو نیمکت روی بدهد، او به جوابی اینکه بدون رهان

  بشه؟ بیخودی هایحرف این صرف که نیست امروزمون حیفِ -
  بشه؟ چی صرف خب -

 :گفت شرارتی از پر و خاص لحن با رهان
 .کارا خیلی صرف -

 شرارت از پر لحن آن با «هاکار خیلی» یواژه. دزدید او از را نگاهش و کرد او شیطان چشمان به اخمی دخترک
 :کرد نجوا او گوش در درست و شکست را سکوت دیگر بار رهان. نداشت برایش خوشایندی معنی

 .تو جز به دارم رو هرکسی جانب از توجهیبی طاقت من! نگیر ازم رو قشنگت نگاه من، کوچولوی خانوم -
 زلزله هیچ که کرد پا بر غوغایی بود، جوانی احساس و شور اوج در که دخترکی دل در امروز عقلبی مرد هایحرف

 با که ستزندانی گویی که کوفتمی اشسینه در چنانآن دخترک پناهبی قلب. کند برپا توانستنمی طوفانی یا
 او بر مدام تالطمش از پر دل برخالف اما عقلش. گرددمی نجات برای راهی دنبال به آزادی از ضعیفی نور دیدن
 تاثیر تحت را تو نباید... نباید اساس و پایهبی هایحرف این است، حماقت احساس و شور این نه، که زدمی نهیب
 .باشد عاشقی حماقت از حماقتی اگر مخصوصا است؛ دیگری چیز هر از ترشیرین حماقت گاهی اما دهد؛ قرار

 :گفت رهان هایچشم سیاهی به خیره و زد خوشش احساس بر رضایت لبخندی دخترک
 . دونیمی خوب رو این خودتم باشم، تفاوتبی تو به نسبت تونمنمی که وقتهخیلی -

 که بود دخترک محبت و اعتماد حس همین نداند؟ او و یاشد داشته حسی دخترک شدمی مگر اصال! دانستمی
 و ترتشنه کردمی اشمزهمزه بیشتر چه هر بود؛ شور آب از لیوانی همچون برایش دخترک. بود کرده جذبش بیشتر

 .شدمی ترپرعطش
 تجربه را سری سنگینی حال به تا که ایشانه روی دستش دادنتکان با را اشقلبی یخواسته و زد دریا به را دلش
 با که هاییشانه. رساندمی محبوبشان به را هایششانه باید بود، او خانوم دخترک که امروز. کرد بیان بود نکرده
 قلب آن ها،شانه این. بود شده اشخانه یشمیچشم دخترک آن از بود وقتی چند اما بود؛ او بدن از جزئی اینکه

 برای پُرآرامشی مأمن امروز بلکه نبود؛ او آن از دیگر حاال تنها همیشه و بزرگ دستان آن و سینه درون قراربی
 .بود شهر این تنهای همیشه دخترک

 قدرآن مهربانیست، از پر آ*غـ.*وش یک در که انگیزیـوس هــ آرامش گاهی کرد؛ او به ایشرمنده نگاه یسنا
 پا زیر اند،شده کشیده دندان و چنگ با عمر تمام که را هاییارزش و دهدمی شکست را عقل که است زیاد
 به یابیدست برای که کندمی مجاب را انسان درونی شیطان شیرین ظاهر به هایحرف که است وقتآن. گذاردمی
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 اشدرونی فرمان انجام دنبال به جان و دل با و کند فرض کر و کور را خدایش ایدقیقه چند ـناه، گـ لـ.*ذ تـ.*
 مهربانش خدای و است آرامش از پر آ*غـ.*وش این محتاج قدرچه پناهشبی دل داندمی خدا که فرض این با رود؛
 سادگی به و شودمی فراموش را گناهکاربودن علت ایدقیقه چند هایکتاب حساب این در که افسوس اما بخشد؛می

 .شناسدمی بهتر را او خدایش مطمئنا که دهدمی فردی دست به را احساساتش وجود داستان دختر
 به تنها که مردی پرقدرت و پهن هایشانه روی را سرش و شد دلش یخواسته تسلیم دخترک اما غلط هرچند
 . نهاد بود قرارشبی دل کردنآرام دنبال
. درآورد حرکت به نوازشگونه دخترک طالیی موی خرمن روی را دستش و زد لبخند آرامشش از پر حس بر رهان
 طالی رنگ به موهای تارتار در که را نابی حس رهان که بود روزی امروز کردند؛می ثبت تاریخ در باید را امروز

 ابریشمی موهای این مقابل در بودنشدفاعبی به عاجزانه او که بود روزی. بود کرده کشف بود، نهفته دخترک
 خواستمی دلش بود، چشیده را خوشبختی لذیذ طمع چنین این که حال! بود بهترین که بود روزی. کردمی اعتراف

 نابودی؟ و نیستی یواژه از تروحشتناک کابوسی چه و. باشد جهان خوشبخت ترینخوشبخت دخترک کنار در ابد، تا
 زیر تلخی زیتون همچون آرامآرام حقایق آرامش اوج در که جاآن کجاست؟ زندگی یلحظه ترینسخت دانیدمی

 تکتک ناگاه به اما کجا؛ از دانستنمی رهان. کنندمی یادآوری را ناب آرامش این بودنفانی و آیندمی زبان
 که نابودی همان ؛دادمی نابودی بوی که آخر روز هایحرف همان شد؛ پایین و باال سرش در مهلقا هایحرف
 .بود معمولینیمه یک توسط
 هافکر این. بود شده کابوسش تنها حال که ایبچه بیابد؛ را حسام یبچه بود نتوانسته هم هنوز. افتاد شور به دلش
 :بپرسد اندوهگین و تلخ شد باعث

  کنی؟می چیکار تو نباشم من روزی یه اگه یسنا، -
 :گفت فکر بدون و کرد جاجابه را خود کمی یسنا

 . باشه محال اومدنت اگه حتی میای؛ پس ذاری،نمی تنهام وقتهیچ دادی قول بهم تو. بیای تا کنم صبرمی -
 نه؟ گذاشتنمی تنهایش نه؟ بود قول قولش و بود زبده رهان او نه؟ بود، داده قول

 سهمی آن در شاید که ایآینده در آمد،می تنش یپاره جنس از دخترکی به عجیب که رقیبی حضورنداشتن از دلش
 یا حسادت شبیه حسی. نزد حرفی و گرفت جگر به دندان ترس از گرفتهضربان قلب با چنانهم. نشد قرص نداشت

 یسنای. کرد ترشمصمم شدهکابوس معمولینیمه آن نابودکردن و کشتن برای وجودش در غیرت هم شاید
 :پرسید هوابی کنارش پسرک یشدهسابیده هم روی هایدندان به توجه بدون پرتحواس

  رنگش؟ از نشدی خسته پوشی؟می سیاه شهمه چرا تو میگم رهان -
 :گفت او موهای طالیی به خیره و گرفت مقابلش درخت از را اشعصبی نگاه رهان
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 ترجیح نشه تموم زود به زود انرژیم اینکه برای دارم؛ نگه بدنم توی بیشتری مدت رو نور میشه باعث مشکی -
 . باشم پوشسیاه میدم
 :گفت ذوق با کودکی همچون یسنا

 .کنیدمی فتوسنتز هاهگیا مثل هازبده شما! جالب قدرچه -
 :گفت شوخی به و کرد اخمی رهان

 گیاه؟ و گل و چمن شدیم ما حاال! دیگه نکنه درد دستتون -
 به عجیبی شباهت تکبر و غرور همه آن با او نبود؛ ربطبی هم. زیاد افتاد خنده به رهان بودندرخت تصور از یسنا

 .داشت کردمی تماشا باال از را دنیا که بلندی و تنومند درخت
 لبخند با دو هر که صمیمی عکسی یافت؛ پایان یادگاری عکس یک با هم آنان کردندیوانگی ساعت چهار و بیست

 ماه فروردین یکم. خوردندمی افسوس خوشیشان از پر روز یافتنپایان از و بودند خیره رهان موبایل جلوی دوربین به
 را حسرتش یا افسوس آینده در شاید که روزی بود؛ روزگارشان تقویم در خاص روز یک مطمئنا شش، و نود سال
 خسته گاههیچ و دیدمی وقفهبی که موجودی! بود عجیبی موجودی زمان داست؟ خبر آینده از کسی چه. خوردندمی

 خاطرای اگر راستی به بود شیرین گاهی و تلخ گاهی خاطرات همین مدیون را خود ماهیت که جانداری. شودنمی
 .سررسیدی و تقویم هیچ بدون داشتیم بیهوده و طوالنی روز یک فقط یا شدیم؟می زمان گذر یمتوجه نداشتیم

 و درس در سرش قدرآن. واقعی کنکوری یک مثل درست شد؛ ترجدی خواندندرس برای رهان بعد به روز آن از
 ترنزدیک کنکور روز به چه هر. رفتمی بیرون زود خیلی صبح هم آن بار یک شاید روزشبانه در که بود هایشکتاب

 واقعا اشقیافه. نشد او با کارکردن درس به راضی مهدیار مادر اصرارهای تمام با که طوری شد؛می ترمصمم شد،می
 دور از که آمدمی نظر به پر و بلند قدرآن حاال خشنش و بلند تقریبا موهای! هاجنگلی مثل درست بود؛ شده دیدنی
 شده حالتیبی و بلند هایریش به تبدیل حاال هم محوش تقریبا ریشته و بود بیابان در خودرو یبوته یک شبیه
 خرابی مسواک یاد را آدم دور از و بودند درآمده خود برای جهت یک در کدام هر تارش به تار که طوری بود؛
 شانسش تنها. بود شده ترتیره چرک شدت از ایدرجه چند هم صورتش پوست. شده استفاده هاسال که انداختندمی
 ! بود داده جان گندش بوی از یسنا اکنون تا وگرنه گرفت،نمی عرق بوی گاههیچ که بود این

 تنها اکنون داشت؟ فرقی چه اشقیافه و تیپ بود؛ کرده فراموش را چیزشهمه کنکور در شدنموفق برای واقعا انگار
 کسی کم میدان هایحریف. کردمی مبارزه قوا تمام با هدف آن به رسیدن برای باید و بود هدف یک دنبال به

 . نبودند
 قدری رایگانشان سرویس سوپرمارکت به گفتمی رهان به باید! خوردنی ایتکه از دریغ کرد؛ باز را یخچال در یسنا

 دیده را او که باریآخرین رهان؛. شدمی تلف گرسنگی از علف و آببی بیابان این در وگرنه دهد، سفارش خوراکی
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 یذخیره برای اینکه از قبل او دیدزدن هنگام را مچش زود صبح اتفاقی صورت به هم آن بود؛ پیش روز دو بود،
 از پر روزهای آن برای دلش حقیقتا. بود شده خیره او به گیج چشمان با ایثانیه چند و بود گرفته برود بیرون انرژی
 ربع، یک اگر شدمی چه. انداخت اتاقش یبسته در به حسرتی از پر نگاه. بود شده تنگ شدت به شوخیشان و خنده
. بود شده طاق طاقتش صحبتیهم کمبود از دیگر کرد؟می صحبت او با کمی و گرفتمی را وقتش ربع یک فقط
 بهتر این از چیزی چه. نشست لبانش روی شیطنتی از پر لبخند زد؟می زد،نمی لطمه جایی به که استراحت ربع یک
  کند؟ نگاهش سیر دل یک خانه در غذا نداشتن گفتن یبهانه به که
 کوتاه یجمله برای منتظرماندن بدون. زد در به آرامی یضربه در بازکردن از قبل. رفت رهان اتاق در سمت به

 از بود شده پر دیوار و در تمام. بیفتد پس بود مانده کم اتاق فضای دیدن با. شد داخل و کرد باز را در بفرمائید،
 تست هایکتاب از پر هم اتاق کف. بودند شده نوشته مداد با کاغذ بدون که درسی هایکتاب مهم هایجمله

 همچون او نبود؛ هم بعید البته. اندشده خوانده دوری چند که بود مشخص کامال شکلشان و سر از که بود مختلف
 قاتینگای و پاتینگا شبیه بیشتر حاال که رهانی به دخترک چشم. بود هاکتاب این زدنشخم حال در روزشبانه تراکتور
 غریب و عجیب موجود این. شد خیره او به شدهدرشت چشمان با تا کشید طول ایثانیه چند. افتاد بود، شده فیتیله
 .نداشت امکان بود؟ او خوشتیپ و تمیز همیشه رهان! بود؟ که دیگر

 شکلیه؟ و سر چه این -
 بسیار لحن با و خندید شادی با کرده، پیدا را انسانی ناشناخته ایجزیره در که افرادی همچون خوشحالی با رهان

 :گفت مشتاقی
 شما؟ احوال... بانو یسنا! به به -
 ! خودتی؟ رهان -

 چشمانی با و خندید دیوانگان همچون رهان. کرد جمع خود در کمی و ترساند کمی را دخترک او یمستانه یخنده
 :گفت و شد خیره ترسیده دخترک به زد،می موج آن در اشک برق خنده شدت از که
 راه بگو، رو راستش کردی؟ نوابی من از یادی طورچه نه؟ یا خودتی چی، تو! خودم خودِ خودِ خانوم، یسنا خودمم -

  نه؟ کردی؟ گم رو اتاقت
  شدی؟ آمازونیا شکل چرا پس خودتی اگه... آخه... یعنی... نه -

 :گفت و کشید زبرش موهای به دستی رهان
 ! بارهمی امکله و سر از جذابیت کنممی کاری هر کنم، چیکار دیگه نه؟ شدم خوشگل -

 :گفت حرص با و کرد درشت را چشمانش یسنا
 . بارهمی اتسروکله از داره چرک و شپش که بیشتر! جذابیت؟ -
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 :گفت و انداخت باال ایشانه رهان
 امیدوار دادنادامه به رو آدم که قشنگت حرفای همون از بزن؛ حرف برام کمیه کنارم بشین بیا! حاال خیالبی -

 . کنهمی
 :گفت جدی و کرد اخمی کند،می نهی و امر مدام که پیری مادر همچون یسنا

. ندارم حرفی نخستینه هایانسان شکل که کسی با من! سلمونی برو شو بلند پاشو پاشو خیال؟بی رو چی چی -
 ... پاشو پاشو

 رو وقتم ستعاقالنه االن نظرت به. روز بیست فقط کنکور؟ تا مونده دیگه چندروز دونیمی نسازیا؛ اومدی! یسنا اِ -
  بدم؟ هدر سلمونی توی

 . ترسممی ازت من قیافه و شکل این با. نیار در بازیتنبل رهان، پاشو بدم؟ هدر چی یعنی -
 . برم ندارم وقت وجدانا دیگه، نده گیر -
 .آرایشگاه برو پاشو پاشو نداره، راه اصال. نمیشه -

 :گفت کالفگی با و کرد فکر قدری رهان
  بزنی؟ رو موهام خودت طورهچه داری اصرار قدراین که حاال... بابا ای -

 :زد داد تقریبا که شد شوکه چنان یسنا
 .نیستم بلد که من! من؟ -

 :گفت و زد چشمکی رهان
 .گیریمی یاد نداره، عیب -
 ... آخه -
 از من هم زنیم،می حرف هم با کمیه هم بده، مکله به صفایی یه میارم رو قیچی االن. نداره پاخه آخه -

 . برد سر دو یمعادله یه میام؛ در بودنآمازونی
 .باشم گفته من نیستا، من تقصیر شد خراب اگه -
 ! بابا خب خیلی -

 بود؛ همین همیشه. گرفت رفتمی بیرون اتاق از قیچی پیداکردن برای که لجبازی رهان از را نگاهش ناامید یسنا
 زورگویی بود؛ زورگو یک شدنزبده از قبل او مطمئنا. کمتر نه و بیشتر نه داشت، پا یک باید مرغ رهان منطق در

 که جوان ولیعهدی با اشقیافه. آمدمی او به عجیب بودنپادشاه کرد،می را فکرش که حال اصال. فرعون همچون
 . زدنمی مو است، آماده فرمانروایی برای و آموخته را حکومت یاداره برای الزم روش و راه تمام

 .ها امآماده من بیا خانوم یسنا -
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 به شبیه که ایچهره با. هستم جذاب طوریهمین گفتمی بود خوب! بود شده آماده هم سریع چه. کشید پوفی یسنا
 تا بود کرده پهن را سفره زیرش و بود نشسته صندلی روی رهان. رفت بیرون اتاق از بود، غرغرو هایپیرزن

 هم خودش. گرفت را اشخنده لویج سختی به دخترک هم در یچهره دیدن با. نریزد فرش روی هایشمو
 او که بود بچگانه لجبازی یک فقط شاید کند؛ کوتاه را هایشمو یسنا تا دارد اصرار قدرآن چه برای دقیقا دانستنمی

 ... هم شاید و بود کرده مصر چنیناین را
 بدش بود داده تغییر را اشزندگی چنیناین که دختری توسط هایشمو نوازش از کسی چه خب. داد تکان سری

 خودش از داشت کمکم بود؟ شده طلبفرصت و سودجو قدرآن کی از. بست نقش لبانش روی خبیثی لبخند آمد؟می
 .ترسیدمی
 .خدا به نیستم بلد من رهان بابا -
 . قیچی اینم بفرما. نیست مشکلی که گفتم -

 و گرفت درست به را قیچی. بود خودش پای دیگر شدمی چه هر. گرفت او از را قیچی و داد تکان سری کالفه یسنا
 :گفت غرولندکنان و شد خیره رهان موهای جنگل به افسوس با
 . آخه بزنم رو موهات ناشی من داری اصرار قدراین چرا تو فهممنمی من -

 :گفت گرایانهموذی و زد راه آن به را خودش رهان
 .نداره خاصی دلیل -

 ماورائی مرد این موهای به که بود باریاولین. گرفت دست در را خشنش و زبر موهای از ایتکه پراسترس یسنا
» :گفت ذهنش در. نشست دخترک لبان روی لبخندی. بود بانمک و عجیب هایشمو خشن جنس زد؛می دست
 را دخترک حس توانستمی که بود خوب چه. شد باز لبخند به لبانش متقابال هم رهان« !خاص برمودایی آقای

 بود خوب چه اصال. بود او خاص برمودایی آقای که بود خوب چه. شود ناراحت یا شاد او با همزمان و کند احساس
 با رهان. ریخت سفره روی را رهان موهای خرده اولین و کرد بسته و باز را قیچی احتیاط با یسنا. داشت را یسنا که

 :گفت کنایه
  بلدی؟ دیدی -

 :گفت ناله با باشند، کرده تازه را دلش داغ دوباره انگار که یسنا
 .کنینمی که کارایی چه به مجبور رو آدم -

 :گفت و خندید کمی رهان
 نیست؟ دیگه، جالبیه یتجربه -
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 و بود سوار سرش روی رهان هم طوریهمین. کرد خودداری آری گفتن از و انداخت باال ایشانه لجوجانه یسنا
 . بود هیهات دیگر نمیاد، بدش هم زیاد او هایزورگویی از کردمی اعتراف هم خودش اگر داد؛می دستور مدام
 :گفت افسوس با و کشید آهی رهان

 . شدم وسواسی کنممی حس! نی بارم هیچی کنممی احساس بیشتر خونممی درس بیشتر چی هر یسنا، دونیمی -
 :گفت و زد قیچی را او موهای از دیگری یتکه و خندید یسنا

 .میشه عالی ترتبه که مطمئنم نباش؛ نگران همینن، همه -
  نه؟ بپوسم تنها باید ابد تا وگرنه! خداکنه -

 خردشدن صدای. آمدمی خوشش آرایشگری از داشت کمکم. کرد بسته و باز را قیچی باردیگر و خندید آرام یسنا
 .دادمی قلقلکش پر همچون رهان خشک موهای

 .دونمنمی که گفتم و پرسیدی رو سوال این هم دیگه بار یه -
 :گفت دلخور و عصبی رهان

 !خیلی... یسنا بدجنسی خیلی -
 قراره روز یه یعنی پرسیمی رو سوال این وقتی ؟...نباشم روز یه اگه گفتی روز اون راحت که تو یا بدجنسم من -

 نه؟ نباشی،
 قانونی و منطق کدام در آخر. بیاید نظر به منطقی کمی توانستمی شاید که بود جوابی تنها رهان تلخ لبخند

 دید؟ بود نیامده هنوز که را ایآینده شدمی مگر دیده؟ خواب در مهلقا که شودمی همان آینده در که گنجیدمی
 :بگوید تا داد دخترک تلخ فکرهای به را میدان دیگر بار رهان طوالنی مکث

 بدجنسی؟ دیدی... رهان آقا دیدی -
 را حقیقت یسنا به باید شاید. کرد باز را اششدهقفل زبان و سوزاند را اششدهدل تازه دل دخترک لحن تلخی

 را نهایتشبی زندگی ایزبده نیمه و انسان نیمه موجودی نامعلوم دلیل یک طبق که گفتمی باید شاید. گفتمی
 ... باید شاید. گیردمی
 .لجه سر باهام مدام که سرنوشتمه یسنا، نیستم بدجنس من -

 :گفت تمسخر با و زد او جنگل همچون موهای بر دیگری قیچی یسنا
 ! بری کنی ول رو من که کننمی مجبورت میان فلک و ماه آره -
 . آره -
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 اصال. شدنمی توهین شعورش و عقل به گفتمی چیزی حداقل کاش. نشست دخترک لبان روی تلخی پوزخند
 تاریخ عبارتی به یا و شده خسته او همون دخترکی کنار از هم او که گفتمی گفت؛می را حقیقت حداقل کاش

  شده تمام دیگر هم او مصرف
  نه؟ کنی صادر حکم قاضی بدون داری عادت -
 .داری زبون هنوزم که جالبه بری، کنی ولم خوایمی که گفتی االن خودت قاضی؟ بدون -

 :گفت اخم با و داد اشپیشانی به چینی رهان
 هان؟ کنم؟ ولت تونممی مگه اصال! آخه دارهخنده برم؟ کنم ولت خواممی گفتم من -

 :داد جواب حوصلهبی و قهر حالت به یسنا
 . فهمیدم فهمیدممی باید که رو چیزی ندارم، بیخودی زدنچونه یحوصله -

 :گفت دخترک سرباالی جواب از عصبی رهان
  فهمیدی؟ چی وقتاون آهان، -
 . ندارم رو بیخود بحث یحوصله که گفتم -
  کنی؟ فکر طوریاین من به راجع تونیمی طورچه... یسنا نامردی خیلی -
 ... دارم توقع که نامردم نامردم؛. میشم ناراحت نباشم روز یه اگه میگی راحت اینکه از که نامردم... نامردم من آره -

 انگار. باشد داشته دوستش رهان دارد توقع... که دارد توقع او بفهمد رهان نگذاشت و خورد را اشجمله یادامه
 . است محال واقعیت یک توقعی چنین دانستمی هم خودش

