
  زندگی  دوباره

  

 او دارد امکان آن ھر و میبرد سر بھ شیرین خوابی در کھ انگار. میشود خیره مانیتور بھ دیگر بار و میکشد ھایش چشم بھ دستی
  . کنند پرتاب جھنم قعر بھ رویاھاش از را

  

  

  . ریزدبگ خاطراتش تمام و روستا این از میخواست دلش چقدر. داشت دوست را رویا آن در شدن غرق چقدر

  

  

 را او کھ ھرچھ از یابد خالصی میتوانست کھ شاید انداخت، می چنگ ریسمانی ھر بھ کھ بود آمده پایین قدری بھ تحملش آستانھ
  .ساخت می دور آرزوھایش از

  

  

 او و بودند اش قدمی یک در آرزوھایش حاال و داشت پرستاری حتی یا و پزشکی رشتھ بھ زیادی عالقھ راھنمایی، دوران از
  .میزد پا و دست رویاھایش در ھمیشھ، از ناامیدتر

  

  

 ناپدری کھ چرا بود؛ نجنگیده ھایش خواستھ از یک ھیچ برای بود، داده دست از را عمرش ھای سال تمام حامی پدرش، وقتی از
  .ندارد انتخابی ھیچ حق و میشود ھمان میخواھد ھرچھ کھ بود فھمانده او بھ خوب خیلی اش

  

  

 شغل، آن در میکرد وادار را او اش ذاتی مھربانی کھ ای رشتھ تھران، دانشگاه پرستاری.بود متفاوت شرایطش کمی حاال اما
  . بسپارد فراموشی دست بھ را مشکالتش تمام و شود غرق

  

  

  میکرد؟ چھ باید. گذاشت ھم روی را ھایش پلک و گرفت دستانش میان را سرش

  

  

 بدون کند رضایت بھ وادار را او توانست می چگونھ دھد؟ تن ھایش خواستھ بھ کھ میکرد وادار را خود مستبد ناپدری چگونھ
  کند؟ درست تازه دردسری عزیزش مادر برای آنکھ

  

  

  .میدوخت بھم را زمان و زمین باید خود حق ترین طبیعی برای کھ بود سخت چقدر. میشود خارج ھایش لب میان از غلیظی آه

  



  

 کند می شروع و میکند رھا گوش کنار را اش پرکالغی مشکی موھاي. دوزد می خود ارایش بی و ساده چھره بھ آینھ در نگاھی
  . بافتن بھ

  

 داشت کھ خوبی اخالق و اش ذاتی سادگی وجودش، آرامش اما. نمیکرد خطاب زیبا را او ھیچکس کھ بود ساده آنقدر اش چھره
  .آمد می بوجود اطرافیانش و او بین محکمی دوستی پیوند مدتی از بعد و ببندند دل او بھ ناخداگاه کھ میکرد وادار را ھمھ

  

 متنفر اش زندگی از را او و آمد می تلخ مزاجش بھ رویاھایش شیرینی تمام ای لحظھ و میشد غرق شیرینش افکار در ای لحظھ
  .ساخت می

  

 خواستگاری بھ باید ماند می تمکدهما این در اگر. نشیند می ابروھایش میان غلیظ اخمی اش، ناپدری دیروز ھای حرف یاد با
  .میداد مثبت جواب دیوارشان بھ دیوار ھمسایھ

  

 بطالن خط آرزوھام تمام روی و برسم سالگی ھجده سن بھ سختی بھ قدره؟ ھمین زندگی از من سھم واقعا"  کرد فکر خودش با
  " تره؟ کوتاه شونم خونھ سقف از آرزوھاش سقف کھ بشم یکی ھمسر آخرشم و بکشم

  

 تاسف ازدواجی از فراتر ھایش خواستھ او. کرد می کاری باید. اندازد می دور را مزخرفش افکار و میزند ای قھقھھ فکر این با
  . بود برده گور بھ را آرزوھایش تمام کھ بود روستایی در معنا بی زندگی و بار

  جنگیدن؟ ھمھ این بود توانش در واقعا آیا اما. ایستاد می راضی خود از و مستبد مرد این مقابل بار اولین برای باید

  

  .بود کشیده دست ھایش خواستھ از مطیعانھ و بود کرده فراموش را جنگیدن دیگر کھ بود وقت خیلی

  

 و خستھ کھ بود مادرش اندازد، می کوچکشان پذیرایی بھ نگاھی دلھره با و برمیدارد افکارش از دست ورودی، درب صدای با
  .شود خارج دوباره چای سینی با میخواست و بازمیگشت رزیکشاو زمین از رمق بی

  :ماند می ثابت دخترش غمگین ھای چشم رو نگاھش آخر در

  

  » میکنی؟ نگام حسرت با اینجوری شده چیزی مادر؟ وایسادی اینجا چرا پرستش،«

  

  .بود گفتھ اش شمالی شیرین لھجھ با را این

  .نھ یا شده چیزی ھنوز نمیدونم: پرستش

  .کشید آغوش در را او و گذاشت زمین روی را چای سینی دید، نمی اش یکدانھ دختر روی بھ رنگ کھ ینسیم

  

  .رسید می بنظر درمانده و گیر گوشھ زیادی دخترش علی، رفتن از بعد

  

  .بگو ھست کھ چی عزیزم،ھر بگو: سیمین



  

  !شدم قبول دانشگاه راستش: پرستش

  

 بھ میفشرد، آغوش در را او کھ ھمانطور و کرد احساس پوستش زیر را شورانگیز یگرمای از خبر،موجی این شنیدن با سیمین
  :کند حس وجود تمام با را کالمش صداقت تا شد خیره اش عسلی ھای چشم

  

  !مامان دختر نمیشھ باورم وای خدا؟ بھ بگو «

  » ای؟ رشتھ چھ شدی؟ قبول کجا برم، قربونت الھی

  

  :برسد بنظر خوشحال میکند سعی و میکند مادرش خوشحال ایھ چشم حوالھ را غمگینش نگاه پرستش

  

  »تھران دانشگاه پرستاری«

  

  .بود شده حدشان از بیش نزدیکی باعث ھمین و نداشت دخترکش با چندانی سنی فاصلھ.میکند نگاه او بھ حیرت با سیمین

  

  ناراحتی؟ چرا پس خب. داشتی دوست کھ خوبھ،ھمونھ خیلی کھ این: سیمین

  

  کنم؟ چیکار رو مرتضی: پرستش

  

  !تظاھر برای حتی کند خطاب پدر را او نمیخواست دلش ھیچوقت گویی

  .بود کرده سرزنش را او بارھا درکی ھیچ بدون مرتضی و

 باھم بیام بعدم آسمون نرفتھ غرغرش تا بدم رو چاییا این برم من فعال. میکنیم درستش جان، مامان نباشھ اون بھ نگرانیت: سیمین
  .کرد میشھ چھ ببینیم کنیم فکر و کنیم خوشحالی

 آیسان با باید. رفت اش ساده ھمراه تلفن سمت بھ و گفت لب زیر ای"  باشھ"  میشد، خالصھ مادرش در عشقش تمام کھ پرستش
 اما. نشست می ھایش حرف پای و میسوزاند دل برایش گاھی و بود کارھایش تمام پیگیر کھ ای دخترخالھ تنھا. میگرفت تماس

  . شده عوض کمی ھا تازگی رسید می بنظرش چرا نمیدانست

 ھای موزیک صدای یا و بود کرده بھانھ را بودن خواب و بود نداده را جوابش بود،یا گرفتھ تماس او با شب اواسط کھ چندباری
  .بود رسیده گوشش بھ غریبی و عجیب

 از و مغرور پسر آن و او بھ خوبی حس. میکند سپری او با را وقتش اکثر و بود شده پسری بستھ دل ھا تازگی کھ انستدمی
 دخترخالھ و اورده درد بھ سختی بھ را آیسان دل اش پوشالی و کاذب غرور با بار چندین کھ دانست می. نداشت خودراضی

 او اما. بود مانده او پای بھ عاشقانھ ھم باز میشد، حقش در کھ ظلمی ھمھ آن وجود با چرا کھ کرد نمی درک اصال را احمقش
  .بود بیزار زندگی نوع این از چقدر و کند فکر حتی مسائل این بھ توانست نمی اصال

  :پیچید گوشش در آیسان آلود خواب صدای

  » خالھ؟ دختر تو بودی کی محل بی خروس«

  :داشت دوست را او کالم شیطنت ھمیشھ. نشاند ھایش لب روی ای خنده پرستش



  » خانوم؟ آیسان بودی کی تنبل شما«

  !شده شلوغ سرش جدیدا دیگھ خانومتون آیسان: آیسان

  :داد ادامھ و کرد گانھ بچھ را صدایش

  . »شده ھیرادش آقایی مال دیگھ «

  :کرد اخمی پرستش

   حرف؟ ازین چیھ منظورت«

  :زد پوزخند دلش ساده دخترخالھ بھ افکارش در و کشید ای خمیازه آیسان

  .ھیراد آقا این بھ دادم نمودی و دل من گم می فقط! جان خنگول ھیچی«

  !اوووف: پرستش

  نمیاد خوشم ازش کھ من بابا؛ کن بس

  بیاد؟ خوشت قراره مگھ: آیسان

  .بگم مھمتر چیز یھ زدم زنگ کن ولش بابا ای: پرستش

  

  :زد لب نداشت را او ی ساده حد از بیش دنیای حوصلھ جدیدا کھ آیسان

  . »میاد خوابم دیگھ بگو ھووم؟ «

  :نشاند لب روی محزونی لبخند اش تازه ھای بدبختی دیا با پرستش

  »تھران پرستاری شدم، قبول دانشگاه«

  :ناراحت یا باشد خوشحال باید نمیدانست بود او پایان بی مشکالت جریان در کھ آیسان

  ! »خوب بد چھ «

  :میکرد آشنا ھایش بل با را خنده ھرازگاھی کھ کرد شکر داشتنش بخاطر را خدا و کرد دلی تھ از ی خنده پرستش

  !" »خوب چقدر" میگفتی بجاش االن بود زنده بابام اگھ «

  .کرد باز اش گونھ روی را خودش راه سمج، اشکی قطره و راند بیرون بھ حسرت با را بازدمش و

  :دھد نشان العملی عکس چھ باید نمیدانست آیسان

  » نیست؟ امیدی ینی«

  نمیدونم: پرستش

  کنھ؟ راضیش تونھ نمی مامانت: آیسان

  خونمون؟ شد درست جھنمی چھ کنھ دخالت خواست کھ ھربار نرفتھ کھ یادت نمیخوام؛ من بخوادم: پرستش

  

  .بگیری ازش رو ھا بھانھ این کن سعی بعد چیھ، ھاش بھانھ ببین بزن حرف باھاش اول پرستش؛ چیزی یھ! اوووم: آیسان

  

  چی؟ نشد اگھ: پرستش

  



  !روشنھ دلم من میشھ: آیسان

  

  نداره ھم روشنی قصد و تاریکھ کھ وقتھ خیلی من دل ولی: رستشپ

  :لرزید خود بھ دخترک، اندوه از پر لحن این از بود پریده سرش از خواب کل، بھ کھ آیسان

 ھی کن کاری یھ برو پاشو االنم. میکنیم حال و عشق باھم کلی اینجا تھران میای بعدم. میشھ مطمئنم من. دیگھ نشو مسخره..اِ  «
  ! »اه...ھم تو کشتیمون نگیر؛ دستت کنم چھ کنم چھ ی اسھک

 آرزوھایش بھ تا برود تھران بھ شود موفق سختی ھمھ این با وقتی کھ کرد فکر خودش با و کرد خداحافظی او با و خندید پرستش
  کند؟ دریغ خود از را فرصت این گنجید نمی او قاموس در کھ حالی و عشق با کھ شود احمق تواند می انقدر آیا برسد،

 کند تمرکز بتواند تا کند دور خود از را افکارش کرد سعی و نشاند ھایش لب روی اش دخترخالھ افکار این از پوزخند از طرحی
  .بود رویش پیش کھ جنگی برای

  .باشند شاد کردند می سعی. بود کنارش در مادرش بعد ساعتی

 پیش مشکالت تمام لحظاتی برای و کردند خوشحالی و رقصیدند اندکی و کردند درست خانگی شیرینی نفره دو جشن این برای
  .سپردند فراموشی دست بھ را رویشان

 پرورش بطنش در دیگری فرزند تازگی بھ و بود فرزندش تنھا. میکرد افتخار وجودش بھ و میرفت اش صدقھ قربان مدام سیمین
  . میکشید خجالت پرستش برای کردنش بازگو از کھ میداد

 پرستش بھ زیادی ھم ھنوز ھرچند. بود شده تر مالیم رفتارش اندکی و گنجید نمی خود پوست در مرتضی کھ دانست می اما
  . نمیفھمید را دلیلش سیمین و گرفت می سخت

 باید نگیری سخت بھش دخترو امانتھ، من دست پرستش" بود گفتھ او سردربیاورد کارھایش از طریقی بھ بود خواستھ کھ ھربار
  "کنی جمعش مردم خونھ از بری

 بھ او ثانی در اند، شده قدیمی و کھنھ افکار این دیگر کھ دانست می خوب. میشکست جملھ،دلش یک ھمین با چقدرساده او و
  .بگذارد کج را پایش ندارد امکان کھ میدانست و بود کرده تربیت را اش دردانھ دختر نحو بھترین

 را اش عزیزکرده لحظات و میشد قبل از تر سختگیر مرتضی، ھربار کھ چرا دانستمی فایده بی را پرستش درمورد کردن بحث
  .کرد می زھر کامش بھ

 ھای زخم شاھد دیگر او و است دور کیلومتر صدھا مردمانش و روستا این از کھ شده قبول دانشگاھی الاقل کھ بود خوشحال
  .نیست پرستشش روح

. کند دنبال را ھا ستاره سوسوی میکرد سعی و بود دوختھ چشم آسمان نھایتِ  بی بھ باصفایشان و گلی کاه خانھ ایوان از پرستش
  .نشاند می ھایش لب روی خنده گاھی و گرفت می جان ھایش چشم پیش وغریب عجیب اَشکالی

 می وضو و میشست خانھ حوض در را ھایش دست کھ دوخت چشم مرتضی بھ و آمد بیرون اوھامش از کسی، پای صدای با
  .گرفت

  .بود نشده بدل ردو بینشان حرفی ھیچ بود، آمده خانھ بھ وقتی از

  !شنیدن" نھ" و گفتن از ترسید می

 چقدر او و نمیداد را اجازه این غرورش. نداشت دوست را کردن التماس کند؛ التماس اش خواستھ برای شود مجبور کھ یدترس می
  دبو جنگیده را ھا سال این تمام غرورش حفظ برای سرسختانھ

  اینجوری؟ زدی زل چی بھ: مرتضی

  :کرد زمزمھ خجالت با و گرفت دندان بھ را لبش پرستش

  »بودم فکر تو ھیچی«

  بگی؟ میخوای چیزی. فکری تو اومدم وقتی از: مرتضی



  :زد لبخندی درمانده پرستش بھ. کرد تیز را ھایش گوش و آمد بیرون میوه ظرف با سیمین حین، این در

  »نکن پنھون رو پرافتخاری و مھمی این بھ عموضو. مادر بگو خب «

 و شد ھول پرستش. بنشیند کمی تا رفت ایوان سمت بھ و کرد باز را پیراھنش آستین تای بود، شده کنجکاو حسابی کھ مرتضی
  :کرد مرتب سر روی را رنگش کرم روسری

  »آخھ نیست مھمی چیز«

  :کرد اخم مرتضی

  » نھ؟ گی می تو آره میگھ مامانت نھ؟ یا مھمھ باالخره«

  .شدم قبول دانشگاه من راستش خب: پرستش

  :شد غلیظ مرتضی اخم

  » کجا؟ سالمتی بھ «

  تھران دانشگاه پرستاری: پرستش

  :نداشت شدن باز قصد ھیچگاه آن کور گره گویی کھ بود کرده درھم را ھایش اخم نآنچنا

  » آخھ؟ تھران! روشن چشمم«

  :کرد مداخلھ سیمین

  »دکتری درسای واسھ دانشگاھھ بھترین جان؟ ضیمرت چیھ اشکالش «

  دنیایی اینور کھ تویی نھ تھرونن خودشون کھ کسایی واسھ: مرتضی

  میگیرم خوابگاه خب: پرستش

 پس از نتونست بگن سرم پشت فردا از مونده ھمینم. میدن خوابگاه شده خراب اون تو کیا بھ نیست معلوم چی؟ دیگھ: مرتضی
  .کرد خرابش دستی دستی رو دختره و بربیاد دیگھ یکی امانت

 می ھم روی را ھایش دندان کھ میفھمید خوب. دوخت چشم پرستش خشم از پر چھره بھ نگرانی با و گرفت دندان بھ لب سیمین
  .کند حفظ بود کرده شکنی حرمت کھ را او حرمت تا فشارد

  :نزند نامناسبی حرف کھ کرد کنترل را خودش سختی بھ پرستش

 نمیتونھ ھم کسی و مربوطھ خودم بھ کنم کھ ھرکاری باشم کھ ھرچی من. بگیره جلومو نمیتونھ ھم کسی برم؛ خواممی من ولی«
  !میشم بشم جھنمی بخوام. کنھ تکلیف تعیین برام

 و مونم می خوب بازم بذارنم گناه آتیش وسط اگھ حتی باشم بھشتی بخوامم سختھ؟ کردی فکر. شده خراب روستای این توی حتی
  . »نداره ربط کسی بھ زمبا

 ای ذره و مقاومت بدون و گرفت می دندان بھ لب فقط کنون تا کھ پرستشی. کردند می نگاه او بھ حیرت با مرتضی و سیمین
 در ترس گرفتنش فاصلھ این و گرفت می فاصلھ اش گانھ بچھ دنیای آن از انگار حاال سپرد، می گوش ھایشان خواستھ بھ جنگیدن

  .نباشد کنترلش بھ قادر دیگر او و شود یاغی نکند کھ نداختا می مرتضی دل

  .آمد فرود پرستش صورت روی و شد مشت ھایش دست کاراف این با

  :کشید جیغ بود مانده ساکت لحظھ آن تا کھ سیمین

  !مرد بشکنھ دستت«

  . »بردار سرش از دست بره بذار مو؛ بچھ کشتی

  :کشید فریاد مرتضی



 علی جواب چجوری میخوای بیاد شکم تو بچھ یھ با بره نرفتھ؟ ھنوز شده زبون بلبل من واسھ رو و چشم بی ی دختره بینی می«
  » دنیا؟ اون بدی غیرتو بی

 تا و افتاد مرتضی پرپشت موھای جان بھ و شد خشم از پر و کرد فراموش کل بھ را صورتش درد پرستش حرف، این با
  :پیچید اش کرده هگر ھای مشت در را ھا آن و کشید جیغ میتوانست

  ! »نداری حق.عوضی بیاری زبونت بھ بابامو اسم نداری حق «

  .ندانست جایز را ماندن منتطر دیگر ھمسایھ زن. کرد نمی توجھ کسی ولی رسید گوش بھ در شدن کوبیده صدای

  :رفت در سمت بھ عجلھ با دید حجاب با را دختر و مادر وقتی و کرد باز را در

  !بابا حاج تو بیاید«

  »ھمو کشتن بدویید

 گوشھ فلزی ترازوی روی را عصایش و شد وارد میکردند، حساب او روی ھمھ و بود روستا سفید ریش نوعی بھ کھ بابا حاج
  .شود زده خجالت میکوبید مشت توانست می تا و بود افتاده دختر آن جان بھ کھ مرتضی و شود تمام ھا جدال آن تا کوبید حیاط

 قالب بابا، حاج دیدن با اما بیندازد بیرون اش خانھ از را او و کند ھوار دادو داشت قصد برگرداند؛ رو مرتضی عصا، صدای با
 ھای شانھ از را ھایش دست. کند اخم غیظ، روی از حتی توانست نمی سفیدش ریش حرمت بھ کھ بود کسی تنھا. کرد تھی

  .کرد پرتاب زمین روی را او تقریبا و کرد جدا پرستش ظریف

  .افتاد زمین روی و رفت حال از  مینسی

 قندی آب تا کرد تند پا آشپزخانھ سمت بھ و اش شیشھ بار از بود خبر با. فشرد را ھایش شانھ و دوید او سمت بھ ھمسایھ زن
  .ببرد داخل بھ را او سپس و کند درست

  :امد حرف بھ بود دوختھ چشم مرتضی بھ اخم با لحظھ آن تا کھ بابا حاج

 ھنر خیلی بندازی ت کلھ پس کلفتتو صدای و کنی بلند مخالف جنس رو دست اینکھ کردی فکر جان؟ پسر میدونی چی غیرت از «
  » کردی؟

 ھایی سال تمام ی عقده انگار. میداد جوالن اش سینھ در عصبانیت ھم ھنوز. کرد پاک آستینش با را لبش ی گوشھ خون پرستش
 آرامش جایش، بی تعصب کھ مردی سر بر کند فریاد را ھایش بغض کھ یخواستم او و بود کرده سرباز بود، کرده سکوت کھ

  .بود گرفتھ را ھایش لحظھ

 با کھ بود سیمین مدیون را ھا این ھمھ و بود شده خانوم و بزرگ چقدر کرد؛ نگاه بود علی یادگار کھ معصومی دختر بھ بابا حاج
  .بود کرده تربیت را او اش خانومی و نجابت

 روی چقدر. بود نکرده فراموش کند، خواستگاری او از را سیمین میخواست و ریخت می اشک مرتضی کھ زیرو ھم ھنوز
  .میداد منفی جواب او بھ سرسختی بھ کھ بود كرده طلب را خدابیامرز علی زن بیوه و بود گذاشتھ پا غرورش و ھا مردانگی

 و کند نگاه خودش دختر چشم بھ دخترش بھ کھ بود کرده شرط او با بود دیده ھایش چشم در را خواستن عطش کھ بابا حاج
  .بود کرده پادرمیانی ھم بابا حاج و بود پذیرفتھ مردانھ او و باشد ھایش پاکی مراقب

. میکرد کاری باید و میدانست مسئول را خودش. بود کرده جھنم را لطیف جنس دو این روزگار مرد، این چرا کھ نمیدانست حاال
  :شد پرستش درگیر نگاھش اما کند سرزنش را زده خجالت مرد آن میخواست

  »کنم حلش تا بگو من بھ داری مشکلی بابا؟ چیھ «

  :آمد حرف بھ و شد بارانی ھایش چشم" بابا" کلمھ شنیدن با پرستش

 بارون ستاره گلشخوش چشمای تھران، دانشگاه بھترین تو قبولیم خبر شنیدن از االن بود زنده بابام اگھ من بگید؛ شما بابا حاج «
   شھ؟ راحت جام از خیالش و شیم آشنا شھر با بریم کھ بود نکرده ھمراھی زودتر منو بود؟ نداده شیرینی رو روستا کل بود؟ نشده

  :کرد اشاره مرتضی بھ دست با و زد ھق

 کشم نمی دیگھ ولی ھ؛واجب احترامت بزرگتری باشھ، گفتم گفت، ھرچی عمر یھ. کرده محروم خوشیام تمام از منو مرد این «
  بیام کوتاه ھام خواستھ از تونم نمی دیگھ بابا، حاج



  :کوبید زمین روی را پایش

 از ھیچکدوم بھ اینکھ بدون و بکنم الکی ازدواج یھ نمیخوام. آدمم منم خدا بھ فھمھ نمی کسی چرا بابا. بیام کوتاه کھ نمیخوام «
  ! »شھھمی واسھ بمیرم و بذارم سرمو برسم، ھام خواستھ

  :کرد نگاه بود، نفرت و خشم سراسر کھ او بھ لبخندی با بابا، حاج

  »باھاش میاد کنار مرتضی کھ میدم قول من بری میتونی. دخترم باشھ «

  :غرید اش شده کلید ھای دندان میان از مرتضی

  !بابا حاج «

  »بشکنم حرمت نمیخوام میکنم؛ خواھش

  نیست؟ امانت دستت مگھ داری؟ مشکل پیشرفتش با چرا: بابا حاج

  !دیگھ ھمین خب: مرتضی

  نیفتھ؟ براش اتفاقى تھران بره معلوم کجا از

  :کرد مداخلھ پرستش

  ! »عادیھ خیلی. خوابگاه میرم دیگھ دانشجوھای مثل بیفتھ نیست قرار اتفاقی ھیچ «

  .کن بیرون سرت از رو خوابگاه فکر اصال: مرتضی

  :داد سامان سرو فکارشا بھ اندکی و شد خیره زمین بھ بابا حاج

  »بگیر خونھ براش خب«

  :زد پوزخند مرتضی

  » شب؟ تا صبح از میزدم پا و دست برزخ این تو حالل، نون لقمھ یھ واسھ داشتم پول اگھ میکنید فکر واقعا «

  :بدھد دستش بھانھ خواست نمی. اندیشید اندکی بابا حاج

  » بود؟ جور پولش اگھ نداشتی مشکلی خونھ با ینی «

 موضع از و گذارد می رویش پیش دیگری راه قطعا کند، مخالفت اگر دانست می و بخواند را او افکار بود نتوانستھ کھ رتضیم
  :گفت ھیجان با آید، نمی پایین خود

  !راھش بھ خب اما کنھ پیشرفت دختر این دارم دوست واقعا من نھ؟ کھ چرا «

  . »نیست صالح بھ خوابگاه توی اینجوری

  !نیافتنی دست را آرزوھایش و دید می برزخ درون را خود. کرد بغض پرستش

  :انداخت طنین گوشش در بابا حاج صدای

  !خب خیلی«

  »برام نذاشتی ای دیگھ راه تو حساب این با

 خیلی بابا حاج حرف با اما بکشد پرستش رخ بھ را اش پیروزی میخواست انگار. نشاند ھایش لب گوشھ کجی پوزخند مرتضی 

  .نشست حیرت بھ نگاھش و شد جمع خندشپوز زود

  

 با بتونھ دخترم و باشھ داشتھ ھم خوبی ھای ھمسایھ کھ معاش امرار حد در نقلی خونھ یھ. بدم ھاشو ھزینھ تمام میکنم قبول من«
  . »بخونھ درسشو آرامش

  :دوخت نجاتش فرشتھ چشمان در را ناباورش نگاه پرستش 



  » واقعا؟ برم میتونم ینی بابا؟ حاج گین می راست«

 بھترین تو عالقت مورد ی رشتھ کردی تالشتو تمام کھ ھم تو نداره؛ مشکلی گفت خودش کھ مرتضی دخترم؟ نھ کھ چرا: بابا حاج
  . »کنی درو کاشتی ھرچی وقتشھ شدی، قبول دانشگاه

 ھمھ و کشید خوشحالی از غیجی ھمسایھ، زن و مادر دیدن با و دوید خانھ بھ مرتضی نشستھ خون بھ چشمان بھ توجھ بی پرستش
  .کرد تعریف را چیز

  . گشود سمتش بھ را خود آغوش و شد روان اش گونھ از اشکی پرستشش، ھای لب گوشھ شده خشک خون بھ خیره سیمین

  .گرفت آرام بازوانش میان و کرد پرواز اش زندگی امید تنھا سمت بھ پرستش

 درد و غم توانست نمی. آوردند درد بھ پیش از بیش را مادر دل و شدند روان اش گونھ روی دیگری از پس یکی ھایش اشک
  .نزند دم و ببیند را اش نوجوانی دوران عشق یادگاری اش، جگرگوشھ

 کھ نباشد تنش بھ سر میخواست دلش لحظھ آن در چقدر بود؛ دلگیر مرتضی از چقدر. نمیزد دم و بود درد از ماالمال اش سینھ
  .بود گرفتھ سنگینش ھای مشت زیر را اش دردانھ اینگونھ

  :کرد زمزمھ اش عسلی چشمان در خیره و گرفت قاب را صورتش و آورد پایین پرستش ھای شانھ از را ھایش دست

  !من قشنگ دختر «

 سقف نیست، تو جای اینجا. برسی آرزوھات تک تک بھ و بری باید بری؛ باید ولی. دلتنگت و میشم تنھا بری کھ درستھ 
 افتخار تو وجود بھ چقدر کھ میدونی. باشی پدرت منو افتخار مایھ کھ کنی پیشرفت انقدر میخوام. کوتاھھ زیادی تو واسھ آسمونش
  » میکرد؟

 پایین را سرش. نمیداد صحبت اجازه گلویش در کرده رسوخ بغض. چرخاند مادرش صورت حوالی را اش زده غم نگاه پرستش
  .ترسید می بود، رسیده مرحلھ این بھ کھ حاال و بود نکرده را مادرش از دوری فکر. برد پناه آغوشش بھ دوباره و انداخت

  :کند خالی او سر را اش دلی دق مرتضی نبودش در مبادا اینکھ نبودنش،از از مادرش ندیدن از

  . »میدم انجام گفتید شما ھرکاری مونم می. برم نمیخوام شدم پشیمون «

  :نشاند صورتش روی تصنعی اخم بود شده او پریشانی دل متوجھ خوبی بھ کھ سیمین

 باال اون میخواد دلم چقدر دونی می. خودم پیش میای تعطیالت بھ تعطیالت میخونی درستو میری. نشنونم ازت حرفا ازین «
 بیاد خواست و اومد خوشش ازت ھم پزشکا ازین یکی دیدی یھو دیدی؟ چھ رو خدا اصال پرستارم؟ خانوم ببینمت باالھا

  »ریخواستگا

  .رفت قنج دلش تھ فکر این از و

  :گفت اعتراض با و گرفت خجالت رنگ ھایش بود،گونھ آمیختھ ھم در اش خنده و اخم کھ پرستش

  ! مامان...اِ  «

  !نداشتیما

   ریختھ؟ خوشگل دختر ھمھ این وقتی میاد خوشش من از کی اصن

 باشھ مرد واقعا اگھ َمردت ھستن؟ ترم بخت خوش ترن خوشگل کھ کسایی گفتھ کی آخھ.مادر باشھ خوشگل ادم پیشونی: سیمین
 ترین خوشگل گیریم حاال بعدشم. میذاره پاپیش کھ خوبتھ اخالق و پاکی و نجابت بخاطر. بگیره رو تو خوشگلیت بخاطر نمیاد کھ

 باید تو، از بھتر یکی دیدن  با پس باشھ گرفتھ مورد این بخاطر رو تو شوھرت اگھ نمیشھ؟ پیدا تر خوشگل تو از دیگھ ینی بودی،
   زشتی؟ تو گفتھ کی اصن گذشتھ، اون از. بره و کولش رو بذاره دمشو

  

  :کشید آلودش اشک ھای چشم روی دستی و خندید سوال، این با بود شده او ھای حرف محو کھ پرستش

  

  ! »عشقم ترشھ من ماست بگھ نمیاد ھیچکی «



  

  :بوسید را اش گونھ سیمین

  

  »وربش صورتتو دست برو «

  

  :کرد اشاره ھمسایھ زن بھ و

  

  . »کردیم راھشون بھ زا شبی نصفھ بیار خدا بنده این برای ھم چایی یھ «

  

 او آنقدر. نبود قسمت شاید خب اما باشد عروسش پرستش میخواست دلش. آمد می درد بھ دلش میدید را ھا آن حال کھ ھمسایھ زن
  :گفت و برخاست جا از. ببیند درجات بھترین در را او مادرش مثل میخواست دلش کھ داشت دوست را

  

  !نگرونن دل خونھ تو ھا بچھ. جان سیمین دیگھ نھ«

 کرسی بھ حرفشو تونست زیرکھ؛ بابا حاج. شد حل مشکلم این شکر خدارو یکم، برسم بھشون کھ برم. دیگھ بخوابن میخوان
  » بشونھ

  

  :شود بلند پایش پیش کھ نداشت بدن در جانی. زد لبخندی سیمین

  

  . »کنم جبران ھات بچھ عروسی واسھ شاءهللا ان. شدی اذیت خیلی جون نرجس ببخشید «

  ببینم ھاتو بچھ عروسی و باشم شاءهللا ان حرفیھ؟ چھ این: نرجس

  :خندید و دوخت نرگس بھ را پرسشگرش نگاه پرستش

  »چندتام؟ من مگھ«

 ھای لب بھ توجھ بی بود، طبیعی خیلی او مثل جوانی زن ملگیحا بنظرش و نمیکرد درک را سیمین کاری پنھان علت کھ نرگس
  :خندید بود شده ھایش دندان اسیر کھ سیمین

  »بیشتر شاید دیدی چھ رو خدا.تا دو خدا امید بھ«

  .کرد اشاره سیمین ی برامده کمی شکم بھ شیطنت با و

  

  

  :کرد دنبال را او نگاه رد حیرت با پرستش

  » ای؟ حاملھ مامان؟ گھ می چی«

  :گرفتند رنگ سیمین ھای گونھ

  . »شد ریش دلم بشور صورتتو دست برو دختر؛ برو«

  ...از ناراحت و ماند نمی تنھا مادرش رفتنش با اینکھ از خوشحال ناراحت؛ ھم بود خوشحال ھم. زد جوانھ دلش در مبھم حسی



  بود؟ برآشفتھ  چیزی چھ از کھ کرد فکر خودش با کمی

 دلش ناخداگاه. میشد تنگ مادرش دل در جایش وروجک، این آمدن با حاال و داشت عادت بودن رزندف تک سال ھجده بھ انگار
 آن بخاطر ھایش اشک آنکھ از قبل و گفت تبریک او بھ و فشرد آغوش در را مادرش دیگر بار و زد محزونی لبخند اما گرفت

  .بشوید حوض در را رویش و دست تا رفت حیاط سمت بھ شود سرازیر مبھم احساس

 پرستش کھ میکرد زمزمھ گوشش در را ھایی حرف و بود گذاشتھ مرتضی کمر روی را دستش و بود نشستھ ایوان روی بابا حاج
 خیره زمین روی کھ دید را مرتضی ی شرمزده نگاه ای لحظھ برای فقط. بشنود کھ داشت دوست نھ و شنید نھ را ھیچکدامشان

  .داد یم تکان را سرش ھرازگاھی و بود مانده

 نشده خرفتی پیرمرد سن، کھولت وجود با و بود ای فھمیده و عاقل مرد نظرش از. داشت دوست پدربزرگش بجای را بابا حاج
  .بود

 انگار. بود شده عوض دلش حال عجیب،.کند کنترل را اش قھقھھ میکرد سعی و آمد ھایش لب روی عمیق لبخندی فکر، این از
  .بود کرده دور منزوی و گیر گوشھ پرستش از را وا و بود دویده پوستش زیر شیطنت

 بھ. کشید دراز اش چوبی تخت روی و برد پناه اتاقش بھ. نشست تنش در لرزی وزید، کھ نسیمی با و شست را صورتش و دست
 می شھای خواستھ تک تک برای باید. باخت می را خودش نباید اما ترسید می چقدر. کرد فکر بود رویش پیش کھ مبھمی آینده

  .گرفت می دنیا این از را حقش و جنگید

  .رفت خواب کردند،بھ می غوغا سرش در کھ افکاری با

 اینگونھ کھ بود دیده بدی خواب انگار. برخاست جا از میرسید گوش بھ آرامی بھ روستایشان مسجد از کھ صبح، اذان صدای با
  .نمیاورد بیاد چیزی میکرد فکر ھرچھ اما بود آشفتھ

 خدا واقعا میکنھ، ما حق در کھ ظلمی ھمھ این با" گذشت ذھنش در و گیرد می وضو کھ دید را مرتضی و رفت اطحی سمت بھ
 از بھتری بنده مراتب بھ او شاید.میکرد قضاوت نباید راند؛ بیرون سرش از را ھویت بی فکر آن فورا و"  میکنھ؟ قبول نمازاشو
 می چشم از را خودش ارزش، بی فکر این با نباید پس گذرد؟ می چھ نشگا بنده و خدا میان میدانست چھ کسی. بود خودش
  .انداخت

 با. بود رمق بی و کوفتھ او ھای ضربھ شدت از بدنش تمام ھم ھنوز. نشود ھمکالم او با تا برد پناه اتاقش بھ و کشید عمیقی نفس
  داشت جا تا منم خودمونیم ولی" افزود شیطنت با و! " انداختی روزی چھ بھ نازنینمو بدن! نگذره ازت خدا"کرد زمزمھ خودش

 سال، چند این عوض حسابي كھ بده بھم فرصتا ازین بازم خدایا. موند می دلم رو نمیکردم خالی حرصمو اگھ. کشیدم موھاشو
  "میده فحش مو بیچاره بابای نیست بند جایی بھ دستش دربیارم؛مرتیکھ بودنمو خانوم

 اینا آخھ. میاورد برادر یا خواھر یھ خودم واسھ مامان االن بودی اگھ بابایی" زد جوانھ دلش در عمیقی پدرش،حسرت فکر با و
  "نمیشن من برادر خواھر کھ

 روی ھمانجا و گرفت وضو و رفت حیاط سمت بھ بازگشت، خانھ بھ کھ دید را مرتضی وقتی و ماند خیره بیرون بھ پنجره از
 نزدیک خدا بھ اینگونھ را خودش عمرش، از ای لحظھ ھیچ. کرد خلوت خودش خدای اب میتوانست تا و کرد پھن جانمازی ایوان،

  .نمیشد سیراب نزدیکی ازین حاال و بود نکرده احساس

 بھ و برد پناه اتاقش بھ و برخاست عبادت، ازین سرمست و دید چشم بھ را آفتاب طلوع تا نشست رنگش یاسی سجاده سر آنقدر
  .برد خوابش کھ نکشید دقیقھ

  .انداخت اش ساده حد از بیش و نقلی خانھ بھ رضایت سر از نگاھی

  

  .کرد تنظیم آن روی را بالش و انداخت تختش روی خاصی وسواس با را بود آورده خودش با روستا از کھ گلبافتی پتوی سیمین

. بود برده تحلیل بھ ور را توانش موفقیتش آرزوی سویی از و دردنشت شھر این در دخترش گذاشتن تنھا ی دلھره سویی از
  .میرسید بنظر تر خستھ زمانی ھر از حاال ناپذیر، خستگی سیمین

 و چید می فلزی ھای قفسھ روی را اش عالقھ مورد ھای کتاب خاصی، دقت با کھ دوخت چشم پرستش بھ و نشست زمین روی
  .بود غرق رویاھایش در انگار

  . بیاید تھران بھ او بدون کھ باشد داده رضایت مرتضی کھ نمیشد باورش ھم ھنوز



  .برآیند دیگر مسائل و خانھ کردن پیدا پس از تا بود فرستاده ھا آن ھمراه را عروسش و پسر بابا، حاج

  

  

 اول، طبقھ در پیرزنی کھ کنند پیدا متری ٢٨  ای خانھ دانشگاه، نزدیک کوچک، آپارتمانی در بودند توانستھ شکر خدارو
  .بود نشستھ دلش بھ رستشپ مھر حسابی و بود صاحبخانھ

  

  

  .بود سپرده پیرش مادر دست و بود پسرش برای خانھ البتھ

  

  

  .بودند بازنگشتھ عسلشان ماه از ھنوز کھ بود شده داده اجاره دامادی عروس تازه بھ ھم سوم ی طبقھ

  

  

  .دندرسی می بنظر راضی ھم بسیار و کنند اجاره را خانھ این توانستند داشتند دست در کھ پولی با

  

  

  . آورد مادرش برای و ریخت کوچکش ھای فنجان در را بود کرده درست اش برقی سماور با کھ دمی تازه چای پرستش

  

  :اورد زبان بھ را فکرش و دوخت او بھ را اش خوشی غرق نگاه سیمین

  

  ! »واقعا داره خوردن چایی اون بدی، دم تازه چای بھم اونجا بیام مادر، خودت خونھ شاءهللا ان «

  

  

  :آورد لب بھ لبخندی پرستش

  

  . »میترسم شدن محدود از. کنم ازدواج ندارم دوس واقعا من ولی ذوقت تو بزنم نمیخوام جان مامان «

  

  

  :دوخت بیرون بھ کوچکش پنجره از نگاھی

  

  ! مامان میدونی «

 تا دارم دوست و کنم می آزادی اساحس االن. کردم فرار بود ساختھ برام مرتضی کھ زندانی اون از میکنم احساس تازه من
  »بگیرم اوج زمین از و کنم پرواز دارم فرصت



  

  

  .نگفت چیزی اما دوخت چشمانش در را نگرانش نگاه سیمین

  

  :داد ادامھ پرستش

  

  !نھ میکنم؛ استفاده سوء موقعیتم این از کنی فکر نمیخوام«

 ازدواج کھ انگار. مفھومھ بی برام مخالف جنس بھ عالقھ و عشق اصال. برسم آرزوھام بھ نمیتونم ازدواج با میکنم فکر فقط من 
  قفل زمین بھ پاھامو کھ زنجیره یھ

  . »میشھ پروازم مانع و میکنھ

  

  .بیاد خواستگار برات نیست قرار کھ عمرت آخر تا دخترم؟ چی کھ باالخره خب: سیمین

  

  

  :زد قھقھھ پرستش

  

  . »نکندن جا از درو شنھپا خواستگارا واال االنم خوشگلم جون مامان «

  

  .بری باید کھ باالخره ولی نکردی قبول خودت بوده خوب مورد تا چند: سیمین

  

  !مامان نمیکنم کارو این نرسم آرزوھام بھ تا من: پرستش

  

  

  .کند خراب را او خوش حال مخالف، ساز با نمیخواست دلش. کرد سکوت و کرد دنبال را او نگاه رد ھم سیمین

  

  

  برید؟ باید افرد: پرستش

  

 خیلی اینجا؛ میومدن الاقل کاش ن، مسافرخونھ توی کھ االنم افتاده، ما بخاطر زندگیش کارو از اسماعیل آقا خدا بنده آره،: سیمین
  ان تعارفی

  

  مامان بزنی سر بیای بازم کن سعی: پرستش

  



  !دادنش اجازه نداره معجزه از کم االنم میده؟ اجازه بنظرت: سیمین

  

  !بخوره بھم چی ھمھ بود منتظر ھم لحظھ آخرین تا. میذاشت عمرا وگرنھ کرد مجبورش بابا جحا: پرستش

  

 کرد، می یادآوری را چای خوردن کھ پرستش صدای با و بست را ھایش چشم اندکی و فرستاد بیرون پرصدا را بازدمش سیمین
  .کشید دست درھمش افکار از

  

  .نکنند دلتنگی فراق، در کھ زدند حرف چیز ھمھ و جا ھمھ از و کردند مشغول نحوی بھ را خود ھرکدام شب تا

  

  

  . بودند نگران نحوی بھ ھرکدام و بود رسیده رفتن وقت کردند می را فکرش آنچھ از زودتر خیلی

  

  

 درب جلوی ھمان پرستش، زیاد اصرارھای وجود با و شدند پرستش خانھ راھی شھر وسط مسافرخانھ از زنش و اسماعیل
  .ماندند سیمین تظرمن ورودی

  

  

 طبقھ راھی و گرفت دست در را سیمین دستی ساک و انداخت سر روی داشت، صورتی ریز ھای گل کھ سفیدی چادر پرستش
  .شد اول

  

  کھ داد قول سیمین بھ و آمد بدرقھ برای بود رفتنشان جریان در کھ ھم خانوم طیبھ

  .کند مراقبت پرستش از ھایش چشم مانند

  

 شدند روان اش گونھ روی پیاپی اشکش ھای قطره نکردن، گریھ برای تالشش رقم علی و فشرد آغوش در را اش دردانھ سیمین،
  .کردند ھم پرستش ھای چشم مھمان را اشک و

  

 را ھایشان خوبی بتواند کھ کرد آرزو نوعی بھ و کرد تشکر ھم زنش و اسماعیل از پرستش.کندند دل یکدیگر اغوش از سختی بھ
  .کند جبران

  

 احساس بیشتر لحظھ ھر و پاشید می خانھ دیوار درو از غربت انگار ساعت، چند از بعد. برد پناه واحدش بھ رفتنشان از بعد
  .کرد می دلتنگی

  

 راحت بابت ازین خیالش و بود داده انجام سیمین با را نامش ثبت کارھای. میشد شروع شنبھ از ھایش کالس و بود چھارشنبھ
  .بود

  



 کشیده رخ بھ را خودش ابتدا ھمان از بودن متفاوت احساس غریب، و عجیب ھای تیپ دیدن و دانشگاه بھ ورود با کھ اورد یاد بھ
 ھدف بھ تنھا و باشد تفاوت بی آن بھ نسبت میکرد سعی اما کرد نمی تداعی ذھنش در را خوبی حس تفاوت از سطح این و بود

  .کند فکر رویش پیش ھای

  

 پر را اش آزاردھنده خلوت توانست می کھ بود کسی تنھا فعال. گرفت تماس آیسان با و برداشت تخت روی از را موبایلش گوشی
  .کند

  

  :پیچید گوشش در آیسان پرنشاط صدای

  

  !بــھ«

  » باالخره؟ کنی فرار بان زندان دست از تونستی. عزیزم دخترخالھ

  

  :خندید پرستش

  

  » رفتھ سر حوصلم بدجور ولی! چجورم آره «

  

  ما خونھ بیا پاشو خب: آیسان

  

  

  :گفت فورا ندارد مادرش با خوبی رابطھ اش خالھ دانست می خوبی بھ کھ پرستش

  

  » میتونی اگھ بیا تو. نمیشم مزاحم عزیزم نھ «

  

  ھیرادم با من: آیسان

  

  :افزود شیطنت با و

  » بیام؟ میخوای اگھ «

  

  

  :کشید ای کالفھ پوف پرستش

  

  »بیا شب واسھ ذارممی چیکار؟شام میخوام ھیرادو «

 پشت را خودش مخصوص ژست کھ ھمانطور و کشید درھم را ھایش اخم. برخورد غرورش بھ و شنید را او صدای ھیراد
  .کرد تیز را ھایش گوش بود، کرده حفظ فرمان



  

  !عشقم کن درست خوشمزه شام یھ. میام شب خب خیلی: آیسان

  

  

 قلب در جایگاھی ھنوز میدانست. نیاورد خودش روی بھ کرد سعی و کرد طعق را تلفن زودتر ھیراد درھم ھای اخم دیدن با و
  .بود متنفر ماندن پایبند از و داد می اھمیت ھرچیزی از بیشتر نوشش و عیش بھ کھ بود نفوذناپذیری مغرور پسر او. ندارد ھیراد

  

  

 ویژه جایگاھی دلش در مغرور پسر این اول نگاه ھمان از و بود دیده را او دوستش خصوصی مھمانی در بار اولین برای آیسان
  .بود کرده پیدا

  

  

 در چنان عشق احساس این اما.بود شده شکستھ دل و سرشکستھ ھربار و بود کرده امتحان نزدیکی برای را ممکن ھای راه تمام
  .ودب داده دوستی پیشنھاد او بھ خودش و بود گذاشتھ پا خودش قرمزھای خط روی کھ بود شده پررنگ وجودش

  

  

 برای ابتدا در کھ بود کرده قبول شرایطی با بعد اما بود داده دست دخترک بھ بودن احمق احساس کھ بود خندیده آنقدر ابتدا ھیراد
  .نپذیرد کھ میشد آن مانع قلبش اما بود قبول غیرقابل و عجیب دخترک

  

  

  .ترساند می را دخترک ھمین و بود نشده قائل او ھب نسبت تعھدی ھیچ اما بود پذیرفتھ میخواست تنوع کمی دلش چون ھم ھیراد

  

  

  بری؟ می تشریف کجا شب: ھیراد

  

 خوشحالی با میکرد تلقی بود مردش قلب تصاحب کھ ھدفش بھ شدن نزدیک و بودن حساس نوعی بھ را سوال این کھ ایسان
  :گفت وصفی غیرقابل

  

  ... »کھ نمیداد اجازه ناپدریش بعد.شده قبول تھران دانشگاه پرستاری اینجا اومده، شھرستان از دخترخالم «

  

  

  :غرید عصبانیت با کالمش، میان نداشت پرحرفی حوصلھ اصال کھ ھیراد

  

  »کن  خالصھ«



  

  

  :کرد زمزمھ ناراحتی با میکرد احساس را زیادی سنگینی قلبش در کھ آیسان

  

  »پیشش برم شام واسھ گفت براش گرفتن خونھ «

  

  

  !ببین منو" بزند فریاد و بکوبد قیمتش گران ماشین فرمان روی را او سر داشت، دوست  رچقد و بود شکستھ دلش چقدر

  " نمیفھمی؟ ی؟چرا بین نمی چرا عاشقتم؛ احمق منھ

  

  

 مساوی اعتراضی ھر اینکھ از کردن، اعتراض از میترسید. بود دوختھ پرتردد خیابان بھ را نگاھش و بود کرده سکوت فقط اما
  .چیز مھھ شدن تمام با شود

  

  

  .روزھایش این کشیدن نفس دلیل تنھا نبودن از ترسید می چقدر او و

  

  

  .بود رفتھ پیش جنون مرز تا ھربار و کند تصور او بدون را خود بود کرده سعی بارھا

  

  

 گونھاین خودش داشت؟ ھم ای چاره مگر اما میشود ظاھر او مقابل در اراده بی و ضعیف چنین این کھ فرستاد لعنت خودش بر
  !پایبند را او انتھایش بی ھای محبت با و کند جذب را او زیبایش و فریبنده ظاھر با تواند می کرد می فکر.بود خواستھ

  .نتوانستھ کھ میکرد اعتراف حاال اما

  

  !انتظار و صبوری جز نبود ساختھ دستش از کاری ھیچ و بود متنفر او مقابل در بودنش ناتوان از چقدر

  !بلرزد برایش ھیراد دل کھ برسد روزی شاید کھ 

 اولین میخواست، ھیجان کمی دلش و بود شده خستھ حسابی شھر شمال ھای خیابان در ھدف بی زدن دور از کھ ھیراد
  :آمد حرف بھ آیسان اعتراض مقابل در و زد دور مخالف سمت بھ را دوربرگردان

  

  ! »برم یدبا من. جایی اتوبوسی مترویی، برسونمت مسیرت کجاس شب بگو «

  

  



  :کرد زمزمھ بغض با و لرزید کمی سردش لحن از آیسان

  

  »میام منم خب«

  

  :گفت جانبش بھ نگاھی نیم حتی بدون نداشت، زدن کلھ سرو حوصلھ کل در کھ ھیراد

  

  . »نیست تو جای دارم جلسھ«

  

 می طلب را انداخت نمی دلش ھب چنگ کھ موقعیتی آن از فرار دلش و نیست جلسھ از خبری کھ میدانست خوبی بھ خودش اما
  .کرد

  

 ای چاره اما میزد فریاد را او بدنش ھای سلول تمام و بود نشده سیراب حضورش از کافی اندازه بھ ھنوز بود، دلگیر آیسان
  .نبود خودش دلخواه وجھ ھیچ بھ کھ شرایطی پذیرفتن جز نداشت

  

 دست کھ ممکن حالت دلگیرترین با. بود فرستاده را شا خانھ آدرس کھ بود پرستش. برخاست ھمراھش تلفن پیامک صدای
  :کشید آھی نبود خودش

  

  » میرم مترو با کن پیاده نوبنیاد منو«

  

 دید از و بود کرده خوش جا فرمش خوش ھای لب روی لبخندی. کرد حرکت مترو سمت بھ فورا میکرد آزادی احساس کھ ھیراد
  .نماند پنھان آیسان

  

  

  .شود خورد خودخواھش مرد دست بھ ھم غرورش مانده تھ نمیخواست اما داشت گریھ ھوای کھ بود گرفتھ قدری بھ دلش

  

  .کرد خداحافظی و گرفت را دستش حسی ھیچ بدون ھیراد. کند خداحافظی تا کرد دراز دست

  

 می جلب تشسم بھ را عابرھا برخی نگاه و بود کرده خیس را ھایش گونھ اشک ھای قطره. رساند ایستگاه بھ را خودش سریع
  .کرد

  

  .کردند می نگاھش دلسوزی با برخی و تفاوت بی برخی

  

  .کرد می گریھ بود انداختھ طنین گوشش در کھ اھنگی بھ توجھ بدون و کرد تنظیم گوشش در را اش ھندسفری

  



  .شد خیابان راھی ِکى و شد پیاده قطار از ِكى و کردند توقف نظرش مورد ایستگاه در ِکي نفھمید کھ بود سنگین دلش حس آنقدر

  

  .است شھر این کجای نمیدانست دقیقا او و بود شده تاریک ھوا کھ بود آمده خودش بھ وقتی

  

  .کجاست دقیقا نفھمید اما کرد نگاه دقت با اطراف تابلوھای بھ و شد سرگردان ای لحظھ برای

  

  .بود شده ھیراد با اش آشنایی موجب کھ کسی ھمان بود؛ نرگس خورد، زنگ ھمراھش تلفن

  

  میشد زدنش حرف آرام مانع آھنگ کننده کر صدای اما دھد سالم خواست و کرد وصل را تلفن

  

  !الـــو «

  » نرگس؟

  

  بانو آیسان سالاام: نرگس

  

  کجایی؟ سالم: آیسان

  

  بپرسم ازت باید من اینو: نرگس

  

  زندگیمم سر من: آیسان

  

  کردی؟ تموم ھیراد با مگھ: نرگس

  

  :تانداخ چنگ قلبش بھ ترس

  » چطور؟ نھ«

  

  کردید تموم شاید گفتم اومده تنھا ھیچی آھا: نرگس

  

  

  :زد لب سختی بھ اش شده کلید ھای دندان میان از. آمد فرود پایش روی و شد مشت آزادش دست

  

  » اونم درگیر اومده دخترخالم من نھ «



  

  .زیاد ندارم صداتو االن میحرفیم؛ بعدا حاال برو عزیزم باشھ اھان: نرگس

  

  بای باشھ: یسانآ

  

  

  :کوبید زمین روی محکم را پایش و کرد قطع را تلفن نرگس جانب از خداحافظی برای انتظاری ھیچ بدون و

  

  ! »لعنتی «

  

  

  .بود ناآشنا برایش محلھ کھ خصوصا. بود انداختھ دلش در غریبی حس ھوا تاریکی

  

  

  .کردند توقف ستشپر کوچک آپارتمان  جلو کھ گذشت چقدر نفھمید و گرفت اسنپ فوری

 بنای و رفت فرو آغوشش در و دوید سمتش بھ پرستش دیدن با. نداشت رفتارش روی کنترلی کھ کرد می حقارت احساس آنقدر
  .داد سر کردن  گریھ بلند

  

 نوازش حالت آیسان کمر روی دستش لحظھ چند از پس. نداشت تحلیل تجزیھ قدرت اصال و بود منگ و گیج لحظاتی تا پرستش
  :بدھد آرامش او بھ کرد سعی و تگرف

  

  »شی آروم بذار کن گریھ عزیزدلم «

  

  :آمد حرف بھ کھ گذشت دقیقھ چند دانست نمی. بود داده را احساساتش تخلیھ اجازه او بھ ساده خیلی و

  

  »باشم خوبی شنونده میدم قول من میکنھ آرومت زدن حرف کنی می فکر اگھ «

  

  :شد خیره او بھ بود گرفتھ را دیدش جلو کھ اش اشکی ھای چشم با آیسان

  

  »ببینیم ھمو وضع این با نمیخواست دلم. نیست خوب حالم اصال میخوام معذرت «

  

  

  :آورد لب بھ دلنشین لبخندی رویی خوش با پرستش



  

. بزنیم حرف و بخوریم باھم کردم درست خوشمزه غذای یھ بعدم بریزم چای برات بشین بیا ما، نداریم رو حرفا این عزیزم «
  »بخوای راستشو میترسم. نکردم عادت خوابیدن تنھایی بھ ھنوزم تازه تنھام، کھ من بمون شبم داری دوس

  

  

  .خندید و

  

  !دلنشین اما کوچک ای خانھ. شد اطرافش متوجھ تازه و نشست تخت روی بود، شده تر آرام کمی بنظر کھ آیسان

  

  :گرفت سمتش بھ را کاغذی دستمال. نشست زمین روی و کرد تعارف او بھ را چای پرستش

  

  ! »خدا بھ بود شده تنگ برات دلم خوشگلتو، صورت ببینم کن پاک اشکاتو بیا «

  

 در سعی خنده و شوخی با پرستش ھم بعد و نوشیدند سکوت در را شان چای. آورد لب بھ اش مھربانی ھمھ این از لبخندی آیسان
  .دبو شده موفق ھم حدودی تا و داشت جو کردن عوض

  

  :برخاست جا از پرستش کھ بود گذشتھ ١٠ از ساعت

  

  » گشنمھ واقعا من ولی نمیدونم رو تو«

  

  :کشید شکمش بھ حرفش،دستی تایید در ھم آیسان

  

  !نگو وای «

  » بچشم پز پرستش ماکارونی ازین میخواد دلم حسابی انداختی راه تو کھ خوبی بوھای این با مخصوصا

  

 کوچکی سفره. کشید بود کرده آماده قبل از کھ ھایی ظرف در را غذا و رفت کوچکش رومیزی گاز سمت بھ و خندید پرستش
  :گفت وصف غیرقابل ذوقی با و  انداخت

  

  »داره ای دیگھ صفای یھ سفره سر کھ بیا پاشو «

  

  .شد بلند جا از او از تبعیت بھ ھم آیسان

  

  



 دراز تخت روی شستنشان و ھا ظرف کردن جمع از بعد و ردندک صرف آیسان بیگاه و گاه ھای تعریف و آرامش در را شامشان
  .کشیدند

  

  

  :بکاھد دلش سنگینی از کمی و بزند حرف میخواست دلش آیسان

  

  ! »نمیدونی رابطمون ھیرادو منو بھ راجع رو چیزا خیلی تو. نیست کنی می فکر تو کھ اونطوری چیز ھیچ پرستش میدونی «

  

  

  :ماند منتظر و کشید آیسان گون یشمابر موھای میان را دستش پرستش

  

 و ھرازگاھی رفتیم می بیرون باھم بود، خوبی دختر بودم؛ شده آشنا باھاش دانشگاه تو. نرگس اسم بھ داشتم دوستی یھ من «
. ودنب مھم برام ولی مختلطھ جشنش میدونستم. کرد دعوت منم از و بگیره تولد گرفت تصمیم اینکھ تا. بود باھم گذرونیامون خوش

 خانوادشم دادیم، انجام باھم جشنو کارای تمام. کنم تجربھ میخواست دلم جورایی یھ میرفتم؛ جاھایی ھمچین بود بار اولین اینکھ با
  .کردن می مالی حمایت و میدونستن

  .بود شده مجلل جشن یھ واقعا و بود عالی چی ھمھ

  .باشم داشتھ کم چیزی کسی از واستنمیخ دلم. شم حاضر جشن اون توی نحو بھترین بھ کردم سعی منم

 ولی بودن اطرافش دورو زیادی دخترای. بارید می روش سرو از تکبر و غرور. دیدم جشن اون توی بار اولین برای ھیرادو
 و متوسط لبای تراشش، خوش و کشیده بینی بودن، خاص خیلی بنظرم چشماش ای قھوه. بزنھ لھ لھ براشون کھ نبود اونجوری

  .کرد می خودش جذب رو دختری ھر واقعا، بود عالی کھ ھیکلشم. بودن بھترین من نظر از چی ھمھ چیو ھمھ فرمش، خوش

  .بود باوقار و سنگین حرکاتش بازم اما بود مست اینکھ با. شدم عاشقش دل صد نھ دل یھ کھ بود اونجا

 ھیج از و کرد می گذرونیشو خوش اینکھ نحی در ھیچکی؛ من،بھ بھ نھ. نداشت بھم خاصی توجھ ھیج اما بود مناسب چیش ھمھ
 سمتش حواسم تمام ناخداگاه و میشست دلم بھ عجیبی طرز بھ رفتاراش ھمھ. نداشت کسی بھ ھم توجھی اما نمیگذشت، فرصتی

  .بود

 ھمھ. کنھ جوونی میخواد و داره حق کھ میومد بنظرم اینجوری خب اما وجھ ھیچ بھ نبود چرونی چشم آدم پرستش؟ میدونی
  . کردم می توجیھ خودم واسھ اراشوک

 و بشھ فرجی شاید بده قرار ھم راه سر رو ما مختلف ھای راه از کرد می سعی اونم. گفتم نرگس بھ چیو ھمھ جشن اون از بعد
  !نشد کھ نشد ولی.کنم جلب خودم بھ ھیرادو توجھ بتونم

  !ھیراد بود شده ذکرم فکرو تمام. پرستش بود تلخ خیلی روزگارم

  . »دیدیم می تدارک اونور اینور و کوه واسھ کھ اکیپایی تو نھ کرد می توجھی بھم دوستانمون ھای جمع تو ھن اما

  

 در مختلف ھای سوال کھ پرستش. بست اندکی را ھایش چشم و فرستاد بیرون پرصدا را غلیظش آه دوندگی، ھمھ آن یادآوری با
  :داد قرار سرش گاه تکیھ را دستش و چرخید پھلو ھب بود، بریده را امانش کنجکاوی و رفتند می رژه سرش

  

  ! خب «

  » االن؟ چجوریھ رابطتون اصن باھمید؟ االن کھ شد چی



  

  :آورد لب بر پرصدایی پوزخند آیسان

  

 بریده امونمو دلتنگی بودم شده خستھ دیگھ ولی. کردم امتحان قلبش بھ نفوذ واسھ راھیو ھمھ من دختر؟ رابطھ کدوم رابطھ؟ «
  .داشتم بغض صبح، از و بود سنگین دلم چقدر بودم؛ بدی حال چھ ببینمش نبود قرار کھ روزایی نمیدونی. بود

  .باشھ دردناک و سخت انقدر طرفھ یک عشق کردم نمی فکرشو ھیچوقت ھیچوقتِ . داشتم جنگ سر دنیا ھمھ با

 خیلی دلیلشو اولش. ببینمش کھ خواستم و بھش زدم زنگ کھ بود بد دلم حال انقدر. دریا بھ زدم دلمو دیگھ صبح روز یھ اینکھ تا
  .نمیفتھ راه کارم اینجوری و ببینمت باید حتما کھ گفتم نگفتم؛ چیزی من اما پرسید سرد،

 بدون و گرفتم تصمیممو روز اون دیگھ میشد؛ مانع چیزی یھ ولی دارم دوسش بگم بھش کردم می دل دل کھ بود روزی چند
 خودم بھ ھم حسابی. رفتم منم و کرد تعیین خودش جاشو. شھر شمال تو شاپ کافی یک گذاشتیم اربگم،قر نرگس بھ حتی اینکھ

  .بھترین جورایی یھ ھم بود عمرم روز بدترین ھم روز اون کھ خالصھ. بیام کم بنظرش نمیخواست دلم بودم، رسیده

  !شیک خیلی. بود شیک و ساده ھمیشھ مثھ تیپش

 صندلی رفتم. کردم نگاھش سیر، شیشھ، پشت از رو ای دقیقھ چند بفھمھ اینکھ بدون یدم،رس وقتی کھ بود تنگش دلم انقدر
 رو قشنگ خیلی لبخند یھ. میکردم گم پامو و دست جلوش ساده خیلی من و میومد شیک بنظرم حرکاتش تمام. نشستم روبروش

 لعنتیو غرور این شده کھ ھم کوچولو یھ کھ نبود میدیا ھیچ قلبم تھ. میکرد نگاه منو باال از داشت کھ بود این مشکل ولی بود لباش
 بھ باالخره. کردم صبر دیدم، کھ متعجبشو نگاه اما برم میخواستم. جام از شدم بلند و شدم پشیمون لحظھ یھ. من بخاطر کنار بذاره
  "ھستیم اینجا االن کھ داشتید کار رو بنده شما، میکنم فکر" گفت و اومد حرف

  !شپرست بودم شده ھول

  .کردم می نگاھش تردید با. نمیفھمیدم خودمو حال اصال

 لبخند دارم؛ تردید چقدر فھمید. کردم نگاه بھش ترس با و دادم قورت دارم استرس بود معلوم کھ ضایعی خیلی جور یھ دھنمو آب
 چرا بگی، اومده پیش ای مسئلھ اگھ راحت میتونی نیست نگرانی جای اصال" گفت آروم خیلی و نشست لبش رو آرامشبخشی

  " نگرانی؟ انقدر

 قھوه یھ اون ولی. نمیخوام چیزی گفتم کھ من بگیرن، سفارش اومدن. جام سر بشینم و شم آروم کھ بود کافی ش جملھ یھ ھمین
 انگار. گذشت حرف بدون ای دیقھ چند یھ. نکردم قبول اما بده سفارش من واسھ ھم چیزی یھ خواست و داد سفارش امریکانو

  .کنم جمع خودمو میداد فرصت بھم داشت و سردرگمم خیلی بود فھمیده

 ھیچ میزنم کھ حرفایی این با نمیخوام راستش"بگم؛گفتم کھ بودم کرده آماده ھامو جملھ کم کم دیگھ منم آوردن سفارشو وقتی
  "بگو حاال میکنم سعی" گفت کھ شدم العمل عکس منتظر و کردم نگاه چشماش بھ بعدشم" بکنی درموردم قضاوتی

 آدمی جور چھ نمیدونم. کنم بیرون سرم از فکرتو نمیتونم میکنم ھرکاری و شدم مند عالقھ بھت کھ ھست وقتی چند یھ" گفتم
  "باشیم ھم با مدتی یھ نداره اشکالی اگھ ولی ھستی

  !انگار ترسیدم می کردم؛ نمی نگاه چشماش بھ

  !نمیدونی پرستش وای. کردم نگاه بھش نمیزنھ حرفی ھیچ دیدم گذشت کھ ثانیھ چند یھ

 از میشدم آب داشتم. براش گفتم جوک یا کردم عالقھ ابراز بودم مونده اصال من! بخند ِکی نخند حاال. خندیدن کرد شروع یھو
  !خجالت

  ! "داره شرایط من با دوستی کجا؟" گفت و گرفت دستمو کھ برم پاشدم

  .نبودم بیشتر احمق یھ زندگیم تموم کردم می سح چقدر کردم؛ می حقارت احساس چقدر لحظھ اون نمیدونی

  .پرستش میشد مانعم داشتم بھش کھ ای عالقھ حس اون ولی برم میخواستم

  .نداشتم خبر خودم و بودم عاشق خلقتم اول از من انگار بود؛ تر قوی خیلی اون



 اون نھ میزدم حرف من نھ گذشت ای قھدی چند یھ. نیفتھ چشماش بھ نگاھم کھ پایین انداختم سرمو و نشستم بود زحمتی ھر بھ
 بود لباش رو کجم لبخند یھ خندید می چشماش ھنوزم کردم، نگاه بھش. کنھ خالص وضعیت ازین منو داد می خودش بھ زحمتی

 مدلیشو این حاال تا" گفت و زدن حرف کرد شروع بود زحمتی ھر بھ خالصھ. انگار میشدم تر عاشق دیدنش با احمق منھ کھ
 العاده فوق آدم. نداشتم کسی با ای جدی رابطھ ھیچ سالمھ ٢٧ کھ لحظھ ھمین تا من کھ برسونم عرضتون بھ باید ولی. دمبو ندیده

. نمیکنم فکر ازدواج بھ ابدا و اصال کارامو بابت نمیدم پس جواب احدی ھیچ بھ جاشھ، سر تفریحاتم تمام و ھستم گذرونی خوش
 معمولی دوست دو بجز ای رابطھ ھیچ باھمیم کھ مدتی این تو شرایطمو، کنی قبول اگھ .بیرون بنداز سرت از کال فکرو این پس

 صورت نباید ای رابطھ ھیچ اما میریم ھستی، پارتی اھل میدونم چون گذرونیم، می وقت ھرازگاھی میریم بیرون. داشت نخواھیم
 روال ھمون زندگیم و داشت نخواھم تو بھ نسبت دیتعھ ھیچ من. کنی پایبند منو بچگانھ فکرای با بخوای طریق ازین کھ بگیره

 حوصلھ و بیاد پیش من طرف از نیست قرار ای عالقھ و عشق ھیچ. شده اضافھ بھش جدید مورد یھ کھ تفاوت این با داره رو قبل
  . "ندارم ھم احمقانھ کارای این و بازی اس ام اس

 وای میگم و میفتم پات بھ االن کردی فکر چیھ؟" کرد مسخرم دوباره کھ کردم می نگاه بھش مبھوت و مات گفت کھ رو اینا
  ! زندگیم نجات فرشتھ

  ..."و بپذیر غالمی بھ رو خستھ دل عاشق منھ بدی؟ نجات وضعیت ازین منو کھ بودی کجا االن تا

 و بگم چیزی سیدمتر می کھ داشتم دوسش انقدر اما کردنم تحقیر تو کرد می روی زیاده داشت دیگھ. بده ادامھ حرفشو نذاشتم
  !یوقت شھ ناراحت نگم چیزی کھ بودم این فکر بھ من و میشکست منو لحظھ ھر اون. ازم بشھ ناراحت

 میخواست دلش و بود آمده ستوه بھ مرد خودخواھی ھمھ این از پرستش،. شد روان اش گونھ روی اشکی قطره و کشید آه ھم باز
  :داد ادامھ و زدود چشم ی گوشھ از را اشکش آیسان. کند خفھ را او

  » پرستش بدبختم خیلی. بودم نشدنش ناراحت فکر بھ من و کرد می تحقیرم اون. شد شروع منم بدبختیای روز ھمون از «

  

  

  :گریست ھم باز و کرد رھا پرستش آغوش در را خودش و نداد امانش گریھ ھق ھق

 نزده، زنگ بھم ھیچوقت. امروز تا نداشتم ازش پیام یھ حتی ھیچوقت. کردم قبول و اومدم کنار خودم با بود ای بدبختی ھر بھ «
 میداد پیام یھ حداقل  یا نھ، یا رسیدی سالم مرگت خبر بپرسھ نزد زنگ کرد پیاده مترو منو خودش کھ االن حتی نپرسیده،  حالمو

  . »بھم

  

  

  :افتاد جانش بھ آتش ھم باز امروزش دروغ یادآوری با

  

 ھیراد ھمراه چرا تو میگھ جشن، از زده زنگ دوستم بعد. ببرم رو تو نمیشھ جایی، برم میخوام دارم جلسھ میگھ من بھ بیشعور «
  » اومده؟ تنھا کھ کردید تموم نیستی؟

  

  :فشرد بھم  حرص شدت از را آلودش اشک ھای چشم

 احساساتمونیم ذلیل دخترا ما درچق کھ وای. کنم بارونش فحش نمیاد دلمم. بشر این نداره احساس ذره یھ. میشم روانی دارم وای «
  ! »خدا بھ

  

  

 عاجز زدن حرف کند،از ھضم نمیتوانست ھم را ھا آن ساده دوستی حتی و بود نشنیده را مواردی ھمچین حال بھ تا کھ پرستش
  :بود مانده



  

  »باشھ مغرور انقدر دیگھ نمیکردم فکر من بخدا؟ بگم چی «

  

  :آورد زبان بر را آن فورا و زد جرقھ سرش در فکری کھ بود زدن حرف از درمانده،

  

  » نداری؟ ازش عکسی «

  

  

 اش گونھ روی آزادش دست با مادرش، سوی از رفتھ دست از تماس پنچ دیدن با و کرد خارج جیبش از را ھمراھش تلفن آیسان
  :کوبید

  

  !سرم بر خاک وای ای «

  » تو؟ پیش اومدم بگم بھش کنم چیکار. کلی شده نگرانم حتما. نمیرم خونھ بگم مامانم بھ رفت یادم

  

  

  :شد دستپاچھ کمی پرستش

  

  !نمیدونم «

  » ارتباطیم؟ در باھم میدونھ

  

  

  :کرد جدا دندان ھمان با را لبش روی شده بلند پوست از اندکی و گرفت دندان بھ را لبش گوشھ آیسان

  

  . »بھش نگفتم نھ «

  

  

 چھ شان رابطھ و پرستش بھ مادرش واکنش نمیدانست کھ چرا ند،ک کتمان را حقیقت گرفت تصمیم آخر در و کرد فکر اندکی
  بود؟ خواھد

  

  

  :پیچید گوشش در مادرش دلواپس صدای کھ بود ننداختھ طنین گوشش در کامل بوق یک ھنوز گرفت؛ تماس منزل با

  

  » الو؟«



  

  .نبود گوشی بھ حواسم اصال ببخشید جونم؟ مامان: آیسان

  

  شدم؟ نگرانت چقدر میدونی گرفتھ بال. نبود حواسم و کوفت جونم، مامان و درد: ثمین

  

  

  :گفت ای گانھ بچھ مظلومیت با آیسان

  

  » نمودم اضافھ غلط بنده! بانو ثمین دیگھ ببخچید «

  

  خبرت؟ کجایی االن: ثمین

  

  نداشتیما! مامان..اِ : آیسان

  

  

  :نشست ثمین نگران ھای لب روی خنده باالخره

  

  کجایی؟ مببین بگو! دختر بگیری کوفت-

  

  دوستامم از یکی خونھ-

  

  کدوم؟-

  

  !شرمنده.بگم بھت رفت یادم رسوندم ھولی ھول خودمو من دیگھ اومد پیش براش مشکلی یھ. ھمدانشگاھیمھ-

  . انداخت می چنگ دلش بھ غریبی حس و شنید می را ثمین صدای پرستش

  

  .دھد بروز چیزی کھ بود آن از تر سرسخت سیمین اما بفھمد را خواھر دو بین عمیق اختالف دلیل میخواست دلش ھمیشھ

  

  .داد نشان پرستش بھ را ھیراد عکس شان،آیسان مکالمھ قطع از بعد

  

  . نگریست بود اش دخترخالھ دنیای ویرانگر کھ خودخواھی مرد عکس بھ و گرفت دستش در را گوشی پرستش

  



  

 دید، می ناتوان را خودش اما بِکند دل مغرور مردک آن از سانآی تا کند کاری میخواست دلش چقدر و بود شده متنفر او از چقدر
  .آمد می ممکن کار ترین مفھوم بی بنظرش و نمیدانست چیزی ھم پسر با دوستی رابطھ از حتی کھ چرا

  

  

 ژست آن حتی. نشست نمی دل بھ اصال فرمش خوش ھای لب و نداشت جذابیتی ھیچ ھیراد ناپذیر نفوذ ھای چشم نظرش از
  . آمد می احمقانھ پرستش،  چشم بھ بود، دلفریب حد از بیش آیسان نظر از کھ جویانھ سلطھ زیادی

  

  

  .کرد نمی درک را آمد می چشم بھ عکسش پسِ  از حتی کھ را اندازه از بیش غرور آن اصال

  

  

  :آمد حرف بھ باالخره دید را او حد از بیش خیرگی کھ آیسان

  

  » نھ؟ دکر جذب ھم رو زدی؟تو زل اینجوری چیھ«

  

  

  :کشید غلیظی آه

  

  . »نداشتھ کسی بھ توجھی کوچکترین االن تا ولی. میکنھ خودش جذب رو ھمھ المصب «

  

  

  :گفت تصنعی آرامش با و گرفت دندان بھ لب بود، شده عصبانی او داوری پیش از کھ پرستش

  

 غرور این. خیلی س مسخره بنظرم نگو؛ الاص کھ چشماشو نمیزنھ، دل بھ چنگی ت سلیقھ بنظرم آیسان؟ خودت واسھ گی می چی«
 بھ واقعا آخھ! گی نمی ھیچی و میای کنار غرورت شدن شکستھ اینھمھ با کھ ای دیوونھ خیلی بنظرم و س احمقانھ واقعا لعنتیش
! میره باد بھ شبھ یھ ھمھ کھ اینا ش؟ مسخره و ریخت بی قیافھ باالشھرش؟ خونھ باالش؟ مدل ماشین زیادیش؟ پول مینازه؟ چیش
  . »آدم الف یھ واسھ کنم ھضم تونم نمی غرورو ھمھ این واقعا

  

  

 و شد سرازیر چشمش گوشھ از اشکی کھ خندید آنقدر. افتاد قھقھھ بھ حرفش شدن تمام با بود، مانده ساکت لحظھ آن تا کھ آیسان
  . انداخت خنده بھ ھم را پرستش

  

  



  .شد سپرده فراموشی دست بھ شاندردھای تمام لحظاتی برای کھ خندیدند آنقدر دو ھر

  

  

  :زد لب سختی بھ بود شده خنده،منقبض شدت از شکمش عضالت تمام کھ آیسان

  

  !پرستش نکنھ لعنتت خدا «

 تو ھست ھمینم واسھ. نداره کنھ انتقاد ازش کسی اینکھ طاقت ابدا و اصال میکنھ؛ گورت بھ زنده برسھ گوشش بھ حرفا این اگھ
  . »نیست زیاد اونقدر سنشم اینکھ با.بھتریناس از یکی کارش

  

  

  عصا؟ آقای مگھ س چیکاره: پرستش

  

  

  :نگریست او بھ شده گرد ھایی چشم با آیسان

  » عصا؟«

  

  !داده قورت عصا مخفف! دیگھ آره: پرستش

  

  

  :آمد حرف بھ بریده بریده و افتاد خنده بھ دیگر بار آیسان

  

  »داخلیھ معمار«

  

  !اوھو: پرستش

  میکنھ طراحی خودش.راحتھ خونتون بابت از خیالت دیگھ خوبھ

  

  

  :شد فروغ بی براقش ھای چشم زود خیلی و کشید پر آیسان فرم خوش ھای لب از خنده

  

  !عشقش بھ حتی ندارم امیدی ھیچ کھ من«

  »چیزا این و مشترک خونھ و ازدواج بھ برسھ چھ

  

  



  :شد روان آشپزخانھ سمت بھ و انداخت باال ای شانھ پرستش

  

  ! من خواھر اباب ای«

 کھ کنی نفر یھ اسیر و پایبند خودتو کاریھ چھ آخھ.کن تالش ھات خواستھ برای و ببر لذت دخترونت دنیای از.پسرا خیال بی
  » ای؟ برده تو میکنھ فکر و نیست قائل برات ارزشی ھیچ اصال

  

  

  :زد لب حواس بی و کرد گم سقف سفیدی در را نگاھش آیسان

  

  »میگم چی بفھمی نشدی عاشق«

  

 رو بگیره التماس رنگ کھ چیزی.ممکنھ چیز ترین مسخره نداره؛ معنی نامم لغت تو عشق اصال کنم گمون کھ من: پرستش
  بپذیرم نمیتونم و نمیخوام

  

  

  .نکند پیچیده برایش را دخترک ساده دنیای این از بیشتر داد ترجیح و بست را ھایش چشم آیسان

  

  

 خودش برای کوچکشان شھرستان در کھ ای ساده دنیای بھ وھم داشت کمی سن ھم.کند درک را او نخواھد اصال کھ داشت حق
  بود، کرده درست

  .بود زود خیلی او برای ھیاھو این و بود گرفتھ خو

  

  

  .گذاشت تخت پایین و ریخت کوچکش ھای فنجان در دم تازه چای دو پرستش

  

  

  .بود کرده پر را اش تنھایی زیادی حد تا آیسان ھرچند. کرد می ادتع وضعیت این بھ باید اما بود شده تنگ مادرش برای دلش

  

  

 پیش بیای شبا میشد کاش نیستم، کالس کھ ھرروزم ولی نشده شروع کالسام کھ فعال حاال.آیسان اینجا بیای زیاد کن سعی: پرستش
  .اصن خودم

  

  

  :خندید آیسان



 غصھ عزیزکم، بیام وقتا بیشتر میکنم سعی نیست، مھم براشون زیاد بقیش کجام بدونن. ندارن کارم بھ کاری زیاد بابا مامان«
  »اصال نخور

  

  

  :گفت شیرینی لبخند با و کشید ای آسوده نفس پرستش

  

  »میره دستت از و دمھ تازه کھ بخور چاییتو بیا حاال«

  

  

  خورد؛ زنگ موبایلش گوشی کھ گرفت دست بھ را فنجان و شد خیز نیم آیسان

  .نبود پذیر امکان برایش ناباورى از حجم این ھضم و بود شده خیره شماره بھ تعجب با

  

  

 ھم عکس روی از کھ ھیراد وحشی نگاه بھ و گرفت دست بھ را گوشی دید، را او تعجب از شده گشاده ھای چشم کھ پرستش
  .شد خیره رسید، می بنظر ترسناک

  .داشت حوصلگی بی احساس ھمھ این کھ بود بار اولین برای ھیراد و بود گذشتھ ھم شب نیمھ از ساعت

  

  .نداشت را ھایش آدم و مکان این حوصلھ انگار حاال اما برسد، تفریحاتش بھ و کند فرار آیسان دست از کھ بود خواستھ خودش

  

 اطرافش زیادی دخترھای. دوخت چشم پریدند، می پایین و باال آھنگ، کننده کر صدای با و خندیدند می ھدف بی کھ جمعیتی بھ
  . زدند نمی دلش بھ چنگی ھیچکدام کھ ودندب

  

 کرده اش کالفھ حوصلگی، بی از حجم این و بگذراند وقت ھا آن با نبود راضی ھم تفنن برای حتی و بود اینطور شب آن الاقل
  .بود

  

 خودش بھ کھ ھست چجوری و ھست کی مگھ حاال:"کرد فکر خودش با.شد ھم در ھایش اخم و افتاد پرستش حرف یاد ناخداگاه
  " داده؟ حرفی ھمچین اجازه

  

 زدن کلھ سرو حوصلھ اما. شد خیره آمد، می سمتش بھ نوشیدنی از جامی با و داشت تن بھ بازی نیمھ لباس کھ ظریفی دختر بھ
 بھ و نکرد توجھی ھیچ اما کرد؛ احساس خودش روی را دختر زده حیرت نگاه و برخاست جا از ناگھانی تصمیمی با و نداشت
  .کرد حرکت شینشما سمت

  

 عقب درب و کرد خارج تن از را کتش. کرد می زیادی گرمای احساس و بود گرفتھ ُگر تنش بود خورده کھ ای نوشیدنی بخاطر
  " خنگ ی دختره"زد لب و ماند خیره آیسان دستی کیف روی نگاھش و کرد باز را ماشین

  



   

  .گرفت را اش شماره معطلی بدون و کرد خارج پیراھنش جیب از را اش گوشی

  

  :انداخت طنین گوشش در لرزانی و ناآشنا صدای کھ کند قطع میخواست نشنید، جوابی ماند منتظر ھرچھ اما

  

  »بلھ؟«

  

  :زد لب بود شده خشدار و گرفتھ کمی نوشیدنی خوردن دلیل بھ صدایش کھ ھیراد

  

  »آیسان؟«

  

  » دارید؟ کارش. دخترخالشم من دستشویی رفتھ«

  

  

  :کرد خوش جا ابروھایش میان غلیظی اخم او ھای حرف رییادآو با ھیراد

  

  » ندی؟ جواب کسیو گوشی ندادن یاد بھت بودی کھ دھاتی اون توى«

  

  

  :برخاست بود بغض بھ آغشتھ انگار کھ پرستش عصبی صدای لحظھ چند از بعد و شد برقرار سکوت

  

 و دخترخالشم من نباشی؟ شخصیت بی و تربیت بی قدران و کنی رفتار چطور خانوما با ندادن یاد بھت بودی شھر کھ شما«
  . »بدم جواب ھست ھرکی گفت خودشم

  

  

 پسری با ای مکالمھ چنین تجربھ روز آن بھ تا کھ پرستش لرزان دستان از گوشی شد باعث فریادش و کرد ای عصبی خنده ھیراد
  :زد چنگ گوشی بھ ھراسان آیسان، و بیفتد زمین روی نداشت، را غریبھ

  

  » ھیراد؟ لوا«

  

  ! درد و الو: ھیراد

  بده؟ جواب پا سرو بی ی دختره اون گوشیتو باید چرا

  



  

  :آمد حرف بھ بود،  پشیمان اش کرده از کھ آیسان

  

  »کارتو عزیزم بگو.نشده چیزی کھ حاال خب خیلی«

  

  

  :گذاشت ھم روی را اش عصبی ھای چشم ھیراد

  

  »ارمبی برات بده آدرس. مونده جا ماشینم تو کیفت«

  

  

 دلش در امید، از ای بارقھ و بست نقش ھایش لب روی عمیق لبخندی پرستش، ی گریھ بھ آماده ھای چشم بھ توجھ بدون آیسان
  :درخشید

  

  . »گیرم می ازت میام خودم! آقایی نمیخواد«

  

  

  :شد عصبی ھیراد

  

  »نبر سر حوصلمو.بزنم دوبار حرفو یھ ندارم عادت.گفتم کھ ھمین«

  

  

  :بود شده غرق رویاھایش در و نبود او ی گزنده لحن توجھم اما آیسان

  

  . »کنم می پیامک برات آدرسو.عزیزم باشھ«

  

  

  .افتاد راه بود، فرستاده برایش کھ آدرسی سمت بھ و گرفت جای فرمان پشت و کرد قطع را تلفن خداحافظی، بدون ھیراد

  

  

  :گفت آیسان خندان ھای چشم بھ خیره پرستش

  

  ؟" آیسان بده گوشیو" زد فریاد چجوری نشنیدی داری؟ دوس یووحش این واقعا«



  

  

  :زد قھقھھ بود، شده کلفت ھیراد، از تقلید برای کھ صدایی و پرستش لحن از آیسان

  

  ! »کھ نیست آدم خود دست. دیگھ عشقھ«

  

  

 دستشویی سمت بھ و ستبرخا جا از کرد می احساس دلش در عمیقی درد و بود نگرفتھ آرام قلبش ضربان ھم ھنوز کھ پرستش
  .کرد نگاه خودش بھ آینھ در کمی و رفت اش خانھ انتھای کوچک

  

  

  .کند تلخ کامش بھ را آیسان کوچک شادی نمیخواست. زد ھق صدا، بی و شد اشک از پر ھایش چشم

  

  

 اش شده سرخ ورتص بھ و کرد آب از پر را کوچکش ھای مشت و کرد باز را آب شیر شد، تر آرام کمی کھ دقیقھ چند از بعد
  .پاشید

  

  

 گذاشت، می بیرون را پایش اگر کھ نداشت شک و بود شده قرمز و ملتھب کرد، می احساس کھ گرمایی شدت از ھایش گونھ
  .شد می اش گریھ متوجھ آیسان

  

  

 ھایی چشم اب و پرید بیرون شدت بھ آیسان گفتن" بفرمایید" و زنگ صدای با کھ شد غرق افکارش در و نرفت بیرون بنابراین
  :زد فریاد آیسان بھ رو ، شده گرد

  

  » باال؟ بیاد کردی بازی براش درو«

   باال اى او،شانھ فریاد از متعجب آیسان

  : انداخت

  

  » چیھ؟ مگھ اره خب«

  

  

  :كرد پاتند لباسش كمد سمت بھ پرستش

  



  !باش رو ما خنگ ى دخترخالھ«

  ...» بعدشم كرده، مصرف چیا و حالیھ چھ تو االن نیست معلوم شىوح ى پسره اینكھ دوما دارم، ابرو من اینجا كھ اوال

  

  

 مشت روى نگاھش و دوخت چشم خشمگین ھیراد بھ وحشت با. برگشت ایسان سمت بھ و انداخت سرش روى را اش روسرى
  .ماند ثابت اش كرده گره ھاى

  

  

  .بود شده خشم سراپا و بود شنیده را ھایش حرف تمام ھیراد

  .میرسید بنظر درمانده واقعا و بود گردش در ھیراد و پرستش بین سان،ای ھراسان نگاه

  

  

  :بود مشھود كامال بودنش مصنوعى كھ نشاند لب روى لبخندى كند، نگاه او بھ مھمان چشم بھ كرد سعى پرستش

  

  »باشیم خدمت در چاى یھ بفرمایید سالم،«

  

  

 با حاال و بشنود تمجید و تعریف داشت عادت ھمیشھ باشد، انتقاد از حجم این پذیراى نمیتوانست زد، پرصدایى پوزخند ھیراد
 ھم را او نوعى بھ داشت دوست و میخورد حرص نبود، اش سلیقھ باب اصال كھ دخترى زبان از ھم آن ھا حرف این شنیدن
  .كند منتقل او بھ وجود تمام با را تنفرش و بدھد حرص

  

  

  :انداخت باال را ابرویش تاى یك و نشاند لب روى آورى حرص لبخند ھم او تعجب كمال در

  

  »نیست خوب زیاد حالم خوردم كھ اى نوشیدنى بخاطر اتفاقا«

  

  

  :داد ادامھ آیسان بھ رو

  

  »بپره سرم از مستى این بده لیمو و چاى یھ عزیزم«

  

  

 تند پا آشپزخانھ سمت بھ و شدند گشاد تعجب شدت از ھایش چشم شنید، مى او زبان از" عزیزم" كلمھ بود بار اولین براى ایسان
  .كرد



  

  

 و گستاخ دختر آن آمد نمى بدش اما بدھد دست از را حواسش و ھوش كھ بود ننوشیده آنقدر و بود مسلط خودش روى كامال ھیراد
  .بنشاند جایش سر كمى را پروا بى

  

  

 عكس چھ دانست نمى و بود بمعذ شدت بھ اش خانھ در نامحرم یك حضور از بود، كرده گم را پایش و دست كامال پرستش
  . دھد نشان خودش از باید العملى

  

  

  .گرفت ندید را ھیراد ى خیره نگاه و گرفت بازى بھ را اش روسرى ھاى ریشھ و نشست زمین روى

  

  

 با حاال اما نبود مھم برایش آنقدر عادى، شرایط در. كرد ھدایت داخل بھ بود مشخص روسرى زیر از كھ را بافتش موھاى
  .بگذارد دید معرض در را خود نمیخواست اش، وحشى ھاى چشم و مست مرد آن حضور

  

  

  .داد قرار اش پیشانى روى را ساعدش و كشید دراز تخت روى تعارفى ھیچ بدون ھیراد

  

  

 او و بیفتد گریھ بھ بود مانده كم. بود گردش در میرفت تخت سمت بھ دست بھ چاى كھ آیسان و ھیراد بین پرستش پرسشگر نگاه
 معنا بى كامال او، قاموس در كار این و بود نواز مھمان ذاتا اما. كند بیرون خانھ از بود برده بین از را اش خانھ حرمت كھ را

  .بود

  

  

  .افتاد ھیراد ستبر ى سینھ روى و شد كشیده دستش ناگھان كھ گذاشت زمین روى را چاى و نشست تخت ى لبھ آیسان

 و فكر ھرگونھ از ذھنش و شد سپرده فراموشى دست بھ ھایش غم تمام اى لحظھ براى و فتر فرو شیرین رخوتى در بدنش تمام
  .شد عارى خیال

  

 سرخ خجالت از كھ بود پرستش دادن حرص ھدفش تنھا و نداشت او بھ نسبت كششى ھیچ اما داد قرار خودش كنار را او ھیراد
 را خودش و رفت آشپزخانھ سمت بھ كھ نكشید ثانیھ بھ و كرد نگاھشان تعجب، از شده گشاده چشمانى با اى لحظھ و بود شده

  .كرد سرگرم

  

  .میشد اضافھ وحشتش بر لحظھ ھر و میشد تكرار ذھنش در صحنھ آن مدام كھ بود عجیب برایش انقدر

  



  

  .نیست كارھایش متوجھ اصال و است مست ھیراد كھ بود پذیرفتھ وجود تمام با لحظھ آن در و میترسید مست آدم از

  

  

  .باشد مادرش كنار و روستایشان در االن كھ میخواست دلش وجود، تمام با و دید مى اى مخمصھ بد در را خودش

  

  

  .كند ترك را اش خانھ زودتر ھیراد تا كند كمك میخواست خدا از و میفرستاد صلوات دل در

  

  

 بدنش میكشید، نفس سقف یك زیر ، مست ى غریبھ مردِ  آن با كھ را اى لحظھ ھر و بود گرفتھ بر در را وجودش تمام استرس
  .میشد تر سست

  

  

  .بود مانده خیره میشد، فشرده دیگرش دست با كھ اش كرده گره مشت بھ داشت نظر زیر را ھایش حركت تمام ھیراد

  

  

  .ترسانده را او كافى اندازه بھ میرسید بنظر. شد تر عمیق ھایش لب ى گوشھ لبخند

  

  

  .كرد داشت، بیشتر نزدیكى در سعى كھ او  ى حوالھ كمرنگى اخم و زد پس آغوشش از را آیسان

  

  

  .بنوشد آب كمى تا رفت آشپزخانھ سمت بھ تعارفى ھیچ بى

  

  

  .شد بلندش قامت میخكوب پرستش ى زده وحشت نگاه

   

  

  .كرد لرزیدن بھ شروع اندامش، روى كنترلى ھیچ بدون و ایستاد یخچال مقابل

  

  



 كھ كرد فكر خودش با و نشست اش پیشانى روى غلیظى اخم موضوع، فھمیدن با اما گرفت جبتع رنگ اى لحظھ ھیراد نگاه
  .نمیزند سر او از خطایى ھیچ مقابلش طرف ى اجازه بدون ھم مستى اوج در حتى

  

  

  :شد متمایل صورتش سمت بھ كمى و گذاشت یخچال روى پرستش سر باالى را دستش

  

  

  »نمیكنى جذبم ھم مستى اوج تو كھ اى ساده انقدر ندارم، تو بھ كارى نترس«

  

  

  .بود گفتھ اش شده كلید ھاى دندان میان از و حرص با را این

 حس ھیراد، ى خمیده قامت و پرستش لرزان بدن. دوخت چشم مقابلش صحنھ بھ و نشست تخت روى ھیراد، رفتن با آیسان
  :رفت آشپزخانھ سمت بھ ملیح، لبخندى با و شد زیرسرا دلش در آرامش ھیراد، صداى شنیدن با اما. برانگیخت را حسادتش

  

  » عشقم؟ دارى الزم چیزى«

  

 دیگرى سمت بھ ثانیھ، از كسرى در و گرفت را پرستش بازوى داشت، لب روى كھ پوزخندى با و گرفت نشنیده را حرفش ھیراد
  .كرد باز را یخچال درب و كرد ھدایتش

  

  

  .بود رسانده اوج بھ را قلبش ضربان و بود پرستش ى شانھ بر اى صاعقھ مثل كوچك، برخورد ھمین

  

  

 بدون و برداشت را وسایلش سراسیمھ و كشید سر باال، از را آب قوطى رودروایستى بى كھ دوخت چشم ھیراد بھ خجالت، با
  .نبست سرش پشت ھم را درب حتى و شد خارج خانھ از تشكرى، كوچكترین حتى یا و خداحافظى

  

  

  :آمد خودش بھ آیسان، حرف با كھ بود مانده خیره اش خالى جاى بھ ركت،ح بدون لحظھ چند تا

  

  ! »بود عصبانى و ناراحت كردى،واقعا یكسانش خاك با كنم فكر«

  

  

  كردم؟ چیكار مگھ: پرستش

  



  

  :گفت برمیداشت، یخچال داخل از سیبى كھ ھمانطور و كشید عمیقى نفس آیسان

  

  

 نمیشھ تصوراتتھ تو مست، آدم از تو كھ اونجورى و ھست اطرافش متوجھ بازم بخوره ھرچى زیاده، ظرفیتش كال ھیراد«
  . »ھیچوقت

  

  

  :زد پوزخند ھایش، حرف از متعجب پرستش

  

  !مسخرس خیلى«

  » چیھ؟ بازیا مسخره این! دیگھ مستھ مستھ، كھ ادمى

  

  

  :افتاد خنده بھ اش سادگى از آیسان

  

  !جان مشنگ«

 عوض ھواشون و حال یكم فقط ھیراد، مثھ ھم سریا یھ میره، دست از كال ھوششون و عقل ن،میخور پیك یھ تا كھ ھستن سریا یھ
  ! »دورشون میگذره داره چى نفھمن كھ بخورن خیــلى باید میكنن؛ غلطى چھ نفھمن اصن كھ نمیشن مست اونقدر میشھ،

  

  

  :نشاند ابروھایش بین اخمى پرستش

  

  . »متنفرم مردا اینجور از كال. من خونھ بیاد پایین بندازه سرشو نداره اجازه دیگھ ھرصورت در«

  

  

 احساس عجیب، و بود گذشتھ ھم ٢ از ساعت.شد خیره اش مچى ساعت بھ و كشید دراز تخت روى و گفت اى" باشھ" آیسان
  .میكرد خستگى

  .شست را ظرفش و برد آشپزخانھ بھ را ھیراد ى نخورده دست چاى لیوان و بست را درب پرستش

 بود؛ دشوارى بسیار كار میشد، ھا آدم وحشى و واقعى دنیاى وارد تازگى بھ كھ دخترى براى شب، آن پىِ  در پى ھاى اقاتف ھضم
  .بود ربوده ھایش چشم از را خواب صبح، اذان موقع تا كھ طورى

  

  



 و بود كرده لمس را ھایىتن وجود، تمام با حاال اما بود گرم متعصبش و سختگیر ناپدرى حتى و اش خانواده بھ پشتش حال بھ تا
  .میكرد كسى بى احساس زندگى، در اى لحظھ ھر از بیش

  

 از كیلومتر صدھا بازھم میشد، نازل سرش بر بالھا بدترین اگر حتى آمد، و پررفت و شلوغ شھر این در میكرد فكر خودش با
  .آمد نمى بر دستشان از كارى ھیچ عمال و بود دور اش خانواده

  

  .كند زندگى داشتند، را او شرایط كھ كسانى كنار و خوابگاه در بود نداده اجازه كھ بود دلگیر و راحتنا مرتضى از درچق

  

 از پرخطرتر خیلى مجردى، اى خانھ در او، مثل اى شكننده و جوان دختر براى شھر، آن در زندگى میكرد، فكر ھرچھ
  .میكردند زندگى آن در ھمنوعانش كھ بود خوابگاھى

  

  

 ذكاوت و ھوش از غافل بود، زده را ھا حرف آن كند، مسدود را پیشرفتش ھاى راه تمام آنكھ براى مرتضى كھ بود فھمیده دیگر
  .بود كرده را استفاده بھترین ھایش حرف از كھ بابا، حاج

  

 لوازم از ار اش خانھ لوازم حتى و بودند كرده فراھم را تحصیلش ھاى ھزینھ كھ بود ممنون اش خانواده و بابا حاج از چقدر
  .بودند بخشیده او بھ خودشان قدیمى

  

  .كرد سرازیر بود، شده نازك زیادى كھ دلش بھ را ارامش و برخاست شان محلھ مسجد از اذان، صداى

  

  .شد نماز خواندن مشغول و كرد پھن كوچكش پذیرایى در وسواس، با را اش سجاده و گرفت وضو آشپزخانھ، ھمان در

  

  .شود كم دلش سنگین بار از كمى تا بیاورد زبان بھ را دلش ھاى حرف و كند زمزمھ خدایش با ھایشنماز از بعد داشت عادت

  

 خوابى بھ سجاده، ھمان روى و شد گرم ھایش چشم كم كم كھ پیچید كوچكش خانھ در ھایش زمزمھ چقدر و گذشت چقدر نفھمید
  !رفت فرو عمیق

 آپارتمانش سمت بھ و گرفت شب، خوشایند سكوت و خلوت ھاى خیابان از دل ھیراد باالخره كھ بود بامداد ٣ ساعت حوالى
  .بازگشت راه ى نیمھ از و شد پشیمان زود خیلى اما كرد حركت

  

 و گرفتھ گرامى، ھمسر با اش عاشقانھ نشینى شب از دل تازگى بھ دانست، مى خوب. بود كرده را مادرش ھواى عجیب، دلش
  .است كرده خوابیدن عزم

  

  .بود ملموس برایش ھم، بھ نسبت مادرش  و پدر عجیب عشق كودكى، راندو ھمان از

  

  



  .كردند مى دلش ناخوانده مھمان را حسادت و بردند مى یاد از را او  كھ میشدند یكدیگر غرق آنقدر گاھى

  

 احوال كھ بودند اشتھگذ آزادش آنقدر و بود خانواده فرزند تك. میشد خالصھ ھا آن در عشقش تمام بد، و خوب شرایط تمام با اما
  .نداشت تعجب جاى اصال روزھایش، این

  

  .بودند افتخارآفرین نوعى بھ ھركدام كھ بود خاندانش و خانواده اجتماعى موقعیت و رفاه از ناشى حدش، از بیش غرور

  

 از یكى خلىِ دا معمارى مدرك گرفتن بھ اش، وقفھ بى تالش و ذكاوت و ھوش ھمچنین و اش خانواده حد از بیش ھاى حمایت
 با كھ كند تاسیس راستا، ھمین در شركتى بود توانستھ پدرش، گذارى سرمایھ با و بود شده ختم سراسرى، ھاى دانشگاه بھترین

  .باشند ھا برترین از یكى بودند توانستھ و بودند برآمده كارھا پس از خوبى بسیار حد تا اش، صمیمى دوستان از تن چند

  

  .كرد پارك حیاط داخل را ماشین و كرد باز را پاركینگ درب داشت، دست در ضرورى، عمواق براى كھ ریموتى با

  

  .شود اتاقش وارد صدایى كوچكترین بدون كرد سعى و چرخاند قفل داخل را كلید آرامى بھ

  

 حركت از قلبش اى لحظھ براى تختش روى شخصى دیدن با كھ كرد روشن را چراغ و بست سرش پشت را درب آرامى بھ
  .یستادا

  

  :زد اى قھقھھ افتاد، كار بھ مغزش وقتى و شد قفل مادرش ى زده وحشت نگاه در نگاھش كھ نكشید ثانیھ بھ

  

  !مامان«

  » شبى؟ نصفھ اینجایى چرا

  

 اش زده یخ تن بھ آرامش اندكى ھیراد، صداى با بود، نكرده تحلیل تجزیھ را شرایط و بود خواب مغزش ھنوز كھ دخت مھین
  :گذاشت قلبش روى را دستش و شد سرازیر

  

  !بچھ نكنھ لعنتت خدا«

  »اخھ؟ میكنى غلطى چھ اینجا شب وقت این 

  

  

  :ببرد ازبین را وجودش در كرده رخنھ ترس كرد سعى و فشرد بازوانش میان را او و خندید بلند ھیراد

  

 از جونمو بابا كھ شده چى شب وقت این بپرسم شما از باید من باشھ؛ خونمم باشى، نكرده بیرونم اگھ میاد بنظر و منھ اتاق اینجا«
  » كردى؟ محروم پربركتت وجود



  

  

  :نشاند لب روى ملیحى لبخند اش چاپلوسى از دخت مھین

  

 شده تنگ برات دلم بزنى بھمون سر یھ اینجا نمیاى كھ ھم تو بیمارستان؛ بره زدن زنگ اومد پیش براش اورژانسى كار بابات«
  » .بخوابم اتاقت اومدم بود

  

  

 غرورى ھیچ مقابلش كھ بود اش زندگى زن تنھا مادرش. فشرد آغوش در بیشتر را او و كاشت اش پیشانى روى اى بوسھ ھیراد
  .داد مى جان برایش و نداشت

  

  

  :برد پذیرایى سمت بھ خودش بدنبال ھم را او و شد بلند تخت روى از بود، پریده سرش از خواب كال كھ دخت مھین

  

  

 خیلى كھ بخوریم ھم كنار ھم چاى یھ كنى، تعریف جا ھمھ چیو ھمھ از برام و بمونى باید آوردم گیرت و اومدى اینجا تا كھ حاال«
  . »میچسبھ

  

  

  :خندید ھیراد

  

  » دقیقا؟ كنم تعریف چى از«

  

  :انداخت باال ابرو و گرفت شیطنت رنگ نگاھش دخت مھین

  

  

  . »بشنوم عروسام از میخواد دلم«

  

  :زد قھقھھ ھیراد

  

  !من مادر«

  » میدم؟ تلھ بھ دم راحتیا این بھ من كنى مى فكر چرا آخھ

  



  

  ماشین تو دیدت دختره یھ با میگفت حامى: دخت مھین

  

  !بابا اى: ھیراد

  لقھ دھن چقدر ھم ما پسرخالھ این

  

  

  بگیرم ازت خبرى یھ شم اون اینو دامن بھ دست باید نمیگى، ھیچى كھ تو: دخت مھین

  

  

  .داد حركت مخالف طرف بھ را سرش  و چرخاند كاسھ در را چشمانش قھر حالت با و

  

  

  .پرستید مى را او واقعا و داشت دوست را او ھاى حالت تمام ھیراد

  

  

 واسھ منم داد، پیشنھاد بھم اومد خودش میكنى؟دختره الكى چیزاى درگیر خودتو انقدر چرا برم؛ قربونت نیست جدى اصال: ھیراد
  .كردم ولقب بزنم دلشو اینكھ

  

  

  :دزدید را نگاھش ھم باز بود نشده قانع كھ دخت مھین

  

  »بمال گول عمتو سر برو«

  

  

  !كھ ندارم عمھ: ھیراد

  .بمالم گول خودتو سر مجبورم

  

  

  :كرد خالى گرفت، بازویش از كھ نیشگونى در را حرصش دخت مھین

  

  ! بیارى عروس من واسھ زودتر باید«



 البد جلو؟ اومده خودش داره اھمیتى چھ حاال. بوده برو دل تو و خوشگل خیلى دختره میگفت حامى نیست؛ حالیم حرفا این من
  . »كن فكر تر جدى بھش كھ من بنظر. گذشتھ غرورش از كھ داشتھ دوستت

 چای نفر، دو اندازه بھ سفیدرنگش، قوری در و برخاست جا از دخت، مھین و شکست را آمده پیش سکوت برقی، سماور صدای
  . نشست ھیراد کنار صندلی ھمان روی دوباره و ریخت قوری در شده سابیده زعفران اندکی گاز کنار کابینتِ  داخل از. دکر دم

  

  .بود داده کردن فکر اجازه ھیراد بھ اندکی کار، این با

  

 روی نگاھش. نشاند عمیق ای بوسھ کدام، ھر روی و گذاشت ھایش لب روی و گرفت دست در را مادرش ھای دست ھیراد
 نشست صورتت روی پیری غبار ِکی" کرد فکر خودش با و ماند ثابت کرد، می خودنمایی ھایش چشم ی گوشھ کھ ریزی چروک

  " نفھمیدم؟ من کھ

  

  

 عجیب، کھ روزھایش این کارھای از و بکشد حرف زبانش زیر از ھم باز داشت دوست. نشاند لب روی لبخندی دخت، مھین
 ھمین، و داد نمی پس جواب کاری ھیچ برای و نبود دادن توضیح آدمِ  ھیراد اما. بیاورد سردر د،رسی می نظر بھ کننده نگران
  .شود خبر با کارھایش از کمی شاید تا زد می دری ھر بھ و بود کرده نگران عجیبی طرز بھ را دخت مھین

  

  . بیاید راه دلش بھ گاھی، و دھد نشان شنرم کمی آیسان، مقابل در آمد نمی بدش. کرد فکر بود شنیده کھ ھایی حرف بھ ھیراد

  

 رحمی بی با کھ تحقیرھایی و ھا توھین تمام مقابل در. کند ثابت ھیراد بھ را عشقش بود توانستھ کوتاه مدت این در بود کھ ھرچھ
 عمق بھ یپ ھایش چشم غم از تنھا ھیراد، و بود کرده سکوت عجیبی طرز بھ بود، شکستھ را دلش و بود آورده زبان بر تمام

  . کند ناراحتش ای ثانیھ برای حتی بود نخواستھ و بود کرده حفظ را او احترام  آیسان، تفاسیر، این تمام با. بود برده او ناراحتی

  

  

 آن در ای شبھھ و شک ھیچ و داشت قبول کامال را خودش بھ نسبت آیسان عشق نداشت، قبول دنیا این در کھ را ھرچھ ھیراد،
  .ندھد او بھ پیشروی اجازه بود شده باعث ھمین و نداشت او بھ نسبت کششی چھی اما. دید نمی

  

  

 دوختھ چشم ھیراد بھ منتظر، ھمچنان.کند مھار را اش خمیازه کرد سعی و کشید اش کرده ورم ھای پلک روی دستی دخت مھین
  . کرده آشوب را شخیال و فکر اندکی ھایش حرف و برپاست غوغایی پسرش فکر در کھ بود فھمیده خوب،. بود

  

  

 ھیراد، مقابل و ریخت دم تازم چاى دو كوچكش، ھاى فنجان در و برخاست جا از بود، کشیده کھ ای طوالنی نسبتا انتظار از بعد
  .داد قرار میز روى

  

  

  : آمد حرف بھ ھیراد باالخره، 



  

  

  » شدم مند عالقھ بھش دشای باشم؛ تر مھربون باھاش یکم کنم می سعی من بانو؛ دخت مھین بگی شما ھرچی«

  

  

 کند خاموشش تا رفت می سماور سمت بھ کھ ھمانطور و نشاند فرمش خوش ھای لب روی رضایت، سر از لبخندی دخت مھین
  :گفت

  

  

  » ببینمش؟ نداری ازش چیزی عکسی حاال«

  

  

 یھ گرفتن بخاطر چقدر. افتاد ود،ب کرده آیسان نثار عکس، گرفتن موقع کھ ھایی تلخی و ھا بدخلقی تمام یاد ھیراد حرف، این با
 در را اش گوشی ناراحتی، از آویزان ھایی لب با آیسان نھایت، در بود؛ کشیده فریاد سرش و بود کرده غرولند ناقابل، عکس
  . بود دوختھ چشم ماشین از بیرون منظره بھ و بود کرده پرتاب کیفش

  

 از اطمینان حتی بدون و بود کرده اش پیاده اتوبوس ایستگاه جلوی ھم نھایت در و بود نکرده قھرش بھ توجھی کوچکترین او اما
  .بود شده دور محل، آن از سرعت با و بود فشرده گاز، پدال روی را پایش نھ، یا دارد تردد اتوبوسی شب، از ساعت آن اینکھ

 جلوی بود، خشک توت از مملو کھ شکلی مستطیل کوچک ظرف گرفت؛ جای کنارش صندلی روی دیگر بار دخت، مھین_
  .است بیزار قند، خوردن از و است خشک توت و چای نوشیدن عاشق ھیراد، کھ دانست می خوب،. گذاشت ھیراد

  

  :شد خیره ھایش چشم ایِ  قھوه در دیگر بار

  

  

  » نھ؟ یا داری عکسی باالخره نگفتی«

  

  :دارد نگھ مادرش ھای حرف پیِ  را حواسش و کند دور ذھنش پسِ  از را مزاحمش افکار کرد سعی ھیراد،

  

  

  »ندارم نھ«

  

  

 دست چایِ  بھ و انداخت باال را ابروھایش کرد، می مزه را اش چای کھ ھمانطور و آورد لب روی دلنشین لبخندی دخت، مھین
  .کرد اشاره ھیراد، ی نخورده



  .نوشید را اش چای مادرش، ی موشکافانھ نگاه زیر و نشاند لب روی لبخندی متقابال ھم ھیراد

  

  

  » میره؟ پیش چطور شرکت کارای: «دخت مھین

  

  

 داد، می جان برایش وجود، تمام با کھ زنی مقابل حاال و بود بیزار دادن توضیح از. گذاشت میز روی را اش چای فنجان ھیراد،
 جریحھ را مادرش احساسات آمد نمی دلش. نداشت ای چاره اما بارید می رویش سرو از کالفگی. میشد بازخواست و بود نشستھ

  :کند دار

  

  

  ! نیست بد«

  »گذرونیم می

  

  

  !»جواب نشد کھ این: «دخت مھین

  

  

 نمی خودش روی بھ اما بود شده حدش از بیش کالفگی متوجھ دخت، مھین. فشرد ھم روی را ھایش چشم ای، ثانیھ برای ھیراد
  .آورد

  

  

 برای احتماال و میشھ بستھ خوب خیلی قرارداد یھ کنیم، نمتقاعدشو بتونیم اگھ. دارم مھم کاری قرار یھ نھار برای فردا: ھیراد
  شمال برم ھفتھ یھ واسھ باید دیگھ مسائل و زمینشون از بازدید

  

  

 بود ایستاده ای گوشھ حاال و بود نشستھ ثمر بھ فرزندش تک برای اش روزی شبانھ زحمات انگار. شد آب دخت، مھین دل در قند
  .شود پوچ اش زندگی دیگر ابعاد حول اش نگرانی شد، نمی موجب ھا این از کدام ھیچ ماا. بود افزونش روز پیشرفت شاھد و

  

  

  :بوسید را مادرش پیشانی و برخاست جا از ھیراد

  

  

  »توشھ خوبی سود حتما، ببندم قراردادو این بتونم باید دارم؛ کار کلی فردا من. بخوابیم بریم بھتره«



  

  

  :برخاست جا از او، از تبعیت بھ ھم دخت مھین

  

  

  »نداره حد کھ سرمھ توی تو، خیالِ  فکرو انقدر رم، نمی مطب کھ روزایی خدا بھ. عزیزم بزن سر بیا بیشتر جان، ھیراد «

  

  

 بر مبنی مادرش اصرارھای یاد با ھیراد و رفتند ھایشان اتاق سمت بھ ھرکدام گرمی، خداحافظی با و گفت" چشمی" ھیراد
  .بست نقش ھایش لب ویر پوزخندی پزشکی، رشتھ خواندن

  

  

 پزشک خودشان مثل ھم پسرشان داشتند آرزو زایمان؛ و زنان تخصص فوق مادرش و بود اعصاب و مغز تخصص فوق پدرش
  . بود متنفر تجربی، ھای درس از و داشت ریاضیات بھ زیادی عالقھ ھیراد، اما شود

  

  

  .زد مسواک و رفت اتاقش داخل بھداشتی سرویس سمت بھ

  

 ھا گذشتگی خود از تمام کھ بود بار اولین برای. کرد می فکر شان رابطھ شدن تر جدی بھ و بود گردش در آیسان الیحو فکرش 
 نداشت دوست. کند امیدوار را او خواست نمی دلش و بود متنفر ماندن پایبند از اما. بود آمده چشمش بھ آیسان ھای مظلومیت و

 سرش روی آرزوھایش و آمال تمام جانبش، از خیانتی دیدن با ھم بعد و بلرزد ربیشت او ھای رفتاری خوش برای آیسان، قلب
  .شود آوار

  

 دلش و بود عصر ٣ حوالی ساعت. کرد می دنبال را شمار ثانیھ عقربھ و بود مانده خیره دیوار روی ساعتِ  بھ پرستش،_
  .بود گرفتھ عجیب،

  

 دیوارھای تمام از را غربت و تنھایی ھجوم کھ میشد ساعتی نیم و بود گرفتھ خوابیدن ی بھانھ دوباره آیسان نھار، صرف از بعد
  .کرد می احساس کوچکش، خانھ

  

 سمت بھ نگرانش نگاه. داد قرار صدا بی حالت در را آن و دوید سمتش بھ فورا نشود بیدار آنکھ برای خورد؛ زنگ آیسان موبایل
  .دوخت چشم تلفنش صفحھ بھ و کشید آسودگی سر از نفسی شد، مطمئن آن بودن بستھ از وقتی و شد کشیده آیسان ھای چشم

   

  

 خیالی بی با و نشست ابروھایش میان ریزی اخم برخوردش، طرز یادآوری با و برد ماتش ای لحظھ برای ھیراد، عکس دیدن با
 آیسان برای تواند می یرادھ زنگِ  اندازه چھ تا دانست، می خوب اما شود دادن جواب خیالِ  بی خواست می. انداخت باال ای شانھ
  . باشد مھم



  

  

 روی آزادش دست و شد ھایش دندان اسیر ھایش لب و شد قطع تماس باالخره کھ کرد پایین باال ذھنش در را جزئیات آنقدر
  .آمد فرود صورتش

  

 در استداللی، و رفک ھیچ بدون کھ فرستاد لعنت خودش بھ دل، در و ماند خیره آیسان، بستھ ھای پلک روی اش، زده شرم نگاه
  .است کشیده بیرون آیسان چنگ از را ناب فرصت این آنی، تصمیم یک

  

 و ترس شد، باعث و لرزید ھایش دست در تلفن دوباره کھ گشت می حلی راه دنبال و رفتند می رژه ذھنش در مختلف افکار
  .بیندازند لرزه بھ را ھایش دست و کنند نفوذ قلبش بھ ھیجان

  

  

  :داد اش شانھ بھ خفیفی تکان آرامی، بھ و شد خم آیسان سمت بھ فورا ھیراد، عکس دیدن و تلفن ھصفح بھ نگاه با

  

  !»جان آیسان«

  

  :انداخت طنین سرش در پرستش صدای دوباره کھ شد ھشیار کمی و شدند باز نیمھ آیسان، ھای پلک

  

  ! »ھیراده میخوره، زنگ تلفنت«

  

 اسم روی نگاھش ثانیھ، صدم در و کشید بیرون پرستش ھای دست از را تلفن و یدرس اوج بھ اش ھشیاری کھ نکشید ثانیھ بھ
  :کرد متصل را تماس فورا و ماند خیره" زندگیم"

  

  » عزیزم؟ جانم«

  

  » نیستی؟ میزنم زنگ ھرچی کجایی: «ھیراد

  

  ! »آخھ بزنی زنگ ندارم عادت بودم خواب عزیزم؛ ببخشید: «آیسان

  

 گفتنش از فورا نکند، دریافت جانبش از زنگی ھیچ دیگر یا و شود ناراحت ھیراد، اینکھ فکر از بود؛ گفتھ اراده بی را این
  .گرفت دندان بھ لب و شد پشیمان

   

  

  :فرستاد لعنت خودش بر دل در و انداخت طنین گوشش در تلفن پشت از ھیراد پوزخند



  

  

  » عشقم؟ شده چیزی «

  

  

  » بدونی خواستم شمال؛ برم ھفتھ یھ مجبورم کھ بستیم کاری راردادق یھ امروز. نشده کھ خاصی چیز نھ: «ھیراد

  

  . نماند پنھان ھم پرستش دید از نگاھش برق و شد باران ستاره آیسان، ھای چشم

  

  

 خواست نمی و بود دلپذیر برایش بود کھ ھرچھ اما. کند برداشت باید منظوری چھ بھ را ھیراد ناگھانی تغییر این دانست نمی
 قرار اسم بھ اش گذرانی خوش و دیروزش کاری پنھان کھ نکشید ثانیھ بھ اما. کند محروم نایاب، موقعیت این از را خودش
 سنگین دلش. کرد خفھ نطفھ در را خوشش حال و انداخت چنگ دلش بھ دودلی، و شک و گرفت جان ھایش چشم پیش کاری،

  :شد تلخ ناخواستھ. کرد نمی اعیتد برایش را خوشی حس ذھنش، در مزاحم افکار ھجوم و بود شده

  

  » دیروزت؟ کاری قرار مثلھ«

  

  !کشدار اما طمانینھ با دیگری و حرص با یکی گرفت؛ می سبقت ھم از کھ بود ھایشان نفس صدای و بودند شده ساکت ھردو

  

  

  :شکست را آمده پیش سکوت کھ بود ھیراد باالخره،

  

  

  » دیروزم؟ قرار از میدونی چی«

  

  

  .ماند باز بود، شده تلنبار دلش در کھ ھایی حرف گفتن از و آورد ھجوم آیسان گلوی بھ بغض

  

 حرف بھ را آیسان اش، کننده توبیخ لحن نھایت بی ی جذبھ و بود صدایش در کھ تحکمی. کرد تکرار را سوالش دیگر بار ھیراد،
  :آورد

  

  

  ! »بودی مھمونی کھ میدونم«

  



  

  .انداخت لرزه بھ را قلبش و کرد نوازش را گوشش ھیراد، عصبی ی خنده تک

  

  

  !کنی بازخواست منو باشم داده اجازه بھت نمیاد یادم: « ھیراد

 احترامی بخاطر کنی پشیمونم نیست قرار. نبافی رویا خودت پیش کارام، از دادن خبر و زدن زنگ دوبار با کھ باشھ یادت اینم
  ! »نره یادت اینو شدم؛ قائل برات کھ

  

  

  . شنید می را اش کننده تحقیر لحن ھم او کھ انگار دوخت؛ چشم پرستش بھ ناباور آیسان،

  

  

  .کرد نمی القا را نگرانی جز حسی ھیچ و بود نامفھوم و گنگ پرستش، نگاه اما

  

  

 پلک ھیچ بدون و گرفت صورتش مقابل را تلفن گوشش، در متوالی بوق چند صداى  پیچیدن با اما بزند حرفی خواست آیسان
  .شد خیره آن بھ زدنی،

  

  

 بود، گرفتھ پیش در کھ روندی از و نبود خوبی شروع اما. گنجید نمی باورش در و بود زده ھیجان ھیراد، زنگ از ھم ھنوز
  . بود ناامید

  

  

  .بودند کرده تر خراب را خرابش حال و بودند آورده ھجوم دلش بھ ناراحتی و تعجب ترس، عشق،

  

  

 خواست می دلش. بست را ھایش چشم و شد مشت دلش روی ھایش، دست و شد خم اندكى کرد؛ پرتاب تخت روی را تلفنش
  .کند نگاه بود، شنیده ھرچھ بھ مثبت دید بھ فقط و فقط و کند دور خودش از را بود بد احساس ھرچھ

  

 زد، نمی نگیز تنھا نھ ھیراد، اما. بود ھیراد جانب از تماسی منتظر ھمچنان آیسان، و گذشت می کذایی روز آن از ھفتھ یک_
  .گذاشت می پاسخ بی ھم را ھایش تماس بلکھ

  

  .کرد حرکت خانھ سمت بھ و کرد تمام را مسافرتی آژانس در وقتش نیمھ کار روزھایش، این معمول طبق

  



  

 خانھ محیط برای میکشید پر  دلش او اما داشت؛ بیشتری کنترل آمدش و رفت روی و بود شده گیر بھانھ تازگی بھ مادرش
  .بود حیاتی آیسان برای شرایط، این در و حاال کھ زد می موج آن در عجیبی آرامش پرستش؛

  

 داشت فاصلھ یکدیگر از ھا فرسنگ دنیاھایشان اینکھ با. میشود ھم بیشتر پرستش، وجود با آرامش این کرد، می فکر گاھی حتی
 و رفت می صبح پرستش، روزھا این ھرچند ود؛ش داشت، او کنار کھ خوبی احساسات از حجم این منکر توانست نمی آیسان اما

  .آمد می غروب

  

  

 چندین. داشت می وا خنده بھ را آیسان کھ بود گرفتھ جدی را درسش چنان پرستش اما. بود نگذشتھ ترم شروع از چیزی ھنوز
 دخترِ  آن اما کند؛ می فکر او کھ نیست جدی آنقدر چیز ھیچ ترم ابتدای از کھ بفھماند او بھ خنده و شوخی با بود کرده سعی بار

  . باشد بھترین ابتدا، ھمان از کھ کرد می را تالشش تمام و بود رفتھ چیز ھمھ پیشواز بھ کھ بود، جدی کارش در آنقدر عجیب،

  

  

  . کرد می مطالعھ و نشست می کتابخانھ محیط در غروب تا  اما بودند نشده تشکیل ھایش کالس از زیادی تعداد حتی

  

  

  .کرد می تشویق را او دلش در گاھی حتی و بود کرده عادت وضعیت این بھ ھم آیسان دیگر

  

  

  .گذراند نظر از را تاریکشان نیمھ خانھ و برد داخل بھ باز، نیمھ درِ  میان از را سرش و چرخاند قفل در را کلید

  

  

 لباس و نیاز مورد وسایل از قداریم و رفت اتاقش سمت بھ پاورچین،. بود خواب ھم شاید یا و بود نیامده مادرش ھنوز ظاھرا
 برداشت تختش جلوی ی صندوقچھ داخل از ھم اندازش پس مخصوص بانکی کارت و گذاشت بزرگی دستی کیف داخل را ھایش

  .شد خارج خانھ از صدایی کوچکترین بدون و

  

  

  .رسید می نظر بھ کننده نگران روزھایش این حال عجیب، و نداشت توبیخ و توضیح حوصلھ

  

 تحمل و بود شده سنگین حسابی اش دستی کیف کھ چرا شد؛ پشیمان زود خیلی اما برود شھر مرکز سمت بھ مترو با داشت قصد
  .بود دشوار برایش وزنش

  

  

  



  .گرفت اسنپ و کرد خارج کیف، از را اش گوشی فورا 

 چرخاند قفل در را بود ساختھ برایش پرستش کھ کلیدی ِکی و رسید ِکی نفھمید اصال کھ بود شده تھش سرو بی افکار غرق آنقدر
  .شد خانھ وارد و

  

 محیط بھ دلنشینی عطر مریم، گل بوی و داشت قرار خودش جای سر چیز ھمھ و بود مرتب خانھ ھمیشھ مثل کشید؛ عمیقی نفس
  .بود بخشیده خانھ

  

  .شد گرم ھایش پلک و کشید دراز تخت روی و گذاشت تخت پایین ی گوشھ را وسایلش

  .برخاست جا از کلید، چرخش صدای با کھ شد، غرق درھمش ھای کابوس در چقدر و گذشت قدرچ نفھمید

  

  بود انداختھ دیگرش ی شانھ روی را اش پشتی کولھ و داشت دست در مریم گل ای شاخھ ھمیشھ، مثل کھ بود پرستش

  

 با. گذاشت پذیرایى ى گوشھ كوچك میز روى را گل كھ دوخت پرستش دلنشین و آرام حرکات بھ را خوابش از خمار ھای چشم
  .کرد سالم بود، گرفتھ خوابالودگی، شدت از کھ صدایی

  

  .کرد سالم و انداخت باال را ابرویش تای یھ نشاند، می لب روی دلنشینی لبخند کھ ھمانطور و کرد نگاھش پرستش

  

  .کند آماده داشت، کھ کاری برای را پرستش و کند دم چای تا کرد آب از پر را سماور و برخاست جا از آیسان،

  

  

  

 در کھ دردی تا کشید دراز تخت روی اندکی و کرد عوض کن، گرم شلوار و عروسکی شرت تی یک با را ھایش لباس پرستش
  .شود آرام کمی کرد، می احساس کمرش

  

  :کرد دنش بلند بھ وادار را او و آمد سمتش بھ چای با آیسان باالخره کھ بست پلک و کشید دراز چقدر نفھمید

  

  » آوردما چای برات خانم؛ تنبل ببینم پاشو«

  

  :کشید ھایش پلک روی را اش شده مشت ھای دست و آورد لب روی ای خستھ لبخند پرستش

  

  » شدن؟ مھربون خانوم آیسان دراومده طرف کدوم از آفتاب«

  

  

  



  :زد او ی شانھ بھ آرام، چندان نھ ای ضربھ دست، کف با و خندید آیسان

  

  !بوده مھربون ھمیشھ خانومتون آیسان«

  . »نداشتید شما کھ میخواستھ بصیرت چشم

  

  .کرد سکوت و داد تکان طرفین بھ را سرش تاسف، نشانھ بھ و دوخت چشمانش بھ را سفیھش اندر عاقل نگاه پرستش،

  

 ھای چشم در و گذاشت کنار را تردید. داشت احتیاج پرستش ھمفکری و کمک بھ اما. اش خواستھ گفتن برای بود مردد آیسان،
  :گفت ممکن حالت ترین مظلوم با و شد خیره پرستش عسلی

  

  » کنم؟ حساب کمکت رو تونم می ھیراده؛ تولدِ  شنبھ«

  :گفت ممکن حالت ترین آرام با و انداخت آیسان پراظطراب ھای چشم بھ دقیق نگاھی پرستش،

  

  » عزیزم؟ داره ربطی چھ من بھ بشر، این تولد خب«

  

  :گرفت دست در را دستش دو ھر و کرد کمتر او با را اش اصلھف آیسان،

  

  . »میشھ خوب خیلی کنیم دعوت و نزدیکش دوستای و بگیریم مختصر مھمونی یھ تو ی خونھ تو بتونیم اگھ«

  

  :کشید جیغ نھایت در و میشد گردتر پرستش ھای چشم گفت، می کھ ای کلمھ ھر با

  

  » اصن؟ خوبھ حالت آیسان؟ گی می چی فھمی می«

  

  :داد ادامھ و گذاشت آیسان پیشانی روی دست

  

  » گی می ھذیون داری، تب اینکھ مثلھ نھ «

  

  :زد پس را دستش و خندید آیسان

  

  پرستش؟ چیھ اشکالش«

  » ھستن خوبی ھای بچھ گذره؛ می خوش ھم کلی تازه

  

  



  

  :رفتگ آیسان سمت بھ تھدیدوار را اش اشاره انگشت و برخاست جا از کالفھ پرستش،

  

  !آیسان ببین«

 رفتھ، گوری کدوم نیست معلوم س ھفتھ یھ نداری؟پسره غرور ذره یھ تو فھمم نمی واقعا من. ست شده تموم بحث این من نظر از
 کھ دروغاشو کاریاشو گند ھمھ این. نبوده خودش ولی بوده ماشینش مھمونی یھ تو کرد اعالم کھ دوستتم نمیده؛ کھ و تلفنات جواب

  !ھیچ یری،گ می ندید

  بگیری؟ ھم تولد واسش خوای می تازه

 خوای می چی زندگی از تو واقعا. باشم سقف یھ زیر باھاش ثانیھ یھ حتی ندارم تحمل اصال کھ زده فلک من ی خونھ کجا؟ اونم
  » آیسان؟

  

  . نشد آیسان اشک از پر نگاه متوجھ ابتدا در و بود گرفتھ نبض اش شقیقھ عصبانیت، شدت از

  

 ماتم نگاه روی نگاھش کھ بگوید چیزی دوباره تا برگشت لحظھ، چند از پس. شود کاستھ عصبانیش شدت از تا رفت راه کمی
 پشیمان شدت بھ اش پرخاشگری ھمھ این از. ماند ثابت شدند، می روان اش گونھ روی صدا بی ھایش اشک کھ آیسان، ی زده
  :کرد ھایش چشم حوالھ حبتیپرم نگاه و نشست آیسان پاھای روبروی تخت، پایین و شد

  

  ! »عزیزم«

  

  :گرفت او از نگاه آیسان

  

 بار یھ الاقل کاش آخھ؟ دارم دوسش کھ کردم گناھی چھ من نکوبی؟ سرم توی رو کوفتی ی طرفھ یھ عشق این ھربار نمیشھ «
. شھ درست روزی یھ کھ ماین امید بھ ولی عذابھ، منم واسھ کاراش تک تک خدا بھ. کشم می چی من بفھمی کھ بودی شده عاشق

«  

  

 و بود گرفتھ بازی بھ را عزیزش دخترخالھ احساسات اینگونھ کھ کرد ھیراد حوالھ بیراه و َبد توانست، می تا و شد کالفھ پرستش
  .کرد می بازی اعصابش با

  

  :کرد پاک را آیسان ی گونھ روی ھای اشک

  

 و بگیریم جشن براش جایی رستورانی یھ تو تونیم می. بشھ ستھشک حرمت این نمیخوام و داره حرمت من ی خونھ آیسان ببین«
  ! »من با کیکش بخوای اگھ اصن. میدم انجام برات بربیاد دستم از ھرکاری منم

  

  :دوخت پرستش ھای چشم بھ را اش قدرشناسانھ نگاه آیسان

  خونت؟ بیاد کنھ قبول معلوم کجا از اصن. خوبیھ فکر ممنونم«



  » دارم قبول نبود؛ منطقی فکرم

  

  :نشست تخت روی و برداشت خودکاری و کاغذ و رفت کیفش سمت بھ و برخاست جا از و خندید پرستش

  

. ریم می خوای، می کھ لوازمی و مانتو و کادو خرید واسھ فردا. نشیم گیج کھ کنیم لیست اینجا باید رو میخوای کھ ھرچی خب«
  » رمدا خواھشی یھ ولی میدم انجام باشھ الزم کمکی ھر من

  

  :داد ادامھ و شد ھایش چشم خیره آیسان، پرسشگر نگاه

  

  » و جشن این نیام من نمیشی ناراحت اگھ «

  .انداخت می پرستش دل در ترس ھوا، تاریکی و بود گذشتھ ٨ از ساعت

  

  .شد نمی خرید خیال بی و بود نکرده پیدا باشد، ھیراد شان در کھ کادویی ھنوز آیسان اما

   

  !ھیچی دیگھ نیستم خونھ ببینھ بزنھ؛ زنگ مامانم کھ االناس. شد شب نصفھ کن انتخاب چیزی یھ بیا کوتاه نجا آیسان: پرستش

  

  :کرد اشاره کرد، می خودنمایی خیابان، سوی آن کھ بزرگی پاساژ بھ آیسان

   

  » دیگھ بخرم اومد، خوشم ھرچی اینجا میدم قول ببین «

  

 کھ را آیسان خواست نمی دلش اما. برید را امانش دلشوره، و ماند خیره رویش یشپ بزرگِ  پاساژ روی ناامیدش، نگاه پرستش،
  .کند ناراحت بود، شده حساس و زودرنج تازگی، بھ

 این. بود کرده سخت برایش را رفتن راه و بود شده بلند کمی دو، ھر  ی لبھ و بودند شده قدیمی و کھنھ اش، مشکی ھای کفش
 و زد نمی دم اما بود بریده را امانش و بود کرده ایجاد پایش ھای انگشت در عمیقی درد پاره، ایھ کفش این با روی، پیاده ھمھ

  . بگیرد نادیده را پایش انگشت سوزش کرد می سعی

  

 خیره ھا آن بھ لذت، با گاھی و بود گردش در خاص، ھای ویترین با مجلل ھایی فروشگاه روی پرستش، نگاه و شدند پاساژ وارد
  . کند بیرون سر از را ھا آن داشتن از ناشی لذت کرد، می سعی داشت، دست در کھ کمی پول یادآوری با اما. میشد

 آمد، نمی نظرش بھ خاصی چیز وقتی و گرفت می نظر زیر را ھا فروشگاه از بعضی ویترین و کرد می حرکت سریع آیسان،
  .کشید می خودش دنبال بھ و فشرد می را پرستش دست

  .کشیدند می خود دنبال بھ را ھا آن سختی بھ و بود آزادشان ھای دست در ان،دیگرش خریدھای

 باورش در نھ و اعتقاداتش در نھ خودنمایی، ھمھ آن گاھی و بود گردش در عجیب، ھای تیپ با دخترھایی روی پرستش، نگاه
  .گنجید نمی

  .نکشد خودش دنبال بھ و نکند شخود اسیر را کسی نگاه کھ بود ساده آنقدر اما نداشت کاملی حجاب ھم خودش



 این اما کرد نمی ایجاد دلش در خوبی حس تفاوت، این شاید کرد؛ می احساس اطرافش دخترھای و خودش بین را زیادی تفاوت
  .شود حاضر عام مال در قیافھ و تیپ این با روزی کھ خواست می دلش نھ و توانست می نھ کھ دانست می خوبی بھ را

 ای مغازه ویترین روبروی آیسان ِکی نفھمید کھ کرد، مقایسھ دیگران با را خودش خیاالتش در و شد غرق دشخو افکار در آنقدر
  :ماند خیره ویترین، وسط ھای ساعت از یکی بھ لذت، با و ایستاد

  

  » پرستش؟ چیھ تو نظر بنظرم؛ خوبھ این «

 نگاھی بود، گرفتھ بر در را وجودش تمام نگرانی و بود نمانده خانھ از بیرون شب، از ساعت این تا حال بھ تا کھ تشپرس
  : نشاند لب روی مصنوعی لبخندی و انداخت ویترین بھ سرسری

  

  » بخر ھمینو خوبھ خیلی عزیزم آره «

  

  . رفت فروشگاه داخل بھ خرید، برای و کرد مھار سختی بھ را اش خنده و شد اش دستپاچگی متوجھ آیسان،

  

 وضوح بھ رنگش. لرزید بود، پوشیده کھ بلندی نسبتا مانتوی جیب در ھمراھش، گوشی کھ بود شگرد در ھدف، بی پرستش نگاه
  .برخاست نھادش از آه مادرش، شماره دیدن با و کرد خارج جیبش از را ھمراھش تلفن سختی، بھ آزادش، دست با و پرید

  :انداخت طنین گوشش در سیمین آرامِ  اما نگران صدای_

  » دختر؟ تو کجایی«

 این در و خانھ در حضورش عدم متوجھ مرتضی کھ بزند حرف آرام کند، می سعی سیمین کھ بود شده متوجھ خوبی بھ رستش،پ
  :نشود شب از ساعت

  

 وگرنھ بکشھ طول انقدر قراره دونستم نمی خرید؛ اومده آیسانھ دوستای از یکی تولد. بشھ اینجوری خواستم نمی مامان ببخشید«
  » مکرد می براش فکری یھ

  

  بیرونھ؟ شب وقت این داره خبر خودش مامانِ : سیمین

  

  .نیست حساس زیاد خالھ. خوابھ می خودم خونھ شبا وقتا خیلی ندارن؛ مشکلی آره: پرستش

  

  ارتباطید؟ در باھم فھمیده: سیمین

  :فرستاد بیرون کالفھ را نفسش پرستش،

  » دانشجوییشم دوران دوستای از یکی من میکنھ فکر نمیدونھ؛ چیزی ھنوز نھ«

  

   بفھمھ اگھ کھ نفھمھ مرتضی ھم نباشھ، خطری خودت واسھ ھم کھ خونھ برید زودتر. باش مراقب خیلی جانم پرستش: سیمین

  . بمونی اونجا ھم دیگھ ثانیھ یھ ذاره نمی

 بھ عمیقی لبخند با و گذاشت نایلون در را زیبایی بندی بستھ جعبھ کھ دید را آیسان و دوخت چشم فروشگاه داخل بھ پرستش،
  :آمد سمتش



  

  » نباش نگران گردیم؛ برمی داریم مامان تمومھ کارمون«

  :گفت لب زیر آرامی" شکر خدارو" سیمین

  »عزیزکم بزن زنگ خونھ رسیدی«

  :گرفت قرار پرستش روبروی زایدالوصفی ھیجان با آیسان و کردند خداحافظی

  » شام؟ بریم«

  

  :انداخت خنده بھ را آیسان بلندش نسبتا ادفری صدای و شدند گرد پرستش ھای چشم

  

  !آیسان «

  »دیره االنشم ھمین خونھ بریم بدو

  :کردند حرکت پاساژ خروجی سمت بھ و گرفت دست در را دستش آیسان

 شام واسھ فردا کنم ھماھنگ اون با و بگیرم رو اوکیھ باھاش ھیراد کھ یکی شماره دوستم از میخوام سرم؛ بھ زده فکر یھ «
  »کنم سورپرایزش و رستوران شبیار

 می رژه اعصابش روی مغرور، زیادی پسرک این و آمد نمی خوشش کارھا این از نشاند؛ لب روی اجباری لبخندی پرستش
 می نفرت و ترس بھ را جایش و کشید می پر کوتاھشان، برخورد و وحشی ھای چشم یادآوری با خوبش، احساسات تمام و رفت

  .بخشید

  :دوخت آیسان ھای چشم بھ مظلومانھ را معصومش نگاه

  

  .»رستوران بیام شب وقت این کھ راحتم نھ ازش، میاد خوشم نھ. آیسان کردی می معاف منو کاش ای«

  :کرد اش زده نم ھای چشم نثار وحشتاکی غره چشم آیسان

  

  !اون نھ میای، داری من بخاطر تو کھ اوال«

 یھ. گردیم برمی اسنپم با ریم می اسنپ با نیست؛ نگرانی جای. میکنم راحت خیالشو و کنم می صحبت خالھ با خودم من بعدشم
  » خوبھ برات شھ عوض ھوات و حال اینکھ واسھ اصال. میایم زود و کنیم می بازی تولد یکمم دیگھ؛ شامھ

 ھم در را نآپارتما محض سکوت پرستش، و آیسان کننده کر ھای خنده صدای گاھی ھم ھنوز و بود گذشتھ شب نیمھ از ساعت
  .کرد می خوش را پیر ی صاحبخانھ دل و شکست می

 سربھ دخترک کھ ھمین و نبود ناراحت اصال آیسان، گاه بی و گاه حضور از ولی بودند داده اجاره نفر یک بھ را خانھ اینکھ با
 بھ کینھ کھ کند عمر وانستت می دیگر چقدر مگر. بود کافی برایش دید، می پرانرژی و شاد اینگونھ را اول روز معصومِ  و زیر
  بپاشد؟ ھم از را دو ان شاد لحظات و بگیرد دل

 جملھ بود، کرده درست کھ ای شکالتی کیک روی خوش، خطی با و دقت با کھ کرد نگاه پرستش بھ خندان ھایی چشم با آیسان
 آیسان ھای لب بر خنده و فتگ می ای کشیده" ایش" لب زیر و چرخاند می کاسھ در را ھایش چشم گاھی ھراز و نوشت می ای
  :نشاند می

  » من؟ واسھ کنی می ایش ایش انقدر چیھ حاال«

  :دوخت آیسان ھای چشم بھ را اش عصبی ظاھر بھ نگاه ستشپر



  » ؟"  مبارک تولدت جان ھیراد" بنویسم گی می کھ داره" جان" کجاش فرھنگ، بی تربیتِ  بی اخمویِ  چندشِ  پسره«

  . بود گفتھ شده کلفت صدایی با را این

  

 بھ خواب، نداشت دوست. برسد پایان بھ خوش، لحظات این نبود حاضر اما بود گرفتھ شکمش عضالت کھ بود خندیده انقدر آیسان
 شوند ای خاطره لحظات، آن و ببرد ھایش پلک پشت محِض  تاریکی بھ را ھایش لحظھ ھای دلخوشی تمام و کند غلبھ ھایش چشم

  .شوند حک ذھنش پسِ  در و

  

 تا کھ بود نابی ارامشِ  حضورش،. کند سپری او با را اش لحظھ ھر داشت دوست ناخداگاه کھ نشست می دلش بھ آنقدر رستش،پ
  .بود چسبیده دلش بھ عجیب جدید، ی تجربھ این و بود نکرده اش تجربھ ھیچکس کنار روز آن بھ

  

  :گذاشت روبرویش را کیک احتیاط، با پرستش

  

 ارزش این از بیشتر ھم عصا آقای این نمونده؛ برام کمر واقعا دیگھ من بخر، یکی برو کھ نیست رماگ مبارکھ کھ خوبھ اگھ «
  » بذارم پاش گرانبھامو وقت نداره

  

  .بود شده زیبا واقعا دوخت؛ چشم رویش پیش ی بامزه شکالتیِ  کیک بھ دقت با و بست نقش آیسان ھای لب روی عمیقی لبخند

  

  . بود شده جالب خیلی اما باشد، نداشتھ فر بھ احتیاج کھ کنند درست کیکی بودند شده مجبور و ندداشت کمی تجھیزات اینکھ با

 قرار ھم روی کیک بھ شبیھ را ھا آن اش ذاتی ی سلیقھ با پرستش کھ بودند شکالتی ھایی پنکیک و نبود معمولی کیک واقع در
 روی سفید، خامھ با بود خریده برایش آیسان کھ وسایلی با نھایت در  و بود داده انجام ای العاده فوق تزئین آن، روی و بود داده
  .رسید می جالب بنظر خیلی چیز ھمھ و بود نوشتھ تبریکی آن

  :پرید باال کمی و کوبید بھم را ھایش دست زده، ھیجان آیسان،

  »کشیدی زحمت خیلی نکنھ درد دستت واقعا. پرستش شده عالی«

 ظرف آیسان کمک با و کرد آوری جمع را اضافی وسایل و گذاشت یخچال داخل را کیک و دنشان لب روی محو لبخندی پرستش
  .شست را ھا

  .خدا بنده گرفت تحویل ھم کلی و کرد استقبال کلی. میومد شخصیت با بنظر پسرخالش: آیسان

  بود؟ چی اسمش: پرستش

  !حامی: آیسان

  

  .گذشت آیسان، ھای شیطنت و پرستش دلپذیرِ  و شیرین ایغرولندھ تمام وجود با شب، آن آیسان، باطنی میل رقم علی

 با آسمان تا زمین حامی، شخصیت کھ بود خوشحال چقدر آیسان و دھد انجام را الزم ھای ھماھنگی حامی، کھ بود این بر قرار
  .دھد انجام اش خواستھ مطابق را الزم ھای برنامھ راحت، خیلی بود توانستھ او و داشت فرق ھیراد شخصیت

 چک را ھایش برنامھ مدام و بود نامفھوم برایش خستگی کھ داشت ھیجان آنقدر و بود شده غریبھ ھایش چشم با خواب شب، آن
  .گرفت می نظر در ھیراد کردن خوشحال برای جدید ای ایده ھربار و کرد می

 باد بھ زحماتش تمام و کند خوشحال را او نتواند ترسید می کھ بود پسند سخت آنقدر ھیراد کھ چرا میشد؛ پشیمان زود خیلی اما
  .برود



 خوشی حس و کرد می دلبری شب، تاریکی حجم در ، سخاوتمندانھ مھتاب، نور و بود رفتھ کنار کمی پذیرایی ی پنچره ی پرده
  . بود کرده پا بھ آیسان دل در

 احساس ھایش پلک حتی او اما رفتھ خواب بھ زود خیلی کھ خورد غبطھ دل در و ماند خیره پرستش ی بستھ ھای چشم بھ
  .رسید نمی بنظر خستھ اصال و نداشت سنگینی

 ھیجاناتش تمام و رفت خواب بھ شب، ی معجزه کدام با نفھمید کھ کرد تصویرسازی ھایش برنامھ از و خورد غلط جا در آنقدر
  .فروخورد ھایش پلک محِض  تاریکی در را

  .کرد حس کنارش را آیسان خالی جای و تبرخاس خواب از زود صبح پرستش، ھرروز، روال طبق

  

  . نبود او از خبری اما گرفت نظر زیر را اطراف کمی و نشست تخت روی و شد خیز نیم

 زمین روی را پایش آنکھ محض بھ اما کند دم چای تا برخاست جا از. باشد آنجا توانست نمی و بود خاموش کھ ھم دستشویی برق
  .شد زمین نقش و کرد برخورد سختی جسم با گذاشت،

  .کرد بیدار خواب از زده وحشت را خواب غرق آیسانِ  و انداخت طنین کوچکش خانھ در بلندش نیمھ فریاد

 دست با را صورتش کھ پرستش بھ و کشید درھم را ھایش اخم کرد، می احساس لگنش استخوان روی کھ فرسایی طاقت درد
  :شد خیره شد می خارج دھانش زا درد، از ناشی ریزی، ھای نالھ و بود پوشانده ھایش

  » شد؟ چی«

  !شد چی و درد: پرستش

  !ُمردم خدا وای آخھ؟ کنی می چیکار زمین رو تو

  ! شد داغون صورتم

  

  :کرد نگاه بود شده مچالھ زمین روی کھ خودش بھ تعجب با بود، رسیده معمول حد بھ اش ھشیاری تازه کھ آیسان

  

  » خوردم غلت تخت از بگم کھ نیستم بدخوابم اصال آخھ میکنم؟ چیکار اینجا من واقعا«

  

 موزیانھ لبخند و بست بود، پیچیده دستش مچ دور کھ مویی کش با را تابدارش موھای و نشست زمین روی چھارزانو پرستش،
  :بست نقش ھایش لب روی ای

  

 خستھ انقدر ھم تو و پایین کردم رتتپ ناقابل لگد یھ با احتماال میشم؛ بدخواب میشم، خستھ خیلی کھ شبایی من بخوای راستشو«
  »نشدی بیدار بودی

 جیغ پرستش کھ کند پرتاب پرستش سمت بھ خواست و برداشت را تخت روی بالشِ  بود، مانده باز دھانش تعجب، از کھ آیسان
  .کرد قفل را آن درب و کرد پاتند دستشویی سمت بھ و کشید

  .بود شده صبحش حال سرخوشی موجب و بود نشانده ھایش لب روی خنده بود، شده سرازیر دلش در کھ ھیجانی

  .بست نقش فرمش خوش ھای لب روی خنده، و شد خارج شوک از کم کم آیسان،

  .کرد آماده را صبحانھ و شست را صورتش و دست و رفت آشپزخانھ بھ

  

  .بود شروزھای این مردِ  کردن عاشق برای فرصتی خودش، نظر از کھ داشت رو پیش مھمی لحظات امروز،



 رو و رنگ و قدیمی اکثرا و آمد نمی چشمش بھ باشد شب آن مناسب کھ لباسی اما انداخت ھایش لباس کمد بھ نگاھی پرستش
  .بودند رفتھ

  :ماند خیره کشید، می بلندش ھای ناخن روی را رنگش قرمز الک خاصی، وسواس با کھ آیسان، روی اش زده غم نگاه

  

  » نیام؟ میشھ«

  

  :دوخت پرستش مظلوم ھای چشم بھ دیگر بار را اش بیعص نگاه آیسان،

  

  » چی؟ ھمھ تو بزنی گند آخری لحظھ کھ کشیدیم زحمت ھمھ این تو؟ چتھ«

  

  :کرد پرتاب زمین روی و کشید بیرون کمد از عصبانیت با را ھایش لباس و شد کالفھ پرستش،

  

 باھاشون ندارم مشکلی من. نیست دادتون قورت عصا آقای ونا و شما شان در نخورا، درد بھ این از ھیچکدوم. ببین خودت بیا «
  ..! »اَه بره؛ تو آبروی نمیخوام ولی

  

  . کشید خودش ھمراه را آیسان غمگین نگاه و انداخت تخت روی را خودش حوصلھ، بی

  

 را نیامدن برای عجیبش اصرارھای این دلیل حسابی و درست و بود آورده او بھ کھ فشاری ھمھ این از بود پشیمان آیسان،
  .بود نپرسیده

  شود واقع پرستش پسند مورد کھ نبود مدلی جلوبازش، مانتوی اما. بود آورده اضافی مانتو خودش ھمراه کھ کرد شکر خدارو

 ھنوز کھ ھایش الک با تا کرد خارج اش دستی کیف از وسواس با را دوختش خوش رنگ مشکی مانتوی و برخاست جا از
  :گرفت پرستش سمت بھ  را آن و نکند برخورد بود نشده خشک

  

  » کنیم می بودنش جلوباز واسھ فکری یھ بود اندازه اگھ بپوش اینو پاشو«

  

 تن را کشید،مانتو می شعلھ وجودش در ھنوز کھ عصبانیتی با و برخاست جا از و انداخت او بھ کالفگی سر از نگاھی پرستش،
  شد رهخی خودش بھ پذیرایی ی گوشھ قدی آینھ در و کرد

 مرد ھمھ آن جلوی و خیابان در لحظھ، یک برای حتی مانتویی چنین با نبود حاضر اما بود آمده خوشش تنش در مانتو طرح از
  .شود حاضر نامحرم،

  :آمد حرف بھ جانبش، از حرکتی ھر از قبل کند، می فکر چیز چھ بھ بود فھمیده اش چھره ھای حالت از کھ آیسان

  

 کھ دیگھ نیار بھانھ لطفا فقط برات؛ برمیدارم لباسام از میریم راه سر اونم بپوشی؛ زیرش کھ بلند لباس یھ مونھ می فقط خوبھ«
  »کنھ می م خفھ داره استرس. ندارم کشیدن ناز حوصلھ اصال

  

  .کردند سرگرم نحوی بھ را خود ھرکدام عصر، تا و کرد تعویض را لباسش سکوت، در پرستش



  :کرد برقرار را ارتباط فورا حامی، شماره دیدن با آیسان و کرد خارج افکارشان زا را دو ھر آیسان، تلفن صدای

  

  » ما؟ زحمتای با ھستید؟ خوب سالم«

  

 با کھ ھم باری آخرین کردم، ھماھنگ رستوران با من بگم خواستم مزاحمت از غرض. رحمتید شما کنم می خواھش: حامی
 بھش خیلی کھ نیستم آدمی کال چون اما. بگیره تماس باھام رسید ھروقت گفتم شبھ منم میفتھ، راه داره گفت گرفتم تماس ھیراد
  . نمیزنم زنگ دیگھ و مونم می منتظر اومدنش تا بزنم، زنگ

  

  بدم؟ انجام من کھ ھست ای دیگھ کار. کردید لطف واقعا ممنون: آیسان

  

  .ببریم پیش تون خواستھ مطابق رو ھا برنامھ و ببینیم ھمو زودتر ما کھ کنید مشخص رو ساعتی یھ فقط نھ: حامی

  

  باشھ مناسب نیم و ۶ ساعت کنم می فکر: آیسان

  

  . بشناسیم ھمو کھ کنید چک ھست تلگرامم روی منم عکس. بینمتون می پس باشھ: حامی

  

  .انداخت لرزه بھ را ھایش دست و آمد جوش بھ آیسان، وجود در دیگر بار ھیجان، و کردند خداحافظی

  

  .بود افتاده جانش بھ خانھ، از بیرون دلھره، و ترس ھمھ این کھ بود بار اولین برای پرستش، و بود لبریز تاریکی، ھجوم از شب،

 عسلش رنگ ھای چشم و بود ربوده را ھایش لحظھ آرامش نشانی، و نام بی ترسِ  ھم باز بود، داده رضایت مادرش، اینکھ با 
  . بود کرده مظلوم حد، از بیش را،

  

  :فشرد دست در را اش زده یخ ھای ستد آیسان،

  

  !من وایِ  ای«

 بیرون آخرشب تا رو  بیشترش نصف گرفتم، خدا از کھ ای سالھ ٢٣ عمر این تو من. نمیشھ ھیچی خدا بھ تو؟ یخی انقدر چرا
  » بودم

 آن از ناشی تش،پرس جان بی لبخندِ  اما کند عوض کمی را پرستش ی گرفتھ ھوای و حال کرد سعی و خندید بلندی صدای با و
  .کند دور حالتش این از را او ای ثانیھ برای حتی نتوانستھ کھ بود

  

 میان از.رفت بیرون بود، کوچک ھای جشن مختص کھ فضایی از و برخاست رستوران ی شده تزئین و بزرگ میز پشت از
 ھایش مھمان آمدن منتظرِ  و برداشت قدم داشت، قرار آن در رستوران کھ خلوتی خیابان سمت بھ و گذشت مردم پرتنشِ  ی ھمھمھ

  . شد

  

  . کرد تالقی بود، دیده را عکسش فقط کھ پوشی شیک مرد نگاه با نگاھش مدتی، از بعد و شد سپری کندی بھ لحظات



 با کھ نفھمید آیسان و آمد می سمتش بھ عریضی، لبخند با و بود کرده پارک پرتردد، رستوران روبروی درست را خود  ماشینِ 
  .آمد سمتش بھ باز روی با و داد تشخیص را او حامی چطور بود، نگذاشتھ تلگرام روی خودش از عکسی کھ آن وجود

 مدل وِ  ام بی ماشین از. کرد مقایسھ ھیراد با را او ناخداگاه و کرد پردازش بھ شروع مغزش ای، ثانیھ چند فرصتِ  این در
  .رفتنشان راه استایل و یافھق و تیپ تا گرفتھ حامی، ولستر ھیوندای و ھیراد آی٣٢٠

  

 را ھیراد عاشقش، ذھنِ  فکرو در سرسختانھ، ھم باز بود، ھیراد از تر جذاب و بلندتر قد حامی، آنکھ، وجود با کھ بود عجیب و
  .میرفت اش صدقھ قربان و کرد می تحسین

  

  .داد سالم دادن، دست حین در دوخت ھایش چشم بھ را اش موشکافانھ و دقیق نگاه و ایستاد او روبروی حامی،

  

  :کرد جاری زبان، بر را فکرش بالفاصلھ، و کرد سالم او از تبعیت بھ ھم آیسان

  

  »دادین؟ تشخیصم چطور بودین؛ ندیده و من کھ شما«

  

  :زد دلفریبی لبخند حامی،

  

  »باشھ تونھ نمی سختی کار معمولی، نگاه ھمھ این بین عاشق، چشم جفت یھ کردن پیدا «

  

 پنھان حامی، دید از حاالت، این و پاشید رنگ ھایش، گونھ روی ثانیھ، چند برای خجالت، و گرفت گر آیسان تن حرف، این با
  .نماند

 و گذاشت باز برایش را راه سخاوتمندانھ، حامی و کرد تشکر و گرفت دست بھ را بود ھمراھش کھ بزرگی گل دستھ آیسان،
  .برود داخل کھ کرد تعارف

  

 دلش بود، نشنیده را صدایش حتی کھ ھفتھ یک از بعد.کشید می پر ھیراد دیدن برای دلش و بود پا بھ یغوغای آیسان، دل در
  .بود شده راضی ھم دور راه از نگاه، یک بھ حتی و کرد می تابی بی بدجور

  

 ھایش چشم در کھ مشھودی نگرانی با و برخاست جا از دیدنشان،  با پرستش و رفتند تولد مخصوص ی محوطھ سمت بھ دو ھر
  .کرد سالم زد می موج

  

 سر در کھ نیتی از فورا و کاوید را پرستش ی شده گرد ھای چشم نگاھش، حرکتی، ھر از قبل اما بدھد دست تا رفت جلو حامی
  :کرد اکتفا لبخندی بھ و کرد نشینی عقب داشت،

  

  » خوشوقتم سالم «

  :داد ادامھ شده، هزد خجالت پرستش، رفتار از رسید می بنظر کھ آیسان بھ رو و

  »خانوم؟ آیسان کنی نمی معرفی«



  »بیان ھم بقیھ تا بشینید بفرمایید. جان پرستش ھستن؛ دخترخالم: «آیسان

  .بود گذاشتھ اش چانھ زیر را دستش و بود دوختھ میز بھ را نگاھش ھمچنان پرستش و شدند صحبت مشغول حامی، و آیسان

  

  . گذشت می ھایش درس حوالی فکرش و بود پشیمان آمدنش از

  

 است نشده ساختھ ھایی جمع چنین برای ھیچوقت کھ کرد می فکر این بھ و کشید می میز روی نامفھومی اشکال آزادش، دست با
 جمع در حضور با را داشت اش عالقھ مورد ھای زمینھ در ترقی و پیشرفت برای کھ ھایی فرصت خواھد، نمی دلش ھیچوقت و

  .بدھد دست از تھ، سرو بی ھایی حرف نیدنش و گفتن و چنینی این ھای

  

  . شد نمی او بھ نسبت اش عالقھ منکر اما کند درک را آیسان توانست نمی اصال

  

  خانھ و او بھ اش آزاردھنده ھای ناراحتی تمام برای و داشت احتیاج کمکش بھ اش، زندگی از برھھ این در آیسان، وقتی بخصوص
  .بود آورده روی اش

  

 بود حامی با مصاحبت محو ھمچنان آیسان و بود پوشانده را پرستش ھای چشم حوصلگی، بی غبار و گذشت می یکند بھ لحظات
  .پیوستند جمعشان بھ بودند، زوج اکثرا کھ ھم ھایشان مھمان بقیھ کم کم و

  

  . داد سفارش را شان عالقھ مورد غذای پیش برایشان و کرد استقبال ھا آن از رویی خوش با آیسان،

  

  .بود ھیراد از خبری منتظر صبرانھ بی او و رسید می بنظر خوب چیز ھھم

  

  .کرد می منتقل ھم حامی بھ را درونش پریشانیِ  ھایش چشم و انداخت می  چنگ دلش بھ نگرانی کم کم و بود گذشتھ ٨ از ساعت

  

 و کرد نمی تلف را وقت بود، دیده را او ھیراد از قبل اگر کھ داشت حتم و بود کرده خودش وجود مشتاقِ  را حامی ھیراد، سلیقھ
  . کرد می خودش نام بھ را دلش

  

  . بود جلوتر او از قدمی ھیراد و بود کرده دیر ھمیشھ کھ افسوس اما

  

  :کرد زمزمھ گوشش در ای شمرده و آرام لحن با و نیاورد تاب را اش پریشانی ھمھ این کھ بود شده او لطافت پر وجود محو آنقدر

  

  »بمھ بادمجون ھیراد، نترس. کن راحت و خودت خیال و بزن زنگ یھ برو نشدی تلف این از شتربی تا بنظرم«

  

  .دارد چشم دیگری، مال بھ کھ فرستاد لعنت را خودش و لرزید دیگر بار دلش شد، دوختھ او بھ کھ آیسان نمناک ھای چشم



 را تماس و رفت سالن گوشھ سمت بھ و خاستبر میز پشت از عذرخواھی با و زد پس را گلویش در کرده رسوب بغض آیسان
  . کرد برقرار

  

  :انداخت طنین گوشش در ای عشوه پر و ظریفی صدای کھ داشت کردن قطع قصد ھمیشھ، از ناامیدتر متوالی، بوق چندین از بعد

  

  »بفرمایید بلھ «

  

  .شد زمین نقش اھش،ھمر تلفن و کرد سست را دستش بود، نشستھ تنش روی کھ سردی عرق و شد مشت آزادش دست

  

  .شدند جاری اش گونھ روی دیگری از پس یکی ھایش اشک و کرد سرباز بود، فروخورده را آن زحمت، بھ کھ بغضی

  

 زده حیرت نگاه و رفت فرو گرمی آغوش در شود، زمین نقش آنکھ از قبل و شد خم زانوھایش و نداشتند را وزنش تحمل پاھایش
  .دمان او بھ خیره دوستانش، جمع ی

 و شد مسلط خودش بھ زود خیلی اما. انداخت کار از را مغزش ای، ثانیھ صدم برای و کرد پر را حامی ی شامھ انگیزش دل عطر
  :کرد اشاره بود، دوختھ چشم دو آن بھ ای اندازه از بیش نگرانی با کھ پرستش بھ برد می صندلی سمت بھ را او کھ حالی در

  

  » افتاده فشارش بیارن، شیرین چیز یھ یا قند آب لیوان یھ بگو برو لطفا«

  

  .شد کار بھ دست زود خیلی ھم او و کرد پاتند دید، کھ گارسونی اولین سمت بھ پرستش،

  

 گوشش زیر و فشرد آغوش در را او بیشتر کمی بود، شده دوختھ ھا آن بھ کھ متعجبی و نگران ھای چشم بھ توجھ بی حامی
  :کرد زمزمھ

  

  !خانوم آیسان«

  » شده؟ چی  بگی ینمیخوا

  

 آیسان خورد بھ را آن از مقداری کرد سعی و گرفت جای حامی آزاد دست در بود، گرفتھ سمتشان بھ پرستش، کھ قندی آب لیوان
  .بدھد

  

  .شد کمتر کمی تنش سرمای انگار و بخشید او بھ ای تازه جان قند، آب پذیرِ  دل نسبتا شیرینی

  

  .برھاند نمود، می نگران اندازه از بیش کھ ای غریبھ آغوش بند از را خود کرد سعی اما بود رمق بی پایش و دست ھم ھنوز

  

  .بنشانند صندلی روی را او تا خواست کمک پرستش از و نماند دور حامی تیزبین نگاه زیر از بودنش معذب این



 پایبندی ادم من“ شد اکو سرش در ھیراد ھای حرف و انداخت طنین گوشش در دیگر بار دختر، آن ی دلبرانھ و خاص صدای
  ! “نکنی خوش و دلت بھتره نمیاد؛ خوشم احدی ھیچ بھ نسبت داشتن تعھد از. نیستم

  

 کھ حقیقت این ی گزنده تلخی. بود کرده بیدار زمستانی خواب از را او و بود شده کوبیده سرش روی کھ بود پتکی حقیقت، حاال
 بگیرد ھمیشھ برای را جانش داشت دوست کھ بود زھری ھمچون بود، دلخوش یکطرفھ عشق  و رابطھ این بھ اندازه از بیش او
  .کند خالصش کند، تحمل بود مجبور کھ عذابی ھمھ این از

  

  .گرفت را ھیراد شماره تعللی، ھیچ بی و رفت رستوران از بیرون سمت بھ و برخاست جا از حامی،

  

  :خورد زنگ گوشش در ھیراد خشدار صدای

  

  » زنی؟ می زنگ درانق چرا باز؟ چیھ«

  

  کجایی؟: حامی

  

  باشم؟ بود قرار کجا: ھیراد

  

  باشی تھران باید االن داشتیم کھ صحبتی طبق: حامی

  

  چیھ؟ مشکلش ھستم خب: ھیراد

  

  پیشت میام دارم کنم اس آدرسو:حامی

  

  :گفت ای خنده بھ مخلوط و آمیز کنایھ لحن با ھیراد

  

  »جناب؟ چیھ سعادت این دلیل«

  

  :گفت دھد توضیح آن از بیشتر خواھد نمی بود مشخص کھ لحنی با و کرد وتسک کمی حامی

  

  ...! »حاال«

  

  :خورد زنگ گوشش در ای، زنانھ ظریف صدای آن، متعاقب و انداخت طنین گوشش در ھیراد پوزخند

  !ھیراد دیگھ بیا«



  »عشقم اوردن کیکو

  

  .شد متوجھ بیش و کم را آیسان بد حالِ  این دلیل و کشید شعلھ وجودش در عصبانیت

  

 اول، وھلھ در و برداشت قدم رستوران سمت بھ صالبت، با و تند ھایی قدم با و کرد قطع را تلفن“  کن پیامک و آدرس“  گفتن با
 برای ھایی حرف لب زیر و بود زده اش چانھ زیر را اش کرده گره ھای دست کھ کاوید را آیسان مغموم ھای چشم نگاھش

  . کرد می زمزمھ پرستش،

  :گفت آیسان ھای مھمان بھ رو خوش روی با و ایستاد جمع روبروی

 تھران خودشو نتوستھ اومده پیش براش فوری کار جان ھیراد متاسفانھ. اومدید اینجا تا و کشیدید زحمت کھ ممنون خیلی دوستان«
  »نداشتھ خبر موضوع ازین بوده، سورپرایزی برنامھ چون و برسونھ

  

 خانھ بھ و شود تمام چیز ھمھ زودتر خواست می دلش ای لحظھ ھر از تر کالفھ آیسان، و پیچید سالن در ارامی نسبتا ی ھمھمھ
  . ببرد پناه پرستش

  

  :پیچید گوشش در حامی دلنواز و جذبھ پر صدای دیگر بار کھ میزد پا و دست افکار این در

  

  »ھستید من مھمان بدید سفارش دارید میل کھ ھرچی شام لطفا«

  

 حرف بھ گرفت جای کنارش صندلی روی وقتی و نیست راضی حرف این از کھ داشت این از نشان آیسان کشیده درھم ابروھای
  :آمد

  »برمیام پسشون از خودمم کردم دعوت مھمان خودم من زدید؛ می و حرف این نباید«

  .پرداخت را بودند داده سفارش ھایشان مھمان کھ قیمتی گران غذاھای ھزینھ آیسان، ھای اعتراض بھ توجھ بی حامی

  

  .بود رسیده اش خواستھ بھ کھ بود حامی درنھایت و نداد بیشتری مخالفت اجازه آیسان، درھم و درگیر فکرِ 

 نظر از کھ مقابلش مرد قلب در بود ای تیشھ غمگینش، نگاه و بود شکستھ سخت بود، شده متحمل کھ دردی فشار از آیسان، قلب
  بود اش برازنده عجیب، اسم، نای و بود حامی واقعا آیسان،

 ھم باز و شدند متفرق دیگری، از پس یکی کرد، می غوغا سرشان، در کھ جوابی بی سوالِ  ھمھ آن با شام، از بعد دوستانش جمع
  .بود مانده باقی کھ بود شان نفره سھ جمع

  

 شکل بدترین بھ کھ بود ھیرادی حول فکرش تمام و زد نمی موج بودن خانھ در اضطرابِ  پرستش، ھای چشم در دیگر حاال
  .کرد می صبوری و بود کرده سکوت آیسان تحقیر، و خیانت ھمھ آن مقابل در کھ بود عجیب و کرد می دلزده را آیسان ممکن،

  . نزنند فریاد را ھایشان غم عمق دلربا، و خاص ھای چشم آن دیگر تا کند کاری داشت دوست حامی،

  

 ندارد؛ را ھا چشم آن بھ کردن نگاه تاب دیگر دانست می خوب فقط. گذاشت می اش سیختھگ افسار دل روی پا اگر نبود مھم
  . نبودند خودش بھ متعلق اش ناخواستھ ھای طنازی و خاص ھای نگاه آن ھرچند