 .نداری خبر هیچی از تو -
  باشم؟ داشته غیب علم باید باشم؟ داشته خبر باید کجا از -

 کوتاه سکوت هایشناخن تقتق صدای. داد تکان هم زیر را هایشناخن و کرد قاب کالفکی با را دستانش رهان
 :گفت تردید با. شکست را خانه

 اینه. یسنا نیستم آینده تو من دیده، مهلقا که خوابی طبق. کنمنمی ولت مزنده که زمانی تا من گفتم بهت هابار -
 . تنهایی تو که باشم ایآینده نگران کرده مجبورم که اینه. ترسونده رو من که

 به فکر بود؛ رفته فرو آن در که بود عمیقی فکر نشانگر سکوتش. زد قیچی با را رهان بلند موی آخر یتکه یسنا
 که تنهایی آن به راجع فکر. بود گرفته مهلقا خواب نام که نامردی به راجع فکر رهان، هایحرف نادرستی یا درستی

 .چیزهمه به فکر خالصه. زدمی را حرفش رهان
 فکر ست؟موجه خیلی دلیلت کنیمی فکر االن آره؟ کنی، ولم خوایمی خواب یه خاطربه میگی داری االن یعنی -

 ...خیالت به نه؟ طرفی بچه با کنیمی
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 :گفت و پرید حرفش میان داد با رهان
  نه؟ یا حرفم به گیریمی گوش -

 رهان یشدهزده تاتابه موهای دیدن با. ایستاد او روبروی دست به قیچی نداشت، او موهای با کاری دیگر که یسنا
 بود گفته! لجبازی عاقبت هم این. ببرد سوال زیر را پیشش دقیقه چند ابهت تمام و بزند خنده زیر پقی بود مانده کم
 دست در قیچی باریک با تخیلی هایداستان همچون که نبود قرار بود؟ نگفته داند،نمی آرایشگری از چیزی که

 خدادادی مهارت یصدقهقربان و کند نگاه خود به آینه در تحیر با رهان شود باعث و کند شاهکار گرفتن
 بند زبانش تعجب شدت از و شدمی متحیر کرد،می نگاه آینه درون او اگر هم االن هرچند! رود اشآرایشگری

 . آمدمی
 . شدهمچاله کاغذ همچون درست شد؛ هم در نشود باز خنده به تا آوردمی آن بر که فشاری شدت از صورتش

 وسایل تونهمی مثال زمانه؛ قالب تو مهلقا قدرتای بیشتر. دونیمی رو مهلقا ویژگیای از قدرچه دونمنمی یسنا ببین -
 منظورم واقعا دیده، مهلقا که خوابی میگم وقتی. دیگه کارای و کنه استپ رو زمان ثانیه چند تونهمی. کنه جاجابه رو
 ... داریم آینده در نیاد پیش ایحادثه اگه که سرنوشتیه. نیومده هنوز که واقعیته از ایتیکه نیست؛ رویا یه

 :دهد ادامه شد باعث یسنا گیج و گنگ نگاه
 .یسنا نداشتم جایی بود دیده مهلقا که ایآینده توی من -

 را سوالش شد؟می مگر نبود؟ آینده در هم بود ماورا جنس از که پناهش تنها گرفت؛ خود به ترس رنگ دخترک نگاه
 :پرسید گنگ و آورد زبان بر
  میشه؟ مگه اصال نیستی؟ چی یعنی -

 :گفت سرد و زد تلخی پوزخند رهان
 .دونمنمی -

 نبودن. بود گذرانده که بود ایگذشته از تروحشتناک که بود دیده را ایآینده مهلقا. گرفت دندان بر لب ترسیده یسنا
 مهلقا سمت به اشآشفته ذهن نبود؟ بود؛ وحشتناک بود، شده پررنگ برایش بودنشعجیب که االن هم آن رهان
 .آمدمی نظر به ترسناک و عجیب آخر شب که مهلقایی رفت؛

 .دیده خواب کردممی خیال من باشه؟ واقعیت زد منم به که حرفایی ممکنه یعنی... یعنی -
 . بود اشعصبی حالت و توجه حکایتگر که اخمی نشاند؛ سیاهش ابروان میان اخمی و نشست جایش سر صاف رهان

 گفته؟ چیزی تو به مگه -
 :گفت ناالنی صدای با کرد، اشعصبی بیشتر یسنا هایکردنمنمن
  گفته؟ بهت چی بگو عزیزت جان یسنا -
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 .خاطراتم توی جاست؛اون چیزهمه کلید گفتمی... خاطرات و تنهایی به راجع چیزایی یه. نیست یادم درست -
 کنار در لبخندی شد سرش شدنسبک متوجه تازه کار این با. کشید اشمشکی موهای درون دستی کالفه رهان

 را هایشمو دخترک که بود کسی آخرین و اولین او بود؛ کرده کوتاه را هایشمو اشخانه دخترک. نشست اخمش
 یخواسته قربانی را عشقش که شود پیمانی آن از دوباره یسنایش آینده در بود ممکن بود؟ آخرین. کردمی کوتاه
 در رهانی که گویممی را ایآینده همان !بزند؟ هم پیمان موهای آینده در بود ممکن بود؟ کرده یسنا یخواسته مثال
 گلویش در بغضی ناخواسته. گشتمی هامعمای کلید دنبال به باید و بود تنها یسنایش که ایآینده همان ؛نبود آن

 دادنش دست از ترس از که افتاد دخترکی به چشمش. بود دیده خواب برایشان را غریبی یآینده چه مهلقا. نشست
 و بود شده هم در نگرانی و ترس شدت از زیبایش و سفید صورت که دخترکی داشت؛ گلو در کنندهخفه بغضی
 را یسنایش ایاجازه چه به شد؛ ترغلیظ اخمش. بود نگران یسنایش. شدمی شنیده سادگی به قلبش ضربان صدای
 !کسهیچ کند، نگران را او نداشت حق کسهیچ بود؟ کرده نگران

 ! خودش حتی کس،هیچ
 . کنممی حلش خودم من، به بسپر رو چیزهمه نباش، نگران -

 :پرسید و کرد نگاهش ناامید یسنا
  آخه؟ طوریچه -

 و ترسیده دخترک به را امید داشت سعی که لحنی با حالت همان در و تکاند چندباری را اشمویی لباس رهان
 :گفت کند القا روبرویش نگران

 عوض شده تعیین پیش از برامون که رو سرنوشتی تونیممی کارهامون با آدما ما نره؛ یادت وقتهیچ رو چیز یه -
 .نیست نگرانی جای بشه، عوض کل به حادثه یه یا حرکت یک طی ممکنه دیده مهلقا که ایآینده. کنیم
... ابد تا که طوری دهند؛ تغییر را رویشان پیش یآینده بود قرار واقعا اگر شدمی خوب چه. برچید لب تردید با یسنا

 به بود؛ کافی پررنگش هایحمایت و رهان داشتن برای بود، زنده او که سالی هشتاد هفتاد همان !نه هم ابد تا! نه
 از قدرچه بود گفته راستی. نترس چیزی از هستم من وقتی تا بگوید که بود رهانش شدمی تنها زمان هر که ایگونه

 . بود شده رحمبی قدرچه دنیا شود؟ تنها هم باز بود قرار دارد؟ بیم تنهایی
 . نباش نگران میشه، حل چیزهمه که گفتم. کن جمع رو آویزون یقیافه این دیگه، بسه -
 همین. بود کرده طماع حضورش برای را دخترک که بود اشکنندهدلگرم و کوتاه هایجمله همین ؛«نباش نگران»

 آری. بود بخشیده سعادت و خوشبختی رنگ دیروز یمردهدل دخترک زندگی به که بود زیبا و کوتاه جمالت
 !جهان خوشبخت ترینخوشبخت بود؛ خوشبخت
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 دلش در دل. بپیماید کتابخانه کنار یآینه با را کوتاهش یفاصله تا برخاست جا از و زد ایکنندهدلگرم لبخند رهان
 او حرکت جهت دیدن با یسنا. است آورده هایشمو جنگل آن سر بالیی چه اشخانه موطالیی دخترک ببیند تا نبود
 و ایل او بر و زند فریاد رهان که بود االن. گذاشت اشگرفتهضربان قلب روی آرام را دستش و گرفت دندان به لب

 او دست به را عقلت هم تو است؛ دیوانه پسرک این خوب، دختر بگوید او به نبود یکی آخر! فرستد لعنت اشطایفه
 حال از غافل رهان. باختمی رنگ بیشتر دخترک صورت داشت،برمی آینه سمت به رهان که قدم هر ای؟داده

 صورتی به تبدیل خندانش صورت که نکشید طول بیشتر ایثانیه چند. شد خیره آینه در لبخند با دخترک خراب
 هر تصادف به که سانتیپنج و دوسانتی موهای به ناباور. کرده حیرت آینه درون شبح از که شد ایترسیده و متعجب

 آرایشگران ترینماهر دست از که بودند خورده قیچی برهم درهم و کج قدرآن. شد خیره داشت سایز یک اشتکه
 ! آمدبرنمی سرش کردنتاس جز کاری هم

 صورت دیدن با. نداشت دیوار گچ با زیادی تفاوت حاال که یسنایی شد؛ خیره یسنا به اششدهدرشت چشمان با
 یسنا یشدهخفته زور به یخنده صدای کمکم. زد خنده زیر پقی کند، کنترل را خودش نتوانست دخترک یترسیده

 یسنا و خندیدمی بود شده خرابکاری کودکان همچون که یسنا ـناه گـبی و ترسیده یچهره به رهان. رفت باال هم
 .او افتضاح موهای به

*** 
 کردمی خیال! شد چه و کردمی فکر چه. کشید هایشمو رنگطالیی خرمن روی دیگر بار را اششانه. کشید آهی

 نزدیکی، وجود با که را روزهایی آن تمام تالفی و کندمی بودن او با صرف را روزششبانه کنکور از بعد رهان
 غول گذاشتن سر پشت با انگار نشست؛ لبانش روی تلخی لبخند... اما آورند؛می در بوده فاصله هافرسنگ بینشان
 از ماه دو از بیشتر اینکه با داشت؛ یاد به خوبی به را رهان کنکور روز. کمتر تا بود شده بیشتر بینشان یفاصله کنکور

 رنگ به چشمان در. داشت دست در مشکی مداد یجعبه اشهمیشگی سیاه لباس همان با رهان. بود گذشته آن
 قرآن زیر از آخر دست و بود شده کنکور یحوزه به او آمدن از مانع زیاد اصرار با. شدمی دیده ترس از نوری شبش

 اما نگذاشته؛ سر پشت را خوبی زیاد آزمون گفتمی که خودش. رفت حوزه سمت به پیاده و شد رد یسنا کوچک
 تکهتکه موفقیت به یابیدست برای را خودش شخصی داشت امکان مگر آخر. بگوید را راستش دانستمی بعید یسنا
 باشد؟ شوق نور از پر چنیناین چشمانش شکست از پس و کند

 بست،می باال قدرآن را هایشمو که زمانی همیشه خیر؛به یادش. بست باال باالی را هایشمو و برداشت کشی
 :گفت لب زیر و بست نقش لبانش روی کوتاهی لبخند. زدمی صدا بابا جومونگ را او و خندیدمی او به باباخان

 !جومونگ شدم دوباره که کجایی باباخان -
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 که هاروز این در مخصوصا کرد؛می بودنش هوایی را دلش هاچیز ترینکوچک که عزیزی بدون زندگی بود سخت
 .داشت تاختن مجال خیال و فکر و بود تنها مدت بیشتر

 و نصفه افکار موبایلش پیامک صدای. دوخت زمین به و گرفت آینه درون پوشصورتی دخترک از را نگاهش
 «.نشو نگران میام، دیر امشب» :کرد باز را اسش ام اس. کشاند تلفنش سمت به را او و برد بین از را اشنیمه

 که کردمی فکر او به اصال. بود وضعش چه دیگر این. بیاید دیر بود قرار هم شب. آمد کش غمداری حالت به لبانش
 ...که کردمی فکر اصال بسازد؟ و بسوزد تنهایی این در باید گونهچه

 .کندنمی فکر خودش جز چیزهیچ و کسهیچ به که پسری به وابستگی عاقبت هم این. زد صداداری پوزخند
 خواستمی کی تا. کردمی اساسی فکر یک باید. کرد رها رنگشانایفیروزه فرش روی را خود دست به موبایل
 فکر و شود خیره دیوار به هاساعت بود قرار کی تا کند؟ زدنحرف به شروع رهان خود تا باشد منتظر و کند سکوت

 است؟ شده مشکوک گونهاین که آمده رهان سر بر بالیی چه یعنی کند
 منفجر را سرش خودیبی فکرهای این سر آخر. گرفت دست در کردمی درد شدت به که را سرش و کشید پوفی

 این جز چیزی کاریبی و تنهایی عاقبت. شد هم در دیوار و در بر اششدهمتالشی مغز تصور از صورتش! کردمی
 . نبود دیوانگی

 فقط بازگشته، شیراز از او کی نبود یادش درست باشد؟ پیمان بود ممکن. شد متعجب خانه در زنگ صدای با
 یا بود دیروز غروب آن حال رود؛می روبرو واحد در سمت به آسانسور از که دیده گرم غروب یک در را او دانستمی
 را کنارش سیاه شال. انداخت بود در دم مطمئنا که پیمانی یاد به را او در یدوباره صدای. دانستنمی را پیش ماهسه

 . رفت در سمت به «بگیره من از سراغی پیمان اینکه مگر» فکر با و انداخت هایشمو روی
 .بود شانخانه در پشت زیبا دختر یک که هم باز شد؛ هم در هایشاخم در بازکردن با

 اشاناری و ایقلوه لبان روی لبخندی بود، زده خود به بوییخوش بسیار عطر قضا از که مقابلش پوششیک دختر
 :گفت انداخت هاگنجشک آواز یاد را یسنا که نازک صدایی با و نشاند

 .سالم -
 سادگی کمال در که داشت تن به مارکی و سفید ساده مانتوی. زد دید را مقابلش دخترک پای تا سر خریدارانه یسنا

 یک به را او سفید سیاه خالیخال ابریشمی روسری و سیاه جین آن با همراه بود، اشبرازنده بسیار و دوختخوش
 بادامی چشم دو با سبزه دختری داشت؛ نشینیدل اما متوسط یچهره که خانومی بود؛ کرده تبدیل پوششیک خانوم
 . ایقهوه

 نیستن؟ جان رهان عزیزم -
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 به شروع برد،می وقت ربعی یک کم کمِ باالآمدنش تا که ایکارافتاده از و قدیمی ویندوز همچون کمکم یسنا ذهن
 « ...هنوزم رهان مگه داره؟ کار چی رهان با کیه؟ خانوم دختر این»: کرد زدنآالرم
 ماورائی مرد بر اعتمادش نابودکردن برای نفوذناپذیر گاردی مغزش توبیخگر صدای و گرفتند دوباره جان هایشاخم
 :گفت و چرخاند دهان در را اششدهتلخ زبان سختی به. بود شده خانه

 شما؟ -
 مالیمت با سپس. بود ترتلخ دخترک برای ایقهوه هر از که لبخندی داد؛ او تحویل دیگری لبخند پوششیک دختر
 :گفت

 شما؟ و شقایقم من -
 :پرسید دوباره او سوال به توجه بدون یسنا

 . پرسیدم رو نسبتت! نپرسیدم رو اسمت -
 دراززبان اندازه از بیش خواهر یک عنوان به. کرد نگاه روبرویش یسنای به گنگ گیج، دخترهای همچون شقایق

 .کند قیچی را فضول خواهر این زبان گفتمی رهان به باید! بود
 .باشه کرده صحبت باهات موردم در رهان کردممی فکر نکردم، معرفی درست رو خودم یشرمنده -
 کنه؛ معرفی من به رو همکاراش یهمه نداره عادت جان رهان نداره، اهمیت هم زیاد هرچند. متاسفانه نه -

 !میان هم شخونه دم تا حتی بهش چسبیدن برای که اونایی مخصوصا
 تمام تحلیل برای که بود کرده زبانیبلبل سریع چنان بود؛ خیره یسنا به شدهدرشت چشمانی با جاخورده شقایق
 اهل متاسفانه. نشست لبش یگوشه مضحکی پوزخند ثانیه چند گذشت با. داشت نیاز زمان ثانیه چند به هایشحرف
 . برسد را دراززبان دخترک این حساب داشت جا اکنون وگرنه نبود، دعوا

 جا پیشم رو پولش کیف چون فقط نیومدم؛ جااین تا بهشم چسبیدن برای نیستم، برادرت همکار من عزیزم -
 .بیام جااین تا گفته که ستخونه خودش کردممی فکر. شخونه بیارمش گفت بود گذاشته

 بود متنوعی و تازه دختران وجود هامحلیبی و هادیرآمدن این تمام دلیل پس. بود او پیش رهان پس رفت؛ وا یسنا
 ... پس. بودند کرده پر را رهان زمان تمام که
 درشت هایقطره هجوم خاطربه چشمانش تاری یمتوجه صورتش، مقابل رهان چرمی پول کیف قرارگرفتن با

 و خوشحال صورت به اینکه بدون و قاپید شقایق دست از را کیف و کشید اشاشکی چشمان بر دستی. شد اشک
 .بست را در بیندازد، دیگری نگاه او مهربان مثال

 و زد کشیدمی تیز عجیب که قلبش بر چنگی یسنا. بود پوششیک دخترک رفتن حکایتگر آسانسور در بستن صدای
 قابل حالش. بود کافی خودخوری عمر یک برای داشت، که حماقتی حس. فرستاد بیرون آه همچون را نفسش
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 توبیخگر صدای دیگر. باشد بهترشدنش برای مرحمی توانستمی اشک هایقطره شوری تنها که حالی نبود؛ وصف
 کردمی خیال بود هاروز که نامردی نامردیِ از سوختهدل بود؛ سوختهدل هم او انگار بود؛ شده خاموش هم مغزش

 . است اشزندگی واقعی مرد تنها
*** 

 اینکه بدون. آمد در بود، نگذشته بیشتر آلبومش انتشار از روزی چند که ایخواننده پیمان، یسینه به سینه راهرو در
 همان در و آورد در سرش از را اسپرتش کاله پیمان. داد فشار را آسانسور یدکمه و زد پوزخندی کند، سالمی
 آهنگ کردنزمزمه به شروع رهان حضور به توجهبی و داشت نگهش داشت، قرار اشآفتابی عینک که دستی

 نگاه حتی اینکه بدون. شدند سوار هم دنبال به آسانسور آمدن با. کرد داشت آن به عجیبی یعالقه که نفسش
 سراغ به و شدند جدا هم از پنجم یطبقه در نهایت در و گرفتند قرار هم یشانه به شانه بیندازند هم به دیگری

 اما گردد؛برمی خانه به دیر امروز بود گفته یسنا به اینکه با. شد وارد و چرخاند در را کلید رهان. رفتند خودشان واحد
 به شقایق از پولش کیف گرفتن یبهانه به که بود خوب چه. نشست هایشلب روی شیرینی لبخند. بود آمده زود

 با گشود، را رنگشانایقهوه در که همین. بگذراند یسنایش کنار در را ساعاتی توانستمی و بود بازگشته خانه
 :گفت و آمد جلو قدمی نگرانی با. شد داشت صورت یشمی یتیله دو در عجیبی غم که شد چشم در چشم دختری

 خوبی؟ سالم -
  بود؟ افتاده اتفاقی کرد؛ دوچندان را ترسش یسنا تلخ پوزخند

  مهمه؟ من؟ -
 :داد پاسخ و کرد اخمی

  افتاده؟ اتفاقی شده؟ چی! مهمه که معلومه -
  اومدی؟ همیشه از ترزود و بیای دیر بود قرار که تو یا من برای -

 رسم حال به تا کی از داد؟می پاسخ سوال با را سواالتش یهمه چرا کشید؛ هم در بیشتر را هایشاخم رهان
  بود؟ شده این معاشرت

 .کنیمی عصبیم داری شده؟ چی بگی میشه -
 ! بپرسم ازت سوالی ندارم حق دونستمنمی شرمنده کردم؟ عصبیت آخ -

 :گفت و کشید اششدهمرتب موهای در دستی کالفه رهان
 . بپرس خوایمی هرچی بعد بده، جواب اول فقط بپرسی؟ سوال تونینمی گفتم کی -

 طورچه خواست؟می جواب و بود شده خیره او به گونهاین رویی چه با رهان واقعا شد؛ کج بیشتر یسنا هایلب
 این و است احمق او کند خیال و درآورد قلدربازی برایش هم باز کرده او به که هاییـیانـت خــ تمام با توانستمی
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 و است وقیح قبل مثل هم هنوز بفهماند او به تا بود فرستاده خانه به را شقایق رویی چه با کند؟می تحمل را شرایط
 دو رهان همجنس پسرانی هاآن در گونهچه ایرانی؟ هایرمان این گفتندمی چه پس نکرده؟ عادت ترک او خاطربه

 شدند؟می پاک و عاشق روزه
 باشه؟ بد شده بیدار حماقت خرگوشی خواب از تازه که کسی میشه مگه! عالیم... نه! خوبم من -
 .فهممنمی رو زبونت واقعا من یسنا؟ چیه منظورت خرگوشی؟ خواب -
 .چمه من دونیمی خودت... نداریم تعارف هم با رهان، کن تمومش -
 قدراین خوامنمی خودمم کن باور دلخوری؟ ازم بوده شلوغ سرم که روز چند این خاطربه نکنه دونم،نمی واقعا نه -

 . کنم جبران خوندممی درس و بودم خونه شهمه که رو مدتی اون باید ولی باشم؛ بیرون
 :گفت مقدمهبی و زد رهان افکار به پوزخندی یسنا

 .بود جااین شقایق -
 .شدمی نباید آنچه شد پس گرفت؛ دندان به را لبش و گفت آخی رهان
 :داد ادامه یسنا

 اومدنمی نظر به باشی، دلتنگش زیاد نکنم فکر البته دیدیش؛می اومدیمی ترزود ربع یه اگه واقعا، شد حیف -
 . باشه گذشته مالقاتتون از دوساعت از بیشتر
 :گفت وارناله و دزدید دخترک از را اششرمنده نگاه رهان

 ... یسنا -
 شرمنده و معذب نگاه آن با و بود گرفته خود به را گناهانبی یقیافه هم هنوز بود؛ جالب. خورد را حرفش یادامه
 . کردمی آب هم را سنگ دل
  ؟گردیمی اون از ترخوشگل دنبال و شده تموم مصرفش تاریخ من مثل یا شناسی؟می که رو شقایق -

 :گفت و کرد باز زبان دلخور و تلخ
  شناختی؟آدمی همچین رو من تو -
  داشتم؟ هاتباری و بندبی دیدن برای هم چشمی مگه کور احمق من! من؟ -

 :کرد تکرار ناباور رهان
  بارم؟ و بند بی من بار؟ و بندبی -
 ... مدرن... فکرروشن گینمی بهش امروزیا شما چیه، بار و بندبی نه وای -
 .دونینمی هیچی تو یسنا -
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 افتادم تنها که روزایی و بشم مدرن منم میشه خوب چه اینکه به کردم؟می فکر چی به داشتم امروز دونیمی -
 .پیمان پیش برم خونه یگوشه
 قصد که را افرادی ژست حاال که او خشمگین صورت به نگاهی ترسیده یسنا. رفت باال ارادهبی رهان راست دست
 چشمان که رهان. داد تلخ و سرسخت بغضی به را جایش لبش روی پوزخند. شد خیره بود، گرفته دارند زدنچک

 آرام اعصابش بلکه بست؛ را چشمانش درد با و کشید عقب را اشباالآمده دست زدهخجالت دید، را دخترک اشکی
 . کند مهار را نهایتشبی خشم و گیرد
 :گفت تلخی با و کرد استفاده او سکوت از یسنا

 داره شب تا صبح من خاطربه رهان که کردممی سپری وجدان عذاب با رو روزام که احمقی من... بزن دیگه بزن -
 چی هر. نیست مهم هیچی دیگه نیست، مهم! هع... که من. کتکم الیق نداره استراحت برای وقتی و کنهمی کار

 عطر بوی ساعت به ساعت تنش پیراهن که کسی کنار هم ثانیه یه دیگه. منه حماقت آخر هم جااین داره، آخری
 .مونمنمی گیرهمی مختلفی یزنونه

 ابر همچون تا داشت نیاز کوچکی یاشاره به تنها اشکش از لبالب چشمان. کرد باز را در چفت لرزانش دستان با
 استوار قدری کردمی سعی لبانش بر فشارآوردن با اما بود؛ افتاده رعشه به تنش اینکه با. کند باریدن به شروع بهاری
 دستش با رهان کند، ترک را شدهنفرین یخانه این همیشه برای و شود خارج بازنیمه در از خواست که همین. بماند

 خود به ترس از دخترک روی بلندش قد آن با بکشد، عقب را اشجلوآمده دست اینکه بدون و بست را در
 :گفت خیره دخترک اشکی و ترسیده چشمان در و شد خم کمی روبرویش یشدهمچاله

 .برو خوادمی دلت که گوری هر بعد کن، گوش رو حرفام -
 خانه به وقتی از قضا از که را سرسختش رقیب هایگوش و کرد ترتاببی را دخترک تاببی قلب بلندش صدای

 .تیز بود، شده ولو اشخانه یکاناپه تک روی کاربی بود آمده
 خودش دل در و انداخت بودند، کرده ترشترسناک خشم برق حاال که او سیاه چشمان به کوتاهی نگاه ترسیده یسنا

 را چیزهمه او که بفهمد و بیاید رهان مانده منتظر چرا! نکرده ترک را خانه او آمدن از پیش چرا که کرد لعنت را
 بود؛ کرده اشتباه هم باز. است خشمگین و طلبکار حال همه در که دانستمی شناخت؛می را رهان که او داند؟می
 .احمقانه اشتباه یک

 :کشید فریاد تقریبا بلندی صدای با رهان
 تو... تو کردممی فکر که منی. داری فرق آدما یبقیه با تو کردممی فکر که منی! من کیه؟ واقعی احمق دونیمی -

 .مرامبی و ظاهربین ای؛بقیه مثل هم
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 ندادم اجازه و کردم محافظت ازت باارزش جواهر یه عین وقت همه این که منی بار؟ و بندبی میگی من به طورچه
 یه با دونستممی اینکه با زدم؛ پس رو برم و دور دخترای تمام که منی بکنه؟ چپ نگاه یه بهت خودم حتی کسهیچ

 ... که منی م؟بـ.*وسـ.*یدن رو کسی حتی حاال تا که منی. میان تهش تا کوچیک یاشاره
 کجا اصال ببینم برو... برو! داره ایفایده چه دیگه حرفا این کنی، گم رو گورت خوایمی که تو نیست؛ مهم خیال،بی
... مونیمی پاک روز چند تا نداره من مثل باری و بندبی و عیاش افراد که یجامعه تو ببینم برو! بری که داری رو
 ! برو دیگه برو

 راحتی به او پاکیچشم از و بستمی را چشمانش اگر بود انصافیبی. واداشت فکر به را یسنا دلخورش هایحرف
. است نادرستی نگاه او نگاه کند حس باریک فقط بار،یک که بود نشده ماه چند این در راستی به. گذشتمی

 دارد قرار آتشین یکوره یک مقابل کردمی حس. شد خیره رهان لباس یمردانه ییقه به و کشید باال را نگاهش
 مرامبی را او باشد، پشیمان و نادم که جایی به بود؛ شده برعکس دنیا کار. شودمی ترداغ لحظه هر خشم شدت از که
 .دیدمی فکرکوته و

 خطاب عشقم را او هرکدام که مختلف دختران با رابطه ولی بود؛ ندیده خطایی کار او از حال به تا که بود درست
 .است هبـ.*وسـ.*یدن را کسی حال به تا کردمی ادعا اگر حتی بود؟ نبود، درستی کار هم کردندمی

 :گفت و شد خیره رهان در روی همچنان دست به و زد پوزخندی
 .برم بذار شده تموم حرفت اگه -

 نبود از که شد ترسی به تبدیل خشمش تمام بارهیک به انگار گرفت؛ خود به ترس رنگ رهان خشمگین چشمان
 توانست؟می طورچه کند؟ ترکش خواستمی یسنایش راستی به. داشت خانه دخترک

 :گفت وارناله کردمی بیداد آن در بغض که صدایی با
 ... خوایمی -

 تمام که دختری نبود بود سخت آری. بود سخت هم گفتنش حتی گفت؟می چه کند؛ کامل را اشجمله نتوانست
 قدمی و برداشت دخترک کنار از را دستش. کردمی تحمل اشخانه در او حضور خاطربه را اشزندگی هایسختی

 که را کسی رفتن تا بست را چشمانش و گرفت دندان به را لبش. نداشت را رفتنش به کردننگاه تاب. رفت عقب
 داده اجازه طورچه کند، ترکش او گذاشته طورچه که نکند نفرین را خودش تا نبیند. نبیند بود، وجودش از ایتکه

 ... طورچه شود، رها گرگ از پر ایجامعه میان در شهر این غریب دخترک
 ! بد خیلی رهان، باهام کردی بد -
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. بود ترس و دلتنگی حس از پر پا سرتا که یسنایی دید؛ را یسنا غمگین شدت به صورت و کرد باز را چشمانش الی
 در با تا کشیدمی خود سمت به را او آهنربا همچون و بود شده کردنیبـ.*غل لحظه این در عجیب که یسنایی

 . برسند آرامش به گرفتنآ*غـ.*وش
 داشت تصمیم مثال کرد؛ کج اتاقش به را راهش و انداخت رهان به کوتاهی نگاه و داد قورت را بغضش دخترک

 زند،می صدا رهانم را او ناکسی و هرکس که را پسری که داشت تصمیم. کند ترک همیشه برای را او االن همین
 که حیف. دانستمی پاک را رهانش دلش که حیف! توانستنمی که حیف... که داشت تصمیم. کند فراموش

 درک را او اینکه با بود؛ نیاورده در سر رهان کار از اصال اینکه با! رهانیبی از کسی،بی از تنهایی، از ترسید؛می
 تا ماندمی. نیست نامرد رهان شود ثابت عاشقش دل به تا ماندمی. ماندمی اما بود؛ دلخور هنوز اینکه با بود، نکرده
 دارد؟ رابطه دختران با گونهاین چرا هبـ.*وسـ.*یدن را کسی حتی حال به تا که پسری بفهمد

 او به حتی یا زدمی حرف او با ندرت به خیلی که طوری به شد؛ تفاوتبی و سرد او با یسنا رفتار بعد به روز آن از
 و کوچه در را وقتش بیشتر و باشد فراری خانه از پیش از بیش رهان بود شده باعث موضوع همین. کردنمی نگاه

 . دهد هدر خیابان
 و نشست تحریرش میز روی حوصلهبی. گرفتمی خانه در که آرامشی از هم این داد؛ بیرون صدا با را نفسش

. کرد باز را علی پروفایل عکس هاآن به توجهبی. داشت بازنشده خصوصی پیام بیست حدود. کرد چک را تلگرامش
 و علی دوستی انگار ترسید؛می داشت مککم. حسام کنار در عکسی زد؛می شور بامرام پسر این برای دلش عجیب
 یخنده! درآورند پا از را او و کنند یکی به دست هم با دو آن آخر در نکند. شدمی جدی اندازه از بیش داشت حسام

 .کردمی ایاحمقانه هایفکر چه بیکاری فرط از نشست؛ لبانش روی مضحکی
 بلند جا از. بودند گذاشته سنجش سایت درون را کنکور نهایی جواب االن تا حتما. انداخت نگاهی موبایلش ساعت به

 به اشرتبه دیدن برای که قبل بار برخالف. کرد تعویض مشکی سانتییک یقه پیراهن با را هایشلباس و شد
 به موبایلش با اکنون همین توانستمی. شده قبول بود مطمئن انگار نداشت؛ استرس اصال باراین رفت،می نتکافی
 پولی به او هم تا دهد انجام برایش را کار این بگوید نتیکافی پسر به و رود نتکافی به دادمی ترجیح اما رود؛ سایت
 فضای وارد اگر کردمی حس. دیگر بود خاص هایشاخالق. کند حفظ را پرستیژش خودش اینکه هم برسد
 دلیل تنها شاید. دهندمی هدر بیهوده را خود عمر که شده عالفی هایانسان همچون شود، اینترنتی هایسایت

 .داشت که بود بیجایی غرور کار این برای اشمنطقی
 و بود کرده دانلود رمانی که بود روزی چند. بود گوشی در سرش و بود بیدار یسنا تصورش برخالف. شد پذیرایی وارد

 یمتوجه که بود رمانش پی حواسش قدرآن. بود شده کم خوراکش و خواب داستان پایان فهمیدن برای هیجانش از
 :گفت ایمقدمه هیچ بدون و زد پوزخندی رهان. نشد سرش باالی او حضور
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 .باش خودت مراقب نبینیم، رو همدیگه دیگه ممکنه ببینمش؛ که میرم اومده، نتایج -
 آمده سازسرنوشت روز آن باالخره پس. دوخت او به و گرفت اف دی پی سفید یصفحه از را چشمش نگران یسنا
 و بود شده قبول او مطمئنا. دوخت موبایلش به را نگاهش تفاوتبی آخر در و گذراند نظر از را رهان پای تا سر. بود
 .داشت کردنلوس یجنبه تنها هاحرف این

 که دادمی گزارش او به و پنداشتمی مهم را او نباید بود؛ خودش تقصیر. شد کفری یسنا تفاوتبی نگاه از رهان
 داد تکان سری افسوس با. ندارد دخترک برای اهمیتی دیگر دانستمی که خودش. کند چه خواهدمی و رودمی کجا

 . رفت بیرون و
 و بست را چشمانش... جدیجدی نکند. داشت غریبی حس. شد خیره شدهبسته در به و کشید باال را نگاهش یسنا
 دیدارشان آخرین شوقبی دیدار این جدی جدی اگر نبیند؛ دیگر را او اگر. کند فراموش و باشد تفاوتبی کرد سعی
 شود؟می چه... رود بیرون همیشه برای اشزندگی از او است قرار اگر باشد،

  داشت؟! نداشت امکان بود؟ برگشته زودی این به. کرد باز را چشمانش در صدای شنیدن با
 پشت پیمان دیدن با و کرد باز را در. دهد جلوه تفاوتبی را خوشحالش و متعجب نگاه کرد سعی و رفت در سمت به
  خواست؟می چه کرد؟می چه جااین دیگر او. کشید هم در را هایشاخم در

 :گفت و کرد او به ایخیره نگاه پیمان
 .سالم -
 ؟امرتون سالم، -

 :گفت تلخ پیمان
 ! شدی جدی قدرچه -

 و بگیرد گرم دیگری شخص همسر با داشت توقع! داشت جاییبی انتظار چه. بود جوابش تنها دخترک پوزخند
 کند؟ بش و خوش

 نیومدین؟ که احوال و حال برای -
 .بود شده دور قدرچه دختر این. بود تو ابتدا از که اویی بود؛ شده شما

 .بدم نجاتت جااین از که اومدم نیومدم؛ احوالپرسی برای نه، -
  کجا؟ از! بدی؟ نجاتم -

 :گفت و ترکید توپی همچون پیمان
 وقتی جاییاین بازم طورچه یسنا؟ رفته کجا غرورت. کن گم رو گورت میگه و زنهمی داد سرت که پسری پیش از -

 ... تونیمی طورچه نداری؟ رفتنم برای جایی تو بدبخت گفته بهت و کرده احترامیبی بهت قدراین
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 :گفت و پرید حرفش میان یسنا
  شه؟ حفظ غرورم ات ببرم پناه بهش که دارم رو کسی برم؟ که دارم رو جایی من گفت؟می دروغ مگه -

 :گفت و کرد بسته و باز را چشمانش اعتماد با پیمان
 . بیرون میارمت شدهخراب این از و کنممی اجاره برات خونه یه کنم؛می کمکت من -
 . زدیمی حرف اعتماد با بعد کردیمی مشورت بابات با اول قبال! شدی پولدار -
  باشم؟ من که قبله مثل چی. االن االن بود، قبال قبال -

 .ماورائی رهان حتی یسنا، او،! چیز همه بود، کرده تغییر چیزهمه گفتد؛می راست
 . یسنا من نه و پیمانی تو نه که حاال کنی؟ کمکم خوایمی چرا کرده تغییر چیزهمه دونیمی اگه -
 .کنمنمی خالی رو پشتت من یسنا، میدخترخاله تو باشه افتاده هم اتفاقی هر -

 :گفت فرستادو بیرون آهی همچون را نفسش یسنا
 برای باید که رو پولی من نیست درست حرفا؛ این گفتن برای دیره خیلی دیگه. پسرخاله هست خالی من پشت -

 . دارین احتیاج بیشتر پول اون به خودتون مطمئنا بگیرم، ازت کنی خرج همسرت
 :زد داد تقریبا پیمان

 خودت؟ جز کنیمی فکر کسهمه و چیزهمه به -
 :گفت آرامش با یسنا

 .غرورم به کنم،می فکر خودم به اتفاقا -
 نیافتنی؛دست و بود مغرور رسید،می که او به. بود دارخنده و مضحک نظرت به یسنا هایحرف زد؛ پوزخندی پیمان

 .بود خفیف و خار رهان همچون پسری برای وقتآن
 میگی؟ چی فهمیمی خودت -
 .نیستم من میگه چی فهمهنمی که اونی -
 آره؟ میگم پرت و چرت دارم من که اینه منظورت -
 .نمونده حرفی دیگه. بری بهتره -

 این در شدنغرق. نداشت هم کردنکمک ارزش حتی! لیاقتبی یسنای. آمد عقب قدمی لب به پوزخند پیمان
 .بود حقش منجالب

 درست بود، آواره و بدبخت هم قدرچه هر. بست رویش به را خانه در و گرفت پیمان از را تشکرش از پر نگاه یسنا
 پُردرد را چشمانش! نباید نه. بود گرفته سامان و سر اشزندگی تازگی به که شدمی پیمانی زندگی وارد دوباره نبود
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 بهاری ابر همچون خواستمی دلش. کنند خیس را اشبرجسته هایگونه اشک درشت هایقطره داد اجازه و بست
 .سبک سبکِ شود، سبک پر یک یاندازه به که قدرآن کند؛ گریه هایهای
*** 

 آچهار برگه سفید یصفحه کالفه یسنا. نبود رهان از خبری هیچ هنوز و بود شده ظهر از بعد سه نزدیک ساعت
 دیگر هرچند. بود او جانب از خبری رسیدن منتظر اشگرفتهضربان قلب با و کردمی خطیخط خودکار با را مقابلش

 زدمی راه آن به را خودش اما دهد؛می عالقه بوی هانگرانی این دانستمی و بود شده رو خودش پیش دلش دست
 او مثل عوضی پسری سراغ دیگر بود داده قول و بود دلگیر که بود درست. نکند فکر رهان ندیدن به کردمی سعی و
 ...اما نگیرد؛ را

 سیو «نامرد» حاال که رهان یشماره به و گرفت دست به را موبایلش پیش ثانیه چند همچون و کرد رها را خودکار
. آوردمی بیرون احمقانه نگرانی این از را او و زدمی زنگ او به رهان شده هم باریک برای کاش. شد خیره بود، شده

 «.شدم قبول.... من.... یسنا» :زدمی داد خط پشت از رهان و خوردمی زنگ موبایلش االن همین کاش
 که درک به اصال» :کرد تکرار خود با و گرفت دست به را خودکار دوباره و کرد رها فرش روی را موبایلش امیدنا

 را خودکار فشنگ همچون موبایلش، صدای بلندشدن با« .برنگرده دیگه و بره که بهتر همون! کجاست نیست معلوم
 ملیحی لبخند. بود رهان شد؛ خیره موبایلش صفحه به پیشش ثانیه چند افکار به ایتوجه بدون و انداخت زمین روی
 .کرد برقرار را تماس ناباور و نشست هایشلب روی

  الو؟ -
 ...یسنا -

 :پرسید تاببی و افتاد شور به دخترک دل. بود گرفته اندازه از بیش صدایش
  دیگه؟ شدی قبول رهان؟ شد چی -
 .شی خوشبخت من نبود در باید... باید نیستم؛ امیدوار نه.... امیدوارم یسنا، خداحافظ -

 :کرد تکرار را سوالش دوباره رهان بغض از پر صدای از گیج یسنا
 نه؟ مگه شدی قبول رهان -
 ... من آخه... آخه ببینمت؟ و بیام خوابی که موقعی بدی اجازه میشه -

 :بزند داد شد باعث و کرد ترتاببی را یسنا هایشسکوت و هاکردنمنمن
 .نمیشم متوجه من میگی چی -
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 باید که اینی ببینمت؟ خیالم تو باید دنیا آخر تا دیگه که اینی خوردم؟ شکست من که اینی نمیشی؟ متوجه رو چی -
 ذره یه یشمیت چشمای برای دلم اینکه باشم؟ تنها قبل کثافت همون تو دوباره تو بدون شدهخراب تهرون این توی

 .... اینکه شده؟
 . بکشد سوزناکی آه و کند زبا را دهانش شد مجبور که فشرد را گلویش قدرآن بغض. شد ادامه از مانع گلویش بغض

 . کنیممی صحبت هم با خونه بیا رهان؟ کجایی -
 . بیرون برم زندگیت از که دادم قول من... زنهنمی قولش زیر مرد! نه -
 .بیام من کجایی بگو باشه، خب خیلی -
 ....نه که اگرم زنیم،می حرف هم با کردی پیدام اگه. کن پیدام -
 !رهان -
 .باش خودت مراقب یسنا، خداحافظ -

 همیشه برای و نشده قبول که بود گفته سریع قدرآن. بود تماس شدنقطع نشانگر هم سر پشت هایبوق صدای
 که رهانی شدمی مگر اصال. بود ترسیده و گیج هنوز هم ثانیه چند گذشتن از بعد دخترک ذهن که کندمی ترکش

 پناهبی همیشه برای بود ممکن نبیند؟ را او دیگر بود ممکن یعنی زد؛ پلک ناباور نشود؟ قبول خوانده درس همه این
 چه مگر نبینی، را او دیگر هم فرض بر حاال» :پیچید ذهنش در صدایی!کند؟ زندگی رهان بدون شدمی یعنی بماند؟

  «شود؟می
 فکر پسری نبودن به توانستمی طورچه. افتاد لرز به رهان دوری از تنش! شدنمی نه.... اگر... اگر دید؛نمی را او اگر
 دلتنگ االن همین از که پسری بود، آرامشش منبع تنها چشمانش سیاهی که پسری بود؟ کسشهمه حال که کند
 .بود شب سیاه دل در هایشانزدنقدم
 رهان هایمحبت عطر اشگوشهگوشه در که باشد ایخانه در توانستمی طورچه. کردمی اشدیوانه دوری این

 بود این شد؟ چه پس کند؛ تکیه او به همیشه نبود قرار مگر بماند، کنارش ابد تا نبود قرار مگر اصال بود؟ پیچیده
 او؟ وفای رسم

 باید کند؛ ترکش سادگی همین به نامردش رهان گذاشتنمی! نه. بود اشک خیس صورتش تمام آمد، که خودش به
 .شدمی مجازات او هایمحلیبی با و ماندمی کنارش ابد تا

 کجا نبود محدود مکان قالب در که رهانی پیداکردن برای حال. دوید خانه از بیرون به و انداخت سرش روی شالی
 که دقایقی تکتک. گرفت پیش رفتندمی جاآن هم با همیشه که رل پارکی راه گریه با همراه زنانقدمقدم رفت؟می

 و ندارد او به ایعالقه هیچ رهان دانستمی اینکه با. بست نقش چشمانش مقابل در داشتند، مسیر این در هم با
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 من اما نیست؛ عاشق او اگرچه» :زدمی ناله حالبی عاشقش قلب اما بوده؛ غرض و قصد بدون هایشحرکت تمام
 « !عاشقشم که

 دیوانه... خب داشتند؛ حق. نیست بیش ایدیوانه او کردندمی فکر خود پیش شکبی کرد؛می اذیتش رهگذران نگاه
 .دیگر بود دیوانه بود، بودنش خواهان همچنان مردش هاینامردی تمام وجود با که دختری! بود
 را انگشتش. نکرد پیدا چیزی اما کشت؛ رهان از اثری پیداکردن دنبال به را پارک تمام زار حال با رسید، که پارک به
 کجا؟ گشت؟می باید را کجا بود؟ کجا او یعنی رفت؛ فرو فکر به و گرفت دندان به
 یسنا اما باشد؛ جاآن اکنون رهان که بود احمقانه. دوید بودند، رفته جاآن به هم با چندبار که خریدی مرکز سمت به
 . بدود جاآن خود تا شدمی باعث هم احتمالی کمترین که بود شده نوابی قدرآن
. زدمی نفسنفس هم هنوز که بود دویده قدرآن. شد ولو پاساژ درون صندلی روی خستگی فرط از. نبود هم جاآن
 وقتی تا کنارش رهان بودن بود؛ زیادی یخواسته مگر آخر. شمرد مقصر دوباره را خدا ناالن درونش صدای کمکم

 که خدا است؟ وابسته او به قدرچه حاال دانستمی خودش که خدا برود؟ و بترسد رهان از غمش شدمی غمگین
 رهان به آخرش اول رود، مسیری هر از او دانستمی که خدا. بود پر او حضور عطر از هایشلحظه لحظه دانستمی