 ھای گذرانی خوش بھ و بگیرد ندید را اش عالقھ تمام و خلقت شاھکار این بود، توانستھ چطور ھیراد کھ بود عجیب برایش
  .بپردازد انبیج

  

  .بود شده زده حیرت بود، دیده کنارش را آیسان بار اولین برای وقتی و بود آشنا کامال او زندگی روش با ھرچند

  .بودند غرق افکارشان در ھرکدام و بود شده حکمفرما میانشان سنگینی سکوت

  :کشید خودش سمت بھ را دخترھا گاهن و انداخت باال ابرو ای، خنده بھ مخلوط لحن با و آمد حرف بھ حامی باالخره

  

  ! »شد چی کردیم می فکر چی«

 روی را دستش و دوخت بود، گرفتھ ھدف را میز کھ ھایش چشم بھ را نگرانش نگاه پرستش،. کرد سکوت و زد پوزخندی آیسان
  .گذاشت اش کرده گره دستان

  :گفت مطمئنی لحن با آیسان بھ رو و برخاست جا از حامی

  

 کاری بقیش بھ من، بده کادوتم بیارن، بگو رو کرده درست خانوم پرستش کھ کیکی. برات کنم می درستش باش،ن نگران اصال«
  » باش نداشتھ

  

  .کرد سکوت ھم باز و گرفت نشانھ را رشیدش و کشیده قامت آیسان، ی شده گرد ھای چشم

  

  .گرفت حامی سمت بھ کادوپیچ، ی جعبھ ھمراه بھ و گرفت را شان نخورده دست کیک و رفت گارسون سمت بھ پرستش

 ھیچ جای کھ جدی و دستوری لحنی با بود، گذشتھ ١٠ از کھ ساعت دیدن با و ماند خیره اش مچی ساعت روی نگاھش حامی
  :گفت گذاشت نمی مخالفتی

  

  » رسم می کارم بھ بعد و رسونم می رو شما پاشید دیروقتھ«

  .شدند خارج رستوران از ھمراھش و کردند جمع را وسایلشان ای اضافھ حرف ھیچ بدون پرستش و آیسان

 از تر رمق بی و نشست جلو صندلی روی ھم آیسان. گفت حامی برای را آدرس و گرفت جای عقب صندلی روی پرستش،
  داد تکیھ ماشین شیشھ بھ را سرش ھمیشھ،

 اطراف از درکی ھیچ دیگر ماشین آرام ایھ تکان با و بود نمانده برایش رمقی کھ بود پر زنانھ صدای آن از ذھنش فکرو آنقدر
  .رفت خواب بھ و نداشت

  .کاوید را اطراف آلودش، خواب نگاه و گشود پلک حامی، آرام صدای با

  . دھد تشخیص را پرستش کوچک خانھ درب تا کشید طول مدتی و کجاست بفھمد کھ بود آن از تر گیج

  :شکست را آمده پیش سکوت ھم باز حامی کننده دلگرم و قاطع صدای

  

  !تو سراغ بیاد و باال بذاره وسایلو رفت پرستش«

  » اومد؟ سرت بال اون کھ شد چی دقیقا بگو حاال

  :کشید ھم در را ھایش اخم آیسان،



  »کنم بینمون مسائل درگیر رو شما خوام نمی. نیست مھم«

  

  :دوخت ھایش چشم عمق بھ را نافذش نگاه و چرخاند خودش سمت بھ را سرش و گرفت دست در را اش چانھ حامی،

  

  » بینتون گذشتھ چی بدونم باید پس. برسی ھات خواستھ بھ زودتر تا کنم کمکت میخوام ھست کھ ھرچی «

  

 آیسان کھ خواست نگاھش با و زد ماشین شیشھ بھ بود، شده کشیده و تند اندکی ھایش نفس ھا، پلھ از رفتن باال اثر در کھ پرستش
  :گفت قاطعی لحن با و کشید پایین را شیشھ حامی آیسان، جانب از رکتیح ھر از قبل اما شود پیاده

  

  » باشید؟ آیسان منتظر خونھ، کنید می لطف خانم پرستش«

  

  :بگیرد ندیده را ناخوانده مزاحمت احساسِ  این کرد سعی اما شد ناراحت کمی پرستش

  

  !چی ھمھ بابت ممنون. نیست مشکلی باشھ«

  » خدانگھدار

 کرد می فکر کھ چرا. کرد رھا را آن زود خیلی اینبار اما رفت نشانھ را آیسان ی چانھ دستش ھم باز و کرد ظیخداحاف ھم حامی
 رو زیرو را دنیایش زدنش، پلک ھر با کھ ظریفی موجود آن خواستنِ  از ترسید و ندارد اعمالش روی کنترلی ھیچ و شده دیوانھ

  .نبود یانپا بی ھای شدن خواستھ این متوجھ خودش و کرد می

  

 دو را آن موقعیت، این در و حاال نرود، کف از تا داشت دلش روی کھ کنترلی ھمھ آن از بعد نباید. فرستاد لعنت خودش بر حامی
  .بود دیگری بھ متعلق قلبش فکرو کھ باخت می کسی بھ دستی

  

  . بداند چیزی بینشان سرد رابطھ از حامی نخواست چرا نفھمید اما. گفت بدش حال دلیل از و گشود لب ایسان

  

  .نداد عاشقی فرصت فرستاد، می لعنت خودش بر ثانیھ ھر کھ ای دلداده مردِ  آن بھ و نگفت

  

  .نگیرد را ھایش دست و نرود خطا دستی تا میشود کنده جانی چھ سکوتش، از ثانیھ ھر با نفھمید و نگفت

  

  .شد سپرده یتابد بھ مھتابی، شب آن در کھ ھایی دلخوشی از پوشید چشم و نگفت

  

  .داد خداحافظی اجازه و کند دل او از سختی بھ حامی

 حتی و رفت خواب بھ ھا لباس ھمان با و کرد پرت تخت روی را خودش و رفت باال میان در یکی را ھا پلھ زود خیلی آیسان
  .کرده دم زبان گاو گل برایش پرستش نفھمید

  .رفت بود شده پیامک برایش کھ آدرسی سمت ھب و فشرد گاز روی را پایش درب، شدن بستھ با حامی



  . رسید کرد، می فکر آنچھ از زودتر خیلی و نبود ترافیک

 برای و بار یھ ھم قبال و باشد قیمت گران تواند می اندازه چھ تا بود مشخص مدرنش، و سفید دیوارھای از کھ بزرگی نسبتا خانھ
  .بود گذاشتھ پا آن در ای شبانھ پارتی

  .بود شناختھ را صدا آن صاحب حاال

  . داد می دیگران کثیف و نابجا ھای خواستھ بھ تن راحتی بھ و داشت فاصلھ آیسان از ھا فرسنگ شخصیتش کھ دختری

 بھ بارھا داشت، خبر ھیراد با اش رابطھ از چون و بود گرفتھ فاصلھ او از ھربار ناخداگاه کھ بود زننده و جلف حرکاتش انقدر
  .بگیرد فاصلھ او از کھ بود داده تذکر ھیراد

  .بود شده زده شگفت دید می آنچھ از حاال و بگیرد پایان نافرجامش و سروتھ بی ھای رابطھ این کرد می فکر آیسان، وجود با

  . فشرد را زنگ و گرفت دست در را کادو و کیک و کرد پارک درب مقابل پل روی را ماشین

  .شد باز درب کھ نکشید ثانیھ بھ

 بسیار ھای گلدان طرفش دو در کھ ھایی پلھ و گذشت بود، اندازه ھم و دست یک ھای ریزه سنگ از پر کھ بزرگی انسبت حیاط از
  .گشود را باز نیمھ درب و گذاشت سر پشت را بودند گذاشتھ قشنگی و شیک

 با ھماھنگ سالن، سطو در کھ کمی نسبتا جمعیت اول، نگاه در و بود کرده پر را خانھ تاریک نسبتا فضای شادی، آھنگ صدای
 می پیشی آھنگ، صدای از شان خنده صدای گاھی و کردند می نزدیک بھم را شان نوشیدنی ھای جام و رقصیدند می آھنگ،
  آمد می چشم بھ گرفت،

  .رسید می نتیجھ بھ کمتر گشت، می ھرچھ اما گشت می ھیراد از نشانی دنبال نگاھش، با

 ای زننده حرکت ھر از قبل اما کرد؛ سالم رویی خوش با و آمد سمتش بھ بود، دیده شبانھ ھای  مھمانی در را او بارھا کھ دختری
  :پرسید را سوالش قاطعی و جدی لحن با و آمد حرف بھ جانبش، از

  

  » کجاس؟ ھیراد «

 کرد می نشینی عقب کھ ھمانطور و چرخید پا پاشنھ روی. شد پشیمان بود، سرش در کھ فکری از و رفت درھم دختر، ھای اخم
  :گفت

  

  » باال رفتن ھلن با دیدمش کھ باری آخرین«

  . بود ناراحت اش پسرخالھ باری بندو بی ھمھ این از. شد منقبض فکش و رفت درھم حامی ھای اخم

 ھیراد کھ را راھی ھیچوقت و بود کرده رعایت را مرزش و حد اما داشت، حضور ھا مھمانی از خیلی در ھم خودش اینکھ با
  .کند اش تجربھ ای ثانیھ برای حتی خواست نمی ھم دلش و بود نکرده امتحان برد، می لذت آن از و بود دهکر انتخاب

  

 درست کھ اتاقی در آن، متعاقب و رسید گوشش بھ ھایی خنده صدای. رفت باال دودلی و شک با و رفت ھا پلھ سمت بھ
 حامی با نگاھش خروجش محض بھ و شد خارج اتاق از اسبی،نامن ظاھر با ھلن و شد باز شدت بھ بود، ھا پلھ باالی روبرویش

  :آمد پایین را ھا پلھ مشتاقانھ و رفت باال ابروھایش و کرد تالقی

  

  !بھ بھ«

  ! »اینجاس کی ببین

  

  :نشاند صورتش روی غلیظی اخم و زد پس را دستش فورا حامی کھ بیندازد، حامی گردن دور را دستش خواست



  »دارم کار ھیراد با اونور گمشو برو. نزن من بھ و کثیفت دست«

  :کرد ای مستانھ خنده ھلن

  

  » پره توپشم چھ «

 کھ ھلن، ی پرخنده و آرام صدای کھ برود اتاق سمت بھ خواست و کرد زیادتر را حامی نفرت حس صدایش، بھ آمیختھ عشوه
  :خورد زنگ گوشش در دیگر بار رسید، می نظر بھ مرموز زیادی

  » عشقم نذار سرش سربھ زیاد. خوابھ می داره و شده خستھ زیادی باشھ حواست فقط «

  

 و اراده بی ھای خنده با ھلن کھ بگیرد نشانھ را قلبش نیشداری حرف با خواست و شد گرد وقاحت، ھمھ آن از حامی ھای چشم
  . کشید ھا پلھ پایین را خودش سختی بھ و داد تکان ھوا در دستی ای مستانھ

  

  .ندارد ھم رفتنش راه برای کافی تعادل حتی کھ است تمس آنقدر بود مشخص

  

  .رفت اتاق سمت بھ و داد تکان تاسف روی از سری حامی،

  

 آن در ھیراد دیدن با و رفت نفره دو تخت سمت بھ و گذاشت بود، ریختھ بھم وسایلش تمام کھ آرایشی میز روی را کادو و کیک
 و برداشت دھانش از را لبش گوشھ سیگار و کشید تنش روی کشید، می لھشع درونش از کھ حرصی با را پتو اسفناک، وضعیت

  :کشید خودش دنبال بھ را ھیراد غضبناک نگاه و کرد خاموش کنارش زیرسیگاری در

  

  »کنی؟ می غلطی چھ «

  

  :کشید فریاد بود، گرفتن آتش برای ای جرقھ منتظر انگار کھ حامی

  

 وجدان با انقدر و کنی خیانت عاشقتھ واقعا کھ معصومی دختر بھ کھ شدی کثافت درانق ِکی دقیقا؟ کنی می غلطی چھ داری تو «
  » بشی؟ شرف بی انقدر شده باعث چی بچرخی؟ خودت برای راحت

  

 در را اش چانھ حامی، روی در رو و برخاست جا از و پوشید را تخت کنار ورزشی شلوارک و شد خیز نیم تخت روی ھیراد
  :غرید اش شده کلید ھای دندان میان از بود، افتاده جانش بھ اش، گزنده ھای حرف از کھ حرصی با و گرفت دست

  

  » اصن؟ خوشھ حالت دختر؟ کدوم تو؟ میزنی زر چی«

 روی را دستش زد می خیمھ تنش روی کھ ھمانطور و انداخت تخت روی را او و کوبید اش سینھ تخت محکمی نسبتا مشت حامی
  :داشت نگھ اش سینھ قفسھ

  

 می. کنھ سورپرایزت خواست می. بود گرفتھ تولد احمق توی واسھ داشت کھ ذوقی ھمھ اون با دختر؟ کدوم گی می ازهت «
  .»کنھ خوشحال و خائن بدبختِ  توی خواست



  : فشرد حامی گلوی روی را دستش و کرد عوض را جایشان حرکت یک با ھیراد

  

 اومده کھ اون کنم؟ می غلطی چھ من کھ  چھ تو بھ شدی؟ مادر از تر مھربان دایھ من واسھ کھ چیھ تو بھ ربطش اونوقت «
 دست اومده باشھ؟ بینمون نیست قرار احساسی ھیچ بودم گفتھ بھش اول از من کھ نگفتھ کرده دل درد و کرده زاری گریھ واست

  » عزت؟ بی و بدبخت ی دختره شده تو دامن بھ

 توان تمام با. کرد فراموش بود، گرفتھ را نفسش راه کھ دردی و شد خسر عصبانیت از صورتش و گرفت گر حامی حرف، این با
  :کرد اش چانھ حوالی مشتی و زد پس را ھیراد

  

 وقتی فقط. نگفت من بھ ھیچی. چشماشھ توی معصومیتش و پاکی دختر، اون ھیراد؟ میزنی حرف عزتی بی و بدبختی کدوم از «
  !کرد غش داشتنت دوست شدت از میفھمی؟. کرد غش کھ شد شوکھ انقدر اونم و داد جواب عوضی ھلن زد، زنگ بھت

. فھمتت نمی اصن نیاد؟ پیش ای عالقھ گذاشتی قرار باھاش اینکھ میزنی؟ چی از حرف من جلوی وایسادی بیشعور توی اونوقت
 ھیچ تو، اسم ذھنش تو کنم می کاری کھ میخوامش انقدر. وایسادم پاش مردونھ مردو خودم من نداره، ارزشی برات واقعا اگھ

  . »باشھ نداشتھ جایی

  

  :رفت درھم ھایش اخم ھا حرف این شنیدن با ھیراد

  

  » شدی؟ چاکش سینھ عاشق حاال کھ بینیش می تو مگھ چی؟ ینی «

  

  :زد پوزخند حامی

  

  » امشب اونم دیدمش بار یھ «

  

  :کرد می تنگ را نفسش راه و اختاند می چنگ را قلبش کھ بود حسی چھ نمیفھمید. شد می جلب توجھش کم کم ھیراد

  

  » کرد؟ غش فھمیدی کجا از تو اصن دیدیش؟ چی واسھ «

  

  :زد قھقھھ حامی

  

  » ندارم باورت واقعا؟ مھمھ برات«

  

  :میشد تر سرخ ھایش چشم لحظھ ھر و کشید می خط ھیراد اعصاب روی ھایش حرف و ھا خنده

  

  » باشی؟ حقوقش مدافع نیومدی مگھ. دیگھ بنال دِ  «

  :نشست تخت روی امیح



 من کنار، بکش. نشده دیر ھم حاال. میاوردم بدستش بگم، بھت اینکھ بدون وگرنھ نیست مھم برات دونستم نمی. شدم پشیمون «
  » جون پای تا ھستم؛

  

 عصبانیت لبش، گوشھ پارگی و کاشت صورتش روی محکمی مشت و برد ھجوم سمتش بھ نفھمید؛ را خودش حال دیگر ھیراد
  .کرد کمتر را درونش

  

  :گذاشت حامی گلوی طرف دو را دستش

  

  »ذارم نمی زنده آیسانو ھم میکشم رو تو ھم وگرنھ بگو بھم چیو ھمھ االن ھمین گفتم. بزن زرو این دیگھ بار یھ داری جرات«

  

  .بود خبر بی آن از ھم آیسان کھ اولش دیدار از حتی گفت را چیز ھمھ. زد پوزخند و زد پس را دستش حامی،

  

  .رفت فرو فکر بھ و پوشاند ھایش دست با را صورتش و نشست تخت روی ھیراد نھایت، در

  

  .بود زده چنگ اش سینھ بھ حسادت و بود داده قلقلک را دلش تھ حسی،

  

 دلش قلبش تھ انگار و بود افتاده دلش بھ آتش حامی، ھای حرف با اما. ھست ھمیشھ و است عاشق آیسان کھ بود راحت خیالش
  .باشد داشتھ را آیسان واستخ می

  :کرد اشاره کیک بھ حامی

  

  » ھستم نباشی، کھ باشھ یادت اینو ولی میرم من. کادوشھ اونم کرده؛ درست برات دخترخالش اینو«

  

  .رفت بیرون اتاق از و شد کشیده ھمراھش ھیراد عصبی و کالفھ نگاه

  

  . بود انداختھ چنگ حامی گلوی بھ بغض

  

 بود،  انداختھ آتش جانش بھ شبھ یک کھ حسی با کرد سعی و داد دست از آیسان آوردن بدست برای ھم را امیدش مانده تھ ھمان
  میشد؟ مگر اما. ببرد یاد از را کننده مست و معصوم ھای چشم آن و کند مبارزه

 را بود افتاده دلش نِ جا بھ حامی، ھای حرف شنیدن از بعد کھ حسی و بود عالقھ از  ردی دنبال ذھنش مبھم ھای تاریکی میان
 را آیسان درون، از حسی کرد، می گمان آن، شدنِ  عیان با حاال و کرده تسخیر را جانش و روح کھ بود کرده تصور عشقی ھمان

  .طلبد می

  

 او از سال یک حامی، چون و بود کرده رقابت او با کودکی، دوران ابتدای ھمان از داشت، حامی بھ کھ شدید ی عالقھ وجود با
 ذھن در را دنیا احساسات بدترین ھمین، و بود کرده مقایسھ حامی با را او تنبیھش یا و تشویق برای ناخداگاه مادرش بود، رگتربز

  .کرد می تداعی اش پرمشغلھ



 بھ وادار را او و گرفت می بازی بھ را وجودش تمام حامی، از بودن برتر و رقابت حس آن ھم باز ھا، سال گذشت جودو با
  . کرد یم رقابت

 باز را احساساتش یخ ھایش، خودگذشتگی از و بود آورده ایمان عشقش بھ کھ کسی خواست نمی دلش ھایش، حرف شنیدن با حاال
 درازش سالیان این رقیب تقدیم دستی دو را او درواقع و بدھد دست از را کرد می پیدا او بھ نسبت احساساتی کم کم و بود کرده
  .کند

 کوچکی، ھای چراغ پایھ با کھ رویش پیش منظره بھ و رفت تخت روبروی قدِ  تمام ی پنجره سمت بھ و برخاست تخت روی از
  .ماند خیره بودند، بخشیده شب تاریکی بھ دلپذیر و خاص نمایی

  

  .بود پابرجا بود، دوانده پوستش زیر مشروب، نوشیدن کھ بخشی لذت گرمای ھم ھنوز و بود گرفتھ درد شدت بھ سرش

  

  .بود شده برگزار او مناسبت بھ فقط کھ میشد امشب مھمانی یادآور و زد می زنگ سرش در ھم ھنوز کموزی صدای

  

 ھلن، از نظارتی، ھیچ بدون پدرش، مالی ھای حمایت و مادرش و پدر زودھنگام طالق و بود شرکایش از یکی خواھر ھلن،
 بی ھای رابطھ و گذرانی خوش فکر بھ مدام و نباشد زچی ھیچ بند و قید در کھ بود شده آن موجب و بود ساختھ آزادی دختر

  .باشد سرانجام

  

  .شد اتاق وارد مستانھ، و سرخوش ھلن، و شد باز شدت بھ درب حرکتی، ھر از قبل اما رفت اتاق درب سمت بھ

  

  :زد پس را او ھیراد کھ بیاویزد گردنش از خواست و گرفت  آغوش در را ھیراد

  

  » ندارم حوصلھ نکن«

  

  :ندیدخ ھلن

  

  » داریدا عالقھ پاچھ بھ خانوادگی«

  :شد مانع ھلن، متعجب صدای کھ شود خارج خواست و گذشت کنارش از و رفت وحشتناکی غره چشم ھیراد

  

  » چیھ؟ اینا «

  

 و کند امتحان زد، می چشمک کھ ای شکالتی کیک از بود کرده فراموش کل بھ. کرد دنبال را ھلن نگاه رد و برگشت ھیراد
  .کند باز را آیسان کادوی

  

  :برداشت ھلن سمت بھ قدمی

  

  » حامی؟ دست ندیدیشون مگھ «



 بھ بود، سوال کدام جواب دنبال بیاید یادش آنکھ بدون و کرد خندیدن بھ شروع ناگھان کھ بود مست آنقدر اما کرد فکر کمی ھلن
  .گذاشت دھانش در را آن از کمی مقدار و رفت کیک سمت

  

  :زد جیغ بلندی تقریبا صدای با و شد گرد ھایش چشم کھ داشت دوست آنقدر را ھایش دندان زیر کیک، نظیر بی ی مزه

  

  » خریده؟ کجا از س خوشمزه چقدر«

  

 بخواھد، آنکھ بدون و شد ھلن دست اسیر دستش کھ شود خارج اتاق از خواست و شد  درھم ھایش اخم پرستش یادآوری با ھیراد
  .شد شکالتی خامھ از پر اش گونھ روی و لب دور تمام و گذاشت دھانش لداخ را کیک از زیادی مقدار ھلن

  

 دست و آمد خود بھ ھلن خنده شلیک صدای با کھ کرد تجزیھ ذھنش در را بود افتاده کھ اتفاقی و ماند حرکت بی ثانیھ چند برای
  .داد تکیھ سرش پشت دیوار بھ و فشرد او گلوی روی را ھایش

  .خندید می بلند صدای با ھم باز اما بود ترسیده ھلن

  

  :کرد زمزمھ گوشش زیر ھیراد

  

  » بودم؟ نگفتھ نمیاد؛ خوشم بازیا لوس این از من«

  

  .میشد مانع حدش، از بیش ارادگی بی اما بدھد قورت را اش خنده کرد سعی و داد تکان ”بودی گفتھ“ معنی بھ را سرش ھلن

  

  :غرید اش شده کلید ھای دندان میان از ھیراد،

  

  »کن تمیزش«

  :کرد زمزمھ پرحرصی و خشداری صدای با و کشید عقب ھیراد حرکتی، ھر از قبل اما آورد، بیرون را زبونش ھلن

  

  ! »چندش اه«

  

 کھ کند، تمیز را صورتش خواست ھلن کن خورد اعصاب ھای خنده بھ توجھ بی و برداشت تخت کنار عسلی روی از دستمالی
  .پرید باال ابرویش تای یک و شد متوقف ھوا روی دستش ای لحظھ برای و کرد احساس زبونش زیر را کیک دلپذیر شیرینی

  

  .میشد مانع غرورش اما کند امتحان را خاص طعم آن خواست می دلش ھم باز

  . رفت میز سمت بھ و انداخت بیرون اتاق از را او غریبش عجیب حرکات و غرولندھا بھ توجھ بی و گرفت را ھلن دست

 خواھد می دلش و کرده مسخش کیک، نظیر بی طعم کھ کند اعتراف کشید می خجالت و داشت رودروایستی ھم دشخو با انگار
  .بخورد جا یک را آن تمام



  .گذاشت دھانش داخل را کیک از اندکی و بست کمی را ھایش چشم

  .دبگیر نادیده ھم خودش خلوت در را لعنتی غرور آن نبود حاضر اما کند امتحان خواست ھم باز

  

  .انداخت بیرون اتاق، پنجره از و برداشت را کیک حرکت، یک با و چرخید سرش در بود آورده زبان بر پرستش کھ ھایی تھمت

. بود معمولی خیلی“  کرد زمزمھ لب زیر و بست را پنجره سرعت بھ اما بود اش شکالتی خاِص  طعم دنبال ھم ھنوز چشمش
  !” ریختھ توش چی نیست معلوم. خورم نمی نم باشھ دھاتی دختر این دست از ھرچی اصال

  

  .ماند آن بھ خیره لحظاتی و رفت آیسان کادوی سمت بھ و کرد آرام را خودش کمی ھا حرف این گفتن با

  

  .رفت  درھم ھایش اخم و گشت می حامی ھای حرف حول ذھنش

  

 نیشخندی بود، رویش پیش کھ زیبایی طالیی مشکی ساعت دیدن با و گشود بود، شده پیچیده خاصی سلیقھ با کھ را کادویی کاغذ
  .زد پوزخند حامی بھ افکارش در و نشست لبش روی

  

  .باشد امیدوار و شود گرم دلش آیسان تا میکرد کاری باید. شود نزدیک آیسان بھ حامی داد، می اجازه نباید

  

  .گرفت را آیسان هشمار و برداشت عسلی روی از را ھمراھش تلفن بود گرفتھ شکل ذھنش در کھ فکری از

  

  .زد می ورق را ھایش کتاب ھدف، بی و بود نشستھ آشپزخانھ، کمِ  نورِ  زیر و بود شده پرستش ھای چشم مھمان خوابی، بی

  

  .بود دانستھ آیسان بدِ  حالِ  لحظھ، بھ لحظھ مقصر را ھیراد ھربار و بود کرده مرور ذھنش در بار ھزاران را، شب آن تمامِ 

  

 را حالش و رفت می فرو قلبش در کھ بود نیشتری شب، آن ی خاطره و بود دشوار برایش وضعیت آن رد آیسان دیدن تحمل
  . کرد می دگرگون

  

  . پیچید می خودش دور را پتو و میخورد تکان کالفھ، تخت، روی و بود شده بیدار. چرخید آیسان روی نگاھش

  

 جا از را او ھمراھش تلفن زنگ لحظھ، چند از بعد و بود شکستھ ھم در را خانھ سکوت اش، کشیده و بلند ھای نفس صدای
  .پراند

  :رفت سمتش بھ و شد بلند ناخداگاه پرستش

  

  » ؟ کیھ«

  

  :زد لب و ماند ثابت پرستش ھای چشم روی آیسان، پربغض نگاه



  

  ! »ھیراد«

  :انداخت انآیس نحیف تنِ  بھ لرزه حرصش، از پر لحن و کرد رخنھ پرستش وجود در عصبانیت کھ نکشید طولی

  

  » کھ؟ بدی جوابشو خوای نمی «

 امروز ھای اتفاق ھضم طرفی از و بشنود را صدایش خواست می دلش انتظار، ھفتھ یک از بعد طرفی از. بود مردد آیسان
 در را بود وجودش در کھ نابی عشقِ  حسِ  آن و شود تمام بود گذشتھ بینشان ھرچھ خواست می دلش کھ بود سخت آنقدر برایش

  .بکشد دل

  :برد باال را قلبش تپش ھیراد، صدای. داد جواب و لرزید نمایش صفحھ روی ھایش دست

  

  !عجب چھ «

  . »میشدم ناامید داشتم دیگھ

  .بود مانده محروم آن از تمام، ھفتھ یک کھ صدایی بھ سپردن جان گوش برای بود شده گوش تنش، تمام و بود کرده سکوت آیسان

  زنی؟ نمی حرف چرا: ھیراد

  

  :زد لب سختی بھ آیسان

  

  » بگم؟ چی«

  

  :آمد حرف بھ لحظھ چند از بعد و کرد سکوت ھیراد،

  

  ! »فردا. ببینمت خوام می«

  

  :زد پوزخند بار اولین برای آیسان،

  

  ...!اِ «

  » ھست؟ منم برای جایی مھمت، کارای ھمھ این بین

  

  .بود نشانده ھایش لب روی دلنشینی لبخند و بود آمده شیرین پرستش، جانِ  بھ عجیب تلخی، این و بود شده تلخ

  

 آن از نشان زد، زنگ آیسان گوش در کھ پرصدایی پوزخندِ  و کرد سکوت لحظھ چند برای نداشت، حرفی چنین انتظار کھ ھیراد
  :ست عصبانی مغرور، خودخواهِ  مردِ  این کھ داشت

 فردا. برسیم توافق بھ باھم تونیم می کنی گوش رفمح بھ اما. بره پیش خوب چی ھمھ نمیدم قول بھت کنی زبونی بلبل زیاد«
  »دنبالت میام شدی تعطیل



  .شد قطع ارتباط، و پیچید گوشش در متوالی بوق چند کھ بود نبستھ نقش آیسان، ذھن در کامال اش جملھ معنی ھنوز

  

  :رسید گوشش بھ وار زمزمھ آیسان، صدای و کرد می نگاھش کالفھ پرستش،

  

  » دنبالم میاد گفت«

  

  :انداخت باال ای شانھ رسید، می بنظر عجیب واقعا ھیراد حرف این دانست می خوب کھ پرستش

  

  !روانیھ«

 خدا بھ. کنی فراموشش بتونی تا کنم می کمکت کمال و تمام من. کنم تمومش خواھشا ایسان. چنده چند خودش با نیست معلوم
  . »کنم می برات بخوای یھرکار شھ؛ تموم کھ بخواه تو. ببینمت وضعیت این تو سختمھ

  

 رخ بھ را نزارش حال و ریختند می اش گونھ روی وقفھ بی کھ شدند ھایی اشک بھ تبدیل آیسان، گلوی در کرده رسوب بغض
  .کشیدند می پرستش

  

  .دارد تردید بود معلوم و بارید می رویش سرو از کالفگی

  

 خفیف و خوار دیگران چشم پیش و شکست می لحظھ ھر کھ بود نآیسا و نداشت سرانجامی ھیچ کھ ای، رابطھ ادامھ برای تردید
  .بود شده تمام گران برایش زیادی غریب، و عجیب خواستنِ  این و بود خواستھ خودش چون نمیزد؛ دم اما میشد

  

  .کند تمام را چیز ھمھ فردا گرفت، تصمیم و شد آرام پرستش، آغوش در کمی نھایت، در

  

  . بود ھیراد آمدن منتظر و بود کرده تمام آژانس، در را کارھایش کھ میشد ساعتی نیم

  

  .بود ریختھ بھم را معادالتش تمام ای، ھفتھ یک دوری این و بود معشوقش دیدن تابِ  بی اما میزد شور دلش

  

  .کند فکر جدایی بھ و بگذارد اش افتاده قلیان بھ احساساتِ  روی سرپوشی کرد سعی داشت، کھ تصمیمی یادآوری با اما

  

 را کار ھمین، و بود کرده اش تجربھ روز، آن بھ تا کھ حسی ترین دردناک نشدن؛ خواستھ اما خواستن. بود دنیا کار ترین سخت
  .بود کرده سخت برایش

 نمی را تصمیم این بود، کرده احساس ھیراد در ای عالقھ و توجھ کوچکترین آمد، می کوتاه خیلی بنظرش کھ مدتی این در اگر
  .کشت نمی خودش ھای دست با را خودش و گرفت

  

  . شد نخواھد گذشتھ آیسانِ  ھیچوقت دیگر او از بعد کھ دانست می خوب او و بود خودکشی ھیراد، از شدن جدا نظرش از



  .شد نمی خفیف و خوار دیگران، پیش الاقل و گرفت می پس را اش رفتھ دست از غرور باید اما

  

  .دیدنشان دوباره از کشید می خجالت چقدر و دھد توضیح ھایشان دوست برای را شب آن آبروریزی دلیل بود نتوانستھ ھم ھنوز

  

  . شد متوقف پایش جلوی درست ھیراد، ماشین و رسید پایان بھ انتظارش باالخره،

  

  شد؟ می مگر اما باشد تفاوت بی کرد سعی

  

 از را سیگارش دود و کرد سالم میشگی،ھ خاص ژستِ  ھمان با ھم ھیراد. کرد سالم و دوخت ھایش چشم بھ را دلخورش نگاه
  .فشرد گاز پدال روی را پایش و فرستاد بیرون شیشھ،

  

  .بودند غرق ھایشان تصمیم در و بودند کرده سکوت دو ھر

  

  .شدند پیاده ھردو و شد متوقف ماشین ترددی، کم و شیک رستوران حوالی

  .نشستند بود شده رزرو قبل از کھ ھایی صندلی روی

  

  . کرد می مرور ذھنش در بود، گرفتھ کھ را تصمیمی و بود گردش در آیسان زیبای ھای چشم روی د،ھیرا نگاه

  

 آیسان وجود در آرامشی حس شد، می پخش آن کوچک فضای در کھ مالیمی موزیک با رستوران زیبای و آرام نسبتا فضای
  . زدن جدایی از حرف و شدن قدم پیش برای بود مردد و کرد می تزریق

  

  .شد می کم فکر، این با ھایش نفس ھوای و بود شده وجودش تمام کھ عشقی بھ بخشیدن پایان بود سخت یشبرا

  

  :شد قدم پیش ھیراد اما بزند حرفی خواست

  

  » دارم احتیاج ھم تو کمک بھ اما گرفتم تصمیمایی یھ من ببین«

  

  .شد متوقف زمان لحظھ، چند برای و خورد گره نگاھش در آیسان ناباور و متعجب نگاه

  

  :شکست را آمده پیش سکوت ھم باز کھ بود ھیراد

  

  !خودمھ بخاطر نیست؛ دیگھ چیزای و مالی مسائل بخاطر و واقعیھ تو عشق کھ شدم متوجھ مدت این تو من «



 من تا بود خوبی فرصت بنظرم ولی شدی اذیت دونم می. بکنی دل و شی پشیمون خودت کھ کردم اذیتت خیلی مدت این تو
  . »واقعیھ عشقت کھ کرد ثابت بھم گذشتگیات، خود از تمام و کردنت صبوری. اسمتبشن

  

  .نشاند جانش در دلپذیری گرمای و گرفت دست در را ایسان ھای دست

  

  .کرد می تر مصمم تصمیمش در را او و خورد می چرخ ذھنش در حامی ھای حرف

  

 قلب و بود گرفتھ را تفاوتی بی جای کھ بود عشق ھم باز. ببیند آیسان ھای چشم در را ھایش حرف تاثیر تا کرد سکوت اندکی
  .بود شده پیدا ھایش چشم در دخترک،

  

  :زد لب آرام و شمرده و آمد حرف بھ ھم باز ھیراد

  

  »بیام کنار خودم با بتونم من تا کنی تحمل یکم خوام می اما نیستم، و نبودم متعھدی آدم من «

  

 زد نمی ھم پلک حتی کھ بود عجیب برایش ھیراد زدنِ  حرف لحن این آنقدر. بود شده سخت آیسان برای ھایش حرف معنی درک
  .بگیرد ھوا در را ھیراد ھای حرف تا بود شده گوش و چشم تماما و

  

  :گذاشت آیسان جلوی را آن و آورد بیرون سامسونتش کیف از کوچکی جعبھ ھیراد،

  

  . »کنم پیدا زدواجا آمادگی من کھ وقتی تا باشھ پیشت این میخوام «

  

  .کرد می نگاه فقط و بود شده سلب او از حرکتی ھر قدرت اما ماند خیره داشت کھ زیبایی بندی بستھ با کوچک جعبھ بھ آیسان

  

  !ترسید می

  

 ھم از رویاھایش تمام و شود بیدار بود، برده خلسھ بھ را او کھ شیرینی خواب از جعبھ، کردن باز با و کند دراز دست اینکھ از
  .بپاشد

  

  بود؟ دیده رویاھایش آل ایده مرد ھمان را ھیراد بار چند مدت، این در مگر

  

  .داشت وحشت باشد خواب لحظات، این تمام اینکھ از و نداشت باور را اندازه از بیش ھای مھربانی این

  

 وجودش در را ھیراد نھایتِ  بی عشق آتش و کند تمام را چیز ھمھ باید کھ بیاید کنار خودش با ھم باز و شود بیدار نداشت دوست
  .کند خاموش



  :دوخت چشم رویش پیش منظره بھ لذت با و نماند پنھان ھیراد دید از ظریفش ھای دست لرزش

  

  » کنم عوضش شدم مجبور و نیاد خوشت شاید کنی؟ بازش خوای نمی «

  

 باھام؟ بودی مھربون انقدر ھمیشھ شد می چی"  کرد فکر خودش با و خورد گره ، ھیراد خیره نگاه در آیسان، حسرت از پر نگاه
"  

  و نشست کمرش ی تیغھ روی سردی عرق

  .گرفت دست در خاصی وسواس و احتیاط با را جعبھ

  

 و شد متوقف برایش زمان کرد، می خودنمایی زیادی آن روی نگین تک کھ قیمتی گران جواھرِ  ی حلقھ دیدن با و کرد باز را آن
  .ستب حلقھ ھایش چشم در اشک

  

  !ھیراد: زد لب ناباوری با

  

  :زد لب و شود زایل روبرویش عاشقِ  دختر خوشی نخواست بود، شده اخالق خوش زیادی کھ ھیراد

  

  » جانم؟ «

  

  :بود ھماھنگ روزش و حال با عجیب خواننده صدای و بود کرده تپیدن تند بھ وادار را آیسان قلب خوشی، ھمھ آن حجم

  

  ترسھ می ھست ماتچش تو کھ خوبی حال از دلم«

  

  ترسھ می س خیره بھم کھ نگاھی این از چشام

  

  برگرده دیوونھ این بھ بستن دل احساس نذار

  

  کرده طاقتم کم چقدر چشمات آرامش ببین

  

  باشم غم سرگرم بذار من از نکش بیرون منو

  

  باشم خودم حال توی دنیا ھمھ از دور میخوام

  

  یستن راضی عشق بھ دلم من روز و حال از بفھم



  

  »نیست بازی عشق من واسھ اما خوای می بازی عشق تو

  

  :کرد زمزمھ لب زیر و شد سرازیر ھایش چشم از اشکی قطره آھنگ، شدن تمام با ناخداگاه و

  

  برگرده دیوونھ این بھ بستن دل احساس نذار «

  » کرده طاقتم کم چقدر چشمات ارامش ببین

  

  . بود آورده درد بھ را قلبش عجیب بود، کرده زمزمھ کھ آھنگی و بود مانده خیره ھایش اشک بھ ناباور ھیراد

  

  . داد می عذابش این، از بیشتر نباید باشد اش زندگی شریک و ھمسر آیسان، میخواست و بود گرفتھ را تصمیمش کھ حاال

  

  .نکند خون را جگرش توجھی، بی با و باشد داشتھ بھتری رفتار توانست می حداقل

  

  . کرد نوازش را آیسان ھای اشک و آمد باال دستش

  

 خم اش شانھ سمت بھ را سرش کمی ناخداگاه. کرد گرم را دلش و لرزاند را آیسان وجود کھ بود ای صاعقھ ھایش، دست لمس
  .ماند ثابت اش، شانھ و صورت بین ھیراد دست و کرد

  

 و آمد سمتشان بھ گارسون سرش، ی اشاره با و شد کشیده عقب ھیراد دست و داد رضایت باالخره آیسان لحظھ، چند از بعد
  . داد سفارش را غذاھا ترین گران و بھترین

  

  . برد می لذت مغرورش مردِ  مھربانی ھمھ این از و بود کرده سکوت آیسان،

  

  .شود پشیمان ھیراد و بزند حرفی ترسید می

  .نبودند آن ستنشک بھ قادر ھیچکدام کھ داشتند فاصلھ ھم از آنقدر و بود آمده کش بینشان سکوت

  

 باالخره لحظاتی از بعد. بود ممکن کار دشوارترین برایش رویش پیش جدید ھیرادِ  با زدن حرف انگار اما بود شده معذب آیسان
  :آمد حرف بھ

  

  » گرفتی؟ تصمیمو این شد چی «

  

  :ماند خیره بود، مشخص رستوران، ھای شیشھ از کھ خیابانی دستِ  دور بھ و نشاند لب رو خاصی لبخند ھیراد



 و واقعیھ عشقت چون تویی گزینھ بھترین دیدم منم. زندگیش برای بگیره جدی تصمیمای باید آدم کھ رسھ می جایی یھ باالخره «
  » ھست و بود خاص من برای کردنت صبوری این اما. بود شده تموم پیش وقت خیلی چی ھمھ بود، اگھ کھ نیست؛ تظاھر

  

 کھ رقیبی از. نگفت بود، سوزانده لحظاتی برای را عزیزش جان و بود شده آتش کھ سادتیح از نگفت؛ ھایش حرف و حامی از
 تواند می اندازه چھ تا رفیعی ی عزیزکرده این کھ نفھمید آیسان و نگفت بود، ساختھ برایش مادرش کودکی، ابتدای ھمان از

  .کند تغییر دیرینھ رقابت ھمان بخاطر

  

  .برساند را او کھ خواست ھیراد و شد صرف بود، شیرین حد از شبی آیسان، برای کھ سکوتی در شام

  

  .بودند نشستھ ماشین در آیسان، خانھ از باالتر خیابان یک درست

  

  . بکند دل بود، شکستھ ھم در را باورھایش و بود کرده رو و زیر را دنیایش شبھ یک کھ آرامشی ھمھ آن از خواست نمی آیسان،

  

 از سادگی بھ را او خیال و شود حک دختر ذھن در خاص، اندازه، ھمان بھ شب، آن خواست می و بود شده آرام عجیب ھیراد،
  . نکند بیرون سرش

  

 را اش چھره و بود نشانده ھایش لب گوشھ پررنگی لبخند ھمین، و شده موفق کامال کھ بود فھمیده آیسان، ھای چشم برق از
  .بود کرده ھمیشھ از تر خاص

  

  :زد لب و دوخت چشم رویش پیش انتھای بی و اریکت خیابان بھ آیسان،

  

 دارم داره، دوباره زندگی حکم برام کھ ای حلقھ این با حاال و کنم تموم چیو ھمھ کھ بودم اومده امروز من. ھیراد نمیشھ باورم «
  » شده برابر چند دلم توی تو عشق و خونھ گردم برمی

  

 ھای نفس ھرم و شد خم کمی آیسان سمت بھ و باشد زده را خالص تیر ھآنک برای و کرد منقلب را ھیراد جدایی، از حرف
  .داد قلقلک را دلش و کرد نوازش را آیسان پوست گرمش

  

 سر از را تپیدن تند قلبش و سوزاند را لبش گوشھ ھیراد، سریع و آرام بوسھ کھ بود اندازه از بیش نزدیکی آن بھت در ھنوز
  .شد کشدار ھایش نفس و گرفت

  

  .کرد می نگاھش خاص لبخند ھمان با کھ دوخت چشم ھیراد بھ ر،ناباو

  

  . برگرداند خودش سمت بھ را سرش و فشرد را اش چانھ ھیراد، دست

 و عقل تمام و نشاند ھایش لب روی تر طوالنی ای بوسھ بار این و شود ابدی شیدا، و ساده دختر آن ذھن و قلب در خواست می
  .انداخت رکا از لحظاتی برای را دختر ھوش



 آن چنگ از را خودش و برود تا زد می نھیب عقلش. بود شده رمق بی و سست تنش تمام و بود ھایش لب کشف از شوکھ آیسان،
  .برھاند کرد، می طلب را شدن تکرار بیشتر، و بیشتر لحظھ ھر کھ ماورایی، حس

  

  . شد بستھ گرما، حجم آن از ھایش چشم و ماند ثابت دستش ھیراد، گرم آغوش حس با کھ رفت ماشین دستگیره روی دستش

  

  :کرد زمزمھ دار، تب و آرام و برد پایین گوشش، نزدیک جایی را سرش ھیراد

  

  . »کنم می تالش خواستنم این برای و خوامت می من نباشھ؛ جدایی از حرف دیگھ«

  

  . گنجید نمی آیسان باور در شگفتی، این و بود عجیب

  

  :کرد زمزمھ و چسباند آیسان انیپیش بھ را اش پیشانی ھیراد،

  

  » بده قول«

  

 اجازه ھیراد، گرم ھای نفس ھرم. بدھد قول باید چھ برای دانست نمی. نداشت را نزدیکی ھمھ آن تحمل و بود شده گیج آیسان،
  .بود شده شبش آن کارھای و ھا حرف تاثیر متوجھ خوبی بھ ھیراد، و بود گرفتھ او از را کردن فکر ھرگونھ

  

 قدرش حریف برای را میدان تا کند کاری توانست می باید اما رسد می نظر بھ عجیب زیادی کارھا آن دانست می ھم خودش
  نکند خالی

  

  :کرد زمزمھ کاشت، اش پیشانی روی کھ ای بوسھ با و شکست را سکوت دیگر بار

  

  »زنی نمی جدایی از حرف کھ بده قول «

  

  :زد لب و گرفت یباز بھ را آیسان ھای لب دلنشینی، لبخند

  

  » م؟ دیوونھ مگھ«

  

  .بود عاشق حد از بیش کھ دختری احساسات لمس از کشید دست باالخره و خندید ھیراد

  

 مرور خودش برای را بوسھ آن بارھا و بارھا و کشید می دراز راحتش، تخت روی و رفت می باید اما. نداشت رفتن پای آیسان،
  .کرد می

  



  .داشت شدن سرزنده حس و شد می قلقلک حد، از بیش نزدیکی آن و بوسھ آن از دلش تھ ھنوزھم

  

  .کردند می تزریق وجودش در ذره ذره را عشق ناب حس و رفتند می رژه سرش در مدام کھ بودند رویاھایی ھا، لحظھ آن مامت

  

 می لرزه بھ را شتن تمام کھ حسی آن از دلش و کرد می احساس را معشوق ھای لب داغی پاییزی، سرمای آن در ھم ھنوز
 بی تصویر و بود بستھ نقش ھایش لب روی بود، اش افتاده قلیان بھ احساسات از ناشی کھ نظیری کم ی خنده و لرزید می انداخت،
  .بود گذاشتھ نمایش بھ را خدا مخلوق از نظیری

  

 اتفاق میانشان کھ ھرچھ بارھا ردک می سعی و بود ھیراد کنار ھم ھنوز خیاالتش در اما زد می قدم تاریک، و خلوت خیابان در
  . کند مرور را بود افتاده

  

 و کرد می جاری ھایش لب بر صدا کم ای خنده تک و گرفت می آسمان سمت بھ را سرش گاھی از ھر و داشت برمی گام آرام،
  .شد می خواستن حسِ  غرق

  

  . بود منزلشان درب جلوی کھ گذشت چقدر نفھمید

  

 آن خوبِ  حال چیز ھیچ اما بود ثمین درھمِ  ھای اخم جوابش و کرد سالم بود آمده استقبالش ایبر کھ مادرش بھ رویی خوش با
  .کند عوض توانست نمی را شبش

  

 تند پا دید، می اخبار و بود نشستھ تلویزیون مقابل کاناپھ روی کھ پدرش سمت بھ و گذاشت مادرش گونھ روی طوالنی ای بوسھ
  :انداخت گردنش دور را دستش و کرد

  

  » چطوره؟ خوشگلم بابایی«

  

  .سپرد گوش اش عالقھ مورد اخبار بھ ھم باز و نشاند لب روی لبخندی امیر

  

  :کرد متوقفش ثمین صدای کھ برود، اتاقش سمت بھ خواست و گرفت اش خنده آیسان

  

  » ازش؟ َکنی نمی دل دیگھ کھ دوستیھ کدوم «

  

  . کرد نگاھش و چرخید پا پاشنھ روی آیسان

  :شود زایل خوشش، حال تخواس نمی

  

  !بانو ثمین کھ گفتم «



  !نباش نگران آالیشیھ؛ بی و ساده دختر ھم خیلی. لیسانسمھ دوره دوستای از یکی

  »شی عاشقش ھم تو تا کنم معرفیش بھت یبار میدم قول ندی گیر باشی، خوبی مامان اگھ 

  

  .بست را درب و برد پناه اتاقش بھ و زد نمایی دندان لبخند

  

  .ببرد یاد از را بوسھ آن لذت تھ، سرو بی ھای جواب و سوال با خواست نمی دلش

  

 چشم توصیف، غیرقابل شوقی با و خزید تختش روی گرمِ  پتوی زیر و کرد عوض عروسکی، شلوارکی و تاپ با را ھایش لباس
  .بست را ھایش

  

 پیامش آنکھ بدون و شد گرد ھایش چشم حامی، اسم دیدن با و برخاست تلگرامش صدای کھ شد غرق رویاھایش در چقدر نفھمید
 کنم درست و چی ھمھ کردم سعی نشد؟ ما خانِ  ھیراد از خبری خوبھ؟ احوالت. خانوما خانوم سالم" بود نوشتھ کھ دید کند، باز را

  " بودم موفق چقدر دونم نمی

 ھر با کھ نفھمید اما کند تشکر حماتشز از خواست می گرفت؛ را حامی شماره فورا و بخشید زینت را آیسان ھای لب لبخندی
  .آورد می دلباختھ مرد آن روز بھ چھ شود، می خارج ھایش لب میان از کھ حرفی

  

  ما؟ زحمتای با ھستید؟ خوب سالم: آیسان

  

  !رحمتی شما گفتم؛ دیگھ بار یھ: حامی

  بخار؟ بی این از شد خبری شد؟ چی باالخره

  

  :زد لب شود، بروزش مانع توانست نمی کھ ذوقی با و خندید آیسان

  

  !کنم تشکر شما از باید چطور نمیدونم واقعا من «

 نمی اصال وای. خریده ازدواج حلقھ واسم دیدم اما کنم تموم چیو ھمھ بودم رفتھ من. بود شده رو اون بھ رو این از کال ھیراد
  »و امشبم ھستم شما مدیون من. امشب برام بود خاص چقدر دونید

  

 می فرو ھایش دست پوست در کوتاھش، ھای ناخن و شد می مشت حامی ھای دست میشد، خارج زبانش از کھ ای کلمھ ھر با
  .رفت

 نفس ثانیھ چند برای و لغزید ھم روی حرص، شدت از ھایش پلک داشتھ، را کذایی رابطھ آن کردن تمام قصد آیسان فھمید، وقتی
 مصمم بود، نگرفتھ ھم ابتدا از کھ تصمیمی در را ھیراد ناخواستھ، ھک فرستاد لعنت خودش بر ھم باز. کرد فراموش را کشیدن
  .کشت می نطفھ در را بود زده جوانھ دلش در کھ عشقی باید و بود کرده

  

  :شد معذب نشنید، حامی جانب از حرفی وقتی و بود کرده سکوت آیسان

   »چی ھمھ بابت نمک تشکر ازتون خواستم می فقط من. شدم مزاحم بدموقع اینکھ مثلھ ببخشید «



 منتقل صدایش بھ را آن و بگیرد ندیده سوزاند، می را تنش ذره ذره و کشید می شعلھ وجودش در کھ عصبانیتی کرد، سعی حامی
  .نکند

  :بود نامفھوم آیسان برای صدایش خشِ 

  

 نگفت. بشید خوشبخت دوارمامی کردم؛ می فکر ھیراد تصمیم این بھ داشتم من. موقعس خوش ھم خیلی حرفیھ؟ چھ این بابا نھ «
  » کنھ؟ می عملی تصمیمو این ِکی

  

  :زد لب عیانی خوشحالیِ  با و شد سرازیر آیسان وجود در سرشاری، ذوقِ 

  

  » کنھ پیدا ازدواج آمادگی وقتی تا باشھ پیشم حلقھ این گفت آره «

  

  :زد پوزخند حامی

  

  . »شده برعکس دنیا «

  

  .انداخت مرد آن دل در آتش و خندید بلند باشد، یحام گزنده لحن متوجھ آنکھ بدون آیسان

  .کرد می طی را اتاقش عرض و طول درھم، افکاری با حامی و کردند خداحافظی لحظھ، چند از بعد

  

  !قرمز را، خمارش و کشیده ھای چشم و بود کرده تنگ را تنفسش راه کرد، می احساس قلبش روی کھ سنگینی حس

  

 ھیچ بر قرار کھ بود شنیده خودش ھای گوش با و بود دیده را خیانتش خودش، چشمان با. نبود ھضم قابل برایش ھیراد رفتار
   شنید؟ می چھ حاال اما نبوده ای عاشقانھ احساس

  

 کھ بود خنجری مثال شود، ازدواج آدمِ  تا بود، خواستھ او از کھ فرصتی و بود خریده آیسان برای ھیراد کھ ازدواجی حلقھ
  .بود گرفتھ بازی بھ را غیرتش و بود هکرد سوراخ را جگرش

  

  .باشد داشتھ قلبش در جایگاھی تواند نمی ھا، مدت تا او و تپد می ھیراد برای عاشقانھ آیسان، قلب دانست می

  

 کھ ای مسخره قرارِ  ھمین ھیراد، ھای شکنی حرمت ھمین اما بستھ دوستی پیمان ھیراد با او از قبل آیسان، کھ دانست می حتی
 محق را او داد، می سر بودن پاک فریاد کھ معصومی نگاه ھمان و نکند باز رابطھ این بھ را حسی ھیچ پای او بود، دهش موجب

  . آیسان داشتن برای کرد می

  

  . بگذرد او از کھ خواست می نھ و توانست می نھ

 کشید، می شعلھ وجودش در کھ حرصی فشار از گردنش، رگ. فشرد ھم روی ای لحظھ برای را ھایش چشم عصبانیت، شدت از
  . بود ریختھ بھم معادالتش تمام و بود گرفتھ درد



  !افسوس اما کند بیرون سرش از را آیسان خیال تا بود رفتھ کلنجار خودش با دیشب از

 بود، کرده جاویدان ذھنش در را آیسان چھره اعضای تک تک تصویر و بود دوانده برگ و شاخ وجودش در احساس، این آنچنان
  . بود نگذاشتھ کشیدن عقب برای جایی ھیچ ھک

 روزھای بھ را ھایش ویزیت تمام و بگذارد دندانپزشکی کلینیک در را پایش بود نتوانستھ خیال، و فکر شدت از روز آن حتی
  بود کرده منتقل دیگر

  . بود بریده را امانش سردرد

 ھم باز اما کند خیال و فکر کمتر تا بخوابد کرد سعی ت،گذاش می پیشانی روی را ساعدش کھ ھمانطور و کشید دراز تختش روی
  .رسیدن برای گشت می حلی راه دنبال بھ ذھنش، کورسوی در

  

 بی اوھامِ  از را او توانست میداد، شام صرف وقت از خبر کھ مادرش باالخره تا بست پلک و کشید دراز حالت، ھمان در آنقدر
  . بکشد بیرون اش نتیجھ

  

  . بود داده دست از را اشتھایش و نداشت غذا بھ میلی ھیچ اما

  

 خودش با و زد پوزخند احساساتش بھ و گرفت دلش نبود؛ عکسی ھیچ اما کرد چک را ایسان تلگرام و گرفت دست در را تلفنش
  "شدم سالھ ١٨ ھای پسربچھ مثھ بستم کھ االنم نبستم، نبستم، دل"  کرد فکر

  

 با کھ را مادرش کارھای دقت، با و نشست صندلی روی و رفت خوری غذا میز سمت بھ. برخاست جا از و کشید ای کالفھ پوف
  .کرد نگاه کشید، می غذا پدرش و او برای خاصی، وسواس

  

  :کشید بیرون افکارش از را او پدرش صدای

  

  ! »نرفتی مطب امروز «

  

  .نداشتم تمرکز بودم، حوصلھ بی یکم آره: حامی

  

  

  :انداخت باال ابرو پدرش

  

  ! »بکنی دل مطب اون از تو نداشتھ قھساب«

  

  

  :کرد حفظ را پدرش حرمت اما بست پلک حوصلھ بی حامی

  



  » شھ حل کھ کن دعا برام. خان جمشید اومده پیش کھ کاریھ «

  

  :گفت داد، می قرار روبرویشان را خورش و پلو بشقاب کھ ھمانطور بود، شده تیز ھایش گوش کھ مادرش

  

  » شدی؟ عاشق نکنھ «

  

  :زد پرصدایی پوزخند یحام

  

  ! »چجورم آره «

  

  :زد لبخند زاد مھین

  

  »انگار داره نظر زیر یکیو ھیراد گفت می دخت مھین. بیاری عروس برام زودتر خدامھ از کھ من«

  

 می احساس شرایط، این وجود با حاال، اما داشت دوست را ھیراد ھمیشھ. بیفتد حامی وجود در ولولھ تا بود کافی حرف ھمین
  .کند می تلخ کامش بھ را زندگی و رود می راه اعصابش روی لحظھ ھر ردک

  . شد می آشنا ھیراد از جدیدی چھره با روز بھ روز آیسان و گذشت می ماجراھا آن از ھفتھ یک

  

  .شود ابدی ذھنش در تا بسازد آیسان برای را ھا خاطره بھترین کرد می سعی ھیراد و گذشت می باھم وقتشان اکثر روزھا این

  

 خیلی ھیراد و کند اقدام ھا مدل دیدن برای بود خواستھ عروس لباس مزون دیدن با آیسان بودند، رفتھ خرید برای کھ بار یک حتی
  .بود پذیرفتھ ساده

  

 اجازه آیسان بھ و شد می ناپذیر نفوذ ھیراد گاھی ھم ھنوز اما شد می تر مصمم داشت او بھ کھ عشقی در روز بھ روز آیسان
  . داد نمی کارھایش در دخالتی ترینکوچک

  

  .افتاد می گریھ بھ کھ کرد، می آیسان دچار ای دلشوره چنان گاھی و بود بیزار او بھ دادن پس جواب از ھم ھنوز

  

  .شود بدبین او بھ نسبت و بشنود را جزئیات خواست نمی دلش اما رفتھ مھمانی بھ ھیراد کھ بود شنیده دوستش از بار یک حتی

  

  .بگیرد او از را فرصت این ونباید خواستھ فرصت او از ازدواج برای ھیراد، کھ کرد می قانع ار خودش

  

 دیگر کھ ای بوسھ و شبشان آن ھای حرف بھ دلخوش و بست می کورکورانھ را ھایش چشم اطرافیانش، از حرفی ھر شنیدن با
  .ماند می نشد، تکرار ھیچوقت



  

 رابطھ روی منفی تاثیر تا بود نشده جزئیات پیگیر ھیچگاه اینکھ با. ریخت می بھم را معادالتش تمام منفی، افکار ھجوم گاھی
 بود، دھنده آزار فکر ھرچھ بود، بیخبر او از کھ زمانی ھر و شود مخرب احساسات آن منکر توانست نمی اما باشد، نداشتھ شان

  .کرد می اش دیوانھ و برد می ھجوم ذھنش بھ

  

 روی آب مثال حضورش و کرد می نابود را ھا تردید و شک آن تمام اش، کاری ساعت از بعد ھیراد ھای گذاشتن وقت زیاد اما
  .بود آتش

  

 گل عطر با اش خانھ ناب حس آن ھوای دلش، و بود احوالش پیگیر اما بود نگذاشتھ پرستش خانھ بھ پا کھ شد می روزی چند
  .داشت را مریم ھای

  

 و بود داده دست از را عقلش تمام آیسان اما کرد می سرزنش را آیسان مدام و بود لفمخا ھیراد پیشنھاد با شدت بھ پرستش
  .بود بستھ ھیراد ھای بدی روی چشم سرسختانھ

  

 نشانھ ھیراد، سمت بھ کھ اتھامی ھای انگشت تمام روی! " دیگھ َمرده"  گفتن با و پذیرفت نمی عنوان ھیچ بھ را او بودن ھرزه
  .یدکش می بطالن خط رفت، می

  

 تو"  گفتن با و کرد می دفاع او از سرسختانھ آیسان، اما بود شده یادآور او بھ را اش کاری درست و صداقت عدم بارھا پرستش
  .بود آورده درد بھ را پرستش دل"  میشھ حسودیت

  

  .نشد او از خبری ماند، ھیراد منتظر ھرچھ اما بود شده تمام اش کاری ساعت

  

  :داد جواب ای گرفتھ صدای با ھیراد باالخره بوق، چند خوردن از بعد. زد زنگ و برداشت را تلفنش

  

  » بلھ؟«

  

  دنبالم؟ نمیای عزیزم؟ کجایی: آیسان

  

  .برو خودت امروز نھ: ھیراد

  

  .گرفتھ صدات انگار شده؟ چیزی: آیسان

  

  .دارم کار کن قطع نھ:  ھیراد

  

  .بود انداختھ چنگ دلش بھ بدی حس اما کرد قطع را تلفن آیسان



  

  .خورد زنگ تلفنش رسید، وقتی و رفت خانھ سمت بھ اسنپ با

  

  .نشاند نگاھش در را تعجب"  حامی" اسم و دوخت چشم اش گوشی صفحھ بھ 

 رنگ کرم کت و کرد خارج تن از را سفیدش روپوش داشت، کھ پرکاری روز از خستھ و داد انجام ھم را ویزیت آخرین حامی،
  .کرد حرکت ماشینش سمت بھ و کرد تن بھ را دوختش خوش و

 ناخوانده عشق آن حرارت بود نتوانستھ ھمیشھ، از تر ناموفق و بود رفتھ کلنجار خودش با را روزش ھر کھ شد می ای ھفتھ یک
  .کند خاموش خود در را

 کرده رد ،داشت مھمانی حتی و نشینی شب برای دعوت ھرچھ و باشد نداشتھ برخوردی  ھیراد با بود کرده سعی مدت این در
  . کرد می دوری او از سرسختانھ و بود

 دوست را برخوردھا این او و شود می شامل را ھیراد با برخورد دعوتی، ھر دانست می و بودند مشترک ھایشان دوست اکثر
  .نداشت

 زدن زنگ برای بود یا بھانھ دنبال. بود مانده نتیجھ بی و بیھوده دلش، کردن آرام برای تالشش تمام و بود آیسان قرار بی دلش
  . رسید نمی ذھنش بھ راھی ھیچ اما

  .گرفت دست در را ھمراھش تلفن و گرفت جای ماشینش فرمان پشت

  

  .ماند ثابت" آیسان"  اسم روی نگاھش و خورد چرخ کمی مخاطبینش، لیست در

  

  .بزند حرف بود، کرده مختل را اش زندگی تمام کھ احساساتی از و بزند زنگ خواست می دلش چقدر

  

 دلش در ھیراد عشق رسد، می روزی کھ بدھد قول او بھ و کند نجوا گوشش در نگنجد، ھا کلمھ در کھ ھرچند را، عشق آن تمام
  .کند فکر او بھ فقط و فقط و شود پوچ

  

  .شد برقرار ارتباط کھ نکشید ثانیھ بھ و لغزید او اسم روی دستش چگونھ نفھمید کھ زد می پا و دست افکار ھمین در

  

  .انداخت می طنین گوشش در لحظھ ھر کھ صدایی شنیدن برای بود شده گوش تماما و شد ھیجان از ماالمال قلبش

  

 ھر کرد احساس و شود تحمل قابل برایش انتظار کھ بود شده آن از قرارتر بی حاال اما بود گرفتھ را اش شماره ناخواستھ ھرچند
  .است مرگ ناقوس پیچد، می گوشش در کھ بوقی

  

 در تازه جانی آیسان، گیرای و گرم صدای باالخره کھ بود افتاده ھم روی ھایش پلک و بود گرفتھ ریتم قلبش ھیجان، شدت از
  :داد سرایت اش زده یخ تن بھ را گرما و انداخت جریان بھ وجودش

  

  » ھستید؟ خوب سالم «

  :نکند منتقل صدایش بھ را ھیجانش و باشد آرام کرد سعی



  

  » شما؟ خوبید. خانوم سالم «

  

  

  .بود انداختھ آیسان جان بھ بدی دلھره و بود کرده ادا کشیده را" خانوم"

  

  

  افتاده؟ اتفاقی ھیراد برای شده؟ چیزی. خوبم ممنون: آیسان

  

  

  :کرد کنترل سختی بھ را خودش اما بگوید چیزی خواست و رفت راه حامی، مغز روی ھیراد، اسم

  

  !بمھ بادمجونھ کھ اون نھ «

  » آخھ؟ نگرانشی انقدر چرا نمیشھ؛ زیشچی

  

  

  .شدم نگران بخواید راستشو بود، گرفتھ خیلی صداشم دارم؛ کار گفت زدم زنگ بھش دنبالم بیاد بود قرار آخھ: آیسان

  

  

 ودب پذیرفتھ باز، آغوش با ھیراد کھ داشت حتم زد؛ پوزخندی بود، کرده رد را آن فکر بدون کھ امشب دورھمی یادآوری با حامی
 ھم خیانت شک، بدون و کرد می مصرف را مختلف ھای مزه و نوشیدنی اقسام و انواع و گذاشت می تمام سنگ کھ الحق و برود

  .بود کارش از بخشی

  

  

 تغییر آیسان برای را چیز ھمھ ظاھر تنھا و بگیرد فاصلھ اش گذشتھ زندگی از ای ذره بود نتوانستھ ھفتھ، یک از بعد ھنوز پس
  .بود یافتھ راه دلش بھ امید و بود مانده پایبند پیشنھاد، آن بھ وجود تمام با ھنوز او کھ بود داده

  

  

 حق در مردانگی کھ مردی بھ بستھ دل بیھوده کھ بگوید خواست. نیست ماندن پایبند و بستن دل آدمِ  ھیراد، کھ بگوید خواست
  .کند می نابود را او پاک احساسات تمام ازدواج، با و نیست بلد قطعا را خانواده

  

  

  شد؟ می خورد او مقابل در باید کھ داشت گناھی چھ آیسان. کرد بسنده کشید، می آتش بھ را جانش کھ سکوتی بھ تنھا و نگفت اما

  



  

 خودش ھم و کرد می نابود را آیسان ھم گذاشتن، دست روی دست با کرد، می کاری باید. دلش آوردن بدست برای شد مصمم اما
  !را

  

  

  :بود انداختھ آیسان دل بھ وحشت نشان،بی سکوت

  

  » افتاده؟ براش اتفاقی بگید؛ راستشو خدا رو تو «

  

  

  :زد لب ناخواستھ و خندید حامی

  

  ! »عزیزم نھ «

  

  

  :بود شده مشغول فکرش اما بگیرد نشنیده را" عزیزم"  کرد سعی آیسان

  

  » گرفتید؟ تماس کھ شده چی پس «

  

  

  :بزند حرفی توانست می نھ و بود درست نھ اما بوده صدایش تاب بی دلش بگوید خواست

  

  »بپرسم شما از گفتم ده؛ نمی پس جواب کھ ما بھ. کرد چیکار ھیراد باالخره ببینم باشم گرفتھ خبری یھ خواستم «

  

  

  :خندید آیسان

  

  .رفتیم خریدم باھم حتی ذاره می وقت برام خیلی شده، بھتر خیلی واقعا «

  » تقریبا بود محاالت جزء

  

  



 چھ و گفت چھ نفھمید دیگر و شد پا بھ دلش در غوغایی چھ دانست می خدا فقط اما کرد خوشحالی اظھار و خندید ظاھر بھ حامی
 حرکت اش شقیقھ روی را ھایش دست. کشد می تیر و گرفتھ نبض سرش تمام کرد احساس سرسری، خداحافظی از بعد و شنید
  .بگذارد پایش پیش راھی و کند کمکش خواست خدا از دل در. بست را ھایش چشم کمی و داد

  

  .شد می سابق آدم ھمان و شدند می کم رفتھ رفتھ ھیراد، خوب رفتارھای و گذشتند می ھم پی از روزھا

  

  .نبود خبر بی رفتن، این از ھم آیسان و رفت می شمال بھ بودند بستھ کھ قراردادی برای باید شب آن

  

  .نمیفھمید را دلیلش و انداخت می چنگ آیسان دل بھ عجیب، ای دلشوره

  

  .داد می رد جواب و گرفت می ندید را خواھشش قاطعانھ، ھیراد اما رفتن برای کرد می اصرار سرسختانھ

  

 کوچکی قرآن با بود، ریختھ داخلش آب کمی کھ کوچکی کاسھ تمام، میلی بی با ھم پرستش و کرد پیاده پرستش خانھ مقابل را او
  .کند اش بدرقھ خواست و آمد خانھ مقابل سفیدش چادر با و برداشت ،داشت دست در کھ

  

  .نماند مخفی پرستش دید از پرتمسخرش نگاه و زد پوزخند چادر، آن در او چھره دیدن با ھیراد

  

  :زد لب نشاند، می اش پیشانی روی اخمی کھ ھمانطور و گرفت ھیراد پیشانی مقابل را قرآن

  

  » ھمراھتون بھ داخ. باشید داشتھ خوبی سفر «

  

  :نکرد حرکتی ھیچ و بود مانده خیره قرآن، بھ تعجب با ھیراد

  

  » دیگھ؟ چیھ این «

  

  :گفت پرتمسخری لحن با و شد خیره دستش دخل قرآن بھ و شد متعجب پرستش،

  

  !دیگھ قرآنھ «

  » باشھ؟ چی خواستید می

  

  :زد پرصدایی پوزخند ھیراد،

  

  » ؟قرآن این کنھ چیکار قراره مثال «



  :شد درھم قبل از بیشتر پرستش ھای اخم

  !معلومھ خب«

  » باشھ خطر بی سفرتون شاءهللا ان کھ ازتون کنھ می محافظت

  

  .انداخت چنگ پرستش، شکستھ قلب بھ و شکست درھم را تاریک کوچھ سکوت ھیراد، بلند قھقھھ

  

  :کرد مداخلھ ،شوند درگیر باھم لحظھ ھر است ممکن کرد می فکر و داشت بدی حس کھ آیسان

  

  !بابا ای«

  » میشھ؟ چی ببوسیش حاال جان ھیراد

  

 گذاشت عقب بھ قدمی بودند جانبش از حرکتی منتظر رویش پیش کھ دختری دو بھ توجھ بی و پرید باال خنده، از ھیراد ابروھای
  :زد لب ای پرخنده صدای با رفت، می ماشین سمت بھ کھ ھمانطور و

  

  » بده؟ نجاتتون بال از باید چجوری نوشتھ، خط ۴ یھ آخھ باشید؛ مونده عقب انقدر کردم نمی فکر «

  

 فشرد را پایش زیر گاز چنان ای اشاره یا حرف ھیچ بدون و گرفت جای ماشینش فرمان پشت و کشید قھقھھ بھ ھم باز پوزخندش
  .ماند خیره ماشین، خالی جای بھ دختر ناباور نگاه و شد کنده جا از ماشین کھ

  

  . بود مانده رفتنش شوک در  آیسان و بود درھم ھم ھنوز پرستش ھای اخم

  

  .رفتند خانھ سمت بھ حرف، بدون و خورد گره ھم در نگاھشان

  

  :ماند خیره بود، نشده خالی کھ آبی کاسھ بھ پرستش و بودند کرده سکوت ھردو مدتی تا

  

  » نیست نرمال اصال. شدی عاشقش ای دیوونھ تو بنظرم آیسان«

  

  . کشید دراز تخت روی و کرد پخش تلفنش گوشی با را اش عالقھ مورد آھنگ. نداشت بحث وصلھح آیسان

  

  .داشت تحقیر ھمھ آن از بدی حس و بود شده کالفھ پرستش،

  

  .زد صدا شام صرف برای را آیسان و کرد آماده را شام وسایل سکوت، در و رفت آشپزخانھ سمت بھ

  .بود دوختھ چشم عتسا ھای عقربھ بھ و بود کالفھ آیسان،



  . گرفت می بھانھ مدام دلش و نداشت ھیراد رفتن شمال از خوشی خاطره

  

 دست از ترس و کرد می سنگینی دوشش روی دلتنگی، و دوری عذاب ھاست سال کھ انگار و بود گذشتھ رفتنش از روز ٣
  . آزرد می را اش زخمی روح دادنش،

 سکوت آھش، و کرد تر را چشمش گوشھ اشک، نم. دوخت چشم ھیراد کسع بھ و گرفت دست در دیگر بار را تلفنش گوشی
  .کرد خرابش حال متوجھ را، مطالعھ در غرق پرستشِ  و شکست ھم در را خانھ

  :گرفت دست در را ھایش دست و رفت آیسان سمت بھ و فشرد را پرستش گلوی خفیفی، بغض

  

  » خدا بھ ببینمت اینجوری تونم نمی شھ؟ خوب حالت کنم چیکار بنظرت«

  

 می شکاکش دل در چھ دانست می خدا اما بود آرام ظاھر بھ. کرد سکوت و گرفت بازی بھ را آیسان ھای لب کمرنگی، لبخند
  . گذرد

  

 آرام را دلش کھ زد می خاصی حرف نھ داد، می توضیح نھ. بود نرسیده ھم دقیقھ ٢ بھ ھیراد با ھایش مکالمھ روز، ٣ این تمام
  . کند

  

  .بود زده پوزخند جوابش در ھم ھیراد و زند می شور دلش چقدر کھ بود گفتھ و بود آمده حرف بھ بار یک حتی

  

 دیگر شب، آن ھیرادِ  و زند می گول را خودش کھ کند قبول خواست نمی اما شد می گرم دلش تھ خاص، شب آن یاد با ھم ھنوز
  .شد نخواھد تکرار ھیچگاه

  

 با حتی کھ نبود بیدی آن بود، دوانده ریشھ وجودش عمق در اینگونھ حاال و بود گرفتھ پا نگاه یک با دلش، در کھ عجیبی عشق
  .بلرزد ھیراد ھای توجھی بی طوفان

  

 را ھیراد جایگاه داد نمی اجازه احدی ھیچ بھ دیگر و ماند می باقی وجودش در ناب، حسِ  آن ھم باز شد، می جدا او از اگر حتی
  .کند قبض قلبش، در

  

  . کرد می فکر نامعلومش آینده بھ او، آغوش در حرف، بی ھم آیسان. گرفت آغوش در را او و کشید دراز تخت روی پرستش

  

  .گسیخت را افکارشان رشتھ آیسان، تلفن بلند صدای کھ بودند، غرق افکارشان در و بودند کرده سکوت ھردو

  

  :زد لب کرد می نگاھش منتظر، کھ پرستش بھ رو و برداشت را تلفن بود، افتاده تپش بھ قلبش و بود ترسیده کھ آیسان

  

  ! »نرگسھ«

  :کرد زمزمھ و انداخت باال ای شانھ پرستش



  » منتظری؟ چرا بده جواب خب«

  

  .کند دریافت ھیراد از ای کننده ویران خبر کھ ترسید می و بود گرفتھ استرس دلیل، بی

  

  :دنمان پنھان پرستش، دید از صدایش لرزش و داد جواب تردید، با

  

  » نرگس؟ جانم«

  

  !بھ بھ: نرگس

  خانوم آیسان ماه روی بھ سالم

  

  شده؟ چیزی. عزیزم سالم: آیسان

  

  : خندید نرگس

  

  » بزنم؟ زنگ بشھ چیزی باید حتما«

  

  :فرستاد بیرون صدا پر را نفسش آیسان

  

  » داشتی ھیراد از بد خبر یھ زدی زنگ ھروقت واال «

  

  !خانوم عشق نھ: نرگس

  نیستا تھران ولی تقریبا ھمیشگیا ھمون ھستی؟ مھمونی پایھ. برات دارم خوب رخب یھ سری این

  

  :گفت حوصلھ بی آیسان

  

  »نده گیر بیخودی نرگس، ندارم ھیچی حوصلھ و حال «

  

  :کرد پافشاری نرگس

  !اِ  «

  » ناقال؟ برات ھمیش غیرتی ھیراد نکنھ نذاشتی؟ جاھا اینجور پاتو اصال وقتھ چند میدونی. نیست حرفا این بیای باید

  :بست پلک و خندید آیسان



  » ندارم حوصلھ دیگھ خودم عزیزم نھ «

  :کرد تالش دیگر بار اما بود شده ناامید نرگس

  

  !شد حیف«

  » مختلف جاھای و جنگل و دریا لب حال و عشق ریم می روزم دو یھ میای گفتم

  

  :کرد تیز گوش ناخداگاه آیسان

  

  » کجاس؟ مگھ «

  

  :کشید خط آیسان، ضعیف اعصاب روی و کرد شیطنت نرگس

  

  ! »کھ بیای خوای نمی دیگھ نھ «

  

  :غرید آیسان

  

  » لطفا بده جوابمو آدم مثلھ. میشیا ناراحت گم می چیزی یھ ندارم اعصاب خدا بھ «

  

  !بابا خب خیلی: نرگس

  !شو خیال بی یکیو من پاچھ فقط تو

  .بگذرونیم خوش قراره کھ بیا شمالھ؛

  

  .رفت درھم ھایش اخم و شد خیز نیم تخت روی آیسان

  

  !کارھایش از سردرآوردن برای بود زمان بھترین و داشت حضور ھم ھیراد پس بود، شمال اگر

  

 قراردادی از فقط و داد نمی توضیح را اش متفرقھ کارھای از ای کلمھ زدند، می حرف کھ ھربار چرا بود؟ نگفتھ او بھ چرا اما
  زد؟ می حرف ای کلمھ چند ،بود اھمیت بی آیسان، برای کھ

  

  :خورد زنگ گوشش در نرگس، صدای کھ بود غرق ھیراد کارھای چرای و چون در

  » کنی؟ می فکر داری مثال االن «

  :زد لب تردید ای لحظھ بدون آیسان

  » میام«



  .کردند قطع را ارتباط خداحافظی، از بعد و شد خوشحال نرگس

  

  :نالید عجز با. است دلگیر چیز چھ از دانست می خوب. شد خیره پرستش نگران نگاه بھ آیسان،

  

 من کھ کنی درکم امیدوارم اما برم میخواد دلم نھ دارم رفتن مھمونی حوصلھ نھ دیگھ کھ شدم جوری یھ خودمم من پرستش ببین «
  ! »خبر بی اما ببینم ونوا برم خوام می فقط. نھ یا کنھ می خیانت بھم بازم بدونم کھ حقمھ این و کنم ازدواج ھیراد با میخوام

  

  :زد زل سقف سفیدی بھ بود، خوابیده باز طاق تخت، روی کھ ھمانطور پرستش

  

  » میشی؟ خیالش بی کنھ می خیانت بھت داره ببینی بری حاال خب «

  

  . برداشت گام آشپزخانھ سمت بھ و برخاست جا از آیسان

  

 کرده اش کالفھ خبری، بی بیاورد؛ سردر ھیراد کارھای از داشت تدوس اما نھ یا شود خیال بی تواند می دانست نمی ھم خودش
  .بود انداختھ دلش بھ شک و بود

  

 اما کند پیدا جوابی پرستش، غیرمنتظره سوال برای بتواند تا خرید زمان کمی و ریخت آب خودش برای و برداشت تمیزی لیوان
  .رسید می نتیجھ بھ کمتر کرد می فکر ھرچھ

  

 جیغ و افتاد پایش روی و لغزید دستش از ُپر، نیمھ لیوان چگونھ نفھمید کھ ریخت بھم ھیراد خیانت تصور با دلش حال آنقدر
  .کشید بود، کرده نفوذ استخوانش مغز تا کھ دردی آن از دلخراشی،

  

  :دوید سمتش بھ فورا پرستش

  

  » کجاس؟ حواست دیوونھ «

  

 خیس را ملتھبش ھای گونھ دیگری، از پس یکی ھایش اشک و گرفت دست در را پایش شست و نشست زمین روی آیسان،
  .کردند

  .گریست دلش حال بھ توانست می تا و کرد بھانھ را پا درد

  

  بود" حامی" اسم خورد، می چرخ سرش در کمک، برای کھ اسمی تنھا زمان، آن در و کرد می کاری باید

  .کشید زدرا تختش  روی و زد مسواک داشت، کھ پرتنشی روز از حامی،خستھ

 آن بھ تا کھ احساساتی حجم آن از خورد چنگ دلش و کرد مکث آیسان اسم روی مخاطبینش، لیست در و کرد باز را تلگرام
  .بود شده سرکوب لحظھ



 اسم و لرزید ھایش دست در تلفن کند، انتخاب را تماس گزینھ آنکھ از قبل اما لغزید شماره  روی دستش و بود غرق افکارش در
  . کرد خودنمایی صفحھ روی آیسان

  

 را اش شده حبس نفس و کرد قطع را تماس فورا و گرفتھ تماس خودش کرد خیال کھ افتاد کار از مغزش چنان لحظھ چند برای
  .فرستاد بیرون

  

 خودش بھ و بود شده گرد ھایش چشم دید، می آنچھ از و کرد چک را ھایش تماس لیست و افتاد دلش بھ شک کھ نکشید ثانیھ بھ
  .بود کرده قطع را تماس فکر، بی آنقدر کھ فرستاد عنتل

  

  :لرزاند را دلش مرتبھ، چندمین برای آیسان صدای و گرفت را اش شماره فورا

  

  »شدم مزاحم بدموقع اینکھ مثلھ شرمنده سالم«

  

  :داد جواب فورا حامی

  

  » داشتید؟ کاری جانم کردم؛ قطع خورده، دستم من کردم فکر من اصال، نھ «

  

 نھفتھ کلمھ یھ ھمان در کھ احساساتی از حجم آن متوجھ کھ بود شده غرق افکارش در آنقدر آیسان اما بود گفتھ اراده بی را ”انمج“
  .بود نشده بود،

  

  .شده دعوت  ھیرادم مطمئنم کھ شدم دعوت شمال تو مھمونی یھ بھ امشب من راستش: آیسان

  

  . کرد می مطرح او اب را اش خواستھ باید چطور دانست نمی کرد، مکث

  

 بازدمش و دم ھر کھ آھنگی بی موسیقی آن بھ میل کمال با و بود کرده بیقرارتر را حامی بیقرار دل اش، کشیده ھای نفس صدای
  .بود سپرده گوش کرد، می ترش عاشق مرتبھ ھزاران

  

  .کند نشینی عقب داشت، سر در آنچھ از کھ نخواست اما شد معذب او سکوت از آیسان

  

  :داد ادامھ تردید و شک با و گرفت سینف

  

 تو رو شما حال بھ تا من البتھ میکنید، دعوت قبول بعضا و میشید دعوت مھمونیا اکثر ھم شما بود، گفتھ دوستم قبال راستش«
 ھیراد خواد مین دلم ولی بیام ھمراھتون منم میشھ اگھ و بیاید اینبارو مقدوره براتون اگھ میشم ممنون اما ندیدم مھمونیا ھیچکدوم

  ! »کاراش از شم مطمئن میخوام من ازدواجھ بر قرار کھ حاال. بشھ باخبر تصمیمم نازاو



 ای لحظھ برای و بود ھا پسربچھ مثال آیسان، مقابل عجیبش احساسات و رفتار. کرد می آب دلش در قند آیسان، با سفر فکر
  :کشید خجالت کوتاه، ھرچند

  

  »براتون میدم انجام باشھ ساختھ دستم از کمکی ھر قطعا خوبیھ فکر «

  

  :گفت دل تھ از و شد خوشحال آیسان

  

  »برسید میخواید کھ ھرچی بھ امیدوارم ممنونم ازتون واقعا «

  

  .لرزاند می آیسان، بجز دختری ھر سینھ در دل کھ ھایی خنده ھمان از. خندید حامی

  

 دانست می چھ. دیگریست بھ متعلق ھایش عاشقانھ کھ میشود صھخال لطیفی جنس در میخواھد حامی آنچھ تمام دانست می چھ او
 عشق بند در دیگری آن و بود دیگری برای احساسش تمام کھ او برای نبود بلد حاال و بود رسیده بود، خواستھ ھرچھ بھ حامی کھ
  .بجنگد چگونھ نبود، او

  

 تپیدن دلش باشد، اش زندگی فرصت بھترین وانستت می کھ فردایی بھ فکر با حامی و کردند قطع مختصری خداحافظی از بعد
  . گرفت

  

  .بود تعطیل کلینیک و بود تعطیلی فردا

  

 خودش، خانھ از وسایلش برداشتن از بعد تا بود پذیرفتھ میل کمال با ھم آیسان و کنند حرکت زود صبح بود خواستھ آیسان از
  .دبرسان را او خودش تا کند صبر بود گفتھ ھم حامی و کنند حرکت

  . بود کرده اش بدرقھ الزم، ھای سفارش از بعد و بود کرده بیدارش پرستش زود، صبح

  

  .بود برداشتھ خودش با مختصری وسایل و بود برده اش خانھ مقابل تا را او حامی،

  

  .شد می پخش مالیمی، موزیک و بود زیاد ترافیک،. بودند کرده سکوت دو ھر ماشین در

  

  .کشید می خجالت کردنش مطرح از اما ردک می گرسنگی احساس آیسان،

  

 شلوغ ی جاده آن از ای گوشھ در حامی کھ نپایید دیری و بخورند صبحانھ تا باشد اش گرسنھ ھم حامی کرد، می دعا دل در
  :گفت آیسان بھ رو گیرایی لبخند با و کرد توقف

  !دختر ساکتی زیاد«

  » چیھ؟ نظرت. بدیم ادامھ و کنیم استراحت یکم بخوریم، بنظرم داره خوبی محلی ھای صبحانھ اینجا شده، گرسنم خیلی کھ من



 سمت درب و شد پیاده احساساتی، ابراز ھر از قبل و ماند خیره ھایش لب روی حامی عاشق ھای چشم و زد ملیحی لبخند آیسان
  :زد لبخند و گشود ھم را آیسان

  

  ! »بانو بفرمایید«

  

  :زد لبخند بود، حامی کارھای و اھ حرف در کھ لطافتی ھمھ آن از آیسان،

  

  » نداره شباھتی ھیچ شما با ھیراد واقعا «

  

 شباھت و ھیراد وجود بخاطر دیگر بود، آیسان شدن عاشق بر قرار ھم روزی اگر کھ کرد شکر را خدایش دل در و خندید حامی
  .بود ھایشان تفاوت ھمان بخاطر بلکھ نبود؛ ھایشان

  

 و داد می جوالن پایشان زیر منظره از درست ھم رودخانھ و گرفتند جای کوچکی ی نفره دو و چوبی صندلی و میز روی
  . خروشید می سرسختانھ

  

 و داد سفارش محلی صبحانھ بود، ایستاده میزشان کنار محلی لباس با کھ پیشخدمتی بھ حامی و بود شده زیبایی ھمھ آن محو آیسان
  .نشست آیسان رنگ خرمایی موھای روی نگاھش

  

  :بکند دل زیبا منظره آن از توانست سختی بھ حامی و بود کرده دوچندان را موھایش درخشش آفتاب، ورن

  

  !خانم آیسان خب«

  » کن تعریف

  

  :زد لب حامی بھ رو و گرفت گرفتند، می آغوش در را دیگر یک کھ امواجی از نگاه آیسان

  

  » نامعلوممھ آینده مشغول فکرم فقط االن بگم؟ چی «

  

  !چمیدونم چیھ؟ مندیات عالقھ کنی؟ می چیکارا بگو بخ: حامی

  دیگھ چیزا ھمین

  

  ...مندیامم عالقھ. کنم می کار مسافرتی آژانس یھ توی االنم و دارم مدیریت لیسانس: آیسان

  

  :کرد فکر کمی

  » موردی؟ چھ تو مثال دونم نمی«



  :خندید حامی ھای چشم

  

  »نویسم می ھم وقتا بعضی و دارم عالقھ خیلی ادبیات و شعر بھ ولی خوندم دندونپزشکی اینکھ با من مثال «

  

  :کوبید بھم را ھایش دست و شد زده ھیجان آیسان

  

  !جالب چھ گید؟ می راست وای«

  » بخونم کاراتونو دارم دوس

  

  :نشست شد، می خارج ھایش لب از کھ ای کلمھ کلمھ در عمیقی حسرت و فروخورد را لبخندش ھایش، چشم بھ خیره حامی

  

  ...ھایت چشم عمق«

  !ھایت چشم کھ آه

  َمرد این کھ بدانی اگر

  میرد می باز و میرد می چگونھ

   و بگیرد دستی کھ مبادا

  !گیرد نمی دستت کھ آه

  لب این کھ بدانی اگر

  و نگیرد لبت شاید شده، ُمھر چگونھ

  ! »ھایت لب از نگیرد لب کھ آه

  )حیدری شمیم: ی نوشتھ(

  

  . بزند پس را بود گذشتھ سرش از کھ فکری کرد سعی و بود مانده شعرھایش ی لمھک بھ کلمھ بھت در آیسان،

  

  :کوبید بھم را ھایش دست و نشاند لب روی کمرنگی لبخند

  

  !بود زیبا واقعا«

  »خوندنتون طرز مخصوصا. داشت غم چقدر ولی

  

  :شد خیره ھایش چشم دستِ  دور بھ حامی

  

  ! »گفتمش االن ھمین«



  :شد گم پرتالطم، امواج میان نگاھش، ھم باز و گذاشت اش چانھ زیر دست آیسان

  

   »داشت غم انقدر کھ براش شده تنگ دلتون و دارید دوسش خیلی حتما «

  

  .بود عاشق اندازه ھمان بھ ھم ھیراد کاش کھ کرد فکر و کشید غلیظی آه

  

  .نگوید کرد، می طاق را طاقتش حظھل ھر کھ عاشقی دل و ھایش تابی بی از داد ترجیح حامی و آوردند را شان صبحانھ

  .راند خودش ویالی سمت بھ حامی و رسیدند مقصد بھ غروب، حوالی سنگین، ترافیک وجود با

  

  .بود شده ساختھ شھر بھ نزدیک و صفا با روستاھای از یکی در کھ بزرگی نسبتا ویالی

  

  .برد می لذت و بود مانده وتمبھ لحظھ چند تا کھ بود زیبا آیسان نظر از آنقدر ساختمان، سنگی نمای

  

  . کرد ھدایت داخل، سمت بھ را او و گرفت دستش از را آیسان کوچک چمدان حامی، و رفتند داخل سمت بھ

  

 نگاه آن العاده فوق دکوراسیون بھ و گذراند نظر از را جا ھمھ انکار، غیرقابل ذوقی با آیسان کھ بود، قشنگ آنقدر خانھ داخل
  .کرد

  

 آیسان کھ نخواست دلش. اوست انتخاب بھ وسایلش حتی و شده ساختھ ھیراد سلیقھ بھ تماما ویال این کھ بگوید ستنخوا دلش حامی
 توانستھ کرد نمی گمان ھم لحظھ ھمان تا ھرچند نیاید؛ چشم بھ اصال خودش و بماند ھیراد پیچیدگی گروی در دلش آن، از بیشتر
  .کند جلب را او توجھ ای ثانیھ برای باشد

  

  :کوبید بھم را ھایش دست و پرید باال اندکی ای، بچگانھ ذوق و ھیجان با یسانآ

  

  ! »حالتون بھ خوش. قشنگھ واقعا اینجا «

  

  .برد باال خودش با ھم آیسان چمدان و رفت باال سالن گوشھ مارپیچ ھای پلھ از و خندید حامی

  

  :گفت بلندی صدای با و گذاشت داشت، ای لعادها فوق ای قھوه کرم ست کھ کوچکی نسبتا اتاق در را آیسان وسایل

  

 مھمونی برای شیم آماده بعدم و کنیم استراحت کمی بنظرم. مونم می پایین اتاق ھمون منم. اتاقھ این تو شما وسایل جان آیسان «
«  

  

  . برد می لذت و پایید می رو ویال جایِ  جای کنجکاوش نگاه. رفت باال ھا پلھ از آیسان



 زیر و کرد رھا آن روی را خودش و انداخت نگاه نفره، یک تخت بھ لذت با و رسید بود گذاشتھ را وسایلش امی،ح کھ اتاقی بھ
  .خزید پتو

  

  . افتاد خنده بھ و انداخت آیسان حرکات بھ نگاھی چشمی زیر و گذشت اتاق روبروی از حامی

  

  :فتگ بلندی نسبتا صدای با رفت می پایین کھ ھمانطور و داد تکان را سرش

  

  » بخرم وسیلھ یکم برم من تا کن استراحت «

  

  :آمد بیرون اتاق از فورا و شد معترض آیسان

  

  » میریم مھمونی از بعد بمونیم، خوایم نمی کھ ما نکشید زحمت خدا رو تو «

  

  :خندید حامی

  

  » تھران؟ تا کنید رانندگی ھمھ این خواید می شما نکنھ واقعا؟«

  

  :انداخت طنین خانھ، فضای در حامی، ی قھقھھ و کرد نگاھش مبھوت و مات بود، گرفتھن را او کالم طنز کھ آیسان

  

 فردا کنیم، استراحت امشبو بنظرم. تھران تا کنم رانندگی راه ھمھ این کنم تصور تونم نمی اصال کھ راھم ی خستھ اونقدر من «
  »بشید تھران راھی ھیراد، با شما کنم می فکر ھرچند. بیفتیم راه

  

 باشد می اش پسرخالھ گرو در آیسان دل بود، کرده فراموش انگار. کشید درھم را ھایش اخم حامی، اما شد آب آیسان دل در قند
  .است ھیراد آمدنش، از ھدف اصال و

  

 پدال روی را حرصش تمام و نشست رل پشت و رفت بیرون خانھ از دیگری حرف ھیچ بدون و نشست دلش روی غم، غبار
  .کرد خالی گاز،

  

  .سردرنیاورد عجیبش حرکات از اما بود شده رفتنش ماتِ  آیسان،

  

  .زد زنگ پرستش بھ و برداشت را ھمراھش تلفن و خزید پتو زیر ھم باز و انداخت باال ای شانھ خیال، بی

  

  خوبی؟رسیدی؟ عزیزم سالم: پرستش

  .رسیدیم تازه و خوبم آره. جونم عشق سالم: آیسان



  ھستی؟ مھمونی االن: پرستش

  

  حامی ویالی اومدیم بابا نھ: آیسان

  

  :زد موج پرستش صدای در نگرانی

  

  » دیگھ؟ چی ھمھ خوبھ «

  

  :خندید آیسان

  

  » خوبیھ پسر خیلی حامی باشھ؟ بد چی واسھ عزیزم آره «

  

  :کشید ای آسوده نفس پرستش

  

  » نگرانم ترسم، می من اونجا، بری میخوای شب. باشیا مراقب خدا رو تو «

  

  :دیدخن آیسان

  

  ! »کھ بیفتھ اتفاقی نیست قرار. نیست نگرانی جای اصال جان پرستش «

  

  !کھ دارن وضعیتی چھ نیست معلوم آخھ: پرستش

  .زنھ می شور دلم واقعا منگھ؛ یکی مستھ یکی

  

  :زد قھقھھ آیسان

  

  ! »کھ نیست غیرت بی باشھ ھرچی دیگھ. ھست ھیرادم خودِ  ھمراھمھ؛ حامی. نباش نگران عزیزم «

  

  

  .کردند قطع و زدند حرف دیگر ای کلمھ چند و خورد فرو را ھایش نگرانی سختی بھ پرستش

  

  .شود آرام کمی و بسپرد گرم آب بھ را اش خستھ تنِ  گرفت تصمیم و کرد نگاه اتاق گوشھ حمام بھ آیسان

  .رفت خانھ سمت بھ و کرد نیازش مورد وسایل از مختصری خرید حامی



  .چید یخچال در بود، خریده کھ ای صبحانھ وسایل. نرفت باال و رسید ششگو بھ آب، ُشر ُشر صدای

  

  .کرد مرغ تخم ھوس دلش کھ کرد، می گرسنگی احساس آنقدر

  

  :کرد صدایش بلندی صدای با بلغزد، اتاق روی نگاھش آنکھ بدون و رفت باال نیمھ تا را ھا پلھ. بود شده قطع آب صدای

  

  » حمام؟ از اومدی جان؟ آیسان «

  

  دارید؟ کارم. بلھ: آیسان

  

  کنم؟ زیادش داری میل ھم تو. کنم درست املت خودم واسھ میخوام گرسنمھ من بگم خواستم فقط نھ: حامی

  

  .میشم آماده شب واسھ منم کنی آماده اونو شما تا. میشم ممنون اره: آیسان

  

  . شد مشغول و رفت پایین ھا پلھ از حامی

  

  .داد استراحت فرصت بود، شکستن حال در کھ کمرش بھ و کشید دراز حال، وسط ی کاناپھ روی دقیقھ، چند از بعد

  

  .برد ھوشش ِکی نفھمید کھ بود خستھ آنقدر و بست پلک کمی

  

 بھ سوختنی، بوی کرد، احساس و پوشید بود، آورده خودش با کھ ای ساده مجلسی و بلند لباس و کرد مالیمی آرایش آیسان،
  . رسد می مشامش

  

  .رفت پایین ھا پلھ از و انداخت تخت روی را اش مشکی حریر روسری

  

  .سوخت اش خستگی برای دلش و ماند ثابت خواب، غرق حامی روی نگاھش

  

 جزغالھ ھای گوجھ روی نگاھش. کرد روشن را گاز باالی ھود و کرد خاموش را گاز زیر و کرد تند پا آشپزخانھ سمت بھ فورا
  . خندید و ماند ثابت شده

  

  .کرد اکتفا رب، مرغ تخم ھمان بھ و نداشت کردن خورد گوجھ حوصلھ. برداشت دیگری تابھ ماھی

  

  .کرد سرگرم را خودش مجازی، فضای در کمی و برداشت را ھمراھش تلفن و نشست کاناپھ روی



  

 و بود شده سنگین یحام خواب اما کرد صدایش آرام و ایستاد حامی سر باال و کرد خاموش را گاز زیر غذایشان، شدن آماده با
  .کرد نمی حرکتی  کوچکترین

  

  . داشت بدنش با بدی زاویھ سرش و بود کرده قفل اش سینھ قفسھ روی را ھایش دست شد؛ دقیق خوابیدنش حالت در

  

  :کرد وارد خفیفی فشار و گذاشت دستش مچ روی را دستش

  

  !ھا شده آماده عصرونھ حامی؟ «

  » شی؟ ربیدا خوای نمی. میشھ مزه بی کنھ یخ

  

  .شود اطرافش متوجھ کھ بود آن از تر خستھ اما شدند باز کمی حامی ھای پلک

  

  . دید می رویا خواب، غرقِ  و داشت دوست را دستش مچ روی آیسان دست گرمی

  

 بھم تعادلش آنکھ از قبل آیسان، اما کشید خودش سمت بھ را او باشد، متوجھ آنکھ بدون و شد اش مردانھ دست اسیر آیسان، دست
  .شد او آغوش در افتادنش مانع و کرد دستش گاه تکیھ را مبل پشتی وحشتزده، بخورد،

  

  .زد صدا را اسمش طلبکارانھ، و کرد وارد اش سینھ بھ شدیدتری ضربھ تر، جدی اینبار و نشاند صورتش روی اخمی

  

  .کرد می نگاھش فقط مبھوت، و مات ثانیھ، چند تا و شد بیدار وحشتزده، حامی

  

  :کرد نگاھش شرمزده، و شد تداعی سرش در رویایش آیسان، چھره دیدن با

  

  » شدی اذیت حتما. نیستم اطرافم متوجھ زیاد بینم می خواب وقتی مخصوصا سنگینھ، خوابم یکم من ببخشید «

  

  :گیردب ندید را بود افتاده کھ اتفاقی کرد سعی میرفت، آشپزخانھ سمت بھ کھ ھمانطور و گرفت او از چشم آیسان،

  

  » نیفتاده دھن از این از بیشتر تا بفرمایید. کرد یخ غذا «

  

 و انداخت نگاھی رب، مرغ تخم بھ تعجب با و نشست میز پشت و زد صورتش و دست بھ آبی و رفت دستشویی سمت بھ حامی
  :زد لب بود، شده اش چاشنی خنده، کھ لحنی با

  !شکمو «



  » زدی؟ رب من واسھ کردی تموم ھاشو گوجھ

  

  :کرد بلندی خنده بود، نشستھ دلش در حرف، این با کھ خفیفی عصبانیت رقم علی و شدند گرد آیسان ھای چشم

  

  »کنم ھم سر چیزی یھ اول از شدم مجبور سوزوند، رو غذا بود، برده خوابش کواالیی آقای یھ. نخیرم «

  

 کھ کرد تظاھر و خورد را او ی مزه بی نسبتا و نمک کم ربِ  مرغ تخم لذت، با و زد قھقھھ اش، زبانی شیرین این از حامی
  .است خوشمزه واقعا

  

  .نیاورد خودش روی بھ اما کشید خجالت کرده، خرابکاری ھم باز بود فھمیده ھم خودش کھ آیسان

  

  .نشستند ماشین در آماده، و حاضر دو ھر بود، گذشتھ حامی ھای گذشتن سر سربھ و ھا شوخی با اش لحظھ ھر کھ بعد ساعتی

  

 شود ای معجزه زودتر خواست می دلش و ماند می خیره آیسان داشتنی دوست و شیرین چھره روی حامی، نگاه لحظھ، بھ لحظھ
  .شود صاحب را دخترک قلب وجود، تمام با بتواند و

 کرد تشکر سانآی و کرد باز آیسان برای را درب فورا حامی. کردند پارک را ماشین مجللی، نسبتا و بزرگ باغ مقابل بعد دقایقی
  .شود پیاده ماشین از خواست و

  

 ھایش اخم و ماند خیره بود، شده مشخص بلندش لباس چاک از کھ اش برھنھ پاھای روی حامی نگاه و گذاشت بیرون را پایش
  . رفت درھم

  

 دست اسیر دستش چم کھ شود رد کنارش از خواست و نیاورد خودش روی بھ اما شد خیره حامی آلود اخم نگاه بھ تعجب با آیسان
  .شد حامی مردانھ

  

 از کمی فاصلھ در صورتش و برگشت سمتش بھ بخواھد، آنکھ بدون آیسان کھ بود قوی دستش ضرب و بود ناگھانی کارش آنقدر
  .گرفت قرار حامی صورت

  

  :غرید اش شده کلید ھای دندان میان از حامی

  

  » لباسیھ؟ چھ این «

  

  :رفت ھم در ھایش اخم نمیاورد، سردر کدامشان ھیچ از کھ حامی کارھای از متعجب آیسان

  

  ! »کھ بلنده مگھ؟ چشھ«



  :فشرد ھم روی را ھایش پلک عصبانیت، شدت از حامی

  

  »افتاده بیرون کال پاھات کھ زیاده چاکش انقدر ولی بلنده آره «

  

  :داد ادامھ و نشده آن متوجھ زودتر چرا کرد فکر خودش با و

  

  » مست؟ آدمِ  ھمھ این بین نیفتی راه وضع این با و بپوشی زیرش چیزی ساپورتی یھ الاقل تونستی نمی «

  

  :زد پلک ھم سر پشت چندبار ناباور، آیسان

  

 اون بشھ، ناراحت کسی باشھ قرار اگھ و نداره شما بھ ربطی اصال موضوع این اما قائلم زیادی احترام برات من حامی اقا «
  . »یستن مھم براش اصال دونم می کھ ھیراده

  

  :گفت کشیدن، عقب برای آیسان تقاالی بھ توجھ بی و کشید جلوتر را او و کرد بیشتر دخترک مچ روی را دستش فشار حامی

  

 این با دم نمی اجازه و مونھ می خودم ناموس مثھ م پسرخالھ ناموس باش، مطمئن و کنھ ازدواج تو با گرفتھ تصمیم تازه ھیراد «
  » بذاری اونجا پاتو وضع،

  

  بود؟ ای چاره مگر اما داشت مرگ حکم ھم خودش برای گفت کھ چیزی

  

  .نیامد کوتاه اما کرد کم را دستش فشار آن، دیدن با حامی و زد برق آیسان، چشم گوشھ اشکی قطره

  

 روی کسی نگاه ندھد اجازه و کند پرتاب ماشین ھمان در را آیسان لحظھ آن در خواست می دلش اینکھ با بود، عصبانی اینکھ با
 ھای نفس عطر و بمانند حالت ھمان در ابد تا خواست می دلش و رسید می بنظر راضی نزدیکی آن از ھم باز بلغزد؛ اندامش،
 در را دختر آن ھای زیبایی و بود آورده جوش بھ را غیرتش کھ عشقی ھمھ آن از بخندد مستانھ او و کند مستش آیسان، نفسگیرِ 

  .دبو کرده خودش مختص خیاالتش،

  

 در اش اراده اینگونھ کھ دلش با بود کرده چھ کوتاه مدت آن در ھا خواستن این دانست نمی و خواست می وجود تمام با را او
  !بود رفتھ یغما بھ لطیف جنس آن برابر

  

  :انداخت حامی اندام بر رعشھ بلندش، نسبتا فریاد و کشید بیرون را دستش عصبانیت با آیسان

  

  » کنم راضیت باھاش بتونم کھ ندارم ھیچی االن غیرتی؟ قایآ کنم چیکار میگی «

  .نشست زمین روی مقابلش و برداشت کوچکی قفلی سنجاق و کرد باز را ماشینش داشبورد و خورد فرو را اش خنده حامی



  

  . بزند لباسش روی مخفیانھ، را سنجاق بتواند، تا زد کنار را دامنش کمی مقدار

  

  .نشاند تنش روی سردی عرق و کرد منحرف را نگاھش ای ثانیھ برای یسان،آ ی کشیده و تراش خوش پای

  

  .داد قورت را دھانش آب و کرد کنترل را نگاھش زحمت بھ

  

  .بود نداده خرج بھ مقاومت انقدر دختری، ھیچ مقابل روز آن بھ تا. بود رفتھ درھم ھایش اخم

  

 با حاال و باشد داشتھ رفتارش و نگاه روی کنترلی بخواھد کھ بود دهندا قرار چنینی این موقعیتی در را خودش حال بھ تا اصال
  .زد نمی دم و کشید می عذاب وجود تمام

  

  :کرد اخم. ایستاد و کرد تنظیم دامنش روی را قفلی سنجاق

  

  » چجوریھ ببینم برو راه «

  

  . کوبید می زمین روی محکم را پاھایش رفتن راه حین و بود گرفتھ حرصش آیسان

  

  :داد تکان سری رضایت روی از و خندید صدا بی ،حامی

  

  » بریم تونیم می عزیزم خوبھ «

  

 با زیادی فاصلھ بود، پوشیده کھ بلندی پاشنھ لطف بھ. ایستاد روبرویش کمی نسبتا فاصلھ با و برگشت سمتش بھ طاقت بی آیسان،
 شمرده او صورت در کشید، می شعلھ درونش از کھ خشمی با و کرد بلند را پایش دیگر کمی حال این با. نداشت صورتش

  :کرد زمزمھ شمرده

  

  » بعد بھ ازین شو غیرتی خودت عزیز واسھ. نیستم تو عزیز من «

  

  :کرد زمزمھ گوشش زیر و کرد حلقھ کمرش دور را دستش اراده، بی حامی

  

  » سختھ برات تصورشم کھ زیاد انقدر ھستی؛ «

  

 خودش بود داده ترجیح و بود فھمیده ھم شاید. بود سردرنیاورده ھایش حرف از. شیدک عقب و لرزید ھایش دست گرمی از آیسان
  .بزند نفھمی بھ را



  :شنید سرش پشت را حامی صدای و رفت سالن سمت بھ و شد دور او از حرف بدون بود، ھرچھ

  » برداری سرت از روسریتو نداری حق «

  

  . کرد نگاھش حرف بی و چرخید پا پاشنھ روی آیسان

  

  . کرد حرکت دوشادوشش و بخشید سرعت را ھایش گام و فروخورد را اش خنده فورا امیح

  

  .دزدید را نگاھش و کشید درھم اخم آیسان

  .کرد نمی درک را او عجیب رفتارھای دلیل و آورد نمی تاب حامی، موشکافانھ و دقیق نگاه زیر

  

 بسنجد؛ را او عشق میزان بتواند تا کند رفتار چنین خواستھ او زا ھیراد میداد احتمال ھم گاھی و گرفتھ اش شوخی کرد می خیال
 این با داشت سعی آیسان و میزد فریاد را بچگانھ آزمایشی یا و گذاشتن سر سربھ از غیر چیزی حامی، نگاه رنگ بود، ھرچھ اما

  .بجنگد بود، گرفتھ بازی بھ را روانش و روح کھ فکری

  

 او با را اش فاصلھ. کرد می اذیت را آیسان و بود مشھود کامال ھم رنگش مشکی اسپرت شلوار و کت روی از حامی تنِ  حرارت
  . کرد حفظ را شان فاصلھ حرف، بی ھم حامی و کرد زیاد

  

  .شود رسوا بود، آنچھ از بیشتر دلش خواست نمی و میفھمید را آیسان بودن معذب

  

 لج سر را او روی، زیاده با خواست نمی دلش و بود کرده اش اندازه بی احساسات درگیر را دخترک کافی اندازه بھ شب آن
  .کند اش دلزده یا و بیاورد

  

 ھای پنجره از درید، می را شب تاریکی کھ نوری رقص و رسید می گوش بھ ھم فاصلھ آن از موزیک، کننده کر صدای
  .بود مشخص عمارت،

  

  .رسید مشامشان بھ ماریجوانا و سیگار و عطرھا بوی از مخلوط موجی و کردند احساس را گرما ھجوم سالن، بھ ورود با

  

  .کرد راھنماییشان مخصوص اتاق بھ لباس، تعویض برای و آمد سمتشان بھ پیشخدمتی

  

  :گفت بلندی نسبتا صدای با گوشش زیر و کرد کم آیسان با را اش فاصلھ فورا حامی

  

  ! »ھیراد بی ھیرادم برمت، می میکنم کولت ھمینجا دراوردی ببینم. درنیار روسریتو«

 و مخالفت جرات او بھ کھ نبود چیزی حامی، قاطع لحن اما پرید باال ابروھایش و شد گرد بود، شنیده آنچھ از آیسان ھای چشم
  .بدھد مبارزه



 با اما برداشت سر از ھم را شالش ھمیشگی، عادت طبق و کرد خارج تن از را پانچش مانتوی و رفت مخصوص اتاق بھ آیسان
  .کرد تنظیم سرش روی را آن فورا حامی، تھدید ورییادا

  

  . شود خارج اتاق از روسری با میکشید خجالت

  

  .شد خارج اتاق از تردید و شک با و انداخت ھایش شانھ  روی را شال نھایت در  کرد معطل کمی

  

 قھوه موھای خرمن روی گاھشن اتاق، از آیسان خروج با. میزد قدم و بود انداختھ زیر سربھ اتاق، روبروی درست حامی،
 وحشت با آیسان حرکتی، ھر از قبل اما رساند آیسان بھ را خودش بلند گام چند با و رفت درھم ھایش اخم و ماند ثابت اش ای

  :گذاشت صورتش جلوی تدافعی حالت با را ھایش دست و برداشت عقب بھ قدمی

  

  . »نیا جلوتر میکنم سرم باشھ باشھ «

  

  .شد تر غلیظ صورتش روی اخم و شد خفھ گلویش در یسخت بھ حامی خنده

  

  .گذاشتند سالن بھ پا ھردو و انداخت سرش روی را شالش آیسان

  

  .کرد می تابی بی دلش و گشت می ھیراد دنبال جمعیت بین ما و دزدید می حامی از را نگاھش مدام آیسان،

  

  .نبیند را او بود، بریده را امانش تردید، و شک کھ موقعیتی این در و مکان این در کرد، می آرزو اما بود تنگ دلش

  

   .نشستند تاریکی نیمھ قسمت در و رفتند سالن از ای گوشھ سمت بھ حامی ھمراه

  

 را حامی دل بود، کرده براق را ھایش چشم کھ اشکی نم و ناآرامش نگاه در موجود نگرانی و لغزید می جمعیت روی آیسان نگاه
 حرف، بی و کشید پس را دستش فورا آیسان اما گرفت دست در را دستش احتیاط با و نشست تر کنزدی کمی و کرد قرار بی

  .کرد نگاھش

  

  . رفت بیرون سالن از و شد کالفھ نداشت، شدن نزدیک برای ای اجازه ھیچ اما بود کنارش اینکھ از حامی

  

  .کند آرامش توانست می زدن قدم فقط کھ بود کالفھ آنقدر

  

  .بگیرد فاصلھ اش آزاردھنده افکار از و بزند قدم کمی داد ترجیح اما بود آیسان تنھایی ننگرا اینکھ با

  :رفت سمتش بھ داشت دست در کھ سیگاری با و شد آیسان متوجھ نرگس سالن، از حامی خروج با

  !بھ بھ«



  ! »اینجاس کی ببین

  

  .فتگر آغوش در را او و رفت سمتش بھ آشکار ذوقی با نرگس، دیدن با آیسان

  

  :کرد اشاره اش روسری بھ داشت، آغوش در را او کھ ھمانطور و کرد زیاد را بینشان فاصلھ کمی نرگس

  

  ! »ساختھ خانوم حاج تو از و حالھ اھل خودش ھیراد آقا این کھ بینم می«

  

  :کرد عوض را بحث مسیر و زد کمرنگی لبخند آیسان

  

  »گیره نمی زنم  می زنگ  گوشیش بھ ھم ھرچی بینمش؛ نمی میاد، خودشم بیام من بود گفتھ «

  

  :خندید نرگس

  

  !خب بلھ«

  »باشھ گوشیش بھ حواسش نبایدم میکنھ مست زیاد وقتی

  

  :کرد رو زیرو را آیسان ناآرام دل عجیبی اضظراب حس

  

  » چی؟ ینی«

  

 کھ امید پسرعموی. خوردن سر انداختن َکل بودن اومده پسرعموش با امید. ھا بچھ سری یھ با اینجان ظھر از بابا ھیچی: نرگس
  !خورد کھ انقدر شد موت بھ رو

  ! خوابیده چی مثھ االنم سرش باال اومد ُدکی و شد بد عجیب حالش اصال

  !ھواس رو بود معلوم خدایی ولی. گرم ھیراد دم بازم

  . دیدمش می اینجوری بود بار اولین واسھ

  

 مانده ثابت نوشید، می ودکا و بود ایستاده بار از ای گوشھ کھ بلندی قد سرپ  روی نرگس نگاه اما بود ھیراد از حرفی منتظر آیسان
  .بود بستھ نقش ھایش لب روی کجی لبخند و بود

  

  :کوبید اش شانھ بھ آیسان

  

  !خوردیش«



  » چی؟ دیگھ خب

  

  :خندید نرگس

  

  » داشتی؟ چی انتظار. دیگھ ھمین«

  

  .زد دامن بدش حال بھ و کرد فوت آیسان صورت روی مستقیم را سیگارش دود

  

  ھیراد؟ کجاس االن: آیسان

  

  :انداخت باال ای شانھ نرگس

  

  . »بود باال طبقھ بیشتر. زیاد ندیدمش واال «

  

  .رفت ھا پلھ سمت بھ و کرد تشکر آیسان

  . زد می عجیبی شور و بود قرار بی دلش

  .رفت می باال ھا پلھ از سختی بھ و بود شده سست بدنش

  

  .بود بستھ تمامشان درب و داشت قرار دورش دورتا اتاق، چندین کھ بود کوچکی تانسب سالن باال، طبقھ

  

 نشینی عقب اجازه خورد، می چرخ سرش در کھ افکاری اما نمیشود مواجھ خوشایندی صحنھ با ھرکدام، کردن باز با دانست می
  .داد نمی

  

  .بست را آن فورا و کرد باز کمی را درب و رفت اتاق اولین سمت بھ

  

  .بود رسیده اوج بھ قلبش، کننده کر تپش و بود شده حبس اش سینھ در فسن

  

 با دختری روی نگاھش و پرید شدت بھ رنگش وضعیت، آن در ھیراد دیدن با و کرد باز را درب و رفت دوم اتاق سمت بھ
  . ماند ثابت شرابی موھای

  

  .کرد نگاھش عصبی و کشید خودشان روی را پتو فورا مستی، وجود با ھیراد

  

  :کشید فریاد و نشد ھیراد سرخ ھای چشم متوجھ اصال کھ ریخت می فرو خودش در لحظھ ھر آنچنان آیسان اما



  » اومد؟ دلت چطور تونستی؟ چطور! کثافت«

  

  .بود کرده سست شود، نزدیک او بھ کرد می سعی کھ را ھیراد ھای قدم زیاد، مستی

  

  !کشدار ھایش نفس و بود هشد سنگین میدید، رویش پیش آنچھ از آیسان قلب

  

  .رفت می سستی بھ رو بدنش و بلعید می کمتری ھوای کرد می تقال ھرچھ کھ طوری

  

  . افتاد ھم روی سنگینش ھای پلک و رفت فرو گرمی آغوش در کھ بود سقوط آستانھ در

  

  .نبینند را روز روشنی ھایش چشم  دیگر کھ کرد آرزو و دید می سیاھی فقط

  . رفت باغ انتھای سمت بھ زنان قدم و بود گرفتھ فاصلھ ساختمان، از حدودی تا حامی

  

  .دید می آشنا ھای ماشین گاھی و بود گردش در باال مدل ھای ماشین مابین نگاھش

  

 و نداشت اعمالش روی کنترلی کھ کرد می چھ اما رفت نمی کنار اش آزرده خاطرِ  از ای لحظھ آیسان، براق ھای چشم تصویر
   کند؟ تحمل توانست نمی را معشوقش ھای چشم در نشستھ غم این

  

  .ماند ثابت بود، شده پارک باغ از ای گوشھ در کھ ھیراد ماشین روی نگاھش آخر، ی لحظھ در و بود افتاده شور دلش

  

  .اردفش می کردن، خفھ قصد بھ را گلویش کسی کرد احساس کھ افتاد دلش جان بھ چنان حسادت، ای لحظھ برای و کشید تیر قلبش

  

 چشم نم دلیل تنھا و کرد می درک را اش عالقھ و عشق خوبی بھ اینکھ با است؛ ھیراد آیسان، آمدن دلیل تنھا دانست می اینکھ با
 شده فراموشش کشیدن نفس انگار کھ برآشفت آنقدر ھیراد، ماشین دیدن از ھم باز اما دانست، می خودش عیاش پسرخالھ را ھایش

  .کرد می تقال ھوا، ای ذره برای و شد می پایین و باال شدت بھ اش سینھ قفسھ و بود

  

 کردن پیدا برای را سالن تمام چگونھ و رساند عمارت بھ را خودش چگونھ نفھمید کھ بود گشتھ مستولی وجودش بر خشم آنچنان
  .کرد رو زیرو آیسان،

  

 و رقص مشغول و بود دیگری نگاه در خیره مھرکدا کھ ھایی چشم بین ما و بود گرفتھ نظر زیر را جا ھمھ سرگردانش نگاه
 عاشق در را ھایش دلخوشی تمام و بودند کرده حرام برایش را روزھایش این خواب کھ بود ھایی چشم دنبال بھ بودند، پایکوبی

  .بودند کرده خالصھ داشت، تعلق دیگری بھ کھ قلبی کردن

  

  . کرد می سردرگمش و کشید می خط اعصابش روی آھنگ، کننده کر صدای و بود شده ناامید



  .گرفت می بازی بھ را غیرتش و میخورد چرخ سرش در ناجور فکر ھزاران

  

  است؟ گذاشتھ تنھا ندارند، مشخصی روز و حال کھ آدمی ھمھ این میان را او چرا کھ فرستاد لعنت خودش بر

  

  .کرد دعا لب زیر و گرفت ھایش دست یانم را سرش ھمیشھ، از تر کالفھ. چرخید می خودش دور و بود ایستاده کمر بھ دست

  

  .ندید جایز را ایستادن دیگر و مانده خیره بود، گرفتھ قرار سالن از ای گوشھ کھ ھایی پلھ روی نگاھش

  

  . شنود می را فریادشان گاھی و خنده گاھی و و زند می تنھ دیگران بھ کھ نبود مھم برایش

  

  .ماند ثابت بود، ایستاده اتاقی چارچوب رد کھ آیسان روی نگاھش و رسید ھای پلھ باالی

  

  .بود شده سست زانوانش و زد می نفس نفس

  

  . رفت می ایسان سمت بھ ممکن وضع ترین نامناسب با کھ دید را ھیراد آن، متعاقب

  

 دست با و گرفت آغوشش در شود، زمین نقش آنکھ از قبل درست و دوید ایسان سمت بھ و شد خشم سراپا ای لحظھ برای
  .کوبید ھیراد گوش در محکمی سیلی زادش،آ

  

  .شد زمین نقش و بایستد پا روی نتوانست مست ھیرادِ  کھ بود زیاد آنقدر ضربھ شدت

  

  .فھمید را آیسان خراب حال دلیل وضعیتش، دیدن با و ماند ثابت بود، شده خیره آنھا بھ وحشت با کھ دختری روی نگاھش

  

 پیچیده تنش تمام در کھ عمیقی درد از دختر کھ کشید، آنچنان و گرفت دست در را رنگش شرابی موھای و رفت دختر سمت بھ
  . شد پرتاب زمین روی و کشید دلخراشی جیغ بود،

  

  .شد خارج اتاق از فورا و رفت ھایش لباس سمت بھ بودند، شده معمول حد از تر درشت ترس شدت از کھ ھایی چشم با

  

 نظرش از کھ تختی روی و آورد بیرون تن از را کتش و گذاشت تخت از ای گوشھ یرو گرانبھا شیءی مثل را آیسان حامی،
  .خواباند آن روی را آیسان و انداخت آمد، می نجس

  

  :کوبید محکمتر را دوم سیلی و نداد اجازه حامی، اما کند جبران را اش سیلی کھ آمد سمتش بھ. داد می فحش و خندید می ھیراد،

 واسھ کن لطف فقط. دارم ھواشو و میشم غالمش عمر آخر تا االن از. نگی تر نازک گل از آیسان بھ ھبمون یادت کھ زدم اینو «
  . »بیرون بکش زندگیش از نحستو سایھ ھمیشھ



  .زد می نامربوط ھای حرف و خندید می ھیراد

  

  .دکن می بازی روبرویش مرد غیرت با چقدر حرفش ھر با فھمید نمی و زد می ناپاکی تھمت آیسان بھ

  

  کند؟ سکوت اش شرمانھ بی ھای حرف برابر در توانست می مگر اما بود شده اش مستی متوجھ حامی

  

  :کوبید صورتش در و برداشت را بودند افتاده تخت گوشھ کھ ھایی لباس

  

  . »نداری ھیچی لیاقت تو. عشقم منو چشمای جلو از گمشو ھمیشھ واسھ بعدم کن درست و نکبتت وضعیت این اول «

  

  .بپوشد را ھایش لباس تا کرد کمکش کرد، می احساس قلبش در کھ تنفری وجود با حامی و نشست زمین روی رادھی

  

  .زد می چنگ دلش بھ نگرانی و کرد می نگاه بود، رفتھ حال از کامال کھ آیسان بھ چشمی زیر ھرازگاھی

  

  :شد کشیده عقب سرعت، بھ و نشست اش شانھ روی حامی ھای دست حرکتی، ھر از قبل اما رفت آیسان سمت بھ ھیراد

  

  !تو و میدونم من بخوره، بھش دستت «

  . »زندگیمون از ھمیشھ واسھ گمشو گفتم بھت

  

  .شد گالویز حامی با و نشست ھیراد وجود در عجیبی خشم

  

 را سنگینش ھای مشت توانست می سختی بھ حامی کھ بود شده عصبی چنان حاال بود، رمق بی و سست لحظھ، آن تا کھ ھیراد
  . کند مھار

  

  :کشید می فریاد و داد می فحش ھیراد

  

  » من؟ زن با عوضی توی کنید؟ می خیانت من بھ. کشم می جفتتونو کشمتون؛ می «

  

  .بود گرفتھ نفس تنگی کرد، می اصابت پھلویش و شکم بھ کھ مشتی ھمھ آن از و بود آورده کم حامی

  

 بی و سست و بود گشود پلک حاال کھ آیسان بھ ھایش انگشت نوک حتی ندھد اجازه و کند پرتاب اتاق از بیرون را او کرد سعی
  .کند اصابت بود، دوختھ چشم مقابلش ھای صحنھ بھ رمق،

  . ببند را درب و کند بیرون اتاق از را او توانست سختی بھ



  .بود نشستھ در پشت و بود افتاده نفس نفس بھ

  

  !تر ناتوان ھایش مشت و شد می تر گرفتھ صدایش لحظھ ھر و توانست نمی اما کند باز را درب کرد می سعی ھیراد

   

  . برد می تحلیل بھ رو را توانش و گشت برمی پایش و دست بھ رمقی بی ھم باز کھ انگار

  

  :کرد نگاه ریخت می اشک صدا بی کھ آیسان بھ حامی

  

  . »کنھ اذیتت دیگھ ذارم نمی. میشھ درست عزیزم نیست چیزی«

  

  .میرفت سیاھی ھایش چشم و بود افتاده فشارش. بست پلک ھمیشھ از تر رمق بی و بود نمانده آیسان بدن رد جانی

  

  .داشت خوابیدن بھانھ دلش فقط و نداشت حامی ھای حرف از درستی درک حتی

  

  .نرسید شگوش بھ موزیک، جز صدایی ھیچ باالخره کھ کرد تحمل را ھیراد ھای فحش و نشست در پشت چقدر نفھمید حامی

  

 باغ از زیادی سرعت با کھ دید را ھیراد و رفت پنجره سمت بھ احتیاط با و رسید گوشش بھ حیاط از ماشینی دزدگیر صدای
  .شد خارج

  

  .برسد مقصد بھ سالم و نیفتد برایش اتفاقی کرد، دعا فقط کھ بود نامناسب اش رانندگی وضع آنقدر

  

  .کرد نگاه اطراف بھ و گشود را اش کرده ورم ھای پلک. یدتاب می اتاق پنجره از آفتاب، مستقیم نور

  

 آواز پنجره، روبروی درخت روی کھ ھایی گنجشک صدای و نبود بود، دیده آن در را آرزوھایش مرگ کھ اتاقی آن از خبری
  .بود متنفر نشانھ این از شدت بھ او و داشت زندگی جریان از نشان دادند، می سر

  

  .کرد مرگ آرزوی ھم باز و شدند جاری ھایش اشک بود، دیده واقعیت در کھ ھایی کابوس یاد با

  

 ھیراد، بدون روزھای از اما کند رھا زندگی قید از را خودش و بزند ای بچگانھ کار بھ دست بخواھد کھ نداشت جرات آنقدر
  . بود شده تھی درون، از کھ انگار و داشت ھراس

  

  .گرفت می ُگر وجودش و شد می لذت غرق آن، آورییاد با و بود بوسھ آن بندِ  دلش ھم ھنوز

 روی نگاھش و انداخت طنین گوشش در حامی بم صدای کھ بودند شده صورتش روانھ ھایش اشک و بود غرق افکار ھمین در
  :ماند ثابت داشت، دست در کھ ای صبحانھ سینی



  ! »شدی بیدار عجب چھ. بانو سالم «

  

 مردن دلش فقط و نداشت را عجیبش رفتار و حامی بھ کردن فکر حوصلھ. شد جمع شخود در آیسان و نشست تخت روی کنارش
  .خواست می

  

 شمرده و آرام زد، می ھم را آن و ریخت می چای لیوان در شکر کھ ھمانطور و گذاشت پایش روی را صبحانھ سینی حامی
  :کرد زمزمھ

  

 نشد کھ زد زنگ مادرتم. آوردم درش نگرانی از و کردم تزحم قبول بنده کھ داشتی گرامی دخترخالھ از تماس کلی صبح از «
  . »خوبھ حالت کھ بده خبر بھش و بخور رو صبحانت بنظرم. شده نگران کلی االن تا کنم فکر ولی بدم جواب

  

  " خوبھ؟ حالم واقعا"  کرد فکر خودش با آیسان و

  

  :کشید درھم اخم و برگرداند رو آیسان اما گرفت سمتش بھ و کرد درست برایش عسل و پنیر و نان ای لقمھ حامی

  

  . »کنی دلسوزی برام نیست نیازی «

  

  :شد متعجب حامی

  

  » چی؟ برای دلسوزی «

  

 اندامش بھ لرز بود، نشستھ وجودش در کھ سرمایی اما نبود سرد. کشید باال گلویش زیر تا را پتو و نشست تخت روی آیسان
  .بود انداختھ

  

  .کرد مخفی حامی از را نگاھش و گذاشت زانوھایش روی را سرش

  

 غلیظ اخم کار، این با و گذاشت زدند، می برق آفتاب نور زیر کھ رنگش خرمایی موھای روی ای بوسھ و شد خم اراده بی حامی
  .رفت اش صدقھ قربان دل، در و خرید جان بھ را آیسان

  

  :گفت غیظ با رفت، می درب سمت بھ کھ ھمانطور و شد بلند جا از آیسان

  

  . »ھیراد بزنم زنگ میخوام کجاس؟ من گوشی«

  

  :باشد خونسرد کرد سعی اما پرید حامی روی از رنگ



  » کنی؟ حذفش زندگیت از کال باید دیروزش کار با کنی نمی فکر«

  

  :شد عصبی آیسان

  

  . »بده گوشیمو کن لطف. نداره ربطی کسی بھ زندگیم برای منم تصمیمای. کنم نمی فکر نھ «

  

  :خورد زنگ آیسان گوش در اش عصبی خنده و گذاشت تخت روی احتیاط با را بحانھص سینی حامی

  

 ھر باید بعدشم و کنید می  ازدواج باشھ اینجوری. کرده اشتباه بفھمھ باید ھیراد. رابطتون بھ بده فرصت یکم خوب؛ دختر ببین «
  » داری؟ طاقتشو. بشی مواجھ چیزایی ھمچین با یبار وقت چند

  

 تکیھ او بھ بتواند کھ نیست مردی آن ھیراد، کھ فھماند می دختر آن بھ باید اما شد، پاره دلش بند ھیراد، و آیسان اجازدو فکر از
  .بنویسد یادگاری دیوارش روی و کند

  

 بلند، خودش با و پیمود می را اتاق وجب بھ وجب عصبی، ھای گام با ریخت، می اشک کھ ھمانطور و بود شده کالفھ آیسان
  :زدمی حرف

  

 رو حلقھ بھم خودش خواست، ازم خودش شب اون. کنھ آماده ازدواج برای خودشو بتونھ تا کنم صبر بود خواستھ من از اون «
  . »خواست فرصت ازم و بوسید و کرد بغل منو خودش داد،

  

 آن توانست می انجاھم کھ بود آمده جوش بھ غیرتش آنقدر. شدند بستھ ھایش پلک عصبی، فشار از و شدند مشت حامی ھای دست
 تر نازک گل از آمد می دلش مگر اما کند بازی غیرتش با نباید کھ بفھماند او بھ و بگیرد ھایش مشت زیر را حواس بی دخترک

  بگوید؟ او بھ

  

  :داد ادامھ حامی، شده سرخ صورت بھ توجھ بی آیسان

  

 مثلھ کھ بود خواستھ ازم چی مگھ بدم؟ فرصت ھشب نشدم حاضر کھ روز اون از گذره می چقدر مگھ نکردم، صبر احمق منِ  «
 خواستنم واسھ گفت خودش خواد، می منو کھ گفت بھم خودش گرفتم؟ جفتمون از فرصتو این و دنبالش اومدم پاشدم ھا دیوونھ
  . »کنھ می تالش

  

  :زد ھق و گرفت ھایش دست میان را سرش و نشست تخت روی

  

  . »مبزن زنگ میخوام بده گوشیمو خدا رو تو «

  

  :زد لب کرد، می سنگینی قلبش روی کھ غمی با و لرزید خودش بھ ملتمس، لحن آن از حامی



  . »خارجھ دسترس از گیرم؛ می شمارشو دارم دیشب از «

  

  :گرفت سمتش بھ و کرد خارج رنگش ای سرمھ ورزشی شلوار جیب از را آیسان تلفن و خورد گره نگاھش در آیسان نگران نگاه

  

  . »کنی امتحان شانستو ونیت می ھم تو «

  

 مرتبھ چند و رفت بھداشتی سرویس سمت بھ و شد خارج اتاق از. است کم کشیدن نفس برای ھوا کرد احساس و گفت را این
  .پاشید صورتش بھ و کرد آب از پر را ھایش مشت

  

 روی" باشد نمی دسترس در نظر مورد مشترک"  گفت می کھ زنی صدای ھربار و گرفت می پی در پی را ھیراد شماره آیسان
  .کشید می خط اعصابش

  

  .دانست می مقصر را خودش و بود افتاده شور دلش

  

  :گفت کرد می خشک را صورتش دستی، ی حولھ با کھ حامی بھ رو و رفت بیرون اتاق از

  

  » نھ؟ یا رسیده ببینی بپرسی باباش مامان از بزنی زنگ نمیشھ «

  

  :زد لب حوصلھ بی و کالفھ حامی

  

  . »نداشتن خبری زدم زنگ «

  

  .بود کرده نگران را حامی و بود پریده رویش از رنگ. داد می بد گواه و جوشید می سرکھ و سیر مثل دلش

  

  :نکند خاطرش رنجیده و نگیرد دست در را بازوھایش کردنش، آرام برای کرد سعی و آمد سمتش بھ

  

  » بگم بھت شد خبری کوچکترین میدم قول نم بخور صبحانتو بیا. نمونده روت بھ رنگ خانم آیسان «

  

  :بود بریده را آیسان امان دلشوره

  

  » تھران؟ بریم االن میشھ «

  

  :نشاند تخت روی برد اتاق سمت بھ را او و فشرد دست در را بازویش مقاومتش، رقم علی حامی



  » بشھ بگی تو ھرچی میدم قول بکنی، گم می ھرکاری باشی خوبی دختر اگھ «

  

  .کرد تشکر و خورد میل بی را داد می خوردش بھ اصرار با و گرفت می برایش حامی کھ ھایی لقمھ آیسان

  

  .شد خارج اتاق از و خورد زنگ حامی تلفن

  

  :گفت لبخند با حامی اما شد خارج اتاق از و شنید را تعجبش و ترس از پر"  چی؟"  صدای آیسان

  

  . »گردم برمی زود اومده پیش برام کاری وردم یھ من بخور صبحانتو ادامھ شما خانم آیسان «

  

  .شد خارج ویال از سرعت با و برداشت را ماشینش سوئیچ و

  

  .کرد می گره ھم در را ھایش مشت استرس، از و زد می قدم مدام آیسان و بود ظھر حوالی

  

 پاسخ بی را ھایش تماس تمام ھم او اما بود گرفتھ را حامی شماره بود، شده ناامید وقتی و بود گرفتھ را ھیراد شماره بار چندین
  .بود گذاشتھ

  

 چشم مھمان خواب و کشید دراز کاناپھ روی رمق بی و خستھ کھ بود پرورانده سرش در عجیب فکرھای و بود زده قدم آنقدر
  .شد ھایش

  

  :داد جواب فورا حامی، اسم دیدن با و پرید خواب از تلفنش زنگ صدای با کھ دید می کابوس

  

  » بلھ؟«

  

  بھتری؟. جان آیسان سالم: حامی

  

  ھیراد؟ از نشد خبری باشھ؟ خوب حالم داری توقع واقعا: آیسان

  

  :لرزاند را دلش حامی غمگین صدای

  

  . »ھست یخچال داخل نون با خریدم آماده الویھ. درگیرم یکم من بخور نھارتو تو. نیست خبری عزیزم نھ «

  

  :یدپیچ گوشش در آیسان، ملتمس و نگران صدای



  » حامی؟«

  

  :بود نشستھ دلش بھ عجیب گفتنش" حامی" کھ بود گفتنش لحن در چیز چھ نفھمید

  

  » جانم؟ «

  

  اومده؟ ھیراد سر بالیی بگو راست خدا رو تو: آیسان

  

  :فروخورد را بغضش حامی،

  

  . »بیام زود کنم می سعی بخور نھارتو. ندارم خبری اون از نھ «

  

  .شد اش گونھ روانھ ھایش اشک بار چندمین برای و شد خیره ھیراد، تصویر ھب آیسان و کرد قطع را گوشی و

  

  :بود پرستش اینبار و خورد زنگ ھم باز تلفنش

  

  » پری؟ جانم «

  

  !پرستش نھ پری اوال: « پرستش

  » فینوئھ؟ فین صدات انقدر چرا دوما

  

  :زدود را ھایش اشک و خندید روز طول در بار اولین برای آیسان

  

  . »میکنم تعریف برات میام حاال. داره ماجرا «

  

  بیای؟ تا کنم می صبر من کردی فکر واقعا. گی می االن ھمین نخیرم: پرستش

  

 پرستش قلب در ھیراد از نفرتی چھ کھ نفھمید و کرد تعریف برایش مو بھ مو را بود افتاده کھ ھایی اتفاق تمام و بست پلک آیسان
  .گذاشت جای بر

  

  نگرانشی؟ واقعا کردی تعریف کھ چیزایی نای تمام با: پرستش

  

  :کرد بغض آیسان



  » کنم صبر بود خواستھ من از اون پری نباشم؟ «

  

  !آیسان نیست کلت تو عقل واقعا: پرستش

 می اینجوری تو و کنھ می حقت در کھ نامردیھ ھمھ اینا میکنھ؟ توجیھ نامردشو طرف خودشو اینجوری عاقلی آدم کدوم آخھ
  .بخشیش

  

  :شد کالفھ آیسان

  

  . »خدا بھ خستم انقدر؛ نده کشش. خیال بی کنم می خواھش «

  :آمد حرف بھ لحظھ چند از بعد و کرد سکوت پرستش

  

  » نداره؟ دوستت حامی مطمئنی «

  

  :بست پلک عصبی، آیسان،

  

  . »ندارم موردو یھ این بھ کردن فکر حوصلھ اصال کھ درگیرم انقدر «

  

  !دیگھ احمقی: پرستش

 بازم کنھ، می خیانت بھت سره یھ درومده چشم ھیراد اون اونوقت. بینی نمی زنھ می بال بال برات داره خوبی ینا بھ پسر
  !بصاره فالنھ باالس ظرفیتش کھ کردی توجیھ ھی خطرناکھ؟ میکنھ مست کھ آدمی گفتم بار چند. دنبالشھ چشمت

  

  :داد ادامھ پرستش و افتاد قھقھھ بھ پرستش سادگی از آیسان

  

  !»گی می بد بگو گم، می بد «

  

  .توئھ با حق عشقم نھ: آیسان

  

  . کردند خداحافظی و زدند حرف دیگری کلمھ چند

  

  .بود شده آرامتر کمی آیسان

  .گرفت جان کمی تنش و خورد الویھ از لقمھ چند و رفت آشپزخانھ سمت بھ

  .باشد کدامشان دلواپس دانست نمی دیگر حاال. نبود حامی از خبری و بود گذشتھ شب نیمھ از ساعت

  .بود انداختھ جانش بھ عجیبی دلھره و بود زده برھم را شب سکوت ھا، جیرجیرک صدای



  .بخوابد و کند قفل را درب کھ نداشت ھم کلید حتی و ترسید می ویال در تنھا

  

  .ماندن بیدار نای نھ و داشت خوابیدن جرات نھ

  

 شھر آن در ماندنش تنھا و بودن دختر از ترسید؛ می اما شود تھران راھی و بردارد را وسایلش کھ بود زده سرش بھ باری چند
  . نداشت کاری ھیچ جرات و ترسید می غریب

  

  .بود شده انگیز رعب شب، نیمھ از ساعت آن در ھا سگ پارس صدای

  

  .کرد می منجمد ھایش رگ در را خون و آمد می صدا بھ خانھ وسایل گاھی

  

 و سالن تمام کھ نشست طوری پذیرایی، وسط کاناپھ روی و پیچید دورش و برداشت طبقھ ھمان اقات از کوچکی مسافرتی پتوی
  .بگیرد نظر زیر را ورودی درب مخصوصا

  

  .گشت برمی عادی حالت بھ دوباره دید، نمی چیزی وقتی و کرد می نگاه اطراف بھ و پرید می باال صدایی ھر با

  

  .رفت خواب بھ و شد سنگین ھایش پلک کی نفھمید کھ دوخت چشم خانھ انگیز رعب سکوت بھ و نشست آنجا آنقدر

  

  .کشید جیغ و شد بیدار وحشت با صورتش، روی آرامی نوازش حس با

  :آورد باال تسلیم نشانھ بھ را ھایش دست فورا حامی

  

  » منم نترس،. آیسان منم «

  

  .برد پناه حامی آغوش بھ و افتاد گریھ بھ ترس، شدت از

  

 وجود تمام با خواست می انگار و بود غنیمت برایش حامی وجود حاال کھ بود کرده کسی بی احساس آنقدر ساعت چند آن در
  .دارد را ھوایش و ھست کسی کھ کند احساس

  

  .کند آرام را لرزانش بدن و بدھد او بھ امنیت احساس کرد سعی و آمد خودش بھ زود خیلی اما شد شوکھ ای، لحظھ برای حامی

  

 اینطور صورتش روی نوازشی حس با و بخوابد کاناپھ روی نشستھ، اینطور کھ داد می حق او بھ و بود گذشتھ بامداد ۴ از ساعت
  .بیفتد عشھر بھ

  

  .برود خودش اتاق بھ تا کند راحت را خیالش و کند بیدارش آرامی بھ داشت قصد او ھرچند



  :گذاشت اش پیشانی روی ای بوسھ

  

  » ینجاما من باش، آروم نیست چیزی «

  

  :آمد بیرون آغوشش از خجالت با بود، شده تر آرام کمی کھ آیسان

  

  » نشد؟ ھیراد از خبری «

  

  :دھد قورت را بغضش توانست زحمت بھ حامی

  

  . »نیست خبری ھیچ نھ «

  

  :بود افتاده شک بھ آیسان

  

  » شده؟ چیزی ناراحتھ؟ صدات چرا پس «

  

  :ریخت آب خودش برای و برداشت تمیزی لیوان و رفت آشپزخانھ سمت بھ و برخاست جا از حامی

  

  . »بشم بدی اتفاق بھ راضی نمیشھ دلیل ولی ناراحتم ازش درستھ. باشھ ھرچی پسرخالمھ. تو مثل نگرانم منم جانم، عزیزِ  نھ «

  

  .کند باور را ھایش حرف توانست زحمت بھ آیسان

  

  .کنیم حرکت باید زود صبح فردا بخواب برو: حامی

  

  :بود کرده تصور او یا داشت بغض صدایش اقعاو نفھمید

  

  » کنی؟ رانندگی تونی می چطور. ای خستھ نخوابیدی، اصال تو «

  

  :کرد پاک را چشمش اشک و دزدید او از را صورتش لیوان شستن بھانھ بھ حامی

  . »دارم کار خیلی تھران، بریم باید. کافیھ برام بخوابم ساعت دو یکی من «

  

 و بود راحت واقعی، حامی یک حضور بابت از خیالش دیگر حاال. کرد حرکت باال طبقھ اتاق سمت بھ و گفت ای" باشھ"  آیسان
  .بخوابد آسوده خیالی با توانست می



  .بگیرد ندیده را ھیراد حول منفی، افکار توانست می اگر البتھ

 مرتب را لباسش و برخاست جا از. ندک بیدارش کرد می سعی آرامی ھای ضربھ با و بود اتاقش درب پشت حامی زود، صبح
  :کرد باز را درب و کرد

  

  » نشد؟ ھیراد از خبری. بخیر صبح «

  

  :زد غمگینی اما مھربان لبخند حامی،

  

  . »نھ بخیر، ھم تو صبح «

  

  .کنیم حرکت زودتر باید. بخوریم صبحانھ بریم بشور صورتتو و دست

  

  .شدند رفتن آماده بخورد، را تمامش بود شده ورمجب حامی، اصرار بھ کھ مفصلی صبحانھ صرف از بعد

  

  .کند می مخفی او از را چیزی کرد می احساس و نمیفھمید را حامی عجلھ ھمھ آن دلیل

  

  . بودند غرق خودشان افکار در کدام ھر و شد می پخش ماشین از مالیمی موزیک

  

  .گفت می چیزی او نھ و گذاشت می سرش سربھ حامی نھ

  

  . شد پیاده ماشین از و کرد توقف دید کھ پارکینگی اولین در فورا و خورد زنگ حامی تلفن کھ دندبو راه ھای نیمھ

  

  .بود دوختھ چشم کارھایش بھ تعجب با آیسان

  

 کرد زمزمھ لب زیر و بود کرده نگاه او بھ کھ ی" شکر رو خدا"  توانست آیسان و شد می دیده صورتش در عجیبی خوشحالی
  .دکن خوانی لب را بود

  

  :پرسید فورا آیسان و کرد پرواز ماشین سمت بھ

  

  » شد؟ خبری ھیراد از شد؟ چی «

  

  :خندید حامی

  . »نباش نگران. عزیزم خوبھ حالش «



  نبود؟ ازش خبری چرا بود؟ کجا االن تا: آیسان

  

  :کشید عمیقی نفس و کرد ھایش چشم حوالی پرمعنایی نگاه حامی

  

  ...»فقط. خوبھ شکر داروخ االن اما خیلی بودم نگران منم «

  

  :کند تمام را اش کاره نیمھ حرف کھ شاید کرد نگاھش نگرانی با آیسان

  

  » چی؟ فقط «

  

  :داشت نگھ رستورانی جلوی را ماشین حامی

  

  . »بخورم چیزی نگرانی از نتونستم صبح بخوریم، چیزی یھ بریم بیا گشنمھ من فقط «

  

  :کرده عوض را بحث کھ بود فھمیده آیسان

  

  » شده؟ چی بگی و باشی روراست باھام میشھ «

  

  :گرفت دست در را سردش ھای دست حامی

  

  »نبینیش دیگھ ممکنھ فقط «

  

  :نبود ممکن برایش بود شنیده کھ ھایی حرف ھضم و کرد می نگاھش ناباور آیسان،

  

  » چی؟ ینی «

  

  :کرد زمزمھ و شتگذا ماشین فرمان روی را سرش داشت، دست در را ھایش دست کھ ھمانطور حامی

  

  » بود کرده قبال کاراشو. ایران از میره مدت یھ واسھ داره «

  

  :فھمید نمی را ھایش حرف از ھیچکدام معنی و بود شده متولد تازه انگار آیسان

  » بود؟ کرده قبال کاری چھ میره؟ کجا. گی می چی فھمم نمی «



  

  :شد خیره نمدارش ھای چشم در حامی

  

  . »شده جور کاراش تمام ھم حاال و بود هکرد اقامتشو کارای «

  

  :آورد زبان بر را فکرش آیسان

  

  » میشھ؟ چی من تکلیف چی؟ من پس «

  

  :میگفت باید اما. ھا جملھ آن گفتن بود سخت برایش

  

  »کردی صبر براش زیادی تو و نداشت دوستت اولم از ھیراد کھ کنی قبول باید جان، آیسان «

  

 نشکند، خود در را او کرد می سعی سرسختانھ کھ مردی دست از را ھایش دست و ریخت شا گونھ روی آیسان ھای اشک
  .دوخت چشم بیرون، منظره بھ و کشید بیرون

  

  :بدھد کردن فکر فرصت او بھ کھ خواست و گفت اما نھ، یا ھست ھا حرف آن گفتن برای مناسبی وقت دانست نمی حامی

  

 بھ یھ از بیشتر فھمیدم خواستی، کمک ازم ھیراد تولد واسھ کھ دوم بار و نشستی دلم بھ دیدمت، کھ اولی بار ھمون از آیسان «
  !ای ساده نشستن دل

 کھ حاال اما نیست مناسبی وقت االن میدونم. زدی گره نفسات بھ نفسامو و گرفتی شکل وجودم تو کم کم کھ بودی عجیبی حس یھ
 و چیھ عشق میدونی و بودی عاشق خودت تو. کنم ثابت بھت خودمو نمبتو کھ بده فرصت من بھ نداری، ھیراد بھ امیدی دیگھ
 مطمئن اما ھیرادی فکر بھ لحظھ ھر سختھ برام. کشم می چی و گم می چی من بفھمی باید پس. دردناکھ چقدر طرفھ یھ عشق
  . »بده بھم فرصتو این فالط. شی مند عالقھ من بھ بتونی و بگیری فاصلھ عشقش از کم کم کنم کمکت کھ دارم دوستت انقدر باش

  

  . بود نشده روشن دلش در ھایش حرف از حسی ھیچ کرد؛ می نگاھش ناباور آیسان،

  

  .بود کرده نگرانش و بود افتاده جانش بھ کھ بود دلھره تنھا

  

  .ندداد وعده میان سفارش و نشستند صندلی روی و رفت دنبالش بھ ھم حامی. رفت رستوران سمت بھ و شد پیاده ماشین از

  

  .کرد می فکر آیسان جواب بھ حامی و بود شده گم درھمش افکار در آیسان. زدند نمی حرفی کدام ھیچ

  

  :کرد زمزمھ ناخداگاه خورد، گره نگاھش در آیسان نگاه وقتی و شد خیره غمگینش ھای چشم در



  !دل جان ای «

  شعرھایم از نبند پلک سرسختانھ

  تو عشق ی تشنھ مردِ  این کھ

  را سرودن انھعاشق عجیب،

  !دارد دوست تو برای فقط

   تمنایی این از نگیر گوش

  !او برای توست تاب بی نگاه مختص فقط کھ

  " !او برای" دارد غمی چھ کھ آه

  ببین عاشقم ھای چشم حسرت

  او ھای ناسروده از بِکَن دل

  " !او ھای ناسروده" دارد غمی چھ کھ آه

  !دل جان ای

  من از نگیر چشم

  ماندنم تو بی ھای شب مردِ  من کھ

  خوانم می و مانم می آنقدر

  تو ھای چشم و تو از

  شھر تمام دیگر کھ

  بمیرند ات نشستھ خون بھ ھای پلک پشت در

  من ھای سروده صدای تنھا و

  ھایت محبتی بی خواب از

  !کنند بیدارت

  ) »حیدری شمیم(

  

  )بعد نیم و سال یک( 

  

  .بود بریده را امانش امتحان، دلشوره. شد اتوبوس سوار و کرد جابجا اش شانھ روی را اش کولھ بند

  

 کھ بود دردی چھ دانست نمی ھم باز اما بود خوانده کنارش در ھم دیگر منابع حتی و بود کرده رو زیرو را کتاب تمام اینکھ با
  .کرد می سرد را بدنش تمام و نشست می جانش در امتحان روز صبح از درست

  

  . کرد مرور بار ھزارمین برای بود، زده عالمت کھ مھمی نکات و فشرد ھایش دست میان را جزوه

  

  .کیست طرف از صبح اول پیاپی ھای تماس این ببیند نداشت عالقھ حتی اما بود خورده زنگ بار چندین صبح از ھمراھش تلفن



  

  .رفت دانشکده سمت بھ و شد پیاده اتوبوس از ایستگاه، دو یکی از گذشتن از بعد باالخره

  

 ھم او و پرسیدند می سوال و چرخیدند می اطرافش و دور بودند، شناختھ را او خوبی بھ کھ ھایش ھمکالسی ھمیشھ معمول طبق
  . کرد می دوره را آن بھ مربوط مھم نکات و داد می توضیح دانست می ھرچھ حوصلھ با

  

 احساس کنارش در و بود داشتنی دوست ھمھ نظر از ھم باز دانشکده، دخترھای از بعضی با ھایش تفاوت وجود با حتی
  .داشتند آرامش و سرزندگی

  

 پیوند و بود گذاشتھ اش خانھ بھ قدم مرتبھ چندین حتی و شود نزدیک پرستش بھ بود توانستھ ھرکسی از بیشتر کھ بود کسی ترانھ،
  .بود شده ایجاد بینشان عمیقی دوستی

  

  .درفتن امتحان سالن سمت بھ و کردند حرکت ترانھ، دوشادوش

  

  .انداخت کیفش در و کرد خاموش را آن ھمیشھ از تر کالفھ لرزید؛ می مانتویش جیب در ھمچنان پرستش تلفن

  

  .کرد دادن پاسخ بھ شروع تمرکز با امتحان، شروع با ھمزمان و خواند لب زیر الکرسی آیت ھمیشھ، معمول طبق

  

  .کرد مرور ار ھایش پاسخ بار چندین و کرد ُپر خاصی، وسواس با را اش برگھ

  

 و کرد ترک را سالن پیرش، استاد بھ" نباشید خستھ"  گفتن با و داد تحویل مراقب بھ را اش برگھ و نشاند لب روی ملیحی لبخند
  .کرد روشنش و کرد خارج جیب از را تلفنش فورا

  

  . داشت مادرش از پاسخ بی تماس ١٠

  

  .گرفت را مادرش شماره ھراسان، و داد می بد گواه دلش. داختان تپش بھ را قلبش و زد جوانھ دلش در بدی حس ناخداگاه

  

  :کرد رمق بی را پایش و دست و انداخت طنین گوشش در مادرش آلود بغض صدای تلفن شدن وصل محض بھ

  

  !پرستشم«

  » مادر؟ شد چی دیدی

  داری؟ بغض چرا مامان؟ شده چی: پرستش

  

  ! رفت بابا حاج: سیمین



  !مادر بسوزونھ لد برات نداری ھیچکیو دیگھ

  . کنھ حمایتت نیست ھیچکی دیگھ

  

  .شد سرازیر دلش در غریبی حس و پیچید پرستش گوش در ھقھقش صدای

  

  .شد نمی خارج آن از صدایی ھیچ اما شد می بستھ و باز دھانش

  

  .کند تصور را بابا حاج بدون دنیای توانست نمی

  

 ھایش لحظھ حامی تنھا و بود نکرده دریافت مرتضی از بزرگ، شھر درآن معاشش امرار برای مبلغی کوچکترین لحظھ آن تا
  .داد دست از ھم را او کھ بود بابا حاج

  

 کرد می احساس بابا، حاج دادن دست از با و بود کرده را پدرش ھوای دلش چقدر. دید می نزدیک را آرزوھایش مرگ چقدر
  .است داده دست از را پدرش دیگر، بار یک

  

 با کمی برخورد بود کرده سعی ھربار و بود رفتھ روستایشان بھ باری چند بود، گذشتھ آمدنش از کھ نیمی و سال یک این در
  .کند پیدا کوچکش ناتنی خواھر با عمیقی عاطفی ارتباط بود توانستھ حدی تا و باشد داشتھ مرتضی

  

 بھ را مادرش دل نامناسبی، رفتار ترینکوچک با خواست نمی دلش. ست مرتضی دختر تبسم، کھ نکند فکر این بھ کرد می سعی
 شیر و بود یافتھ پرورش مادرش بطن در کھ دید می گناھی بی و معصوم دختر چشم بھ را تبسم منظور ھمین بھ و بیاورد درد
  .بود خورده را مادرش پاک

  

  . میشد روان اش گونھ روی یدیگر از پس یکی ھایش اشک و میزد قدم. بود شده خیابان سرگردانِ  بابا، حاج فوت خبر شنیدن با

  

 کند کمکش خواست خدا از فقط و بیاید سرش بھ است قرار بالیی چھ بابا، حاج از بعد دانست نمی و ترسید می نامعلومش آینده از
  .بکشد دست آرزوھایش از نباشد مجبور و بخواند خوبی بھ را درسش بتواند تا

 تنھا مرگ و رسید می پرستش گوش بھ سو ھر از گریھ صدای و بودند شده جمع بابا حاج کوچک خانھ در روستا مردم تمام
  .کرد می باورپذیر را روزھایش این حامی

  

  . بود گریستھ صدا، بی را راه تمام و بود شده راھی اتوبوس، با

  

 ھای نز رنج دست کھ بود کرده دستبافی قالی ھای گل میخکوب را غمگینش نگاه و بود گرفتھ آغوش در را تبسم مرتضی،
  .بود روستا

  

  .ریخت می اشک و بود گرفتھ جای پرستش کنار در مظلومانھ ھم سیمین



 پیشرفت مانع مبادا کھ ترسید می داشت، سراغ مرتضی از کھ رفتاری و اخالق با و شود می چھ دخترش سرنوشت دانست نمی
  .شود پرستش

  

  . خواست می سیمین کھ نبود چیزی آن اصال روستا، بھ پرستش برگشت درمورد بابا، حاج مرگ از بعد مرتضی ھای زمزمھ

  

 آن بھ محدود پرستشش دیگر اما بدھد را دخترش تحصیل و زندگی خرج و کند پا و دست خودش برای کوچکی درآمد بود حاضر
  .نشود بود، شده اسیرش ھم خودش کھ روستایی

  

  . اشتد غم و بود گرفتھ ھم روستا ھوای حتی. گذشت منوال ھمان بھ روزی چند

  

 نفسشان راه و بود کرده پر را ھوا ذرات تمام سنگینی حس و نبود زیبا ھیچکس چشم بھ روستا انگیز دل ھای صبح دیگر انگار
  !تنگ را

  

  .کرد می بازی تبسم با و بود نشستھ ایوان در پرستش و کرد می آماده صبحانھ سیمین،

  

  .کرد تند پا درب، سمت بھ و گذاشت خانھ داخل بود گرفتھ یاد رفتن راه کمی تازه کھ را تبسم پرستش، و شد کوبیده خانھ درب

  

  :کرد سالم پرستش و شد نمایان درب چارچوب در بابا، حاج پسر اسماعیل، پوش سیاه و خمیده قامت

  

  . »بھشتھ تو جاشون باشید مطمئن. گم می تسلیت بازم «

  

  :دوخت زمین بھ را نگاھش اسماعیل،

  

  . »بزنم حرف بھش راجع و برسونم دستتون بھ باید کھ دارم امانتی یھ داخل؛ بیام لحظھ چند ممکنھ اگھ «

  

  .شد وارد" یاهللا" گفتن با اسماعیل و رفت کنار درب جلوی از و گرفت کنجکاوی رنگ پرستش، نگاه

  

  :آمد استقبالش بھ و انداخت سرش روی را چادرش بود، شنیده را او صدای کھ سیمین

  

  . »داخل ییدبفرما پسرم سالم «

  

  .کنیم صحبت تا بیاید ھم شما کنید لطف اگھ. ترم راحت ایوون تو نھ: اسماعیل

  .بخوریم بیارم صبحانھ تا بشین پس: سیمین



  :کرد اصرار اسماعیل

  

  . »نکشید زحمت ازتون کنم می خواھش «

  

  . گرفت جای پرستش کنار در ھم خودش و بشیند کرد تعارف او بھ خجالت با سیمین

  

  :گذاشت روبرویشان را داشت دست در کھ پاکتی عیلاسما

  

 بتونن تا خانوم پرستش بھ بسپرم اینو من شد، کم سرمون باال از شون سایھ ھروقت کھ سپرده دستم بھ بابا حاج کھ امانتیھ این «
  . »بخونن درسشونو

  

  :فرستاد بیرون را افسوسش از پر آه و کرد مکث کمی

  

  . »شید مستقل بتونید تا کنید زندگی دردسر بی مدت یھ کھ ھستش حد این در و ناچیزیھ خیلی مبلغ ھرچند «

  

  :کرد خودنمایی بود، نشستھ چشمانش در شوق سر از کھ اشکی برق و شد باران ستاره پرستش ھای چشم

 دست از رو شخصی چنین کھ کنیم گریھ خودمون حال بھ باید ما. نیست شکی این توی و خوبھ خیلی جاشون مطمئنا بابا حاج «
  . »شما موفقیت و شادی از بشھ شاد ھم بابا حاج دل و بشید موفق زندگی توی خانوادتون و شما کھ میخوام خدا از. دادیم

  

 اش نشستھ اشک بھ ھای چشم و نکند باز سر گلویش ی کھنھ بغض تا نزد حرفی ھیچ و نشاند لب روی محزونی لبخند اسماعیل
  .نکنند رسوایش

  .بود دوختھ چشم جاده باصفای منظره بھ و بود ھنشست اتوبوس در

  

 زندگی ھای داشتنی دوست بھ لحظھ ھر و است تھران راه در بود، کرده پا بھ مرتضی کھ غوغایی از بعد شد نمی باورش ھنوز
  .میشود تر نزدیک اش

  

  . بود تنگ ھم کوچکش خانھ برای دلش حتی

  

  .سوخت می بود، شده گیرش دامن یکباره بھ کھ غمی از دلش و بود ناراحت بابا حاج رفتن از قلبش اعماق در جایی ھم ھنوز

  

  .بود دردسرش بی و آرام رفتن در صالحی شاید و جنگید خداوند تقدیر با شد نمی اما

  

 دبتوان تا کند می پا و دست شغلی برایش و گردند می کار دنبال باھم کھ بود کرده راحت را خیالش او و بود تماس در آیسان با
  . بدھد را خواندنش درس و زندگی ھزینھ



  .کرد می پا و دست کاری فورا باید و بود شده اضافھ ھایش غم بھ ھم دادن خانھ کرایھ غصھ دیگر حاال

  

 خودش رشتھ با ارتباط در شغلی خواست می دلش پرستش اما شود کار بھ مشغول کلینیک، در جایی بود داده پیشنھاد حامی، حتی
  .باشد داشتھ

 ھم آیسان خواست می دلش و داشت دوست را حامی شد، می تداعی ذھنش در ھیراد یادآوری از ھنوز کھ بدی حس خالفبر
  .کند فراموش بود، مانده او از خبر بی کھ مدتی ھمھ آن از بعد را ھیراد کذایی عشق آن و شود مند عالقھ او بھ واقعا

 خارج ایران از خبری ھیچ بدون ھیراد حامی، گفتھ بھ و بود گذشتھ یب،عج ھای اتفاق و استرس از پر شب آن از نیم و سال یک
  .بود کرده بیچاره حامی دل بھ خون و بود خبری منتظر ھمچنان آیسان اما بود نمانده باقی آثارش از اثری و بود شده

  

 می خود در را او بار انھزار روزی کشید، می رابطھ آن از کھ رنجی و بود پیدا ھم ھایش چشم سیاھی میان از حامی، عشق
  .شکست

 صاحب نتوانستھ ھم ھنوز کھ بود فھمیده خوبی بھ حامی اما آمد می کنار او با و باشد ھیراد رحمی بی بھ خواست نمی دلش آیسان
  .بشود داشتھ، قلبش در ھیراد کھ جایگاھی

 بند دلش و شود پوچ دلش در خانمان یب عشق آن شاید تا زد می حرف او با دری ھر از دید می را آیسان پرستش، کھ ھربار
  .دانست می کوبیدن ھاونگ در آب را، موارد این در زدن حرف و بود نشده موفق اما شود حامی پاک عشق

 و کرد می نگاھش کند، حساب او روی تواند می ھمیشھ کھ خوبی دوست چشم بھ تنھا آیسان و بودند رفیق دو مثل آیسان و حامی
  .کرد می وادارش سکوت بھ و کرد می رنجور را مرد آن قلب کھ بود سنگینی درد حامی، ھب کردنش نگاه طرز این

  

 و کرد رھا تخت کنار را وسایلش و رسید خانھ بھ باالخره بود، گذشتھ رنج، و درد با ھمراه و سختی بھ کھ مدتی از بعد پرستش
 ھایش پلک کار، کردن پیدا فکر با کھ نگذشت چیزی و شیدک ھایش ریھ بھ وجود تمام با را اش خانھ دلپذیر عطر و خزید پتو زیر
  .رفت خواب بھ و شد گرم

  

 مختلف، ھای سایت در آیسان و ھا روزنامھ در خودش. بودند مناسب کاری دنبال آیسان ھمراه و نداشت کالس بعد، روز صبح
  .زدند می زنگ و کردند می جستجو

  

  .دید نمی خودش توان در را چیزی چنین پرستش، و بودند پیرزن پرستاری بھ مربوط کارھا از بعضی

  

  .نکردند پیدا مناسبی مورد کردند، تالش ھرچھ روز آن

  

 شد، می متوقف ایستگاه در کھ اتوبوسی سمت بھ فورا و خرید ای روزنامھ اش، خانھ نزدیک ی دکھ از پرستش بعد، روز صبح
  .رفت

  

 خواستند، می کودک پرستار کھ آگھی یک روی و گذراند نظر از را نظرش مورد صفحھ و گرفت جای پنجره کنار صندلی روی
 نمی اوصاف این با فعال. گن می چی ببینم بپرسم شرایطشو بزنم زنگ باید م؛ بچھ عاشق کھ من"  کرد فکر کمی و کرد مکث
  . "کنم پیدا بھتری کار تونم

  

  .بگیرد تماس کالسش از بعد تا کرد رهذخی مخاطبینش لیست در را شماره و کرد خارج مانتو جیب از را تلفنش



  .کند برگزار آینده ھفتھ را بود نکرده شرکت کھ ترمی میان امتحان شد قرار و کرد صبحت استادش با روز آن

  

  :انداخت طنین گوشش در زنی متین و آرام صدای و گرفت تماس بود کرده ذخیره کھ ای شماره با فورا کالسش شدن تمام از بعد

  

  » یید؟بفرما بلھ «

  

  .گرفتم تماس کودک پرستار آگھی این واسھ سالم: پرستش

  

  .شماس با گوشم بلھ. عزیزم سالم: زن

  

  بدونم شرایطشو خواستم می: پرستش

  

  .کنیم صحبت رو در رو تا کارم محل بیا امروز تونی می اگھ: زن

  

  .کنید پیامک برام آدرسو زحمت بی پس حتما؛ بلھ: پرستش

  

  !ترس یا است ھیجان نمیفھمید و بود افتاده شور دلیل بی دلش. کرد قطع را تلفن و کرد تشکر

  

  .داشت واھمھ شدت بھ بود، شده شروع بابا حاج مردن با کھ فصلی این از و شد می اش زندگی از جدیدی فصل وارد کھ انگار

  

 و برمیداشت را ھا آن گاھی و بود تھدوخ چشم بودند گذاشتھ میز روی کھ ھایی مجلھ بھ و بود نشستھ منتظر کھ میشد ساعتی نیم
  .زد می ورق

  

  .میگرفت جریان پوستش زیر مرموزی حس و میشد قلقلک شدن، مستقل این از دلش گاھی و داشت ھیجان

  

  :شد وارد و رفت سالن گوشھ اتاق سمت بھ داد قرار مخاطب را او کھ زنی صدای با

  

  »اومدم آگھیتون برای ھستم، محبی سالم«

  

  :کرد اشاره روبرویش چرم مبل بھ بود، وجودش در کھ ای ذاتی نفس بھ اعتماد با و نشاند لب روی لیحیم لبخند زن

  

  . »عزیزم بشینید بفرمایید«

  



 ھمھ آن از و چیست موقع بی لبخند آن دلیل دانست نمی ھم خودش اما زد لبخند و رفت فرو رنگ، مشکی راحتی مبل در پرستش
  .کشید خجالت نفس، بھ اعتماد پر زن آن مقابل اش دستپاچگی

  

  :زد لبخند و شد حالش متوجھ بود، گرفتھ نظر زیر را اش چھره حاالت و حرکات دقت با کھ زن

  

  » نھ؟ یا داری سابقھ اینکھ و کنی قبول کارو این میخوای  چی برای چیھ؟ رشتت بگو؛ خودت از عزیزم خب«

  

  :بدھد دست از را فرصت آن مورد، بی حرفی کردن مطرح با خواست نمی کرد، تامل کمی پرستش

  

 خودم باید کھ جوریھ یھ زندگیم شرایط چون دارم احتیاج کار این بھ تھرانم؛ دانشگاه پرستاری دانشجوی و سالمھ١٩ من«
  . »کردم پاس رو کودک پرستاری واحد و دارم عالقھ خیلی ھا بچھ بھ اما نداشتم سابقھ کنم، پرداخت مخارجمو

  

  :بود سپرده گوش ھایش فحر بھ دقت با زن

  

  » نداره؟ کارت واسھ مزاحمتی چطوره؟ درست«

  

 شرایطو خواستم ھمین واسھ و نمیدونم ھم نھ یا داره کارم با تداخلی اینکھ درمورد. دانشگاه تو بودم ١ رنک االن تا: پرستش
  . »بدونم

  

 دنبالش رفت می قبلیش پرستار بعدشم و میره مھد اینطورا ٢ ساعت تا صبح س، بچھ پسر و نیمشھ و سال ١ من ی نوه خب: زن
  ...» و نبود راضی کارش از پسرم دالیلی بھ بنا اما کرد، می مراقبت ازش پسرم خونھ داخل و

  

  :کاوید را پرستش آرایش بی و ساده صورت نگاھش و کرد مکث کمی

  

 ھمین کھ بگم باید شی، دچار قبلی پرستار سرنوشت بھ خواد نمی دلم چون مثبتھ؛ ویژگی یھ آرایشی بدون و ساده انقدر تو اینکھ «
  . »کن تمرکز کارت روی فقط شدی، پذیرفتھ اگر و بده ادامھ رو روند

  

  :داد تکان سر ھایش حرف تایید در و بود رفتھ درھم پرستش ھای اخم

  

 بھ تن نبودم مجبور اگھ قطعا و بکنم اشتباھی چنین کارم درمورد نخوام کھ ھست مھم برام ھدفم و درسم انقدر من باشید مطمئن «
  . »کارم تو چھ و درسم تو چھ باشم؛ بھترین کنم می سعی اومده پیش شرایط این کھ حاال اما دادم نمی کار

  

  :بود نشستھ زن آن دل بھ جدیتش و قاطعیت

 فعال ممکنھ برات اگھ و رفتھ کاری سفر حاضر حال در پسرم بدی، انجام آزمایشی ھفتھ یھ مدت بھ رو کارت فردا از تونی می «
  . »بمون ٩ ساعت تا نیست مقدور برات اگرم بمون ھم رو شب



  :داد تکان سری پرستش

  

  . »موندن برای ندارم  مشکلی من«

  

  :زد مھربانی لبخند زن

  

  » نداری؟ خاصی سوال«

  

  :کرد مطرح بود، گرفتھ بر در را ذھنش تمام کھ سوالی تردید، با و کرد فکر کمی پرستش

  

  » کجاس؟ مامانش بپرسم تونم می «

  :کرد سکوت ثانیھ، چند برای و کشید پر زن ھای لب از خنده

  

  . »کشور از خارج رفتھ تحصیل ادامھ برای «

  

 بھ کھ را فرزندی تواند می مادری چطور کرد می فکر خودش با. شد سرازیر دلش در بدی حس و شدند گرد پرستش ھای چشم
  نباشد؟ اش بالندگی و رشد شاھد و کند رھا داده، پرورش خودش بطن در ماه ٩ سختی،

  :داشت نخواھد مشکلی مورد این با ھم پسرش داشت حتم و بود نشستھ زن دل بھ پرستش سادگی

  

  » بکنھ؟ ضمانتتو کھ داری کسیو «

  

  :آمد حرف بھ دوباره زن کھ گشت می آشنا موردی دنبال ذھنش در و بود شده درمانده پرستش نگاه

  

  . »باشھ داشتھ ازت نسبی شناخت کھ اساتیدت از ییک مثال «

  

 لبخند بود، امیدوار خیلی پیشرفتش بھ نسبت و میشناخت خوبی بھ را پرستش کھ کمالی استاد یادآوری با و کرد فکر کمی پرستش
  :گرفت بازی بھ را ھایش لب گوشھ محوی

  

  . »ھستن من خوب اساتید از یکی کمالی خانوم بلھ «

  

  :داد تکان تایید وانعن بھ سری زن،

 یا نامھ یھ با ٢ از قبل فردا. بسپرم کسی دست پسرمو زندگی و خونھ نمیتونم معتبر یا آشنا شخص ضمانت بدون من چون خوبھ،«
 بھ ھفتھ یھ از بعد اگھ و بگم بھت ھست کاریت حیطھ در کھ وظایفی و م نوه دنبال بریم تا باش اینجا کنھ ضمانت بتونھ کھ ھرچی
  . »بندیم می سالھ یک قرارداد و میکنی امضا سفتھ سری یھ وردیم،نخ مشکل



  . رفت اش خانھ سمت بھ و کرد یادداشت را اش شماره زن، درخواست بھ و برخاست جا از. کرد تشکر و زد لبخند پرستش

  

  .رسید می بنظر خوشحال خیلی ھم آیسان و داد خبر و گرفت تماس آیسان با. داشت ھیجان

  

  .رفت دانشکده سمت بھ و شد بیدار خواب از ھمیشھ از زودتر ،روز آن فردای

  

  .کرد می صحبت و دید می صبح ٨ ساعت کالس شروع از قبل را کمالی خانوم باید

  

  :انداخت طنین گوشش در صالبتش پر و جدی صدای کھ بود ایستاده اش بستھ اتاق در پشت

  

  » داشتید؟ کاری بنده با محبی، خانم بخیر صبح «

  

  :آورد بیرون اش رفتھ رو و رنگ و بلند مانتو جیب از را ھایش دست و نشاند لب روی لبخندی شپرست

  

  . »واجبیھ کار بگیرم؛ وقتتونو لحظھ چند ممکنھ اگھ بلھ. بخیر ھم شما صبح سالم«

  

  .بنشیند صندلی روی کھ خواست پرستش از و گشود را اتاقش قفل و داد تکان تایید عنوان بھ سری کمالی

  

 پرتالشی و توانا شاگرد چنین اینکھ از و سپرد گوش ھایش حرف بھ دقت با کمالی و داد شرح برایش را موجود شرایط رستش،پ
  :میکند حمایتش کھ داد اطمینان او بھ و گرفت دلش کند، کار بود مجبور معاش امرار برای

  

  . »بزنم حرف حضوری بیام خودم ھم کنم تبیک ضمانت تونم می ھم ندارم کاری کالسم از بعد من باشھ، راحت خیالتون«

  

  . نماند مخفی دیدش از پرستش نگاه برق

  

  :زد لب و زد حلقھ ھایش چشم در خوشحالی اشک

  

  . »کنم تشکر چجوری دونم نمی واقعا من کافیھ کتبی ھمون «

  

  :زد لبخند کمالی

  

  »نکنھ افت درسات کھ بکن تالشتو تمام فقط تو«

  



  .شد آسوده جھت ھر از پرستش خاطر و بست نقش نامھ روی دانشگاه، مھر و نوشت ای نامھ یکمال

  

 روانھ است، نادری فامیلش اسمِ  بود فھمیده حاال کھ زنی با و بود نظر مورد محل ٢ ساعت از قبل بودند گذاشتھ قرار کھ ھمانطور
 قھوه و لخت موھای کھ دید را بداخالقی و تخس پسربچھ انتظار، دقیقھ چند از بعد و شدند بود حوالی ھمان در کھ مھدکودکی

  .آورد باال شدن، کشیده آغوش بھ برای را ھایش دست و آمد سمتش بھ نادری، دیدن با و بود پخش صورتش روی اش ای

  

  :کاشت اش گونھ روی ای بوسھ و کشید آغوش بھ را او و شد خم کردنش بغل برای و زد لبخند نادری

  

  » خوبی؟. جانم آراد سالم«

  

  

  .کرد پرستش ی حوالھ را آلودش اخم نگاه و داد تکان سر اد،آر

  

  .کند باز بداخالق و تخس پسر آن با دوستی سمت بھ دری بتواند شاید تا برد جلو دست و کرد سالم پرستش

  

  .کرد سکوت و برگرداند روی آراد اما

  

  :بود گرفتھ اش خنده پرستش

  

  ! »بداخالقھ چقدرم«

  

  :چرخاند پرستش بھ رو را آراد و زد لبخند نادری

  

  . »کنید بازی باھم کلی کھ شی دوست باھاش باید امروز از پرستشھ، خالھ ایشون«

  

  .داد تکان طرفین بھ را سرش و کرد مشت اش سینھ روی را ھایش دست گونھ، عصبی آراد

  

  :آمد حرف بھ نادری و خندیدند نادری و پرستش

  

 بھترین مونی، می پیشش ھم شبا و نیست باباشم کھ مدت این تو. بیای کنار اشباھ کنی سعی باید ولی بداخالقھ خیلی آراد«
  . »شی نزدیک بھش کنی سعی کھ فرصتھ

  

 اما بنشیند کنارش خواست پرستش و گرفت جای عقب صندلی روی آراد و رفتند نادری اتومبیل سمت بھ و داد تکان سر پرستش
  .بنشیند شاگرد سمت صندلی در شد مجبور و بیاید کنار نتوانست آراد بداخالقی با



  

  . گشود را آراد سمت درب و شد پیاده پرستش و کرد توقف مجللی و بزرگ آپارتمان جلوی نادری

  

  .کرد می نگاه بیرون بھ پنجره از بود، برچیده لب کھ  ھمانطور و بود نشستھ سینھ بھ دست آراد

  

  :گرفت آراد سمت بھ را دستانش و رفت ضعف بوسیدنش و کردن بغل برای پرستش دل

  

  . »خونھ بریم خالھ بغل بیا«

  

  .چرخاند را سرش فورا و کرد اش حوالھ پرغضبی نگاه آراد

  

  .بود گرفتھ نظر زیر را پرستش برخوردھای و بود ایستاده ای گوشھ نادری

  

  :گفت آراد بھ رو و آورد بیرون کیفش از شکالتی پرستش

  

  » داره؟ دوس شکالت پسرمون«

  

  .دارد دوست شکالت چقدر کھ فھمید پرستش و زد عجیبی برق چشمانش و کرد نگاھش فورا آراد

  

  :کشید عقب را دستش بکشد، بیرون کوچکش و ظریف ھای انگشت میان از را شکالت آراد، آنکھ از قبل اما

  

  . »بھت میدم شکالت منم بدی، ماچ یھ باشی خوبی پسر خونھ، بریم خالھ بغل بیا«

  

  .گذاشت خودشان حال بھ را دو آن و رفت ورودی درب سمت بھ و زد لبخندی نادری

  

  .داشت اش نوه پرستار بعنوان پذیرشش بھ نسبت خوبی حس و بود کرده تسخیر ھم را او پرستش، وجود آرامش

  

 ین،ھم و بود آمد و رفت در ھایش دست بین شکالت روی نگاھش و بود انداختھ پرستش گردن دور را دستش آراد بعد، ای دقیقھ
  .بود آمده وجد بھ داشت، آراد کنار کھ خوبی حس آن از و بود انداختھ خنده بھ را پرستش

  

 نادری و گذاشت اش چانھ زیر را اش شده مشت ھای دست و کشید خجالت فورا و کاشت پرستش گونھ روی ای بوسھ نھایت در
  .دیدخن روز، طول در بار اولین برای ھم خودش و انداخت خنده بھ را پرستش و

  



 ھمان از وگرنھ بود؛ گرفتھ عریضھ نبودن خالی برای ھم را ضمانت حتی و نکرده اشتباه انتخابش در کھ نداشت شک نادری
 ضمانت ھزاران از ھایش، چشم معصومیت ھمان و ندارد ضمانت بھ نیازی معصوم، و پاک پرستشِ  کھ بود فھمیده اول، لحظھ
  .است تر ضامن شفاھی، و کتبی

  

  .کرد مشخص برایش را وسایل جای و داد نشان پرستش بھ را خانھ امتم نادری،

  

  :کرد اشاره داشت، قرار روبرویی واحد در کھ کوچکی سوئیت بھ ھم نھایت در

  

  . »کنی استفاده سوئیت ازین تونی می بود، خونھ باباشم و بمونی رو شب آراد، بخاطر شدی مجبور مثال وقتی یھ اگھ«

  

  :ماند خیره نادری نگاه در نگاھش نھایت در و گرفت نظر زیر را رویایی و بزرگ خانھ آن متما دیگر یکبار پرستش

  

  . »بدم انجام خوبی بھ مو وظیفھ بتونم امیدوارم. لطفتون از ممنون خیلی «

  

  :نوشت بود، تلفن میز روی کھ کاغذی در را منزلش و ھمراه تلفن شماره و زد لبخندی نادری

  

  . »بزن زنگ بھم خوردی مشکل بھ روز شبانھ از ساعتی ھر منھ، ھای شماره اینا«

  

  .کردند خداحافظی و کرد تشکر پرستش

  

 می تولید خودش از غریب و عجیب صداھای و دوید می خانھ در و بود گرفتھ دست در بازی اسباب تفنگ کھ آمد آراد سمت بھ
  .کرد

  

 کند، خالق را ذھنش بتواند کھ مفیدتری ھای بازی اسباب و ردبردا دستش جلوی از کم کم را ھا بازی اسباب این گرفت تصمیم
  .بگذارد اختیارش در

  

 سمت بھ داد، مھد تحویل را آراد آنکھ از بعد باید و نیاورده خودش با ای وسیلھ ھیچ کھ کرد فکر این بھ و داد لم راحتی مبل روی
  .بیاورد خودش با را ھایش کتاب و لباس دست چند و برود اش خانھ

  

 کتابخانھ سرتاسر کھ اتاقی در و بیاورد خودش با را ھایش کتاب تمام بود بھتر بماند، آنجا ٩ ساعت تا ھا شب بود قرار کھ االح
  .دھد قرار داشت، مطالعھ برای راحتی و جالب ھای صندلی میزو و بود

  

 آمدن از بعد اما رساند می مھد را او خودش ھا صبح و ماند می اش خانھ در باید آراد، پدر آمدن از قبل را ھفتھ یک آن تمام البتھ
  .کشد می را انتظارش چیزی چھ دقیقا دانست نمی و کرد می تغییر روال آراد، پدر

  . میشد بیشتر پرستش دلشوره میشد، تر نزدیک آراد پدر آمدن بھ ھرچھ و بود گذشتھ منوال ھمان بھ روزی چند



 می بغض آراد و گرفت می را اش شماره آمد، می شان خانھ بھ مادربزرگش کھ ھرازگاھی و میگرفت را پدرش بھانھ مدام آراد
  .افتاد نمی زبانش از گفتن" بابا" و کرد

  

  . بزند حرف خوبی بھ بتواند تا بگذارد وقت برایش پرستش داشت، اصرار مادربزرگش و کند ادا توانست نمی زیادی کلمات ھنوز

  

  .گذاشتنشان سر سربھ و زدن حرف برای داشت ضعفھ دل و بود ھا بچھ عاشق کھ ھم پرستش

  

  .بود پیچیده خانھ فضای در انگیزی دل عطر و بود کرده درست سبزی قرمھ خورش پرستش و بود شب

  

 می دلش روی را دستش یا میگفت" بابا" یا و کوبید می زمین روی را پایش و چید برمی لب مدام و بود شده گیر بھانھ آراد
  .بود شده درمانده پرستش و داد می سر" مھگشن"  فریاد و گذاشت

  

  :کرد نجوا گوشش در و گذاشت اش شانھ روی را سرش و گرفت آغوش در را او

  

  » بخوری؟ شکالت خوای می. میارم غذا برات میکشھ دم برنج االن دیگھ؛ نکن گیری بھانھ برم قربونت«

  

 و بود شده عرق خیس بود، کرده کھ تقالیی از تنش تمام. رسید می بنظر کالفھ واقعا پرستش و شد شدیدتر آراد گریھ صدای
  .بود چسبیده تنش بھ لباسش

  

 دست و کشید داری ادامھ و دلخراش جیغ آراد اما ببافد بود، کرده اش کالفھ بدجور کھ را موھایش تا گذاشت زمین روی را آراد
  .شود گرفتھ آغوش در دوباره تا گرفت پرستش سمت بھ را ھایش

  

  .ست غیرطبیعی بدنش داغی کرد احساس و گرفت آغوش در را او دوباره و کرد جمع کش با را ھایشمو پرستش

  

  .باشد ھایش گریھ بخاطر داد احتمال

  .باشد آرام و بنشنید صندلی روی کند راضی را آراد توانست زحمت ھزار با و رفت آشپزخانھ سمت بھ و کرد روشن را کولر

  

  .کرد می پاک را دماغش دستش پشت با و میزد ھق لحظھ، چند ھر اما بود شده آرام نسبتا آراد

  

 عشق با و شست شویی ظرف سینک در را صورتش و دست و گرفت آغوشش در و گذاشت میز روی را غذا ظرف پرستش
  :کرد نگاھش وافری

  . »میشی زشت آقا، بداخالق نکن گریھ. شدی نفس شدی، خوجگل شدی، ماه حاال«

 ھم بعد و بخورد را غذایش تا کرد کمکش طمانینھ با پرستش. شد خیره غذا ظرف بھ و  فشرد چشمش یرو را ھایش مشت آراد
 شمعی مداد و گذاشت جلویش را اش نقاشی دفتر و رفت آراد اتاق سمت بھ باشد، داشتھ خوردن غذا برای میل ای ذره آنکھ بدون
  :سپرد دستش بھ را کوچکش ھای



  . »بخوابی شھ ھضم غذات تا کن مگر خودتو سر یکم جونم نفس بیا«

  

 بود نمایان ھایش چشم در کھ عجیبی شیطنت با و گرفت دست در را قرمزش انگشتی رنگ و رفت کمدش سمت بھ آراد،
  .خندید بلند صدای با و کشید صورتش روی بیاید خودش بھ پرستش تا و ایستاد پرستش روبروی

  

  .گرفت آغوش در را او  و خندید بلند صدای با لحظھ چند از بعد و شد شوکھ شیطنتش ھمھ آن از پرستش

  

  .کند حمام توانست می  و بود آورده لباس و حولھ خودش برای کھ کرد شکر را خدا

  

  .کند تخلیھ را اش انرژی کرد سعی و کرد سرگرم را آراد کمی

  

 پرستش و آمد ھایش چشم بھ خواب خرهباال تا بزند حرف خواست ھم او از و زد حرف آنقدر و خواباند تختش روی را او ھم بعد
  .کرد تند پا حمام سمت بھ و کشید ای آسوده نفس

  

  .شد خارج حمام از و پیچید موھایش دور را حولھ پوشید؛ لباس و کرد خشک را خودش ساعت، نیم از بعد

  

 بند نفسش ای لحظھ برای و ماند ثابت ، بود مانده خیره او بھ تعجب با کھ وحشی نگاه جفت یک در نگاھش خروجش محض بھ
  .آمد

  

  .بود شده چشم سراپا و بود مانده حرکت بی

 بایستد روبرویش بود، کرده اش دخترخالھ دل بھ کھ ھایی خون تمام بابت شد، رد ھم او متری یک از روزی اگر بود خورده قسم
 را او اصال گویی کھ بود مانده خیره نگاھی در نگاھش و بود ایستاده او متری نیم در حاال اما بکوبد گوشش در ای جانانھ سیلی و

  . شناسد نمی

  

  .کرد سالم لب زیر و داد قورت سختی بھ را دھانش آب

  

  .بماند خانھ در ساعت آن تا آراد پرستار است قرار بود نگفتھ مادرش. آمد خودش بھ ھیراد

  

 لباس ھرچند نکند؛ معذب را دخترک بود، آمده پیش آنچھ از بیشتر تا بگیرد را نگاھش کرد سعی و کرد زیاد را اش فاصلھ کمی
  .بود کرده احاطھ را رنگش شب و بلند موھای کوچکش، حولھ و بود پوشیده پرستش

  

  !بترسونمت خواستم نمی ببخشید باشی؛ آراد پرستار باید شما سالم: ھیراد

  !مونی می ھم شبا بود نگفتھ مامان

  .میشد تر متعجب نگاھش و رفت می باالتر لحظھ ھر نمیشد، دیده آن در اییآشن از رنگی ھیچ کھ لحنی آن از پرستش ابروھای



  :کند رفتار خودش مثل کرد سعی نھایت در

  

  . »میکنم خواھش سالم«

  

 چند برای و ایستاد تختش کنار و رفت آراد اتاق سمت بھ و گذاشت تخت کنار را کوچکش چمدان و رفت اتاقش سمت بھ ھیراد
  .نشد موفق اما کند رفع را امانش بی دلتنگی کرد سعی و ردک نگاھش لبخند با لحظھ

  

  .زد محزونی لبخند و کشید مشامش بھ را تنش خوش عطر و بوسید را اش گونھ و شد خم

  

  .بود پوشیده را اش رفتھ رو و رنگ مانتوی و بود کرده سر بھ روسری حاال کھ دید را پرستش و رفت پذیرایی سمت بھ

  

 حس اصال دید، می دار بچھ و متاھل را او وقت، ھمھ این از بعد اینکھ از و بود ھیراد ناگھانی غیبت حوالی مدام پرستش فکر
  .نداشت خوبی

  

 خودش در بار چندمین برای و بفھمد آیسان اینکھ از اما شود برداشتھ آیسان زندگی از ھیراد شوم سایھ خواست می دلش اینکھ با
  .داشت ھراس بشکند،

  

  .کند حضورش متوجھ را پرستش کرد سعی و کرد یمصلحت سرفھ ھیراد

  

  .شد شستشو مشغول و برداشت را آراد غذای ظرف کند، نگاھش آنکھ بدون و بود کرده اخم پرستش

  

 بھ غضبانھ کمی و آرام پرستش، صدای کھ شد کشیدن سرک مشغول و کرد باز را یخچال درب و رفت آشپزخانھ بھ ھیراد
  :رسید گوشش

  

  . »ھست امش گشنتونھ اگھ«

  

  :کرد زمزمھ و نشست خوری نھار میز پشت ھیراد

  

  . »بکشی زحمت میشم ممنون«

  

  .رفت اتاق سمت بھ و گذاشت میز روی را غذایش ظرف نھایت در و کرد می نگاھش اخم با مدام پرستش

  

 افکار از را او پرستش  صدای بعد ای دقیقھ و خورد را طعمش و عطر خوش غذای بیاورد، سردر کارھایش از آنکھ بدون ھیراد
  :کشید بیرون درھمش



  . »کنم زحمت رفع من ندارید، کاری من با اگھ «

  

  :ماند خیره اش مچی ساعت بھ و برخاست جا از ھیراد

  

  » سالمتی؟ بھ کجا ھستش؛ ١٢ نزدیک ساعت«

  

  :کرد زمزمھ لب زیر و کرد جابجا ھایش دست میان را اش کولھ پرستش

  

  . »نباشی تو ھرجا«

  

  :آمد حرف بھ پرستش دیگر بار کھ کرد نگاھش متعجب و نفھمید اما شنید رادھی

  

  . »ندارم ھمکاری بھ تمایلی من باشید، جدید پرستار یھ فکر بھ باید ھم شما بنظرم منزل، میرم «

  

  :نشست ھیراد پیشانی  روی غلیظی اخم

  

  » اونوقت؟ چرا«

  

  :غرید اش شده کلید ھای دندان نمیا از و شد منقبض فکش و شدند مشت پرستش ھای دست

  

  » دونید؟ نمی بگید خواید می«

  

  .بود کرده کالفھ و گیج را پرستش ھمین و داد می خبری بی از نشان ھیراد واج و ھاج  نگاه

  

  :کرد عصبی خنده تک پرستش

 کردی ازدواج بشنوه اگھ حاال. منتظرتھ نیمھ و سال یک بیخودی ھم بیچاره آیسان و نداری خبر ھیچی از کردم باور. باشھ باشھ«
  . »میکنھ سکتھ قطعا داری بچھ و

  

  :آمد حرف بھ ناباور ھیراد،

  

  » میشناسی؟ کجا از منو شما کیھ؟ آیسان «

 عقب و شد ھیراد دست اسیر اش کولھ بند کھ شود خارج خواست و رفت ورودی درب سمت بھ و کشید ای کالفھ پوف پرستش
  .شد کشیده



 از پرستش ھم باز بود، شده گم حقیقتی دنبال انگار و کرد می بیداد عجز، ھایش چشم در اینکھ با نبود؛ مست ھیراد اینکھ با
  .ترسید می بود، ھایش نفرت و ھا ترس تداعی برایش کھ تلخی عطر از و داشت وحشت او بھ شدن نزدیک

  

  :آمد حرف بھ آلودی اشک فریاد با

  

  !نزن دست من بھ«

  . »متنفرم ازت

  

 سعی و کشید داخل را او بود، پرستش کیف بند دستش کھ ھمانطور. نداشت ھا اتفاق آن از درستی درک و نمیفھمید اصال ھیراد
  .بنشاند مبل روی کرد

  

  .بماند باقی ُمھر بھ سر ھمچنان بود، شده پاک ذھنش از کھ نزدیکی ی گذشتھ راز و برود کھ ترسید می

  

 پرستش زده وحشت نگاه و شد قفل ھیراد توسط خانھ درب اما برود کرد تقال و دبو افتاده وحشت بھ نزدیکی ھمھ آن از پرستش
  :افتاد گریھ بھ و ماند ثابت میرفت، فرو شلوارش جیب در کھ کلیدی روی

  

  »برم بذار کنی؛ می چیکار«

  

  :فرستاد بیرون را اش کالفھ نفس و برد موھایش داخل را دستش ھیراد

  

  !کن گوش خوب ببین«

  ! »گی می چی و  ھستی کی تو نمیفھمم اصال و دادم دست از مو افظھح از بخشی من

  

  :زد فریاد و برخاست جا از. نفھمید را حرفش معنی انگار پرستش

  

  !کن گوش خوب تو «

  ! »نیفتھ نحست ریخت بھ نگاھم و برم میخوام فقط و میگی  چی نمیفھمم اصال من

  

  !منقبض فکش و شد مشت ھایش دست و نداشت را انتقاد و توھین از حجم این طاقت. کرد نگاھش ناباور ھیراد

  

  .مانده باقی دلش در نفرتش اینگونھ کھ کرده کار چھ نیست، و نبوده اش سلیقھ باب اصال دانست می کھ دختری آن با فھمید نمی

  

  . لرزاند را پرستش دل اش، برگشتھ ھای لب و کرد خود متوجھ را دو ھر آراد پای صدای



  

  .بود اشکی ھایش چشم و داشت بغض

  

  .شود کشیده آغوش بھ تا برد باال را ھایش دست بود، گریھ منتظر و بود برچیده لب کھ ھمانطور و رفت ھیراد سمت بھ

  

  .کرد بارانش بوسھ ھم بعد و زد آرامی گاز و گرفت دندان بھ را اش گوشتی لپ و فشرد آغوش در را او سختی بھ ھیراد

  

  .انداخت پرستش سرد تن بھ لرزه اش گریھ صدای و تشکس را بغضش باالخره آراد

  

  :نشاند پاھایش روی را او و نشست مبل روی ھیراد

  

  ! »کھ بود شده تنگ برات دلم چطوره؟ بابا پسر«

  

  .داد تکان سر کالفھ، و گذاشت اش بینی روی را کوچکش ھای مشت آراد

  

  .ھراسید می شدت بھ مرد آن با ماندن سقف یک زیر از ماا بود شده سخت برایش آراد از کندن دل و بود درمانده پرستش

  

  .کرد می اش کالفھ و بود افتاده جانش بھ خوره مثل باشد، نامشروع آراد، آنکھ فکر

  

  .میگشت پرسیدن برای فرصتی دنبال و باشد داشتھ حقیقت سوز، خانمان فکرِ  آن ای لحظھ برای حتی خواست نمی دلش

  

  .رفت خواب بھ پدرش امن آغوش در و نداد ماندن بیدار اجازه خوابالودش ھای چشم و بود شده آرامتر کمی آراد

  

  :کرد زمزمھ شمرده و آرام لحنی با نھایت در و کرد تعلل کمی پرستش

  

  » مشروعھ؟ آراد،«

  

 حرفی ات سابید می ھم روی را ھایش دندان. دوخت پرستش بھ را اش عصبی نگاه و خورد جا پروایش بی سوال این از ھیراد
  .نشکند حرمتی و نزند

  

  :آمد حرف بھ نھایت در

  

  » پرسی؟ می سوالی ھمچین خودت، با کردی فکر چی«



  :زد پوزخند پرستش

 خوای نمی چی؟ بوده حاملھ مادرش کھ ماھی  ٩ اون. نیمشھ و سال یک دقیقا آرادم و گذره می رفتنت از نیم و سال یک «
  ! »کھ کنم باور حرفاتو

  

  .بود عجیب ھم خودش برای او، مثل دختری برای پروایی بی این و بود شده پروا بی پرستش

  

  :بود شده درمانده ھیراد

  

  . »میگی چی بفھم بدم، پس جواب کسی بھ نمیاد خوشم «

  

  :برخاست جا از پرستش

  

  . »برم باید و بدم ادامھ ازین بیشتر تونم نمی من متاسفم «

  

  :بست پلک عصبی ھیراد

  

  » نھ؟ یا مشروعھ دونی نمی اینکھ واسھ فقط«

  

  :کرد ظاھری ای خنده پرستش

  

  . »تویی مھمترینشم و دارم زیاد دلیل دالیلشھ، از یکی این نخیرم «

  

 حق کردی، امضا کھ ھایی سفتھ بابت و داد تحویل وکیلم بھ رو بست باھات کھ قراردادی مامان امروز، ھمین ولی متاسفم: ھیراد
  .کنی بدبخت خودتو بخوای کھاین مگر نداری، طرفھ یک فسخ

  

  :نشاند ھایش لب گوشھ ای موزیانھ لبخند

  

  »بدم دست از رو پرستاری ھمچین نیستم حاضر و ام راضی کارت از کھ منم«

  

  .بود عصبی واقعا و کرد نمی تصور موقعیتی چنین در را خودش ھیچوقت. داشت بدی حال و بود شده طوفانی پرستش نگاه

  

  :گفت و رفت اتاقش سمت بھ داشت، آغوش در را آراد کھ ھمانطور کن، خورد اعصاب و نعیتص آرامشی با ھیراد،

  . »مشروعھ آراد، بگم باید ولی ندارم توضیح بھ عادت «



  :شد طلبکار آمد، بیرون اتاق از وقتی و شد کشیده دنبالش بھ پرستش ناباور نگاه

  !بودی آیسان با تو چی؟ ینی«

  » میزنی؟ حرفو این چطور

  

  :کاشت می پرستش دل در تری عمیق نفرت میشد، خارج زبانش از کھ ای کلمھ بھ کلمھ با و خندید رادھی

  

  !جون دختر ببین «

  !رو آیسان نھ یادمھ، رو تو نھ من

  »اولویتھ تو برام م بچھ تربیت کھ کن تمرکز کارت روی فقط و نکن سوال ازم خبرم بی ازش خودمم کھ چیزایی واسھ

  

  .داشتند را دختر آن جان قصد انگار و گذشتند می کندی بھ لحظات

  

  .شود خالص بود، بستھ را نفسش راه ھایش حرف با کھ خودخواھی مرد بند از بتواند شاید تا بود فراری راه فکر بھ

  

  !پیش راه نھ داشت پس راه نھ بود بستھ کھ قراردادی آن با اما

  

  .بود انداختھ مخمصھ آن در را خودش استداللی و فکر ھیچ بدون کھ فرستاد لعنت خودش بر

  

  .ریخت چای خودش برای و رفت آشپزخانھ سمت بھ ھیراد

  

  .بود شده درھم شدت بھ ھایش اخم و بود خورده گره درھم ھایش دست کھ پایید را پرستش چشمی زیر و آمد پذیرایی سمت بھ

  

  .کند ارھمو را راه رفتنش برای خواست نمی دلش و برد می لذت او کردن اذیت از

  

 در توانستھ نمی و نبوده اش سلیقھ باب ھیچوقت پرستش کھ بود مطمئن  خودش بھ اما دید می را او کھ بود بار اولین انگار ھرچند
  .باشد کرده بدی کار حقش

  

 بی دختر آن رسید نمی بنظرش اما سردربیاورد نبود، ذھنش در مبھم، ھرچند تصویری، ھیچ کھ ھایی جریان از داشت دوست
 حرف اصال کھ داد می امکان حتی و باشد داشتھ کمک قصد ترسد، می او حضور از و شده جمع خودش در آنگونھ کھ دفاعی
  .باشد نکرده  باور را ھایش

  

  .انداخت نادری یاد را پرستش میشد، دیده وجودش در کھ نفسی بھ اعتماد و نشست پرستش روبروی مبل روی

  .بود گردش در پایش زیر قیمتِ  گران و دستباف قالی  ھای گل  روی نگاھش و اشتد وحشت خانھ آن در ماندن از پرستش



  :آمد حرف بھ و زد پس را درھمش افکار

  

  . »خونھ برم باید من «

  

  :کرد مزه را اش چای فنجان و انداخت دیگری روی را پاھایش از یکی عجیبی خونسردی با ھیراد

  

  » بشھ؟ چی کھ«

  

  :پرید باال پرستش ابروھای

  

  . »خونھ میارمش و آراد دنبال میرم ۴ ساعت بعدش دارم کالس صبحم بمونم؛ اینجا شب نیست صالح بھ «

  

  ؟۴ چرا: ھیراد

  

  . ۴ ساعت دیگھ روزای دنبالش میرم ٢ ساعت ندارم کالس کھ روزایی: پرستش

  

  .خونھ بری نیست صالح امشب ھرصورت در: ھیراد

  

  زور بود، تشنھ خونش بھ کھ کسی ھیراد، حاال و بود متنفر شنیدن زور از. نشود صبیع بود، آنچھ از بیشتر تا بست پلک پرستش
  .بود شده ھمیشھ از تر دفاع بی و کند تحمل بود مجبور بود بستھ کھ قراردادی بخاطر فقط او و میگفت

  

  :ایستاد ورودی درب روبروی و برخاست جا از

  

  ». میام کالسم از بعد کن، باز رو لعنتی در این «

  

  :داد تکان ھوا در دستی و رفت اتاقش سمت بھ ھیراد

  

  »بخیر شب. نمیشھ باز در اون «

  

  .داشت دلشوره و خورد می چنگ بد، احساسات ھجوم از دلش و کرد می نگاه اش خالی جای بھ زده حیرت پرستش

  

 بھداشتی سرویس سمت بھ کھ ھیراد رھنھب باالتنھ دیدن با اما کند؛ منصرف را او و کند کاری شاید تا رفت ھیراد اتاق سمت بھ
  .نرسد ھیراد گوش بھ بود، شده خفھ گلویش در کھ" ھینی" صدای تا گذاشت دھانش جلوی را دستش میرفت، اتاقش



  

  .کوبید می سینھ در تندی بھ قلبش و بود بستھ یخ تنش تمام

  

  .فرستاد رونبی را اش شده حبس نفس و بست را اتاق درب و کرد تند پا آراد اتاق سمت بھ

  

  .کند می سکتھ ھیراد، حضور ترس از و آید نمی ھایش چشم بھ خواب صبح، خود تا کھ داشت حتم

  

  .کرد قفل را آن و گرفت فاصلھ بستھ درب از کمی و رسید گوشش بھ آب شرشر صدای

   

 سرش و گرفت آغوش در را زانوانش و نشست آراد تخت کنار زمین، روی. نداشت را وزنش تحمل و بود شده رمق بی پاھایش
  .گذاشت آن روی را

  

  .بدھد استراحت مغزش بھ ھرچیزی، از فارغ و بخوابد خواست می دلش و بود گذاشتھ سر پشت را سختی روز

  

  .بود کشیده آتش بھ را وجودش تردید، و شک و بود نگنجیده باورش در ھیراد ھای حرف ھم ھنوز

  

  .میشد مطمئن یرادھ ھای حرف صحت از و میزد حرف حامی با باید

  

  .رفت خواب بھ داشت کھ حجابی و ناراحت لباس آن با چگونھ نفھمید و شد گرم ھایش پلک کم کم

  

  .زد را ھایش چشم بود، تابیده صورتش روی کھ آفتابی نور و گشود پلک وحشت با شد، کشیده پایین کھ درب دستگیره صدای با

  

  .ماند خیره کرد، می نگاھش بھت با کھ ھیراد بھ و گشود را درب قفل و برخاست جا از کرد صورتش نقاب را دستش

  

 را اش خنده زحمت بھ کرد، می خودنمایی سرش روی کھ کجی روسری و بلند مانتوی آن با پرستش وضعیت دیدن از ھیراد
  :کرد کنترل

  

  !وضعیت این با آراد؛ اتاق خوابیدی؟ اینجوری چرا«

  » تو؟ خوبھ حالت

  

 بھ توجھ بی و کرد ھیراد روح نثار فحشی لب، زیر بود، پیچیده کمرش در کھ دردی بخاطر و شد درھم پرستش ھای اخم
 بھ و شست را صورتش و دست و رفت بھداشتی سرویس سمت بھ داد، می ماساژ را کمرش دستش با کھ ھمانطور سوالش،
  .بست را ھایش چشم و کشید ھین و شد سینھ بھ سینھ ھیراد با خروجش، محض

  



 بزرگی توھین را پرستش ھای العمل عکس این و بترساند حد آن تا را او کھ بود نکرده خطایی کھ چرا بود؛ شده عصبانی ھیراد
  .دانست می

  :کشید درھم اخم

  !االنت وضعیت از این خوابیدنت؛ وضعیت از اون تو؟ چتھ «

  » بترسی؟ انقدر میشھ باعث چی

  

 ھیراد، کھ برود آشپزخانھ سمت بھ خواست و گذاشت جواب بدون را او ھم باز و برداشت قلبش روی از را دستش پرستش
  :کشید خودش سمت بھ را او عصبانیت با و گرفت را دستش و آمد سر تحملش

  

  !ام تو با«

  » دی؟ نمی جواب کھ اللی و کر مگھ

  

 فاصلھ خواست و دلرزی تنش مطلق، عذاب آن از پرستش و شدند پخش پرستش صورت روی اش کشیده و عصبی ھای نفس ھرم
  :فشرد دست در را اش چانھ و نداد اجازه ھیراد اما بگیرد

  

  !زشت کوچولوی دختر ببین«

 کنی می عصبانیم شدت بھ کھ بدی نشون خودت از رفتارا ازین نداری حق دیگھ ولی بترسی؛ انقدر شده باعث چی دونم نمی من
  !باھات کنم رفتار آروم بدم قول تونم نمی و

  . »قطعا بینی می بد کھ نرو راه من مخ رو انقدر و بده انجام وظایفتو خوب تردخ یھ مثھ پس

  

 ھیراد تلخ عطر و نداشت حرکتی ھیچ قدرت کھ داشت وحشت آنقدر اما میشود خورد ھیراد دست فشار زیر اش چانھ کرد  احساس
  .کرد می اش آشفتھ و میکشید خط اعصابش روی ھرچیزی از بیش

  

  .رفت اتاقش سمت بھ و داد ھول عقب سمت بھ را او فشرد می را اش چانھ کھ دستی ھمان با ھیراد

  

  .کشید ای آسوده نفس و رفت آشپزخانھ سمت بھ فورا پرستش

  

  .شده نجس اش چانھ کرد می حس و بود شده منزجر نزدیکی آن از و کوبید می اش سینھ در شدت بھ قلبش

  

  .داد می عذابش و آمد می نمایش بھ چشمش جلوی ھیراد، سیاه پرونده تمام مدام و نبود خودش دست

  

  .سابید را اش چانھ و کشید آب را صورتش بار چندین و کرد باز را آب شیر

  

  .میداد فحش را مرتضی لب، زیر و بود آمده  ستوه بھ پناھی، بی ھمھ آن از. ایستاد آشپزخانھ گوشھ



  .شدند روان اش گونھ روی و شدند اشک ھا، تنگی دل ھمان و بود شده تنگ بابا حاج و مادرش پدرش، برای دلش

  

  .بخورند صبحانھ باھم  و کند بیدارش ھرروز، معمول طبق تا رفت آراد اتاق بھ و کرد آماده را صبحانھ

  

  .برد سرش از ھوش چای، خوش عطر و رفت آشپزخانھ سمت بھ و شد آماده ھیراد

  

 اشتھایش بدجور ھل، و چای خوش عطر اما خورد می مختصری ھصبحان شرکت، در معموال و نداشت مفصل صبحانھ بھ عادت
  .بود کرده تحریک را

  

 آمد آشپزخانھ سمت بھ شود، باز تنگش خلق کمی بلکھ تا بوسید می و فشرد می آغوش در را آلود اخم آرادِ  کھ ھمانطور پرستش
 بود، گرفتھ نظر زیر را رفتارھایش اصیخ دقت با کھ را ھیراد خیره نگاه کرد سعی و نشاند مخصوصش صندلی روی را او و

  .بگیرد ندیده

  

  .ریخت چای نفرشان سھ ھر برای و داد قرار میز روی کوچکی ظرف در و کرد داغ تستر در را تست نان

  

 در و داد جا وسایل، بقیھ کنار ھم مربا شیشھ و گذاشت میز روی گردو مغز ھمراه و آورد بیرون یخچال از را پنیر قالب
  .گذاشت خودش صندلی کنار ھم آراد صندلی و نشست ھیراد از نقطھ دورترین

  

  .باشد حالل درآمدش داشت دوست و بگیرد  حقوق او از بود قرار اما دھد انجام کاری ھیراد برای آمد نمی خوشش ھرچند

  

 مرور ذھنش در را تارشرف و کارھا مدام کرد، می سعی باید نداشت، انگیز نفرت مرد آن برای کردن کار جز ای چاره کھ حاال
  .نزند دامن آورد، می بند را نفسش ترس، از گاھی کھ مرموزی حس آن بھ لحظھ ھر و نکند

  

 را آن اصول، و ادا ھزار با و کودکانھ شوقی با ھیراد، حضور بھ توجھ بی و کرد می درست مربا و پنیر از کوچکی ھای لقمھ
  .کرد می منعکس خانھ، روح بی یفضا در را اش خنده صدای و داد می آراد خورد بھ

  

  !تنش عطر بوییدن برای میکشید پر دلش و بود آمده وجد بھ فرزندش، خوشی ھمھ آن از ھیراد

  

  . کند برقرار پرستارش با خوبی ارتباط بود توانستھ آراد کھ بود بار اولین برای

  

 و کنند برقرار صمیمیت بودند نتوانستھ ارھایشپرست از ھیچکدام اما داشت اطراف از بیشتری درک و بود شده بزرگتر ھرچند
 دست از پسرش، پرستار عنوان بھ را پرستش نبود حاضر واقعا و بود ممکن چیز ترین باارزش برایش پسرش خوشی این حاال
  .بدھد

 هچار اما بخواھد چیزی او از بود سخت برایش. کرد نگاھش مضطرب پرستش کھ برود خواست ھیراد صبحانھ، صرف از بعد
  .نبود ای



  :بگوید را اش خواستھ خجالت، بدون کرد سعی و خوردند گره درھم ھایش دست

  

  » مھد؟ ببرید خودتون رو آراد میشھ «

  

  :گرفت اش خنده آمیز، توھین و بود خصمانھ دیگر، باری و بود مظلومانھ و شد می بستھ جمع یکبار کھ لحنی از ھیراد

  

  » چرا؟ «

  

  :شد خیره ساعت بھ پرستش

  

  . »برسونم خودمو باید دیگھ ساعت یک تا دارم کالس من«

  

  :داد تکان سر ھیراد

  

  . »منتظرم پارکینگ تو کن؛ آمادش «

  

 و صبر با و برداشت را آراد ای فیروزه آبی پیرھن و ای سرمھ لی شلوارک و رفت اتاق بھ فورا خواستھ، خدا از پرستش،
  .فشرد آغوشش در محکم را او و گذاشت اش گونھ ویر ای بوسھ نھایت، در و کرد آماده را او حوصلھ،

  

  .میزد حرف حامی با کالسش، از بعد باید

  .کند نابود را حامی زحمات تمام و بگوید چیزی آیسان بھ نداشت دوست

  

  .داد منفی جواب برساند، مترو تا را او خواست می کھ ھیراد تعارف بھ و سپرد پدرش دست را آراد

  

  .رسید تاخیر با اندکی و رفت دانشگاه سمت بھ

  

 و برود کلینیک بھ پرستش بود خواستھ ھم حامی. ببیند را او بود خواستھ و بود داده پیام حامی بھ دانشگاه، بھ رفتن مسیر  در
  .کنند صحبت

  

  .شود حامی دیدار بھ موفق تا شد منتظر ای دقیقھ چند و رساند کلینیک بھ را خودش سراسیمھ کالس، از بعد

  

 نکشید طول انتظارش زیاد کھ بود شنیدن منتظر و گرفت بازی بھ بود، دوختھ چشم پرستش بھ کھ را حامی ھای لب یحیمل لبخند
  :شکست را سکوت باالخره دقیقھ، چند از بعد پرستش و



  » خارج؟ رفتھ ھیراد گفتی دروغ چرا«

  

  :بود خورده جا بوضوح و نبود انکار قابل شد، نمایان حامی چھره در کھ بھتی

  

  » میگی؟ چی گفتھ؟ کی «

  

  :زد پوزخند حامی، پریشان ی چھره بھ و بود شده پروا بی پرستش

  

  » بچشم پرستار«

  

  :کند منظم را افکارش کرد سعی و رفت پنجره سمت بھ. برخاست جا از و شد عصبی حامی

  

  » نگفتی؟ کھ آیسان بھ«

  

  :داد لم اتاق، داخل نفره تک مبل روی پرستش

  

  »براش باشی داشتھ کننده قانع جواب مامیدوار ولی نھ«

  

 محبت با و کند نرم را آیسان دل کمی بود توانستھ مدت ھمھ این از بعد کھ حاال فھمید نمی. زد می چنگ  حامی دل بھ غریبی حس
  !داشت برنمی احساسش و او سر از دست کھ بود شومی سایھ چھ این کند، پایبند را او پایانش بی ھای

  

  .اش  زندگی ی زده بند چینیِ   برای بود خطری زنگ اسمش، حتی اما داشت دوست را ھیراد

  

 با مشترک زندگی بھ کردن  فکر آمادگی تازه گردد؛ برنمی و نخواستھ را او ھیچوقت ھیراد کھ بود رسیده باور این بھ تازه آیسان
 آمادگی تا کنند صبر ھم بعد و کنند نامزد تانتابس آخر تا بود، مثبت جوابش اگر بودند گذاشتھ قرار و بود کرده پیدا را حامی

  .کنند پیدا ازدواج

  

  .میزد پا و دست برزخ در  انگار و دید می تباھی بھ رو را آرزوھایش حاال

  

  :کرد غافلگیر را پرستش منتظرِ  نگاه و چرخید پا پاشنھ روی

  

 گرفتم تصمیم خبر این شنیدن با من و کما رفت رادھی بعدش. نداشت معجزه از کم کھ اتفاقی افتاد؛ اتفاقی یھ مھمونی شب اون «
  . نگم چیزی آیسان بھ

  



 دیگھ ھیراد اگھ اینکھ و کردم می فکر آیسان بھ فقط نبود؛ خودخواھی روی از تصمیمم لحظھ اون. میشھ داغون بفھمھ  میدونستم
 مقصر خودشو و کرد می اریقر بی ھمش قبلش شب. میدونھ اتفاق اون مقصر خودشو و میشھ نابود برنگرده، ھیچوقت

  . »خواستم نمی اینو من، و میخوره ضربھ خیلی بفھمھ چیزیو ھمچین اگھ میدونستم دونست؛ می

  

  :آمد حرف بھ دوباره لحظھ چند از بعد. کرد می تنگ را نفسش مسائل این درمورد زدن حرف. گرفت نفس و کرد مکث

  

 شد وارد شوک بھش کھ افتاد اتفاقی یھ. نداشت یاد بھ خانوادشم کوتاه، مدت یھ برای و گرفت فراموشی اتفاق اون از بعد ھیراد «
 ھم رو ش گذشتھ کم کم. داشت بدی خیلی سردردای و دید می کابوس مدام و بود بد حالش خیلی. اومد یادش رو تصادف جریان و

  . »نیاورده یاد بھ و مجھولھ براش ھنوز ش گذشتھ از بخشی یھ فھمیدیم اینکھ تا. نزد آیسان از حرفی ھیچوقت اما اومد یادش

  

  :ماند خیره پرستش تعجبِ  از رفتھ باال ابروھای بھ و کرد سکوت

 باید انقدر چرا نمیاد، یادش اونو اصال ھیراد کھ حاال. زندگیمھ تمام و دارم دوست رو آیسان چقدر من کھ شاھدی خودت تو «
  . »میرم  می آیسان ون بد من کنم؟ نابود زندگیمو کھ باشم احمق

  

  :زد برق چشمش گوشھ  اشکی نم و بود شده متاثر پرستش

  

  . »ھنوز ترسم می ازش من ولی. نیست یادش منم ھیراد، نزنم؛ حرفی ھیچ ھیچوقت میدم قول منم «

  

  :دوخت زد، می قھقھھ کھ حامی بھ را شرمگینش نگاه و خندید

  

  .شده عوض. نیست سابق ھیراد اون دیگھ نترس«

  . »میکنم پا و دست رو موقعیت بھترین برات خودم بیرون بیا براش؟ میکنی رکا اصن چرا

  

  :زد محزونی لبخند پرستش

  

  . »بستم سالھ یک قرارداد خالت با بیاد سفر از اینکھ از قبل«

  

  :بست پلک شنید، آنچھ از حامی

  

  » کنم؟ صحبت خالھ با من میخوای «

  

  :فرستاد بیرون را اش کالفھ نفس پرستش

  

  . »طرفش از داشت وکالت فقط مامانش و ھیراده من قرارداد طرف چون نھ «



  :خندید ناچاری روی از حامی

  ! »کنی  کار خوای نمی بگو بزن حرف باھاش خب «

  

  . برم ذاره نمی و افتاده لج سر حاال و شناسمش می من فھمید کھ کردم برخورد بد انقدر من متاسفانھ: پرستش

  

  .میکشد بودن ھیراد کنار از عذابی چھ دانست می و شناخت می را پرستش خوب یلیخ. زد محزونی لبخند حامی

  

  :پرسید بود، گرفتھ بازی بھ را  روانش و روح کھ  سوالی یکباره بھ پرستش

  

  » کیھ؟ آراد مامان راستی«

  .کشور از خارج رفتھ گفتن ما بھ دونم نمی: حامی

  

  ! مشروعھ ش بچھ میگھ بوده، آیسان با وقتی چطور موندم من فقط گفت؛ ھمینو من بھ مامانشم اره: پرستش

  

  :خندید حامی

  

 ھیچ بود، مامانم پیش حرفاش ھمھ کھ خالھ حتی. نمیدن  بروز ھیچی شدن؛ مرموز خیلی خانوادشون ھیراد، تصادف از بعد «
  . »شھ روشن جمالش بھ چشممون و برگرده خارج از آراد مادر منتظریم ھمچنان ما و نزد مورد این در حرفی

  

  .نیاورد میان بھ حرفی مورد آن در دیگر و رفت فرو  فکر بھ پرستش

  

  .رفت آراد دنبال و کرد خداحافظی شود، دیر آنکھ از قبل و انداخت ساعت بھ نگاھی پرستش و زدند حرف  دیگر کمی

  

  .رفت فرو بود، شده باز سمتش بھ کھ گرمی آغوش در و دوید سمتش بھ پرستش دیدن با آراد

  

  .ماند ماشین منتظر و رفت تاکسی ایستگاه سمت بھ و کرد بارانش بوسھ پرستش

  

  .کند ترغیب زدن حرف بھ را او و بپرسد سوال آراد از کرد می سعی حین ھمین در

  

  .فشرد آغوش در بیشتر را آراد و رفت دیگری سمت بھ کند، نگاھش آنکھ بدون پرستش و کرد توقف پایش پیش ماشینی

  

  .ماند تفاوت بی ھم باز و رفت راه اعصابش روی ماشین، بوق صدای

  :کرد می حرکت پرستش ھمپای و گرفت می عقب دنده مدام و  نبود بردار دست ماشین اما



  . »برسونمت باال بیا باشی، مامانش خوره نمی کھ قیافت بھ «

  

 کشید جیغ و شد جوان ھمان دست اسیر بازویش کھ بدود خواست و رفت رو پیاده سمت بھ. بود باختھ رنگ  و بود ترسیده پرستش
  .کشید بیرون آغوشش از را آراد پسرک، و بود فایده بی تقالھایش اما

  

  .انداخت طنین خلوت خیابان آن در پسر فریاد صدای و گرفت محکمی گاز و شد آویزان بازویش بھ پرستش

  

 را او کرد سعی و نشد آراد خیال بی اما بود آمده بند پرستش نفس. کشید محکم و  گرفت دست در را پرستش موھای و برد دست
  .بگیرد آغوش در

  

  .شد بیھوش و زد را خالص تیر مرد، فریاد صدای لحظھ، چند از بعد و بود شده بلند آراد، دلخراش گریھ صدای

  

  .ماند خیره ،بود مھد مدیر کھ نجاتش فرشتھ بھ و گرفت آغوش در را آراد پرستش، شود، زمین نقش آنکھ از قبل اما

  

 جایی بھ صدایشان کھ بود خوشحال چقدر پرستش و بود آورده مرد آن سر بر کھ بود بالیی حکایت داشت، دست در کھ چوبی 
  .رسیده

  

  :گفت رفت می مھد درب سمت بھ کھ ھمانطور و کشید را پرستش کرمی،بازوی خانم

  

  » .واینسا اینجا برو. پلیس بزنم زنگ من تا پدرش بزن زنگ برو«

  

  . بود شده درمانده و نداشت را ھیراد شماره. داشت تندی ریتم قلبش ھم ھنوز و بود شده ھول پرستش

  

 ای گوشھ کھ پرستش سمت بھ کرمی خانم و رفت کرمی خانم بھ کمک برای نگھبان لحظھ، چند از بعد و ایستاد مھد حیاط داخل
  :فشرد کمی و گرفت دست در را شا شانھ و کرد تند پا لرزید، می اراده بی و بود ایستاده

  

  » بھش؟ زدی زنگ. برسھ پدرش تا بخور قند آب یھ داخل بیا عزیزم «

  

  :شد زده خجالت پرستش

  

  » ندارم گوشیم؛ از شده پاک شمارش«

  

 ھیراد مختصری، توضیح از بعد و گرفت را ھیراد شماره و کرد حرکت مھد دفتر سمت بھ و گرفت را پرستش دست کرمی خانم
  .آید می دنبالشان بھ خودش کھ گفت



  .داد پرستش دست بھ و کرد درست قندی آب

  

 ھم کرمی خانوم و بروند کالنتری بھ گزارش، تھیھ برای کھ خواست کرمی خانم و پرستش از و رسید پلیس لحظھ چند از بعد
  .برسد راه از آراد پدر تا شوند منتظر خواست

  

 او از ابرو و چشم با و شد خیره پرستش بھ. بوسید و گرفت آغوش در را او و فتر آراد سمت بھ فورا و رسید راه از ھیراد
  " شده؟ چی" پرسید

  

 ای چاره اما بود منزجر باشد، داشتھ ھیراد با مستقیمی برخورد اینکھ از ھم ھنوز. کرد بغض و انداخت زیر بھ را سرش پرستش
  .کرد می دفاع دشخو از داشت، عھده بر کھ مسئولیتی برابر در باید و نداشت

  

  .شدند کالنتری راھی و داد مختصری توضیح پرستش

  

  .نمیشد باز ابروانش میان گره و بود شده عصبانی ماجرا شنیدن از بعد ھیراد

  

  .گرفت می  نظر در برایشان اعتماد مورد راننده یک و کرد می آمدشان و رفت بھ راجع فکری باید

  

  .ببیند آسیبی کند، می کار او خانھ در وقتی تا خواست نمی دلش و بود ریایی بی و ساده دختر پرستش نظرش از

  

 منجمد ھایش رگ در خون آمد، می پرستش و پسرش سر بالیی چھ بود، آمده دیرتر لحظھ چند فقط مھد مدیر اگر اینکھ فکر از
  .رسید می اوج بھ عصبانیتش و میشد

  

  .برساند موقع بھ را خود کھ خواست و گرفت تماس وکیلش با راه میان

  

  .کردند تنظیم شکایتی وکیل، کمک بھ و بودند کالنتری در

  

  .کشید تیر سرش و شد تداعی ذھنش در کذایی شب آن یاد بود، زده توھم مواد، مصرف اثر در پسر آن فھمید، ھیراد وقتی

  

 آن بفھمد آنکھ از قبل و گرفت می شکل ذھنش در مبھمی ھای سایھ و داد می حرکت اش شقیقھ روی را ھایش انگشت مدام
  .فشرد می را سرش تری عمیق درد و میشدند نابود چیست، گیرند می جان پلکش پشت کھ ھایی سیاھی

  

  .کرد می منعکس کالنتری، شلوغ فضای در ای کودکانھ صداھای و میرفت راه پایش جلوی آراد، و بود نشستھ صندلی روی

  

  .بود کرده اش کالفھ یبش،عج سردرد و بود غرق خودش دنیای در ھیراد اما



  .گرفت  آغوش در را آراد و شد ظاھر جلویش پریده، رویی و رنگ با پرستش باالخره کھ گذشت چقدر نفھمید

  

  .نشست عقب صندلی روی پرستش و رفتند خانھ سمت بھ

  

 می دلش فقط لحظھ، نآ در اما بنشیند؛ جلو و کند عذرخواھی کرد می مجبورش و میشد عصبی ھیراد بود، دیگری زمان ھر اگر
  .بخوابد کمی و برسند خانھ بھ زودتر خواست

  

 می اش گونھ روی ای بوسھ و کرد می تر تنگ را آغوشش حلقھ لحظھ، چند ھر و بود آراد با زدن حرف مشغول پرستش
  .گذاشت

  

  .شده تمام حادثھ، آن از ناشی اظطراب و است خوب حالشان کھ کرد می شکر را خدایش دلش در

  

  .نیاورد خودش روی بھ اما شد ھیراد خراب حال متوجھ پرستش و رسیدند نھخا بھ

  

  .انداخت مبل دستھ روی و کرد خارج تنش از را کتش ھیراد

  

  .کرد بازشان دیگری از پس یکی و رفت پیراھنش ھای دکمھ سمت دستش

  

 و ماند ثابت میشد، خارج تنش از کھ دھیرا پیراھن  روی ای ثانیھ برای نگاھش کھ کرد می تعویض را آراد ھای لباس پرستش
  .گشت مستولی وجودش بر ترس

  

  .بود باال قلبش ضربان و بود شده گرمش شدت بھ. بلعید را ھوا و کشید دراز کاناپھ روی ھیراد

  

  .نشد خرابش حال متوجھ و بود ترسیده پرستش

  

  .کوبید بھم را درب و رفت اتاق سمت بھ و گرفت آغوش در را آراد

  

 ریخت اتاق وسط و کرد خارج مخصوصش کیف از را اش بازی وسایل و خندید. کرد می نگاھش و بود ایستاده اتاق طوس آراد
  .کند بازی تا

  

  .شد مطالعھ مشغول و برداشت کتابی کیفش از ھم خودش

  

 و گشود را درب و مدآ خودش بھ کند، باز را درب خواست می او از ای کودکانھ لحن با کھ آراد صدای با کھ گذشت چقدر نفھمید
  .گرفت سر از را مطالعھ دوباره



  :کرد زمزمھ بریده بریده و کرد اشاره بیرون بھ و ایستاد پرستش  روبروی و آمد اتاق بھ آراد و گذشت دقیقھ چند

  

  ...»گریھ...بابا«

  

 و کرد پرتاب را ماشین و کرد خفیفی گریھ آراد اما سپرد دستش بھ را کوچکش ماشین و کشید سرش روی دستی و خندید پرستش
  .کشید درھم اخم

  

  :گرفت را دستش آراد اما گشود رویش بھ را آغوشش و گذاشت تخت روی را کتابش پرستش

  

  ...»بابا«

  

  .شد کشیده آراد دنبال بھ و کرد تنظیم سرش روی را اش روسری پرستش

  

  .برد ھیراد سمت بھ را او آراد،

  

  .کرد جلب را پرستش توجھ میشد، خارج اش حنجره از کھ ضعیفی ھای ھنال صدای اما کند مقاومت خواست پرستش

  

 پوست و پیچید می خودش بھ اش بستھ ھای چشم با کھ داشت لرز انگار و بود چسبیده بدنش بھ اش زیرپیراھنی و بود کرده عرق
  .بود شده مور مور تنش

  

  . بود شده تھی مغزش و بود مانده مبھوت ای لحظھ برای پرستش

  

  .میزد بوسھ و بود گرفتھ آغوش در را پدرش صورت ،آراد

  

  .کند چھ باید دانست نمی اما آمد خودش بھ فورا پرستش

  

  :پیچید تلفن در دخت مھین صدای متوالی بوق چند از بعد و گرفت تماس ھیراد مادر با و برداشت را خانھ تلفن

  

  » بفرمایید؟ بلھ«

  

  نادری خانم سالم: پرستش

  

  لرزه؟ می صدات چرا شده؟ چیزی زیزمع سالم: دخت مھین



  کنم؟ چیکار باید. دارن لرز انگار و کرده عرق بدنشون و بده حالشون خیلی ھیراد آقا راستش: پرستش

  

  :رسید می نظر بھ کننده نگران  کمی االنش وضعیت و نداشت را عالئم این دیگر ھیراد کھ بود وقت خیلی. شد نگران دخت مھین

  

 بھش قرصا اون از یکی ھست؛ رنگ سفید قوطی یھ دارم، می نگھ رو داروھا کھ کابینتی اون توی خونھ،آشپز تو برو عزیزم«
  . »برسونم خودمو من تا بده

  

   چشم: پرستش

  

  .کرد تند پا آشپزخانھ سمت بھ پرستش و کردند قطع را تلفن

  

  .بود خواب انگار و نداشت ای فایده اما. کرد صدایش و رفت ھیراد سمت بھ قرص ھمراه و کرد پر آب از لیوانی

  

  .نداشت شدن بیدار بر مبنی حرکتی کوچکترین و لرزید می ھمچنان ھیراد اما کرد صدایش بلندتر کمی

  

  .داد تکانش و گذاشت ھیراد شانھ روی دست اش، باطنی میل رقم علی پرستش،

  

 روی خفیفی نسبتا ھای سیلی و شد نگران است، فرمتن او از اینکھ از فارغ پرستش و بود کننده نگران ھیراد، پیشانی روی عرق
  :کوبید اش گونھ

  

  ! »شو بیدار...ھیراد«

  

  .کند باز اند، آویختھ ھا آن بھ سنگینی ھای وزنھ انگار کھ را ھایش پلک توانست زحمت بھ ھیراد

  

  .کند بیدار را او دارد اصرار کھ کیست بفھمد نتوانست و دید پرستش از مبھمی تصویر

  

  .بود کرده سرخ را اش گونھ ، درونش التھاب و دید می تار شھای چشم

  

  .بنشاند مبل روی را او کرد سعی و گذاشت سرش زیر را پرستش،دستش

  

  .بود گرفتھ اوج قلبش ضربان و بود آمده بند نفسش نزدیکی، این از

 بھ را قرص و بگذارد مبل ی دستھ روی را ھیراد سر کرد سعی و بود ریختھ اش پیشانی روی سیاھش موھای از ای طره
  .بدھد خوردش



  .برگرداند اولش حالت بھ را ھیراد و گذاشت میز روی را آب لیوان و شد موفق بود، ای سختی  ھر بھ

  

  .کند چھ باید دانست نمی و بود شده درمانده

  

 پلک کمی کھ گرفت ظرن زیر را او و نشست ھیراد روبروی مبل روی و گرفت آغوش در کرد، می قراری بی مدام کھ را آراد
  .کرد می نگاه پرستش بھ و بود گشوده را ھایش

  

  .دید می تار ھایش چشم. داشت عرق و بود ملتھب صورتش ھم ھنوز

  

 سمت بھ فورا و خورد جا آن، عجیب حرارت از ای لحظھ برای. گذاشت اش پیشانی روی دست و رفت سمتش بھ پرستش
  .رفت آشپزخانھ

  

  .برداشت تمیزی دستمال و ریخت داخلش سردی آب و  شتبردا ای کاسھ کابینت، از

  

 ھیراد بدِ  حال خیال بی توانست نمی انسان، عنوان بھ اما نشود بود آیسان احساس قاتل کھ کسی نگران تا میرفت کلنجار خودش با
  .شود

  

 تا انداخت چنگ پرستش دست بھ و داشت عجیبی لرز ھیراد اما گذاشت اش پیشانی روی را خیس دستمال و  نشست زمین روی
  .بردارد سرش روی از را یخ دستمال

  

  :غرید خورد، می بھم سرما از کھ ھایی دندان میان از و نشد موفق اما

  

  . »بیار پتو... پتو«

  

 و رفت کمد سمت بھ بود، نشستھ اش پیشانی روی کھ غلیظی اخم با ھمراه و کشید بیرون ھیراد دست میان از را دستش پرستش
  .انداخت ھیراد روی را آن و آورد خود راهھم پتویی

  

  . بود معذب و کرد می  گزگز ھیراد، داغ دست برخورد از دستش پوست ھم ھنوز

  

 از کھ ھرکاری فقط و بزند پس را قلبش عمق در نشستھ نفرتِ  کرد می سعی و بود آمده رحم بھ ھیراد حالت آن دیدن از دلش اما
  .دھد انجام آید برمی دستش

 سردرد و سردرنمیاورد ھیچکدامشان از کھ رفت می رژه تصاویری ھایش چشم پیش ھم ھنوز و بود خزیده پتو رزی ھیراد
  .بود آورده بند را نفسش عمیقش

 زد کنار اش پیشانی روی از را دستمال و کرد پاتند ھیراد سمت بھ فورا. گشود را درب و انداخت کلید دخت مھین حین، ھمین در
  .برخاست نھادش از آه آن، داغی از و گذاشت ھیراد پیشانی روی را لبش پشت داد، می را پرستش سالم جواب کھ ھمانطور و



  :گفت کرد، می خارج تنش از بود، شده خیس کامال حاال کھ را زیرپوشش کھ ھمانطور

  

  » شد؟ اینطوری کھ شد چی«

  

 اش دردانھ پسر عصبی، شوک کھ فھمید دخت مھین و کرد تعریف را ماجرا و گرفت  ھیراد برھنھ باالتنھ از را نگاھش پرستش
  .نبود خوشایند اصال این و بود برگشتھ ھا حالت این دوباره وقت، ھمھ این از بعد و است انداختھ روز و حال این بھ را

  

  .رساند را خودش بعد، ساعت نیم ھم او و زد زنگ شان خانوادگی پزشک بھ

  

 از زمانی ھر و باشد او بھ حواسش تا سپرد دخت مھین بھ و داد انجام را الزم کارھای و بود ھیراد سر باالی فالح آقای
  . برساند را خودش تا بزند زنگ شد، الزم روز، شبانھ

  

  .چرخید صورتش روی نگرانش نگاه و نشست ھیراد کنار زمین، روی دوباره و کرد  تشکر دخت، مھین

  

  . ردآو خرما ھمراه دم، تازه چای و برخاست جا از پرستش

  

  .زدند حرف کمی و پرسید ھایش درس اوضاع از دخت مھین

  

 سرگرم را او و کند پرت را حواسش کرد می سعی پرستش برود، ھیراد سمت بھ خواست می کھ گاھی و کرد می بازی ھم آراد
  .کند

  

  .کرد می تماشا تلویزیون دخت، مھین و بود مطالعھ مشغول پرستش و بود عصر ٧ ساعت حوالی

  

  .برخاست نھادش از آه شب، آن دورھمی یادآوری با و شد خیره اش مچی تساع بھ

  

  :دوخت او بھ را نگرانش نگاه و رفت پرستش سمت بھ فورا

  

  ! »جان پرستش«

  

  :برخاست جا از و بست را کتابش پرستش

  

  » جانم؟«

  .حتما برمیگردم من بمونی؟ امشب ١١ ،١٠ تا داره امکان برات: دخت مھین



  :افتاد جانش بھ دوباره مرموز، حس آن و شدند گرد پرستش ھای چشم

  

  » ینی؟ مونید نمی خودتون چی؟ برای «

  

  :گفت شمرده و زده خجالت دخت مھین

 واقعا کھ دادم ترتیب دانشگاھم دوران دوستای واسھ کوچولو مھمونی یھ امشب ولی زیادیھ خواستھ میدونم. خدا رو تو ببخشید«
. بذارم تنھاش بخوام کھ نیست طوری اصال ھیراد وضعیت ھم طرفی از. ببینیم ھمو میخوایم سال نچندی از بعد. کنم کنسلش زشتھ

  . »کنی می بزرگی لطف باشی، مراقبشم و بمونی بتونی اگھ

  

  . فشرد را اش چانھ دستش، با و کرد پا آن و پا این کمی پرستش

  

  .بود فراری او با ماندن تنھا از و نداشت را ھیراد حضور تحمل

  

  :داد حرکت گردنش روی دورانی حالت را دستش و گرفت بود، اش شانھ روی کھ سنگینی بار آن از گردنش رگ

  

  . »بگید شما ھرچی چشم«

  

  :کرد تشکر و زد بخشی آرامش لبخند دخت مھین

  

  . »بگیر ستما من با حتما شد بد حالش کھ ھم زمانی ھر بده؛ بھش موقع سر داروھاشم باشھ، بھش حواست عزیزدلم مرسی«

  

  .شود خیر بھ ختم چیز ھمھ تا کند کمکش خواست خدا از دل در و کرد تایید سر با را ھایش حرف پرستش

  

  .کرد قراری بی رفتنش برای آراد و رفت سراسیمھ دخت مھین

  

  .رفت راه و گرفت  آغوش در را او نوزاد مثل و خواند شعر برایش حوصلھ و صبر با و گرفت آغوش در را او پرستش

  

  .رفت خواب بھ و شدند بستھ ھایش چشم باالخره کھ کرد زمزمھ گوشش زیر و رفت راه چقدر نفھمید

  

  .رفت کتابش سمت بھ و کرد خاموش را المپ و خواباند تختش روی احتیاط با را او پرستش،

  

 ھجوم از  دلش و ماند رهخی بود، مشخص رفتھ، کنار پتوی زیر از کھ اش برھنھ بدن روی و شد منحرف ھیراد سمت بھ نگاھش
  .پیچید بد، احساسات



  .کشید بدنش روی احتیاط با را پتو و رفت سمتش بھ و دزدید را نگاھش فورا

  

 دورترین در کھ مبلی روی ھم خودش و گذاشت سالن وسط میز روی بیسکوییت با ھمراه و ریخت شیر لیوان یک خودش برای
  .گرفت سر از را مطالعھ و نشست بود، ھیراد از نقطھ

  

  .نمیشد خستھ ھیچگاه و برد می لذت آن از شدت بھ کھ بود چیزی تنھا

  

  . کرد نگاه ساعت بھ و آمد خودش بھ ھیراد خفیف ھای تکان با کھ بود مطالعھ غرق آنقدر

  

  .بود گذشتھ آن از ھم ساعتی نیم و بود رسیده دارویش وقت

  

  .کرد صدایش و ایستاد ھیراد سرباال و برداشت آبی لیوان آشپزخانھ، از و برخاست فورا

  

  .ماند خیره پرستش ھای چشم عسلی روی نگاھش و گشود پلک زود خیلی ھیراد قبل، ی دفعھ برخالف

  

  .بود شده کمتر بدنش التھاب و دید نمی تار دیگر

  :آمد حرف بھ پرستش

  

  . »بدم قرصتونو تا بشینید کنید لطف «

  

 و ھیراد درھم ھای اخم با کھ کند کمکش آب نوشیدن در خواست پرستش و گرفت پرستش از را قرص و شد خیز نیم ھیراد
  :شد مواجھ میشد، خارج چاه تھ از انگار کھ صدایی

  

  ! »نیستم کھ فلج تونم؛ می خودم «

  

 و کردند نمی کار درست ھم ھایش چشم  حتی پیش ساعت چند تا آمد نمی یادش انگار. شد عصبانی وقاحت، ھمھ این از پرستش
  .بود شده طلبکار اینگونھ حاال

  

  :شد ھیراد دست اسیر دستش مچ کھ بگیرد فاصلھ خواست و کرد گرد عقب

  

  » دارم؟ تب ھنوز ببین کن؛ صبر«

  

  :کشید درھم پیش از بیش را ھایش اخم و کشید بیرون را دستش پرستش



  !شکر خدارو نیستی کھ فلج «

  . »نھ یا داری تب ببین خودت

  

  .نشست می دلش بھ غریبش، و عجیب تقالھای و برد  می لذت او دادن حرص از. وردفروخ را اش خنده ھیراد

  

  :برگشت سمتش بھ فورا و شد نگران پرستش نگاه و رفت سیاھی ھایش چشم ای لحظھ برای. رفت گیج سرش و برخاست جا از 

  

  » خوبھ؟ حالت شد؟ چی«

  

  :داد تکان سر ھیراد

  

  . »دستشویی برم میخوام «

  

  .نبیند را ھیراد برھنھ بدن تا دزدید می را نگاھش مدام پرستش

  

 لباس و رفت سمتش بھ فورا و برداشت رنگی ای سرمھ شرت تی کمدش از و کرد حرکت او از تندتر و کرد زیاد را اش فاصلھ
  . گرفت صورتش جلوی را

  

  .شود شرمنده نادری، نزد و بیاید سرش بالیی ترسید می

  

  :شد دوختھ چشمانش بھ بود، شده گرفتھ سمتش بھ کھ باسیل باالی از ھیراد متعجب نگاه

  

  » نزنی؟ کسی کمد بھ دست اجازه بدون ندادن یاد بھت«

  

  :نباخت را قافیھ اما شد شرمزده پرستش

  

  . »بچرخید خونھ داخل ھمینطوری کھ نمیشھ«

  

  .گرفت سبقت ھم از ایشانھ نگاه و شدند خیره بھم ھردو ای ثانیھ برای. نزند نامربوطی حرف تا گزید لب ھیراد

  

  :خندید کودکانھ شوقی با و دوید سمتش بھ پدرش دیدن با و آمد آراد پای صدای

  

  » شد؟ خوب... بابا «



  . زد لبخند آراد بھ رو و گرفت کرد، می نگاھش طلبکار کھ پرستش از نگاه باالخره، ھیراد

  

  :کاشت اش گونھ روی ای بوسھ و شد خم

  

  . »مشد خوب بابا؛ عشق آره «

  

  :گفت آن داغی حس با و گذاشت ھیراد پیشانی روی را دستش فورا پرستش اما برود آغوشش بھ خواست آراد

  

  . »دارید تب نکنید؛ بغلش نھ «

  

  .کرد نگاھش حرکت، بی لحظھ چند برای و شد غافلگیر حرکت، این از ھیراد

  

  .ماند توجھ بی ھیراد، آغوش بھ رفتن برای تقاالیش بھ و کشید آغوش بھ را آراد فورا و شد شرمگین قبل، از بیش پرستش

  

 سمت بھ کرد، می تن را شرتش تی کھ ھمانطور و بست نقش ھیراد ھای لب روی آراد، بھ پرستش توجھ ھمھ این از محوی لبخند
  .رفت بھداشتی سرویس

  

  .است محو سرش و لرزد می پایش زیر زمین کرد، می حس لحظھ چند ھر و داشت سرگیجھ انگار

  

  .آمد بیرون و شست را صورتش و دست بود ای سختی ھر بھ

  

  .داد می خوردش بھ مختلف ھای خوراکی و بود گذاشتھ نھارخوری میز روی را آراد کھ دید را پرستش

  

  .رفت خواب بھ و نبود اطرافش متوجھ دیگر بعد کمی و کرد رھا را خودش و رفت کاناپھ سمت بھ

 با ھایی کلمھ ھرازگاھی، و داد می بروز خودش از عجیب صداھای مدام کھ آراد، بازی بھ و بود نشستھ زمین روی پرستش
  .بود مانده خیره کرد، می ادا معنا،

  

  .بزند بود، پختھ آراد برای کھ سوپی بھ لب بود نتوانستھ حتی دلشوره، شدت از و داشت استرس

  

  .بود ختھبرانگی را پرستش تعجب و بود شده اشتھا پر آراد شب، آن عوض در

  

 ھمین، و نداشت لرز دیگر اما بود باال تنش حرارت ھم ھنوز گذاشت؛ اش پیشانی روی را دستش تردید، با و رفت ھیراد سمت بھ
  .بود کننده دلگرم



  . نھ یا کند بیدار را او باید دانست نمی پرستش و بود نخورده شام ھیراد،

  

  .شد ھا ظرف شستن مشغول و رفت آشپزخانھ بھ

  

 و انداخت کار از لحظھ چند برای را قلبش سرش، پشت ای سرفھ صدای کھ بود ھیراد کردن بیدار حول افکارش درگیر ھمچنان
  .پرید باال

  

 تپیدن تند بھ بنا قلبش و کرد احساس خوبی بھ را آن پمپاژ و شد سرازیر قلبش بھ زیادی شدت با خون کرد احساس ھیراد، دیدن با
  .گذاشت

  

  .گذاشت قلبش روی را دستش و کشید ای خفھ" ھین"

  

  .بود شده کوک ِکیفش قولی، بھ و برده لذت او، ترساندن از بود مشخص و بست نقش ھیراد ھای لب روی کجی لبخند

  

  :غرید پرستش

  

  . »ترسوندیم خوای؟ می چی «

  

  :گفت لبش، گوشھ مضحک لبخند ھمان با ھیراد

  

  » غذا «

  

  :دکن تالفی را کارش خواست و کرد اخم پرستش

  

  » برم من بیاد مامانتون منتظرم االنم شده تموم من کاری ساعت متاسفم «

  

 می دمش روی پا زیادی مظلوم، ظاھر بھ دخترِ  این و نداشت برخوردی چنین جرات کسی حال بھ تا. رفت درھم ھیراد ھای اخم
  .کرد می متالطم را اعصابش و گذاشت

  

  .شود کشیده آغوش بھ شاید تا کرد غرولند و چسبید پرستش پای بھ و آمد آشپزخانھ بھ آراد

  

  .رفت غره چشم و گرفت پرستش ھای چشم از را اش خیره نگاه ھیراد

  . کند  می درگیر ھیراد با را خودش ھا، لجبازی و ھا حرف این با چرا و ست برخوردی چھ این نمیفھمید ھم خودش پرستش،



 ضایع ھربار با انگار و شود می کمتر بود، نشستھ دلش در ھیراد از کھ حرصی کرد می احساس اتفاقات، این با ناخداگاه ولی
  .میشد خنک دلش او، کردن

  

  . کند تالفی را ھیراد ھای بدی ای، ثانیھ صدم توانست نمی ھا حرف آن کھ ھرچند

  

  .گرفت آغوش در را آراد و شد خم

  .انداخت می آن داخل سرسری نگاھی و بود کرده باز را یخچال درب کھ لغزید ھیراد روی نگاھش

  

  . ببیند را سوپ ظرف کھ نداد ھایش چشم بھ مجالی و بود حوصلھ بی انگار اما

  

  .بود کرده ملتھب و سرخ را ھایش گونھ بود، کشیده آتش بھ را جانش کھ حرارتی و بود رمق بی بدنش

  

  .کرد رھا کاناپھ روی را خودش و رفت حال سمت بھ و شد خوردن غذا خیال بی

  

   .بود کرده مور مور را تنش و بود افتاده جانش بھ لرز هدوبار

  

  .کرد مچالھ را خودش و کشید باال گلو زیر تا را پتو

  

  .میشد بیشتر شدتش لحظھ ھر و بود ھایش استخوان عمق در سرما، انگار اما

  

  .ریخت خلشدا را سوپ از ھیراد سھم و برداشت تمیزی بشقاب فورا و شد پشیمان او، حاالت دیدن با پرستش

  

  .گرفت می نظر زیر را ھیراد و چرخاند می چشم مدام شدنش، گرم تا و داد قرار ماکروویو در را ظرف

  

  :زد صدایش و برد ھیراد سمت بھ قاشق ھمراه را سوپ ظرف دقیقھ، چند از بعد

  

  » غذا اینم بفرمایید«

  

  .بود کرده حرمت بی را خانھ صاحب ھایش، حرف با پیش لحظھ چند تا کھ انگار نھ انگار

  :غرید بود، شده کلید سرما، فرط از کھ ھایی دندان میان از عوض در و نیاورد خودش روی بھ اما شنید ھیراد

  ! »پتو«

  

  .رفت اتاق سمت بھ فورا و پرید باال پرستش ابروھای



  . بود کرده اش پاچھ دست نگرانی، این و بود شده نگران

  

  .برخاست نھادش از آه و کرد دبرخور میز پایھ بھ پایش کوچک انگشت

  

  .بفشارد را کوچکش انگشت دستش، دو ھر با و بنشیند زمین روی شد باعث و لرزاند را وجودش عمق عمیق، دردی

  

  :کرد زمزمھ لب زیر وضعیتش دیدن با و کرد سربلند دردناکش ی نالھ صدای با ھیراد،

  

  ! »خنگ ی عرضھ بی«

  

  .خزید پتو زیر دوباره و

  

  .شنیده اشتباه کرد، می احساس و بود کرده شک ھایش گوش بھ اما دشنی پرستش

  

  :انداخت ھیراد روی را پتو و برخاست جا از پایش، درد بھ توجھ بی لحظھ، چند از بعد

  

  » گفتید؟ چیزی «

  

  .ببرد لذت بازمیگشت، تنش بھ کھ گرمایی از کرد سعی و کرد سکوت ھیراد

  

  .بود بدنش حرارت نگران پرستش اما

  :گرفت دست در را سوپ بشقاب و نشست زمین ویر

  

  . »شده مقوی و ریختم ھم قلم داخلش. بگیرید جون یکم تا بخورید رو سوپتون«

  

  .بود ریختھ بھم را اعصابش ھیراد، سکوت

  . داد تکانش و گذاشت اش شانھ روی دست پتو، وی ر از

  

 و شود مسئولیتش خیال بی توانست نمی اما نبود مھم برایش تنھایی بھ خودش ھرچند. بود بدش حال نگران و نبود خودش دست
  .بگذارد پا زیر را انسانیتش

  

  .داد جواب پرستش و خورد زنگ تلفن حین ھمین در



 فضای در دخت مھین صدای رنگ، نارنجی دکمھ فشردن با و کوبید تلفن  روی را دستش و بود کرده گل شیطنتش آراد طرفی از
  :انداخت طنین خانھ

  

  » مسال«

  

  :زد لبخند و شد آراد شیطنت خیال بی پرستش

  

  » خوبید؟ سالم«

  

  خوبھ؟ ھیراد. عزیزم آره: دخت مھین

  

  شد شروع لرزشون و تب دوباره ولی بودن بھتر: پرستش

  

  :کشید ای کالفھ آه دخت مھین

  

  !وای ای «

  » عزیزم باشھ داروھاش بھ حواست

  

  :بود ھودمش کالمش میان در کالفگی و شد دستپاچھ پرستش

  

  » نمیاید؟ خودتون مگھ«

  

  :شد شرمزده دخت مھین

  

 بتونم کی نیست مشخص. برسونم خودمو باید اومده پیش برام زایمان اورژانسی مورد یھ بیمارستان از زدن زنگ االن عزیزم«
  » بمونی؟ تونی می بیام؛

  

  .خندید می ریز، و ردک می نگاه پرستش زار ی قیافھ بھ پنھانی و بود گرفتھ باال را سرش ھیراد،

  

  :کشید اش پیشانی روی دستی پرستش،

  ...! »آخھ«

  :آمد کالمش میان دخت مھین

  . »بیاد بگم کسی بھ کھ نیست شرایطی شب موقع این واقعا. عزیزم برات میکنم جبران«



  . کرد قبول و کشید ای کالفھ پوف پرستش

  .بود دهافتا جانش بھ ترس و بود شده آشوب دلش لحظھ، ھمان از اما

  

 روبرویش صبح خود تا توانست می چطور بماند؛ ھیراد کنار قفل، درب با اتاقی در سقف، یک زیر نداشت، تحمل حتی کھ او
  کند؟ را بدش حال پرستاری و بنشیند

  

 می سوپ اشتھا، با و بود پیچیده خودش دور را پتو کھ ھیراد روی نگاھش و کرد خداحافظی الزم، ھای سفارش شنیدن از بعد
  .ماند خیره خورد،

  

  .بود بیعج ھم خودش یبرا تنش حرارت و بود شده عرق در غرق صورتش. شد داریب خواب از یدرھم یھا کابوس با

  

 در شد یم را ترس و بود گرفتھ شیھا چشم از را خواب بود، آمده رونیب کما از آنکھ از بعد اش یشگیھم یھا کابوس ھم باز
  .دید لرزانش یھا انگشت

  

  .بوده آنجا شیپ یلحظات کرد حس و بود دهیچیپ اتاقش یفضا در پرستش یشگیھم عطر

  

  .بازگرداند را اش رفتھ دست از آرامش از یکم کھ بود بیعج و دیرس یم گوشش بھ محلھ مسجد از اذان فیضع یصدا

  

  .بست پلک و داد ھیتک آن یپشت بھ را سرش و نشست کارش زیم یصندل  یرو

  

 درونش آنچھ از یکس خواست ینم دلش و بود دیبع او مثل یمرد از ضعف، ھمھ نیا. بازگردد تختش بھ نداشت جرات انگار
  .شود باخبر گذشت،یم

  

  .گذرد ینم و آمده کش یبیعج طرز بھ شب، آن کرد یم احساس کھ بود بد حالش آنقدر

  

  .رفت آشپزخانھ سمت بھ و کرد یدیشد یتشنگ احساس

  

  .بود مطلق سکوت در خانھ و شد یم پخش ییرایپذ یھا ھالوژن از یفیضع نور

  

  .کرد جلب خودش بھ را توجھش یدیسف جسم کھ برود اتاقش بھ خواست و دینوش آب یکم

  

  .شد یم شتریب تعجبش شد،یم تر کینزد ھرچھ و برداشت قدم سمت ھمان بھ

 رفتھ خوابش بود، انداختھ حال نقطھ نیتر گوشھ در کھ یا سجاده یرو و بود انداختھ سرش یرو یدیسف چادر کھ دید را پرستش
  .بود



  .شد مانیپش راه انیم اما کند دارشیب تا کرد دراز دست

  

  .کند عیضا شھیھم یبرا را او ی نداشتھ اعتمادِ  کار، نیا با خواست ینم

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز اطیاحت با و شد خم یکم

  

  » پرستش؟ «

  

 یرو را دستش و دیکش عقب فورا د،ید خودش بھ کینزد ھمھ آن را رادیھ یھا چشم یوقت و گشود پلک زده وحشت پرستش
  :گذاشت قلبش

  

  » ؟یخوا یم یچ «

  

  .کند نثارش یمفصل کتک داشت دوست و بود آمده ستوه بھ او یھا العمل عکس از رادیھ

  

  :آمد کش لبخندش بالفاصلھ و نشاند نگاھش در را تعجب پرستش، بلند سکسکھ یصدا کھ بود افکار نیھم در

  

  . »شھیم خورد کمرت دختر؟ یدیخواب نجایا چرا «

  

  .نبود اطرافش متوجھ و بود خواب ھنوز انگار پرستش

  

  .گرفت آرام یبیعج طرز بھ و فرستاد شیھا ھیر بھ وجود تمام با را اش سجاده اسِ ی گل عطر یبو راد،یھ

  

  :شکست درھم پرستش حرف با آرامشش کھ دینکش یطول اما

  

  . »خوام ینم ازت یچیھ گھید نترسم؛ انقدر کھ بمون دور ازم فقط. باش نداشتھ من کار بھ یکار «

  

  .بود کرده تیتقو یکم را رادیھ لیتحل بھ رو یقوا دلچسبش، طعم و بود شده یا خوشمزه سوپ

  

 و مودیپ یم را آشپزخانھ و اتاق نیب فاصلھ مدام کھ بود گرفتھ نظر ریز را پرستش یچشم ریز و گذاشت زیم یرو را ظرف
  .کرد یم یکار سرگرم را خودش

  

  .نبود مھم شیبرا و کرد ینم درک را شیھا چشم در نشستھ ترس



  .بود رادیھ از ترس ذکرش و فکر تمام و شستند یم رخت پرستش دل در

  

  . زد زنگ مادرش بھ بود، نگران کھ شھیھم مثل و رفت اتاق سمت بھ

  

  .ترسد یم بود، بستھ کھ یقرارداد نیاز چقدر و افتاده یا مخمصھ چھ در بود نگفتھ

  

  .کند نگران شیپ از شیب را نگران شھیھم نِ یمیس بود نخواستھ و بود نگفتھ

  

  .است منزل خانھ، خانم معموال و ست یخوشبخت و جوان شوھر و زن فرزند پرستار پرستش، کرد، یم فکر نیمیس

  

 شیھا خواستھ یبرا و بماند شھر آن در تواند یم یکِ  تا نبود مشخص کرد، یم فیتعر بود، کھ آنچھ را طیشرا پرستش، اگر
  .کند تالش

  

 یھا راه تمام کھ شود احمق آنقدر خواست ینم حاال و برسد شیھا خواستھ بھ کھ بود دهیخر جان بھ را ھا یسخت آن تمام اصال
  .ببندد خودش یرو را شرفتیپ

  

  .کرد منتقل پرستش جان بھ را آرامش و دیچیپ تلفن در نیمیس یصدا

  

  . کردند رفع را شانیھا یدلتنگ و زدند حرف یساعت مین

  

  .نداشت شدن تمام قصد انشیپا یب یانرژ و بود آمد و رفت در مدام آراد

  

  .زد یم شور دلش یکم و نداشت رادیھ تیوضع از یخبر

  

  .کنند قطع را تلفن شدند مجبور ،یمرتض اعتراض یصدا شدن بلند با

  

  .بود تحمل رقابلیغ یمرتض یھا یبداخالق اما بود ستششپر شیپ دلش ھم ھنوز نیمیس

  

 را اش خنده کرد، یم نییپا و باال را خودش و بود نشستھ رادیھ شکم یرو کھ آراد دنید با و رفت ییرایپذ سمت بھ فورا پرستش
  .کرد تند پا سمتش بھ فورا و فروخورد

  

  :دیشن را رادیھ اعتراض یصدا کھ گرفت آغوش در را او

  . »میکرد یم یباز میداشت ؟یداشت شکاریچ«



  :برد اتاق سمت بھ را آراد پرستش،

  . »داره ضرر بچھ یبرا و دیدار تب ھنوز شما «

  

  .ماند رهیخ دورشدنشان بھ و نگفت یزیچ گرید رادیھ

  

  .دیخند یم مدام و بود شده اخالق خوش آراد

  

  .دشدن یباز مشغول و کرد پخش نیزم یرو را شیھا یباز اسباب پرستش

  

 اش آماده  دنیخواب یبرا و کند خستھ را او خواست یم پرستش. بود کرده پر را خانھ یفضا تمام طنتشانیش و ھا خنده یصدا
  .کند

  

  .دییپا را ھا آن یچشم ریز رفت اتاق سمت بھ بود؛ رفتھ ضعف آراد یھا خنده یبرا دلش راد،یھ

  

 را نگاھش فورا و نشاند رادیھ یھا چشم در را تعجب برق اش، یپرکالغ یمشک رنگ و بود افتاده گردنش یرو پرستش یروسر
  . دیدزد

  

  . بود امدهین چشم بھ آنقدر اما بود ختھیر رونیب یروسر ریز از شیموھا ھم قبال

  

  " کرده رنگ دیشا" کرد فکر خودش شیپ

 رنگ آن بھ گرید کرد یسع و دیکش بطالن خط اش ھیفرض یرو پرپشتش، یابروھا و نکرده اصالح صورت یادآوری با یول
  .نکند فکر خاص،

  

  .رفتیم لیتحل بھ رو کم کم شیقوا و رفت یم جیگ سرش

  

 را وحشت و بست یم نقش چشمش شیپ توھم، ای بوده تیواقع دینفھم چوقتیھ کھ ییرھایتصو ھمان بست یم کھ را شیھا چشم
  .کرد یم ریسراز دلش بھ

  

  .ردیبگ دهیند را تمامش کرد یم یسع و شد یم نآ بھ مربوط کھ ھرچھ بھ کردن فکر از دیترس یم

  

  .ست یظاھر فقط شیھا یخوشبخت تمام و دهیکش پر وجودش از آرامش کھ است وقت یلیخ کرد یم احساس

  

  .بود دهیچش را داشتنش طعم و بود کرده تجربھ کنون تا را دیبا کھ ھرچھ مرد، کی عنوان بھ



 نیا و بود آرامش دائمش، یھا یگذران خوش با نھ و بود شده دشیخر بھ موفق لپو با نھ چوقتیھ کھ یزیچ تنھا انیم نیا اما
  .بود مانده دلش یرو و بود شده حسرت ب،یعج ،یحرف پنج ی کلمھ

  

  . کرد خاموش را چراغ و رفت اتاقش سمت بھ

  

  .دیخواب یدرھم افکار با و گرفت آغوش در را تخت یسو آن بالش و دیکش دراز راحتش تخت یرو

  

  . بخوابد یکم کرد یسع و دیکش دراز آراد تخت یرو یرامآ بھ

  

  .شد شیھا چشم مھمان خواب کھ دینکش ھیثان بھ. بست پلک و کرد میتنظ آراد و خودش یرو را پتو

  

  .شدیم باز یسخت بھ شیھا پلک و داشت یبیعج سردرد. شد داریب اتاق، درب شدن دهیکوب یصدا با زود صبح

  

  .گشود را درب قفل و آورد بدست را اش یاریھش فورا و دیشن کرد، یم شیصدا اسم، بھ کھ را دخت نیمھ یصدا

  

  :آورد لب یرو ینیدلنش لبخند دخت، نیمھ

  

  . »ریبخ صبحت زمیعز سالم «

  

 جن مثل شد،یم خارج روبرو اتاق از کھ رادیھ دنید با اما شود خارج اتاق از تا برداشت یقدم حواس یب و کرد سالم پرستش
  .انداخت سرش یرو بود، شده چروک و افتاده نیزم یرو کھ را شالش و رفت اتاق بھ ھا زده

  

 یم چشم بھ حد از شیب خاصش یمشک رنگ و بود شده پخش اش یشانیپ یرو کھ اش ختھیر بھم و دهیژول یموھا دنید با رادیھ
  .رفت شرکت سمت بھ فورا و کرد یخداحافظ کرد، یم را آراد سفارش مادرش نزد کھ ھمانطور و گرفت اش خنده آمد،

  

  !بدھد دست از را مھمش جلسھ بخواھد کھ نبود یآنقدر تنش حرارت و بود شده بھتر یکم حالش

  

  .شست را شیرو و دست و رفت یبھداشت سیسرو سمت بھ خجالتزده پرستش،

  

  !رمق یب را بدنش و بود کرده زیر را شیھا چشم ب،یعج شب،ید یخواب یب

  

  .رساند یم ١٠ ساعت کالس بھ را خودش و دکر یم عجلھ دیبا اما

  .بدھد دست از را یداشت دوست کالس آن از لحظھ کی یحت خواست ینم دلش



  

  .زد صدا را دخت نیمھ و کرد درست یمختصر صبحانھ فورا

  

  :آمد یم آشپزخانھ سمت بھ و بود گرفتھ آغوش در را آراد دخت، نیمھ

  

  ! »رهیگ یم شکل شتریب داره ھرروز طتونراب. شده وابستھ بھت یحساب آراد کنم فکر«

  

  :رفت قنج دلش تھ داشت، آراد بھ نسبت کھ یحس آن از و زد لبخند پرستش

  

  . »نطورهیھم بلھ «

  

  :بدھد حیتوض دیبا کرد احساس دخت، نیمھ

  

 اول صبح کردم یسع اما بود روقتید یلیخ شد، تموم کارم یوقت و نجایا امیب بخوام کھ نبود یطیشرا شبید واقعا جان پرستش «
  . »شدنم ھوش یب آماده و دمینخواب اصال ھرچند باشم؛ نجایا وقت

  

  :داد تکان سر شیھا حرف دییتا در پرستش

  

  . »نبود دیشد اونقدر حالتاشون گھید  شکر خدارو و بودم باالسرشون صبح، اذان تا خودم من متوجھم؛ بلھ«

  

  :دیکاو را شپرست آلود پف یھا چشم دخت، نیمھ قدرشناس نگاه

  

  . »کنم جبران تویخوب نیا یروز دوارمیام. یکرد قبول کھ ازت ممنونم«

  

  :انداخت باال را شیابرو یتا کی پرستش،

  

  . »داره ارزش برام ایدن ھی د،یکرد اعتماد بھم شما کھ نیھم و کردم عمل فمیوظ بھ من ھ؟یحرف چھ نیا «

  

  :ماند رهیخ شد،یم گذاشتھ آراد دھان در کھ یکوچک ی لقمھ بھ و گرفت خودش یبرا یا لقمھ دخت، نیمھ

  

  ... » و یکن اعتماد یتونست یسخت بھ و بود یادیز خواستھ دونمیم ھرصورت در «

 مطرح شانیبرا مسائل نیا و بودند یراحت خانواده نکھیا با. نکرد اشاره بود، شده قفل کھ یدر بھ و کرد رھا کاره مھین را حرفش
  .کند درک را پرستش حال و حس بود وانستھت خوب یلیخ اما نبود



  

  .کند پرستش صورت حوالھ یمشت خواست یم دلش و بود شده یعصب رادیھ

  

  :دیغر د،یکش یم شعلھ درونش از کھ یحرص با و فشرد دست در را اش چانھ

  

  » ؟یکنیم فرار ازم انقدر کھ دارم کارتیچ «

  

  :کرد زمزمھ گزنده، و تلخ لحن انھم با و داد قرار گوشش کینزد ییجا را لبش و شد خم

  

 و کن عمل فتیوظا بھ گفتم؛ ھم گھید بار ھی. فتھیب نمونیب یاتفاق نیکوچکتر ستین قرار و یستین قمیسل باب اصال بدون نویا «
 یرفتارا نیا با  انقدر پس. دارم اکراه بھتم کردن نگاه از باش مطمئن و ندارم کارت بھ یکار چیھ منم. چینپ من یپا پرو بھ انقدر
  ! »نکن یعصب منو بتیعج

  

  .گرفت بود، دهیبر را امانش کھ یقیعم درد از نفسش و بود شده خورد دستش فشار ریز پرستش چانھ

  

 حرف یوقت و شد فشرده قبل از شتریب اش چانھ اما ردیبگ فاصلھ خواست و دیکش عقب را سرش راد،یھ یھا حرف نیح در
  .آورد خودش بھ را رادیھ آن، بیعج یسرما و گذاشت رادیھ دست یرو را دستش شد، تمام شیھا

  

  .رفت فرو بھت در د،یکش یم شعلھ شیھا چشم از کھ ینفرت ھمھ آن از و کرد نگاه پرستش آمده رونیب حدقھ از یھا چشم بھ

  

  .رفت اتاقش بھ و برخاست جا از فورا ش،یھا چشم یعسل بھ قیعم ینگاھ با و شد شل یآرام بھ دستش

  

  .کرد خاص شیبرا را عسل رنگ یھا چشم آن و لرزاند را دلش کھ بود یحس چھ ناگھان دینفھم

  

  .گرفت شیھا دست انیم را سرش و نشست تختش یرو

  

 و شدیم زیلبر یبیعج حس از دلش ھربار و بست یم نقش شیھا پلک پشت یکیتار در پرستش مظلوم یھا چشم ریتصو مدام
  .ست یدلسوز سر از فقط و فقط حس، آن کھ ردیبپذ خواست یم دلش سرسختانھ

  

  .ندارد نفرت پر یگو دو آن بھ یحس چیھ کھ بقبوالند خودش بھ کرد یم یسع و بود مشامش در زشیانگ دل عطر یبو ھم ھنوز

  

  .کند فرار د،یکش یم قد دلش در و گرفت یم برگ و شاخ کھ یحس از خواست یم دلش و خواستن از دیترس یم  انگار

  

  .کند تالطم از یعار را آشوبش پر فکر توانست ینم ھم تنش حرارت انگار. زد قدم یکیتار در و برخاست جا از



  .دیخز پتو ریز و برداشت گام تختش سمت بھ فورا و زد افکارش ی شھیر بھ شھیت داشت، دلبستن از کھ یترس اما

  

  شد؟یم مگر اما بخوابد و کند یتھ بود، ھرچھ از را افکارش کرد یسع

  

  .کرد قفل را درب و رفت آراد اتاق سمت بھ نمازش دیسف چادر ھمان با و برخواست جا از فورا پرستش راد،یھ فتنر از بعد

  

 خودخواه و ران ھوس ذھنش در کھ یمرد آن از ھم باز ست،ین رادیھ ی قھیسل طبق دانست یم آنکھ با یحت و نبود خودش دست
  .دیترس یم بود،

  

  .کرد یم احساس اش چانھ یرو را رادیھ دست حرارت و شتدا دنیتپ تند یبنا ھم ھنوز قلبش

  

 یم دلش در یبیعج ترس حس ناخداگاه بودنش، ناپاک نیا و ست یناپاک مرد رادیھ کھ بود شده حک ذھنش اعماق در انگار
  .انداخت

  

 آھستھ ییھا گام با یبار چند ده،یخواب خودش تخت یرو رادیھ بود دهیفھم یوقت. بود زده قدم خانھ در و بود دهینخواب صبح خود تا
  .بود فرستاده لعنت نگرانش دل بھ و بود رفتھ شیپ سکتھ مرز تا ھربار اما بود کرده چک را بدنش حرارت و بود رفتھ سمتش بھ

  

 مست شان،یروستا در رضا،یعل اسم بھ یجوان پسر کھ یوقت داشت؛ اش ینوجوان دوران در شھیر راد،یھ بھ بشیعج حس نیا
 یمردھا از گوشش ریز مدام و بود نداده او بھ را خانھ از رفتن رونیب اجازه روز، چند تا مادرش کھ بود افتاده یاتفاق و بود کرده
  .بود ترسانده یحساب را او بش،یعج یھا ھیتوص و بود گفتھ بد مست

  

 و دهید یریزنج قاتل انگار کھ شد یم یخال دلش چنان د،ید یم ھم دور راه از و یعاد حالت در یحت را رضایعل اگر کھ یطور
  .رساند یم خانھ بھ را خودش و گذاشتیم رفتن راه تند بھ بنا

  

  .بود برده شیپ سکتھ مرز تا را او و داشت کردن تیاذ قصد رضایعل بود، خواندن درس مشغول و صحرا در کھ بار کی یحت

  

  .شد یم ھوشیب ھمانجا ترس از قطعا نبود بابا، حاج پسر ل،یاسماع اگر کھ داشت حتم ذھنش، در روز آن یآور ادی با

  

  .نبود خودش دست بدنش، یھا شدن حس یب و ھا زدن خی نیا و داشت ایفوب ینینچنیا یمردھا بھ نسبت کھ انگار

  

  .کند کنترلش بتواند کھ نبود یزیچ بیعج حس آن اما بود متنفر خودش بودن فیضع از

  

  بود معذب شود، ھمکالم او با یخاص موضوع درمورد توانست ینم نکھیا از پرستش و نشد بدل ردو انشانیم یحرف گرید

 خودش و نداد اجازه دخت، نیمھ کھ کند یخداحافظ خواست و شد حاضر ھا، ظرف شستن از بعد و دیبخش سرعت شیکارھا بھ
  .رساند مترو ستگاهیا بھ را او



  :آمد حرف بھ دخت نیمھ کھ بودند راه انیم در

 خانوم ھی. آراده از ینگھدار و تیترب فقط فتیوظ تو. یبد انجام تو رو خونھ یکارا ستین یازین بگم؛ نرفتھ ادمی تا یراست «
  !بانو گل گنیم بھش. دهیم انجام رو خونھ یکارا و زنھیم سر ادیم ھرروز کھ ھست یمسن

. آراد و درسات یرو بذار رکزتوتم فقط تو و ادیم دوباره فردا امروز، از یول. کنھ کار نتونست و بود ھاش بچھ ریدرگ مدت ھی
«  

  

 و دارد دوست را کردن یآشپز خودش کھ کرد یم فکر نیا بھ و بود دوختھ چشم ن،یماش از رونیب منظره بھ سکوت در پرستش
  .بسپارد یگرید دست بھ را مورد نیا خواھد ینم دلش

  

  :داد ادامھ دخت نیمھ

  

  . »یباش خونھ اد،یم کھ ھروقت ستین یازین دادم؛ ھشب ساختم دیکل ھی من و احترامھ و اعتماد قابل یلیخ«

  

  .شد روانھ دانشگاه سمت بھ و کردند یخداحافظ بعد یلحظات و کرد تشکر لب ریز پرستش

  

 فاصلھ ت،یواقع از پروراند، یم سرش در کھ یھدف نکھیا از بود خوشحال چقدر او و گذشت شکل نیبھتر بھ ھفتھ ھر مثل کالسش
  .نداشت یچندان

  

 خوشحال پرستش اما بودند شده مواجھ شکست ینوع با دانشگاه بھ ورود با و داشتند دانشگاه از یگرید تصورات دوستانش راکث
  .شود غرق داشت، کھ یھدف در شتریب و شتریب خواست یم دلش و بود

  

  :آمد سمتش بھ شوق با ترانھ کالس، از بعد

  

  . »افتاده خونم کیک م؛یبزن یشکالت کیک ھی یزیچ یا کافھ میبر ایب یپر «

  

  :کرد نازک یچشم پشت پرستش

  

  . »گھید روز ھی واسھ باشھ دارم کار بعدم ؟یبگ درست اسممو یریم یم «

  

  :زد لب اراده یب و دیخند افتاد؛ آراد ادی آن، دنید با پرستش و برگشت ترانھ یھا لب

  

  ! »یشد آراد نیع نکن «

  

  :شد کمر بھ دست ش،یروبرو درست و برداشت تشپرس سمت بھ یقدم و شدند گرد ترانھ یھا چشم



  » دارن؟ فیتشر یک خان آراد بلھ؟ بلھ«

  

 خواست ینم ھم دلش و بود نزده یحرف ،یحام و سانیآ بجز چکسیھ یبرا رشیاخ یکارھا از. گرفت دندان بھ لب پرستش
  :آمد حرف بھ و کرد مکث یکم. بزند یحرف

  

  . »کافھ ھمون میبر ایب الیخ یب «

  

  :نشد الیخ یب ترانھ

  

  . »ینیبب ھم رو خونھ رنگ ذارم ینم ،یچیھ کھ کافھ ینگ تا «

  

  :رفتیم درھم شتریب شیھا اخم شد،یم خارج زبانش از کھ کلمھ ھر با و کرد مکث یکم

  

  » نبود؟ دسترس در تمیگوش و یبرنداشت زدم، زنگ بھت شب دو یکی چرا یراست «

  

  :دیپرس طنتیش با و شد ثیخب اش چھره

  

  » ھست؟ یک اومده خوشش تو از کھ یشاسکول اون حاال «

  

  :گرفت شدت اش خنده اش، یوحش نگاه آن و رادیھ ادی با و دیخند پرستش

  

  ! »صورتمھ تو کھ یپشم ھمھ نیا با مخصوصا اومده؛ خوشش ازم ھم یلیخ اره«

  

  :افتاد نفس نفس بھ و دیخند او با ھمصدا ھم ترانھ

  

  ! کھ ینداد گوش ن؛ییپا زیبر رو انیا میبر ایب گفتم بار صد «

  » ن؟ییپا یزیبر رو گرانبھا ُدر نیا نخواستھ ازت آرادتون آقا نیا حاال

  

  :دیکوب ترانھ گردن پشت دستش با پرستش،

  

  !سرت تو خاک«

  » پرستارشم من. مشھین و سال ١ آراد

  



  :کرد زمزمھ یخاص افسوس با و شد جمع لبخندش کم کم و شد مات ترانھ، نگاه رفتنشان، سھیر و ھا خنده انیم

  

  ! یوا یا «

  » م؟یکن کاریچ حاال. ادیب خوشش تو از ھم یکی باالخره نکھیا بھ ھست یدیام کردم یم فکر

  

  :شد یجد نباریا ترانھ و کرد اش شانھ حوالھ یمشت و دیخند تشیجد پر یشوخ نیا از پرستش

  

  » ؟یبکن کارو نیا یشد مجبور کھ شده یچ حاال «

  

 اش یزندگ بم و ریز از بود، زیعز شیبرا خواھر، یجا کھ ترانھ بھ یحت خواست ینم دلش. داد یا سربستھ حیتوض پرستش،
  .دیبگو

 کھ یمشکل ھمھ آن از و کند کار ش،یھا درس یرو کامل تمرکز یبجا بود مجبور بااستعدادش و باھوش دوست نکھیا از ترانھ
  :بود ساختھ دستش از یکار کاش یا کھ کرد آرزو و گرفت دلش نزند، دم بود، شده آوار سرش یرو

  

  » ھم؟ با خوبن باباش مامان پولدارن؟ ھستن؟ یا خانواده چجور حاال «

  

  :زد دوستش انیپا یب یھا کردن یفضول یرو بھ یلبخند پرستش

  

  . »ھستن یخوب خانواده کل در. خوبھ وضعشون اره «

  

  ...!رادیھ اما نبود یشک نیا در و داشت دوست یلیخ ار دخت نیمھ البتھ داشت؛ شک شیھا حرف بھ ھم خودش

  

 عوض را شیھوا و حال داشت یسع کھ سپرد دوستش طنز از پر یھا ھیتوص و ھا حرف بھ را گوشش و دیکش یا کالفھ پوف
  .کند اش خنده بھ وادار و کند

  

  .زدند قدم دانشگاه اطراف یھا ابانیخ در یکم و کرد شکر ،یدوست نیا بخاطر را شیخدا دل، در

  

 سھ و سپرد او بھ داشت، نقد پول ھرچھ پرستش و دندیرس داشت، دست در میمر یھا گل شاخھ کھ یگلفروش دختر بھ تینھا در
  .دیخر را آنھا از شاخھ

  

  .شدند یراھ رشانیمس سمت بھ و کردند یخداحافظ ھرکدام مترو، ستگاهیا بھ دنیرس با

  

  .ندیبنش دفتر در شد رمجبو و دیرس زودتر یا قھیدق چند پرستش،

  .بود خبر یب پرستش اما شد تیشکا یایجو و دیپرس قبل روز اوضاع از و زد لبخند دنشید با ریمد



  :آمد حرف بھ ھم باز ،یمطلب یادآوری با یکرم خانم

  

  . »دینر ییجا شونیا بدون شما دنبالتون؛ مھد درب انیم خودشون امروز گفتن زدن زنگ  یعیرف یآقا یراست «

  

  ! "شھیم سبز خونش دم اد،یم بدش پونھ از مار"  کرد فکر خودش با و دیکش یا کالفھ پوف ستشپر

  

  .گذاشت پرستش یزانو یرو را سرش و آمد پرستش سمت بھ سالنھ، سالنھ و شد تمام آراد کالس

  

 اش گونھ شد باعث و برد را پرستش دل آلودش، خواب یھا چشم. گرفت  آغوش در را او و شد اش یکالفگ متوجھ فورا پرستش
  .کند باران بوسھ را

  

  .بود گرفتھ نظر ریز را ھا آن یخاص دقت با و بود دهیرس کھ نبود رادیھ متوجھ و بود خودش وهیش بھ زدن حرف مشغول

  

  .شود حضورش متوجھ ھم پرستش شد، باعث و کرد یپرس احوال و سالم و برخاست جا از فورا راد،یھ دنید با یکرم خانم

  

  .دیکش خودش  آغوش بھ را آراد و داد را جوابش ھم رادیھ و کرد سالم لب ریز

  

  .شد خارج مھد از و کرد یخداحافظ یکرم  از پرستش بھ توجھ یب

  

 راد،یھ عیسر و بلند یھا گام از کرد یم تالش و افتاد راه رادیھ سر پشت تند، اما کوتاه ییھا گام با و کرد یخداحافظ ھم پرستش
  .فتدین عقب

  

 چھره و بود ختھیر اش یشانیپ یرو اش، آشفتھ  یمشک یموھا از یکم و بود شده کج صورتش یرو رنگش یا سرمھ ی عھمقن
  .بود کرده ختھیر بھم را اش

  

 کار آن از فورا و شد روبرو رادیھ وحشتناک غره چشم با کھ دیلغز عقب درب رهیدستگ یرو پرستش دست و دندیرس نیماش بھ
  .گشود را شاگرد سمت درب و کرد ینینش عقب

  

  .گذاشت پرستش آغوش در اجازه، یب را او و فشرد آغوش در را اش  زکردهیعز پسر گرید  یکم راد،یھ و شدند نیماش سوار

  

  .گذاشت نیماش داشبرد یرو را دستش داخل میمر یھا گل و کرد جابجا آغوشش در را او حرف، یب پرستش

  

  .دوخت چشم نیماش از رونیب منظره بھ

  . بود کرده نگرانش ن،یھم و دید ینم آراد و رادیھ انیم یچندان یکالم باطارت



 نیکوچکتر آنکھ یب. بزند حرف مورد آن در یکم خواست یم دلش پرستش و شدیم پخش یمیمال کیموز. گذشت یا قھیدق چند
  :زد لب و شد دیترد از پر ندازد،یب رادیھ سمت بھ ینگاھ

  !کمھ ادآر با تونیکالم رابطھ یلیخ شما «

  ! »شھیم بچھ کردن باز زبون رید باعث و بده یلیخ نیا بزنھ؛ حرف باھاش بخواد و بزنھ زنگ مادرش دمیند  من نکھیا و

  

  .بود افتاده ھم یرو شیھا پلک و بود خستھ آراد

  

  .خواباند تخت یرو و گرفت آغوش در را او و نشست تخت یرو کنارش رادیھ

  

  :کاشت اش گونھ یرو یا بوسھ و دیکش تنش یرو را پتو

  

  . »جون بابا بخواب«

  

  .بست را شیھا دکمھ و دیکش رونیب کمد داخل از را اش یکاربن راھنیپ

  

  .نداشت آن یرو یکنترل کھ خودش ستیناشا یرفتار و پرستش یھا حرف از بود شده پر ذھنش تمام

  

  .کرد یاسپر تنش  یرو را تلخش عطر و کرد مرتب یکم را حالتش خوش یموھا و ستادیا نھیآ یروبرو

  

  :زد درب بھ ضربھ چند و رفت آراد اتاق سمت بھ

  

  . »میبزن حرف رونیب ایب«

  

 چشم راد،یھ یبرزخ نگاه درب، کردن باز با و چرخاند قفل در را دیکل د،یترد با و رفت شده قفل درب سمت بھ ناباور پرستش
  .دیکاو را شیھا

  

  .داد یم حق خودش بھ اما دیفھم یم. دینگو یزیچ تا شودیم دهیساب ھم یرو شیھا دندان کھ دیفھم یم

  

 کرد یم کنترل را خودش زحمت با کھ ختیر بھم آنچنان موضوع، نیا دنیفھم با و باشد کرده قفل را درب کرد ینم فکر رادیھ
  .نکند خورد را پرستش فک و دینگو یزیچ تا

  

  :دیبخش امیالت یکم را درونش التھاب دستش، فشردن اب و گذاشت پرستش فک  یرو را دستش و شد طاقت یب ت،ینھا در

  » ؟یکنیم قفل درو چرا ھ؟یچ بچگانھ یکارا نیا ؟یطرف وونیح با یکرد فکر«



  .شد شیھا گونھ ی روانھ باالخره شیھا اشک و دیلرز پرستش چانھ

  

  . رفت ییرایپذ سمت بھ و دیکش شیموھا انیم یدست کالفھ، و کرد رھا را فکش رادیھ

  

  .گرفت شیھا دست انیم را سرش و نشست بلم یرو

  

  .ترساند یم حد نیا تا را پرستش کھ دارد وجود اش گذشتھ در یزیچ چھ کھ کرد یم فکر نیا بھ مدام

  

  .بود شده سردردش باعث نیھم و دیرس یم جھینت بھ کمتر کرد یم فکر ھرچھ اما

  

  .ماند ثابت شپرست لرزان یھا قدم یرو نگاھش کھ برود خواست و برخاست جا از

  

 لحظھ چند تا کھ نبود پرستش نیا و بود فتادهین یاتفاق چیھ انگار کھ کرد رفتار یطور و نشست شیروبرو مبل یرو پرستش
  !بود کرده یعصبان مرگ، حد سر تا را او ش،یپ

  

  :خورد یم گره درھم شیھا انگشت و انداخت ریز بھ را سرش

  

  »میبزن حرف دیخوا یم دیگفت «

  

  :انداخت باال یا شانھ تفاوت یب راد،یھ

  

  ! »زنھیم حرف کھ باالخره«

  

  :کرد تیھدا داخل بھ یکم را اش یشانیپ یرو یموھا و کرد نگاھش ناباور پرستش

  

  . »بزنھ حرف زودتر کھ داشتن اصرار یلیخ مادرتون یول «

  

  :آمد حرف بھ ھم باز پرستش و کرد سکوت رادیھ

  

  . »باالسرشھ مادر نبودن طربخا فقط آرادم یھا یبداخالق شھیر «

 گاز یرو قبل از شیب را شیپا و دوخت چشم شیروبرو بھ دوباره و شد دوختھ پرستش یھا چشم بھ تفاوت یب و سرد رادیھ نگاه
 شیھا دست حلقھ و شد بستھ پرستش یھا چشم و گرفت سبقت رفت، یم اعصابش یرو بود، یا قھیدق چند کھ ینیماش از و فشرد
  !مترمحک آراد، دور



  :زد لب یسخت بھ

  

  » آرومتر«

  

  :زد لب و کرد اشاره بغل نھیآ بھ و کرد پژو راننده حوالھ یوحشتناک اخم بغل نھیآ از رادیھ

  

  . »کن استفاده ازش ھیزیچ خوب «

  

 بھ یبیعج عالقھ دختر آن و شدیم تمام گران شیبرا پرستش یھا حرف. نبود خودش دست شیھا پرخاش نیا و بود شده یعصب
  .داشت او کردن وانھید

  

  :داد ادامھ و زد پس بود، کرده مغلوب را قلبش کھ یترس پرستش و برگشت یعاد حالت بھ سرعتش  و گذشت لحظھ چند

  

  !پرخاشگر و شھیم یعصب بچھ نباشھ، بچھ باالسر کھ مادر«

 بھ کردم یسع من بود بد یلیخ ماشیباز تازه. دشیبذار خودش حال بھ اشتباھھ واقعا و رهیگ یم شکل نییپا سن تو بچھ تیشخص
  . »کنم  عوض رو کردنش یباز عادت مرور

  

  :شد تلخ رادیھ

  

  » کنم؟ تشکر ازت دیبا فتیوظ انجام واسھ کنم؟ کار یچ خب «

  

 یصورت یھا لب جان بھ لرزه و شدینم ادا چکدامیھ اما آمد یم لبش پشت یگرید از پس یکی ھا حرف و بود شده مات پرستش
  . بود تھانداخ کمرنگش

  

  .رادیھ تلخ لحن از گرفت ُگر و کرد پمپاژ بھ شروع یادیز شدت با بعد و دینکوب یا ھیثان یبرا تیعصبان شدت از نباریا قلبش

  

  . زد پس را شیگلو بھ آمده ھجوم بغض و دیکش قیعم نفس چند

  

 پرستش کھ نبود یزیچ ن،یا و شدیم روان اش گونھ یرو شیھا اشک قطعا کرد، یم زدن حرف بھ شروع لحظھ ھمان در اگر
  .خواست یم

  

 آغوشش از را آراد بماند، پرستش منتظر آنکھ بدون مخصوص، نگیپارک در نیماش دادن قرار از بعد رادیھ و دندیرس خانھ بھ
  .رفت آسانسور سمت بھ و دیکش رونیب



 مظلوم ییھا چشم با و افتاد نفس نفس بھ و انداخت بود، شدن بستھ شرف در دربش کھ آسانسور داخل بھ را خودش فورا پرستش
  :کرد زمزمھ بود زده حلقھ آن در یاشک نم کھ

  

  » گفتم؟ یچ مگھ ؟یکن یم ینجوریا چرا«

  

  .لرزاند را مغرور مرد آن قلب و شد یخنجر اش، یعسل یھا چشم برق ھم باز

  

  .زدیبگر گرفت، یم بر در را جانش تمام کھ یحس آن از کرد یسع و چرخاند اطراف بھ را نگاھش و کرد اخم

  

 یرو را آراد و رفت اتاقش سمت بھ پرستش بھ توجھ یب و گشود دستش داخل دیکل با را درب رادیھ و دندیرس نظر مورد طبقھ بھ
  .گذاشت تخت

  

  .سوختیم ناشناختھ، یحس تب در و بود شده حرارت تنش  تمام

  

  . گشود را ھا نآ یگرید از پس یکی و گرفت دست در را راھنشیپ یھا دکمھ فورا

  

  :شد عذاب و دیچیپ گوشش در ھم باز پرستش یصدا

  

  ...»کجاش فھممینم آراده؛ خود بخاطر گم یم یھرچ من «

  

  .شد ادغام شد،یم خارج شیگلو از کھ" ینیھ" با و ماند ناتمام حرفش

  

 پناه آراد اتاق بھ و کرد پشت فورا و دیلغز اش برھنھ تن یرو کھ دید را پرستش نگاه یا ھیثان یبرا و کرد نگاھش فورا رادیھ
  .برد

  

  .بود گرفتھ دوباره یجان انگار کھ بود قیعم آنقدر بود، شیھا لب یرو کھ یلبخند د؛یخند

  

  :دیایب نییپا خودش موضع از خواست ینم اما شد نرم یکم رادیھ کار، نیا با

  

  »  .ندارم یحرف من «

  

 و مانیپش نگاه و داد قرار درب، و رادیھ انیم را خودش فورا تشپرس کھ شود خارج خواست و رفت یورود درب سمت بھ
  .انداخت نییپا را اش شرمزده

  .کند چھ جبرانش یبرا دیبا دانست ینم و بود شده مانیپش العملش عکس از ھم خودش



  :ماند رهیخ بود، شده دوختھ نیزم یرو کھ نگاھش بھ و کرد یم نگاھش اخم با ھمچنان رادیھ

  

  » ؟یکن یم یرو ادهیز یدار یکن ینم فکر «

  

  .شد یم دهیکوب اش نھیس بھ وار گنجشک قلبش و بود انداختھ ریز سربھ ھمچنان پرستش

  

  . ختیر بھم را افکارش مود،یپ یم را اش زده حرارت تن و خورد یم ُسر کمرش غھیت از کھ یسرد عرق

  

  

  :زد لب یآرام بھ

  

  ...»من«

  

  .ودب شده یتھ بود، حرف ھرچھ از ذھنش اما

  

 دلش بھ ل،یدل یب یھراس ھم باز و بود شده ھول کامال و بود نکرده تجربھ کم ی فاصلھ نیا از را رادیھ رهیخ نگاه حال، بھ تا
  .کرد رو رویز را حالش و زد چنگ

  

  .کند نگاھش کرد، وادارش و گذاشت اش چانھ ریز دست و برداشت سمتش بھ گرید یقدم رادیھ

  

 کرد یسع و برداشت پرستش چانھ از را دستش فورا و بماند پنھان رادیھ دید از کھ نبود یزیچ ،نشست پرستش تن بھ کھ یلرز
  .نزند دامن لشیدل یب ترس بھ

  

 دیفھم ینم و نبود بلد را او با برخورد طرز راد،یھ و کرد یم فرق داشت، برخورد آنھا با کنون تا کھ ییدخترھا تمام با پرستش
  .کند دور او از را مورد یب لرز و ترس نیا تا کند کار چھ دیبا قایدق

  

  .دیکش حالتش خوش یموھا بھ یچنگ و برگشت را بود برداشتھ کھ یقدم و دیکش یا کالفھ پوف

  

  .کرد یم خراب را دگرگونش حال و دیچیپ یم پرستش مشام در تلخش عطر

  

  :کرد نگاھش یخاص دقت با رادیھ

  

  » ؟یچ تو، «



  :دیگز لب پرستش

  

  . »دیببخش «

  

  .ستادیا کمر بھ دست و زد ییپرصدا پوزخند رادیھ

  

 و رفت آشپزخانھ سمت بھ و گرفت رو پرستش از و دیکش اش چانھ سمت بھ کالفھ، و گذاشت صورتش یرو را آزادش دست
  .کند آرام را تشیعصبان از یناش حرارت دیشا تا کرد پر خنک آب از را یوانیل

  

  :آمد آشپزخانھ تونس پشت تا و انداخت ریز بھ را سرش پرستش

  

  . »داره تیاھم برام بھش شھیم مربوط کھ یزیھرچ و شده مھم من یبرا یلیخ آراد «

  

 اش چانھ ریز را اش شده مشت یھا دست و نشست یخور نھار زیم یصندل یرو و نشست رادیھ یھا لب یرو یمحو لبخند
  :دوخت د،یدزد یم را نگاھش مدام کھ پرستش یھا چشم بھ را نافذش نگاه و گذاشت

  

  » خب؟«

  

  .بخرد جان بھ را تنِش ھمھ آن نباشد مجبور و بگذارد کنار را شیھا ترس کرد یم یسع پرستش 

  

  :گذاشت زیم یرو را اش شده مشت یھا دست و نشست آن یرو و دیکش عقب یکم را رادیھ یروبرو یصندل

  

 نیا و داره اجیاحت یلیخ مادرش بھ کھ ھیسن تو االن اون. دیکن صحبت باھاش شتریب و دیبذار براش یشتریب وقت دیبا شما «
  . »اصال ستین نفعش بھ یدور

  

  :زد لب اراده یب رادیھ

  

  ! »کن یمادر براش تو خب«

  

  :دیپر باال تعجب فرط از شیابروھا و ماند رهیخ رادیھ یوحش و مصمم یھا چشم بھ پرستش نگاه

  

  . »ستمین مادرش کھ من ؟یچ ینی «

  :گفت داشت،یبرم زیم یرو ی وهیم ظرف از یرنگ زرد بیس کھ ھمانطور و زد یپوزخند رادیھ



  . »بذاره آراد یبرا یوقت تونھ ینم امتحاناشھ؛ فعال و خارج رفتھ لیتحص ادامھ یبرا آراد مادر «

  

  :آمد یم بیعج یشگفت طرز بھ شیبرا یخودخواھ ھمھ آن و کرد ینم درک را آراد مادر حس. کرد سکوت و شد مات پرستش

  

  » بذاره؟ وقت باھاش زدن حرف یبرا یحت تونھ ینم ینی «

  

  :گفت رفت، یم یخروج درب سمت بھ کھ ھمانطور و برخاست زیم پشت از و گفت یقاطع"  نھ" رادیھ

  

 شیپ یچ مینیبب تا بدم انجام کنمیم یسع رو یگیم کھ یکار منم. فتھین آراد یبرا یگیم کھ ییاتفاقا نیا کھ بکن تالشتو تمام تو«
  . »ادیم

  

  .گذاشت تنھا جواب، یب سوال ھزاران با را پرستش و رفت یخداحافظ بدون

  

 یقو یکم و بگذارد کنار را شیھا ترس کرد، یم یسع و بود متنفر خودش ضعف ھمھ آن از اما دیپر پرستش یرو از رنگ
  .باشد

  

 گرفت، یم آغوشش در کھ ھمانطور و برداشت شد، یم جابجا پرستش، و رادیھ انیم نگاھش واج و ھاج کھ آراد سمت بھ یقدم
  :گرفت رادیھ بھ رو و دیکش رونیب دستش از ینرم بھ را یانگشت رنگ

  

 ایباز نیا. ستین یمشکل و شورمیم خودم ھم حمام. بزنھ ییجا بھ یبیآس کھ ستین یزیچ و شنیم پاک شستشو با رنگا نیا «
  . »رهیبگ فاصلھ زایچ نیا و یباز تفنگ سخرهم یایباز از شھیم باعث و کنھیم ادیز رو بچھ تیخالق

  

 با کھ ییھا چشم آن سر را دلش حرص و بماند یعصبان تا داشت یبیعج لیم اما بود کرده قانع را رادیھ شیھا حرف آنکھ با
  .کند یخال د،یکش یم جانش بھ آتش تشانیمظلوم

  

  :گفت قاطعانھ فت،ر یم اتاقش حمام سمت بھ کھ ھمانطور و کرد پرستش حوالھ یا غره چشم

  

  . »باشھ شده زیتم دیبا نجایا گردم یبرم تا «

  

  . کرد ھمراه خودش با ھم آراد و رفت حمام سمت بھ و برخاست پرستش نھاد از آه

  

  .است نشده تمام ھنوز رادیھ کار دیفھم آب، یصدا دنیشن با و گشود را حمام درب آراد، یشستشو از بعد

  .کند تنش تا برد حمام سمت بھ را پوشش تن حولھ  و رفت آراد اتاق سمت بھ بودند، هشد سیخ نسبتا کھ ییھا لباس با

  .کرد یم طنتیش و رفتیم راه خانھ در و بود شده خارج حمام از لباس بدون آراد، اما



  :کرد تنش را حولھ آراد، یھا مخالفت رقم یعل و دیدو سمتش بھ فورا و شدند گرد پرستش یھا چشم

  

  . »بھت بدم شکالت تا کن تنت نویا. یخوریم سرما االن زدلمیعز«

  

  .زدیم حرف نامفھوم، و کرد یم غرولند آراد

  

  :گفت یا کودکانھ لحن با و دیکش و گرفت دست در را اش ینیب نوک و دیخند پرستش

  

  » زشتالو؟ یریبگ ادی زدن حرف یخوا یم یک پس«

  

  .گرفت سر از را دنیدو و دیخند آراد

  

  .رفت حمام سمت بھ و برداشت زیتم لباس دست کی و رفت قاتا سمت بھ پرستش

  

  .بخوابد راحت الیخ با و ببرد پناه اش خانھ بھ شب، چند آن تمام مثل و شود ٩ ساعت زودتر خواست یم دلش

  

 ھم بعد و دیبشو را تنش یھا عرق تا گرفت یمختصر دوش پرستش و درامد اولش شکل بھ قایدق حمام تا دیکش طول چقدر دینفھم
  .شد خارج حمام از مناسب، لباس دنیپوش با

  

  :انداخت تنش بھ رعشھ ھم باز رادیھ ادیفر یصدا ش،یپا گذاشتن رونیب محض بھ

  

  . »سوخت «

  

 نگاھش ابتدا، ھمان در و رفت آشپزخانھ سمت بھ فورا و گفت یا کالفھ"  یوا" گاز، یرو آب کم خورش یاداوری با پرستش
  .دیکش خجالت و ماند ثابت رادیھ بلند ربدوشامبر یرو

  

  .بود شده معذب و کرد یم احساس را بود شدن منفجر یبرا یا جرقھ منتظر انگار کھ رادیھ یعصب و رهیخ نگاه

  

 چیھ بھ و بود داده خورش بھ یتلخ طعم کھ بود سوختھ آنقدر اما داد حرکت داخلش یکم را قاشق و انداخت نگاه را قابلمھ داخل
  .دنبو خوردن قابل وجھ

  

  .ماند ثابت رادیھ صورت یرو اش شرمزده نگاه

 یم محروم شیھا چشم بھ کردن نگاه از را پرستش شھیھم یبرا بود، خودش دست اگر و خورد یم حرص ھا نگاه نیا از رادیھ
  .کرد



  :دیکش یا کالفھ پوف

  

  . »گشنمھ من «

  

  :آورد لب یرو یخجول لبخند پرستش

  

  . »دیبخور ظھر یغذا از رو امشب لطفا. برم رمیبگ آژانس دیبا کم کم گھید من «

  

  .بخورد را ظھر مانده یغذا بود مجبور آنکھ از ای است ناراحت رفتنش از دانست ینم رادیھ

  

  :فشرد دستش انیم را پرستش مچ اراده، یب و شد منقبض فکش بود ھرچھ

  

  ! »رونیب یبذار در نیاز پاتو یندار حق ینکن درست خوب یغذا ھی یوقت تا «

  

 و بود شده ریگ بھانھ آراد یطرف از و بود ترم انیپا یھا امتحان ریدرگ بیعج پرستش، و گذشتیم ماجراھا آن از یروز چند
  .کرد یم تشیاذ مدام

  

  .باشد نیبھتر و بدرخشد ھم باز تا کرد یم را تالشش تمام و بودند شده شروع شیھا فرجھ

  

 ینم یحت پرستش اما برود کارش محل بھ خواست یم و رفت یم راه مخش یرو یبیعج طرز بھ ھم سانیآ کھ شدیم یروز چند
  .شود باخبر رانیا در رادیھ وجود از سانیآ خواست

  

  .کرد یم گناه احساس ،یکار پنھان ھمھ آن از و افتاد یم جانش بھ لرز ھمراھش، تلفن خوردن زنگ ھربار با ھا یتازگ

  

 یخاص دقت با و دیکش یم خط وارھاید تمام یرو ،ییرایپذ حمام سیسرو اخلد و بود برداشتھ را اش یانگشت یھا رنگ آراد،
 اش یھنر اثر بھ و گرفتیم فاصلھ وارید از یگاھ و کرد یم یزیآم رنگ مختلف، یھا رنگ با را حمام دیسف یھا یکاش تمام
  .دوخت یم چشم

  

 خواست یم یوقت و کرد یم دوره را کتاب بمطال ،یبلند نسبتا یصدا با و بود نشستھ نیزم یرو حمام، از رونیب پرستش،
  .کند دشیتھد یخطر مبادا تا کرد یم نگاه آراد بھ کند، مرور خودش یبرا را شده حفظ مطالب

  

  .کند جبران را اش افتاده نییپا خون قند و بخورد شکالت تا برخاست جا از و کرد جھیسرگ احساس یا لحظھ

  

  .بود کرده درست فسنجان خورش ،شام یبرا بانو گل و بود گذشتھ ٧ از ساعت



  .بود خبر با پرستش حد یب مشکالت از شیب و کم و بود شده بانو گل ھمدمش تنھا روزھا نیا

  

  .بود حالش کمک شیکارھا در و بود کرده پر شیبرا را مادربزرگش یجا کھ ینینش دل و نیریش رزنیپ

  

  .شد ینیریش خوردن مانع ،یورود درب زنگ یصدا و دیچش یاندک و زد ھم را خورش و رفت گاز سمت بھ

  

  .کرد یم مطلع ورودش از را او و زد یم زنگ خانھ، بھ آمدن از قبل و گذاشت یم احترام اش خواستھ بھ رادیھ ھا یتازگ

  

  .بود کرده دایپ او حضور بھ ینسب اعتماد و شد یم کمتر مرور بھ پرستش یھا ترس

  

  .انداخت سرش یرو و تبرداش یخور نھار زیم یصندل یرو از را شالش

  

  .رفت اتاقش سمت بھ م،یمستق و گفت لب ریز یسالم کھ شد روبرو رادیھ ریز سربھ نگاه با و کرد باز را درب

  

  .شود ریاس نجابتش پر نگاه دام در دیترس یم و داشت ھراس پرستش یھا چشم بھ کردن نگاه  از

  

 کھ شدیم آن مانع داشت، دلبستن از کھ یترس ھربار اما بود یعسل لھیت دو آن دربند فکرش تمام ھا یتازگ کھ بود بیعج
  .ندازدیب سمتشان بھ ینگاھ نیکوچکتر

  

  . ستیچ گرفتیم یباز بھ را فکرش و داد یم قلقلک را دلش کھ یبیعج احساسات آن دیفھم ینم ھم ھنوز

  

 کلیھ و چھره از و کرد یم تسمخر ھنشذ در را پرستش روز، تمام و کرد یم مبارزه گذشت، یم ونش در چھ آن با شدت بھ اما
  .گرفت یم رادیا زنقششیر

  

 نیا و بود شده رادیھ توجھ مرکز ناخداگاه ش،یھا گرفتن دهیناد با پرستش نباریا و بود اطرافش یدخترھا تمام توجھ مرکز شھیھم
  .باشد یراض آن از رادیھ کھ نبود یزیچ

  

 کھ بخورد یزیچ و برود آشپزخانھ سمت بھ خواست و کرد عوض شن،رو  یطوس یورزش شلوار و شرت یت با را شیھا لباس
 یرو را اش یانگشت رنگ آورد، یم زبان بر معنا یب یھا حرف و دیکوب یم پا جانیھ از کھ ھمانطور و دیدو سمتش بھ آراد

 خانھ یفضا در درایھ بلند نسبتا یصدا و کرد یرنگ بود، شده خم دنشیبوس یبرا کھ را پدرش صورت و دیکش رادیھ شلوار
  :دیچیپ

  !پسرم «

  » جان؟ بابا بود یکار چھ نیا

 بھ و ردیبگ را اش خنده یجلو نتوانست راد،یھ رنگ سبز صورت دنید با و کرد تند پا سمتشان بھ فورا رادیھ داد از پرستش
  .افتاد قھقھھ



  :شد درھم رادیھ یھا اخم

  

  » ؟یدیخر براش ھیا مسخره یباز اسباب چھ نیا داره؟ خنده«

  

  .بزند یحرف نتوانست خنده شدت از و دیخند ھم باز و شد رهیخ رادیھ صورت یرو پرستش نگاه

  

 ھر از قبل و رفت پرستش سمت بھ فورا و دیکش رونیب چنگش از یآرام بھ را آراد یانگشت رنگ و بود گرفتھ حرصش رادیھ
  .دیماس پرستش یھا لب یرو خنده و دیپاش رنگ را صورتش یالعمل عکس

  

  .آمد  کش خنده از رادیھ لب وشھگ

  

  :رفت ییرایپذ حمام سمت بھ و گرفت یرو پرستش از و انداخت باال" نداره گلھ داره عوض کھ یزیچ"  یمعنا بھ ییابرو

  

  ! »شماھا و دونم یم من نشھ، پاک نایا دارم؛ جلسھ فردا «

  

  :زد لب فورا و آمد خودش بھ پرستش

  

  . »شنیم پاک ھیانگشت رنگ نایا «

  

  :زد زل پرستش خندان یھا چشم بھ تیعصبان با. دیشن ینم انگار و بود شده آراد شاھکار بھ رهیخ رادیھ اما

  

  » اومده؟ خونھ حموم سر ییبال نیھمچ کھ یا کارهیچ خونھ نیا تو «

  

  .دیکش عقب را دستش و دیلرز بخواھد آنکھ بدون راد،یھ دست برخورد با و شد مات پرستش نگاه

  

  :گفت آمد یم کالفھ بنظر کھ رادیھ بھ رو و انداخت ابروانش انیم یاخم

  

  » ھ؟یچ کارا نیا ن؟یشد بچھ«

  

 بچگانھ واقعا شیھا العمل عکس و بود محض قتیحق پرستش، حرف و بود شده بیعج شیروزھا نیا رفتار دانست یم خودش
  .بود شده

 آن زود یلیخ بخواھد کھ نبود یزیچ کرد، یم گرم را تنش تمام خانھ، بھ ورودش با کھ یآرامش آن و پرستش زیانگ دل عطر اما
  .بدھد دست از را



  :گفت رفت،یم اتاقش سمت بھ کھ ھمانطور و انداخت باال یا شانھ

  

  . »رسونمت یم خودم کن، درست یزیچ ھی االن نیھم. خوام یم شام و گشنمھ فقط من. کن برداشت یخوا یم یھرچ«

  

  . کرد تنش و برداشت آراد یبرا زیتم لباس دست کی و رفت اتاق تسم بھ و دیکش یا کالفھ پوف پرستش

  

  .خورده سرما کھ داشت حتم پرستش و کرد یم عطسھ مدام آراد

  

  .بود ختھیر بھم آراد، یکالفگ نیاز و دانست یم مقصر را خودش

  

 مخلوطشان رب، یکم و یا دلمھ فلفل و ازیپ با ھمراه و برداشت زریفر از کرده چرخ گوشت یکم و رفت آشپزخانھ سمت بھ
  .شود آماده تا ماند منتظر و شکست آن یرو یمرغ تخم  شد، سرخ یحساب آنکھ از بعد و کرد اضافھ را الزم یھا ھیادو و کرد

  

  .دیپوش را شیھا لباس و رفت اتاق سمت بھ فورا و کرد گرم را ھا آن تستر در  و برداشت تست نان یکم

  

 ی عجلھ ھمھ آن دنید با  و آمد رونیب اتاقش از یراحت یھا لباس با ھم رادیھ ھمزمان، و شد خارج اتاق از آماده و حاضر
  .شد ھم در شیھا اخم رفتن، یبرا پرستش

  

 از یخبر گرید بود، شده روشن کھ یھود و بودند شده باز کھ ییھا پنجره لطف بھ و بود کرده پر را خانھ یفضا یمطبوع یبو
  .نبود یسوختگ یبو

  

  .شد مشغول و نشست زیم پشت اشتھا با

  .بخورد را پرستش دستپخت ابد تا خواست یم دلش و برد یم  لذت گذاشت، یم دھانش در کھ یا لقمھ ھر

  

  .رفت آشپزخانھ سمت بھ و گرفت آغوش در را آراد و انداخت سالن از یا گوشھ را فشیک پرستش،

  

  .شد اش یپ در یپ یھا کردن فرار مانع و گرفت کوچک یھا لقمھ شیبرا

  

  :بود گرفتھ نظر ریز را شیکارھا رادیھ

  

  » ؟یخور ینم چرا «

  

  :کرد نگاھش آلود اخم پرستش



  . »زنمیم زنگ خودم ای آژانس دیبزن زنگ خودتون ای دیکن لطف. ندارم لیم «

  

  .نزند ینامربوط حرف تا شدیم دهیساب ھم یرو رادیھ یھا دندان

  

  .برود اش خانھ سمت بھ آژانس با شب از ساعت آن دھد، زهاجا نداشت دوست کھ بود یحس چھ دیفھم ینم

  

  :زد لب بود، شده رگھ دو لش،یدل یب خشم از کھ ییصدا با

  

  . »رسونمت یم خودم گفتم زنم؛یم باری رو حرفم ھر «

  

  .داد دامھا کارش بھ ،یبیعج سکوت در و دیکش یا کالفھ پوف ندارد، یا دهیفا رادیھ با دنیجنگ بود دهیفھم گرید کھ پرستش

  

  .ماند منتظر و رفت نگیپارک سمت بھ ھا لباس ھمان با و برخاست جا از رادیھ

  

  .کند سرکوب را درونش احساسات کرد یم یسع و زد یم قدم نگیپارک در

  

  بود؟ آرامتر شھیھم از چرا بود، ھم پرستش کھ یسقف ریز دیفھم ینم

  

 از شتریب کرد یم وادارش کھ بود او در یزیچ ھم باز اما ختیر یم بھم را اعصابش حرکاتش تک تک آنکھ وجود با چرا
  باشد؟ آرامتر شھیھم از و کند فکر او بھ انشیاطراف از یھرکس

  

 بھ را وجودش شیھا چشم برق کھ بود بیعج و زد ینم را دلش ھم باز اش، نکرده اصالح و دخترانھ صورت وجود با چرا
  .انداخت یم تالطم

  

  .نبود آشنا یا مقولھ نیچن با انگار و نبود بلد کردن یدلبر اصال تصادفش، از بلق دوران یدخترھا برخالف

  

  .بود کرده سھیمقا آراد یقبل پرستار دا،یو با را پرستش بارھا ذھنش در یحت

  

 خراجا را او بود شده مجبور رادیھ تینھا در و بود کرده امتحان رادیھ آوردن دست بھ یبرا را اش زنانھ یھا حربھ تمام دایو
  .کند

  

 نبود حاضر رادیھ و کرد یم زیمتما داشت، برخورد آنھا با کنون تا کھ ییدخترھا تمام از را او کھ بود یزیچ پرستش درون اما
  .ردیبپذ را یزیچ نیچن

  .برساند نگیپارک بھ را خودش و کند آماده را آراد شد موفق باالخره پرستش



  .نشست نیماش فرمان پشت و نشاند یشانیپ یرو را اش یشگیھم اخم رادیھ

  

  .گرفت فاصلھ رادیھ از یمحسوس طرز بھ و نشست جلو یصندل یرو ھم پرستش

  

  .شد خارج نگیپارک از و فشرد گاز پدال یرو را شیپا و زد پوزخند رادیھ

  

  .کرد حرکت سمت ھمان بھ فورا و دیپرس را پرستش آدرس

  

  .بود مانیپش موقعش یب یلجباز از و بود گرسنھ پرستش

  

  .باشد دهینشن رادیھ کھ کرد آرزو زده، خجالت و شد پخش ن،یماش محض سکوت در شکمش یصدا

  

  .کرد شھیھم از تر خاص را فرمانش پشت خاص ژست و دیبخش نتیز را رادیھ یھا لب گوشھ یکج لبخند

  

  .شد ادهیپ ،یحیتوض نیکوچکتر بدون و کرد پارک یا گوشھ در را نیماش فورا اش، عالقھ مورد فود فست دنید با

  

  .رود یم کجا ندیبب تا دیکش یم سرک مدام و بود شده رفتنش مات پرستش

  

  .امدین پرستش چشم بھ رفتنش و شد گم رو ادهیپ یشلوغ در رادیھ اما

  

  .کرد یم ترس احساس و گشت یمستول وجودش بر اضطراب آراد، مداوم یھا خوردن تکان با قھ،یدق چند از بعد

  

 پرستش غیج یصدا با و شد باز شدت بھ نیماش درب کھ بجنباند یگوش و سر و شود ادهیپ تا گرفت را مشیتصم اخر لحظھ در
  .شد ادغام

  

  :کرد نگاھش تعجب با و کرد خم را سرش رادیھ

  

  » چتھ؟«

  

  :دیکوب یم اش نھیس بھ وار وانھید قلبش و بود افتاده نفس نفس بھ پرستش

  

  . »دیببخش دمیترس یوا«

  :گذاشت شیپا یرو را چیساندو و گرفت آغوشش از را زده وحشت رادآ و دیخند رادیھ



  

  . »بخور «

  

  :دوخت چشم چیساندو بھ متعجب پرستش،

  

  ! »خوامیم یزیچ باشم گفتھ ادینم ادمی «

  

  :گفت ببندد، را کمربندش داشت یسع و نشاند یم عقب یصندل یرو را آراد کھ ھمانطور و زد پوزخند رادیھ

  

  . »گفت شکمت یصدا ،ینگفت تو چون باشھ؛ن ادتی یدار حق «

  

  .انداخت ریز بھ را سرش و گرفت رادیھ خندان یھا چشم از را نگاھش فورا و شد سرخ پرستش

  

 مجبور و بماند امان در کرد، یم نگاه او بھ خنگ، یدختر چشم بھ کھ رادیھ رهیخ نگاه شر از تا کند کار چھ دیبا دانست ینم
  .دکن عوض رنگ ھمھ آن نباشد

  

  :شد رادیھ قھقھھ باعث کھ گرفت آن از یبزرگ نسبتا گاز و زد چیساندو بھ یچنگ

  

  ! »دمیخر یم دوتا ،یکن یم چپش لقمھ ھی کھ گشنتھ انقدر دونستم یم اگھ «

   

  :رفت غره چشم و دیکش خجالت پرستش

  

  » د؟ینکن نگاه من بھ و دیبکن تونویرانندگ شھیم«

  

 معادالت تمام کھ یدختر آرامش از پر وجود از خواست یم دلش حاال اما شدیم یعصب رادیھ دیشا بود، یگرید زمان ھر اگر
  .ببرد لذت بود، ختھیر بھم را اش سالھ ٢٨

  

 بود دهیشن را دلش یصدا رادیھ کھ کرد شکر را خدا دل در و خورد را چشیساندو پرستش و نشد بدل و رد انشانیم یحرف گرید
  .گرفت اش خنده فکر، نیا از و

  

 و ماند رهیخ یحام نیماش یرو پرستش نگاه و دیچیپ را کوچھ راد،یھ نیماش بود، گذشتھ آراد غرولند با ھمراه کھ بعد یلحظات
  .شدیم پا آن و پا نیا و گرفت یم را یا شماره مدام و بود ستادهیا اش خانھ یورود درب یجلو کھ دید را سانیآ

 یرو خال کی یحت نبود یراض اما بود آمده جوش بھ رتشیغ و بود ریدلگ ستشپر یھا گفتن"  عشقم" و" زمیعز" از آنکھ با
  .ندیبب یبیآس و فتدیب تنش



  . برداشت را لشیوسا و شد ادهیپ فورا پرستش

  

  :فشرد را اش یگوشت یھا لپ و دیبوس برود، آغوشش بھ تا کرد یم دراز دست کھ را آراد و کرد باز را عقب درب

  

  » برم قربونت اینکن تیاذ رو ییبابا«

  

  .کرد زیتم را آراد ینیب و برداشت دستمال

  :دارد تب یکم کرد احساس و گذاشت آراد یشانیپ یرو را دستش

  

  . »کنم درست سوپ براش فردا تا دیباش مواظبش امشب. خورهیم سرما داره کنم فکر «

  

  .کرد ینم درک را پرستش یخونسرد ھمھ آن و بود یعصب ھم ھنوز رادیھ

  

  .بود آورده بجوش اش یعسل چشم دخترک یبرا را رتشیغ کھ بود یجواب یب یھا سوال از پر سرش ھم ھنوز

  

  .باشد کوچھ یانتھا یھا اتفاق شاھد و برگردد تا شدیم آن مانع غرورش

  

 و کرد جلب کوچھ یانتھا بھ را سانیآ توجھ ھا، کیالست غیج یصدا و فشرد گاز یرو را شیپا ن،یماش درب شدن بستھ محض بھ
  :فشرد آغوشش در را او و دیدو سمتش بھ فورا پرستش، دنید با

  

  » آخھ؟ ید ینم جواب تویگوش چرا وونھ؛ید ینگران از مردم«

  

  :دوخت چشم شد،یم کشانینزد بلند و آرام ییھا قدم با کھ یحام بھ و دیکش یا آسوده نفس پرستش

  

  . »کردم نگرانتون ببخش. زمیعز نبود دستم دم«

  

  .کردند حرکت پرستش خانھ سمت بھ سھ ھر و کرد یاحوالپرس و سالم یحام با پرستش و گرفت را دستش سانیآ

  

 آنقدر پرستش کھ باشد آنھا انیم است ممکن یارتباط چھ نکھیا و بود یحام معطوف فکرش و راند یم ابانیخ در ھدف یب رادیھ
  .داشت واھمھ ھا آن گرفتن قرار رو در رو از

  

  بود مشامش در پرستش خاص عطر یبو ھم ھنوز و بود ھگرفت درد شدت بھ سرش



 خاص احساس آن تشنھ را او و برد را بود آورده خودش با کھ یآرامش زود چھ کھ کرد فکر نیا بھ و دیکش یقیعم نفس ناخداگاه
  .کرد

  

  . نداشت یتوجھ رادیھ اما زدیم نق مدام آراد

  

  .کند شک او بھ یا ھیثان یبرا بخواھد کھ نبود یزیچ پرستش یھا مچش تیمعصوم اما بود شده پر یمنف افکار ھجوم از سرش

  

  .گرفت دست در را ھمراھش تلفن و کرد پارک خلوت یا گوشھ را نیماش

  

  .شود منفجر سرش است ممکن لحظھ ھر کرد یم احساس و نداشت شیگنجا گرید اما بود مردد

  

 در یحام آرام یصدا کرد، یم منجمد شیھا رگ در را خون کھ یطوالن نسبتا یانتظار از بعد و دیلغز یحام شماره یرو دستش
  :دیچیپ گوشش

  

  » کرده؟ ریگ کارت کجا باز محل؟ یب خروس ھیچ الو«

  

  :بود انفجار بھ رو تیعصبان از رادیھ

  

  » شدم؟ حالتون و عشق مزاحم ھیچ «

  

  کارتو داداش بگو حال؟ و عشق کدوم بابا یا: یحام

  

  :شد دهیابس ھم یرو رادیھ یھا دندان

  

  » ؟یدار کاریچ پرستش خونھ بگو فقط«

  

  .شد یطوالن خط پشت سکوت

  

  .نداشت را اش یزندگ قتیحق با شدن روبرو جرات و دیترس یم سانیآ واکنش از ھم ھنوز. بود دهیترس یحام

  

  :کرد زمزمھ جان کم ییصدا با

  

  » ؟یدیفھم کجا از تو«



   :شد لیدتب نیقی بھ رادیھ یھا شک تمام ھا حرف نیا با

  

  . »بمون دور ازش و رونیب بکش پرستش یزندگ از پاتو. کن باز گوشاتو خوب «

  

  :کرد ینم درک را رادیھ یھا حرف یمعن و بود شده مات یحام

  

  » دارم؟ کاریچ پرستش بھ من تو؟ یگیم یچ«

  

  :دیغر تیعصبان با رادیھ

  

  . »اونجا امیم دارم «

  

 شکل وجودش در پرستش و سانیآ گذاشتن سر سربھ و یشوخ با کھ خوبش حال تمام و دبو شده شوکھ یحام. کرد قطع را تلفن و
  .کرد یم فرار آن از بود ھا مدت کھ داد یاضطراب بھ را شیجا و دیکش پر بود، گرفتھ

  

  :زد ادیفر بایتقر راد،یھ بھ رو و آمد خودش بھ فورا پرستش

  

  . »دار نگھ«

  

  .شدند پرتاب جلو بھ سھ ھر و فشرد ترمز یرو شدت بھ را شیپا و شد شوکھ اش یناگھان ادیفر از رادیھ

  

  .رفت درھم شیھا اخم و افتاد یحام نیماش بھ چشمش نگاھش، رد کردن دنبال با و کرد نگاھش متعجب

  

  :گفت انھ،یبازجو یلحن با و کرد نگاھش ن،یخشمگ

  

  » کنھ؟یم کاریچ نجایا یحام «

  

  .دھد حیتوض شیبرا بود، شده پاک ذھنش از کھ یا گذشتھ مورد در دیبا چگونھ ستدان ینم و دیرس یم بنظر درمانده پرستش

  

 از خواست و خورد گره مشتش ند،یبب را آنھا ،یحام خواھد ینم پرستش و دارند رابطھ یحام و پرستش نکھیا فکر با رادیھ
 با پرستش کھ دوخت چشم عاجزش و ملتمس یھا چشم بھ و شد پرستش لرزان یھا دست ریاس شیبازو کھ شود ادهیپ نیماش
  :دیبگو توانست زحمت بھ آلود، بغض ییصدا

  » کجا؟ «



  :بود گردش در شیھا چشم و دست انیم رادیھ نگاه

  

  ! ینگفت یچیھ کنھ؛یم کاریچ نجایا یحام دمیپرس ازت «

  . »گرفتم جواب شتریب دیشا بپرسم خودش از برم خوام یم

  

  .کند درک را شیصدا خشِ  لیدل کھ شدیم آن مانع بود، افتاده پرستش جان بھ کھ یراباضط اما بود شده رگھ دو خشم از شیصدا

  

 یرو کھ یمشت با فقط کرد یم احساس لحظھ آن و اوردینم سردر بود، کرده رو و ریز را دلش کھ یتیعصبان ھمھ آن از رادیھ
  .شود آرام تواند یم کوبد، یم یحام صورت

  

 از ھم باز و شد زیخ مین و گشود را کمربندش فورا پرستش اما شد خارج نیماش از مھ،ین تا و دیکش را شیبازو فکر نیا با
  .ختیآو شیبازو

  

  :کرد زمزمھ لرزان ییصدا با

  

  !نھ االن کنمیم خواھش «

  . »نرو داخل ایب

  

 کھ یدرد از و شد پرت بایتقر نیماش یصندل یرو پرستش و کرد آزاد پرستش چنگ از را شیبازو محسوس، یحرص با رادیھ
  . آمد بند نفسش یا لحظھ یبرا د،یچیپ بدنش در

  

  .شد روبرو راد،یھ یبرزخ یھا چشم با و برد باال را نگاھش فورا

  

  .بود ھمان کرد، ینم فکر کھ یزیچ تنھا بھ لحظھ آن و نداشت رادیھ یجایب تیعصبان از یدرک چیھ

  

  .دیکوب بھم محکم را نیماش درب و نشست یصندل یرو رادیھ و دیکش عقب را خودش فورا

  

 ریغافلگ را نگاھش و چرخاند پرستش سمت بھ فورا را سرش و کرد فوت را اش کالفھ نفس و شد چنگ شیموھا داخل دستش
  .کرد

  

 پاسخ، یب یھا تماس از یلیس با و کرد خارج را ھمراھش تلفن فشیک از و شد خم فورا و دیترس  یوحش نگاه آن از پرستش
  .شد روبرو

 یم فیتضع را ھردو اعصاب و زدیم نق مدام و شد کالفھ بود، شده شیھا طنتیش مانع و بود شده بستھ کھ یکمربند از آراد
  .کرد



  :گفت ملتمس و دوخت رادیھ بھ را نگاھش سان،یآ اسم دنید با و دیلرز پرستش دست در ھمراه تلفن ھم باز

  

  . »نگو یزیچ لحظھ ھی«

  

  :دیچیپ تلفن در سانیآ ضطرابا پر و نگران یصدا تلفن، شدن وصل با

  

  » ؟ینگران از میمرد دختر؟ تو ییکجا«

  

  امیم دارم دیکش طول کارم کم ھی. زمیعز خونم کینزد: پرستش

  

  دنبالت؟ میایب یخوا یم: سانیآ

  

  امیم آژانس با دارم ھ؟یکار چھ عشقم نھ: پرستش

  

  .گفت" دیببخش" لب ریز و ماند ثابت رادیھ یرو اش زده خجالت نگاه

  

 تمام مورد، یب یشک با و دیکش یم پر ذره ذره چطور بپروراند، رادیھ وجود در بود توانستھ کھ یآرامش حس آن تمام کھ دینفھم
  .کرد یم آب نم نم را جانش

  

  :دوخت چشم رادیھ بھ ارتباط، قطع از بعد

  

  . »شم ادهیپ من تا دیبش خارج کوچھ از لطفا. بودم شما با فھمنیم نن،یب یم شم، ادهیپ نجایا من «

  

  .بود شده کالفھ پرستش، یھا نزدن حرف با و خواست یم حیتوض دلش رادیھ

  

  .بپرسد بود، آورده زبان بھ بار چند کھ را یسوال داد، ینم اجازه غرورش گرید اما

  

 و زد فرمان دو دور تنگ، کوچھ ھمان در و فشرد گاز پدال یرو را شیپا بود، کرده یعصب و تند را حرکاتش تمام کھ یخشم با
  .گرفت یمحکم ترمز

  

  .شد یاتفاق ھر مانع و شد حلقھ شیبازو دور رادیھ دست ن،یماش داشبورد بھ برخوردش، از قبل اما شد پرت جلو بھ پرستش

  

  :شد فشرده ھم یرو رادیھ یھا پلک



  . »شھ بزرگ پاکدامن دختر ھی دامن تو بچم کھ مھمھ برام فقط من «

  

  شد؟ حل مشکل االن ش؛یپاک بھ خورمیم قسم تشپرس سر یرو من خب: یحام

  

  :دیکش باال را او یکم و گرفت دست در را راھنشیپ ی قھی و برد دست ط،یشرا بھ توجھ یب رادیھ

  

  » ؟" عشقم" و" زمیعز" گفتیم بھت چرا ؟یداشت کاریچ من ی بچھ پرستار خونھ پرسم یم ازت دارم المصب «

  

  :دیکش رونیب رادیھ لرزان یھا دست از را شا قھی و خورد فرو را اش خنده یحام

  

  ! »یشد عاشق واقعا نھ؛« 

  

  !ستیچ بود، گرفتھ را جانش تمام کھ یمرموز حس آن دانست ینم و بود نشده ھضم ھم خودش یبرا رادیھ احساسات

  

  .کرد نوازش را شیھا قھیشق و گرفت شیھا دست انیم را سرش

  

  .نداشت شیگنجا مغزش گرید و بود شده خستھ ھودهیب جواب و سوال از

  

  " آخھ؟ یکارشیچ تو اد؟یم یک با رهیم یک با کھ چھ تو بھ"  کرد یم تکرار ذھنش در مدام

  

  :باشد تفاوت یب کرد یسع

  

  »شو ادهیپ «

  

  :آمد حرف بھ راد،یھ یعصب نگاه دنید با لحظھ چند از بعد و کرد سکوت یحام

  

 ازون بعد و یداشت ارتباط سان،یآ یعنی پرستش، دخترخالھ با تو. شده پاک ذھنت از کھ یا گذشتھ بھ شھیم مربوط یچ ھمھ«
  . »میازدواج شرف در االن ما و شد عوض یچ ھمھ تصادف،

  

 ھمان بھ مربوط ھم تنفرش لیدل و بود اش دخترخالھ د،یکوب یم نھیس بھ را سنگش پرستش، کھ یسانیآ پس. بود شده مات رادیھ
  .بود ارتباط

  

  :کرد دنیخند بھ شروع ناگھان ،یحام یاھ حرف لیتحل با



  » ؟یکن یم ازدواج یدار من سابق دختر دوست با االن تو یعنی «

  :دیکوب رادیھ شانھ یرو یمحکم مشت و شد منقبض تیعصبان شدت از یحام فک

  

 شما اگھ کھ دهبو طرفھ ھی احساس نیا و نبوده نتونیب یارتباط چیھ یجنابعل لطف بھ ضمن در. باشھ زدنت حرف بھ حواست «
  . »کنم مندش عالقھ خودم بھ کنم یم یسع دارم من ،یچ ھمھ بھ ینزن گند و ینش ظاھر چشمش جلو

  

  .رفت فرو یقیعم فکر بھ و فشرد شیبازو یرو را دستش رادیھ

  

  !یاسم یحت نھ بود ذھنش در سانیآ از یریتصو نھ کرد، یم رف ھرچھ

  

  .اشتد یدیشد یخستگ احساس  و بود گرفتھ درد سرش

  

  .بود کالفھ و کرد یم غرولند ھم ھنوز اما بود شده آرامتر یکم آراد

  

  :گذاشت اش یشانیپ یرو را لبش پشت تنش، حرارت احساس با ،یحام

  

  . »دکتر ببرش داره؛ تب بچھ نیا «

  

  .راند پرستش خانھ سمت بھ سکوت، در و گفت"  یا باشھ"  راد،یھ

  

  .شدیم کامل کم کم بود، سرش در انشیپا یب یھا سوال از کھ یپازل و رفتند یم رژه ذھنش در بود دهیشن کھ ییھا حرف تمام

  

  . "زدیم حرف ینجوریا داشت اش دخترخالھ با دیشا"  کرد فکر خودش با

  

  .رفت درمانگاه سمت بھ ،یحام کردن ادهیپ از بعد و گرفت شکل شیھا لب یرو فکر نیا از قیعم یلبخند

  

  .شد زیلبر بد، احساسات ھجوم از دلش و داختان خودش بھ نھیآ در ینگاھ

  

  :نشاند دلش در قیعم یاضطراب کند، منتقل را یزندگ سر حس آنکھ یجا بھ سانیآ غیج یصدا

  

  . »شد سرد یچا گھید بدو اونجا؟ ساعت ھی یکنیم کاریچ ؟یحام«

  

  .دیکش قیعم ینفس و شست را صورتش و دست و کرد باز را سرد آب ریش یحام



  .کرد ینم دایپ یحل راه چیھ و بود شده قفل ذھنش

  

 یصدا کھ دخترھا بھ رو کرد، یم خشک را صورتش و دست یزیتم حولھ با کھ ھمانطور و گشود را درب ،یآن یمیتصم در
  :بود،گفت کرده پر را خانھ یفضا تمام شان خنده

  

  ! »دیکرد  کر فلکو گوش دخترا؛ آرومتر «

  

  . کاشت اش گونھ یرو عشق پر یا بوسھ و نشست نیزم یرو کنارش و زد رفت، یم غره چشم کھ سانیآ بھ یچشمک

  

 یگرید با بودند، گرفتھ خاص ییبو و رنگ یتازگ بھ کھ را توجھاتش و بدھد دست از را دختر نیا یا ھیثان یبرا نبود حاضر
  .شود کیشر

  :کرد اعتراض پرستش

  

  . »خدا بھ زشتھ کارا نیا د؛ینامحرم ھنوز شما دوما نشستھ مجرد دختر نجایا اوال «

  

 یرو خواست و برداشت را دستش کنار بالش و رفت ھوا بھ پرستش غیج کھ دیکش محکم و گرفت را پرستش گونھ و دیخند یحام
  :گفت آخر، لحظھ و شد خارج خانھ از و کرد فرار یحام کھ بکوبد سرش

  

  ! »زود گردم یبرم«

  :شد رهیخ اش یخال یجا بھ تعجب با و بود افتاده نفس نفس بھ پرستش

  

  » ھو؟ی رفت کجا «

  :انداخت باال یا شانھ یالیخ یب با سانیآ

  

  . »بخره رفتھ داشتھ الزم یزیچ حتما کن؛ فیتعر نیبش ایب «

  

  :کرد نوازشش یکم و گذاشت اش گونھ یرو را دستش پرستش

  

  !شوھرت نیا س وونھید «

  . »کند نموینازن لپ

  .شد اش یچا فنجان دنینوش مشغول و دیخند سانیآ

 یمیصم حد نیا تا ارتباطشان کھ بود یپسر تنھا یحام و کند برقرار یحام با یخوب یلیخ رابطھ بود توانستھ مدت آن در پرستش
  .بود

  .کند خاطرش آزرده کھ نبود یزیچ گاھش یب و گاه یھا طنتیش و بود اش یزندگ اتفاق نیتر یواقع سانیآ بھ یحام عشق بنظرش



  .داشت دوست کند، تشیحما تا نداشت کھ یربراد یجا را یحام

  

  .امدین چشمشان بھ یحام نبود و شدند صحبت مشغول دو ھر

  

  . بود ستادهیا نھیس بھ دست و بود داده ھیتک نشیماش بھ یحام

  

  .دیلرز تنش پرستش، و رادیھ دلبستن فکر از و بود اوردهیسردرن رادیھ تیعصبان از

  

 شیپا کنار تمام، سرعت با و دیچیپ را کوچھ رادیھ نیماش کھ بود دوختھ چشم کوچھ ناتمام  یاھیس بھ و بود غرق خودش افکار در
  .شد ادهیپ نیماش از و کرد یوحشتناک ترمز

  

 یصندل یرو فورا شود، حساس صدا، یرو پرستش آنکھ از قبل یحام و بود شکستھ ھم در را کوچھ سکوت آراد، ھیگر یصدا
  :نشست جلو

  

  . »مناسب یجا ھی میبر نیبش «

  

  .بود گرفتھ گردنش رگ و بودند گرفتھ نبض رادیھ یھا قھیشق

  

  .کرد یخال گاز پدال یرو را حرصش تمام و نشست رل پشت حرف، یب

  

  .کرد یم ھیگر نفس کی آراد،

  

  :گرفت آغوشش در و کرد باز را کمربندش و برگشت یحام

  

  » ده؟یترس بچھ ینیب ینم وونھ؛ید آرومتر «

  

  :شد رهیخ یحام یھا چشم در آشکار، یخشم با و کرد پارک یا گوشھ را نیماش راد،یھ

  

  !خب «

  . »منتظرم

  :کرد یعصب یا خنده ،یحام

  » ؟یچ منتظر«

  



  .ابدی بھبود بود، شده منقبض ،یعصب فشار شدت از کھ یرگ دیشا تا دیکش گردنش یرو دست رادیھ

  

  :دیغر اش شده دیکل یھا دندان انیم از

  

  » ؟یحام ھیچ شپرست با رابطت «

  

  :زد قھقھھ یحام

  

  » عمو؟ یشد عاشق«

  .دیخر تنقالت و رفت کوچھ یانتھا فروشگاه سمت بھ و شد ادهیپ نیماش از یحام

  

  .کرد یم نییپا و باال سرش در را رادیھ یھا واکنش مدام

  

  .نداشت را اش دوباره شکستن تحمل و بخورد ضربھ پرستش، بھ رادیھ عالقھ دنیفھم با سانیآ خواست ینم دلش

  

 نزند رادیھ بھ اش عالقھ از یحرف گرید سانیآ تا بود گذاشتھ پا ریز را رتشیغ و غرور چقدر مدت آن در کھ دانست یم خدا فقط
  .نکند یدلتنگ و

  

  .بود ختھیر بھم روانش و روح تمام و بود خورده دل خون گذشتنش و شدن شب یبرا کھ روزھا چھ

  

  .بود نشده بشینص یزیچ و بود زده لھ لھ سان،یآ زبان از" دارم وستتد" دنیشن یبرا کھ ھا لحظھ چھ

  

 بھ عشق از ییھا زمزمھ و بود شده عوض سانیآ یھا نگاه رنگ کھ حاال و بود گذاشتھ سر پشت را یتلخ از پر یاند و سال کی
 یبرا کھ زد یم یعشق از دم و بود شده دایپ رادیھ کلھ و سر گرفت، یم اوج قلبش ضربان مرگ، حد سر تا و دیرس یم گوشش
 سرش یرو و کند آوار را شیھا تالش تمام توانست یم کھ بود یخطر زنگ مثال و بود ممنوعھ سان،یآ و یحام ی رابطھ