 شود طوریآن اشزندگی بود قرار هم باز... دانستمی که خدا شود،می پوچ او بدون دانستمی که خدا. است وصل
 ندارد؟ دوست که

« .کنارت درست پیشتم؛ همیشه یهمیشه مزنده که وقتی تا! هرگز» :پیچید هایشگوش در رهان صدای ناگهان
 خانه تا و شد بلند جا از گیج اتاقش؟ کنار درست باشد؟ خانه اکنون نکند نه؟ مگر است، کنارش همیشه بود گفته
 . باشد شانخانه در رهان و باشد درست حدسش باراین که کردمی خداخدا دل در و دوید

 :زد لب و شد خیره بود، نشسته زمین روی او به پشت که او به ناباور و کرد باز را رهان اتاق در مقدمهبی
 ...رهان -

 ذهن در را فکر این پرسوزش هاینفس. بایستد سرش پشت درست و برود سمتش به شد باعث رهان نخوردنتکان
 او زندگی مرد تنها هایشنامردی تمام با که پسری مظلومیت برای دلش کند؟می گریه نکند که کرد تداعی دخترک

 .گرفت بود،
 :زد صدایش دیگر بار
 رهان؟ -

 درون سوتکسوت با و برگشت ناگهان رهان! همانا یسنا یشمی چشمان گردشدن و همانا رهان ناگهانی برگشتن
 .کرد برخورد یسنا نگران و متعجب صورت به و شد باز مانندشزبان سوت و زد سوتی دهانش

 :زد داد شوق از پر صدایی با رهان
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 ! سوپرایز -
 :بگوید و بخندد بلندبلند رهان شد باعث همین بود؛ برده ماتش مبهوت و گیج یسنا

 .شدم قبول من... من یسنا -
 :کرد تکرار شدهشوکه یسنا

 شدی؟ قبول -
 را زیادی مسافت او یافتن برای نگرانی با که دخترکی چشمان به عمیقی لبخند با و داد تکان سری سرخوش رهان
 این دلتنگ بود روزی چند که بود گرفته قرار دخترکی یتوجه دوباره اینکه از بهتر حالی چه. شد خیره بود، دویده
 بود؟ چشمانش ناب جنگل به هاشدنخیره
 با و کشید هم در را هایشاخم بود، شده شرایط یمتوجه تازه او به شدنخیره دقیقه چند از پس انگار که یسنا

 :گفت عصبانیت
 ! که واقعا کنی؟ نگران رو آدم الکی میاد خوشت وضعشه؟ چه دیگه این! رو؟ من کردی مسخره -

 :گفت و خندید او حد از بیش عصبانیت به توجهبی رهان
  چیه؟ من تقصیر! میشی داشتنیدوست خیلی میشی نگران وقتی کنم، چیکار آخه خب -

 با و آمد در جلویش بود، نشده سیر چشمانش دیدن از هنوز که رهان. گرفت پیش را اتاق درِ راه و زد پوزخندی یسنا
 :گفت خاصی لحن

 . ما داریم کار کلی هنوز کجا؟ اِ -
 :زد داد کامال یسنا بار این

 ! ندارم تو با کاریهیچ من -
 که کند ثابتش خواستمی انگار کرد؛ تکرار را اسمش و زد پلک بود، کشیده سرش دخترک که دادی از ناباور رهان

 ! نیست یسنا او
 ... یسنا -
  نه؟ کنم اعتراض ندارم حق میشی؟ ناراحت زنممی داد نزنم؟ داد کنم؟ بس! چی؟ یسنا -
 .کنم ناراحتت قدراین خواستمنمی واقعا من -
 و کردم خودم پیش فکرایی چه دونیمی دویدم؟ قدرچه من دونیمی بکنی؟ خواستیمی چیکار دقیقا بگی میشه -

 ساعت؟ یه این توی کشیدم چی من فهمیدی فهمی،می رو آدما حس میشه ادعات که تو داشتم؟ داغونی حال چه
  خندیدنی؟ فکر به فقط یا هست؟ مهم برات اصال

 ... اصال که کن باور کنم مسخره خواستمنمی من -
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 . بود حماقت موندنم رفتم،می پیمان با باید... بازم کردم حماقت هم باز! مخسته واقعا دیگه م،خسته من رهان بسه -
 از دست مرد این چرا. بود وسط پیمان پای هم باز. هم در هایشاخم و شد تیز پیمان نام شنیدن با رهان هایگوش
 داشت؟برنمی دو آن زندگی

 ! پیمان؟ -
 :زد داد بلندی صدای با و کرد ترشعصبانی یسنا پوزخند

  شده؟ مزاحمت دوباره عوضی پسر اون! توام با -
 :گفت و برد باال را صدایش او همچون هم یسنا

 ! نزن داد من سر -
 :گفت مالیم و گرفت قاب دست با را صورتش ایستاد، یسنا روبروی و رفت جلو کالفه رهان

  کنی؟می اذیت چرا شیم؟ ناراحت دو هر که بکنم کاری که بشم عصبی میشی باعث آخه چرا -
 :گفت پرسوز زد،می نفسنفس عصبانیت شدت از هنوز که یسنا

 .کشیدینمی عذاب قدراین هم تو حتی بودم، رفته بابامخان جای اگه نبودم، اگه -
 است غمگین و تنها من »

 خواهدمی را تو من
 کن نوازشش بگیرش، آ*غـ.*وش در

 .. بگیرند سو بچکان هایشچشم در شعر کمی
 . شوند شنوا بریز هایشگوش در عاشقانه حرف قدری

 .. نکند هایتر بگذار جا هایشدست در دیوانگی مقداری
 . باشد اتپی در ببند هایشپا به شوق

 بدهی هوایش به نفس که دارد دوست را تو من
 زنندمی صدایت هایشلب وقتی تا
 کند نثارش ـوسه بـ جانم جای به

 کن هوایی را من
 کن عاشق را من
 عاشقانه قرارِ یک به ببر را من
 ! شدنفدایت برای دهدمی جان من
 ! دنیا با است غریبه سخت تنهاست وقتی که باش داشته دوست را من
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 یک با بده نجات را من
 « (نیازی حامد! )ساده دارمِ دوستت

 بغضش. کند فدایش را اشیابد زندگی تمام و خودش بود حاضر که یسنایی او؛ یسنای زد؛می رفتن از دم یسنایش
 کرده چه دخترک این دل با داد؟می ترجیح او با بودن بر را مرگ یسنا که بود بد قدرآن یعنی برچید؛ لب و گرفت

 بود؟
. کردمی بیداد عاشقش چشمان در تردید و شک. شد نزدیک او صورتش به پرتردید شد، خیره او چشمان یشم به

 تلخی و ببندد همیشه برای ـوسه بـ یک با زدمی رفتن از دم که را دخترکی تلخ هایلب خواستمی غلط، یا درست
 .کند تمام ـوسه بـ یک شیرینی با را دخترک هایحرف
 و کردمی خودداری کردنگیرینتیجه از پریشانش ذهن. کرده که شد کاری یمتوجه تازه کشید، که عقب را سرش

 که انگار! ؟...جدی جدی نکند شد؟می مگر اصال بود؟ توانسته طورچه بود؟ کرده چه»: کردمی دریافت داده تنها
  «گفت؟می چه مقابلش دختر به حال. بود طوراین
 :گفت کرد باز لب
 ... من من،... یعنی دونیمی! راستش... اِ -

! رهان بود کرده گیری عجب. بیاورد کرده که کاری برای موجهی و منطقی علت بلکه بود؛ خیره او به آرام یسنا
 :گفت فکربی و کشید پوفی

 شدم مجبور تو تن انرژی گرفتن برای افتاد، انرژیم یهو آهان... شد چیز یهو کنم، رو کار این خواستمنمی من -
 .کنم جوریاین

 :بگوید دوباره و بترسد رهان شد باعث همین. نداشت حسی هیچ و بود خیره او به جدی همچنان یسنا
 ! کنی؟ فراموشش میشه کنم، رو کار این خواستمنمی خدا به. شد چی نفهمیدم اصال تم،شرمنده. گفتم دروغ -

 و هوش تمام دانست؛نمی چیزهیچ دانست؛نمی. شدمی هم شاید شد؟می مگر را؟ اشـوسه بـ اولین کند؟ فراموشش
 با که پری مثل درست سبک؛ و آرام. آرام و بود گیج. بود پریده سرش از الکلی همچون ـوسه بـ یک با حواسش

 . شدمی برده طرف آن و طرف این به صبحگاهی نسیم
 هرشب مرا»

 هایتـوسه بـ زیر
 کن غرق

 عجیب هایتـوسه بـ
 پرواز برای بالی
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 « (دانته مانی. )دهندمی من به
*** 
 خاطرش از بستمی نقش چشمانش مقابل مدام دیروز از که را تصاویری کرد سعی و کرد قایم پتو زیر را سرش
 به شروع بندیک دیروز از هم ذهنش توبیخگر صدای. شود سرخ سیب همرنگ هایشگونه کمتر تا کند بیرون

 یک میان تلخ واقعیت یک یادآوری بود؛ سختی دوگانگی. کردمی اشکالفه بیشتر این و بود کرده کردنشنصیحت
 .شیرین یخاطره
 و بماند اتاق این در همیشه یهمیشه خواستمی دلش. نشست تخت روی کالفه و آورد بیرون پتو زیر از را سرش

 کم را همین. کرد بلند را آهش اشگشنه یمعده صدای. نشود چشم در چشم رهان با دوباره وقتهیچ وقتِهیچ
 که بمونی گشنه کمیه حاال» :گفت خود با و انداخت باال ایشانه. بزند بیرون پناهگاهش از بود مجبور حال. داشت

 و کالفه قدرچه. نشست لبانش روی شیرینی لبخند رهان؟.... رهان دیدن با اما مرد؛نمی گشنگی با« !میرینمی
 هم در را هایشاخم که نکشید ثانیه چند به« ...خدا به تمشرمنده» :گفتمی که زمان آن آمد؛می نظر به مظلوم
 ؟بود کرده استفاده مظلوم؟ بگوید کردمی استفاده دختران از ابزاری همچون که رهانی به توانستمی طورچه کشید؛

 .آخر بود احمق و ساده دخترک این قدرچه! دیگر بود گفته دروغ.... را کسی حتی حال به تا گفتمی که او
 شد باعث جیغش. بکشد بلندی جیغ شد باعث و بست نقش چشمانش مقابل دیروزش یدهندهعذاب تصاویر دوباره
 دخترک اینکه داشت؛ نابی حال چه. بنشیند بود کرده متمرکز او به را خودش که رهانی هایلب روی پررنگی لبخند
 .بود شده تبدیل واقعیت به که خیالی شبیه حسی گذراند،می او یاد با مدام را اشکاریبی هایساعت

 پشت اینامه با همراه چید، بشقابی درون دخترک برای بود یخچال درون که کوکویی از مقداری و برخاست جا از
 . رفت بیرون خانه از درزدن از پس و گذاشت دخترک اتاق در

 را تایش تک و برداشت را سفید یبرگه یافت در پشت را کنارش یبرگه و غذا بشقاب و کرد باز را در تردید با یسنا
 به را لبش« .کن فراموش هم تو کردم، فراموش رو چیزهمه من! بکشی خجالت من از نداری حق» :خواند و کرد باز

 .بود زندگی یادامه برای راه تنها این کرد؛می فراموش باید آری. شد خیره نامه به شرمنده. گرفت دندان
*** 

 رمانی یادامه خواندن حال در ولو خوابش تخت روی حوصلهبی. بود شده پنهان اتاقش در یسنا معمول طبق هم باز
. بود خریده که بود جدیدی تلویزیون کردنوصل حال در هم رهان. بود شده غافل آن از بود روز چند که بود

 خریدن تلویزیون کردمی فکر رهان چون ترین؟گران چرا. بود مغازه تلویزیون ترینگران که بزرگی بسیار تلویزیون
 راضی را خودش بدبختی هزار با. است عالف هایانسان مخصوص و است احمقانه گشتن هاسایت درون مثل هم
 از شوق و ذوق با که دیدمی زوج یک که همین. بخرد تلویزیون که بود مجبور انگار بود؛ کرده مغازه درون رفتن به
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. کند امتحان یسنا با را کار آن خواستمی دلش زدند،می حرف بودند کرده که کاری یا بودند دیده هم با که چیزی
 به که را عاشق زوج یک صدای گذشت،می خیابانی از داشت وقتی دیروز. بود افتاده اتفاق همین هم تلویزیون برای

 خیالبی» یجمله به شب در کانال کدام دیدن سر طوالنی بحث پس که بود شنیده بودند شده بچه صاحب تازگی
 تصمیم اما بخرد؛ تلویزیون برود تا کند مجاب را خودش رهان بود شده باعث همین. بودند رسیده« !دارم دوستت

 تکرار مدام و بود گرفته را خود چنان مغازه در! همانا خرید برای کردنبلندپروازی و همانا خریدن تلویزیون برای
 اشمغازه به تلویزیون خریداری برای فرنگ شاه پسر کرد خیال فروشنده که« !خواممی رو بهترین من»: کردمی

 . آمده
 دلش بند در، پشت علی دیدن با. بدود سمتش به شد باعث و کرد هولش کمی آیفون هم سر پشت زنگ صدای

 با علی تا شد منتظر کالفه و زد را در درنگبود؟بی فهمیده را چیزهمه حسام نکند ؟بود افتاده اتفاقی یعنی شد؛ پاره
 وضع و سر با علی. شد سپری طوالنی برایش هاسال همچون علی آمدن تا که کوتاهی دقایق. بیاید باال آسانسور

 :کرد زمزمه را اسمش کالفه و انداخت او پای سرتا به نگاهی نگرانی با رهان. شد ظاهر در یدرآستانه ایآشفته
 ! علی؟ -

 :گفت مقدمهبی تعلل کمی با علی
 !مُرد بچه اون مُرد، رهان -

 !گفت؟می چه سراسیمه پسر این شد؛ خیره او به شدهدرشت چشمان با رهان
  خوبه؟ حالت علی؟ میگی چی -
 . نشده دیر تا بریم زهرا؛ بهشت بریم باید -
 :گفت بلند و داشت نگه را هایشبازو دست دو با سریع رهان برسد، پایین به ترسریع تا گرفت گارد پلهراه سمت به
 . شده چی بگو و بگیر آروم دقیقه یه -

 عجله قدرآن که حال است؛ شده خنگ قدرنآ رهان امروز چرا کرد فکر خود با و داد بیرون را نفسش کالفه علی
 .بروند ترزود باید و دارند

 .نشده دیر تا بریم ترزود باید. کننمی دفن رو شجنازه االن مرده، حسام پسر رهان -
 :کرد تکرار ناباور رهان

 مطمئنی؟ میشه؟ مگه مرد؟ -
 پرسیدممی ازش چی هر. بود خودش تو خیلی دیروز. بیرون کشیدم زبونش زیر از زحمت هزار با. مطمئنم آره آره، -

 یثمره که پسری پسرش، تنها گفت و ترکید بغضش یهو دیگه تلفن پشت امروز. گفتنمی چیزی شده، چی چته
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 سریع که شدم هول قدراون منم. کنند خاکش تا زهرا بهشت برنشمی دارن و مرده تصادف توی بوده عشقش
 . جااین اومدم

 سادگی؟ همین به کرده؟ تصادف -
 .بریم که بپوش لباس حرفا این جای به داره؛ سخت و ساده مگه تصادف میگی؟ چی! رهان -
 .نمیای جنابعالی کجا؟ بریم؟ -
  چی؟ یعنی -
 .پیشش بری نی الزم هم دیگه. میدی لو رو چی همه یهو نیا، دیگه تو میرم دارم من وقتی. هیچی یعنی -

 دیگر انداخت؛ خانه دیوار و در به گذرایی نگاه. شد خانه وارد او دنبال به و داد تکان سری تردید با و نزد حرفی علی
 :گفت رهان به رو کرد کج لبی تعجب با. نبود خط از پر یبرگه آن از خبری

  نیست؟ یسنا -
 :گفت هول کرد اخمی رهان

  مگه؟ داره هم فرقی -
 .کنممی باهاش احوال و حال یه خب آره -
 ... الزم -

 :کرد قطع را حرفش دخترک صدای
 .سالم -

 :گفت علی به رو او اخم به توجهبی یسنا اما برگردد؛ اتاقش به و بفهمد بلکه کرد؛ یسنا به اخمی رهان
  افتاده؟ اتفاقی -

 :گفت لبخند با علی
 .شده فوت مشترکمون دوستای از یکی پسر راستش یعنی نه؛ -
 . کنه رحمتش خدا آخ -

 :گفت حرصی رهان
 کیه؟ فرد اون دونینمی حتی اینکه با شدی؟ ناراحت واقعا -
 .براشون سخته خیلی فوتش و عزیزه عزیزاش برای هست کی هر کیه؟ مهمه مگه -

 :گفت و کرد علی به کوتاهی نگاه. آمد بیرون و کرد عوض را لباسش سریع و شد اتاقش وارد و نداد پاسخی رهان
 . کشیدی زحمت خیلی ممنون. کن در خستگی خونه برو ترزود هم تو رفتم، من -

 :داد جواب و زد لبخندی علی
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 .باشی موفق برو،. میرم زود باشه -
*** 
 به را سرش برود؟ بیرون و بگذارد تنها خانه در یسنا با را علی که دادمی معنی چه آخر. شدنمی کنده خانه از دلش
 بر را هایشلب یسنا خشن و جدی چشمان« .بریم بیا بمونی، که نکرده الزم اصال»: بگوید تا برگرداند دو آن سمت

 کرده اضافه غلط یک او فرض بر کند؟ فراموش بود آمده پیش که را آنچه خواستنمی چرا دخترک این. دوخت هم
 باید فعال برگرداند؛ اکراه به را سرش! بود افتاده گیری عجب. بود نشده کم او از چیزی که ـوسه بـ یک با اما بود؛

 . کردمی رامش تا امدمی راه دختر این با کمی
 :گفت و خندید نمکی علی در شدنبسته با
 . باال نیومده دوباره تا برم! کنه امخفه خواستمی چشماش وای -

 :گفت جدی کند، بانمک یخنده به ایتوجه اینکه بدون یسنا
  بزنم؟ حرف باهات میشه -

 :پرسید شک با خورد، جا کمی یسنا جدی لحن از علی
 شده؟ چیزی -

 :گفت و کرد پا آن و پا این کمی سردرگم یسنا
 گوش باید دلم حرف به دونمنمی. غلط چی درسته چی دونمنمی... گیج خیلی گیجم. دونمنمی واقعا دونم،نمی -

 .تویی کنه کمکم تونهمی که آدمی تنها کنممی فکر. کنم چیکار باید دونمنمی و کشممی عذاب دارم عقلم؛ یا کنم
 :گفت و کشید اشچانه به دستی نگران علی

 .برام عزیزی عطیه مثل هم تو کنم،می کمکت حتما آره -
 همچون او برای علی واقعا شاید کند حس شد باعث کوتاه یجمله یک همین داد؛ بیرون آرامش با را نفسش یسنا

 خود با و بود زده حرف خود با قدرآن روز چند این کند؛ شروع کجا از یا بگوید چه دانستنمی. است دلسوز برادری
 صدای که امروز. است احمق بود رسیده یقین به که ددار عالقه نیست او جنس از که رهانی به که بود کرده تکرار
 نامرد که عشقی فراموشی دوای بداند او شاید کند، کمکم بتواند علی شاید بود کرده فکر خود با بود، شنیده را علی
 تک زندگی نابودگر عطیه یگفته به که را دختری اکنون و داشت تجربه زمینه این در او باالخره. چیست است

 .بود کرده فراموش بود، برادرش
 :کرد زدنحرف به شروع ایمقدمه هیچ بدون و بارهیک به و بست را چشمانش

 .دارم عالقه رهان به... من... من علی -
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 خراب حال نداشت؛ پیش یثانیه چند علی با زیادی شباهت که دید خودش روبروی را علی. کرد باز که را چشمانش
 :دهد ادامه یسنا شد باعث همه و همه اشسینه یقفسه سریع شدنپایین و باال و نگرانش چشمان و
 در وجودش به وجودم وقته خیلی کنممی فکر دارم که االن ولی شدم؛ اسیرش طوریاین که شد چی دونمنمی -

 مثل بازیهـ.*وسـ.* پسر اسیر که بدبختی! بدبختم یه من... اون بدون کنممی حس که وقته خیلی. آمیخته هم
 چیکار باید من دونیمی تو... علی نداره همدمی دیوار و در جز به و کنه چیکار باید دونهنمی که بدبختی شده؛ رهان
 اهل که بوده کسی با دلت هم تو که گفته بودی عاشق هم تو که گفته گفته، اتگذشته از برام عطیه نه؟ کنم

 تنم از رو عالجال بیماری این جوریچه نمونم؟ عاشق جوریچه کنم؟ کار چی باید بگو بهم! علی کن کمکم... نبوده
  بکشم؟ بیرون
 آهی همچون را نفسش باشد، شده رهان همچون خودخواهی و مغرور پسر اسیر یسنا بود نکرده باور هنوز که علی

 هایحرف. آید بیرون شوک این از و شود مسلط خود به تا کرد پا آن و پا این دادنجواب در کمی و فرستاد بیرون
 و بوده هیوال روزی که پسری به عالقه. کند معنایشان بتواند بلکه تا چید هم کنار خودش برای را یسنا ناگهانی
. نبود بازهـ.*وسـ.* که رهان نه؟ بازهـ.*وسـ.* بود گفته! باز؟هـ.*وسـ.*! نبود باورکردنی اصال بازهـ.*وسـ.* اکنون

 :گفت لرزانی صدای با
 .یسنا نیست بازهـ.*وسـ.* رهان -

 :گفت درد با و زد پوزخندی یسنا
 . بگی دروغ نیست الزم دیگه، دخترای با دیدمش -
 .خطرناکه براش چون باشه؛ کسی با ـوس هــ روی از تونهنمی واقعا رهان نمیگم دروغ -

 :پرسید و کشید هم در را نازکش ابروان یسنا
  خطرناکه؟ چی یعنی -
 :گفت آمدمی چاه ته از انگار که صدایی با اما کرد؛می خفگی احساس و بود سخت کمی برایش زدنحرف اینکه با
 انرژی بدنش. گوشه یه میفته حالبی روز چند تا عمال و کنهمی تشنج باشه کسی با ـوس هــ روی از رهان اگه -

 . بشه نابود ممکنه حتی و میشه تموم انرژیش روز چند طی در و زنهمی پس رو نور
 :پرسید دوباره ناباور یسنا