  .زدیبر

  .برود خانھ بھ گشاده، ییرو با کرد یسع و زد پس را افکارش تمام و شد خارج شیگلو از حسرت پر یآھ

  

  .زدند یم حرف و بودند نشستھ پرستش و سانیآ

  

  :دیکش آغوشش در و رفت یحام سمت بھ فورا و دیکش یبلند غیج ھا، لیپاست و ھا لواشک دنید با سانیآ

  

  . »عشقم یمرس«

  .انداخت ریز بھ را سرش و شد نیشرمگ پرستش



  :کرد زمزمھ لب ریز و کرد پرستش بھ اشاره یحام

  

  . »عشقم زشتھ«

  

  .شدند ھا یخوراک خوردن مشغول و نشستند نیزم یرو و دیخند زیر سان،یآ

  

  .کند دم تازه، یچا تا رفت آشپزخانھ بھ ھم بعد و خورد پفک یکم فقط پرستش اما

  

  .بخورد کھ کرد تعارف آمدنش، با و گذاشت کنار شیبرا لیپاست و لواشک یکم یحام

  

  :کرد مخالفت پرستش اما

  

  . »ندارم دوست ممنون نھ «

  

  :دیکوب پرستش گردن پشت آزادش دست با سانیآ و شدند رهیخ او بھ تعجب با دو ھر یحام و سانیآ

  

  ! »ھیزامب کھ؛ ستین دختر نیا «

  

  :دادیم ماساژ را گردنش یا ابلھانھ حالت با کھ شد رهیخ پرستش گرد یھا چشم بھ و افتاد قھقھھ بھ یحام

  

  . »ندارم دوس ھ؟یچ خب «

  

  :کرد اشاره صورتش یموھا بھ و کرد ینوچ نوچ سانیآ

  

  !یحام رو نایا نیبب «

  . »داره بودن یزامب از نشان

  

  :نشاند صورتش یرو یا خنده پر اخم یحام

  ...!اِ  «

  . »زمیعز نکن تشیاذ

  :برخاست جا از و کرد ینچ نچ پرستش

  !کھ دهینم شفا «



  . »کنم کار یروان ھی واسھ نبودم مجبور بودم، کرده دعا خودم واسھ االن بده، شفا رو تو خواستم ازش کھ  انقدر

  

  . کرد نگاھش و دیچرخ سرش فورا یحام

  

  .نشست لبش یرو یدلچسب لبخند و کرد لیتحل ھیتجز را شیھا حرف

  

 شیھا شب کابوس ھا مدت تا کھ بدھد یکس بھ دل نداشت امکان شناخت، یم او کھ یپرستش و بود طرفھ کی راد،یھ عالقھ پس
  .بود

  

  .کرد یسرزندگ احساس یکم پرستش ھا مدت زا بعد و گذشت خنده و یشوخ بھ شب آن تمام

 ریمس و کرد تن را اش یشگیھم یھا لباس و خورد یمختصر صبحانھ معمول طبق و شد داریب خواب از پرستش زود صبح
  . گرفت شیپ در را دانشگاه

  

  .اش کالفھ یھا ھیگر و بود آراد شیپ فکرش مدت تمام

  

  .شد یم  دلتنگش و داشت دوست را شیھا یبدخلق یحت و بود ممکن اتفاق نیتر نیریش شیبرا ھا یتازگ عبوس، بچھ پسر آن

  

  .شد یم تنش ی کودکانھ عطر دلتنگ و کرد یم یشمار ھیثان دنشید یبرا

  

  .شود کم شیھا یپرخاشگر مرور بھ تا کرد یم یکار دیبا

  

 چشم از را شیھا یبد تمام مطمئنا و بودن فشیحر اصال گرید وقت چند تا برود شیپ منوال ھمان بھ زیچ ھمھ داد یم اجازه  اگر
  .دندید یم پرستش

  

  .دیبخش سرعت شیھا قدم بھ و دیرس دانشکده بھ کھ بود افکار نیھم  در

  

  .باشد توجھ یب تفاوت، ھمھ آن بھ کرد یم یسع و دیلغز یم بیعج نسبتا یھا پیت یرو نگاھش

  

 تا نبود سرش یباال یپدر نکھیا از و گرفت یم درد باشد، داشتھ نو یلباس تواست ینم یحت آنکھ از وجودش اعماق در یزیچ اما
  .شد یم شیگلو ی ناخوانده مھمان بغض و دیلرز یم دلش کند، تشیحما

  

  .بود نپرداختھ ھم اش خانھ اجاره و بود نگرفتھ را اولش ماه حقوق ھنوز

  

  .بود مھربان و بود آمده کوتاه یبیعج طرز بھ او، مقابل در صاحبخانھ اما



 راه خواست یم دلش و دانست یم رادیھ برھھ، آن در را اش یزندگ یشانس بد تنھا و بود خوش اطرافش یھا آدم بھ دلش
  .ابدی یخالص شیھا ییزورگو و ھا یخودخواھ دست از و ابدیب یزیگر

  

  .شد خواندن درس مشغول و رفت کتابخانھ بھ را کالسش نیب یخال ساعت و کرد برگزار را کالسش

  

 وجودش تمام یا دخترانھ شرم احساس و کرد یم احساس خودش یرو را یجالل یآقا گاه یب و گاه یھا نگاه کھ بود یتوق چند
  .گرفت یم را

  

 قبول را او دشیاسات تمام و بود یممتاز یدانشجو کھ یمذھب شدت بھ یا خانواده از ،یپرستار آخر سال یدانشجو ،یجالل نیآرم
  .داشتند

  

 با ناخداگاه و کرد یم الیخ و فکر بھ وادار را او درونش از یزیچ و شدیم گرم دلش ن،یآرم یرپوستیز یھا توجھ از پرستش
  .گرفت یم رنگ شیھا گونھ ن،یآرم دنید

  

  .برساند آراد مھد بھ را خودش کرد یسع آن، اتمام از بعد و رفت اش بعدش کالس سمت بھ خواندن درس یکم از بعد

  

  .شد زیلبر ند،یناخوشا و مختلف احساسات از دلش راد،یھ یباال مدل نیماش دنید با و دیرس مھد بھ کھ بود ۴ ساعت یحوال

  

  :شد سوار فورا و دیکش خجالت راد،یھ آغوش در آراد دنید با و رفت نیماش سمت بھ

  

  . »کردم رید دیببخش«

  

  :کرد اخم رادیھ

  

  . »البتھ سالم «

  

  .دوخت چشم بود، شده گرفتھ سمتش بھ کھ رادیھ تلفن یگوش بھ و کرد ادا یلب ریز سالم پرستش

  

  . »یباش داشتھ خطمو نیا کھ خودت یگوش رو بنداز سیم ھی بعدشم کن وشیس ست،ین ویس میگوش یتو  شمارت«

  

  . شد مشغول و گفت یا باشھ پرستش

  

  :خورد زنگ گوشش در رادیھ یصدا

  



 یوقت تا یول مھد؛ آوردمش و بسپرمش یکس دست تونستمن یول نداشت حال اصال امروزم و بود بد حالش یلیخ شبید آراد «
. بمونھ شتیپ آرادم و بمون تیسوئ تو شب. بردار یدار الزم یا لھیوس ھر خونت میریم. مھد ادیب دمینم اجازه گھید نشھ، خوب

  . »کنم کارشیچ دیبا دونستم ینم واقعا شبید

  

 آراد با زدن حرف بھ شروع بچگانھ ییصدا با و کرد جدا رادیھ آغوش از را او فورا و دوخت چشم آراد بھ ینگران با پرستش
  .کند یم رتریدلپذ رادیھ یبرا را وجودش ینیریش چقدر کند یم ادا کھ یا کلمھ ھر با کھ دینفھم و کرد

  

  .برداشت خودش با لباس دست چند و گذاشت اش کولھ در را ازشین مورد یھا کتاب تمام پرستش

  

   .کند تحملش سقف، کی ریز نبود مجبور و داشت ییجدا واحد راد،یھ آپارتمان تیسوئ کھ کرد شکر را خدا

  

  :کرد یم نگاھش لبخند با کھ دید را صاحبخانھ زن و آمد نییپا ھا پلھ از

  

  ! »ییدایپ کم ؟یخوب زمیعز سالم «

  

  :گذاشت نیزم یرو را نشیسنگ لیوسا و زد لبخند پرستش

  

  . »کنم کار یروز شبانھ مجبورم یروز چند ھی کردم، دایپ کار بلھ؛ ؟یخوب شما ممنون سالم«

  

  :شد متعجب خانم بھیط

  

  » ھ؟یروز شبانھ کھ ھیکار چھ «

  

  . »کامل شھ خوب تا بمونم دیبا احوالھ؛ ضیمر کمی بچشون. شدم آقا و خانوم ھی ی بچھ پرستار: پرستش

  

  .گرفت آرام قرارش یب دل و گفت" یآھان"  خانم بھیط

  

 سرش یرو یکم را کجش ی مقنعھ و انداخت شیھا شانھ یرو را اش کولھ یخداحافظ از بعد و گفت یا" ازهاج با" پرستش
  .شد خارج ساختمان درب از و گرفت دست در را کوچکش ساک و کرد صاف

  

  .خورد فرو را اش خنده و دیکاو را شیپا تا سر راد،یھ نگاه خروجش محض بھ

  

  .بود ساده حد از ادیز اش افھیق و پیت و بود شده یرستانیدب یھا دختربچھ مثل درست

  .گذاشت عقب صندوق در و گرفت دستش از را لشیوسا و شد ادهیپ نیماش از



  .کند دور یمیقد و کھنھ ساختمان نیا از شھیھم یبرا را او و کند دایپ یراھ خواست یم دلش

  

 آرامش با و شود غرق شیھا چشم یعسل در بتواند کرد، اراده کھ لحظھ ھر و باشد خودش بھ کینزد ییجا داشت دوست
  .شود آرام وجودش،

  

  :زد لب اراده یب پرستش و کردند حرکت اش خانھ سمت بھ

  

  » اد؟یم یک خانومتون پس «

  

  :رفت ھوا و شد دود بود، سرش در کھ یاالتیخ تمام و شد یعصب راد،یھ

  

  . »بشھ تموم درسش ھروقت «

  

 شیھا اخم و شد دهیساب ھم یرو شیھا دندان رسد، یم صفر بھ پرستش، بستن دل امکان و است متاھل مرد کی او کھ فکر نیا با
  .رفت ھم در شیپ از شیب

  

 یم رادیھ یدلتنگ یپا را آن و دیفھم ینم شد، یم ختم زنش بھ کھ ییھا سوال برابر در را رادیھ یبدخلق ھمھ آن لیدل پرستش
  .گذاشت

  

  . نشد بدل و در انشانیم یحرف خانھ بھ دنیرس تا گرید

  

  .دیکش آغوش در بود، رفتھ خواب بھ و بود شده حال یب کھ را آراد پرستش، و گذاشت نگیپارک داخل را نیماش راد،یھ

  

  .رفتند آسانسور سمت بھ و برداشت را پرستش لیوسا رادیھ

  

  :زد لب و دیلغز پرستش رفتھ رو و رنگ یمانتو یرو رادیھ نگاه آسانسور، نیکاب داخل

  

 باھام رسھ ینم شلوغھ سرش مامانم ارم؛یدرنم سر یلیخ من. میکن دیخر میبر آراد یبرا بذار وقت روز ھی امتحانات، از بعد «
  . »ادیب

  .دینرس ھم خودش گوش بھ کھ گفت یآرام"  باشھ"  پرستش

  

 شتریب انگار باشد، داشتھ بود، عذاب زشیعز دخترخالھ یبرا نبودش و بود کھ یمرد آن با یکمتر برخورد تا کرد یم تقال ھرچھ
  .خواست یم پرستش کھ نبود یزیچ نیا و شد یم غرق گرداب آن در



 اش یدور طاقت کھ بود شده زیعز آنقدر شیبرا روزھا نیا کھ یآراد بخاطر الاقل کرد؛ یم اطاعت دیبا و نداشت یا چاره اما
  !انشیپا یب یھا طنتیش وجود با یحت شد؛یم آرام کنارش یبیعج طرز بھ و نداشت را

 نقطھ نیدورتر در و بود شده جمع خودش در کھ انداخت پرستش سمت بھ ینگاھ مین. داد ریمس رییتغ پرستش خانھ سمت بھ رادیھ
  .بود نشستھ او از

  

  .شد ینم یعصب و بود گرفتھ خو بشیغر و بیعج یرفتارھا نیا بھ گرید

  

 او از ترسش چ؛یھ ندارد، کھ یا دهیفا بجنگد، او با ھرچقدر و است پرستش مختص رفتار نیا کھ بود گرفتھ ادی کم کم انگار
  .خواست یم رادیھ کھ نبود یزیچ نیا و شود یم ھم شتریب

  

  .نبود گاھش یب و گاه یھا زدن نق از یخبر گرید و بود گرفتھ آرام پرستش آغوش در یبیعج طرز بھ آراد

  

  .بودند شده نیسنگ شیھا پلک و داشت گھواره حکم شیبرا نیماش حرکت

  

  .کرد روشن را نشیماش پخش و برد دست رادیھ و بود دھنده عذاب د،یکش یم ادیفر انشانیم کھ یسکوت

  

  :آورد زبان بھ بود، فکرش در آنچھ رادیھ و شد پخش یکالم یب و میمال کیموز

  

  » خودتھ؟ مال خونھ «

  

  .کرد بسنده"  نھ"  گفتن بھ و گرداند شھیش سمت بھ را سرش ،ینگاھ نیکوچکتر بدون پرستش

  

  :شود ختم ھمانجا بھ زشانیناچ ی مکالمھ نداشت دوست رادیھ انگار اما

  

  » س؟ اجاره «

  

  :نداشت یشکن حرمت بھ عادت اما. بزند حرف خواست ینم دلش و شد یم معذب رادیھ با شدن ھمصحبت از پرستش

  

  . »بلھ «

  

 خواست یم دلش چقدر و بود فیضع دختر آن برابر در چقدر. خواست یم زدن حرف ھم باز دلش و خورد یم حرص رادیھ
 دنبالش بھ صانھیحر ھا سال نیا تمام کھ را یحس و شود آرام وجودش آرامش با بتواند کھ شود برداشتھ انشانیم یھا فاصلھ آنقدر

 نیا بھ کھ نبود یزیچ قِلَِقش یب و فیظر احساسات و پرستش یایدن انگار اما آورد چنگ بھ را بود دهینرس آن بھ و گشت یم
  .انداخت یم تپش بھ را قلبش ،یسادگ نیح در کھ بود یدختر نیتر رینفوذناپذ پرستش و شود آن صاحب بتواند یراحت



  کنھ؟ ینم کھ تیاذ ھ؟یخوب آدم چطوره؟ خونھ صاحب: رادیھ

 مسخره یادیز پرستش چشم بھ کھ یخاص ژست ھمان با دوخت؛ چشم رادیھ بھ لحظھ، چند یبرا و شدند گرد پرستش یھا چشم
 مین یگاھ و کرد یم نوازش را اش چانھ ریز و بود زده کھیت نیماش درب بھ را چپش دست و بود فرمان یرو دستش کی بود،
  . انداخت یم پرستش بھ ینگاھ

  .دادیم جلوه ینشدن رام حد از شیب را اش یوحش نگاه و بود شده صورتش از نفکیال یجزئ ھم شیھا اخم

  

  . نداد دنشیفھم بھ ھم یتیاھم و باشد مھم رادیھ یبرا مسائل نیا دیبا راچ دیفھم ینم

  

  :چرخاند شھیش سمت بھ را سرش دوباره

  

  . »ھستن یخوب خانوم و کنن یم یزندگ اول طبقھ مادرشون اما دمشیند حاال تا من کھ ھییآقا ھی خونھ صاحب «

  

 آن تمام ھم باز شد، ینم بدل ردو انشانیم یخاص حرف نکھیا اب و برد یم لذت یھمصحبت آن از. شد کج رادیھ یھا لب گوشھ
  .بود ریدلپذ و خاص شیبرا ھا لحظھ

  

 و ایح از پر و پاک یایدن کھ بود افتھی را آن یدختر کنار حاال و بود گشتھ گرانید آغوش در آرامش دنبال بھ را ھا سال نیا تمام
  .داشت فرق بودند، بر از را نکرد یدلبر حد از شیب کھ یدختران آن تمام با نجابتش

  

 باز انداخت، یم لرزش بھ را دختر آن جان تمام یبرخورد ھر با و کند لمس را شیھا انگشت نوک یحت نداشت اجازه نکھیا با
  .خواست یم خودش یبرا را دختر آن تمام ،یفیکث فکر چیھ یب و داشت دوست را ماندن او کنار ھم

  

  .بگذارد آن یرو را عشق نام توانست یم کم کم و شد یم تر پررنگ شیبرا لحظھ بھ لحظھ ھا خواستن نیا

  

 بھ را وجودش عمق کھ ببندد ینگاھ یسادگ بھ دل یروز دخت، نیمھ و شھرام پسر ،یعیرف رادیھ کرد یم را فکرش یکس چھ
  .سوزاند یم خواستنش تب در را او و انداخت یم لرزه

  

  :شکست را آمده شیپ سکوت ھم باز کردن، فکر حجم نیا از کالفھ

  

  » نشده؟ شروع امتحانات ؟یچند ترم «

  

  :دیکش یا کالفھ پوف راد،یھ شدن حرف پر ھمھ نیا از پرستش

  

  » شھ؟یم شروع گھید وقت چند. گھید ھامھ فرجھ ؛۴ ترم «

  :شد متعجب راد،یھ



  

  . »ذاشتن ینم کالس شد یم کھ ھا فرجھ مایقد «

  

  :مدآ کش ھم رادیھ یھا لب و دیخند پرستش

  

  » دانشگاه؟ یبود رفتھ چرا. گم یم راست خب «

  

  :شد خم شھیش سمت بھ و کرد سرش گاه ھیتک را دستش پرستش

  

  . »گذاشتن یجبران کالس استادا از تا دو بود مونده عقب درسمون نکھیا یبرا «

  

  : گفت یا دهیکش" اوھوم"  رادیھ

  

  ! »یکن مراقبت ادآر از کامل یتون یم و یا خونھ فردا حساب، نیا با پس «

  

  :زد لب پرستش

  

  . »راحت التونیخ بلھ «

  

  :گفت کرد، یم پارک منزلش رفتھ رو و رنگ و یمیقد درب یجلو را نیماش کھ ھمانطور رادیھ و دندیرس پرستش خانھ بھ

  

  . »شھ خوب حالش آراد تا یبمون اونجا مدت ھی کن جمع یدار لھیوس کتابو یھرچ «

  

 خودش حرف نیا با و. " شھ خوب باباشم حال کھ بمون"  کرد زمزمھ خودش با رادیھ. شد ادهیپ و فتگ یلب ریز" باشھ" پرستش
  .دیدو پوستش ریز حرارت، از یموج و دیخند

  

  .رفت آسانسور سمت بھ و کرد پارک نگیپارک داخل را نشیماش داشت، کھ یکار پر روز از خستھ راد،یھ

  

  .گشود را راھنشیپ ییباال دکمھ و برد دست طاقت، یب بود؛ شده گرمش

  

  .باشد خواب آراد دیشا کھ کرد فکر و شد مانیپش فورا اما بزند زنگ خواست و دیرس خانھ درب پشت

  

  . ماند منتظر و دیکوب درب بھ ضربھ چند



  .دیکوب یمحکمتر یھا ضربھ بار نیا و نشد یخبر

  

  .گشود را درب شتاب با و کرد خارج شلوارش بیج از را دشیکل دستھ فورا و شد نگران. نشد یخبر ھم باز

  

 آنکھ از بعد و ماند ثابت بود، گذاشتھ شیپا یرو را آراد و بود دهیکش صورتش یرو را اش یروسر کھ پرستش یرو نگاھش
  .رفت آشپزخانھ سمت بھ و بست را یورود درب یآرام بھ و آمد کش لبخندش کند، لیتحل ھیتجز را طیشرا توانست

  

  .شد جمع لبخندش پرستش، نخورده دست یچا فنجان دنید با

  

 آن بھ نسبت بلکھ بود، نکرده تشکر تنھا نھ پرستش و داشت تشکر توقع بود، داده انجام عشق یرو از کھ یکار آن یبرا انگار
  .کرد یم یعصب را رادیھ ھمان، و بود مانده توجھ یب

  

  . کرد عوض یراحت لباس با را شیھا لباس و رفت اتاقش سمت بھ

  

  .بود شده تنگ زدن انویپ یبرا دلش

  

  .باشد داشتھ اش گذشتھ با یوندیپ دیترس یم انگار و بود نشده کشینزد یحت کھ بود وقت یلیخ

  

 یکسر در و ماند رهیخ بود، دهیکش آن یرو یقرمز مخمل پارچھ کھ رنگش دیسف و گرند یانویپ یھا ھیپا بھ رهیخ یا قھیدق چند
  .رفت سمتش بھ و ذاشتگ کنار را شیدھایترد ھ،یثان از

  

  .انداخت خوابش تخت یرو و دیکش کنار سرعت بھ را رنگ قرمز پارچھ شود، مانیپش آنکھ از قبل و دیکش یقیعم نفس

  

  .نواخت را" رِ " نت و نشست ھا ھیکالو یرو لرزانش یھا دست. نشست آن یرو و دیکش عقب را مخصوصش یصندل

  

  . نواخت را یآھنگ و آمد فرود ھا ھیکالو یرو شیھا ستد و لرزاند را دلش کھ بود یحس چھ دینفھم

  

 تمام در و دیدرخش یم کھ روزھا ھمان مثل درست د؛یکوب یم نیزم یرو لحظھ چند ھر را شیپا و بود بستھ را شیھا چشم
  .بود توجھ مورد ،یخانوادگ یھا یمھمان

  

  . شد یم داریب جیتدر بھ وجودش در خفتھ یھا لذت تمام و بود گرفتھ اوج

 انگار و ماند ھا ھیکالو یرو شیھا دست شدندش، تمام با و نواخت تمام مھارت با را" All the pretty Little Horses"  آھنگ

 پشت بود، داده رییتغ را اش یزندگ تمام کھ را یتصادف ریتصاو کرد یسع و گذاشت انویپ یرو را سرش باشد، آورده کم نفس کھ
  .کند خاموش شیھا پلک



  .کرد رشیغافلگ انداخت، جانبش بھ کھ یعیسر نگاه با و کرد بلند سر پرستش، زیانگ دل عطر احساس با لحظھ، ندچ از بعد

  

  .زد دست شیبرا و نشاند لب یرو یا احمقانھ لبخند و شد مانیپش ھیثان از یکسر در اما برود خواست و بود کرده ھول پرستش

  

 را نفس بھ اعتماد یب دختر آن و نخندد تا کرد را خودش یسع تمام اما رفتگ اش خنده اش، مھیسراس و بیعج حرکات با رادیھ
  .نکند زده خجالت آن، از شتریب

  

  . کرد تشکر و برخاست جا از

  

  .گرفت دندان بھ را لبش و خورد فرو را لبخندش پرستش

  

  :دھد حیتوض خواست باشد، شده یگناھ مرتکب کھ انگار و داشت شرم احساس

  

  ...»یعنی بدم؛ گوش خواستم د،یزن یم قشنگ یلیخ دمید بعد ھ؛یک نمیبب خواستم یم دم،یترس کمی دمیشن ازتونوس یصدا فقط من «

  

  .دوخت چشم شیرو شیپ منظره بھ لذت با و کرد کج یکم را گردنش و برد شلوارش بیج داخل را دستش راد،یھ

  

 یھا لب و بودند شده یمعمول حد از تر رشتد یکم شرم، شدت از کھ یعسل ییھا چشم و بیعج یمشک یموھا با یدختر
  .شد ینم خارج شیگلو از ییصدا چیھ اما گشت یم کلمات دنبال بھ و شد یم بستھ و باز کھ یکمرنگ یصورت کوچک

  

  :دیرس گوشش بھ رادیھ معترض یصدا کھ کرد کج تیسوئ سمت بھ را راھش پرستش و دندیرس نظر مورد طبقھ بھ

  

  » کجا؟ «

  

  :کرد زمزمھ یمظلوم حالت با و دیچرخ پا نھپاش یرو پرستش

  

  ! »تیسوئ برم دیگفت خودتون «

  

  :شد رهیخ شیھا چشم در و برداشت سمتش بھ یقدم ،یتصنع یتیعصبان با باشد، کنارش شتریب یکم خواست یم دلش کھ رادیھ

  

. اونجا برو خواب یبرا. برم دیبا رمدا کار من میبخور یزیچ ھی ایب ؟یچ کھ موش لونھ اون تو یببر بچمو یخوا یم االن از «
«  

  .شد خانھ یراھ راد،یھ سر پشت و گفت یلب ریز" باشھ. "افتاد شور دلش و آوردند ھجوم پرستش بھ مختلف یھا ینگران ھم باز



  :کرد متوقفش راه ی مھین در رادیھ یصدا کھ برود آراد اتاق سمت بھ خواست پرستش

  

  . »میبفھم رفت، باال تبش دوباره اگھ کھ بخوابونش کاناپھ یرو نجایھم. داره تب اتاق؛ تو نبرش «

  

  .گذاشت کاناپھ یرو را آراد و بازگشت را رفتھ راه پرستش

  

  . انداخت آراد یرو و آورد ینازک یپتو و رفت اتاق سمت بھ

  

  .کرد عوض را شیھا لباس و رفت اتاق سمت بھ رادیھ

  

 درست مشغول ھم بعد و کرد دم یچا و رفت آشپزخانھ سمت بھ پرستش. دبودن خودشان یکارھا مشغول دو ھر ،یحرف چیھ یب
  .شد سوپ کردن

  

  .گرفت یم نظر ریز را پرستش یکارھا یھرازگاھ و بود نشستھ آراد کینزد کاناپھ یرو رادیھ

  

  .ردینگ قرار رادیھ نگاه راس ریت در کھ کرد یم را اش یسع تمام ھم پرستش

  

  :کرد اشاره پرستش بھ و نشست زیم پشت. ختیر یچا فنجان دو و رفت آشپزخانھ سمت بھ رادیھ

  

  . »بده خشکم توت ظرف اون زحمت یب «

  

  .شد شیکارھا مشغول و گذاشت زیم یرو را ظرف کند، نگاھش آنکھ یب پرستش

  

  .نداشت یدور اوج در را پرستش بھ ماندن کینزد طاقت و بود کرده کالفھ را رادیھ ،یتوجھ یب ھمھ آن

  

 شتریب انگار اما کند سرکوب را خانمان یب حس آن تا کرد یم را تالشش تمام رادیھ یگاھ کھ داشت فاصلھ باھم شانیاھایند آنقدر
  .نبود ساختھ دستش از یکار و سوخت یم بود، دور قشیسال و ھا خواستھ از حد از ادیز کھ یعشق تب در و شد یم غرق آن در

  

 یا لحظھ یبرا و برداشت آشپزخانھ از رونیب سمت بھ یقدم. برخاست جا از و اختاند لرزه بھ را درونش ت،یعصبان از یموج
  .سوزاند را زشیعز جان و شد آتش پرستش یتفاوت یب ھم باز و دیچرخ پا پاشنھ یرو

  

 فتر اتاقش سمت بھ و نداشت را یتفاوت یب از حجم آن طاقت اما داشت فرصت ماندن خانھ در یبرا گرید ساعت مین تا نکھیا با
  .دیکوب بھم محکم نسبتا را درب و رفت ،یخداحافظ چیھ بدون و زد تن بھ را اش یرسم یھا لباس و

  



 را شیھا دست داخل لیوسا و کرد پاک را اش یشانیپ یرو عرق دستش پشت با و دیکش یا آسوده نفس پرستش شدنش، خارج با
  .شست را صورتش و دست و گذاشت زیم یرو

  

  . کرد ینم عادت رادیھ آزار یب حضور بھ چرا دیفھم ینم و دبو گفتھ اوج قلبش ضربان

  

  .افتاده نییپا فشارش کرد احساس یا لحظھ یبرا و گرفت یبیعج درد سر

  

  . کرد اش یشانیپ گاه ھیتک را شیھا دست و شد خم زیم یرو و رفت یاھیس شیھا چشم

  

  :کرد تند پا سمتش بھ فورا و دیخند .ماند رهیخ آراد یرو نگاھش زده وحشت و کرد بلند سر ییپا یصدا با

  

  » ؟یشد داریب. عسلم سالم «

  

 خواب از را آراد خانھ، درب دنیکوب با کھ کرد رادیھ روح نثار یفحش لب ریز. کرد چک را تنش حرارت و دیکش آغوشش در
  . بود کرده داریب

  

  . بود حوصلھ یب آراد اما ختیر شیجلو ار شیھا یباز اسباب و رفت اتاقش سمت بھ و نشاند حال وسط چھیقال یرو را او

  

  :زد غر یا کودکانھ لحن با و کرد پرتاب پرستش سمت بھ و برداشت را کوچکش نیماش

  

  » خوام ینم«

  

  .زدیبر زودپز داخل را سوپ لیوسا کرد یم یسع و کرد یم صحبت ھمزمان. رفت آشپزخانھ سمت بھ و کرد بغلش پرستش

  

  .رفت ییرایپذ سمت بھ و داد انجام ودب یا یبدبخت ھر بھ را شیکارھا

  

 مختلف، یھا ییالال خواندن با و خواباند پا یرو را آراد و گذاشت شیپا یرو یبالش و داد خوردش بھ زحمت، با را شیداروھا
  .رفت خواب بھ آراد و شد موفق باالخره قھیدق چند از بعد

  

 زمزمھ یلب ریز ییِ الال و داد تکان را شیپاھا ھم باز پرستش و شد داریب فورا کھ بگذارد نیزم یرو را او خواست یآرام بھ
  .کرد

  

  .شود نیسنگ خوابش تا کرد صبر یکم و نداشت خوردن تکان جرات گرید

  .رفت خواب بھ و دیکش دراز نیزم یرو و شد نیسنگ ھم خودش یھا پلک کھ گذشت چقدر دینفھم



  :برداشت سمتش بھ یقدم نکند، شرمزده را خترکد آن از شتریب آنکھ یبرا و رفت ضعف صحنھ آن یبرا دلش

  

  !خانم پرستش «

  . »نداره یمشکل چیھ من نظر از. گھید یداد گوش یداشت دوست داره؟ یاشکال چھ بده؟ حیتوض گفتم من مگھ

  

  :شد مانعش رادیھ یصدا کھ برود رونیب اتاق از خواست و گفت یجان کم" دیببخش"  لب ریز و دیکش یا آسوده نفس پرستش

  

  » انو؟یپ یدار دوست «

  

  :زد لب و گرفت خودش سمت بھ را دستش باشد، داشتھ حضور اتاق در یگرید یکس کھ انگار و کرد نگاھش متعجب پرستش،

  

  » د؟یمن با «

  

  :افتاد قھقھھ بھ اش یپرت حواس ھمھ آن از رادیھ

  

  » ھست؟ اتاق نیا تو ما جز گھید یکس مگھ «

  

  :فرستاد یم لعنت اش یپرت حواس بر و کرد یم سرزنش را خودش دلش در. گرفت شرم گرن شیھا گونھ و دیخند پرستش

  

  . »دارم دوست بلھ «

  

  :ردیبگ دهیند بود، گرفتھ یباز بھ را قلبش کھ یجانیھ کرد یسع رادیھ

  

  . »یریبگ ادی کنم کمکت تونم یم یدار دوس یلیخ اگھ «

  

  :زد لب فورا پرستش

  

  !نھ نھ«

  . »رمندا دوست حد نیا در

  

  :افتاد قھقھھ بھ ھم باز رادیھ

  . »خانم معلم ؛یریبگ معلم یتون یم یبخوا اگھ خب «



  

  :نشاند لب یرو یقدردان یبرا یکمرنگ لبخند پرستش

  

  . »شده ادیز سنم. ندارم فرصت یریادگی یبرا. ممنون نھ «

  

  :داد نشان واکنش فورا رادیھ

  

  . »ندارم یمشکل چیھ من. دمیم ادی بھت خودم. گرفتن ادی یکن شروع یتون یم امتحانات از بعد بعدشم. ستین رید اصال «

  

 از پر بنوازد، یآھنگ و دھد حرکت انویپ یھا ھیکالو یرو را دستش بایز آنقدر و ماھرانھ راد،یھ مثل بتواند آنکھ فکر از پرستش
  .نماند پنھان راد،یھ دید از نگاھش برق و شد جانیھ

  

 نگرفتھ قرار راھش سر یدردسر چیھ بدون و یناگھان آنقدر فرصت نیا چوقتیھ و داشت دوست را تننواخ انویپ وجود تمام با
  .کند رونیب سرش از را زیانگ وسوسھ شنھادیپ نیا یسادگ بھ توانست ینم و بود

  

  .دکن تحمل خودش بھ کینزد ،یادیز مدت را او بود مجبور نکھیا بدتر، آن از و بود رادیھ حضور مشکلش نیبزرگتر

  

  :زد لب نگذارد، منتظر را رادیھ آن از شتریب آنکھ یبرا و شد یطوالن سکوتش

  

  . »دمیم خبر بھتون کنم یم فکر روش ھ؛یخوب شنھادیپ «

  

  .فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس و شد دور اتاق آن از فورا پرستش و داد تکان سر رادیھ

  

  .شد منصرف اما برداشت اتاق از رونیب سمت بھ یدمق. بود مانده اش یخال یجا بھ رهیخ ھم ھنوز رادیھ

  

 یدور اما بود رفتھ باال یادیز دختر نیا برابر در تحملش آستانھ روزھا نیا نکھیا با و نداشت را پرستش یھا کردن یدور تحمل
  .بود تحمل رقابلیغ شیھا کردن

  

  .نواخت ییبایز بھ را"  Dustin O'Halloran"  یھا آھنگ از یکی نباریا و نشست انویپ پشت دوباره

  

  .کرد یم درست یمختصر شام و بود آشپزخانھ در پرستش

  

 و سپارد گوش آھنگ آن بھ ھا ساعت داشت دوست. داد یم یتسل را قرارش یب دل و کرد یم نوازش را روحش انویپ یصدا
  .شود غرق شیاھایرو در یساعت بتواند ش،یھا غم تمام از فارغ



 باشد؛ یگرید آدم بود کرده یسع و بود گذاشتھ پا اش یزندگ یھا روش تمام یرو ھا، آن بھ دنیرس یبرا کھ ینیریش یاھایرو
  .آمد ینم کوتاه یراحت بھ زور، حرف برابر در و بود بلد دنیجنگ کھ یآدم

  

 یم فاصلھ تشیمظلوم دوران ی ابلھانھ و ساده یایدن از و شود یم تر پختھ تشیشخص کھ کرد یم احساس گذشت، یم ھرچھ
  . ردیگ

  

 دیفھم یم نشست، یم شانیھا حرف یپا و دید یم یشتریب یھا آدم و کرد یم نرم پنجھ و دست شتریب جامعھ مشکالت با ھرچھ
 او از اش عالقھ مورد و یشخص یکارھا در را اش اراده و نفس بھ اعتماد تمام و بود کرده او بھ ییھا ظلم چھ یمرتض کھ

  .بود گرفتھ

  

 کرد کم را گاز شعلھ گذاشت؛ دم را اش استانبولش یدم و دیکش قابلمھ درب دور و برداشت یزیتم دستمال و دیکش ییصدا پر آه
 و گرفتن ادی یبرا رفت یم ضعف دلش و بود گوشش در ھم ھنوز انویپ یصدا. نشست یمبل یرو و رفت ییرایپذ سمت بھ و

  .رنگش اهیس و دیسف یھا ھیکالو لمس

  

 گره ھم در را شیھا دست. بست را شیھا چشم و گذاشت زیم یرو را ھا آن اطیاحت با. کرد یم ساحسا شیپاھا در یادیز درد
  . کند برقرار ارتباط شنود، یم کھ ینت ھر با کرد یسع و کرد

  

  .رفت سمتش بھ و گشود پلک آراد یپ در یپ یھا سرفھ با کھ شد نیسنگ شیھا پلک بود، شده قیتزر جانش بھ کھ یآرامش با

  

 شیرفتارھا تمام با بود توانستھ کوتاه مدت نیا در و داشت دوستش چقدر. ماند رهیخ معصومش چھره بھ دقت با و شستن کنارش
  .باشد آرام کنارش و ردیبگ خو

  

 نیدلنش و آرام یقیموس یصدا ھم ھنوز. کرد چک بود، دهیخر رادیھ کھ یسنج تب با را تنش حرارت و دیکش صورتش بھ یدست
  .نبود شیھا دلھره از یخبر گرید و بود انداختھ نیطن خانھ یفضا در

  

 ونیزیتلو یھا شبکھ و نشست ونیزیتلو یجلو مبل یرو کند نگاھش آنکھ یب و آمد ییرایپذ سمت بھ رادیھ ،یقیموس شدن تمام با
  .کرد نییپا و باال را

  

 ردیبگ فاصلھ کم کم کرد یم یسع و دیترس یم غرورش شدن خورد از. باشد یتوجھ یب جوابش و کند یتوجھ ھم باز دیترس یم
  .ردیبگ دهیند را بود گذاشتھ قلبش خلوت بھ قدم اجازه یب کھ را یحس و

  

  . برود روبرو واحد بھ بتواند و بکشد دم زودتر برنجش کرد، دعا دل در و رفت آشپزخانھ سمت بھ پرستش

  

  .نبودند رشییتغ بھ قادر چکدامیھ کھ بود نیسنگ قدرآن نشانیب جو و کرد یم معذبش راد،یھ مثل یا بھیغر مرد کنار در بودن

  

 و دیکش آغوشش در و نشست نیزم یرو. آمد سمتش بھ فورا و نشاند لب یرو یقیعم لبخند پرستش آراد، کالفھ ھیگر یصدا با
  . رفت اش صدقھ قربان



 ونیزیتلو کنترل. بود نشستھ شیھا لب یرو یقیعم لبخند و بود گرفتھ نظرش ریز یچشم ریز باشد، خودش دست آنکھ یب راد،یھ
  .بود شده لذت غرق کرد، یم یحکمران اش خانھ یفضا در کھ یآرامش ھمھ آن از و بود گذاشتھ اش چانھ ریز را

  

  .شد یم لیتکم اش یزندگ یھا یخوش و بودند خانواده کاش یا کھ کرد آرزو دل در

  

  .داد یم انجام را شیکارھا تمام آرامش با ش،یاھ یبدقلق وجود با و داد خوردش بھ را آراد یداروھا پرستش،

  

  :دیکش رونیب آغوشش از را آراد و برخاست جا از رادیھ

  

  . »دارم یم نگھش من بده؛ انجام یدار یکار «

  

  .زد سر غذا بھ و گفت یلب ریز"  ممنون" پرستش

  

  . دیبوس را اش گونھ و کرد کیدنز آراد صورت بھ را صورتش. نشاند شیزانوھا یرو را آراد و نشست مبل یرو رادیھ

  

  .شد یم خارج شیھا لب از ینامفھوم"  خالھ"  یھرازگاھ و گرفت یم را پرستش بھانھ و زد یم نق آراد،

  

  :کرد زمزمھ یآرام بھ و گذاشت آراد گوش یرو را دھانش و شد خم رادیھ

  

  ! »مامان بگو «

  

 با کرد یسع و گذاشت گوشش یرو را شیھا لب ھم باز رادیھ کھ گرفت یم اوج شیھا زدن نق کم کم و بود کرده بغض آراد
  .کند آرامش ،یکالم یب ییالال

  

  :شد خم صورتش یرو و گرفت آغوش در نوزاد، مثل را او

  

  ! »مامان بگو پسرم؛ بگو «

  

  .دکر زمزمھ ییھا حرف گوشش در ھم باز و دیخند رادیھ. دیکش و گرفت کوچکش شیھا مشت در را رادیھ یموھا آراد،

  

  .کند شتریب جانش، از زتریعز پسر با را اش یکالم ارتباط و ردیبگ یجد را پرستش یھا ھیتوص کرد یم یسع

  



 رادیھ نکھیا از و دیلغز یم آراد یرو نگاھش مدام. گذاشت یم یخور نھار زیم یرو و کرد یم آماده را شام لیوسا پرستش،
  .بود خوشحال کند، برقرار یشتریب ارتباط کرد یم یسع

  

  :کرد صاف را شیگلو و گذاشت ییرایپذ سمت بھ یقدم

  

  . »حاضره شام «

  

  .نشست زیم پشت و نشاند مخصوصش یصندل یرو را آراد. بدزدد را نگاھش کرد یسع و برخاست جا از رادیھ

  

  . شد خوردن مشغول و دوخت چشم بود، شیرو شیپ کھ یعطر خوش یاستانبول یدم بھ لذت با

  

  .بود شستھ و کرده پاک را ھا آن دقت با و بود دهیخر تازه یسبز بانو، گل

  

  .بود آورده غذا ھمراه و بود گذاشتھ یظرف در را ھا آن ھم پرستش

  

  .شد مشغول و کرد پر را بشقابش گرید بار کھ نشست رادیھ دل بھ آنقدر اش یسادگ نیح در غذا، آن

  

 یقاشق خودش ھم یھرازگاھ. گذاشت یم دھانش در ماست با هھمرا و بود کرده نرم یکم قاشق پشت با را آراد یغذا پرستش،
  .دوخت یم چشم آراد بھ و گذاشت یم دھانش در

  

  .خجالتش و ایح از ای ردیگ یم نشات اش یذات یگستاخ از ھا گرفتن دیند نیا دیفھم ینم رادیھ و گرفت یم دهیند را رادیھ کامال

  

  .کند دایپ شدن کینزد یابر یراھ خواست یم دلش و داد یم آزارش بود، ھرچھ

  

 نیماش در و کرد جمع را ھا ظرف ھم پرستش و کرد یدگیرس شیکارھا بھ و رفت کارش اتاق سمت بھ رادیھ غذا، شدن تمام با
 آراد یداروھا و خودش ازین مورد لیوسا و برداشت آراد یبرا لباس دست کی و رفت اتاق سمت بھ فورا و گذاشت ییشو ظرف

  .رفت داد، یم او حضور از خبر روشنش  چراغ کھ راد،یھ کار اتاق تسم بھ و برداشت ھم

  

  :کرد زمزمھ د،ید خودش متوجھ را رادیھ رهیخ نگاه یوقت و کرد یمصلحت سرفھ و کرد جابجا آغوشش در را آراد

  

  » ن؟یبد تویسوئ دیکل شھیم «

  

 دستھ و رفت بود شده ھیتعب اش کتابخانھ در کھ ییکشو سمت بھ و برخاست جا از. کند حفظ را اش یخونسرد کرد یسع رادیھ
  .گرفت پرستش سمت بھ و برداشت را دشیکل



 رفتن با و نداشت تمرکز اما. داد ادامھ کارش بھ و نشست اش یقبل یجا در کند، نگاھش آنکھ یب و کرد ھم در را شیھا اخم
  .فشرد شیھا دست انیم را سرش و کرد پرتاب زیم یرو را خودکارش پرستش،

  

  .کرد پرواز تیسوئ سمت بھ و برداشت را آراد یھا یباز اسباب از ییچندتا آخر، لحظھ در ستشپر

  

  .داد یم آزارش راد،یھ حضور و نداشت را نیسنگ جو آن تحمل گرید

  

  .ماند باز دھانش آن، بزرگ نسبتا یفضا دنید با و شد تیسوئ وارد

  

 حال از یا گوشھ را لشیوسا و گرفت اش خنده. بود داده نسبت آن بھ ار موش النھ لقب رادیھ و بود بزرگتر ھم خودش خانھ از 
  .کرد دم یچا خودش یبرا و رفت کوچکش آشپزخانھ سمت بھ و داد قرار

  

  .کند جبران را روزش آن یکار کم و بخواند درس خواست یم دلش

  

 یم جابجا را ھا آن حوصلھ یب و کرد یم نگاه بود، شده ختھیر شیجلو کھ ییھا یباز اسباب بھ و بود نشستھ نیزم یرو آراد
  .کرد

  

  .گفت ییالال شیبرا و خواباند شیپاھا یرو و دیکش آغوش در را او فورا پرستش. رفت پرستش سمت بھ و برخاست جا از

  

  .شد مطالعھ مشغول پرستش و رفت خواب بھ زود یلیخ ھم آراد

  

  .ختیر یچا خودش یبرا و رفت آشپزخانھ سمت بھ. بود مطالعھ غرق ھم ھنوز پرستش و بود شب یھا مھین

  

  . ماند ثابت آراد ی شده مور مور تن یرو نگاھش و بود خوردن مشغول

  

  .ماند باز تعجب فرط از شیھا چشم و کرد چک را تنش حرارت و برداشت را سنج تب فورا

  

  .کرد خراب را حالش و انداخت چنگ دلش بھ ینگران

  

  .رفت رادیھ واحد سمت بھ و برداشت را دیکل فورا. باشد دهینخواب ھنوز رادیھ کھ داد احتمال و کرد نگاه ساعت بھ

  

  . ماند منتظر و زد یاپیپ زنگ دو یمعطل یب و گذاشت زنگ یرو را دستش. نشد یخبر اما دیکوب درب بھ یا ضربھ چند

  . شد ظاھر درب چارچوب در واب،خ از پر ییھا چشم و آلود اخم یا چھره با رادیھ کھ بودند شدن دیناام حال در شیدھایام



 نشان بود، گذاشتھ شینما بھ را آلودش مو و ستبر نھیس سخاوتمندانھ، کھ یباز یھا دکمھ و بود کرده تن بھ کھ یا شلختھ راھنیپ
 شرمزده نگاه برابر در نگونھیا حاال و کرده تن بھ را راھنیپ اش، یآلودگ خواب اوج در پرستش حرمت بھ کھ داشت آن از

  .بود ستادهیا رکدخت

  

  .آمد جوش بھ دلش در یقیعم شور و دیگز لب راد،یھ رنگ یا سرمھ شلوارک دنید با و انداخت نییپا را نگاھش پرستش،

  

 بود، انداختھ جانش بھ دلھره کھ یشوم و مزاحم افکار کرد یسع و بود گرفتھ لرز داشت، آراد یبرا کھ یاضطراب از تنش تمام
  . بدھد رادیھ خوابالود و یوحش یھا چشم بھ ار حواسش تمام و بزند پس

  

 راھنشیپ طرف دو و شد تر ظیغل شیھا اخم بماند، شیھا چشم بھ رهیخ تا شدیم کنده کھ یجان و پرستش سکوت دنید با رادیھ
  .کرد کینزد بھم را ھا آن و شد شیھا دست ریاس

  

  :سوخت یم یخوابالودگ شدت از شیھا چشم ھم ھنوز

  

  » ؟یشب نصف شده یچ «

  

  :کرد زمزمھ آمد، یم رونیب چاه اعماق از ییگو کھ ییصدا با و آمد خودش بھ پرستش

  

  ...! »آراد «

  

  :زد لب ش،یھا چشم عمق بھ رهیخ ینگاھ با و شد خم صورتش یرو و برداشت پرستش سمت بھ یقدم راد،یھ

  

  » گرفتھ؟ تیباز یشب نصفھ شده تنگ دلت نکنھ پس؟ یزن ینم حرف چرا «

  

  .برداشت عقب بھ یقدم و دیکش درھم را شیھا اخم فورا پرستش و رفت باال خنده بھ لبش گوشھ حرف نیا با

  

 مبھم یھا ترس از را حواسش و ردیبگ دهیند را رادیھ کالم طنتیش کرد یسع و کرد گرده ھم در را اش کرده عرق یھا دست
  :بدھد سوخت، یم درجھ ۴٠ تب در کھ یآراد بھ و کند پرت دلش

  

  . »مارستانیب مشیببر دیبا کنھ؛ تشنج ترسم یم. رفتھ باال یلیخ تبش رادآ «

  

  . کند لیتحل ھیتجز را شیھا حرف کرد یسع و ستادیا صاف راد،یھ

  

  . رفت تیسوئ سمت بھ و زد کنار راھش یجلو از را پرستش و افتاد دلش در وحشت لحظھ، چند از بعد



  .خورد جا وضوح، بھ تنش حرارت از و گرفت آغوش در را خواب غرق آرادِ 

  

  . ماند منتظر و کرد تند پا آسانسور سمت بھ فورا

  

  :شد مواجھ اش شده گرد یھا چشم با و برگرداند یرو پرستش، متعجب یصدا با

  

  » شلوارک؟ با د؛یبر دیخوا یم ینجوریا «

  

 را زدن حرف آنطور کھ داد حق شپرست بھ دلش در و بود کرده فراموش را پوشش کل، بھ. دیلغز شلوارکش یرو رادیھ نگاه
  .شود ھول و کند فراموش

  

  . دیپوش یمناسب لباس و رفت اتاقش سمت بھ فورا و سپرد پرستش دست بھ را آراد

  

  .بود دهیبر را امانش فرزندش دلشوره اما داشت یتاب یب دنیخواب یبرا ھم ھنوز و بود انفجار حال در سرش

  

 خارج خانھ از فورا و برداشت یدیجاکل یرو از را چیسوئ و بازگشت را رفتھ راه آخر، لحظھ در کھ شود خارج خانھ از خواست
  .شد

  

  .دیلغز بود، کرده سر بھ را رنگش یمشک مقنعھ و بود کرده تن را یشگیھم یمانتو آماده، و حاضر کھ پرستش یرو نگاھش

  

  . رفتند آسانسور سمت بھ دو ھر و نشاند یشانیپ یرو را اش یشگیھم اخم

  

  :ماند ثابت شیھا چشم یرو و دیکاو را پرستش شانیپر یموھا گاھشن

  

  . »یایب نبود یازین «

  

  :کرد نگاھش و انداخت باال ابرو فورا پرستش

  

  . »رهیگ ینم آروم دلم ینجوریا نھ «

  

  .شود کمتر بدنش یکوفتگ دیشا تا آمد کش یکم و برد باال بھ را شیھا دست و دیکش یا ازهیخم راد،یھ

  

  .شدند سوار و رفتند نیماش تسم بھ



  .خواند یم یالکرس تیآ و کرد یم زمزمھ لب ریز مدام پرستش

  

 خنده و اوردین سردر کرد، یم زمزمھ سرعت بھ آنچھ از یزیچ اما دوخت چشم شیھا لب بھ دقت با و برگشت سمتش بھ رادیھ
  :چرخاند اطراف ھب را سرش کرد، یم ینامفھوم زمزمھ کھ ھمانطور و نشاند شیھا لب یرو یگنگ

  

  » ؟یگ یم یچ «

  

  . خواند انتھا تا را ھیآ و دیخند ناخداگاه پرستش

  

 نفس بھ را نفسش و گرفت عمق بود، گذاشتھ عشق را نامش حاال کھ یحس و افتاد جانش بھ لرز اش، خنده یصدا دنیشن با رادیھ
  .بودند گرفتھ اسی عطر یبو انگار حاال کھ زد گره ییھا

  

  . کرد حرکت و کرد روشن را نیماش

  

  .دوخت یم چشم شیھا لب بھ و گشت یبرم یھرازگاھ و بود سوال عالمت سرش در پرستش یھا زمزمھ ھم ھنوز

  

 بود، گرفتھ قرار تمسخر مورد و بود گرفتھ سرش یرو تصادفش از قبل کھ یقرآن یادآوری با اما دھد حیتوض خواست پرستش
  .رفت درھم شیھا اخم و شد مانیپش فورا

  

 و بگذارد پا ھا آن یرو یرحم یب با یکس نکھیا از و بود زیعز خودش یبرا دشیعقا اما نھ؛ ای دھد یم حق رادیھ بھ دانست ینم
  .بود متنفر بزند، تھمت

  

  . کند نیتوھ دشیعقا بھ و کند دخالت افکارش در داد ینم اجازه خودش بھ نداشت، اعتقاد زیچ چیھ بھ رادیھ اگر یحت

  

  .نبودند لشیم باب اگر یحت رد؛یبپذ ھستند، کھ ھمانطور را ھا آدم بود کرده یعس عمرش طول در

  

  .بود متنفر شدت بھ بشنود، نیتوھ یکس از ای کند نیتوھ یکس بھ نکھیا از

  

 آغوشش در قبل از شتریب را آراد و دوخت شھیش پشت یکیتار بھ را نگاھش. بود شده معذب راد،یھ گاه یب و گاه یھا نگاه از
  .رفت اش صدقھ قربان لب، ریز و دفشر

  

  . کرد جدا پرستش آغوش از را آراد و کرد پارک درمانگاه یجلو را نیماش راد،یھ

 افتاده نفس نفس بھ و شدیم دهیکش دنبالش بھ عیسر اما کوتاه ییھا قدم با ھم پرستش و رساند داخل بھ را خودش بلند ییھا گام با
  .بود



  .رفتند پزشک اتاق سمت بھ فورا و کرد افتیدر یقبض رش،یپذ از رادیھ

  

  :رفت ھم در شیھا اخم آراد، نھیمعا با دکتر

  

  . »دشیببر دیدار اجازه بعد ن،ییپا ادیب تبش تا دیکن صبر یساعت چند دیبا ھست؛ تشنجش امکان نش؟یاوردین زودتر چرا «

  

  .شد دوختھ بھم ششانیتشو پر یھا نگاه و شد حبس شان نھیس در دو ھر نفس

  

  . رفت داروخانھ سمت بھ و گرفت دستش از را بود نوشتھ پزشک کھ یا نسخھ راد،یھ

  

  . شدند معطل یساعت چند

  

  .گفت یم ذکر لب، ریز پرستش و بود برده خوابش یصندل یرو رادیھ

  

  .بود گرفتھ بر در را جانش تمام ینگران و نبود خودش دست

  

 بھ را او کامل، مراقبت با تا داد تیرضا شب، فتیش پزشک و آمد نییپا یکم آراد، تن حرارت باالخره تا گذشت چقدر دینفھم
  .برسانند درمانگاه بھ را او رفت، باال تبش دوباره کھ یزمان ھر و ببرند خانھ

  

 دنبالش بھ ھم رادیھ و رفت آسانسور سمت بھ بود، گذاشتھ آراد یشانیپ یرو را شیھا لب کھ ھمانطور پرستش و دندیرس خانھ بھ
  . شد یم هدیکش

  

  .بود خستھ ب،یعج و نبود شیپاھا در رفتن راه جان

  

  :کرد خم پرستش سمت بھ را سرش و نشاند لب یرو یخوابالود خنده رادیھ کھ بودند آسانسور نیکاب داخل

  

  ! »ھا رفتھ ادمی نکن فکر لب؟ ریز یگفت یم یچ «

  

  :نشاند شیابروھا انیم ینیریش اخم گرفت، یم فاصلھ ناخداگاه، کھ ھمانطور و دیخند پرستش

  

  . »یچیھ «

 و  پرستش انیم حائل، را دستش و شد مانعش رادیھ کھ برود واحدش سمت بھ خواست پرستش و دندیرس نظر مورد طبقھ بھ
  :داد قرار تیسوئ درب



  ! »کھ یبر ذارم ینم ینگ تا «

  

  :کرد جابجا آغوشش در را آراد پرستش،

  

  !آخھ نبود یخاص زیچ. یوا یا «

  ...! »عجبا

  

  :زد لب ممکن، حالت نیتر مظلوم با و کرد خم اش شانھ سمت بھ را سرش و دیخند رادیھ

  

  ! »گھید بگو «

  

  :کرد زمزمھ اش، خنده انیم و زد قھقھھ پرستش

  

  . »نشھ شیزیچ بچھ نیا ھم شم آروم خودم ھم کھ گفتم یم ذکر تا چند فقط یچیھ. یینما مظلوم انقدر ادینم بھتون اصال یوا «

  

 یبخش آرامش لبخند بھ کھ دهید را رادیھ یھا لب یمنحن تعجب، کمال در اما بود کرده آماده شدن مسخره یبرا را خودش انگار
  .رفت واحدش سمت بھ بود، یدیجد احساسات ماالمال کھ یقلب با و خورد سر وارید یرو از دستش و آمد کش

  

 یسادگ خم و چیپ در خواست یم دلش و شد یم تر صیحر لحظھ ھر آمد، یم ساده ظاھر، بھ کھ یدختر آن کشف یبرا انگار
  .بود کرده احساس او کنار در فقط کھ یآرامش از ردیبگ آرام و شود گم شیھا

  

  .گشت دیکل دنبال بھ و کرد فرو بشیج داخل را دستش

  

  .بود شرفتن منتظر انگار و بود ستادهیا در چارچوب در کھ دید را پرستش و برگشت عقب سمت بھ سرش

  

  . است اوردهین خودش با یدیکل اصال کھ گذشت خاطرش از یا لحظھ و کرد ینم دایپ یدیکل گشت یم ھرچھ

  

  :شد متوقف راد،یھ یصدا با کھ ببند را واحد درب خواست پرستش

  

  . »گذاشتم جا دمویکل «

  

  :زد لب فورا و شدند گرد پرستش یھا چشم

  » د؟یکن کاریچ دیخوا یم حاال. یوا یا «



  :برداشت سمتش بھ یقدم و نشاند لب یرو یا انھیموز خنده رادیھ

  

  ! »بازه درشم قضا از کھ کنم استفاده تمیسوئ از خوام یم حاال «

  

  :زد لب فورا و شدند گرد پرستش یھا چشم

  

  !کھ شھینم «

  ». دیاریب دسازیکل دیبر

  

  :زد یآرام قھقھھ رادیھ

  

  » سحر؟ وقت نیا گرفتھ؟ تیشوخ «

  

  :زد لب ناباور و برگشت خانھ داخل سمت بھ یمقد پرستش

  

  . »شھ صبح تا نیماش تو دیبر خب «

  

 ھول یکم را آن و گذاشت درب یرو را دستش فورا رادیھ کھ ببند را درب خواست و دیخند ھم خودش بود، زده کھ یحرف از
  :داد

  » ؟یبلد ھم یطونیش «

  

  :داد ادامھ راد،یھ کھ شد شرمزده و دیگز لب پرستش

  

  . »شرکت برم دیبا بخوابم ساعت چند. خستم یلیخ «

  

  .دیچرخ خانھ یفضا یرو شانشیپر نگاه و گرفت فاصلھ درب از یقدم باشد، گرفتھ قرار شده انجام عمل در کھ انگار پرستش،

  

 را دیخورش جان کم یپرتوھا سخاوتمندانھ، کھ یقد تمام پنجره و کرد یم یینما خود اتاق گوشھ در کھ یکوچک نفره تک تخت
  .خورد یم چشم بھ یکوچک آشپزخانھ آن یانتھا در کھ یبزرگ نسبتا سالن و دیپاش یم خانھ کیتار مھین یفضا یرو

  

 دنشیکش نفس یبرا یکاف یفضا انگار و است کوچکتر ھم موش النھ از خانھ یفضا کرد، یم احساس راد،یھ حضور با حاال
  .نبود

  . رفت تخت سمت بھ و زد یلبخند پرستش، شانیپر لحا بھ و ستادیا سالن وسط درست راد،یھ



  .کند آرام را او دگرگون حال تا کند یکار و دیبگو یکالم بتواند کھ بود آن از تر خستھ

  

  . برداشت را کتابش و گذاشت بود، سالن وسط کھ یبالش یرو را آراد پرستش،

  

  .زد ھیتک آن بھ و نشست خچالی یروبرو و رفت آشپزخانھ سمت بھ

  

  .شد یم نییپا و باال یآرام بھ اش نھیس و بود گذاشتھ اش یشانیپ یرو را ساعدش کھ ماند ثابت رادیھ یرو اھشنگ

  

  . شد مطالعھ مشغول و فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس

  

  . شد یم راحت الشیخ د،ید یم را حرکتش یب بدن یوقت و دیلغز یم رادیھ یرو نگاھش یھرازگاھ

  

  .گذاشت اش یشانیپ یرو و کرد نمدار یزیتم دستمال و گرفت اندازه را آراد تب سنج، تب با و برخاست جا از

  

  .کرد مطالعھ گرید یکم و گرفت دست در را کتابش و نشست آشپزخانھ در دوباره

  

  !تر نیسنگ پرستش، یھا پلک و شد یم تر روشن ھوا کم کم

  

  .افتاد ھم یرو شیھا پلک و شکست ھم در مقاومتش باالخره تا تگذش چقدر دینفھم و بود دهیفا یب ماندن داریب یبرا تالشش

  

 پنجره، بھ پشت و دیچرخ زد،یم را شیھا چشم کھ یمیمستق آفتاب از کالفھ و شد داریب خواب از رادیھ کھ بود گذشتھ ٧ از ساعت
 از را لشیموبا و گشود پلک زحمت بھ مھمش، یکار قرار یادآوری با کھ بخوابد ھم باز خواست و دیکش خودش یرو را پتو
  . برداشت تخت کنار یعسل یرو

  

  .دید یم تار چشمش و بود داشتھ نگھ باز زحمت، بھ را یگرید و بود بستھ شیھا چشم از یکی

  

  .نبود پرستش از یخبر اما چرخاند خانھ اطراف در را نگاھش و نشست فورا تش،یموقع یادآوری با و دیکش صورتش یرو یدست

  

 برداشت بود، نمدار یکم ھم ھنوز کھ را اش یشانیپ یرو دستمال. رفت آراد سمت بھ و گذاشت نیزم یرو یرامآ بھ را شیپاھا
  . گذاشت شکمش یرو را لبش پشت و

  

 و بود شده جمع خودش در کھ پرستش دنید با و رفت آشپزخانھ سمت بھ بود، آمده تر نییپا یکم کھ بدنش حرارت از یراض
 بستھ یھا پلک بھ رهیخ و نشست نیزم یرو او، بھ کینزد ییجا و گرفت ضربان قلبش بود، فتھر خواب بھ خچال،ی یروبرو

  .ماند اش



  

 نشستھ اش یشانیپ یرو و بود زده رونیب مقنعھ ریز از کھ یاھیس یمو تار یرو نگاھش و نشست شیھا لب یرو ،یقیعم لبخند
  .ماند ثابت بود،

  

 دستش فورا و شد منصرف راه انیم در اما کرد؛ یم یدلبر و بود خورده چیپ کھ ییمو تار لمس یبرا کرد دراز دست ناخداگاه
  .کرد مشت و دیکش پس را

  

 مرگ کام بھ را آرامشش تمام و ردیبگ ھوس رنگ ،یلمس نیکوچکتر با بود، کرده زیلبر را وجودش کھ یعشق تمام دیترس یم
  .برد فرو

  

 و برخاست جا از و کرد زیلبر وجودش عطر از را جانش تمام فورا ستش،پر یھا پلک دنیلرز با و شد دهیکش درھم شیھا اخم
  .رفت یبھداشت سیسرو سمت بھ

  

 سر و گشود ممکن یجا تا را شیھا پلک تش،یموقع یادآوری با و شد دور کنارش از سرعت بھ کھ دید را یمبھم ھیسا پرستش،
  .نشست شیجا

  

  .کند فراموش را رادیھ وجود دبو توانستھ چطور و بود رفتھ خواب بھ چطور دینفھم

  

  . دیکش سرک و ستادیا پا یرو راد،یھ یخال یجا و نامرتب یپتو دنید با و شد دهیکش تخت سمت بھ نگاھش

  

 زانوانش فکر، نیا و بود رادیھ ھیسا بود، گرفتھ فاصلھ فورا و بود شده خم او، بھ کینزد کھ یا ھیسا داشت، نانیاطم گرید حاال
  .بود کرده سست را

  

  . دوخت چشم نامرتبش یھا لباس بھ و رفت سالن گوشھ یقد نھیآ سمت بھ

  

 و برگرداند یرو فورا ،ییدستشو درب شدن دهیکوب یصدا دنیشن با و کرد تیھدا داخل، بھ را اش یشانیپ یرو شانیپر یموھا
  .کرد سالم

  

  :رفت سالن یانتھا سمت بھ و کرد سالم کند، نگاھش آنکھ بدون راد،یھ

  

  . »بپوشم مناسب لباس دیبا کنھ؛ باز درو ارمیب دسازیکل رمیم من «

  

  .بود دهینپرس یسوال ھم پرستش و نبود دادن حیتوض آدم اصال کھ او. دھد یم حیتوض پرستش یبرا چرا دیفھم ینم ھم خودش

  

  . زد رونیب خانھ از فورا و دیجوش دلش در یحرص فکر، نیا با



  .انداخت باال یا انھش و کرد نگاه اش یخال یجا بھ پرستش،

  

  .انداخت داخلش اتیمحتو بھ ینگاھ و گشود را خچالی درب و رفت آشپزخانھ سمت بھ

  

  .مفصل صبحانھ و بود کرده تازه نان ھوس دلش

  

  .دواند یم پوستش ریز یمرموز حس و رفت یم رژه سرش در کھ یکار انجام یبرا بود دودل

  

 بود، مقدور براتون اگھ"  نوشت شیبرا و کرد دایپ را رادیھ نام نش،یمخاطب انیم از و رفت ھمراھش تلفن سمت بھ ت،ینھا در
  . "صبحانھ یبرا دیریبگ تازه نان

  

  . بود رید اما شد مانیپش فورا و کرد ارسال را امیپ

  

  .شد شیھا دندان ریاس شیھا لب و افتاد شور دلش

  

  .کرد آماده را صبحانھ لیوسا و رفت آشپزخانھ سمت بھ تینھا در

  

  . گشت یم دسازیکل دنبال بھ و کرد یم نگاه را ھا ابانیخ دقت با راد،یھ

  

 عجلھ ،یگوش قفل کردن باز یبرا و شد باز شیھا اخم پرستش، نام دنید با و گرفت دست در را تلفنش امک،یپ یصدا دنیشن با
  .داد خرج بھ

  

  .شود آرام دلش و تدفیب انیقل بھ اش شده سرکوب احساسات تا بود یکاف ساده جملھ کی ھمان

  

  .گذشت تردد کم ابانیخ از حواس، یب و کرد پارک را نیماش فورا ابان،یخ یسو آن در یکوچک یدسازیکل دنید با

  

  . بود داده را شیداروھا پرستش و بود شده داریب خواب از آراد

  

  !شھیھم از تر حال یب اما بود گرفتھ سر از را شیھا طنتیش

  

  .آورد یم درد بھ ار پرستش نازک دل ن،یا و

  

  .کرد نگاه زیم یرو لیوسا بھ و کرد دم تازه یچا و شست را یقور



 بھ و گرفت آغوش در برود، باال آشپزخانھ کوتاه نسبتا یصندل از داشت یسع کھ را آراد فورا و دیچیپ گوشش در زنگ، یصدا
  .گشود را آن و رفت یورود درب سمت

  

 یلبخند و کرد احساس را گرما از یموج داشت، آغوش در را پسرش کھ پرستش دنید با و داشت دست در سنگک نان راد،یھ
  . داد نتیز را صافش یھا لب

  

  .شود آرام و بگذارد جا خانھ درب پشت را شیھا یخستگ تمام بتواند کھ کامل یا خانواده داشتن یبرا دیلرز دلش

  

  .نشاند لب یرو یزیتشکرآم لبخند و زد برق شیھا چشم تازه، نان دنید با پرستش

  

  :گفت بود، خانھ درب کردن باز مشغول کھ یمرد بھ و برداشت داخل سمت بھ یقدم راد،یھ

  

  . »دیبد اطالع شد تموم کارتون «

  

  .نشست زیم پشت و شست را شیھا دست فورا و رفت ضعف یگرسنگ از دلش صبحانھ، زیم دنید با

  

  . شدند خوردن مشغول ھردو و گذاشت زیم یرو و ختیر یچا بلند، ھیپا یھا فنجان در پرستش،

  

  .گذاشت یم دھانش در و گرفت یم آراد یبرا مربا و ریپن از یکوچک یھا لقمھ پرستش،

  

  . آورد یم زبان بر یمختلف یھا کلمھ و دیخند یم آراد 

  

  .نبود یخبر بدقلق، و بداخالق آراد از گرید و بود شده عوض شیخو و خلق

  

  .دید یم چشم بھ را اش یزندگ گرفتن سامان و سر و برد یم تلذ ر،ییتغ ھمھ آن از رادیھ

  

  .برخاست جا از فورا رادیھ و شد دهیکوب خانھ درب ،یمدت از بعد

  

  . کرد تن بھ یمناسب لباس و رفت شیھا لباس کمد سمت بھ فورا و کرد ھیتسو دساز،یکل با

  

  . رفت تیسوئ سمت بھ و برداشت را ازشین مورد لیوسا

  

  . کرد یم طنتیش و دیدو یم آراد، و بود صبحانھ زیم کردن جمع الح در پرستش



  :کرد اشاره آراد بھ و نشست زانو یرو

  

  . »پسرم ایب«

  

  :گفت اش، کودکانھ لحن با و رفت سمتش بھ فورا آراد

  

  » بابا؟ ھیچ «

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز. دیبوس گرم، و دیکش آغوش در را او و رفت ضعف رادیھ دل

  

  . »اینکن تیاذ رستشوپ مامان «

  

  .برود رونیب آغوشش از تا کرد یم تقال آراد،

  :گرفت پرستش بھ رو را اش اشاره دست و دوخت رادیھ یھا چشم بھ را متعجبش نگاه سربرگرداند؛ و رفت پرستش سمت بھ

  

  » مامان؟«

  

  :کرد قطع را کالمش فورا نیآرم

  

  . »دیکن گوش حرفم بھ بار ھی فقط لطفا «

  

 دهیفھم کھ یزیچ نیچن با ییتنھا بھ دیترس یم انگار حاال و بود نگرفتھ قرار یتیموقع نیچن در روز آن بھ تا. بود دلدو پرستش
  .بود کرده انتخاب یبھتر وقت ن،یآرم کاش یا کھ کرد فکر و شود روبرو فتد،یم اتفاق زود ای رید بود

  :زد لب فورا و دید را پرستش دیترد ن،یآرم

  

  . »منتظرتونم د،یر یم دوستتون با کھ یا کافھ ھمون «

  

  .گذاشت تنھا یدودل و شک ییایدن با را پرستش و شد دور سرعت، بھ

  

  . شد کافھ یراھ و کرد جمع را لشیوسا و گرفت را مشیتصم یمدت از بعد

  

  .شود شیھا تیمحدود و ییزناشو یزندگ ریاس خواست ینم دلش و بود متنفر شدت بھ ازدواج از اما آمد ینم بدش نیآرم از

  .نداد صیتشخ را نیآرم اش، یدود یھا شھیش پشت از و دیرس کافھ بھ



 ھر و بود گرفتھ انیجر داغ سرب خون، یجا بھ شیھا رگ در انگار و شد یم تر خشک شیگلو شد، یم تر کینزد ھرچھ
  .شد یم تر سخت شیبرا رفتن راه لحظھ،

 و دیکش رونیب شیبرا را یصندل و برخاست جا از فورا دنش،ید با نیآرم و دیرس باالخره کھ بود افتاده شماره بھ شیھا نفس
  .ندیبنش کرد تعارف

  .زد گره ھم در ز،یم ریز را شیھا دست و کرد زمزمھ یلب ریز تشکر پرستش

  

  :اشتگذ شیروبرو را ِمنو و شد لذت غرق بود، مشھود دختر، یھا نگاه و رفتارھا تمام در کھ ییایح و شرم ھمھ آن از ن،یآرم

  

  . »نسکافھ و یشکالت کیک زنمیم حدس ھرچند د؛یخور یم یچ دییبفرما «

  

  .خورد گره نیآرم روزمندانھیپ نگاه در متعجبش نگاه ھ،یثان چند یبرا و دیپر باال تعجب، از پرستش یابروھا

  

  :زد لب فورا و دندیخند نیآرم یھا چشم

  

  » گم؟ یم درست «

  

  :زد لب شد، یم دهیشن زحمت بھ کھ ییصدا با و نشاند لب یرو یمحجوب لبخند پرستش

  

  . »ممنون بلھ«

 و کرد میتنظ مچش یرو را لشیاست یمچ ساعت و داد سفارش نسکافھ، دو ھمراه بھ ولوت، رد و یشکالت کیک دو فورا نیآرم
  :کرد یم یباز دستش یھا انگشت با و بود انداختھ نییپا را سرش ممکن یجا تا کھ دوخت چشم پرستش بھ

  

  . »دیبگ خودتون از خب «

  

  :زد لب یناباور با و کرد نگاھش متعجب پرستش،

  

  ! »بگم خودم از کھ نیآورد نجایا تا منو دینگ «

  

  :زد قھقھھ ن،یآرم

  . »دیباش یطبع شوخ آدم ادینم بھتون «

  .گفتم یجد من یول: پرستش

  :دیگز لب فورا و شدند گرد پرستش یھا چشم

  ! »نمیبب جانیا ایب ھ؟یچ مامان زمیعز «



  .لرزد یم شیھا شانھ کھ کرد احساس و بود گذاشتھ دھانش یرو دست کھ کرد نگاه رادیھ بھ یچشم ریز

  

  . کند مھار را شیھا شانھ لرزش توانست ینم و بود گرفتھ اش خنده پرستش، زده وحشت نگاه از رادیھ

  

  :دیبوس را اش گونھ و گرفت آغوش در را آراد پرستش

  

  . »ستمین من کھ مامان. ھخال بگو من بھ «

  

  . دارد کاسھ مین ریز یا کاسھ کند گمان رادیھ دیترس یم و بود شده ھول

  

  :برداشت کرد، یم نگاھش یتصنع یاخم با و بود ستادهیا پا یرو حاال کھ رادیھ سمت بھ یقدم فورا

  

  » بگھ؟ ینجوریا ندادم ادی بھش اصال من خدا بھ «

  

  :کرد نگاھش اخم، ھمان با و برد فرو شلوارش بیج در دست ،یخاص ژست با رادیھ

  

  » ؟یچجور «

  

  :اوردیب زبان بھ را" مامان" لفظ دیترس یم انگار و بود شده ھول پرستش

  

  . »بھم خالھ بگھ دادم ادی بھش کھ نھیا منظورم «

  

  :بماند دور پرستش چشم از لبخندش تا دیچرخ پا پاشنھ یرو رادیھ

  

  . »شده رمید فعال م؛یکن یم صحبت درموردش بعدا حاال «

  

  . شد رهیخ آراد یھا چشم در و دیکش یا آسوده نفس پرستش، و شد خارج خانھ از فورا

  

 شده قلقلک دلش، اعماق ییجا و بود آمده خوشش گرفتن، قرار خطاب مورد طرز آن از کھ کند اعتراف خودش شیپ دیترس یم
  .بود

  .کرد بارانش بوسھ و فشرد خودش بھ را آراد وجود، تمام با

******  



 ھمان پرستش، برابر در و ردیبگ دست بھ را احساساتش افسار کرد یم یسع رادیھ و گذشت یم یگرید از پس یکی روزھا
  !ریناپذ نفوذ و سرد باشد؛ یشگیھم رادیھ

  

 درون، از درچق و آمد یم دلش سر ییبال چھ پرستش، یتوجھ یب ھر با دانست یم خدا فقط و بود ھیقض ظاھر تنھا نیا اما
  .شد یم مغموم و یعصبان

  

  .خواند یم درس و نشست یم مطالعھ سالن در امتحان، از بعد و بود دادن امتحان و خواندن درس در غرق پرستش،

  

 ساعتھ مین یدارھاید نیھم بھ انگار و رفت یم دنبالشان بھ نیماش با راد،یھ ھربار و رفت یم آراد مھد سمت بھ ٣ یحوال ساعت
  .بود یراض ھم منزل تا

  

  .کند تیامن احساس تا بزند حرف او با یموارد چھ در نبود بلد رادیھ و کرد یم سکوت پرستش اوقات اکثر

  

  .شد یم راحت الشیخ و داد یم را امتحانش نیآخر فردا

  

  .شود عوض شیھوا و حال و کند یگرد تھران یکم ترانھ و سانیآ با دارد، یشتریب آزاد وقت کھ ھا صبح داشت، قصد

  

  . گرفت یم نظرش ریز یھرازگاھ و داشت حضور کتابخانھ در ھم یجالل یآقا شھ،یھم معمول طبق و بود نشستھ کتابخانھ در

  

   .داشت فرصت یساعت کی ھنوز. کرد نگاه ساعتش بھ

  

  .کرد یم یخستگ احساس

  

  . کند تازه ییگلو تا رفت یآبخور سمت بھ و برداشت را اش یکیپالست وانیل

  

  :نشاند لب یرو یحیمل لبخند و کرد نگاھش متعجب پرستش،. رفت دنبالش بھ و برخاست جا از فورا ن،یآرم

  

  » د؟یداشت یکار من با «

  :کرد صاف را شیگلو و برد فرو بشیج داخل را شیھا دست از یکی نفس، بھ اعتماد با ن،یآرم

  . »میباش داشتھ یمختصر صحبت ھی نیبد اجازه اگھ خواستم یم راستش «

  :دوخت نیزم بھ را نگاھش و گرفت رنگ ،یا دخترانھ شرم از پرستش یھا گونھ

  » مورد؟ چھ در«

  :شد تر مصمم بود، گرفتھ کھ یمیتصم در و برد لذت حرکاتش نیا از نیآرم



  . »میکن صحبت دانشگاه از رونیب ییجا ھی میبر دیبد اجازه اگھ «

  

  :شد دهیکش شیھا چشم تا پرستش نگاه

  

  ... »آخھ «

  

  :داد تکان دنیفھم نشانھ بھ یسر نیآرم

  

 یم قبلش اما. رمیم رانیا از و کنم یم یاپال یزود بھ احتماال و ھستم آخر سال یدانشجو من د،یدون یم کھ ھمونطور خب «
  . »باشھ داشتھ یمشابھ طیشرا خودشم و کنھ درک منو طیشرا کھ باشھ یکس ھمسرم کھ بھتر چھ و بدم خانواده لیتشک خوام

  

  :زد لب لرزان، ییصدا با و زد ندانستن بھ را خودش رستشپ

  

  » اد؟یبرم من دست از یکمک چھ خب «

  

  :کرد مشت اش چانھ بھ کینزد ییجا را شیھا دست و زد لبخند نیآرم و داد قرار زیم یرو را شانیھا سفارش خدمت، شیپ

  

 شدم کنجکاو درموردتون د،یھست مصمم ھدفتون یتو یلیخ دمید یوقت و دینشست دلم بھ ییجورا ھی دمتونید کھ یلیاوا ھمون از «
 کھ ستمین مطمئن یوقت و بندازم راه یخواستگار مراسم فورا بخوام کھ ستمین یآدم من راستش. داشتم نظرتون ریز مدت ھی و

 یلیخ نھ؛ ای میھست سازگار ھم اخالق با مینیبب تا میباش ارتباط در باھم مدت ھی دیکن قبول اگھ اما. بکنم یاقدام اد،یم خوشمون ازھم
  . »دیکن یم یبزرگ لطف

  

  . نشست تنش یرو یسرد عرق و افتی راه پرستش دل بھ ترس

  

  :بدھد نیآرم یھا چشم بھ و ردیبگ شیھا دست از نگاه توانست زحمت بھ

  

  » ؟یارتباط چجور «

  

  :کرد صاف را شیگلو فورا نیآرم

 یمعتقد و یمذھب یلیخ خانواده ھم و ھستم یمعتقد آدم خودم ھم من. باشھ وبچارچ یتو یچ ھمھ کھ دمیم نانیاطم بھتون من «
  . »ستمین ھست، ذھنتون تو شما کھ ییارتباطا آدم اصال و دارم

  

  .ندارم ازدواجم قصد اصال و ندارم دیگ یم کھ ییزایچ نیا بھ یا عالقھ اصال من خب: پرستش

  :کرد اصرار نیآرم



  . »میبشناس ھمو تا دیبد فرصت بھم کوتاه؛ مدت ھی فقط لطفا «

  

  :داد خرج بھ دیترد یکم پرستش

  

  . »کنم فکر دیبا من راستش خب «

  

  :گرفت پرستش سمت بھ و کرد خارج بشیج از یکوچک کارت فورا و نشست نیآرم یھا لب یرو یقیعم لبخند

  

  . »شمارمھ نیا د؛یبگ بھم د،یگرفت یمیتصم ھر شمیم ممنون. نمتونینب گھید ممکنھ و امتحانتونھ نیآخر فردا دونم یم «

  

  .گذاشت بشیج در و گرفت را کارت و کرد دراز دست پرستش،

  

  :زد لب و انداخت ششیآرا یب و ساده چھره بھ یزیبرانگ نیتحس نگاه نیآرم

  

  . »شد سرد نسکافتون «

  

  .کرد مزه را کیک یِ نیریش یکم و کرد تر را شیھا لب یکم فقط پرستش و خورد اشتھا، با نیآرم

   

  . برخاست نھادش از آه و کرد نگاه ساعت، بھ

  

  :زد لب و شد بلند جا از فورا

  

  . »شده رمید برم؛ دیبا من دیببخش «

  

  :برخاست متعاقبا ھم نیآرم

  

  . »برسونمتون نیبد اجازه اگھ آوردم نیماش من «

  

  :کرد اصرار نیآرم ھم باز کھ برود خواست و کرد تشکر پرستش

  

  . »رسونمتون یم کنم، حساب دیبد اجازه. خانوم پرستش کنم یم خواھش «

 را قلبش تمیر کھ یاناتیجر آن از سرخوش ن،یآرم و کرد قبول کھ بود یحس چھ دینفھم و شد رهیخ ملتمسش یھا چشم بھ پرستش
  .برداشت را لشیوسا کردن، حساب از بعد و رفت صندوق سمت بھ بود، کرده تند



  .کرد باز پرستش یبرا را جلو درب نیآرم و دندیرس نیآرم رنگ دیسف یایپرش بھ رهباالخ تا کردند یرو ادهیپ یکم

 و بود شده انجام عمل در انگار اما ندیبنش کنارش کم، فاصلھ نیا با بود سختش حاال و بود گرفتھ فاصلھ او از مدت تمام پرستش
  .نداشت یا چاره

  . کرد یم پمپاژ شیھا گوش در را خون تمام انگار کھ شد، یم دهیکوب نھیس بھ محکم آنقدر و زد یم انیم در یکی قلبش

  

  .کرد حرکت بود، داده پرستش کھ یآدرس سمت بھ اتفاق، آن از خوشحال ن،یآرم و بود گرفتھ یبیعج دلشوره

  

 ھم خودش و بود شده پارک مھد، درب یجلو شھیھم معمول طبق کھ دید را رادیھ نیماش پرستش،. دندیرس زودتر یا قھیدق چند
  .کرد احساس یخوب بھ رفت، یم درھم شتریب شیھا اخم لحظھ ھر کھ را اش رهیخ نگاه و بود گرفتھ یجا فرمان پشت

  . آمد یم تر نییپا تنش یدما لحظھ ھر و نداشت اعتماد شیھا چشم بھ رادیھ

  

 ردیبگ کرد، یم پرستش ی زدهشرم یھا چشم یحوال انھیمخف را اش عاشقانھ یھا نگاه کھ یپسر قھی خواست شود؛ ادهیپ خواست
  . کند صورتش حوالھ یمشت و

  

  .شد دور نگاھش راس ریت از و راند سرعت با و کرد ادهیپ را پرستش راد،یھ یعصب و رهیخ یھا نگاه بھ توجھ یب پسر، اما

  

 سمت بھ بودند، تھگرف شرم رنگ کھ ییھا گونھ با و داد تکان سالم، یمعنا بھ را سرش کھ بود مانده پرستش یرو نگاھش حاال
  . رفت مھد درب

  

  . کرد یم بستھ و باز را اش ینیب یھا پره قدرت، پر و کشدار اش، یعصب یھا نفس و بود گرفتھ نبض سرش

  

  .گذاشت آن یرو را سرش و شدند مشت فرمان دور شیھا دست

  

 را دلش حواس، یب چقدر باشد، یمتعھد و خوب پدر بود، داده قول خودش بھ آراد، داشتن از بعد کھ او بود؟ آمده سرش ییبال چھ
  . بود باختھ

  

 اعتراف خودش بھ توانست یم و نبود یناپاک حس بود، انداختھ خواستن بھ را وجودش تمام و بود گرفتھ پا اجازه، یب کھ یاحساس
  .بود نکرده تجربھ اطرافش دختران از چکدامیھ با را یاحساس نیچن عمرش تمام در کھ کند،

  

 و ایح از پر یھا ظرافت کھ خواست ینم و بدوزد چشم یکس بھ او، از ریغ ش،یروزھا نیا خاص یھا یسلع خواست ینم
  .شود نابود بود، شده شیدایپ کجا از نبود مشخص کھ یمرد دست بھ بود، کرده خودش مال را قلبش تمام کھ یدختر نجابت

  

  .شود خالص زد، یم چنگ را شدل کھ یبیعج احساس آن شر از زودتر خواست یم دلش و خورد یم حرص

  

  . کرد نثارش یا غره چشم و کرد نگاھش فقط رادیھ اما. کرد سالم ھم باز و نشست پرستش و شد باز شاگرد سمت درب



  . کرد آراد با زدن حرف بھ شروع شھ،یھم معمول طبق و کرد جابجا آغوشش در را آراد و دیند پرستش

  

 پرستش اگر کھ کرد یم فکر نیا بھ مدام و بود شده عذاب شیبرا حاال آورد، یم شذوق سر ھرروز کھ یا کودکانھ لحن آن اما
  ...!کرد یم یدلبر ھمانطور ھم بھیغر مرد آن یبرا

  

 آورد، یم گاز پدال یرو کھ یفشار با کرد یسع و چرخاند اطراف بھ را اش یعصب نگاه فورا و داد انیپا مزاحمش افکار بھ
  .کند ھیتخل را تشیعصبان و حرص تمام

  

  .فشرد آغوشش در شتریب را آراد و شد گرد شیھا چشم داد، یم نشان را ١٣٠ سرعت کھ یا عقربھ دنید با پرستش

  

  .نبود درک قابل شیبرا شد، یم کورتر لحظھ ھر کھ ابروانش گره و دوخت چشم رادیھ دهیپر رنگ صورت بھ

  

 اش، یکنار نیماش بھ نکردن برخورد یبرا رادیھ ی چاره تنھا و دیچیپ فورا ،یفکر چیھ بدون و زد راھنما ،یرنگ دیسف دیپرا
 بھ برخوردش از و شد دهیچیپ پرستش یبازو دور راد،یھ دست و کرد پرتاب جلو سمت بھ را سھ ھر کھ بود یدیشد ترمز

  .کرد یریجلوگ نیماش داشبورد

  

  . گرفت انیجر یدیشد کیتراف و زدند یم بوق سر، پشت یھا نیماش

  

  :گفت بود، گرفتھ باال خشم، شدت از کھ ییصدا با و دوخت رادیھ بھ را اش یعصب هنگا پرستش،

  

  » آرومتر؟ کمی شد ینم «

  

  :دیکش ادیفر بود، شدن منفجر یبرا یتلنگر منتظر انگار کھ رادیھ

  

  . »شھینم نھ «

  

  بود تھبرگش داشت، کھ یبغض شدت از شیھا لب و بود زده چنگ را پرستش مقنعھ و بود دهیترس آراد،

  

  . باشد توجھ یب قلبش شدن دهیکوب یصدا بھ کرد یسع و گرفت رادیھ از نگاه پرستش،

  

  .رفت ھوا و شد دود داشت، رادیھ کنار در مدت نیا در کھ یتیامن احساس تمام انگار و دیترس یم رادیھ خشم از

  

  .شد دور مکان آن از سرعت بھ و چرخاند را فرمان یآرام بھ راد،یھ

  . کرد نوازشش یکم و گذاشت آن یرو را دستش ناخداگاه و بود گرفتھ درد راد،یھ دست فشار از شپرست یبازو



 نسبت کرد یم یسع و بود نشستھ شیھا لب گوشھ یپوزخند بود، شده خنک دلش کھ  انگار و نماند یمخف رادیھ دید از شیکارھا
  توانست؟ یم مگر اما باشد تفاوت یب ذھنش، یمنف افکار بھ

  

 مین یحت بدون وحشتناک، اخم ھمان با و داشت نگھ ساختمان، یورود درب یجلو درست را نیماش راد،یھ و دندیرس ھخان بھ
  :زد لب یسخت بھ پرستش، سمت بھ ینگاھ

  

  . »سالمت بھ «

  

  :گفت و برگشت رادیھ سمت بھ یفکر چیھ بدون و آورد ینم در سر حرکاتش و ھا حرف از چکدامیھ از پرستش،

  

  » ست؟ین من از تر کوتاه وارید د؟یکن یم یخال من سر پره، گھید یجا از وندلت چرا «

  

 با و امدین کوتاه اما کرد حبس اش نھیس در را پرستش نفس آلودش، غضب نگاه و برگشت سمتش بھ عیسر یحرکت با راد،یھ
  :دیشن و ماند اش یوحش یھا چشم بھ رهیخ بود، گرفتھ شکل وجودش در کجا از دانست ینم کھ یجسارت

  

  » ھان؟ پره؟ دلم گھید یکجا از «

  

  :زد ادیفر راد،یھ مثل باشد، گذشتھ سرش از آب کھ انگار و بود شده جسور پرستش

  

  ! »یکن یم یخال من سر یدار شده دعوات زنت با حتما بدونم؟ دیبا کجا از من «

  

  :بود مشھود کامال پرستش، یبرا بودنش یعصب کھ ادد سر یبلند قھقھھ بود، زده آتش را جانش تمام کھ یتیعصبان انیم در رادیھ

  

 ،یبذار کج پاتو یبخوا.سپرم ینم یھرکس دست بچمو من. یایم یک با یر یم یک با کن، جمع حواستو کوچولو؛ دختر نیبب «
  . »ارمینم روت بھ و برف ریز کنم یم کلمو کبک نیع و کنم یم تماشا اتویباز پسر دوست میسیمیوا نکن فکر. تمومھ یچ ھمھ

  

  . آمد ینم زبانش بر یکالم و کرد یم نگاھش واج، و ھاج پرستش،

  

 کرده اش کالفھ بدنش حرارت درون، از و گرفت را تنش تمام یسرد عرق کھ بود، خورده ذوقش در چنان" پسر دوست"  کلمھ
  .بود

  

  :کرد پاک را شیھا چشم گوشھ اشک و آمد حرف بھ اریاخت یب و دیلرز شیھا لب

  

  . »کنم فکر قراره منم و دادن ازدواج شنھادیپ بھم شونیا. ارمیب زبون بھ شھ یم شرمم یحت من ھ؟یچ پسر دوست «



  :کرد یا یعصب خنده ھم باز و امدین خوش مذاقش بھ بود دهیشن کھ یزیچ

  

  !آھان «

  » اونور؟ نوریا رسونش یم آدم خواستگار حاال تا یک از

  

  . کند رادیھ تراش خوش فک حوالھ یکممح مشت خواست یم دلش و شد یعصب پرستش

  

  .نداشت گفتن یبرا یجواب چیھ اما دیلرز شیھا لب

  

 نفس اش، رهیخ و دلخور نگاه با آنکھ از بعد و دانست یم شدن ادهیپ را بود دهیچیپ قلبش در کھ یدرد ھمھ آن از یخالص راه تنھا
  .دیکوب بھم محکم را نیماش درب و شد ادهیپ آورد، بند را رادیھ

  

 قضاوتش ناعادالنھ و بود زده تھمت او بھ د،یگنج ینم قاموسش در کھ یشکل نیبدتر بھ رادیھ حاال و بود متنفر دنیشن تھمت از
  .بود کرده

  

  . افتاد ھم یرو رادیھ یھا پلک درب، شدن دهیکوب محکم یصدا از

  

  :زد ادیفر بود، ینشدن تمام وجودش، در کھ یحرص با و دیکش نییپا را پرستش سمت شھیش

  

  ! »نکھیا مثل یگرفت اشتباه لھیطو با رو نجایا «

  

  . کرد پاک را بودند شده روان اش گونھ یرو اریاخت یب کھ ییھا اشک و رفت آپارتمان سمت بھ او، بھ توجھ یب پرستش،

  

  .بود کرده حلقھ پرستش گردن دور را شیھا دست و بود کرده سکوت یبیعج طرز بھ ھم آراد

  

 یصندل یرو کھ یکارت یرو نگاھش کھ کند حرکت خواست لحظھ، چند از بعد و گرفت شیھا دست انیم را سرش راد،یھ
  .ماند رهیخ خورد،یم چشم بھ شاگرد،

  

 نوشتھ کارت یرو کھ را یا شماره و شد درھم شیپ از شیب شیھا اخم"  یجالل نیآرم" نام دنید با و گرفت دستش در را کارت
 حال نیا مسبب بھ متعلق اسم و شماره شد، مطمئن تلگرام، عکس کردن چک با و کرد ثبت ھشھمرا تلفن در فورا بود، شده

  .است خرابش

  

 یباز در/ ام افتھی یھمدل نکھیا از خوشحال"  بود شده نوشتھ خوش، یخط با و یمشک سینو روان با کھ دید ھم را کارت پشت
  " ام باختھ کی بھ دو عشق



 بود دهیچیپ قلبش در کھ یدرد ھمھ آن شد ینم تمام چرا کرد؟ یم یخفگ احساس و فشرد یم را شیگلو ذره ذره کھ بود یحس چھ
  بود؟ کرده نامنظم را تپشش و

  

 از و کرد مچالھ را کوچکش و بزرگ یھا کھیت کھ دینکش ھیثان بھ و کرد جابجا شیھا انگشت انیم را کارت حرکت، کی در
 آشپزخانھ پنجره پشت کھ پرستش دگانید یجلو از و فشرد گاز پدال یرو را شیپا و کرد پرتاب آشغال سطل داخل ن،یماش شھیش
  .شد محو کرد، یم نگاھش و بود ستادهیا

  

 دلش و بود آورده درد بھ را قلبش نبود، حقش کھ ییھا تھمت آن از یقیعم درد ھم ھنوز بودند؛ اریاخت یب شیھا اشک ھم ھنوز
  .اوردیب پناه اش خانھ بھ و کند ترک را خانھ آن زودتر خواست یم

  

 موفق اما بکشد حرف زبانش ریز از بود کرده یسع یبار چند پرستش، درھم افھیق دنید با و بود کردن کار مشغول بانو، گل
  . بود نشده

  

  .توانست ینم اما کند یکار خواست یم دلش و بود شده ریدلگ پرستش، یناراحت از

  

  . بخواند فردا امتحان یبرا تا رفت انھکتابخ سمت بھ و گرفت فاصلھ پنجره از پرستش

  

  . کند تمرکز خورد، یم مشامش بھ رادیھ تلخ عطر یبو کھ یا خانھ آن در توانست ینم اما

  

  .کند آرامش یکم توانست یم خانھ آن از شدن دور و رفتن تنھا کھ بود ادیز یحد بھ اش یدلخور

  

  :دیبرچ لب و رفت بود، شام پختن مشغول کھ بانو گل سمت بھ و برخاست جا از ،یناگھان یمیتصم با

  

  » جونم؟ بانو گل«

  

  :کرد باز پرستش یرو بھ را آغوشش و کرد زمزمھ لب ریز یمھربان" جانم" و برگشت سمتش بھ فورا بانو گل

  

  » زدن؟ یحرف دوستات ای ؟یناراحت گفتھ یزیچ آقا مادر؟ شده چت «

  

  :ستیرگ گرید یکم و شکست را اش خورده فرو بغض پرستش،

  

 دلم و دست نھ اصال. خونم برم خوامیم من اد؟یب آقا خود یوقت تا یبمون آراد شیپ یتون یم. ستین خوب حالم فقط نشده؛ یزیچ «
  . »بخوابم خونم برم بعدشم شھ، عوض ھوام و حال برم راه کمی خوادیم دلم. آراد از مراقبت بھ نھ رهیم درس بھ

  :ماند رهیخ معصومش یھا چشم بھ دقت با و داد فاصلھ آغوشش از را پرستش بانو، گل



  » نشھ؟ درست دردسر برات ؟یبگ آقا خود بھ ستین بھتر «

  

  :کرد مخالفت فورا پرستش

  

  . »ادیب مادرشون بگم یبمون یتون ینم اگرم. گرفتم یساعت یمرخص کنھ فکر. آقا بدونھ یزیچ خواد ینم دلم اصال «

  

  :دبر باال سمت بھ را سرش فورا بانو گل

  

  . »زمیعز برو تو. دمیم انجام باشھ الزم یھرکار پس؟ م کارهیچ نجایا من. مادر نھ «

  

  .کرد پرواز اتاق، سمت بھ و دیبوس را بانو گل آلود گوشت و نرم گونھ پرستش

  

  .فشرد ششآغو در ھیثان چند یبرا و دیبوس بود، کردن یباز مشغول کھ را آراد و برداشت را لشیوسا و دیپوش را شیھا لباس 

  

  . بود ھا گذشتھ مثل درست او، بھ حسش و بود شده سخت شیبرا داشت، بر در را رادیھ عطر کھ ییھوا در دنیکش نفس

  

 ھرچھ از بود گرفتھ فاصلھ و بود کرده فراموش را آنھا بود وقت یلیخ کھ بود شیھا نفرت و ھا ترس یتداع امروزش رفتار
  .شد یم شیھا ینینش عقب باعث

  

  .فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس و ختیگر بود، شده قفس مثل شیبرا کھ یساختمان از و دیدو یخروج درب سمت بھ

  

  .کرد حرکت مترو سمت بھ و رساند یاصل ابانیخ بھ را خودش عیسر ییھا گام با

  

  .بود گرفتھ گر بدنش و بود شده نیسنگ یادیز قلبش

  

  . برود خانھ سمت بھ خواست یمن دلش و بود کرده کار در غرق را خودش راد،یھ

  

  .کردند ینم یاری را او شیپاھا انگار حاال و کرد یم پرواز خانھ سمت بھ داشت، کھ ینیسنگ یکار حجم وجود با ھرشب

  

  .ختیر یم بھم اعصابش ظھر، اتفاقات یادآوری با و زد یم چنگ را قلبش ھمچنان حسادت

  

  . شد گم شب، یکیتار در نگاھش و رفت پنجره سمت بھ زنان قدم و شد بلند زیم پشت از

  شد؟ یم چھ غرورش اما کرد یم طلب را پرستش و بود شده طاقت یب قلبش



  . بست را شیھا چشم و دیکش یقیعم نفس

  

  . کرد خم اش شانھ سمت بھ را گردنش و گرفت باال سمت بھ را سرش

  

 را قلبش کھ آنچھ ھر و نجابت از پر نگاه ستش،پر معصوم یھا چشم ریتصو تا شود غرق شیکارھا در آنقدر خواست یم دلش
  .ببرد ادی از انداخت، یم تپش بھ

  

 ریتصو آن از خواست یم کھ یوقت درست و گرفت یم جان شیھا پلک پشت ات،یجزئ تمام با پرستش ریتصو لحظھ، ھر اما
  .آزرد یم را روانش تمام ،یمنف افکار ھجوم و ختیر یم بھم را اعصابش ظھر، اتفاق ببرد، لذت

  

  . دیکش رونیب افکارش از را او ھمراھش، تلفن یصدا و دیکش یآھ

  

 گرفت شکل شیھا لب گوشھ یلبخند زده، زنگ و شده نگرانش پرستش آنکھ فکر با منزلش، شماره دنید با و رفت تلفن سمت بھ
  :داد جواب لحظھ، چند از بعد و

  

  » بلھ؟ «

  

  :ختیر بھم را افکارش تمام بانو، گل یصدا

  

  . »شدم مزاحم دیببخش د؟یخوب. آقا سالم «

  

  :شد نگران رادیھ

  

  » بانو؟ گل شده یزیچ «

  

  :کرد ِمن و ِمن یکم بانو گل

  

 خودمو دیبا فتھ،یش امشب دخترم بمونھ، آراد شیپ بزنم زنگ مادرتون بھ من خونھ، دیایم رید اگھ فقط نشده؛ یزیچ آقا نھ «
  . »باشم ش بچھ مراقب برسونم

  

  :شد ھم در رادیھ یھا اخم

  

  » ن؟یموند ساعت نیا تا شما چرا اصال کجاس؟ پرستش پس «

  :داد جواب د،یترد با و گرفت نفس بانو، گل



  . »رفتن نبود، خوب اصال حالشون «

  :شد یعصب راد،یھ

  

  » رفت؟ کجا رفت؟ یک«

  :بود شده ھول بانو، گل

  

  . »خودشون خونھ رنیم گفتن تن؛رف بعدش ساعت مین ھی نبود، خوب حالشون اومدن یوقت از واال «

  

  :بود شده حرارت تنش، تمام و شدیم دهیساب ھم یرو راد،یھ یھا دندان

  

  . »امیم االن باشھ «

  

  .گرفت شیپ در را خانھ ریمس و رفت نیماش سمت بھ ،یتلف وقت نیکوچکتر بدون و برداشت را لشیوسا و کرد قطع را تلفن

  

  . بود انداختھ دلش بھ شک مزاحم، افکار و بود یعصب

  

 برده، پناه نیآرم بھ شدن، آرام یبرا پرستش کھ فکر نیا با و بود کرده اش وانھید باشد، پرستش و نیآرم نیب یا رابطھ آنکھ فکر
  .شدند ادیز شیھا دست لرزش

  

  . داد یمرخص اجازه بانو، گل بھ ورود، محض بھ و دیرس خانھ بھ کھ دینکش یطول

  

  .گرفت شیپ در را پرستش خانھ ریسم و گرفت آغوش در را آراد

  

  :زد لب و کرد کیبار را شیھا چشم نداشت، یسوال نیچن انتظار کھ رادیھ

  

  » ؟یچ «

  

 حس در بدنش تمام و شدند اش گونھ روانھ شیھا اشک بود، کرده ریتعب یمست بھ را شیھا چشم سرخ یھا رگھ انگار کھ پرستش
  .دیلرز یبیعج ترس

  

 حالت و شد خم فورا پرستش و گذاشت وارید یرو پرستش سر یباال را دستش و آمد کوتاه یکم ش،بدن لرزش دنید با رادیھ
  .گرفت یدفاع

  .کرد احساس یقیعم درد سرش در و گذشت رادیھ یھا چشم شیپ از یگنگ ریتصو



 ندارم؛ یکار تو بھ نترس"  شد یم تکرار ذھنش در مدام کھ یا جملھ و بود نشستھ تنش در کھ یلرزش ھا، چشم نیھم با یدختر
  ! "یکن ینم جذبم ھم یمست اوج تو کھ یا ساده انقدر

  

  . گذاشت شیھا قھیشق یرو را دستش و گرفت فاصلھ ناگھان

  

 دست انیم را سرش و آمد فرود زانو، دو یرو کھ دوخت چشم رادیھ بھ بھت با و شد نگران اما دیلرز یم ھم ھنوز پرستش،
  .فشرد یم شیھا

  

  :زد لب یناباور با و داشتبر سمتش بھ یقدم

  

  » کنم؟ خبر دکتر شد؟ یچ «

  

 وارد مغزش بھ کھ یاطالعات ھجوم از سرش لحظھ ھر و رفتند یم رژه چشمش یجلو ھا ریتصو آن فقط و دیشن ینم رادیھ اما
  .بود انفجار حال در شد، یم

  

  .بود ختھیر بھم را تمرکزش تمام آراد، کالفھ یھا ھیگر و بود دهیترس پرستش

  

  . کرد یم نگاه فقط و بود ستادهیا اتاق انیم واج و ھاج

  

  .امدهین درد بھ ھا صحنھ آن دنید از دلش و نشده نگران گفت یم اگر بود دروغ

  

  :کرد زمزمھ آلود، بغض و نشست رادیھ بھ کینزد ییجا زانوانش، یرو

  

  » آخھ؟ شد یچ «

  

  :کرد اشاره سرش بھ راد،یھ

  

  . »اریب مسکنمو قرص نمیماش بوردداش از برو. ترکھ یم داره «

  

  . کرد پرواز ھا پلھ سمت بھ و برداشت تخت یرو از را چیسوئ فورا پرستش

  

 ریمس راست، کی و رفت ھا پلھ سمت بھ فورا ن،یماش درب کردن قفل از بعد و برداشت بود، نیماش داشبورد در قرص ھرچھ
  .برگشت درایھ نزد آب، از یوانیل با و گرفت شیپ در را آشپزخانھ

  .فشرد یم شیھا دست انیم را سرش ھم ھنوز و بود نشستھ چھارزانو راد،یھ



  . بود مانده حرکت یب رادیھ اما. گرفت رادیھ سمت بھ و کرد خارج جلدش از را ھا قرص پرستش،

  

  :گذاشت آن داخل را ھا قرص و گرفت را دستش ناچار، بھ

  

  » دشیبخور «

  

  .دوخت پرستش یھا چشم بھ را التھابش پر نگاه فورا و گذشت رادیھ زده خی تن انیم از یا صاعقھ کھ انگار شیھا دست لمس با

  

  .بخوابد آن یرو کرد مجبور را رادیھ و گذاشت نیزم یرو را یبالش و برخاست جا از پرستش

  

  :زد لب یآرام بھ و دیکش تنش یرو ینازک یپتو

  

  . »کنھ اثر قرصا تا بخواب «

  

  . کرد یم احساس او کنار در را آرامش آن و خواست یم آرامش دلش اما رادیھ

  

  :شد رادیھ لرزان یھا دست بند لباسش، نیآست اما شود بلند خواست پرستش

  

  . »نرو «

  

  .کند عبور یسادگ بھ خواھش، پر حال، نیع در و یدستور لحن آن از توانست ینم اما کرد تعجب پرستش

  

  . باشد تفاوت یب کرد یم یسع اما بود آشفتھ ھم ھنوز. زد یم ورق را کتابش و بود دهیکش دراز تخت یرو

  

 و شود متمرکز آن یرو توانست ینم کھ بود شده تمام گران شیبرا رادیھ یھا حرف آنقدر اما بود کرده فکر نیآرم شنھادیپ بھ
  . ردیبگ یجد یمیتصم

  

  . زد قدم یکم و برخاست جا از

  

 زجر نبودنش از و کرد یم احساس وجود تمام با را حضورش خالء و کند آراَمش توانست ینم مادرش وجود اندازه بھ زیچ چیھ
  . دیکش یم

 ترس از و آورد یم بھانھ مدام مادرش کھ بود دهیفھم یخوب بھ پرستش و بود شده محدود ھم شانیھا زدن حرف یتلفن یحت
  .دھد یم خاتمھ شھ،یھم از زودتر را شانیھا صحبت ،یمرتض



  .کرد یم احساس وجود تمام با را ییتنھا روزھا نیا و دیبگو ھم سانیآ یبرا شیادردھ از توانست ینم

  

 و باشد سانیآ زد حدس د،یکش ینم را یکس انتظار کھ پرستش و شکست درھم را خانھ ییتنھا از پر سکوت فون،یآ زنگ یصدا
  . شد ترس از پر وجودش تمام و شد مانیپش فورا اما کرد باز را درب و فشرد فونیآ یشاس یرو را دستش ،یآن یمیتصم در

  

  . چرخاند آن در را دیکل و رفت یورود درب سمت بھ

  

  .بود افتاده شماره بھ شیھا نفس و بود بستھ خی تنش تمام

  

  . شد یم کشدارتر شیھا نفس لحظھ، ھر و دیشن یم راھرو در را ییھا قدم انعکاس یصدا

  

  :زد لب شد، دهیکوب درب بھ ضربھ چند یوقت و چسباند یورود درب بھ را گوشش

  

  » ھ؟یک«

  

  :زد لب و شد راحت یحدود تا الشیخ پرستش، دهیترس یصدا دنیشن با رادیھ

  

  » ؟یکن یم باز درو چرا ھ،یک یدون ینم کھ تو «

  

 سرش یرو و برداشت یا ساده دیسف یروسر و رفت شیھا لباس کمد سمت بھ فورا و شد مات راد،یھ یصدا دنیشن با پرستش،
  . ختاندا

  

  . نداشت ضیتعو بھ یازین و بود بلند یکاف اندازه بھ لباسش

  

  .دوخت چشم رادیھ درھم افھیق بھ بھت با و چرخاند قفل در را دیکل فورا و کرد تند پا یورود درب سمت بھ

  

  . بود آشفتھ حد از شیب شیموھا و داشت قرمز یھا رگھ شیھا چشم

  

  .زد یم دامن اش افھیق بودن درھم بھ یادیز ھم بلندش شیر

  

  :شد انعطاف یب و سرد و کرد نگاھش راد،یھ

  

  » کنار؟ یبر یخوا ینم «



  

  . شد رد کنارش از و زد یا تنھ ماند، حرکت یب پرستش، یوقت و

  

  :گفت تعارف یب. کرد ینم درک را رادیھ آمدن لیدل پرستش،

  

  » ن؟یاومد چرا «

  

  . بست را یورود درب و آمد پرستش سمت بھ و نشاند تخت یرو را آراد راد،یھ

  

  . رساند حداقل بھ را انشانیم فاصلھ و برداشت سمتش بھ یقدم

  

 سلب را یحرکت ھر قدرت اش انھیبازجو لحن و رادیھ یصدا تحکم اما شود دور خواست و دیترس کم، فاصلھ نیا از پرستش،
  :کرد

  

  » ؟یبر بود داده اجازه بھت یک «

  

  . بودند دهیکش پر الشیخ فکرو از پسندش محکمھ لیدال متما کھ انگار. بود آمده بند زبانش

  

  .دوخت رادیھ انعطاف یب و یوحش نگاه بھ بود زالل یادیز کھ را نگاھش و گرفت باال را سرش

  

  کرد؟ یم فکر نطوریا پرستش ای بود ترسناک یادیز شیھا چشم سرخ یھا رگھ

  

  :دوخت چشم رادیھ بھ فورا و کرد برخورد سرش پشت وارید بھ کمرش اما برداشت عقب سمت بھ یقدم و دیترس بود، ھرچھ

  

  » تر؟ عقب دیبر شھیم «

  

  :کرد جبران را پرستش ی رفتھ عقب قدم راد،یھ

  

  » ھ؟یا گھید زیچ من ی خونھ تو کارش کھ یکس دست یبسپر بچمو دادم اجازه بھت من «

  

 و بود شده رحم یب یادیز شب، آن اما نماند پنھان رادیھ دید از شیھا دست لرزش و بود دهیرس اوج بھ پرستش قلب ضربان
  . داشت را دختر جان قصد کھ انگار

  :کرد جدا پرستش تن از روح ادشیفر و کرد خم پرستش سمت بھ شتریب یکم را صورتش



  » گفتم؟ بھت من ھان؟ «

  :زد لب یسخت ھب و افتاد برخوردشان نیاول ادی اریاخت یب. نشست جانش بھ لرز و دیپر وضوح بھ پرستش رنگ

  

  » ؟یمست «

  . باشد مانده دور رادیھ از ینوع بھ تا کرد سرگرم را خودش پرستش

  

 الیخ رادیھ انگار اما. باشد داشتھ فردا امتحان یبرا یکاف استراحت بتواند و برود اش خانھ بھ زودتر تا کرد یم دعا دلش در
  .نداشت رفتن

  . کرد حلقھ پرستش یپا دور را دستش و رفت انھآشپزخ سمت یآرام بھ و آمد نییپا تخت از آراد

  

  :گرفت آغوش در را او و شد خم د؛یکش یا آسوده نفس آراد، دنید با و برگشت سمتش بھ فورا و دیترس پرستش

  

  » عسلم؟ و قند یخوب «

  :گرفت رادیھ سمت بھ را اش اشاره دست و داد تکان سر آراد

  

  » ض؟یمر بابا «

  :دیبوس را اش گونھ و فشرد شتریب آغوشش در را او و رفت ضعف پرستش دل

  

  . »داره درد سرش زدلم؛یعز آره «

  

  :کرد اشاره خچالی سمت بھ آراد

  

  . »آب «

  

  .کرد کمکش و گذاشت کوچکش دستان در یآب وانیل و گفت یا دهیکش"  چشم"  فورا پرستش

  

  . ترف تلفنش سمت بھ و گرفت فاصلھ آراد از فورا و خورد زنگ ھمراھش تلفن 

  

  .نھ ای بدھد یجواب شد مردد و برخاست نھادش از آه سان،یآ نام دنید با

  

  . کرد یم نگاھش مشکوک، و شد یم درھم شتریب لحظھ ھر شیھا اخم و بود گشود پلک کھ ماند رادیھ یرو نگاھش

  

  . دیکوب اش یشانیپ یرو فورا و شد قطع کھ دھد جواب خواست



  .شد یم کمتر اش خانھ بھ نسایآ آمدن احتمال داد،یم جواب اگر

  

  :کرد زمزمھ و کرد اشاره رادیھ سمت بھ

  

  . »لطفا دینگ یزیچ لحظھ ھی «

  

  :فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس اولش، ی جملھ دنیشن با و گرفت نظرش ریز درھم یھا اخم ھمان با و شد زیخ مین راد،یھ

  

    » ز؟یعز یخوب. جونم سانیآ سالم «

  

  !شده تنگ دلم ختر؟د تو ییکجا: سانیآ

  

  .ترانھ با شتیپ امیم دمیم امتحانمو فردا. شده تنگ دلم منم: پرستش

  

  .ام یحام با خونتون؛ امیب سر ھی یخوند اگھ: سانیآ

  

  :شده ھول کامال کھ بود مشخص و دوخت رادیھ بھ را اش شتابزده نگاه پرستش

  

  ...!نھ نھ «

  ..!زهیچ

   . »آراد مراقب مونمب شدم مجبور امشب ینی ستم؛ین خونھ من

  

  :دیخند سانیآ

  

  !بابا خب «

  » ؟یشیم ھول چرا

  

  :زد لب دیپرترد و دیخند ھم پرستش

  . »باشم آماده صبح کھ خوابم یم بخونم، گھید کمی منم. بگذره خوش زمیعز برو «

  

  :دیشن و خورد گره رادیھ شرمزده نگاه در نگاھش و کردند یخداحافظ

  » کردم؟ تصادف دونھیم «



  :رفت آشپزخانھ سمت بھ و دیدزد را نگاھش تشپرس

  

  » نھ «

  

  . شست و گرفت آراد دست از را وانیل

  

  :زد ھیتک وارید بھ سرش، پشت و رفت آشپزخانھ سمت بھ رادیھ

  

   » بھش؟ دیگفت یچ «

  

  :زد لب یا کننده ناراحت یِ الیخ یب با پرستش

  

  » براتون؟ مھمھ «

  

 آشپزخانھ ی رفتھ رو و رنگ و یگلبھ یھا یکاش بھ و برد عقب را سرش و داد ھیتک رواید بھ کمرش پشت را شیھا دست رادیھ
  :زد زل

  

  !خب آره «

  . »بطلبم تیحالل ازش بخوام یروز ھی دیشا

   

  :شد تلخ بود، داده انجام سانیآ حق در رادیھ کھ ییکارھا یادآوری با و نشاند شیھا لب یرو یپوزخند پرستش

  

  » شما؟ دیبلد ھم کارا نیا از «

  

  . برداشت پرستش سمت بھ یقدم و گرفت فاصلھ سرش پشت سرد وارید از رادیھ

  

  :کرد زمزمھ و کرد فوت را اش شده حبس نفس پرستش، گوش بھ کینزد ییجا و کرد لیمتما را سرش و کرد کم را اش فاصلھ

  

  ! »ینیبب و یکن باز چشماتو کمی ھیکاف. یندار خبر تو کھ بلدم ھم گھید یکارا یلیخ «

  

  . گرفت فاصلھ فورا و امدین خوشش گرمش یھا نفس برخورد از پرستش

  

  .نشست تخت یرو و رفت ییرایپذ سمت بھ و گرفت آغوش در را آراد



  

  :زد لب یارام بھ و رفت پنجره پشت ھم باز رادیھ

  

  !ینگفت «

  » نبودنم؟ نیا واسھ دیگفت بھش یچ

  

  :دوخت چشم نیزم بھ و کرد صاف را شیگلو پرستش

  

  . »شده درست اقامتتون یکارا. کشور از خارج دیرفت شھیھم یبرا شما گفتھ یحام «

 شد رهیخ بود، گرفتھ را لباسش نیآست ی گوشھ ھم ھنوز کھ یجان یب دست و بستھ یھا چشم بھ. داشت دلھره مدام اما ماند کنارش
  . دیکش پس را دستش یآرام بھ و

  

 گرفت یم جان شیھا پلک پشت بود، شده پاک خاطرش از کھ یبینش و فراز پر یزندگ ی لحظھ بھ لحظھ اما بود بستھ پلک رادیھ
  . شد یم تر نیسنگ نفسش دم، ھر و

  

 سرش در کھ یدرد و دیکش یم عذاب ھا، سال آن تمام یادآوری با و بود گرفتھ فاصلھ شیھا گذشتھ رادِ یھ از کھ بود وقت یلیخ
  .گرفت یم شدت شد، یم کھنھ

  

  . گذاشت اش یشانیپ یرو را دستش و دیکش یقیعم آه سان،یآ یادآوری با

  

 از بود، آورده سرش بر کھ ییبالھا تمام یادآوری با و نداشت دلداده و ساده دخترِ  آن بھ یحس چیھ کھ بود آورده ادی بھ خوب
  .شد متنفر خودش

  

  . نشست چھارزانو و برخاست جا از ناگھان

  

 ییھا تجربھ تمام با شد، یم متصاعد شیھا چشم از کھ یپاک و ناب حس آن دوخت؛ مچش پرستش پرسشگر و نگران یھا چشم بھ
  . کرد سھیمقا داشت، کھ

  

  . دیکش شیموھا بھ یچنگ کالفھ، داشت؛ یجالب تضاد شبش رنگ و یمشک یموھا با اش یروسر دیسف رنگ

  

 رقم شیبرا تصادف آن کھ یعذاب در جانش تمام و بود دهیکش پر اش یزندگ از آرامش نگونھیا کھ ھا سال نیا تمام بود کرده چھ
  سوخت؟ یم بود، زده

  

  . است کم پرستش، ی نخورده دست و پاک احساسات یبرا کھ دانست یم خوب



  

 یباز مشغول تخت، یرو کھ آراد سمت بھ و ردیبگ فاصلھ او از خواست و گرفت گر راد،یھ یپروا یب و میمستق نگاه از پرستش
  :شد منصرف مشیتصم از راد،یھ یصدا با کھ برود بود،

  

  » ؟یدار دوسش «

  

  :زد لب ناباور باشد، دهینرس مغزش بھ خون کھ انگار و کرد تعجب

  

  » و؟یک ؟یچ «

  

  :گرفت پرستش یھا چشم از را نگاھش و زد پوزخند رادیھ

  

  ! »مھد رسوندت امروز کھ یھمون «

  

  . شد ریز بھ سر و دیکش خجالت پرستش

  

  . نداشت بود، بھیغر یادیز کھ یمرد بھ اساتشاحس گفتن یبرا یلیدل

  

 ساختھ دستش از یکار و خورد یم حرص. شد دهیساب ھم یرو شیھا دندان و گذاشت جوابش بودن مثبت یپا را خجالتش راد،یھ
  .نبود

  

  :دش مانع راد،یھ یصدا ھم باز کھ زدیبگر بود، کشنده شیبرا کھ ینیسنگ جو آن از و زدیبرخ جا از خواست پرستش،

  

  ! »پرستش «

  

  :کرد رسوخ وجودش عمق تا رادیھ میمستق نگاه و آمد باال رادیھ یھا چشم تا نگاھش

  

 گھید روز دو و کنن چھیباز احساساتتو نذار کنن؛ ناپاک زاللتو و صاف نگاه نیا صفتا گرگ نیا کھ نذار ؛یمعصوم ،یپاک تو «
  . »بشن دوم دست پاکت، یحسا تموم

  

  :شد راھش سد و برخاست جا از متعاقبا ھم رادیھ. برخاست جا از و انداخت چنگ پرستش دل بھ یبد حس

  

  » گم؟ یم یچ یفھم یم «



 قھقھھ رادیھ تصوراتش، برخالف و رفت آشپزخانھ سمت بھ گرفت؛ فاصلھ و کرد اخم راد،یھ یعصب لحن بھ توجھ یب پرستش
  . زد

  

  . زد ارکن یکم را پرده و برداشت ییرایپذ ی پنجره سمت بھ یقدم

  

  .آمد یم چشم بھ یادیز ک،یبار نسبتا و یمیقد ی کوچھ آن در شیباال مدل نیماش

  

  . ستین او کار پرستش، از گذشتن کھ دیفھم یم شتریب کرد، یم فکر ھرچھ

  

 ار کشیتار ی گذشتھ تا دانست یم خودش حق اما تجربھ؛ یب و بود بکر پرستش و داشت فاصلھ ھا فرسنگ شانیاھایدن نکھیا با
  .کند خودش آن از را خاص ی دخترانھ احساسات آن و کند جبران

  

  :کرد زمزمھ ت،یجد با و دوخت چشم کرد، یم نگاھش یخاص ینگران با کھ پرستش بھ و دیچرخ پا پاشنھ یرو 

  

  . »کن فراموشش «

  

  :کرد یم بودن خنگ احساس و شد ینم متوجھ را رادیھ منظور پرستش

  

  » و؟یچ «

  

  :دیکش باال اش چانھ ریز تا را پتو و دیکش دراز بالش یرو و رساند ییرایپذ وسط را خودش زنان، قدم رادیھ

  

  ! »رو یجالل نیآرم «

  

  :اوردیب در شاخ کننده، جیگ احساسات ھمھ آن از پرستش تا بود نمانده یزیچ

  

  » ش؟یشناس یم کجا از شما «

  

  :انداخت باال یا شانھ رادیھ

  

  ! »بماند «

  

  :کرد ینم درک را رادیھ ضینق و ضد یرفتارھا لیدل و شد یم شتریب تعجبش لحظھ ھر و کرد یم فکر شیھا دهیشن بھ پرستش



  . »شما بھ رو ربطش فھمم ینم کنم؟ فراموشش دیبا چرا «

  

  :شد انعطاف یب و سرد ھم باز و دیکش یا کالفھ پوف راد،یھ

  

  ». نھیالکاتب کرام با حسابت ،یگذاشت کج پاتو بفھمم. حساسم م بچھ پرستار یرو من باشھ حواست فقط. یفھم یم بعدا «

  

  . کرد مرتب تنش یرو را پتو و کرد پرستش بھ را پشتش

  

  .بود بر از را اش گذشتھ تمام و بود شده تر آرام سردردش گرید حاال

  

  :انداخت باال یا شانھ رادیھ

  

  . »کنھ جمعش دیبا خودشم زده، خودش کھ ھیگند «

  

  :شد نیغمگ پرستش نگاه

  

  . »براش خوشحالم واقعا کھ من. فتھین یبد یاتفاقا چوقتیھ کاش یا. سانیآ یبرا ھیخوب مرد واقعا یحام «

  

  :دیخند رادیھ

  

  » کرد؟ دایپ نجات من شر از نکھیا یبرا «

  

  :زد لب و دیخند ھم پرستش

  

 چشم بھ کشت، خودشو کھ شما واسھ. ھدون یم قدر خدا، بنده یحام کنھ، یم یحام بھ یتوجھ نیکوچکتر الاقل. واقعا آره «
  . »ومدین

  

  : زد قھقھھ رادیھ

  

  . »یافتنین دست یزایچ شدم؛ یم خاص یزایچ عاشق یبچگ از من «

  

  :داد ادامھ و دیکاو را پرستش یھا چشم عمق نگاھش،

  . »ھست یکس یبرا من از بعد نھ بوده، یکس یبرا من از قبل نھ باشم مطمئن کھ یزیچ «



  

  :کرد زمزمھ و برداشت عقب سمت بھ یقدم و دیلرز راد،یھ دار تب اهنگ از پرستش

  

  . »داشت اتویخصوص نیا تمام سانیآ یول «

  

  . بفھمد یزیچ بود، آورده ادی بھ کھ یخاطرات از یکس خواست ینم. دیکش یقیعم نفس رادیھ

  

  :زد لب رفت، یم آشپزخانھ سمت بھ کھ ھمانطور

  

  . »داره فرق یوابستگ با و فتھیم اتفاق نگاه ھی تو عشق، کھ دونم یم نویا ماا اد؛ینم ادمی کھ من دونم ینم «

  

  :زد یزیآم تمسخر لبخند پرستش

  

  » د؟یش یم متوجھ یزیچ عشق از ھم شما مگھ «

  

  :کرد پرستش حوالھ را اش رهیخ نگاه. کند کم را درونش التھاب تا دینوش یسرد آب وانیل راد،یھ

  

  . »کردم تجربھ وعشق حاال تا بار ھی آره «

  

  :کرد زمزمھ یناراحت با و انداخت باال یا شانھ پرستش

  

  ! »آراد مادر بلھ آھان «

  

  . آمد ینم پرستش چشم بھ د،یجوش یم درونش از کھ یاحساسات ھمھ آن چرا دانست ینم. خورد یم حرص رادیھ

  

   بود؛ یباطل الیخ اما ببرد یپ بود، گرفتھ شکل وجودش در کھ یاحساس تمام بھ نگاھش عمق از پرستش خواست یم دلش

  

 محبت تمام یرو بھ را شیھا چشم بود، نشستھ دلش در کھ ینفرت و بود شده پر راد،یھ گذشتھ با پرستش ذکر و فکر تمام کھ چرا
  . بست یم اش خالصانھ یھا

  

 فکر ھیثان یبرا و شود دهیکش ادریھ احساسات سمت بھ الشیخ و فکر داد، ینم اجازه کھ بود یمعضل آراد، مادر گذشتھ، آن از
  .است گرفتھ شکل یعشق انیم نیا کھ کند

  . رفت آراد سمت بھ و دیکش یقیعم آه



  . دیکش آغوش در را آراد و برداشت را لشیوسا

  

  .ببرد پناه اش خانھ بھ و کند فرار یخواستن نگاه آن از خواست یم دلش

  

 انداخت، یم پرستش جان بھ لرز تشیجد کھ یلحن با ھم باز و گشتبر ن،یآرم یادآوری با کھ رفت یم یورود درب سمت بھ
  :گفت

  . »ریبگ یجد پسره، نیا مورد در امشبمو یحرفا «

  

  :کرد زمزمھ و شد لجباز بود، افتاده دلش در کھ یترس بھ توجھ یب و شد یجوش راد،یھ یدستور لحن ھمھ آن از پرستش

  

  . »شماس منحرف فکر تو کھ یاون نھ ستگار؛خوا عنوان بھ کنم، فکر بھش خوام یم اتفاقا «

  

  :زد پوزخند و دیچرخ پا پاشنھ یرو رادیھ

  

  ! »گذاشتھ تموم سنگ ھم ما پسرخالھ نیا «

  

  :دوخت رادیھ یھا چشم بھ میمستق را نگاھش و کرد اخم پرستش

  

 یم حق یحام بھ ن،یآورد من رهچایب دخترخالھ سر ییبال چھ شب اون ومدیم ادتونی و دیبود نداده دست از حافظتونو اگھ «
  . »نیداد

  

  :گفت یخونسرد لحن با رادیھ

  

  . »کرده انتخاب رو راه نیتر احمقانھ اتفاقا «

  

 از بود، انداختھ تالطم بھ را درونش کھ یتیعصبان با دانست، یم مسئول را خودش و داشت رتیغ یحام یرو انگار کھ پرستش
  . ستادیا رادیھ قابلم و گذاشت تخت یرو را آراد و برخاست جا

  

  :گذاشت شینما بھ راد،یھ یبرا تشیعصبان ھمھ آن از یجذاب ریتصو و کرد نگاھش موشکافانھ و کرد زیر را شیھا چشم

  

 خودشو مدام چارهیب سانیآ کھ یدار خبر شد؟ یچ شب اون ھست ادتی اصال د؟یزن یم حرف یالک کھ شما دیدون یم یچ «
  ...»نکھیا با ؛یبود گرفتھ دهیند احساساتشو و غرور تمام نکھیا با ؛یبود کرده خوردش کھنیا با دونستھ؟ یم رفتنت مقصر

  

  . بست را شیگلو راه ینیسنگ بغض و آورد کم نفس



  .شد یم شتریب بود، خرابشان روز و حال مسبب کھ یمرد بھ نسبت تنفرش و دیلرز یم تنش تمام روزھا آن یادآوری از

  

  .کرد نمدار را ملتھبش یھا گونھ اشک، رد کھ دینکش ھیثان بھ و کرد قبرا را چشمش یعسل ،یاشک نم

  

  . کرد پاک را چشمش گوشھ اشک و برد دست اراده یب راد،یھ

  

  . گرفت فاصلھ و دیلرز پرستش حرکت، نیا با

  

  .بود نامفھوم شیبرا حرکاتش و ھا حرف تمام و داشت شیروبرو مغرور مرد بھ یبد حس

  

  :دوخت چشم رون،یب منظره بھ و گرفت فاصلھ یقدم و شد زده خجالت د،ید پرستش یھا چشم در کھ ینفرت ھمھ آن از رادیھ

  

  . »کشھ یم عذاب فتھ،یب من ادی عمرشم آخر تا کھ سانھیآ نیا بازم باشم، کرده حقش در ھم کارا نیبدتر اگھ یحت «

  

  .کرد یم نگاھش ب،تعج با و کرد یم پاک را شیھا اشک کھ دوخت چشم پرستش بھ و دیچرخ سرش

  

  :ستادیا شیروبرو درست و برداشت پرستش سمت بھ یقدم و فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس

  

  » کوچولو؟ خانوم چرا یدون یم «

  

  :گرفت اش خنده ناخداگاه و شدند گرد بود، داده نسبت او بھ رادیھ کھ یلقب از پرستش یھا چشم

  

  » چرا؟ «

  

  :زد لب و شد لذت غرق نگاھش، بودن زالل و یسادگ ھمھ آن از رادیھ

  

 ھی تا تره راحت یلیخ خوش، انیپا ھی ،یباش نداشتھ دنیرس طیشرا اگھ یحت ،یخوا یم دل و جون با نفرو ھی یوقت نکھیا یبرا «
 ،میفتیم داشتن دوست خوبِ  احساسات اون ادی کھ ھروقت مطمئنا و میش یم بزرگ خاطراتمون با آدم ما ؛یدون یم. تلخ انیپا

 تلخ شدن، گرفتھ دهیناد شھ،یھم و شھیھم. ببره ادمونی از اشوینیریش تمام خورده، رقم براش کھ یتلخ انیپا اون خواد ینم دلمون
 داشتم، یقصد نیچن درصد، کی اگر. بودم یپست آدم یلیخ بودم، رفتھ و بودم گذاشتھ رو سانیآ خبر، یب انقدر واقعا اگھ من. بوده
 تا و تلخھ براش یلیخ مطمئنا کرده، احساس من از بعد کھ یکمبود نیا شدن، گرفتھ دهیناد حس نیا. رفتم ینم خبر یب انقدر قطعا
  . »شھ آروم تونھ ینم ره،ینگ سواالشو جواب و نھینب منو یوقت

  

  . داد یم حق دلش در و بود سپرده گوش شیھا حرف بھ دقت با پرستش



 یحام ھرچھ و بزند یحام با شیقرارھا و قول تمام ریز راد،یھ دنید با نسایآ کھ داشت امکان ھم ھنوز کھ دانست یم خوب
  .رود فنا باد بر بود، کرده تالش احساس، آن گرفتن شکل یبرا

  

  :دیکش یقیعم آه

  

  » کرد؟ کاریچ دیبا «

  

  . آمد کش بخندشل و انداخت باال ییابرو اش، ییپروا یب ھمھ آن بھ رهیخ و آمد باال پرستش گستاخ یھا چشم تا رادیھ نگاه

  

  :گفت قاطع، یلحن و دانست یم دیبع خودش از کھ یبیعج یخونسرد با

  

 کن، جمع حواستو. یبزن کارت از ھا بھانھ نیا بھ یبخوا کھ یستین یطیشرا تو یول بھش؛ کن فکر خواستگار عنوان بھ خوبھ «
  . »کن دایپ براش یمناسب وقت

  

 احساس کھ ییسرما از تنش تمام و رفت نییپا سمت بھ را ھا پلھ ،یخداحافظ یب بدھد، پرستش بھ یفرصت نیکوچکتر آنکھ بدون
  . دیلرز کرد،

  

  . گرفت یجا فرمان پشت خودش و نشاند عقب یصندل یرو را آراد

  

  . داد یم حق بود، نگاھش در کھ ینفرت ھمھ آن و پرستش بھ و رفت یم رژه شیھا چشم شیپ ھا گذشتھ لحظھ بھ لحظھ

  

 آورده سانیآ سر بر ییبال چھ دانست یم خوب و بود بر از را آن ی لحظھ بھ لحظھ اما بود مست یادیز ،ییکذا شب آن آنکھ با
  .است

  

  . شد مانیپش فورا اما کند صحبت سانیآ با زودتر ھرچھ دیبا کھ گذشت خاطرش از یا لحظھ و بود مانیپش

  

  . دیکش یم ونریب چنگش از ھم را یحام تیموقع و زد یم آب بھ گدار یب دینبا

  

 کھ یآراد با خودش، با یزندگ بھ دیبا. ختیانگ یبرم یمثبت طرز بھ را پرستش احساسات تا کرد یم یکار دیبا ھم خودش ھرچند
  .کرد یم عشق ابراز مناسب یفرصت در و کرد یم بندشیپا داد، یم جان شیبرا

  

  .کند بود، آنچھ از تر خراب را تیوضع و بزند دامن پرستش یمنف افکار بھ تا کرد یم یکار دینبا

  

  . داشت انیجر یقیعم درد سرش در ھم ھنوز



  .ختیگر بود، کرده سخت شیبرا را دنیکش نفس کھ ییھوا آن از فورا و کرد روشن را نیماش

  

  . بود شوک در ھم ھنوز رادیھ ی مقدمھ یب رفتن از و بود فیبالتکل پرستش،

  

  . کرد ینم دایپ آن یبرا یلیدل و بود رادیھ یھا تیحساس ھمھ آن از جیگ

  

  . شد یم راحت الشیخ و کرد یم دوره را مھم نکات. زد ورق حوصلھ، با و برداشت را کتابش

  

  . رفت تلفنش سمت بھ ن،یپاورچ و دیکش خواندن از دست تلفنش، امکیپ یصدا با

  

 امتحان یساعت چھ فردا"  بود نوشتھ کھ دید را امکیپ فورا و شد گشوده حد، نیآخر تا شیھا چشم یا لحظھ راد،یھ نام دنید با
  " ؟یدار

  

  . رفت درھم شیھا اخم و کرد زمزمھ یا"  چھ تو بھ"  لب ریز

  

  .کند نثارش بود، بلد ناسزا ھرچھ خواست یم دلش

  

 یم ادتریز رادیھ با شیھا َتنِش آنکھ تصور از کھ برود طفره دادن جواب از خواست و ماند ھمراھش تلفن بھ رهیخ یا لحظھ
  . "شھیم شروع ١٣"  نوشت و شد مانیپش فورا شود،

  

 کارش از اول لحظھ ھمان نبود، اش مسخره قرارداد اگر کھ کرد فکر نیا بھ و کرد پنھان بالش، ریز و کرد خاموش را تلفنش
  . بود داده انصراف

  

  . شد مانیپش حرفش از و بست نقش شیھا لب یرو محو یلبخند یا لحظھ آراد، یادآوری با اما

  

 غرور اما رفتھ پدرش بھ اش بچگانھ غرور آن کھ کرد فکر خودش با و داشت دوست یادیز را مغرور و تخس ی بچھ پسر آن
  کجا؟ آراد یخواستن غرور و کجا رادیھ ریانگ نفرت

  

  .کند آماده دنیخواب یبرا را خودش و بزند مسواک تا برخاست جا از و دیکش افکارش از دست

  

  . دیرس ینم جھینت بھ اما بود شیرفتارھا یبرا یلیدل دنبال و گشت یم رادیھ حول مدام سامانش نابھ افکار

  

 شکل انیم نیا کھ بود یاحساس کرد، ینم فکر کھ یزیچ تنھا بھ و داشت فاصلھ رادیھ افکار از یادیز ششیآال یب و ساده یایدن
  .بود گرفتھ



  .رفت خواب بھ کھ دینکش یولط و دیخز پتو ریز شھیھم از تر خستھ و رفت تختش سمت بھ

  

  . شد رفتن آماده و خورد یمختصر صبحانھ فورا و برخاست خواب از زود صبح

  

  . بودند زده خی حد از ادیز شیھا دست و داشت اضطراب ھم باز

  

  .فرستاد یم صلوات دلش در و کرد یم مرور را نکات مدام رشیمس طول در

  

  . داد تکان سر سالم، یمعنا بھ و بود نشانده لب یرو یواضح لبخند کھ دید را نیآرم کتابخانھ، بھ ورودش محض بھ

  

 را حواسش تمام کرد یسع و نشست نیآرم از دور ھا، یصندل از یکی یرو. دیدزد را نگاھش و داد تکان سر فورا پرستش
  .کند امتحانش معطوف

  

  . نشست شیوروبر ییجا و کرد انتخاب را پرستش بھ کینزد یصندل و برخاست جا از نیآرم

  

  . بودند گرفتھ رنگ شیھا گونھ و بود شده معذب پرستش

  

 نگاه از و نبود کردن تمرکز بھ قادر گرید پرستش اما کرد یدگیرس شیکارھا بھ و شد لذت غرق نجابتش و ایح ھمھ آن از نیآرم
  .بود برده ھجوم شیھا گونھ بھ د،یرس یم مغزش بھ دیبا کھ یخون تمام انگار و بود شده دستپاچھ ن،یآرم گاهیب و گاه یھا

 راه یکم و خورد آب وانیل دو باشد، تشنھ آنکھ یب و رفت یآبخور سمت بھ فورا و برخاست جا از. داشت یادیز یگرما احساس
  . باشد تفاوت یب ن،یآرم حرکات بھ نسبت بتواند دیشا تا رفت

  

 کھ افتاد یرنگ زرد کاغذ بھ نگاھش فورا و نشست یصندل یرو کند، نیآرم ریدرگ را نگاھش آنکھ یب و رفت زشیم سمت بھ
 دل/ است کم تو یپا بھ عشق کھ جانا" بود شده نوشتھ بایز یخط و یمشک سینو روان با و بود شده چسبانده کتابش جلد یرو

  " )یمیابراھ حسن. (است کم تو یسرا کردن طال نیا/ سوگند نجابتت و عفت و ایح بھ/ است کم تو یبرا مردن و باختن

  

  . زد گره نیآرم ی فتھیش نگاه در را اش شرمزده نگاه و رساند اوج بھ را قلبش ضربان کھ بود یحس چھ دینفھم

  

  .نشاند لب یرو یا دستپاچھ لبخند و دیدزد را نگاھش فورا پرستش و آمد کش نیآرم لبخند

  

  . رفت امتحان سالن سمت بھ و برداشت را لشیوسا قھیدق چند از بعد

  

  .کرد یم عیتوز را ھا برگھ و بود مراقب کھ دید را نیآرم تعجب، کمال در و شد شروع امتحان کھ بود ھا بچھ با تصحب مشغول

  :شد خم یکم و دیرس پرستش زیم بھ



  . »یخانوم یباش موفق «

  

  . بود شده حرارت تنش تمام و بود گرفتھ گر کرد، یم اش تجربھ بار نیاول یبرا کھ یاحساسات ھمھ آن از پرستش

  

  . شد مشغول و خواند لب ریز یالکرس تیآ

  

  .کرد یم مرور را شیھا پاسخ بار نیچندم یبرا پرستش و بود گذشتھ امتحان از مین و ساعت کی

  

  . کرد یم یبررس را شیھا جواب و رفت یم زشیم سمت بھ یھرازگاھ نیآرم

  

  :شد خم صورتش یرو و رفت سمتش بھ بود، داده جواب ناقص کھ ییھا سوال از یکی دنید با

  

  . »کن دقت «

  

  :زد لب فورا و دیچرخ سمتش بھ پرستش زده وحشت نگاه

  

  » ؟یچ بھ «

  

  :کرد زمزمھ گوشش در یبدجنس با و نشاند لب یرو یمحو لبخند نیآرم

  

  . »ینداد جواب بخششو ھی کھ یکن دقت ۶ سوال بھ یتون یم یول ؛یکن دقت دینبا من بھ مطمئنا «

  

 جواب از بعد و نشاند لب یرو یقیعم لبخند ن،یآرم منظور دنیفھم با و دوخت اش پاسخنامھ بھ را عجبشمت و جیگ نگاه پرستش
  .کرد تشکر و انداخت ینگاھ ،یخال مھین سالن بھ و برخاست جا از بود، کرده شیرھا مھ،ین کھ یسوال بھ دادن

  

  :آمد حرف بھ نیآرم کھ ردیبگ فاصلھ خواست

  

  . »دارم کارت شھ؛ تموم رمکا کن صبر لحظھ چند لطفا «

  

  .رفت ھا پلھ سمت بھ فورا و گفت یلب ریز" باشھ" پرستش

  

  :دیکش آغوشش در و آمد سمتش بھ فورا دنشید با ترانھ

  ! »خانم ییدایپ کم. خودم یداشتن دوست قیرف سالم «



  . رفتند کتابخانھ سمت بھ کنان خنده و کرد سالم پرستش

  

 یقیعم لبخند پرستش، دل تھ از یھا خنده دنید با و رفت کتابخانھ سمت بھ فورا و گرفت لیتحو مھ مانده یباق ی برگھ چند نیآرم
  . نشاند لب یرو

  

  .داد یم حشیترج اطرافش یدخترھا تمام بھ و خواست یم خودش مخصوص یھا طنتیش و ھا یسادگ تمام با را دختر آن

  

  . شد ریز سربھ و خورد فرو را اش ندهخ کرد، یم نگاھش و بود ستادهیا کھ نیآرم دنید با پرستش

  

  :کرد زمزمھ گوشش در و زد یزیآم طنتیش لبخند ن،یآرم دنید با ھم ترانھ

  

  . »رسھیم منم نوبت باالخره نداره اشکال یول ؛یکن رو یخوا ینم و ھییخبرا ھی دونمیم خودم کھ من طونیش «

  

  :گرفت شیبازو از یشگونین و کرد گرد چشم پرستش،

  

  . »گم یم تو بھ ھمھ از اول باشھ یخبر. یالک ارین در حرف «

  

  :داد ادامھ و گفت لب ریز ینچ نچ ترانھ،

  

  !یخودت بگم دیبا پوزش عرض با منم، یکرد فکر کھ یاون «

  ...»نکنا فکر.ارمینم روت بھ و دارم خبر زایچ یلیخ از من

  

  :دیپر کالمش انیم فورا پرستش

  

  ... »آخھ ؛یشتنذا من یبرا آبرو باشھ. بابا یا «

  

  :گذاشت تمام مھین را حرفش و برگشت فورا کرد، یم خطابش کوچک، نام بھ کھ نیآرم یصدا با

  

  » بلھ؟ «

  

  :زد لب ترانھ، حضور بھ توجھ یب و کرد صاف را شیگلو ن،یآرم

  

  . »برسونمتون من نداره یاشکال اگھ «



 ھرچھ خواست یم دلش و نداشت شدن الیخ یب قصد نیمآر اما کرد مخالفت فورا شیھا حرف و رادیھ یادآوری با پرستش
  :شود خبر با او میتصم از زودتر

  

  » لطفا «

  

  :زد لب ن،یسنگ جو آن از ییرھا یبرا و خورد گره ترانھ، شرارت از پر نگاه در پرستش نگاه

  

  » خدانگھدار. برم دیبا من دیببخش «

  

  . ستادیا شیروبرو و رساند او بھ را خودش فورا نیمآر کھ شود خارج خواست و رفت دانشکده از رونیب سمت بھ

  

  :گفت لحظھ، چند از بعد و بود افتاده نفس نفس بھ

  

  » د؟یبذار متونیتصم انیجر در منو لطفا شھیم خانم؛ پرستش «

  

  :کرد یم اجتناب ن،یآرم یھا چشم بھ میمستق کردن نگاه از و بود شده ھول پرستش

  

  . »نگرفتم یمیتصم ھنوز من راستش «

  

  :آمد حرف بھ فورا نیآرم

  

  . »باشم تماس در باھاتون بتونم من کھ نیداد یم شمارتونو الاقل کاش «

  

 را ھا کلمھ فورا آمد، یم سمتشان بھ درھم ییھا اخم با و داشت آغوش در را آراد کھ رادیھ دنید با و شد دهیکش باال پرستش نگاه
  .افتاد پتھ تتھ بھ و کرد گم

  

  .دیرس رادیھ ی دهیورز کلیھ و بلند قامت بھ و کرد دنبال را شنگاھ رد ن،یآرم

  !ناخواناتر نگاھش و شدیم تر رهیت لحظھ ھر راد،یھ یھا چشم یا قھوه 

  

  :گرفت سمتش بھ را چیسوئ و گذاشت آغوشش در را آراد و آمد پرستش سمت بھ ن،یآرم مبھوت نگاه برابر در

  

  . »امیم االن من ن،یماش تو برو «

  :کرد کور را نطقش راد،یھ ی خفھ ادیفر کھ دیبگو یزیچ خواست و کرد یم نگاھش ناباور پرستش،



  . »نیماش تو برو گفتم «

  :باشد خونسرد کرد یسع و کرد نفوذ نیآرم وجود عمق تا نگاھش جذبھ

  

  » ؟یشیم سبز راھش سر قھیدق بھ دم یخوا یم یچ «

  

  :داد قورت ار دھانش آب یسخت بھ و شد کور ن،یآرم یابروھا گره

  

  . »اوردمین بجا «

  

  :زد لب رساند، یم صفر بھ را مقابلش طرف نفس بھ اعتماد دانست یم خوب کھ یلحن با و زد پوزخند رادیھ

  

 احساساتش با کھ خودش سراغ رنیم دختر، کار و کس سراغ برن نکھیا یبجا شده؛ برعکس زمونھ آخھ. یاریب بجا دمینبا «
  . »برن و بکشن راھشونو ستن،نخوا اگھ بعدم و کنن یباز

  

  :زد لب یسخت بھ و شد مات نیآرم

  

  . »خوام یم ازدواج یبرا پرستشو واقعا و ستین نیا قصدم من «

  

 د،یکش یم شعلھ درونش از کھ یحرص با. کرد نگاھش موشکافانھ و کرد کیبار را شیھا چشم و برداشت سمتش بھ یقدم راد،یھ
  :دیغر اش، شده دیکل یھا دندان انیم از و شد خم صورتش یرو

  

  . »ارین زبونت بھ اسمشو «

  

  :شد متوقف نیآرم حرف با کھ برود خواست و گرفت فاصلھ فورا

  

  » د؟یکارشیچ دیبگ الاقل «

  

  :نشاند لب یرو یآور حرص پوزخند و چرخاند عقب بھ را سرش

  

  . »کارش ھمھ کن فکر«

  

  . گذاشت تنھا شدند، یم ارآو سرش یرو کھ سواالت از ییایدن با را نیآرم و رفت

  . بزند پس را اش یمنف افکار و باشد نیب خوش کرد یم یسع. دیلرز درونش در یزیچ و ماند رهیخ رفتنش بھ دقت با نیآرم



  . بود گرفتھ دندان بھ را لبش و بود شده شرمزده راد،یھ فکر طرز از

  

 پدال یرو را شیپا بود، گرفتھ یجا عقب، یصندل یرو و بود کرده اخم کھ پرستش بھ توجھ یب و کرد روشن را نیماش راد،یھ
  .فشرد گاز

  

  . شد یعصبان شیپ از شیب و گرفت گر تنش افتاد، یم یاتفاق چھ د،یرس یم رترید لحظھ چند یحت آنکھ تصور از

  

 و بزند ادیرف خواست و داد دست از را کنترلش ش،یھا چشم غم دنید با و کرد میتنظ پرستش برافروختھ صورت یرو را نھیآ
  . گرفت دھان بھ زبان و کرد سکوت فقط اما کند یخال را حرصش

  

 کھ یدخترک سر بر را تشیعصبان تمام و کند کنترل را درونش احساسات بتواند تا شود یم کنده یجان چھ دانست یم خدا فقط
  .نکند ادیفر د،یرس یم بنظر نیغمگ یادیز

  

 آسانسور سمت بھ باز، مھین درب انیم از و شد ادهیپ نگیپارک درب یجلو بماند، منتظر آنکھ بدون پرستش و دندیرس خانھ بھ
  .ماند منتظر و رفت

  

 آن داخل رادیھ با خواست ینم دلش کھ شد یم شرمزده آنقدر راد،یھ حضور حول ن،یآرم فکر از و بود گرفتھ گر تنش تمام
  .بود آخر طبقھ آسانسور داشت، کھ یبد شانس از اما باشد کوچک نیکاب

  

  . فشرد را شیگلو ینیسنگ بغض و شد خارج شیگلو از یسوزناک آه

  

 دست بھ دست زیچ ھمھ اما باشد داشتھ یبد فکر درموردش بود، یمذھب و پاک چشم یادیز کھ نیآرم مثل یپسر نداشت دوست
 ینیسنگ غم و برود سوال ریز بود، کرده آن بھ یمیمستق اشاره شعرش، در کھ ینجابت و ایح درمورد نیآرم تصورات تا بود داده
  .کند ینیسنگ پرستش قلب یرو

  

  .کند یریگ کناره کرد یم یسع اما آزرد را پرستش نگاھش، ینیسنگ و رساند آسانسور بھ را خودش فورا رادیھ ان،یم نیا در 

  

 ریاس اش شانھ کھ برود ھا پلھ از خواست و کرد کج پلھ راه سمت بھ را راھش ،یآن میتصم کی در پرستش و دیرس آسانسور
  .شد دهیکش آسانسور سمت بھ خشونت با و شد رادیھ دست

  

  .داد یم فشار و بود گرفتھ دست در را پرستش یبازو گرش،ید دست با و گرفت آغوشش از را آراد دستش کی با راد،یھ

  

  :شد منعکس راھرو در جانش، مھین ادیفر و کرد آزاد رادیھ چنگ از را شیبازو حرص، از پر و شانیپر یحالت با پرستش

  

  . »نزن دست من بھ «



  . زد کھیت آسانسور ی وارهید بھ و کرد رد پرستش، گوش کنار از را ودستش گذاشت نیزم یرو را آراد راد،یھ

  

 زد، یم برق شیھا چشم در کھ یغم از پرستش و کرد نفوذ پرستش جان عمق تا ھم باز داشت؛ جذبھ ھم باز نگاھش
  .اوردیسردرنم

  

  :زد لب بود، شده کیتحر یادیز روز، آن کھ یاعصاب با و شد رهیخ پرستش یھا چشم یعسل بھ دقت با راد،یھ

  

  » شدم؟ زدنتون الس مزاحم ؟یناراحت چرا «

  

  :داد ادامھ و نداد اجازه رادیھ کھ ردیبگ فاصلھ خواست آسانسور، درب شدن باز با و شد مات پرستش

  

  » بودم؟ نگفتھ ؛یش الشیخ یب بودم گفتھ بھت «

  

  :شد یعصب پرستش

  

  ... » اصال. کنم ینم درک کاراتونو نیا منطق واقعا من «

  

  :دیپر کالمش انیم رادیھ

  

  . »یباش پاک دیبا ؛یدار منو بچھ مادر حکم االن تو. تمومھ گھید توش، یبش غرق اگھ رو زایچ نیا گفتم؛ کھ نھیھم منطقش «

  

  :رفت رونیب داشت، کم دنیکش یبرا نفس و بود کوچک یادیز کھ ینیکاب آن از و زد پس را رادیھ دست پرستش

  

  . »کنم فکر بھش دارم حق منم و خواستگاره ھی فقط اون نداره؛ یربط اصال «

  

  :رفت واحدش درب سمت بھ و زد یپوزخند رادیھ

  

  . »من شیپ انیب بگو کنن، اقدام یرسم داشتن قصد یجالل جناب ھروقت پس باشھ «

  

  :زد لب رفت، یم خانھ داخل رادیھ از جلوتر و گرفت یم آغوش در را آراد کھ ھمانطور و شد گستاخ پرستش

  

  . »رنیبگ میتصم برام تونن یم دارم؛ خانواده خودم من و نداره شما بھ یربط اصال موضوع نیا «

  



  :گفت یبلند نسبتا یصدا با و رفت اتاقش سمت بھ پرستش بھ کردن نگاه بدون و زد پوزخند رادیھ

  

  ! »بد یک خوبھ یک فھمم یم و دمید آدم سرم یموھا اندازه بھ من یول بلھ «

  

  . انداخت حمام داخل را خودش و رفت اتاقش سمت بھ فورا و نداد پرستش بھ کردن صحبت شتریب مھلت

  

  . بود نیسنگ قلبش و داشت حرارت یادیز تنش

  

 کی جانش، تمام و ردیگ یم نفسش چطور کند، فکر او جز یکس بھ یا لحظھ اگر کھ بفھماند پرستش بھ دیبا چطور دانست ینم
  .شود یم آتش پارچھ،

  

 آرامش و کرد عادت بدنش زود، یلیخ اما دیلرز و شد حبس اش نھیس در نفس آن، شوک از یا لحظھ و کرد باز را سرد آب
  . گرفت

  

 ن،یا و کند دایپ پرستش قلب بھ نفوذ یبرا یحل راه بود نتوانستھ لحظھ آن بھ تا اما داشت یخواب رگ یھرکس کرد؛ یم یکار دیبا
  . کرد یم اش کالفھ و دیرس یم بنظر سخت یکم داشت را زیچ ھمھ شھیھم کھ رادیھ یبرا

  

 را غرورش تمام کوتاه، مدت آن در کرد یم حس و کند قبول را پرستش یھا دنیکش پس نیا بتواند کھ نبود یطور اش ھیروح
  .است گرفتھ دهیناد

  

  .ردیبگ آرامش تنش، یرو آب سرد قطرات برخورد از کرد یسع و دیکش یا ھکالف پوف

  

  . بود دهیکش آغوش در را زانوانش و بود نشستھ آراد تخت یرو پرستش

  

  . خواست یم مطمئن یگاھ ھیتک دلش و داشت بغض ھم ھنوز

  

 و جیگ ھا، آن بھ کردن فکر با و نداشت ھا آن از یریتفس نیکوچکتر کھ بود بیعج شیبرا آنقدر راد،یھ حرکات و ھا حرف
  . شد یم سردرگم

  

 یبرا بود یا مقدمھ ھمان، و شد شیھا گونھ یراھ سمج، یاشک قطره و بست نقش چشمانش یجلو ن،یآرم مبھوت نگاه یا لحظھ
  .شیھا اشک یپ در یپ شدن یجار

  

  .فشرد یم و بود گرفتھ دست در را قلبش یکس کھ انگار و داشت بودن یتھ احساس

  .کند قضاوت اشتباه درموردش خواست ینم دلش اما بود یمنف ن،یآرم درخواست بھ جوابش دیشا



  . بودند گرفتھ را دشید یجلو شیھا اشک از نازک یا پرده

  

  .کند سبک را کرد یم ینیسنگ دلش یرو کھ یبار از یکم کردن ھیگر با کرد یسع و گذاشت زانوانش یرو را سرش

  

  :داد جواب فورا سان،یآ نام دنید با و آمد خودش بھ ھمراھش تلفن یصدا با کھ شد غرق شافکار در و کرد ھیگر آنقدر

  

  » جون؟ سانیآ جانم «

  

  شده؟ یزیچ ھ؟یدماغ تو صدات چرا. عشقم سالم: سانیآ

  

  :باشد مسلط خودش بھ یکم کرد یسع و کرد پاک را اش ینیب ،یکاغذ دستمال با پرستش

  

  . »خوردم سرما کوچولو ھی کنم فکر زمیعز نھ «

  

  امروز؟ رونیب میبر یایب نبود قرار مگھ بود؟ سرماخوردن وقتھ چھ بابا یا: سانیآ

  

  :زد لب یناراحت با و دیکوب اش یشانیپ یرو فورا امروزشان، قرار یادآوری با پرستش

  

  . »رونیب برم خوامیم رفت ادمی کال دادن خجالت منو. ترانھ و شد پسره نیا ریتقص. امروزو بود رفتھ ادمی کل بھ د؛یببخش یوا «

  

  :زد لب انکار، رقابلیغ یجانیھ با و شد معمول حد از بلندتر سانیآ یصدا

  

  . »میباش انیجر در ماھم بگو شده؟ یچ کلک؟ پسره کدوم «

  

  :دیخند یآرام بھ پرستش

  

  . »رونیب میبر رمیبگ یمرخص ساعت چند تونم یم یک نمیبب بذار. گم یم نمتیبب حاال. بابا یچیھ «

  

  :شد طاقت یب سانیآ

  

 خودم من بده زنشو ای اروی نیا شماره یخوا یم اصال. رمیم یم یفضول از دارم ھم شده تنگ دلم ھم. خدا رو تو االن نیھم «
  . »زنمیم حرف باھاشون

  :شد ھول پرستش



  » چالغم؟ خودم مگھ بابا نھ «

  

  !منتظرما. نمیبب بده خبرشو ایب بزن حرف برو بدو. یندار گرفتنم یمرخص ھی عرضھ. زمیعز یھست کھ بلھ: سانیآ

  

  .کردند قطع را ارتباط یخداحافظ از بعد و دیخند پرستش

  

  .داشت اجیاحت حیتفر بھ شدت بھ و نداشت یا چاره اما شود روبرو رادیھ با خواست ینم دلش

  

  . بود یباز مشغول شھیھم از تر آرام آراد،

  

 و نداشت حوصلھ اصال روز آن اما بود بخش لذت شیبرا حرکاتش تمام و بود کرده دتعا شیھا طنتیش بھ پرستش نکھیا با
 و کردیم یباز شیھا نیماش با و بود نشستھ یا گوشھ و ستین بشیغر و بیعج یکارھا از یخبر کھ کرد یم شکر خدارا

  .کرد یم دیتول یبیعج یصداھا

  

  . بدھد آب یگوش و سر تا رفت آشپزخانھ سمت بھ

  

  . گرفت شیپ در را اتاق ریمس و دینوش آب یکم و برداشت یزیتم وانیل. نبود رادیھ از یخبر

  

  .کرد سالم مقدمھ یب و شد ھول اتاقش، از رادیھ یناگھان خروج با کھ بود راھرو در

  

 یھا چشم بھ و گرفت باال را سرش تعجب با کرد، یم خشک را شیموھا یکوچک حولھ با و داشت تن بر یمناسب لباس کھ رادیھ
  .زد قھقھھ و شد رهیخ پرستش ی شده گرد

  

 شرم بھ لذت با و شد مانعش رادیھ کھ ببرد پناه اتاق بھ خواست و گرفت دندان بھ لب موردش، یب کار از زده خجالت پرستش
  :دوخت چشم اش دخترانھ

  

  » عجلھ؟ نیا با کجا. سالم کیعل «

  

 کرده دخالت شیکارھا در یادیز کھ یمرد آن رخ بھ را درھمش یھا ماخ و کند جمع را لبخندش کرد یسع اما دیخند ھم پرستش
  :بکشد بود،

  

  . »اتاق رمیم «

  

  :نشاند لب یرو یکج لبخند اش، انھیناش حاالت رییتغ از رادیھ



  » ؟ینداشت یکار من با ینی «

  

  :ماند ثابت شیھا چشم کمردم یرو و گذراند نظر از را رادیھ حالت خوش و نمدار یموھا و شد دهیکش باال پرستش نگاه

  

  . »داشتم کار چرا؛ «

  

  :کرد یباز شیھا انگشت با و داشت نگھ ثابت اش خورده گره یھا دست یرو را نگاھش و امدین خوشش رادیھ قیعم نگاه از

  

  . »ازتون رمیبگ یمرخص امروز خواستم یم راستش «

  

  . شد ریناپذ نفوذ و سرد ش،یرایگ و گرم نگاه و بست خی رادیھ یھا رگ در خون

  

  :آمد حرف بھ درھم ییھا اخم با و ستادیا پرستش یروبرو نھ،یس بھ دست و زد ھیتک وارید بھ را اش شانھ

  

  » مناسبت؟ چھ بھ «

  

  :ماند ثابت رادیھ یھا چشم یرو و آمد باال پرستش نیخشمگ و متعجب نگاه

  

  ! »دمب حیتوض بھتون دیبا مویمرخص یمناسبتا بود ننوشتھ قراردادمون تو «

  

  :زد یعصب یپوزخند رادیھ

  

 بره و بزنھ من بچھ میتا از خواد یم یچ یبرا م بچھ پرستار بدونم دیبا من دردندشت؛ شھر نیا یتو تنھا دختر ھی باالخره «
  » رون؟یب

  

 یا ھکلم از غیدر اما انداخت یم لرزه بھ را اش چانھ و آمد یم لبش پشت ھا حرف و زد یم دو دو پرستش یھا چشم مردمک
  .شود خنک دلش و کند رادیھ بودن پرو ھمھ آن نثار بتواند کھ

  

 نگاه در کھ یترس اما برداشت پرستش سمت بھ یقدم و شد مانیپش فورا آنھا دنید با رادیھ و زد حلقھ شیھا چشم در اشک
  :زد لب یتلخ بھ و برگشت را اش رفتھ قدم و کرد تاشانیموقع متوجھ را او فورا بود پرستش

  

  » ؟یمرخص لیدل گفتن سختھ قدران «

  :گفت تیعصبان با و کرد پاک را اش ناخواستھ یھا اشک پرستش



  . »تره سخت یچ ھمھ از شما یحرفا و شما تحمل یول نھ «

  

  . شد اتاق وارد و گذشت رادیھ کنار از فورا

  

 یحرکت نیچن انتظار کھ ستشپر و دیکش را شیبازو و برد دست رادیھ ،یحرکت ھر از قبل اما ببند محکم را درب خواست
 تامل، یا لحظھ بدون رادیھ و آمد فرود رادیھ آغوش در یا لحظھ یبرا شود، نیزم نقش آنکھ از قبل و خورد یسکندر نداشت،
  .گرفت فاصلھ فورا و ستدیبا پا یرو تا کرد کمکش

  

 یبرا پرستش لطافت و بود افتاده نفس فسن بھ باشد، دهیدو را یطوالن یریمس کھ انگار و دیکوب یم اش نھیس در شدت بھ قلبش
  . بود کرده سست را تنش تمام کوتاه، ی لحظھ چند ھمان

  

  :زد لب و برداشت عقب بھ یقدم فورا کھ گرفت را جانش تمام یبد حس و دیترس یکینزد آن از آنقدر

  

  . »بشھ ینطوریا خواستم ینم دیببخش «

  

  . کرد یم احساس کمرش دور را رادیھ یھا دست ی حلقھ و بود مات و جیگ ھم ھنوز پرستش

  

 موجب و بود گذاشتھ دلش بھ قدم ناخواستھ یترس ھم باز اما شد آرام یکم و نبوده کار در یعمد کھ دیفھم رادیھ شرمزده نگاه از
  .کرد یم احساسش ھم فاصلھ آن از کھ یحرارت از ردیبگ فاصلھ تا شد

  

  :زد لب شود، شکستھ نشانیب نیسنگ سکوت آنکھ یبرا و برداشت یلجباز از دست

  

  . »دخترن رون؛ھمشونیب برم دوستام با خواستم یم «

  

  :زد لب و کرد کج اتاقش سمت بھ را شیھا قدم بود، گرفتھ کھ یاعتراف از خوشحال راد،یھ

  

  . »نداره یمورد باشھ «

  

  . ببرد ادی از بود آورده بند را نفسش ش،یپ لحظھ چند کھ یاتفاق کرد یسع و شد خوشحال پرستش

  

  .سازد باخبر مشیتصم از را سانیآ تا رفت ھمراھش تلفن سمت بھ

  

 تا د،یدو یم پوستش ریز کھ یبخش لذت حس از ھربار و شد یم مرور ذھنش در ھیثان چند ھمان مدام. برد پناه اتاقش بھ رادیھ
  . دیترس یم مرگ حد سر



  . فشرد شیھا دست انیم را سرش و نشست تخت یرو

  

  . بود نشستھ بدنش یرو یفیخف لرز و بودند شده زنده چشمش شیپ شیھا کابوس تمام

  

  .کند فراموش را خوب حس آن تمام کرد یسع و دیخز پتو ریز

  

  . کرد یم احساس شیھا دست نیب ییجا را لطافتش و بود مشامش در پرستش تن عطر ھم ھنوز

  

 یکینزد از نگونھیا بست، ینم نقش شیھا چشم شیپ بود، کرده رو رویز را اش یزندگ کھ یاتفاقات تمام ،یلمس ھر با اگر دیشا
 بھ کردن فکر از تا شد موجب و شد زھر کامش بھ اتفاق، آن ینیریش اما نداشت یھراس بود، شده جانش تمام روزھا نیا کھ یکس
  .شود زانیگر آن

  

  . دارد دوست را شیصدا تن چقدر کھ کرد یم فکر نیا بھ ھا وانھید مثل او و دیچیپ یم گوشش در پرستش یھا خنده یصدا

  

  . برخاست جا از و دیکش یقیعم آه

  

  . رفت رونیب اتاق از و کرد تن بھ را رنگش یطوس وشرتیس

  

 کھ انگار و کرد یم پر را خانھ یفضا تمام نشیدارچ و ھل یبو کھ یعطر خوش یچا ھمان از خواست؛ یم یچا یکم دلش
  . نبود یچا از یخبر اما داشت؛ انیجر خانھ آن یپ و رگ در یزندگ

  

  .گرفت یم بھانھ دلش و شود دور خانھ آن از پرستش نداشت دوست. گرفت دلش ناخداگاه

  

  .است دلگرم اش یزندگ مھم یھا آدم و خانھ نیا بھ چقدر ھا یتازگ کھ بود دهیفھم او حضور با

  

 شب تا ماند یم منتظر وجود تمام با حاال اما شتندا اش خانھ بھ یخاص یدلبستگ بزند، برھم را دلش خلوت پرستش آنکھ از قبل
  . ندیبب را او شتریب قھیدق چند بتواند و شود

  

 بخورد قسم بود حاضر کھ بود شده قیعم احساساتش آنقدر او و بود بیعج یدلدادگ از حجم نیا ھم خودش یبرا یحت بود؛ بیعج
  .کند یم درک را شدن عاشق مفھوم و معنا است بار نیاول یبرا

  

  . بودند شده نیسنگ ش،یھا پلک و دار تب شیھا چشم داشت، کھ یلرز وجود با

  

  .است دلتنگ نرفتھ، کھ کرد فکر نیا بھ رادیھ و آمد رونیب اتاق از آماده و حاضر داشت، لب یرو کھ یقیعم لبخند با پرستش



  :زد لب و کرد نگاھش تعجب با پرستش

  

  » وشرتھ؟یس وقت چھ «

  

  :برد فرو وشرتشیس بیج در را شیھا دست د،یکش یم ازهیخم کھ ھمانطور و انداخت باال یا نھشا یالیخ یب با رادیھ

  

  . »کردم لرز «

  

  :برداشت سمتش بھ یقدم و نشاند صورتش یرو یاخم و شد نگران ناخداگاه پرستش

  

  » بده؟ حالتون بازم شده؟ یچ «

  

  :نشاند لب یرو یمحو لبخند و داد رادیھ بھ یخوب حس اش چھره نگران حالت

  

  . »ستین یزیچ خوبم؛ «

  

  :گفت اش ساده و یشگیھم پیت دنید با رادیھ و کرد جابجا اش شانھ یرو را اش کولھ فیک پرستش

  

  . »الاقل بنداز یمعمول فیک ؟یریم نایا با رونمیب «

  

  :رفت یورود درب سمت بھ و انداخت ریز سربھ و دیکش خجالت پرستش

  

  . »دارم رو نایھم فعال «

  

  :زد لب تیمظلوم با و کرد خم اش شانھ یرو را سرش بپوشد، را شیھا کفش پرستش آنکھ از قبل رادیھ

  

  » ؟یکن دم برام یچا ھی رفتنت از قبل شھیم «

  

 تا کرد بلند یکم را سرش و ماند حالت ھمان در رادیھ حرف دنیشن با کند، پا را اش کھنھ یھا یکتون تا بود شده خم کھ پرستش
  . ندیبب اش چھره در را یشوخ آثار