 .نمیشم متوجه اصال من علی، میگی چی -
 :گفت و زد پوزخندی

 توی که هورمونی کنند رو کار این اگه چون باشن؛ داشته ارتباط معمولیا با راحتی به تونندنمی هازبده یسنا، ببین -
 و بدنشون توسط انرژی زدنپس و تشنج باعث همین و میشه هاشونآنزیم تخریب باعث و میشه ترشح خونشون
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 فقط که ایدیگه هورمون با هورمون اون مخرب اثر و باشه کسی عاشق واقعا اینکه مگه! میشه مرگشون عمال
 رهان چند هر بشه؛ خنثی میشه ترشح بدنشون توی هستن کسی عاشق واقعا وقتی و اوناست بدن مخصوص

 رهان. بزنه کاری به دست و شه مطمئن باشه کسی عاشق اینکه از وقتهیچ دونممی بعید و نداره عشق به اعتقادی
 کارا جور اون اهل که مطمئنم ولی چیه؛ پرهمی زیادی دخترای با اینکه دلیل دونمنمی خودمم. نیست مریم مثل

 . نیست
 :گفت آشکاری لبخند با یسنا

 بوده؟ آدم اون عاشق یعنی نکنه؛ تشنج و وسهـ.*بب رو کسی اگه پس -
 :زد لب شک با... او نکند شد؛ خیره روبرویش شاد دخترک به شک با و کرد ریز چشمانش علی

  پرسی؟می چی برای آره، -
 داشتنیدوست و ساده دخترک به غمگینی لبخند علی. انداخت سرفه به را او و پرید گلویش سر دخترک دهان آب

 بود کافی شدنهول همین نبود؛ پاسخ به نیازی دیگر. زد بود داده لو را رهان و خودش هابچه همچون که روبرویش
 :بگوید غم با و شود چیزهمه یمتوجه او تا
 . نداری ایدیگه کار اگه دیگه برم من -

 نگاهینیم او به سرفه شدت از اشکی چشمان با بود، آمده سرجا حالش تازه هم سر پشت سرفه چند از پس که یسنا
 :گفت شادی لحن با و انداحت

 . برسون سالم عطیه به -
 نه بود؛ خراب حالش. بنشاند هایلب روی مصنوعی هرچند لبخندی کرد سعی و داد تکان سری
 این تنها نامرد مریم از بعد کردمی فکر فقط... فقط نه،! رهان و یسنا عالقه از ناراحت و بود یسنا عاشق اینکه برای

 و هاقانون تمام برخالف که دختری. کند خود آن از را اششکسته دل تواندمی که است مهربان و ساده دخترکِ
 کرده دیگری شخص پیداکردن برای انتظارکشیدن به محکوم را او دوباره و بود شده ماورائی پسری عاشق هامنطق

 .بود
 که را مکانی تا کردمی تمرکز او روی کمی بود کافی فقط نبود؛ هم سختی زیاد کار زهرابهشت در حسام پیداکردن

 سرش باالی جوانی دختر و حسام تنها که مزاری باالی رسیدن تا دقیقه پنج کمتر. کند شناسایی بود جاآن اکنون
 . کشید طول بودند

 بود خیره پسرش تک مزار به اشک حتی یا حرفبی که او به رو و گرفت قرار حسام یشانه به شانه طمأنینه با
 :گفت

 ! متاسفم -
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 را مردی تاسف جواب باید چرا. نداد جوابی و زد پوزخندی بگیرد، خاک ایقهوه از را نگاهش اینکه بدون حسام
 مطمئنا که مردی دهد؟ تحویل و کند پیدا را او خواستمی و بود ترسانده اشبچه وجود از را او عمر یک که دادمی
 ! متاسف تا بود خوشحال او یدوباره شکستن از لحظات این در

 خیره ریختمی اشک حرفبی و بود نشسته مزار سر باالی که غمگینی دختر به و گرفت حسام از را نگاهش رهان
 عاشق یسنایش که طورهمان ؛بود عاشق هم او حتما. انداخت خودش یسنای یاد را او دخترک زیاد غم. شد

 . بود بابایشخان
  بپاشی؟ زخمم رو نمک که اومدی جا؟این اومدی چی برای شد، تموم چیزهمه دیگه -
 اشطوالنی عمر در باراولین برای شد باعث حسام غمگین نهایتبی صدای خورد؛ جا کمی حسام یبارهیک حرف از

 . بسوزد حسام برای دلش
 ... خواستممی فقط نه -
  گفت؟ تو به کی اصال شی؟ مطمئن خواستیمی -
 ... رو تو دخترِ اون دونستمنمی گفتم دفعه صد که من دونی؟می مقصر رو من ماجرا اون سر هم هنوز تو حسام -

 :گفت و پرید حرفش میان حسام
 .تموم تمومِ شد؛ تموم چیزهمه. شبچه نه ستزنده دخترِ اون نه دیگه حاال! رهان کن بس -
 به بود کرده پرپر مزار باالی ناآشنای دختر که را رزی هایگل باد. شد خیره خاک ایقهوه میان نامعلومی ینقطه به

 غمگین هم او شد باعث دو آن شدید غم. کردمی طرف آن و طرف این چشمانش مقابل در مدام و بود گرفته بازی
 بود؛ داده انجام را عمرش اشتباه ترینبزرگ که زمانی همان ؛بکشد پر پیش سالِبیست سمت به روحش و شود

 روزش هر که لعنتی روزهای همان. نکند دخالت هازبده یبقیه کار در گاههیچ دیگر بود داده قول که زمانی همان
 ! بود وجدان عذاب از پر
 . بشه طوریاین خواستمنمی -

 :گفت پرسوز و داد تکان طرف آن و طرف این به چندباری را سرش حسام
 !باش خودت مراقب رهان، میشه تکرار تاریخ -

 :پرسید و کرد اخمی رهان
  چیه؟ منظورت -

 :گفت و زد تلخی پوزخند حسام
 .بشی بیدار خواب از نشده دیر تا بهتره -
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. گرفت بر در را وجودش تمام ترس. انداخت بود تنهایی محتاج شدت به که غمگینی نهایتبی حسام به گیجی نگاه
 جدیجدی نکند ریخت؟می اشک مزاری باالی حسام جای به او دیگر صباحی چند و شدمی تکرار تاریخ واقعا نکند

 هم شاید! نداشت امکان نه... یسنایش نکند بود؟ زده خواب به را خودش و بود بسته واقعیت روی بر را چشمانش
 ... شدید وابستگی حس آن ها،بدی تمام با کنارآمدن آن ها،نخواستن و هاخواستن آن ها،شدن نگران آن داشت؛
 عروسش به و گرفت او از را اشخسته نگاه حسام! بود بدی حال چه و خوب تردید عجب. باخت رنگ اشچهره
 کرد،می دقت رانندگی هنگام کمی فقط کمی، احسان کاش. بود شده بیوه روزه یک بیچاره دخترک. شد خیره

 . نشست لبانش روی پوزخندی تنها؟. تنها همیشه برای او نه و شدمی بیوه دخترک این نه وقتآن
. آمد کش بیشتر لبش. نبود رهان اما تنها؛ تنهای شود،می تنها هم او زودی به بگوید رهان به تا برگرداند را سرش

 .شویمی ترینترسو باشی، داشته دادن دست از برای چیزی وقتی واقعا که راستی به
 رسید؛می پوچی به بیشتر کرد،می فکر خود با چه هر. کردمی فکر و زدمی قدم هاخیابان در خراب حال با رهان
 و بود کور قدرآن چرا. ترسیدمی خود به یسنا نگاه رنگ از دیگر حتی. باختمی را خود بیشتر ترسید،می بیشتر

 امکان نه، بود؟ عاشقش شود؟ عاشقش یسنا دهد اجازه بود توانسته طورچه دید؟نمی شده دچارش که را کابوسی
 نباید. کند تکهتکه را قلبش دارد قصد و رفته قلبش درون خاری کردمی حس کرد؛می درد قلبش قدرچه! نداشت

 .بود ممنوعه او به عشق باشد؛ عاشقش دنیایش گذاشتمی نباید نه گذاشت،می
 بود، نگرانی و ترس از پر هایشگام قدم به قدم که حالی در. شد خانه وارد. کرد پیدا شانخانه در روبروی را خودش

 باید. گرفت خود به پیش ماه چند رهان مثل درست خشنی و مردانه یچهره و داد قورت را گلویش بغض سختی به
 .رساندمی پایان به را کابوسش االن همین

 با. کردمی بازی موبایلش با و بود نشسته هال وسط درست و نبود اتاق در تصور برخالف یسنا. شد واحدشان وارد
 توانستمی طورچه. لرزاند را دلش یسنا پراحساس و شاد یچهره. کرد سالم لبخند با و برخاست جایش از او دیدن

 کند؟ بازخواست را دخترک و ببندد چیزهمه روی را چشمش توانستمی طورچه بگیرد؟ او از را خوب حال این
 آن به برگشتن برای دلش اینکه وجود با حتی داد؟می لو را او چشمانش اینکه وجود با حتی باشد؟ سیاه بود مجبور

 باید کرد؛می مشخص را چیزهمه االن همین باید داد؛ قورت را دهانش آب کشید؟می پر عاشقانه و خوب هایروز
 .کردمی تمام را کوری این
 : پرسید استوار و محکم و گرفت را صدایش لرز سختی به
  نداری؟ ایعالقه من به که تو یسنا -

 همین است؛ شده دستگیر دزدی هنگام که دزدی مثل درست گرفت؛ خود به ترس رنگ دخترک شاد و پاک نگاه
 . کند نابودش و شود تبدیل یقین به رهان شک شد باعث
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  گفته؟ چیزی علی -
 را چیزهمه اشنفهمی با که او بر وای... رهان اما شده؛ او عشق متوجه هم علی بود؟ کرده اعتراف علی به علی؟
 . بود کرده نابود

 :گفت و برد باال کمی را صدایش
 . نبود این من جواب -

 :گفت و شد جمع خود در او بلند نسبتا صدای از یسنا
  بشنوی؟ خوایمی چی -

 :گرفت خود به التماس رنگ رهان لحن
 ! همین نیستی، عاشقم که بگو بهم فقط -

 شد غرق او یشمی چشمان در و بایستد روبرویش درست و شود نزدیک او به قدمی رهان شد باعث دخترک سکوت
 :بگوید وارناله و
 .متنفری ازم بگو نیستی، عاشقم که بگو خدا رو تو یسنا -

 :زد لب آرام و شکست را اشطوالنی سکوت باالخره دخترک
 ... تنها تو باشم؟ متنفر ازت باید چی برای -

 قلب تپش صدای این پرسوز، لحن این تاب،بی نگاه این بود مطمئن دیگر رهان داد؛می عشق طعم هم هایشحرف
 .کشنده و تدریجی شکست یک بود؛ خورده شکست. است دخترک عشق نشانگر همه و همه

 :گفت و پرید او حرف میان داد با
 . باشی من عاشق تونینمی تو یسنا، بیا خودت به! کن بس -

 هایشحرف الیالبه از را اشناراحتی دلیل بلکه دهد؛ ادامه شد منتظر. زد زل او سیاه چشمان به ترسیده یسنا
 به. بخشکاند را ممنوعه عشق این یریشه و باشد بد بتواند تا گرفت یسنا چشمان از را نگاهش رهان. بکشد بیرون
 :گفت احساسبی و خشک و شده خیره زمین

 ! هیوالم یه من بشه؛ آدم به تبدیل ـوسه بـ یه با که نیستم دیو یه من یسنا -
 تکه قلب دخترک نمدار چشمان تا نسوزد، تا کرد فرار اما سوزاند؛ ببیند، را دخترک واکنش تا نماند منتظر

 همیشه تا رفت. نشکند نداشت هم عاشقی حق که دلخوری دخترکِ جلوی تا رفت. نکند متالشی را اششدهپاره
 تریناحمق که نکند اعتراف تا... تا رفت. شودمی ذوب دخترک غمگین چشمان با که رهانی بماند؛ قوی رهان

 و رفت کنار دخترک حیران چشمان مقابل از نامردی کمال در و گفت. کندمی ناراحت را اشزندگی که ستعاشقی
 . برد پناه اتاقش داخل به
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 است، عاشقش هم رهان داندمی که اکنون چرا که شدنمی متوجه اصال. بود خیره او خالی جای به واج و هاج یسنا
 کدام نه؟ باشد داشته بدی حس داشت حق! بماند عاشقش ندارد حق گویدمی و کندمی بازخواست را او عصبی رهان

 نداری حق تو بگوید و بزنند داد سرش باشد داشته دوست عشق به اشوقیحانه اعتراف از پس که است دختری
 پریناز زندگی که بود نامی محمد دختر چون یا بود؟ غریب چون بود؟ پناهبی چون چرا؟ نداشت؟ حق باشی؟ عاشق
 مردم طورچه اینکه به وقتی که بغضی همان نشست؛ گلویش در اشلعنتی بغض دوباره برده؟ تاراج به را نامی

 او گلوی فشردن به که بدعادت بغض همان آمد؛می سراغش کرد،می فکر کنند رفتاری طوراین او با آیدمی دلشان
 !یتیمانه بغض همان بردارد؛ او سر از دست نداشت تصمیم و بود کرده عادت
*** 

 نداری حق بعد به این از» :شد خیره بود شده چسبیده چسب با اتاقش در روی که ایبرگه به دلخورش نگاه با
 زده حرفی حرفم روی نمیاد خوشم که دونیمی. ستنهخو این جدید قانون این بشی، آفتابی جلوم مخونه که وقتایی

 از را او خواستمی دلیلبی! بود مسخره از ترمسخره دیگر این« !کنی چیکار باید دونیمی باشی عاقل اگه پس شه؛
 بر اصال کند؟ زندگی تفاوتبی و باشد او کنار توانستمی طورچه بود؟ سادگی همین به مگر. کند نهی دیدنش
 .دیگر شدنمی تنگ حتما شد؟نمی تنگ هم دلش طور؟چه دلش توانست،می که هم فرض
 کند فرض رهان کالم تهدید به توجهبی کرد سعی و رفت اتاقش به تلخی لبخند با و کند را شده چسبیده یبرگه
 و فکر تمام از خیالبی کرد سعی گذاشت هم روی را چشمانش. نیست بیش شوخی هاکار و هاحرکت این یهمه
 در که طالیی روزهای به خاطراتش رنگخوش آسمان در و آید در پرواز به خیاالتش در سرش، درون هایخیال
 فقط کمی آید،می بیرون خاطراتش رهان زبان از که هاییجمله حرف به حرف با و رود بود کرده سپری رهان کنار

 .شوند ترخیس دلتنگی شدت از چشمانش و ترپررنگ لبخندش و کند مزهمزه را خوشبختی کمی
 شدمی باعث هم توجهیبی ربع یک گاهی. است کافی اقیانوس وسعت به دلتنگی برای هم روز نیم یک حتی گاهی

 آن از باشی؛ معجزه روز یک راه به چشم هادلواپسی دنیای در و شوی کوتاه لبخند یک محتاج وجود تمام با
 نبینم! ببینم مبـ.*غل بیا» یجمله زیبایی به ایمعجزه دهد؛ رخ برایشان تا منتظرند هاعاشق یهمه که هاییمعجزه

 « .ندارم دوستت کنی فکر
 کمی سنگینش قلب بلکه تا کرد نوشتن به شروع و گذاشت رویش جلوی را ایبرگه و کرد باز را نمدارش چشمان

 بدجنس... زیاد خیلی گرفته، ازت دلم... داغونم خیلی که من وفا؟بی خوبی. من بداخالق مرد سالم» :شود سبک
 مثل قدراین تونیمی طورچه کنی؟ طوریاین من عاشق و ساده قلب با تونیمی طورچه! بدجنس خیلی رهان، شدی
 «!تونی؟می طورچه نشه؟ تنگ برام دلت دیگه آدمای
 .بود دارخنده بود؟ او عاشق رهان گفت؟می چه علی پس زد؛ تلخی لبخند و داد بیرون آه همچون را نفسش
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 کند؛ مبارزه عشقشان با تنهایی به خواستمی که عجیب رهان همان بود؛ رهان. نشست سیخ جا در در، صدای با
 .است او جنس ماورائی از ترقوی احساسی عشق اینکه به توجهبی

 و انداخت بود، نشسته انتظارش به هال وسط درست در روی ینامه به توجهبی که او به گذرایی نگاه رهان
 او به رو جذابش اما دلخور صدای با بود، رنجیده کمی او توجهیبی از که یسنا. افتاد راه به اتاقش سمت به تفاوتبی

 :گفت
  شما؟ احوال خودرای، یزبده آقای سالم -

 در بدون. رود اتاقش سمت به توجهبی همچنان توانستمی بود؟ نبود، مهم زیاد که او با کردن احوال و حال
 دیگری قدم نگاهینیم حتی بدون شد،می کشیده اتاق سمت به او دنبال به چشمش که منتظری یسنای نظرگرفتن

 :گفت شکایت با دوباره یسنا. برداشت اتاقش سمت به
 ! هاواجبه سالم جواب -

 . شکستمی را او باید نبود؛ دیگری یچاره! داشت اصرار هاحرمت شدنشکسته بر دخترک این نه؛
  نه؟ نشی، آفتابی جلوم مخونه که موقعی بودم گفته -

 :گفت خیالبی و انداخت باال ایشانه یسنا
 . بودی چسبونده اتاق در روی معنیبی چیزای یه آره -

 :گفت تلخ رهان
 شنیدی؟ چیزی کنه مورد در حاال تا -

 :پرسید و کشید هم در را هایشاخم یسنا
  چیه؟ منظورت -

 :زد دخترک به را اولش یضربه رحمانهبی رهان
 ! خورهمی هم به آدم به چسبنمی کنه مثل که دخترایی از حالم -

 سیاه چشمان نفرت و زند خیالیبی به را خود و ببندد چشم او نفرت از پر لحن روی که بود عاشق قدرآن دخترک
 :بگوید و نکند باور را روبرویش مرد

 ... رو کسی اگر که گفته بهم علی اینکه وجود با حتی خوره؟می هم به من از حالت که کنم باور خوایمی -
 :گفت و پرید حرفش میان اش،خانه دخترک به دوم یضربه زدن برای رهان

 ! ایساده قدرچه تو گفته، چرتی یه علی -
 . کردم شوخی بگوید که کند وادار را رهان التماس با خواستمی انگار که طوری شد؛ ملتمس لحنش و لرزید دلش

 ...کردیم پیدا آرامش تازه که حاال کنی؟می جوریاین باهام چرا -
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 :گفت همیشه از ترتلخ و زد روبرویش پناهبی دخترک جان و روح بر دیگری یضربه و زد پوزخندی رهان
 خوره،می هم به چسبنمی بهم حد از بیش و عاشقمن کننمی حس که دخترایی از حالم چون واضحه؛ چراش -

 ! طلبمتنوع قدرچه من که دونیمی خوام؛می آرامش کمیه ندیدنت با فقط
 !خیلی رهان، وقیحی خیلی -

 او فهمیدمی و کردمی باز را چشمانش کمکم داشت خانه عشقِ از کورشده دخترک باالخره پس زد؛ پوزخندی رهان
 :گفت و انداخت او به نفرتی از پر نگاه! است وقیح

 . منی ذلیل و عاشق کنهمی اعتراف علی مثل پسری جلوی که تو وقاحت به نه -
 دیگر؛ شکندمی دارد؟ رحمیبی و تلخی تاب قدرچه ایشیشه قلب یک مگر. شکست دیگر بار این! شکست

 . ستقلبی هر از ترطاقتبی و است شده پینه و وصله تازگی به که قلبی مخصوصا
 ... من -
 .خواستت دلم دوباره شاید نباش مدت یه... ازت شدم خسته ببینمت، خوامنمی -

 :گفت وارناله کردمی بیداد آن در بغض صدای با یسنا
  شکونی؟می رو دلم داری هست حواست رهان -

 :زد دخترک عشق نابودی برای را آخر یضربه و انداخت او به ایخصمانه نگاه رهان
  خوره؟برمی جایی به مگه بشکنه صدتاشونم دل حاال ریخته، خیابون تو معمولی همه این مهمه؟ -

 رهان این بود؛ شناخته که نبود رهانی آن رهان این. شد خیره او به دلخور چشمات با فقط نزد، حرفی دخترک
 این نه،. بود شده گاهشتکیه تنها بود هامدت که نبود استواری و داشتنیدوست رهان آن بدجنس و احساسبی

 .بود عاشقش که نبود رهانی آن رهان
 سکوت در باید که هاییگله نماند منتظر و رفت اتاقش به و زد دخترک اشک از لبالب چشمان به پوزخندی رهان
 دخترک چشم به چشمش بود، خانه که موقعی خودش یگفته به تا رفت. شود گفته شدمی بیان چشمانشان توسط

 .نخورد یسنا همچون ایکنه
*** 

 معصوم نوزاد یک مثل درست بود؛ برده خوابش اشهمیشه عادت طبق گریه، از بعد دخترک. بود صبح هایدمدم
 .نیست بلد خوابیدن و گریه جز کاری که
 در کسهیچ اما شده؛ کشیده رویش پتو شبیه چیزی کردمی حس. کرد بازنیمه را چشمانش رویش شدنسنگین با

! کردمی حس خواب در تنها را رهان باید که بود شده بدبخت قدرچه. زد خیاالتش به تلخی لبخند. نبود اتاقش
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 بود؛ خسته و ساکت. نداشتند چندانی فرق بیدارش و خواب هاروز این هرچند رفت؛ خواب به و بست را چشمانش
 . ندارد حمایت برای را کسی که یتیمی یپسربچه صدای بغض مثل درست
 هم رهان. همین بود؛ دلگیر کمی فقط نه، باشد بریده او از اینکه نه. نداشت را رهان با شدن روبرو جرأت دیگر
 .ساعت چهار سه تنها روزشبانه در شاید آمد؛می خانه به کمتر و بود خانه از بیرون مواقع بیشتر تقریبا

 یک تقریبا گذشت با. کردندمی غارت را کردنشانزندگی عاشقانه فرصت و رفتندمی و آمدندمی هم سر پشت هاروز
 خانه متفاوت رهان برای قبل روز از ترعاشق و تردلواپس روز هر بلکه نشد؛ خاموش دخترک عشق آتش تنها نه ماه،
 درست هم دخترک شوی؛می حریص داشتنش برای بیشتر شوی نهی چه هر از گفتندمی راست واقعا انگار. شدمی

 نبود کسی. پاسخ از دریغ اما کرد؛می طلب را او و زدمی صدا را رهانش مدام اششکسته دل. داشت وضعیتی چنین
 خواهدنمی را بودنت کسی وقتی» :بگوید او به که

  بماند، خواهدمی که قلبی صورتِ به بزن سیلی
  چکد،می برایش که اشکی یِ چشمه کن خشک
 .. برخیز

 بایست صاف همیشه برخالفِ
  اصال، انگار که کن رفتار جوری

 خواهینمی را بودن این
 ...! شو رد
 « (سیاسرانی شکیبا)

*** 
 که اشکناری دختر به اعتنابی و نوشتمی رنگشایسورمه کالسور درون گفتمی استاد که را آنچه هر دقت با

 مناسبی مورد توانستمی دخترک اینکه با. بود داده درس به را حواسش دنگشش داشت، خردکنیاعصاب هاینگاه
! یسنا. بماند منتظر و بکشد کنار بود داده قول خود با داشت، یسنا با که ماجراهایی و شقایق از بعد اما باشد؛ او برای

 مهربانانه هم باز بود، کرده او به که هاییبدی تمام با که دخترکی بود؛ شده خانه زیبای دخترک هوایی دلش هم باز
 که را دانشگاهی حتی او ؟بزرگی این به انسانی شدمی مگر نبود؟ فرشته او. بود نکرده خالی را پشتش و بود کنارش

 قورت را اشکنندهخفه بغض کرد سعی و زد تلخی لبخند. بود درآورده چنگش از بود، آورد دستش به زحمت هزار با
 موبایلش شود، جمع درس به دوباره حواسش اینکه از قبل. بسپارد گوش دهدمی استاد که درسی به همچنان و دهد

 از تلفنش به دادنپاسخ برای تا شد بلند جا از تعجب با. شد حک بزرگش یصفحه روی حسام نام. رفت ویبره
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 از داشتنتماس وگرنه بود، گرفته تماس او با شخصا حسام که بود افتاده مهمی اتفاق حتما. شود خارج کالس
 :گفت بستمی را کالس در که طورهمان. بود بعید نداشت حسی او به تنفر جز که حسامی

 ! کردین فقرا فقیر از یادی حسام، آقا علیکمسالم -
 .شود نگران و کند اخم کمی رهان شد باعث همین بود؛ خوشش حال نشانگر حسام عمیق نفس صدای

 زیر رو غرورم و کردی برادری حقم در وقتی از. شماییم یاد به همیشه که ما! ما زرنگ رهان جناب سالم علیک -
 . چشممه جلوی مدام که هستی چیزی تنها کردی له پات

 :گفت خشک و انداخت خلوت راهروی به کوتاهی نگاه رهان
 . فراوونه زدنکنایه و نیش برای وقت برم، خواممی بگو رو کارت -

 :داد جواب تاخیر با حسام
 ت،خونه برم اجازه و دعوت بدون زشته آخه زدم؛ زنگ اجازه و ادب عرض برای فقط نداشتم، تو با که خاصی کار -

  نه؟
  من؟ یخونه بری -
 .ببرن خودشون با رو من یسنای بذارم چیزی گفتن بدون که نمیشه آخه برم، حتما سر یه باید. آره -
 ! تو؟ یسنای -

 :گفت تمسخر با و گفت نچی حسام
 ! ندارم تو و من کنه،نمی هم چندانی فرق البته... که ندارم حواس تو؟ یسنای گفتممی باید بابا ای -

 چشمان با همه و گیرد قرار توجه مورد سالن درون افراد اندک جمع در شد باعث که فریادی کشید؛ فریاد رهان
 .شوند خیره دستش در گوشی و او به گردشده

  کنی؟می بلغور چی داری حالیته حسام -
 دیر شدی، بیدار خواب از دیر! من دام تو افتادی باالخره... زرنگ یزبده رهان آقای جناب! حالیمه بدجورم حالیمه، -

 ! دیر خیلی... فهمیدی
 حسام؟ کردی؟ غلطی چه حسام -
 . نیست مربوط من به دیگه شبقیه دادم، انجام رو موظیفه فقط من چیه؟ غلط -

 پشت هایبوق کی؟صدای اما بود؛ شنیده را جمله این هم دیگر باریک انگار بود؛ آشنا قدرچه رحمانهبی یجمله این
 آن راستی بود؟ توانسته طورچه بود؟ شده سنگدل قدرآن طورچه بود؟ کرده چه او با حسام. آورد خود به را او هم سر

 گفته عاشقی پسرک به رو غرور و افتخار با روزی که نبود ایجمله همان سنگدالنه، یجمله همان آشنا، یجمله
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 حسام بارآخرین و اولین برای بود شده باعث که نبود یجمله همان! بود؟ افتاده او پای به کردنالتماس برای که بود
 بود؟ کرده چه رهان آه بود؟ کرده سنگی را حسام دل که نبود ایجمله همان کند؟ التماس و بریزد اشک
 چشمانش از هایشاشک اشقهقه هر با که آلوداشک ایخنده یک افتاد؛ خنده به دیوانگان همچون شدهشوکه
 حسام به رحمانهبی که خودش صدای شد؛می تکرار چشمش جلوی مدام برفی روز آن خاطرات. شدندمی جاری

 «!کشکه شهمه! بود؟ کجا عشق! حسام بگو جوک کم مثال؟ عاشقشی! طفلک آخی» :گفتمی و خندیدمی
 .عشق همچون مقدسی یواژه کردنمسخره تاوان داد؛می تاوان داشت بدجور
*** 
 هاسال که روزی باالخره اینکه از بهتر چیزی چه آخر بود؛ هویدا صورتش در اشخوشی سر از هایخنده آثار هنوز
 با ترزود باید. شدمی پیدایش زودی به رهان نداشت؛ زیادی زمان داشت؟ وجود بود، مانده منتظر رسیدنش برای

 شانخانه در زنگ. چیست عاشقی این عواقب و است شده که عاشق گفتمی او به باید. کردمی صحبت دخترکش
 و سر از خواب در پشت او دیدن با و بیاید آیفون سمت به کورمالکورمال آلودخواب یسنای تا ماند منتظر و زد را

 .بپرد اشکله
 ! بله؟ -
 . حسام خانوم، یسنا منم -
 . نیستش رهان. سالم -
 . میشه دیر بیاد رهان کنیم صبر تا. بگم شما به چیزایی یه اومدم ندارم، کاری رهان با -

 :گفت نهایت در و کرد پا آن و پا این کمی یسنا
 ... با باشم داشته اجازه کنمنمی فکر آقا، شرمنده -

 :گفت و پرید حرفش میان
 . دانید خود بازم بگما، بهتون ذارهنمی بیاد رهان اگه آوردم؛ براتون تونگذشته از جدیدی خبرهای خانوم یسنا -

 رفتارهای این دلیل او شاید کرد؟می باز را در باید. شد خیره آیفون پشت از حسام جدی صورت به تردید از پر یسنا
 .دانستمی را رهان عجیب
 :گفت مقدمهبی حسام

 . گردهبرمی رهانم سرد رفتارای به جورایی یه باهاتون دارم که حرفایی -
 حسام دهد اجازه و بگذارد پا زیر بود گذاشته برایش رهان که را قرمزی خط دخترک تا بود کافی جمله همین

 او به یسنا که اعتمادی از حسام. دهد راه شانخانه به کرد،می اشنهی او با صحبتیهم از مدام رهان که را ترسناکی
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 دو آن یخانه روی و رنگبی و غمگین فضای به گذرایی نگاه. شد آپارتمان وارد و شد ترسرخوش بود، کرده
 :گفت در کنار ایستاده یسنای به رو و انداخت

 . نگران و عاشق خترد یه نه بود فرش از خبری نه اومدم که قبل یدفعه! جااین شده عوض قدرچه -
 :پرسید او حرف به توجه بدون طاقتبی یسنا

 .شده عجیب قدراین رهان چرا دونیمی گفتی -
 سرش دادنتکان به جوابش در و زد شنید،نمی رهان جز چیزی انگار که دخترک خراب حال به تلخی لبخند حسام
 :گفت و کرد اکتفا

 تا دادم قورتش هاسال این توی مدام که هاییحرف نشده؛ دیر که وقتی تا بگن، بهت باید که هست حرفا خیلی -
 . نکنه خراب رو هامنقشه یهمه کردنعجله با

 :پرسید جدیت با و کرد اخمی یسنا
  چیه؟ منظورت -

 :گفت و شد خیره رهان بزرگ یکتابخانه به و گرفت دخترک از را نگاهش حسام
  چیه؟ کتابخونه اون پشت کردی فکر حاال تا -

 از بود نمانده یادش گاههیچ که بود مشغول ذهنش قدرآن شد؛ تابیده کتابخانه به هم دخترک تاببی نگران نگاه
 .است چیزی چه آن پشت و کندمی چه هال وسط عجیب یکتابخانه این بپرسد رهان

  چیه؟ مگه -
 :گفت و زد دخترک سادگی به پوزخندی حسام

 .بدم نشون بهت تا بریم بیا دیدن، مانند بود کی شنیدن -
 :گفت و شد جمع خود در کمی ترسیده یسنا

  داره؟ بزنی بهم خواستیمی که حرفایی به ربطی چه کتابخونه اون -
 خودت بریم. ستکتابخونه پشت که چیزیه اون رهان رفتارای یهمه علت گفت میشه جورایی یه داره؛ ربط -

 . فهمیمی
 شد؛می پشیمان بعدا شاید. نبود درست اصال او با رفتن شاید. دوخت چشم حسام یجلوآمده دست به پرتردید یسنا

 شخص آن هاروز این متفاوت رهان هم مطمئنا شد؛می فاش کتابخانه راز باید روز یک که باالخره. رفتمی اما
 . نبود کنندهفاش
 آنالیز را کتابخانه پشت فضای خوبی به دخترک تا کرد سکوت و برد کتابخانه طرف آن به قدرتش با را او حسام

 عکس از پر سرتاسر هادیوار تمام که طوری بود؛ پر مختلف دخترهای عکس از که متریده تقریبا فضای یک. کند
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 و عکس درون دختران به گنگ و گیج یسنا. بود شده آویزان سقف از عکس زیادی تعداد هم نخ با حتی بود،
 شکست را سکوت حسام. شدمی ترگیج نگریستمی بیشتر چه هر و کردمی نگاه عکسشان پشت معنیبی هایجمله

 :گفت کردمی اشاره عکسی به که حالی در و
 .مناسب مورد تنها، نود؛ احساس یدرجه محمدی، یسنا -
 .شناختت خوب اومد؛ خوشم نه
  چیه؟ اینا -
 .شناسمنمی رو بقیه توئه، عکس اینکه -
  چیه؟ رهان به ربطشون کنن؟می چیکار جااین عکسا این -

 :گفت و انداخت باال ابرویی حسام
  کنی؟می فکر چی خودت -

 :گفت بلند صدای کمی با کالفه یسنا
 ! کنمنمی فکری هیچ من -

 :گفت و زد پوزخندی حسام
 .شدی کور که شدی عاشق قدراون داری؛ حق -
 . ببر جااین از رو من بزنی حرف خواینمی اگه -

 :گفت و کرد ترپررنگ را پوزخندش حسام
  دیدی؟ جااین چی که نیاری خودت روی به و بیرون بری خوایمی نکنه -

 :داد ادامه حسام. نزد حرفی و انداخت پایین را سرش یسنا
 ! بدبخت و احساساتی باباتی؛ مثل هم تو -

 ! بود رحمبی متجاوز یک که او بود؟ احساساتی هم محمد پدرش؟
 گـبی ـناه گـبی البته. نخورد من پریناز به دستشم وقتهیچ محمد! گفتم دروغ محمده؟ بابات گفتم بهت یادته -

 پریناز یشوالیه سری هر اما... که چیدمی برنامه خودش با صدبار روزی. خوندممی رو ذهنش من نبود، هم ـناه
 . ذاشتمی ناکام رو اون و اومدمی در جلوش

 دیگر پریناز شوالیه. گویدمی چه او آوردنمی در سر اصال بود؛ شده خیره حسام هایلب به ریزشده چشمان با یسنا
 بود؟ که
. بست یخ تنم و پایین ریخت هری دلم خورد گره نگاهش به نگاهم که همین اصال. شدم عاشقش ثانیه سه توی -

 هایخیابان از یکی توی که موبلوندی دختر بود شده ذکرم و فکر تمام بخونم، رو دیگران فکر تونستممی که منی
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 کرد، توجهیبی بهم قدراون. انداختنمی بهم هم نگاه یک حتی که مغروری و شیطون دختر بودم؛ دیده شیراز
 اینکه با. شدنرام به کنم مجبورش گرفتم تصمیم روز یه که شد رد ازم مغرورانه قدراون نکرد، حسابم آدم قدراون

 اومدن دنیا به با اینکه با شم؛ نابود و نباشه عشق بهش احساسم و باشم کرده اشتباه بود ممکن اینکه با بود؛ ریسک
 پا پشتِ چیزهمه به و بستم چیزهمه روی رو چشمام... اما بود؛ خطر در جونم هم باز و نیفتادم دردسر توی مونبچه
 خونه بردم خودم با رو پریناز. کرده فرار اون با پریناز کنن فکر همه شد باعث هم محمد یبارهیک ناپدیدشدن. زدم
 به مجبور رو ما هم قانون حتی نه، چه و خواستمی چه. زندگیش مرد بشم کنه قبول و امخونه خانوم بشه مثال که

 تموم خوشی و خوبی به چیزهمه دیگه کردممی حس. جهانم مرد ترینخوشبخت کردممی حس. کردمی ازدواج
 بودم ترجلو اونا از قدم یه من چون کنه؛ پیدامون تونستنمی گشتمی پری و من دنبال هم قدرچه هر پلیس. شده

 یبچه یه وجود هم رهان بلکه نشد، من مال تنها نه پرینازم.. کردممی اشتباه اما بخونم؛ رو ذهنشون تونستممی و
 هم طرف یه از پریناز، طرف از تنفری و نفرین فشار طرف یه از... و کرد حس رو پریناز شکم توی معمولینیمه

 از پریناز بابا گفتممی بهش هرچی! ببرنش بیان که بگی باید عاشقته، پریناز بدی گزارش باید که رهان هایحرف
 رو هاحس یهمه من گفتمی نیست؛ من عاشق اون کنی،می درک رو حسش که تو گفتممی هرچی متنفره؛ من
 . بدی گزارش اینکه مگه نداری راهی هیچ گفتمی. عشق جز فهمممی

 گذشته زایمانش از روز دو تازه که رو من پریناز داد گزارش و رفت خودش اینکه تا. نشنیدن من از و گفتن اون از
 چی هر کنه، کمکم تا افتادم رهان پای به چی هر. رسیدنمی زورم بگیرم، رو جلوشون نتونستم. بردن زور با بود

 من پریناز. احساسبی و خشک بود؛ سنگ تیکه یه نبود، آدم رهان. نداشت ایفایده زدم ضجه هرچی ریختم، اشک
. باشم کوفتی ماموریت این پیروز من بشه باعث تونستنمی که اون خون نبود، من عاشق که اون اما کشتن؛ رو

 .بشم هازبده یهمه به ریاست الیق که بده نهایتیبی قدرت من به تونستنمی که اون خون
 که او به و آید بیرون کردمی تعریف حسام که عجیبی و ترسناک دنیای از یسنا شد باعث حرفش میان رهان صدای

 :شود خیره بود مادرش قاتل انگار
  خوبه؟ حالت عزیزم یسنا -

 :بگوید ناله با شد باعث آورد؛ درد به را قلبش دخترک یخی و سرد نگاه
 ... که همونی رهان؛ منم ؟کنیمی نگاهم جوریاین چرا -

 :گفت رحمانهبی و پرید حرفش میان حسام
 . برد بین از رو کوچیکمون یخانواده خوشبختی که همونی کشت، رو مادرت که همونی -

 :کرد تکرار تعجب با رهان
  مادرش؟ -



 

 

315 

 

 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 اطالعات گرفتن برای دوستت نفهمیدم من و مرده تصادف توی من پسر بود شده باورت جدی جدی نکنه چیه؟ -
 تو کنم؟می پیدا برات رو یسنا یگذشته و میرم من کردیمی فکر جدی جدی نکنه. چیده رفاقت طرح باهام اومده

 !نبودی ساده قدراین که
 حسامی به بچگانه قدرآن چرا. کرد نگاه شدمی دیده شانچهره در زیادی شباهت حاال که یسنا و او به ناباور رهان

 هاضربه تمام بود هامدت که بود خورده ضربه جایی از طورچه بود؟ کرده اعتماد دارد دل به کینه او از دانستمی که
 بود؟ نشده متوجه هایشادعا تمام با طورچه. بود حسام دختر یسنا نخورد؟ آن به ایضربه تا شدمی متحمل را

 :کرد تکرار هم سر پشت چندباری ناباور
  بکنی؟ رو کار این دخترته کنیمی ادعا که دختری با تونستی طوریچه حسام؟ کردی چیکار حسام؟ کردی چیکار -

 :گفت رحمیبی با و زد بدجنسی لبخند حسام
  بدبختیاست؟ این تمام بانی و باعث که دختری دختر؟ کدوم دختر؟ -

 :گفت تهاجمی حالتی با عصبی رهان
 ... تو. کشیدی گند به رو یسنا و پریناز زندگی تو بودی، اتفاقا یهمه باعث خودت تو -

 :بماند ناتمام اشجمله شد باعث حسام فریاد
  بود؟ زیادی یخواسته بشه؛ من مال پریناز خواستممی فقط من -

 حق در که هایینامردی تمام روی بر را چشمش و بود زده راه آن به را خودش که اویی جواب بود؟ چه جوابش
  بود؟ بسته بود کرده اشمعشقوقه اصطالح به پریناز

 ! کردی غلطی چه نی حالیت هم هنوز حسام -
 :گفت دیوانگان همچون حسام

 .نی حالیم هیچی... نی حالیم مجنون من نی، حالیم آره -
 خیره بود ساکت عجیب امروز که دخترکش به و بگیرد او از را نگاهش و شود عصبی شد باعث رهان متاسف نگاه
 است؟ من پدر واقعا حسام» :شدمی کشیده سوآن و سواین مختلف ابهامات همراه مشوشش ذهن که دختری شود؛

 طورچه مادرم خون ترسانده؟ را او قدرآن چیزی چه است؟ قاتل رهان کشته؟ را او رهان آمده؟ مادرم سر بالیی چه
 « !همیشگی ترسناک هایکابوس همان از نه؟ بینممی خواب دارم کند؟ رئیس را حسام توانستهمی

 لب زیر رفت،می ور سقف از شدهآویزان هایعکس از یکی با که حالی در و گرفت او از را اشخیره نگاه حسام
 :کرد زمزمه

 ! نشد اما... اما باشم؛ داشته دوستت کردم سعی خیلی کن باور. نبودم برات بدی پدر من یسنا -
 :داد ادامه و کرد نگاه شد،می بارانی بیشتر لحظه هر چشمانش که دخترکش به دوباره
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 پرینازی بودن؛ داده تحویل بهم رو خونش از خالی جسم که افتادممی پرینازی یاد کردممی نگاه بهت که بار هر -
 که دختری از ترمتنفر و شدممی دلتنگش بیشتر روز به روز که پرینازی. بود رفته خواب به معصوم نوزاد یه مثل که

 تو کوچیک یبچه یه دونیمی خب اما بودی؛ پیشم دوسالگیت تا هااین یهمه با. بود شده رهان فهمیدن باعث
 تونستم؟می طرف،اون و طرفاین بکشم خودم با ابد تا تونستمنمی نداشتم بهش هم ایعالقه که رو پا و دست

 دیدم اومدم خودم به شب یه دارم؟ نگه رو عزیزم مرگ یادگار تونستممی کی تا داشت؛ حدی منم صبر باالخره
 مچاله تقریبا کاغذ یه. کردیمی گریه مدام هم تو و بود شدید بارون. باباتخان یخونه دم آوردم و گرفتم رو دستت

 در دم دستت توی ینامه با رو تو وقتی. کرد باز رو در رجب. شدم پنهان ایگوشه رفتم درزدن از بعد و دستت دادم
 خودم که رو اینامه خط به خط هنوز. بود پریناز طرف از مثال که اینامه خوند؛ و کرد باز رو نامه تعجب با دید،

 محمد بابا. نباشم مونخانواده برای ننگی یلکه که رفتم. کردم ولتون که امشرمنده بابا» :یادمه به بودم نوشته
 مبچه از داری دوست رو من اگه خدا رو تو. میشه اذیت خیلی مبچه نداره، رو من یسنای کردنبزرگ لیاقت

 شدمی که یسنایی شدی تا داشتم رو هوات دورادور بعد به اون از. برد داخل رو تو رو تو رجب« .کن محافظت
 فقط کردم، اجاره براش که رو کناریت یخونه. نبود هم سختی زیاد کار رهان و تو کردنوصل. گرفت انتقام باهاش

 .کنه حل رو چیزهمه خودش زمان تا کردممی صبر باید
 ... تو... ت... ـوسـ بـ... کا... ون... ا... نی... بارو... شب... ن... و... ا -

 بزند، حرف و کند باز زبان بود توانسته بدبختی با انگار که روبرویش یترسیده دخترک لکنت به توجهبی حسام
 :گفت و انداخت باال ایشانه

 .پدرت بودم، من وحشتناک مرد اون آره -
 :گفت حسام به رو نفرت حس از پر لحنی با نگریست،می را لرزان یسنای پای سرتا نگرانی با که درحالی رهان

  کنی؟ خطاب پدرش رو خودت میشه روت طورچه پدر؛ نذار رو خودت اسم -
 :داد جواب بالفاصله و زد پوزخندی حسام

 ! دادی بازیش ریاست آوردندست به برای که تویی کنی؟ معرفی مردش رو خودت میشه روت تو چی؟ تو -
 :گفت پربغض یسنایش خراب حال از پریشان رهان

 ... من -
 :داد ادامه انصافیبی قاضی همچون حسام

 روز همون از. آوردی خودت با داره شدنقربانی احتمال که همراهی عنوان به هابط جشن توی رو اون حتی تو -
  نه؟ مگه بودی شدنرئیس فکر به خونه این توی آوردی رو یسنا که اولی

 :بپرسد تنها و کند دفاعی خود از نتواند شد باعث گلویش بغض
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  کنی؟ ثابت خوایمی رو چی -
 :گفت و داد شدهآویزان عکس آن به تابی حسام

 فقط. بشه بیدار باید که باالخره باشه؟ خوش تو خیالی عشق به دلش باید ساده دختر این کی تا! رو وفاییتبی -
 .داره وقت دیگه ساعت یک
 بود قرار مگر دارد؟ وقت دیگر ساعتیک فقط که بود چه منظورش. کردمی نگاه او به صورت به گنگ و گیج یسنا
 کسی چه به باید حاال. کند مهار را لرزانش هایدست کرد سعی و زد لباسش به چنگی ترسیده بیفتد؟ اتفاقی چه

 ... که رهانش کرد؟می تکیه
 :پرسید را سوالش لکنت با
  ساعت؟... س... یه را؟... چ... چ -