  

  :ستادیا پا یرو فورا و کرد تعجب یا لحظھ بودند، مظلوم یادیز کھ رادیھ یھا چشم دنید با اما

  » د؟یتون ینم خودتون مگھ «



  :برداشت آشپزخانھ سمت بھ را شیھا قدم شھ،یھم از تر کالفھ رادیھ

  

  . »سالمت بھ «

  

  . رفت آشپزخانھ سمت بھ و فروخورد ار اش خنده رادیھ گانھ بچھ حرکات نیا از پرستش

  

 فراموش را شیھا یناراحت تمام و بود شده سرحال یادیز انگار. کرد نگاه رادیھ درھم یھا اخم بھ و گذاشت زیم یرو را فشیک
  :بود کرده

  

  . »کنم یم درست د؟یکن یم قھر چرا خب؛ یلیخ «

  

 کھ کند دم یمعمول یچا خواست و شست یخوب بھ را یقور ھ،فاصل نیا در و دیایب جوش یکتر آب تا کرد روشن را ساز یچا
  :برخاست رادیھ اعتراض یصدا

  

  . »خواستمیم ھاش ژهیو ازون. تونستم یم خودمم کھ ینجوریا «

  

  . آورد لرز بھ را رادیھ دل ھم باز و دیخند پرستش

  

  . ختیر داخلش ار جوش آب و کرد اضافھ رنگ، دیسف یقور اتیمحتو بھ ھم نیدارچ چوب و ھل یمقدار

  

  .داشتیبرنم بود، یا عشوه و ناز ھر از یتھ کھ نشیدلنش و ساده حرکات از چشم و بود شده حضورش غرق راد،یھ

  

  :گفت رادیھ بھ رو و دیکش آغوش در بود، گذاشتھ آشپزخانھ بھ قدم حاال کھ را آراد و کرد تمام را کارش پرستش

  

  » د؟یندار یکار من با خودم؛ منزل رمیم سمت ازون من پس «

  

  :گرفت شیھا چشم از نگاه و کرد اخم ناخداگاه رادیھ

  

  » سالمت بھ. نھ «

  

  .کرد یخداحافظ او با اش، گانھ بچھ و نیریش یھا حرف با و کرد باران بوسھ را اش گونھ و فشرد آغوشش در را آراد پرستش

  

  :کرد زمزمھ لب ریز و رفت یخروج درب سمت بھ



  » خدانگھدار. یچا بابت ممنون البتھ «

  

  .نشاند لب یرو یقیعم لبخند درنگ، یا لحظھ بدون رادیھ و شد دیناپد راھرو چیپ در

  

  .داشت دوست ھم را کالمش طنتیش یحت

  

  .گرفت یم بھانھ و بود افتاده راه پرستش سر پشت آراد

  

  .شد یم لذت غرق راد،یھ و شد یم دهیشن"  مامان"  زمزمھ شیھا ھیگر انیم و شد یم شتریب شیھا ھیگر شدت لحظھ ھر

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز و گرفت آغوش در را آراد و گرفت دندان بھ لب فورا پرستش اما

  

  . »پسر گل نیآفر مامان؛ نگو. خالھ یبگ من بھ دیبا برم قربونت «

  

  :گفت یبلند نسبتا یصدا با رفت، ینم کنار شیھا لب یرو از خنده کھ رادیھ بھ رو و کرد خم راھرو چیپ در یکم را بدنش

  

  . »رهیگ یم بھونھ داره بچھ نیا د؟یکن یکار دیخوا ینم «

  

  :دیکش آغوشش در و رفت آراد سمت بھ و فروخورد را اش خنده رادیھ

  

  . »میکن یباز میخوا یم یکل کھ بغلم ایب جان؛ بابا ایب. پسره و پدر روز امروز، «

  

  .انداخت خنده بھ را دو ھر و داد تکان دست  ،یخداحافظ یمعنا بھ پرستش یابر و گرفت آرام رادیھ آغوش در زده جانیھ آراد،

  

  . زد زنگ ترانھ بھ و گرفت دست در را تلفن فورا خانھ، از خروج با

  

  :دیچیپ تلفن در ترانھ یانرژ پر و شاد یصدا

  !َبھ «

  » خانوم؟ شما حال. سالم

  

  :دیخند پرستش

  » ؟یا ھیپا سان؛یآ اب رونیب میبر میخوا یم. خانوم گل سالم «



  :زد لب یالیخ یب لحن با ترانھ

  

  » بود؟ گرفتھ انقدر نیآرم نیا با یکرد کاریچ کلک. م ھیچھارپا شھیھم کھ من «

  

  :شد دمق روز، آن اتفاقات یادآوری با پرستش

  

  . »الشیخ یب بابا؛ یچیھ «

  

  :دیپرس طنتیش با ترانھ

  

  » ؟یونی دم دنبالت بود اومده یک «

  

  :دیپرس یناباور با رفت، یم رونیب و کرد یم باز را ساختمان یورود درب کھ ھمانطور و شدند گرد پرستش یھا چشم

  

  » ؟یدون یم کجا از تو «

  

  :زد قھقھھ ترانھ

  

  !من خوب دوست نیبب «

  . »رمندا موندن یخمار تو حوصلھ و حال اصال کھ بگو باش زود ؛یکن یم یمخف یدار یالک دونمیم ویچ ھمھ گفتم کھ من

  

  . نپرس سانیآ یجلو یسوال چیھ اما. گمیم ام،یم خب یلیخ: پرستش

  

  !دِ  نھ دِ : ترانھ

  .سانیآ و دونم یم من ای آدم، بچھ مثل یگ یم ای

  

  : دیخند پرستش

  

  . »میبزن حرف کھ امیم. کمی کشھیم طول کارش اون رسم یم سانیآ از زودتر یلیخ. امیم دارم بابا، خب«

  

  .منتظرم ایب زود. نمونھ دختر ھی یشد حاال. نیآفر: ترانھ

  . شد دانشگاه یراھ و رفت مترو سمت بھ ر،یدرگ و مشوش یذھن با پرستش و کردند قطع را تلفن



  .بروند عصریول یھا کافھ از یکی بھ و کنند یرو ادهیپ یمقدار داشتند قصد

  

  :گرفت آغوشش در باشد، دهیند را او یدراز انیسال کھ انگار و دیدو سمتش بھ پرستش دنید با ترانھ

  

  » خوشگلم؟ یِ بز پاچھ یچطور «

  

  :کوباند سرش پشت یا ضربھ پرستش،

  

  » باز؟ دادم رو بھت. جنبھ یب ی بزغالھ «

  

  .رفتند نظرشان مورد ریمس سمت بھ بود، انداختھ پرستش گردن دور را دستش کھ ھمانطور و زد قھقھھ ترانھ

  

 عالقھ مورد ی نسکافھ و یشکالت کیک یحت و بود کرده ترانھ از را قاتشیتحق تمام نیآرم کھ شد متوجھ پرستش ر،یمس طول در
  .بود گفتھ ترانھ ھم اش

  

 برق ترانھ، آرامِ  چندان نھ یگردن پس ش،یھا حرف شدن تمام با و گفت ھا، گذشتھ بھ یا اشاره نیکوچکتر بدون را رادیھ انیجر
  :پراند شیھا چشم از

  

  » ؟یوحش چتھ «

  

  :زد لب د،یرس یم بنظر مسخره یادیز کھ یتیجد با و گرفت یجانب بھ حق افھیق ترانھ

  

  » بانو؟ خنگ شده، عاشقت رادیھ نیا کھ یدینفھم واقعا «

  

  :زد ادیفر و کرد گرد را شیھا چشم اش، مسخره لحن بھ توجھ بدون پرستش

  

  » ؟یفھم ینم. داره زن ترانھ؟ یخر «

  

   کجاس؟ زنش اصال ره؟دا یربط چھ باشھ؛ داشتھ خب: ترانھ

  

  :نشست یسرد عرق تنش تمام یرو باشد، داشتھ قتیحق ترانھ یھا حرف آنکھ فکر از و انداخت ریز سربھ پرستش

  

  . »لیتحص ادامھ یبرا خارج رفتھ «



  :دیکوب بھم را شیھا دست ھمزمان و دیخند ترانھ

  

  . »اسیمھ شازده یبرا بساطم و ستین ا؛یب خب «

  

  :گفت ترانھ، بھ رو کوبنده و تند یلحن با و دیکش درھم را شیھا خما و شد یعصب پرستش

  

 واقعا. کنم فکر دار زن مرد ھی بھ ھم ھیثان کی یبرا تونم ینم اصال من. نکن یباز من اعصاب با. ترانھ یگ یم یچ بفھم «
  ! »فکرش یحت آوره؛ خجالت

  

  :انداخت باال یا شانھ یالیخ یب با ترانھ

  

  . »دنینشن تو از بود، گفتن من از «

  

  .لطفا نگو مورد نیا در یحرف گھید. ستین قشنگ شمیشوخ یحت: پرستش

  

  .دادند ادامھ رشانیمس بھ سکوت، در و داد تکان سر ترانھ

  

 خودش بھ کرد یم یسع سردش، یرفتارھا و ھا یبدخلق یادآوری با و گشت یم رادیھ ریاخ یرفتارھا حول مدام پرستش فکر
  .ستین شیب یمزخرف ترانھ، یھا حرف کھ دھد یدلدار

  

  . نبود شیھا لب یرو خنده از یاثر گرید اما

  

 یبد اتفاقات تمام مسبب او کند الیخ داشت، دوستش عاشقانھ کھ آراد و بپاشد ھم از را یکس ییزناشو یزندگ نداشت دوست
  .است اش یزندگ

  

  .شد ینم وفقم اما کند عوض را شیھوا و حال داشت یسع شیھا یشوخ با مدام ترانھ

  

  . رفت یم راه او، بھ توجھ یب و بود انداختھ ریز سربھ کھ انداخت پرستش بھ یچپ نگاه و ستادیا  رو ادهیپ وسط ناگھان

  

  :دیکش خودش سمت بھ و گرفت را دستش

  

  » ھ؟یچ فتارار نیا آخھ باشھ؛ تو تن بھ سر خواد ینم دلش اصال متنفره؛ تو از رادیھ. اصال کردم غلط من ال؛یخ یب بابا «

  :نشد موفق کرد، تالش ھرچھ اما اوردیب لب یرو یلبخند کرد یسع پرستش



  . »باشم خوب کنم یم یسع الیخ یب. ترانھ یگرفت حالمو «

  

  :دیکش آغوش در را او ھا، رو ادهیپ گاه یب و گاه یھا نگاه بھ توجھ یب ترانھ

  

 کردم یشوخ منظور؛ اون بھ نھ اما یھست یخواستن ازبس احمقھ؛ کھ باشھ نداشتھ دوست رو تو اگھ. کردم یشوخ برم قربونت «
  . »مزخرف امتحان ھمھ نیا از بعد میکن حال رونیب میاومد امروزو ھی. نزن ذوقمون تو یحساب میکن فیک ایب. خدا بھ

  

  . ختیآم درھم اش خنده یصدا با و دیچک نییپا پرستش چشم از یاشک قطره

  

   . باشد کرده آرامش ترانھ، یھا حرف و باشد شوق اشک کھ انگار

  

  .کرد یم سرزش را خودش و داشت واھمھ ھم رادیھ سمت فکرش شدن منحرف از یحت

  

  .رفتند بود، کرده سفارش ترانھ کھ یا کافھ سمت بھ سھ ھر و شد ملحق آنھا بھ ھم سانیآ قھ،یدق چند از بعد

  

 کرد پرت مشکالتش تمام از را پرستش حواس ناخداگاه بود، اطیح یجا نیتر گوشھ در کھ یا نفره چھار زیم و کافھ دلباز اطیح
  .کرد یجار روانش و روح در را آرامش حس شد، یم پخش کھ یتیال و یخارج یقیموس و

  

 یجان دلشان، تھ از یھا خنده یگاھ و شدند زدن حرف مشغول سھ ھر و داد سفارش نسکافھ و یشکالت کیک شھ،یھم مثل ھم باز
  .دیبخش یم دوباره

  

  :آمد حرف بھ سانیآ

  

  » شد؟ پرت حواست کھ بود یچ پسره ھیقض طون؛یش ینگفت «

  

  :گفت حواس یب ترانھ، کھ دھد جواب خواست پرستش

  

  . »نیآرم آقا اونور از و رادیھ آقا نوریاز شلوغھ؛ سرش خانم پرستش کھ فعال «

  

  . نشست پرستش ی نشستھ وحشت بھ یھا چشم در ناباورش نگاه و برد ماتش راد،یھ نام دنیشن با سانیآ

  

  .بدھد آشنا نام آن از یخبر و شود خارج پرستش دھان از یحرف تا بود شده گوش تماما کھ انگار

  :برھاند برزخ آن از را پرستش خواست و دیگز لب فورا بود شده شیھا حرف متوجھ تازه کھ ترانھ



  » پرستش؟ بود ربدیھ. پرستارشھ کھ یا بچھ یبابا نیھم اه ارو؟ی نیا بود یچ. پسرعممھ اسم کھ رادیھ من؟ گم یم یچ «

  

  :نشاند صورتش یرو یھول لبخند و گرفت سانیآ ی کرده عرق صورت از چشم یسخت بھ پرستش

  

  . »کنم فکر آره «

  

  . داشت ینیسنگ احساس قلبش و بود افتاده شماره بھ شیھا نفس باشد؛ گرفتھ گر کھ انگار سانیآ

  

   بود؟ ختھیر بھم نگونھیا ،یتلنگر نیکوچکتر با حاال کھ کند کمرنگ ادشی در را او عشق بود توانستھ چطور

  

  . کرد یم یخفگ احساس و بود شده بغض تماما شیگلو

  

  . رفت کافھ یبھداشت سیسرو سمت بھ فورا ،یکوتاھ یخواھ معذرت با و برخاست جا از

  

 بودند شیھا چشم شیپ بود، کرده تجربھ رادیھ با اواخر آن کھ یخوب خاطرات تمام انگار. دید ینم را خودش اما شد رهیخ نھیآ در
  . کرد یم احساس را اش بوسھ یگرم اندازه ھمان بھ ھم ھنوز و

  

 گذاشتھ شیتنھا رحمانھ یب کھ یکس منتظر بود؛ منتظر ھم ھنوز انگار مدت ھمھ نیا از بعد. بست پلک و شد قلقلک دلش تھ ییجا
  .دبو رفتھ یخداحافظ یب و بود

  

 ینم بود، گفتھ یحام کھ یا طرفھ کی عالقھ از یحرف و شد ینم رهیخ شیھا چشم در و دید ینم را رادیھ کھ یوقت تا انگار
  .است دهیکش ھودهیب یانتظار را مدت نیا تمام کھ نداشت باور د،یشن

  

  . فرستاد رونیب یآھ پر نفسِ  شھیھم از تر خستھ و بست پلک

  

 یمنطق یلیدل ھا ییجدا نیا تمام دیبگو و برگردد رادیھ دیشا تا بود منتظر ھم ھنوز و دانست ینم یحام با را احساساتش فیتکل
  .است دهینکش انتظار ھودهیب او و داشتھ

  

 از ممکن حالت نیبھتر با اگر شد، یم مطمئن او نداشتن عالقھ از اگر. داشت شدن مفقوداالثر حکم شیبرا رادیھ رفتن نوع نیا
 ینم انتظار گرید او و شد یم دیشھ دلش در رادیھ ی ناخواستھ عشق دیشا رفتند یم را خودشان ریمس ھرکدام و شدند یم جدا ھم
  . دیکش

  !حد از ادیز احساساتِ  آن شدن دنیشھ یبرا یحت د؛یکش یم انتظار فقط حاال اما

  

  :کرد یم سرزنش را ترانھ مدام پرستش



  » نھ؟ ای نبر ازش یاسم گفتم بھت «

  

  !بابا یا: ترانھ

  ؟یبگ یخوا ینم تو کھ نایا نیب شده یچ اصال. دیپر دھنم از شھ؛یم ینجوریا دونستم ینم خدا بھ

  

  :شد رهیخ شیھا چشم بھ ت،یجد اما وحشت با پرستش

  

  » بشناسن؟ ھمو کجا از دیبا سانیآ و رادیھ وگرنھ. نبر جلوش اسمشو گفتم ا؟یک نیب «

  

  .ھا ھگذشت حرف کردن بازگو از دیترس یم انگار

  

  .بخورد را سانیآ حسرت یا لحظھ یبرا بود، باختھ دل یادیز کھ یپسر آن نبود حاضر و سوخت یم یحام یبرا دلش 

   

  :سپرد گوش ترانھ و پرستش بیعج سکوت بھ و نشست یصندل یرو یمصنوع یلبخند با سانیآ

  

  » ھو؟ی نیشد ساکت چرا «

  

  :زد لب یا کننده دلگرم لبخند با و گرفت دست در را سردش یھا دست پرستش

  

  » تو؟ یخوب «

  

  :گفت و انداخت باال یا شانھ ،یظاھر یالیخ یب با سانیآ

  

  . »بذارم تنھاتون شدم مجبور دیببخش انگار؛ افتاد فشارم لحظھ ھی. خوبم آره «

  

  :آمد حرف بھ ترانھ و کرد نگاھش ز،یآم محبت پرستش،

  

  . »باش راحت ھ؟یچ حرفا نیا بابا نھ «

  

  . بودند مشغول سکوت، در ھرسھ و بودند آورده را شانیھا سفارش

  

  .بود موفق ھم یحدود تا و کند خارج جو آن از را دو ھر داشت یسع ھم باز ترانھ



 از و کند مھمانش نداد اجازه سان،یآ ادیز یاصرارھا رقم یعل پرستش و پرداختند را کافھ پول خودشان، سھم بھ ھرکدام آخر، در
  .پرداخت را خودش سھم بود، مانده یباق شیابر کھ یانداز پس

  

  .شدند پرستش خانھ یراھ و کردند یخداحافظ ترانھ از کھ بود غروب یحوال

  

 یھا چراغ و بود شده پارک منزلش درب یجلو درست کھ دید را رادیھ نیماش پرستش و بود کرده پر یکیتار را کوچھ تمام
  :شد رهیخ سانیآ الیخ یب یھا چشم بھ و باخت رنگ ناگھان. بود خاموش نیماش

  

  . »خستم یلیخ کھ بخوابم و بدم انجام موندمو عقب یکارا کمی برم. میرسوند یمرس «

  

  :زد لب و دیخند سانیآ

  

  ! » یخواست یم عذرمو بعد یداد یم دستم آب وانیل ھی الاقل یول باال ومدمینم کھ من نامرد «

  

  :کرد یجان کم ی خنده پرستش

  

  ! »وونھید بابا نھ«

  

 بھ قادر گرید و شدند روشن نیماش یھا چراغ ناگھان کھ گرفت یم دنیتپ شتریب قلبش شدند، یم تر کینزد خانھ بھ کھ ھمانطور
  . نبودند نیماش داخل دنید

  

  .دیبخش سرعت شیھا قدم بھ و درآورد شیمانتو بیج از را دیکل و دیکش یا آسوده نفس ناخداگاه

  

 بھ ھرچند. نشود دهید تا کرد روشن را نیماش یھا چراغ فورا برق، چراغ ریت جان کم نور ریز ،سانیآ و پرستش دنید با رادیھ
  . است شده او حضور متوجھ پرستش کھ بود دهیفھم یخوب

  

 امیپ در کھ دید را پرستش اسم و دیلرز شیھا دست در ھمراھش تلفن قھیدق چند از بعد و شدند ساختمان داخل سانیآ و پرستش
  :بود شتھنو یکوتاھ

  

  » د؟یاومد چرا «

  

  .فرستاد لعنت اش یقرار یب و یدلتنگ ھمھ آن بھ و کرد اخم

  

  :نوشت د،یترد یا لحظھ بدون و انداخت نگاه بود، رفتھ قیعم یخواب کھ آراد ی بستھ یھا چشم بھ



  . »شدم مجبور گرفت؛ یم بھانھ آراد «

  

  :داد جواب فورا پرستش

  

  . »جلوتر دیبر لطفا. رهیم گھید قھیدق چند تا. نتونیبب عنوان چیھ بھ دینبا نجاس؛یا سانیآ «

  

  .اوردیب تاب بود نتوانستھ کھ بود شده قرار یب آنقدر دلش. بود رید اما بود شده مانیپش آمدنش از

  

 و گذاردب پسرش یبرا یشتریب وقت بود کرده یسع پرستش، سفارش بھ و بودند کرده یباز را روز تمام و بود نگرفتھ بھانھ آراد
  .بود نرفتھ شرکت را روز آن

  

 بخواھد، آنکھ بدون شھر، در یگزار و گشت از بعد و رفتند رونیب خانھ از آراد با تینھا در کھ بود دهیکش یتاب یب آنقدر اما
  .بود گرفتھ شیپ در را پرستش خانھ ریمس

  

 در نبودنش از نانیاطم با و بود فشرده را زنگ ،شھیھم از مرددتر او و رفت یم یکیتار بھ رو کم کم اما بود روشن ھوا ھنوز
  .بود دهیکش انتظار و رفتھ نیماش سمت بھ خانھ،

  

  .داد یم فشار و گذاشت یم قلبش یرو پا یکس انگار کھ گذشتند یم یکند بھ لحظات آن آنقدر

  

 او کھ بود دهیرس یزمان حاال و نبود کردند، یم یشمار لحظھ دنشید یبرا اطرافش دختران تمام کھ یمغرور رادیھ آن از یخبر
 اش خانھ یجلو وقت یب و وقت و کرد یم یتاب یب بود، شده وجودش آرامش ناخواستھ، کھ یدختر دنید شتریب لحظھ کی یبرا

  .کرد یم درست بھانھ و بافت یم دروغ تمام، یخودخواھ با و شد یم سبز

  

  . کند آوار پرستش سر بر را حرصش تمام خواست یم دلش کھ بود یعصب خودش یکارھا دست از آنقدر

  

  .دییپا را خانھ درب وسط، نھیآ از و رفت جلوتر یکم

  

 شد، باعث اتفاقات آن تمام کھ کرد شکر رو خدا و کرد اش سھیمقا پرستش با ،یامروز افھیق و پیت آن با سانیآ دنید محض بھ
  .بفھمد را شدن عاشق وجود تمام با بتواند او و شود سبز راھش یجلو بود، مثال یب اش یسادگ کھ یدختر

  

  . بطلبد تیحالل بتواند تا باشد یفرصت داشت دوست و سوخت یم سانیآ یبرا دلش

  

 خاطرش و بود اوردهین سانیآ سر بر کھ ییبالھا چھ او و است سخت چقدر خود یِ خود بھ طرفھ کی عشق کھ دانست یم خودش
  !بود نکرده آزرده را

  .کرد احساس وجود تمام با را آن سوزش قلبش در و شدند خار ھا ذشتھگ و دیکش یحسرت پر و قیعم آه



  . شد پنھان راد،یھ دید از و شد یم کینزد کوچھ یانتھا بھ کم کم سانیآ

  

  :کند باز جلو بھ یراھ عقب، یصندل از تا کرد یم را شیسع تمام و بود شده داریب خواب از آراد

  

  ...! »بابا...بغل...بابا «

  

  . شد رهیخ شیھا چشم عمق بھ و کاشت صورتش و موھا یرو یقیعم بوسھ و دیکش ششآغو در رادیھ

  

  .کاشت یم رادیھ ی نھیس در یمثال یب غم و داشت مادرش بھ یبیعج شباھت شیھا چشم

  

  . بزند پس را اش دھنده آزار افکار کرد یسع

  

  .بود آنجا آرامشش منبع کھ رفت یا خانھ سمت بھ و شد ادهیپ نیماش از

  

  .انداخت سر یرو را رنگش دیسف یروسر ھم باز و گشود را درب یمعطل یب ستشپر

  

  .شود کنده جا از خواست یم کھ بود قلبش لحظھ ھر و رفت یم باال نھیطمان با را ھا پلھ راد،یھ

  

 قاب ساده، و دیسف یروسر آن با کھ را صورتش و دوخت چشم پرستش نگران یھا چشم بھ دقت با و ستادیا در چارچوب در
  .گذراند نظر از بود، شده گرفتھ

  

  .داشت اجیاحت حضورش بھ چقدر و بود شیھا چشم دلتنگ کوتاه مدت آن در چقدر

  

  .دوخت نیزم یرو را نگاھش و رفت کنار در چارچوب از پرستش

  

  :زد لب اراده یب و گذاشت داخل بھ قدم رادیھ

  

  . »ادیم بھت دیسف «

  

 کنارش ھم را آراد و نشست یم تخت یرو خاص یآرامش با کھ شد دهیکش رادیھ دنبال ھب نگاھش و شدند گرد پرستش یھا چشم
  .گذاشت یم

  

  .کرد دم یچا و رفت آشپزخانھ سمت بھ و بست را درب



  .داد ینم آزارش حدش، یب ینیسنگ و بود گرفتھ آرام قلبش گرید حاال. کرد یم نگاھش و بود چرخانده سر رادیھ

  

  .کرد مرتب را خانھ یکم و دآم ییرایپذ سمت بھ پرستش

  

  :بود کرده تلخش ناخداگاه و شدیم مرور سرش در بود، زده رادیھ کھ یحرف با اش آزاردھنده افکار

  

  » گرفتھ؟ یم بھونھ دیگیم چطور. ومدین منم سمت اصال آرومھ؛ کھ آراد «

  

  . است نگرفتھ شکل رادیھ سمت از یاحساس شدیم مطمئن دیبا و نبود خودش دست

  

  :گذاشت جواب یب را پرستش سوال و داد ھیتک سرش پشت وارید بھ ادریھ

  

 بداخالق گھید و شھیم یآروم پسر داره بنظرم. یدیخر براش کھ ییایباز ھمون م؛یکرد یباز و گذاشتم وقت براش امروز «
  . »توئھ وجود بخاطر نایا ھمھ. ستین

  

  . نداشت را رادیھ سمت بھ کردن نگاه جرات پرستش

  

  . کرد یم ذکر صلوات لب ریز و بود هکرد اخم

  

 بھ را جانش تمام اش ینیسنگ و بود گذاشتھ یناسازگار سر بیعج دلش اما ستیچ بود، گرفتھ را شیگلو کھ یبغض آن دیفھم ینم
  .بود آورده درد

  

  .گذاشت تخت یجلو ن،یزم یرو و ختیر رادیھ یبرا ییچا فنجان

  

  .برھاند زد،یم دامن شیھا ترس بھ کھ یرحم یب سکوت آن از را اش خانھ تا کرد روشن را کوچکش ونیزیتلو

  

  .بود داده ھیتک وارید بھ را سرش و بود بستھ پلک رادیھ

  

 وجودش در کھ بود آرامش  و شدیم پر پرستش عطر از اش شامھ برد، یم فرو کھ یدم ھر و دیکش یم قیعم نسبتا یھا نفس
  .شدیم زیلبر

  

  :زد لب ناخداگاه

  » ؟یکن یم استفاده یعطر چھ از «



  :زد لب  و ماند اش بستھ یھا پلک یرو پرستش متعجب نگاه

  

  . »نکردم استفاده یعطر حاال تا «

  

  :گفت اراده یب و کرد نگاھش یناباور با رادیھ

  

  » ؟ید یم یخوب یبو انقدر چرا پس «

  

  !نیسنگ شیھا پلک و شد تبدار تنش تمام و گرفت رنگ پرستش صورت

  

  .کند لیمتما یگرید سمت بھ را نگاھش دیکشیم خجالت لحظھ آن در یحت و دیگوب چھ دانست ینم

  

 کھ ھمانطور و دیخند نشود، قرمز بود، آنچھ از شیب صورتش آنکھ یبرا د،یپرست یم وار وانھید را پرستش حاالت نیا کھ رادیھ
  :زد لب رفت،یم ییدستشو سمت بھ و خواست یبرم جا از

  

  . »آراد یبرا دیخر میبر باش آماده فردا «

  

  . دیکش یا آسوده نفس پرستش و رفت سیسرو داخل

  

  .بود شده کننده کالفھ تنش یگرما و بود گرفتھ گر حد از شیب

  

  . کرد باز یکم را پنجره و برخاست جا از

  

  کرد؟ یم تصور نگونھیا او ای داشت یبیعج حال خانھ، یھوا

  

  !گرفت یم دلھره راد،یھ حیصر و پرده یب یھا حرف از چرا و بود کرده آشوب را درونش یحس چھ دیفھم ینم

  

  . کرد بارانش بوسھ و فشرد خود بھ را او داشتنش، از خوشحال و دیبلع را تنش عطر. دیکش آغوشش در و رفت آراد سمت بھ

  

  . نشاند پرستش دل در یبیعج حس و دیبوس را اش گونھ ھم آراد

  

 بود، کرده تجربھ کھ یضینق و ضد احساسات و بود دهیشن کھ ییھا حرف تمام بھ توجھ یب کھ بود شده زده ذوق آراد کار از آنقدر
   :زد ادیفر بایتقر آشکار، یذوق با آمد، یم رونیب سیسرو از کھ رادیھ بھ رو



  . »کرد بوس منو «

  

  :زد لب رفت، ینم کنار شیھا لب از خنده کھ آراد بھ رو بعد و

  

  ! »خالھ کن بوسم «

  

  .داد سر ذوق، سر از یبلند قھقھھ بود، شده تاب یب کھ یرادیھ بھ توجھ یب پرستش و دیبوس را اش ونھگ گرید بار آراد

  

  .دیکوب یم اش نھیس در تند، یتمیر با قلبش و کرد یم نگاھش آشکار یلبخند با رادیھ

  

  . خواست یم یادیز را دختر آن

  

  .دینوش قند، بدون و کرد اضافھ آن بھ جوش آب یکم و رفت بود شده سرد حاال کھ اش یچا سمت بھ

  

  . دیکش یم را اش آشفتھ یموھا و بود دهیکش عقب را پرستش یروسر آراد،

  

  .رفت یم اش صدقھ قربان و کرد یم باز را شیھا دست مچ ،ینرم بھ و خواباند تخت یرو را او پرستش

  

 اش، یخال مھین فنجان شستن با را خودش و تگرف چشم یسخت بھ و دیترس نشست، دلش در صحنھ آن دنید با کھ یلذت از رادیھ
  .کرد سرگرم

  

  . دیتپ یم یتند بھ و داشت یناسازگار سرِ  قلبش ھم ھنوز

  

  . نکند خراب را پاکش احساسات تمام اھشیس یموھا لمس وسوسھ تا شدیم دور خانھ آن از زودتر دیبا

  

  . بماند یباق پاک و ابھت پر ھمانقدر عشق آن داشت دوست

  

 ھم در را مقاومتش تمام شیھا چشم  رنگ یعسل ِسحرِ  آنکھ از قبل دیبا و نبود یا چاره اما است دلتنگ نرفتھ، ،دانست یم
  .شدیم دور خانھ آن از شکستیم

  

  .نشاند اش یشانیپ یرو یکمرنگ اخم و برداشت تخت سمت بھ یقدم

  

  . بود آراد دست در پرستش یموھا از یا طره ھم ھنوز



  

  . کرد لرز پرستش نرم یموھا لمس از و کرد باز را دستش مچ و شد خم

  

 از کھ ھمانطور و کرد جمع را لشیوسا بمانند، شتریب یکم خواست یم کھ پرستش بھ توجھ یب و گرفت آغوش در را آراد فورا
  :گفت شد،یم خارج خانھ درب

  

  »دیخر میبر دنبالت امیم فردا«

  

  .شود سست رفتنش یپا آمدند، یم چشم بھ یادیز ،یتازگ ھب کھ شیھا یسادگ دنید با گرید بار تا برنگشت یحت

  

  .دینشن ھم خودش کھ گفت یلب ریز یخداحافظ

  

  .زد خشکش چارچوب انیم در پرستش و شد ریسراز ھا پلھ از

  

  .دیفھمینم را رادیھ یتلخ و یسرد آن لیدل و کرد یم نییپا و باال سرش در را لحظات آن تمام

  

  .دیکش آغوش در را او و برخاست جا از بود دهیخز تختش یرو کھ آراد ھیگر یصدا با

  

  . دیکش یم را ھا آن یگاھ و کرد یم یباز اش یعضالن ی نھیس یرو اهِ یس یموھا با آراد

  

  .شد رهیخ شیھا چشم مقابل یوارید ساعت بھ

  

  . کند جبران را گذشتھ شب یھا یخواب یب از یکم بود توانستھ و بود گذشتھ١١ از ساعت

  

  .کند ترک را خانھ زود، صبح نبود مجبور و بود یلیتعط کھ کرد شکر را خدا

  :زدیم نق آراد

  

  ...! »گشنمھ... بابا«

 کھ دید را او و شد خارج اتاق از بانو گل حضور احتمال با و زد تن بھ را بود تخت کنار کھ یشرت یت و برخاست جا از رادیھ
  .بود نظافت مشغول

  . کرد سالم و کرد تر محکم را شا یروسر گره دنشید با بانو گل

  

  :دیپرس بانو گل و داد را سالمش جواب ھم رادیھ



  » کنم؟ درست براتون دیدار لیم یچ نھار «

  :کرد زمزمھ کرد، یم باز را تلفنش قفل کھ ھمانطور و کرد فکر یکم رادیھ

  

  . » ممنون ؛یکن درست خواد ینم یزیچ «

  . ماند منتظر و کرد اربرقر را تماس. بود بر از را پرستش شماره

  . بود قرار یب یادیز شیصدا دنیشن یبرا

  

  :زد لب و انداخت نیطن گوشش در پرستش محتاط و آرام گفتن" سالم" یصدا

  

  » ؟یخوب سالم «

  

  .ممنون: پرستش

  .رونیب میبر دنبالت امیم نکن درست یزیچ نھار یبرا: رادیھ

  

  .کمی دیگفت رید آخھ؛ کردم درست: پرستش

  

  :رفت اتاقش سمت بھ زنان قدم و دیکش نامرتبش یموھا انیم یدست کالفھ، راد،یھ

  

  . »میریم بعدش میخوریم نھار اونجا میایم آرادم منو پس «

  

  :زد لب دیترد با پرستش

  

  . »ستین یمشکل باشھ؛ «

  

  . کرد نگاه را شیھا لباس یخاص وسواس با و کرد باز را شیھا لباس کمد فورا بود، پرستش دستپخت دلتنگ کھ رادیھ

  

 عطر و دیپوش رنگ، ھمان بھ یا سرمھ نیج با و کرد انتخاب رنگ، یا سرمھ یھا چھارخانھ با دیسف یراھنیپ تینھا در
  . کرد یاسپر تنش یرو را مخصوصش

  

  .دیخند یم خودش بھ فکر نیاز و داشت جانیھ شوند،یم عاشق تازه کھ ینوجوان یھا پسربچھ مثل

  

 یمیقد و کھنھ وجود با کھ راند یا محلھ سمت بھ و زد رونیب خانھ از بعد یقیدقا و کند تنش را آراد یھا سلبا خواست بانو گل از
  . داشت خاص یآرامش بودنش،



  .یمیقد یادیز ی محلھ و خانھ آن ای است پرستش وجود از آرامش آن دانست ینم

  

  . رفت باال یکی تا دو را ھا پلھ و کرد پارک درب یجلو را نیماش

  

  . دیخند یم و زد یم غیج بود، داده قلقلک را دلش کھ یجانیھ از رادآ

  

 از و دیدو سمتش بھ دنشید با و ماند منتظرش درب چارچوب در آشکار یذوق با ھم پرستش کھ بود بلند آنقدر شیھا خنده یصدا
  . کرد شیجدا رادیھ آغوش

 آلودش گوشت یھا لپ و بود شده مچالھ آغوشش در ادآر. بدھد دست از را فرصت خواست ینم کھ بود شده تنگ دلش آنقدر
  :بود شده پرستش محکمِ  یھا بوسھ ریاس

  » بود؟ شده تنگ ھم تو دل خالھ؟ یبود کجا. جونم آراد برم قربونت یالھ «

  

 ھمھ آن یبرا دلش و برد فرو شلوارش بیج در را دستانش و بست را خانھ درب. بود نشانده لب یرو یضیعر ی خنده رادیھ
  :رفت ضعف پرستش خالص محبت

  » البتھ سالم «

  

  :گفت مقدمھ یب و کرد نگاھش بود، شده آراد با زدن حرف غرق کھ پرستش

  

  . »قھرم شما با من «

  

  . دینتپ یا ھیثان یبرا قلبش و دیپر باال رادیھ یابروھا

  

  :شد مخلوط جان، مھین یا خنده با شیصدا

  

  » اونوقت؟ چرا «

  

 یم ھوا بھ را اش قھقھھ و داد یم قلقلکش آزادش دست با و بود گرفتھ دستش کی با را آراد یھا دست کف کھ ھمانطور پرستش
  :زد لب برد،

 انگار د،یبمون گھید کمی گفتم ھم یھرچ. یلیدل چیھ یب شیبرد یبرداشت شما بودم؛ نشده ریس فسقل نیا از شبید من نکھیا یبرا «
  ! »انگار نھ

  

  :شد بلند راد،یھ خنده یصدا و رفت رادیھ بھ یفیخف غره چشم و دیبرچ لب

  

  » ؟یبلد کردنم قھر «



 نجوا پرستش گوش کینزد و شد خم یاندک و برداشت تخت سمت بھ یقدم رادیھ. نکرد نگاھش گرید و دیکش خجالت پرستش
  :کرد

  

  » بکشم؟ ناز دیبا االن ینی «

  

  . گرفت گر و شد آتش کپارچھی پرستش، بدن تمام حرف، نیا با

  

 یفیخف لرزش راد،یھ یھا چشم برق و ماند رهیخ داد، یم نشان تر یوحش فاصلھ آن از کھ رادیھ یھا چشم در سرعت بھ گاھشن
  . انداخت بدنش در

  

  کرد؟ یم تصور نگونھیا او ای بود داغ شیھا نفس ھرم

  

  :گذاشت ملتھبش یھا گونھ یرو را دستانش ناخداگاه و گرفت فاصلھ

  

  » شد؟ گرم انقدر چرا «

  

  :گرفت فاصلھ  ،یسرخوش با و زد قھقھھ رادیھ

  

  . »کوچولو خانوم دنشیفھم زوده فعال کھ یلیدال یسر ھی بھ بنا «

  

 ضد احساسات با و کند آراد با یباز سرگرم را خودش داد حیترج. خورد یم حرص خودش بودن حواس یب و خنگ از پرستش
  .کند مبارزه درونش ضینق و

  

  . کرد یم کیتحر شدت بھ را رادیھ یاشتھا و بود کرده پر را خانھ یفضا یماکارون یبو

  

 یفلز درب و برد دست فکر، یب و زد سرش بھ زدن ناخنک ھوس گاز، یرو کوچک قابلمھ دنید با و رفت آشپزخانھ سمت بھ
  .برداشت را قابلمھ

  

  :دیدو آشپزخانھ سمت بھ. کرد دستپاچھ و ھول را پرستش ادش،یفر یصدا

  

  » شد؟ یچ «

  

  . بود زده حلقھ شیھا چشم در اشک و بود گذاشتھ دھانش در را دستش رادیھ

  



 و برداشت گاز کنار یھا نتیکاب از را روغن فورا و دیفھم را انیجر بود، شده پرت نیزم یرو کھ قابلمھ درب دنید با پرستش
  . نشستند نیزم یرو ھمزمان دو ھر و دیکش رونیب دھانش از را رادیھ دست

  

  .کرد نوازش را آن یرو و ختیر دستش کف را روغن از یمقدار تمام، دقت با پرستش

  

  :زد لب گرفتھ، ییصدا با رادیھ

  

  » ؟یکن یم کاریچ «

  

  :گفت کند، نگاھش آنکھ بدون پرستش

  

  . »نشھ بدتر یسوختگ نکشھ، ھوا دستتون شھیم باعث میبزن کھ روغن «

  

 دستش خواست یم دلش و بود کرده پرت را حواسش ک،ینزد فاصلھ آن اما کرد یم احساس دستش در یقیعم سوزش ھم ھنوز
  .بفشارد شیھا دست انیم را پرستش کوچک و فیظر دست و کند مشت را

  

  . شد متوقف پرستش یشانیپ بھ کینزد ییجا و برد جلوتر را سرش ناخداگاه

  

  . شد قرار یب و دیبلع وجود تمام با را تنش عطر. شد دار تب شیھا چشم و بست پلک

  

 یشانیپ یرو را اش بوسھ خواست یم او از اجازه یب انگار کھ ییھا لب از داشت ترس. حد از شیب یکینزد آن از داشت دلھره
  . بکارد پرستش

  

 باال را سرش پرستش کھ بکارد پرستش یموھا یرو را اش بوسھ خواست و شد آتش جانش تمام. ختیر دلش و شد تر کینزد
  :گرفت فاصلھ اد،ریھ قصد از خبر یب و گرفت

  

  . »روش بزنم رمیبگ یسوختگ پماد ھی برم من تا بمونھ ینطوریھم کمی. شد درست «

  

  .شد خوشحال پرستش شدن دور از و دیکش یا آسوده نفس راد،یھ

  

  . دیکوب یم اش نھیس بھ شدت بھ قلبش و بود شکستھ درھم مقاومتش یمرزھا 

  

  .بود انداختھ تالطمش بھ شتر،یب قلبش سوزش یوقت نداشت یتیاھم اما کرد یم احساس شتریب را دستش سوزش

  



  . دیپوش را شیھا لباس و رفت کمد سمت بھ پرستش

  

  :شد شوخ ش،یھوا و حال کردن عوض یبرا و ماند رهیخ بود، نشستھ ھم ھنوز کھ رادیھ یرو نگاھش و برگشت آشپزخانھ بھ

  

  ! »گھید دهیم آدم دست کار بودن شکمو «

  

  . داشت دوست را اش ساده یھا یزبان نیریش. دیخند و ردک نگاھش رادیھ

  

  :گذاشت شیجا سر را قابلمھ درب آن، کمک با و برداشت گاز کنار از را رهیدستگ پرستش،

  

  . »امیم زود بخرم؛ پماد رمیم «

  

  . ماند رهیخ رفتنش بھ و داد تکان سر رادیھ

  

  . بود کرده فروکش ستنش،خوا التھابِ  و بود گرفتھ آرام قلبش یھا تپش گرید حاال

  

  .بود نکرده دار خدشھ را پرستش ینسب اعتماد و بود نداده انجام ییجا یب حرکت کھ کرد شکر را خدا

  

 ھمان کھ ییمانتو بیج در دست و افتاد بود داده نیآرم کھ یکارت ادی ناگھان کھ بود خانھ بھ برگشت راه در پرستش بعد، یا قھیدق
 و کرد ینم دایپ یزیچ اما کرد بشیج در دست یشتریب دقت با و کرد خارج آن از خورد پول یقدارم و برد داشت، تن بر روز
  . بود شده کالفھ

  

  .بود کرده گم را اش شماره اما بخرد زمان یکم ،یارتباط چیھ بدون تا ردیبگ فرصت خواست یم و بود کرده را شیفکرھا

  

  . بود کرده درھم را شیھا خما ن،یآرم یھا خواھش ادی و بود شده یعصب ناخداگاه

  

  . ندیبب یبیآس او طرف از ن،یآرم خواست ینم دلش

  

  .رفت باال ھا پلھ از و کرد باز را درب بود، برداشتھ کھ یدیکل با و دیرس خانھ بھ

  

  . زدند یم حرف و بود نشستھ زانوانش یرو آراد و بود زده ھیتک وارید بھ کھ دید را رادیھ و رفت آشپزخانھ سمت بھ

  

  .بود خوشحال شده، قائل ارزش شیھا حرف یبرا راد،یھ دید یم آنکھ از و نشاند لب یرو یمحو لبخند



  :کرد زمزمھ درھمش، یھا اخم دنید با و آورد باال را سرش نگاھش، ینیسنگ حس با رادیھ. بود درھم شیھا اخم ھم ھنوز

  

  » شده؟ یزیچ «

  

  :نشست نیزم یرو مقابلش پرستش

  

  . »جلو دیاریب دستتونو «

  

  .کرد تاب یب را رادیھ قلب نوازشش، ھر با ھم باز و دیکش دستش یرو را پماد دقت، با پرستش و برد جلو را دستش رادیھ

  

  :کرد یچیباندپ را دستش و گذاشت بود، پماد بھ آغشتھ کھ یقسمت یرو و برداشت یلیاستر گاز

  

  . »شھیم خوب زودتر د،یبذار باز روشو بعدش. باشھ داشتھ باند کھ بھتره د،یخر میبر میخوا یم «

  

  :شد لباسش نیآست بند راد،یھ دست کھ شود بلند جا از خواست

  

  » ھ؟یچ ینگفت «

  

  .باشد سرزده او از ییخطا دیترس یم کھ انگار

  

  :کرد زمزمھ و کرد آزاد را دستش پرستش

  

  . »ستشین بودم؛ گذاشتھ مانتوم بیج تو یزیچ ھی «

  

  :شد منقلب رادیھ

  

  » بود؟ یچ «

  

  :کرد آماده را غذا یھا ظرف و رفت نتیکاب سمت بھ پرستش

  

  . »نشدم متوجھ افتاده، بمیج از کنم فکر. بود کارت ھی «

  . بود شده یعصب کرد، یم فکر نیآرم بھ ھم ھنوز پرستش آنکھ از و بود شده نیسنگ رادیھ یھا نفس



  .است خارج تحملش آستانھ از کرد یم حس و کرد یم احساس شتریب را دستش سوزش حاال

  

 گذاشت سفره انیم بود، کرده پاک و بود دهیخر زود صبح کھ تازه خوردن یسبز یمقدار و انداخت یکوچک سفره ھمانجا پرستش
  .دیکش غذا نفرشان، ھرسھ یبرا و

  

  . بودند غرق افکارشان در و بودند کرده سکوت یبیغر طرز بھ دو ھر و شدند خوردن مشغول

  

  . بود رفتھ فرو فکر در شدت بھ و ببرد لذت آن از توانست ینم غذا، بودن خوشمزه ودوج با رادیھ

  

  .کند تصرف را پاکش قلب بتواند تا کرد یم دایپ یراھ دیشا. شود شیھا یخوب وابستھ پرستش تا کند یکار خواست یم دلش

  

  .شدند خارج خانھ از سھ رھ و شست را ھا ظرف زود، یلیخ پرستش، و بودند خورده را شانیغذا بعد یقیدقا

  

  . برسند بود شھر شمال در کھ یبزرگ پاساژ بھ تا دیکش طول یکم

  

 ھا فروشگاه کیش یھا نیتریو مقابل بعد، یلحظات و رفتند ھا آسانسور سمت بھ و کردند پارک یطبقات نگیپارک در را نیماش
  .بود گرفتھ نظر ریز را پرستش یکارھا ،یخاص دقت با راد،یھ و بودند

  

 دلش کھ ییھا کفش از چشم و باشد تفاوت یب دید یم کھ یدوخت خوش و رنگ خوش یمانتوھا بھ نسبت کرد یم یسع پرستش
  .ردیبگ باشد، داشتھ را ھا آن خواست یم

  

 نیتریو در ییمانتو یرو کھ دید را پرستش نگاه راد،یھ و ستادندیا داشت، آراد مخصوص یھا لباس کھ یفروشگاھ مقابل
  .زد یم یبیعج برق شیھا چشم و بود مانده رهیخ یکنار فروشگاه

  

  :گذراند نظر از را مانتو دقت با و گرفت قرار نیتریو مقابل و زد دور را پرستش

  

  » ؟یکن امتحانش یخوا یم قشنگھ؛ «

  

  :زد ینیشرمگ لبخند و شد دستپاچھ پرستش

  

  ...!نھ نھ «

  . »ندارم دیخر قصد

  

  :شد لیمتما سمتش بھ یکم رادیھ



  » چرا؟ «

  

  . آرادِ  یبرا دیخر روز امروز، د؛یخر رمیم خودم گرفتم حقوقمو یوقت خب: پرستش

  

 کرد، یم ھمراه خودش با را او و گرفت یم دست در را پرستش نیآست کھ ھمانطور و انداخت باال را ابروانش یتا کی رادیھ
  :زد لب

  

 حواسم تو از شتریب من نترس؛. کنم یم کم حقوقت از من شد، ھرچقدر کن دیخر حسابت؛ بھ شھیم زیوار یزود بھ کھ حقوقت «
  . »ھست

  

  .دیبوس را اش گونھ و کرد جابجا آغوشش در را آراد و کرد ییراھنما مانتو یھا رگال سمت بھ را پرستش و گفت را نیا

  

  .داشت دنشانیپوش یبرا یبیعج شوق و بود شده زده جانیھ د،ید یم شیروبرو کھ ییھا مدل لیس انیم پرستش

  

 دستش و دیرس بود، شده مجذوب و بود دهید نیتریو در کھ یمدل ھمان بھ تینھا در و کرد یم نگاه یگرید از پس یکی را ھا مدل
  . شد دندانش ریاس لبش گوشھ و شد رهیخ رادیھ بھ زدند، یم یبیعج برق کھ ییھا چشم با و شد مانتو نیآست بند

  

  :کرد زمزمھ گوشش در و برداشت سمتش بھ یقدم و دیخند بود، اش زده خجالت نگاه در کھ ییایح و حجب ھمھ آن بھ رادیھ

  

  » ؟یکش یم خجالت انقدر چرا «

  

  .فشرد مشتش در شتریب را مانتو نیآست و کرد یادیز یگرما احساس ھم باز پرستش

  

  :گفت بود، شیآرا غرق صورتش کھ یخانم ی فروشنده بھ رو و دیکش کردنش نگاه از دست رادیھ

  

  . »لطفا دیاریب رو مدل نیا ٣٨ زیسا «

  

  :کرد زمزمھ یآرام بھ و شد بلند پا پاشنھ یرو و شد متعجب پرستش نگاه

  

  » د؟یدونیم کجا از منو زیسا «

  

  :نشاند لب یرو یبار طنتیش لبخند راد،یھ

  ! »کوچولو خانم گھ؛ید ییکوچولو «



  

  .کرد ییراھنما پرو قاتا سمت بھ را او و داد پرستش دست را مانتو فروشنده،

  

 کھ یا فروشنده بھ و کرد انتخاب باشد، پرستش قھیسل طبق زد یم حدس کھ یگرید مدل نیچند و دیچرخ ھا مدل نیماب رادیھ
  :دیکوب درب بھ ضربھ چند و ستادیا پرو اتاق درب یجلو بعد یا قھیدق و داد یم سفارش را نظر مورد زیسا رفت، یم دنبالش

  

  » بود؟ اندازه «

  

  :شد راھش سد رادیھ کھ شود خارج خواست یقبل یمانتو ھمان با و کرد باز را درب قفل پرستش

  

  » کجا؟ «

  

  :زد لب خجالت با و کرد پا آن و پا نیا یکم پرستش

  

  . »باالس کمی متشیق یول بود قشنگ یلیخ «

  

  :داد ھل پرو اتاق داخل یآرام بھ را او و داد دستش بھ را مانتوھا رادیھ

  

  . »لتھیم باب شتریب کدوماش نیبب بپوش ھم رو نایا گھ؛ید روز دو یکی تا یریگ یم وقتوحق «

  

  :شد چشمانش رهیخ ملتمس ینگاھ با پرستش کھ ببند را درب خواست

  

  . »باشم داشتھ انداز پس یکم دیبا. کنم نھیھز انقدر تونم ینم فعال من گرونھ؛ یلیخ آخھ «

  

  :زد لب پرستش، یھا حرف بھ توجھ یب رادیھ

  

 میریم ینخواست کن، انتخاب مدال نیھم از یخواست. میخر یم میایم دوباره بعدا تا باشھ خوب یباش داشتھ دست ٣ فعال کنم فکر «
  . »ھیعال جنساش نجایا یول گھ؛ید یھا مغازه

  

  .ماند منتظر و بست را اتاقک درب و نداد پرستش بھ زدن حرف مھلت گرید

  

  . پرواست یب و یرا خود مرد، آن چقدر کھ کرد فکر خودش با و ماند رهیخ بستھ بدر بھ مبھوت و مات پرستش



 یم یسرزندگ از پر را وجودش شانیبایز و شاد یھا رنگ کھ ییھا مدل آمد ینم بدش. گرفت شکل شیھا لب یرو یکج لبخند
  .کند امتحان کرد،

  

  . کند انتخاب بود، دهیندپس رادیھ کھ یمدل نیچند نیب از پرستش تا دیکش طول یا قھیدق چند

  

  . کرد فراموش را بود دهیپسند خودش کھ یا ساده مدل و کرد نیتحس را رادیھ قھیسل دلش در

  

  . دیپر شیھا چشم از برق شان،یھا متیق دنید با اما دیپسند ھمھ از شتریب را مدل ٣ آنھا نیب

  

  !اتاقک یجارخت یرو گرید یھا مدل و بودند دستش کی یرو بود، دهیپسند کھ ییھا مدل. بود کرده باز را پرو اتاق درب

  

  .شد دور و برداشت را بودند دستش یرو کھ ییمانتوھا و برداشت زیخ فورا رادیھ کھ برود ھا آن سمت بھ خواست

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز یآرام بھ و دیدو دنبالش فورا پرستش

  

  . »گرونن عاواق نایا آخھ. بخرم تر ارزون یجا ھی از دیبد اجازه لطفا «

  

 نگاه و انداخت کرد یم ییخودنما فروشگاه، از یا گوشھ کھ یزیم یرو را ھا آن ش،یھا حرف بھ توجھ یب ھم باز رادیھ
  . دیچرخ بودند، شده دهیچ طبقھ نیچند در کھ ییھا یروسر یرو پرستش

  

  :گفت فروشنده بھ رو رادیھ

  

  . »دیاریب باشن ِست رنگا نیا با کھ یشال ای یروسر دیکن لطف «

  

  . نشست تنش یرو یسرد عرق و دیکش یا کالفھ پوف ھا، متیق دنید با پرستش

  

 یم ینظر یھرازگاھ و کرد یم نگاھشان یخاص دقت با رادیھ و گذاشت یم زیم یرو یگرید از پس یکی را ھا مدل فروشنده،
  .داد

  

  .بود اندهم جا داشت، کھ یکم پول شیپ حواسش تمام و نداشت یتوجھ اصال پرستش اما

  

  :آمد خودش بھ گوشش ریز رادیھ فیضع یصدا با

  » ؟یپسند یم کدومو «



  :گفت و دیکش جلو یا شھیش نیتریو یرو را مدل چند رادیھ کھ دیبگو یزیچ خواست و دیساب یم ھم یرو دندان پرستش

  

  . »خودت لیم بازم حاال. خوبن نایا بنظرم «

  

 بنشاند یکرس بھ زورگو مرد آن مقابل در را حرفش ھم تا دھد نشان دیبا یالعمل عکس چھ دانست ینم اما بود شده یکفر پرستش
  . شود حفظ شانیآبرو ھم و

  

 ھیما تا باشد داشتھ یرفتار خواست ینم دلش و شد یم او یرو اطرافش دختران اقیاشت و نیتحس از پر نگاه متوجھ خوب، یلیخ
  .شود یزیآبرور

  

  :کرد زمزمھ یآرام بھ گوشش ریز و شد بلند پا اشنھپ یرو و رفت یا غره چشم ت،ینھا در

  

. کنم نھیھز نخوام انقدر کھ کنم یم دیخر ییجاھا از بعدش دستم ادیب پول کمی من. ستین کردن خرج ھمھ نیا بھ یازین واقعا «
  . »کنم انداز پس دمیم حیترج من پولش؛ شھیم شتریب ونمیمل از نایا ھمھ مطمئنم

  

  :زد یآرامشبخش لبخند رادیھ

  

  . »زمیعز یراحت ھرجور «

  

  :شد شوکھ فروشنده، بھ رو رادیھ حرف از کھ بود نکرده یحالج ذھنش در را" زمیعز"  کلمھ ھنوز

  

  . »برم یم دیبذار رو نایا پس «

  

 ینم جا دستش در کھ ییھا سھیک با بعد، یا لحظھ و رفت صندوق سمت بھ پرستش بھ یفرصت نیکوچکتر دادن بدون ھم بعد
  :آمد پرستش سمت بھ دشدن

  

  . »میبر «

  

  .رفت دنبالش حرف، یب و گرفت آغوش در را آراد پرستش،

  

  . نبود خوشحال اما داد یم قلقلک را دلش تھ رادیھ یزور یھا تیحما

  

  . کرد ینم شیرھا ترانھ، یھا حرف دنیشن از بعد وجدان، عذاب احساس

  . بود راتشییتغ بھ رمدلگ و بود برده ادی از را رادیھ از شیھا نفرت تمام



 یم دلھره شدنش، تکرار ھربار با و دیترس یم رادیھ یپوست ریز یھا محبت و ھا تیحما نیا بھ شدن وابستھ از د؛یترس یم اما
  .گرفت

 را پرستش و برگشت طبقھ ھمان بھ زود یلیخ و داد یجا عقب صندوق داخل و برد نگیپارک بھ را دشانیخر یھا لونینا راد،یھ
 از و گرفت آغوش در را آراد بعد، یا لحظھ و بود گرفتھ نظر ریز را ھا یکتون و بود ستادهیا یمارک فروشگاه یروبرو کھ دید

  . شد دور آنجا

  

  .دندیخر پرستش قھیسل بھ را آراد ازین مورد لیوسا و شدند یفروشگاھ داخل دو ھر و رفت سمتش بھ

  

 پوش خوش مرد ظاھر با را او ی ساده ظاھر انگار کھ انشیاطراف پرتمسخرِ  یگاھ و بیعج یھا نگاه یبرخ متوجھ پرستش
 ظواھر ریدرگ و ردیبگ فاصلھ خودش یایدن از خواست ینم دلش و نبود مھم شیبرا چ،یھ اما شد یم کردند، یم سھیمقا کنارش

  . شود

  

 تمام از را خودش کھ یپرستش نآ از گرید و شد یم دور اھدافش از کرد یم دایپ تیاھم شیبرا مردم یھا نگاه ھیثان ھر اگر
  .شد یم دور بود، کرده حفظ ھا بیآس

  

  :گفت پرستش بھ رو رادیھ کھ بود شده تمام آراد دیخر

  

  . »امیم االن نیماش بذارم ھم رو نایا تا سایوا نجایھم «

  

  :کرد جابجا آغوشش در را آراد پرستش،

  

  » .میندار یکار گھید کھ نجایا م؛یایب ھم ما دیکن صبر خب «

  

  :گذاشت شینما بھ را دشیسف دست، کی یھا دندان و انداخت باال ابرو راد،یھ

  

  . »کن صبر نشده؛ تموم کارمون ھنوز «

  

 تر پررنگ شیھا لب یرو لحظھ ھر کھ یلبخند با را پرستش و شد دور فورا داشت دست در کھ ییھا کیپالست با و گفت را نیا
  .گذاشت تنھا شد،یم

  

  . گرفتیم انیجر پوستش ریز یمرموز حس و شدیم ختھیبرانگ درونش احساسات رادیھ از یرفتار ھر با و داشت جانیھ

  

  درونش را گرما از یموج و کرد یم رشیغافلگ لحظھ ھر کھ یاحساسات نیا بھ نداشت عادت ھا؛ توجھ نیا بھ نداشت عادت
 توانست ینم کھ یاحساسات آن بابت را خودش و نشست یم تنش یرو یسرد عرق راد،یھ تاھل یادآوری با اما ختیانگ یبرم
  .کرد یم سرزنش بگذارد، آن یرو ینام



 دنبال را نگاھش رد داشت یسع کھ دید کنارش در را او و کرد احساس را رادیھ تلخ عطر کھ زدیم پا و دست افکار نیھم در
  . کند

  .دیکش یم عذاب و کرد ینم درک مرد، آن نارک را قلبش لیدل یب یھا کوبش. انداخت نییپا را سرش و زد یلبخند ناخداگاه

  

 اما کند یدور د،یچیپ یم مشامش در کھ یتلخ عطر از و کند یریگ کناره لیدل یب ھم باز باشد؛ متنفر ھم باز خواست یم دلش
  .کند یراض را پرستش کھ نبود یزیچ نیا و نبود یمنف احساسات آن از یخبر

  

  . شد وارد و رفت ارکم فروشگاه ھمان سمت بھ زنان قدم رادیھ

  

  . شدیم دهیکش دنبالش بھ و بود گرفتھ را آراد دست ھم پرستش

  

  .بود شده زده جانیھ ھا رنگ بیترک دنید از و بود شده ھا مدل محو پرستش

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز و ستادیا کنارش رادیھ

  

  » چنده؟ پات زیسا «

  

  :کرد باز لب رتیح با پرستش

  

  ! »خوام ینم یکتون کھ من ؟یچ واسھ من یپا زیسا«

  

  :داد نشاند را یمدل فروشنده، بھ رو و انداخت اش دهیپوس و رنگ یب یھا کفش بھ ینگاھ رادیھ

  

  . »لطفا دیاریب نویا ٣٨ زیسا «

  

  :آمد حرف بھ فورا و شدند گرد پرستش یھا چشم

  

  . »یکتون خوام ینم من یول. ھستش ٣٧ زمیسا نھ «

  

  :گفت تیقاطع با بود، مانده رددم کھ فروشنده بھ رو رادیھ

  

  ! »لطفا ٣٧ زیسا «



 پرستش دست بھ و آورد رونیب جعبھ از را نظرشان مورد زیسا فورا و ندانست زیجا را ستادنیا منتظر گرید جوان، فروشنده
  .برپاست دلش در یآشوب چھ کھ دانست یم خدا فقط اما کرد یم نگاه رادیھ بھ مشھود یحرص با کھ سپرد

  

 زانو یرو کنارش رادیھ کھ کند امتحان را آن خواست و کرد باز را اش یکتون بند اطیاحت با و نشست مخصوص یدلصن یرو
 شرم از کھ یصورت با و دیکش کنار را خودش فورا پرستش اما کند کمکش خواست داشت دست در کھ یکش پاشنھ با و نشست
  :کرد زمزمھ بود، شده سرخ راد،یھ بیعج یکارھا

  

  . »ممنون تونم یم خودم «

  

 و نشست پرستش کنار ،یصندل یرو و آمد گردش بھ ھا مدل نیب نگاھش گرید بار و داد دستش بھ را کش پاشنھ و زد لبخند رادیھ
  .دیکش یا آسوده نفس و گذاشت اش چانھ ریز را اش شده مشت یھا دست

  

   .دیکوب یم زانوانش یرو را کوچکش یھا مشت و بود ستادهیا شیروبرو آراد

  

  :کرد لیمتما پرستش سمت بھ را سرش و کرد اشاره ھا کفش از یکی بھ و دیکش آغوش در را او

  

  . »یندار دوس نویا اگھ خوبھ اونم «

  

  .زد قدم یکم سالن، گوشھ یقد نھیآ یروبرو و ستادیا پا یرو پرستش

  

 بود، داده نشان رادیھ کھ یرنگ سبز مدل بھ یتوجھ و بود آمده خوشش بود، کفش یرو کھ یجالب یصورت و بنفش بیترک از
  .نداشت

  

  .کند عوض خودش یھا کفش با را ھا آن نبود حاضر کھ داشتند یراحت احساس شیپاھا آنقدر

  

  .است کرده را انتخابش کھ فھماند او بھ فروشنده بھ یا اشاره با خندانش یھا چشم دنید با رادیھ

  

 و شد رهیخ متشیق بھ و گرفت دستش در را تازه یھا کفش و دیپوش را خودش یھا کفش اش، یباطن لیم رقم یعل پرستش،
  .شدند گرد شیھا چشم بالفاصلھ

  

  :برگشت رادیھ سمت بھ و کرد منحرف را نگاھش فورا و نداشت یمتیق نیچن انتظار اصال

  

  » د؟یخوا ینم کفش خودتون شما. دمینپسند «

  .کند ینم یتوجھ راد،یھ کند، اشاره متشیق بھ اگر دانستیم خوب



 آنکھ بدون و برداشت خودش یبرا یمدل پرستش، از مشورت با و رفت مردانھ یھا مدل سمت بھ و کرد یجذاب خنده تک رادیھ
  .گذاشت بزرگ لونینا کی در و دیخر را دو ھر باشد، متوجھ پرستش

  

  :کرد زمھزم یآرام بھ رادیھ و رفتند داشت، قرار طبقھ آن از دنج یا گوشھ در کھ یشاپ یکاف سمت بھ

  

  . »دونم ینم رو تو گشنمھ؛ یلیخ کھ من«

  

  :داد ادامھ رادیھ و زد یمحجوب لبخند پرستش

  

  . »میخورد یچ میدینفھم کھ خونھ تو «

  

  .نداشتھ دوست را دستپختش کرد،یم الیخ و نداشت خبر رادیھ تیعصبان از. کرد نگاھش یناراحت با پرستش

  

  :کرد زمزمھ گوشش در و شد خم نشیغمگ یھا چشم دنید با رادیھ

  

  . »بود گھید یزایچ لشیدل نداشت؛ حرف کھ دستپختت «

  

  :کرد نگاھش فورا پرستش

  

  » بود؟ یچ«

  

  :گفت شود، آشکار دروغش مبادا تا کند نگاھش آنکھ بدون و انداخت باال یا شانھ رادیھ

  

  . »دونم ینم دستم؛ سوزش بخاطر دیشا«

  

  .نشستند یا نفره سھ زیم یرو و شدند وارد سھ ھر

  

  :شد رهیخ دستش باند بھ پرستش

  

  » دستتون؟ بھتره«

  

  :داد پرستش دست بھ و برداشت را زیم یرو یمنو و داد تکان سر رادیھ

  



  » ؟یخور یم یچ «

  

  . داد سفارش را یشگیھم نسکافھ و کیک آن، بھ توجھ یب و انداخت منو بھ ییگذرا نگاه پرستش

  

  :کرد زمزمھ پرستش بھ رو رادیھ فت،گر یم سفارش کھ یجوان مرد آمدن با

  

  ! »تھیشگیھم سفارش کھ نگو «

  

  :دیخند پرستش

  

  . »ھست اتفاقا«

  

  :کرد صاف را شیگلو و دیکش یا کالفھ پوف رادیھ

  

  . »ممنونم زا؛یگارجان و تویموھ ھم، یدنینوش. ژهیو ینیزم بیس ھی و ژهیو اسنک ھی «

  

 پنھان دشید از گرفت، یم شکل شیھا لب یرو کھ یا انھیموز لبخند و دیکاو را رادیھ الیخ یب نگاه پرستش شده گرد یھا چشم
  :نماند

  

  » من؟ سفارش بود نیا «

  

  :زد لب و شد رهیخ شیھا چشم در ییپرو با رادیھ

  

  ! »کھ یخوا یم یچ خودت ستین مھم ؛یمن مھمون «

  

 سھیمقا نیآرم با را رادیھ ذھنش در و گرفت قرار ،بود مانده باز مھین کھ دھانش یجلو دستش و شدند گردتر پرستش یھا چشم
  کرد

 کھ یآرام و صبور مرد ن،یآرم و بود کرده ریدرگ شدت بھ را ذھنش روزھا نیا کھ یبداخالق و یخودرا و مغرور مرد راد،یھ
  .داشت واھمھ شدت بھ دلش، شدن شکستھ از پرستش و دادیم بخرج مالحظھ، و لطافت دنیورز عشق در یادیز

  

 از آنھا، ی مزه کردن امتحان با پرستش و آوردند را شانیھا سفارش کردند، سرگرم آراد با را خودشان کھ یقیدقا از بعد
 تر یخواستن راد،یھ یبرا را معصومش چھره کھ گرفت شکل شیھا لب یرو یقیعم لبخند و شد خوشحال رادیھ بودن یخودرا

  .بود کرده شھیھم از



 و رهیخ نگاه در نگاھش کرد، بلند را سرش آنکھ محض بھ و کرد احساس خودش یرو را ینینگس نگاه کھ بودند خوردن مشغول
  :زد لب یآرام بھ و افتاد دستش از چنگال و خورد گره ن،یآرم حسرت پر

  

  ! »نیآرم «

  .کرد دنبال را نگاھش رد و شد منجمد شیھا رگ در خون شد، خارج دھانش از کھ یینجوا و پرستش لرزان یصدا دنیشن با

  

  . برخاست جا از و دیکش درھم اخم ن،یآرم دنید با

  

 را لشانیوسا و آمد زشانیم سمت بھ ن،یآرم مبھوت نگاه مقابل در و کرد حساب را زشانیم بپرسد، را پرستش نظر آنکھ بدون
  .کرد بلندش و گرفت را پرستش یمانتو گوشھ و برداشت

  

  . نداشت یحرکت چیھ قدرت کھ بود شده مبھوت آنقدر پرستش

  

  .کند گمش ،یشلوغ آن انیم در مبادا تا شدیم دهیکش رادیھ دنبال سرعت بھ و گرفت آغوش در را آراد تنھا،

  

 کرده نمدار را تنش کھ بود شده یسرد عرق ھمان، و بود نیآرم یھا چشم تینھا یب غمِ  بود، مانده ذھنش در کھ یریتصو تنھا
  !خراب را حالش و بود

  

 جانش کھ داشت یم وا یتپش بھ را قلبش و شدیم یتداع ذھنش در پرستش آرامِ  ی زمزمھ یصدا مدام کھ ودب یعصب آنقدر رادیھ
  .گرفت یم ذره ذره را

  

  .کرد عبور ھم یبرق پلھ کنار از و ستادینا آسانسور منتظر کھ بود یعصب آنقدر

  

  . کند آرامش توانست یم رفتن راه فقط انگار

  

 یم فکر نیا بھ و شدیم دهیکش دنبالش حرف، یب ھم پرستش و گرفت شیپ در را ھا پلھ اهِ ر و رفت یاضطرار یخروج سمت بھ
  .بود رفتھ در کوره از آنقدر رادیھ ن،یآرم وجود با چرا کھ کرد

  

  .بود یعصب ھمانقدر ھنوز رادیھ و بودند دهیرس نگیپارک بھ باالخره

  

  . افتاد راه ،یمعطل یب رادیھ و نشستند نیماش داخل

  

  .بود دهیترس نگ،یپارک کیبار نسبتا یراھروھا داخل ادشیز سرعت از ،پرستش

  



  :کرد جمع را جسارتش تمام و دیچرخ رادیھ صورت یرو نگاھش

  

  » ؟...چرا «

  

  .دوخت چشم روبرو بھ و دیماس دھانش در حرف کھ کرد نگاھش برنده و زیت ینگاھ با و چرخاند سر فورا رادیھ

  

  . بشکافد را اش نھیس داشت امکان آن ھر ھک بود گرفتھ ضربان چنان قلبش

  

 یزور یھا تیحما از کھ یخوب حس و بود دهیکش پر مرموزش احساسات آن تمام. دیترس یم شدت بھ مرد نیا یوحش نگاه از
  .دیفھمینم را چکدامیھ یمعنا کھ بود داده یمتضاد احساسات بھ را شیجا بود، کرده دایپ اش

  

  !ختل کامش و بود شده خشک دھانش

  

 بھ قادر کھ بود نیسنگ آنقدر بود، گرفتھ را شیگلو ناخواستھ، کھ یبغض و کرد یم یخال گاز پدال یرو را حرصش تمام راد،یھ
  .نبود شکستنش

  

  .ستین یاتفاق دار،ید نیا کھ کرد یم دایپ نیقی شک، یب بود، دهیند را پرستش بھت اگر

  

 یخال بکوبد، صورتش یرو خواست یم دلش کھ یمشت در را حرصش تمام و رفتیم جلو بود، دهیند را نیآرم بغض پر نگاه اگر
  .شکست یم درھم را غرورش و کرد یم

  

  .بود ینابخشودن یگناھ او، منطق دادگاه در فقط کھ یگناھ بھ کرد؛ یم محکوم را او و زد یم ادیفر

  

  .کرد یوحشتناک ترمز ساختمان، یروبرو درست و رفت پرستش خانھ سمت بھ

  

  .نکند دشیتھد یبیآس تا بود دهیکش آغوش در محکم را آراد پرستش،

  

  :کرد زمزمھ یآرام بھ و ماند ثابت رفتند، یم فرو دستش پوست در کھ ییھا ناخن و رادیھ ی کرده گره یھا مشت یرو نگاھش

  

  » د؟یحساس نیآرم یرو چرا «

  

  :کرد زمزمھ تحکم، پر و کرد نگاھش رادیھ

  



  » ؟یدون ینم ینی «

  

  . لرزاند را رادیھ وجود عمق تا نگاھش و شد تیمظلوم از پر پرستش یھا چشم

  

  

  :داد ادامھ

  

  ... »واقعا من کھ چون«

  

  . نخواست ھم دیشا و نتوانست. بزند اش عالقھ از یحرف نتوانست. دیدزد را نگاھش

  

  . بزند آب بھ گدار یب توانست ینم او و نبود مشخص بشینش و فراز پر یزندگ در مسائل یلیخ فیتکل ھنوز

  

  . بدھد دست از یسادگ بھ را بود ارشیاخت در کھ یفرصت خواست ینم

  

 یکار دیبا قطعا و نبود یاتفاق بود، کرده دایپ او وجود در کھ یآرامش نیا و نگرفتھ قرار راھش سر لیدل یب پرستش، بود مطمئن
  .کرد یم دایپ پرستش دل بھ یراھ و کرد یم

  

  .رساند یم خواھد یم آنچھ بھ را او کھ ست یخترد تنھا او کھ داشت نانیاطم

  

  :کرد زمزمھ بود، شده حبس نھیس در نفسش کھ یحال در و کرد پاره را افکارش رشتھ پرستش،

  

  » ؟یچ واقعا شما «

  

  :دوخت کوچھ یانتھا بھ را نگاھش و فرستاد رونیب را اش کالفھ نفس رادیھ

  

  . »بذاره ریتاث آرادم تیترب روند یرو تونھ یم نیا و ستین برات یمناسب نھیزگ ن،یآرم بنظرم و حساسم آراد یرو واقعا من «

  

  :زد پوزخند پرستش

  

  . »ستین یمنطق حرفاتون اصال «

  

  :شد انعطاف یب و سرد و کرد نگاھش رادیھ



  . »نداره ربط یکس بھ مورد نیا و دارم خودمو منطقِ  م،یزندگ یبرا من «

  

  . گرفت رادیھ از را شآلود اخم نگاه و شد کالفھ پرستش

  

  :کرد زمزمھ لرزان، ییصدا و نیسنگ یلحن با و گذاشت عقب یصندل یرو را آراد

  

  . »لطفا دیبر آروم «

  

  :گفت اخم با و گرفت یرو پرستش کھ داد دستش بھ و برداشت عقب صندوق از را شیدھایخر لونینا و شد ادهیپ نیماش از رادیھ

  

  ! »متاسفم کنم؛ قبولشون تونم ینم «

  

  :شد پرنفوذ و قیعم نگاھش و دیپر باال تعجب فرط از رادیھ یابروھا

  

  » اونوقت؟ چرا«

  

  :زدینر بھم را تمرکزش راد،یھ یوحش یھا چشم تا کرد منحرف را نگاھش پرستش

  

  . »رمیبپذ رو ستین من مال کھ یزیچ تونم ینم نکھیا یبرا «

  

  :زد یعصب یا قھقھھ رادیھ

  

  » ؟یچ ینی ست؟ین تو مال «

  

  . دوخت نیزم یرو را نگاھش و شد تر کور پرستش ابروان گره

  

  :کرد زمزمھ حرص، از پر و شد کالفھ رادیھ

  

  ! »کن نگاه من بھ «

  

  :کند انکارش بتواند کھ نبود یزیچ نیا و دیترس یم یعصبان مرد آن از. آمد باال یسخت بھ پرستش نگاه

  . »کنم خرج تونم ینم یپول نیچن چوقتیھ من «



  

  

  :داد دستش بھ را ھا لونینا رادیھ

  

  . »ندهیآ روز دو یکی تا یریگیم حقوقتو «

  

  :دیشن و بست را آن درب فورا رادیھ کھ بگذارد عقب صندوق در را ھا لونینا خواست پرستش

  

  . »کنم خرج تونم ینم انقدر من بازم رمیبگ پول کھ ھم یھرچ «

  

  :نشست و رفت نشیماش سمت بھ. نداشت بحث حوصلھ گرید رادیھ

  

  . »کنم حساب باھات یچجور دونم یم خودم من نباش؛ زایچ نیا نگران تو «

  

 وارد سالم و حیصح پرستش، کھ شد مطمئن و ستادیا جلوتر یکم و کرد ترک را آنجا فورا و نداد پرستش بھ یمھلت گرید
  شد ساختمان

  

  .رفت مادرش خانھ سمت بھ و دیکش یا آسوده نفس

  

  .نداشت پرستش، حضور بدون را اش خانھ یفضا لتحم شب آن انگار

  

  . گشود را درب قفل و آورد رونیب شیمانتو بیج از را دیکل و گذاشت نیزم یرو را دستانش داخل یھا لونینا پرستش

  

  .زد یم پا و دست برزخ در کھ انگار. بود نیسنگ دلش و داشت بغض

  

  .ندیبب تیوضع آن در را نیآرم خواست ینم دلش

  

  .بود شده غرورش شدن شکستھ باعث ناخواستھ، کرد، یم احساس

  

  . بود یعصب و دلخور او از و دانست یم نیآرم ی شکستھ دلِ  مقصرِ  را رادیھ

  

 و مودیپ را کمرش ی غھیت یسرد عرق است، متاھل راد،یھ آنکھ فکر از و فرستاد لعنت بود، دهیلغز کھ یدل یبرا را خودش
  .کرد احساس یدیشد چھیدلپ



  

 ی شکستھ مھین ی نھیآ در کھ خودش صورت یرو نگاھش و شست سرد آب با را صورتش و دست و رفت ییدستشو متس بھ
  .ماند رهیخ بود، وارید یرو

  

  .رفت شیھا لباس لونینا سمت بھ و گرفت یرو باشد؛ قھر خودش با کھ انگار. دیکش درھم اخم. بود شده متنفر خودش از

  

 تا بود انداختھ جانش بھ وسوسھ کرد، یم ییخودنما لون،ینا داخل از کھ ییمانتو یبایز و دلباز رنگ انگار اما نداشت دماغ و دل
  .کند تن بھ را آن گرید بار

  

 زمزمھ و ماند باز تعجب از دھانش بود، دهیپسند ابتدا در کھ ییمانتو دنید با و آورد رونیب لونینا داخل از یکی یکی را ھا لباس
  :کرد

  

  » د؟یرخ نمیا چرا یوا «

  

  . دیلرز قلبش و داد نتیز را شیھا لب یلبخند ناخداگاه

  

 اش ییرایپذ گوشھ یقد نھیآ در و کرد یم سر یمناسب یمانتو با را کدام ھر و کرد یم امتحان یکی یکی را ھا یروسر و ھا شال
  .بود کرده محروم خودش از روز، آن تا کھ شد یم ییھا لذت غرق و کرد یم تماشا را خودش

  

 ھا آن فورا و شد گرد شیھا چشم کفش، جعبھ دو دنید با و رفت مانده یباق لونینا نیآخر سمت بھ ،یپ در یپ یُپُروھا از تھخس
 نمدار را چشمش ی گوشھ یاشک قطره و زد برق شیھا چشم بود، آمده خوشش وجود تمام با کھ یکفش دنید با و دیکش رونیب را

  . کرد

  

  .بخورد را شکستنش دل ی غصھ تا نداشت وجود اش یزندگ در ینیآرم انگار کھ بود خوشحال کفش، جفت کی آن دنید از آنقدر

  

  .ختیر شوق اشک و کرد باز اش گونھ بھ یراھ باالخره سمج، اشکِ قطره و فشرد اش نھیس بھ را ھا کفش

  

  . دیخند خودش بیعج احساسات و حرکات بھ

  

  .بود آمده خوش مزاجش بھ یادیز داد، یم قلقلک را دلش تھ کھ یاحساسات نیا و بود شده ھا بچھ مثل درست

  

  . گذاشت کشو داخل را شیھا یروسر و ختیآو کمدش داخل یھا یرخت چوب از را شیمانتوھا خاص، یوسواس با

  

 داشت، نفرت او از یروزگار کھ یمرد ونیمد را خودش و کرد یم حساب رادیھ با را لیوسا آن تمام پول بود، کھ ھرطور دیبا
  .کرد یمن



  

  . دیکش دراز تختش یرو و دیکش یقیعم نفس

  

  !دخترانھ یشرم رِ یاس یگاھ و شد یم لذت غرق یگاھ. کرد مرور ات،یجزئ با را روز آن تمام

  

  .کرد یم فکر رادیھ بھ و داشت یم برش االتیخ دینبا

  

  .کرد یم روحش رنثا ییھا فحش لب ریز و دانست یم احساسش و ذھن فکرو انحرافات تمام مقصر را ترانھ

  

  .بردارد نیزم یرو از را آن تا کرد دراز دست و دیرس گوش بھ ھمراھش تلفن امکیپ یصدا

  

  :کرد باز را امیپ و ماند ناشناس شماره یرو نگاھش

  

 کھ یھرچ. نابجام قضاوت بابت دیکن حالل بگم خواستم. کردم استفاده شمارتون از اجازتون یب دیببخش. خانم پرستش سالم «
  . »افتادم شک بھ صداقتتون و یپاک بھ راجع کھ دیکن حالل. دمیشن خانم ترانھ از رو بدونم بود زمال

  

  .شد پرستش لرزان یھا لب نقشِ  یپراسترس لبخند

  

  .شد ناشناختھ یاحساسات غرق و کرد یم افتیدر یپسر از ینیچن نیا یامیپ کھ بود بار نیاول

  

  .است ازدواج خواستار و دارد دوست را او نیآرم دانست یم کھ حاال مخصوصا ؛دھد نشان دیبا یالعمل عکس چھ دانست ینم

  

  . بود شده خشک شیگلو و بودند شده فیخف یلرزش دچار شیھا دست

  

  . زد گوش پشت را دارش حالت یموھا و نشست تخت یرو

  

 لباسش ی گوشھ با بود رفتھگ را دستش کف کھ یسرد عرق و فشرد شیھا دست در شیپ از شیب را تلفن و دیکش یقیعم نفس
  .کرد پاک

  

  داد؟ یم یجواب دیبا اصال گفت؟ یم چھ دیبا حاال

  

  باشد؟ داشتھ درموردش یبد فکر نیآرم مبادا تا کند کار چھ دیبا دانست ینم چرا کرد؛ فوت را اش کالفھ نفس

  



  :انداخت اندامش بر رعشھ بلندش، یصدا و دیلرز شیھا دست در تلفن ھم باز کھ بود دار و ریگ نیھم در

  

  ! »شھیھم از تر مصمم کنم؛یم تالشمو تمام داشتنتون یبرا من کھ دیبدون فقط. خانم پرستش دیبگ یزیچ شما ستین یازین «

  

  . گرفت انیجر دلش در یاحساس و نشست شیھا لب گوشھ یلبخند

  

 یکم آورد، یم زبان بھ را عشقش پروا، یب و بود مھربان پرستش با یادیز کھ ینامحرم زبان از ھم آن ھا، حرف آن خواندن
  !یکالم یحت نداشت؛ رابطھ یمذکر جنس چیھ با روز آن بھ تا کھ یپرستش یبرا ھم آن بود؛ سخت

  

  . دیچرخ یم سرش در رادیھ یھا حرف تمام و بود پا بھ غوغا دلش در

  

  .دیرس یم بنظر گنگ و نامعلوم یکم بش،یعج یاصرارھا و رادیھ وجود با کھ یا ندهیآ نگران بود؛ نگران

  

  :دیکش کنار ل،یم یب و خورد بود کرده درست مادرش کھ یریش سوپ از گرید یکم رادیھ

  

  . »بانو نکنھ درد دستت «

  

  !کھ ینخورد: دخت نیمھ

  

  :بنوشد آب یکم تا رفت خچالی سمت بھ و شد بلند رادیھ

  

  . »ادیز ندارم لیم «

  

 کرده حس وجود تمام با را اش یکالفگ و شناخت یم یخوب بھ را پسرش. بود گرفتھ نظر ریز را حرکاتش دقت با دخت، نیمھ
  :بود

  

  » ؟یزندگ اوضاع از خبر چھ «

  

  :انداخت باال یا شانھ شھ،یھم از تر حوصلھ یب راد،یھ

  

  . »ره یم شیپ خوب یچ ھمھ «

  

  :نشاند لب یرو یموقر لبخند دخت، نیمھ



  

  » آراد؟ یبرا دیخر یرفت تنھا شد یچ «

  

 شیآشنا◌ِ  یعسل یھا چشم کنار در تنھا آرامشش کھ انگار. بود شده سخت شیبرا ھم فضا آن تحمل و بود حوصلھ یب کامال ادریھ
  :شدیم نیتام

  

  . »بود پرستشم نرفتم؛ تنھا «

  

  . کرد مکث یکم و دیپر باال دخت، نیمھ یابروھا

  

  :کند پنھان د،یپرس یم کھ یمناسب یھا سوال پشت را بھتش تا بخرد زمان خواست یم کھ انگار

  

  . »یرفت ینم دیخر چوقتیھ ت بچھ یپرستارا با کھ تو «

  

  :زد لب اراده یب رادیھ

  

  . »داره فرق پرستش «

  

  . بود لیثق گوشش یبرا یادیز اخبار آن کھ انگار. شد یم تر مبھوت لحظھ ھر دخت، نیمھ

  

  :شود رشیدستگ یشتریب یزھایچ دیشا تا آورد زبان بھ را نبود ھم خودش دل بھ کھ یحرف و کرد جمع را جسارتش تمام

  

 دخترا جور نیا بھ انگار یول باشھ؛ یمارموز آدم کردم ینم فکر دمشید کھ اول روز. دختر نیا کرد خودشو کار باالخره پس «
  . »کرد اعتماد شھ ینم گھید ھم

  

  :کند کنترل را شیصدا تن کرد یسع شھ،یھم از تر یعصب و بست پلک رادیھ

  

  . »ادیب خواستم ازش خودم من ؟یکن یم قضاوت مردم دختر درمورد چرا زدل،یعز یول واجبھ؛ یلیخ احترامت یمادرم «

  

  :کرد پاک را شیھا لب گوشھ دستمال، با و نشاند لب یرو یلبخند دخت، نیمھ

  

  ! »یکرد ینم دفاع پرستارات از قبال «

  



 شد یم خوشحال و بود نشستھ دلش بھ اول نگاه ھمان از داشت؛ دوست را پرستش. ردیبگ اعتراف دم ھمان خواست یم کھ انگار
  .است خوشبخت او کنار در پسرش دانست یم اگر

  

  :دیکش یا کالفھ پوف و دیکش شیموھا انیم یدست رادیھ

  

  » شھ؟یم راحت التیخ دارم، دوسش وار وانھید بگم اگھ «

  

 درست و برداشت اش کدانھی پسر سمت بھ را شیھا قدم. رخاستب جا از و نشاند لب یرو ت،یرضا سر از یلبخند دخت نیمھ
  . ستادیا شیروبرو

  

  .شود رهیخ خوشرنگش یا قھوه یھا چشم در بتواند تا گرفت یم باال را سرش یکم دیبا اما بود بلند قد خودش

  

  :نشاند مادرش یشانیپ یرو یا بوسھ و شد خم رادیھ

  

  . »کنھ خوشبختم تونھ یم کھ ھیکس تنھا پرستش بنظرم. نباش نگران «

  

 جانش از زتریعز کھ یپسر یبرا رفت ضعف دلش و کرد حلقھ کمرش دور را شیھا دست و دیبوس را اش گونھ ھم دخت نیمھ
  . بود

  

 تا شد موجب اش، کشنده یھا یسخت وجود با روزھا آن تمام کھ بود خوشحال و دانست یم شتریب را قدرش اتفاقات، آن از بعد
  :بود پاک یادیز کھ ندیبب یدختر با بودن در را یخوشبخت بتواند و شود هرا سربھ پسرش

  

  » ؟یگ ینم بھش چرا پس «

  

  :کرد یآرام خنده رادیھ

  

  !دونھ یم من از ییزایچ چھ و متنفره من از چقدر پرستش یبدون اگھ. مامان اومده ادمی ویچ ھمھ من «

  . »بگم بھش رو زایچ نیا کھ نداره یآمادگ اصال

  

  .کرد نگاھش یناباور با و کرد بلند سر دخت نیمھ

  

  :کرد یم نگاه را پسرش یبیعج یخوشحال با و بود آمده رقص بھ شیھا چشم داخل یاشک حلقھ

  

  » اومده؟ ادتی یچ ھمھ ینگفت زودتر چرا «



  

  :دیکش ییپرصدا نفس رادیھ

  

  . »یبدون خواستم کھ یھست ینفر نیآخر و نیاول شما کھ فعال. دونم ینم «

  

  :گرفت فاصلھ یکم و کرد نازک یچشم گوشھ دخت، نیمھ

  

 کرد؟ کار برات شناختت یم نکھیا وجود با چرا اصال اد؟یب بدش ازت دختر نیا شده باعث کھ ھست گذشتھ تو ییزایچ چھ حاال «
«  

  

  :کرد زمزمھ و نشست. بود دهیخواب آن یرو آراد کھ رفت یمبل سمت بھ و دیخند رادیھ

  

  . »گمیم بھت فرصت سر باری حاال. من رماد مفصلھ یلیخ «

  

  بزنم؟ حرف پرستش با خودم یخوا یم: دخت نیمھ

  

  :منقبض فکش و شد رهیت رادیھ نگاه

  

  !وجھ چیھ بھ «

  . »ارمیب جاش سر اونو حال دیبا داره مخ یرو خواستگار ھی کھ فعال

  

  :دیخند. بود دهیند مصمم را پسرش ھمھ آن حال بھ تا. شدند گرد دخت نیمھ یھا چشم

  

  »  ؟یشد وونھید ؟یاریب جاش سر حالشو یچجور «

  

  :کرد زمزمھ متفکر یحالت با و فشرد دست در را اش چانھ و خاراند یکم را سرش رادیھ

  

  . »شده ھرطور نمشیبب دیبا یول دونم ینم «

  

  :آمد حرف بھ یورود درب یصدا دنیشن با و داد تکان سر دخت نیمھ

  

  ». زمھیعز شوھر کنم فکر «

  



  . رفت جلو پدرش استقبال یبرا و زد لبخند د،یدرخش یم مادرش نگاه در کھ یشوق ھمھ آن از رادیھ

  

  :دیبوس را ھمسرش یشانیپ و کرد سالم شھرام،

  

  ! »بانو گل سالم«

  

 یچاشن کھ یساختگ یحرص و بود ھمسرش مخصوص تنھا کھ یخاص یلوند با و دیکوب اش شانھ بھ یآرام ضربھ دخت نیمھ
  :کرد زمزمھ بود، کرده صحبتش لحن

  

  !بانو گل نگو بھم گفتم بار ھزار «

  » اخھ؟ یذاریم من یرو چرا رو خدا بنده کارگر اسم

  

  .گرفت آغوش در را او شھرام و دادند دست محکم، و مردانھ و رفت رادیھ سمت بھ و دیخند شھرام

  

  .بود آمده نییپا مبل از صدا یب و بود شده داریب آراد

  

  :گفت رادیھ و دندیخند دنشید با سھ ھر و آمد شھرام سمت بھ عیسر و تند ییاھ قدم با

  

  » کوچولو؟ موش یشد داریب یک تو «

  

  .کرد پرتابش باال سمت بھ بار نیچند و دیکش آغوش در را او اش یخستگ تمام با شھرام

  

  .ختیر یم دلش ،یفرود ھر با و بودند شده غیج بھ آغشتھ آراد یھا خنده

  :تگف شھرام

  » ؟یزن ینم سر رتیپ بابابزرگ نیا بھ چرا زم؟یعز نوه یبود کجا «

  

  :گفت بچگانھ یلحن با و گرفت را شھرام گردن محکم و دیخند آراد

  

  ...! »ریپ... بابابزرگ«

  

  :کرد ضعف ینیریش ھمھ آن یبرا دلش و کرد باران بوسھ را اش گونھ گرید بار شھرام و زد قھقھھ رادیھ

  

  ! شده مدراز زبون چھ «



  » ده؟ینرس پرستارش کردن عوض وقت

  

  :گفت زد،یبر یچا ھمسرش یبرا تا رفتیم آشپزخانھ سمت بھ کھ ھمانطور دخت نیمھ و گفت ھیکنا با را نیا

  

  ! »دردسره دنبال خودش پسرت انگار یول باشھ؛ دردسر دنبال بخواد کھ ستین ایقبل مثل یکی نیا گھید نھ «

  

  .خورد یم تکان دلش تھ یزیچ شد،یم رو مادرش و پدر یبرا دستش نکھیا از و زد یآرام پوزخند رادیھ

  

  :گفت طنتیش با کرد، یم سبک را شیھا لباس یکم کھ ھمانطور و بود کرده زیت گوش شھرام

  

  !شھیم یناموس داره ھیقض نکھیا مثھ نھ«

  » حاال؟ شده یچ

  

  :گفت گذاشت، یم شینما را دشیسف یھا دندان فیرد کھ آشکار یلبخند با دخت نیمھ

  

  ! »شوھر مادر بشھ مادرش کرده ھوس پسرم «

  

  :آمد کش یقیعم لبخند بھ شیھا لب و دیپر باال تعجب از شھرام یابروھا

  

  ! »یمادرت فکر بھ انقدر کھ گلم پسر کالیبار «

  

  :داد ادامھ شھرام و دندیخند سھ ھر

  

  » فتھ؟یب تو ریگ قراره کھ یندار برگشتھ بخت عروس نیاز یعکس ھی حاال «

  

  :گشود اعتراض بھ لب رادیھ

  

  ! »بابا «

  

  :داد ادامھ و انداخت باال یا شانھ شھرام

  

  !پسرم میندار بابا «



  » بسازه؟ تو گند اخالق با حاضره یک

  

  . گذاشت مقابلش زیم یرو و برداشت را بود شده گرفتھ سمتش بھ کھ یا یچا فنجان و داد تکان سر رادیھ

  

  .باشد داشتھ حضور جمعشان در ھم پرستش خواست یم دلش ب،یعج و داشت دوست را اش خانواده عاشقانھ

  

  :نشست ھمسرش کنار مبل یرو دخت نیمھ

 دمیفھم کنھ، کار خواد یم پول بخاطر و خونھیم درس تھران دانشگاه دمیفھم یوقت. مینگرفت سخت پرستش بھ اولم از ما البتھ «
 لطمھ درساش بھ دوارمیام فقط. کنم کمکش ییجورای داشتم دوس و نشست دلم بھ لشاو ھمون از. ھیفیشر و تالش پر دختر

  . »بمونھ جا ھاش خواستھ از یمال ازین بخاطر ستین حقش استعداد، و ھوش نیا با دختر. نخوره

  

  . کرد یم نیتحس را پرستش دلش در و بود نشستھ رادیھ یھا لب گوشھ یمحو لبخند

  

 تفاوت آسمان تا نیزم داشتند، یقبل یپرستارھا با کھ یبرخورد و نبود یرسم آنقدر درواقع تشپرس کار گفت؛یم راست مادرش
  .بود تر نیسنگ آراد، مقابل در شانیھا تیمسئول و داشت

  

 یم را عذرشان ،یمدت از بعد و کرد یم یعصب شدت بھ را رادیھ مسئلھ نیا و دیجنب یم ھم گوششان و سر نسبت، ھمان بھ البتھ
  .خواست

  

  . گرفت سر جا ھمھ از شانیھا صحبت و نشستند گرید یکم

  

  .کنند لیتحل و بگذارند اشتراک بھ را اطالعاتشان تمام تا بود یخوب ھیپا پدرش و بود یاسیس اخبار عاشق رادیھ

  

  .کرد یم رو و ریز را خانھ تمام و کرد یم یپادشاھ ھم آراد و کردند یم صحبت شب ١١ یحوال تا

  

  .برد خوابش قھیدق چند از بعد و دیخز پدرش آغوش بھ و دیکش باال مبل یرو از را خودش تینھا در کھ بود، دهکر طنتیش آنقدر

  

 حس ھمھ آن یبرا کرد ضعف دلش و گرفت دنیتپ تند اش، کدانھی پسر یبرا قلبش تمام کھ بود نشستھ رادیھ دل بھ کارش آنقدر
  !بودن پدر خوبِ 

  

 سرش کھ دخت نیمھ بھ رو فشرد، یم آغوش در را آراد کھ ھمانطور و برخاست جا از ام،شھر خستھ یھا چشم دنید با رادیھ
  :گفت کرد، یم نگاھش و بود گذاشتھ شھرام شانھ یرو را

  

  . »یحساب س خستھ شوھرت مادرم؛ پاشو «



  

  .برخاستند جا از و گرفت دست در را دستش و شد رهیخ شھرام یھا چشم عمق بھ دخت نیمھ

  

  .رفتند اتاقشان سمت بھ ھرکدام و دگفتن ریبخ شب

  

  .دیکش تنش یرو را نازک یپتو و خواباند تخت از یا گوشھ را آراد راد،یھ

  

  . گرفت دست در را تلفنش و نشست تخت یرو

  

  . بود گرفتھ کھ یمیتصم یبرا بود مردد

  

  .کند تجسم را پرستش یھا چشم  ریتصو کرد یسع. بست پلک و زد شیموھا بھ یچنگ

  

  .کند تماشا تر قیدق را شیھا چشم تا نداشت یعکس چیھ کھ کرد لعنت را خودش. بود شده حضورش گِ تن دلش

  

  . دیخر جان بھ را دردش و دیکش را شیموھا ن،یآرم یادآوری با

  

  .نداشت قرار و آرام کرد، ینم یعمل را مشیتصم تا انگار

  

   .کرد  جستجو را یجالل نیآرم نام و کرد باز را نشیمخاطب ستیل

  

  .سدیبنو یکالم توانست ینم کھ بود ریدرگ ذھنش آنقدر

  

  :داد ادامھ و کرد اکتفا کارش محل آدرس نوشتن بھ تنھا

  

  »یعیرف رادیھ. منتظرم ٩ ساعت فردا «

  

  . رفت یبھداشت سیسرو بھ و انداخت تخت یرو را تلفنش و فرستاد رونیب را اش کالفھ نفس

  

  . دیکش باال اش چانھ تا را پتو و دیخز آراد کنار یامآر بھ و رفت تختش سمت بھ و زد مسواک

  

  .زد یچرخ و خورد تکان شیجا در آراد



  .دیلرز دلش خوب، احساسات ھمھ آن از رادیھ و کرد حلقھ رادیھ گردن  دور را کوچکش یھا دست

  

  .کرد یم شیفدا ھم را خودش کھ داشت دوست آنقدر را آراد

  

  .بخوابد کرد یسع و دیکش ھا گذشتھ ادی از یافسوس از پر آه

  

  .نبودند سرش در اش دھنده آزاد افکار گرید و رفت فرو یخبر یب عالم در لحظھ چند از بعد کھ بود خستھ آنقدر

  

  .برداشت شیھا چشم از را مطالعھ نکیع و کرد خاموش را لپتاپش بود، گذرانده کھ یا کننده کسل روز از خستھ ن،یآرم

  

 صبح یبرا یآالرم تا برداشت را تلفنش و رفت تختش سمت بھ بود دشیجد قاتیتحق مشغول شفکر کھ یحال در و زد مسواک
  .کرد یم دارشیب نماز، یبرا مادرش روز ھر ھرچند کند؛ میتنظ زود

  

  :کرد زمزمھ و رفت فرو فکر بھ و شد تنگ شیھا چشم امک،یپ متن و بیغر ی شماره دنید با

  

  ! »یعیرف رادیھ «

  

  . بود دهیشن ترانھ زبان از را رادیھ نام کھ دیرس ذھنش بھ ناگھان و ردک فکر یا لحظھ چند

  

 ختھیبرانگ کھ یرتیغ و یکنجکاو حس اما باشد توجھ یب و کند پاک را امیپ خواست. شد منقبض فکش و رفت درھم شیھا اخم
  . نداد اجازه بود، شده

  

  .کند درازتر مشیگل از را شیپا داشت، کھ یتاھل وجود با دینبا کھ فھماند یم او بھ و کرد یم صحبت مرد نیا با دیبا

  

  :کرد زمزمھ و دیکش یا کالفھ پوف

  

  !شدن پرو مردم چقدر «

  ! »کھیمرت داره ھم یا بچھ و زن رفتھ ادشی انگار اصال

  

 یگرید دمر بھ رو را پرستش محجوب یھا لبخند کھ یا لحظھ آن یادآوری با. دیکش سرش یرو را پتو و گذاشت کنار را تلفنش
  . شد منجمد شیھا رگ در خون بود، دهید

  

  .فتدیب یدام نیچن بھ درآمد، داشتن یبرا بود شده مجبور پرستش و بود نکرده اقدام زودتر کھ فرستاد لعنت را خودش



  

  . کرد ینم درک را رادیھ اقیاشت و شور پر یھا نگاه یمعنا داشت حتم کھ بود ساده آنقدر ھرچند

  

  . شد داریب آشفتھ ییھا خواب با د،یخورش طلوع از قبل و رفت خواب بھ باالخره درھم یھا الیخ و فکر قھیدق چند از بعد

  

  .بودند نامنظم و دهیکش شیھا نفس و بود نشستھ تنش یرو یسرد عرق

  

  .بود شیھا چشم شیپ بود دهید کھ یکابوس از یمبھم یرھایتصو و بود دهیرس اوج بھ قلبش ضربان

  

  .بود او با ارتباط در خوابش کھ داشت حتم و بود بستھ نقش شیھا پلک پشت یخوب بھ کھ بود پرستش یھا چشم ریتصو تنھا،

  

  .اوردیب ادی بھ را بود دهید کھ یخواب کرد یسع و بست پلک. برد فرو شیموھا داخل را شیھا پنجھ و نشست تخت یرو

  

  .دیدو یم بود، یشاد غرق کھ یدخترک دنبال سرسختانھ او و زد یم را چشمش ھم ھنوز بود، خوابش در کھ یدیخورش ییروشنا

  

  . کند منصرفش داشت یسع او و دیدو یم یکیتار سمت بھ قوا تمام با پرستش

  

 کھ یگودال داخل شدندش پرت از و ردیبگ را شیھا دست خواست یم. سوخت یم اش حنجره ھم ھنوز کھ بود زده ادیفر آنقدر
  . شد پرتاب گودال اعماق در و شد یخال پرستش یپا ریز ناگھان اام کند یریجلوگ بود، یکیتار تماما

  

 ھم ھنوز کھ بود یواقع خوابش آنقدر. آزرد یم را گوشش پرده و شد یم اکو گوشش در ھم ھنوز گفتنش" پرستش"  یصدا
  . داشت وحشت

  

 برود گودال سمت بھ خواست نیآرم و نبود پرستش از یخبر. کند نگاھش نتوانست نیآرم و شدند نور ھا یکیتار آن تمام ناگھان
  . ماند یباق شیبرا حسرت تنھا و شد داریب خواب از ناگھان اما

  

 بود کرده درھم را شیھا اخم کھ بود عجزش ھمان و نتوانست اما اوردیب بدست را پرستش ھم خواب در خواست یم دلش انگار
  !تنگ را خلقش و

  

 مصلحت ھرچھ تا خواست خدا از و خواند نماز و گرفت وضو. گرفت شیپ در را یبھداشت سیسرو راه و رفت رونیب اتاق از
  .باشد پرستش وصال در مصلحتش خواست یم دلش ب،یعج و دیآ شیپ است

  

  .ستیچ درخواستش نیا بھ پرستش العمل عکس دانست ینم و کند سر چادر تا کند درخواست او از شد یم مجبور دیشا ھرچند

  



 بود، دهیچ مادرش کھ یا صبحانھ زیم دور و بودند شده داریب خواھرش و مادر. دیخر تازه نان و رفت نرویب خانھ از نماز از بعد
  .بودند داغ نان منتظر

  

  :دیبوس را خواھرش یشانیپ و کرد سالم یگرم بھ

  

  ! »ریبخ صبحت. خانوم اسما سالم «

  

  :دیبوس را برادرش گونھ و دیکش باال را خودش اسما

  

  . »داداش ریبخ ھم تو صبح «

  

  :گذاشت زیم یرو و ختیر یچا شیبرا مادرش

  

  » ؟یریم ییجا امروز «

  

  :کرد درست خودش یبرا یسبز و ریپن و نان یا لقمھ نیآرم

  

  » د؟یدار کارم بلھ؛ «

  

  :کرد نیریش نبات با را اش یچا فاطمھ

  

  . »کردم دعوت نھار یبرا رو خانم یزر برگرد؛ نھار یبرا فقط نھ «

  

  :دینوش را اش یچا از یا ذره نیآرم

  

  » خانم؟ حاج داره من بھ یربط چھ خانم یزر خب «

  

  :کرد زمزمھ و نشاند لب یرو یکج لبخند فاطمھ

  

  . »کنھ دایپ ییربطا ھی ندهیآ تو دیشا دخترش یول نھ کھ خودش «

  

  :گفت کرد، یم درست را بعد لقمھ کھ ھمانطور و دیخند نیآرم

  



  » نکنم؟ انتخاب برات یبد عروس کھ رسھیم شعورم اونقدر و شدم بزرگ کھ مبگ دیبا چندبار من جان، مادر «

  

  :شد مشکوک فاطمھ

  

  » ؟یدار سر ریز رو یکس «

  

  :برخاست جا از و دیکش سر را اش یچا یکالفگ با نیآرم

  

  . »دیبد اجازه اگھ دارم نظر ریز یول ندارم سر ریز «

  

  :شد اتاق وارد سرش پشت و برخاست جا از فاطمھ

  

  » گھ؟ید ھیچادر ان؟ یچطور خانوادش ھست؟ یک خب «

  

  :داد فشار ھم یرو را شیھا چشم تیعصبان از و بست پلک نیآرم

  

  . »میکن یم قاتمیتحق م،یر یم ھم یخواستگار موقعش بھ ؛ییزایچ ھی بفھمم خودم من تا کن صبر خانم حاج «

  

  :شد خارج فاطمھ یھا لب انیم از یا کالفھ"  نچ"

  

  . »نمشیبب منم تا خونھ ارشیب یتون یم ست؛ین راحت المیخ یورنجیا من «

  

  :بود بلندتر یکم یعاد حالت از شیصدا تن و کرد نگاھش شده گرد ییھا چشم با نیآرم

  

 ھستن، ش خانواده دشینیبب دیکنجکاو یلیخ داره؟ کار باھات مامانم خونمون ایب پاشو بگم مردم دختر بھ زدلم؟یعز یگ یم یچ «
  ... »بعد درموردش بفھمم کمی خودم اول دیبد مھلت خواستم ازتون من اما. یخواستگار دیبر دیبا

  

  :زد لب دیترد با و دیپر کالمش انیم فاطمھ

  

  » ھم؟ با دیدوست «

  

  :نشست تخت یرو و فرستاد رونیب را اش کالفھ نفس نیآرم



 تو معصومھ و پاک انقدر. بزنم حرف باھاش بتونم قھید ھی بکنم تالشمو ھزارجور دیبا من اصال. برم قربونت من؛ گل نھ «
  . »اصال کنھینم نگاه میمستق من یچشما

  

  :زد لب و نشست فاطمھ صورت یرو یمحو لبخند

  

  » دانشگاست؟ تو «

  

  :داد تکان سر نیآرم

  

  . »مھر از شھیم سوم سال وارد و شد تموم گھید کھ. بود دوم سال آره «

  

  :شد رهیخ پسرش صورت در فاطمھ

  

  » ھ؟یچ اسمش «

  

  !پرستش: نیآرم

  

 زیچ ھمھ خواست یم دلش داشت، کھ یعجول ھیروح با و بود شده تاب یب پرستش دنید یبرا بود دهیشن کھ ییھا فیتعر با فاطمھ
  :رود شیپ زودتر

  

  !خب یلیخ «

  . »نمیبب نتوگرفت سامون و سر زودتر دارم دوس. نذار راه بھ چشم مادرو منِ  ادیز یول. پسرم دارم اعتماد بھت

  

  :گذاشت چشمش یرو را دستش نیآرم

  

  . »باشھ راحت التیخ. زدلمیعز چشم «

  

  :زد لب و برگشت ناگھان ،یسوال یادآوری با کھ شود خارج اتاق از خواست و دیکش یا آسوده نفس فاطمھ

  

  » ھ؟یچادر ؟ینگفت «

  

  :شدند باز دروغ، بھ شیھا لب بار نیاول یبرا و دیخند نیآرم

  



  » .آره «

  

  .رفت شیھا لباس کمد سمت بھ و دیدزد را نگاھش

  

  .شد نھار کردن درست مشغول و رفت رونیب پسرش انتخاب از خوشحال فاطمھ،

  

  .رفت اش صدقھ قربان و خواند لب ریز یذکر دنش،ید با فاطمھ و آمد رونیب ک،یش و یرسم نسبتا یپیت با نیآرم

  

  :زد لبخند نیآرم دنید با و بود صبحانھ زیم کردن جمع حال در اسما

  

  » داداش؟ زن شیپ یبر یخوا یم. داداش یشد پیخوشت چھ «

  

  :دیکوب دستش پشت و گرفت دندان بھ لب فاطمھ

  

  !ایح یب ی دختره «

  . »کنمیم جمع زویم خودم شو حاضر برو ؟یندار مدرسھ مگھ

  

  :گرفت دست در را اسما ی شده سرخ یھا گونھ و دیخند نیآرم

  

  » ؟یا آماده کنکور یبرا رو؟ درسا گھید یخون یم. درازم زبون خواھر قربون «

  

  :شد رهیخ شیھا چشم در داشت، برادرش بھ کھ یعشق با و گرفت باال را سرش اسما

  

  . »رو ھمھ خونمیم داداش آره «

  

  :دیبوس را اش یشانیپ نیآرم

  

  » گھ؟ید بعد سال از یشیم مھندس خانم «

  

  :دیخند اسما

  

  . »گھید سال یبرا میبش آماده یحساب کھ گذاشتھ تابستون از ھاشو برنامھ مدرسمون فعال الحا. هللا شاء ان «



  

  :دیپوش را شیھا کفش و رفت یجاکفش سمت بھ نیآرم

  

 خفن شونم مدرسھ. دهیرس نجایا بھ خونده خودش. نرفتھ نایا و اضافھ کالس اصال داداشتم زن. یتون یم یکن تالش مطمئنم من «
  . »یریگ یم جواب شتریب قطعا یبخون یرچھ. اصال نبوده

  

  .کرد دایپ یخوب حس ناخداگاه و شد قیعم لبخندش داداش، زن نام دنیشن با اسما

  

  . کرد نیآرم نثار یا غره چشم و ستادیا کمر بھ دست داشت، دست در کھ یقاشق با مادرش

  

 سوار و رفت خانھ اطیح سمت بھ و شد دور دیخند یم کھ ھمانطور ،یبلند یخداحافظ با و دیپوش را شیھا کفش سرعت بھ نیآرم
  .شد نیماش

  

  .کرد حرکت بود داده رادیھ کھ یآدرس طبق و برداشت را تلفنش

  

  .برسد موقع بھ کرد یم دعا کھ بود دیشد آنقدر کیتراف

  

  .کرد یم تماشا را رونیب و بود ستادهیا اتاقش قدِ  تمام ی پنجره پشت راد،یھ

  

  . فرستاد یم رونیب صدا، پر را نفسش یھرازگاھ و خورد یم تکان پا یرو دامم و بود ٩ قایدق ساعت

  

  :داد جواب فورا و خورد زنگ اتاقش میس یب تلفن

  

  » بلھ؟ «

  

  .آوردن فیتشر یجالل یآقا: یمنش

  

  .دیاریب ھم ییرایپذ لیوسا داخل، دیبفرست: رادیھ

  

  چشم: یمنش

  

  . کرد مشت اش چانھ ریز را شیھا تدس خاص، یحالت با و نشست زیم پشت فورا رادیھ

  



  .کرد سالم و شد وارد رادیھ اجازه با ن،یآرم و شد نواختھ در بھ یا ضربھ

  

 یم رسوخ وجودش عمق تا و شدیم سوزن نگاھش ھر انگار. بود شده آرام شیصدا ناخداگاه کھ بود ادیز آنقدر رادیھ نگاه ابھت
  .کرد

  

 مردِ  نیا مقابل در را خودش کرد یسع و کرد صاف را شیگلو. نشست و رفت رنگ یمشک یِ راحت مبل سمت بھ راد،یھ اشاره با
  :نبازد جذبھ، با و مغرور یادیز

  

  » من؟ با دیداشت یامر «

  

 و انداخت یگرید یرو را شیپاھا از یکی و نشست نیآرم یروبرو مبل یرو. برخاست جا از و دیپر باال رادیھ یابرو یتا کی
  .داد ورود اجازه بود، یسرحال رمردیپ کھ یآبدارچ بھ

  

  :آمد حرف بھ رادیھ و شد دهیچ نشانیب زیم یرو ییرایپذ لیوسا

  

  . »بگو خودت از خب؟ «

  

  :نشاند لب یرو یزیتمسخرآم لبخند. سوال آن از ریغ داشت یزیھرچ توقع نیآرم

  

  » بگم؟ شما یبرا خودم از دیبا چرا «

  

  :آورد یم نییپا را نیآرم نفس بھ تماداع کھ نشاند لب یرو ییصدا یب پوزخند رادیھ

  

  » ازدواجھ؟ قصدت ینگفت مگھ «

  

  :داد ادامھ رادیھ و کرد نگاھش یپرسش ن،یآرم

  

  . »کارشم ھمھ بودم گفتھ قبال کھ منم «

  

  :زد ییپرصدا پوزخند نیآرم

  

  ! باشھ ش بچھ پرستار ی کاره ھمھ بتونھ بچھ، ھی با متاھل مرد ھی کنم ینم فکر «

  » د؟ید یم نسبت خودتون بھ کھ ییصفتا نیا دونھ یم زنتون



  

  . نداد بروز را تعجبش از یزیچ و نشد کم نگاھش صالبت از یا ذره اما شد شوکھ رادیھ

  

 کرد ظاھر حفظ اما خورد یم را وجودش ذره ذره و بود افتاده جانش بھ خوره مثل گفتھ، او بھ را ھا حرف نیا پرستش آنکھ فکر
  . برخاست جا از و

  

 بود، شده منقلب کھ یاحساسات یرو دیشا تا رفت پنجره سمت بھ و کرد فرو دوختش خوش شلوار بیج در را شیھا دست
  :بگذارد سرپوش

  

  » ؟یدون یم من یزندگ از یچ گھید خب؟ «

  

  :ستادیا سرش پشت و برخاست جا از نیآرم

  

 چشمش بچھ، و داره زن کھ یکس ممکنھ چطور کھ بود ردهب ماتم ،یدار پرستش با ینسبت چھ و یھست یک گفت بھم ترانھ یوقت «
  » ؟یتون یم چطور باشھ؟ پرستش مثل یمعصوم دختر دنبال

  

  . افتاد ھم یرو نشیسنگ یھا پلک و شد راحت الشیخ ترانھ، نام دنیشن با رادیھ

  

  :گفت تیقاطع با و کرد نگاھش باال از و برداشت نیآرم سمت بھ یقدم

  

 نمت؛ینب پرستش ور و دور انقدر کھ نجایا یایب کردم صدات. نداره تو امثال و تو بھ یربط چیھ ھستم یچ و ھستم یک من نکھیا «
  . »باشھ انتظارت در یخوب یزایچ دم ینم قول وگرنھ

  

  :کرد یعصب یا خنده نیآرم

  

 سھلھ، کھ شما کنن، قبول گھا کھ نھ؛ ای شونیزندگ تو باشم من رنیبگ میتصم دیبا شونیا خود ؟یعیرف جناب ھرتھ شھر مگھ «
  . »ذارمیم پا ریز براش رو ایدن ھمھ

  

  :زد لب ن،یآرم گرفتھ گر صورت در رهیخ و شد متوقف ناگھان و زد یا قھقھھ رادیھ

  

  ! »میبچرخ تا بچرخ پس «

  

  .شد خارج اتاق از فورا و برداشت را لشیوسا و کرد نگاھش نفرت با نیآرم

  



 با. گرفت بود، کار بھ مشغول طبقھ، ھمان در کھ را کشیشر و دانشگاه دوران قیرف حسام، شماره و رفت تلفن سمت بھ رادیھ 
  :داد جواب حسام بوق، نیاول

  

  ! »شب یتنھا مرد بر سالم «

  

  :کرد سالم حوصلھ یب راد،یھ

  

  . »باشھ خانم حایترج ؟یکن دایپ برام مطمئن راننده ھی یتون یم تو نمیبب «

  

  :زد لب طنتیش با و دیخند حسام

  

  » ؟یکن فراش دیتجد راننده خانوم ھی با یگرفت میتصم نکنھ ھ؟یچ «

  

  :دیغر رادیھ

  

  .»باشھ اریاخت در کال خوام یم. بسپرم گھید یکی بھ بگو یتون ینم. حسام نشو لوس «

  

  :زد قھقھھ حسام

  

  » باشھ؟ اریاخت در کال یچ ینی «

  

 و آورد نییپا دھانش تا را تلفن یگوش. نکند نثارش یفحش تا شد فشرده ھم یور شیھا لب و بست پلک ،یعصب فشار از رادیھ
  :دیکش یا کالفھ پوف

  

 اگھ و کن گوش خوب پس بزنمت؛ یخوریم تا اتاقت امیب پاشم دارم نویا تیقابل کھ ھستم یعصبان اونقدر االن من حسام نیبب «
  . »بسپرم گھید یکی بھ بگو یکن یکار یتون ینم

  

  :دیندخ زیر حسام

  

  !میتسل بابا باشھ «

  » ھست؟ لیم باب. مذکره اما دارم سراغ مطمئن یلیخ راننده ھی

  

  



  .زد قھقھھ دوباره و گفت را نیا

  

 درصورت اما کند جادیا یمزاحمت نیآرم بود ممکن گرفت یم خانم ی راننده اگر. کرد فکر یکم اش، ھیکنا بھ توجھ یب رادیھ
  . دکن یکار توانست ینم مرد کی وجود

  

  :کرد زمزمھ و نشست شیھا لب گوشھ یلبخند

  

  . »نمشیبب ادیب امروز نیھم کن ھماھنگ آره «

  

  .دیکوب زیم یرو و کرد قطع را تلفن و نداد اجازه رادیھ کھ زدیبر زبان ھم باز خواست حسام

  

  . رفت فرو فکر بھ و دیخند کرد؛ یوانگید احساس و گرفت شیھا دست انیم را صورتش

  

  .بود بیعج ھم خودش یبرا شیکارھا حاال و بود نخواستھ نگونھیا را چکسیھ حال بھ تا

  

  .زد زنگ حسام بھ ھم باز و برداشت را تلفن فورا زد سرش بھ کھ یفکر با

  

  ھ؟یچ گھید: حسام

  

  .ارهیب ریگ برام شمارشو رهیبگ آمار صابخونھ از بفرست ویکی دمیم آدرس ھی: رادیھ

  

  :شد مشکوک حسام

  

  » قا؟یدق یکن یم یغلط چھ یارد «

  

  .گفتم کھ نیھم: رادیھ

  

  . کرد امکیپ شیبرا را پرستش خانھ آدرس و کرد قطع را تلفن

  

  :کرد دیتاک و نوشت را اول طبقھ شماره کھ تفاوت نیا با

  

 با کھ بفرست ویکی. میکن یداریخر رو ملک میخوا یم بگو اریب ریگ شمارشو. پسرشھ صاحبخونھ،. رزنھیپ ھی خونھ نجایا «
  !بره باال مدل نیماش با نشھ پا بره؛ یزیچ یموتور



  . »شھره مرکز

  

  :فرستاد خنده کریاست حسام

  

  !روحت تو «

  . »کنم شیینھا خوام یم نیبب رو طرحا اتاقم ایب پاشو

  

  . گذاشت زیم یرو را تلفنش و دیخند رادیھ

  

  . برگرداند را اش رفتھ دست از آرامش یکم کارھا نیا با

  

  .دوخت چشم اتاقش سقف بھ و داد ھیتک راحتش یصندل یپشت بھ

  

  . شدند کار غرق و رفت حسام اتاق سمت بھ قھیدق چند از بعد

  

  . بودند خورده نھار تازه و بود ٢ ساعت یحوال

  

  .شد وارد اجازه یب و دیکوب را درب و رفت رادیھ اتاق سمت بھ حسام

  

  :بود شده رهیخ لپتاپش رتویمان بھ و خوردیم یچا راد،یھ

  

  » بدم؟ اجازه من یسیوا ،یزنیم در ینگرفت ادی ھنوز «

  

  :شد ولو مبل یرو و گفت" ییبابا برو" حسام

  

  » م؟یکن کارشیچ م؛یآورد ریگ رو صاحبخونھ ی شماره و آدرس «

  

  :گرفت حسام سمت بھ را دستش و گذاشت زیم یرو را اش یچا فنجان رادیھ

  

  . »رشوشما ادیب کن رد «

  

  :سپرد رادیھ دست بھ و نوشت یا برگھ یرو را شماره حسام



  

  » ؟یکن کارشیچ یخوا یم خونھ؛ بوده داغون یلیخ گفتیم «

  

  :برداشت زیم یرو از را تلفنش و گرفت را شماره رادیھ

  

  . »زد زنگ انقدر کشت زودتر؛ براش میبفرست کن لیتکم طرحاتو برو پاشو. ومدهین تو بھ شیفضول «

  

  .گرفت را شماره فورا رادیھ و رفت بود ذھنش در کھ یسواالت انبوه با حسام

  

  :دیچیپ گوشش در مرد یصدا

  

  » بلھ؟«

  

  .کنم اقدام خواستم یم ملکتون دیخر یبرا ھستم یعیرف ؛یطھماسب جناب سالم: رادیھ

  

 قرارداد وریشھر اواخر گھید. دیاریب فیتشر دیتون یم دیبازد یبرا اما نشستھ مستاجر کھ االن واال شما؟ احوال سالم: یطھماسب
  .شھیم تموم

  

  :زد لب فورا رادیھ

  

  » د؟یکن یکار دیتون ینم. رو ملک اون خوامیم زود یلیخ من اما «

  

 بگم ندارم حق منم نتونھ، اگھ اما. شھ بلند کنھ، دایپ خونھ کھ مستاجرم بھ بدم مھلت تونم یم اما نھ؛ کھ یقانون واال: یطھماسب
  .کن ھیتخل

  

  .دیبذار انیجر در شونویا دادم خبر بھتون کھ ھروقت شما پس باشھ: رادیھ

  

  د؟ینیبب رو ملک دیخواست ینم. میباش ارتباط در کنم،یم رهیذخ رو شمارتون چشم: یطھماسب

  

  . دمیپسند و دمید قبال: رادیھ

  

  . شد قطع ارتباط لحظھ چند از بعد و کردند تشکر

  



  

  .بود دهیدو پوستش ریز یمرموز حس ت،داش سر در کھ یفکر از

  

  . کند علم قد مقابلش توانست ینم نیآرم گرید رفت، یم شیپ خواست یم کھ آنطور زیچ ھمھ و گرفت یم شیھا نقشھ تمام اگر

  

  . دیکوب نیزم بھ محکم را شیپا و خورد حرص او یادآوری از

  

  . بود تاب یب و بود کرده اری یھوا دلش

  

 در کھ یآرامش از و انداخت نیطن گوشش در پرستش یصدا یمتوال بوق نیچند از بعد. گرفت را خانھ شماره و برداشت را تلفن
  .افتاد ھم یرو شیھا پلک گرفت، انیجر وجودش

  

  بلھ؟: پرستش

  

  :کرد مکث لحظھ چند رادیھ

  

  . »کوچولو خانوم سالم «

  

  :گفت پرحرص و دیخند پرستش

  

  . »سالمھ ٢ ارانگ کوچولو دیگ یم یجور ھی «

  

  . است غرض یب حرکاتش و ھا حرف تمام کھ دانست یم خوب. دیخند اش یدراز زبان از رادیھ

  

 حرف موقع کھ ست یجانیھ تنھا کالمش طنتیش و کند یم قبل از تر وانھید لحظھ ھر را او منظور یب َبَرد؛ یم دل منظور، یب
  دارد؛ او جنسِ  با زدن

  . بود اش یتجربگ یب سرِ  از اتنھ کھ متفاوت و خاص یجانیھ

  

  !نخورده دست یادیز احساساتش و بود ناب و پاک یادیز شیروزھا نیا معشوق

  

 تر یخواستن داد، یم جان شیبرا کھ او یبرا تواند یم چقدر دھد یم شیصدا تن بھ کھ یجانیھ با دانست ینم یحت کھ پاک آنقدر 
  . شود

  



  

  . بود باور رقابلیغ و ادیز شیبرا پرستش، داشتنِ  جانِ یھ چقدر و شد یم متوجھ خوب ،ھا ھلن جنس با را ھا پرستش جنس تفاوت

  

  .بود نخواستھ اندازه آن بھ اش یزندگ در را زیچ چیھ

  

  :کرد پاره را افکارش رشتھ پرستش

  

  » د؟یداشت یکار «

  

  :زد لب و فرستاد رونیب را اش کالفھ نفس رادیھ

  

  . »دنبالش امیم شب. خونت دیبر آراد با دنبالت فرستم یم ویکس ادیز احتمال بھ. کشھیم طول روقتید تا کارم امروز «

  

  :بود نشده یراض دلش رادیھ اما کند قطع خواست و گفت یا باشھ پرستش

  

  » پرستش؟ «

  

  :زد پس را افکارش تمام پرستش خشک و سرد لحن اما بشنود"  جانم"  خواست یم دلش کھ داشت ییجا یب انتظار چھ

  

  » بلھ؟«

  

  :نشست پرستش گوش در دارش خش یصدا و دیکش یا کالفھ پوف تینھا در و کند منظم را ذھنش تا کرد فکر یکم

  

  . »امیم و خورم ینم شام احتماال د؛یباش خودتون مراقب «

  

  :دیخند را؛ بانو گل پخت دست تا بخورد را خودش دستپخت است لیما رادیھ بود دهیفھم لحظھ آن تا کھ پرستش

  

  . »ھست حواسم چشم «

  

  .داد یتراب آمدنِ  از خبر و زد زنگ یمنش کھ شد کار غرق ھم باز رادیھ و کردند قطع را تلفن راد،یھ یباطن لیم رقم یعل

  

  :داد دست و شد بلند احترامش بھ و دید را یمسن نسبتا مرد لحظھ چند از بعد



  

  . »دیاومد خوش سالم «

  

 سرش اطراف یکم فقط و بودند ختھیر سرش یموھا و داشت یمتوسط قد. نشست مبل یرو راد،یھ اشاره با و کرد سالم یتراب
  .کند یم رنگ یھرازگاھ بود مشخص ھم آن کھ داشت مو

  

  :گذراند نظر از را مھربانش و مثبت ی چھره رادیھ

  

 داشتھ تونویمعمول کار دیتون یم شما ھالبت. دیباش خانوادم اریاخت در خوام یم امروز از و ھستم یعیرف بنده. یتراب یآقا خب «
 نشد، اگھ اما رو برنامھ بدم خبر بھتون قبل یروزا از کنم یم یسع. دیرسون یم خودتونو زدم زنگ بھتون ھروقت اما دیباش
 آقا چون. دارم نگھتون یراض کنمیم یسع و رمیگ یم نظر در براتون انھیماھ حقوق. دیبرسون خودتونو وقت اسرع در دیکن یسع

  . »رهیم شیپ چطور کار مینیبب تا میذاریم اعتماد بھ رو بنا فعال کرده تیمعرف حسام

  

  .کرد یم دییتا را رادیھ یھا حرف نگاھش با و دادیم تکان سر یتراب

  

  .کند اعتماد او بھ بود کرده حسام کھ ییھا سفارش با توانست یم و بود نشستھ رادیھ دل بھ مثبتش چھره

  

 را او و بود یتراب انتظار حد از باالتر کھ کردند توافق باھم را یمبلغ و کرد ادداشتی شیبرا را خودش شماره و منزل آدرس
  .بود کرده خوشحال یحساب

  

  .رفتیپذ ھم یتراب و باشد ارتباط در پرستش با یکس خواھد ینم کھ فھماند او بھ میرمستقیغ و کرد را الزم یھا سفارش رادیھ

 بھ گرفت یم آغوش در را آراد کھ ھمانطور و دیرس گوشش بھ فونیآ زنگ یصدا کھ بود گذشتھ ادریھ تلفن از یا قھیدق چند
  :رفت فونیآ سمت

  

  » بلھ؟«

  

  :زد لب بود، واضح بایتقر یریتصو فونیآ پشت از اش چھره کھ یمرد

  

  . »رانندتون ھستم؛ یتراب «

  

  .امیم االن دیباش داشتھ فیتشر لحظھ چند سالم: پرستش

  

  .کند جمع را لشیوسا تا رفت اتاق سمت بھ و رفت فرو فکر بھ یکم راننده، اسم دنیشن با

  



  :کرد ھمراھش خود با و گرفت را دستش و گذاشت نیزم یرو را آراد

  

  » خالھ؟ خونھ میبر «

  

  :گفت یا بچگانھ لحن با و کرد خم شانھ یرو را سرش. دیخند آراد

  

  » م؟یکن یباز «

  

  

  :دیبوس را اش گونھ و شد خم پرستش

  

  . »میکن یم ھم یباز. من خوشگل آره «

  

  

  :کرد اشاره داشت، دست در کھ یفیک بھ

  

  . »میکن یباز باھاشون یحساب کھ خالھ خونھ میبر. زمیعز نجانیا اتیباز اسباب «

  

  

  .کرد قفل را درب و برداشت یدیجاکل از را دیکل. کرد خاموش را لوسترھا و رفت یورود درب سمت بھ

  

  

  .نشست و کرد باز را عقب درب و کرد سالم زده، خجالت بود، ستادهیا ساختمان یجلو کھ یتراب دنید با

  

  

  . خورد جا پرستش یسادگ دنید از و کرد سالم ھم یتراب

  

  

  :نداشت یا ساده چھره نیچن انتظار اصال و است رادیھ ھمسر پرستش، کرد یم الیخ

  

  . »آدرس نیا بھ برم گفتن ھمسرتون «

  



  

  :داد ادامھ و گرفت پرستش سمت بھ را کاغذ

  

  » درستھ؟ «

  

  

  :کرد اخم و نشست تنش در یلرز ھمسر، نام دنیشن از پرستش

  

  . »کنم یم کار براشون فقط من. ستنین ھمسرم شونیا «

  

  

  :آمد حرف بھ لحظھ چند از بعد و دیپر باال تعجب از یتراب یابروھا

  

  . »کردم برداشت باهاشت حرفاشون از من نکھیا مثل خوام یم معذرت «

  

  

  :کرد نگاھش پدرانھ یتراب. دندیرس خانھ بھ شد، یسپر کیتراف در کھ یمدت از بعد و کرد دییتا را آدرس پرستش

  

  . »دنبالتون امیب دیبد اطالع من بھ دیبر دیخوا یم کھ ییھرجا کردن دیتاک یعیرف یآقا دخترم، «

  

  

  :شدند گرد پرستش یھا چشم

  

  » ؟یچ یعنی «

  

  

  :گفت است، خبر یب زیچ ھمھ از بود دهیفھم او کردن تعجب از کھ یبترا

  

  . »کردن ھماھنگ باھام آقا خود. باشم تونیشخص راننده من قراره امروز از واال «

  

  

  . شد ادهیپ و کرد تشکر لحظھ چند از بعد و کرد نگاھش سکوت در پرستش



  

  

  .شدیم تر جیگ لحظھ ھر اما کند ھیتوج ار رادیھ ریاخ یرفتارھا تا گشت یم یلیدل حول فکرش مدام

  

  

  . کرد درست اپلویلوب شام یبرا و رفت خانھ بھ

  

  

 بھ وارد ھم را او و بزند حرف کرد یم یسع ھم پرستش. کرد یم زمزمھ لب ریز شعر ھیشب یزیچ و کرد یم یباز مدام آراد
  .کند زدن حرف

  

  

  . داد را آراد شام پرستش، و بود گذشتھ ٩ از ساعت

  

  

  .بماند رادیھ منتظر ای بخورد شام دیبا دانست یمن

  

  

  . بود مھمانش راد،یھ یطرف از و داشت واھمھ او با خوردن شام تنھا از

  

  

  :کرد ھیتوج فورا رشیدرگ ذھن اما است خورده او با را یادیز ینھارھا و شام ھم لحظھ آن تا کھ کرد فکر خودش با

  

  ». نبودم تنھا بوده؛ آرادم االن تا نھ «

  

  

  .ماند منتظر بود، واجب احترامش کھ یمھمان عنوان بھ تنھا ست،یک رادیھ آنکھ از فارغ ت،ینھا در و دیکش یا کالفھ پوف

  

  

  .کردیم  کسرهی را کار شب ھمان دیبا. رفت رونیب اتاق از فورا و کرد جمع را لشیوسا رادیھ

  

  

  :زد امکیپ ،یطھماسب بھ کھ بود اش خانھ یحوال و کرد یرانندگ پرستش خانھ سمت بھ



  

  . »دیبد اطالع بھشون امشب نیھم لطفا «

  

  

  .فشرد را خانھ زنگ و کرد پارک یا گوشھ را نشیماش فورا و کرد افتیدر را دییتا امیپ

  

  

  .ماند منتظر و کرد باز را خانھ درب است، رادیھ شد مطمئن آنکھ از بعد پرستش

  

  

 لب یرو یواضح لبخند باشد، گرفتھ یا تازه جان کھ انگار درب، چھارچوب در پرستش دنید با و رفت باال را ھا پلھ رادیھ
  :فرستاد رونیب را نفسش و نشاند

  

  » سالم «

  

  

  .کرد دعوت داخل بھ را او و کرد سالم ھم پرستش

  

  

 و کرد زبا آغوش د،یکوب یم نیزم را شیپاھا و بود ستادهیا شیروبرو کھ آراد یبرا و گذاشت تخت یجلو را لشیوسا رادیھ
  :کرد بارانش بوسھ

  

  » چطوره؟ بابا بداخالق و طونیش پسر «

  

  

  :رفت آشپزخانھ سمت بھ و زد لبخند پرستش

  

  » شام؟ ای دیخور یم یچا «

  

  

  . ماند رهیخ آن بھ وحشت با پرستش و شد دهیکوب خانھ درب بدھد، یجواب آنکھ از قبل و کرد فکر یکم رادیھ

  

  



 بند دستش اراده، یب و آمد رادیھ سمت بھ بود، زده حلقھ شیھا چشم در اشک کھ ھمانطور و گرفت اش ینیب یجلو را دستش
  .کرد تیھدا ییدستشو سمت بھ و دیکش را آن شانھ، قسمت از و شد راھنشیپ

  

  

  :زد لب نلرزد، خنده از و باشد آرام کرد یم یسع کھ ییصدا با. بود گرفتھ اش خنده رادیھ

  

  » ؟یشد وونھید ؟یکن یم کاریچ «

  

  

  :کرد زمزمھ وحشت با پرستش

  

  . »فقط دیاین رونیب خدا رو تو بود، اگھ. باشھ سانیآ ترسم یم. نبودم یکس منتظر من «

  

  

  :زد ادیفر و بست رادیھ یرو را درب زده، وحشت پرستش، و خورد درب بھ یا ضربھ دوباره

  

  » ھ؟یک «

  

  :دیکش یا هآسود نفس خانم، بھیط دنید با و کرد تند پا درب سمت بھ

  

  » د؟یھست خوب سالم «

  

  ؟یخوب تو. جان زیعز سالم: خانم بھیط

  

  

  .داخل دییبفرما. ممنون بلھ: پرستش

  

  :گفت آراد، دنید با و انداخت داخل بھ ینگاھ خانم بھیط

  

  » ؟یدار مھمون «

  

  :دیکش آغوشش در و رفت آراد سمت بھ پرستش

  



  » داخل؟ دیاینم. پرستارشم نھ «

  

  

  :دیپاش شیرو بھ یلبخند خانم بھیط

  

 مناسب یجا ھی دنبال دیتون یم اگھ بگم بھتون گفتھ بفروشھ رو خونھ خوادیم پسرم مزاحمت؛ از غرض. امینم داخل دخترم؛ نھ «
  . »کنھ استفاده زودتر خواد یم داره عجلھ داریخر د؛یباش

  

  

  :شد دار بغض شیصدا و گرفت غم رنگ بوضوح نگاھش و شد مات پرستش

  

  . »کنم دایپ مناسب یجا ھی کنم یم یسع من چشم «

  

  

  :دیبوس را اش یشانیپ و آمد سمتش بھ خانم بھیط

  

 بود وقت یلیخ پسرم و دنیخر تازه رو باال واحد کھ یدون یم یول. بدم دست از رو تو مثل یدختر ستمین یراض من خدا بھ «
 ویک وگرنھ. رهینم َکتش بھ درندشت، شھر نیا تو مظلومھ و بیغر دختر، نیا گم یم یھرچ منم. بود نجایا یبرا داریخر ھی دنبال

  » تو؟ از بھتر خوام یم

  

  

  :نشاند لب یرو یمحزون لبخند و کرد نگاھش یقدردان با پرستش

  

 حقوقمو ھم ماه نیا اجاره. کنم ھیتخل زودتر و بگردم مناسب یجا ھی دنبال کنم یم مویسع تمام من چشم. دیدار لطف شما «
  . »دمیم رم،یبگ

  

  

  :گفت و رفت ھا پلھ سمت بھ خانم بھیط

  

  . »ستین یا عجلھ مادر؛ بده یداشت ھروقت «

  

  

  .نشاند تخت یرو را آراد و بست را درب پرستش و کردند یخداحافظ

  



  

  .بود غرق درھمش افکار در و بود کرده فراموش کل بھ را رادیھ

  

  

  . دینوش آب یوانیل و رفت آشپزخانھ سمت بھ 

  

  

  . رفت ییدستشو سمت بھ و شد اشک از پر شیھا چشم ناخداگاه کھ بود شده جیگ مشکالتش ھجوم زا آنقدر

  

  

 و گذاشت دھانش یرو را دستش و آمد بند نفسش یا لحظھ یبرا راد،یھ خندان و یوحش یھا چشم دنید با و کرد باز را درب
  .دیکش ییپرصدا" نیھ"

  

  

  :شدیم التھابش پر صورت ی روانھ یگرید از پس یکی شیھا اشک و دیکوب یم اش نھیس در شدت بھ قلبش

  

  . »دیینجایا شما رفت ادمی اصال دیببخش یوا «

  

  

  :شد قیدق صورتش در و دیکش درھم اخم آلودش اشک یھا چشم دنید با رادیھ

  

  » ؟یکن یم ھیگر چرا «

  

  

  . کرد خارج ییدستشو از را او و گرفت را بلندش لباس نیآست

  

  

 و بود ستادهیا ییدستشو یجلو ھمانطور کھ فرستاد لعنت خودش یحواس یب بر و گرفت دندان بھ لب الت،خج شدت از پرستش
  .کرد ینم یحرکت

  

  

 ینم را بود شیھا چشم عمق در کھ یتینھا یب غم آن خواست؛ ینم را شیھا اشک دلش. ندیبنش تخت یرو کرد وادارش رادیھ
 حفظش کرد، یم دشیتھد کھ ییھا بیآس تمام برابر در بتواند دیشا تا بود وا کردن کینزد کارھا نیا از قصدش فقط و خواست

  .کند



  

  

 یب ھق ھق و ردیبگ آغوشش در کند؛ پاک را شیھا اشک و ببرد دست خواست یم دلش. نشست زانو دو یرو شیپا یجلو
  . کند خاموش را شیصدا

  

  

  . دیکش عقب و دیترس شود، تر کینزد تا دکر یم وادارش کھ یحس از د؛یترس اما. ردیبگ آرامش و شود آراِمش

  

  

  . رود خطا شیھا دست مبادا تا شد نھیس بھ دست و نشست

  

  

  :کند نگاھش تا کرد وادار را پرستش شیصدا تحکم

  

  » شده؟ یچ یبگ و ینکن ھیگر شھیم «

  

  

  . کرد تر محکم را اش یروسر گره و کرد پاک را شیھا اشک پرستش

  

  

 یرنگ یآب یروسر عوض در و کرد ینم سر را یروسر آن گرید بود، کرده فیتعر اش یروسر دِ یسف رنگ از راد،یھ یوقت از
  .کرد یم دوچندان را معصومش صورت ییبایز اندازه ھمان بھ ھم یآب کھ دانست ینم اما بود کرده سرش

  

  

  . گرفت یم گر قبل از شیب نگاھش ھر با کھ انگار و شد یم متصاعد شیھا چشم از رادیھ احساسات

  

  

  :زد ھیتک سرش پشت وارید بھ و رفت عقب سمت بھ

  

 نیا تو االن ذاشت ینم و بود بابا حاج الاقل کاش. کرد یم تمیحما و بود کاش شده؛ تنگ بابام یبرا دلم یلیخ فقط یچیھ «
  ...» من رم؟یبگ دستم کنم، چھ ی کاسھ ت،یوضع

  

  



  . گرفت آغوش در را زانوانش و نداد امانش ھیگر ھق ھق

  

  

  .دیترس یم مبھمش ندهیآ از شدت بھ و داشت یدیشد ییتنھا احساس

  

  :نشست تخت یرو رادیھ

  

  » بود؟ یک شده؟ یچ خب «

  

  :نشود زدنش حرف مانع اش ھیگر ھق ھق و باشد آرام کرد یسع پرستش

  

  . »رو جا نیا کنم ھیتخل زودتر دیبا گفت بود؛ صاحبخونھ «

  

  

  :زد ندانستن بھ را خودش رادیھ

  

  !خوب دختر نداره ھیگر خب یلیخ «

  . »میزنیم حرف ایب بشور صورتتو و دست پاشو

  

  .رفت ییدستشو سمت بھ و دیکش جلو سمت بھ را خودش یکم و کرد زانیآو تخت از را شیپاھا پرستش

  

  . شد رهیخ کرد، یم یباز و بود نشستھ صدا یب کھ آراد بھ و دیکش یقیعم نفس رادیھ

  

  . برود شیپ رفت، یم انتظار کھ ھمانطور زیچ ھمھ خواست یم دلش و کرد یم مرتب ذھنش در را شیھا حرف

  

 دهیکش ھم نجایا بھ شیپا ھدفش بھ دنیرس یبرا نیآرم است ممکن و داند یم ھم را خانھ آدرس پرستش دوست کھ داشت حتم
  .شود

  

  . کرد یم یکار زودتر ھرچھ دیبا و داشت واھمھ پرستش گذاشتن تنھا از

  

  

 کرد یم ییخودنما شدت بھ اشک، سرخِ  یھا رگھ شیھا چشم در ھم ھنوز و آمد یم رونیب ییدستشو از کھ شد رهیخ پرستش بھ
  !آلود پف اش یعسل یھا چشم و بود شده قرمز ھم کوچکش ینیب و



   

  

  .نشود معذب پرستش تا نشست تخت ی نقطھ نیتر ییانتھا در و دیپاش شیرو بھ یمھربان لبخند

  

  

  .دیبوس را آراد و شد خم. نشست تخت از یگرید یسو ھم پرستش

  

  

  :دیپرس رادیھ

  

  » ھ؟یچ برنامت حاال خب «

  

  

  :شد رهیخ شیروبرو بھ فورا و انداخت سمتش بھ یکوتاھ نگاه پرستش

  

  . »خونھ دنبال برم ازتون رمیبگ یمرخص فردا از دیبا «

  

  

  :گفت یزیآم طنتیش لحن با و دیخند رادیھ

  

  » ؟یچ ندم یمرخص اگھ «

  

  

  . کرد نگاھش و نشست پرستش یھا لب یرو یجان یب لبخند

  

  

  :زد لب کند، پرت بود، کرده آماده کھ ییھا حرف از را رادیھ حواس تمام تشیمعصوم از پر نگاه آنکھ از قبل

  

  » خوبھ؟ خونھ؛ دنبال میبر باھم مادرم بھ سپرم یم رو آراد فردا «

  

  

  :کرد نگاھش تعجب با پرستش



  

  . »کنم حلش تونمیم خودم د؛یفتیب زحمت بھ شما ندارم توقع من. منھ کلمش نیا اما «

  

  

  :ختیر یچا خودشان یبرا و برداشت فنجان دو. رفت آشپزخانھ سمت بھ و زد پوزخند رادیھ

  

 یچ ستین معلوم کھ یآدم جور ھزار با و بنگاه اون بھ بنگاه نیاز یبر یپاش ییتنھا بذارم کھ رتمیغ یب انقدر یکن یم فکر اگھ «
  ! »زمیعز یخوند کور بگم دیبا ،یش مواجھ سرشونھ، تو

  

  

  . گرفت گر تنش و خورد زنگ پرستش گوش در" زمیعز"  کلمھ

  

  

  :شد تلخ و دیکش درھم اخم و شد نیشرمگ بود، داده قلقلک را دلش کھ یاحساس از

  

  » کالمتونھ؟ کھیت" زمیعز" «

  

  

 و دیپر باال شیابروھا حرف، نیا دنیشن با آمد، یم تخت سمت بھ و بود ذاشتھگ یکوچک ینیس در را یچا یھا فنجان کھ رادیھ
  :ماند پرستش یھا چشم بھ ره،یخ و گنگ اش یعصب نگاه

  

  » ؟یچ ینی «

  

  

  :دوخت نیزم یرو را اخمش از پر نگاه و فشرد را پرستش یگلو یفیخف بغض

  

  . »کنمینم دایپ یخوب حس رو؛ کلمھ نیا دینگ من بھ لطفا «

  

  

  . نگفت یزیچ اما شد دهیساب ھم یرو تیعصبان از رادیھ یھا نداند

  

  

  .نشست تخت مقابل ھم خودش و گذاشت نیزم یرو مقابلش را پرستش یچا



  

  

 و برداشت را بود مانده یباق اندازش پس از کھ پول یمقدار و رفت فشیک سمت بھ بود، کرده کھ ییدھایخر یادآوری با پرستش
  :گرفت رادیھ سمت بھ

  

  . »شدم بدھکار بھتون یلیخ من ینجوریا یول دیدیخر کھ یاضاف یمانتو اون و کفش بابت ممنون. ندارم نیا از شتریب فعال «

  

  

  . شد مواجھ بود، دایھو آن در خشم سرخ یھا رگھ و بود شھیھم از تر رهیت کھ رادیھ یھا چشم با و آورد باال را سرش

  

  

 انداختھ تالطم بھ را جانش تمام کھ یتیعصبان با و گرفت را دستش مچ رادیھ کھ ودش بلند خواست و گذاشت نیزم یرو را پول
  . دیکش نییپا سمت بھ را او بود،

  

  

 و کرد برخورد رادیھ سر بھ شدت بھ لبش ی گوشھ و آمد فرود رادیھ آغوش در یا لحظھ یبرا و داد دست از را تعادلش پرستش
  . گرفت گاز را زبانش

  

  

  . کرد نگران بود، شده تنش یبو مست کھ را رادیھ دردناکش ی نالھ و دیکش رکنا را خودش فورا

  

  

  :بود شده رهیخ رادیھ بھ خشم با و بود گذاشتھ لبش یرو را دستش

  

  ...! »بابا یا د؟یکن یم کاریچ «

  

  

  :کرد پرتاب سمتش بھ را پول رادیھ اما ردیبگ فاصلھ یکم و شود بلند خواست

  

 باالخره کنم، یم کم حقوقت از کنم؛یم حساب باھات و ھست حواسم خودم من گفتم بھت ؟یکرد تخود با یفکر چھ واقعا «
  ... »کھ یبکن کارا نیاز نمینب گھید. شمیم حساب یب باھات یجوری

  

  

  :داد ادامھ و گرفت بود، کرده ورم یکم کھ پرستش لب سمت بھ را دستش



  

  . »ارمیم سرت نیا از بدتر «

  

  .شد تر نیسنگ بود نشستھ شیگلو در کھ یبغض و شد حبس شا نھیس در پرستش نفس

  

  . رفت ھوا و شد دود بود، کرده دایپ کنارش کھ یخاطر آرامش تمام کھ انگار. دیترس یم رادیھ تیعصبان از 

  

 بیعج یرفتارھا آن یرو ینام توانست یم نھ و اوردیب مانیا راد،یھ احساسات درمورد ترانھ یھا حرف بھ توانست یم نھ
  . بگذارد

  

  

 رادیھ یعصب نگاه و برخاست جا از شوند، روان اش گونھ یرو شیھا اشک گرید بار آنکھ از قبل و شد اشک از پر شیھا چشم
  . دیکش آشپزخانھ تا خودش دنبال بھ را

  

  

  . زد سر برنجش بھ و کرد کار مشغول را خودش

  

  

 نفسش راه و بود نشکستھ بغضش ھم ھنوز بود؛ نیسنگ اش نھیس ھم ھنوز اما. کرد آماده را شام لیوسا و کرد خاموش را رشیز
  .بود آورده بند را

  

  

 بلد را دنیکش ناز. کند رفتار چطور دیبا جبرانش یبرا دانست ینم و بود زده گند ھم باز. دیکش شیموھا بھ یا کالفھ چنگ رادیھ
  . نبود

  

  

  .برخاست جا از و دیچرخ پرستش سمت بھ نگرانش نگاه

  

  

  :دیغر قبل از تر کالفھ و برداشت یا کالفھ یھا قدم. داد ینم یخواھ معذرت ازهاج غرورش

  

  » کنم؟ کاریچ تو با دیبا من «

  

  



  :ماند ثابت رادیھ دهیژول یموھا یرو و شد دهیکش حال سمت بھ پرستش متعجب نگاه

  

  » ؟یچ «

  

  

 در اما بکشد آغوشش در تا رفت سمتش ھب و شکست درھم مقاومتش یا لحظھ یبرا پرستش، اشک از پر یھا چشم دنید با
 کرد، یم نگاھش وحشت با کھ پرستش یقدم کی در درست و افتاد جانش بھ مبھم ترس حس ھمان ھم باز شد؛ مانیپش آخر لحظھ

  . کند لمس را شیھا انگشت سر یحت کھ نخواست خواستن، حس از پر و ستادیا

  

  

  . کشد یم یعذاب چھ دانست یم خدا فقط کھ زد یم پا و دست یبرزخ انیم

  

  

 آرام دیشا تا زد آن بھ یلگد و رفت نتیکاب سمت بھ حرص از پر و ختیر اش کرده گره یھا مشت در را احساساتش تمام
  .ردیبگ

  

  

  . شدیم دهیکوب اش نھیس در شدت بھ قلبش و کرد یم نگاه شدنش وانھید بھ پرستش

  

  

 برخورد سرش پشت یھا نتیکاب بھ کمرش و رفت عقب ناخداگاه کھ بود دهیترس آنقدر. نداشت ھم دنیپرس سوال جرات یحت
  .کرد

  

  

  . رفت لشیوسا سمت بھ و رفت رونیب آشپزخانھ از فورا رادیھ

  

  

  . شد یم دور شکست یم درھم را مقاومتش و کرد یم طلسمش کھ خانھ آن از زودتر ھرچھ دیبا

  

  

  :ستادیا آراد مقابل و دیپر رونیب آشپزخانھ از فورا پرستش

  

  ! »کھ دینخورد شام «

  



  

  :بست را شیھا چشم رادیھ

  

  . »کنار برو. بخورم کوفت «

  

  

  :داد خرج بھ جسارت پرستش

  

 منو پوشاک خرج شما کھ نمیب ینم یلیدل و کنم یم کار فقط شما یبرا من. رفتاراتونو لیدل فھممینم واقعا من ھو؟ی شد یچ آخھ «
  » د؟یکن یم رفتار ینجوریا چرا. کنم استفاده سوء تمیموقع نیا از خوامینم واقعا من. دیبد

  

  

  . دیکش دھانش دور یدست و کرد فوت را اش کالفھ نفس رادیھ

  

  

  . بدھد را شیھا سوال جواب چطور دیبا دانست ینم اما بود شده آرامتر یکم

  

  

  :زد لب عاجزانھ و گرفت شیھا دست انیم را سرش. نشست تخت یرو و کرد فکر یکم

  

  . »فتادهین یاتفاق چیھ کن الیخ و اشپزخونھ تو برو فقط ؟ینپرس یسوال چیھ شھیم «

  

  . نداشت شتریب زدن حرف جرات اما کرد نگاھش ینگران با پرستش

  

  :زد لب یآرام بھ و گذاشت تخت مقابل لش،یوسا کنار را رادیھ یھا یکتون و رفت کمدش سمت بھ

  

  . »من دست نیداد یاشتباھ شبید ھم رو نایا «

  

  .شد رهیخ نیزم بھ ھم باز و انداخت ییگذرا نگاه ادریھ

  

 ش،یھا یسادگ و پرستش درمقابل انگار حاال و بود ارشیاخت در بود، خواستھ کھ را ھرچھ شھیھم. بود کالفھ خودش کردار از
  .بود نیزم مرد نیعاجزتر

  



  !تر مھربان یکم شد؛یم تر میمال یکم دیبا

  

  

 داخل را ھمھ و کرد پر دوغ از را یوانیل و یسبز از را یکوچک ظرف. دیکش غذا یادیز مقدار و برداشت را یبشقاب پرستش
  .رفت حال سمت بھ و گذاشت یگرد و بزرگ ینیس

  

  

  :گذاشت داخلش را ینیس و انداخت نیزم یرو رادیھ یبرا یکوچک سفره

  

  . »دییبفرما «

  

  

  :کرد نگاھش بشقاب، کی دنید با رادیھ

  

  » ؟یچ خودت «

  

  

  :برد آشپزخانھ بھ را شان نخورده دست یچا یھا فنجان کند، نگاھش آنکھ ونبد پرستش

  

  . »میخورد آراد و من «

  

  

  .دیکش یم خجالت ھم دیشا و دیترس یم دیشا. ندیبنش او با سفره کی سر خواست ینم دلش اما بود گرسنھ

  

  

  .شد خوردن غذا مشغول و نگفت یزیچ اما شد دلخور رادیھ

  

  

  . شد خجالت غرق صورتش و شد بلند معترضش شکم یصدا اما شد زدن حرف مشغول و رفت دآرا سمت بھ پرستش

  

  

  . کرد احساس خودش یرو را رادیھ رهیخ نگاه و کرد جمع تخت گوشھ را خودش یکم

  



  

  .دیدزد را نگاھش اش، خنده غرق ی چھره دنید با و کرد سربلند

  

  

  . رفت حال سمت بھ قابلمھ با ھمراه برداشت یقاشق و ببشقا. رفت آشپزخانھ سمت بھ و برخاست جا از رادیھ

  

  

  :گفت رادیھ و کرد نگاھش ،یپرسش پرستش

  

  . »نکن یلجباز بخور؛ ایب پاشو. یستین بلد گفتنم دروغ «

  

  

  . نشست رادیھ مقابل و نشست پرستش یھا لب یرو توجھش ھمھ آن از یلبخند

  

  

  .کند خفھ نطفھ در را آن کرد یم یسع و داشت وحشت نآ بھ کردن توجھ از کھ یحس داشت؛ یبیعج احساسات

  

  

  .کرد یم نگاھش لذت با بود، کرده خارج کنترل از را شیرفتارھا تمام ش،یپ لحظھ چند کھ یتیعصبان بھ توجھ بدون رادیھ

  

  

  .بود مثال یب گرفت، یم وجودش از کھ یآرامش. درمان ھم و بود درد ھم کھ انگار

  

  

  .بود کرده سرگرم شیغذا بشقاب با را خودش و نداشت را رادیھ یھا چشم بھ کردن نگاه جرات اما شد خوردن مشغول پرستش

  

  

  !بود رفتھ باال تنش یدما و دیکوب یم شھیھم از تندتر قلبش چرا دیفھم ینم

  

  

  !یحام یگاھ و ترسناک یگاھ. بود خاص شیبرا روزھا نیا رادِ یھ

  



  

 بھ آن بھ کردن فکر از کھ دھد یم رخ وجودش عمق در زیچ چھ دیفھم ینم و گرفت یم گر توجھش و تیحما از کھ آنقدر،
  .دیترس یم شدت

  

  

  . شد مشغول و دیکش خودش یبرا یگرید بشقاب. بود شده اشتھا خوش راد،یھ

  

  

  .است نخورده آن یخوشمزگ بھ ییغذا چیھ کرد یم احساس کھ داشت دوست را پلو ایلوب آن طعم آنقدر

  

  

  . کرد یم کیتحر را حسادتش ھم دیشا. ختیر یم بھم را اعصابش و خورد یم چرخ شپرست سر در یسوال

  

  

  . ردیگ یم شکل وجودش در یزیچ چھ دیفھم ینم کھ بود گانھیب احساساتش با آنقدر

  

  

  . بود شده یعاص کلمات، کردن نییپا و باال از ذھنش و بود ریدرگ خودش با یکم

  

  

  :کرد زمزمھ یآرام بھ و گرفت را مشیتصم باالخره

  

  » بپرسم؟ ازتون سوال ھی شھیم«

  

  

  :نماند یمخف پرستش دید از شیھا چشم برق و کرد نگاھش رادیھ

  

  . »بپرس سوال تا دو شما «

  

  

  .ختیر فرو پرستش دل در یزیچ و کرد نگاھش منتظر، و فتھیش

  

  



  :ماند ثابت رادیھ یھا چشم یرو نگاھش تینھا در و کرد یباز شیغذا با یکم 

  

  » د؟یبزن حرف زنتون با دمیند چوقتیھ چرا «

  

  

   بود؟ سوال آن دنیپرس وقت چھ. شد خاموش شیھا چشم برق و بست خی رادیھ تن

  

  

  . داشت واھمھ شدت بھ جواب، دنیشن از و کرد یم نگاھش ھمچنان پرستش

  

  

  .زد یم دامن بدش حال آن بھ سکوتش با رادیھ و شد یم رو و ریز دلش

  

  

  :داد ھول پرستش سمت بھ یاندک را بشقاب بود؛ شده کور شیاشتھا کھ انگار اما خورد را شیغذا از گرید یکم

  

  . »ممنون «

  

  

  .نداشت دادن جواب الیخ رادیھ انگار اما. ماند منتظر و گفت" جان نوش"  لب ریز پرستش

  

  

  :زد لب بود، کرده جمع خودش در زحمت بھ کھ یجسارت تمام با و دیکش یا کالفھ پوف

  

  » سوالمو؟ دیدینشن «

  

  

  :نشاند لب یرو یناراحت پوزخند رادیھ

  

  !پرستش «

  . »نزن یحرف چیھ گھید موارد نیا در خواھشا و لطفا

  



  

  . بست را شیگلو راه یبغض و نشست پرستش دل یرو ینیسنگ غم

  

  

  .نداشت کردن نگاه الیخ پرستش اما. کند جلب خودش بھ را پرستش نگاه کرد یسع و کرد خم یکم را سرش رادیھ

  

  

  :آمد حرف بھ رادیھ کھ ردیبگ فاصلھ یکم خواست و شد جمع خودش در 

  

  » ؟یکن نگاه منو شھیم «

  

  

  :ماند ثابت شیھا چشم یرو و آمد باال پرستش نگاه

  

  ! »لطفا نھ؛ االن یول. یریبگ سواالتو ھمھ جواب یروز ھی دمیم قول بھت «

  

  :کرد زمزمھ بود، ردهک النھ شیھا چشم در کھ یتیمظلوم با پرستش

  

  » چرا؟ «

  

  

  :کرد نگاھش رهیخ راد،یھ

  

  . »یبفھم ویچ ھمھ دمیم قول موقعش بھ کھ دارم خودم یبرا لیدال یسر ھی چون «

  

  

  .رفت آشپزخانھ سمت بھ و کرد جمع را ھا ظرف. برخاست جا از و داد تکان سر پرستش

  

  

 سرگرم را خودش یکم و شد خوردن آب مشغول. نداشت را ھا ظرف شستن حوصلھ. کرد یم ینیسنگ دلش یرو یبیعج حس
  .کرد

  

  



  .دید آماده و حاضر را رادیھ و آمد ییرایپذ سمت بھ

  

  

  . کند ذوق داد ینم اجازه پرستش بیعج احساسات لحظھ آن در اما ختیر یم زبان آراد

  

  

  . دیبوس را صورتش و رفت سمتش بھ

  

  

  :زد لب و کرد نگاھش ریس راد،یھ

  

  . »خونھ دنبال میبر دنبالت امیم فردا «

  

  

  .کرد شان بدرقھ و داد تکان سر پرستش

  

  

  . دیکش دراز تخت یرو و زد مسواک شھیھم از تر حوصلھ یب

  .کرد ھیگر و دیکش صورتش یرو را پتو

  

  

 گناه احساس و بود شرمزده خدا نزد بود، شده رادیھ شیروزھا نیا فکر تمام آنکھ از. کرد ینم شیرھا یا لحظھ وجدان، عذاب
  .کرد یم

  

  

  .آمد ینم شیھا چشم بھ خواب و بود کردن فکر مشغول ھا ساعت تا

  

  

  .رفت فرو یخبر یب عالم در و کرد نیسنگ را شیھا پلک خواب، باالخره کھ بود داریب یک تا دینفھم

  

  

  . کرد سرحالش و نشست جانش بھ کھ خواند یمفصل نماز شھیھم مثل و شد داریب خود بھ خود صبح، اذان یصدا با

  



  

  .شدند خشک اش، گونھ یرو یھا اشک و شد تر سبک گناھش احساس از یکم تا زد حرف خودش یخدا با آنقدر

  

  

  .کند مطالعھ یکم گرفت میتصم و شد بھیغر شیھا چشم با خواب

  

  

  :کرد باز را آن فورا راد،یھ نام دنید با و درآمد صدا بھ تلفنش کھ بود ١٠ یحوال ساعت

  

  . »باش آماده ام؛یم دارم «

  

  

  . رفت کمد سمت بھ یآشکار ذوق با و برخاست جا از

  

  

 چوب از یخاص وسواس با را مانتوھا از یکی و دیپوش را نشیج شلوار. کرد یم ضعف یرنگ یمانتوھا آن دنیپوش یبرا دلش
  .کرد تن و دیکش رونیب یرخت

  

  

  . بودند دوختھ او یبرا فقط را نتوما کھ انگار. زد لبخند خودش بھ و ستادیا یقد نھیآ مقابل

  

  

 داخل را شیموھا و شد مانیپش فورا اما. ختیر رونیب را رنگش یمشک یموھا از یا طره و کرد میتنظ سرش یرو را یروسر
  .برد یروسر

  

  

  .شد سرزنده و گرفت جان شد؛ سرحال دلش کھ بلند آنقدر. دیخند خودش حرکات از و داد کمرش بھ یاندک قر

  

  

  .شد ھا پلھ یراھ و برداشت را لشیوسا بدھد، یجواب آنکھ بدون راد،یھ نام دنید با و برخاست لشیموبا نگز یصدا

  

  

  .بود داده ھیتک نیماش درب بھ و بود زده سرش یباال را اش یآفتاب نکیع راد،یھ



  

  

  . کرد سالم و نشاند لب یرو یواضح لبخند پرستش، دنید با

  

  

  . دینرس ھم خودش گوش بھ کھ داد یآرام جواب لب، ریز ھم پرستش

  

  

  .دیکش یم خجالت و بود چشم در یادیز شاد، یھا رنگ آن با کھ انگار

  

  

  .داشت یمتفاوت احساس و نداشت عادت پوشش نوع نیا بھ

  

  

  .کرد یم دایپ یخوب حس و شدیم شتریب نفسش بھ اعتماد انگار گذشت یم ھرچھ اما

  

  .شدند دهایپ و رفتند یحوال ھمان یبنگاھ سمت بھ

  

  .شدند مورد چند دنید یراھ و گفت را طشیشرا پرستش

  

  . بود شھیھم از تر خوشحال رادیھ و زدند ینم دل بھ یچنگ خورد، یم پرستش پول بھ کھ یموارد

  

  .گذاشت یم یرادیا ھرکدام یرو رادیھ و دندید را خانھ نیچند

  

  

 ھم آشپزخانھ و بودند ساختھ یکوچک اتاق سمت، کی و داشت یبزرگ نسبتا اطیح کھ دندیرس طبقھ کی یا خانھ بھ تینھا در
  . بودند کرده درست آن از یا گوشھ

  

  

  . داشت قرار اطیح وسط یبزرگ حوض و بود اطیح در ھم ییدستشو

  

  

  .بودند ساکن خانھ ھمان در فرزندش دو و زن ھمراه بھ بود؛ یجوان نسبتا مرد کھ بود صاحبخانھ ی خانھ ھم اطیح یسو آن



  

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز و آمد رادیھ سمت بھ و نشست پرستش دل بھ اطیح بودن دلباز و یادگس

  

  . »دارم دوسش کھ من. باشھ خوب نجایا کنم فکر «

  

  

  :کرد اخم رادیھ

  

  » خوبھ؟ کجاش «

  

  

  :گفت یآشکار ذوق با پرستش

  

  . »زهیتم نسبت بھ اتاقشم. قشنگھ و دلباز واقعا کھ اطشیح «

  

  

  :دیغر یعصب راد،یھ

  

  » ؟یش رد کھیمرت نیا یجلو از دیبا ییدستشو یبر یبخوا ھربار «

  

  

  :دیپر باال پرستش یابروھا

  

  . »نداره یکار من بھ خونشھ؛ تو کھ اون «

  

  

  :انداخت باال را سرش رادیھ

  

  . »ستین خوب نجایا. شھینم رمینخ «

  

  



  :شد لجباز پرستش

  

  . »خوره یم پولمم بھ. نمیبب رو ییجا ستمین حاضر گھید کھ من. خوبھ نجایھم اتفاقا «

  

  

  :دیغر اش شده دیکل یھا دندان انیم از رادیھ

  

  . »یریبگ خونھ نجایا زیھ ی کھیمرت نیا با بذارم نکن فکرشم یحت «

  

  

  :بود کرده خوردن کتک ھوس انگار اما. کرد یم نگاھشان یکنجکاو با کھ دیچرخ مرد یرو پرستش متعجب نگاه

  

  . »داره بچھ ھم دوتا ؛یخوب نیا بھ مرد «

  

  

  :گفت مرد بھ رو و گرفت دست در را پرستش یمانتو نیآست و کرد تشکر یبنگاھ مرد بھ رو رادیھ

  

  . »بنگاه دم میبرسون رو شما دییبفرما. نشد پسند ممنون «

  

  

  :گفت مرد

  

  . »بود ھم گھید مورد ھی «

  

  :شد یم دهیشک دنبالش بھ ھم پرستش و رفت یخروج درب سمت بھ رادیھ

  

  . »میشد مونیپش کال نھ «

  

  . نجایاز رمیم خودم من دیبر شما پس باشھ: مرد

  

  :کرد یرانندگ یتیعصبان از پر سکوتِ  در رادیھ و نشست نیماش داخل رادیھ زورِ  بھ پرستش و کردند یخداحافظ

  



  . »مینیبب من قھیسل بھ مورد ھی میریم«

  

  . بود دوختھ چشم رفتند یم کھ ییآشنا ریمس بھ و بود کرده سکوت پرستش

  

  .چرخاند یم سر حرف، یب و کرد یم نگاه رادیھ تفاوت یب ی چھره بھ تعجب، پر یھرازگاھ

  

  :دیپرس طاقت یب پرستش، و رفت خانھ نگیپارک داخل نیماش

  

  » م؟ینیبب خونھ میبر نشد قرار مگھ قا؟یدق دیکن یم کاریچ «

  

  

  :آمد کش یجذاب ندلبخ بھ لبش ی گوشھ و کرد نگاھش رادیھ

  

  . »یفھمیم باال؛ قھیدق ھی ایب «

  

  

  .شد آسانسور وارد او دوشادوش و انداخت باال یا شانھ پرستش

  

  

  .رفت تیسوئ سمت بھ تعجب کمال در آسانسور درب شدن باز با و کرد خارج شلوارش بیج از یکوچک دیکل و برد دست رادیھ 