 :کشیدمی رخ به را سفیدش نهایتبی هایدندان که لبخندهایی همان از زد؛ نماییدندان لبخند حسام
 که دختری عاشقشه، پوست و گوشت با که کنه پیدا رو دختری و بشه موفق ماموریت توی تونسته رهان آقا چون -
 دیگه هزارسال صد تا رو برمودا خاصیت شمالی اطلس اقیانوس غربی یناحیه توی بدنش خون تمام ریختن با

 . ماست یهمه قدرت شامل که قدرتی بگیره؛ نامحدودی قدرت رهان میشه باعث و کنهمی حذف
 و بیایند بود قرار گفت؟می راست حسام. شد خیره بود، انداخته زیر به را سرش که ایشرمنده رهان به ترسیده یسنا

  نه؟ دیگر، بود خواب بود؟ آمده مادرش سر بال همین بکشند؟ را او
 . کنم صحبت باهاش خواممی -

 :داد بود حالبی و خسته اندازه از بیش که را او جواب پوزخند با حسام
  گرفتم؟ رو جلوت من مگه کن، صحبت خب -

 :گفت جدی و خشک لحنی با و زد پلک رهان
 ! تنها -

 :گفت خیالبی و داد بود اشبازیاسباب انگار که عکس آن به تابی دوباره و کرد کج لبی حسام
 . شما برای ساعت یک این ندارین، وقت بیشتر دیگه ساعت یک که کل در بزن؛ حرف باشه -

. شد ولو جاآن کثیف و خاکی زمین روی زار حال با یسنا. کرد ترک را دو آن زدنیبرهم چشم در و گفت را این
 دلش بود؟ نبود، ایساده کار ایمقدمه هیچ بدون و ناگهانی طور به هم آن گذشته وقایع از حجم این تحمل

 گذشته این توانستمی سالچندین گذشت با شاید. بایستد تا کند التماس زمان به و ببندد را هایشگوش خواستمی
 .واقعیت تا بود خیال شبیه بیشتر اتفاقاتش جنس که ایگذشته کند؛ قبول را

 :زد صدا را یسنایش اسم ناله با و آمد جلو قدمی رهان
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 ... یسنا -
 او به را خود سراسیمه رهان. شوند جاری هایشاشک و بترکد دخترک بغض تا بود کافی پرسوز صدای همین

 . گرفت را هایشاشک ریزش جلوی سختی به و کرد نزدیک
  کردی؟ کار چی من؟ زندگی با کردی کار چی رهان -

 گلویش به را دستش. حسام به حتی شاید مادرش، به او، به بود؛ کرده بد او داشت، حق دخترک. شد بریده نفسش
 رفتار منشانهرهان باید. ماندمی استوار باید بکشد؛ نفس کرد سعی و کشید داد،می فشارش داری طناب انگار که
 . بود تنگ وقت کرد،می

 که االن. کرد پاک را هایشاشک و کشید یسنا هایگونه روی نوازشگونه را دستش شد، مسلط خود به که قدری
 که بود باراولین. بزند حرف خواستمی دلش قدرچه. بود خداحافظی وقت اکنون... اکنون نبود؛ زاری و گریه وقت
. بزند حرف خواستمی نداشت، زدنحرف برای زمانی دیگر که حاال. بود گذشته از کردنصحبت یتشنه گونهاین

 حتی ندامت آه توانستمی که موجودی بود؟ عالم موجود ترینقوی زمان همیشه شدند؟می متوجه دیر هاآدم همیشه
 انجام باید که کارهایی زدند؛می باید که هاییحرف داشتند؛ که زمانی هدردادن از آهی! کند بلند هم را هاماورائی

 خیلی بود؛ دیر که افسوس. بکند قلبش صاحب دخترک برای خواستمی دلش که بود هاییعاشقانه چه. دادندمی
 !دیر

 .بگوید کرد،می سنگینی اشسنگینیمه دل در سالبیست که را هاییحرف تا کرد صاف را اشخفه صدای
 اینکه از گرفتمی حرصش که احمقی. نداره وجود عشق کردمی خیال که احمقی بودم؛ احمق من... من یسنا -

 برمودا قدرت خونش که واقعی عاشق و انسرکاری هاافسانه کردمی خیال که احمقی. عاشقه کنه ادعا مدام حسام
 با که احمقی. شیمنمی نابود کدومهیچ و افتهنمی اتفاقی هیچ نکنیم رو کار این هاما اگه و دروغه کرده درست رو

 این خواستمی دلم هم شاید دونم،نمی. کرده پیدا رو یکی حسام که داد گزارش و رفت بازم خیاال این تمام
 پوچ و سرد دنیای توی اینکه از بودم شده خسته. حسام موفقیت قیمت به حتی شه؛ تموم ترزود کوفتی ماموریت

 عذاب همه این باید هم آمد و رفت برای حتی و دادممی نشون اونا عین رو خودم باید اینکه از. بودم معمولی آدمای
 که بدم گزارش رسیده، بهش حسام و باشه داشته وجود عشقی محال فرض بر اگه حاال گفتممی خودم پیش. بکشم

 ـناه گـبی دختر این خون نبود، درست اگه که نرسید فکرم حتی خدا خداوندی به. مسخره دنیای این از شیم خالص
 ساخته براش شما دنیای توی که زندانی از شدنراحت برای که احمق خودخواه یه بودم؛ خودخواه من. میشه چی

 رو تو مثل پاکی و معصوم دختر لیاقت من...بود مجبور باشه؛ احساسبی بود مجبور باشه؛ سیاه بود مجبور بودن
 .یسنا ندارم
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 مرد اشک دیدن با یسنا. لغزید بیرون و کرد پیدا را یسنا ماورائی مرد هایگونه راه باالخره اشکی سمج یقطره
 کوهی همچون همیشه و آوردنمی کم گاههیچ و شودنمی خم گاههیچ مرد این خوردمی قسم روزی که مغروری

 است؛ ستم سیاهی از ایتکه کردمی اعتراف صادقانه رهان اینکه از لرزید؛ یارش دفاعیبی از. لرزید ماند،می استوار
 و گرد تمام که قدرآن بود؛ زده زمین بدجور را او عشق. لرزید بود زالل و پاک چشم اشک همچون دلش اما

 .بود کرده یسنا رهان را او و بود تکانده را اشخاکستری دل هایخاک
 پرسوز که بود او نوبت. کند پاک بود، نوزاد صورت از ترنرم که را اشسنگی آدم اشک که بود دخترک نوبت حال

 . شود بریده نفسش و کند نگاهش
 :گفت خیره او یشمی چشمان در و گرفت بود، اشگونه روی هنوز که را یسنا دست رهان

 ! منی عشق منی جون منی، عمر تو. بره پات توی خار یه ذارمنمی رو، بدی این کنممی تمومش دیگه -
 هوای دلش چرا پس کند؛ سیر هاآسمان در که داشت جا االن. بود شده خیره او به مبهوت و مات سکوت در یسنا
  است؟ خداحافظی برای ایمقدمه هاحرف این گفتمی دلش چرا داشت؟ گریه

 . بودم سیاه که ببخش نبود، الیقت که شدی کسی عاشق که ببخش یسنا، ببخش رو من -
 دیگر، باریک که همین بود؛ کافی هم قبل یهفته یک همین برگردد؟ گذشته به شدمی. افتاد هقهق به دخترک

 دیگر بار که همین شد،می مهربانش رهان عاشق دوباره که همین داشت؛ عاشقی فرصت دیگر باریک فقط
 . بود کافی دارم دوستت عاشقانه گفتمی او به هزاربار روزی که همین ش،بـ.*وسـ.*یدمی

 و شد غرق او یاس عطر در و بست را چشمانش. کشید آ*غـ.*وش در را یسنایش و کشید جلو را خود کمی رهان
 :کرد نجوا گوشش در
 ! خوامتمی خیلی نره یادت -

*** 
 :زد صدا و شد خیزنیم جا در سراسیمه. بود اتاقی تخت روی کرد، باز که را چشمش

 ... رهان -
 عسلی روی یبرگه به چشمش. بود شیراز در خودش اتاق که جااین... جااین. کرد نگاه اتاق دیوار و در به ترسیده

 «.دنیا یدخترخاله ترینخوشگل خیربه صبحت» :کرد بازش. خورد تخت کنار
 :شد بلند جا از و انداخت تخت روی را برگه ترسیده

  رهان؟ کجایی؟ رهان... رهان -
 همیشه که پری خاله از! بودند آورده کجا از را این. افتاد بود فروخته کنکور از پس که بزرگش تحریر میز به نگاهش

 در هایکتاب میز، از ترعجیب! بود بعید میز این یدوباره خرید کند، پاک خانه در را او حضور آثار یهمه خواستمی
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 شک بدون. برداشت را هاکتاب از یکی و رفت جلو تعجب با. بودند شده رها آن روی که بود کنکوری برهم و هم
 که بود او. نوشتمی مشکی خودکار با را خرید تاریخ هایشکتاب اولِ که بود او آخر. بود او کتاب کتاب، این

 بیرون اتاق از و گذاشت میز روی را کتاب ترسیده و گیج. کردمی مشخص کردنرنگ با را سخت و مهم هایسوال
 :گفت آرام کندمی دندان با را لبش پوست که درحالی. رفت

 جایی؟این رهان -
 .دخترخانوم خیربه صبحت -

. برگشت درنگبی. گرفت ضربان قلبش و شد درشت آمد،می سرش پشت از درست که صدایی شنیدن از چشمانش
 بیشتر که باالآمده راحتی شلوار همان با بود؛ سرش پشت درست بابایشخان! کردنمی باور اصال کرد؛نمی باور

 که دست در تسبیح همان با اش،گندمی صورت پهنای به پررنگ لبخند همان با بود، پوشانده را سفیدش گیرعرق
 دست دست نتوانست این از بیش. خواستنی صدای و لرزان هایدست همان با بود؛ لبش زیر ذکرهای یاور همیشه

 و ترسیده قدرآن بود، دلتنگ قدرآن. کشید آ*غـ.*وش در سخت را او و کرد پرواز مهربانش بابایخان سمت به کند،
 که مردی آ*غـ.*وش در و کرد فراموش را مکان و زمان که بود پدرانه آ*غـ.*وش این محتاج قدرآن بود، کسبی

 بست،می حلقه دخترک یشمی چشمان در اشک آن از ایثانیه یادآوری از و بود وحشتناکی کابوس همچون نبونش
 .شد حل

 و نیستی نامرد تو که دونستممی. بری و کنینمی ول راحتیا این به رو من دونستممی دونستم،می بابا خان -
 دونیمی شنیدم؟ چیا دونیمی کشیدم؟ چی من دونیمی بابام؟خان بودی کجا. داری رو هوام همیشه یهمیشه

 ... تو بدون
 :گفت گوشش در و کاشت دخترکش موهای روی پرمحبتی یـوسه بـ و کرد ترتنگ را شآ*غـ.*وش پرویزخان

 . نیست چیزی بابا، دیدی خواب. جاماین من آروم... بابا دختر آروم -
 از وقتی. شد آرام تا کرد گریه و گفت قدرآن کرد؛می گله و ریختمی اشک باباخان هایحرف به توجهبی یسنا

 بابا خان و او به نگرانی با و بود ایستاده پشتش بود هامدت که پیمانی یمتوجه تازه آمد، بیرون باباخان آ*غـ.*وش
 :گفت نباشد آن در تعجبش از آثاری داشت سعی که لحنی با و کشید هم در را هایشاخم. شد بود شده خیره

  بیای؟ تهران از سرعت این به تونستی طورچه جایی؟این طورچه تو -
  بود؟ جدیدش شوخی گفت؟می چه دخترک این پرید؛ باال ناخودآگاه پیمان ابروهای

  شدی؟ نماخواب. نرفتم تهران دیگه تهران رفتیم اینا مامان با که پارسال عید از من چیه؟ تهران -
 واحد وارد که بود دیده صبح را او خودش! بود شده قهاری دروغگوی عجب پسر این زد؛ او به پوزخندی یسنا

 . شدمی روبرویی
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 . هامیندازه پا از رو تو فشار همه این نمون، بیدار خوندندرس برای صبح تا قدراین بابا گل -
 داشت اصرار که باباییخان به و کردمی نگاه دیوار و در به کرده گم را کتابش که ایبچه همچون سردرگم یسنا

 پرویزخان. بود توجهبی است، خود بر فشارآوردن و بیدارماندن زیاد ینتیجه است دیده که پریشانی هایخواب بگوید
 :گفت او به رو دید، خانه دیوار و در بر را دخترکش یآشفته و نگران نگاه که
  میگم؟ چی من میدی گوش یسنا -

 :گفت گرفته خانه فضای از را نگاهش گیج یسنا
  ها؟ -

 :گفت دخترکش گیجی به لبخند با و کرد عوض را تسبیحش از یدانه پرویزخان
  بابا؟ خوبه حالت -

 به باید شد؛نمی درست چیزی که ترس و استرس با. شد آرام کمی باباخان یقهوه رنگ به چشمان به نگاه با یسنا
 شرایط این در را رهان نباید گشت،برمی تهران به باید. شدمی اذیت خیلی تهران در رهان حتما. بودمی چاره دنبال
 برد؟می سر به سختی شرایط در رهانش که حالی در بخوابد؛ راحت خیال با بود توانسته طورچه. گذاشتمی تنها

 بود؟ نشده متوجه او که بود رفته و بود آورده تهران به را او رهان طورچه اصال
 :گفت پراسترس لحنی با بود، خیره اشکالفگی و او به لبخند با همچنان که مهربانش بابایخان به رو
 . دارن نیاز بهم جااون تهران، برگردم باید من باباخان -
 :داد را جوابش که بود پیمان پرویزخان جای به
  داره؟ نیاز بهت کی چیه؟ تهران یسنا؟ میگی چی -

 رهانی انگار که کند وانمود طوری و دهد نشان چیزهمه از اطالعبی را خود قدرآن توانستمی طورچه پیمان! عجب
 . اوست منتظر تهران در رهانش داندنمی و شناسدنمی را
  نه؟ راه اون به زدی رو خودت -

 :داد جواب تعجب با پیمان
 ! واقعا فهممنمی من بابا، میگی چی راه؟ کدوم -

 خودش که بود کاره چه او درک، به اصال! بود درآورده را شورش دیگر پیمان. سابید هم روی را هایشدندان عصبی
 وسط؟ بود انداخته را
 ! تهران برم ترزود هرچی باید من... خدا رو تو بابا خان -
  مگه؟ افتاده اتفاقی چی بابا؟ چرا -
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 االن داشت رو هوام جورههمه شما نبود تو که یکی که بگم تونممی فقط ندارم، دادنتوضیح وقت خدا به باباخان -
 . پیشش برم باید من و افتاده دردسر توی

 :کرد تکرار تعجب با پرویزخان
 من؟ نبود -

 را اشخنده سختی به پیمان. برگرداند خود سمت به را دو آن دوی هر سر پیمان دل ته از و بلند یخنده صدای
 :گفت و کرد مهار

 .آورده فشار روت خوندندرس باباست؛خان با حق -
 :گفت نداشت خوبی چندان حال که دخترکش به رو و زد پیمان به ایغرهچشم پرویز

 ! خواب بابا؛ دیدی خواب بودم، پیشت همیشه من بابا یسناجان -
 !نداشت امکان نه شد؟می مگر بود؟ دیده خواب

 رو من خدا رو تو. پیشش برم باید داره، احتیاج من به رهان. ندیدم خواب که مطمئنم بابا،خان ندیدم خواب من -
 !خدا رو تو. تهران ببرین
*** 
 حرف به گوش قدرآن چرا باباخان که فهمیدنمی اصال شد؛ پیاده تاکسی از یسنا دنبال به هم در هایاخم با پیمان

 راهی را او باید دیده، خواب در که برود پسری سراغ به خواستمی اصرار و التماس با که همین. است دختر این
 گویدمی چه هر داشتنشنگاه برای و ترسدمی او از انگار که کردمی رفتار طوری! نبود منطقی اصال کارش کرد؟می
 بیاید؟ تهران خود تا خوابش دنبال به و ببیند را دیگری پسر خواب یسنا دادمی معنی چه اصال. خردمی جان به

 بود؛ گفته تاکسی رادیوی یگوینده که بود تاریخی به واکنشش هایش،رفتار یهمه از ترعجیب نه؟ بود شده عجیب
 !است زده دید را او و شده وارد درزدن بدون خلوتش در شخصی انگار که بود کشیده هینی چنان
 :گفت عصبی و ناالن

  آخه؟ میری کجا -
 :داد جواب شدگانمسخ همچون یسنا

 . ۵۵ پالک کوچه انتهای -
 :گفت غرولندکنان پیمان

 .دیگه رفتیممی تاکسی با خب -
 هایشگام به که طورهمان و کشید پوفی بود؟ گذاشته برایش حواس و هوش رادیو اخبار این مگر! گفتمی راست

 . نداشت کندن برای پوستی دیگر که ایبیچاره لب گرفت؛ دندان به را لبش داد،می سرعت
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 میانسالی زن آخر دست... بارسه دوبار، بار،یک فشرد؛ را زنگ و کرد تازه نفسی. رسید آجریشان نما آپارتمان به
 :برداشت شکایت با را آیفون

 ! سوخت خانم، سوخت -
 . داشتم کار زبده آقای با سالم -
 . اومدین اشتباه خانم؟ کیه دیگه زبده -
 ... یعنی نه. دیروز تا بوده جااین شونخونه زبده، رهان -

 بود گفته گوینده مرد که تاریخی که درحالی کردهمی زندگی جااین دیروز تا رهان طورچه شد؛ گیج هم خودش
 :کشید تفکراتش بر بطالنی خط شناسنا خانوم شاکی صدای بود؟ ترعقب دیروز از نیم و سال یک حداقل

 .جاییماین که دوساله نزدیک ما بوده، جااین دیروز تا رو چی چی -
  بود؟ افتاده اتفاقی چه باشد؟ آمده اشتباه را خانه بود ممکن. آمد عقب قدمی

 نه؟ مگه کوفتیه شکالت اون خاطربه فیلما این یهمه درآوردی؟ چیه بازیامسخره این یسنا، کن تمومش -
 استاد یادگار کوفتی شکالت اون دونستممی کجا از آخه. کردم غلط گفتم که من بابا بیاری؟ در دماغم از خوایمی

  بخوریش؟ ابد تا خواینمی رو جانت از ترعزیز
 هایحرف تاثیر تحت هنوز که حالی در گفت؟می چه شدهدیوانه یپسرخاله این. شد کشیده پیمان به گنگش نگاه
 :گفت بود، اعصاببی میانسال خانم آن
  بشه؟ برگشته عقب به زمان ممکنه -

 و رنگ حتی خانه، در جانش از ترعزیز بابایخان حضور پیمان، عجیب رفتار نبود؛ باور غیرقابل هم زیاد حدسش
 یعنی رهان؟ دیدن از قبل. بود شناخته و دیده رهان دیدن از قبل که بود هاییهمان درست همه و همه شیراز؛ بوی

 که... که بود نگفته. بخشدمی را او عشقشان حرمت به بود نگفته او به هنوز که او نداشت؟ را رهانش اکنون... اکنون
 باید بود؟ گرفته تصمیم خودش نظر، پرسیدن بدون و بود کرده خودخواهی رهان هم باز. دارد دوستش هم هنوز

 کجا و کردمی چه آخر دیدار از قبل نیم و سال یک در رهانش بود؟ کجا او. رسیدمی را حسابش و کردمی پیدایش
 باریک. گرفتمی او از را رهان آدرس و رفتمی علی یخانه به باید. کجاست او دانستمی علی علی، رفت؟می

 چشمی شاید اما نداشت؛ یاد به درستی به را آدرسش و بود نرفته تولدش خاطربه عطیه با هم آن یخانه به بیشتر
 .گرفتمی تاکسی باید. کند پیدایش توانستمی

 ترسید؛می سردش هاینگاه و او از کمی راستش. بود شده خیره اشتغییریافته یدخترخاله به کالفه و خسته پیمان
 :گفت ناالن دید، چشمانش در را اطمینان وقتی. نبود دیروز یسنای آن یسنا، این واقعا انگار
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 پسر دنبال که بگی راست و رک و کنی جوریاین من دل با نیست درست خدا به. برگردیم بیا من جون یسنا -
 . گردیمی رویاهات

 :گفت حال همان در و افتاد راه به اصلی خیابان سمت به بیندازد، نگاهی او به اینکه بدون یسنا
 . برگرد شدی خسته تو برگردم، بخوام که نکردم پیدا رو مگمشده هنوز من -

 :گفت عصبی و کرد اخمی پیمانی
 . بذارم تنهات درندشت شهر این توی رو تو مونده همینم -

 زمانی که زدمی غیرت از دم پیمانی بود؛ دارخنده آخر. کند مخفی را اشچهره تمسخر کرد سعی و زد پوزخندی یسنا
 تنها هیوالشده رهان با را او که کردمی التماسش اشنشسته خون به چشمان با و بود حمایتش محتاج واقعا که

 مردان لباس گاهی، هم آن گاهی تنها نبود؛ مرد پیمان. بود رفته و بود کرده رها درندشت شهر این در را او نگذارد،
 . دانستمی خوبی به دیگر را این. کردمی تن به را

 و چرخیدند هاخیابان در ساعتی سه دو حدود داشت، یاد به که ایشکسته پا و دست آدرس با و گرفت تاکسی
 پیداکردن امید با و شد پیاده تاکسی زردرنگ ماشین از لبخند با یسنا. شدند هاآن یکوچه وارد باالخره تا چرخیدند

 اوایل همان دانستمی فقط است، چند پالک هاآن یخانه نداشت خاطر به درست. گذاشت کوچه در پا علی و رهان
 درون از که انجیری بلند درخت. کرد نگاه روبرویش یشدهساختهنیمه یخانه به تردید با. کند پیدایش باید کوچه
 به چشمش هم بود آمده عطیه با که شب آن. بود علی یخانه زیبای درختان از یکی انگار بود، آمده بیرون حیاط

 گنگی تصویر که بود نمایی همان درست هم ساختمان نمای. بود نکرده توجهی زیاد اما بود؛ خورده بلند درخت این
 حال به طورهمان که ساختهنیم یخانه یک. رهان پیداکردن برای شانسش تنها از هم این. داشت خاطر به آن از

. فرستاد بیرون آه همچون را نفسش کالفه. نبود اطرافش آگاه رهگذر یک حتی نه و کارگری نه و بود شده رها خود
 از پر یخانه آن کجا؟ از اما کرد؛می پیدا را رهان خود باید شد؛نمی طوراین نه. کند طلب او از را رهانی که نبود علی

 کوهی همچون که را سرش. بیابد او از ردی توانستمی جاآن حتما باشد؟ جاآن رهانش بود ممکن. قمارباز و کثافت
 شده دیوانه. آورد یاد به را وحشتناک یمخروبه آن آدرس بلکه کرد؛ فکر قدری و گرفت دست در کرد،می سنگینی

 . داشت او از شدنمی این از بیش توقعی! دیگر بود
 یا فکر هیچ بدون و دهد نظریه شخص آن پیداکردن برای مدام ذهنتان شده کنید؟ گم را شخصی شده حال به تا

 آن به رفتن منطقی طور به اینکه با داشت؛ وضعیتی چنین دقیقا هم دخترک بدوید؟ نظریه آن دنبال به وقت فوت
 پیداکردن برای که کودکی همچون او اما نبود؛ درست بود ترسناک هم رهان حضور با که وحشتناک یمخروبه
 حتی اینکه بدون. کشید پر ترسناک یمخروبه آن سمت به شود،می سرازیر چادری خانم هر دنبال به مادرش
 را خود اصطالح به و بادکرده خود به بادکنکی آدامس همچون که شود پیمانی هایغرهچشم و هاغرولند یمتوجه
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 فرق زیاد برایش هم کردمی درک را او داغان اعصاب و خراب حال اگر دید،می را او اگر هرچند. بود گرفته او برای
 .نداشت

 کوچه قدرآن رهان شب آن نداشت؛ هم تقصیری. نکرد پیدا را آن گشت، مخروبه یخانه آن دنبال به چه هر
 هوا. بود کرده پاک ذهنش از را نحس شب آن یخاطره کل طور به که بود ترسانده را او و بود آمده کوچهپس
 بلعیده را رهانش انگار که هاییکوچه کرد؛می نگاه غریب شهر این ناشناس هایکوچه به درمانده. شد تاریک کمکم
 عادت آخر. کرد سرازیر را هایشاشک خورد، صورتش بر که سردی باد. بود کرده پنهان همیشه برای را او و بود

 پاهای خرتخرت صدای... اکنون اما شود؛ صاحب را رهان چرم کت و نیاورد خود با گرم لباس سرما در داشت
 تفاوت که دید خشمگین عسلی چشم جفت یک برگشت، که سمتش به. کرد حضورش متوجه را او تازه پیمان

 . نگیرد اشخنده مرد مثال پیمان عصبانیت از تا گرفت دندان به را لبش! نداشت ایکردهرم گاو چشمان با چندانی
 .بیای دنبالم کردم اجبارت من انگار کنیمی نگام طوری چیه؟ دیگه قیافه این -
 صورت. افتاد فیسفیس به بخار یتخلیه هنگام کوکب قدیمی زودپزی همچون پیمان جمله این گفتن با

 . بترکد است ممکن لحظه هر و آورده جوش ددامی نشان اشبرآشفته
  بدویی؟ دیدی که خوابی دنبال ابد تا خوایمی نه؟ کنی تمومش خواینمی -

 باشد؟ دیده خواب او بود ممکن طورچه شنید؟می را جمله این که بود بارچندمین! تکراری یجمله این هم باز! خواب
 نه... او نکند... جدی جدی نکند... نکند ؟...شدمی مگر بست؟ دل شدمی کرد؟ عاشقی شدمی هم خواب در مگر

» :کردمی نجوا گوشش در عشق با که هنگامی را رهان تابدار هاینفس گرمای هنوز! نداشت امکان نداشت، امکان
 بود ریخته رهان سوزناک هایحرف از جمله به جمله برای که اشکی شوری هنوز. کردمی حس ،«خوامتمی خیلی

 عطر هنوز. داشت یاد به بود چکیده مردش سیاه چشمان از که را هوابی اشک قطره آن گرمای هنوز. بود زبانش زیر
 همین در شهر، همین داشت؛ قرار آسمان همین زیر درست رهانش. کردمی حس بزرگ شهر این در را رهانش تن

 .بود ندیده خواب او نه،. بود مردش بود، عشقش بود، رهانش تاریک هایکوچهپس کوچه
 مرد مثال پیمان از دوری برای آن با هاروز که غمگینی آهنگ به و بود نشسته تحریرش میز روی که طورهمان
 کردنمی هم را فکرش گاههیچ. داد بیرون ایسوزنده آه همچون را نفسش سپرد،می گوش بود کرده گریه خون
. شود بیشتر نبوده خواب جز چیزی عشقش و رهان اینکه به نسبت یقینش ایثانیه به ثانیه گذشت با که بیاید روزی
 رهان از خبری ترینکوچک صدروز این در و گذشتمی شیراز در بیدارشدنش ناگهانی از روز صد نبود؛ خودش دست

 . بود کشیده طول هاسال همچون هایشثانیه تکتک که صدروزی. نداشت
 خیابون تن رو بارون دوباره باز»

 کنهمی هوایی رو حالم قطره قطره
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 گریون چشای این پریشون دل این
 کنهمی جدایی از شکایت شب و روز

 زدمی خونه به سر اومدمی یکی کاش
 من به بده رو نشونیت تا

 نیستی وقتی دنیا داره گریه
 من خواب به بیا القل جااین
 مبهمه چه زندگی توبی

 یادمه نگاهتو اولین
 تو نگاه آخرین سوز
 خاطراتمو سوزونهمی
 مبهمه چه زندگی تو بی

 یادمه رو نگاهت اولین
  تو نگاه آخرین سوز
 خاطراتمو سوزونهمی

 داره تو از دوری قرارهبی خونه
 کشهمی چشاتو عاشق

 نداری خبر که روزگاری گرم
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 یادمه رو نگاهت اولین
 تو نگاه آخرین سوز
 «خاطراتمو سوزونهمی

  «بارون دوباره باز -یگانه مصطفی»
 نامه صدمین نوشتن به شروع شد،می دیده اشک درشت هایقطره بیش و کم که روبرویش سفید یبرگه روی
 کرده پنهان او از را خود که بود ترسو و وفابی نبود، رویا اگر حتی بابایشخان قول به که مردی کرد؛ مردش برای
 دلت طوریچه آخه کنم؟می دق تو بدون من نمیگی مکه؟ حاجی حاجی رفتی وفابی. من ماورائی مرد سالم» :بود

 خم کمر دلتنگی و تنهایی از سرت پشت دارم من دونیمی که حالی در نکنی؛ نگاه سرتم پشت و بری اومده
 هایکردنشوخی کردنات،اخم بداخالقیات، برای شده؟ تنگ برات دلم قدرچه دونیمی هیچ رهان کنم؟می
 شده که باباممخان زور به یعنی خورم؛می غذا راحت، خیالت. غذاخوردنم برای خوردناتحرص برای حتی ت،مزهبی

 گفت بهم وقتی. بزنم حرفی بابامخان حرف رو نمیاد دلم دیگه دونیمی که خودت آخه. پایین میدم لقمه تا چند
 شهر این از رو پام نکنم پیدا رو رهانم وقتی تا من نه، گفتمی دلم اینکه با! چشم گفتم بسه، تهران توی گشتن
 «.شیراز برگشتم و چشم گفتم اما ذارم؛نمی بیرون

 یهمه خرمگس بود؛ پیمان هم باز. برداشت را موبایلش و کرد رها را اشآبی خودکار موبایلش صدای شنیدن با
» :گرفت سر از را نوشتن دوباره و برگرداند اولش جای سر به را موبایل و کشید پوفی. رهان با هایشکردندرددل
 قدراون زدم که حرفی طبق و نمیرم پیمان سمت به دوباره وقتهیچ... وقتهیچ تو نبود در من راحت، خیالت رهانم

 هنوز که من دونیمی آخه! باشه عمرم شدنتموم قیمت به انتظار این اگه حتی... حتی. برگردی تا مونممی منتظرت
 سفید یا سیاه مردای یهمه از که عمرمی خاکستری مرد تنها تو که نگفتم بهت خوامت،می قدرچه نگفتم بهت

 .تریمهربون و ترصادق زندگیم
 سر از دست پیمان این چرا. شد خیره پیمان یشماره به شاکی و فرستاد لعنتی باراین خورد؛ زنگ موبایلش دیگر بار
 مجبورش آخر و اول پریچهر دانستمی هم خودش که او بود؟ کوبانده را او کم روز صد این در داشت؟برنمی او

 کند؟ تمام را بازیبچه این خواستنمی کند؛ ازدواج ریحانه با کندمی
 گذاشت، گوشش دم را گوشی که همین. بردارد او سر از دست باالخره پیمان ناسزایی گفتن با تا داد جواب را تماس
 :گفت سریع که شنید را پیمان صدای

 .دادم کارت هامونخاطره دم بیا -
 پشت و شد بلند صندلی روی از و زد عصبی پوزخندی. خردکناعصاب هایبوق هم سر پشت صدای هم آن از بعد

 چشم در به منتظر و بود ایستاده کردندمی بازی هم با کنارش کودکی از که درختی کنار پیمان. رفت اتاق یپنجره
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 هامحلیبی یمتوجه اصال انگار! بردمی سر به دیگر فاز یک در کال پیمان این. شد ترپررنگ پوزخندش. بود دوخته
 .زدمی راه آن به را خودش اما شد؛می هم شاید. شدنمی او هایسردبودن و

 کرد؛ غرق را خود اشآینده عبارتی به یا اشگذشته خاطرات در و کرد پلی را آهنگ دوباره و برگشت جایش سر
 فارغ که افتادمی پیمانی یاد به گاهی میان این در. بودند زبده رهان پیداکردن برای سرنخی تنها انگار که خاطراتی

 یجمله یاد به بود، گفته که ایجمله و پیمان یادآوری با. هایشانخاطره کنار بیاید بود داده دستور او، هوای و حال از
 سراغ برو تنهایی اوج در» :بود گفته شمال در که معنیبی یجمله همان. افتاد بود گفته مهلقا که ترسناکی

 بدی صدای با بود، نشسته رویش که صندلی که طوری شد؛ بلند جا از ضرب با« .جاستآن چیزهمه کلید خاطراتت،
 تنها شد؛نمی متعجبشان و ترسیده هاینگاه و اطرافیان یمتوجه اصال. رفت حیاط سمت به سرعت به. خورد زمین
 ! همین کند، دنبالش که خواستمی رهانش از ردپا یک و دیدمی را چیز یک

 برای دوباره شکر را خدا کرد فکر خود پیش و زد جذابی لبخند شد،می خارج خانه از سراسیمه که او دیدن با پیمان
 درخت پای از را او توجهیبی با و رسید او به یسنا وقتی. دودمی دیرآمدنش خاطربه گونهاین که امشده مهم یسنا
 :گفت و رفته هم در هایشاخم شد، درشت چشمانش زد، کنار

  کنی؟می چیکار -
 دنبال فقط و بود شده خالی اطالعات از ذهنش هم باز. دهد جوابی بخواهد که شنیدنمی را او صدای اصال یسنا اما

 ماورائی رهان وجود کند ثابت داشت او دل با ناسازگاری سر بود روزی چند که عقلی به تا گشتمی رهانش از اثری
 زیر کوچکی گودال کندن به شروع و زد کنار دست با را درخت پای خاک. شودنمی محقق رویا در تنها بود دیده که

 و سفید هایناخن زیر بود شده نرم رجب آبپاشی خاطربه که نمداری و کثیف خاک که نبود مهم. نمود درخت
 را هابازیدیوانه این و شود بلند خاک روی از خواهدمی او از بلند نسبتا صدای با مرتب پیمان نبود مهم رود، بلندش

 دل مهم فقط و فقط نبود؛ مهم هم بود شده دیوانه او کردمی حس که فهیمه ترحم از پر هاینگاه حتی کند؛ تمام
 . بود کرده را رهانش هوای بدجور که بود عاشقش

 چشمان مقابل در را جعبه و نشست هایشلب روی شادی لبخند. کرد پیدا را کوچکی چوبی یجعبه گشت، که کمی
 .کرد بازش وقت فوت بدون و کشید بیرون پیمان یزدهبیرون تعجب از

 شخصی نگاه سنگینی یمتوجه کند، بازش آمد که همین. برداشت را نامه. بود فلش یک و نامه یک حاوی جعبه
 و او به پوزخندی. کردمی نگاه دستش در یجعبه و او به درشت چشمان با پیمان آورد، باال که را سرش. شد

» :بگویند خواستندمی انگار تفاوتشبی چشمان. روز صد این در او هایحرف تمام تلخی به پوزخندی زد؛ تعجبش
 « !من؟ نه بودی تو بوده خواب که اونی دیدی آهان
 :پرسید سراسیمه دخترک نگاه به توجه بدون پیمان
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 چیه؟ دیگه این -
 به مگه» :گفتمی و زدمی زل پیمان تعجب از پر چشمان در که بود رحمبی قدرآن کاش انداخت؛ باال ابرویی یسنا

 «داره؟ ربطی هم تو
 پیمان پرسوال چشمان مقابل از شد؟می پاک تکاندن با گل حال به تا کی از اما تکاند؛ را خود کمی و برخاست جا از
 .چیست گفتمی مهلقا که چیزیهمه آن جواب بفهمد و کند باز تنهایی در را نامه تا رفت اتاقش به

 و نشسته خون به دل با. نبود رهان خط به نامه. کرد بازش و گرفت دست در را نامه دوباره و نشست تختش روی
 :نمود نامه خواندن به شروع تاببی
 .رهان مهربون یسنای سالم -

 زندگی به دوباره خواستمی رهان که طوریهمون چیزهمه از فارغ و نباشه من خراب حال مثل حالت امیدوارم
 و کنمنمی چینیمقدمه پس افتاد، اتفاقی چه بگم ترسریع چه هر خوایمی و تابیبی دونممی. باشی برگشته عادیت

 .مطلب اصل سر میرم
. شد ظاهر اتاق تو رهان یهو. کردممی استراحت خودم برای مخونه توی داشتم تو و رهان حال به توجهبی روز یه

 فهمیدم سریع دیدم رو خرابش حال وقتی اما سراغم؛ اومده که احوالمه و حال پرسیدن برای کردم فکر اولش
. داده گزارش و فهمیده حسام و شدی عاشقش تو که کشیدم زبونش زیر از زحمت هزار با. ستدیگه چیز یه موضوع

 رو این نبود؛ دلش تو دل. نداشتم باهاش زدنحرف برای مجالی که داشت عجله تو پیش اومدن برای قدراون
 برای راهی داشت؛ هم حق. فهمید راحتی به پاهاش عصبی هایتکون و پیشونیش روی سرد عرق از شدمی

 دارن شدنقربانی احتمال که افرادی لیست توی اسمت و بودی کرده شرکت هابطم جشن توی تو. نبود فرارکردن
 با وقتی. کنه پیدات تونستمی بودند کرده ثبت جشن توی هابچه که صدایی و بو طریق از راحت خیلی رئیس. بود

 رهان که شدنمی باورم. زدم یخ قبل نیم و سال یک به ببرم فرستهمی برام که رو صوتی فایل گفت بهم اصرار
 ازش و راه اون به زدم رو خودم. بده هدر معمولی توی موندنزنده خاطربه رو خودش نهایتبی زندگی بخواد

 رهان. دادمی رو نگاه آخرین بوی و رنگ که نگاهی و بود تلخ لبخند یه جوابم «؟کنی چیکار خوایمی» :پرسیدم
 تصمیم اون نداشت؛ ایفایده هیچ من اصرارهای. بده فراری قیمتی هر به رو تو خواستمی و بود شده دیوونه
 موجود زمان اینکه به توجهبی کنه؛ استفاده زمان توی افرادش جاییجابه قدرت از خواستمی بود؛ گرفته رو خودش

. بشه تموم خودش محوشدن قیمت به ممکنه که جزایی داره؛ سنگینی جزای کائنات نظم زدنبرهم و خطرناکیه
 بردنت برای بزرگان از چندتا و حسام وقتی. دیدمشمی که بود باریآخرین اون. رفت و بهم داد رو صوتی فایل
 نیم و سال یک توی عادیت زندگی به رهان قدرت با تو. بودین شده ناپدید دوتون هر تون،خونه به بودن اومده
 ...رهان و برگشتی پیش
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 و سال یک به بود خواسته ازم اصرار با رهان که رو فایلی بودم گرفته تصمیم و بودم متنفر ازت هامدت چرا؛ دروغ
 فدا رو خودش که رهانی نیست درست گفتم خودم پیش شدم، آروم که کمی اما برنگردونم؛ برگردونم، قبل نیم

 که اونی رو آخرش حرفای که نیست درست رفته؛ و کرده ترکت حرفی هیچ بدون که باشه وفابی یه تو پیش کرده
 . نشنوه باید

 رو آرزوش رهان که طورهمون بشی؛ خوشبخت و بدونی ابده تا من تنهاشدن قیمت به که رو زندگی قدر امیدوارم
 . داشت

 بغض این اما شد؛می متوجه یعنی افتاده؛ اتفاقی چه شدنمی یمتوجه اصال. کرد رها را دستش در یبرگه ترسیده
 را فلش بود، افتاده لرزه به بدنش تمامی که حالی در. بچیند هم کنار را اطالعات و کند تمرکز گذاشتنمی لعنتی

 را نفسش! شود روشن تا بکند کوه خواستمی انگار لعنتی ترکامپیو. کرد روشن را اشقدیمی ترکامپیو و برداشت
 «.نداره امکان. باشه کرده ترک رو من رهان نداره امکان نه،» :کرد تکرار خود با و داد بیرون پرصدا
 اتاقش در رهان نگران و پرسوز صدای. کرد کلیک اشصوتی فایل تک روی و کرد وصل ترکامپیو به را فلش

 . بیفتد هقهق به و بترکد بغضش شد باعث که صدایی پیچید؛
 ... خانومی یسنا -

 هایشاشک تا نبود که او آخر کرد؛می گریه نباید نه کرد؟می گریه داشت رهانش نکند. بود گرفته حد بیش صدایش
 . کند پاک را
 و نباشه خودت به حواست نکنه گذره؟می خوش بهت من بدون خوبه؟ حالت م،خونه کوچولوی خانوم من، یسنای -

  خوری؟می غذا که خوب ببینم. بشی مریض
 . شدمی ترقراربی و تردلتنگ گفت،می رهانش که ایجمله هر با گرفت اوج هقشهق

 چشمای اون یصدقهقربون نشد وقت که ببخش. نباشم پیشت دیگه قراره که ببخشم یسنا، ببخش رو من -
 یهمه خاطربه ببخش رو من. بود ممنوعه که کردم عشقی اسیر رو تو که ببخشید. بارونیه االن که برم یشمیت

 . ببخش خودت پاکی و خوبی به رو من. هامبدی
 با دیوانگان همچون شد باعث و کرد ترتاببی را دخترک پرسوزش هاینفس صدای و او طوالنی کمی سکوت

 :بزند حرف جانبی صوتی فایل
 رو زندگیت که بودم ایشدهنفرین معمولینیمه همون که منی! ببخشی رو من باید تو ببخشم؟ رو تو من من؟ -

 ... که منی. گرفت ازت
 باور توانستمی طورچه ندانستم؟ را تو قدر که منی بگوید آسانی همین به توانستمی طورچه. نداد را امانش گریه
 ... طورچه کرده؟ رفتار فرهادمنشانه و زده پا پشت چیزهمه به او خاطربه نهایتشبی رهان کند
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 :شد بلند دوباره رهان یگرفته نهایتبی صدای
 برت قرارمون طبق. دانشگاه برم ترم یه تو مثل نکردم وقت من. بردی رو شرط تو باالخره که نگفتم راستی -

 . نیست توش من از بویی و رد هیچ که زندگی اون معمولیت؛ زندگی به گردونممی
. بود دوخته چشم ترکامپیو آبی یصفحه به و بود گذاشته دهانش روی را دستش ناباور. یافت تشدید یسنا یگریه

 هم آن بود؛ نداده نسبت او به وفابی از بهتر چیزی صدروز این در که کشیدمی خجالت خود از بود؟ کرده چه رهانش
 . بود کرده او فدای را خود صادقانه که رهانی به
 :بود ترنامفهوم چاه ته صدای از که ایگرفته نهایتبی صدای آمد؛ دخترک هایهقهق میان رهان صدای دیگر بار
 باشه نشده ناپدید کنهمی زندگی پیش نیم و سال یک توی که رهانی شاید. دیدیم رو همدیگه دوباره شاید... یسنا -
 رو عاشقا هوای خدا! حتما... نه که شاید... شاید. باشه چرخیدن حال در خودش روحبی و سرد دنیای همون توی و

  نه؟ بشیم جدا هم از راحتی همین به ذارهنمی خدا نه؟ داره
 لیاقت اون آخه... نشیا عاشقش وقت یه شد، تهمسایه دوباره روز یه و بود نشده ناپدید اگه دیدیش؛ روز یه اگه

 وقت یه. نیست تو الیق اون که نره یادت وقت یه. اجباری دوری همین میشه دوباره اون به عشق! نداره رو عشق
 دوباره و نره یادت وقت یه. پرهدم دختر هزارتا با قربانی یه پیداکردن برای که سیاهیه پسر رهان که نره یادت

 پشت و برو. داشتی آرزو که زندگی همون مثل درست بساز؛ نو از رو زندگیت و برو خانومم، برو. بشی گرفتارش
 . شو خوشبخت و برو نکن، نگاه هم رو سرت
*** 
 تلخ سرنوشت به و دیدمی باال این از را رهانش مطمئنا که ماهی دوخت؛ چهارده شب کامل ماه به را اشخسته نگاه
 را زمستان قدرت آید،می بیرون دهانش از که بخاری داد اجازه و داد بیرون پرسوز را نفسش. زدمی نیشخند دو آن
 سیاه آسمان به که حالی در و کرد جمع ایشسورمه بافتگل پتوی در بیشتر را خودش. بکشد رحمبی ماه رخ به

 :کرد زمزمه خود با بود، دوخته چشم شب
 . من ماورائی مرد خوامنمی تو گرم دستای بدون رو زمستون -
 رفت؛می درسش سراغ به دوباره باید نداشت؛ استراحت برای زیادی وقت. انداخت کوتاهی نگاه اشمچی ساعت به

 . کند پیدا را رهانش و رود تهران به تا شدمی قبول دانشگاه دوباره باید آخر
 با که شدمی دوست نامی حدیث با دوباره. گشتبازمی شهر همان و خانه همان به دوباره. گشتبرمی آری،

 دختری با همراه رهان آمدن منتظر دوربین با و کردمی فضولی دوباره. دهدمی پز او به وفایشبی پسردوست
 . شدمی او کلفت دوباره و نشستمی
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 مرد ماورائی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

arefe. sajadi 

 اصال. باشد خوشبخت ماندن او کنار در با و بماند کلفتش ابد تا دادمی قول. نشود عاشقش زیاد باراین دادمی قول
  نه؟ بود، کافی بودمی او کنار در که همین
 داخل و گرفت کرد،می کجیدهن افکارش و او به پیش از بیشتر انگار که ماهی از را نگاهش و زد تلخی لبخند
 . رفت اتاقش
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