  

  

  .دیرقص یم رادیھ بلند قامت یرو ھشنگا و بود ستادهیا آسانسور یروبرو پرستش

  

  

  :کرد اشاره پرستش بھ رو و ستادیا آن چارچوب در و کرد باز را درب رادیھ

  

  » پس؟ یسادیوا چرا «

  

  

  :گفت زحمت بھ و کرد یا سرفھ. نشد خارج ییصدا اما خورد تکان پرستش یھا لب

  



  » شده؟ یزیچ «

  

  

  :گفت اصرار با و دوخت شیھا چشم بھ را منتظرش نگاه. بود کرده آشوب را رادیھ دل یخاص جانیھ

  

  . »یفھمیم ایب «

  

  

  :کرد تعجب زد، یم برق یزیتم از کھ خانھ دنید با و برداشت خانھ سمت بھ یقدم پرستش

  

  . »شده بھتر چقدر نبود؛ ینجوریا قبل دفھ «

  

  

  :برداشت داخل سمت بھ یقدم و درآورد را شیھا کفش رادیھ

   

  . »ادیب یمشتر براش هقرار یسر نیا آخھ «

  

  

  .کرد اکتفا سرش دادن تکان بھ و نشد متوجھ را منظورش پرستش

  

  

  :شد رهیخ کرد، یم نگاه را اطراف ف،یبالتکل کھ پرستش بھ و نشست نفره تک مبل یرو رادیھ

  

  » چطوره؟ بنظرت خب «

  

  

  :گفت ندانستن حالت بھ و آمد کش باال سمت بھ پرستش یھا لب یمنحن

  

  . »پسندن یم حتما نظرمب خوبھ «

  

  

  :گفت ضھیعر نبودن یخال یبرا و کرد مکث یکم



  

  » اجاره؟ یبرا دیبد دیخوا یم «

  

  

  :شد لیمتما سمتش بھ یکم. داشت دوست را قدشان تفاوت. کرد نگاھش باال از و ستادیا شیروبرو. شد بلند جا از و دیخند رادیھ

  

  ! »یبگ شما یھرچ «

  

  

  .برداشت عقب سمت بھ یقدم و ماند ثابت رادیھ خندان یھا لب یرو یا ھیثان یبرا و دش دهیکش باال پرستش نگاه

  

  

  .بود دهیترس کینزد فاصلھ آن از شد؛ یبیعج حال کی دلش 

  

  

  !خودش بھ کینزد ییجا خواست؛ یم خودش یبرا را یخواستن نگاه آن. خورد نیچ رادیھ چشم گوشھ

  

  

  :بردارد داشتنش سمتِ  بھ یقدم آنکھ یبرا بود یمناسب وقت حاال و

  

  » کوچولو؟ خانوم ادیم خوشت «

  

  

 بود، گرفتھ را بانشیگر ھا یتازگ کھ یترس ھمان. داد یم بد گواه دلش. دیچرخ ینم زبانش یرو یکالم و بود شده مات پرستش
  . افتاد جانش بھ

  

  

  .نشست تنش یرو خوب، اتاحساس آن از یسرد عرق و ختیر فرو دلش در یزیچ راد،یھ گفتن" کوچولو خانوم" از

  

  

 بھ را او و برد ھجوم دلش بھ بیعج احساسات ھمھ آن گذاشت یم دینبا بکوبد؛ انھیوحش ،یکینزد آن از قلبش داد یم اجازه دینبا
  .برساند شیقرمزھا خط مرز

  



  

  کرد؟ یم اش آشفتھ نگونھیا کھ بود رادیھ نگاه در یزیچ چھ

  

  

  :داد قورت یسخت بھ را دھانش آب

  

  . »فھمم ینم «

  

  

 کھ یقلب با و دیچرخ پا پاشنھ یرو ناگھان کھ شکست یم درھم را مقاومتش یمرزھا دنشیکش آغوش در وسوسھ. زد قھقھھ رادیھ
  :گفت یبنگاھ مرد از دیتقل بھ ،یجد یلحن با و برداشت آشپزخانھ سمت بھ یقدم زد، یم شھیھم از تندتر جانیھ شدت از

  

  . »کنم جان نوش لیم کمال با بنده یکن درست شام شما کھ نھیا یبرا. دلبازه و مجھز ھم یلیخ کھ آشپزخونشھ ھم نجایا «

  

  

  :زد لب یجد حال نیع در شوخ، لحن ھمان با پرستش، یھا خنده بھ توجھ یب و برداشت ییرایپذ سمت بھ یقدم

  

 بچھ ستین یازین گھید و ھست کارتون محل بھ کینزد گذشتھ اون از. داره ھم یخوب رینورگ چھ کھ دینیب یم. ییرایپذ کھ نمیا «
  . »مھد بفرستم رو

  

  

  :کرد زمزمھ شیرایگ و گرم یصدا با و دیچرخ پرستش سمت بھ

  

  » خانوما؟ خانوم شد پسند «

  

  

  :کرد اش شانھ حوالھ یمشت ھوا یب پرستش

  

  !کھ واقعا «

  » منو؟ دیکرد مسخره

  

  . شد خجالت غرق صورتش و شد گرد ناخداگاه، حرکتِ  آن از ھم خودش یھا چشم

  



 خواستھ کھ یروال طبق زیچ ھمھ کھ حاال نھ اما ببوسد و ردیبگ دست در را کوچکش مشت خواست یم دلش. زد قھقھھ رادیھ
  .رفت یم شیپ خوب بود،

  

  

  :زد پرستش ینیب بھ یا ضربھ

  

  . »ارنیب برات گم یم بگو، یخوا یم خونت از کھ یا لھیھروس یدیپسند کھ حاال «

  

  

  :کرد زمزمھ گرد ییھا چشم با و برد عقب را سرش تشپرس

  

  . »دمینپسند یول «

  

  

  :گفت و نشاند یشانیپ یرو یتصنع یاخم رادیھ

  

  . »ستین قبول یا بھانھ چیھ گھید. یکرد یم فیتعر یداشت خودت «

  

  

  . کرد تند پا یخروج درب سمت بھ

  

  

  :زد لب و دیدو دنبالش فورا پرستش

  

  » بدم؟ ھم نجایا اجاره بخوام کھ شھیم چقدر حقوقم مگھ. باالس یلیخ ش نھیھز نجایا. کنم قبول تونم ینم اواقع من یول دیببخش «

  

  

  :گفت شیھا چشم در رهیخ و چرخاند عقب بھ را اخمش از پر صورت رادیھ

  

  » خوام؟یم اجاره گفتم من «

  

  

  :دیغر حرص با و دیکوب نیزم یرو را شیپا شھیھم از تر کالفھ پرستش



  

 التونیخ نیع اصال ھم شما و شمیم بدھکارتر شما بھ دارم لحظھ ھر. کنم قبول تونم ینم واقعا من. شھینم کھ ینجوریا آخھ «
  . »رمیم دارم ینید چھ ریز من کھ ستین

  

  

 تماس کی ھمان و کند نگاه شیھا چشم بھ کند وادارش تا کرد لمس یا لحظھ یبرا را اش چانھ و دیچرخ سمتش بھ کامال رادیھ
  :رادیھ گرفتن گر و پرستش دنیلرز یبرا شد یا مقدمھ

  

 رفت. یباش آراد مراقب یبتون بھتر تا بمون نجایا قراردادت انیپا تا. بفروشم ای بدم اجاره یکس بھ ندارم قصد منم و ھیخال نجایا «
  . »گھید شھینم سخت آمدتم و

  

  

  ...!آخھ: پرستش

  

  

  :دیپر کالمش انیم رادیھ

  

 واقعا شده بھتر زدنش حرف و شده خوب رفتارش و اخالق انقدر م بچھ نکھیا از و ام یراض کارت از من. نداره آخھ «
  . »کنم جبران برات ینجوریا خواد یم دلم. خوشحالم

  

  

  .دمیم انجام فمویوظ دارم من. خوادینم کردن جبران یول: پرستش

  

  

  :رفت واحدش سمت بھ و شد کالفھ رادیھ

  

  ! »خوب دختر نکن تدخال من یکارا تو «

  

  

 بود، خطر زنگ حضورش، کھ یمرد آن بھ را خودش نداشت دوست و زد یم یبیعج شور دلش. بود شده فیبالتکل پرستش
  .کند کینزد

  

  

  ست؟ین متنفر سان،یآ یایدن رانگریو و مغرور مرد از گرید چرا کھ کرد یم فکر مدام و فرستاد یم لعنت را خودش



  

  

  . شد رد باز مھین درب از و رفت رادیھ واحد سمت بھ و بست را تیسوئ درب

  

  

  :کرد یم صحبت تلفن با کھ ماند ثابت رادیھ قامت یرو نگاھش

  

  . »برم قربونت سالم «

  

  

  :دیخند و کرد مکث

  

  » خبر؟ چھ ؟یخوب تو. عشقم خوبم «

  

  

  آورد؟ یم بند را نفسش راه و انداخت یم چنگ را جانش تمام یبد حس چرا خورد؟ یم گره شتریب لحظھ ھر شیھا اخم چرا

  

  

  .کند یریجلوگ نیزم یرو افتادنش از دیشا تا ماند ثابت وارید یرو دستش و شد سست شیھا قدم

  

  :آمد سمتش بھ فورا و ماند ثابت پرستش ی دهیپر رنگ صورت یرو نگاھش و دیچرخ رادیھ 

  

  » زم؟یعز شده یزیچ «

  

  

  " !زمیعز" بود گفتھ ھم باز

  . بود داده یباز بود، گانھیب یادیز مذکر، جنس زبان از کھ ییھا کلمھ با را دلش ھم باز

  

  

 عالقھ ابراز دنیشن از چرا پس دارد؛ زن رادیھ دانست یم کھ او. شد کشدار و بلند شیھا نفس و کرد یدیشد فشار افت احساس
   بود؟ برآشفتھ نگونھیا اش

  

  



  . کرد یم ضعف احساس و ودب زاریب شدت بھ خودش از. خواست ینم را احساسات نیا

  

  

 بھ را او و گرفت را شیبازو ریز فورا رادیھ کھ شود نیزم نقش خواست و دادند دست از را وزنش تحمل شیپاھا یا ھیثان یبرا
  :گفت و دیکش باال سمت

  

  . »زنمیم زنگ بھت بانو نیمھ «

  

  

  :گرفت فاصلھ فورا پرستش کھ بکشد آغوش در بود شده رمق یب کھ را پرستش خواست یم و گذاشت یکفش جا یرو را تلفنش

  

  . »تونم یم خودم «

  

  

  :ندیبب فروغش یب یھا چشم در را یحال یب و ضعف توانست یم یخوب بھ. نکرد رھا را شیبازو رادیھ

  

  » دختر؟ یشد یچ«

  

  

 نداد اجازه رادیھ کھ کند آزاد بود، رادیھ دست حصار در کھ را شیبازو خواست. انداخت نییپا را سرش و نگفت یزیچ پرستش
  :کرد تیھدا مبل سمت بھ را او و

  

  . »ارمیب برات نیریش زیچ ھی نیبش افتاده؛ فشارت کنم فکر «

  

  

  .دیچک رونیب شیھا چشم گوشھ از یاشک قطره و نشست پرستش

  

  

 یھا قطره و شد رآوا سرش یرو ست یگرید بھ متعلق او کھ قتیحق نیا اما بود مادرش راد،یھ مخاطب بود دهیفھم نکھیا با
  .کرد روان اش گونھ یرو یگرید از پس یکی را اشکش

  

  

  . کرد یم آب را وجودش ذره ذره کھ حسادت بھ ھیشب یزیچ. کرد یم احساس آن در یقیعم درد و بود داغ قلبش



  

  

  بود؟ کرده دلخوش رادیھ یھا تیحما بھ و بود کرده فراموش را سانیآ سرنوشت چگونھ

  

  

  زد؟یبر بھم یگرید با اش عاشقانھ زدن حرف از نگونھیا و ببندد دل بود، کابوسش یروز کھ یمرد بھ بود توانستھ چطور اصال

  

  

 را شیگلو و بودند برده بانشیگر بھ دست کھ یاحساسات از شدن رھا و خواست یم دنیخواب یکم دلش. بود خستھ کردن فکر از
  .دادند یم فشار

  

  

  .خواست یم شدن آرام دلش بیعج او و بودند گفتھ اذان. کرد نگاه ساعتش بھ

  

  

  .گرفت وضو و رفت یبھداشت سیسرو سمت بھ بود، یزیچ زدن ھم مشغول کھ رادیھ بھ توجھ یب

  

  

  . بست را اتاق درب و انداخت آراد اتاق در را سجاده

  

  

  .شد ازنم خواندن مشغول و انداخت سرش یرو را دیسف چادر. کرد سر را مقنعھ و انداخت تخت یرو را شالش

  

  

 دست از آرامشِ  ذره، ذره کرد یم احساس کھ کرد یم فکر ھا آن یمعن بھ و کرد یم ادا را کلمات تک تک دقت با و آرام آنقدر
  . کندیم خوب را خرابش حالِ  و دھد یم جان شیپاھا بھ اش رفتھ

  

  

  . کرد احساس را رادیھ تلخ عطر و دیشن را درب شدن بستھ بازو یصدا

  

  

  . شودیم پرت رادیھ نیسنگ حضور از حواسش کرد احساس کھ بود انیپا بھ رو نمازش

  



  

  .کند زمزمھ را آن یشتریب دقت با کرد یسع و کرد تکرار دوباره را اشھد

  

  

  . داشت آرامش ھمھ آن از یبیعج احساس رادیھ و انداخت یم نیطن اتاق آرام یفضا در اش زمزمھ یصدا

  

  

  .آمد بنظرش شھیھم از تر بیعج اتاق یفضا کھ انگار

  

  

  .داد تکان نیطرف بھ را سرش و گذاشت شیپاھا یرو یآرام بھ را دستانش و داد" سالم" پرستش

  

  

  .ماند ثابت کرد، یم نگاھش ره،یخ و بود دستش در یوانیل و بود داده ھیتک آراد کمد بھ کھ رادیھ یرو و دیچرخ نگاھش

  

  

  :کرد زمزمھ و داد دستش بھ را وانیل رادیھ

  

  . »یخون یم نماز قشنگ رچقد «

  

  

  :کرد تشکر و گرفت دستش از را وانیل پرستش

  

  » داره؟ یفرق چھ خونم؛ یم ھمھ مثل «

  

  

  :نشست تخت یرو و برخاست جا از رادیھ

  

  ! »ناب حس ھی ؛یدار یخاص آرامش جوری. بخونھ نماز تو یقشنگ بھ یکس دمیند حاال تا نھ «

  

  

  .انداخت باال یا شانھ و آمد پرستش یھا لب یرو یکمرنگ لبخند



  

  

  :کرد زمزمھ رادیھ کھ کند ذکر را اربعھ حاتیتسب تا برداشت را حیتسب

  

  !اسی یبو ده؛یم یخوب یبو نمازت جا چقدر «

  » ؟یخر ینم گھید چرا. داشتن یخوب یبو یلیخ ھم یبود گذاشتھ جا نمیماش تو روز اون کھ ییگال اون

  

  

  :انداخت باال یا شانھ پرستش

  

  . »ومدین شیپ تشفرص «

  

  

  .کرد زمزمھ را شیھا ذکر لب ریز و کرد جابجا شیھا دست در را حیتسب و دیکش سر را چاکلتش ھات از یکم

  

  

  . کرد یم احساس سرش در آرامش، از پر یھا زمزمھ آن از یریدلپذ ینیسنگ و کرد یم نگاھش رادیھ

  

  

 خواب بھ و شدند نیسنگ شیھا پلک کھ شدند تکرار سرش در اھ زمزمھ آن آنقدر. دیکش دراز آن یرو و برگشت تخت سمت بھ
  .رفت

  

  

 پلک پشت سرعت بھ آن از بعد وحشتناک اتفاقات و بودند کابوسش در ،یواقع ھمانقدر تصادف، یھا صحنھ د؛ید کابوس ھم باز
  .سوزاند یداغ تبِ  در را تنش و گرفت جان شیھا

  

  

 وحشت یِ عسل جفت کی در نگاھش و گشود پلک سرعت بھ. داد نجات بوسشکا از را او پرستش آرام یصدا و بود کرده عرق
  .ماند ثابت زده

  

  :شود مطمئن شدنش داریب از خواست یم کھ انگار و کرد یم نگاھش ینگران با پرستش

  

  !رادیھ «



  » خوبھ؟ حالت 

  

  . نشست شیجا در و شد آرام ناخداگاه کھ نشست یم دل بھ آنقدر گفتنش" رادیھ"

  

  

  !نھ ای است کرده صدا اسم بھ را او ھم قبال کھ نداشت ادی بھ اصال. دیشن یم او زبان از را نامش بود بار نیاول ھک انگار

  

  

  :کرد زمزمھ یآرام بھ

  

  . »خوبم «

  

  

  :کرد نگاھش یشتریب دقت با و گرفت فاصلھ یکم پرستش

  

  » ؟ینیب یم کابوس کھ کنھ یم تتیاذ یچ «

  

  

 ،یواقع ھمانقدر ،یوحشتناک طرز بھ ھربار و داشت وحشت آن یادآوری از انگار. بزند یحرف ھا تجربھ آن از خواست ینم دلش
  . بود گذشتھ سرش بر چھ کھ آورد یم ادی بھ

  

  

  :ندھد دست از را شیھا فرصت کھ آورد یم ادی بھ خواب آن با ھربار عمد از کھ انگار

  

  . »ستین یزیچ «

  

  

  :آمد نییپا تخت از فورا ادریھ کھ کرد یم جمع را اش سجاده پرستش

  

  . »نکن جمعش «

  

  

  :کرد صاف را اش دهیخم قامت و گرفت تعجب رنگ پرستش نگاه



  

  » چرا؟ «

  

  

  :زد لب شود، مانیپش آنکھ از قبل رادیھ

  

  ...»یول بخونم نماز خوام یم «

  

  

  :کرد زمزمھ و کرد نگاھش د،یرس یم بنظر دیبع یادیز کھ یخجالت با

  

  . »ستمین بلد «

  

  

  . بزند رونیب حدقھ از پرستش یھا چشم بود نمانده یزیچ

  

  

 بود، برداشتھ خواندن نماز سمت بھ کھ یقدم از رادیھ تا کند یکار خواست ینم دلش یطرف از و بود گرفتھ اش خنده یطرف از
  . شود مانیپش

  

  

  نباشد؟ بلد خواندن نماز کھ بود ممکن چطور

  

  

  :دیپرس مطمئن نا یلحن با و فرستاد رونیب را نفسش و کرد مکث یکم

  

  » ؟یچ گرفتن وضو «

  

  

  :کرد جمع را شیھا لب گوشھ و خاراند را سرش و برد دست رادیھ

  

  ! »بود یچ بھ یچ رفتھ ادمی االن یول بودم بلد رفتم یم مدرسھ «

  



  

  :دکن منصرف را او و دیبگو یزیچ مبادا تا کرد حبس نھیس در را نفسش و کرد کنترل را اش خنده پرستش

  

  . »گم یم بھتون نداره؛ اشکال خب یلیخ «

  

  . دیخند و کرد استفاده فرصت از ھم پرستش و دیخند رادیھ

  

  

  . بزند سر او از ییخطا دیترس رادیھ کھ نشست یم دل بھ اش خنده آنقدر

  

  

  :گفت بود، اقات در ھنوز کھ پرستش بھ رو یبلند یصدا با و زد تا را راھنشیپ نیآست و رفت یبھداشت سیسرو سمت بھ

  . »منتظرما «

  

  .گذاشت شیپا یجلو را حمام مخصوص ییدمپا رادیھ و رفت سیسرو سمت بھ پرستش

  

  :زد لب د،یترد از پر و کرد نگاھش تعجب با پرستش 

  

  » ؟ینی تو امیب «

  

  :کرد داخل بھ یا اشاره و دیخند رادیھ

  

  . »نکن ناز تو ایب. بزرگتره تمیقبل خونھ ی آشپزخونھ از مگھ؟ ھیچ «

  

  

  . داد تکان تاسف یرو از یسر و کرد سھیمقا خودش کوچک آشپزخانھ با ناخداگاه و برد داخل را سرش و زد قھقھھ پرستش

  

  

  .ستادیا یا گوشھ و رفت وان سمت بھ و کرد پا را ییدمپا

  

  

  . کرد عمل پرستش یھا حرف بھ گام بھ گام و شست را دستش رادیھ



  

  

  .دیپاش پرستش صورت بھ آب، پر یشتم و کرد گل طنتشیش آخر در

  

  

 یزیل بھ توجھ یب و شد دهیپاش ھم دوم مشت کھ بود آب یسرما بھت در ھنوز. شد گرد شیھا چشم و دیکش یبلند" نیھ"  پرستش
  .شد نیزم نقش و دیلغز شیپا ریز ییدمپا کھ کند یتالف را کارش تا برداشت بزرگ یقدم ن،یزم سطح

  

  

 اکو حمام یفضا در کھ یوحشتناک یصدا دنیشن با و شد خارج حمام از سرعت بھ بود، انداختھ جانش بھ ولولھ طنت،یش کھ رادیھ
  :زد قھقھھ ن،یزم یرو پرستش دنید با و سربرگرداند فورا شد،

  

  ! »یھست یچلفت پا و دست تو چقدر خدا یوا شد؟ یچ «

  

  

  . ماند توجھ یب ود،ب شده دراز سمتش بھ کھ رادیھ دست بھ و کرد نگاھش خشم با پرستش

  

  

  .شد خارج حمام از قھر حالت با و نشاند صورتش یرو یظیغل اخم

  

  

  :دیپرس شد، یم دهیشن آن در خنده یھا رگھ ھم ھنوز کھ یلحن با و رفت دنبالش بھ. کند مھار را شیھا خنده توانست ینم رادیھ

  

  » خوبھ؟ حالت نمت؛یبب «

  

  

  .کرد قفل را آن فورا و بست را آراد اتاق بدر شود، وارد رادیھ آنکھ از قبل پرستش

  

  

  .کرد ضیتعو را شیھا لباس و برداشت را بود گذاشتھ آن در کھ یا اضافھ لباس و رفت آراد کمد سمت بھ 

  

  

  :کرد یم ادیز را استرسش راد،یھ یصدا



  

  . »کردم یشوخ نباشھ، ایدن خوامیم کھ خودم جان بھ. گھید بده جواب پرستش؟ ؟ینی بکشم ناز ؟یکرد قھر «

  

  

  . کرد مرتب سرش یرو را یروسر و دیخند پرستش

  

  

  . کرد صاف را درھمش یابروھا و انداخت خودش بھ نھیآ داخل از ینگاھ

  

  

  :نبود آن در یقلدر از یخبر گرید و بود شده مظلوم رادیھ لحن

  

  » خوبھ؟ د؛یبخشب اصال بابا یا. ایبد ادمی خوندن نماز یخواست یم مثال ایب. کردم غلط خدا بھ «

  

  

 را بودن میمال یکم دیبا کھ دیفھم یم یخوب بھ و بود متفاوت یھرکس با شیبرا پرستش اما بود نخواستھ عذر یکس از حال بھ تا
  .ردیبگ ادی

  

  

  .گرفت دنیتپ تند و دیلرز داشت، نفرت آن از یروز کھ رادیھ یھا چشم دنید با قلبش. کرد باز را قفل و آمد کش پرستش لبخند

  

  

  .فرستاد لعنت بار نیھزارم یبرا را خودش و دیکش اش یشانیپ یرو یدست

  

  

  :ماند ثابت خندانش صورت یرو و آمد باال رادیھ نادم نگاه

  

  ...»خواستم ینم «

  

  

  :داد ادامھ و کرد مکث داشت، تن بر کھ یا تازه لباس و یروسر دنید با

  

  » ؟یگذاشت کارم سر ؟ینبود قھر «



  

  

  :شود وارد رادیھ تا برگشت داخل سمت بھ یقدم و زد قھقھھ پرستش

  

  . »بود خطرناک واقعا کارتون یول نبودم قھر نھ «

  

  

  :کرد حفظ را کالمش طنتیش اما شد مظلوم ظاھر بھ رادیھ

  

  . »ییبدو دنبالم یخواست یم کھ چھ من بھ«

  

  

  .کرد نگاھش چپ چپ پرستش

  .بود نکرده کردنش پنھان یبرا یتالش و بود ختھیر اش یشانیپ یرو یروسر ریز از شانشیپر یموھا ی طره

  

  

 بھ را رادیھ حد، از شیب یھا یسادگ ھمان اما داشت را ممکن حالت نیتر یعیطب شیموھا. ختیر دلش و کرد نگاھش رادیھ
  .بدوزد نیزم یرو را نگاھش توانست یسخت بھ و بود درآورده زانو

  

  

 ایدن آن در انگار رادیھ اما داد خواندن نماز باب در یکامل حیتوض و داد ھیتک تتخ بھ فاصلھ، با ھم پرستش و نشست نیزم یرو
  . داد یم گوش نشیدلنش یصدا بھ فقط و نبود

  

  

 داد یم فحش را خودش بود، کرده منقلب را درونش کھ یدیجد حاالت آن با رادیھ و بود نکرده صحبت یطوالن ھمھ آن چوقتیھ
  .بود شده فیضع و سست پرستش مقابل در آنگونھ و بود نیزم مرد نیتر تجربھ یب داشت، کھ یا تجربھ ھمھ آن با انگار کھ

  

  

  :گفت پرستش ی شده گرد یھا چشم بھ توجھ یب و داد تکان سر شھیھم از تر کالفھ

  

  . »دمینفھم یچیھ «

  

  .بپرسد یسوال ،کرد یم ادا کھ یا جملھ ھرچند از بعد کرد یم یسع و داد حیتوض قبل، از تر حوصلھ با پرستش،



  

  

  .بود شده موفق پرستش، مکرر یھا سوال لطف بھ ھم یحدود تا و کند تمرکز کرد یسع رادیھ

  

  :دیپرس کھ بود اتمام بھ رو حاتشیتوض

  

  » شون؟یحفظ «

  

  

  :دیخند رادیھ

  

  . »شمیم حفظ یبگ دوبار یکی نداره؛ حرف اتمیحفظ «

  

  :دیپرس یمرموز حالت با و شدند کیارب شیھا چشم و شدند یتداع پرستش ذھن در ھا گذشتھ

  

  » د؟یشد عوض ھمھ نیا کھ شد یچ «

  

  :برخاست جا از و شد ریز بھ سر رادیھ

  

  . نھ االن یول گمیم برات یروز ھی «

  

  .انداخت باال یا شانھ و کرد نگاھش یدودل و شک با پرستش

  

 در خواست یم خدا از و بود نیتر خوشحال قلبش ماقاع ییجا راد،یھ راتییتغ نیا از. گفت شیبرا را ذکرھا تمام حوصلھ با 
  . کند پوچ را بود نشستھ دلش در کھ یمھر کارش، نیا مقابل

  

  .گذاشت یم ریتاث تحت را قلبش تمام شیگرما و شد یم تر سوزان احساس، نیا یھا شعلھ نگاھش ھر با انگار اما

  

 ھراس نبود، او سھم چگاهیھ کھ یرادیھ یپا اش ھوده یب شدنِ  رھد از کھ بود ناب آنقدر و بود دلش یھا تجربھ نیاول کھ یحس
  .داشت

  

  

  . دیرس گوش بھ ییرایپذ از شیصدا و خورد زنگ ھمراھش تلفن کند، شروع را نمازش رادیھ آنکھ از قبل



  

  

  :داد جواب فورا دخت، نیمھ نام دنید با. رفت یجاکفش سمت بھ و کرد دنبال را صدا و برخاست جا از

  

  » جانم؟ «

  

  

  شد؟ بد پرستش حال مادر؟ شد یچ: دخت نیمھ

  

  

  .بود افتاده فشارش کنم فکر. یخانوم آره: رادیھ

  

  

  :دیخند دخت نیمھ

  

  » ؟یزن یم حرف من با دخترا دوست نیع چرا حاال «

  

  

  :زد قھقھھ رادیھ

  

  . »زنمیم حرف خوب تو با شھیھم کھ من. بانو نیمھ نکن یانصاف یب «

  

  :گفت مسخره بھ دخت نیمھ

  

  » ؟ینجوریا آخھ اره؛یب بدست دخترم اون دل من واسھ خواد یم «

  

  

  :زد لب یآرام بھ و داد تکان سر رادیھ

  

  . »امینم چشمش بھ فعال کھ حاال «

  

  .یباز خنگ ھمھ نیا دهیبع من ی پرتجربھ پسر از: دخت نیمھ



  

  :کرد زمزمھ یآرام بھ ھم باز و دیخند کالفھ، راد،یھ

  

  . »یکس آوردن بدست یبرا نکردم یتالش چوقتیھ من و اومدن من سمت دخترا شھیھم یدون یم خودت شما خوبھ «

  

  .دستاشھ کف احساساتش. خدا بنده نداره یخم و چیپ کھ پرستش آخھ: دخت نیمھ

  

  :شد چنگ شیموھا انیم راد،یھ دست

  

 درست ستمین بلد کھ منھ از مشکل دمیشا دونم ینم. دمید من کھ ھیدختر نیتر دهیچیپ بودن، ساده نیح در. مامان یکن یم فکر «
  . »کنم برخورد

  

  .نجایا دیایب کنم یم درست شام شب. باھاش یباش تر میمال کمی کن یسع فقط. نباش نگران شھیم درست: دخت نیمھ

  

  .دارم کار کھ برم. چشم: رادیھ

  

  . ردیبگ ادی خواندن نماز خواھد یم دیبگو آنکھ از دیکش خجالت رادیھ و کردند یخداحافظ

  

  . گرفت فاصلھ اتاق درب از سرعت بھ کھ دید را پرستش و کرد تند پا اتاق سمت بھ

  

  

  .رفت فرو فکر بھ و نشست ابروانش انیم یکمرنگ اخم

  

  . نشست تخت یرو پرستش و شد خواندن مشغول

  

 و حال ھمان قطعا زده، زنگ مادرش کھ دیفھمیم رترید ھیثان چند اگر و بود شده ریدلگ زدنش حرف پروا، یب آنطور از ھم باز
  .گرفت یم را بانشیگر ھوا

  

  :نشاند پرستش یھا لب یرو یواضح لبخند و خواند را نمازش یدرست بھ رادیھ

  

  . »باشھ قبول «

  

  :داد تکان سر رادیھ



  

  . »ممنون «

  

  . شدند یم دور افکارش یھا یاھیس و بود برداشتھ آرامش سمت بھ یقدم کھ انگار. داشت یخوب احساس

  

 تصادف، آن از بعد کھ بود بار نیاول و بود کرده خوب را حالش وار، وانھید اسی یبو. داشت دوست را ھوا آن در دنیکش نفس
  .داشت را احساسات نیبھتر و دیچش یم را آرامش نیریش طعم ن،یدلنش نطوریا

  :برخاست جا از پرستش

  

  . »برم من بھتره کنم فکر «

  

  

  :کرد معج را نماز جا رادیھ

  

  . »کرده دعوت شام یبرا مادرم امشب کجا؟ «

  

  

  . رمیم من د؛یریبگ من یبرا آژانس ھی شما. قطعا نکرده دعوت کھ منو: پرستش

  

  

 بھ کرده، دعوت شخصا را او مادرش گفتیم کھ رادیھ بھ توجھ یب و شد یتداع ذھنش در یتراب فورا ،" آژانس" کلمھ ذکر با
  :کرد تنگ را شیھا چشم و برگشت سمتش

  

  » د؟یگرفت یچ یبرا راننده بپرسم؛ کردم فراموش کال من یراست «

  

  

  :شد خارج اتاق از او از جلوتر و داد دستش بھ را سجاده راد،یھ

  

  ! »یکن مراقبت خودت از یستین بلد ھنوز شما نکھیا یبرا «

  

  

 شده بلند یکم و دورگھ جان،یھ و حرص از کھ ییصدا با و دیدو پوستش ریز زودگذر، یتیعصبان و شدند گرد پرستش یھا چشم
  :گفت بود،



  

  . »براومدم خودم پس از خودم نداشتم؛ ویکس االنم تا کنمیم یزندگ تنھا نجایا کمم سن نیا با من اونوقت؟ گفتھ یک تونم؟ ینم من «

  

  

  .بکشد رخ بھ را بودنش محکم خواست یم دلش. باشد فیضع رادیھ نظر از نداشت دوست و بود دهیکش یسخت ھمھ آن

  

  

 کرده رادیھ یھا لب مھمان را یا انھیموز ی خنده و بود گفتھ ت،یعصبان از پر و فکر یب را کلمات آن تمام بود؛ شده بچھ انگار
  :بود

  

  !خب یلیخ «

  » کوچولو؟ خانوم حاال یخور یم حرص چرا

  

  

 بود شده ادتریز تشیعصبان فقط االن اما شدیم یخال دلش تھ لقب، آن از بود یگرید زمان ھر اگر. افتاد ھم یرو پرستش یھا لب
  :شد یم فشرده ھم یرو شیھا لب و

  

  . »ندارم راننده بھ یازین اصلنم. امیبرم خودم پس از خوب یلیخ خودم بعدشم. ستمین کوچولو من «

  

  

 اثبات را خودش بتواند دیشا تا بود افتاده راه دنبالش و گذاشت یا گوشھ را سجاده ھم پرستش و رفت آشپزخانھ سمت بھ رادیھ
  . کند

  

  

  .کرد یم نگاه اش ھودهیب یتقال بھ و بود رفتھ باال خنده از شیھا لب گوشھ. برگشت سمتش بھ پرستش یھا حرف دنیشن با

  

  

  :آمد حرف بھ ھم باز پرستش

  

 اون برام؛ دیدیخر کھ یلباس مھھ اون. امیبرم خودم پس از خودم من د؟یکن تیحما منو دیدار اصرار انقدر چرا فھمم ینم واقعا «
  ...! راننده خونھ، ،یکتون

  » واقعا؟ یچ کھ

  

  



  :گفت پرستش، سوال بھ توجھ یب و دیپر باال رادیھ یابرو یتا کی

  

  » کرد؟ اعتماد بھش شھیم ؟یتراب بود چطور «

  

  

  :کرد اصرار پرستش

  

  » کنم؟ تکرار دیبا بازم سواالمو «

  

  

  :شد معج شیھا چشم گوشھ و دیخند رادیھ

  

  » ؟یکنیم فکر یچ خودت «

  

  

  :گفت رادیھ و انداخت باال یا شانھ ندانستن، نشانھ بھ پرستش

  

 بر بھتر کارات پس از یبتون تا یدار من مثل یکی تیحما بھ ازین کھ یھست کوچولو خانوم ھی واقعا تو کنم یم حس نکھیا یبرا «
 نایبھتر بھ کھ یدار نویا اقتیل و یھست یپرتالش دختر کنم یم فکر چون. یبخور شکست خوادینم دلم اما ؛یایبرنم گم ینم. یایب

  . »یبرس

  

  

 خودش بھ و فرستاد لعنت خودش کردن فکر بچگانھ و بودن بچھ بھ اما خواست یم یگرید یھا حرف دلش انگار پرستش
  .است نبوده پررنگ مھھ نیا اش یزندگ در یمرد چیھ نقش حال بھ تا و کرده عادت رادیھ بھ صرفا کھ داد نانیاطم

  

  

  :انداخت نیطن آشپزخانھ یفضا در شیصدا بعد یا لحظھ و شد گرفتن شماره مشغول و برداشت را تلفنش رادیھ

  

 باشھ؛ یکاف وانت کنم فکر. ارهیب ھست لھیوس یسر ھی گم یم کھ یآدرس بھ بفرست نیماش ھی فردا زحمت یب. حسام سالم«
  . »نداره لھیوس اونقدر

  

  

  :ماند رهیخ صورتش یرو پرستش پرسشگر نگاه و کرد قطع یمختصر یداحافظخ از بعد

  



  » ؟یچ یبرا «

  

  .شد رهیخ تلفنش بھ دوباره حرف، یب و آمد باال یا ھیثان یبرا نگاھش و شد زدن امکیپ مشغول رادیھ

  

  

  :شد تر کینزد یکم پرستش

  

  . »نکردم قبول ھنوز من «

  

  :انداخت جانش بھ لرز راد،یھ قاطع یصدا

  

  . »یندار یا بھانھ. خود یب «

  :شد درھم پرستش یھا اخم

  

  » ا؟ین بگم بگم؟ بھش دیبا یچ مونھ؛ یم من خونھ ادیم باری وقت ھرچند سانیآ. دارم اتفاقا «

  

  :زد لب فورا رادیھ

  

  . »بمونھ ادیب داره؟ اشکال چھ خب «

  

  :کرد زمزمھ تعجب، پر و آمد باال شیھا لب تا ناباور پرستش، مشت

  

  ..!ِااِ «

  . »شھ روبرو شما با دینبا. ھا دهیم دستمون کار ھم شما یفراموش نیا

  

  :ختیر خودش یبرا آب یوانیل و برخاست جا از کالفھ راد،یھ

  ! »یدار منو شماره کھ تو. خونت ادیم کھ ییشبا اون میکن یم ھماھنگ یجوری خب «

  

  :دیکش یا کالفھ پوف پرستش

  

  . »زهیر یم بھم یچ ھمھ کال کھ نتونیبب رصدد ھی اگھ واقعا؟ ھیکار چھ «

  



  

  :گفت یبلند نسبتا یصدا با و داد تکان ھوا در یدست. گرفت شیپ در را اتاقش راه و گذاشت نکیس در را یخال وانیل رادیھ

  

  . »مونم ینم آروم بعد دفعھ. بگھ بار ١٠ حرفو ھی یکن یم مجبور آدمو تو. بگم دوبار حرفو ھی ندارم خوش. گفتم کھ نیھم «

  

  :آورد زبان بھ را فکرش یبلند یصدا با ناخداگاه، و بود انفجار حال در تیعصبان از پرستش

  

  ! »یوحش «

  

 ی زده وحشت یھا چشم در اش یوحش نگاه و دیچرخ پرستش سمت بھ. شدند گرد شیھا چشم و شد متوقف راه ی مھین در رادیھ
  .ماند ثابت او

  

  .کرد یم تحمل کھ بود یادیز یعصب فشار از نشان اش شده منقبض فک .برداشت سمتش بھ یآرام یھا قدم

  

  

 انیب اش یقدم چند در درست را یحرف نیچن بود نکرده جرات چکسیھ لحظھ آن تا کھ خاصش اتیاخالق و بود رادیھ بود ھرچھ 
  .کند

  

  . داشتیبرم عقب سمت بھ یقدم راد،یھ قدمِ  ھر با و بود دهیپر بوضوح پرستش رنگ

  

  

  . بودند ختھیر داغ سرب شیپاھا ران در کھ انگار و کرد یم احساس شیگلو در یبیعج یداغ

  

  

 بھ رادیھ کھ دید ناگھان و شد یم شتریب ترسش لحظھ ھر اما دانست؛ ینم العملش، عکس از نبودن آگاه ای بود رادیھ نگاه ابھت از
  .دیکش باال را او و انداخت کمرش بھ یچنگ شود، نیزم نقش آنکھ از قبل و دیبخش سرعت شیھا قدم

  

  

  .بود دهیرس اوج بھ قلبش ضربان. فشرد یم شیھا مشت در را آن و بود برده دست رادیھ راھنیپ بھ ترس با

  

 اگر و بود کرده فراموش را خانھ بزرگ سالن دو مرزِ  ی پلھ تک آن کامال.  برخاست نھادش از آه و کرد نگاه سرش پشت بھ
  . خورد یم نیزم شدت بھ د،بو دهینرس موقع بھ رادیھ

  

  .زدند یم برق کھ انگار و نبود آن در تیعصبان از یخبر گرید. افتاد رادیھ یھا چشم بھ نگاھش و دیکش یا آسوده نفس



  

 را او اش ھودهیب تالش بھ توجھ یب رادیھ اما دیایب رونیب گرمش آغوش از تا کرد تقال و انداخت نییپا را سرش زده خجالت
  . ختیر فرو شانیھا دل در یزیچ و فشرد خود بھ شتریب

  

  !خمار شیھا چشم و بود شده نیسنگ رادیھ یھا پلک

  

  . نداشت وجود دنیبوس یبرا یمانع چیھ و نبود یمرز خواست یم دلش

  

 و شد خارج شیھا لب انیم از کھ بود یینجوا دھد، انجام توانست لحظھ آن در کھ یکار تنھا و بود شده تنش یگرما مسخ پرستش
  :کرد تشانیموقع متوجھ را رادیھ

  

  . »کن ولم «

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز بود، دهیچیپ شیصدا ُتنِ  در یکینزد آن از کھ یحرارت با و نشاند لب یرو یمحو لبخند رادیھ

  

  » ؟یوحش یگفت یبود یک با «

  

  

  .شد نبض تنش تمام و دیکوب انیم در یکی پرستش قلب

  

  

  :زد لب اش، یباطن لیم رقم یعل و آمد باال ادریھ باز مھین یھا پلک تا نگاھش

  

  . »یکن یم تمیاذ یدار «

  

  .کند نگاه فاصلھ نیا از را شیھا چشم تا آمد ینم شیپ یفرصت گرید دیشا. کرد نگاھش وافر یعشق با و زد کوتاه یا قھقھھ رادیھ

  

 باز یکم را دھانش ،یستیناشا حرکت ھر از قبل و شد خم یآرام بھ کھ شکست یم را مقاومتش یمرزھا تمام دنشیبوس وسوسھ
  . گرفت یمحکم گاز و برد شیھا دندان انیم را اش گونھ و کرد

  

  !ھمانا پرستش ی کننده کر و محکم غیج و ھمانا شیھا دندان فشار

  

  .کرد کم را خواستنش التھاب از یکم کار نیا با



  

  . نشست تنش در خانھ یسرما و کرد زبا را شیھا دست حصار یآرام بھ و دیلرز خنده شدت از شیھا شانھ

  

 کرد یم یکار دیبا و بودند ممنوعھ ھا عاشقانھ آن تمام کھ کرد یم چھ اما خواست یم ھم ھنوز را ناب و خاص یگرما آن دلش
  .باشد نداشتھ وجود دنشیورز عشق در یمرز چیھ گرید تا

  

  . رفت اتاقش سمت بھ کرد، یم غرولند و بود ذاشتھگ اش گونھ یرو را دستش کھ پرستش بھ توجھ یب و دیکش یحسرت پر آه

  

 خاص یبو آن خواست ینم دلش. گذاشت تختش یرو و دیکش رونیب تن از را آن. بود گرفتھ را پرستش خاص یبو راھنشیپ
  . شود تمام

  

  

 مگر اما ردیبگ دهیند را بود کرده تجربھ بار نیاول یبرا شیپ لحظھ چند کھ یحس کرد یم یسع و گفت یم ناسزا لب ریز پرستش
   شد؟ یم

  

  

  :کرد زمزمھ یآرام بھ و ماند رادیھ یھا دندان رد یرو نگاھش و رفت نھیآ یروبرو

  

  ! »شھ ینم باورش ؛یوحش بھش گم یم «

  

  

  :بپرد جا از شد باعث رادیھ یصدا

  

  ! »کوچولو خانم خدمتم در خواست ایباز یوحش نیاز دلت بازم «

  

  

  .گرفت دندان بھ لب و دیکش" نیھ" اش، یناگھان یحضور ترسِ  از و برگشت رادیھ سمت بھ نگاھش

  

  

  . کرد یم خطر احساس شدت بھ پرستش و بود کرده ریدرگ را حسش و فکر یادیز مرد، آن 

  

  

  .فشرد یم را شیگلو یبیعج بغض و بود دهیترس او بھ باختن دل از



  

  

 ذھنش یپستوھا در را لحظھ آن مدام و دیترس یم داشت، ستدو را تنش بخش لذت یگرما کند، اعتراف خودش نزد یحت آنکھ از
  .بود ھراسان خواستن نیا از و خواست یم ھم باز را لحظھ آن او کند؛ کتمانش یراحت بھ بتواند کھ نبود یزیچ اما داشت یم نگھ

  

  

  . بود مانده یباق آن یرو یاھیس رد کھ دید نھیآ در را شیھا لب یاندک از بعد و کرد یھمراھ مبل یرو تا را رادیھ نگاھش

  

  

  :رفت جلو یقدم چند و برگشت رادیھ سمت بھ ناخداگاه

  

  . »بدبختم لپ از نمیا م چارهیب لب از نیا ن؛یدرآور سرم ھم قبال ایباز یوحش نیاز «

  

  

  . ستین احساساتش یواد در اصال پرستش کھ کرد فکر خودش با و دیخند اش گانھ بچھ لحن بھ رادیھ

  

  

 از کھ داشت شک اما بود کرده حس را بود رفتھ باال شدت بھ کھ تنش حرارت بود؛ دهید لحظھ آن در را اش ونھگ گرفتن رنگ
  !داد یم اجازه خوبش اخالق اگر البتھ بسازد؛ را ھا نیبھتر شیبرا تواند یم کھ بود خوشحال و بفھمد یزیچ داشتن دوست حس

  

  

  :گفت پرستش بھ رو و دیخند خودش فکر از

  

  . »یباز یوحش بلدم بازم وگرنھ ارین در یباز بچھ گھ؛ید بوده حقت البد «

  

  

  . گرفت گر تنش و کرد احساس اش گونھ بھ را خون ھجوم ش،یپ لحظھ چند یادآوری از پرستش

  

  

  . برد پناه یبھداشت سیسرو بھ و رفت کنار رادیھ نیزبیر نگاه ریز از

  

  

  .داشت کھ یتیموقع در نھ و حاال نھ اما گرفت یم دوش دیبا



  

  

 آب سرد یھا قطره با را صورتش التھاب و دیپاش صورتش بھ آب یمشت. کرد باز را آب ریش و شد رهیخ نھیآ در صورتش بھ
  .دیبخش امیالت

  

  

  :دیشن را رادیھ یصدا

  

  . »رهیگ یم بھانھ آراد. میبر کھ شو حاضر ایب زودتر «

  

  :تگف رادیھ بھ رو یخاص ینگران با و آمد رونیب سیسرو از

  

  . »ندارم مانتو کھ ھم نجایا حاال؟ کنم کاریچ ن؛یزم خوردم شد نجس مانتوم من یوا «

  

  

 بھ را پرستش و کرد جمع یا مسخره شکل بھ را شیھا لب گوشھ. خاراند را آن یشینما حالت بھ و دیکش سرش بھ یدست رادیھ
  :داشت وا خنده

  

  . »کن عوض لباساتو عیسر خونت  میریم االنم ؛ییاتوشو دمشیم من بذار نویا خب یلیخ «

  

  

 مانتو فورا پرستش و دندیرس کردند یم را فکرش آنچھ از زودتر. رفتند نگیپارک سمت بھ دو ھر و گفت یا باشھ پرستش
  . شد یخوش غرق ھم باز و دیپوش یمناسب

  

  

 خانھ ی گوشھ یقد نھیآ از ار خودش ھا ساعت داشت دوست کھ نشست یم دلش بھ آنقدر مانتو ی زنده و شاد یھا رنگ بیترک
  .بود شده تنگ شدت بھ آراد یبرا دلش نداد؛ ھدر آن از شتریب را وقت اما کند تماشا اش

  

  

 افکارش در و بود گذاشتھ اش چانھ ریز را دستش ،یخاص ژست با کھ رادیھ سمت بھ نگاھش و آمد نییپا یکی دوتا را ھا پلھ
  . شد دهیکش بود، شده غرق

  

  



 نیماش بھ را خودش بلند ییھا گام با و دیکش یقیعم یھا نفس. شد دستپاچھ و ختیر فرو دلش بود، افتاده کھ یفاقات یادآوری از
  . شد سوار و رساند

  

  

 کھ کرد قانع را خودش دلش در و شد رهیخ فشرد، گاز پدال یرو را شیپا و کرد نگاھش لبخند با کھ رادیھ بھ چشم، گوشھ از
  .ندارد ست، یگرید بھ متعلق کھ یلبخند آن بھ یحس چیھ

  

  

 را معادالتش تمام راد،یھ ی ممنوعھ وجودِ  حاال و بود داشتھ نگھ آکبند را دلش مدت ھمھ آن کھ کرد فکر و دیکش یحسرت پر آه
  . بود ختھیر بھم

  

  

 بھ خوش دل یتیعموق نیچن در کرد، ینم ھم را فکرش یحت چگاهیھ و بود زاریب اش یزندگ مدت تمام در بیعج احساساتِ  نیا از
  .بود نکرده جلب را اعتمادش یسوزن سر و دیترس یم ھم آزارش یب حضور از یحت کھ شود یمرد

  

  

  . شد یم زاریب خودش از کھ کرد یم غوغا دلش عمق در چنان رفتارش و نگاه ھر حاال اما

  

  

 شیخدا از احساسات، آن شدن تر قیعم ھربار با کھ شود پاک دلش از ییکذا ِمھرِ  آن تا بود خواستھ خودش یخدا شیپ آنقدر
  . دھد یم پس را یکار تاوان کرد یم احساس و دیکش یم خجالت

  

  

 را وجودش تمام بزرگ، امتحان آن و کرد یم امتحانش سامان یب عشقِ  آن با خدا کھ زده سر او از ییخطا و جرم چھ دیفھم ینم
  .بود کرده ریدرگ

  

  

 اگر یحت دیایب رونیب سربلند امتحان، آن از گرفت میتصم لحظھ ھمان در و انداخت درایھ یھا چشم سمت بھ یقیوعم گذرا نگاه
  . شد یم تمام روحش و قلب شکستن متیق بھ

  

  

 انگار اما شود خالص آن بندِ  از شتریب یتقال یاندک با توانست یم کھ کرد فکر و گشت رادیھ آغوش حول ذھنش ناخداگاه
  . بود کرده قفل مغزش کھ بود بکر و تازه شیبرا ھا ربھتج آن آنقدر ھم دیشا و بود نخواستھ

  

  



  .بود کرده یخنث را نافرجامش یھا تالش مرد آن چقدر و کرده تقال چقدر آورد ینم ادی بھ اصال

  

  

  . گرفت وجدان عذاب و شد دهیکش سانیآ سمت فکرش ناخداگاه. ختیر فرو دلش ھم باز و افتاد ھم یرو شیھا پلک

  

  

  .بود احساساتش قاتل کھ بست یم دل یکس بھ سانیآ خاطر بھ یحت دینبا او

  

  

  :آمد خودش بھ رادیھ یصدا با و نبود اطرافش متوجھ کھ بود ریدرگ خودش با آنقدر

  

  » کوچولو؟ یش ادهیپ یخوا ینم «

  

  

 چشم خانھ، دلباز و بزرگ اطیح دنید از و شدند ادهیپ. نکرد یاعتراض اما کرد نازک رادیھ یبرا یچشم پشت لقب، آن دنیشن از
  :گفت جانیھ با و دیدرخش شیھا

  

  !نجایا قشنگھ چقدر یوا «

  !یقشنگ یایدرختکار و ایگلکار چھ 

  . »مثبتھ یانرژ از پر 

  

  

  :کرد ییراھنما یورود درب سمت بھ را او و زد لبخند رادیھ

  

  . »مینیش یم قیآالچ میریم یخواست اگھ میکن سالم ایب «

  

  

  :زد لب و دیکوب بھم را شیھا دست ذوق با پرستش

  

  . »لحظھ ھی افتادم اونجا ادی چرا دونم ینم. ش منظره و ھوا رهینظ یب. شده تنگ روستامون یبرا یلیخ دلم «

  

  

  :داد تکان سر رادیھ



  

  . »باصفاس یلیخ نایا مامان اطیح اره «

  

  

 وصف یذوق با و ستادیا در چارچوب در شمادر بعد یا لحظھ و درآورد صدا بھ را درب زنگ رادیھ و رفتند باال ھا پلھ از
  :گرفت آغوش در را پرستش. کرد سالم ریناپذ

  

  . »یاومد خوش دخترم؛ تو ایب. ادیم بھت رنگا نیا چقدر یوا «

  

  

 دیدو سمتش بھ دنشید با آراد و شد وارد شد، یم دهید رفتارش و نگاه در یادیز کھ یوقار با و کرد تشکر زده، خجالت پرستش،
  .انداخت بود، شده خم کردنش بغل یبرا کھ پرستش گردن دور را شیاھ دست و

  

  

  :بود نشستھ دلش بھ یادیز کودک، آن مھر. کرد باران بوسھ را اش گونھ و فشرد خود بھ را او پرستش

  

  » بود؟ شده تنگ دلت خالھ؛ برم قربونت «

  

 رادیھ آلودِ  خنده اعتراِض  یصدا کھ فشرد خودش بھ را او قبل از شتریب پرستش و گفت" آره"  یا گانھ بچھ لحن با آراد
  :برخاست

  

  ! »رو بچھ یکرد لھ «

  :زد لب رفت، یم ییرایپذ سمت بھ دخت نیمھ تعارف بھ کھ ھمانطور و داد فاصلھ خودش از را آراد یکم پرستش

  

  . »کردم عادت بھش واقعا شھ؛یم تنگ براش دلم یلیخ «

  

  

  .شد بدل و رد مادرش و او انیم دار یمعن ینگاھ و زد یقیعم لبخند رادیھ

  

 ینم و کرد یم معذب را خودش فقط شدن، ییرایپذ و نشستن با. کرد یم کمک کارھا در ھم پرستش و کرد ییرایپذ دخت نیمھ
  .ندیبنش کاریب توانست

  

  . کرد یم وادار زدن حرف بھ را او و دیپرس یم سوال مدام دخت نیمھ

  



  

  .رفت یم قنج پسرش یبرا دلش و دید یم او متوجھ ار رادیھ ی فتھیش نگاه یھرازگاھ

  

  

 در رهیخ و شد خم پرستش سمت بھ فورا دخت نیمھ کھ بودند صحبت مشغول و بودند نشستھ یخور یزنھاریم یھا یصندل یرو
  :زد لب صورتش،

  

  . »رهیم ادمی بپرسم، امیم یھ لبت؟ گوشھ ھیچ ھیکبود نیا «

  

  

  :دیگز لب پرستش

  

  » عس؟یضا یلیخ «

  

  :دیخند دخت نیمھ

  

  » حاال؟ شده یچ گھ؛ید ھیکبود باالخره یول. اونقدر نھ «

  

  

 دیکش کنار را دخت نیمھ کنار یصندل و امد آشپزخانھ بھ رادیھ ،یحرف ھر از قبل اما دیبگو را یاصل لیدل دیکش خجالت پرستش
  :نشست و

  

  . »کردم کبودش و اهیس زدم شدم یعصبان دستش از من یچیھ «

  

  

  :گفت رادیھ بھ رو و دیخند دخت نیمھ. دیگز لب و شدند گرد پرستش یھا چشم

  

  ! »کرده کاریچ رو بچھ لب نیبب. واال ستین دیبع ازتم «

  

  

  :زد لب فورا پرستش

  

  . »کنن یم یشوخ بابا نھ «



  

  

  . ماند خاموش و کرد رادیھ نثار یا غره چشم

  

  

  :شود بلند یصندل یرو از تا کرد وادار را او و گرفت دست در را پرستش دست و شد بلند یصندل یرو از دخت نیمھ

  

  . »شھیم محو روش بزن دارم یکرم ھی ایب «

  

  

  . رفت اتاقش تا دخت نیمھ دنبال بھ و برخاست جا از ناچار بھ پرستش

  

  

 محو را شلب یرو نشستھ یِ اھیس کرد یسع و دیکش پوستش یرو خاص یمھارت با را کرم و نشاند تخت یرو را او دخت نیمھ
  . بود موفق ھم یحدود تا و کند

  

  

  .زد رنگ کوچکش یھا لب بھ اجازه، یوب برداشت یکمرنگ یصورت لب رژ و دیپاش پرستش مھربان صورت بھ یلبخند

  

  

  :کرد نگاھش آشکار یذوق با دخت نیمھ. نداشت مخالفت یرو و بود کرده سکوت پرستش

  

  . »ادیم بھت چقدر یوا «

  

  

  :گرفت سمتش بھ را کرم و لب رژ

  

 انقدر کھ حاال. کردم استفاده ازش باری فقط حاال تا دخترونس یادیز لبم رژ نیا. روش بزن شھ یم خوب لبت یوقت تا کرمو «
  . »دار برش اد،یم بھت

  

  

  .نداد مخالفت اجازه و بود سرسخت دخت، نیمھ اما کرد مخالفت پرستش

  



  

 از را یکاغذ دستمال آخر، لحظھ در کھ شوند خارج اتاق از خواستند بردارد را ھردو تا داد تیرضا خجالت، با پرستش باالخره
  . کرد پاک را شیھا لب رنگ و برداشت زیم یرو

  

  

  .شود ظاھر شیروبرو رات،ییتغ آن با خواست ینم دلش و دیکش یم خجالت رادیھ حضور از

  

  

  :شد معترض پرستش رنگ یب یھا لب دنید با دخت نیمھ و رفتند حال سمت بھ

  

  » پس؟ یکرد پاکش چرا اِ  «

  

  

  . شد ملتھب ھاش گونھ و دیکش خجالت رادیھ حضور در پرستش

  

  

  :کرد نگاھش دقت با رادیھ

  

  » و؟یچ«

  

  

  :کند معذب را او کھ نخواست. کرد ییراھنما اطیح سمت بھ را او و گذاشت پرستش کمر پشت را دستش و زد لبخند دخت نیمھ

  

  . »کنھ یباز آرادم م؛یبخور ارمیب وهیآبم من تا اطیح میبر دیایب. یچیھ «

  

  

  . ماند ثابت پرستش تلفن یرو نگاھش آخر، لحظھ در و برداشت زیم یرو از را خودش تلفن ھم رادیھ و رفتند اطیح سمت بھ

  

  

 انینما فحھص یرو یجالل نیآرم اسم و دیلرز شیھا دست در تلفن کھ ببرد اطیح بھ شیبرا تا برداشت را آن یناگھان یمیتصم در
  .شد

  

  



 شدیم مگر اما کند تجاوز پرستش یخصوص میحر بھ خواست ینم دلش. بود امیپ یمحتوا یپ حواسش تمام و آمد جوش بھ خونش
  کند؟ الیخ و فکر و بماند خبر یب

  

  

  .بودند کرده خشم از یناش یِ سرخ غرق را صورتش و بودند آمده کش لحظات،

  

  

 از دارد امکان آن ھر کرد یم احساس و دیتپ یم اش نھیس در ینیسنگ بھ قلبش. شد نگچ شیموھا انیم یعصب یحالت بھ دستش
  .بدوزد بھم را زمان و نیزم و کند فوران تیعصبان

  

  . دیسنج را پرستش تیموقع و رفت پنجره پشت تا

  

  . بود آورده حرف بھ را او یحساب کھ کرد یم صحبت مادرش با قیعم یلبخند با و بود نشستھ

  

  

  :خواند را امیپ یمحتوا و کرد باز را پرستش ی ساده تلفن قفل یراحت بھ و گرفت فاصلھ یقدم

  

 بمینص یدائم یدلتنگ/ دارم را نبودنت غم و یھست/ است شده بمیعج شب نیا دلشوره/ است شده بمیس سھم سرخ ی لحظھ کی«
  ) »یزاھد رضایعل( است شده

  

  

  !رهیت نگاھش و شد مشت دستش

  

  

 فرو دستش پوست در را کوتاھش یھا ناخن ال،یخ نیا با و گشتیم نیآرم گردن شکستن حول فکرش مدام کھ ودب یعصبان آنقدر
  .کرد یم

  

  

  .کند مھار را آن لرزش کرد یسع و داد ھیتک زیم ی لبھ بھ را دستش. بود کرده منقبض را فکش و بود آمده جوش بھ رتشیغ

  

  

 یاثر او کھ یوقت ھم آن باشد؛ شده ثبت پرستش تلفن در یجالل نیآرم نامِ  با دیاب شماره نیا چرا کھ گشت یم آن حول فکرش تمام
  .بود نگذاشتھ یباق شماره، از

  



  

  . فشرد ھم یرو را شیھا دندان و افتاد ھم یرو شیھا پلک

  

  

 از اجازتون یب دیببخش" بود نوشتھ کھ یقبل امیپ دو دنید با و گشت یگرید یھا امیپ دنبال و کرد جابجا دستش در را تلفن
  ..."بگم خواستم. کردم استفاده شمارتون

  

  

 کھ دیند یامیپ چیھ و گشت اش یارسال یھا امیپ صندوق در. است نداشتھ یریتقص پرستش کھ دیفھم و دیکش یا آسوده یھا نفس
  . باشد شده ارسال نیآرم یبرا

  

  

 از شھیھم یبرا را نیآرم خواست یم دلش و بود یبعص ھم ھنوز اما شد برداشتھ دوشش یرو از ینیسنگ بار ،یواقع یمعنا بھ
  .کند یم را تالشش تمام پرستش آوردن بدست یبرا بود نوشتھ نیآرم کھ یبعد امیپ خواندن با مخصوصا بردارد؛ راھش سر

  

  

  :کرد زمزمھ پرحرص، و زد یعصب یپوزخند

  

  ! »جناب باش الیخ نیھم بھ «

  

  

  :دیشن و ماند ثابت دخت نیمھ خندان یھا چشم یرو مضطربش نگاه و کرد یمخف شدست در را تلفن فورا او و آمد درب یصدا

  

  !کنھ ینم کھ کاریچ پسرت نیبب ایب پس؟ یاینم چرا «

  . »ماشاءهللا شده ینمک یلیخ

  

  

  :گفت رفت، یم ییرایپذ سمت بھ کھ ھمانطور و نشاند لب یرو یزور یلبخند رادیھ

  

  . »امیم االن منم دیبر شما «

  

  

  .شد شربت کردن درست مشغول و گذاشت زیم یرو را بلند ھیپا یھا وانیل دخت نیمھ



  

  

  .گذاشت یقبل یجا ھمان را یگوش و کرد پاک را امیپ او، بھ پشت رادیھ

  

  

  .نشست قیآالچ در و رفت اطیح سمت بھ

  

  

  .بود دهیبر را نفسش امان، یب یا دلشوره و دیلغز یم پرستش یرو نگاھش

  

  

 پرستش ،یرپوستیز یھا محبت نیا با است ممکن نیآرم کھ بود نیا فکرش تنھا و آمد ینم چشمش بھ ھم ادآر یھا یکار نیریش
  .کند مند عالقھ خودش بھ را

  

  

  .آورد ینم در سر بود نگاھش در کھ یخشم ھمھ آن از و کرد یم نگاھش یدزدک یھرازگاھ پرستش

  

  

  :گفت یآرام بھ و کرد لیمتما رادیھ سمت بھ را سرش

  

  » کرده؟ ناراحتتون یزیچ«

  

  

 اش یروسر یحوال ییجا دستش و ندازدیب نییپا را سرش تا شد موجب و کرد معذبش ش،یھا چشم عمق بھ رادیھ قیعم نگاه
  .کند مرتب یکم را آن و ندیبنش

  

  

  :گفت پرستش بھ رو و آمد رونیب دست بھ ینیس دخت، نیمھ کھ کند باز لب خواست رادیھ

  

  . »جان پرستش ورهخیم زنگ داره تیگوش «

  

  

  :گفت اراده یب و شد خوشحال پرستش



  

  ...!اِ «

  » مامانمھ؟

  

  

  :راد،گفتیھ بھ رو نگران ینگاھ با و انداخت اش صفحھ بھ گذرا ینگاھ بود، نکرده نگاه تلفن بھ لحظھ آن تا کھ دخت نیمھ

  

  ! »ھیجالل نیآرم «

  . شد سست تنش تمام یا لحظھ یبرا و شد مات پرستش

  

  . بود شده یتھ کامال مغزش و نداشت را یتماس نیچن تظاران اصال

  

  . بود دوختھ چشم زیم بھ و بود رفتھ درھم رادیھ یھا اخم

  

  

 با و فشرد قدرتش پر یھا پنجھ انیم محکم، را دستش مچ راد،یھ کھ برود دخت نیمھ سمت بھ و شود بلند جا از خواست پرستش
  :زد لب مشھود یحرص

  

  » کجا؟ «

  

  

  :گفت زده شتاب باشد، دهینرس مغزش بھ خون کھ انگار و بود گردش در دستش مچ و رادیھ یوحش یھا چشم نیب تشپرس نگاه

  

  . »خورهیم زنگ داره میگوش کن ولم «

  

  

  :دیوغر انداخت باال را شیابرو یتا کی بود، واداشتھ ن،یسنگ یتپش بھ را قلبش کھ یقیعم حرص با و زد پوزخند رادیھ

  

  ...!اِ  «

  » ؟یبود منتظر

  

  



 نشان موجود، تنشِ  آن بھ نسبت یالعمل عکس چھ دیبا دانست ینم. دیرس قیآالچ بھ دخت نیمھ و شد قطع پرستش تلفن یصدا
  . بود دهیند یعصب را رادیھ ھمھ آن حال بھ تا. دھد

  

  

  .کرد یجک دھن آن یرو نیآرم نام و دیلرز شیھا دست در تلفن ھم باز کھ دیبگو یزیچ خواست و کرد یا سرفھ

  

  

  .باشد تفاوت یب رادیھ تیعصبان بھ نسبت کرد یسع و گرفت سمتش بھ را یگوش و زد پرستش بھ رو یزورک یلبخند

  

  

  . دیکش را دستش شھیھم از تر کالفھ و زد پوزخند دستش دنیکش رونیب یبرا پرستش یتقال بھ رادیھ

  

  

  . رفت ھخان سمت بھ و برخاست جا از. بود شده سخت شیبرا فضا آن تحمل

  

  

  :نشاند لب یرو یلبخند دخت نیمھ و خورد گره درھم دخت نیمھ و پرستش نگاه

  

  . »داره یمھم کار واقعا دیشا. زمیعز بده جواب «

  

  

  . رفت اطیح یانتھا بھ و برخاست جا از مھیسراس و زد را اتصال دکمھ تماس، قطع از قبل پرستش

  

  

 بھ نسبت ھمھ آن رادیھ نکھیا از و داشت کردن انتیخ احساس. بود ناراحت دلش اعماق ییجا اما داشت یا ناشناختھ جانیھ
  .کرد یم گناه احساس بود، نکرده یتوجھ او و داد یم نشان تیحساس نیآرم

  

  

  . بود گرفتھ نظر ریز را پرستش یھا حرکت تمام و بود ستادهیا اتاقش پنجره پشت رادیھ

  

  

 نجابت. شد فشرده قلبش و دید را کوتاھش خنده. شد مشت شیھا دست و دید را زدنش حرف. خورد حرص و دید را شدنش دور
  .شد کسانی خاک با کھ انگار و دید را نگاھش



  

  

  ...!قلبش و بود افتاده تالطم بھ شیھا نفس

  

  

  .گرفت فاصلھ پنجره از و دیکش یقیعم آه

  

  

 بودن سخت نیا بھ چقدر او و بوده سخت چقدر طرفھ کی عشق کھ دیفھمیم. دھد یم پس ھم ھنوز را شیھا گناه تاوان کھ دیفھمیم
  .بود کرده تلخ سانیآ کام بھ را یزندگ و بود زده دامن

  

  

  . کرد مھار را بود شده شیگلو مھمان ناخواستھ کھ یبغض و نشست تخت یرو

  

  

  .خواست ینم را کرد یم حس قلبش یپستوھا در کھ یقیعم درد خواست؛ ینم شکستن دلش

  

  

  . شد وارد دخت نیمھ آن، متعاقب و خورد درب بھ یا تقھ

  

  

  :کرد حلقھ اش شانھ دور را دستش و نشست تخت یرو کنارش

  

  . »نبود درست واقعا برخوردت نیا ؟یختیر بھم انقدر چرا «

  

  

  :کرد زمزمھ نامفھوم، و کرد آن حصار طرف، دو از را شیھا دست و آورد نییپا یکم را سرش

  

  . »مامان ندارم حوصلھ «

  

  

  :نشاند اش شانھ سر یرو یا بوسھ و زد لبخند دخت، نیمھ

  



  !کھ نشده یزیچ. رادیھ یعجول یلیخ «

  » بزنم؟ حرف باھاش یخوایم. بنده یم دل زود ھ؛یا ساده دختر. ببنده دل بھت یکن یکار ھی دیبا فقط

  

  

  :ستدیبا پنجره پشت و شود بلند جا از تا شد موجب رادیھ قاطع و بلند" نھ" 

  

  !دخالت یبرا اجازه نھ و یداد حیتوض نھ ؛یکرد یخواست یھرکار ناال تا «

 مونن ینم منتظرش آدم یفرصتا کھ یبدون دیبا یداشت کھ یا تجربھ با. یداد ممکن شکل نیبدتر بھ تاوانشو و یکرد تباه تویزندگ
 خوش آدم تو. کشھ یم رونیب نگتچ از ممکن شکل نیبدتر بھ اونو اتفاق، ھی ای نفر ھی ،یندار انتظارشو اصال کھ یروز ھی و

 واقعا اگھ پرستش. فتھینم اتفاق نیا شھیھم کھ بدون نویا اما. یداشت جبران فرصت کھ شانس خوش یلیخ راد؛یھ یبود یشانس
 شده، باعث ییاتفاقا چھ بگو بھش و بزن حرف باھاش ؟یھست یچ منتظر پس ،یدیم جونتم براش و یدار دوسش کھ باشھ یکس
 و آدم منتظر فرصتا کھ یکن درک ایدن یتو یھرکس از بھتر دیبا تو. یبش سبز راھش جلو بچھ ھی با و ینباش گذشتھ رادیھ

  . »اصال یستین یعاقل آدم کھ دهیم نشون ،یبد دست از شانستو یبخوا نبارمیا اگھ. مونن ینم اشیسھلنگار

  

  . دیخر جان بھ و دیبلع را شیھا حرف تک تک. کرد یم نگاھش و بود کرده بلند سر رادیھ

  

  

  .کند انکار را آن توانست ینم رادیھ و بود قتیحق نیع شیھا حرف

  

  

  . بست را شیھا پلک و دیکش دراز تخت یرو

  

  .است گذاشتھ شیتنھا و رفتھ رونیب اتاق از دخت نیمھ کھ دیفھم و دیشن را درب یصدا

  

  .داد یم دست از بود، گرفتھ قرار ارشیاخت در وار معجزه کھ را یفرصت دینبا. کرد یم دایپ مشکالتش تمام یبرا یحل راه دیبا

  

  . بود شده نیسرسنگ رادیھ و بود گذشتھ روز آن از یروز چند

  

  

  . شد یم یعصب آن یادآوری با و بود دهینفھم را نیآرم زدن زنگ لیدل ھم ھنوز

  

  

 انجام راننده توسط ز،یناچ ھرچند پرستش، یھا آمد و رفت تمام و بودند کرده منتقل یکنار واحد بھ را پرستش خانھ گرید حاال
  . شد یم



  

  

  . بود داده وقف را خودش طیشرا آن با زود یلیخ پرستش

  

  

  .داد یم آزارش داشت، گرفتنش دهیناد در یسع کھ یاحساس آن ھم ھنوز ھرچند

  

  

 خودش یبرا کھ شد یم آرام یتشگف طرز بھ دید یم را رادیھ یوقت و دیفھم ینم را لشیدل. داشت یدیشد یکالفگ احساس یگاھ
  . بود بیعج ھم

  

  

  . کرد یم مطالعھ و کردیم استفاده رادیھ کتابخانھ از یگاھ. کردند یم یباز و کرد یم مراقبت آراد از روزھا

  

  

  . کرد یم پر ینحو بھ را فراغتش اوقات و زدند یم حرف یحساب ھم بانو گل با

  

  

  . نداشت را رادیھ حضور یبرا دنیکش انتظار و ماندن اج کی حوصلھ. خواست یم فراتر یزیچ دلش اما

  

  

  . بخورند ھم دور را شام تا رساند یم را خودش زود یلیخ دستپختش عشق بھ رادیھ و شد یم پز و پخت مشغول عصرھا

  

  

  . برد یم پناه تیسوئ بھ و کرد یم جمع را لشیوسا پرستش ھم شام از بعد

  

  

  .برد یم پناه واحدش بھ ھم باز و سپرد یم رادیھ دست بھ را او د،یخواب یم یوقت و کرد یم ھمراه خودش با را آراد ھم یگاھ

  

  

  . کرد یم قرارش یب و بود کم قلبش در یزیچ کھ انگار. بود شھیھم از تر کالفھ روز، آن

  

  



  . رفت رادیھ اتاق سمت بھ آرام آرام و زد قدم خانھ در. بود رفتھ ھم بانو گل و بود خواب آراد

  

  

  .ختیانگ یبرم درونش از را یاحساس و کرد یم یدلبر شدت بھ تلخش عطر یوب

  

  

 ریز تا را پتو اراده، یب کھ بود کننده مست عطرش یبو آنقدر. دیخز آن یرو و رفت رادیھ ی نفره دو تخت سمت بھ ناخواستھ
  . بست را شیھا پلک و دیکش باال اش چانھ

  

  

 شیھا اشک و دیلرز اش چانھ. دیچک اش گونھ یرو یاشک قطره و کرد بغض. دیفھم ینم را آن لیدل و بود قلبش در یقیعم درد
  .شد روان اش گونھ یرو یگرید از پس یکی

  

  

  . دیرس یم بنظر دیبع یکم و بیعج ھم خودش بنظر کھ بود ادیز آنقدر ھا یقرار یب و ھا یدلتنگ آن حجم

  

  

 او و بود ریناپذ انکار فشرد، یم را قلبش شیھا ینیسرسنگ و بود کرده دایپ نفس حکم شیبرا روزھا نیا رادِ یھ کھ قتیحق نیا اما
  !شیھا شدن کینزد تمام از ردیبگ فاصلھ یکم خواست یم دلش

  

  

  . باشد داشتھ زدن حرف فرصت گرید کباری و ندیبب را او بود خواستھ. کرد فکر نیآرم بھ و دیکش یقیعم آه

  

  

  .بود کرده موکول یگرید وقت بھ را آن و بود نداده تیرضا دارید آن بھ کھ بود شده درایھ ختنیر بھم ریدرگ آنقدر پرستش اما

  

  

  . رفتیپذ یم را نیآرم شنھادیپ کھ بود آن مناسب حل راه دیشا

  

  

  دھد؟ انجام نیآرم حق در را انتیخ آن توانست یم چطور اما. است نیریش ھم ازدواج از بعد عشق کھ بود دهیشن مادرش از

  

  



  . امدین دلش کھ بود گرفتھ آرام آنقدر اما زدیبرخ جا از خواست. بود خستھ کردن فکر مھھ آن از

  

  

  . دیکش بو ق،یعم و گرفت آغوش در را رادیھ بالش

  

  

  .ماند یباق حال ھمان بھ لحظھ چند و کرد فرو آن در را سرش

  

  

  .رفت خواب بھ و شدند گرم شیھا پلک لحظھ چند از بعد و کرد احساس ینیریش ینیسنگ سرش در

  

  

  . کند تمرکز آن یرو خانھ در تا برداشت را شیھا طرح داشت، کھ یا کننده کالفھ روز از خستھ رادیھ

  

  

  .خواست یم را اش خانھ آرامش دلش و نداشت را فضا آن تحمل گرید

  

  

  .کرد حرکت و فشرد پدال یرو را شیپا. گرفت جا رل پشت و رفت نگیپارک سمت بھ فورا

   

  

  .رفت خانھ سمت بھ کودکانھ، یذوق با و دیخر انویپ آموزش مخصوص ییھا کتاب محلشان یروشکتابف از

  

  

  .دینشن ییصدا و داشت نگھ درب یرو را گوشش. نشد یخبر اما ماند منتظر و فشرد را زنگ

  

  

  !غیدر اما فشرد را زنگ ھم باز و انداخت باال یا شانھ تعجب، با

  

  . نبود یخبر اما بودند روشن ھا رقب. کرد باز را درب و انداخت دیکل

  

  



  . کند مطلع حضورش از را پرستش ینحو بھ دیشا تا زد صدا را آراد

  

  

  .کرد نگاھش وافر یعشق با و کاشت اش گونھ یرو یا بوسھ و رفت جلو. دید خواب غرق را آراد و رفت آراد اتاق سمت بھ

  

  

  . کرد باز را راھنشیپ یھا دکمھ و برد دست. نبود پرستش از یخبر اما دیکش سرک

  

  

  .گرفت بر در را اتاقش یفضا یاندک نور و کرد روشن را یوارید لوستر و رفت اتاقش بھ

  

  

  . ندیبب پرستش از یرد دیشا تا دیکش یم سرک مدام. رفت رونیب اتاق از و کرد عوض یخانگ یشرت یت با را راھنشیپ

  

  

  . رفت کارش اتاق بھ و کرد روشن را یکتر ریز. ودب شده نگران شیپ از شیب او و نبود ھم غذا از یخبر

  

  

  . رفت اتاقش بھ ھم باز و دیچ کتابخانھ در را انویپ یآموزش یھا کتاب و گذاشت کارش زیم یرو را ھا طرح

  

  

 چشم و کرد یتھ قالب تختش، یرو یشخص دنید با کھ کند مرتبش تا برداشت را آن. دیرس یم بنظر نامرتب تخت یرو یپتو
  .شدند گرد شیھا

  

  

  . کرد روشن را اتاق یفضا یشتریب نور و کرد روشن را لوستر

  

  

  . شد متعجب پرپشتش یموھا حجم از و ماند ثابت پرستش یمشک یموھا خرمن یرو نگاھش

  

  

  . کرد نگاھش ره،یخ و برداشت سمتش بھ یقدم

  



  

 و بود خوشحال. کرد ینم درک اش یصشخ میحر بھ کینزد ھمھ آن را او حضور. آمد درد بھ تیمحروم ھمھ آن از دلش
  !متعجب

  

  . شد خم یکم و کرد نوازش را اش ینیب شیموھا عطر

  

  .کند احساسش شتریب یکم آنکھ جز نداشت تیاھم شیبرا زیچ چیھ کھ انگار لحظھ آن در اما کرد یم گناه احساس

  

  . شود جابجا یکم و بخورد تکان پرستش دش موجب کھ نواخت آن یرو کوتاه ینوازش ناخداگاه و کاشت شیموھا یرو یا بوسھ

  

  

  . کرد صاف کمر و گرفت فاصلھ فورا

  

  .داشت را خطاکار یکودک احساس و دیکوب یم اش نھیس بھ وار وانھید قلبش

  

  .دیچرخ اطراف بھ جشیگ نگاه و کرد باز پلک پرستش

  

  .شد نیسنگ شیھا پلک ھم باز و دیند را رادیھ شدن دور کھ بود خواب جیگ آنقدر اما زد پلک ھم پشت بار چند

  

  . کرد پاک را عرقش از سیخ یھا دست کف و برداشت یدستمال رادیھ

  

 الشیخ فکرو تمام اما گذاشت یشانیپ یرو را ساعدش و دیکش دراز نفره سھ ی کاناپھ یرو. کرد ینم درک را بشیعج حال نیا
  . کرد یم یدلبر بلندش یموھا با و بود دهیخواب تختش یرو د،یق یب کھ یدختر و بود شده اتاق آن

  

  . نشست اش یشانیپ یرو یشرم عرق و شد یخال دلش تھ

  

  . رفت آشپزخانھ بھ زنان قدم و برخاست جا از شھیھم از تر کالفھ. بود افتاده جانش بھ دنشید دوباره وسوسھ

  

 لحظھ آن در اما کند منظم را شافکار کرد یسع و گذاشت زیم یرو را سرش. نشست یصندل یرو ھمانجا و دینوش آب یوانیل
  .بود ممکن کار نیتر سخت کھ انگار

  

  

  . ماند یم دور یمدت یبرا دیبا. برداشت را نشیماش چیسوئ و برخاست جا از یناگھان یمیتصم در



  

  

  . بود رونیب مناسب کھ یاسپرت پیت ماند؛ ثابت لباسش یرو نگاھش آخر در

  

  

  . شد دور خانھ از و نشاند لب یرو یلبخند زد، سرش بھ کھ یفکر با. رفت نشیماش سمت بھ و شد خارج منزل از مھیسراس

  

  

 یھوا و حال آن یکم تا داشت زمان بھ ازین ھرچند. برود خانھ بھ و بخرد ییغذا اطراف، ھمان در یرستوران از توانست یم
  .کند رونیب سرش از را بیعج

  

  

  . دوخت چشم پنجره بھ و نشاند دلش در یاباضطر حس اتاق، روشن مھین یفضا. برخاست جا از پرستش

  

  

  . رفت نییپا تخت از فورا و برخاست نھادش از آه. است دهیخواب چقدر بود نشده متوجھ اصال او و بود شده شب

  

  

  . است امدهین رادیھ ھنوز کھ کرد شکر را خدا د،ینشن ییصدا چون و آورد در گردش بھ ییرایپذ در را نگاھش یخاص ینگران با

  

  

 شد مجبور و درآمد صدا بھ ھم سر پشت بار نیچند بلکھ بار کی نھ فونیآ کھ کند آماده را اش یروسر و برود اتاق بھ خواست
  .کند عوض را رشیمس

  

  

  . بود مشھود یخوب بھ ھم یریتصو فونیآ ھمان از ظشیغل شیآرا کھ ماند ثابت یدختر یرو نگاھش

  

  

  .شد مچالھ بشقل کھ انگار و کرد دایپ یبد حس ناخداگاه

  

  

  :برداشت را فونیآ لرزان، یدست با

  



  » بلھ؟ «

  

  

  :زد لب بود، مشھود شیصدا در یادیز کھ یناز با دختر،

  

  . »کن باز سالم «

  

  

  :گفت دیپرترد پرستش

  

  » د؟یدار کار یک با «

  

  

  !رادیھ: دختر

  .کن باز

  

  

  .ستادیا منتظر و رفت یورود درب متس بھ. خورد چنگ بد، حس و اضطراب ھمھ آن از دلش و کرد باز را درب

  

  

  :گفت طلبکار یلحن با و آمد جلو بودند رونیب یروسر از یادیز کھ ییموھا با یدختر بعد لحظھ چند

  

  » کجاس؟ رادیھ «

  

  

  :بود آمده بند زبانش و بود اش عشوه از پر حرکات مات پرستش

  

  ... »من «

  

  

  :بردارد عقب یقدم شد باعث دختر زیت و تند نگاه

  



  » ؟یکارشیچ تو «

  

  

 با و داد ھل عقب سمت بھ را او زیآم ریتحق ینگاھ با و گذاشت اش نھیس ھیقفس یرو را دستش دختر کھ بزند یحرف خواست
  :چرخاند اطراف بھ را سرش و شد وارد ز،یت نوک و بلند پاشنھ یھا کفش ھمان

  

  » راد؟یھ «

  

  

  :کرد زیر را شیھا چشم و چرخاند شپرست سمت بھ را اش یطوفان نگاه د،ینشن ییصدا چون

  

  » صاحب؟ یب ی خونھ نیا تو یا کارهیچ تو گم یم «

  

  

  :دوخت نیزم بھ را نگاھش و زد کنار یشانیپ یرو از را شانشیپر یموھا پرستش

  

  . »بچشم پرستار «

  

  

  :زد لب شانش،یپر یموھا بھ یا اشاره با و داد سر یبلند ی خنده دختر،

  

  » ؟یببر دل ازش یواخ یم مثال ینجوریا «

  

  

  :گفت زیآم ریتحق یلحن با و گرفت دست در را اش یمشک یموھا از یا طره و رفت جلو یقدم

  

  » ؟یایم چشمش بھ اصال «

  

  

  :فشرد را قلبش و آمد حرف بھ ھم باز دختر کھ بزند یحرف خواست پرستش

  

  . »ما میندار ھبچ پرستار بھ یاجیاحت. برو خونھ نیاز و کن جمع لتویوسا االن نیھم «

  



  

  :زد لب یسخت بھ بود، دهیکش آتش بھ را درونش کھ یبد احساسات تمام با و آمد باال شیھا چشم تا پرستش ناباور نگاه

  

  » ؟یزنش شما «

  

  

 در یادیز کھ ینفس بھ اعتماد با و رفت مبل تا بلند پاشنھ یھا کفش ھمان با و نشاند لب یرو یا روزمندانھیپ لبخند دختر،
  :انداخت یگرید یرو را شیپا کی و نشست آن یرو بود، انینما تشحرکا

  

  . »شھیھم یبرا یبر یتون یم. ستین پرستار بھ یاجیاحت گھید االنم از. آره «

  

  

  . بست را شیھا چشم و داد ھیتک مبل یپشت بھ را سرش

  

  . کرد مرتب آن یرو را توپ و رفت رادیھ اتاق سمت بھ زده خجالت. آمد ستوه بھ خودش حماقت ھمھ آن از پرستش

  

  

  .دیترس یم شدت بھ باشد داشتھ یبد فکر زنش نکھیا از

  

  

  بود؟ نکرده آماده کشنده لحظات آن یبرا را خودش چرا

  

  

  بود؟ گرفتھ بر در یخفگ مرز تا را شیگلو تمام یبغض و بود نیسنگ قلبش چرا

  

  

  .شد اش گونھ ی روانھ ناخواستھ یاشک و دیکش آه

  

  

 بوسھ و دیبلع را تنش عطر. دیکش آغوشش در و رفت سمتش بھ. بود ستادهیا درب چارچوب در حرف یب و بود شده داریب آراد
  . کرد بارانش

  

  



  بماند؟ دور بود، شده اش یدلخوش تمام کھ آراد از توانست یم چطور

  

  

 دل بود، او یبرا ھرچھ بھ و بود شده آوار بود، نشستھ اتاق آن از رونیب کھ یدختر یزندگ یرو کھ داشت را خائن یدختر حس
  .بود کرده بنا او یزندگ یآوارھا یرو را شیآرزوھا کھ انگار و بود بستھ

  

  

  .زدیبگر بود کرده دشیناام شدت بھ کھ یپرستش از خواست یم دلش چقدر و بود متنفر خودش از چقدر

  

  

  . ختیر صورت یپھنا بھ ییھا اشک و دیکش آغوش در بار نیآخر یبرا را آراد و کرد جمع را لشیوسا

  

  

  :انداخت دلش بھ آتش زد، کھ یحرف با و کرد پاک را شیھا اشک اش یبچگ تمام با آراد

  

  » ھ؟یگر مامان «

  

  

  :زد لب گوشش ریز و گفت یا دهیکش" سیھ"  فورا پرستش

  

  . »آرادم شھ یم تنگ برات دلم. شتیپ امیم زود رمیم. خالھ بگو من بھ برم قربونت «

  

  

 نفس بھ را نفسش کھ یشھر آن در شدن گم و خواست یم زدن زار دلش. شد دور خانھ آن از یحرف چیھ یب و دیکش یقیعم نفس
  . نداشت تعلق او بھ کھ بود زده گره ییھا

  

  

 جا خانھ آن در را احساساتش تمام کھ حاال نھ اما داشت وحشت ھوا یکیتار از شھیھم. دیکش یقیعم نفس و ستادیا درب یجلو
  . خواست یم شدن دور دلش فقط و بود گذاشتھ

  

  

  .زد زنگ سانیآ بھ و برداشت را تلفنش. شد دور و دیبخش سرعت شیھا گام بھ

  



  

  .خودم خواھر بر سالم: سانیآ

  

  

  ؟یخوب. زمیعز سالم: پرستش

  

  

  :زد لب دیترد با سانیآ

  

  » گرفتھ؟ صدات چرا. یستین خوب تو انگار یول خوبم آره «

  

  

  :دیتراش بھانھ و شد مانیپش یا لحظھ یبرا. دیبگو او یبرا شیدردھا از توانست ینم. دیکش یقیعم نفس

  

  . »گرفتھ صدام کنھیم درد گلوم نکھیا ھم م خستھ کمی ھم زمیعز یچیھ «

  

  

  دکتر؟ میبر دنبالت امیب یخوا یم: سانیآ

  

  

  .اومد شیپ یکار ھی االن. بعدا زنمیم زنگ بھت من. زمیعز نھ: پرستش

  

  

  .زد زنگ ترانھ بھ و ستادیا رادیھ خانھ از دورتر ،یساختمان یروبرو و کرد یخداحافظ عجلھ با

  

  

  :دیچیپ تلفن در ترانھ شاد یصدا

  

  » چطوره؟ حالت. خانم سالم «

  

  

  شت؟یپ امیب امشب تونم یم. ترانھ ستمین خوب: پرستش



  

  

  :گفت ،ینگران با ترانھ

  

  » ؟ییکجا االن شده؟ یچ «

  

  

  .ابونمیخ تو االن: پرستش

  

  

  ...!وا: ترانھ

  ؟یچ خودت خونھ مردم؟ من مگھ ؟یکن یم کاریچ ابونیخ تو

  

  

  :چرخاند یطرف بھ را سرش و بست پلک کالفھ پرستش،

  

  . »بده قیدق آدرس فقط. ویچ ھمھ گم یم امیم «

  

  

 ھر بود گرفتھ قول کھ تداش دوست را پرستش آنقدر ترانھ مادر آنکھ مخصوصا. داشت کامل نانیاطم اش خانواده و ترانھ بھ
 تمام و کرد یم یآوارگ احساس کھ زمان آن از بھتر وقت چھ و بگذارد انیم در آنھا با داشت اجیاحت کمکشان بھ یزمان

  د؟ید یم رفتھ باد بر را شیآرزوھا

  

  

  .بود دلبستھ شتریب لحظھ ھر یخود یب او و بودند غلط یادیز احساسات آن ھم اول از 

  

  

  .ستیگر گرمش، آغوش حس محض بھ و رساند ترانھ خانھ بھ را خودش بود کھ یا یبدبخت ھر با

  

  :زد لب بود، مشھود شیصدا در کھ یاضطراب و ھول با و کرد محمکتر را شیھا دست حلقھ ترانھ

  

  » ؟یکن یم ھیگر چرا عشقم؟ شده یچ «

  



  :زد ھق پرستش

  

  . »برگشتھ زنش «

  

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز و کرد تیداھ داخل بھ را او و گرفت فاصلھ یکم ترانھ

  

  » حاال؟ شده یچ برنگرده؟ بود قرار مگھ خب «

  

  

  . کند معذب را او مبادا تا امدین رونیب آشپزخانھ از پرستش ھیگر یصدا دنیشن با ترانھ مادر

  

  

  .اوردیب آب یوانیل کرد اشاره مادرش بھ آخر لحظھ در و برد اتاقش سمت بھ را پرستش ترانھ،

  

  

  . گرفت شیھا دست انیم را سرش و نشست ترانھ تخت یرو پرستش

  

  

  :زد کنار را شیھا دست و نشست شیپا یجلو ن،یزم یرو ترانھ

  

  » ؟یخواھر شده یچ یبگ یخوا ینم «

  

  

  :زد لب بود، ریناپذ اجتناب کھ یھق ھق با و کرد پاک را شیھا اشک پرستش

  

 خودم بھ یوقت و موند یم ششیپ فکرم ھمش من راد،یھ احساسات رددرمو یزد کھ یحرف اون با. شد تو ریتقص ھمش ترانھ «
 ھیقض اصال نیبب. بود یخاص جوری تاشیحما و کرد یم توجھ بھم واقعا اون. شھ یم تنگ براش دلم و دارم دوسش دمید کھ اومدم

  . »بوده سانیآ دوست قبال رادیھ. یکن یم فکر تو کھ ھیاون از تر دهیچیپ یلیخ

  

  

  :کرد نگاھش ناباور. نشست تخت یرو و شدند گرد ھتران یھا چشم

  



  » ؟یگ یم یچ «

  

  

 و گفت بود، گذاشتھ خانھ بھ پا تیوضع آن با کھ یدختر درمورد و کرد فیتعر بود آمده سرشان بر آنچھ از یا خالصھ پرستش
  :گفت ظیپرغ و کرد وارد سرش بھ یا ضربھ تعجب کمال در ترانھ

  

  » بوده؟ مامانش ناو یدون یم کجا از تو احمق «

  

  

 با و برخاست جا از. انداخت چنگ دلش بھ یبد ترس و کرد لیتحل را حرفش یمعن رفتھ، رفتھ و کرد نگاھش یجیگ با پرستش
  :کرد زمزمھ خودش

  

  ! آخھ کردم اعتماد چطور بگو؛ رو احمق منھ یوا «

  . »ندارم عقل واقعا من

  

  

  . کرد سالم و کرد برخورد ترانھ مادر با کھ شود خارج خواست و رفت اتاق درب سمت بھ

  

  

  :گرفت سمتش بھ را آب وانیل و دیکش آغوشش در یمھربان با مادرش

  

  . »گلم یش آروم بخور نویا«

  

  :کرد رد را دستش پرستش

  

  . »باشھ خطر تو ممکنھ آرادم. برم دیبا من نھ «

  

  

  :دیکش را شیبازو و دیدو دنبالش ترانھ

  

  . »رادیھ بزن گزن ایب. شھیم رید یبر تا «

  

  



  . گرفت را رادیھ شماره و رفت تلفنش سمت بھ فورا پرستش

  

  

  :کرد نوازش را گوشش رادیھ گرم یصدا بوق، دو از بعد

  

  . »بانو سالم «

  

  

  :زد لب بود، رادیھ یصدا در کھ یناب حس بھ توجھ یب پرستش

  

  » ؟یدار خبر برگشتھ؛ زنت رادیھ «

  

  :کرد زمزمھ ناباور باشد؛ دهینرس رادیھ غزم بھ خون یا لحظھ یبرا کھ انگار

  

  » زنم؟ «

  

  

  :گفت ممکن حالت نیعاجزتر با و شد دیشد اش ھیگر پرستش

  

 اومدم خونھ از منم. زنتھ و نداره پرستار بھ یاجیاحت گھید گفت داره؛ کار تو با گفت خونھ تو اومد. زنتھ کردم فکر من خدا بھ «
  . »خونس آراد یول رونیب

  

  :زد ادیفر ناخواستھ و دیدو نشیماش سمت بھ حواس یب و شد نیزم پخش بود، گرفتھ کھ ییذاغ کیپالست

  

  » ؟ییکجا االن تو «

  

  :گفت و کرد پاک را شیھا اشک پرستش

  

  . »نھ ای خوبھ حالش آراد دیبد خبر بھم خدا رو تو فقط. امنھ جام من «

  

 قھیدق ١٠ از کمتر و کرد رد ھم را قرمز چراغ یحت کھ بود ریدرگ فکرش آنقدر. راند خانھ سمت بھ و گفت یا"  باشھ"  رادیھ
  .رفت باال سمت بھ سرعت بھ و کرد پارک نگیپارک یجلو بعد،

  



  

  . دیرس یم گوش بھ آراد کالفھ ھیگر یصدا و بود بستھ خانھ درب

  

 کرد، یم تماشا را آراد ھیگر و بود نشستھ یخونسرد با کھ شیروبرو شخص دنید با و انداخت دیکل و دیکش یا آسوده نفس
  :زد یسرخ بھ صورتش و آمد جوش بھ خونش

  

  » ؟یآورد کجا از منو خونھ آدرس ؟یکن یم یغلط چھ نجایا تو «

  

  . نشاند شیھا لب گوشھ یکمرنگ پوزخند و برخاست جا از ھلن

  

  . داد سر ھیگر و دیچسب شیپاھا بھ و آمد سمتش بھ رادیھ دنید با آراد

  

  

  .خواست یم تیامن دلش رادیھ دنید با و بود دهیکش یبیغر یدایز مدت، آن در

  

  :گفت نیتحس با و انداخت اطراف بھ ینگاھ. ستادیا شیروبرو و برداشت رادیھ سمت بھ یقدم چند ھلن

  

  . »بھتره یقبل از ؛یدار یقشنگ خونھ «

  

  :رفت نشانھ ھلن سمت بھ دواریتھد را اش اشاره انگشت و دیکش آغوش در را آراد راد،یھ

  

  » دارم؟ یزندگ و زن من یفھم ینم چرا رون؟یب بکش میزندگ از نحستو ھیسا نگفتم نباش؛ ورم دورو بودم نگفتھ مگھ «

  

 بھ کھ یناز با و دیکش رادیھ نھیس یرو یفرض یطرح داشت، کھ یمرتب و زده الک یھا ناخن با و کرد کم را اش فاصلھ ھلن
  :زد لب داد، شیصدا

  

  » کنم؟ دایپ خونتو آدرس تا گشتم چقدر یدون یم. تونم ینم تو بدون بودم گفتھ کھ من ؟زمیعز ادیم دلت «

  

  :دیکوب ھلن دست ریز محکم را دستش و شد یعصب رادیھ

  

  ! »یچ ینی داشتن یزندگ و زن یفھم ینم نکھیا مثل «

  

  



 رنگش ییطال و بلند نسبتا یموھا. نداختا مبل دستھ یرو و دیکش رونیب را جلوبازش مانتو یدیق یب با و رفت مبل سمت بھ ھلن
  :نشست مبل یرو و کرد مرتب را

  

  » ؟یمیقد عشق یکن ییرایپذ ازم یخوا ینم «

  

  

  . کند رونیب اش خانھ از را او خواست یم دلش و خورد یم حرص رادیھ

  

  

  .بود ختھیر بھم یادیز اعصابش و بود خبر یب پرستشش از

  

  

  .بود پرستش خورد؛ زنگ تلفنش

  

  

  خانم؟ جانم: رادیھ

  

  

   خوبھ؟ حالش ھست؟ آراد: پرستش

  

  

  :داد ادامھ و شد دار بغض ناخداگاه شیصدا

  

  » بود؟ زنتون«

  

  

  :گفت و کرد بسنده" آره"  گفتن بھ و بشنود را پرستش سواالت تمام رادیھ کھ شد آن مانع ھلن گفتنِ " ایب عشقم" یصدا

  

  . »زنمیم زنگ بھت «

  

  

  :گفت ھلن ھب رو و کرد قطع را تلفن

  



  ! »یاوردین باال منو سگ یرو اون تا رونیب برو ایب خوش زبون با «

  

  

 و دیایب چشم بھ یادیز بود، دهیپوش کھ یتنگ ساپورت ریز از شیپا ران شد موجب و انداخت یگرید یرو را شیپا کی ھلن
  .ردیبگ چشم زد، ینم دلش بھ یچنگ کھ یا منظره آن از یعصب راد،یھ

  

  

  . کند آرام را او تا کرد یم زمزمھ گوشش ریز داشت، آغوش در را او کھ ھمچنان و رفت دآرا اتاق بھ

  

  

  .کند یباز تا گذاشت شیجلو را شیھا یباز اسباب و کرد روشن را اتاق چراغ

  

  

  . دیند را پرستش لیوسا و شد دهیکش اتاق گوشھ سمت بھ نگاھش

  

  

  .کرد یم صاف یکم را ناخنش گوشھ ،یکوچک سوھان با کھ رفت ھلن سمت بھ سرعت بھ و گرفت دلش

  

  

 وارد را ھلن امثال ییدخترھا کھ فرستاد لعنت نحسش گذشتھ و خودش بر و دیکش پر پرستش تیمعصوم ھمھ آن یبرا دلش
  .کرد یم افتخار بودنش مرد و خودش بھ و بود کرده اش یزندگ

  

  

  :بست پلک تیعصبان زور از و ستادیا کمر بھ دست

  

  . »کن گم گورتو بعدشم یخوا یم یچ بگو «

  

  

  :گفت پوزخند با و داد تکان اطراف بھ یسر و دیکش یقیعم نفس ھلن

  

  . »برم نخواد دلم دیشا من. رفتنم یبرا یکن یم عجلھ «

  

  



  :گفت ممکن لحن نیزتریرآمیتحق با و داد سر یعصب یا قھقھھ رادیھ

  

 عرضت بھ دیبا یول ؛یدار گرانید بھ خودت انداختن تو یبیعج مھارت ھنوزم یاند و سال ١ گذشت از بعد کھ نمیب یم «
 سال کی رادیھ اون. بدم ھات خواستھ بھ تن و امیب کوتاه برابرت در راحت بخوام کھ ستمین گذشتھ رادیھ اون گھید من کھ برسونم

 یمو تار ھی ستمین یراض نعنوا چیھ بھ و ھستم میزندگ و زن عاشق من. یبزن بھم مویزندگ دمینم اجازه گھید االن و مرد شیپ
  . »یبود مخم رو یلیخ کھ چاک بھ بزن و کن جمع بساطتو یاوردیدرن منو کفر تا ھم حاال. کنم عوض تو امثال و تو با دشویگند

  

  

  :نشاند اش یشانیپ یرو یفیظر اخم و دیکش سوھان ناخنش بھ یشتریب دقت با ھلن

  

  !اوووم «

  » دستتھ؟ دم اسنامتشن. یباش داشتھ زن کنم ینم باور کھ من

  

  

  . انداخت یا گوشھ بھ و دیکش رونیب دستش از را سوھان و برد ھجوم سمتش بھ ناگھان و زد قھقھھ رادیھ

  

  

  :شود یخال دلش حرص تا فشرد یکم و برد شیگلو بھ دست و کرد ستادنیا بھ وادار را او و گرفت را شیھا دست مچ

  

. نکردم رفتار باھات زبالھ نیع خودم تا رونیب من خونھ از گمشو االن نیھم. نھ ای رمدا زن من کھ نداره یربط چیھ تو بھ نیبب «
 ھیگر حالت بھ آسمون یمرغا کھ کنم یم یکار و ارمیدرم روزگارت از دمار نمتیبب  میزندگ و خودم ور دورو گھید بار ھی اگھ
  . »کنن

  

  . افتاد سرفھ بھ دتش بھ و آمد باال ھلن نفس و کرد رھا یناگھان طور بھ را شیگلو

  

  . بود شده سست شیپاھا و زد یم یسرخ بھ دشیسف پوست

  

  

  .برداشت سرش از دست ،یخفگ حالت آن و دیکش نفس یکم باالخره تا کرد سرفھ آنقدر

  

  

  :کرد پرتاب سمتش بھ را لشیوسا و فیک ھم بعد و داد ھل یورود درب سمت بھ شدت بھ را او و گرفت را دستش مچ رادیھ

  

  ! »چوقتیھ نھ االن نھ نمت؛یبب خوام ینم. رونیب برو شوگم «



  

  .داد یجا شیھا دست در و برداشت بود ییشو ظرف نکیس یرو وانیل ھرچھ. رفت آشپزخانھ بھ و دیخند وار وانھید ھلن

  

 یم یخوشسر با و کرد یم پرتاب سرش پشت بھ را ھا وانیل آن از یکی داشت،یبرم کھ یقدم ھر و آمد رونیب آشپزخانھ از 
  . دیخند

  

  .نداشت یحرکت چیھ قدرت لحظھ چند یبرا و بود مانده رهیخ جنونش بھ رادیھ

  

  . رفت اتاقش بھ و دیکش آغوش در را او سرعت بھ سرش، پشت درست آراد، یصدا دنیشن با

  

  . گذاشت تنھا کرد، یم ھیگر وار وانھید کھ را آراد و کرد قفل را درب

  

  .نداشت را تنش یرو یخراش نیکوچکتر تحمل. دیایب سرش ییبال کھ بود آن از بھتر کردنش ھیگر

  

 گوشش در یمحکم یلیس بدھد، یفرصت نیکوچکتر آنکھ از قبل و دیکش عقب شدت بھ را شیبازو و رفت ھلن سمت بھ عجلھ با
  .کند یزخم را تنش شده، خورد یھا شھیش و فتدیب نیزم یرو شد باعث کھ نواخت

  

 یوزگار ر کھ بود متنفر خودش از وجود تمام با حاال و بود شده دختر آن رفتار بودن یعیرطبیغ متوجھ ھم ابتدا ھمان از رادیھ
  .بود دهیکش یتباھ بھ را اش یزندگ تمام و بود داده او با ممنوعھ یا رابطھ بھ تن

  

  

  .ماند رهیخ بود، گرفتھ انیجر آن زا یخون رد کھ ھلن ی آمده باال دستِ  کف بھ  و افتاد نفس نفس بھ ھم خودش ،یلیس آن شدت از

  

  

  :زد ادیفر انداخت، یم ھلن تن بھ رعشھ کھ ییصدا با و بست پلک

  

 نظرم ھم لحظھ ھی یبرا یکرد فکر بشھ؟ یچ کھ یدیم قدرت مانور من یبرا یسادیوا اونوقت نمت؛یبب خوامینم گفتم بھت«
  » احمق؟ شھیم عوض

  

  

 و مھربان یلحن با و دیکش رادیھ شرت یت یرو را آلودش خون دست کف و ستادیا رادیھ یروبرو و شد بلند جا از یسخت بھ ھلن
  :زد لب آرام ییصدا

  

  » اد؟یم بھت یپوش یم یھرچ چرا «



  

  

 آغوش در را او ھلن ،یاقدام ھر از قبل اما گرفت دست در را شیبازو و کرد کیستریھ یا خنده رادیھ. بود شده وانھید کھ انگار
  :داد عذابش پرستش، نبودِ  ادی و شد دگرگون نداشت، آن بھ یرغبت چیھ کھ یا یکینزد آن از رادیھ حال لحظھ چند یبرا و دیکش

  

 احساس کمی تا بمونم دور ھام گذشتھ از بذار برو. ستین باھات درصدم ھی دلم من غمبریپ بھ ریپ بھ دختر؟ تو یشد وونھید چرا «
  . »بردار سرم از دست یپرست یم یھرک بھ رو تو. کنم آرامش

  

  

  .گرفت فاصلھ ناخداگاه ھلن و زد ادیفر عاجزانھ را آخر جملھ

  

  

  داشت؟ یا چاره مگر اما آورد درد بھ را رادیھ دل کھ بود نگاھش در یتینھا یب غم

  

  

  :زد لب نامفھوم و شد ظاھر درب چارچوب در دهیخم ییھا شانھ با و رفت لشیوسا سمت بھ صدا یب و آرام ھلن

  

  . »یخوا یم تو کھ یاون شمیم. مگردیبرم «

  

  . بود رادیھ جواب و صدا آن شوک در ھم ھنوز پرستش

  

 و دختر آن ی پرعشوه یصدا دنیشن با اما ندارد یھمسر اصال دیشا و ستین ھمسرش از یخبر کھ بود زده صابون را دلش
  !تنگ نفسش راه و شد داغ دلش بود، داده رادیھ کھ یمثبت جواب

  

  

  .شد رھا دستش از و اوردین را یگوش وزن تاب دستش، فیظر انگشتان و افتاد بدنش کنار جانش یب دست کھ یطور

  

  

 از پر یصدا با کھ کند جمع را ھا آن تا شد خم پرستش، تلفن یھا تکھ دنید محض بھ ترانھ و بود گذاشتھ شانیتنھا ترانھ مادر
  :شد روبرو پرستش عجز

  

  » ؟یذارب تنھام بخوام ازت اگھ أم پرو یلیخ «

  

  



  :شد دهیکش باال پرستش فروغ یب یھا چشم تا نگاھش و ماند ثابت تلفن یباطر یرو ترانھ دست

  

  . »زمیعز نھ «

  

  

  :گفت نشست، یم تخت یرو شھیھم از تر رمق یب کھ پرستش بھ رو و برخاست جا از

  

  . »شھ بھتر حالت تا میبزن حرف امیم بعدش کن استراحت کمی «

  

  

  .افتاد ھم یرو تبدارش یھا پلک و کرد دراز تخت یرو را شیپاھا و کرد اکتفا سرش دندا تکان بھ پرستش

  

  

  .دیکش یحسرت پر آه و بست نقش چشمانش شیپ بود، کرده یسپر رادیھ کنار کھ یلحظات تک تک

  

  

 کھ شد هشرمزد و کرد درک وجود تمام با را سانیآ یروزھا آن حال و دندیچک اش گونھ یرو سرعت بھ اشکش یھا قطره
  .باشد شیبرا یخوب مرھم بود نتوانستھ

  

  

  .بود خستھ ذھنش و فکر تمام یزمان ھر از شیب و شدینم رادیھ با شدنش روبرو مصلحت متوجھ کرد، یم فکر ھرچھ

  

  

  . بود دهیخواب رادیھ تخت یرو کھ افتاد عصر ادی ناخداگاه و بخزد پتو ریز تا دیکش باال یکم را جانش یب تن و دیکش یقیعم نفس

  

  

  .بود کرده ترش دلتنگ ھمان، و داد یم را او عطر یبو تنش ھم ھنوز انگار

  

  

  :زد لب بچگانھ ییصدا با و دیکش سرک باز مھین دربِ  انیم از ترانھ و شد دهیکوب اتاق درب یمدت از بعد

  

  » داخل؟ امیب ھست اجازه «

  



  

  .وختد شیروبرو بھ را نگاھش و نشاند لب یرو یکمرنگ لبخند پرستش

  

  

  :گفت پرستش بھ رو و آمد ینیریش ظرف با بعد لحظھ چند و رفت رونیب طنت،یپرش و شد وارد وهیم ظرف با ترانھ

  

  . »میکن حال میبخور رو نایا ایب. گھید رینگ بغل غم یزانو بابا؛ یا «

  

  

  :داد ھیتک تخت تاج بھ را پشتش و نشست شیجا در پرستش

  

  . »خورمینم یزیچ «

  

  

  :گرفت پوست یپرتغال وصلھح با ترانھ

  

  » ؟یختیر بھم انقدر باز شد یچ نمیبب بگو خب «

  

  :زد کنار صورتش یرو از را شانشیپر یموھا و گذاشت زانوانش یرو را سرش پرستش

  

 خودش کھ یکس بھ اونم. ببندم دل راحت انقدر تونستم چطور کھ خودمو کنم ینم درک واقعا من. کردم حماقت یلیخ فقط یچیھ «
  . »داره یزندگ و زن داره، حبصا

  

  

  :زد لب ممکن لحن نیتر قاطع و نیسردتر با ترانھ، چشمان در رهیخ و داد فاصلھ زانوانش از یکم را سرش

  

  . »کنم یم بودن فیکث احساس. ستنین قبول چکدومیھ خونم یم کھ یینمازا یحت کنم یم احساس. ترانھ متنفرم خودم از «

  

  

  :کرد مزه را آن یکم ھم خودش و داد دستش بھ ار پرتغال َپرِ  چند ترانھ

  

  . »ستین خودش دست کھ آدم احساسات. گھید یا وونھید «

  



  

  :برگرداند وهیم ظرف بھ را پرتغال و شد کالفھ پرستش

  

 ھب بستم؛ یول ببندم دل دینبا دونستم یم اول از. دادم بال و پر یادیز درموردش تفکراتم بھ من. گھید نجاسیھم اشتباھت «
 یبرا چقدر احمق منھ. ترکوندن یم الو ھم یبرا داشتن تازه. برگشتھ زنش گفت تلفن پشت کھ االنم. ممکن حالت نیتر احمقانھ

  . »زدم گول خودمو فقط و فقط. کردم ریتعب یا گھید طور رفتاراشو خودم

  

  

 یآرام چندان نھ ضربھ کھ بود رواید بھ رو سرش. انداخت تخت یرو را خودش و کرد پرتاب تخت یرو شیروبرو را بالشت
  :خورد گردنش پشت

  

  . »بزنما حرف تو با اومدم مثال «

  

  

  :کرد زمزمھ آلود بغض پرستش

  

  . »ترانھ ندارم حوصلھ اصال خدا بھ «

  

  

 بوق، چند از بعد و زد زنگ سانیآ بھ پرستش چشم از دور و برداشت را تلفنش. شد خارج اتاق از و دیکش یا کالفھ پوف ترانھ
  :دیچیپ تلفن در سانیآ شاد یصدا

  

  . »گوگول سالم «

  

  

  :زد لب الت، یلحن با ترانھ

  

  . »گھید گاگول بگو ھوی. یآبج نکنھ درد شما دست «

  

  

  .کردند یپرس احوال و دیخند سانیآ

  

  

  . کن کم شرو بگو کارتو زم؟یعز یشد مزاحم یچ واسھ خب: سانیآ



  

  

  . تو جون رفتیم ادمی داشت آخ آخ: ترانھ

  

  

  :داد ادامھ یآرام بھ و انداخت اتاق بستھ درب بھ ینگاھ

  

  . »میاریب جا حالشو کمی ایب یتون یم اگھ ستین سرحال ادیز. نجایا اومده پرستش«

  

  

  :شد نگران سانیآ

  

  . »نگفت یزیچ یول زد زنگ خودمم بھ شده؟ چش «

  

  

  .کنمیم اس ام اس برات آدرسو .گلم طھیخ اوضاع کھ برسون خودتو فقط. دونم ینم اونشو گھید: ترانھ

  

  

  .کردند قطع و گفت یا باشھ سانیآ

  

  

 چھره با و کرد باز چشم یا خنده ریت ریت یصدا با کھ گذشت چقدر دینفھم. رفت خواب بھ و بود شده گرم پرستش یھا پلک
  .ندکرد یم نگاھش یمشکوک طرز بھ و بودند ستادهیا سرش باال کھ شد مواجھ ترانھ و سانیآ خنده غرق

  

  

  . بودند کرده ورم و باز مھین شیھا پلک. نشست جا در تشیموقع درک با

  

  

  :کرد صورتش بھ اشاره و دیخند یلودگ با ترانھ

  

  . »ادیم بھش یلیخ داداش بزن ھمشو. ییخدا شد عوض قسمت ھی نیا چقدر نیبب یوا «

  

  



  :آمد حرف بھ سانیآ و دادند سر قھقھھ ھمزمان سانیآ و ترانھ و کرد نگاھش یجیگ با پرستش

  

  !خانما خانم سالم «

  » ندم؟ راھت خونم یدیترس یم. ھا چتھ ینگ ،یزن یم زنگ وقت ھی

  

  

  :شد سرد و حوصلھ یب و کرد زانیآو تخت از را شیپاھا پرستش

  

  . »ستین خوب حالم اصال. سانیآ کن ول «

  

  

  .کند نگاه چشمانش بھ تا کرد مجبورش و گذاشت اش چانھ ریز را دستش و نشست تخت یرو و گفت یا دهیکش"  جون"  سانیآ

  

  

  :گفت تیجد با و گرفت ترانھ سمت بھ را دستش و گرفت را جراحان ژست و گذراند نظر از را صورتش خاص یحالت با

  

  ! »نخ «

  

  

 پرستش صورت کردن اصالح بھ شروع سانیآ و داد سانیآ دست بھ و کرد جدا نخ یا تکھ شھ،یھم از تر کن گوش حرف ترانھ،
  :دیکش عقب را خودش وحشت با پرستش و کرد

  

  !خر «

  » ؟یکن یم کاریچ

  

  :داد تکان را اش شانھ ھ،یگر حالت با و گذاشت شیھا چشم یرو دست سانیآ

  

  !متاسفم «

  . »نشد یول میکرد تالشمونو ھمھ ما

  

  

  :شد حوصلھ یب و کرد نگاھش یآلود خواب یِ جیگ با پرستش

  



  » دارم؟ ھحوصل من یلیخ ؟یگ یم یچ «

  

  

  :دیکوب اش شانھ یرو و دیخند سانیآ

  

  . »میزد لتیژ با صورتتو طرف ھی یبود خواب یوقت. گھید نباش وبسی انقدر اه «

  

  

 دیسف انھ،یناش کھ صورتش طرف کی دنید با و رساند ترانھ شیآرا زیم نھیآ بھ را خودش فورا و شدند گرد پرستش یھا چشم
  .برد ھجوم سانیآ سمت بھ و برخاست نھادش از آه بود، شده

  

  

  :کرد یم قشیتشو و بود ستادهیا یا گوشھ ترانھ

  

  !نھیھم آھان «

  . »ادیدرم پا از یبر فرمونو نیھم. نیزم بزنش

  

  

  . شد روان شیھا اشک کھ دیخند آنقدر و نشست نیزم یرو. شد جان یب شیھا مشت و افتاد خنده بھ رفتھ رفتھ پرستش

  

  

 د،ید یم شده تباه را ھا آن کھ یاحساسات یبرا و شد تمام اش خنده سرِ  از یِ ھا اشک کم کم. ردک یم بودن وانھید احساس
  .ستیگر

  

  

  :فشرد آغوش در را او سانیآ

  

  » آخھ؟ شده یچ برم قربونت «

  

  

 نیا در را او یا ھیثان یبرا نبود حاضر کھ داشت دوست را پرستش آنقدر. دیکش یم آه و کرد یم نگاھش یناراحت با ھم ترانھ
  .ندیبب شانیپر حالت

  



  

  . دیکش دراز تخت یرو سانیآ کمک با و شد آرام پرستش رفتھ رفتھ

  

  

  . باشد دادشان و غیج شاھد تا نبود خانھ و بود رفتھ تیمامور بھ پدرش کھ کرد شکر را خدا و آورد شیبرا یآب وانیل ترانھ

  

  

  .اشتندد جو رییتغ در یسع و کردند یم یشوخ مدام سانیآ و ترانھ

  

  

  :گفت جانیھ با ترانھ

  

 یبرا. یباش کرده ھم یرییتغ ھی کھ میبزن شمیبق ایب. شد عیضا یلیخ ینجوریا. میکن تموم تمومو مھین کار ایب پرستش من جون «
  . »خوبھ خودتم ھیروح

  

  

 و شد تمام باالخره کھ دیکش درد و انداخت راه ھوار و غیج آنقدر. شد صورتش اصالح مشغول سانیآ و نکرد مخالفت پرستش
  :شد رهیخ معصومش صورت بھ خود، کار از یراض سان،یآ

  

  ! »یشد ماه چقدر یوا «

  

  

  :رفت غره چشم پرستش

  . »بودم ماه «

  

  

  . گذراندند یخوش بھ را شب تمام و دندیخند سھ ھر

  

  

 ھم شیھا خنده کھ شد یم حساساتا آن ریدرگ چنان یگاھ اما ردیبگ دهیند را بود دلش یرو کھ ینیسنگ غم کرد یم یسع پرستش
  .شدند یم جان یب و یمصنوع

  

  . گذاشت شیموھا یرو را آرنجش و دوخت چشم شیرو شیپ بازار آشفتھ بھ رادیھ ھلن، رفتن با



  

  .رفت فرو آغوشش در و آمد سمتش بھ دوان دوان آراد اتاق، درب کردن باز با و رفت آراد اتاق بھ

  

  . دییبو را شتن عطر و فشرد خودش بھ را آراد

  

  

  .رفت نگیپارک بھ و برداشت را چیسوئ لباسش، ضیتعو بدون و کاشت اش گونھ یرو یا بوسھ

  

  

  :کرد زمزمھ یآرام بھ و نشاند عقب یصندل یرو را آراد 

  

  . »میرس یم زود زکم؛یعز نخور تکون «

  

  

 تلفنش اما زد زنگ پرستش بھ و گرفت ستد در را تلفنش ،یرانندگ نیح در. کرد یرانندگ بھ شروع و گرفت یجا فرمان پشت
  .انداخت یم دلش در یبد ترس د،یکش یم رخ بھ را مشترکش بودنِ  خارج شبکھ از کھ یزن یصدا بار ھر و بود خارج شبکھ از

  

  

  . فشرد را زنگ و کرد پارک پل یجلو را نیماش بعد یقیدقا

  

  

 یخون شرت یت و درھم یموھا دنید با بعد یلحظات و شودگ را درب یمعطل بدون پسرش، آشفتھ ریتصو دنید با دخت، نیمھ
  :شد ھراسان اش، زده وحشت نگاه و شدند سست شیپاھا راد،یھ

  

  » ھ؟یچ خونا نیا تھ؟یوضع چھ نیا شده؟ یچ «

  

  

  :خورد حرص خودش یپرت حواس نیا از و کند عوض را لباسش بود کرده فراموش رادیھ

  

  . »دمیم حیتوض ویچ ھمھ امیم نھ،بمو شتونیپ آراد. زمیعز ستین یزیچ «

  

  

  :دیکش آغوش بھ شد،یم دهید آنھا در اشک رد ھم ھنوز و بود آلود پف یادیز شیھا چشم کھ را آراد دخت نیمھ



  

  »  پسر؟ یکن یم کاریچ یدار ھست معلوم «

  

  

  :دیکش نامرتبش یموھا بھ یچنگ و شد کالفھ رادیھ

  

  !لطفا «

  . »ستین وقتش االن

  

  

  . گرفت یجا نشیماش در و رفت نییپا را ھا پلھ سرعت بھ

  

  

  داشت؟ رفتن یبرا را ییجا مگر اما بود صفر آنجا در حضورش احتمال ھرچند رفت؛ پرستش یقبل خانھ سمت بھ

  

  

  . بود مانده تنش در یکوفتگ و یخستگ د،یشد کیتراف وجود با

  

  

  .نبود یخبر اما فشرد را زنگ بار نیچند و شد ادهیپ نیماش از

  

  

  . نشد یخبر ماند، منتظر ھرچھ و زد زنگ تیسوئ تلفن بھ. داد یم بد گواه دلش و بود شده دیاامن

  

  

  .بودند دهیکش پر دلش یھا حس تمام و بود شده پوچ اش یزندگ کھ انگار

  

  

  .خواست یم را کابوس آن از ییرھا ب،یعج دلش و نداشت یرانندگ حوصلھ

  

  

  .بود رفتھ تصادف مرز تا بار نیچند کھ بود آشفتھ آنقدر. گرفت شیپ در را اش انھخ ریمس و گرفت یجا فرمان پشت ناچار بھ



  

  

  . بود گذاشتھ تکرار یرو و کرده ادیز را بود انداختھ نیطن نشیماش در کھ یآھنگ

  

  

  :کرد یم زمزمھ خواننده، یصدا با ھمزمان کھ گرفت یم یباز بھ را روانش و روح چنان ھا قسمت از یبعض

  

 ست یزیم روزھا نیا من یجا/ سرش از آب شود رد عاشق کھ یروز آن از یوا/ عذاب یعنی عاشقان یبرا یورد وجب کی«
  . »گرشید سمت تو ادی من، و اندوه طرف کی/ ھا کافھ کنج

  

  

  :شدیم روبرو کردند، یم ور شعلھ را اش ینگران آتشِ  یادیز کھ ییھا حرف ھمان با ھم باز و گرفت را شماره گرید بار

  

 آغوشم در تو ادی ھا، ھیگر نیب تو یب/ خاکسترش دل در گذارد یم جا را درد/ زند یم ھا دل بھ آتش رسد، یم ھرجا عشق «
 یرو دهیخواب شب، فیتکل از خستھ/ کھ ست یآموز دانش مثل تو از بعد من حال/ لوفرشین شده تو ادی و مرداب شدم من/ است

  . »بدترش یھا لحظھ با مرا یکرد آشنا/ ستین عشق یانتھا ،ییجدا دمیفھم تو با/ دفترش

  

  

 زدند، یم یدر ھر بھ مقصدشان، بھ دنیرس یبرا کھ یسردرگم یھا نیماش انیم در چقدر و داد گوش را آھنگ آن چقدر دینفھم
  . دیرس باالخره کھ راند

  

  

  .نداشت شیگنجا و بود شده پر فرسا، طاقت یدرد حجم از سرش

  

  

 بھ و کرد پا را شیھا صندل بودند، شده پخش خانھ، از طرف ھر کھ ییھا شھیش بھ توجھ یب خانھ، درب کردن باز محض بھ
  . رفت آشپزخانھ

  

  

  . خورد و برداشت یمسکن قرص داروھا، مخصوص نتیکاب از

  

  

  . دیخواب بود، شده مرتب حاال کھ یتخت یرو ھمانطور، و کرد خارج تن از را شرتش یت و رفت اتاقش بھ

  



  

  . دیکش قیعم ینفس و کرد فرو بالش در را سرش. داد یم را پرستش یبو تختش مھ ھنوز انگار

  

  

  . دیچک نییپا چشمش گوشھ از یاشک قطره و افتاد ھم یرو تبدارش یھا پلک

  

  

  .بود کرده اش کالفھ ھمان، و نبود بند کجا چیھ بھ دستش کھ انگار

  

  

  . شد ینم خارج خانھ از و شکست یم شیپا قلم کاش یا 

  

  

 یکم فقط و شدیم گناه بھ آلوده بود، پاک یادیز کھ یعشق یبرا و گذاشت یم کنار را شیھا تیمحدود تمام اگر شد یم چھ الاص
   د؟یکش یم آغوشش در

  

  

  .بزند یبیآس بود، شده جانش تمام کھ او بھ یکس گذاشت ینم و کرد یم خودش آن از را خوبش احساسات تمام ھیثان چند اندازه بھ

  . دیکش بالش یرو یفرض ییھا خط و شد خارج شیگلو از سرت،ح از پر آه

  

  .رفت خواب بھ کھ گذشت چقدر دینفھم و شد یم تکرار سرش در مدام بود، داده گوش کھ یآھنگ

  

  . بودند رفتھ فرو قیعم یخواب بھ و بودند انداختھ جا سانیآ و ترانھ کھ شد رهیخ تخت نییپا بھ و گشود پلک اذان یصدا با

  

  .گرفت وضو و رفت یبھداشت سیسرو سمت بھ و شد خارج اتاق از یمآرا بھ

  

  . شد عبادت مشغول و انداخت حال وسط را سجاده

  

  . شدند روان اش گونھ یرو و اوردندین تاب شیھا اشک کھ کرد یم ادا را کلمات پربغض، آنقدر

  

  ند؟ینب را آراد و کند فراموش را ھا آن توانست یم چطور بکند؟ دل رادیھ از توانست یم چگونھ

  

  . رفت سجده بھ و کرد خفھ را ھقھقش



  

  .خواست یم را حالت ھمان در دنیخواب دلش و بود لیتحل بھ رو لحظھ ھر بدنش توان

  :گذاشت مھر یرو را سرش و نشست سجاده یرو و خواند را نمازش زحمت بھ

  

 نشونم بوده، خودت مصلحت اگھ اما. کنم فراموشش تا کن کمک و ببخش بود، خودم ریتقص اگھ افتاد؟ دلم بھ مھرش چرا ایخدا «
  . »برس دادم بھ خودت. ترکھ یم داره دلم ایخدا. چاه از راھو بده

  

 را دستش و دیکش یا خفھ" نیھ" مقابلش، درست ترانھ، دنید با و نشست چھارزانو. شد آرام یکم و ماند حالت ھمان بھ یقیدقا
  :گذاشت قلبش یرو

  

  » ؟یونم یم جن مثل چرا «

  

  

  :گرفت دست در را شیھا دست و دیکش جلو پرستش، کنار تا را خودش و نشاند شیھا لب یرو یآرام ی خنده ترانھ

  

  . »نمتیب یم ینجوریا یوقت تمیاذ «

  

  

  .دیکش آغوش در را او و کرد پاک را شیھا اشک حوصلھ، با ترانھ، و انداخت نییپا را سرش پرستش

  

  

  :گرفت فاصلھ یکم ترانھ و ماندند تحال ھمان در یا قھیدق چند

  

  !پرستش نیبب «

 چرا. کنھ جلب نظرتو کھ نھیا دنبال مدام و داره دوستت واقعا نیآرم اما نھ؛ ای ھست حرفا نیا واسھ یخوب وقت االن دونم ینم
  » ش؟ینیبب یر ینم

  

  

  :آمدند فرود زانوانش یرو و شدند حس یب پرستش یھا دست

  

  . »کنم فکر نیآرم بھ اون، شده فکرم تمام یوقت تونم ینم. ترانھ ندارم یعدمسا حال اصال االن من «

  

  



  .اوردیب زبان بھ را نامش دیترس یم خانھ، در سان،یآ وجود با کھ انگار

  :کرد یپافشار ترانھ

  

. رو رادیھ یکن فراموش یتون یم تر راحت ینطوریا. نشست دلت بھ واقعا دیشا زمیعز کن آمد و رفت نیآرم با مدت ھی خب «
«  

  

  

  :کرد زمزمھ عاجز، یلحن با و گذاشت صورتش یرو را دستش پرستش

  

  !ترانھ یوا «

  . »شم روبرو باھاش ندارم طاقت خدا بھ ؟ینی نمشیبب بازم دیبا اونھ؟ ی خونھ لمیوسا تمام کھ کنم کاریچ من

  

  

  :کرد زمزمھ ترانھ و رفت فرو ترانھ تِ یحما از پر آغوش در دوباره و زد ھق

  

 و میر یم نباشھ، خونھ ید یم احتمال کھ یساعت ھی بعدش ن؛یبب رو نیآرم برو یخواست اگھ و بمون نجایا فعال. نباش نگران «
  . »یکن یم جمع لتویوسا

  

  

  :شد نگران پرستش

  

  » ؟یچ قراردادم «

  

  

  :فشرد را شیھا دستش و گرفت فاصلھ ترانھ

  

  . »کنن تتیاذ بخوان کنم ینم فکر ھستن؛ یخوب خانواده «

  

  

 اتاق وارد ،ییصدا نیکوچکتر جادیا بدون دو ھر و کرد جمع را سجاده. برخاست جا از و داد تکان نیطرف بھ را سرش پرستش
  . دندیخز شانیجا در و شدند

  

  



 دیرس یم بنظر مبھم یادیز کھ یسرنوشت بھ کرد؛ یم فکر و بود داریب صبح، طلوع تا پرستش اما رفت خواب بھ بعد یکم ترانھ
  .ردیبگ یجد را ترانھ یھا حرف بود، بھتر دیشا. دانست ینم را سرانجامش کھ یاحساس بھ و

  

  

**  

 خیب را سرش و کند دایپ را نیآرم لحظھ ھمان خواست یم دلش کھ بود دهید یبد خواب انقدر. شد ھراسان و دیپر خواب از رادیھ
  .کند جدا تنش از خیب تا

  

  

  . رفت یبھداشت سیسرو سمت بھ و نشست تنش یرو یسرد عرق ،کابوس آن ی لحظھ ھر یادآوری با

  

  

  .ماند رهیخ اش چھره بھ نھ،یآ در و زد آب را صورتش

  

  

 و بود پرستش یھا دست در کھ یا حلقھ شد؛ زنده شیھا پلک پشت بود، دهید کھ یکابوس ریتصو و افتاد ھم یرو شیھا چشم
  . بود دهیکش آغوش بھ را اش جربھت یب تن و کرد یم نگاھش وافر یعشق با کھ ینیآرم

  

  

  .سوخت بود، شده دچارش خواب، در کھ یحسادت آتش در تنش تمام و شد ریسراز دلش در ینیسنگ حس

  

  

  :شد یتداع ذھنش در بود، کرده اش زمزمھ یادیز شب آن کھ یشعر از یقسمت ناخداگاه

  

  »انگشترش دنید با من، حال یعنی مرگ/ ستین نبض نبود از اوقات یگاھ انسان مرگ «

  

  

  .داد ھیتک نکیس بھ را ناتوانش تن و دیکش آه

  

 خواندن نماز ھمان داشت، وجود آن بھ دنیرس یبرا کھ یراھ تنھا انگار و خواست یم آرامش دلش. گرفت وضو ساعت، دنید با
  .بود

  :شد یحرص ھنترا

  

  . »نمیبب برو رش؛یز یزنیم یدار دره دم کھ االنم یحت نکھیا یبرا «



  

  . کرد یم دست دست و شد ینم یراض رفتن بھ دلش اما کرد پا را شیھا کفش ستشپر

  

 لب ریز یزورک  یسالم و رفت نیماش سمت بھ سالنھ سالنھ کھ کرد نگاھش پنجره پشت از و بست شیرو بھ را درب ترانھ
  .رفت اتاقش بھ و زد یلبخند. نشست و گفت

  

  . بود گرفتھ گر و بود نشستھ حرف، یب پرستش

  

  . بود چرخانده شھیش سمت بھ را سرش اما کرد یم احساس را نیآرم نگاه ینیسنگ یھرازگاھ

  

  .داد یم فحش را ترانھ و سانیآ مدت، تمام و شود ظاھر شیروبرو رات،ییتغ نیا با دیکش یم خجالت

  

  . ردندک یم یط را چیپ در چیپ یریمس کھ آمد خودش بھ یوقت فقط. است سمت کدام بھ رشانیمس دیفھم ینم

  

  

  :شکست را سکوت نیآرم

  

  » د؟یبزن حرف من با دیخواست ینم چرا خانم؟ پرستش «

  

  

 و بود برآشفتھ ھمھ آن ن،یآرم زدن زنگ با کھ شد دهیکش یرادیھ سمت فکرش و کرد مکث یکم کند، نگاھش آنکھ بدون پرستش
  .دیفھم ینم را لشیدل پرستش،

  

  

  :آمد حرف بھ رستشپ و کرد پارک یا گوشھ در را نیماش نیآرم

  

  » کجاس؟ نجایا «

  

  

  :زد لب نیآرم

  

  . »انیش «

  



  

  . کرد باز ھم را پرستش سمت درب و شد ادهیپ

  

  .نداشت یا چاره و بود شده انجام عمل در اما نداشت یخوب احساس اصال پرستش

  

  

  . شد رهیخ کرد، یم ییخودنما شانیپاھا ریز کھ یشھر بھ و شد نیآرم ھمقدم و شد ادهیپ

  

  

 و بکنند دل شانیھا نیماش از نبودند حاضر مردم کھ خورد یم افسوس چقدر و بود مشخص شتریب ھیزاو آن از یآلودگ چقدر
  . کنند کمک ھوا شدن زتریتم بھ یکم فقط ،یکم

  

  :گفت بدوزد، ن،یآرم متعجبِ  یکم و رهیخ نگاه در را نگاھش آنکھ بدون و دیکش یافسوس پر آه

  

 و بخونم درس خوادیم دلم فقط من. باشم شما یبرا یمناسب مورد تونم ینم بنظرم و ستمین ازدواج فکر تو اواقع من یجالل یآقا «
  . »کنم شرفتیپ

  

  

  :دیکش خجالت خودش یکارھا از و گرفت را نگاھش شد، ینم پرستش یِ ظاھر رییتغ علت متوجھ کھ نیآرم

  

  . »دیبگ شما یھرچ بعدش کنم؛ ثابت خودمو بتونم دیبد من بھ کوچک فرصت ھی اما ستین ازدواج قصدتون شما درستھ «

  

  :باشد دشوار آنقدر ،یطیشرا نیچن در گرفتن قرار کرد ینم فکر وقت چیھ. بست پلک پرستش

  

  . »ندارم براش ھم یوقت. ندارم روابط نجوریا بھ یاعتقاد اصال من «

  

  

  ! خب یلیخ: نیآرم

  .میکن یم آمد و رفت خانواده نظر ریز مدت ھی بفھمھ یکس نکھیا بدون. الزمھ اگھ یخواستگار امیم من

  

  :شد کالفھ پرستش

  

  . »دمیم بھتون خبرشو بعدش کنم فیتکل کسب ازشون بزنم حرف خانوادم با من دیبد اجازه لطفا «



  

  . دیخر یخوراک و رفت یحوال ھمان یا دکھ سمت بھ بود، نشستھ یکرس بھ ظاھرا کھ یحرف از خوشحال نیآرم

  

  .ماند منتظر و نشست نیماش اخلد پرستش

  

  .آورد درد بھ را نیآرم دل نداشت دوست و نداشت یا چاره اما نبود ھا حرف آن بھ یراض دلش

  

  . نبود سردردش از یاثر گرید و بود گرفتھ آرامش یحدود تا نماز از بعد

  

  . بود شده بھیغر شیھا چشم با خواب اما دیکش دراز تخت یرو ھم باز و کرد جمع را سجاده

  . نداشت حوصلھ شد؛ روبرو دخت نیمھ پاسخ یب یھا تماس لیس با و برداشت را تلفنش

  

  

 و پر آن بھ ذھنش در و کند فکر بود انداختھ تپش بھ را قلبش و بود دهیدو پوستش ریز کھ یناب حس آن بھ خواست یم دلش فقط
  . بدھد بال

  

  

 بودنش، داریب رقم یعل و نداشت را او با شدن روبرو حوصلھ پرستش اما رفت کارش محل بھ و برخاست زود صبح سانیآ
  .دیکش یا آسوده نفس رفتنش با و زد خواب بھ را خودش

  

  

  . دھد یم نشان یالعمل عکس چھ بفھمد را قتیحق سانیآ اگر دانست ینم. داشت شرم یکم ھم دیشا و بود شده ریگ بھانھ

  

  

  .شد یم تر پژمرده و تر مغموم لحظھ ھر و برد یم یپ آن بودن یقالنرعیغ بھ کرد، یم فکر عشق آن بھ یدگاھید ھر از

  

  

  :گفت ریبخ صبح پرستش، باز مھین یھا پلک دنید با و شد داریب ھم ترانھ کھ دینکش یطول

  

  . »برات میریبگ میتصم و رگ تو میبزن صبحانھ ھی میبر ایب «

  

  

  . برود ترانھ دنبال و ستدیبا پا یرو توانست زحمت بھ. بود حال یب و سست پرستش،



  

  

  :شد زده خجالت و داد را جوابش یمحجوب لبخند با ھم پرستش و کرد سالم یبلند یصدا با ترانھ مادر دند،یرس کھ آشپزخانھ بھ

  

  . »بشھ ینطوریا اصال خواستم ینم. انداختمون زحمت بھ دیببخش «

  

  

  :گفت یذات یمھربان با و دیکش ھم در اخم ترانھ مادر

  

  . »یزیعز و مھم برام ترانھ اندازه بھ دخترم؟ ھیحرف ھچ نیا «

  

  

  :گفت رتیح با و کرد نگاھش موشکافانھ و شد کینزد پرستش بھ

  

  » کردن؟ خودشونو کار دخترا نیا آخرش «

  

  

  :شد سرخ صورتش و گذاشت شیھا لب یرو را دستش فورا بود؛ کرده فراموش کھ انگار پرستش، و افتاد قھقھھ بھ ترانھ

  

  » عس؟یضا یلیخ «

  

  

  :گفت پرستش بھ رو ھم بعد و کرد نثارش یا دهیکش" کوفت" و رفت او بھ یا غره چشم ترانھ، مادر

  

  . »دنیکش یم نقشھ برات بود وقت یلیخ نخوردھا کوفت نیا اما. یشد تر خوشگل و خوب ھم یلیخ دخترم نھ «

  

  

  . نداشت را موضوع آن بھ کردن فکر شتریب حوصلھ کھ داشت غم دلش آنقدر. افتاد خنده بھ ھم پرستش

  

 اعتراض بھ توجھ یب را او و گرفت را دستش شود، کردن کار مشغول پرستش آنکھ از قبل ترانھ و خوردند ھم دور را صبحانھ
  :بست را درب و برد اتاق بھ شیھا

  

  » ؟ینیبب رو نیآرم یر یم امروز. نمیبب بگو خب «



  

  

  :داشت نگھ د،یکش یم ریت یادیز کھ اش یشانیپ یحوال ییجا را دستش و فرستاد رونیب را اش کالفھ نفس پرستش

  

  . »رمیبگ میتصم میزندگ یبرا بخوام کھ ستمین یطیشرا تو االن واقعا من ترانھ «

  

  

  :گفت حوصلھ با و نشست ھم خودش. ندیبنش کرد وادارش و کشاند تخت کنار تا را او و گرفت را دستش ترانھ

  

  . »یکن گوش حرفاش بھ ھیکاف فقط. واقعا یریگب میتصم ستین قرار «

  

  

  :خورد حرص ترانھ سماجت ھمھ نیا از پرستش

  

  » ؟یزن یم نھیس بھ اونو سنگ انقدر چرا تو «

  

  

  :گفت طنتیش با و دیگز لب ترانھ

  

 اصال نشیبب برو رو امروز ھی تو. بزنم حرف باھات کنھ یم التماس من بھ چقدر یبدون اگھ. بچھ نیا داره دوستت زمیعز خب «
  . »ھیچ حسابش حرف نیبب

  

  . گذاشت بالشت یرو را سرش و آمد ستوه بھ ترانھ اصرار ھمھ آن از پرستش

  

 تشیموفق از خوشحال ترانھ و داد تکان نظرش بودن مساعد یمعنا بھ یسر. بودند شده مسدود کھ انگار ذھنش و فکر و بود خستھ
  .ددا خبر نیآرم بھ و برداشت را تلفنش فورا

  

  . بود کرده استفاده پوستش رنگ بھ یکرم از ترانھ، اصرار بھ و بود شده حاضر پرستش و بود ظھر از بعد

  

  

  . کرد مخالفت سرسختانھ پرستش اما برسد ظاھرش بھ و بزند رنگ را شیھا لب خواست یم ترانھ

  

  



 دیبگو و کند منصرف را او تا برود بود شده یراض دیشا. کند بایز را خودش نبود، او با دلش کھ یمرد یبرا خواست ینم دلش
  .کند ینم فکر ازدواج بھ اصال کھ

  

 یا خانھ در را شیپا خواست ینم دلش اما بود مانده جا خانھ در شارژرش و بود شده تمام تلفنش شارژ. داد یم بد گواه دلش
  .کشد یم رخش بھ قدم ھر با و لحظھ ھر را شیآرزوھا مرگ دانست یم کھ بگذارد

  

  :داد ھل رونیب بھ بود، ستادهیا در چارچوب در کھ را او انھتر

  

  . »چارهیب منتظره گھ؛ید برو «

  

  

  :کرد نگاھش تیمظلوم با پرستش

  

  » آخھ؟ دنبالم ادیب یگفت چرا نرم؟ شھینم «

  

  :گفت ترانھ بھ رو و گرفت کرد، یم یدلبر شب، یاھیس در کھ ماه از را نگاھش

  

  . »شده نگران یکل االن تا مامانم حتما. ارمیب بردارم شارژرمو دیبا ھمھ از شتریب. کنمیم جمع ولمیوسا رمیم شھ تر شب کمی «

  

  !گھید یخنگ خب: ترانھ

  .دمیخر یم برات یکی امروز یگفت یم

  

  :دیخند پرستش

  

  . »بشم روبرو باھاش کھ برام سختھ دونم یم فقط. خدا بھ دهینم قد ییجا بھ فکرم اصال. آره یوا «

  

  :انداخت باال یا شانھ ترانھ

  

  . »خودت بھ یریگ یم سخت یادیز «

  

  

  :رفت پنجره پشت تا بود، شده آرامشبخش یادیز کھ ماه دنید یبرا و شد بلند تخت یرو از پرستش

  



. کنم درکش نتونستم چوقتیھ. بودم ینطوریھم چارهیب سانیآ حال بھ خودمم. ندارم ھم یتوقع ام؛ یحال چھ من یفھم ینم «
  . »ندارم یخوب احساس خودم بھ اصال. ترانھ دمیم پس تاوان دارم کنم یم احساس

  

  

  .توانست ینم اما بکند اش یشانیپر ھمھ آن یبرا یکار خواست یم دلش. ماند ساکت و دیکش دراز تخت یرو ترانھ

  

  

  .بِکََند دل مقابلش صحنھ از شد مجبور پرستش و زد شانیصدا شام یبرا ترانھ مادر

  

  

  .شدند سلایر یتماشا مشغول ھم بعد و شستند را ھا ظرف گریکدی کمک با و کردند صرف ترانھ یھا یپران مزه با را شام

  

  

  :ماند منتظر و رفت اتاق بھ ھم خودش و زد صدا را ترانھ پرستش، کھ بود گذشتھ شب مھین از ساعت

  

  » خونھ؟ برم یریگ یم من یبرا آژانس ھی جان ترانھ «

  

  

  :گفت یا خفھ ادیفر با و شدند گرد ترانھ یھا چشم

  

  » ؟یشد وونھید االن؟ «

  

  

  :گفت ترانھ بھ رو و بست را اتاق درب پرستش

  

  . »شمال برم مدت ھی خوام یم. الاقل بردارم مویضرور لیوسا تونم یم. صفره بشم روبرو باھاش نکھیا احتماال االن «

  

  

  :فشرد دست در را پرستش شانھ و دیکش پوف ترانھ

  

  ! »تو یشد خل پاک، «

  

  



  :گفت ھا آن یآور جمع حال در و رفت لشیوسا سمت بھ و دیکش رونیب را اش شانھ پرستش

  

 دادم زحمت یلیخ ھم نجایھم تا. گردمیبرم اتوبوس با صبح بعدشم ،ییجا یا مھمانخانھ ھی رمیم ازونجا شھیم زحمت اگھ «
  . »ببخش

  

  

  :دیکش رونیب دستش از را لشیوسا و شد کالفھ ترانھ

  

  . »رمیبگ مطمئن آژانس برات تا بمون وونھ؟ید یگ یم یچ «

  

  

 رفتھ فرو مطلق یکیتار در ابان،یخ و بود رادیھ آپارتمان یجلو کھ آمد خودش بھ یوقت پرستش و افتاد اتفاق زود یلیخ زیچ ھمھ
  .بود

  

  

  :کرد سالم دنشید با نگھبان و رفت ینگھبان سمت بھ

  

  . »دیکن استفاده ھا پلھ از دیبا رفتھ؛ برقا «

  

  

  .گرفت شیپ در را ھا پلھ راهِ  داد، دستش بھ نگھبان کھ یشمع با و داد تکان تشکر یمعنا بھ یسر پرستش

  

  

 رادیھ واحد سمت بھ را راھش ناخداگاه و دیرس نظرش مورد واحد بھ باالخره. بود شده خشک شیگلو و بود افتاده نفس نفس بھ
  .شد ینم خارج ییصدا نیکوچکتر اما چسباند درب یرو را گوشش بود، تحسر ماالمال کھ یقلب با و کرد کج

  

  

  . بود انداختھ نیطن ساکت، یفضا آن در ھم ھنوز شیھا زدن نفس یصدا

  

  

  .انداخت دیکل و رساند تیسوئ درب بھ را خودش بود یزحمت ھر بھ اما نداشتند رفتن راه توان شیپاھا

  

  



  . ستادیا نھیآ یروبرو و انداخت اطراف بھ گذرا ینگاھ. بست سرش پشت را درب و شد وارد

  

  

 گذاشت اپن یرو را شمع و رفت آشپزخانھ بھ داشت؛ یدیشد یتشنگ احساس. دیکش یقیعم آه و دوخت چشم صورتش یچارگیب بھ
  :دیچیپ گوشش ریز یدار تب و پرحرارت یصدا ناگھان کھ کرد بلند پا نک،یس یباال نتیکاب از وانیل برداشتن یبرا و

  

  » االن؟ تا یبود کجا «

  

  

  . شد تکھ ھزار و شد رھا دستش از وانیل و دیکش یدلخراش غیج

  

  

  . کرد بلندش نیزم یرو از و کرد حلقھ کمرش دور را دستانش و شد کار بھ دست رادیھ کھ برداشت جلو بھ یقدم اراده، یب

  

  

  . سوزاند را استخوانش مغز تا یبیعج یگرما و شد نبض تنش تمام

  

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز بم، ییصدا با و گذاشت نیزم یرو سالن، وارِ ید کنار و برد ییرایپذ تا را او راد،یھ

  

  ! »یبود دهیبر پاتو االن «

  

  

 شیپاھا. زد یم دامن بدش حال بھ و شد یم اکو گوشش در قلبش، ضربان کننده کر یصدا و بود افتاده نفس نفس بھ پرستش
  .بود شده ناتوان و سست

  

  

 لرزه بھ را تنش تمام پرستش، دادن دست از اضطراب و داد ینم قد ییجا بھ عقلش. بود گذرانده خانھ در را روز تمام رادیھ
  .بود آورده

  

  . بود داده دست از را مھمش یکار جلسھ یحت و مانده پاسخ یب شیھا تماس تمام صبح، از

  

  . نداشت کنارش در را پرستشش اگر خواست ینم را ھا تیموفق آن از کدام چیھ



  

 حوصلھ. نگذارد آنجا را شیپا بود گفتھ ھم بانو گل بھ و نداشت ھم ھا خورده شھیش یآور جمع و خانھ کردن زیتم حوصلھ یحت
  . نداشت را چکسیھ ضورح

  

  . بود نکرده براق را شیھا چشم ،یشگیھم غرور آن گرید و بود دهیژول شیموھا

  

  .بود کرده ور غوطھ آن ظیغل دود در را خانھ و آورده پناه گاریس بھ ھا مدت از بعد

  

 دراز زیم یرو را شیپاھا شد، یم ییماورا عشق آن بھ دنشیرس مانع کھ ھرچھ از خستھ اش؛ آزاردھنده افکار تمام از خستھ
  . دیبلع یم توانش تمام با را گاریس دود و بود کرده

  

  .ردیبگ شیھا ھیر از را ھا ماندن دور و ھا یدلتنگ آن تمام انتقام خواست یم کھ انگار

  

 تنش تمام بود، کرده طاقتش یب کھ یامان یب یِ دلتنگ و بود سپرده گوش آن بھ بارھا و بارھا کھ یآھنگ و اتاق کیتار مھین یفضا
  .بود کرده حال یب و سست را

  

  

 ذھنش در" یحام" نام و دیدرخش ینور ناگھان بودند، شده جانش ی خوره کھ یا دکنندهیناام و یمنف افکار یِ کیتار تمام انیم در
  . شد پررنگ

  

  

  . برد ھجوم تلفنش سمت بھ و برخاست جا از بود، مانده یباق شیبرا کھ یتوان ی مانده تھ با

  

  

  . ماند منتظر و گرفت را شماره بود، کھ یا یسخت ھر بھ. بود بیعج ھم خودش یبرا شیھا دست لرزش

  

  

  :دیچیپ گوشش در یحام شاداب یصدا کھ بود شدن قطع شرف در تماس

  

  » جونم؟ «

  

  

  :کرد زمزمھ خشدار، و بم راد،یھ

  



  » ؟یندار خبر پرستش از «

  

  

  :کرد تکرار را پرستش اسم ناباور، یحام

  

  » ست؟ین خودت شیپ مگھ باشم؟ داشتھ خبر دیبا چرا «

  

  

 دھانش یجلو را تلفن دوباره و فرستاد رونیب حسرت، پر را نفسش و گذاشت اش یشانیپ یرو را یگوش شھیھم از تر کالفھ
  :گذاشت

  

  !یچ ھمھ بھ زد گند شد؛ داشیپ یگور کدوم از دونم ینم ھلن «

 بشیغ پرستشم و ستین پرستار بھ یازین گھید گفتھ بھش اونم. منھ زن کرده فکر پرستش کھ شده بدل و رد نشونیب یچ دونم ینم
  . »زده

  

  

  :کرد زمزمھ پراسترس و شد نگران یحام

  

  » خونش؟ از برده ؟یچ لشیوسا «

  

  

  بود؟ دهینرس خودش ذھنش بھ چرا کرد؛ فکر یکم رادیھ

  

  

  . رفت تیسوئ بھ و برداشت را بود مانده استفاده یب بود، وقت یلیخ کھ یدیکل و رفت کارش اتاق سمت بھ و برخاست جا از

  

  

  .کند باز را درب و ببرد قفل در را دیکل توانست زحمت بھ و دیلرز یم دستش

  

  

  !ھمانا برق، شدن قطع و ھمانا درب شدن باز

  

  



  :خورد حرص رادیھ و رفت فرو محض یکیتار در خانھ

  

  !یلعنت «

  . »نمیبب کنم روشن رو قوه چراغ دستت یگوش لحظھ ھی. رفت برقا

  

  

  :فرستاد رونیب را اش آسوده نفس و انداخت خانھ لیوسا بھ گذرا ینگاھ و کرد روشن را تلفنش چراغ

  

  . »یحدود تا ھست لشیوسا «

  

  :رفت نخواھد ھم سانیآ خانھ بھ کھ دانست یم و بود خبر یب دختر آن بودن پناه یب از خوب یلیخ. دیکش یراحت نفس ھم یحام

  

  !خب یلیخ «

  . »نھ ای رمیبگ یخبر تونم یم نمیبب سانیآ بزنم زنگ من بذار. باشھ رفتھ ییجا تونھ ینم پس

  

  

  . گذاشت اش کرده عرق یشانیپ یرو را دستش و گفت یا" باشھ"  رادیھ

  

  

  . بزند زنگ یحام بھ بود، دهینرس فکرش بھ آن، از زودتر کھ کرد سرزنش را خودش

  

  

  .بسپرد آن بھ را اش درمانده و خستھ تنِ  و برود تختش یپا تا شد موجب و بود دهیچیپ خانھ یفضا در پرستش تن عطر

  

  

  .بود یحام جانب از یتماس منتظر لحظھ رھ او و بود رفتھ فرو مطلق یکیتار در خانھ

  

  

  :بست نقش تلفنش شینما صفحھ یرو یحام شماره بعد یچند و دینکش درازا بھ انتظارش

  

  » شد؟ یچ «

  



  :بود مشھود شیصدا از یکالفگ. کرد مکث یکم یحام

  

  » ؟یداریبرنم یقدم چرا یدار دوسش اگھ «

  

  :بود وردهایسردرن سوالش از یزیچ کھ انگار. شد مات رادیھ

  

  » ؟یگ یم یچ ؟یچ ینی «

  

 نیھمچ ھی ن؛یآرم آرمان، اسم بھ پسرش یھا یھمکالس از یکی دنید رفتھ امروز اما دوستاشھ از یکی خونھ. امنھ جاش: یحام
  . »یزیچ

  

  :دکر سرخ را صورتش و گرفت بر در را اش یپ و رگ تمام تر، تمام ھرچھ سرعت با تیعصبان. شد زیخ مین تخت یرو رادیھ

  

  » ؟یدار آدرس بنظرت؟ کنم داشیپ تونم یم کجا «

  

 یم فشیرد برات فردا تا بگو نشد یخبر کن؛ صبر امشبم ھی. بپرسم سانیآ از بخوام شھیم عیضا ھم یلیخ. ندارم آدرس نھ: یحام
  .کنم

  

  .کرد قطع را تماس یخداحافظ یب و کرد تشکر حوصلھ یب راد،یھ

  

  

 موضوع، آن دنیفھم با حاال و دارد ریتعب سحر، دم خواب کھ بود دهیشن مادرش از. شد یداعت ذھنش در بود دهید کھ یبد خواب
  . گرفتند یم را جانش ذره ذره کھ انگار

  

  

  .دیرس یم بنظر شھیھم از تر درمانده و بود شده کشدار و نیسنگ شیھا نفس

  

  

  .افتاد ھم یرو نشیسنگ یھا چشم بعد یکم و دیکش دراز تخت یرو

 بود، مانده جا دستش کف کھ یا شھیش و پرستش نیب را نگاھش و برخاست جا از مھیسراس ھا، شھیش یصدا دنیشن با رادیھ
  .چرخاند

 خون یخراش رد و رفت فرو انگشتش در شھ،یش زیت سر باشد، متوجھ آنکھ بدون و انداخت نییپا را سرش و شد بلند پرستش
  .ماند یباق دستش یرو آلود،

  .لرزاند را شانیھا دل و گرفت شیھا دست انیم را پرستش دست ،یفکر جیھ بدون و کرد پر را انشانیم اندک فاصلھ راد،یھ



  .کرد یم حس یخوب بھ را شیھا دست بودن بکر

  :انداخت نیزم یرو دستش از را شھیش

  » کجاس؟ حواست «

 فرق او با آسمان تا نیزم رافشاط دختران تمام کھ یطلب تنوع رادِ یھ یبرا کھ دانست یم. کرد بغض تلخش لحن از پرستش
  .است کم یادیز داشتند،

  

  

 کنار تا را او افتاده، ھیگر بھ دستش سوزش از کردیم فکر کھ رادیھ و شد اش گونھ روانھ اجازه، یب ،یاشک قطره و گرفت دلش
  :ندیبنش کرد مجبور و برد تخت

  

  . »امیب تا نیبش «

  

  

  .برد خودش با بود، دنیکش نفس یبرا ژنیاکس ھرچھ انگار و زد رونیب خانھ درب از کھ دینکش ھیثان بھ

  

  

  .دیبلع یم را ھوا یسخت بھ و کرد یم یتنگ نفس احساس پرستش

  

  

 خالص اندازه، یب یِ نیسنگ آن از و بزند ادیفر داشت دوست کھ بود ادیز آنقدر دلش غم و بودند شده اشک پر شیھا چشم گوشھ
  .شود

  

  

  .نشست تخت یرو کنارش و آمد دست، بھ ینیس راد،یھ بعد لحظھ چند

  

  

  :نبود خودش دست داشت، کھ یخشک و یعصب لحن و بود یعصبان بود، زده بیآس خودش بھ پرستش نکھیا از

  

  » کنن؟یم جمع شھیش ینجوریا اخھ «

  

  

  . شد تر ظیغل ابروانش انیم اخم و دوخت یگرید سمت بھ را نگاھش پرستش

  



  

  .کرد پانسمان دقت، با و داد تشوشس را زخمش یجا ن،یبتاد با رادیھ

  

  

  .نداشت ھیبخ بھ یازین و نبود یقیعم زخم

  

  

 یم ثابت یزیھرچ یرو و بود کرده سرگرم را نگاھش کھ شد رهیخ پرستش بھ ،یکینزد نیا از یراض او و شد تمام پانسمان
  !رادیھ منتظرِ  نگاه جز ماند

  

  

  .بکارد اش یشانیپ یور یا بوسھ و شود خم خواست یم دلش. کرد یزیر ی خنده

  

  

 چیھ یب کھ ختیر فرو آنچنان راد،یھ دل و کرد نگاھش پرستش کھ زدیبرخ جا از خواست و شکستیم درھم مقاومتش لحظھ ھر
  .نشاند اش یشانیپ یرو یطوالن یا بوسھ و شد خم و گفت لب ریز یفیضع" دیببخش" ،یفکر

  

  

  .بود کرده ترک را خانھ کھ آمد خودش بھ پرستش یوقت و شد دور رافو رادیھ و دیپر جا از ش،یھا لب تماس شوک از پرستش

  

  

  !حس یب تنش تمام و بودند شده دار کش و تند شیھا نفس

  

  

  .لرزد یم قلبش، کوبش ھر با ھم شیپا ریز نیزم کرد یم حس و دیتپ یم مھابا یب کھ بود قلبش فقط

  

  

 گرم یمدت از بعد و دیخر جان بھ را شیھا گونھ شدن آتش حدش، از شیب یسرد و آمد باال اش گونھ یرو تا لرزانش یھا دست
  .شد

  

  

   بود؟ چھ کارھا نیا لیدل اصال داد؟ یم قلقلک را دلش مدام کھ بود یحس چھ

  



  

 وابستھ او، سمت از یحرکت ھر با و ستین یباز اسباب دلش کھ فھماندیم او بھ ینحو بھ و دادیم را رادیھ یکارھا جواب دیبا
  !ماند ینم یباق آن از یزیچ کھ زد،یر یم فرو چنانآن و شودیم

  

  

  .ندازدیب راه یخطرناک یباز نیچن ست،ین اش دلبستھ کھ یدل با دینبا کھ بفھماند او بھ داشت دوست

  

  

  کجا؟ رادیھ و کجا او اصال

  . ندیبب را رادیھ تا گرفت باال یکم را سرش و داد ھیتک سرش پشت وارید بھ را کمرش

  

  .ست یا لحظھ ھر از تر براق و تر یوحش چقدر کھ کرد فکر و دید را رادیھ یھا چشم برق تنھا ،یکیرتا آن در اما

  

  

  . گذاشت وارید یرو پرستش سر باال را دستش و کرد کم را اش فاصلھ راد،یھ

  

  

  :زد لب کرد، یم صاف پرستش اندام بر مو کھ قاطع یلحن با و شد خم صورتش یرو

  

  . »ینداد منو جواب «

  

  

  . فشرد وارید بھ را خودش شتریب یکم و داد اش ینیب بھ ینیچ ناخداگاه پرستش و داد یم گاریس یبو تنش تمام

  

  

  :کرد تر زبانش با را اش دهیخشک یھا لب

  

  ... »من. بودم دوستم خونھ «

  

  

 نگاه دند،یرس یم ظربن ترسناک یادیز کھ شیھا چشم بھ تا کرد مجبورش و فشرد دست در را اش چانھ و زد یپوزخند رادیھ
  :کند

  



  » گذشت؟ خوش کھیمرت اون شیپ «

  

  

  :انداخت لرز بھ را تنش راد،یھ یصدا ھم باز کھ شد پرالتھاب شیھا گونھ و گرفت تعجب رنگ پرستش نگاه

  

  » ؟یبر داد اجازه یک اصال ؟یرفت و خدا امون بھ یکرد ول منو بچھ یحق چھ بھ «

  

  

  :شدند تنگ شیھا چشم و شد شتریب اش چانھ یرو رادیھ دست فشار کھ کند باز لب خواست پرستش

  

  » ؟یکرد یفکر یب ھمھ نیا یحق چھ بھ بدزده؛ بچمو خواست یم شیشخص منافع بخاطر اصال بود؛ دزد و میاومد «

  

  

 بھ را سرش و بود آمده ستوه بھ راد،یھ یکینزد ھمھ آن از. بود بستھ را شیگلو راه بغض، و آمد یم باال یسخت بھ پرستش نفس
  . کند آزاد شیھا دست بند از را اش چانھ تا دیکش یطرف

  

  

  :داد ھل عقب بھ را او و گذاشت رادیھ نھیس یرو را دستانش

  

  . »یکن یم تمیاذ یدار. کنم یم خواھش «

  

  

  :شد چنگ اش دهیژول یموھا در دستش و زد قھقھھ رادیھ

  

  . »کنم یم تتیاذ دارم فقط ،یآورد سرم کھ ییبال ھمھ نیا با کھ خوبھ یلیخ «

  

  

  :زد لب یسخت بھ و نشاند اش یشانیپ یرو یا زده خجالت اخم پرستش

  

 یبرا و کنم جمع لمویوسا من بھتره. دارن مشکل منم حضور با کنم یم فکر برگشتھ؛ خانومتونم و گذشتھ ریخ بھ کھ حاال «
  . »شمال برم التیتعط

  

  



  :گفت متعجب، و کرد نجبرا را اش گرفتھ فاصلھ قدم و دیخند رادیھ

  

  » خانومم؟ «

  

  

 برود آشپزخانھ بھ خواست و گرفت فاصلھ وارید از. شد زدنش حرف مانع شیگلو بغض و سوزاند را پرستش قلب ،یقیعم درد
  :شد رادیھ دست ریاس شیبازو کھ

  

  . »ارمیب برات یخوا یم یچ بگو. س خورده شھیش از پر اونجا کجا؟ «

  

  

  :رفت تختش سمت بھ و شد درھم پرستش یھا اخم

  

  . »تشنمھ «

  

  

  . نشست تخت یرو کنارش و کرد پر خنک آب از یوانیل و رفت آشپزخانھ بھ رادیھ

  

  

  :گفت رادیھ بھ رو و دیکش سر را وانیل تمام تعلل، یا لحظھ یب پرستش

  

  . »خوام یم بازم «

  

 و تخت نیب کوتاه ی فاصلھ ھمان دلش و بود شده تنگ یادیز حضورش یبرا دلش. داد تکان نیطرف بھ را سرش و دیخند رادیھ
  . خواست ینم ھم آشپزخانھ

  

  

 او ھ،یثان چند یبرا فقط و کند رفع یگرید طور را اش یدلتنگ خواست یم دلش. سپرد دستش بھ و آورد یگرید وانیل سرعت بھ
  .داشت واھمھ و زد یم بینھ عقلش اما ردیبگ آغوش در تنگ، را

  

 چھره در را نگاھش و کرد روشن را ھا برق فورا رادیھ و دیرس گوش بھ داشت، برق شدن وصل زا نشان کھ خچالی یصدا
  . ماند مبھوت یا لحظھ یبرا و آورد گردش بھ پرستش

  

  !تر یخواستن و تر فیلط یکم تر؛ خانومانھ یکم اما بود ھمان نگاھش تیمعصوم



  

  

  . آورد یمن تاب اش رهیخ نگاه ریز پرستش، و نداشت گرفتن نگاه قدرت

  

  

  .بود کرده فراموش کل بھ و کرد ینم درک را رادیھ کردن نگاه نطوریا لیدل انداخت؛ نییپا را سرش

  

  

  :کرد کیبار را شیھا چشم و شد متشنج اعصابش ن،یآرم یادآوری با رادیھ

  

  » ؟یدیرس خودت بھ ینجوریا نیآرم یبرا «

  

  

  . شد قرمز پارچھ، کی صورتش و دیگز لب فورا دش،یجد چھره یادآوری با و شدند گرد پرستش یھا چشم

  

  

  :گفت یسخت بھ و فرستاد لعنت را ترانھ و سانیآ بار، نیھزارم یبرا

  

  . »کردن کارو نیا ھا بچھ. اصال خواستم ینم من «

  

  

  .نشست تخت یرو و زد یغم پر پوزخند رادیھ

  

  

  :برخاست جا از پرستش

  

  . »شھیم ناراحت خانومتون. دییانجیا شب وقت نیا باشھ درست کنم ینم فکر «

  

  

  :کردیم جمع را ھا شھیش و بود برده کار بھ دست کھ شد پرستش پروسواس یکارھا غرق و دیکش دراز تخت یرو رادیھ

  

  . »خوبھ جام من «



  

  

  :دیچرخ صورتش یرو پرستش ناباور نگاه

  

  ! وا «

  » د؟یکرد یم کاریچ نجایا شما اصال

  

  

  :داد ادامھ پرستش و ذاشتگ جواب یب را سوالش راد،یھ

  

  . »برم دیبا و دارم اتوبوس طیبل فردا من چون بشھ فسخ قراردادمون شمیم ممنون صورت ھر در «

  

  

  :کند تحمل را اور خفقان یفضا آن خواست ینم ھم دلش اما بود گفتھ دروغ و نداشت طیبل

  

  . »دیندار ملکتون از استفاده واسھ یتیمحدود گھید ھم شما «

  

  

  :شد یعصب رادیھ

  

  . »کردم رونشیب منم و اومد کھ ھا گذشتھ تو بود یاحمق ھی. نبود زنم اصال اون خودت؟ واسھ یگ یم یچ «

  

  

  .شدند تکھ تکھ ھم باز و افتادند نیزم یرو حرف، نیا دنیشن با بود، کرده جمع دستانش در کھ یدرشت یھا شھیش

  

  

  !متنفر خودش از ھم باز و شد خوشحال خبر نیا از قلبش اعماق ییجا و خورد حرص خودش یناتوان ھمھ نیا از 

  

  . بود نکرده تجربھ را یاحساسات نیچن روز آن بھ تا. زد ھیتک آن بھ و بست سرش پشت را یورود درب رادیھ

  

  .ھست ھوس و عشق انیم یمیعظ یھا تفاوت چھ کھ دیفھمیم تازه

 خواست یم دلش و بود دهیدو پوستش ریز یریدلپذ لذت اما است بوده گناه بھ آلوده ھم کوچک تماس ھمان دانست یم ھرچند
  .شود برداشتھ شیھا تیمحدود تمام تا کند یکار



  

  

 حال کی دلش و کرد فکر ازدواج بھ ،یاجبار و زور چیھ بدون بار، نیاول یبرا او و داد یباز را شیھا لب گوشھ ینیدلنش لبخند
  .شد یبیعج

  

  

  .بود ساختھ ھلن کھ بود یبازار آشفتھ ھمان خانھ، ھم ھنوز. فتر اتاقش بھ و گرفت فاصلھ درب از

  

  

  .رودیم آراد دنبال بھ فردا کھ داد خبر مادرش بھ و برداشت را تلفنش

  

  

  .کرد باز را درب و رفت حال بھ فورا رادیھ و درآمد صدا بھ خانھ زنگ کھ داد یم بال و پر ازدواج، درمورد افکارش بھ

  

  

  . بود گرفتھ شرم رنگ صورتش و دیرس یم بنظر تھآشف یکم کھ بود پرستش

  

  

  .داشت واھمھ او بھ کردن نگاه از انگار. دوخت رادیھ سر پشت بھ را نگاھش و گرفت باال یکم را اش افتاده نییپا سرِ 

  

  

  :لرزان شیصدا و بود پرالتھاب شیھا گونھ

  

  » کجاس؟ آراد«

  

  

  .گذاشت باز پرستش یبرا را راه و رفت کنار رادیھ

  

  

  .بردارد داخل سمت بھ یقدم تا کرد وادار را پرستش نگاھش، با و برداشت عقب سمت بھ یقدم

  

  

  :بود آمده بند زبانش انگار و بود گردش در خانھ آشفتھ تیوضع  یرو پرستش زده رتیح نگاه



  

  » اومده؟ یسونام... نجایا... نیا «

  

  

  :کرد یجذاب خنده تک رادیھ

  

  ! »شھ دایپ خورده شھیش بازم ،یکن جارو ھم گھید روز دو تا کنم فکر. مامان دست سپردم رو آراد نمیھم یبرا اره «

  

  

  :شد رتیح از پر و دیچرخ حلقھ در پرستش یھا چشم

  

  » بکشم؟ جارو من «

  

  

  :رفت اتاقش بھ بیدلفر یژست با و برد فرو بشیج در را شیھا دست. دیخند رادیھ

  

  !گھید آره «

  . »رونیب یبذار خونھ از پاتو راننده، با یھماھنگ بدون من، اجازه یب ینکن اتجر گھید کھ ھتھیتنب نمیا

  

  

  .گرفت چشمانش یجلو را اش شده پانسمان دست و ماند ھا شھیش خورده یرو پرستش ناباور نگاه

  

  

  !شتریب اطیاحت با اما شد یآور جمع مشغول ،یاعتراض چیھ یب و دیخند دل تھ از

  

  

  . بود نمانده شیبرا رکم و بود افتاده نفس از

  

  

  .فشرد ھم یرو را شیھا پلک و شد ولو مبل یرو

  

  



  .بود یجاروبرق نوبت حاال و بود کرده جمع انداز خاک و جارو با را آمدند یم چشم بھ کھ ییھا خورده تمام

  

  

  .کرد یم نگاھش شھ،یھم از تر مھربان کھ شد مواجھ یخندان رادِ یھ با و کرد باز چشم

  

  

  .باشد داشتھ بود، نگاھش در کھ یحس ھمھ آن از یبرداشت ھچ دانست ینم

  

  

  .گرفتیم ضربان نگاھش، ھر با کھ یقلب و بود بستھ کھ یدل از دیترس یم

  

  

  :کرد اخم و داد قورت صدا و سر پر را دھانش آب

  

  » ؟یکنیم نگام یاونجور چرا «

  

  

  :برد اش چانھ ریز دست و نشست شیروبرو مبل یرو رادیھ

  

  » ؟یچجور«

  

  

  :برسد بنظر تر یجد یکم کرد یسع و دیدزد را نگاھش پرستش

  

  . »رمیگینم یخوب حس اصال من یول دونم ینم «

  

  

  :کرد زمزمھ بود، رحم یب ،یمھربان نیح در کھ یلحن با و دیکش پانسمانش یرو ینوازش دست رادیھ

  

  » رم؟یگیم بھت کردن نگاه از خوبھ حس یھرچ من چرا پس «

  

  



  .نداشت شیبرا یزیچ گناه، احساس جز کھ برد یم فرو نیریش یا خلسھ بھ را پرستش و کرد یم ینامرد داشت ھم باز

  

  

  :زد لب ظ،یپرغ و دیکش رونیب را دستش

  

  . »دیدار زن شما د؛یبکش خجالت«

  

  

  .نشاند آن یرو یا بوسھ و گرفت دست در رنگ، دیسف پانسمان ھمان از را دستش ھم باز رادیھ

  

  

  .شدیم حس ھم بود انداختھ فاصلھ کھ یمزاحم باندِ  ھمان از شانیھا دست حرارت و بود شھیھم از تر تاب یب قلبش

  

  

  :شد مانع راد،یھ کوبنده و قاطع لحن کھ زدیبرخ جا از خواست و بود مانیپش آمدنش از پرستش

  

  . »نیبش «

  

  :شد اقتط یب ھا، آن دنید از رادیھ و گذاشتند یناسازگاز سر ھم باز پرستش یھا اشک

  

  » ؟یکنیم ھیگر چرا «

  

  

  :زد ھق پرستش

  

 ینجوریا داده اجازه بھت یک ؟یکنیم کاریچ یدار. ترسم یم دلم دنیلرز از. گناھم یتو خرخره تا کنمیم احساس نکھیا یبرا «
  » ؟یکن رفتار باھام

  

  

  :کرد اخم رادیھ

  

  . »میشیم محرم یبخوا اگھ خب «

  



  

  :کرد نگاھش ناباور، و دیلرز ھم باز پرستش دل

  

  !بکش خجالت «

  » کنم؟ جدا ھم از دارمو دوسش عاشقانھ کھ یا بچھ یبابا مامان بشم؟ گھید زن ھی کابوس دیبا چرا من

  

  

  .خواست ینم را آرامش منبع آن از شدن جدا دلش و بود شده وانھید کھ انگار. گرفت محکمتر را پرستش دست رادیھ

  

  

  :بست ار شیھا پلک و داد ھیتک مبل یپشت بھ

  

  . »ندارم زن من «

  

  . کرد فراموش را دنیتپ قلبش و آمد بند یا لحظھ یبرا پرستش نفس

  

 نیچند شد مجبور و کرد تار را بود کرده دایپ نفس حکم شیبرا روزھا نیا کھ یمرد ریتصو ش،یھا چشم در شده انباشتھ اشک
 درک کرد، ینم نگاھش و بود بستھ پلک حاال کھ را رادیھ المک صداقت بتواند او و بروند کنار شیھا اشک پرده تا بزند پلک بار
  .کند

  . نداشت ھم را دستش دنیکش پس قدرت یحت او و بود شده تر تنگ دستش یرو رادیھ دست حلقھ

  

  .داشت یدیشد  یتشنگ احساس و بود شده خشک شیگلو

  :دیبگو توانست یسخت بھ و دیکش شیھا لب یرو را زبانش

  

  » ؟یچ ینی «

  

  

  . بودند کرده رو و ریز را احساساتش کھ دوخت ینمدار یعسل یھا یگو بھ را اش فتھیش نگاه و شدند باز رادیھ یھا چشم

  

  

  :کرد رو و ریز مختلف، احساسات ھجوم از را پرستش دل و شد خم

  

  . »پرستشم یدون ینم تو کھ ھست زایچ یلیخ «



  

  

  دوخت؟ نیزم بھ را اش زده رتیح نگاه و انداخت تپش بھ را دخترک قلب کھ بود چھ تیمالک میم آن

  

  

  :بود گرفتھ شیصدا. کند پرواز و برود رونیب تنش از خواست یم کھ بود روحش لحظھ ھر انگار

  

  . »فھمم ینم «

  

  

  .کرد بودن پوچ احساس دستش، کردن رھا محض بھ و کند رھا را دستش توانست یسخت بھ. کرد کوتاه یا خنده رادیھ

  

  

  :کند رکزتم بود الزم اما

  

  » بودم؟ گناه غرق یروز ھی کھ یباش من مثل یآدم با یحاضر تو پرستش «

  

  

 گمان و کرد یم احساس شیپاھا و ھا دست در را یادیز یسرما. نداشت زدن حرف قدرت و کرد نگاھش سکوت، در پرستش
  :ندیب یم خواب کھ کرد یم

  

  » باشم؟ شما با یچجور. فھمم ینم بازم «

  

  

 بست، یم نقش ذھنش در ابھت ھمان بھ ھنوز، کھ یا حادثھ آن و روز آن مرور از و نشاند شیھا لب یرو یجان یب خنده رادیھ
  .دیلرز

  

  

  :دوخت چشم پرستش بھ و گذاشت آن یرو را سرش و کرد جمع نھیس در را شیپاھا

  

 داره، خبر من گذشتھ از کھ یھرکس ای تو دیشا. کردم دایپ تو وجود تو بودم، کرده گمش ھا سال کھ رو یزیچ رو؛ آرامشم من «
 کردم، تجربھ رو یادیز یھا لذت و کردم یاشیع سال نیچند کھ یمن حق تو، مثل یمعصوم و پاک دختر کھ کنھ فکر خودش با

  . »نباشھ

  



  

 چشم د،یبار یم شیرو و سر از یدرماندگ و کرد یم لیتحل را شیھا حرف از ھیثان ھر انگار کھ یپرستش بھ و کرد سکوت
  . دوخت

  

  

 یم حاال داشت، ھراس داشتنش دوست از او و بود شده عشق روزھا نیا شیبرا کھ یمرد نھ؟ ای شنود یم درست دانست ینم
  .اند نبوده طرفھ کی احساساتش و است مجرد کھ دیفھم

  

  

  . دیند را شیھا چشم برق و گذاشت جوابش بودن یمنف یپا را بھتش پر سکوتِ  راد،یھ

  

  

  .بدھد یواھ دیام خودش بھ خواستن و دید ھم دیشا

  

  

  :شد شتریب ھم تنش لرزش آورد، زبان بر کھ ییھا حرف با

  

  » افتاد؟ یاتفاق چھ کشور، از خارج کردم مھاجرت من یحام قول بھ کھ یشب اون یدون یم «

  

  

  :داد ادامھ رادیھ و برد باال ینف ی نشانھ بھ را سرش پرستش

  

  ». ُمردم و کردم تصادف من شب اون «

  

  

  :زد ادیفر رتیح با و شدند گشوده حد نیآخر تا پرستش یھا چشم

  

  » ؟یچ «

  

  :کرد زمزمھ و شد جمع خودش در شتریب یکم راد،یھ

  

  . »سردمھ «

  



  . برود اتاق بھ و بدھد یتکان شیپاھا بھ توانست زحمت بھ پرستش

  

  

  :دیکش رادیھ یرو را توپ وسواس، با و رفت ییرایپذ بھ مھیسراس و برداشت را آراد تخت یرو یپتو

  

  » د؟یگذاشت سرکار منو بود؟ یچ منظورتون «

  

  

 ادامھ تا بود منتظر لحظھ ھر پرستش و نداشت کالمش بودن یشوخ از نشان صورتش یدگیپر رنگ. کرد یکوتاھ خنده راد،یھ
  :نداشت دوام ادیز انتظارش و بشنود را شیھا حرف

  

 و شد دعوام یحام با کھ باشھ ادمی یمحو یزایچ ھی دیشا شد؛ یچ ستین ادمی یلیخ کھ بودم خورده یدنینوش انقدر شب اون «
 پشت کھ اومدم خودم بھ یوقت فقط. ھیچ بھ یچ دمیفھم ینم کھ بودم ھوا رو و بود داغ سرم انقدر. رونیب زدم عمارت اون از بعدم
  . داد ینم کردن فکر اجازه منطقم، یب منطقِ  لحظھ، اون چرا؛ دونم ینم. تھران گشتمیبرم داشتم و نشستم نمیماش

 داشتم من کھ شد یچ دمینفھم بعدم و دیچیپ تنم تمام تو یقیعم درد بعدم و ھوا رو رفت نیماش و اومدم خودم بھ فقط لحظھ ھی
  !پرستش دمید خودمو من یول سختھ باورش. دمید یم خودمو

 دو و رفتن یم جنازم سمت و سادنیوا بودن اطراف اون کھ ینیماش تا چند. رونیب شدم پرت من و شد دهیکوب نیزم یرو نمیماش
 تصادف باھاش کھ بود نمیماش ھی. برم تونستم یم کردم، یم اراده ھرجا کھ بودم شده سبک انقدر. دنیکوب یم سرشون یتو یدست

 یتو کھ کرد یم گاهن خودش بھ داشت رتیح با و بود شده من مثل کھ دمید ھم رو مرد اون من کھ و بودن مرد و زن ھی کردم؛
  . »بود شده لھ نشیماش

  

  :لرزاند یم را آن خاطراتش، یتداع از یناش جانیھ و بود گرفتھ باال ناخداگاه شیصدا

  

 از ھنوزم و دمید کردم؛ وحشت و دمید رو نایا ی ھمھ من. بود نمونده جنازش از یچیھ و بود شده لھ پرستش؛ یدون ینم یوا «
  !دیشد یلیخ بود؛ نور ھی انتھاش کھ شدم یمانند تونل ھی وارد گذشت کھ مدت ھی از بعد. کنم یم لرز شیادآوری

 دور ھم نیزم کره از دارم کھ دمید یم. برسم بھش ستین قرار چوقتیھ کردم یم احساس و شدم یم دهیکش سمتش بھ سرعت با
  .دمیترس یم و داشتم بدو یاحس تمام من و بود روم شیپ برسم، بھش نبود قرار کھ ینور اون انگار بازم و شمیم

 سرم تو پتک مثل زدم، تیخر بھ رو خودم عمر کی کھ قتیحق نیا و بودم کرده وحشت داشتم، اعتقاد زور بھ ھم خدا بھ کھ یمن
 واقعا منو و بود کرده م وونھید ست،ین یبرگشت راه دمیفھم یم وجود تمام با نکھیا. نبود برام یبرگشت راه چیھ و شد یم دهیکوب
  . »بود سوندهتر

  

  

  . کرد یم نگاھش یزدن پلک چیھ بدون و دیگنج ینم یا تجربھ نیچن پرستش، باور در

  

  

  :زد لب و کرد فوت را نشیسنگ نفس راد،یھ



  

  » ؟یاریم آب. شده خشک گلوم «

  

  

  . آورد شیبرا یآب وانیل و برخاست جا از پرستش

  

  

  .کند رتَ  یاندک را شیگلو برھوت توانست و دینوش یکم ھم خودش

  

  

  .بشنود را شیھا حرف ادامھ دیشا تا کرد نگاھش ره،یخ و نشست مبل یرو

  

  

  . دیچیپ خودش دور قبل، از شتریب را پتو و دیکش سر را آب وانیل راد،یھ

  

  

  :دیلرز یم بوضوح شیصدا

  

 زده خجالت کھ بود کم رانقد خوبم یکارا. داشتم یشتریب فرصت کاش یا کھ کردم آرزو و دمید رو زایچ یلیخ کھ بود اونجا «
 برگشت و داشتم شدن زنده یآرزو و دمید چشم بھ رو گھید یگناھا از یلیخ مجازات دم؛ید چشم بھ رو زناکار مجازات. بودم شده
  .نشدم اما شمیم آروم ینجوریا کردم یم الیخ و بودم کرده استفاده ازش ممکن، شکل نیبدتر بھ کھ ییایدن بھ

 لحظھ ھمون تینھا در اما زدمیم چنگ یبد زیچ ھر بھ آرامش بھ دنیرس یبرا و رفتم یم فرو اهگن یتو شتریب لحظھ ھر من
  !تمام و گرفتم یم آرامش

 قبل از تر زده وحشت و رفتم یم شیپ لحظھ ھر من کھ طرفھ کی ابونیخ ھی مثل. نبود یبرگشت راه و بودم کرده بد یلیخ من
  .برگردم نداشتم حق اما شدمیم

 نیزم بھ نور سرعت بھ. دارم عھده بھ یرسالت و دهینرس مرگم زمان چون برگردم دیبا گفتن بھم ییآسا معجزه طرز بھ نکھیا تا
 شده دییتا مرگم آر، یپ یس تو کھ یا لحظھ درست اونم برگشت؛ میاتیح عالئم و رفتم فرو بدنم بھ محکم پا، سمت از و برگشتم

  !سردخونھ بھ کردن یم منتقلم داشتن و بود

  . »رفتم کما بھ سرعت بھ و برگشت میاتیح عالئم لحظھ ھی یبرا

  

  

  . کرد یم ییخودنما بدنش یرو یزیر یھا دانھ و بود کرده وحشت پرستش

  

  



  :زد لب خواھش، از پر و برگشت سمتش بھ رادیھ

  

  !پرستش نیبب «

. باشم یخوب یآدم ستمین بلد من. یدب منم ادی بودنو خوب یتون یم کھ یخوب انقدر تو کنم یم احساس و دارم دوست رو تو من
. دنیخند فقط اونا و کردم فیتعر دوستام از تا چند یبرا چون اد؛یز نگفتم رو ھا تجربھ نیا یکس بھ. شدم دور م گذشتھ از فقط
  . »پرستش نداره باور منو یکس

  

  

  :داد ادامھ و دید زدند، یم برق کھ پرستش یھا چشم در را شیھا حرف ریتاث

  

  . »باشم کامل تو با تا یبد فرصت بھم خوام یم ھم تو از. کنم جبران تا داد فرصت بھم و دیبخش منو خداست، کھ خدا «

  

  

 اش یپ و رگ تمام با را بودن عاشق و ختیر یم فرو نھیس در را پرستش دل ،یگناھ حس چیھ بدون ھا حرف آن گرید حاال
  .کرد یم احساس

  

  

  . کرد یم پمپاژ تنش تمام در را عشق دن،یتپ رھ با انگار و دیتپ یم یگرید طور قلبش

  

  

  . کرد احساس را آن التھاب و گذاشت اش گونھ یرو را لرزانش یھا دست

  

  :شد جانش خوره یدودل و شک و شد پررنگ ذھنش در یفکر ناگھان

  

  » ؟یگفت دروغ بھم ست؟ین مشروع آراد پس «

  

  

  :گذاشت ھم یرو را اش خستھ و خمار یھا چشم و زد یآرامشبخش لبخند رادیھ

  

  ! »ستین من پسر یول مشروعھ؛ آراد «
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 از یدرست درک کھ بود آن از تر خستھ پرستش، درمانده ذھن و بود نیسنگ کالمش بار. کرد نگاھش فقط یحرکت چیھ یب پرستش
  . باشد داشتھ حرفش یمعنا

  

 شده سبک کرد، یم ینیسنگ دوشش یرو کھ یبار و بود شده مترک تنش لرزش انگار. رفت آشپزخانھ بھ و برخاست جا از رادیھ
  . بود

  

 دخترک ذھن یرو یادیز ریتاث ھا مدت تا کھ دانست یم و بود نگفتھ یکم زیچ. برسد بنظر آشفتھ آنگونھ پرستش، کھ داد یم حق
  . اشتذگ خواھد

  

  :زد بل راد،یھ مردانھ و پھن یھا سرشانھ بھ رهیخ و رفت ینھارخور زیم تا پرستش

  

  » ھ؟یک ی بچھ آراد «

  

  

  .ندیبنش یصندل یرو تا کرد مجبور را او و سپرد دستش بھ را آب وانیل رادیھ

  

  

 آن دانست یم اما شوند آرام تا ردیبگ آغوش در را او یکم خواست یم دلش. گرفت یجا کنارش یصندل یرو ھم خودش
  :داشت نخواھد یدوام آرامش،

  

  » ادتھ؟ی کردمو تصادف باھاش کھ ینیماش اون «

  

  

  :داد ادامھ رادیھ و داد تکان سر پرستش

  

 ظاھرا. مارستانیب کردن منتقلش و بود نمرده خانومھ. نمیبب تونستم رو مرد اون روح فقط من اما بودن مرد و زن ھی گفتم «
  . »رهیم ایدن از عمل، سر و کنھ یم مانیزا فورا بوده، شده وارد کھ یا یعصب شوک شدت از و بوده باردار

  

  

  :سوخت آراد یکس یب یبرا دلش و شدند اشک از پر پرستش یھا چشم

  

  » نداره؟ ویچکیھ آراد ینی «

  

  



 تا رو م حافظھ و اومدم بھوش نکھیا از بعد منم و میداد رو ھید پول. ومدیبرنم پسش از اونم کھ داشت ریپ بزرگ مامان ھی: رادیھ
  . میریبگ رو بچھ حضانت و میکن شیراض میتونست پول با و داشتم یدیشد گناه احساس آوردم، بدست یحدود

  

  

  :گفت آلود بغض پرستش

  

  » ؟یچجور «

  

  

  :گذاشت زیم یرو را سرش رادیھ

  

  . »میکن اقدام یقانون قیطر از میتونست تا دیکش طول یلیخ. کرد کاراشو لمیوک «

  

  

 شیھا چشم یعسل در رادیھ حواس تمام اما ردخو یم چرخ طرف، ھزاران فکرش و کرد یم نگاه خانھ دستِ  دور بھ پرستش
  .باشد داشتھ خودش بھ محرم و خودش کنار در را او ابد تا خواست یم دلش کھ یحس و بود

  

  

  . نشاند لب یرو یلبخند و داد قرار پرستش نگاه راس ریت در را خودش یکم و کرد بلند زیم یرو از را سرش

  

  

  :دیایب حرف بھ رادیھ شد موجب کھ نشاند لب یرو یمالحت پر لبخند و نشست شیھا چشم در پرستش زده خجالت نگاه

  

  » ؟یخواستگار امیب یک «

  

  

  . شد قلقلک ھم باز اش جنبھ یب دل و گرفت دندان بھ لب پرستش

  

  

  . ردک یم نیتحس وجودش تمام با را او و دیفھم یم را حالش یخوب بھ راد،یھ و بود کرده دایپ نمود ھم صورتش در قلبش ضربان

  

  

  . باشد محرمش خواست یم دلش و دیپرست یم را دختر آن بودن بکر



  

  

  . کرد نشستن بھ وادار را او و گذاشت باندش یرو دست یآرام بھ رادیھ کھ زدیبرخ جا از خواست پرستش

  

  

  :زد بل بود، شده رگھ دو و بم خواستن، شدت از کھ ییصدا با و کرد شیھا چشم ی حوالھ قیعم و عاشقانھ نگاه کی

  

  » مثبتھ؟ جوابم «

  

  

 یم آمدند، یم فرود اش گونھ یرو کھ داغش یھا نفس ھرم از کرد احساس پرستش و داد قرار پرستش سر بھ کینزد را سرش
  .سوزد

  

  

 اش نھیس در شھیھم از تر کوبنده کرد، یم احساس کھ یعشق شدت از و بود شده داغ امانش یب قلب. دیکش عقب را خودش یکم
  .دیتپ یم

  

  :شد یم تکرار سرش در رادیھ حرف و بود شده داغ اش گونھ کھ آمد خودش بھ یوقت تنھا شد؛ چھ دینفھم

  

  . »باشھ مثبت جوابت دیبا ینخوا چھ ،یبخوا چھ ؛یمن مال تو «

  

  . بست را درب و رساند اتاقش بھ را خودش سرعت بھ رادیھ و کرد ستیا ایدن ھمانجا

  

  

   داشت؟ یم وا جانیھ بھ نگونھیا را او کھ بود دختر آن در یحس چھ. بود دهش رو و ریز دلش جان،یھ شدت از

  

  :کرد زمزمھ خودش با و دیکش دراز تختش یرو

  

  . »ببخش ایخدا «

  

  . کرد یم گزگز ن،یدلنش و کوتاه لمس آن از شیھا لب ھم ھنوز و بود رفتھ کف از ارشیاخت

  

  



 برده پناه اتاقش بھ و بود ختھیگر بود، وجودش در کھ یکشش بند از و ندانست صالح کرد، یم ِسحرش کھ را او کنار ماندن شتریب
  .بود

  

  

 اش گونھ یرو دست و بود ستادهیا آشپزخانھ انیم ییجا کھ تفاوت نیا با بود رادیھ یناگھان کار بھت در ھم ھنوز پرستش اما
  .بودند شده مقطع و دهیبر دهیبر شیھا نفس و بود گذاشتھ

  

  . خورد یم چرخ سرش در رادیھ حرف ھم ھنوز

  

 سمت بھ را اش شده سست یھا قدم و گرفت گر بود، نواختھ اش گونھ یرو حاال و اش یشانیپ یرو ابتدا کھ یا بوسھ ادی بھ
  . رفت تیسوئ بھ و برداشت یخروج درب

  

  

  .رفت اش صدقھ قربان ناخداگاه و کرد رادیھ نثار" ییپرو بچھ"  لب ریز

  

  

  !یخواستن و بیعج جور کی داشت؛ دوستش یگرید طور است، گرفتھ قرار خدا تیعنا مورد نینچنیا راد،یھ بود دهیفھم کھ حاال

  

  . دوخت چشم کرد، یم نگاھش یخاص حالت با کھ رادیھ بھ و گرفت ابانیخ امتداد از را نگاھش

  

  . کند تحمل را ارشی فراق ،یا ھیثان یبرا خواست ینم دلش و زدیم ادیفر شیھا چشم پس از ،یدلتنگ انگار

  

  

  :گفت پرتحکم و کرد اخم حوصلھ، یب

  

  . »یبر خوام ینم شدم مونیپش «

  

  

  :نچسبد را فرمان تا دیکش راھنشیپ نیآست یرو از را رادیھ دست و دیخند پرستش

  

  ...!اِ  «

  !شھینم کھ ینجوریا آخھ. ما میزد حرف باھم

  . »میبرس باھم نکھیا تا بھتره یلیخ یایب بعدش روز برم، اتوبوس با



  

  

  :فشرد گاز پدال یرو را شیپا و کرد تیھدا را فرمان آزادش، دست با و کرد حفظ را صورتش یرو اخم رادیھ

  

 اتوبوس تا میگرد یم رو شھر ساعت چند م،یرس یم زودتر فوقش م،یریم خودمون. یبر اتوبوس با شھینم یراض دلم من «
  . »میبرس خانومم خدمت و برسن نایا مامان تا مونم یم خودمم دنبالت؛ ادیب یمرتض تا نالیترم ذارم یم رو تو بعدش برسھ؛

  

  . داد یصندل بھ را اش ھیتک و زد قھقھھ پرستش

  

 ینم دلش کھ بود سانیآ وجود ھم آن و داد یم آزارش ذھنش اعماق در یزیچ و دیگنج ینم الشیخ در یخوش آن ھم ھنوز
  . ندیبب یبیآس خواست

  

  

 دانست ینم کھ یاتفاق یبرا را سانیآ کم کم و ردیبگ سامان و سر اش یزندگ تا نکنند یعلن را وصلتشان ،بود کرده خواھش یحام
  . کند آماده کند، یم آوار شان، یزندگ سر بر یطوفان چھ

  

  

  .ردیبگ کمک مشاور از شد یم مجبور دیشا یحت

  

  

  . ندھد آزار را خودشان افکار، آن با داد یم حیترج کھ بود کرده نفوذ پرستش قلب اعماق در آنقدر رادیھ عشق

  

  

 راد،یھ بھ نسبت سانیآ عشق از بودن مطلع وجود با کھ دید یم او یبرا یمناسب فرد را یحام اما سوخت یم سانیآ یبرا دلش
  .بود مانده احساسش یپا جوانمردانھ ھم باز

  

  

  :دیکش یا آسوده نفس رادیھ و کردند پارک خانھ درب یجلو بعد، یلحظات

  

  » ؟یخوا ینم یزیچ. ارمیب لمویوسا باال برم من «

  

  

 لبش یرو یکج لبخند و کرد فکر شانیرو شیپ ساعتِ  چند بھ راد،یھ شدن ادهیپ با و داد تکان ینف عالمت بھ را سرش پرستش
  .بود کرده اش تجربھ ادیز روزھا نیا کھ شد یبیعج حال کی دلش و نشست



  

  

 گرم گفتن" جانم"  یصدا و زد زنگ رادیھ تلفن بھ فورا بود، گذاشتھ ینھارخور زیم یرو کھ ییھا یخوراک سبد یادآوری با
  :کرد داغ را دلش راد،یھ

  

  . »ینذار جا گذاشتم، یخوراک توش کھ رو دهیسف سبد. بال یب جانت «

  

  

  :زد لب سبد، دنید با و چرخاند آشپزخانھ سمت بھ را سرش رادیھ

  

  . »ھست حواسم چشم. زمیعز یگفت شد خوب «

  

  

 دست لرزش راد،یھ ییاھدا یِ دست فیک ریز شیھا دست دادن قرار با و کرد قطع را تلفن و نشست جانش بھ رادیھ گفتن" زمیعز"
  .کرد یمخف ھم خودش دید از را شیھا

  

 ستش،د در یا ھیھد و گل یا شاخھ با رادیھ کھ افتاد قبل روز ادی کرد، یم اش زده جانیھ کھ یرنگ خوش بنفش فیک دنید با
  :سپرد دستش بھ را گل شاخھ درب، شدن باز محض بھ و درآورد صدا بھ را تیسوئ زنگ

  

  . »ندمیآ ھمسر بھ میتقد «

  

  

  :بود گفتھ و سپرده دستش بھ را فیک راد،یھ ھم بعد و بود قھقھھ العملش عکس تنھا کھ بود شده شوکھ آنقدر پرستش

  

  . »ادیب خوشت دوارمیام «

  

 کنار در و بودند گذرانده خوش بود، کرده معنا شیبرا را شدن عاشق کھ یکس و آراد کنار در و داشت دوست را لحظھ آن چقدر
  . بودند کرده جان نوش یریدلپذ شام ھم

  

  .آمدند یم چشم بھ شیھا تالش نیا چقدر و باشد نیتر خوشحال پرستش تا کرد یم را تالشش تمام راد،یھ

  

  . گذاشت عقب یصندل یرو را سبد و گذاشت آن داخل را کوچکش چمدان راد،یھ و شد باز عقب صندوق درب بعد یا لحظھ

  

  :کرد گرم را وجودش پرستش، یصدا ،یصندل یرو نشستنش محض بھ



  

  . »شمونیپ باشھ آرادم شد یم کاش «

  

  :نواخت پرستش ینیب یرو یا ضربھ و داد حرکت را نیماش راد،یھ

  

  . »بھتره اد،یب نایا مامان با. خانوم خوشگل کھ شھ ینم «

  

  

  :کرد تنگ را شیھا چشم حسام، شماره دنید با و خورد زنگ تلفنش

  

  ! »میباش خودمون مال روز دو گذاشتن اگھ. ندارم ویکی نیا حوصلھ «

  

  

  :زد لب پرخنده، و متعجب ناخداگاه، و شد رهیخ کرد، یم ییخودنما صفحھ یرو کھ یاسم بھ یدزدک و شد خم پرستش

  

  » ش؟یریس «

  

  

  :افتاد خنده بھ و کرد دنبال را نگاھش رد اد،ریھ

  

  » ؟یندار اعتماد بھم مگھ ؟یکن یم یفضول «

  

  

  :کرد نثارش یدار خنده ی غره چشم پرستش

  

  . »ندارم اعتماد اطرافت یدخترا بھ یول دارم؛ «

  

  

  :کرد ابانیخ معطوف را حواسش و زد قھقھھ رادیھ

  

  !بلھ «

  . »دییفرما یم درست شما



  

  :خواند خواننده ھمراه و آورد نظرش مورد آھنگ یرو را آن و کرد روشن را نیماش پخش و برد دست

  

 یفضا تو اسھی یبو کنارتھ، دلم نییپا سرم/ شناسمت یم رو تو قلب ھیپاک با یا فرشتھ تو/ نمتیب یم رو تو نکھیا معجزس نیا«
 تو کجای ایدن کل یایح/ ینامھربون نامحرمھ کھ یقلب با/ یآسمون از صدف تو یدیمروار/ تنھا عشقم ییتو ا،یدن نیا تھ تا/ رابطھ

  » ھمراھتھ لحظھ ھر جمعھ، حواسش خدا/ چشماتھ

  

  

  :گرفت سمتش بھ را اش اشاره انگشت و کرد ردیغافلگ را پرستش نگاھش، با

  

 یایدر ھی تو/ مونییادوت ھر کردن یزندگ ی لحظھ بھ لحظھ ھیپاک پر/ بمون من عاشق خط تھ تا بدون، یمن عشق ھست نفس تا «
  . »گن یم یچ آدما روزا نیا نکن گوش خواد،یم دلت کھ باش ینجوریھم تو/ شدن غرق عاشق موجم، مثلھ من، یزالل و پاک

  

  

 چشم ریدرگ مبادا کھ پاکشان یھا لحظھ یبرا شان، یخوشبخت یبرا گفت؛ یم ذکر لب ریز و بود شده باران ستاره پرستش نگاه
  .شود دار خدشھ نابشان، یھا لحظھ و شوند ینظر و

  

  

  :کرد لیمتما پرستش سمت بھ را سرش و آورد نییپا را پخش یصدا راد،یھ

  

  » ؟یخوند یم یچ «

  

  

  . آورد باال کردن صبر یمعنا بھ را دستش و دیکش عقب درب، کنار تا را خودش و شد زده خجالت پرستش

  

  

 کرد فوت را نفسش دوخت، یم چشم او بھ و گرفت یم روبرو از را نگاھش یگاھ از ھر کھ رادیھ بھ رو و بست را شیھا چشم
  :زد لب ش،یھا چشم شدن باز با و

  

  . »خوندم یم یالکرس تیآ «

  

  

 حضور از دلش و کند ریاس دستش ریز و دنده یرو را پرستش دست داشت، دوست. نشست رادیھ یھا لب یرو یمحو لبخند
  . شود گرم او ینوران



  

  

  :شود یم طاق طاقتش کرد، یم احساس و گذشت یم یکند بھ زمان نظرش از. کرد یم صبر دیبا فردا تا و بود زود ھنوز اما

  

  » مناسبت؟ چھ بھ «

  

  

  :دوخت رونیب منظره بھ را نگاھش و دیکش ییپرصدا نفس پرستش

  

  . »نمونیب عشق دوام مناسبت بھ «

  

  

  :کرد زمزمھ کرد، یم یدلبر شیبرا و کند یم جا از را رادیھ قلب کھ یلحن با و چرخاند رادیھ سمت بھ را سرش فورا

  

  » راد؟یھ «

  

  

  :شد خواھش و عشق از پر راد،یھ

  

  » دلم؟ جون «

  

  

   ؟یبمون شھیھم ید یم قول: پرستش

  

  

  :زد لب وقت، فوت یب راد،یھ

  

  ! »جون یپا تا «

  

  

  :انداخت نیطن ش،یصدا و کرد گرم را پوستش پرستش، نگاه

  



  . »ترسم یم من اما «

  

  :نماند یمخف پرستش دید از کھ نشست رادیھ یھا چشم گوشھ یزیر نیچ

  

  » ؟یچ از «

  

  . چرخاند شھیش سمت بھ را سرش و دیکش یقیعم نفس پرستش

  

  

  . برود نیب از نشانیب خوش حالِ  آن خواست ینم دلش و دیترس یم شیدھایترد گفتنِ  از

  

  

  :گفت راد،یھ بھ رو و گرفت رونیب منظره از را نگاھش

  

 حسِ  نیا ھست؟ یکاف بنظرت اما الزمھ؛ مشترک یزندگ ھی شروع واسھ عشق م؟یدار شناخت ھم از یکاف اندازه بھ ما بنظرت «
 و پرفراز راه نیا یایسخت شھیم باعث اصال م؟یبذار سر پشت مشکالتو باھم و میببند ھم یایبد یرو چشم شھ یم باعث نمونیب

  » کنھ؟ ریلپذد و نیریش رو ھست رومون شیپ کھ یبینش

  

  

  :داد ادامھ و نداد زدن حرف مھلت. دیلغز یم رادیھ صورت یرو اش یعسل یھا مردمک و بود دیترد از پر نگاھش

  

 ھم یبرا مبادا کھ یروز از ترسم یم. ببندن گھیھمد ی آزاردھنده اتیخصوص یرو چشم آدما، شھیم باعث عشق یگاھ «
 با یا رابطھ چیھ حاال تا من. کنن نمونیچرک دل و انیب چشم بھ ھست، کھ یزیچ از زتریآم اغراق امون،یبد مبادا م؛یبش یتکرار
 یمرد یلیدل ھر بھ کھ یروز از ترسمیم کنھ؛ دلسردت نبودنام، بلد نیا ترسم یم رو؛ زایچ یلیخ ستمین بلد و نداشتم مخالف جنس

 با دونم ینم. ادیب میزندگ سر قراره ییبال چھ ونمد ینم من اونوقت و کنھ ترکم کردم، دلخوش تاشیحما بھ و بستم دل بھش کھ
  » کنم؟ کاریچ کنھ، پر رو درونم یخالھا قراره جوره ھمھ کھ یکس نبودن

  

  

  . کرد گرم را پرستش تجربھ یب وجود کوتاه، لمس ھمان و گرفت را پرستش دست ناخداگاه و نشاند لب یرو یمھربان لبخند رادیھ

  

  

  :زد شیموھا بھ یچنگ و کرد رھا گرفت، کھ یسرعت ھمان بھ را دستش راد،یھ

  

  !شھ تموم یچ ھمھ زود یلیخ ستین قرار اما کنمیم درک اتوینگران تمام «



 تیمحدود یسر ھی ت،یمحرم نیا اما. میباش داشتھ یکاف شناخت ھم از مدت نیا تو میتون یم ھم ما و باشھ ساده تیمحرم ھی قراره
  . »میبشناس وھم بھتر میتون یم و دارهیبرم ھامونو

  

  

  :کرد مرتب را اش یروسر و برد سرش کنار تا بود، شده کوتاه لمس ھمان قرار یب کھ را دستش پرستش

  

  » م؟یبشناس ھمو میتون ینم تیمحرم بدون یعنی «

  

  

  :زد اش ینیب بھ یا ضربھ و دیخند رادیھ

  

  . »کنم ماچ زونتویآو یالپ و رمیبگ دستتو لحظھ ھر ترسم یم و دارم دوستت انقدر من کھ یوقت نھ «

  

  

  .بود داشتھ وا اراده، یب یلرز بھ را تنش تمام راد،یھ رحم یب و عشق پر یھا جملھ آن و بود گرفتھ گر بود؛ گرمش

  

  

  . دیکوب رادیھ یبازو بھ یآرام چندان نھ مشت و گرفت دندان بھ را نشیریز لب 

  

  

  .باشد امان در پرستش حملھ از تا دیکش کنار ن،یشما گوشھ تا را خودش و دیخند شھیھم از تر سرخوش راد،یھ

  

  

  :زد لب بود، گرفتھ خون رنگ کھ یصورت با و زد قھقھھ ھم پرستش

  

  ! »یادب یب یلیخ واقعا «

  

  

  . فشرد گاز یرو قبل از شتریب را شیپا و شد ریسراز رادیھ دل بھ یرینظ کم جانیھ

  

  

  . برود اش صدقھ قربان و کند نگاه شرمش از سرخ چھره بھ ابد ات داشت دوست و نشست یم دلش بھ دختر آن حرکات ھمھ

  



  

 و زده خجالت لبخند و خواند یم پرستش بھ رو را آھنگ عاشقانھ یھا قسمت خواننده، با ھمزمان و بود کرده بلند را پخش یصدا
  .نشست یم تماشا بھ لذت، با را محجوبش

  

  

 در و داد یم سرش بھ یکوچک تکان آھنگ تمیر با ھمزمان و کرد یم گاهن را جاده یھا منظره ،ینشدن تمام یلذت با پرستش
  . شد یم غرق شیاھایرو

  

  

  . بودند شده جانش خوره بود، دهیپرس رادیھ از کھ ییھا سوال تمام اما نداشت یشک چیھ رادیھ بھ نسبت داشتنش دوست بھ

  

  

 از یسادگ بھ بتواند کھ نبود یزیچ راد،یھ نادر تجربھ ھرچند. باشد کم بود، مرده بار کی کھ یطلب تنوع رادِ یھ یبرا دیترس یم
  !گرید بود زادیآدم اما کند عبور کنارش

  

  

 یم قرآن یساعت. اندازند یم راه بھ را بتیغ بساط بعدش ساعت و خوانند یم نماز یساعت. روزھا نیھم یھا آدم جنس از
 آن ن،یمعصوم یبرا یعزادار شب در یا لحظھ. کنند یم اوتقض را گریکدی ممکن، شکل نیتر رحمانھ یب بھ یساعت و خوانند
 نھ انگار کھ زنند یم زھر گریکدی بھ چنان بعد یا لحظھ و مانندیپش عمرشان یھا کرده تمام از انگار کھ زنند یم زار چنان
  .ھستند خدا شیپ ی زده خجالت و کار توبھ بنده ھمان انگار

  

  

 زیپرھ یبرا را شیھا قول کند؛ یم فراموش را بودن خوب کھ یخراب جنس ھمان گر؛ید یھا آدم جنس از بود آدم کی ھم رادیھ
  !تر سنگ یحت بدتر، یحت شود؛ یم قبل یروزھا آدمِ  ھمان و کند یم فراموش ست، یبد ھرچھ از

  

  . اعتماد قابل یحت نھ و ینیب شیپ قابل نھ ھستند؛ یبیعج موجودات ھا آدم

  

  باشد؟ نیچن توانست یم آدم کدام مگر اما نبود ینیب شیپ قابل کھ یآدم بھ اعتماد از دیترس یم

  

 آھنگ اش، پوستھ یرو دست یھا ضربھ یحت دیشا کھ بود دربستھ یا ھندوانھ مثل درست ازدواج، گفت؛ یم راست مادرش
   است؟ نیریش و سرخ داخلش داند، یم یکس چھ اما باشد داشتھ یخوش

  

  

  بخورد؟ قسم آنھا، کنار اش یزندگ یھا لحظھ بودن خوب و اھ آدم ماندن خوب بھ تواند یم یکس چھ

  



  

  !تواند ینم خدا جز چکسیھ کھ خدا بھ

  .بگذارد شیرو شیپ را مصلحت خواست، یم خدا از ش،یتشو و اضطراب پر یھا لحظھ آن در پرستش چقدر و

  

  

 خدا از و نداشت را او از ماندن دور و کنارش بودن تحمل. نداشت را کنارش در شکستن تحمل اما داشت دوست را رادیھ ھرچند
  .برسند سعادت بھ ھم کنار در بتوانند کھ باشد دانیجاو یصورت در بود، داده ھیھد دلش بھ کھ یعشق آن خواست یم

  

  

  ؟یزندگ در یخوشبخت و سعادت از بھتر زیچ چھ و

  

  

  . داد اش خستھ تن بھ یقوص و کش و کرد تیھدا یا گوشھ بھ را نیماش راد،یھ

  

  

 از تر عقب یکم اش یروسر. شد رهیخ خواب غرق پرستشِ  بھ لحظھ، چند از بعد و فشرد ھم یرو را نشیسنگ یھا پلک
  . آمد یم چشم بھ یادیز تابدارش و یمشک یمو ی حلقھ و بود رفتھ حدمعمول

  

  

 خوابش اما کرد مھزمز را نامش آرام، و شد لیمتما سمتش بھ یکم. گذاشت پرستش یصندل یرو و کرد تنش ستون را دستش
  . دینشن را شیصدا و بود شده نیسنگ

  

  

 و بلندتر و دیکش عقب برود، شیپ معصومش صورت لمس یبرا اش اراده یب یھا دست آنکھ ترسِ  از و دیکش نفس را تنش عطر
  .کرد یجار زبانش بر را نامش قبل، از تر آھنگ خوش

  

  

  . گذاشت باز مھین را شیھا پلک و خورد یتکان پرستش

  

  

 یم نگاھش خاص، یحالت با کھ چرخاند رادیھ سمت بھ را اخمش از پر صورت و کرد نگاه اطراف بھ خواب، از یناش یِ جیگ با
  . کرد

  

  



  :بود شده خشدار و بم شیصدا

  

  » م؟یدیرس «

  

  

  . زد مھیخ تنش یرو و کرد باز را پرستش سمت درب. شد ادهیپ و گذاشت جواب یب را سوالش رادیھ

  

  

 پرستش، ناخداگاه ترسِ  از و کرد باز را اش یمنیا کمربند راد،یھ و رفت فرو یصندل در داشت، کھ یاعتماد مامت با پرستش
  :دیخند

  

  ! »خورمت ینم فعال نترس «

  

  

  :کرد پاره را افکارش رشتھ راد،یھ حرف کھ شد یم تکرار پرستش، خوابالود ذھن در" فعال"  کلمھ

  

 تو شدم خستھ کھ بدم ادتی یرانندگ دیبا بعد بھ نیا از. کنم یرانندگ خودم یبرا من و یاببخو ھمش شما کھ شھینم ینجوریا نھ «
  . »ینیبش

  

  

  :دیکوب بھم را شیھا دست کودکانھ، یذوق با و شد آب دلش در قند کردن، یرانندگ تصور از پرستش

  

  . »کردنم یرانندگ عاشق من ؟یگ یم راست یوا «

  

  

  . شود ادهیپ دیبا کھ فھماند او بھ نگاھش با و دیخند رادیھ

  

  

 شد، یم رودخانھ بھ یمنتھ کھ یتند نسبتا یبیسراش از رفتن نییپا یبرا و برداشت را ھا یخوراک سبد عقب، یصندل یرو از
  . برداشتند جلو سمت بھ یقدم

  

  

  :شد گرد شیھا چشم شان،یرو شیپ ناھموارِ  راه دنید با پرستش



  

  ! »دهتن شیبیش یلیخ. تونم ینم من یوا «

  

  

  :گرفت یسمت بھ را اش اشاره انگشت و دیپاش شیرو بھ یلبخند راد،یھ

  

  ! خوشگلھ چقدر نیبب رو اونجا عوض در «

  » ؟یبد دست از رو ییجا نیچن ادیم دلت

  

 ریسراز دلش در یخوب حس و شد یتداع ذھنش در روز آن ادی بود، دهیخر شیبرا رادیھ کھ ییھا یکتان بھ شدن رهیخ با پرستش
  . دش

  

 از را حواسش داشت یسع و داشتیبرم قدم مورب، و اطیاحت با. کرد حرکت سرش پشت ھم رادیھ و برداشت جلو سمت بھ یقدم
  .کند پرت آن ادیز نسبتا ارتفاع

  

  

  . کرد جھیسرگ احساس و شد رودخانھ بیعج خروش و ارتفاع آن قفلِ  نگاھش ،یا ھیثان یبرا

  

  

 را آزادش دست و شد شیپا لغزش متوجھ او از زودتر رادیھ کھ رفت عقب رادیھ راھنیپ بھ شدن بند یبرا دستش و دیلغز شیپا
  :کرد زمزمھ گوشش ریز و فشرد آغوشش در را او کوتاه، ھرچند ھ،یثان چند یبرا و کرد حلقھ کمرش دور

  

  . »کوچولو خانوم باش مراقب «

  

  

 و فشرد شیھا دست در را رادیھ راھنیپ نیآست و افتاد نفس فسن بھ. گذاشت دنیتپ تند یبنا قلبش و گرفت فاصلھ یکم پرستش،
  :دیشن را آلودش خنده یصدا

  

  ! »رو بدبخت نیا یکرد چروک «

  

  

  :کرد یاضطراب پر ی خنده پرستش

  

  . »گھید خودتونھ ریتقص «



  

  

  :شد معترض رادیھ

  

  !بابا یا «

  ! یشد جمع شخص دوم دوباره کھ تو

  . »ستاین حواسم نکن فکر

  

  

  :کرد نگاه بودند، آمده نییپا کھ یریمس بھ پرستش، و دندیرس باالخره ،یمسافت یط از بعد و زد قھقھھ شپرست

  

  !یوا «

  » باال؟ میبر یچجور حاال وحشتناکھ؛ چقدر

  

  

 از پرستش دھان و کرد اشاره جلوتر، یکم یِ خاک و کیبار نسبتا جاده بھ و داد قورت زحمت بھ را طنتشیش از پر ی خنده رادیھ
  :ماند باز رتیح

  

  » م؟یایب نجایا از دیگفت چرا پس «

  

  

  :گفت یبلند یصدا با کرد، یم حرکت او از جلوتر کھ ھمانطور و کرد آزاد را اش خنده رادیھ

  

  ! »یگرفت ینم پناه بغلم تو و خورد ینم چیپ پات کھ میومدینم نجایا از اگھ «

  

  :شد شیگلو ناخوانده مانمھ ھم بغض نباریا و شدند پررنگ شیھا ترس گرید بار

  

  » م؟یکن کاریچ حاال. کردم فیتعر زنت از یکل نکنن، شک نکھیا یبرا من. یدار زن تو کننیم فکر یمرتض و مامانم راد،یھ «

  

  

  . کرد نگاھش فقط ،یلبخند چیھ بدون و شدند چفت ھم یرو رادیھ یھا لب

  

  



  :شد یم کم درونش تیعصبان از و کرد یم احساس پرستش نگاه یسوسو در را دلھره و ترس

  

  » ؟یبود مجبور مگھ آخھ خانوما؟ خانوم یداد آب بھ گل دستھ انقدر چرا «

  

  

  :زد لب وقت، فوت یب پرستش

  

 ینم منم و کنم کار من ذاشت ینم ستین زنت دیفھمیم درصد ھی اگھ و خوادیم ازم اتیجزئ با ویچ ھمھ مامانم. بودم مجبور آره «
 جھنم شونیزندگ و داشت دلشوره و دلھره شھیھم اونوقت. کنم کنسل قراردادمو تونم ینم و کردم یحماقت نیھمچ بگم بھش تونستم

  . »شد یم

  

  

 یا لحظھ. بودند زتریانگ غم یا ھیگر ھر از کھ ییھا خنده ھمان از افتاد؛ خنده بھ و داد رونیب را تاسفش از پر نفس راد،یھ
  :زد لب بود، دایھو کلماتش تک تک در کھ یخاطر آرامش با ھم بعد و دیخند

  

  . »من بھ بسپر ویچ ھمھ و نباش یچیھ نگران تو «

  

  

  .کرد شکر ،یمحبت از پر و یحام مردِ  نیچن وجود بخاطر را شیخدا دلش در و زد ینیغمگ لبخند پرستش

  

  

 از تر سرحال راد،یھ و رفتند باال ک،یبار نسبتا یخاک جاده ھمان از لشانیوسا کردن جمع از بعد و کردند استراحت یا قھیدق چند
  .شد یرانندگ مشغول قبل،

  

  

 تنگ ساحل، در غروب دنید یبرا دلش کھ پرستش و شدند شھر وارد د،یخورش غروب از قبل ،یطوالن نسبتا یمسافت یط از بعد
  :گفت گانھ بچھ یذوق با راد،یھ بھ رو فورا بود، شده

  

  . »میباش ااونج غروب، یبرا خوادیم دلم ساحل؟ میبر یایم «

  

  

  :دیایب راه پرستش دل بھ کرد یسع کرد، یم احساس تنش در کھ یا یخستگ تمام با و خورد نیچ رادیھ یھا چشم گوشھ

  

  . »میر یم کھ بلھ «



  

  

  :آمد حرف بھ فورا پرستش

  

  . »ساحالم نجوریا عاشق من. ھیا صخره کھ ھست ساحل ھی «

  

  

  .داشت فرصت رساندنش، نالیترم بھ یبرا یساعت چند ھنوز. کرد یم یگرانند گفت، یم پرستش کھ یسمت ھمان بھ رادیھ

  

  

 کھ دوخت چشم رادیھ بھ و دیکش باال ھا سنگ یرو از را خودش ع،یسر و بلند ییھا گام با و شد ادهیپ پرستش ن،یماش ترمز با
  .آمد یم سمتش بھ سالنھ سالنھ و آرام

  

  

 افکارش از زده خجالت و رفت ضعف َمردش، بودن یکلیھ و بودن توپر یبرا شدل و کرد زیآنال را کلشیھ تمام لحظھ چند یبرا
  . دوخت چشم شیرو شیپ خروجان امواج بھ و بست چشم رد،یبگ آرام بازوانش انیم خواست، یم دلش کھ

  

  

  . داشت دوست ھا، سنگ تختھ بھ را، عظمت پر یھا موج برخورد

  

  

 یب افکار و شد رهیخ گذاشت، یم یبرجا یآب آسمان در خودش از رنگ سرخ یرد و کرد یم غروب کم کم کھ یدیخورش بھ
  .زد پس شدت بھ دادند، یم جوالن سرش در کھ را ییپروا

  

  

 گرفت عکس بالفاصلھ کھ دید دست بھ تلفن را رادیھ و برگشت عقب بھ زد ادیفر را نامش ،یخاص حالت با کھ رادیھ یصدا با 
  .داد نتیز ار شیھا لب ینیدلنش لبخند ناخداگاه و

  

  . دیبخش سرعت شیھا قدم بھ و شد استوارش یھا گام و بلند قامت ماتِ  پرستش

  

  :گفت یتصنع یاخم با و رفت راه کنارش فاصلھ، یکم با

  

  . »مینشد محرم ھنوز ما «

  



  

  :دییپا را اش افتاده نییپا سر و کرد نگاھش چشمش گوشھ از رادیھ

  

  » خب؟ «

  

  

  . کند منظم بودند، آورده ھجوم ذھنش در کھ را یجمالت کرد یسع و فرستاد ونریب را اش کالفھ نفس پرستش،

  

  

  . انداخت رودخانھ بھ کینزد ییجا و برداشت سبد داخل از را کوچکشان ریحص راد،یھ

  

  

 ازدر ر،یحص یرو ند،یبنش کرد یم اشاره ف،یبالتکل پرستشِ  بھ کھ ھمانطور و کرد خارج آن ریز از را بزرگ نسبتا یھا سنگ
 نفس توانست و شد شل تنش ی شده منقبض عضالت ھ،یثان چند از بعد و آمد بند یا لحظھ ،یخستگ ھمھ آن از نفسش و دیکش

  . بدوزد چشم داشت، یبیعج آرامش کھ سرش یباال رنگ یآب سقف بھ و کند رھا را اش آسوده

  

  

  :زد لب پرستش، بھ کردن نگاه یب و بست را شیھا پلک

  

  » ؟ینگفت «

  

  

  :دوخت چشم نشانیب ادیز نسبتا فاصلھ بھ و گرفت آغوش در را زانوانش تشپرس

  

  » ؟یترس ینم یچطور خودت دونم ینم بگم؟ یچطور ؛یکرد فیتعر کھ ییزایچ اون. ترسم یم کمی من راستش خب «

  

  

  . کند باز را شیھا پلک نخواست دلش و آمد کش رادیھ لبخند

  

  

  :بود شده تار و خستھ گاھشن کھ بود دوختھ چشم شیروبرو بھ آنقدر

  

  !ھست توش کھ یبد زیھرچ و ھام گذشتھ ی ھمھ گرفتم؛ فاصلھ یچ ھمھ از کھ وقتھ یلیخ من «



 ھیتوج کارمو خوام ینم. کنھ یم در اشویخستگ ھمھ انگار تو وجود و خستس من روح. نھیتسک برام انقدر تو وجود چرا دونم ینم
  » خوبھ؟ کنم؛ ینم نگاتم مینشد محرم یوقت تا گھید چشم؛ اما کنم

  

  

  . دارد دوست را شیروزھا نیا مغرورِ  مردِ  نیا چقدر کھ کرد فکر و انداخت خنده بھ ھم پرستش و دیخند آخرش جملھ با

  

  

  . نشست یم دل بھ شیھا حرف تک تک یحت و نبود گذشتھ رادیھ آن گرید راد،یھ

  

  

  . کرد یم قبل از تر دهدلدا را تجربھ یب پرستشِ  و داد یم عشق یبو اش کلمھ ھر

  

  

 و شتریب تا کرد یم وادارش و لرزاند یم را دلش کھ ییرفتارھا و ھا دنیورز عشق ھا؛ زدن حرف نطوریا بھ نداشت عادت
  .کند فکر رادیھ بودن خوب ھمھ آن بھ شتریب

  

  

  :گفت راد،یھ بھ رو و برداشت ھم وهیم ی دربستھ ظرف. کرد خارج آن از یظرف و دیکش جلوتر یکم را سبد پرستش،

  

  » د؟یدار لیم یچ «

  

  

  :زد لب ش،یھا چشم کردن باز بدون راد،یھ

  

  . »نبنده جمع انقدر زنھیم حرف یوقت کھ پرستش ھی «

  

  

 حرف بھ گرید بار کی د،ینشن رادیھ از یجواب چون و برد دھانش یجلو را دستش و دندیلرز خنده شدت از پرستش یھا شانھ
  :آمد

  

  » ؟یدار لیم یچ بگو حاال «

  

  



  . واداشت خنده بھ را رادیھ و کرد دیتاک اش جملھ بودن مفرد یرو

  

  

 کرد نگاه وهیم ظرف بھ پرستش، یھا چشم اشاره با و دوخت چشم قرمزش صورت بھ و کرد سرش گاه ھیتک را آرنجش راد،یھ
  :کرد جابجا یکم را داخلش یھا وهیم و

  

  . »یخوریم خودت یھرچ «

  

  

 یم آرامش و کرده سکوت دو ھر ناخداگاه کھ بود نیدلنش آنقدر اطرافشان، بودن سرسبز ھمھ آن و رودخانھ خروش یصدا
  .گرفتند

  

  

  . گذاشت کنارش ھم یچنگال و گذاشت نشانیب را وهیم ظرف پرستش،

  

  

 شیھا لب یور یمحو لبخند و کرد نگاه آمد، یم چشم بھ ھم ھا وهیم کردن قاچ در یحت کھ یا قھیسل ھمھ آن بھ و نشست رادیھ
  .نشست

  

  

  :آوردند ھجوم پرستش ذھن بھ آزاردھنده افکار ھم باز

  

  » راد؟یھ «

  

  

  :شد دهیکش باال پرستش یھا چشم تا نگاھش و خورد ھم را وهیم تکھ نیآخر رادیھ

  

  » داره؟ بیع" جانم"  بگم «

  

  

  :آمد کش پرستش لبخند

  

  ! »لرزونھ یم آدمو دل یچجور گفتنا" جانم"  نیھم کھ یدون ینم. داره کھ بلھ «



  

  

  :زد قھقھھ رادیھ

  

  » بلھ؟ «

  

  

  :شد درھم شیھا اخم بودند، کرده پا بھ غوغا سرش در کھ ییھا حرف از پرستش

  

 خوب حالم بھ کھ انقدر و کرده یخواھر حقم در یلیخ االن تا. منھ خواھر مثل اون نگفتم؛ یزیچ سانیآ بھ کھ ناراحتم واقعا من «
  . »گفتم یم بھش ویچ ھمھ آروم آروم خودم ذاشتیم یحام کاش. باشھ تھنتونس مامانم بوده،

  

  

 یپرحسرت و قیعم نفس است، خودش سر ریز ھا یبدبخت نیا تمام کھ دانست یم و بود نیشرمگ خودش ی گذشتھ از کھ رادیھ
  :دیکش

  

 یبرا ینجوریا واقعا دیشا داره، گناه اونم. میکن صبر کرد، ینم اصرار ھمھ نیا وگرنھ گھ؛ید دونھ یم بھتر حتما یحام «
 مشکلشون بذاره ونیدرم مشاور با کم کم تونھ یم ینجوریا ازدواج؛ مشاوره برن یخواستگار از بعد قراره. باشھ بھتر جفتشون

  . »یکار پنھان نیا بخاطر ببخشھ تونھ یم ھم رو تو قطعا و ادیب کنار باھاش بھتر تونھ یم بعدم رو؛

  

  

  :کرد زمزمھ بود، آورده درد بھ را دلش کھ یغم با و دوخت ھا دست ورد بھ را نگاھش پرستش

  

  . »ببخشھ منو نتونھ کھ نھیا ترسم ھمھ «

  

  . انداخت یگرید عکس و دید را اش گرفتھ وسعت لبخندِ  راد،یھ

  

  . شد رهیخ آن بھ و انداخت یسلف یعکس و ستادیا پرستش بھ پشت و رفت باالتر یکم

  

  

  .بودند نیدلنش و خاص شیبرا بود، زاریب آن از یروز کھ خترد نیا یھا یسادگ چقدر

  

  

  . داد یم یباز را روانش و روح کھ بود معصومش نگاه آن و شیھا چشم ز،یھرچ از شتریب 



  

  

  . ستادیا پرستش بھ کینزد ییجا و رفت باال شیرو شیپ بزرگِ  یھا سنگ تختھ از

  

  

  :برد جلو را دستش پرستش

  

  » شدن؟ یشکل چھ نمیبب «

  

  

  :شد روبرو آن قفل صفحھ با پرستش و سپرد دستش بھ را تلفن راد،یھ

  

  ...!اِ «

  . »شد قفل خورد دستم

  

  

  :کرد اشاره پرستش بھ و رفت ماتیتنظ بھ رادیھ

  

  . »نجایا بذار دستتو شست «

  

  

  :کرد نگاھش دیترد با پرستش

  

  » چرا؟ «

  

  

  .ندارم ازت یا یمخف زیچ کھ من. یکن بازش خودت شد قفل نکھیا یبرا: رادیھ

  

  

 انگشتش اثر کھ لحظھ چند از بعد و گذاشت بود، کرده اشاره رادیھ کھ یقسمت یرو را شستش و کرد یسرخوش خنده پرستش،
  . گرفت شیروبرو و آورد را بود انداختھ کھ یعکس رادیھ شد، اسکن

  

  



  :زدند برق یخوشحال از شیھا چشم

  

  » م؟یکن چاپش شھیم. شد خوشگل چقدر یوا «

  

  

  :دیپاش شیرو بھ یلبخند راد،یھ

  

  . »شھیم کھ بلھ «

  

  

  .سپردند گوش ا،یدر آرامشِ  ھمھ آن بھ سکوت، در و نشستند ھا سنگ تختھ ھمان یرو

  

  

  . دندیترس یم ندهیآ از کھ انگار و بودند غرق خودشان افکار در کدام ھر

  

  

 یم ھا یدگیچیپ آن تمام مسبب را خودش و شد یم نیمگشر خودش از کھ دید یم خورده گره بھم را زیچ ھمھ آنقدر رادیھ
  .دانست

  

  

 ماند یم باور نیا بر و شد ینم روبرو پرستش با چوقتیھ داد، ینم رخ حوادث نیا اگر دیشا کھ دیرس جھینت نیا بھ تینھا در اما
  .باشد آرامشش موجب تواند ینم خواست یم او کھ آنطور یدختر چیھ کھ

  

  

  . دوخت پرستش یھا چشم بھ را ھشنگا و کرد کج را سرش

  

  

 پرستش سمت از کھ یآرامش موج آن در خواست یم دلش کھ چرا ندارد؛ دنشیکش آغوش در بھ یلیتما گفت یم اگر بود دروغ
  .شود غرق شد، یم متصاعد

  

  

  . برخاست جا از و دیترس خواستن، ھمھ آن از

  



  

 شیپ از شیب را رادیھ دل و بود داده پرستش کھ یتذکر آن با مخصوصا. کند دار خدشھ را پرستش اعتماد خواست ینم دلش
  .بود کرده خودش فتھیش

  

  

  :شد دهیکش باال برخاستنش با ھمزمان پرستش، نگاه

  

  » ؟یشد بلند چرا «

  

  

  :سپرد ایدر کرانِ  یب بھ را نگاھش رادیھ

  

  . »نالیترم سمت میبر و مینیبش گھید کمی. ترم راحت ینجوریا «

  

  

  . افتاد شور بھ دلش و داد تکان موافقت، نشانھ بھ را سرش پرستش

  

  

  .خواست یم را پدرش حضور دلش لحظات، آن در و دیترس یم یمرتض و نیمیس العمل عکس از

  

  

 چشم در را تیرضا بتواند و باشد داشتھ حضور اش یزندگ مراسم نیمھمتر در ھم پدرش ،یدختر ھر مثل خواست یم دلش چقدر
  . ندیبب شیھا

  

  

 صالح و ریخ جز کھ بسپرد یپدر دست بھ را اش ندهیآ و دھد نشان او بھ را رادیھ راحت، یالیخ با خواست یم دلش چقدر
  . خواست ینم یزیچ فرزندش،

  

  

  . بود شیآرزوھا نیتر محال جزء پدرش حضور و بود تنگ دلش چقدر

  

  

 حضورِ  خواستنِ  از پر را دردناکش دل و ماند یم حسرت ابد، تا و شد ینم پر یگرید کس چیھ با چگاهیھ کھ ییخالھا از یکی
  . کرد یم اش یزندگ مرد نیاول



  

  

  !یحام و بود دوست شد؛ ینم خالصھ بودن، پدر در فقط اش فھیوظ کھ یپدر آرامش؛ و بود صبر کوه کھ یپدر

  

  

 انیسال کھ بود یپدر غیدر یب یھا تیحما ادآوری راد،یھ حضور حاال و داشت کم اش یزندگ در را بودن یحام نیا چقدر و
  .بودند شده حک ذھنش در ممکن شکل نیتر پررنگ بھ خاطراتش و بود بستھ سفر بار یدراز

  

  

 شیپ در را نالیترم راه و رفتند نیماش سمت بھ دو ھر و کرد روشن را ریمس تلفنش، قوه چراغ با رادیھ و بود دهیرس رفتن وقت
  .گرفتند

  

  

  :گفت رادیھ بھ رو پرستش آخر، لحظھ

  

  . »ترسم یم ینجوریا د؛یکن ھماھنگ بعد کنم آمادشون کمی من کن صبر «

  

  

  :کرد زمزمھ قاطع، یلحن با و شد خم سمتش بھ رادیھ

  

  . »کنم صبر انقدر تونم ینم من بزن؛ ھست یحرف ھر امشب نیھم «

  

  

  :دیدزد را نگاھش و شد مور مور پرستش تن

  

  ...»آخھ «

  

  

  :دیپر کالمش انیم رادیھ

  

  . »بزنم حرف باھات خواستم ھروقت یذار یم دستت دم تمیگوش. میندار زایچ نیا و آخھ «

  

  



  :گرفت اش خنده. ختیر فرو دلش در یزیچ و شد مات یا لحظھ راد،یھ یخودخواھ ھمھ آن از

  

  . »برسھ ھم یمرتض کھ االناس برم گھید من. باشھ «

  

  

  :است دلتنگ نرفتھ، ھنوز کرد حس و زد یلبخند راد،یھ

  

  . »بده خبر یدیرس. باش خودت مراقب «

  

  

  .کرد یخداحافظ گرید بار و برداشت عقب یصندل یرو از را لشیوسا پرستش

  

  . کرد نگاھش وافر یعشق با و گذاشت شیروبرو را یچا ینیس ن،یمیس

  

 چیھ بدون و دبو گرفتھ دست در یحیتسب ،یسنت طرح یھا یپشت بر ھیتک ھم یمرتض و بود گرفتھ یجا پرستش آغوش در تبسم
  .کرد یم نییپا و باال را آن ،یذکر

  

  

  . کند رونیب اش خانھ از را پرستش خواست یم دلش و شد یم یعصب بود، نیمیس نگاه در کھ یعشق ھمھ آن از

  

  

  . انداخت دشیسپ یکم و فر یموھا بھ یچنگ و چرخاند شھیھم از تر کالفھ را سرش

  

  

  . خندد یم پرستش بچگانھ یھا حرف بھ یگاھ یحت و صداست یب پرستش، غوشآ در ھم بدقلق تبسمِ  یحت کھ خوردیم حرص

  

  

  . شود یم دور او از اش یداشتن دوست نِ یمیس پرستش، حضور با کرد یم احساس و نداشت یعل ادگاری بھ یخوش دل

  

  

  . داد قرار شیروبرو و گذاشت ینعلبک در را یچا فنجان ن،یمیس

  

  



  .کند باز را شیھا اخم یکم تا خواست او از نگاھش با و گذاشت یمرتض بھ کینزد را قندان و گذاشت پرستش ینعلبک در قند دو

  

  

 رفت، یم آشپزخانھ بھ کھ نیمیس دنبال و کرد جابجا آغوشش در را تبسم. بود نیسنگ شیبرا خانھ جو و بود مضطرب پرستش
  . افتاد راه

  

  

 نگاھش یدلتنگ با کھ پرستش بھ رو و شست را بودند ییظرفشو نکیس در کھ ییھا ظرف از یکم و زد سر غذا قابلمھ بھ نیمیس
  :زد لب کرد، یم

  

  » مامان؟ عشق خبر چھ «

  

  :دوخت چشم بود، نیمیس حرکات تک تک در کھ یآرامش بھ و انداخت باال یا شانھ پرستش

  

  . »بزنم حرف باھاتون تنھا خوادیم دلم اما ادهیز کھ خبر «

  

  

 بھ را سرش و دییپا کرد، یم ییخودنما صورتش یرو یوحشتناک اخم ھم ھنوز کھ را یمرتض و برد عقب را سرش نیمیس
  :کرد زمزمھ یدلخور با و داد تکان نیطرف

  

  !کھ مونھ ینم ادیز. نکن دلش بھ خون اومد، بچھ نیا کردم دیتاک بھش یکل. مونھ یم ابولھول مجسمھ مثل «

 ریخ شھیم گھید آدم ھی اصال یایم کھ تو چرا دونم ینم من ھا؛ خوبھ یستین کھ تو. منو زبون فھمھ ینم. ره ینم خرجش بھ اصال
  » نچسب؟ انقدر َمردم آخھ. سرش

  

  

  .نرسد یمرتض گوش بھ شانیھا خنده یصدا کردند یسع و افتادند خنده بھ دو ھر

  

  

  :گفت یبلند یصدا با لحظھ چند از بعد و رفت رونیب یمرتض و آمد در صدا بھ خانھ درب

  

  . »امیم زود داره؛ کارم یعل حاج پسر رمیم من نیمیس «

  

  

  : گفت یبلند یصدا با و کرد زمزمھ لب ریز یآرام" شکر رو خدا"  نیمیس



  

  . »میخور ینم شام تو بدون کھ ایب زود زمیعز باشھ «

  

  

  :کرد زمزمھ لب ریز ھم بعد

  

  . »م نداشتھ برادرِ  ارواح «

  

  

  :برد اتاق بھ و گرفت را پرستش دست و شست را شیھا دست فورا نیمیس و دیخند پرستش

  

  » خبر؟ چھ نم؛یبب کن فیتعر. ومدهین تا بدو «

  

  :گفت شمرده، شمرده و یآرام بھ و کرد فکر یکم ت،یواقع گفتن یبرا دیترد از پر پرستش،

  

  . »یکن عتمادا بھم تو کھ داره نیا بھ یبستگ ندمیآ ھمھ اما. سختھ برام گفتنش کھ بزنم ییحرفا ھی خوام یم «

  

  

  :گرفت پرستش آغوش از را تبسم و شد گوش سراپا ن،یمیس

  

  . »مادر بگو «

  

  

 حیتوض ھم تینھا در و اوردین انیم بھ گذشتھ از یحرف اما داد حیتوض را رادیھ و خودش انیم حوادث تمام نھیطمان با پرستش
  .است کرده قبول یفرزند بھ را یپسر اما نکرده ازدواج رادیھ کھ داد

  

  

  :دیرس یم نظر بھ ریمتح و جیگ بود، کرده وارد مغزش بھ کھ یدیجد اطالعات ھمھ آن از ن،یمیس

  

  » بود؟ دروغ ،یکرد یم فیتعر برام یھرچ ینی «

  

  

  :انداخت نییپا را سرش زده، خجالت پرستش،



  

  ! »زنش نھ بود؛ رادیھ مامان کردم، یم فیتعر ازش کھ یتیشخص اون نھ؛ کھ ھمش «

  

  

  :شد انینما درب چارچوب در و گفت یااللھی یمرتض کھ بزند یحرف خواست و شد الفھک نیمیس

  

  . »گشنمونھ گھ؛ید اریب ،یاریب شام یخوا یم «

  

  

 پرستش گفتھ بھ کھ یخواستگار و شد پرستش ریدرگ ذھنش و فکر تمام اما رفت آشپزخانھ بھ و برخاست جا از زده ھول ن،یمیس
  . خواست یم یستگارخوا اجازه و زد یم زنگ فردا

  

  

 ست؛ین خودش پسر آراد، ندینگو یکس بھ نکھیا بود؛ اش خانواده و رادیھ بیعج درخواست کرد، یم دهیچیپ را ھیقض کھ یزیچ اما
  .بخورد یبزرگ یروح ضربھ و ببرد ماجرا از ییبو ،یبزرگسال نیسن در آراد، خواستند ینم کھ چرا

  

  

  . رندیبگ یبزرگ میتصم شان، دانھ ھی یکی دختر یبرا تا داشت کم کنارش در ار یعل حضور و بود ریدرگ شدت بھ فکرش

  

  

  .نزند دم و کند تحمل را ینیسنگ ھمھ آن ،ییتنھا در بود مجبور او و بود دوشش یرو کھ ینیسنگ بار نیا از دیترس یم

  

  

   است؟ داشتھ یناموفق اجازدو قبال و دارد بچھ کھ شود یم یکس زن پرستش، د،یبگو گرانید بھ توانست یم چطور

  

  

 ھیتوج بود، شانیھا دھان ی لقھ لق رحمانھ، یب یھا قضاوت و ھا حرف کھ یمردم یبرا را دخترش یپاک توانست یم چطور
  شود؟ مرد آن با وصلتش بھ یراض نشده مجبور او کھ دیبگو و کند

  

  

  .شد تکھ ھزار و افتاد نیزم یرو د،بو شیھا دست انیم کھ یظرف و شدند زلزلھ سرش در ھا الیخ و فکر آن تمام

 بھ ھمھ از زودتر ،یمرتض و دوختند چشم شانیروبرو ی دهیپر رنگ نِ یمیس بھ و رفتند آشپزخانھ بھ مھیسراس پرستش، و یمرتض
  :گرفت شیھا دست در را نیمیس دست خوردند، یم چشم بھ یا گوشھ ھر کھ ییھا شھیش بھ توجھ یب و آمد خودش

  



  » شد؟ یچ «

  

  

  :کرد زمزمھ لرزان، ییصدا با و دیپر نیمیس پلک ھگوش

  

  . »نبود حواسم یچیھ «

  

  

  :گفت یمرتض بھ رو و گرفت دلش بود، شیصدا در کھ یدرد ھمھ نیا از پرستش و داشت بغض شیصدا

  

  . »کنم یم جمع رو نایا من رون؛یب دشیببر شما «

  

  

 یتوجھ نیمیس یھا اعتراض و غیج بھ و گرفت آغوش رد را او حرکت کی با و انداخت نیمیس زانوان ریز دست یمرتض
  . نکرد

  

  

 یخوب بھ ھم نیمیس و بود پدرش نبودِ  ھم آن و کرد احساس دلش در یقیعم درد و انداخت نییپا را سرش زده، خجالت پرستش،
  .باشدن دخترش شکستن شاھد آن از شیب و کند پنھان یمرتض آغوش انیم را سرش داد، حیترج کھ دیفھم را او حس

  

  

 بود، کرده اعتراف داشتنش دوست بھ رادیھ کھ یشب آن سمت را ذھنش کرد یسع و برداشت را انداز خاک و جارو پرستش،
  . داد نتیز را شیھا لب یلبخند و شد گرم اش یزندگ در او حضور از دلش و دھد سوق

  

  

 تمام و بود رفتھ خانھ بھ یدزدک راد،یھ رفتن از بعد و بود داده ینگھبان در، پشت را صبح تمام کھ آورد ادی بھ را روز آن یفردا
  .برود آراد یپا در شھیش مبادا کھ بود دهیکش یبرق جارو را ییرایپذ و آشپزخانھ

  

  

 انیم و بود دهیچیپ سرش دور را اش یروسر کھ او بھ تعجب، با و بود بازگشتھ رادیھ کارش، شروع محض بھ کھ آورد ادی بھ
  . بود مانده رهیخ کرد، یم نگاھش ت،مبھو و مات ،ییرایپذ

  

  



 برداشت بود، گذاشتھ جا کھ یلیوسا و بود کرده ملتھبش صورت نثار بود، نگاھش در عشق ھرچھ و بود زده یقیعم لبخند راد،یھ
  .بود شده دور نور، سرعت بھ و

  

  

  . داشت وستد را یخواستن رادِ یھ نیا چقدر کھ کرد یم فکر نیا بھ و رفت ینم کنار صورتش از خنده

  

  

  . دیکش یجاروبرق ت،ینھا در و کرد جمع را ھا شھیش تمام

  

  

 اتاقش، یکیتار انِ یم در و کرد کج خودش اتاق سمت بھ را راھش عوض در و نرفت نیمیس و یمرتض مشترک اتاق سمت بھ
  . دارد رادیھ از رفتھ دست از تماس پنج کھ دید و برداشت زیخ سمتش بھ آن، شدن قطع با و دید را تلفنش نور یا لحظھ یبرا

  

  

  . گرفت را اش شماره فورا و دیگز را شیھا لب

  

  

  . کرد یم احساس را یدلتنگ وجود، تمام با ھم او انگار د؛یکوب یم اش نھیس در شھیھم از تر تاب یب دلش

  

  

  :دیچیپ گوشش در راد،یھ گرفتھ و خستھ یصدا بوق، نیاول با

  

  !عجب چھ «

  . »نکن دور دتخو از تویگوش گفتم خوبھ

  

  

  :کرد یجان کم خنده پرستش،

  

  . »سالم «

  

  :تشیعصبان آتش یرو شد یآب پرستش، یصدا کھ انگار و داد رونیب صدا، و سر پر را اش شده حبس نفس راد،یھ

  



 با دنز حرف تابِ  یب انقدر چوقتیھ چوقتِ یھ. زایچ نیا تو ستمین یصبور آدم موندن؛ منتظر بھ ندارم عادت من. بانو سالم «
 ینم دلم اما زدنم زنگ یبرا ستین یمنت و یدار فرق ھمھ با ؛یدار فرق تو یول. زایچ نیا از ومدهینم خوشم اصال نبودم؛ یکس

  . »یبذار منتظرم خواد

  

  

 یم خجالت و کرد یم احساس خودش بھ کینزد را او حضور انگار. انداخت ریز بھ را سرش و گرفت رنگ پرستش صورت
  :دیکش

  

  . »بشھ ینطوریا خواستم ینم بود؛ ندب دستم «

  

  

  :شد جابجا ناراحتش، تخت یرو و داد باال را شیابرو یتا کی راد،یھ

  

  » مگھ؟ یدار منم از مھمتر کار ؟یچ بندِ  «

  

  

  :شوند زدنش حرف متوجھ ن،یمیس ای یمرتض مبادا کھ انداخت سرش پشت بھ ینگاھ و کرد خفھ را اش خنده پرستش

  

  . »کردم یم جمع رو اونا داشتم. شکست و افتاد دستش از ظرف. حرفام با ختیر بھم یلیخ مامانم «

  

  

  :انداخت چنگ اش نھیس بھ یبد حس. شد ھم در شیھا اخم و شد زیمخین راد،یھ

  

  » ؟یچ یبرا «

  

  :شد یم تر متعجب لحظھ ھر کرد، یم شان تجربھ یتازگ بھ کھ یاحساسات از و بود کرده کالفھ را پرستش ،یدلتنگ

  

  . »بزنم حرف اون یجلو فعال خواد ینم دلم. اومد یمرتض بزنم؛ حرف باھاش نشد فرصت دونم ینم «

  

  

  :داد ادامھ پرستش و کرد سکوت رادیھ

  

 نکھیا یبرا ھا بعده ترسمیم ست؛ین ینرمال آدم اصال یمرتض. نھ ای بگم یمرتض بھ دیبا رو آراد انیجر دونم ینم اصال «
  . »کنھ داغونش و بگھ ویچ ھمھ بچم بھ زه،یبر رو زھرش من بھ یجوری



  

  

 صدقھ قربان دل در و نشست شیھا لب یرو یلبخند بود، رفتھیپذ فرزندشان عنوان بھ را آراد ھم پرستش د،ید یم آنکھ از رادیھ
  :رفت اش

  

  . »یباش من مال تو کھ دوزم یم بھم زمانو و نیزم. یخانوم تمیپا من ،یریبگ میتصم ھرجور تو «

  

  

  :زد لب ھوا یب و شد ملتھب شیھا گونھ و ختیر فرو اش جنبھ یب دل ھم باز

  

  . »ھوا گرمھ چقدر «

  

  

  :کرد غرور احساس پرستش، ناب احساسات ھمھ آن از و زد قھقھھ رادیھ

  

. ستین زیجا کردن صبر گھید. میایب ما فرداشب کھ یکن آمادشون صبح تا گھید کن یسع. حتما بگو بھم شد یخبر. زمیعز برو «
«  

  

  

  . واداشت خنده بھ ھم پرستش و دیخند زیر و گفت را نیا

  

  

. " خوابھ یم زود تند، تب"  گفت یم کھ افتاد بود دهیشن یکس چھ از آمد ینم ادشی کھ یحرف فکر بھ پرستش و کردند یخداحافظ
 خوبش احساسات تمام و آمد درد بھ لشد بخوابد، زود تند، تب آن مبادا نکھیا از و داشت یتند تب راد،یھ کھ کرد فکر خودش با و

  .دیکش پر

  . رفت ییرایپذ بھ و گذاشت شلوارش بیج در را تلفنش

  

  :گرفت دستش از را فنجان و آمد سمتش بھ حرف یب کھ دید را نیمیس و برداشت را اش یچا نخورده دست فنجان

  

  . »یا خستھ مادر؛ نیبش «

  

  

  :کرد زمزمھ یآرام بھ و رفت نیمیس دنبال ،یمرتض دنیند با و انداخت ینگاھ سرش پشت بھ پرستش

  



  . »ارهیب در سر یمرتض موضوع، نیاز خوام ینم مامان «

  

  

  :خورد فرو را خشمش یکم بود، پرستش یھا چشم در کھ یاشک نم دنید با و شد دهیکش باال ن،یمیس یعصب و نگران نگاه

  

  . »بدم شوھرش ینجوریا کھ اوردمین راه سر از دختر من «

  

  

  :ختیآم درھم شیھا اشک با پرستش معترض گفتن" مامان" یصدا

  

  ! »کنھیم بزرگ آورده بچھ نکرده، کھ گناه. مامان ھیخوب مرد راد،یھ «

  

  

  :کرد کیستریھ یا خنده ن،یمیس

  

  » نباشھ؟ خودش یگندکار معلوم کجا از «

  

  

  . کرد نگاھش ناباور، و شد رتیح و بھت از پر پرستش

  

  

 و زند یم رونیب خجالت صورتش، یاجزا تک تک از کرد یم احساس و بود نزده حرف پرده، یب آنقدر ادرشم روز، آن بھ تا
  :کند یم اش وانھید تنش حرارت

  

  » ھ؟یحرف چھ نیا مامان «

  

  

  :زد لب ظیپرغ و گرفت یرو ن،یمیس

  

  !یزیچ ھی بود، دختر باز دن؟یم بچھ ،یمجرد پسر کدوم بھ آخھ گم؟ یم دروغ مگھ «

 با بزنھ گولش و کنھ یخواستگار من ی ساده احمقِ  دختر از اومده گرفتھ دندون بھ شو بچھ پسره بعدشم ست؟ین احمقانھ پسر؟ آخھ
  . »حرفا نیا

  



  

 قالب سرش، پشت درست ،یمرتض یصدا دنیشن با کھ شد یم بستھ و باز دھانش و بود مانده باز ،یحرف ھر گفتن از پرستش
  :ختیر فرو قلبش و کرد یتھ

  

  . »دمیترس «

  

  

  :کرد یم نگاھشان ظیغل یاخم با یمرتض

  

  » ؟یچ خواستگارِ  «

  

  

  . بزند یحرف چھ دانست ینم و بود شده درمانده ن،یمیس

  

  

  :ترساند ھم را او اش، دهیپر رنگ و کرد نگاه پرستش بھ

  

  . »میزن یم حرف امیم زم،یبر برات ییچا ھی من برو شما. جان یمرتض یچیھ «

  

  

  .کرد نییپا و باال شیھا دست انیم را حشیتسب و رفت ییرایپذ بھ اخم، از پر و کرد مکث ،یمرتض

  

  

  :کرد زمزمھ پرستش، گوش در ن،یمیس

  

  » حاال؟ میبگ یچ «

  

  :زد لب یآرام بھ و انداخت باال یا شانھ پرستش

  

  . »نگو بھش اصال ست،ین رادیھ بچھ آراد، دهینشن اگھ اما دهیشن چقدرشو دونم ینم «

  

  



 و رفت ییرایپذ بھ حرف، یب و ختیر یچا ندازد،ین دردسر در را دخترش بود، آنچھ از شیب آنکھ یبرا و داد تکان یسر نیمیس
  . برود اتاقش بھ داد حیترج ھم پرستش

  

  :زد امکیپ رادیھ بھ و برداشت را تلفنش

  

  . »باشھ یچ العملشون عکس دونم ینم. دیفھم خودش یمرتض ینی. بھشون گفتم «

  

  . خورد یم یمحل یغذا و بود یمحل یھا رستوران از یکی در ادریھ

  

  . آمد کش لبخندش پرستش، امیپ دنید با و گرفت دست در را تلفن

  

  !تر مطمئن انتخابش بھ و شد یم شتریب خواستنش لحظھ، ھر

  

  . بود شده خبر با ھم پرستش احساس از و بود گشوده اعتراف بھ لب بدش، حالِ  آن از بعد کھ بود خوشحال

  

  

 دختر یبرا ھم ھمان دانست یم اما بود نکرده عالقھ ابراز و بود نشده رهیخ شیھا چشم در میمستق پرستش، لحظھ، آن تا ھرچند،
 در رهیخ تا کند مجبورش و بشکند را مرزھا نیا تمام تشان،یمحرم وقت خواست یم دلش و ست یادیز او، مثل یا تجربھ یب

  .بزند حرف وبشخ احساسات تمام از شیھا چشم

  

  

  .خورد یشتریب یاشتھا با را شامش و گرفت انیجر تنش تمام در یمرموز حس فکر، نیا از

  

  

  :دیشن را اش خستھ یصدا ،یمتوال بوق نیچند از بعد و زد زنگ مادرش بھ

  

  » زم؟یعز جانم «

  

  

  د؟ییکجا د؟یخوب. بانو دخت نیمھ سالم: رادیھ

  

  

  .میکن دایپ راحت کھ بفرست شنیلوک ،یھست کھ یھتل از. بایرتق میکینزد. پسرم میخوب: دخت نیمھ



  

  

  .فھیرد یچ ھمھ کنم فکر کھ دیکن دایپ زودتر الزمو یآمادگ شبم فردا یبرا. بفرما امر شما چشم: رادیھ

  

  

  . بود بیعج ھم خودش یبرا پسرش، عجلھ ھمھ آن. دیخند دخت نیمھ

  

  

 گذشتھ رادیھ ھمان ھم باز رادیھ د،یترس یم لحظھ ھر وگرنھ است؛ پرستش حد زا شیب یپاک ونیمد را ھا نیا تمام کھ دانست یم
  . شود

  

  

 نو از روز ھم باز و ردیبگ بر در را اش یزندگ تمام ک،یتار نقطھ آن د،یترس یم ھم باز داشت، کھ یتلخ ی تجربھ وجود با یحت
  .نو از یروز و

  . زد یم شانھ را شیموھا و بود ستادهیا نھیآ یروبرو پرستش، و بود افتاده اتفاق عیسر یلیخ زیچ ھمھ

  

  . نشاند لب یرو یفیبالتکل لبخند و آمد اتاق داخل نیمیس

  

  . زد شانھ را شیموھا و گرفت قرار سرش پشت

  

 یباال را شیموھا داشت، دست در کھ یرنگ ییمویل یمو کش با و گرفت دست در را رنگش یمشک و پرپشت یموھا حجم
  . چرخاند خودش سمت بھ را او و بست سرش

  

  

 یپسر سنگ نگونھیا حاال داشت، ازدواج از کھ یانزجار وجود با و شده بزرگ ھمھ نیا ،یعل ادگاری کھ دیگنج ینم باورش در
  . کند یم دفاع شیھا یخوب از و کوبد یم نھیس بھ را

  

  

 پرستش اتاق بھ و برداشت را اش ساده شیآرا لوازم فیک و رفت اتاقش بھ و زدود را بود شده جمع چشمش گوشھ کھ یاشک قطره
  . رفت

  

  

  . نشاند لب یرو یا مسخره لبخند و گذاشت رنگش ییآلبالو کت بیج در را تلفنش زده، ھول ن،یمیس دنید با پرستش

  



  

  . کند پنھان را لبخندش کرد یسع نیمیس

  

  

  :زد پرستش صورت یرو و آورد رونیب را پوستش رنگ کرمِ  و نشست ھم خودش. ندیبنش نیزم یرو تا کرد اشاره پرستش بھ

  

  . »ایبرداشت صورتتم یموھا دمینفھم نکن فکر «

  

  

  :آمد حرف بھ فورا و شد دستپاچھ پرستش

  

  . »دهیسف صورتم طرف ھی دمید پاشدم من بودم خواب. زدن برام زور بھ ھا بچھ. خواستم ینم خدا بھ «

  

  

 یصدا و دیکش را شیھا چشم داخل و برداشت را سرمھ ھم بعد و ردک یکرم را فشیلط پوست یشتریب دقت با و دیخند نیمیس
  :شد بلند پرستش اعتراض

  

  » ؟یکن یم کاریچ مامان؟ «

  

  

  :دینکش کارش از دست و زد لبخند نیمیس

  

  . »داشت کم یزیچ دخترشون نگن کھ رسم یم بھت کمی دارم. مامان عشق یچیھ «

  

  

  :کرد زمزمھ تعجب با پرستش

  

  » آخھ؟ زاسیچ نیا بھ مگھ «

  

  

 رنگ حالت آن از تا زد رنگ ھا آن بھ یکم فقط ،یکم و کرد کینزد شیھا لب بھ را یکمرنگ رژ ھم بعد و دیخند نیمیس
  .ردیبگ فاصلھ ،یدگیپر

  



  

  :شد گرد شیھا چشم و دید نھیآ در را خودش پرستش

  

  . »کردم فرق یلیخ کشم؛ یم خجالت ینجوریا. مامان یوا «

  

  

  . گذاشت زیم یرو را ششیآرا لوازم فیک و رفت اتاقش ھب حرف، یب نیمیس

  

  

  نھ؟ ای باشد خوشحال دیبا دانست ینم

  

  

 سر از را زیبرانگ حسادت امانتِ  آن زودتر خواست یم کھ انگار و بود نکرده مخالفت رادیھ با انتظار، خالف بر ،یمرتض
  . بردارد راھشان

  

  

  .دیکش یم بلندش اهِ یس دامن بھ مدام ار سشیخ یھا دست کف و بود گرفتھ دلشوره پرستش

  

  

 کھ بود نخورده زنگ گوشش در بوق، نیاول ھنوز و زد زنگ رادیھ بھ ھم باز و دیکش رونیب بشیج از را تلفن مادرش، رفتن با 
  :انداخت جانش بھ لرز راد،یھ گرم یصدا

  

  » کوچولو؟ یرفت کجا «

  

  

  :کرد زمزمھ یارام بھ و بست را اتاقش درب

  

  . »اتاق اومد نمماما «

  

  

 در را یسرخوش احساس ھا، آن تمام کھ بود بیعج اما است گذشتھ ھا طنتیش آن یبرا سنش کرد یم احساس. دیخند رادیھ
  :کرد یم زنده وجودش

  



  » م؟یگفت یم یچ میداشت خب «

  

  

  .یچیھ ھنوز: پرستش

  

  

  .تنگھ دلم گفتم یم داشتم. نجاسیھم اشتباھت گھید نھ: رادیھ

  

  

  :شد رهیخ وارید یرو ساعت بھ و دیندخ پرستش

  

  . »نمونده شتریب گھید ساعت دو «

  

  

  :دیکش یقیعم نفس راد،یھ

  

  . »اتاق میر یم یوقت تا نکنم نگات و ارمیدرب خوبو یدامادا یادا دیبا کھ نجاسیا مشکل آخھ «

  

  

 یدور انیسال از احساس، نیا انگار اما دآور ینم ادی بھ خوب بود؟ شده عاشق ھمھ نیا یکِ  از. ختیر فرو دلش و دیخند پرستش
  :شناسد یم را رادیھ کھ سالھاست انگار و بود گرفتھ را بانشیگر

  

  . »برسم کارام بھ من بذار و باش یخوب داماد االنم «

  

  

  کار؟یچ: رادیھ

  

  

  .کنم آماده رو ییرایپذ لیوسا برم: پرستش

  

  

  .باشھ تلفنت بھ حواست یول باشھ: رادیھ

  



  

  کرد؟ یم گرما احساس ھمھ نیا یتازگ بھ چرا. کردند یخداحافظ و دیخند پرستش

  

  

  .کرد یم ینگھدار تبسم از یگاھ و کرد یم اجرا را اوامرش یگاھ. باشد نیمیس حال کمک کرد یسع و رفت آشپزخانھ بھ

  

  

  .بود آمدنشان منتظر لحظھ ھر و گذشت یم یکند بھ زمان

  . بود نیزم یرو قرارش یب نگاه و بود افتاده شیھا شانھ یرو پرستش چادر

  

  . نشست رادیھ بھ کینزد یچوب یصندل یرو و رفت شیپ یآرام بھ

  

  

  .بود کرده سخت شیبرا را رادیھ بھ بودن کینزد ط،یشرا آن در گرفتن قرار انگار

  

  

  .بودند دهیکش پر ذھنش از بود، کرده آماده کھ ییھا حرف و بود شده خشک شیگلو

  

  

  .دیرس یم گوش بھ کھ بود شانیھا نفس یصدا تنھا و بود یعار یالیخ و فکر ھر از ذھنش کھ انگار

  

  

 خودشان از یسلف یعکس و دیخند رادیھ کھ بود بھت در ھنوز و دیکش باال را نگاھش خواند، یم را نامش کھ راد،یھ یصدا با
  .زد پرستش متعجب افھیق بھ یآرام قھقھھ و انداخت

  

  

  .گرفت یگرید عکس درایھ و گرفت وسعت پرستش لبخند

  

  

  .کرد نگاه دقت با را اتاقش و برد تر کینزد را اش یصندل بود، شده متوجھ یخوب بھ را پرستش اضطراب و خجالت کھ رادیھ

  

  

  :بشکند را انشانیم نیسنگ جو یکم کرد یسع



  

  . »یا قھیسل با ؛یدار یقشنگ اتاق «

  

  

  .شد کاستھ تنش تعضال انقباض از یکم و نشاند لب یرو یمحو لبخند پرستش

  

  

  :کرد شیھا چشم خیم را نگاھش و دیکش جلوتر را تنش و شد جابجا یصندل یرو کھ دید را رادیھ و داد یفیخف تکان را شیپاھا

  

  » مثبتھ؟ جواب بگم برم ؟یخانوم یندار یحرف «

  

  

  :انداخت اش خنده بھ و کرد گرد را رادیھ یھا چشم کھ گفت یا مھیسراس" نھ" و شد دستپاچھ پرستش

  

  . »یخودم مال یایب نییپا یبر باال ؟یدار مخالفتم جرات مگھ «

  

  

  :گرفت یم اسارت بھ را قلبش و زدیم حرف رحمانھ یب کھ دوخت چشم یرادیھ بھ و گرفت گر پرستش تن

  

  .یبمون یچ ھمھ یپا کھ خوامیم قول ازت اما ؛یاومدن زدم حرفامو یسر ھی من «

 ویچ ھمھ و بوده تو از دمیشن کھ یا عاشقانھ حرف نیشتریب بوده؛ تو با زدم کھ یحرف نیشتریب من و یبود من یزندگ مرد تنھا تو
 و یبمون من یپا کھ کنم اعتماد بھت تونم یم چقدر دونم ینم من و یداشت یادیز یلیخ طیشرا تو خب اما رم؛یگیم ادی تو با دارم
  . »میمھم برات مونیزندگ و من و یشد عوض چقدر کھ یکن ثابت عشقتو؛ یکن ثابت بھم خوامیم ازت من. یبمون من با فقط

  

  

 نیھم اما کرد یم یتداع شیبرا را آورش خجالت ی گذشتھ ھرچند ھا؛ حرف نیا بود ریدلپذ شیبرا و بود شده گوش سراپا رادیھ
  .کند افتخار خودش بھ شدیم باعث ناخداگاه کھ بود یمثبت نکتھ کرد، یم تالش اش یزندگ شدن بھتر یبرا و بود کرده رییتغ کھ

  

  

  :داد ادامھ و گرفت نفس پرستش

  

 بودنمون باھم فرصت چقدر کھ یدون یم یھرکس از بھتر تو. میکن حلش زدن حرف با م،یداشت یزندگ تو یمشکل ھر خوام یم «
  . »میرینگ ھم از یدلخور و دعوا و قھر با فرصتو نیا لطفا پس باشھ؛ کم تونھ یم

  



  

  .کرد یم طاق داشتنش یبرا را طاقتش لحظھ ھر و آمد یم نیریش رادیھ کام بھ شیھا حرف چقدر

  

  

  .دارد دوست ھم را آرامش یصدا تن یحت کھ کرد یم فکر رادیھ و زد یم حرف

  

  

  . کرد سکوت و گفت را شیھا حرف پرستش،

  

  

  .دادیم لیتشک را شیھا هدلھر و ھا ترس از یبخش ،یروزگار کھ ییھا چشم ھمان داشت؛ دوست را رادیھ یوحش یھا چشم

  

  

  :کرد نگاھش پروا یب و میمستق

  

  » ؟یندار من از یانتظار ؟یندار یخاص حرف شما «

  

  

  .برخاست جا از و کرد آرام یا خنده تک رادیھ

  

  

  :شد لیمتما سمتش بھ  یکم و آمد پرستش یصندل سمت بھ

  

  . »مثبتھ جوابمون میگب م،یبر زودتر و ینکن معطل منو نیاز شتریب دارم انتطار فقط نھ «

  

 یصدا داد، یم انجام زیچ ھمھ دنیرس بنظر بھتر یبرا را شیھا تالش نیآخر کھ یدرحال و دیرس انیپا بھ انتظارش باالخره
  .کرد آغاز را دنیکوب وار وانھید قلبش و آمد بند کوتاه، یا لحظھ یبرا نفسش و انداخت جانش بھ دلھره خانھ، زنگ

  

  

  . باشد داشتھ را برخورد نیبھتر تا کند یم یتالش چھ دیفھمیم و دیشن یم را یتضمر ییآمدگو خوش یصدا

  

  

  :ماند پرستش دهیپر رنگ صورت یرو نگاھش آخر، لحظھ در و انداخت زیچ ھمھ بھ گذرا ینگاھ و آمد آشپزخانھ بھ نیمیس



  

  !نکنم سفارش گھید «

  . »اریب رو یچا زدم، صدات

  

  

 آمد خوش یبرا ھم نیمیس خوشبختانھ و نشد خارج ییصدا و بود ھودهیب تالشش اما بزند یفحر تا کرد باز را دھانش پرستش
  .باشد اش یناتوان شاھد تا ستادینا و رفت ییگو

  

  

 زیچ ھمھ کھ کند ثابت و دھد کاھش را اضطرابش یکم توانست یم کھ بود رادیھ یصدا تنھا اما دیرس یم گوشش بھ صداھا
  .ست یواقع

  

  

  .داشت ادامھ ھمچنان قلبش وار وانھید تپش و امدین رادیھ از ییصدا اما

  

  

 را شیھا چشم باران ستاره راد،یھ نام و کرد خارج کتش بیج از را تلفنش لرزان، یدستان با و کرد احساس را تلفنش لرزش
  :خواند را امیپ یمحتوا و کرد یدنید

  

  » پس؟ ییکجا «

  

  

  .کرد احساس یخوب بھ صورتش بھ را خون ھجوم و کرد مھار زحمت بھ را شا سرفھ. دیپر شیگلو در خنده و شد آرام قلبش

  

  

  .کرد مرتب را اش یروسر و گذاشت کتش بیج در را تلفنش و نداد را جوابش

  

  

  .دھد انیپا ھودهیب یھا ترس آن بھ و برود تا بود یحرف منتظر فقط و آورد ینم سردر د،یشن یم کھ ییھا حرف از

  

  

 یچا و کرد مرتب سرش یرو را گلدارش و دیسف چادر و انداخت نیطن گوشش در نیمیس یصدا باالخره کھ گذشت چقدر دینفھم
  . ختیر

  



  

  .شدیم متصاعد تنش از یادیز یگرما و دیلرز یم وضوح بھ شیھا دست

  

  

  .بود کرده تر دلتنگ و تاب یب را پرستش قلب و بود کرده پر را خانھ آراد، یھا طنتیش یصدا

  

  

 کھ ییصدا با و شد ییرایپذ وارد د،یفھم یم خودش فقط را بودنش یتصنع کھ یآرامش و نھیطمان با و برداشت را یچا ینیس
 یسع پرستش و دیچسب را شیپاھا و دیدو سمتش بھ فورا آراد، و شدند بلند احترامش بھ ھمھ و داد سالم باشد، رسا کرد، یم یسع

  .زدیبر آراد تن یرو یچا مبادا تا ردیبگ محکمتر را یچا ینیس کرد

  

  

 با رادیھ و دیچیپ ھم در ھا خنده یصدا و گرفت دستش از را یچا ینیس راد،یھ کھ آمد خودش بھ یوقت فقط شد؛ چھ دینفھم
  :کرد زمزمھ یآرام بھ گوشش ریز داشت، خش کھ ییصدا

  

  » ؟یدینم جواب تویگوش چرا «

  

  

 لرز آراد، بغض از پر گفتن" مامان"  یصدا و دیکش آغوش در را آراد و شد خم سرعت بھ ،یمرتض و نیمیس ترس از پرستش
  .کرد پرستش حوالھ را نشیخشمگ نگاه و انداخت نیمیس جان بھ

  

  

 از بود، شده دار خنده کھ یتیوضع نیا دنید با یمرتض و کرد تعارف را یچا راد،یھ و نشست نیمیس بھ کینزد ییجا پرستش
  .فتگر رادیھ دست از را یچا ینیس و برخاست جا

  

  

 از پر و امن گاه ھیتک از دل ھا، یزود آن بھ نداشت قصد انگار کھ بود داده لم یطور و بود شده آرام پرستش، آغوش در آراد،
  .ردیبگ محبتش

  

  

  .بود مانده جا ن،یمیس نیخشمگ نگاه شیپ پرستش فکر و شد گرفتھ سر از ھا حرف

  

  

  .باشد یراض وصلت آن از اش یزندگ ییدارا نھات کھ خواست یم و نبود یراض ن،یمیس یتینارضا بھ دلش



  

  

  .کرد یم احساس یخوب بھ را رادیھ یچشم ریز و رهیخ نگاه و بود گرفتھ دلشوره

  

  

  :داد قرار مخاطب را او ن،یمیس کھ آمد خودش بھ یوقت تنھا و بود دهیچیپ ھم در صداھا

  

  . »اتاقت کن ییراھنما رو رادیھ آقا دخترم، «

  

  

  .داد یدلگرم پرستش بھ نگاھش با و کرد جدا آغوشش از را آراد و برخاست جا از دخت نیمھ

  

  

  :دیچیپ گوشش در رسا، و واضح راد،یھ یصدا کھ برگشت ریگ بھانھ آراد سمت بھ یا لحظھ یبرا و رفت اتاقش سمت بھ پرستش

  

  . »کنھیم آرومش مادرم د؛ییبفرما شما «

  

  

 یزیچ و لرزاند را قلبش شدنش، بستھ یصدا کھ بود نگرفتھ درب از یادیز صلھفا ھنوز. شد اتاق وارد و افتاد نییپا سرش
  :شد مور مور تنش و دیشن گوشش ریز درست را رادیھ یصدا کھ نگذشت

  

  . »خانومم نمتیبب بچرخ کنم؛ نگات تونم یم باالخره «

  

  

  :کرد اعتراض و دیکش ھم در اخم

  

  ! »رادیھ «

  

  

  :کرد باز را شیھا چشم و ستادیا مقابلش و زد دور را پرستش و دافتا ھم یرو رادیھ نیسنگ یھا پلک

  

  » راد؟یھ جانِ  «

  



  

  . شد راتشییتغ متوجھ و چرخاند پرستش صورت در را قشیدق نگاه

  

  

 یا ھیثان چند دنِ یکش آغوش در کی فقط دلش و رفت نفسش یا لحظھ یبرا کھ بود شده بایز آنقدر اما داشت یا ساده شیآرا
  .بود ریدلپذ بودنش، سخت نیح در کردن، صبر نیا چقدر و کرد صبر اما خواست؛

  

  

  .است خودش مختص فقط دانست یم و بود گرفتھ عشق رنگ کھ ینگاھ شرم برابر در کرد مقاومت و شد مشت شیھا دست

  

  

 بھ سرعت بھ اما دبودن گذرانده ھوسش از پر آغوش در را روز و شب کھ یدختران تمام با کند سھیمقا را او تا رفت یم ذھنش
  :کرد سرزنش را خودش اتاق، گوشھ یصندل یرو نشستن با و زد بینھ خودش

  

  . »یبکن فکرشم یحت یندار اجازه ست؛ین اسیق قابل ازونا کدوم چیھ با پرستش«

  

  .شد گرم کرد، یم نگاھش عاشقانھ کھ یمرد حضور از دلش و شد باران ستاره پرستش یھا چشم

  

  . کرد باز را آن گره و دیلغز اش یسررو یرو رادیھ یھا دست

  

  

 یرو شده، نینفر شبِ  آن از تر قیعم را اش بوسھ و ندازدیب شیموھا خرمن در دست بودند، شده محرم کھ حاال خواست یم دلش
  .بگذارد شیموھا

  

  

  . شد مانع و تگذاش سرش یرو ھم دستش آن، با ھمزمان و دیکش باال را ترسش از پر نگاه و شد حبس پرستش نھیس در نفس

  

  

  :بزند لب توانست یسخت بھ و بود شده خشک شیگلو

  

  . »نھ «

  

  



  :شد خم صورتش یرو و زد قھقھھ شیھا چشم در کرده رخنھ ترس ھمھ آن از رادیھ

  

  » خانومم؟ گھید یکنیم یشوخ «

  

  

  . امدین نییپا خودش موضع از اما دیخند ھم پرستش

  

  

  .نشاند یم تنش یرو را شرم عرق فقط کھ ییکارھا و یکینزد آنقدر بود سخت شیابر و بود نکرده درک را تیمحرم آن ھنوز

  

  

 شد،یم ریسراز قلبش بھ کھ یناب احساسات ھمھ آن از و چسباند پرستش یشانیپ بھ را اش یشانیپ و کرد کمتر را شان فاصلھ رادیھ
  .کند مھض را آرامش ھمھ آن تا افتاد ھم یرو لحظھ چند یبرا و شد نیسنگ شیھا پلک

  

  

  . کرد احساس کمرش ھیناح در را یفیخف ضعف و شد سست پرستش تن

  

  

  .نبود خودش دست چکدامیھ کھ تنش یھا العمل عکس از بود دهیترس

  

  

  .داشت درجھ چھل تب کھ انگار و بود کرده اش کالفھ قلبش وار وانھید تپش

  

  

  :دیکش نییپا را پرستش یروسر آن با ھمزمان و کرد باز چشم راد،یھ

  

 اجازه من فقط. منھ مال اتییبایز. یمن مال ؛یزنم تو زم؟یعز یریگ یم سخت چرا. ستین برامون یمانع چیھ بعد بھ نیاز «
  . »حقمھ کھ یزیچ از یکن منعم دینبا ھم تو. نمشونیبب دارم

  

  

  . افتاد بدنش کنار یحالت چیھ بدون و شد شل پرستش دست

  

  



  .بود تسخ شیبرا اما داد یم رادیھ بھ را حق

  

  

  . دیدرخش پرستش یموھا بودن یمشک ھمھ آن از چشمانش و زد کنار را اش یروسر راد،یھ

  

  

 کمرش ریز تا و ختیر شیھا شانھ یرو پرستش یموھا خرمن و کرد آزاد رنگش ییمویل کش بند از را شیموھا و برد دست
  .آمد

  

  . نبرد ییجا بھ راه راد،یھ یھا یسرسخت وجود با ن،یمیس یرپوستیز یھا مخالفت و افتاد اتفاق عیسر یلیخ زیچ ھمھ

  

  

  .کرد یم راحت راد،یھ بابت از را الشیخ و زدیم حرف نیمیس با یھرازگاھ و بود کرده سکوت یبیعج طرز بھ یمرتض

  

  

  .بود سپرده شیترھا بزرگ بھ را زیچ ھمھ و بود شده ریز سربھ ھم پرستش

  

  

 قرار بود، داده تیرضا نیمیس کھ یمدت کوتاه تیمحرم یبرا و بود روستا در یخاص اعتبار یدارا پسرش بابا، حاج فوت از بعد
 و پرستش ھم و کنند درست را پرستش ھیزیجھ ھم کھ بمانند محرم تابستان اواخر تا و بخواند را غھیص ل،یاسماع کھ شد آن بر
  .شود ایمھ ازدواجشان طیشرا و کنند دایپ ھم از یبھتر شناخت بتوانند رادیھ

  

  

  .شد برداشتھ دوشش یرو از ینیسنگ بار کرد احساس رادیھ و شد یجار تیمحرم غھیص

  

  

  :کرد زمزمھ رادیھ گوش ریز نیمیس و کردند یروبوس شانیترھا بزرگ با رادیھ و پرستش

  

  . »تابستون اخر تا امانت دستت دخترم «

  

  

  .دیخر جان بھ را یمرتض چپ نگاه و دیبوس را مادرزنش دست و زد یقیعم لبخند رادیھ

  



  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز و سپرد رادیھ بدست را یانگشتر دخت، نیمھ

  

  . »کن عروست دست نویا «

  

  

  :شد یمتفاوت احساسات دستخوش قلبش و کرد نگاه را پرستش ،یخاص لبخند با و چرخاند را سرش رادیھ

  

  . »چشم بھ یا «

  

  

  . کردند ترک را اتاق ھا نامحرم و نشستند یصندل یرو

  

  

  . کرد نگاھش دقت با و دیکش تر عقب را پرستش چادر راد،یھ

  

  

  .کرد یم تجربھ بودند، محرمش حاال کھ ییھا چشم بھ کردن نگاه با را یمتفاوت احساسات کھ دیفھم یم خوب

  

  

 کھ یعطر بود بخش لذت شیبرا چقدر و کرد یم احساسش وجود تمام با کھ یتیمالک حس از شدیم گرم تنش تمام و دیفھم یم
  .گرفت یم یا تازه جان کھ انگار دم، ھر با و دیکش یم نفس

  

  

 نیطرف بھ را سرش و کرد جذاب یا خنده تک و ماند رهیخ شانیھا اندازه تفاوت بھ و گرفت دست در را پرستش فیظر دست
  .داد تکان

  

  

  .گشت یم اش خنده یبرا یلیدل دنبال کھ انگار راد،یھ یھا چشم بھ رهیخ و دیبار یم پرستش نگاه از شرم

  

  

  . دیکش باال اش یداشتن دوست یھا یعسل تا را نگاھش و گذاشت پرستش انگشت در یآرام بھ را انگشتر

  



  

 عوض رنگ تمام شاھد تا شد شیھا چشم رهیخ ھم باز و کاشت اش یشانیپ یرو یطوالن یا بوسھ و شد خم شد؛ طاق طاقتش
  .شود لذت غرق و باشد شیھا کردن

  

  

 خجالتش راد،یھ احساس از پر ی بوسھ از بعد بزرگترھا، یھا کل و دست و بود شده حرارت از پر ،یکینزد ھمھ آن از پرستش
  .بود کرده برابر چند را

  

  

  :گرفت دست در پدرانھ و گرم را پرستش دست و آمد جلو رادیھ پدر

  

 پناه بھش بود، پدرت اگھ یکنیم کرف کھ یزیھرچ ای کرد تتیاذ پسر نیا ،یخواست یزیچ ھرموقع. بدون پدرت یجا منم «
  . »یتیاولو در من یبرا تو. باشھ پسرم ضرر بھ اگھ یحت پشتتم؛ من کھ نکن شک ،یاوردیم

  

  

 خوب یادیز کھ یپدر نبودن یبرا و نداد امانش ھیگر ن،یمیس آلود بغض نگاه دنید با و شد تر اشک، نم از پرستش یھا چشم
  .ستیگر بود،

  

  

  .سوخت یم تشیمظلوم یبرا دلش و دیفھمیم خوب را دخترش حال. دیکش آغوش در را تشپرس و رفت جلو نیمیس

  

  

  .بگذارند شانیتنھا تا کرد اشاره مادرش بھ لحظھ چند از بعد نداشت، را پرستش یھا اشک دنید طاقت کھ رادیھ

  

  

 چند از بعد و آمد رونیب تشپرس آغوش از بخواھد، دلش آنکھ بدون نیمیس و کرد نجوا نیمیس گوش ریز یزیچ دخت، نیمھ
  .گذاشتند شانیتنھا ،ییرایپذ بھانھ بھ و شدند متفرق جیتدر بھ لحظھ،

  

  

 شیپا کنار و گرفت دستش از را چادر و رساند مقابلش را خودش یبلند قدم با رادیھ اما بکشد جلوتر را چادرش خواست پرستش
  .کرد نگاھش پروا یب و انداخت

  

  

  .شد منقبض بدنش عضالت و ردک فراموش را ھیگر پرستش،



  

  

  . گرفت قاب را صورتش راد،یھ یھا دست

  

  

  :کرد زمزمھ حرارت پر و دیبوس را آمد یم چشم بھ ھم ھنوز کھ یاشک قطره و شد خم

  

  . »دمیم قول ؛یکن حس تیزندگ تو رو یزیچ کمبود ذارم ینم ھستم من یوقت تا «

  

  :کرد درھم را شیھا اخم و گرفت فاصلھ پرستش

  

  . »دادم مثبت جواب نکھیاز یکن یم مونمیپش یدار «

  

  

  :دیرس یم نظر بھ یراض بود، کرده  دور اش یزندگ یھا یناراحت از را حواسش نکھیا از و کرد یا خنده تک رادیھ

  

  . »یندار منو بدون یروزا بھ کردن فکر حق یحت و یخودم مال ابد تا چون ؛یندار یبرگشت راه چیھ گھید متاسفم «

  

  

  . ستادیا پا پاشنھ یرو و آمد جلو مقدمھ یب و کرد یناچار سر از یا خنده تشپرس

  

  

  . دیرس یم رادیھ چانھ بھ زحمت بھ قدش

  

  

 گاز و کرد باز را دھانش پرستش و شد خم یکم نبود، باخبر قصدش از و بود شده زده رتیح اش یناگھان حرکت از کھ رادیھ
  :شد قفل کمرش یرو رادیھ دست کھ برگردد عقب بھ یقدم رعتس بھ خواست و گرفت رادیھ گونھ از یمحکم

  

  ...!یآ یآ«

  » دختر؟ یکرد کاریچ

  

  

  :دیکش دھانش یرو را دستش پشت و زد قھقھھ پرستش



  

  . »کردم یخال حرصمو ھم کردم؛ یتالف ھم «

  

  

 شدت از شیھا چشم گوشھ و کرد محکمتر را دستش حلقھ نداشت، شیرو شیپ یخجالت دخترک از یطنتیش نیچن انتظار کھ رادیھ
  :خورد نیچ کرد، یم مھار کھ یا خنده

  

  ...!اِ  «

  » ھ؟ینجوریا

  

  

 نداشت، یزیگر راه چیھ کھ یتیموقع آن از فرار یبرا را پرستش یتقال نافذش، نگاه با و کرد یم کمتر را اش فاصلھ لحظھ ھر
  . کرد یم شتریب

  

  

  :داد ینم امانش خنده و بود ده بر عقب ممکن یجا تا را سرش پرستش

  

  . »ادیم یکی االن عقب برو. رادیھ نکن «

  

  

  . شد یم یخال دلش تھ و رفت یم خاموش بھ رو صورتش، مماس راد،یھ یھا لب دنید با اش خفھ یھا قھقھھ

  

  

  :برد کار بھ را توانش نیآخر و دیکش یقیعم نفس و بست را چشمانش ناخودآگاه

  

  . »نکن «

  

  

  .دیلرز یم کرد، یم سست را زانوانش فکرش یحت کھ یا تجربھ آن یبرا دلش رچقد کھ دانست یم خدا اما

  

  

 از تر قیعم را اش بوسھ خواست و دیلرز خنده شدت از شیھا شانھ بود، گرفتھ نظر ریز را شیکارھا تمام دقت بھ کھ رادیھ
  :دیرس گوش ھب دخت، نیمھ یصدا متعابش و خورد درب بھ یا تقھ کھ بکارد معشوقش یھا لب یرو شھیھم



  

  ! »جان رادیھ «

  

 را شیموھا نییپا تا گردنش یرو از و برد فرو ھا آن در را دستش ناخودآگاه و دیچیپ مشامش در پرستش یموھا زیانگ دل عطر
   آورد؛ پرستش احساسات سر بر ییبال چھ دینفھم و کرد نوازش

  

  

  . دش خارج شیھا لب انیم از یفیضع ی نالھ و شد حبس اش نھیس در نفس

  

  

 انگار کھ یوزن تحمل یبرا دیکش یم یزجر چھ کھ دانست یم خدا فقط و ختیر یم فرو بار ھزار کھ انگار ھیثان ھر در دلش
  .بود شده برابر نیچند

  

  

  .شد ریاس ھا آن انیم کھ بود رادیھ راھنیپ و شد چنگ شیھا دست

  

  

 سقوطش، آستانھ در درست و شد سست زانوانش کمرش، دور راد،یھ یھا دست حلقھ شدن محکم با ش،یھا تالش تمام رغم یعل
 ھمھ آن ھجوم از یا لحظھ یبرا پرستش و زد نشاند، شیھا لب یرو کھ کوتاه یا بوسھ با را خالص ریت و دیکش باال را او رادیھ

  .شد زنده و مرد کھ انگار احساسات،

  

  

 و شد لذت غرق زدند،یم دو دو شھ،یھم از تر فیبالتکل ھک ییھا مردمک و پرستش التھاب پر و گلگون یھا گونھ دنید با رادیھ
  . بود ادشیز یسادگ یرو از ھم حرکاتش آن تمام یحت کھ نشست ساده یادیز دختر آن یھا ییبایز یتماشا بھ

  

  

  !دنشیبوس یحت داشت؛ خود در را ایدن خوب احساسات تمام و بود ناب. بود بکر اما نبود؛ بلد و نداشت عشوه نداشت، ناز

  

  

  .شود جدا آرامشش منبع از خواست ینم دلش بود، دهیرس آرامش بھ تازه انگار کھ رادیھ

  

  

 سمت، ھمان بھ سرش و داد نشان العمل عکس فورا ھم پرستش و گذاشت پرستش گوش اللھ یرو یا بوسھ و کرد خم را سرش
  :بزند لب توانست یسخت بھ. افتاد ھم یرو خمارش یھا چشم و شد خم اش شانھ یرو



  

  ! »رادیھ «

  

  

 ش،یھا چشم در رهیخ و کاشت اش گونھ یرو یطوالن یا بوسھ شد، یم لذت غرق و کرد یم حیتفر حرکاتش تمام با کھ رادیھ
  :کرد زمزمھ

  

  . »کن امر جونم؟ «

  

  

  :دکر محکمتر را شیھا دست حلقھ و نداد اجازه رادیھ کھ ستدیبا رمقش یب یپاھا یرو یکم و ردیبگ فاصلھ خواست پرستش

  

  » ؟یخوایم بازم بود؟ کم زم؟یعز یخوا یم یچ «

  

  

 اعتراض یصدا کھ شد رنگش خوش یھا یعسل غرق رادیھ و شدند باز فورا پرستش جان مھین یھا پلک و دیخند انھیموز
  :دیشن را پرستش

  

  » بود؟ کم بگم حاال کھ خوامیم گفتم یک من. یکنیم خفم یدار بسھ «

  

  

  :امدین نییپا موضعش از و زد قھقھھ رادیھ

  

  . »دمیم ادامھ بازم باشھ. عشقم یداشت دوست ھم تو دونم یم «

  

  

 کرد آتش گلولھ کی را پرستش تن تمام و نشاند شیھا لب یرو تر یطوالن یا بوسھ نباریا و شد خم صورتش یرو و گفت را نیا
  :سوخت کننده ذوب یگرما آن تب در ھم خودش و

  

  . »پرستش یداغ چقدر «

  

  .شد یبیعج حال کی دلش و شدند گرد رستشپ یھا چشم

  



  

  .شدیم کمتر بشیعج یھا واکنش ھمھ آن از خجالتش و کرد یم احساس را رادیھ قلب تند یھا ضربان

  

  

  :زد لب خنده، از پر و گذاشت خودش نھیس یرو را سرش کند، حل خودش در را او خواست یم دلش کھ رادیھ

  

  . »یباش شھیھم دیبا کھ ییجا درست اونم توئھ؛ وجود ربخاط فقط قلبم؟ شده یوحش چھ ینیب یم «

  

  

  .بود یشتریب یھا حرف منتظر کھ انگار. ماند رهیخ شیھا چشم بھ و گرفت باال را سرش پرستش

  

  

  :دیکش یقیعم نفس و گذاشت پرستش یشانیپ یرو را اش یشانیپ ھم باز رادیھ

  

  !یھرچ بره؛  آسمون بھ نیزم اد،یب نیزم بھ آسمون فتھ،یب یاتفاق ھر بعد، بھ امروز از «

  . »یبخواب جات سر شھیھم دیبا. جاتھ نجایا

  

  

  :دیکوب رادیھ شانھ یرو یمحکم مشت فورا باشد، دهیشن ینامربوط حرف کھ انگار پرستش

  

  . »ستین خبرا نیاز مینکرد ازدواج یوقت تا. رمینخ «

  

  

  :گذاشت آن یرو یا بوسھ و گرفت دست در را مشتش راد،یھ

  

  . »ھمونھ بگم، من یھرچ. یزنم «

  

  

  . ماند ثابت اش یوحش یھا چشم در و آمد باال پرستش زده رتیح نگاه

  

  

  :برد ھوا بھ را رادیھ قھقھھ و آورد زبان بر را! " رادیھ"  شھیھم از تر معترض



  

  . »باشھ جدا ازم زنم خوادینم دلم ھ؟یچ «

  

  

  :داد یباز را رادیھ دل و شد نھگا بچھ شیصدا ناخداگاه و شد زانیآو پرستش یھا لب

  

 و میکن امد و رفت تر راحت کھ بود نیا یبرا کردم قبول اگھ االنم. ندارم قبول رو زایچ نیا م،ینکن ازدواج یوقت تا من. رمینخ «
  . »برخوردامون نباشھ گناه م،یدار احساس بھم چون

  

  

  .برد نییپا و باال ش،یھا حرف یظاھر دییتا در را سرش و کرد شیتماشا ھ،یسف اندر عاقل ینگاھ با رادیھ

  

  

  :آمد حرف بھ لحظھ چند از بعد

  

  » ام؟ یرا خود یلیخ بودم گفتھ. کال یندار مخالفت حق کھ کنم اضافھ نمیا «

  

  :کرد خنده غرق شتریب را او خورد، رادیھ آغوش در کھ یتکان با و شدند باز ممکن حد نیآخر تا پرستش یھا چشم

  

  » ؟یترس یم ینجوریا کھ زمیعز یکنیم گناه یدار مگھ ھ؟یچ «

  

  

  :نکرد داشتنش نگھ یبرا یتالش ھم رادیھ و دیکش عقب را خودش

  

  ! »رادیھ زشتھ «

  

  

  :کرد پرستش حوالھ یچشمک و چرخاند را سرش و رفت درب سمت بھ رادیھ

  

  ! »نازه ھم یلیخ «

  

  



 رساند مقابلش را خودش بلند گام چند با و برد زیچ ھمھ بھ یپ پرستش، شرم از سرخ صورت دنید با و شد اتاق وارد دخت نیمھ
  :دیکش آغوشش در و

  

  . »مینذار تنھاتون طیشرا نیا تو و میبمون شتریب خواستیم دلم یلیخ ؛یشد خودم عروس کھ خوشحالم یلیخ زدلمیعز «

  

  

  :داد ادامھ و زد رادیھ بھ یچشمک و گرفت فاصلھ پرستش از

  

 عمر ھی صحبت باشھ یھرچ. دیبزن یحساب حرفاتونو و دیباش تنھا کمی بھتره ھم بمونھ؛ تونھ ینم نیا از شتریب یعیرف ھم اما «
 ازدواج از قبل حتما دارم اصرار من ھرچند. دیش آشنا شتریب نکھیا یبرا فرصتھ نیبھتر و برم یم خودم با رو آراد منم. ھیزندگ
  . »دیبر ھم ازدواج مشاوره تون،یرسم

  

  

 شیھا چشم در کردن نگاه یرو و دارد خبر نشانیب یھا اتفاق تمام از دخت نیمھ کرد یم احساس. بود شده ریز بھ سر پرستش
  . نداشت را

  

  .داد یم تکان شیھا حرف دییتا در را سرش یھرازگاھ و کرده سکوت تنھا

  

  :ستادیا دوشادوشش و کرد حلقھ پرستش شانھ یرو را دستش و آمد جلو رادیھ

  

  . »شد زحمت ھم جا نیھم تا نکنھ درد ستتد. مامان باشھ «

  

  

  :ببوسد را رادیھ گونھ تا کرد بلند پا ھم بعد و دیبوس را پرستش گونھ و شد خم دخت نیمھ

  

  . »کنمیم یخوشبخت یآرزو براتون یلیخ. زمیعز بود فھیوظ «

  

  . برداشت بود، افتاده نیزم یرو کھ را چادرش و کرد مرتب سرش یرو را اش یروسر پرستش

  

  

 کنار در شتریب یکم تا رفتند ییرایپذ بھ دو ھر و برد شلوارش داخل و کرد مرتب بود، شده نامرتب کھ را راھنشیپ ھم رادیھ
  .باشند شانیھا خانواده

  



 ھم رادیھ و شدند رفتن آماده بود، دهید تدارک نیمیس کھ یشام صرف با و ماندند آنجا بعد یساعت تا نیمیس اصرار بھ دخت نیمھ
 بست را درب و برد اتاق داخل را او بودند، یخداحافظ مشغول کھ ھمھ چشم از دور بھ و گرفت را پرستش دست آخر، لحظھ در
  :گرفت گر ر،یدلپذ یکینزد آن از ھم خودش و کرد احساس وجود تمام با را تنش یگرما و گرفت آغوشش در ،یمعطل بدون و

  

  » ؟یایب من با شھینم. شھیم تنگ برات دلم «

  

  . ھستند شدن خورد شرف در شیھا استخوان کرد یم احساس و بود افتاده نفس نفس بھ رستشپ

  

 بود، ممکن یجا نیرتریدلپذ شیبرا و بود شده داغ ب،یعج کھ یا کوره آن در شتریب و شتریب خواست، یم دلش کھ بود بیعج اما
  . شود غرق

  

 یجا صانھ،یحر کھ دوخت رادیھ یھا چشم بھ را التھابش پر نگاه و دیکش عقب را سرش یکم تنھا و نداشت زدن حرف قدرت
  :بسپارد خاطر بھ اتیجزئ تمام با را صورتش یاجزا تک تک خواستیم کھ انگار و دیکاو یم را صورتش یجا

  

  . »گھید یخودم مال «

  

  

  :شد خارج شیھا لب انیم از یآرام" شکر رو خدا" و فرستاد رونیب صدا پر را نفسش

  

  . »باشھ تتدس دم تیگوش «

  

  

 کھ یطور نشاند؛ شیھا لب یرو یطوالن یا بوسھ و شد خم رادیھ و شد فشرده ھم یرو حرفش، دییتا در پرستش یھا پلک
  .بود دارشانید نیآخر انگار

  

  . کرد یم احساس ھم رادیھ را قلبش یھا گرفتن ضربان و بود کرده احاطھ را پرستش تن تمام یمطبوع یگرما

  

 کرد، یم ترش عاشق و برد یم دل کھ خمارش یھا چشم در رهیخ و کند کرد، یم قرارترش یب کھ یا بوسھ از دل یقرار یب با
  :زد لب

  

  . »بودنتم لومتریک صفر نیھم عاشق. یکار تازه انقدر کھ برم قربونت «

  

  

  :کرد زمزمھ حرص، از پر بود، گرفتھ خش کھ ییصدا با و دیگز لب پرستش



  

  » نم؟یماش مگھ «

  

  

  :دیچرخ پا پاشنھ یرو و کرد ادیز را شان فاصلھ اکراه، با و دیندخ رادیھ

  

  . »رونیب میبر دنبالت امیم فردا «

  

  

 غرق را تنش و شدیم تکرار ذھنش در مدام کھ یا بوسھ آن از را حواسش خواست یم کھ انگار د؛یکش یقیعم نسبتا نفس پرستش
  .دکن پرت کرد، یم امان یب یھا قلقلک ریاس را دلش و ضعف

  

  

  . کند اش بدرقھ تا ستادیا در چارچوب در و فشرد ھم یرو یا بامزه حالت با را شیھا مژه

  

  

 اخم شانش،یپر یموھا دنید با و برگشت پرستش سمت بھ اد،یز نسبتا فاصلھ از ،یمرتض دنید با کھ بود نشده دور ھنوز رادیھ
  :زد لب تحکم، پر بود، گرمش آغوش و مھربان رادِ یھ آن بھ شباھت یب کھ یلحن با و نشاند صورتش یرو یظیغل

  

  ! »تویروسر  جلو بکش«

  

  

  .کرد نگاھش فقط تعجب، از شده گرد یھا چشم با و خورد جا پرستش

  

  

 ھلش اتاق سمت بھ انعطاف، یب و گذاشت پرستش نھیس قفسھ یرو دست و برداشت بلند گام چند ،یمرتض شدن کینزد با رادیھ
  . شد وارد ھم خودش و داد

  

  

  :کرد ینم درک مادرش جز چکسیھ یبرا را شدنش یرتیغ نطوریا و بود بیعج ھم خودش یبرا شیصدا لرزش

  

  » ستم؟ین تو با مگھ «

  



  

  .بود داده دست از را زدن حرف قدرت نداشت، آمده شیپ اتفاقات از یدرک اصال کھ پرستش

  

  

  :رساند یم را بودنش یعصب و یکالفگ عمق ،بودن جذاب نیح در کھ یحرکت زد؛ چنگ را شیموھا و شد کالفھ رادیھ

  

  » ؟یراحت انقدر یمرتض جلو شھیھم «

  

  

  .ستیچ خشونت ھمھ آن لیدل بفھمد تا کرد یم دایپ پرستش مغز بھ یراھ و بود گرفتھ انیجر خون تازه انگار

  

  

  :نشست لرزانش یھا لب یرو یناچار سر از یکمرنگ خنده

  

  ... »فقط من «

  

  

  .شد حبس پرستش نھیس در نفس و شد پر رادیھ عیسر حرکت با ھم شان فاصلھ اندک

  

  

  .دیترس یم کردنش نگاه نطوریا از

  

  

  :شد خم صورتش یرو ،ینرمش چیھ یب راد،یھ

  

  . »موندنت نجایا ستین صالح. تھران میبر بتراش بھانھ زودتر دوما بچرخ؛ جلوش درست اوال. ادینم خوشم یمرتض از «

  

  

 پرجذبھ ھمانقدر نشاند، یم شیابروھا انیم کھ یفیظر اخم با کرد یسع و کرد جمع د،ید یم خود در کھ یجسارت تمام پرستش
   انداخت؛ خنده بھ را رادیھ تنھا کار، نیا با اما برسد بنظر

  

  

  .انداخت ھا آن گوشھ یفیظر نیچ و کرد تیسرا منتظرش یھا چشم بھ و شد خفھ نطفھ در کھ یا خنده



  

  

  :   زد لب نابلد، یادیز ژست ھمان با و ردک صاف را شیگلو پرستش

  

  ... »بعدشم. ستین بودنش ناپاک بر لیدل اما ادینم خوشم ازش من درستھ حاال. ھیخوب مرد ھم یلیخ یمرتض «

  

  

  :کرد منقلب را حالش و شد چنگ پرستش کمر یرو دستش و کرد یعصب یا قھقھھ رادیھ

  

  ! »گفتم کھ نیھم. دمیم صیتشخ من گھید اونو «

  

  

  :داد ادامھ را اش کاره مھین حرف وقفھ یب و شد چنگ شیبازو یرو پرستش دست کھ شود دور خواست

  

  ! »ایکرد مینجوریا خودت رفتھ ادتی نکھیا مثل. چرخم ینم یمرتض یجلو ینجوریا چوقتیھ من بعدشم «

  

  

 یھا لب ھم باز تا شد خم و آمد کش یدلبخن بھ شیھا لب یمنحن بود، شده راحت الشیخ و کرد یم یسبک احساس یکم کھ رادیھ
  :گرفت فاصلھ فورا پرستش کھ کند شکار را پرستش

  

  . »گھید برو کن؛ ولم «

  

  

 در و شد داخل پرستش مھیسراس ی اجازه با نیمیس و خورد درب بھ یا تقھ دم ھمان کھ رفت جلو ییدلجو قصد بھ و دیخند رادیھ
  .کرد جلب را نظرش پرستش، آلود اشک یھا چشم نگاه، نیاول

  

  . دھد نشان یالعمل عکس چھ دانست ینم و بود ستادهیا فیبالتکل نیمیس

  

 ضھیعر نبودن یخال یبرا و نشاند لب یرو یتصنع یلبخند بود، کرده جگرش بھ خون پرستش، یاشک یھا چشم آنکھ وجود با
  :گفت

  

  . »داره صفا یلیخ دنیخواب وونیا یتو بمون؛ امشب پسرم «

  



  

  :دیپاش شیرو بھ یا قدرشناسانھ لبخند رادیھ

  

  . »پرستش دنبال امیم فردا رم،یم اجازتون با. امروز دیدیکش زحمت یلیخ ممنون نھ «

  

  

  .زدود یروسر ی پره با را اشکش قطره کھ دییپا را پرستش شیھا چشم گوشھ از و زد لبخند نیمیس

  

  

  . یطیشرا نیچن در کردن سکوت بود سخت چقدر و خواست ینم کردن دخالت دلش

  

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز و رفت پرستش سمت بھ و کرد یخداحافظ رادیھ

  

  . »زنمیم زنگ باشھ؛ تیگوش بھ حواست «

  

  

  .رفت ،یمرتض با یخداحافظ از بعد و گذاشت اش یشانیپ یرو  یا بوسھ

  

  

  . نداشت دادن جواب الیخ پرستش اما زد زنگ کھ بود نگذشتھ رفتنش از قھیدق چند  ھنوز

  

  

  .بود کرده قضاوتش رحمانھ یب اما داشت دوستش کھ یمرد با شدینم صاف لشد

  

  

  .شود ظاھر مقابلش یگرید طور شد، ینم یراض دلش و داشت حجاب شھیھم اما بود محرم  یمرتض با ھرچند

  

  

  .گرفت شیپ در را اتاقش راه و شد طاق طاقتش یمدت از بعد اما بگذارد شیتنھا یکم بود داده حیترج نیمیس راد،یھ رفتن با

  

  



  .کرد یم نگاه بود، آورده دخت نیمھ کھ را ینیتزئ کوچک یسبدھا ،یخاص وسواس با و بود نشستھ نیزم یرو پرستش

  

  

  :گفت نیمیس بھ رو و کرد نگاھش لذت با و گرفت چشمانش مقابل را بود یسرخاب رنگ بھ کھ یراھنیپ ی پارچھ

  

  !ھا خوشگلھ «

  » نھ؟

  

  

  :نشست نیزم یرو مقابلش و داد تکان دییتا وانعن بھ را سرش نیمیس

  

  » کرده؟ ناراحتت یزیچ  «

  

  

  :ردیبگ دیند را کردیم ینیسنگ دلش یرو کھ یغم کرد یسع و دیکش یقیعم نفس پرستش

  

  . »خوبھ یچ ھمھ نھ «

  

  

  .گرفت شیھا چشم مقابل و برداشت سبد از را قرآن

  

  

 است آرامش ھرچھ کرد، احساس و فشرد اش نھیس یرو را آن و گذاشت اش ییطال یھا نوشتھ با دیسف جلد یرو قیعم یا بوسھ
  .شد ریسراز دلش بھ

  

  

  .کرد یم نیتحس را دخت نیمھ قھیسل دلش در و  کرد یم نگاه دقت با را بودند آورده شیبرا کھ یلیوسا

  

  

  :ماند ثابت رادیھ امیپ نیآخر یرو نگاھش و شد خواب ی آماده یمدت از بعد

  

  . »خونتون دم امیم شمیپام ،یند جواب گھید قھیدق ۵ تا اگھ «

  



  

  . بود گذشتھ قھیدق ٢٠ امشیپ افتیدر ساعت از

  

  

  .افتاد شور بھ دلش و دیچرخ رادیھ یھا امیپ یرو اش زده وحشت نگاه

  

  

  . زد را چشمش مطلق، یکیتار و رفت حال وسط تا

  

  

  .دیرس یمن گوش بھ ییصدا چیھ و بود بستھ یمرتض و نیمیس اتاق درب

  

  

  :دیلرز شیھا دست در تلفن

  

  . »یدار وقت قھیدق ده بپوش؛ مناسب لباس یایب یخواست فقط داخل؟ امیب من ای رونیب یایم تو «

  

  

  . کرد باز را درب و گذشت اطیح از پابرھنھ و کرد میتنظ سرش یرو را یروسر و شد ھول

  

  

  . شد منجمد شیھا رگ در خون و شناخت را نشیماش چراغ

  

  

  !بود وانھید بشر نیا

  

  

 کند، اقدام راد،یھ آنکھ از قبل  و کرد عوض یمناسب لباس با را لباسش و رفت اتاقش بھ مھیسراس و صدا یب و گرفت اش خنده
  .شد خارج خانھ درب از یآرام بھ و رفت اطیح بھ فورا

  

  .شود اش یدلتنگ منکر توانست ینم اما بود نیسنگ ھم ھنوز دلش

  

  :گفت تحکم پر و کرد باز را شاگرد سمت درب و شد خم و کرد ترمز شیپا ابلمق درست راد،یھ



  

  . »شو سوار «

  

  

  .ببندد را نیماش درب توانست زحمت بھ پرستش و شد کنده جا از نیماش شدنش، سوار محض بھ

  

  

  :دیخر جان بھ را ابروانش انیم ظیغل اخم و برگشت سمتش بھ

  

  ! »مھبفھ یکس زشتھ م؟یریم کجا یشب نصفھ «

  

  

 را مخصوصش ژست آن یحت را، زشیچ ھمھ چقدر حاال کھ کرد فکر پرستش و گرفت را اش یشگیھم ژست ھمان راد،یھ
  .دارد دوست

  

  

  :کرد قفل اش پنجھ انیم را پرستش دست و شد خم

  

  » بده؟ جواب تلفنتو نگفتم مگھ «

  

  

  :شد شتریب دستش یرو رادیھ دست فشار و کرد سکوت پرستش

  

  » ؟یقھر المث ھ؟یچ «

  

  

  :برگشت پرستش سمت بھ کامال و کرد پارک یا گوشھ سرعت، با را نیماش روستا، از خروج با ،یمسافت یط از بعد

  

  » ؟یزنینم حرف چرا پس م؟ینکن قھر م،یکنیم یھرکار ینگفت مگھ«

  

  

 جلو بود، مانده مبھوت و تما کھ را او حرکت کی با و گرفت دست در ھم را گرشید دست بدھد، پرستش بھ یفرصت آنکھ بدون
  .گرفت آغوش در و دیکش



  

  

  .نداشت عادت یکینزد ھمھ آن بھ شد؛ آتش پارچھ کی پرستش تن

  

  

  :دیکش کمرش یرو نوازشوار را دستش راد،یھ

  

  . »کنھ ینیسنگ دلت رو نذار. زمیعز بزن حرف «

  

  

  .کند مھار داشت، فروخوردنش در یسع کھ را یبغض نتوانست پرستش

  

  

  .شد چنگ رادیھ راھنیپ یرو دستش و دیچیپ نیماش بستھ یفضا در قھقشھ یصدا

  

  

  :فشرد آغوش در شتریب را پرستش و دیکش عقب را نشیماش یصندل و برد دست راد،یھ

  

  ! ببخش. نفسم نکن ھیگر «

  . »گفتم یچ دمینفھم

  

  

 احساس باالخره تا دیشن جان گوش بھ را اش عاشقانھ ینجواھا و ماند گرمش آغوش در آنقدر و بود نشده سبک دلش اما پرستش
  :بزند حرف تواند یم کرد

  

  » راد؟یھ«

  

  

  :کرد زمزمھ آلودش، اشک یھا چشم در رهیخ و داد فاصلھ را سرش و کرد تر تنگ را دستش حلقھ رادیھ

  

  . »عشقم بزن حرف جانم؟ «

  

  



  :کرد یم آب پرستش دل در قند شیھا گفتن" نفسم"  و ھا گفتن" عشقم" تمام

  

 ینم اصال انگار ،یشیم خشن ینجوریا باشم؛ کرده کھ ھم یکار ھر. یکن رفتار باھام ینجوریا خواد ینم دلم اصال من «
  . »شناسمت

  

  

  :آمد کش یجذاب لبخند بھ رادیھ یھا لب

  

  . »وجودت از نکن میتحر منو ینجوریا فقط تو. زمیعز باشھ «

  

  

  .دیکش یقیعم نفس و برد فرو پرستش گردن در را سرش

  

  

  . خورد یفیخف تکان و شد سست پرستش تن تمام

  

  

  .ندارد مقاومت تاب کردیم احساس و داشت ضعف بود؛ شده مور مور گردنش

  

  

  :دیکش یم نفس وجود تمام با را تنش عطر و کرد یم یدلتنگ رفع اما رادیھ

  

 جواب تلفنتو یندار حق چوقتیھ چوقتِ یھ گھید. دادم دستت از کردم یم احساس. یداد ینم جواب یوقت دمیکش یچ یدون ینم «
  . »یند

  

  

  :ردیبگ فاصلھ یکم تا کرد وادارش و کرد جابجا رادیھ کتف یرو را دستش پرستش

  

  ...» دوما. میمحرم یمرتض منو اوال. تتویعصبان لیدل کنم ینم درک اصال من «

  

  

  :شد زدنش حرف ادامھ مانع راد،یھ متعجب یصدا

  



  » د؟یمحرم «

  

  

  :شد یسرگردان از پر شپرست نگاه

  

 اتاق از نامحرما با یمرتض نمیھم یبرا و رمیبپذ نتونستم چوقتیھ من یول نھ؛ گنیم ایبعض محرمھ گنیم ایبعض دونم؛ ینم «
  . »رونیب رفت

  

  

  :انداخت ابروانش انیم یفیظر گره راد،یھ

  

  . »ازش ادینم خوشم من صورت ھر در «

  

  

  . برد فرو رادیھ ستبر نھیس در را سرش و دیخند پرستش

  

  

  :دیبوس را اش قھیشق یرو و شد قیتزر رادیھ تن بھ یخوب حس

  

  » ؟یخوب انقدر چرا  «

  

  

  :دیکوب اش شانھ یرو یآرام مشت پرستش

  

  ! »بگما رو دوما ینذاشت «

  

  

  :داد ھیتک شھیش بھ را سرش و دیخند رادیھ

  

  . »بگو «

  

  

  :زد لب راد،یھ یھا چشم در رهیخ و نیماش درب بھ ھیتک و دیکش باال را خودش پرستش



  

  » ؟یریگیم سخت انقدر چرا تو نداره؛ حجاب مامانتم و یشد بزرگ یآزاد خانواده یتو کھ تو  «

  

  

  :زد ضربھ اش ینیب یرو رادیھ

  

  !ایزنم تو «

 درمورد. ھنیبب اتوییبایز من، جز یکس ادینم خوشم اصال منم کھ رمیبگ میتصم پوششت درمورد دارم حق من فقط ؛یمن مال
 بجوش مامانمم یبرا رتمیغ خطره، در ناموسم کنم حس کھ نمیبب یزیچ ،ییجا اگھ اما ندارم یحق من و رهیگیم میتصم بابام مامانم،

  .کنم نظر اظھار مامانم حجاب درمورد تونم ینم من تینھا در اما ادیم

  . »یکن تیرعا قبل از شتریب خوادیم دلم داشتم، کھ یا تجربھ اون با بعدشم

  

  

 سمت یصندل یرو را خودش سرعت بھ کرد، یم احساس را رادیھ شدن کینزد کھ پرستش  و شدند غرق ھم نگاه در ھیثان چند
  :آورد رونیب را زبانش یا کودکانھ حالت با و کرد پرتاب شاگرد،

  

  . »نشدن داریب تا خونھ میبر برگرد. شھیم تیادیز«

  

  

  :فشرد زگا پدال یرو را شیپا و زد قھقھھ رادیھ

  

  . »یبد یصورت ھر در جوابمو و ینکن قھر من با یریبگ ادی گھید کھ یش ھیتنب دیبا. ستین خونھ از یخبر «

 نمود وجودش در کھ یتیمالک حس ھمھ آن از لحظھ، ھر رادیھ و شد گم آھنگ بلند یصدا در پرستش مانندِ  غیج اعتراض یصدا
  . شد یم تر متعجب کرد، یم دایپ

  

  . بود شده حساس ،یمرتض بھ نسبت ناخواستھ اما چرا؛ دانست ینم. بماند خانھ آن در پرستش یا ھیثان یحت تخواس ینم دلش

  

  

 زد کنار را نیماش سقف است، شده کبود لحظھ، آن تا کھ داشت حتم و دیکوب یم شیبازو بھ مدام کھ پرستش یتقالھا شدن آرام با
  . اختاند پرستش ی خنده غرق ی چھره بھ گذرا ینگاھ و

  

  

  . دیکش یقیعم نفس و بست را شیھا چشم ، صورتش بھ میمال باد برخورد با پرستش،

  



  

 ،یعرب یکلمات ش،یپ ساعت چند کھ یمرد کنار در و دیتپ ینم نیسنگ و تند بود، خانھ از رونیب کھ ییھا شب تمام خالف بر دلش
  .داشت یرینظ یب آرامش بود، کرده جانش تمام محرم را او

  

  

  .نبود مھم شیبرا انگار اما شود دردسر شب، مھین از ساعت آن ھم آن رفتنش، خانھ از خبر یب بود ممکن دانست یم کھنیا با

  

  

 از تر قیعم ،یبیعج جور کی. بود انداختھ دلش بھ را رادیھ مھر یگرید طور ت،یمحرم آن کھ انگار و شد یم نرم کم کم دلش
  .داشت دوستش تشانیمحرم از قبل ساعات

  

  

  . انداخت شانھ یرو را شالش اطراف، بھ ینگاھ با و برد رونیب نیماش سقف از را تانشدس

  

  

 بودن سرزنده احساس شیموھا انیم خنک، نسبتا باد کردنِ  احساس با و کرد آزاد ِکش، بند از را شیموھا خرمن و برد دست
  .کرد

  

  

  .شد یم لذت غرق و دوخت یم چشم ستش،پر شانیپر و رھا یموھا بھ یھرازگاھ و کرد شتریب را سرعتش راد،یھ

  

  

  .داشت نگھ روشن را آن چراغ و کرد خاموش را نیماش. کرد پارک ایدر بھ کینزد را نیماش راد،یھ و دندیرس یخلوت ساحل بھ

  

  

  . دیکش باال سرش یرو تا را شالش و بست را شیموھا پرستش،

  

  

  .ماند رهیخ ایدر آرام جاموا بھ و ستادیا آن یروبرو و شد ادهیپ نیماش از رادیھ

  

  

  . دیکش رونیب شیپا از ایدر یِ قدم چند را شیھا کفش. رفت ایدر سمت بھ زنان قدم و شد ادهیپ ھم پرستش

  



  

  .بزند قدم پابرھنھ ،یا ماسھ ساحل یرو و بزند آب بھ را شیپاھا خواست یم دلش

  

  

 توانست کھ یا نقطھ نیاول بھ و دیکش یدلخراش غیج و شد لقمع ھوا و نیزم انیم ناگھان کھ بود نرفتھ راه شتریب قدم چند ھنوز
  . زد چنگ

  

  

 در  اش قھقھھ و کرد محکمتر بود، زده چنگ را رادیھ کمر کھ مشتش راد،یھ شانھ یرو تش،یموقع درک با ھ،یثان چند از بعد
  :داد قنج را رادیھ دل و دیچیپ امواج یصدا

  

  !وونھید «

  . »نییپا  بذارم

  

  

  .زد ینم پر ھم پرنده آنجا در کھ کرد یم شکر را خدا و بود افتاده نیزم  یرو شالش

  

  

  .بود شده وقفھ یب پرستش یھا غیج و داد سرعت شیھا قدم بھ رادیھ

  

  

 مغزش بھ خون کرد یم  احساس و رفتیم جیگ سرش یطرف از و بود گرفتھ اش خنده یطرف از. دید  یم سرنگون را زیچ ھمھ
  .رسد ینم

  

  

  .بود قرار یب شانیھا دل و بودند افتاده نفس نفس بھ. گرفت آغوش در ینوزاد مثل را او و داد تیرضا رهباالخ رادیھ

  

  

 یآغوش در بودن از ھم ھنوز کھ پرستش و نشست بودند، کرده روشن را فضا کھ نیماش یھا چراغ از دور و نیزم  یرو رادیھ
 یرو دنشیخواب با ھمزمان و شد رادیھ دست ریاس دستش مچ کھ ودش بلند خواست و آمد رونیب د،یکش یم خجالت بود، حقش کھ

  :دیکش غیج ھم باز و آمد فرود اش نھیس یرو پرستش و دیکش نییپا ھم را پرستش ھا، ماسھ

  

  . »رادیھ شھیم خراب مانتوم «

  



  

  :کرد ھزمزم گوشش ریز و خواباند خودش کنار بود، شده شھیھم از تر گوشیباز کھ را او اط،یاحت با رادیھ

  

  !سرت یفدا «

  . »برات خرمیم گھید  یکی

  

  

  و بست پلک ناخودآگاه شد،یم ریسراز دلش بھ کھ یبیعج احساسات ھمھ آن از پرستش و کرد  کینزد معشوقش تن بھ را تنش
  .کرد خواستن از پر را رادیھ تنش حرارت

  

  

  .کرد یم  احساس اش یشانیپ در یبخصوص یجیگ و بود رفتھ خواب تنش تمام انگار کھ بود یحس چھ نیا دیفھم ینم

  

 گونھ یرو گرمش یھا نفس برخورد و رادیھ شدن کینزد با و بودند کرده زانیآو نیسنگ یھا وزنھ شیھا پلک بھ کھ انگار
  . ختیر دلش و رفت نفسش اش،

  

  .چرخاند خودش سمت بھ را او ،یکوتاھ نوازش با و دیلغز اش شانھ یرو رادیھ دست

  . کند سکوت داد حیترج ھم رادیھ و نگفت یزیچ گرید پرستش

  

  . بمانند حال ھمان در و شود متوقف زمان خواست، یم دلش و شد یم قیتزر وجودش بھ ذره ذره آرامش،

  

  . رفت خواب بھ و شد دهیکش و آرام پرستش یھا نفس رفتھ رفتھ

  

  . تبس پلک و داد ھیتک پرستش یشانیپ بھ را اش یشانیپ و دیبوس را سرش راد،یھ

  

 از یناش آرامشِ  آن خواست ینم دلش و داشت دوست را ناب تیموقع آن و لحظھ آن. داشت دوست را قلبش یھا ضربان تمیر
  . کند عوض اش گذشتھ از یا ھیثان چیھ با را اش رابطھ بودن پاک

  

 و کند حل آغوشش در د،یرس یم بنظر شھیھم از تر معصوم کھ را او خواست یم دلش. کرد محکمتر را دستش حلقھ ناخودآگاه
  .کند خودش آن از را وجودش آرامش تمام

  

  . کند نیتام را ھمسرش ندهیآ خواست یم دلش و دیکش یم نقشھ ذھنش در مدام

  



 شرفتیپ د،یرس یم ذھنش بھ کھ یمورد نیبھتر و کند ثابت یقیطر ھر بھ را آن کرد، یم عشق یادعا کھ حاال داشت دوست
  . بود پرستش یعلم

  

  

  .برسد شیھا یمند عالقھ بھ ممکن، شکل نیبھتر بھ بتواند و نشود تلف او خانھ در استعدادش ھمھ آن تا کرد یم یکار دیبا

  

  .آمد خودش بھ پرستش خوردن تکان با و نشد زمان گذر متوجھ کھ کرد الیخ و رکف آنقدر

  

 چشم بھ و دیگز لب شد، ریسراز دلش بھ ھک یجانیھ شدت از و شد قلقلک دلش داشت، کھ یتیموقع درک با و گشود پلک پرستش
  :گشت یم صورتش در یزیچ دنبال ھا، چشم آن کھ انگار ماند؛ رهیخ کرد، یم نگاھش خاص، یلبخند با کھ رادیھ یھا

  

  » ھ؟یچ «

  

  :زد لب صورتش، با یمواز و دیکش تر نییپا را خودش راد،یھ

  

  » خوشگلم؟ یدیخواب خوب «

  

  :دیپر جا از ھا گرفتھ برق مثل ھ،یثان چند از بعد و داد تکان سر پرستش

  

  . »شھیم بد یلیخ ستم،ین ننیبب کننا؛ یم دارمیب انیم صبح نماز واسھ دم؟یخواب چقدر راد؟یھ چنده ساعت یوا «

  

  :برد جلو را سرش ش،یھا ینگران بھ توجھ یب و نداد اجازه رادیھ کھ زدیبرخ جا از خواست

  » گن؟ یم درست نمیبب بذار. شھیم ترد شھ،یم داریب خواب از آدم یوقت گن یم «

  

  . دیبوس و گرفت شیھا لب انیم را نشیریز لب دھد، فرصت پرستش بھ آنکھ یب

  

  . شد نبض تنش، تمام و کرد یدیشد جھیسرگ احساس پرستش

  

  

  . دارد انیجر یزندگ ھنوز فھماند یم او بھ کھ بود رادیھ داغ و تند یھا نفس ھرم تنھا و بود ستادهیا زمان کھ انگار

 رادیھ و خورد ُسر رادیھ تن از شھیھم از تر ناتوان شیھا دست و بود شده رادیھ احساس پر ی بوسھ مسخ ،یحرکت چیھ بدون
 ن،یزم یرو کامال حاال کھ تنش حائل را اش تنھ باال و دیکش رونیب سرش ریز از را دستش بکشد، دست کارش از آنکھ بدون
  .کرد بود، دهیخواب

  .دارد رحمانھ یب یکینزد آن از یحس چھ کھ دیفھم یم و خواند یم را ساساتشاح تمام



  

 چطور کھ دید یم یوقت ھم آن نبود؛ او کار حرارت پر آرامشِ  منبع آن از گذشتن اما کند یم یرو ادهیز کھ دانست یم خوب
  .دھد یجا آغوشش رد شتریب را خودش دارد یسع و کند یم کشف را او جیتدر بھ اش تجربھ یب و ساده دخترک

  

  .گذاشت اش نھیس یرو را پرستش سر و نشاند لبش یرو یکج لبخند

  

  .کرد یم نوازش ممکن، شکل نیتر جذاب بھ را پرستش گوش کھ یقرار یب یھا تپش و مطلق یکیتار و بود امواج یصدا

  

 از پر مرد دم، ھمان خواست یم دلش کھ انگار کرد؛ احساس بازوانش انیم یخاص ضعف جور کی و کرد جابجا یکم را سرش
 آن در کرد یم وادارش کھ یاحساسات ھجوم از دخترانھ، شرم آن بر عالوه و دیکش یم خجالت اما ردیبگ آغوش در را ابھتش
  .دیترس یم شود، غرق شتریب ھمسرش، آغوش تِ یامن از پر حجم

  

  :کرد نجوا گوشش در و گذاشت پرستش کمر یرو را نوازشگرش دست رادیھ

  

. نجایا بذارم تنھا رو تو تونم ینم اما گھید شھر ھی میبر دیبا دارم، کار ییجا من م؛یر ینم اما تھران میریم بگو مامانت بھ دافر «
«  

  

  :کرد زمزمھ شیھا چشم در رهیخ و گذاشت رادیھ نھیس یرو را اش چانھ و آمد باال پرستش سر

  

 تو و کنمیم گناه احساس. مونمیپش یلیخ دادم، جلوه یا گھید طور رو ازیچ یسر ھی نکھیاز ھم نجایھم تا بگم؟ دروغ دیبا چرا «
  . »بخوام معذرت یحساب مامانم از کھ فکرم نیا

  

  :کرد باز را شیمو  کش و اورد باال پرستش یموھا تا را دستش و دیخند رادیھ

  

  » .یندار موندنو نجایا حق کھ باشھ حواست فقط. یدونیم صالح کھ ھرطور دونم؛ ینم من «

  

  .شد زاللش نگاه مسخ و گذاشت پرستش سر یروبرو را سرش و دیکش نییپا را خودش و برد شیموھا انیم را دستش

  

  . سوخت اش نھیس انیم ییجا و شد نییپا و باال پرستش یگلو بکیس

  

  . ماند ثابت شیھا لب گوشھ و دیلغز صورتش یرو رادیھ انگشت

  

  .کارش تازه ھمسر العمل عکس از دیترس یم اام بچشد را شیھا لب طعم تا کرد یم دل دل

  



  .شود پر ھم فاصلھ اندک آن خواست یم دلش کھ بود بیعج و بود شده مات پرستش

  

  .رفت یم شیپ پروا، یب افکارش کھ گفتیم ناسزا خودش بھ دل در

  

  

  .شود قدم شیپ خودش و بشکند ھم در ھم مقاومتش اندک آن کھ دیترس یم

  

  

 لبش گوشھ یمعطل بدون و نداد اجازه رادیھ کھ دیکش عقب را سرش و دیکش خجالت بود، شرمانھ یب رشنظ از کھ یفکر نیا از
  .دیبوس را

  

  

  .شد سست تنش و شد مات پرستش

  

  

  . کرد بسنده شانیھا لب لمس ھمان بھ اما شد لیمتما یکم و کرد استفاده فرصت آن از رادیھ

  

  

  .کرد یم خودش مشتاق ذره ذره را ھمسرش دیبا و دیترس یم شتریب یشرویپ از

  

  

 را رادیھ تن کشدارش، و داغ یھا نفس و کرد پنھان مردش نھیس در را سرش اد،یز خجالتِ  از پرستش و دیکش عقب را سرش
  .سوزاند

  

  

  :گفت بود، شده خشدار و بم کھ ییصدا با رادیھ و گذشت یکم

  

  . »میبخر ،یندار اگھ مناسب لباس. میببر شیپ رو پروژه ھی قراره چون انیب ممیکار یشرکا ممکنھ م،یر یم کھ ییاونجا «

  

  

  :شد معترض رد،یبگ فاصلھ آنکھ بدون پرستش

  

  » ارم؟یب لباس تھران از کھ ینگفت زودتر چرا «



  

  

  .نداشت یمناسب لباس دانست یم خودش ھرچند

  

  

  :دیبوس را سرش رادیھ

  

  . »میخر یم میریم فردا نداره بیع. شد ییھوی «

  

 بست پلک پرستش، یشانیپ بھ یشانیپ و دیکش باال را تنش ش،یھا خواستھ تمام رغم یعل اما کرد یم یشتریب ازین حساسا راد،یھ
  .برد فرو پرستش یموھا در و دیکش باال داشت، نوازش بھ یادیز عالقھ کھ را دستش و

  

  

  . ختیر یم فرو مدام دلش و بود افتاده نفس نفس بھ پرستش

  

  

  .بود کرده کر را گوشش قلبش، امان یب و تند ضربان و نداشت را شیھا شمچ کردن باز ییتوانا

  

  

  :کرد زمزمھ طنت،یش پر یلحن با و کرد باز چشم راد،یھ

  

  ! »بود خوشمزه یلیخ. بنظرم گفتن یم راست «

  

  

  . ختیر اشک ناخواستھ، و کرد بغض احساسات، ھمھ آن ھجوم از و گشود پلک پرستش،

  

  

  . کرد وجدان عذاب احساس و شد ھول ش،یاھ اشک دنید با رادیھ

  

  

  :دوخت چشم پرستش یھا اشک بھ تعجب، از پر و گرفت فاصلھ

  

  » کردم؟ تتیاذ عشقم؟ ھیچ «



  

  

  :کاشت اش گونھ یرو یا بوسھ و شد خم

  

  . »زکمیعز یش تیاذ خواستم ینم...دیببخش... دیببخش «

  

  

  :گرفت قاب شیھا دست با را رادیھ صورت و دیخند شیھا ھیگر انیم پرستش

  

  . »م جنبھ یب کمی کنم فکر فقط. نشدم تیاذ نھ «

  

  

  . گذاشت شینما بھ را شیھا چشم از یجذاب ریتصو و شد مخلوط اش ھیگر و خنده

  

  

 شیھا سرانگشت یرو یا بوسھ و آورد نییپا شیھا لب یرو تا را آن نھ،یطمان با و گذاشت پرستش دست یرو را دستش راد،یھ
  :نشاند

  

  . »کنم خوشبختت دارم دوست. زمیعز یخاص برام یلیخ «

  

  

  . دیکش دست کند، امتحان گرید بار کی تا دیطلب یم وجودش تمام کھ یا بوسھ آن از زحمت بھ و دیکش یقیعم نفس راد،یھ

  

  

  :زد عقب یکم را رادیھ و شد بلند دستش آرنج یرو پرستش

  

  . »شن داریب ترسم یم خونھ؛ میبر بھتره «

  

  

  . شود بلند تا گرفت ھم پرستش دست و شد لندب رادیھ

  

  

  .رشانیپذ دل یِ کینزد آن از کند یم دل دیبا و نبود یا چاره اما شود، دور او از خواست ینم دلش



  

  

  . بود شده حلقھ پرستش یبازو دور ر،یمس تمام در رادیھ دست و رفتند نیماش سمت بھ زنان قدم

  

  

  :زد لب خنده، از پر و برداشت را شالش پرستش، راه، انیم در

  

  !یکن یم ییکارا چھ نیبب «

  » ؟یچ بودش برده باد اگھ

  

  

  :دیکش آغوشش در ھم باز و برد زانوانش ریز دست راد،یھ

  

  !اصال ھست کھ نھیھم بود؟ کجا باد «

  . »یکن یباز وونھید دیبا من با

  

  

  .نشاند یصندل یرو و برد نیماش تا را او رادیھ و زد قھقھھ پرستش

  

  

  . بست شیموھا دور محکمتر، را شیمو کش و تکاند ھا ماسھ از را شالش ستش،پر

  

  

  .گرفت شیپ در را خانھ ریمس و شد سوار سرعت بھ و داد دستش بھ را شیھا کفش راد،یھ

  

  

  :دیکش را شیبازو راد،یھ کھ شود ادهیپ خواست پرستش و کرد توقف شان خانھ مقابل قھ،یدق چند از بعد

  

  . »میبر کھ دنبالت امیم کنم استراحت ساعت چند من. کن جمع یدار لھیوس یرچھ خونھ، یرفت «

  

  

  . کرد یخداحافظ و داد تکان سر پرستش



  

  

  .شد دور سرعت، بھ و فشرد گاز پدال یرو را شیپا پرستش، شدن داخل با و کرد یخداحافظ ،یقرار یب و اجبار با ھم رادیھ

  

  

  . شد داخل ن،یپاورچ و آورد در پا از را شیھا کفش لرز، و ترس با پرستش،

  

  

  .بود گرفتھ شیپ در را اتاقش راه زده، وحشت و زد یم دھانش در قلبش

  

  

  . زد ھیتک آن بھ و بست سرش پشت را درب فورا اتاقش، بھ دنیرس با

  

  

  . دیلرز یم تنش و بود شده خشک شیگلو

  

  

 و بست نقش شیھا لب گوشھ یلبخند شب، آن اتفاقات یدآورای با. دیکش دراز شیجا در و کرد عوض یراحت لباس با را لباسش
  . شد قرار یب قلبش

  

  

 از پر و ختیر یم فرو دلش عاشقانھ، یبرخوردھا آن از ھربار و کرد یم خاطره مرورِ  ذھنش در صبح، اذان تا را شب تمام
  .شد یم عشق

  

  

  .برخاست جا از فورا و دیشن را اناذ یصدا تا زد غلت شیجا در آنقدر و بود شده بھیغر شیھا چشم با خواب

  

  

  . گفت یم شکر کرد، یم تجربھ محرمش با بار، نیاول یبرا کھ یخوب احساست آن یبرا را شیخدا دیبا

  

  

 مرگ، فقط کھ یطور ببخشد؛ او بھ شھیھم یبرا را مردش کھ ردیبگ قول شیخدا از و کند خلوت ھا ساعت خواست یم دلش
  .دکن جدا ھم از را ھا آن بتواند



 لبخند با و بود نشستھ شیجا در کھ او دنید با و کرد روشن را چراغ. شد وارد و کرد باز را پرستش اتاق درب یآرام بھ نیمیس
  :آمد حرف بھ کرد، یم نگاھش

  

  » ؟یدیخواب خوب خانم؟ عروس یخوب «

  

 بسنده" ممنون"  گفتن بھ بزند، گذشتھ شب از یحرف آنکھ بدون. گرفت یباز بھ را دستش یھا انگشت و شد ریز سربھ پرستش
  . کرد

  

  :دوخت چشم اش گرفتھ رنگ صورت بھ و نشست شیروبرو ن،یمیس

  

  . »بپرسم ازت نشد فرصت گھید ؟یکرد یم ھیگر بود شده یزیچ «

  

 یب کھ بود ییروزھا دلتنگ چقدر بودند؟ شده بھیغر ھمھ آن ،یکِ  از کھ کرد فکر مادرش، چشمان بھ رهیخ و کرد نگاھش پرستش
  . کرد یم اش ییراھنما و زد یم حرف شیبرا حوصلھ با ھم او و گفت یم مادرش یبرا را شیھا حرف تمام یا واھمھ چیھ

  . بزند حرف یزیچ از خواست ینم دلش کھ بودند شده بھیغر آنقدر حاال اما

  . زد یم چنگ را شیگلو ،یندیوشاناخ احساس و شده کمتر تبسم، آمدن ایدن بھ از بعد نیمیس ی مھین و نصفھ توجھ کرد، یم حس

 و دیلرز شیصدا. نکند تار را دشید یجلو ش،یھا اشک ی پرده تا کرد را اش یسع تمام و فشرد را شیگلو ناخواستھ، یبغض
  :کند کنترل را جا یب لرزش آن کرد یسع

  

  . »ستین یخاص زیچ. فقط شدم ینارنج نازک کمی نھ «

  

  :بود دهیفھم را احساسش کھ انگار. فشرد را شیھا دست ن،یمیس

  

  » شدم؟ بھیغر ؟یبزن حرف مامان واسھ یخوا ینم «

  

  :داد تکان نیطرف بھ را سرش و دیخند پرستش

  

  . »یکن ریدرگ خودتو کھ ستین یزیچ واقعا نھ «

  

  :کرد وارد شیھا دست بھ یفشار پرستش، کھ زدیبرخ جا از خواست و داد تکان سر نیمیس

  

  » مامان؟ «

  

  :کرد نگاھش کرد، ینم دایپ را ابرازش فرصت کھ یعشق و دقت با و نشست نیمیس



  

  » جانم؟ «

  

 مجبور نکھیا از دمیترس یم. خانوادش و رادیھ درمورد کردم پنھان ازت کھ ییزایچ بابت خوامیم معذرت من راستش: پرستش
   ؟یببخش یتونیم. مونمیپش شدت بھ االنم کردم؛ اشتباه دونم یم. بخونم درسمو باشم نداشتھ فرصت و برگردم شم

  

  :دیکش شیموھا یرو را نوازشش دست و آمد کش ن،یمیس مھربان لبخند

  

 با یحساب درست و نمیبش کھ نبودم یقدرتمند زن انقدر چوقتیھ. یش دور ازم انقدر گذاشتم نکھیا شمیکی. داشتم ادیز اشتباه منم «
. ادیبرب خودش پس از تونھ ینم ب،یغر شھر ھی یتو تنھا، و تک جوون، دختر ھی بفھمونم بھش نکھیا یبرا بزنم حرف یمرتض

 سختھ؛ یزندگ چقدر دونم یم و بودم تھران من. باشم خرجت کمک بتونم و کنم پا و دست یکار ھی خودم الاقل نکھیا ای
  . »نداره یحام کھ یکس یبرا مخصوصا

  

  :داد ادامھ و کرد رھا را بغضش از پر نفس

  

 و مامان یوقت. زد بھم ویچ ھمھ اتفاق، ھی و میبود خوب یلیخ نیثم منو. کنھ مییراھنما اونقدر کھ شتمندا یا خانواده چوقتیھ «
 ھم یخواھر یحت چوقتیھ کھ نھیا و شد قطع کال آمدمون و رفت گھید شده، سرد و سخت انقدر نیثم دمید و شدن فوت بابام

  . »نتونستم اما باشم یچ ھمھ تو یبرا خواستیم دلم. یزندگ تو رمیبگ مشورت ازش کھ نداشتم

  

  .دیکش یم خجالت کھ انگار زدود؛ یم را ھا آن سرسختانھ، شیھا انگشت نوک و شدند روان شیھا اشک

  

  :شود معذب کمتر تا ردیبگ دهیناد را اش ھیگر کرد یسع پرستش

  

  ! »نیشد رابطھ قطع خالھ با شد یچ ینگفت چوقتیھ «

  

  :زد یتلخ لبخند نیمیس

  

 کھ بود اون. ندارم یمشکل باھاش من. یباش داشتھ ارتباط باھاشون تو ندارم یحرف من اما. گذشتھ ھا گذشتھ گھید .ستین مھم «
 از قبل و داشت دوست منو یلیخ سانیآ. یبود بچھ یلیخ ھم تو و شدن فوت بابا و مامان کھ بود کوچولو سانیآ. کرد طرد منو

. بود شده عاشقت بود، دهید کھ رو تو. میزد یم حرف زدیم زنگ یواشکی و بود گرفتھ ازش رو نجایا شماره مامانم، فوت
 بزرگ ھم تو گھید نکھیا تا. کرد یم ذوقتو یکل و دتید یم ومدیم عموش با یا بھانھ ھر با تھران، میرفت یم یعل با یھرازگاھ

  ! »یحت بوده مراقبت من از شتریب اون. یدار سانویآ کھ خوشحالم من. شد شتریب روز روزبھ ارتباطتون و یشد

  

  . کرد یم انتیخ احساس و بود مانیپش ازدواج آن از. فشردند را پرستش قلب و آوردند ھجوم بد، احساسات تمام

   بود؟ سوزانده دل شیبرا خواھرانھ، کھ یکس با بود کرده چھ

  



 را صورتش و کرد باز را سرد آب. شدند روان اش گونھ یرو شیھا اشک. برد پناه یبھداشت سیسرو بھ و برخاست جا از
  .بود مانیپش شدت بھ نبود، خودش دست کدامشان چیھ انگار کھ یاتفاقات آن از و بود نیسنگ قلبش. شست

  

  .نبود انکار قابل بود، کرده شوق و شور از پر را انشانیم کھ یعشق و بود ھمسرش مقام در راد،یھ حاال اما

 انگار کھ را ییھا لب طعم توانست یم ھم ھنوز. کند احساس صورتش پوست یرو را شیھا نفس ھرم توانست یم ھم ھنوز
 در را بودن خواھر کھ کرد یم فکر یسانیآ بھ دیبا کھ بود سخت چقدر و کند احساس را بود کرده وجودش نثار بود، عشق ھرچھ

  .بود کرده تمام نداشت، را چکسیھ کھ او حق

  

  . کند جبران را اش رفتھ دست از آرامش یکم تا رفت وانیا سمت بھ و گرفت وضو

  . کرد شدن سبک احساس یکم تا ستیگر آنقدر نماز از بعد

  

 یلیخ و وستیپ او بھ ھم یمرتض قھ،یدق چند از بعد و رفت خواب رخت بھ نماز، از بعد و نزند بھم را خلوتش داد حیترج نیمیس
  .رفتند خواب بھ زود،

  

  . گرفت یم آرامش و زد یم حرف شیخدا با معمول، مطابق و بود داریب پرستش اما

  

 یشخص ھر از کھ دارد را یحام سان،یآ و نکرده یاشتباھ کھ بقبوالند خود بھ کرد یسع شد، قیتزر جانش بھ کھ یآرامش از بعد
  . است دتریمف او یبرا

  

 ممکن چکدامیھ یبرا آن مھار کھ ردیبگ شکل یعشق و ردیبگ قرار راھش سر رادیھ کھ خورده رقم یطور سرنوشت، نکھیا
  .رفتندیپذ یم را طیشرا دیبا و نبود او ریتقص نبود،

  

  . برد پناه اتاقش بھ و کرد جمع را اش سجاده و دیکش یآھ

  

  :لرزاند را دلش و شد انینما صفحھ یرو بود، کرده افتیدر رادیھ از کھ یامیپ ،یدیناام کمال در و برداشت را تلفنش

  

  » شد؟ داریب نماز یبرا خانومم «

  

  :نوشت و آمد کش ناخواستھ خندشلب

  

  . »اوھوم «

  

  :داد جواب و خورد زنگ فورا تلفنش

  



  » بلھ؟ «

  

  .زمیعز سالم: رادیھ

  

  ؟یخوب سالم: پرستش

  

  .یباش خوادیم دلم. دارم کم یزیچ ھی انگار یول خوبم: رادیھ

  

  :شد معترض و دیخند پرستش

  

  . »ستین زایچ نیا از یبرخ ،یعروس از قبل. رونایب بنداز سرت از رو فکرا نیا «

  

  :کرد طنتیش رادیھ

  

  » زا؟یچ کدوم «

  

  :بزند یحرف برخوردشان، نیکوچکتر درمورد بود سختش اما پرستش

  

  ! »یگفت یم امروز ییزایچ ھی. دونمیچم «

  

  :نکشد تخجال یا مسئلھ چیھ از او شیپ تا کند یکار خواست یم دلش برد، یم اش دخترانھ شرم از کھ یلذت وجود با رادیھ

  

  » گفتم؟ یم یچ «

  

  :گرفت گر تنش و کرد یادیز یگرما احساس پرستش

  

  . »گھید حرفا نیا از و نجاسیا شھیھم جات یگفت یم «

  

  :بود کرده کنترل را اش خنده زور بھ رادیھ

  

  . »ستین ادمی حرفا؟ کدوم «

  



  :دیکش یا کالفھ پوف پرستش،

  

  . »اصال کن ولش یچیھ «

  

  :زد لب هاراد یب و گرفت نفس

  

  . »گم یم یچ یفھمیم دمینخواب بغلت تو یوقت «

  

 تر، تمام ھرچھ سرعت با خون کرد احساس و دیکش خجالت بود، شده اش یپرت حواس متوجھ تازه کھ پرستش و زد قھقھھ رادیھ
  :آورد یم ھجوم صورتش بھ

  

  . »کنم قطع خوامیم اصال. رادیھ یبدجنس یلیخ «

  

  :کرد جمع را اش خنده رادیھ

  

  . »نمیبب کن صبر ؟یخانوم چھ من بھ ؛یداد یسوت خودت «

  

  :بود سپرده گوش آمد، یم تر جذاب بنظرش کھ رادیھ یصدا بھ یحرف چیھ بدون و بود آمده پرستش یھا لب یرو لبخند

  

  » م؟یبر دنبالت امیب االن نیھم شھیم. بخوابم تونم ینم من «

  :دیخند زیر پرستش

  

  . »نذاره دیشا اصال بھش؛ راجع نزدم حرف مامانم اب ھنوز من. شھینم کھ نھ «

  

  . گذاشت آن یرو را چمدانش و شد بلند تخت یرو از رادیھ

  :گفت د،یکش یم ازهیخم کھ پرستش بھ و کرد یآور جمع را شیھا لباس

  

  » شن؟ یم داریب یک. یبگ یزیچ خواد ینم «

  

  .کنھیم حاضر صبحانشو شھیم پا مامانمم و شھیم داریب یمرتض کم کم گھید. صبح نماز از بعد خوابن ینم یلیخ واال: پرستش

  

  :کرد ضیتعو را شیھا لباس و گذاشت فونیآ یرو را تلفن راد،یھ

  



  . »اونجا امیم دارم من. باشھ آھان «

  

  :شد زیخ مین پرستش

  

  ...»رادیھ نھ «

  

  :دیپر حرفش انیم راد،یھ

  

  . »منو ینیبب زودتر یمشتاق ھم تو دونم یم. زمیعز امیم دارم «

  

  . کند جمع را لشیوسا تا برخاست جا از و دیخند بود، مانده دستش در کھ یتلفن بھ رهیخ پرستش و کرد قطع را تماس

  

  .بود یراض شیھا گفتن زور نیا از دلش تھ چقدر و نبود رادیھ فیحر

  

  .کند جمع را لشیوسا و بماند اتاقش در داد حیترج پرستش و شد روشن آشپزخانھ چراغ قھ،یدق چند از بعد

  

 حرف بھ شد، یم آماده و کرده یآور جمع را لشیوسا کھ او دنید با و رفت پرستش اتاق بھ صبحانھ کردن آماده از بعد نیمیس
  :امد

  

  » ؟یشد آماده چرا «

  

  .شد دبلن یمرتض و رادیھ یاحوالپرس یصدا لحظھ چند از بعد و آمد درب شدن دهیکوب یصدا کھ بزند یحرف خواست پرستش

  

  :بود گرفتھ یشیپ کردن، سالم در کھ رفت رادیھ استقبال بھ و انداخت سرش یرو یچادر و رفت اتاقش بھ نیمیس

  

  » د؟یخوب شما؟ احوال سالم «

  

  :کرد دعوت آشپزخانھ بھ را او نیمیس

  

  . »دیاومد موقع خوش. حاضره صبحانھ دییبفرما. ممنون پسرم سالم «

  

  . گفت یلب ریز سالم و دآم رونیب اتاق از ھم پرستش

  



  .بروند آشپزخانھ بھ زودتر دادند حیترج یمرتض و نیمیس

  

  :کرد زمزمھ ش،یھا چشم در رهیخ و آمد جلو کھ دیخر جان بھ را رادیھ عاشق و فتھیش نگاه پرستش

  

  . »خودم یخجالت زدلِ یعز سالم «

  

  .بخورند صبحانھ تا کرد دعوت آشپزخانھ بھ را او و بست نقش پرستش یھا لب یرو یواضح لبخند

  

  . کرد یم تعارف او بھ زیچ ھمھ از و داد یم نشان توجھ رادیھ بھ مدام نیمیس

  

  . خورد یم حرص یرپوستیز یمرتض

  

  . شد یم آب نیمیس دل در قند و کرد یم رفتار احترام، تینھا با و ریز سربھ ھم رادیھ

  

 زود قضاوت یبرا ھرچند د؛یرس یم بنظر یراض وصلت آن از ت،داش کھ یطیشرا وجود با و بود نشستھ دلش بھ رادیھ مھر
 را دلش ساده دختر توانست یم بود، شیھا چشم در کھ یعشق برق وجود با کھ بود یا دهید ایدن مرد راد،یھ نظرش از اما بود

  .کند خوشبخت

  

  :دیکش کنار بود، دهیچسب دلش بھ کھ یمفصل نسبتا و یمحل صبحانھ صرف با رادیھ

  

  . »بود یعال یچ ھمھ. واقعا نکنھ درد توندست «

  

  . گذاشت شیروبرو و ختیر یگرید یچا وانیل و شد بلند فورا نیمیس

  

  :دیکش جلوتر را وانشیل و کرد تشکر زنان، لبخند راد،یھ

  

  . »میش مرخص خدمتتون از کھ رمیبگ رو پرستش اجازه ھم و نمتونیبب ھم کھ نجایا اومدم من قتشیحق «

  

  . رفت ینم کار بھ دلش و دست لحظھ، آن در و بود نشستھ تانھسرسخ یمرتض

  

  :کرد تعارف و نشست نیزم یرو و ختیر یچا ھم ھیبق یبرا ن،یمیس

  

  » تھران؟ دیبرگرد دیخوا یم. پسرم یدار اریاخت «



  

  :داد جواب صادقانھ راد،یھ

  

  . »باشھ ھمراھم پرستش خوامیم منم و بکشھ طول یک تا ستین مشخص کھ اومده شیپ برام یکار سفر ھی قتشیحق نھ «

  

  . کرد احساس دوشش یرو را ینیسنگ بار نیمیس و شد نیسنگ جو

  :کرد نوازش را اش شانھ و برد دست ناخودآگاه

  

  » واال؟ بگم یچ «

  

  :زد لب بود، فیبالتکل کھ نیمیس بھ رو و دینوش را اش یچا یمرتض

  

  » خانوم؟ داره یاشکال چھ «

  

 چقدر و است امانت او دست ت،یوضع نیا در پرستش کھ دیفھم ینم انگار. ماند ثابت صورتش یرو ،نیمیس نیخشمگ نگاه
  !یدار امانت نیا است سخت

  

  :دینوش را اش یچا از یکم ھم رادیھ

  

  . »امانتھ من دست باشھ؛ راحت پرستش بابت از جوره ھمھ التونیخ «

  

 ینگران دل کھ کرد نیتحس را رادیھ شعور و فھم دلش در و شد راحت یادیز حد تا الشیخ حرف، نیا با اما داشت دلھره نیمیس
  :بود کرده درک را شیھا

  

  . »دیریبگ میتصم خودتون کھ ھرجور. ندارم یحرف من «

  

  :نشاند لب یرو یتمندیرضا لبخند رادیھ

  

  !جان پرستش «

  . »زودتر میفتیب راه کھ کن جمع ھاتو لھیوس شما

  

 درب دم را لشیوسا و رفت اتاقش بھ پرستش ت،ینھا در و داد نانیاطم او بھ نگاھش با ھم نیمیس و کرد نگاه نیمیس بھ پرستش
  .شدند رفتن آماده قھیدق چند از بعد و گذاشت



 ،یقیعم لبخند با و برگشت بود، خواب غرق کھ پرستش سمت بھ رادیھ و دندیرس نظرشان مورد یالیو بھ کھ بود ظھر یحوال
  . گذراند نظر زا را صورتش خطوط تمام

  

 و شود ادهیپ نیماش از ییصدا نیکوچکتر بدون کرد یسع رادیھ و بود پارک راد،یھ یپدر یالیو بزرگ نسبتا اطیح در نیماش
  . ببرد داخل بھ را ازشانین مورد لیوسا

  

  . شد ادهیپ نیماش از تش،یموقع درک با و دوخت چشم اطرافش بھ یآلودگ خواب با و شد داریب پرستش

  

 راه کھ یدیسف ی پلھ چند بھ و رفت جلو زنان قدم. داشت دوست را نیزم کف یھا زهیسنگر. دوخت چشم صفا با اطیح بھ لذت با
  :زد لب یپرانرژ و کرد باز را خانھ درب رادیھ دم ھمان و دیرس کرد، یم دایپ رش،ینظ یب یمعمار با بزرگ نسبتا یالیو بھ

  

  ! »ایدیخواب خوب باالخره؟ یشد داریب «

  

  :داد اش خستھ تن بھ یقوص و کش پرستش

  

  . »شبید بخوابم نذاشت نفر ھی بلھ «

  

  :ببند را عقب صندوق درب تا رفت نشیماش سمت بھ و دیخند رادیھ

  

  » د؟یخواب خودش کھ نگرفت وجدان عذاب ؟یچ بخوابم من نذاشت کھ یاون اونوقت «

  

  :زد لب رتیح پر پرستش

  

  » ؟یبخواب نذاشتم من «

  

 تا کرد وادارش فشرد، یم خودش بھ را او کھ ھمانطور و کرد حلقھ پرستش شانھ دور دست و کرد قفل را نیماش درب رادیھ
  :کند اش یھمراھ

  

  . »شبھ ھی ازم یگرفت ویچ ھمھ و خوراک و خواب. گھید بلھ «

  

  :دیکوب اش نھیس بھ یمشت مخالفش، دست با پرستش

  

  ! »یخورد یچ ھمھ خوب کھ صبح «

  



  :دیبوس بود، زده رونیب یروسر از کھ را شیموھا یرو و زد قھھقھ رادیھ

  

  . »شھ یم باز اشتھام نمیب یم رو تو آخھ «

  

  .واداشت خنده بھ را او ھم باز و کرد نثارش یآرام نسبتا" ایح یب"  و گرفت دندان بھ لب پرستش

  

 و کرد باز را درب رادیھ راھرو، یانتھا اتاق بھ دنیرس با و گذاشتند سر پشت را اتاق چند و رفتند باال سالن گوشھ یھا پلھ از
  .کرد نگاه اتاق کننده رهیخ ونیدکوراس بھ دقت با پرستش

  

 آن یرو ناخواستھ کھ کرد یم توجھ جلب آنقدر اما بود ساده یادیز کھ خورد چشمش بھ یاسپرت ی نفره دو تخت ھمھ از اول
 یم نگاه نیدورب بھ رو ،یجذاب اخم با و بود نشستھ کھ رادیھ از یبزرگ عکس دنید با و گرفت نظر ریز را اتاق ھیبق و نشست
  :زد لب کرد،

  

  » توئھ؟ اتاق نجایا «

  

  :کرد باز را راھنشیپ یھا دکمھ و برد دست پرستش، بھ پشت راد،یھ

  

  . »ماست اتاق بعد بھ نیا از. اوھوم «

  

  .کرد عوض را نگاھش ریمس فورا اش، برھنھ بدن دنید با و کرد نگاھش و دیخند پرستش

  

  :دیخز پتو ریز راد،یھ

  

  . »ندارم لباس تحمل. بخوابم خوامیم فقط کھ خستم انقدر بعدشم. یشیم دیسف و سرخ ینجوریا کھ نداره خجالت «

  

  :رفت درب سمت بھ و شد بلند پرستش

  

  . »خوردن یبرا کنم آماده یزیچ تونم یم نمیبب برم منم کن، استراحت تو باشھ «

  

  :کرد اشاره کنارش بھ رادیھ

  

  . »بعدش یریم بمون، نجایا کمی ایب حاال «

  



  .نشاند یشانیپ یرو یمصنوع یاخم و گرفت گر پرستش

  

  :زد قھقھھ رادیھ

  

  !خب یلیخ «

  . »رونیب میریم زحمت؛ یفتیب خوادینم نھار یبرا اما. خچالی گذاشتن دن،یخر گفتم یچ ھمھ گشنتھ اگھ

  

 رادیھ اتاق یروبرو درست کھ را آنھا از یکی و زد سر ھا اتاق ھیبق بھ راد،یھ اتاق درب بستن اب و گفت یآرام" باشھ" پرستش
  . کرد انتخاب خودش یبرا بود،

  

 را دلش داشت، قرار ایدر بھ رو یقد ی پنجره ریز درست کھ یا نفره تک تخت و داشت دوست را اتاق رنگ یاسی ونیدکوراس
  .بود برده

 از چقدر و برود ساحل بھ خواست یم دلش کھ داشت آرامش آنقدر. دوخت چشم ایدر کرانِ  یب بھ و ستادیا قد تمام ی پنجره پشت
  .بود خوشحال آن، بودن یخصوص بابت

  .خورد زنگ تلفنش

  

  مامان سالم: پرستش

  

  د؟یدیرس. زمیعز سالم: نیمیس

  

  شما؟ دیخوب. آره: پرستش

  

  راه؟ تو دینداشت یمشکل ؟یچ ھمھ خوبھ. میخوب ما: نیمیس

  

  .دیکش ییتنھا نجایا تا راد،یھ خدا بنده. بودم خواب کھ من: پرستش

  

  :دیخند نیمیس

  

  . »گھید شم ینم مزاحم. زمیعز باش خودت مراقب «

  

  .برسون سالم. یمراحم نھ: پرستش

  

  . شده تنگ داشت، یبھتر رابطھ ن،یمیس با کھ ییروزھا یبرا دلش کرد احساس پرستش و کردند یخداحافظ



  

 میتصم الزم، ییغذا مواد دنید با و کرد باز را خچالی. خواست ینم رونیب یغذا دلش. رفت نییپا طبقھ بھ و دیکش یقیعم آه
  . کند درست نھار خودش گرفت

  

  .شود یآشپز مشغول و کند دایپ را ازشین مورد لیوسا توانست قھیدق چند از بعد و شد کار بھ دست زود یلیخ

  

  .شد قاتق باقال کردن درست مشغول یخاص لذت با و بود تنگ یمحل یغذا یبرا دلش

  

  . شد ھا کانال کردن نییپا و باال مشغول و دیکش دراز کاناپھ یرو ون،یزیتلو مقابل کارھا انجام از بعد

  

  .بخوابد یکم داد حیترج و شد گرم شیھا چشم کم کم

  

 راھرو داخل یبھداشت سیسرو بھ و آمد نییپا تخت از. کرد نگاه ساعت بھ تش،یموقع درک با و داد تنش بھ یقوص و کش راد،یھ
  .شست را صورتش و دست و رفت

  

 با و زد برق شیھا چشم غذا، دنید با و کرد نگاه را گاز یرو و رفت آشپزخانھ بھ. رفت یم مالش دلش و بود دهیچیپ غذا یبو
  :گشت پرستش دنبال نگاھش

  

  » ؟ییکجا خانومم؟ «

  

 یرو را شیمو تار چند و کرد گل طنتشیش بود، شده مچالھ خودش در کاناپھ، یرو کھ پرستش ندید با و رفت سالن سمت بھ
  . داد حرکت اش ینیب

  

  .دیخند زیر راد،یھ و دیکش اش ینیب یرو را دستش و داد نشان العمل عکس فورا پرستش

  

  :دیغر ،آلود خواب و دیکوب اش نھیس یرو یمحکم مشت پرستش و کرد تکرار را کار ھمان ھم باز

  

  . »نکن «

  

 عقب بھ را رادیھ ،یبداخالق با و ختیر صورتش یرو شانشیپر یموھا و برخواست جا از پرستش. نبود بردار دست اما رادیھ
  :زد لب آلود، حرص یبغض با و داد ھول

  

  . »ادیم خوابم نکن «

  



  :دیکش تشصور یرو را اش اشاره انگشت و کرد سرش گاه ھیتک را آرنجش و نشست کنارش رادیھ

  

  . »خانوم بداخالق کھ؛ ومدینم خوابت «

  

  :بست پلک و گذاشت رادیھ یپا یرو را سرش ،یستیرودروا یب پرستش

  

  . »ادیم خوابم االن «

  

  :کرد لرز و شد مور مور پرستش تن. دیبوس را گوشش ی اللھ و شد خم رادیھ

  

  . »بخوابم بذار رادیھ نکن «

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز داد، یم قلقلک را گوشش کھ یرطو شمرده، و آرام یلحن با راد،یھ

  

  . »سوزه یم داره غذات یول ندارم یحرف من «

  

  

  :گفت بلند یصدا با و حواس یب ھمانطور و رفت آشپزخانھ بھ دوان دوان و شدند گرد شیھا چشم فورا پرستش

  

  » مگھ؟ دمیخواب چقدر یوا «

  

  . خواست یم خواب ھم باز دلش و داشت یبد سردرد. دیکش اش یشانیپ یرو یدست و کرد خاموش را گاز

  

  :کرد نگاھش و ستادیا درب چارچوب در رادیھ

  

  » کنھ؟ یم درد سرت «

  

  :کند ھمراھش خودش با تا گرفت را دستش و برداشت یآب وانیل رادیھ و داد تکان مثبت نشانھ بھ را سرش پرستش

  

  . »ھمکارام برسن ممکنھ د؛یخر میبر زودتر، یش خوب کھ بخور ایب. ھست مسکن اتاقم تو «

  

  . داد ھیتک تخت تاج بھ را تنش و نشست کنارش ھم خودش و داد دستش بھ را قرص راد،یھ.  نشست تخت یرو پرستش



  

  . بود شده امن آغوش نیا وابستھ کم، مدت ھمان در انگار. سپرد او بھ را خودش یمعطل یب پرستش و کرد باز ھم از را دستانش

  

 کرد یم فکر کھ تصورش خالف بر و خواست یم شیھا نداشتھ تمام اندازه بھ را دختر نیا. دیبوس را سرش و زد لبخند راد،یھ
  .بود نکرده اش تجربھ چوقتیھ کھ شد یم بشینص یرینظ یب آرامش دارد، واھمھ او بھ شدن کینزد از

  

  . بودند غرق خودشان یایدن در کدام ھر و ماندند حال ھمان در قھیدق چند

  

  .شود احساسات آن مسخ ھم باز و بکشد دراز کھ داشت یبیعج لیتما. دیکش تر نییپا را خودش پرستش

  

 آغوشش در و کرد رد رادیھ شکم یرو از را دستش و زد لبخند. ختیر فرو پرستش دل و دیکش تر نییپا را خودش ھم رادیھ
  . گرفت

  

  .بود داده جلوه تر یخواستن راد،یھ یبرا را خودش حد چھ تا کار، نیا با کھ دانست یم خدا فقط

  

  .گرفت یم دلش در یشتریب وسعت لحظھ، ھر کھ یعشق برابر در کردن مراعات بود سخت چقدر و نکرد یحرکت رادیھ

  

  :گرفت دست در را دستش حرکتش، از متعجب راد،یھ و گرفت نوازش حالت پرستش دست

  

  . »انقدر زینر کرم. خوب دختر نکن «

  

  :کرد باز را شیمو کش راد،یھ. برد فرو رادیھ نھیس در را سرش خجالت، از پر و دیخند پرستش

  

  . »دارم دوست بذار؛ باز موھاتو من یجلو «

  

  :گفت راد،یھ و نکرد یحرکت پرستش

  

  . »یحساب درست نخوردم. کن درست ،یبود کرده درست تولدم یبرا کھ کایک ازون بازم یراست «

  

  :دیکوب رادیھ نھیس بھ محکم، را فشیضع یھا مشت و ردک بلند سر رت،یح با پرستش

  

  » ادتھ؟ی «

  



  . ختیآم درھم شانیھا نفس ھرم کھ ییجا تا د؛یکش باال را تنش. کرد مھار را شیھا مشت و زد قھقھھ رادیھ

  

  :گرفت دهینشن را پرستش اعتراض و دیکش دراز کامال و دیکش تر نییپا را خودش

  

  . »یبخور تکون نذارم و بغلم تو کنم قفلت کھ نمیا وونھید من شو؛ یعصبان فقط تو «

  

 باز مھین شیھا لب و افتاد ھم یرو پرستش یھا پلک. نشاند ھا آن یرو کوتاه یا بوسھ و دیلغز پرستش یھا لب یرو نگاھش
  . ماند

  

 را اش تنھ باال و خواباند تتخ یرو باز طاق حالت بھ را او ش،یرو شیپ قرارِ  یب دخترکِ  دنِ یبوس یبرا و شد لذت غرق راد،یھ
  .دیبوس حرارت، پر و قیعم و کرد تنش حائل

  

  . ختیر یم فرو مدام دلش و بود افتاده نفس نفس بھ کھ بود نوپا احساسات آن غرق آنقدر پرستش و بودند آورده کم نفس

  

 کار آن با چقدر کھ دینفھم و رفت فرو رادیھ یموھا در فشیتکل بال یھا دست و دیکوب یم بار ھزار کھ انگار ھ،یثان ھر در قلبش
  .شکست درھم را رادیھ مقاومت ناخواستھ، و کوچک

  

  :برد فرو گردنش در را سرش رادیھ اما آورد جلو را سرش پرستش و گرفت فاصلھ رادیھ یا لحظھ یبرا

  

  . »بزنم قولم ریز خوام ینم. زمیعز ھیکاف «

  

  :زد لب یاحتنار با بود، نشده منظورش متوجھ انگار کھ پرستش

  

  » ومد؟ین خوشت ؟یچ ینی «

  

  :شد ظیغل اش یشانیپ یرو اخم و داد نشان العمل عکس فورا رادیھ

  

  » داشتم؟ دوست چقدر ینشد متوجھ واقعا ینی «

  

  :کرد بغض و دیبرچ لب پرستش

  

  » ؟یخوا ینم گھید کھ بودن من از تر یا حرفھ تیقبل یدخترا دوست ؟یچ پس «

  



  :فشرد دست در را پرستش چانھ و نشست تخت یرو است، انفجار حال در تیعصبان از کرد یم احساس کھ رادیھ

  

  » ؟یگ یم یچ یفھم یم «

  

  :بود کرده مختل را ذھنش و بود کرده نفوذ جانش تمام بھ دیترد و شک. ختیر اش گونھ یرو پرستش یھا اشک

  

  . »فھمم ینم نھ «

  

  :گفت ض،یغ از پر و زد پس شدت بھ را رادیھ دست

  

  . »نزن دست من بھ «

  

 حلقھ کمرش دور رادیھ یھا دست کھ زد،یبگر بود آورده بند را نفسش کھ ییھوا آن از خواست و کرد زانیآو تخت از را شیپاھا
  :زد لب داشت، کردنش آرام در یسع کھ یآرامشبخش لحن با و دیکش عقب را او و شد

  

  » ؟یخانوم یشد وونھید «

  

  . دیایب رونیب وششآغ از تا کرد تقال پرستش

  

  .خوردیم را ذھنش و فکر خوره، مثل حسادت، و بود نیسنگ ب،یعج دلش

  

 و کرد چفت شیپاھا انیم را شیپاھا بود، افتاده قھقھھ بھ کھ یحال در و کرد مھار را اش ینشدن رام و تند حرکات ،یسخت بھ رادیھ
  .داشت نگھ سرش یباال را شیھا دست

  

  :شد رهیخ اش یطوفان یھا یعسل در

  

  . »کنمیم عمل دادم مامانت بھ کھ یقول بھ دارم فقط. باشم باھات جوره ھمھ ندارم یحرف من «

  

  :شد سست شیپا و دست و شد مات پرستش

  

  » منحرف؟ خواستم شتریب من مگھ ؟یچ  ینی «

  

  . کرد کمتر را دستش فشار و دیلرز خنده شدت از رادیھ یھا شانھ



  

  :کرد زمزمھ ممکن، یصدا نیتر آرام با پرستش، گوش ریز و شد خم

  

  » کنترل؟ سختھ برام یدینفھم. یشد یم چپ لقمھ ھی دادم،یم ادامھ گھید کمی کوچولو؛ خنگ«

  

  . شدند ضعف دچار بدنش، حساس نقاط و مودیپ را پرستش تن ،یداغ انیجر

  

  :گرفت دندان بھ لب و کرد عوض رنگ

  

  ... »ینی... کردم فکر من...من«

  

 انداخت تخت یرو را خودش و دیکش کنار شود، شل مقاومتش یپا و دست آنکھ از قبل و کرد کم را زحمتش ،یا سھبو با رادیھ
  :بست را شیھا پلک و

  

  . »عشقم دونم یم «

  

  :زد لب کند، باز را شیھا چشم آنکھ یب و گرفت نفس

  

  ! »کردما ضعف ؟یبد بھمون نھار یخوا ینم «

  

  .کند آماده را نھار لیوسا تا رفت آشپزخانھ بھ فورا و کاشت اش گونھ یرو عیسر یا بوسھ و دیخند پرستش

  

  . ماند اش گونھ یرو حرکت، یب و آمد باال رادیھ دست

  

  .کرد شکر خدارا دلش در و دیکش باال را شیھا لب یمنحن ،یکج لبخند

  

  .شدند نھار خوردن مشغول و رفت نییپا پرستش کردنِ  صدا با لحظھ، چند از بعد

  

  .شدند دیخر بھ رفتن آماده زود، یلیخ و شد صرف پرستش یایپرح یھا دنیکش خجالت و ھا یشوخ با و آرامش کمال در نھار،

  

***  

  

  . دندیخر را ازشانین مورد لیوسا و دادند تیرضا باالخره شان،یھا گشتن تمام از خستھ



  

 و رفتند شانیھا اتاق بھ کدام ھر کھ بودند خستھ رآنقد و بازگشتند شھر، در یگزار و گشت از بعد و کردند صرف رونیب را شام
  .شدند ھوشیب شانیھا تخت یرو

  

  .کرد درست یمفصل صبحانھ و شد داریب پرستش زود، صبح

  

  . برخاست خانھ زنگ یصدا کھ کند داریب را رادیھ و برود باال طبقھ بھ خواست

  

  . کرد باز مھین را درب و رفت جلو د،یدتر و شک با و انداخت سرش یرو بود، انداختھ مبل یرو کھ را شالش

  

  :گفت انشیاطراف بھ رو و کرد نگاھش ز،یآم تمسخر یا خنده با کھ بود ھلن آنھا، انیم از و شد انینما زن و مرد چند قامت

  

  . »بشر نیا آورده خودش با برداشتھ بچشم پرستار «

  

  . مودیپ را کمرش ی غھیت یسرد عرق و شد داغ تنش تمام

  

 و بود گذاشتھ باز کامال را درب کھ پرستش بھ و گذاشت جلو یقدم بود، مثبت حس از پر و مھربان کھ یدختر جمع، آن انیم از
  :فشرد یمیصم و گرم را دستش و داد سالم کرد، یم تعارف لرزان، ییصدا با

  

  . »امکیس نامزد ھستم؛ ھما من. زمیعز سالم «

  

  :کرد ود،ب ستادهیا تر عقب یکم کھ یپسر بھ یا اشاره

  

  . »خان رادیھ یھمکارا از یکی امک،یس شونمیا «

  

  :زد پوزخند ھلن

  

  » آخھ؟ ید یم حیتوض نیا بھ چرا «

  

  .بود شده الل انگار اما کند دفاع تشیشخص از و دیبگو یزیچ داشت دوست. کرد حقارت احساس و بست پلک یعصب پرستش،

  

 یم دستش کف مثل را خانھ یجا ھمھ چقدر کھ کرد فکر نیا بھ پرستش و رفت باال طبقھ بھ راست کی و شد خانھ وارد ھلن 
  !شناسد



  

  .بود انداختھ نیطن خانھ یفضا در یادیز کھ بود ییھا کفش تق تق شیپ فکرش تمام و نبود اطرافش متوجھ گرید

  

  .خورد یم حرص بود، نداده یجواب نکھیا از

  

  .کند یمعرف نداد زحمت ودشخ بھ و داد سالم یتفاوت یب با و آمد جلو یگرید دختر

  

 لھیوس آوردن بھانھ بھ ھم خودش و کرد دعوت صبحانھ صرف بھ را ھمھ پرستش و شدند وارد ھم بودند ھمراھشان کھ یمرد دو
  .شد داریپد وجودش در ا،یدن بد احساسات تمام و ختیر فرو قلبش راد،یھ اتاق باز مھین درب دنید با و رفت باال اتاقش از یا

  

 یھا قدم و بود کرده خراب را ذھنش تمام شود، یم مواجھ یا صحنھ چھ با آنکھ فکر و بود شده کشدار و بلند شیھا نفس
  !سست را لرزانش

  

  . بود کرده سد را نفسش راه ینیسنگ بغض و دیکوب یم صدا پر قلبش،

  

  . دیکش سرک ،ینامحسوس طرز بھ و داد ھلش یکم و گذاشت آن یرو را لرزانش یھا انگشت و دیرس درب پشت

  

 را دستش و دیکش یا خفھ" نیھ" سرش، پشت از درست ھلن، طلبکار یصدا با ناگھان کھ دیکاو یم را داخل جستجوگرش نگاه
  :گذاشت قلبش یرو

  

  » ؟یخوا یم یچ اونجا «

  

  . کرد پرستش حوالھ را زشیآم تمسخر نگاه نھ،یس بھ دست و زد ییپرصدا پوزخند

  :بخشد بھبود جملھ، نیا گفتن با را اش رفتھ دست از فسن بھ اعتماد کرد یسع پرستش

  

  » رم؟یبگ اجازه تو از دیبا ھمسرم اتاق بھ رفتن یبرا «

  

  :کرد اشاره پرستش لیوسا بھ و رساند مقابل اتاق بھ را خودش بلند، گام دو با و داد سر آرام، اما یشینما یا قھقھھ ھلن

  

  » نجان؟یا نایا نیھم واسھ «

  

 و انداخت گوش پشت را شیموھا از یا طره فروخت، یم زمان و نیزم بھ کھ یفخر با و کرد اشاره پرستش شده لھمچا یپتو بھ
  :شد تر کینزد پرستش، تخت بھ

  



  » ؟یخواب یم تخت نیا یرو نیھم واسھ «

  

  :دوخت پرستش یھا چشم بھ را نافذش نگاه و کرد کج یکم را سرش پرستش، بھ رو و شد نھیس بھ دست

  

  » منھ؟ اتاق نجایا کھ گفتھ بھت «

  

  :زد لب و برداشت سمتش بھ یقدم لحظھ، چند از بعد و ندیبب پرستش دهیپر رنگ صورت در را حرفش ریتاث تا کرد صبر

  

  . »بود ییروبرو اتاق تو جام. دمیخواب ینم نجایا شبا کھ تفاوت نیا با «

  

  :گذاشت پرستش چانھ ریز را اش اشاره انگشت و زد یچشمک

  

  !چارهیب یتوھم خترکد «

  » بده؟ بھا بھت من اندازه و حد در بخواد کھ ندازه یم نگاھم مین رو، و رنگ یب و ساده یتو بھ رادیھ آخھ

  

  :نشست ابروانش انیم یظیغل اخم و زد پس را دستش پرستش

  

  . »یارین نییپا یابونیخ دختر کی حد در گاھتویجا و یبفھم نویا بھتره. بوده ھا گذشتھ مال بوده کھ یھرچ «

  

  !گفت کجا از و گفت چھ دینفھم ھم خودش

  :ختیر ھم را آخرش زھر و شد یم دهییسا ھم یرو اد،یز حرص از ھلن، یھا دندان کھ آمد خودش بھ یوقت فقط

  

  ... »من بجز بودن مصرف بار ھی براش ھمھ امروز، بھ تا کھ بدون نویا ھم تو «

  

  :ماند تمام مھین حرفش و دش دهیشن سرشان پشت از راد،یھ یعصب یصدا

  

  » خبره؟ چھ نجایا «

  

 اش شانھ دور را دستش و رفت جلو اش دهیپر رنگ چھره دنید با بود، ستادهیا درب چارجوب در کھ رادیھ و برگشت پرستش
  :گفت ھلن بھ رو و فشرد خودش بھ را او و گذاشت

  

  » ؟یکن یم کاریچ نجایا تو «

  



 یرو یفاخر لبخند. کند حفظ را اش یخونسرد کرد یسع اما بست خی تنش و دیلغز رادیھ ی شده حلقھ یھا دست یرو ھلن نگاه
  :زد لب حرص، از پر و نشاند لب

  

  » ھ؟یمشکل. اومدم گلم داداش زن و داداش با «

  

  :زد پوزخند رادیھ

  

  . »بمون دور من از. ھم تو ره یم کالھمون کھ ینکن درازتر متیگل از پاتو کن یسع فقط باشھ «

  .رفت رونیب اتاق از بود، گرفتھ دل بھ کھ یا نھیک با و زد قھقھھ لنھ

  

  . بود نکرده حقارت احساس ھمھ آن حال بھ تا. ختیر اش گونھ یرو پرستش یھا اشک

  

  :دیکش آغوشش در سخت ش،یھا اشک دنید با رادیھ

  

  » گفت؟ یزیچ کرد؟ تتیاذ «

  

 غرق چھره با را اش ساده چھره و ماند صورتش یرو اتاق، داخل ی نھیآ از  نگاھش. خواست ینم زدن حرف دلش پرستش اما
  .شد یخال دلش تھ و کرد سھیمقا ھلن شِ یآرا

  

  .زد یم ذوق در یادیز بودنش ساده لحظھ، آن در

  

  .شد موفق ھم یحد تا و کند گرم بود، زده خی کھ را او داشت یسع شیھا نوازش با. ردیبگ آرام لرزانش تن تا ماند ساکت رادیھ

  

  .دارد یبرنم سرش از دست یسادگ بھ و کند یم امتحان پرستشش بھ زدن زخم یبرا را ھا راه تمام ھلن کھ دانست یم خوب

  

  :زد لب و داد رونیب را اش کالفھ نفس

  

  . »تھران میگرد یبرم و شم یم یچ ھمھ الیخ یب االن نیھم یبخوا اگھ «

  

  :گفت شد، یم دهیشن زحمت بھ کھ ییصدا با لحظھ، چند از دبع. ندیبب را کالمش صداقت تا گرفت فاصلھ پرستش

  

  » ؟یچ کارت پس «

  



  :انداخت باال یا شانھ رادیھ

  

  !درک بھ «

  . »ندارم مھمتر تو از یزیچ

  

  :برد فرو رادیھ نھیس در را سرش و نشست پرستش یھا لب یرو یخجول لبخند

  

  . »فتھیب اتفاق نیا خوام ینم نھ «

  

  :دیبوس را سرش رادیھ

  

  . »میگرد یبرم یخواست. بکن فکراتو شب تا «

  

  . دیرس یم بنظر تر آرام یکم پرستش

  

  :زد یزیآم محبت لبخند. کرد پاک را شیھا اشک رد و برداشت یدستمال راد،یھ

  

  » اومدن؟ ھم ھیبق «

  

  :شد صورتش کردن پاک مشغول خودش و گرفت را دستمال پرستش،

  

  . »ینجوریا زشتھ م؛یباش بود، یکسر و کم اگھ کھ میبر. نمشغول بودم، دهیچ صبحانھ زیم آره «

  

  . شدند ریسراز ھا پلھ از دو ھر و داد تکان سر رادیھ

  

 بلند بھ تنھا کردند، یم یروبوس و دادند یم دست نینسر و ھما کھ ھا گذشتھ خالف بر. دادند سالم و شدند بلند ھمھ رادیھ ورود با
   .کردند بسنده گذشتن، احترام و شدن

  

  :داد یمختصر حیتوض جمع، بھ رو رادیھ کھ بود، گردش در پرستش و رادیھ دست یرو کنجکاوشان نگاه

  

  . »ھمسرم ھستن؛ پرستش شونیا «

  



 نقش نینسر یھا لب یرو یپوزخند و شد بدل و رد نینسر و ھما نیب یمعنادار نگاه و دیپر ھلن یگلو در ر،یپن و نان ی لقمھ
  . بست

  

  .بکشد نفس توانست باالخره امک،یس محکم نسبتا ضربات لطف بھ کھ دییپا را ھلن یچشم ریز

  

 را وانیل آنکھ از قبل ھلن، و گذاشت ارشیاخت در یآب وانیل فورا بود، نشستھ دلش در دختر، آن از کھ یتنفر وجود با پرستش
  . ودمقصرب پرستش انگار کھ انداخت نیزم یرو یطور را وانیل ،یا ماھرانھ حرکت با رد،یبگ

  

  :دیکش ادیفر یطلبکار لحن با ھم بعد

  

  !خنگ ی عرضھ یب ی دختره «

  » ؟یکن یم دخالت چرا یستین بلد کھ تو

  

  . زد یسرخ بھ صورتش و کرد عوض رنگ رادیھ و شد مات پرستش

  

 و شد دایفر شیصدا و انداخت دلش بھ آتش سکوتش، و پرستش مظلوم یھا چشم و نداشت ھمسرش با را برخورد طرز آن تحمل
  :انداخت ھلن تن بھ رعشھ

  

 کھ یکس بھ یندار حق مزاحمھ، و یاضاف کھ ست؛ین الزم تنھا نھ وجودت کھ ییجا من، خونھ تو. کن مزه مزه دھنتو حرف «
  . »یبگ ادیم دھنت از یھرچ و یکن نیتوھ باارزشھ، و محترم انقدر من یبرا گاھشیجا

  

  . دیلرز فکش و شد مشت ھلن دست

  . فشرد یم را شیگلو و بود برده دست یکس کھ انگار

  

  .رفت یم نازیپات مغزش یرو یزیھرچ از شیب ھما، زیآم ترحم نگاه و نینسر پوزخند و کرد یم احساس را ھا نگاه ینیسنگ

  

  :گفت فورا رادیھ اما کند جمع را شھیش یھا خورده و شود خم خواست پرستش

  

  . »کنھ جمع آخرشو ذره ات دیبا فتھیب شد باعث کھ یکس. زمیعز نزن دست «

  

  . بود مقصر خودش اما خواست ینم را ھلن شدن عیضا آنطور دلش. شد یخوب احساسات ماالمال پرستش قلب

  

  .بود کرده تشیحما و بود شده او یعمد حرکت متوجھ رادیھ کھ بود خوشحال

  



 تحکم پر بود، شده منقبض شد، یم متحمل کھ یخجالت فشار از کھ یفک با و کرد یدست شیپ امکیس کھ دیبگو یزیچ خواست ھلن
  :کرد زمزمھ

  

  . »ھلن کن بس «

  

  . رفت باال طبقھ بھ و برخاست جا از نھیطمان با. کردند یم شیرسوا شیھا اشک قطعا کرد، یم تحمل شتریب ھیثان کی اگر

  

  .کرد یم یباز شیھا دست داخل نان تکھ با و بود انداختھ نییپا را سرش امکیس

  

  . بود نینسر از یا اشاره منتظر کھ انگار و بود ردهک سکوت محسن

  

  :ردیبگ بدست را اوضاع کنترل کرد یسع رادیھ و بود ینیسنگ جو

  

  . »میدار کار یحساب کھ دیکن ییرایپذ خودتون از. ھا بچھ دیبخور «

  

  :کرد زمزمھ تر، مھربان یلحن با و انداخت پرستش بھ یمھربان نگاه ھما

  

  . »شده بشینص ییکدبانو و بینج دختر نیھمچ کھ رادیھ یبرا خوشحالم واقعا ؟یرادیھ ھمسر ینگفت چرا «

  

  :کرد تشکر و نشست پرستش یھا لب یرو یکمرنگ لبخند

  

  . »بگم نشد فرصت. یدار لطف شما «

  

  . کرد تعارف و ختیر یچا ھمھ یبرا پرستش

  

  .بود دهیارز شیبرا ییایدن ھلن، شدن عیضا ھمان کھ انگار و بود کرده سکوت نینسر

  

  .بود نشستھ پرستش دل بھ ابتدا ھمان از اش، یذات یمھربان و دیرس یم بنظر تر میفھ و تر عاقل ھما

  

 و رادیھ دلِ  تھ از یھا قھقھھ بھ و شد صرف رفت، یم آب خشانی و شد یم تر یمیصم مرور بھ کھ یجو ھمان در صبحانھ
  .شد ختم شیرفقا

 ینم یزیچ اما بود نشستھ سخت و سفت ھم ھنوز نینسر. کرد گل شان یکار بحث و شدند دبلن زیم دور از ھا مرد جیتدر بھ
  . خورد



  . شدند کار مشغول پرستش ھمراه و برخاست جا از ھما

  :نداد اجازه ھما کھ کند جمع را ھا شھیش خواست پرستش

  

  . »کنم یم درستش خودم من. بھش نزن دست شما گلم نھ «

  

  :کرد جمع را بزرگ یھا تکھ و برداشت را یبلند دستھ یجارو پرستش

  

  . »کنم یم جمع زمیعز نھ «

  

 یخاص یالیخ یب با نینسر و شد زیم یآور جمع مشغول ھم پرستش و نداد اجازه خودش بھ مخصوص یسرسخت با ھما اما
  . کرد یم نگاھشان

  . رفتند جلو یپرس احوال و سالم یبرا ھمھ و دیرس راه از ھم حسام کھ بود گرفتھ باال شانیکارھا حول مردھا بحث

  :برسد بنظر یجد کرد یسع د،یرس کھ پرستش بھ اما داشت را خودش مخصوص یھا یلودگ حسام

  

  » شما؟ احوال سالم «

  

  :کرد اعتراض حسام و کرد سالم ھم پرستش

  

  » کنھ؟ ینم یمعرف شونویا یکس «

  

  :آمد ھا پلھ یباال از ھلن یصدا

  

  . »گھید یکی یزندگ وسط انداختھ خودشو یترفند چھ با تسین معلوم. رادیھ دوم زن «

  

  :گفت امکیس بھ رو و گفت لب ریز"  هللا اال الالھ"  رادیھ

  

  » نھ؟ ای ھیکار سفر گفتم شما بھ من جان امکیس «

  

  . آمد نییپا را ھا پلھ خودش مخصوص یوانگید و عشوه با ھلن و کرد ھلن حوالھ یوحشتناک نگاه امکیس

  :گفت حسام بھ رو و برخاست اج از رادیھ

  

  ..»و س بنده ھمسر تنھا جان پرستش «

  



  :داد ادامھ جمع بھ رو

  

  . »میش مرخص حضورتون از لحظھ چند دیبد اجازه اگھ «

  

  . شد زده خجالت پرستش و برخاست ھمھ گفتن..." اُ "  یصدا

  . رفتند رادیھ اتاق بھ دو ھر و گرفت یجا رادیھ گرم دست در دستش

  :شد لیمتما یکم و گرفت قرار پرستش سر یباال دستش. داد ھیتک وارید بھ را پرستش و بست را درب راد،یھ

  

 رو یحرف ھر یبخوا کھ ستین یطور تتیشخص دونم یم. نجایا انداختھ خودشو یچجور نیا دونم ینم اصال من پرستش نیبب «
 دور نذار و بده احترام تینھا در جوابشو کنم، یم خواھش ازت. کنھ یم ناراحتت فقط جاش، سر ینشون نویا اما یاریب زبون بھ

  . »داره برش

  

  :کرد نگاھش یخاص ینگران با پرستش

  

  ! »ھیجوری بدم؛ جوابشو یچ دونم ینم یحت من آخھ «

  

  :داد ادامھ پرستش و زد یینما دندان لبخند راد،یھ

  

 انگار خودشون؛ شیپ کنن یم الیخ یچ ھیبق کنم یم فکر فقط ده،یم دست بھم یبد احساس و رهیگ یم گر تنم انقدر لحظھ اون «
  . »شمیم الل کھ

  

  :گفت یا کالفھ نچ رادیھ و افتی راه صورتش بھ مقدمھ، یب ،یاشک قطره

  

 فقط. ارزن ینم تو یمو تار ھی اندازه ،یبذار ھم یرو ھمشونو رو نایا. یباش داشتھ نفس بھ اعتماد دیبا. زمیعز نکن ھیگر «
  . »افتاده خلش خواھر و امکیس ریگ شده مرتکب یگناھ چھ ستین معلوم اونم کھ خوبھ یلیخ ھما نشونیب

  

  . گذاشت اش یشانیپ یرو یا بوسھ رادیھ و دیخند پرستش

  . نبود یا ساده کار ش،یروبرو عاشقِ  دختر از گذشتن. نتوانست اما کند بسنده ھمان بھ داشت قصد

  .شود یم دلتنگ نرفتھ، دانست یم و دید یم چشمانش در را عشق برق یوقت مخصوصا

  . افتاد ھم یرو شیھا پلک و اوردین طاقت پرستش. کرد کم را انشانیم فاصلھ یکم و ماند رهیخ شیھا لب بھ

  . سوزاند را پرستش پوست داغش، یھا نفس ھرم و دیخند صورتش مقابل راد،یھ

 را شیھا لب و شد حلقھ آن دور رادیھ دست و داد فاصلھ یکم را کمرش ناخودآگاه بود، داد ھیتک وارید بھ را سرش کھ ھمانطور
  .کرد شکار



 گذاشت تخت یرو را او و شد طاق رادیھ طاقت کھ آنقدر. شدند غرق ھم در و شد حلقھ رادیھ گردن دور ھم پرستش یھا دست
  .انداخت دو ھر اندام بھ رعشھ ھلن، غیج یصدا و شد باز اتاق درب شد، ملحق او بھ کھ یا لحظھ در درست و

  :گرفت ھلن سمت بھ را دستش و ستادیا پا یرو شھیھم از تر یعصب راد،یھ

  

  » تو؟ یایب یبزن در دیبا یفھمینم باالس، سطحت و یخوب شھیم ادعات انقدر کھ تو «

  

  :زد پوزخند ھلن

  

  . »بگم ھم شما بھ گفتن ساحل؛ دم برن خوانیم ھا بچھ صورت ھر در. یبود مشغول یلیخ ظاھرا زدم؛ در «

  

  .دیکوب بھم را درب و کرد بود، نشستھ تخت یرو کھ پرستش حوالھ یزیانگ نفرت نگاه

  :دیکش اش یشانیپ بھ یدست و نشست پرستش کنار راد،یھ

  

  . »میبر شیپ انقدر خواستم ینم دیببخش «

  

 یادآوری با و زد یارام لبخند. سوخت یم یبیعج حرارت در تنش و دیکوب یم ممکن شکل نیمحکمتر بھ ھم ھنوز پرستش قلب
 دانست، یم او بھ متعلق را خودش ھلن کھ بود، رفتھ شیپ آنقدر ھلن با روابطش و دارد ادی بھ را گذشتھ رادیھ نکھیا و ھلن چھره
  .دیکش پر خوبش احساسات تمام و کرد احساس را حسادت از یموج

  .دیبلع را منفور و یمنف حس ھمھ آن و کرد سکوت اما

 ھلن با روابطش یادآوری یپا را یتوجھ یب آن ھم پرستش و کند دایپ خیب ھم باز کارشان مبادا تا نکرد اھشنگ گرید رادیھ
  .است دور رادیھ از ھا فرسنگ کرد احساس و شد دهییسا ھم یرو شیھا دندان. گرفت شکل دلش در یا نھیک و گذاشت

  .شود ھمسرش فکر صاحب یگرید زن داد، یم اجازه دینبا اما

  :کرد زمزمھ رفت، یم اتاق درب سمت بھ کھ ھمانطور رادیھ

  

  . »ساحل میبر کھ شو حاضر ھم تو ییدستشو رمیم من «

  

  . زد یم چنگ دلش بھ حسادت و کرد یم احساس دلش یرو یبیعج ینیسنگ

  !یگرید زن چیھ نھ خواست؛ یم خودش بھ مشغول را ذھنش و فکر. خواست یم خودش یبرا فقط را مردش او

 خط بھ خط دانست یم کھ شود یدختر حضور الیخ یب توانست ینم آمده، رادیھ ادی در وضوح بھ ھا گذشتھ دانست یم کھ حاال
 کھ یتلخ یھا حرف و ببرد یمرد ھر سر از ھوش بود، ممکن کھ ییھا عشوه داشت، درد چقدر و آشناست شوھرش یبرا تنش،

  .نداشت یجواب و دیشن یم

  . شد متنفر آن وارید و درب از و رفت اتاقش بھ

 داخل سرمھ، مثل را اھشیس چشم مدادِ . زد صورتش یرو نھ،یآ مقابل را پوستش رنگ کرم و دیپوش ساحل یبرا یمناسب لباس
 کمرنگ را آن دستمال، با و دیکش شیھا لب یرو را بود دهیخر خودش قھیسل با رادیھ کھ یا رهیت و قرمز رژ و دیکش چشمش

  . کرد



  .بخرد یشتریب شیآرا لوازم کھ افتاد فکر نیا بھ و دندیدرخش ذوق از شیھا چشم

  :رفت اتاقش بھ پرستش بھ کردن نگاه بدون و آمد رونیب سیسرو از ھم رادیھ ھمزمان، و شد خارج اتاق از

  

  . »شمیم حاضر منم االن «

  

  . بست محکمتر را شیموھا و برداشت را اش یروسر نھ،یآ مقابل و نشست تخت یرو پرستش

  . خورد جا پرستش قرمز یھا لب دنید با و برگشت رادیھ. داشت را شوھرش توجھ جلب قصد کھ انگار

  . شد آتش ھمسرش، حسادت یبرا دلش و شد رشیدستگ زیچ ھمھ

  .بود رفتھ اشتباه را راه یکجا دانست ینم رد؛ینگ صورت یحسادت تا بود کرده را تالشش تمام کھ او

 باز معمول حد از شیب یکم شیھا چشم و شد پرسشگر پرستش، نگاه. کرد نگاھش م،اخ از پر و نشست تخت یرو پرستش مقابل
  .شدند

  :زد لب و نشست چشمش گوشھ راد،یھ انگشت

  

  ...»چشما نیا «

  

  :شد متوقف اش گونھ یرو ییجا و دیلغز دستش

  

  ...»نشده پاک و مونده نجایا کھ یکرم نیا «

  

  .کرد احساس صورتش بھ را خون ھجوم و دیگز لب پرستش

  :ماند ثابت شیھا لب گوشھ و کرد حرکت پوستش یرو ھم باز رادیھ دست

  

  ...»بره یم چشم تو لباتو کھ یرژ نیا «

  

  :کرد نگاھش ق،یعم و نفوذ پر

  

  » ھ؟یچ یبرا «

  

  :کرد معمول حد از بلندتر یکم را شیصدا

  

  » ھ؟یک یبرا بگم بھتره ای «

  

  :گفت مقدمھ یب و کرد رادیھ یوحش یھا چشم ی رهیخ را اش ھنشست اشک بھ نگاه و آمد باال یکم پرستش سر



  

  » شدم؟ زشت «

  

  :کرد زمزمھ حرارت از پر و برد فرو پرستش گردن در را سرش و زد قھقھھ ،یسادگ ھمھ آن از رادیھ

  

  ... »اما شیآرا یب چھ ش،یآرا با چھ دم؛ید حال بھ تا کھ یھست یدختر نیخوشگلتر تو «

  

  :گرفت یزیر گاز را آن ی اللھ و کاشت شگوش ریز را اش بوسھ

  

  . »کردنت شیآرا یحت باشھ؛ من یبرا اتیدلبر ھمھ خوادیم دلم «

  

  :گرفت شدت پرستش ھیگر

  

  . »بود بھتر برات کھ ھلن من؟ سراغ یاومد چرا یخوا یم یدلبر. ستمین بلد ھم یمعمول شیآرا ھی یحت من ھ؟یچ یدلبر «

  

 کرد، یم تحمل کھ یادیز یعصب فشار از رادیھ یھا پلک و شد لیزا رد،یبگ شکل پرستش گونھ یرو خواست یم کھ یا بوسھ
  . افتاد ھم یرو

  :داد تکانش و فشرد را پرستش یھا شانھ و گرفت فاصلھ

  

  » نھ؟ توش؛ یبزن گند خوبمونو حال اد،یم خوشت ؟یگ یم ھیچ مزخرفا نیا تپھ؟ یم تو یبرا وجودم ھمھ یفھم ینم «

  

  .دیکوب بھم محکم را درب و شد خارج اتاق از سرعت بھ و داد ھل تخت یرو را پرستش

  . داد یم آزارش دلش، اعماق در یدرد و بود شده شوکھ پرستش

  . کرد یم دگرگون را حالش و خورد یم چیپ دلش در حسرت و غم کھ انگار

 نفسش بھ اعتماد رفتن دست از جز یزیچ ،آمده شیپ تفاھم سوء و دانست یم افکارش تمام بر یدییتا ُمھر را رادیھ حرکت نیا
  . نداشت

  . دیکش رنگش قرمز رژ یرو را دستش و ستادیا نھیآ مقابل. شدند روان اش گونھ یرو یگرید از پس یکی شیھا اشک

  . کرد پاک را شیھا اشک ھمزمان، و دیلغز شد، یم دهید ھم ھنوز کھ یکرم رد یرو و آمد باال گرشید دست

  . بود شده متنفر داشت، رادیھ بھ نسبت کھ یحس از و دیلرز یم بوضوح اش چانھ

  . بود کرده اعتماد یب را او کش،یتار گذشتھ کھ شده یمرد ریدرگ اندازه آن تا کھ آمد یم بدش خودش از

 دیکوب یم سرش یرو را یکیتار یروزھا و زد یم زخم مدام و بود کرده علم قد مقابلش گناھاناش شاھکار کھ حاال مخصوصا
  .داشت واھمھ شدت بھ آن، با شدن مواجھ از ھک

  . کرد خون را دلش و دیبخش سرعت را شیھا اشک سرش، در سانیآ یھا ھیگر و ھا حرف و یمنف افکار ھجوم



  . زد کنار یکم را پرده و رساند مقابل اتاق بھ را خود و داد یتکان جانش، یب یپاھا بھ

  . داشت حضور ھم رادیھ و بودند نشستھ ھمھ

 دنید از دلش اما بود ادیز شان فاصلھ نکھیا با بود؛ نشستھ مقابلش نکھیا با. آورد ینم تاب رادیھ بھ کینزد ھمھ آن را ھلن دوجو
 درد بھ کرد، یم یدلبر ھم فاصلھ ھمان از و بود گرفتھ یباز بھ را ھا آن باد و بود گذاشتھ باز را شیموھا ھلن کھ یا صحنھ آن
  .آمد

 باشد؛ طناز یکم بودن، نابلد اوج در خواست یم دلش و شد متنفر بودنش رو و رنگ یب از. شد متنفر رنگش یمشک یموھا از
  .بلرزد دلش ،یگرید زن بھ نگاه با مبادا تا کند ریس را دلش و چشم و ردیبگ ادی را ھمسرش دل آوردن بدست روش و راه یکم

 را صورتش و رفت یبھداشت سیسرو بھ. خورد فرو را اش خنده و دید نھیآ در را صورتش. گرفت فاصلھ و دیکش یقیعم آه
  .برسد بنظر فیضع ھلن، مقابل در خواست ینم دلش. شست

 نبود یزیچ شیھا چشم یسرخ اما ندارد یاشک شیھا چشم کھ کرد شکر را خدا و زد لبخند. دید را ھما و آمد رونیب س،یسرو از
  .بزند گول را تجربھ با یھما کھ

  :کرد پرستش نثار یپررنگ لبخند

  

  » شده؟ یزیچ. یدیخواب ست،ین خوب حالت گفت رادیھ گلم؟ یخوب «

  

  :کرد زمزمھ لب ریز و گفت یآرام"  نھ" پرستش

  

  . »خستم فقط خوبم «

  

 دستش و نشست کنارش ھم خودش و ندیبش تخت یرو کرد وادارش. برد خودش اتاق بھ را او و گرفت را دستش یمھربان با ھما
  :فشرد یگرم بھ را

  

  . »ختھیر بھم ھلن حضور از حالت و یخبر با رادیھ گذشتھ از دونم یم «

  

  . شد درھم شیھا اخم و انداخت ریز بھ سر پرستش

  .کرد اجتناب ھما بھ کردن نگاه از و گرفت یباز بھ را دستانش انگشت

  :کرد شتریب را شیھا دست فشار ھما،

  

 نیا ھیعیطب یلیخ. یبکش خجالت من از انقدر نداره یلزوم پس. ختیر یم بھم نقدریھم بود تو یجا ھم گھید یھرکس «
  . »احساساتت

  

  .بمانند یباق شیھا پلک حصار در نتوانستند ھم باز پرستش یھا اشک

  :گرفت نوازش حالت ھما، دست

  



 شدن بیغ از دبع میدون ینم. موضوع نیاز میکرد تعجب تکمون تک و ھیچ لشیدل میدون ینم ما و شده عوض واقعا رادیھ نیبب «
 قیرف امکیس. گرفت فاصلھ بودن اشیکار کثافت ھیپا کھ دوستاش تک تک از و دیکش قرمز خط ھی رو ھمھ دور چرا شییھوی
 منو ھمونم اما داشتن یکار روابط اوقات اکثر البتھ. گشت یم ادیز رادیھ با یوقت شدمیم میزندگ نگران منم اما درست؛ رادهیھ
 و شد یچ و بود یک اولش زن میدینفھم چوقتمیھ البتھ. بشھ درست گرفتھ میتصم شده، پدر چون دیشا میکرد یم فکر. ترسوندیم

 رو یاحد چیھ نھ ھلن نھ گھید کھ بدون نویا اما نداره یربط ما بھ شیخصوص مسائل چون چوقتیھ میپرس ینم ازشم رفت؛ کجا
 یبرا خودشو واقعا کھ یھلن بخاطر خودتو دینبا اصال. ندار شویزندگ یھا نیتر ارزش یب حکم براش و ده ینم راه مشیحر بھ
 از کردم یسع بارھا من و نداره نفس عزت اصال کھ ینیب یم اما درست؛ دوستمھ ھلنم. یکن ناراحت کشھ، یم نییپا انقدر پسر ھی

 نگران کھ بگم نویا فقط. خاصھ واقعا اخالقش اما نییپا ارهیم خودشو ارزش فقط کارا نیا با کھ بفھمونم بھش کمی مختلف یروشا
 نخواھد یگاھیجا چیھ داره، بھت رادیھ کھ یا عالقھ ھمھ نیا با و مونده رادیھ یھا گذشتھ تو کھ نباش ھلن اسم بھ یموجود
  . »رادیھ ذھن یتو یحت داشت؛

  . ماند ثابت زد، یم موج ھا آن در صداقت کھ ییھا چشم یرو و آمد باال پرستش نگاه

  . بود داده پر را اش یمنف احساسات و بود کرده آرامش کلمھ، چند چقدرھمان

  :گفت و داد دستش بھ یدستمال ھما

  

 از یجور ھی کھ امکیس بھ دادمیم ریگ قبلنا کھ یھرچ. میباش یکینزد یدوستا باھم دارم دوست و اومده خوشم ازت واقعا من «
  . »نمتیبب شتریب من تا میباش داشتھ آمد و رفت کھ بدم ریگ دیبا االن ره،یبگ فاصلھ رادیھ

  

  :دیخند متعاقبش ھم ھما و دیخند پرستش

  

  . »باشھ مونده یباق خوب و معصوم انقدر تو، مثل کھ ھست یکس کمتر من، اطراف و دور الاقل. گم یم یجد «

  :کرد زمزمھ پرستش

  

  . »یدار لطف شما «

  

  :برخاست جا از ھما

  

  » ؟یاینم تو. بزنن جوج برامون میکن جیبس رو مردا دیبا. میبکن نھار یبرا یفکر ھی و میایب کھ برم. ییدستشو اومدم مثال من «

  

  :داد تکان نیطرف بھ را سرش پرستش

  

  . »امین دمیم حیترج. معلومھ چشام از کردم؛ ھیگر کمی من نھ «

  

 یم باال را قلبش ضربان کھ دوخت چشم یمرد بھ پنجره، ی گوشھ از و نشست نیزم یرو پرستش. رفت و کرد دییتا ھم ھما
  .برد

  .نداشت یخوب اوضاع و حال ھم او کھ انگار. کرد یم اکتفا یلبخند بھ رادیھ و افتاد یم خنده بھ کوچک تیجمع آن یھرازگاھ

 یجا ابروانش انیم ینگران اخم و گرفت دندان بھ را شیھا لب. ختیر فرو دلش سان،یآ اسم دنید با و خورد زنگ پرستش تلفن
  :گرفت



  

  . »زمیعز سالم «

  

  !خانوم معرفت یب سالم: سانیآ

  ؟ییکجا

  

  .نایا مامانم شیپ یروز چند اومدم. شمالم من: پرستش

  

  . بکنم یاحوالپرس ھی ھم خالھ بده ویگوش. یسالمت بھ: سانیآ

  

  :برسد بنظر خونسرد کرد یسع اما شد ھول پرستش

  

  » خوبھ؟ یامح ؟یخوب خبرا؟ چھ. بھت بزنھ زنگ خودش گمیم حاال. رونیب رفتھ «

  

  . یسالمت. زمیعز میخوب آره: سانیآ

  

  نھ؟ ای برسھ یینوا ھی بھ خان یحام نیا یداد اجازه آخرش: پرستش

  

  :زد قھقھھ سانیآ

  

 دوست ھی عنوان بھ فقط اما. ندارما دوسش بگم تونم ینم نیبب. پرستش ترسمیم یلیخ یول. یخواستگار انیب ھفتھ آخر قراره «
  . »شھینم تکرار چوقتیھ گھید حسا اون کنم یم احساس. یواقع

  

  . نشست دلش یرو ینیسنگ غم و شد فشرده پرستش دست در تلفن

  :زدیم دم او عشق از ھم ھنوز داشت، را خواھرش حکم کھ یا خالھ دختر و بود محرمش بود؛ مردش راد،یھ

  

  . »یکن فراموشش دیبا بنظرم بگم؟ یچ «

  

  :دیکش یحسرت از پر آه سانیآ

  

  . »کنم فراموش خوبو یروزا اون تونم ینم نگھ، کننده قانع لیدل ھی یوقت تا من جان؛ دخترخالھ یستین بھیغر کھ تو «

  

  :نشنود را ھا حرف آن ادامھ گرید تا کند یکار توانست یم کاش یا. شد مچالھ قلبش و شد فشرده ھم یرو پرستش یھا پلک



  

  . »بعدا زنمیم زنگ. برم دیبا اومده، شیپ یکار ھی جان سانیآ «

  

  .خداحافظ. باش خودت مراقب. گلم باشھ: سانیآ

  

  . کرد پرتاب تخت یرو را تلفن و کرد یخداحافظ ھم پرستش

  .است کم دن،یکش نفس یبرا ھوا کرد یم احساس و بود انفجار حال در سرش

  . تندگرف شیپ در را الیو راه و برخاستند جا از یکی یکی کھ دید و انداخت رونیب بھ یگرید نگاه

  . بود گرفتھ باال یکم را سرش ا،یدر بھ رو و بود ستادهیا ھنوز اما رادیھ

  . گرفت یبیدلفر ژست و برد فرو شلوارش بیج در را شیھا دست

 و برگشت را اش رفتھ یھا قدم راد،یھ دنید با و ستادیا ھلن کھ برود ساحل بھ خواست و دیکش پر دندشیکش آغوش در یبرا دلش
  .ماند ثابت آنھا یرو ھراسانش نگاه و شد قفل نیزم یرو پرستش یپاھا

  . است دهیفا یب ستادن،یا پا یرو یبرا مقاومتش کرد احساس و داد قورت یسخت بھ را دھانش آب

  .ردیبگ دهیند را شیپاھا ضعف کرد یسع و گذاشت وارید یرو را دستش

 ھمانجا در ایدن کرد احساس پرستش و گرفت غوششآ در و دیلغز رادیھ یھا شانھ یرو یا ماھرانھ شکل بھ ھلن یھا دست
  . شد متوقف

 تینھا در و داد یم تکان دواریتھد را دستش. آورد زبان بھ تیعصبان با را ییھا حرف و دیکش کنار را خودش فورا رادیھ
  . کند فرو لنھ مغز در یشتریب تیقاطع با را شیھا حرف خواستیم کھ انگار د؛یکوب ھلن یشانیپ یرو را اش اشاره انگشت

 بھ کینزد آنقدر ھلن، حضور بھ ھم باز اما دیارز یم ییایدن پرستش یبرا ھمان، و بود مشھود ھم فاصلھ ھمان از تشیعصبان
  . کرد یم حسادت او،

  .کنند جابجا را لشانیوسا و کنند مشخص را شانیھا اتاق داشتند قصد کھ انگار و دیرس یم گوش بھ نییپا طبقھ از تیجمع یصدا

  .ماند شدنش دور بھ رهیخ و ستادیا ھمانجا ھلن و برداشت الیو سمت بھ را عشیسر و بلند یھا قدم رادیھ

  . کرد مرتب را شیھا لباس و ستادیا نھیآ یجلو فورا پرستش

 گره گردنش پشت ت،ینھا در و کرد امتحان مختلف، روش چند بھ را یروسر و بست سرش یباال محکم گرید بار را شیموھا
 تخت یرو و رساند رادیھ اتاق بھ را خودش دھد، یم نشان گردتر را صورتش کرد، یم احساس کھ یحالت از خوشحال و زد

  . نشست

 یم تابش یب سردش، حضورِ  کھ بود کرده یمرد دنید مشتاق را او و بود زده دامن اش یدلتنگ بھ ھم قھیدق چند ھمان کھ انگار
  .شد یم دلتنگ شدت بھ ،یدور نیا با و کرد یم یدور احساس کھ چرا خواست؛ ینم ھم را یا قھیدق چند قھر آن دلش. کرد

  . کرد تلفنش سرگرم را خودش پرستش و آمد رادیھ زدن حرف یصدا

  . لرزاند را دلش ارش،ی قامت و شد باز اتاق درب کھ دینکش یطول و بود رادیھ آمدن منتظر وجود تمام با

  . انداخت ریز بھ سر و شد درھم شیھا اخم بود، دهیکش آغوش در را مردش یھا شانھ ،شیپ قھیدق چند کھ ییھا دست یادآوری با

  :نشست کنارش فاصلھ، با و کرد فوت را اش کالفھ نفس رادیھ

  

  . »تو نھ منم؛ باشھ قھر دیبا کھ یکس و نداشتم ھم یریتقص خوبھ حاال ؟یقھر مثال االن «

  



  .کرد سکوت و کرد نگاھش پرستش

  :ددا ادامھ رادیھ

  

  !خب یلیخ «

  » بغلم؟ یایب شھیم حاال. کردم اشتباه. رفتمیم تند انقدر دینبا من

  

  .انداخت آغوشش در را خودش و شد طاق طاقتش ش،یھا چشم برق دنید با پرستش،

  :کرد تر محکم را شیھا دست حلقھ و دیخند پرستش، عیسر حرکت از شوکھ راد،یھ

  

  . »بزن حرف عشقم؟ ھیچ «

  

  . نگفت را بد حس ھمھ آن لیدل و دکر سکوت پرستش

  . انداخت تخت یرو را آن و کرد باز را اش یروسر گره و دیخواب باز طاق داشت، آغوش در را پرستش کھ ھمانطور راد،یھ

  .شدیم قیتزر شانیھا تن بھ یکینزد آن از کھ شدند یشور و عشق غرقِ  دو ھر

  .برد فرو رادیھ گردن در را سرش و دیکش باالتر را خودش پرستش

  .کردیم افتیدر وجود تمام با کھ شد یعشق گرمِ  دلش و شد خواستن از پر راد،یھ

 ،یجالل نیآرم نام کھ باشد، توجھ یب خواست. اورد رونیب را پرستش تلفن و برد دست و کرد احساس یفیخف برهیو کمرش ریز
  .کرد خودش معطوف را نگاھش و حواس و ھوش تمام

 اش یشانیپ یرو کھ یظیغل اخم بھ و گرفت باال را سرش کرد، احساس را عضالتش انقباض و دید را رادیھ تعلل کھ پرستش
  . ماند رهیخ داد، یم جوالن

  :دیرس ھمراھش تلفن بھ و کرد دنبال را نگاھش رد

  

  » شده؟ یچ «

  

  :دیغر د،یرس یم بنظر ترسناک یکم و گرفتھ خش کھ ییصدا با کرد، یم تحمل کھ یفشار از یعصب راد،یھ

  

  » برات؟ نده عاشقانھ امیپ قھیدق بھ دم کھ میکرد ازدواج ینگفت اروی نیا بھ «

  

  . نشست تخت یرو و کرد ازاد رادیھ دست حصار از را خودش و شد مات پرستش

  .کرد دور را تلفن و شد زیمخین رادیھ اما ردیبگ رادیھ از را تلفن تا برد دست

  :کرد اعتراض پرستش

  

  . »منھ یخصوص میحر ،یشگو اون. رادیھ نکن «



  

  :زد پوزخند رادیھ

  

  . »بذاره پا توش بخواد من از ریغ یمرد کھ یمیحر اون کنم یم نابود و ستین «

  

  :ردیبگ را تلفنش تا کرد دراز دست و زد مھیخ رادیھ تن یرو پرستش

  

  . »اصن ھیچ نمیبب بده مویگوش. یگ یم یچ تو فھمم ینم من «

  

 یزیچ ھوده،یب یھا تالش آن و کرد تقال پرستش. کرد قفل آغوشش در را پرستش گرشید دست با و برد باالتر را دستش رادیھ
  :رفت باال ناخودآگاه شیصدا. نداشت شیبرا درد کتف جز

  

  ...»تا من بده. یکرد خستم رادیھ یوا «

  

 ،یطوالن یا بوسھ با و دیشک باال را خودش بود، شده بستھ شیھا پلک گوشش، بھ کینزد ھمھ آن بلندش یصدا از کھ رادیھ
  . گذاشت تمام مھین را حرفش

  . شدند دور انقباض از یکم بدنش عضالت و شد قیتزر پرستش وجود بھ کھ بود آرامش ت،یعصبان اوج در

  :بست را آن پیز و گذاشت اش یورزش شلوار بیج در را تلفن رادیھ

  

  » ست؟ین ماجرا کن ول اچر خان نیآرم نیا بفھمم تا مونھ یم دستم یثانو اطالع تا «

  

  :زد لب رت،یح از پر و شد یھج پرستش یھا لب انیم ن،یآرم نام

  

  » داره؟ کاریچ «

  

  :رفت اتاق درب سمت بھ و انداخت باال یا شانھ رادیھ

  

  . »بپرسم تو از دیبا من دونم؛ ینم «

  

 ندھد بروز را تشیعصبان نتوانست کھ بود شده منطق یب اش، آشفتھ ذھن آنقدر اما است ریتقص یب پرستش دانست یم ھم خودش
  .نزند زخم و

 خارج بشیج از را پرستش تلفن زدند، یم چانھ و چک شانیھا اتاق یبرا کھ ھا بچھ بھ توجھ یب و رفت نییپا ھا پلھ از یآرام بھ
  :خواند و کرد

  



  . »یخواستگار یراب دیبزن حرف خانواده با بود قرار ھستم؛ جوابتون منتظر ھنوز من. خانم پرستش سالم «

  

  . شد دهییسا ھم یرو شیھا دندان و شد منقبض فکش

  . ماند رهیخ پرستش ملتمس نگاه در نگاھش و شد دهیکش سر پشت از شیبازو کھ دینکش یطول

  :ماند بود، شدن خورد حال در راد،یھ دست انیم انگار کھ تلفنش یرو لرزانش نگاه و داد قورت یسخت بھ را دھانش آب پرستش

  

  . »نگفتم یزیچ یچکیھ بھ فعال منم. گھ یم ترانھ بھ رهیم. میکرد نامزد کھ بھش نگو لطفا «

  

  . شد رهیت نگاھش و دییگرا یسرخ بھ رادیھ صورت

  . گرفت شیھا دست انیم را سرش و نشست آشپزخانھ یصندل یرو حرف، بدون و بست پلک

 لب ممکن، لحن نیتر مظلوم با و دیکش جلوتر را خودش و ذاشتگ رادیھ مقابل را یکی. ختیر یچا و برداشت فنجان دو پرستش
  :زد

  

  » راد؟یھ «

  

  . کرد نگاھش یمشھود یدلخور با و شدند باز رادیھ یھا چشم

  :انداخت نییپا را سرش پرستش

  

  . »بده امیپ شدم باعث من یکن یم فکر چرا دونم ینم. رمیتقص یب من خدا بھ «

  

  :زد پوزخند رادیھ

  

  ! »رهیگ یم ازت رو یخواستگار سراغ داره کھ شدم باعث من پس «

  

  :شد شقدمیپ رادیھ کھ بزند یحرف خواست و دیکش باال را نگاھش. شد ختھیر پرستش تن یرو یسرد آب سطل کھ انگار

  

 ھمھ من گم یم یوقت کھ کنم خورد دھنش تو دندوناشو بار ھی مجبورم ،یکن قبول ینخوا اگرم. کنم یم عوض خطتو فردا نیھم «
  . »نشھ ناموسم مزاحم و چھینپ پام و دست بھ ینجوریا کارتم،

  

  :دینال پرستش

  

  ..»آخھ «

  



  :زد لب بود، کرده تنگ را شیھا چشم کھ ھمانطور و دیپر حرفش انیم فورا رادیھ

  

  . »ارهیب زبونش بھ اسمتم نکنھ جرات گھید کھ ،یزنم گم یم و زنمیم زنگ االن نیھم ای میکن یم کارو نیا ای. آخھ یب آخھ «

 و سرد نگاه پشت را اش یشانیپر و حرص تمام داد حیترج و شد ظاھر مقابلش ھلن، کھ بزند یحرف خواست و شد کالفھ پرستش
  . کند پنھان تفاوتش یب

 در و برخاست جا از اما دادند؛ یم آزارش سرش یھا الیخ و فکر شدت، بھ نکھیا با نداشت؛ ھلن بھ یخوب حس نکھیا با
  . برداشت ساحل سمت بھ را کوتاھش و تند یھا قدم ،یناگھان یمیتصم

 یقیدقا از تر آسوده یکم ،یشرج مھین یھوا آن در و بگذارد جا سرش پشت را بدش احساسات و ھا شک تمام خواست یم دلش
  .کند تازه نفس ش،یپ

 تر خاص یکم کھ یبرخاست و شستن چیھ بدون بود؛ شده تیمحرم آن بھ یراض راد،یھ یخو و خلق از یشناخت چیھ بدون او
  .کنند ازدواج خواھند یم و بالغند و عاقل کھ یشخص دو عنوان بھ باشد؛

  . شدند قرار یب و تند نشیسنگ یھا نفس و ستادیا ایدر مقابل

  . کردند پر را صورتش تمام ش،یھا اشک کھ دینکش یطول و شکست بود، نگرفتھ شکل ھنوز کھ یبغض

  .برسد ھم خودش گوش بھ ھقھقش یصدا مبادا تا رفتگ دندان بھ را لبش تنھا

 کھ اش دخترانھ احساسات یزمستان خواب از تازه انگار کھ بود کرده آشفتھ را ذھنش آنقدر اتفاقات ھجوم و بود گرفتھ بیعج دلش
  .شد یم داریب بودند، شده ریدرگ یادیز

 یم متعجب آن، مرور از ھم خودش کھ بود باختھ را دلش هکوتا مدت نیا در آنچنان ،یعاشق و عشق بھ اعتقاداتش تمام برخالف
  .شد

  . ردیبگ اش دهیناد بتواند کھ نبود یزیچ راد،یھ آغوش مخدرِ 

 انیم از را بھشت طعم و ندیبب رادیھ قدرتمند بازوان انیم را خودش و کند باز چشم خواست یم دلش کھ شود منکر توانست ینم
  . شود ورشانش پر یکینزد آن مست و بچشد شیھا لب

 با کھ یاتیاخالق با آمدن کنار بود سخت چقدر و بگذرد شد یم ریسراز روحش و جسم بھ کھ یآرامش ھمھ آن از توانست ینم
  . نبود سازگار اتشیروح

 احساس و باشد کنترل قابل کھ نبود یزیچ داشت، رادیھ بھ یکینزد یبرا کھ یاقیاشت و حرارتش پر یھا نفس قلبش، یھا تپش
  .کند یراض را پرستش بتواند کھ نبود یزیچ نیا و رود یم شیپ حدش از شیب احساسات با تنھا اش رابطھ دکر یم

  . برد باال آسمان، بھ رو را سرش و دیکش آغوش در را تنش

  . کند فکر تر یمنطق ز،یچ ھمھ بھ خواست یم دلش و بود شده یبیعج آرامش دچار

  .شود خالص رادیھ یتعصب یرفتارھا شر از و بزند زیچ ھمھ ریز آنکھ یبرا نبود رید ھم ھنوز

  !نو از را زیچ ھمھ ساخت؛ یم دیبا د؛یجنگ یم دیبا. شد ینم یزندگ یبرا دنیجنگ نکھیا اما

 را روحش و بودند کرده گونھ وسواس یتالطم دچار را ذھنش کھ یافکار از ش؛یھا نخواستن و ھا خواستن از زد؛یم حرف دیبا
  .دادند یم آزار

  . را اش یزندگ ساخت یم و گفت یم دیبا

 شکل ناخواستھ کھ یعشق یبرا خواست یم و بود ھا تیمحدود نیا از بلندتر شیآرزوھا سقف. نبود آمدن کوتاه نطوریا آدم او
  . نباشند تضاد در شیآرزوھا با کھ بسازد یطور را اش یزندگ و بجنگد بود، شده وجودش تمام و گرفتھ

  !پوچ و بود چیھ ش،یآرزوھا یب او کھ بسا چھ

  .کرد یم یکار احساسش و عشق تداوم یبرا دیبا و خواست ینم را بودن پوچ نیا



 یصدا داشت اجیاحت چقدر و بود تنگ حضورش یبرا دلش چقدر. دید یم مسئول آراد، ندهیآ قبال در را خودش گذشتھ، آن از
  .بشنود را اش کودکانھ

  .دیکش دراز آن یرو و رفت بود، شده گذاشتھ ایدر یکینزد و،ا از دورتر یکم کھ یمکتین سمت بھ زنان قدم

  .ردیبگ میتصم تر یمنطق کند، فکر تر یمنطق تا کرد یم آزاد یمنف افکار بند از را فکرش دیبا

  .دیکش رونیب افکارش از را او رادیھ یصدا باالخره تا گذشت چقدر دینفھم

  

  م؟یگرد یم دنبالت میدار ساعتھ کی یینجایا: رادیھ

  

  :گذاشت مکتین یپشت یرو را دستش و شد زیمخین پرستش

  

  . »اوھوم «

  

  :شد ریدلگ اش یتفاوت یب و یسرد ھمھ آن از رادیھ

  

  . »حاضره نھار «

  

  :انداخت باال یا شانھ پرستش

  

  . »خورم ینم «

  :ستدیبا پا یرو تا کرد مجبورش و گرفت را اش شانھ حرکت، کی با و رفت جلو رادیھ

  

  . »نمیبب بدو. آقاتونھ حرف حرف، نجایا. میندار خورم ینم و خوام ینم «

  

 و ماند رهیخ زدند،یم لبخند تمسخر، بھ کھ ییھا لب و رهیخ نگاه در نگاھش لحظھ ھمان و دیکش رونیب شدت بھ را دستش پرستش
  . رفت رادیھ دنبال ،یا اضافھ حرکت چیھ یب

  . ندیبب را ھلن روزمندانھیپ نگاه خواست ینم دلش

  .کرد ادیز را اش فاصلھ صورتش، حالت در یرییتغ چیھ یب پرستش و کرد حلقھ پرستش شانھ دور را دستش راد،یھ

 یدختر پرستش اما. دھند بروز را مشکالتشان گران،ید مقابل خواست ینم دلش. کرد یم متشنج را رادیھ اعصاب حرکاتش تمام
  .شدند یم انشانیم اختالف متوجھ ھمھ و گذاشت یم شینما بھ زاللش چشمان در را شیھا یناراحت تمام کھ بود

  :کرد زمزمھ گوشش در و شد خم رادیھ

  

  . »کال تھران میبر ،یکن رفتار ینطوریا یگوش ھی خاطر بھ یخوا یم «

  



  :دیغر حرص از پر و کرد نگاھش طلبکار، و ستادیا پرستش

  

  » ؟یگوش بخاطر فقط «

  

  :داد ادامھ و داد سر کیستریھ یا خنده

  

  . »یعیرف جناب ادهیز اشتباھاتتون اما نبود یزیچ کم اونم البتھ «

  

  :ندھد بروز یزیچ داد حیترج اما رفت ضعف لرزان، یصدا و طلبکار نگاه آن یبرا رادیھ دل

  

  . »کوچولو میزن یم حرف بعدا باش خوب فعال «

  

 بھ ،یناراحت و خشم از پر و آورد در را رادیھ یادا زد؛ یم حرف خودش با کھ انگار و کرد ادتریز را اش فاصلھ پرستش 
  :دیچرخ سمتش

  

  . »م بچھ یلیخ من یکن یم فکر کھ نجاسیا مشکل ھمھ «

  

 حیتفر از پر و شاد نگاه الیخ یب و زد پس شدت بھ را دستش پرستش اما فشرد شیھا انگشت انیم را اش گونھ و دیخند رادیھ
  :شد ھلن

  

  . »ادیم بدم راد؛یھ نزن دست من بھ «

  

  . رفت الیو بھ و کرد زمزمھ" درک بھ"  لب ریز و کرد یظیغل اخم پرستش، العمل عکس از شوکھ رادیھ

  .برد پناه اتاقش بھ و کرد یخواھ معذرت جمع بھ رو و شد وارد برسد، بنظر آرام کرد یم یسع کھ یظاھر با پرستش

 نابود و ستین را فتھیخودش و فیکث موجود آن استخو یم دلش و بود اعصابش یرو ھلن، تمسخر از پر و نیسنگ نگاه ھم ھنوز
  .کند

  .بود شده کیتار ھوا کھ شد داریب یوقت و رفت خواب بھ کھ دینکش یطول

  .برخاست جا از و افتاد جانش بھ یبد دلھره

  .داد تنش بھ یفیخف لرز است، بوده ھلن وجود یرایپذ قبل، ھا مدت کھ یاتاق و رادیھ قھر ھلن، حضور از ترس

  . شد ایدن آدم نیتر سست و دیکش پر تنش از جان کھ انگار. شد لھ شیپاھا ریز و شد کنده دلش از یا تکھ کھ انگار افکار، نیا با

  .برد یم لیتحل بھ رو را جانش و خورد یم را فکرش انھ،یمور مثل ،ینیبدب و شک و نداشتند را اش یھمراھ توان شیپاھا

  . کرد حرکت آن با یمواز و گرفت وارید بھ را دستش

  .آمد بند یا لحظھ یبرا پرستش نفس و بود بستھ رادیھ اتاق درب



  .کرد باز را درب قدرت، با و دیکش نییپا را آن کرد، یم سرکوب خودش در کھ یوحشت تمام با و ماند رهیدستگ یرو دستش

  . برگشت یعیطب حالت بھ پرستش نفس و شد پخش رادیھ صورت یرو نور ی کھیبار

  . دیرس گوشش بھ درب شدن بستھ یصدا کھ برگردد خواست و دش آرام دلش

 اتاقش سمت بھ داشت، تن بھ کھ یرنگ یمشک ساپورت و باز مھین تاب آن با و آمد رونیب ییدستشو از کھ دید را ھلن و برگشت
  . رفتیم

  . بست را درب و شد رادیھ اتاق وارد بخورد، گره ھلن نگاه در نگاھش آنکھ از قبل

  .دیکوب یم یزمان ھر از تندتر و بود آمده جانیھ بھ قلبش

 بھ کھ شیھا چشم و بود ستادهیا اتاق یکیتار انیم شھ،یھم از تر فیبالتکل لحظھ، آن در اما دانست؛ ینم را غلطش و درست
  . دندید ینم یزیچ نداشتند، عادت یکیتار

  . برداشت اتاق گوشھ یصندل سمت بھ را نامطمئنش و آرام یھا قدم و رساند شیآرا زیم ی لبھ بھ را دستش

  .بماند آنجا صبح یروشن تا بتواند و باشد نشده عوض یصندل یجا کھ کرد یم دعا دل در

  . بود دهیرس یصندل بھ اش یذھن تصورات طبق

 شیھا سلول تک تک در نور سرعت بھ ترس، و شد معلق ھوا و نیزم انیم ناگھان کھ کند دایپ را آن یجا تا کرد دراز دست
 ریز درست راد،یھ یصدا تخت، یرو زشیآم تیموفق فرود با و شد مھار سرعت بھ کھ بود یغیج اش جھینت و شد قیزرت

  .کرد آرامش یادیز حد تا گوشش،

  

  باشھ؟ خطرناک تونھ یم چقدر مرد، ھی اتاق تو زدن پرسھ شب، موقع نیا یدون ینم: رادیھ

  

  :زد لب دهیبر هدیبر. بودند یمقطع و تند ھم ھنوز پرستش یھا نفس

  

  ...»اصال ینی...امیب خواستم ینم...من «

  

  . آرام را قلبش و کرد گرم را تنش راد،یھ دهیکش و آرام" شیھ"

  :دیکش باال تنشان یرو را نازک یپتو و دیکش دراز پرستش کنار

  

  . »ادیم بدت نبود ادمی البتھ؛ زدم دست بھت کھ دیببخش «

  

  . شد شیھا دندان ریاس ستشپر یھا لب و گفت ھیکنا با را نیا

  . پوشاند را تنش یسرد عرق و شد فشرده قلبش

 او با را عاشقانھ یھا نیاول تمام کھ یمرد درمورد ھم آن اورد؛یب زبان بر را یا جملھ نیچن بود توانستھ چطور دانست ینم
  .بودند اش کننده کسل یزندگ یھا نیتر نیریش ھا، تجربھ نیا و کرد یم تجربھ

  :زد لب ،یبرخورد نیکوچکتر بدون و کرد مرتب سرش ریز را الشب راد،یھ

  

  . »امنھ جات بخواب؛ «



  

  . کرد بغض راد،یھ نیغمگ و ریدلگ لحن آن از و شد جمع پرستش چشم گوشھ ،یاشک

 ،شیگلو. نکرد ھم یمخالفت کار، نیا با یحت و نکرد یحرکت چیھ رادیھ اما گذاشت اش نھیس یرو را سرش و دیچرخ پھلو بھ
  :کرد زمزمھ لرزان یصدا با و شد فشرده شتریب ،یلعنت بغض آن ریتاث تحت

  

  . »شدم یعصبان انقدر شد یچ دونم ینم اصال ینی..خواستم ینم. رادیھ ببخش «

  

  .دیکش باال تنش یرو را او و گرفت نشانھ را کمرش ریز بالفاصلھ راد،یھ دست

  

  :کرد زمزمھ گوشش ریز و گذاشت شیبازو یرو را رشس و کرد حلقھ رادیھ شانھ دور را شیھا دست پرستش

  

  . »بده حالم یلیخ. م ختھیر بھم یلیخ من «

  

  . داد ھیتک تخت بھ را کمرش و دیکش باال را خودش رادیھ

  . کرد روشن را تخت کنار آباژور و برد دست

  . بودند کرده سیخ را اش شانھ پرستش، یھا اشک

  :کرد زمزمھ یشوخ لحن با. کند نگاه شیھا چشم بھ تا کرد مجبورش حالش، کردن عوض یبرا و گرفت آتش دلش

  

  » کھ؟ینزد خانومم؟ شده یچ «

  

  :زد لب یجیگ با و کرد پاک را شیھا اشک پرستش،

  

  » کھ؟ینزد یچ «

  

  :کرد زمزمھ و زد یطانیش یلبخند راد،یھ

  

  . »کنھ یم بداخالقت کنھ؛یم نییپا باال ھورموناتو کھ یھمون «

  

  . شد آتش کپارچھ،ی تنش تمام و کرد احساس صورتش بھ را خون ومھج پرستش،

 شیروزھا نیا مرد چشم در چشم کھ حاال و بود نزده حرف مسائل نیا درمورد پرده، یب نینچنیا ھم کشینزد دوستان با حال بھ تا
  .ببلعد را او و کند باز دھان نیزم داشت دوست د،یشن یم یزیچ نیچن و بود

 دیکش آغوش در را سرش باشد، معشوقش شرم از سرخ صورت و خجالت نابِ  ی لحظھ نیا دارِ یخر ابد، تا دبو حاضر کھ رادیھ
  :گذاشت اش نھیس یرو و



  

  . »اتیتلخ از بشم ناراحت کمتر کنم؛ مراعات شتریب کھ،ینزد اگھ گفتم. زدلمیعز کھ نداره خجالت «

  

  :شد معترض و برد فرو اش نھیس در قبل از شتریب را سرش پرستش

  

  ! »رادیھ «

  

 و برخاست پرستش یھا استخوان یصدا کھ فشرد محکم آنقدر  آغوشش در را پرستش ی شده جمع تن و زد یآرام قھقھھ رادیھ
  .کرد گرم را وجودش یادیز آرامش احساس

  :زد لب رادیھ

  

  ! »اینگفت «

  

  :کرد ادریھ خندان یھا چشم حوالھ را آلودش اخم نگاه و آمد باال سرعت بھ پرستش سر

  

  . »ییپرو یلیخ «

  

  . نگرفت فاصلھ یا ذره اما خواباند کنارش را پرستش و دیچرخ پھلو یرو و دیخند ھم باز رادیھ

  . شد غرق آرامشش از پر یھا یعسل در و گذاشت پرستش گردن ریز را دستش

   .ماند ثابت شیھا لب یرو و دیکش نییپا نھیطمان با و گذاشت پرستش ینیب یرو را انگشتش

  . خورد تکان دلش در یزیچ و شد نییپا و باال پرستش یگلو بکیس

  :کرد بسنده اش یشانیپ یرو یا بوسھ بھ رادیھ اما بود کرده آماده نیآتش یا بوسھ یبرا را خودش

  

  . »یش شقدمیپ خودت دیبا یخوا یم کھ ییزایچ یبرا وقتا یبعض «

  

  . دندیلرز ندهخ شدت از رادیھ یھا شانھ و شدند گرد پرستش یھا چشم

  :نداد شدن دور اجازه رادیھ گر اسارت یھا دست اما دیکش کنار را خودش پرستش

  

  » کجا؟ «

  

  :گفت داشت، قھر حالت کھ یلحن با و چرخاند مخالف جھت بھ را سرش پرستش

  

  . »خودم اتاق برم خوامیم «



  

  :دیکش نفس گوشش در و کرد خم را سرش رادیھ

  

  » دم؟نکر ماچت نکھیا یبرا فقط «

  

  . گرفت سر از را تقال و کرد سکوت اما آمد شیھا لب پشت تا خنده و شد مور مور پرستش تن تمام

  :گفت تیجد با و زد مھیخ تنش یرو راد،یھ

  

  . »میبزن حرف دیبا بمون؛ دوما. نجاسیا اتاقت اوال «

  :داد خرج بھ لجاجت یکم پرستش

  

  . »اونور برو ؛یکرد لھم «

  

  . ندیبنش تا کرد مجبورش و گرفت دست در را پرستش یھا دست و دیکش کنار را خودش رادیھ

  . نشست پرستش پشت و برداشت را شانھ ش،یآرا زیم از و شد بلند

  . کرد کم را انشانیم فاصلھ و گذاشت شیپھلوھا یرو اطیاحت با را شیھا دست

  . کرد ضعف قلبش یحوال در ییجا و گذشت پرستش تن از یندیخوشا یگرما

  . آمد کمرش نییپا تا رنگش، شب یموھا خرمن و کرد باز را شیمو کش درایھ

  . دیبلع را زشیانگ دل عطر و دیکش شیموھا نیب را شانھ

  :دیکش یقیعم نفس گردنش، یکینزد در و برد فرو پرستش یموھا در را سرش

  

  . »دارم دوست ؛یدیم یخوب یبو چھ «

  

 جان،یھ شدت از کھ ییصدا با و کند صاف کمر، شد موجب کمرش، بھ کینزد ییجا و پرستش گردن یرو داغش، نفس ھرم
  :زد لب بود، نشستھ جانش بھ لرز

  

  ! »لطفا راد؛یھ «

  

 پرستش تن تمام. برد فرو گردنش در را سرش و دیکش طرف کی بھ را شیموھا و شد حلقھ کمرش دور بالفاصلھ رادیھ دست
  :دیلرز ،شد یم متصاعد تنش از کھ یحرارت اوج در و شد جمع

  

  . »میبزن حرف بود قرار «

  



  :گرفت صورتش مقابل شانھ، سمت از را سرش بود، گرفتھ آغوشش در کھ ھمانطور و دیخند رادیھ

  

  . »حرفام رو کنم تمرکز تونم ینم ؟یذار یم مگھ «

  

 وجودش در وار انھوید را خواستن از یموج کھ یاتصال و دیکش جلوتر را خودش اش یباطن لیم رغم یعل و دیخند ھم پرستش
  .کرد قطع بود، آورده دیپد

  :کرد بسنده ھا آن انیم دنیکش شانھ بھ و برد شیموھا خرمن در دست ھم باز و دیکش یقیعم نفس رادیھ

  

  !پرستش یدون یم «

 شکلم فالن کھ یکن کتاب حساب خودت شیپ و یبذار قرار و قول ھم یھرچ کھ ھست منتظره ریغ انقدر ییاتفاقا ھی وقتا یبعض
 شیپ نمونیب کھ یمسائل تمام تو میگذاشت قرار ھم با ما. مھمھ موندن حرف یپا ست؛ین مھم زدن حرف. ادیم بازم اد،ین شیپ نمونیب
 ھی از ھلن؛ حضور از ؛یناراحت تو فھمم یم من. بھش مینکرد عمل چکدومیھ اما م؛یکن حل مشکالتمونو و میبزن حرف اد،یم

  . »یگ ینم و ادیم لبت پشت تا فھمم یم کھ ییھا ناگفتھ یسر

  

 بھ را ھا آن اش، مردانھ و دهیکش یھا انگشت با و آورد کمرش وسط تا طرف، دو از را شیموھا و گذاشت تخت یرو را شانھ
  :کرد بافتن بھ شروع نھ،یطمان با و کرد میتقس یمساو قسمت سھ

  

 و عشق یپا آدما، ما ھمھ. رابطمون تو میش بزرگ. میکن حل مشکالتمونو میریبگ ادی دیبا. گذشتھ گذشتھ، کھ یھرچ حاال «
 تمام از میکن یسع دیبا ر،یتفاس نیا تمام با اما. میشیم دنده کی و غد و خودخواه م؛یشیم حسود م؛یش یم بچھ وسط، ادیم کھ یعاشق

  . »رابطمون تو شدن بزرگ گما؛ ینم رو یعقل شدن بزرگ. میش بزرگ و میریبگ درس مشکالتمون

  

  . کرد یم احساس یفیخف یرفتگ خواب سرش در و بود سپرده گوش ھاش حرف بھ پرستش. بود اتمام بھ رو شیوھام بافت

  . شد شیموھا بستن مشغول یادیز دقت با راد،یھ و سپرد رادیھ دست بھ را شیمو کش

  :گفت رادیھ بھ رو و کرد نوازش را شیموھا دست کی بافتِ  پرستش،

  

  . »ممنون شد؛ خوب یلیخ «

  

  :دیپاش شیرو بھ یمھربان لبخند رادیھ

  

  . »ھستم خودمم خانوم چاکر «

  

 دراز و گذاشت رادیھ یپاھا یرو را سرش ،یناگھان یمیتصم در و شد جابجا تخت یرو یکم و زد لبخند خجالت، از پر پرستش
  .دیکش

  . ماند فیبالتکل یا لحظھ یبرا دستش پرستش، حرکت از شوکھ راد،یھ

  :شد خم آن یرو و گذاشت پرستش صورت طرف دو را شیھا دست کف و داد نتیز را شیھا لب یرو یکج لبخند



  

  . »یبگ اتیناراحت از کھ توئھ نوبت حاال خب «

  

  :کرد لمس را ششیر تھ یزبر و برد باال را دستش و دیچرخ رادیھ یھا لب و ھا چشم انیم پرستش نگاه

  

 ویکس یوقت یول. ھیآسون کار ،یشد دور ازش انقدر یوقت ت، گذشتھ با مدناو کنار کردم یم فکر االن تا من. رادیھ دونم ینم «
 یکی انگار شم؛ یم یبیعج جوری زنھ،یم جونم بھ شیآت کھ زنھیم ییحرفا اون و نمیب یم جلوم رو یبود باھاش مدت ھمھ نیا کھ

  . »دهیم فشار و رهیگ یم یدست دو قلبمو

  

  :زد لب فورا ش،یھا حرف دنیشن با گرفت، یم آرامش و بستھ پلک رستش،پ عشق از پر و آرام یھا نوازش از کھ رادیھ

  

  » کرده؟ تتیاذ ھلن؟ گفتھ یچ «

  

  . آورد نییپا را شیھا دست و دیکش یقیعم نفس پرستش

  . داد یم آزارش یزیچ و بود رفتھ فرو فکر بھ کھ انگار

  :زد لب و چرخاند خودش صورت مقابل را صورتش و دیکش دراز کنارش رادیھ

  

  . »ھست کھ یھرچ زم؛یعز بگو «

  

  :کرد بغض پرستش

  

  . »کنم یم یحسود بشھ، یتداع فکرتم یتو نکھیاز یحت. یبرگرد ھا گذشتھ بھ شم باعث گفتنش با خوام ینم «

  

  :دیکش آغوشش بھ و شد درھم بود، شیصدا در کھ یدرد ھمھ آن از رادیھ یابروھا و زد ھق

  

 چشمم بھ اصال مزخرف، یحسا اون کھ برم یم لذت تو وجود از انقدر من ؟یکن یم فکر من درمورد ینجوریا زدلمیعز «
  » گم؟ یم یچ یفھم یم بخوره؛ بھم خودم وجود از حالم شھیم باعث فقط شھ، یتداع برام و ادیب ذھنمم تو اگھ یحت. ادینم

  

  :کرد پاک را شیھا اشک راد،یھ و داد تکان سر پرستش

  

  . »کنھ تتیاذ یزیچ نذار. عشقم بزن حرف «

  

  :شد رادیھ شرت یت بند دستش و گرفت یشتریب شدت راد،یھ زدن حرف نطوریا از پرستش بغض



  

  ...»سھیمقا اون با خودمو یوقت ینی. کمم برات کنم یم احساس من «

  

  :زد لب ظیغ از پر گذاشت، یم پرستش باز مھین یھا لب یرو را انگشتش کھ ھمانطور و دیپر کالمش انیم رادیھ

  

  . »یندار یکار نیھمچ حق «

  

  . شد خارج شیھا لب انیم از" ؟یچ"  بھ ھیشب ییصدا و کرد نگاھش ناباور پرستش،

  :بود شده یعصب راد،یھ

  

 زبونت بھ یحرف نیچن و گذره یم سرت از یفکر نیھمچ باشھ آخرت دفعھ. یکن سھیمقا یبشر یبن چیھ با خودتو یندار حق «
  . »ادیم

  

 کرد، یم احساس قلبش در جملھ، آن گفتن از کھ یدرد با و دیچرخ صورتش یاجزا انیم شھ،یھم از تر فیبالتکل پرستش، نگاه
  :زد لب

  

  . »چوقتیھ ستمین و نبودم لتیم باب کھ یگفت بھم بار نیچند حاال تا تو آخھ «

  . شدند متحمل را یادیز فشار شیھا دندان و شد سخت و سفت رادیھ فک

  . کردند یم علم قد شیھا چشم یجلو یگرید از پس یکی اشتباھاتش

  . شیرفتارھا و ھا حرف جبران بود، سخت چقدر و بود مانیپش چقدر

 نیتر سخت پرستش یبرا لحظھ آن و اوردیب بدست را اش رفتھ دست از تمرکز دیشا تا کرد سکوت لحظھ چند یبرا و بست پلک
  .بودند ھا لحظھ

 ینم ھم ھنوز آنکھ الیخ از پرستش و بود گرفتھ را پرستش نفس بھ اعتماد دش،خو رفتار و حرف کھ کرد یم فکر نیا بھ رادیھ
  .دیکش یم زجر باشد، یخواستن و جذاب ھمسرش یبرا د،یبا کھ آنطور توانست

 تمام و بودند کرده وصل فکش بھ نیسنگ یا وزنھ کھ انگار. افتاد نییپا رادیھ لباس یرو از و شد شل رفتھ رفتھ دستش مشت
 بھ رادیھ شد موجب و دیکش تر عقب را تنش یکم. بود داشتھ نگھ باز زحمت بھ را نشیسنگ یھا پلک. بود شده منقبض تنش

  . کند تر تنگ را شیھا دست حصار و دیایب خودش

 داد، یم جوالن صورتش در و خورده فر یکم کھ ییمو تار بھ را دستش و دوخت پرستش یخواستن یھا چشم بھ را نگاھش
  . انداخت گوشش شتپ را آن و گرفت

  :بست نقش شیھا لب یرو ،یخواستن و کمرنگ یلبخند و دیکش اش گونھ یرو نوازشوار را دستش پشت

  

  . »کرد خودشون ریاس منو کھ برم چشمات قربون «

  

  :داد ادامھ رادیھ. دیبخش بھبود را بدنش انقباض راد،یھ تن حرارت و شدند گرد پرستش یھا چشم

  



 تحت ھم قمویسل داشتم، یزندگ یبرا من کھ یروش اون و داشت فرق ھا گذشتھ تو کردنم یزندگ مدل من جان؛ پرستش نیبب «
 چشمات یتو نجابت کھ تو، مثل یمعصوم و پاک دختر با رو رابطھ اون تونستم ینم چوقتیھ من مطمئنا. بود داده قرار ریتاث

 شونویزندگ مدل ھم اونا. نبودن من با فقط چون بودن؛ خط ھفت بودم، باھاشون من کھ ییکسا اون. کنم تجربھ زنھ، یم موج
 درست حرفامو تونم یم دونم ینم. کنھ محدود خودشو تونھ ینم فتھ،یم راه نیا یتو کھ یکس قطعا و بودن کرده انتخاب خودشون

 تحمل رو ییتنھا تونن یم یسخت بھ بچشن، رو یکس با بودن مزه باری فقط کھ ییکسا یحت باش مطمئن اما نھ؛ ای بفھمونم بھت
 یپسر بھ االن تا کھ مشخصھ کردارت و رفتار تمام از و یمعصوم و پاک تو. باشن داشتھ یجنس ی رابطھ بخوان برسھ چھ کنن؛
 برام تنت و صورت جزء بھ جزء اونقدر و کنم یم نتیتحس وجودم تمام با رو تو من. کنھ درازتر مشیگل از پاشو ینداد اجازه

 فکر کھ نھیا منظورم. باطنتم ییبایز ی وونھید کھ شدم؛ تتیمعصوم و یظاھر ییبایز فتھیش تنھا نھ من. هندار حد کھ ھیخواستن
  . »بودن فیرد برام یادیز موارد بود، نیا اگھ کھ خوام یم بدنت و تن یبرا رو تو نکن

  

  :داد ادامھ و گذاشت شپرست ینییپا لب یرو را اش اشاره انگشت رادیھ. شد درھم شیھا اخم و شد رهیت پرستش نگاه

  

 ظاھرتم کھ شم ینم نیا منکر. ظاھرت فقط نھ وجودتھ؛ بخاطر تو، بھ من عشق یبدون کھ گفتم نویا. خانم حسود نشو ناراحت «
 ھی یروز ھی باشھ، ظاھر فقط ارشیمع آدم اگھ. خوابھ یم زود ششیآت باشھ، ظاھر بھ فقط کھ یعشق اما ھیخواستن من یبرا واقعا
 تو از باتریز کھ ھست یکس بازم ،یباش جھان دختر نیباتریز تو اگھ یحت. شھیم معنا یب عشقت کھ اونوقتھ و ادیم رباتیز نفر

  » گم؟ یم یچ یمتوجھ. باشھ

  

  :گفت رادیھ. بست نقش شیھا لب گوشھ ناخواستھ، یلبخند و شدند یتداع پرستش سر در ن،یمیس یھا حرف

  

 من. شھیم شتریب بھت عشقم لحظھ ھر و ھیخواستن من یبرا وجودتم کھ کرده؛ مجذوب منو ظاھرت تنھا نھ کھ بدون نویا پس «
 نیتکرارتر یب من یبرا کھ بدونھ دیبا خانومم پرستش و. شدم عاشقش و دارم دوست ینجوریا بدش و خوب ھمھ با رو پرستش

  . »اسیدن حس

  

 خودش پرستش. شد نگاھش مبھوت لحظھ چند یبرا رادیھ کھ بود بایز آنقدر شیھا چشم باران ستاره و شد آب پرستش دل در قند
 بوسھ و برد رادیھ صورت بھ کینزد را صورتش بود، انداختھ تپش بھ را وجودش کھ یجانیھ نیتسک یبرا و دیکش باال یکم را

  . شد شوکھ کرد، افتیدر کھ یحس ھمھ آن از و زد شیھا لب یرو یکوتاھ

  .شود ناب احساسات آن غرق و ردیبگ نظر ریز را شیھا العمل عکس کت تک خواست یم دلش. کرد مقاومت راد،یھ

  . کند کار چھ دیبا رادیھ یھمکار بدون دانست ینم کھ انگار و زدیم دو دو شیھا لب انیم پرستش نگاه

  .گرفت اوج پرستش قلب ضربان و گذاشت باز مھین را شیھا لب یکم رادیھ

  . کرد یم قیتزر تنش بھ را یمطلوب یگرما و شد یم پخش رادیھ صورت یرو ع،یسر و تند شیھا نفس

  !عشق و بود عشق و بود عشق لحظات، آن تمام کھ دانست یم خوب یلیخ راد،یھ

 شیبرا شدن، شقدمیپ یبرا مقابلش دخترک تالش چقدر. داشتند ھوس یبو و رنگ ھا، خواستن آن نھ و بود انیم در یگناھ یپا نھ
 یعذاب حس و شدند یم دود ھم عیسر آمدند، یم عیسر کھ ھمانطور کھ یآن یھا لذت آن نھ کرد؛ یم لذتش غرق و بود یستودن

   دانست؛ یم آن در شدن غرق شتریب را، آن از یخالص راه تنھا و گذاشتند یم یجا بھ شیبرا انیپا یب

 با فقط را ھا آن استخو یم دلش و شد یم قیتزر روحش و تن بھ یبیعج آرامش شد، یم غرق آن در ھرچھ کھ بود یلذت بلکھ
  .یگرید چکسیھ نھ کند؛ تجربھ پرستش

 آرام کھ بود شده ییھا لب مسخ اکنون کھ یرادیھ با بود؛ شده تمام ھمانجا کھ انگار و بود مرده کھ یرادیھ انیم بود تفاوت چقدر
  .کرد یم بیترغ کردن، یھمکار یبرا را او و زد یم بوسھ شیھا لب بھ وقفھ یب و

 داد، یم دست از ماندن حرکت یب یبرا را مقاومتش کھ یرادیھ نیا و بود تنوع فکر بھ روابطش اوج در یحت ھا، گذشتھ رادِ یھ
  .بود شده مسخ رادیھ یھا لب حرکت از کھ بود پرستش حاال و کرد یم فکر اش یخواستن معشوق بھ دنیبخش لذت شتریب بھ تنھا



  . دینکش دست دنشیبوس از و گذاشت تخت یرو را او رادیھ

  .نشوند جدا یا ھیثان یبرا یحت و بمانند حال ھمان در صبح طلوع تا بود حاضر کھ بود یخواستن شیبرا آنقدر

  . انداخت انیجر بھ آن در را مختلف یھا حس و خواستن از یبیعج موج و دیلغز پرستش تن یرو شیپروا یب یھا دست

 تنش یھا یبرآمدگ یرو را دستش و زد پس را او شدت بھ ،بود شده شوکھ و کرد یم تجربھ را یدیجد احساسات کھ پرستش
  :دیغر و شد جمع خودش در و کرد حلقھ

  

  » بود؟ یکار چھ ؟یشد وونھید «

  

 ھم یرو شیھا پلک. بود برآشفتھ ،یناکام آن از و بود افتاده نفس نفس بھ ھم رادیھ. بود گرفتھ گر تنش و کرد ضعف دلش ریز
  :دیخند و افتاد

  

  » داره؟ یاشکال چھ. روندشھ زم؟یعز ھیچ وونھید «

  

  :شد درھم پرستش یھا اخم

  

  » م؟یبد انجام کمال و تمام روندشو کھ میکرد ازدواج ما مگھ «

  

  :دیکش آغوش بھ را اش شده جمع تن و زد قھقھھ رادیھ

  

  . »زدلمیعز نشو یعصبان باشھ «

  

  :باشد کنارش تا کرد وادار ھم پرستش و دیکش رازد بالش یرو. نبود بردار دست رادیھ اما دیکش عقب را خودش پرستش

  

  . »یبخواب کن یسع فقط ندارم؛ تیکار. سیھ «

  

  .انداخت یم خنده بھ را رادیھ کھ بودند دهیکش اش نھیس قفسھ دور را ینفوذ رقابلیغ حصار پرستش یھا دست

  . کرد نفوذ رادیھ یھا چشم بھ خواب کھ نگذشت یزیچ

  .خوردیم شیجا در یکوچک تکان یگاھ و بود دهیخواب یکاف اندازه بھ پرستش اما

  .انداخت اش شانھ یرو را دستش و دیچرخ رادیھ

  :کرد زمزمھ یجان یب یصدا با و دیکش آغوش در را پرستش و گشود پلک یا ھیثان یبرا

  

  . »بخواب«

  



 رفتار درمورد بخصوص داشت؛ ادریھ با یا ناگفتھ یھا حرف ھنوز کھ کرد یم فکر نیا بھ و بود غرق افکارش در پرستش اما
  !نیآرم امیپ از بعد بشیعج

  :دینال لب ریز و گرفت دندان بھ را شیھا لب کرد، احساس کمرش در کھ یدرد با کھ گذشت چقدر دینفھم

  

  » بود؟ وقتش چھ االن خدا یوا «

  . کرد حبس نھیس در را نفسش کھ  دیکش ریت چنان دلش ریز و خورد تکان شیجا در

  . کرد یم تحمل را یادیز یگرما و کرده عرق تنش تمام

  :کرد نگاھش ،یآلودگ خواب از یناش یجیگ با و شد داریب رادیھ اطش،یاحت از پر و آرام یھا تکان با

  

  » شده؟ یچ «

  

 کرد، یم نگاھش یکنجکاو و اخم با کھ رادیھ بھ رو و دیکش یا خفھ"  نیھ" و شد تار شیھا چشم کرد، احساس کھ یزیچ با
  :گفت

  

  . »ییدستشو برم خوامیم. یچیھ «

  

  . رفت رونیب اتاق از و برداشت قدم اطیاحت با نش،یزبیت نگاه مقابل پرستش و کرد نگاھش کنجکاو، راد،یھ

 نشیسنگ و قیعم نفس و کرد آزاد شیھا دندان بند از نرسد، رادیھ گوش بھ دردش از پر یصدا تا بود گرفتھ دندان بھ کھ را لبش
  . ادفرست رونیب را

 بود اوردهین خودش با یا لھیوس چیھ. بود شده کالفھ و شوکھ منتظره، ریغ اتفاق آن از و بود برده ادی از را زمان و خیتار کل بھ
  . کرد یم ترش یعصب ھمان، و

  . بود کرده ادیز را تھوعش حالت و گرفتھ انیجر تنش در یادیز درد. رفت ییدستشو بھ و برداشت دستمال یادیز تعداد

  . نرود مشترکشان اتاق بھ داشت میتصم کھ بود بد حالش آنقدر و بودند شده کشدار و تند شیھا فسن

 کمتر دیشا تا بخوابد خواست یم دلش. بست را شیھا پلک و دیکش دراز تخت یرو. دیچیپ کمرش دور و برداشت ینازک یپتو
  شد؟ یم مگر اما کند؛ احساسش

  . شد مواجھ پرستش یخال یجا با و کرد دراز را دستش برد، یم سر بھ یداریب و خواب در کھ رادیھ

  .ندیبب پرستش از یرد باز، مھین درب انیم از دیشا تا شد زیمخین یکم و شدند باز یسخت بھ شیھا پلک

 و بود دهیخز پتو ریز کھ پرستش دنید با و رفت مقابل اتاق بھ و برخاست جا از. زد را شیھا چشم مقابل، اتاق از یفیضع نور
  :شد نگران بود، دایپ صورتش تمام از دنیکش درد آثار

  

  » نجا؟یا یاومد چرا شده؟ یچ «

  

  :دینال راد،یھ حضور درک با و کرد نگاھش زده وحشت پرستش،

  



  » لطفا؟ یبر شھیم «

  

  :دیکش تر نییپا یکم را پتو و نشست تخت یرو رادیھ

  

  » گم؟ یم شده یچ «

  

  :زد ھق و شد کالفھ پرستش

  

  . »برو خدا رو تو رادیھ «

  

  :شد حاالتش متوجھ فورا رادیھ. شود جمع خودش در شد مجبور و دیکش ریت دلش

  

  . »کنھیم درد دلت باشم مراقبت خودم اونور میبر پاشو خب یلیخ «

  

  :بود نشده متوجھ کھ انگار پرستش اما کند اش زده خجالت نخواست

  

  . »باشم تنھا خوامیم. رادیھ برو «

  

  :شد خم صورتش یرو و داد قورت را اش خنده. شد مواجھ بود، شده دهیچیپ تنش دور کھ ینازک یپتو با و زد کنار رو پتو رادیھ

  

  . »نھ ای میدار قرص نمیبب برم من تا اونور میبر پاشو. دمیخواب یم کنارت وگرنھ شھینم جام نجایا ؟یکن یم لج یک با زدلمیعز «

  

  :شد برافروختھ پرستش صورت

  

  . »شمیم خوب زود گرفتم چھیدلپ کمی. حالم خوبھ ؟یچ ھواس قرص «

  

 دست و پرستش یپاھا ریز را دستش کی و دیخند گلو در  کند، مھار را اش خنده نتوانست ،یسرسخت ھمھ آن از کھ رادیھ
  :گرفت دهینشن را پرستش یغرولندھا و گذاشت کمرش ریز را گرشید

  

  !خدا یا .نیزم بذارم ؟یکنیم کاریچ. کن ولم وونھید «

  » ده؟یم یمعن چھ اصال. اتاق اون تو بخوابم خوامینم آقا. تو دست از افتادم یریگ چھ

  



 یبرا احساسش، از پر و زیر یھا بوسھ. آمد باال اش چانھ یرو تا و گذاشت شیگلو ریز یا بوسھ رادیھ و آمد فرود تخت یرو
 نیتسک در یسع یدوران یحرکات با و نشست کمشش یرو گرش نوازش و گرم دست و کرد پرت را پرستش حواس یا لحظھ

  . داشت دردش

  . شد موم و مھر ممکن حالت نیباتریز بھ شیھا لب کھ کند اعتراض خواست پرستش

  . رفت نیتسک بھ رو دردش کھ انگار و گذشت پرستش تن از یرینظ یب یگرما

  :کرد زمزمھ یآرام بھ و گرفت فاصلھ یکم رادیھ

  

  » بخرم؟ برات یخوا یم یزیچ ؟یدار لھیوس «

  

  :آمد کش شیھا لب یمنحن و دید پرستش صورت بھ را خون ھجوم حرف، نیا با

  

  » کشھ؟ یم درد خانومم چرا نفھمم کھ خنگم انقدر من یکرد فکر عشقم؟ ھیچ «

  

  :آمد فرود رادیھ نھیس یرو مشتش و دیچک اش گونھ یرو اشکش کرد، یم احساس کھ یخجالت ھمھ آن از و دیلرز پرستش فک

  

  . »یبد یلیخ «

  

  :زد لب و کاشت آن یرو یا بوسھ د،یخند یم کھ ھمانطور و گرفت دست در را کوچکش مشت راد،یھ

  

  !امشب شد یشب چھ «

  . »قرص ھم خرمیم برات لھیوس ھم رمیم االن. خوبم ھم یلیخ درضمن

  

  .ندارد را رادیھ یھا چشم در کردن نگاه توان کرد یم احساس. دیکش باال سرش یرو  تا را پتو و دیکش پس را دستش پرستش

  . رفت رونیب خانھ از فورا و برداشت را پولش فیک و نیماش چیسوئ. دیپوش یمناسب لباس و کرد گرد عقب رادیھ

 شیبرا پرستش اما باشد؛ شده قائل تیاھم نیچن نیا ،یدختر چیھ یبرا کھ آورد ینم ادی بھ بشینش و فراز از پر یزندگ طول در
  . بود متفاوت

 کند یکار خواست یم دلش چقدر و داشت برنامھ اش ندهیآ یبرا چقدر. شود حل خودش دست بھ مشکالتش تمام خواست یم دلش
  .ندینش ثمر بھ غش،یدر یب یھا تالش تا

 یحام ھب زودتر ھرچھ دیبا کھ کرد یم فکر نیا بھ و کند دایپ یروز شبانھ یا داروخانھ تا دیکاو یم را اطراف ،یادیز دقت با
  .کرد یم درست را نابسامان اوضاع نیا و کرد یم گوشزد

  !اضطراب از پر و مھین نصفھ ن،ینچنیا نھ باشد؛ داشتھ کمال و تمام را پرستش خواست یم دلش

  . ترساند یم را رادیھ کھ شد یم سخت چنان یگاھ اش، لھیپ لھیش یب دنِ یورز عشق نیح در پرستش،

 اش یداشتن دوست دخترک یقرمزھا خط یرو و باشد کرده درازتر مشیگل از را شیپا مبادا ھک دیترس یم یدنیورز عشق ھر با
  .باشد گذاشتھ پا



 شیپ در را خانھ راه نظرش، مورد لوازم دیخر با و کرد ترمز مقابلش و افتاد داروخانھ بھ چشمش باالخره قھیدق چند از بعد
  .گرفت

 آشپزخانھ راه و کرد پارک الیو اطیح در قھیدق چند از بعد. داد یم خرج بھ را ھعجل تینھا پرستش، درد از پر چھره یادآوری با
  . رفت باال را ھا پلھ سرعت، بھ و برداشت یآب وانیل. گرفت شیپ در را

  . بود دهیچیپ تنش دور را پتو و بود گرفتھ آغوش در را زانوانش کھ دید را پرستش و کرد روشن را چراغ

  :کرد خارج جلدش از را یقرص و گذاشت تخت نییپا را رنگ یمشک کیپالست

  

  . »زمیعز بخور نویا پاشو «

  

  :بود انداختھ جانش بھ اضطراب اش، دهیپر رنگ صورت

  

  . »دهیپر رنگت ؟یبخور ارمیب یزیچ ھی یخوا یم «

  

  .خورد را قرص و داد تکان اطراف بھ را سرش پرستش

  :شد لباسش ضیتعو مشغول و رفت اتاق گوشھ بھ کند بشمعذ آنکھ بدون و کرد تخت نییپا بھ یا اشاره رادیھ

  

  . »بگو یخواست یا گھید زیچ «

  

  . شد فشرده شیھا دندان نیب سرسختانھ، شیھا لب و گرفت گر شیپ از شیب پرستش، صورت

  .کرد رھا ار نشیسنگ نفس و انداخت رونیب اتاق از را خودش داشت، انیجر تنش در کھ یا یداغ تمام با و برداشت را کیپالست

  . دیکش دراز تخت یرو و کرد ضیتعو را شیھا لباس رادیھ

  .داشت دوست را ھا یریدرگ نیا چقدر و بود ریدرگ ھنوز اما رفت یم نیزم از دیبازد یبرا و شدیم داریب صبح دیبا

  . دیخز تخت گوشھ و شد اتاق وارد یمشھود خجالت با پرستش قھیدق چند از بعد

  :چرخاند خودش سمت بھ را او و گرفت را اش شانھ رادیھ

  

  . »یبکش خجالت انقدر بخاطرش دینبا. زایچ نیا ھیعیطب یلیخ ؟یکن یم یدور انقدر چرا «

  

  . کرد نوازش را کمرش و برد شیپ یکم لباسش ریز از را دستش. رفت فرو اش نھیس در پرستش سر و شد تر کینزد

 بھبود یادیز حد تا را دردش و شد نیتسک ھمان، اما دانست؛ ینم شت،دا انیجر شیھا دست در کھ یعشق ای بود؛ دستش یگرما
  .دیبخش

  :برد شیپ نوازش یبرا را دستش دو ھر و دیکش باال تنش یرو را پرستش و دیخواب باز طاق رادیھ

  

  » گذره؟ یم خوش «



  

  . نداشت را رادیھ یھا چشم در کردن نگاه توان اما کرد یمحجوب خنده پرستش

  . گرفت عمق انشانیم وتسک و گذشت یکم

  :زد لب د،یکش یم کھ یخجالت وجود با. بود زدن حرف وقت حاال کھ کرد احساس پرستش

  

  . »زایچ یسر ھی درمورد میبزن حرف دیبا رادیھ «

  

  :کند نگاھش تا کرد وادارش و نشست پرستش چانھ ریز و شد متوقف رادیھ دست

  

  » مورد؟ درچھ «

  

  :نشست تخت یرو و دیکش یقیعم نفس پرستش

  

  ...» اما رمیگ یم دیند رو دمیشن ھلن از کھ ییحرفا پس. کنم کنکاش ت گذشتھ درمورد خوامینم من نیبب «

  

  :دیپر کالمش انیم و شد درھم رادیھ یھا اخم

  

  » حرفا؟ کدوم «

  

  :کرد پوچ را تالشش تمام اش دهیپر رنگ اما برسد بنظر خونسرد کرد یسع و انداخت باال یا شانھ پرستش

  

  . »پرتا و چرت نجوریا و اتاق نیا ومدهیم شبا اما بوده اتاقش قبال ییروبرو اتاق اون گفت یم کھ زایچ نیھم دونم؛یچم «

  

  :کرد یعصب یا خنده تک رادیھ

  

  » بدم؟ راھش اتاق نیا یتو ای بدم اتاق بھش بخوام کھ کردم یم حساب آدم اونو اصال من گفتھ؟ رو نایا اون «

  

  :دیرس مغزش بھ خون کھ انگار لحظھ چند از بعد و ردک سکوت پرستش

  

  » بود؟ بلد دستش کف مثل رو نجایا چرا پس «

  

  :زد شیموھا بھ یچنگ کالفھ، و داد تخت بھ را اش ھیتک راد،یھ



  

  » .برم شدم مجبور و بمونم یلیخ نتونستم کھ اومد شیپ یکار ھی کال شب اون اما گرفتم یمھمون نجایا باری نکھیا یبرا «

  

  :زد لب ھوا یب پرستش

  

  » ؟یبود باھاش کجا پس «

  

  :کرد تنگ را شیھا چشم و شد رهیت رادیھ نگاه

  

 یمجرد خونھ ھی کھ برسونم عرضت بھ اما ؛یتر راحت یندون یھرچ ؟یبکش گند بھ منو خودتو اعصاب یخوا یم یچ یبرا «
 نویا. برام نمونده یباق ازش ینشون و رد چیھ و روختمشف داخلش لیوسا تمام با آوردم بدست حافظمو نکھیا محض بھ و داشتم
  . »کنم فکر ینکبت ی گذشتھ اون بھ یحت خوامینم گھید و شدم عوض من کھ کن باور

  

  :دیکش یراحت نفس پرستش

  

  » یدیدزد یم نگاھتو ھمش ومدم؛ینم چشمت بھ گھید من کھ انگار ؟یشد گھید جور ھی کال اتاق، اومد ییھوی یوقت چرا پس «

  

  :شد قیدق صورتش در و گرفت را پرستش یھا دست. آورد ینم در سر کننده جیگ احساسات آن از. دیخند رادیھ 

  

 حرمتت دمیترس یم کھ یومدیم نیریش بنظرم انقدر چون گرفتم چشم ازت من. ستین و نبوده مھم من یبرا اصال اون زدلمیعز «
  . »شھ حفظ حرمتت دیبا ،ینشد مزن رسما یوقت تا. یدار حرمت ؛یمن زن تو. بشکنم رو

  

  :دوخت پرستش یھا چشم بھ را نافذش نگاه و کرد خم را سرش یکم

  

  » گم؟ یم یچ یفھم یم «

  

  :داد تکان دن،یفھم یمعنا بھ را سرش و آمد پرستش یھا لب یرو ینیدلش و نیریش لبخند

  

  . »نیآرم درمورد گھید زیچ ھی «

  

  . شد سخت نگاھش و داد تکان سر رادیھ

  

  ؟یدار اعتماد من بھ تو: پرستش



  

  :زد لب وقت فوت بدون رادیھ

  

  . »چشمام اندازه بھ «

  

  اعتمادت؟ حدِ  نیا در ؟یگرفت مویگوش چرا خب: پرستش

  

  :گرفت لرز یکم شیصدا و کرد سکوت لحظھ چند یبرا رادیھ

  

  . »ندارم اون بھ یول دارم اعتماد تو بھ من «

  

  :دیکش رادیھ نھیس یرو یفرض ییھا خط و دیخند پرستش

  

  » ؟یچ ینی «

  

  :کرد اخم رادیھ

  

  . »میبزن حرف مورد نیا در ندارم دوست «

  

  :گرفت تعجب رنگ و شد مات پرستش نگاه

  

 قطعا باشھ، رتیغ یب میزندگ مرد نکھیا. کنم تحمل رو ییرفتارا نیھمچ تونم ینم من. میبزن حرف مشکالتمون درمورد دیبا اما «
 یلیخ یتونست یم بنظرم کھ مسخرس و جا یب تعصب ھی ست؛ین رتیغ نیا. کنھیم تمیاذ شتریب بودنش اعتماد یب اما کنھ یم تمیاذ

 ھم یکس بھ قبال کھ من تازه. امیبرب ش عھده از تونم یم بعدم بھ االن از کردم؛ حفظ رو ممیحر االن تا کھ یمن. یکن رفتار بھتر
 میحر وارد ،ینامحرم مرد چیھ ذارم ینم و دارم تعھد مونیزندگ و تو ھب نسبت من م،یشد محرم یوقت از اما نداشتم تعھد

 و یکن اعتماد خودم بھ یتونست یم تو. امیم بر کار نیا عھده از باش مطمئن و مھمھ یلیخ خانوادم من یبرا. بشھ میخصوص
 خودم بھ اما یبد ادی بھم کنم؛ رفتار چطور کھ رسھ ینم عقلم انقدر یدید اگھ یتونست یم. کنم یم رفتار باھاش چطور ینیبب

 یاعتماد چیھ کھ یداد نشون بھم کار نیا با. یکرد انتخاب رو نشیبدتر تو بنظرم و بود روت یجلو گھید یھا راه یلیخ. یبسپر
  . »یبسپر خودم بھ کارو نیا یتون ینم و یدار شک من ییتوانا و عقل بھ کال نکھیا ای ست؛ین

  

  . شد کوبنده راد،یھ قلب ضربان

  . کند بازگو شیبرا ن،یآرم با را شیبرخوردھا توانست ینم او و بود قتیحق نیع شیھا حرف

 با کھ دیبگو و دھد حیتوض انداخت یم جانش بھ آتش و گرفت یم بر در را ذھنش و فکر تمام کھ را یحس توانست ینم
  . افتد یم کار از منطقش و شود یم برآشفتھ چطور ن،یآرم از یخبر نیکوچکتر

  . گرفت نوازش حالت لحظھ، چند از بعد و شد چنگ پرستش یموھا در شیھا دست



  . دیبخش یم بھبود یحدود تا را اش رفتھ دست از آرامش کار، آن و بود شده غرق افکارش در قایعم کھ انگار

   .باشد برآشفتھ ھلن، حضور از کھ داد حق پرستش بھ کمال، و تمام و کرد سھیمقا پرستش با را خودش تیموقع

 یب و رنگ پر نقش کھ یھلن بھ برسد چھ بود؛ کرده اش یعصبان نینچنیا ،یمعمول امیپ نیا و نداشت نیآرم با یارتباط پرستش
  .دیکش یم نفس ھا آن با سقف، کی ریز اکنون و داشت اش گذشتھ در یشرم

  :دیکش یقیعم آه

  

  . »کنم درستش تا بده فرصت اما. توئھ با حق «

  

  . آمد کش لبخندش و گذشت پرستش رزانل یھا مردمک از یبرق

  :کاشت آن یرو کننده ریغافلگ یا بوسھ و گذاشت رادیھ نھیس یرو صبرانھ یب را سرش

  

  . »یبگ تو یھرچ «

  

  :کرد زمزمھ لب ریز و شد یخوش غرق رادیھ

  

  . »برم قربونت بخواب «

  

  :آمد باال شیھا چشم تا پرستش نگاه

  

  » ؟یچ تو «

  

  :کرد خاموش را اتاق برق و برد دست. شد رهیخ وارید یرو ساعت بھ رادیھ

  

  . »شم داریب دیبا فردا. خوابمیم و خونمیم نماز بده، اذان گھید قھیدق چند منم. بخواب تو «

  

  :دیکش یا خفھ"  نیھ"  پرستش

  

  » نزنم؟ حرف انقدر و یبخواب بذارم کھ ینگفت زودتر چرا «

  

  :دیخند رادیھ

  



 راه اگھ. کمھ بودن باھم یبرا فرصتمون بازم م،یکن یزندگ باھم صدسال اگھ یحت دونم یم و یمیندگز اتفاق نیبھتر برام چون «
 ؟ینیریش یلیخ یدونست یم. ببرم لذت وجودت از کمال و تمام دارم دوست. یبخواب ذاشتمینم و دمیخواب ینم ھم شبا داشت،

  ! »لبات مخصوصا

  . شد مواجھ رادیھ یخال یجا با و شد داریب خواب از کرد، احساس کمرش در کھ یقیعم درد با

  .شد فشرده قلبش و گرفت دلش

 و شد احساسش از پر و داغ یھا بوسھ غرق راد،یھ عاشقانھ یھا حرف از بعد چطور کھ افتاد خوابشان از شیپ لحظات ادی
 لحظھ ھر کھ ییھا انھعاشق ھجوم از را دلش و گرفت بر در را جانش تمام چک،یپ ھمچون و کرد رشد احساسش جوانھ چطور
  .لرزاند گرفت، یم عمق

 نیریش چقدر و گرفت ینم خو کرد، یم یجوان شورِ  از پر و گرم را وجودش کھ یاحساس بھ کرد؛ ینم عادت دلش دنیلرز بھ
  !ھا نگرفتن خو نیا بود

 کھ کرد یم تیرعا را مشیحر سخت، و سفت چنان ادش،یز یھا تجربھ وجود با کھ یمرد. داشت دوست را شیروزھا نیا مرد
  .شد یم گرم دلش

  . باشد کرده یشکن حرمت مبادا تا شود گوش تماما راد،یھ و کند تر لب بود یکاف. بترسد یزیچ از نبود یازین و داشت اعتماد

  . بود نیدلنش و جذاب پرستش، یبرا نیا و بود داشتھ نگھ شد، یم حفظ دیبا خودش قول بھ کھ را یزن حرمت

  . دینوش را آب و دیبلع را مسکن قرص و زد لبخند. کرد جلب را نظرش آب، وانیل و دش زیمخین تخت یرو

  . کند دایپ بھبود دردمندش کمر تا بکشد دراز یکم توانست یم. بود حواسش رادیھ کھ کرد شکر را خدا

  . شد غرق اش دخترانھ یاھایرو در و بست پلک

  . شد خنده غرق صورتش و ختیر دلش تند، یبیسراش از آمدن نییپا مثل و گذاشت شیھا لب یرو را دستش ناخودآگاه

  . کند حس بازوانش دور را آغوشش حرارت توانست یم ھم ھنوز

 یم را محبتش از پر حضور دلش چقدر و کند احساس گوشش ریز و ھا لب یحوال را شیھا نفس ھرم توانست یم ھم ھنوز
  . خواست

 ھم ھنوز و بود گذرانده بازوانش انیم را شب تمام یوقت بود؛ یخواستن و بیعج ھم خودش یبرا یدلتنگ نیا و بود دلتنگ
  .کرد یم ازین احساس

  !بود دهیخواب چقدر. داد یم نشان را ١١ حدود ساعت

  . رفت نییپا را ھا پلھ سالنھ، و آرام الزم، یکارھا انجام از بعد و برخاست جا از یسخت بھ

  :گفت نیریش یا طعنھ با و زد یواضح دلبخن دنشید با بود، نشستھ مبل یرو کھ ھما

  

  . »ریبخ ظھرتون. خانوم سالم «

  

  :زد لب و دیکش خجالت پرستش

  

  . »شدمیم داریب زودتر دیبا من دیببخش سالم «

  

  .باش راحت بابا نھ: ھما

  



  . ختیر یچا خودش یبرا و رفت آشپزخانھ بھ

  :دیرس گوش بھ پوزخندش و شد ظاھر مقابلش آراستھ یرظاھ با ھلن کھ بود نشده ریجاگ ینھارخور زیم یصندل یرو ھنوز

  

  . »یستین حرفا نیا مال یول شھیم تیپاک یادعا شب؟ید گذشت خوش «

  :داد یشکن دندان جواب و کرد جمع را تمرکزش تمام و شد مرور پرستش سر در رادیھ یھا حرف

  

 گوشھ ھی دیشا تا کردن موس موس و س ھیبق شوھر زا شدن زونیآو کارت ؟یچ تو ھستم؛ خودم محرم با باشم یھرچ من الاقل «
 و دست بھ کھ گفت واضح رادیھ کنم یم فکر. ینش لھ پا و دست ریز نیا از شتریب کھ کن جمع خودتو. بدن نشون بھت یچشم
  . »یستین متوجھ متاسفانھ اما یچینپ پاش

  

  :پراندش جا از نینسر پوزخند یصدا کھ کرد یم نگاھش ناباور ھلن

  

  » ؟یبخور ارمیب خنک آب خانم ھلن «

  

  :گفت ییرو ترش با و کرد اخم ھلن

  

  . »من داداش بھ یانداخت خودتو ھمھ از بدتر کھ تو. بابا خفھ «

  

  :گفت پرستش بھ رو

  

  ! »یکرد کار یچ ستین معلوم. نجایا بھ یدیرس یپرستار از. یزنیم حرف یک با یدار بفھم و بدون خودتو حد ھم تو «

  

  :داد جواب و گرفت یفیخف لرز پرستش تن

  

 ینیب یم االن اگھ. کردم یزندگ پاک عمر، ھی و کردم تالش ھام خواستھ بھ دنیرس یبرا و داشتم یشرافت با یزندگ من الاقل «
  . »کن رجوع خودت گذشتھ بھ ،یدار آرزوشو کھ ھستم ییجا من

  

 یب کوبش بھ نسبت کرد یسع و فرستاد رونیب حسوسنام را اش شده حبس نفس. رفت رونیب آشپزخانھ از و برداشت را اش یچا
  . باشد تفاوت یب قلبش، امان

  !شد شانیدایپ کجا از ھا حرف آن بود دهینفھم ھم ھنوز

  .داشت یخوب احساس و بود شده خنک یحساب دلش اما

  .یکن استفاده ازش یکِ  یستین بلد فقط. یدار زبون متر ده یکن یقاط یوقت ؟یھست یخجالت تو گفتھ یک: گفتیم کھ افتاد سانیآ ادی

  .شد مچالھ سان،یآ یھا یمھربان یادآوری از قلبش و خورد فرو را اش خنده

  . کرد نثارش یمصنوع یلبخند و نشست ھما کنار



  :داد تکان اطراف بھ یسر ھما

  

  » بھم؟ دنیپر دوتا نیا باز «

  

  :انداخت باال یا شانھ پرستش

  

  . »ظاھرا «

  

  :دیخند ھما

  

  . »ادیز نکن توجھ شونھ؛ شھیھم کار «

  

  :برخاست ھلن یعصب یصدا کھ بودند صحبت مشغول

  

 و ساده داداش از شدن دار بچھ یحت ؛یزد یھرکار بھ دست نکبتت یزندگ ازون یخالص یبرا کھ بودم یپاپت یتو از بھتر «
  ! »من ابلھ

  

  :دیکش درھم اخم و برخاست ھما

  

  ! یشگیھم بحث «

  . »شن ینم آدم دوتا نیا

  

 بھ کھ یانیاطراف و کرد یم یزندگ یعالم چھ در او. شد یم شتریب تعجبش لحظھ ھر و کرد یم فکر شیھا دهیشن بھ رستشپ
  !داشتند ییایدن چھ شد، یم مواجھ آنھا با یتازگ

 ینم و ندارد تعلق جمع آن بھ کرد یم احساس. خواست یم را خودش ی ساده یایدن دلش و بود دشوار شیبرا ھا دهیشن ھضم
  . کند برقرار یخوب ارتباط تواند

 در ھما پچ پچ یصدا و رفت باال را ھا پلھ تیعصبان با ھلن کھ شد چھ دینفھم. گذاشت زیم یرو را فنجان و دینوش را اش یچا
  . بشنود را ھا حرف توانست ینم قایدق اما دیچیپ گوشش

  .نشوند معذب شانیھا حرف دنش دهیشن از و بزنند حرف تر راحت تا کرد ادیز یکم را ونیزیتلو یصدا

  . ندارد تعلق ایدن نیا بھ کھ دیفھم یم او و بود شده یبیعج یایدن

  . خواست یم را خودش غش و غل یب و ساده یایدن دلش

  .برگردند زودتر داشت دوست و بود دلتنگ آراد، یبرا

 قصد یرو از کارش نیا و برگرداند را لفنشت باشد کرده فراموش کھ کرد یم دعا دلش در پرستش، و بود برده را تلفنش راد،یھ
  .باشد نبوده



  :کرد خارج افکارش از را او ھما یصدا و کرد فکر یمدت

  

  . »رسن یم غذا با ھم مردا االن میکن آماده نھارو لیوسا میخوایم ما؛ شیپ ایب. رهیم سر حوصلت نینش تنھا زمیعز «

  . شدند صحبت مشغول و رفت آشپزخانھ بھ پرستش

  .بود محترم و نیمت رفتارش و زدیم حرف یمھربان با ھما اما بود درھم نینسر یھا سگرمھ

  :کرد نگاھش وافر یعشق با و آمد سمتش بھ پرستش دنید با رادیھ و آمدند ھم ھا مرد بعد یقیدقا

  

  . »خانمم سالم «

  

  . داد سالم لب ریز و زد لبخند متقابال ھم پرستش

  . برد ھا پلھ سمت بھ را او و گرفت دست در را پرستش دست و کرد استفاده ھیبق غفلت از رادیھ

  :کرد نگاه دستش پاکت بھ پرستش

  

  » ھ؟یچ اون «

  

  :رفت باال ھا پلھ از رادیھ

  

  . »یفھمیم ایب «

  

  . داد سالم رسا، ییصدا با و آمد رونیب اتاقش از رادیھ یصدا دنیشن با ھلن

  .بست را درب و رساند اتاق بھ را خودش بلند، نسبتا ییھا گام با و فشرد شتریب را پرستش دست وجودش، بھ توجھ یب اما رادیھ

  . رفت نییپا را ھا پلھ و شد فشرده ھلن قلب

  :کرد زمزمھ پرستش،

  

  » ؟ینداد سالمشو جواب چرا «

  

  :زد لب یناباور با و آمد باال راد،یھ ی نشستھ بھت بھ نگاهِ 

  

  » دادم؟ یم جواب دیبا «

  

  :دیخند پرستش

  



  . »واجبھ سالم جواب. آره «

  

  . زهیر یم روش سرو از کرم کال کھ ھلن مثل یکس یبرا نھ: رادیھ

  

  .یکن اکتفا لبم ریز سالمِ  ھی بھ یتون یم. یبد سالم خودش مثل نداره یلزوم مثال اما ؛یھرکس یبرا اتفاقا: پرستش

  

 چیپ کادو یا جعبھ و کرد باز را پاکت ،یخاص انجیھ با راد،یھ و نشست مقابلش ھم پرستش. نشست تخت یرو و دیخند رادیھ
  :سپرد پرستش دست بھ و کرد خارج آن از را شده

  

  . »نداره ھم رو شما قابل. دییبفرما. کن ولش اونو «

  

  :گرفت شیھا دست انیم را جعبھ و شد زده جانیھ بود، گرفتھ کھ یا رمنتظرهیغ ھیھد از پرستش

  

  » آخھ؟ یچ بابت. یمرس رادیھ یوا «

  

  :کرد تر درخشان را شیھا یعسل ،یرنگ دیسف ھوشمند تلفن و کرد باز را کادو

  

  . »نبود یازین یول. واقعا یمرس ؟یخوب تو انقدر چرا. یوا یا «

  

  :گفت تیجد با رادیھ

  

  . »بدن امیپ بھت نتونن و شن بالک کال ایبعض دیبا. بود الزم اتفاقا «

  

  :کرد تنگ را شیھا چشم و دیخند پرستش

  

  . »کارت نبوده منظور یب ھم یلیخ پس آھان «

  

  :دیخند رادیھ

  

  ! »باشھ یچ منظور، از منظورت تا «

  

  :افتاد قھقھھ بھ پرستش

  



  ! شد یمنظور تو منظور چھ «

  . »یگوش از نمیا گھ؛ید یزایچ و کفش و مانتو از اون. اتویخوب کنم جبران بتونم دوارمیام. واقعا ممنون

  

  :کرد زمزمھ حرارت پر و کرد خم شانھ یرو را سرش و گذاشت ختت نییپا را جعبھ راد،یھ

  

  » آره؟ ؛یکن جبران یخوا یم «

  

  .نشده متوجھ را رادیھ منظور کھ دیفھم شد یم نگاھش یِ جیگ از و بود مانده پرستش یھا لب یرو لبخند رد

 سقوط تخت یرو ھمزمان، و گرفت یاج بازوانش انیم پرستش کوچک، یا اشاره با و کرد باز یکم را شیھا دست حلقھ رادیھ
  . کردند

 فاصلھ در یمدت از بعد و رساند معشوقش یھا لب وصال بھ را اش تشنھ یھا لب و کرد عوض را شانیجا یحرکت با راد،یھ
  :زد لب و کرد نوازش را شیموھا پرستش، صورت از یکم

  

 وابستھ بھت انقدر چرا دونم ینم. ینیریش برام انقدر چرا دونم ینم. بودم لحظھ نیا منتظر و کردم یم فکر بھت روزو تمام «
 تمام با من کمھ؟ بودنمون باھم فرصت چقدر کھ یکن یم درک. باشم دور ازت ندارم دوست. کردنت بغل وابستھ یحت شدم؛

  . »بمونم دور ازت بخوام کھ درده برام و فھممیم وجودم

  

  .کرد یم گز گز بود، برده کار بھ رادیھ کھ یشونتخ از شیھا لب یرو و دیکوب یم جانیھ از پر پرستش قلب

 تنگ را شیھا چشم نگاھش در رهیخ رادیھ. داشت یمتفاوت حس و کرد یم احساس شیگلو ریز و گونھ یرو را ششیر تھ یزبر
  :کرد

  

  » ؟یکن  ینم عالقھ ابراز من بھ چرا تو «

  

  :شد سرخ صورتش و دیخند پرستش

  

  » ست؟ین معلوم یزیچ چشمام از «

  

  :ندیبنش مقابلش تا کرد وادار ھم را او و نشست تخت یرو رادیھ

  

  » خوبھ؟ بخون؛ چشام از بگم کنم نگات منم ؟یزرنگ بچھ «

  

  . باشد دلخور کھ داد یم حق رادیھ بھ و ھا حرف آن گفتن بود سخت شیبرا. شد خجالت از پر پرستش

  . ردک یم حیتفر اش چھره یھا شدن دیسف و سرخ با کھ انگار رادیھ

  :زد لب یمعطل یب و قاطع. کند نگاھش تا کرد وادارش و برد پرستش چانھ ریز را دستش



  

  . »دارم دوستت بگو «

  

 معذب بود، نشده دچارش چوقتیھ کھ یتیوضع در ھم آن راد،یھ یھا چشم در میمستق کردن نگاه از. رفت باال پرستش بدن یدما
  :انداخت نییپا را سرش سرعت بھ. شد یم

  

  . »تونم ینم «

  

  :کرد یمخف را سرش و رفت فرو آغوشش در

  

  . »رادیھ نکن تمیاذ «

  

  :کرد بلندش و گرفت دست در را شیھا شانھ و دیخند رادیھ

  

  . »باش زود ؛یدار دوسم بگو تو؟ ای کنم یم تیاذ من «

  :زد لب فورا پرستش

  . »دارم دوستت «

  . شد نبض کشنده، خجالت آن از صورتش مامت و چرخاند یگرید سمت بھ را نگاھش کھ دینکش ھیثان بھ

  :گرفت صورتش مقابل را سرش و نشست اش چانھ ریز رادیھ دست

  

  . »یکن عالقھ ابراز بھم لحظھ ھر و قھیدق ھر یکن عادت دیبا. نھ ینجوریا «

  

  :شد معترض پرستش

  

  ! »رادیھ «

  

  :داد تکان نیطرف بھ را سرش ،یپرسش یحالت با رادیھ

  

  » ھ؟یچ «

  

  :کرد ینیریش اخم شپرست

  

  . »یخوا یم سخت یکارا «



  

  :دیکش آغوش در را سرش و دیخند رادیھ

  

  » شکستھ؟ منو احساسات حصار کھ یھست یکس تنھا تو یدونست یم. ھست کھ نھیھم «

  

  :زد لب یجیگ با و کرد نگاھش پرستش

  

  » ؟یچ ینی «

  

  :دیکش یقیعم نفس رادیھ

  

  . »ورزم یم عشق بھت ،یکیزیف چھ ،یزبون چھ نم کھ یھست یکس نیاول تو نکھیا ینی «

  

 یب شیبرا حرف آن راد،یھ یھا تجربھ وجود با و دیفھم ینم را شیھا حرف یمعن. کرد نگاھش یزدن پلک چیھ یب پرستش،
  . بود معنا

  :زد یضیعر لبخند بود، برده شدنش جیگ بھ یپ ش،یھا چشم داخل سوال عالمت از کھ رادیھ

  

  !زمیعز نیبب «

 عشق تو از ریغ چکسیھ بھ امروز بھ تا من. گمیم ھ،یچ منظورم یبفھم شتریب نکھیا یبرا اما بدم؛ آزارت حرفا نیا با خوام ینم 
 کنم یم تجربھ تو با دارم رو زایچ نیا. ندونستم یورز عشق قیال رو یکس من اما بوده نمونیب زایچ یسر ھی دیشا ینی. دمینورز

  . »نھیریش برام واقعا و

  

 ییکذا ھدف آن پشت یحس چیھ کھ آورد ادی بھ و کرد مکدر را خاطرش بود، گرفتھ سانیآ از یا احمقانھ طرز بھ کھ یا وسھب ادی
  :نبود

  

 عملت با ھم یھرچ کھ بدون نمیا. ستین دنیورز عشق قیال ندازه،یم تپش بھ قلبتو واقعا کھ یکس از ریغ یآدم چیھ من بنظر «
  » ؟یمتوجھ کنم؛ حسش شتریب تا یاریب زبون بھ رو عالقھ نیا دارم دوست من. کنھ ینم قانع منو ،یدار دوسم یکن ثابت

  

  :داد ادامھ رادیھ. کرد دییتا را حرفش و انداخت نییپا را سرش پرستش

  

  . »برام بخشھ لذت دنشیشن. بگو بھم رو فتھیم انیقل بھ وجودت تو کھ یاحساسات تمام و کن نیتمر لحظھ نیھم از پس «

  

  :زد لب آمد، ینم باالتر رادیھ قھی از کھ ینگاھ با و یسخت بھ و دیخند زده، خجالت پرستش

  



  . »دارم دوستت واقعا...من «

  

 یم گفتھ دیبا کھ ییھا جملھ دنیشن و جملھ آن تکرار ھم باز دلش گوش. داشت یخوب احساس و بود متیغن رادیھ یبرا ھم ھمان
  :دیبوس را اش یشانیپ و کرد بسنده ھمان بھ اما دیطلب یم را شد

  

  . »ادیم در دادشون االن شد؛ درست کبابا کھ نییپا میبر. دارم دوستت شتریب من «

  

  :زد سوت و کف حسام آشپزخانھ، بھ ورودشان با و شدند ریسراز ھا پلھ از

  

  ! »کردن معطل رو ما ساعتھ ھی کشن ینم خجالتم. نوشکفتھ گل دو نیا افتخار بھ «

  

  :نشستند موجود یصندل دو یرو و رفت غره چشم رادیھ

  

  . »بود گفتن ما از. یبزن باال نیآست زودتر و یبردار ایلودگ نیا از دست بھتره ھم شما حسام آقا «

  

  :زد قھقھھ حسام

  

  !کنھ یم موعظھ داره یک خدا رو تو نیبب «

  » چرا؟ ،یداد یم درس طونمیش گھید کھ تو یحاج

  

 یلبخند تا شد موجب و کرد کمرنگ شیبرا را حسام حرف یتلخ پرستش، کمر یرو رادیھ دست تیمالک حس و دندیخند ھمھ
  .ببندد نقش شیھا لب یرو جان، مھین

  

 عقل سر حاالھا حاال عمرا ،یدار تو کھ یفندق مغز نیا با یول اومدم؛ عقل سر االن کھ نھیا مھم. گذشتھ گھید بوده یھرچ: رادیھ
  .یایب

  

  . شد یم کمرنگ بود، شده داریپد وجودش در ھلن یھا حرف از کھ یبد حس و دیخند یم ھم نینسر

  . داشت جمع آن در حضور از یبد حس و بود نشده نیریش تلخش، اوقات کھ بود ھلن فقط

 موجب کم کم بود، دهید کھ ییزھایچ و رادیھ یرفتارھا اما کرد ینم باور. شود مواجھ رادیھ ازدواج با کرد ینم ھم را فکرش
  . است داده دست از را رادیھ واقعا و ستین کار در یا یشوخ نباریا کھ بفھمد و ردیبگ فاصلھ خامش افکار از تا بود شده

 یدیام ی روزنھ دیشا تا کرد یم را تالشش تمام ھم حاال و بکشد دست او از توانست ینم اما بود باخبر رادیھ یکارھا تمام از
  .بود نگذاشتھ یباق یدیام چیھ راد،یھ سرسخت رفتار اما شود دایپ

  . شود بلند زیم پشت از شد مجبور و برخاست رادیھ تلفن زنگ یصدا

  :گفت جمع بھ رو و آمد لحظھ چند از بعد



  

  . »تھران میبر دیبا ما کھ اومده شیپ یمشکل ھی اما یچ ھمھ بابت ممنون ھا بچھ «

  

  :شد خم یکم و گذاشت پرستش یھا شانھ یرو را دستش تینھا در

  

  . »زودتر میبر دیبا کن جمع لویوسا بخور، توغذا زمیعز «

  

  :گفت یآرام بھ پرستش

  

  » شده؟ یزیچ «

  

  .میبزن دیبا کھ ییطرحا بھ راجع میبزن حرف دیایب دیخورد غذاتونو محسن، ا،یس حسام،. گم یم بھت: رادیھ

  

  .شد یمستول پرستش بھ دلشوره و رفت رونیب آشپزخانھ از

  . کرد یم یشمار لحظھ آراد، شیپ رفتن یبرا. کنند کتر را آنجا زودتر خواست یم دلش

  . شدند غرق شانیکارھا در ھم مردھا و شدند یآور جمع مشغول ن،ینسر و ھما با بعد، یکم

  . کرد جمع را لشانیوسا و رفت اتاق بھ پرستش

  .شود یم چگونھ تشانیوضع دانست ینم و رفتن خانھ بھ یبرا داشت جانیھ

  . گذاشت یم نیا از فراتر را شیپا دینبا اما داشت دوست را کنارش در دنیخواب و بود ریدلپذ شیبرا راد،یھ وجود آرامش

 دهیند را شیقرمزھا خط خواست ینم دلش یطرف از و نداشت نانیاطم انداخت، یم تطالم بھ را وجودش کھ یخواستن حس بھ
  .ردیبگ

  :آورد داخل را سرش ھما و شد دهیکوب درب

  

  » گلم؟ یینجایا «

  

  :نشست تخت یرو و شد اتاق وارد

  

  . »شم آشنا باھات نتونستم اونقدرا ھنوز من. دیر یم زود دیدار کھ فھیح واقعا «

  

  :زد لبخند پرستش

  

  . »میشیم خوشحال. منزل دیاریب فیتشر حتما یول. ھنوز شده یچ دونمینم خودمم من «

  



  !بھیعج یادیز کمی ھلن؛ یرفتارا تمام بابت ببخش. یشد تیاذ یلیخ دونم یم: ھما

  

  :شد ریز سربھ پرستش

  

  . »گذشت خوش من بھ. نداره یاشکال نھ «

  

  :شد ظاھر درب آستانھ در رادیھ

  

  » زم؟یعز یکرد جمع «

  

  :رفت کینزد و برخاست جا از پرستش

  

  » شده؟ یچ یبگ یخوا ینم. آره «

  

  :زد لب بود، مشھود شیصدا در کھ یدرد با و کرد شیھا چشم حوالھ یقیعم نگاه راد،یھ

  

  . »مارستانیب ببرنش شدن مجبور. ستین خوب حالش کمی آراد «

  

  :کرد خی را شیپا و دست و گرفت انیجر شیھا انگشت تمام در سرعت بھ سرما، کرد احساس و شد زده بھت پرستش

  

  » ؟یچ «

  

  :گرفت دست در را پرستش دست و آمد جلو ھم ھما

  

  ! یخی چھ یوا «

  » ه؟شد شیطور آراد شده؟ یچ

  

  :آمد حرف بھ رادیھ

  

 یب ھم یکل بچم. بذارم تنھاش ادینم دلم یول خونس؛ االن. مارستانیب بردنش داشتھ، دیشد استفراغ اسھال. ستین یخاص زیچ «
  . »میبر ما بھتره. کنھ یم پرستشو یتاب

  

  :گفت یلب ریز" نچ" ھما



  

  . »خدا رو تو ،جاده تو دیباش مراقب. شھ خوب زودتر کھ شاءهللا ان. بابا یا «

  

  :گفت پرستش بھ رو ھما. شد ریسراز ھا پلھ از و برداشت را لیوسا راد،یھ

  

 از قرمزه چشماش. نره خوابش وقتی باشھ، شوھرت بھ حواستم. نمونده روت بھ رنگ ،یبخور بدم نیریش زیچ ھی ایب ھم تو «
  . »یخواب یب

  

  :زد لب ھوا یب و دیبر را پرستش امان دلشوره

  

  . »شبید دهینخواب اصال هآر یوا «

  

  :زد لب و کرد تار را دشید ،یاشک ی حلقھ

  

  ! »کنم کمکش الاقل کھ ستمین بلد یرانندگ منم کنم؟ کاریچ «

  

  :کرد تشیھدا ھا پلھ سمت بھ و گذاشت کمرش پشت را دستش ھما

  

 احساس کھ یزمان ھر اما. بپره سرش از خواب کھ بخوره دمیم دارم؛ زایچ نیا و تلخ شکالت منم. رهینگ خوابش باشھ حواست «
! جاده نیا مخصوصا. ستین بردار یشوخ اصال جاده کم؛ی کنھ استراحت حتما و داره نگھ کن مجبورش شد، نیسنگ پلکاش یکرد

«  

  

  . خواند یم یالکرس تیآ و کرد یم ذکر صلوات لب، ریز پرستش

  .دیبخش ینم را خودش قطعا افتاد، یم یاتفاق اگر و دید یم رادیھ یخواب یب مقصر را خودش

  .شود بھتر حالش تا شد موجب داد، پرستش خورد بھ کھ یمختلف یھا یخوراک با و گذاشت شانیبرا تنقالت و وهیم یمقدا ھما،

 زده ندانستن بھ را خودش و بود رفتھ ساحل بھ کھ ھلن بجز کردند؛ یم شان بدرقھ و بودند ستادهیا درب یجلو ھمھ بعد، یقیدقا
  . بود

 داشت، رادیھ گذشتھ با یکور گره کھ یکس نیسنگ حضور با ،یمیصم جو آن کھ دندید یم بھتر و نبود مھم ھم یکس یابر
  . نشود مخدوش

 و داده خرج بھ تیدرا یکم بار، نیاول یبرا کھ بودند ھلن شاکر ینوع بھ ھمھ و نبود تنش خواستار آخر، لحظات آن در چکسیھ
  .است مانده دور ت،یموقع آن از

  :گفت حسام بھ رو و بست را عقب صندوق درب راد،یھ

  

  . »دیبگ داریسرا بھ حتما دیخواست ھم یزیچ. خودتون از دیکن ییرایپذ یحساب. گھید باشھ یچ ھمھ بھ حواست «



  

  . دادند دست مردانھ، و داد تکان سر حسام

  :گرفت دست رد را دستش و زد پرستش بھ یجان مھین لبخند ورودش، اول لحظھ خالف بر ن،ینسر

  

  . »تییآشنا از شدم خوشحال «

  

  :داد تکان سر پرستش

  

  . »نیھمچن «

  

  :گرفت آغوش در را پرستش ،یمیصم و گرم ھم ھما

  

  ! »مکھ یحاج یحاج ،ینر. نمتایبب بازم کھ بده قول «

  

  :دیخند ھما زدن حرف لحن از پرستش

  

  . »دیاریب فیتشر. حتما چشم «

  

 حال و باشد سالمت بھ سفرشان تا کرد یم آرام را دلش و گفت یم ذکر مدام کھ بود پرستش د،بع یلحظات و کردند یخداحافظ
  .باشد خوب آراد

 مھین یھا پلک ،یخستگ مبادا تا زد یم گره رادیھ چھره بھ را نگاھش و گشت یبرم مدام و بود شده یفرار شیھا چشم از خواب
  . کند نیسنگ را قرمزش

 راحت را الشیخ و بدھد خاطر نانیاطم تا فشرد یم گرم را پرستش دست یھرازگاھ و بود ردهک ادیز را کیموز یصدا رادیھ
  :کند

  

  ! »یخانوم یساکت «

  

  :دیچک صورتش یرو مقدمھ، یب ،یاشک قطره و زد لبخند پرستش

  

  ! »زنھیم رو آراد شور دلم انقدر چرا دونم ینم «

  

  :کرد ادتریز را دستش فشار رادیھ

  



  . »افتاده شور یخود یب شده، تنگ دلت. عشقم ستین یزیچ «

  

  . گفت لب ریز یآرام" کنھ خدا"  و انداخت باال یا شانھ پرستش

  . گرفت پوست و برداشت وهیم ش،یپاھا مقابل سبد از و کرد آزاد رادیھ دست بند از را دستش

  :زد یاتوانن بھ را خودش راد،یھ. گرفت رادیھ مقابل و دیچ بشقاب در ،یذات یا قھیسل با را ھمھ

  

  . »بخورم تونم ینم کنم؛ یم یرانندگ دارم کھ من «

  :دیپر باال پرستش یابروھا

  

  » ؟یریبگ منو دست یتون یم اونوقت «

  

  :زد قھقھھ رادیھ

  

  . »تونم یم یصورت ھر در اونو آره «

  

  :دیکش آغوشش در تنگ، و کرد حلقھ پرستش شانھ دور را دستش

  

  . »االن کنم لھت تونم یم یحت «

  

  :برخاست پرستش اعتراض یصدا

  

  !رادیھ یوا «

  . »وونھید کن ولم م؛یکن یم تصادف االن

  

  :گذاشت پرستش یگوشت ی گونھ یرو محکم یا بوسھ

  

  . »دھنم یبذار دیبا تو رو وهیم یول. کنم یم کار ھمھ بودن تو با یبرا «

  

  :دیکش یصندل یرو را خودش و دیخند پرستش

  

  » ھ؟یچ ھا بھونھ نیا گھ؛ید بخورم تو دست از خوادیم دلم بگو اول از. میکن یم تصادف االن کن ولم فقط. باشھ باشھ «

  



 وارد یفیخف فشار و گرفت شیھا دندان انیم برد، یم دھانش سمت بھ پرتغال یا تکھ کھ را پرستش انگشت و زد قھقھھ رادیھ
  . کرد

  :دیکش پس را دستش شدت بھ پرستش

  

  !وونھید «

  . »ماشاءهللا زهیت دندونات چقدر. دستم شد سوراخ

  

 لذت کردنش تیاذ از و دیخند یم ھمچنان رادیھ. دیکوب رادیھ شانھ یرو یمحکم مشت تینھا در و داد تکان شدت بھ را دستش
  . برد یم

  . دندیرس تھران بھ و شد تمام جاده چطور دندینفھم کھ دندیخند و گذاشتند سر سربھ ر،یمس تمام در آنقدر

  . دیبار یم کولش و سر از یخستگ و بود شده کوفتھ رادیھ تن تمام

  .شدند آسانسور روانھ و برداشت عقب صندوق از را لیوسا و کرد پارک نگیپارک در را نیماش

  :کرد سالم مادرش، دنید با رادیھ و شد باز یکس توسط درب، کھ کند باز را درب خواست و انداخت دیکل رادیھ

  

  » چرا؟ دیینجایا د؟یخوب «

  

  . بود دهیچیپ راھرو در غذا یبو

  :دیبوس را شیرو دخت، نیمھ

  

  . »دیبخور رونیب یغذا دینخوا گھید کھ کردم درست غذا براتون اومدم. دیاومد خوش «

  

  :گرفت آغوش در یمیصم و گرم را پرستش

  

  . »ادیم شیپ یچ مینیبب دیبا حاال نکرده؛ مونتیپش االن تا کھ معلومھ روت و رنگ از «

  

  :شد معترض رادیھ و دیخند شپرست

  

  ! »مامان «

  

  :داد گردنش بھ یقر ،یبدجنس با و داد باال ییابرو دخت، نیمھ

  

  » گم؟ یم دروغ مگھ واال «

  



  :گفت یدلواپس با و چرخاند اطراف در را نگاھش پرستش

  

  » کجاس؟ آراد پس «

  

  :زد لب دخت نیمھ

  

  ...»کن صبر فقط. مادر خوابھ اتاق تو «

 کھ یباند دنید با و کرد روشن را تختش کنار آباژور و کرد تند پا اتاق سمت بھ پرستش کھ بود نرسانده اتمام بھ را حرفش ھنوز
  .برخاست نھادش از آه بود، آراد سر یرو

  . آمد بند یا لحظھ یبرا نفسش و شد نیسنگ قلبش ضربان

  :کرد خارجش بھت از دخت، نیمھ یصدا

  

  ! »جان پرستش «

  

  :دیچیپ اتاق در پرستش، آلود بغض یصدا

  

  » شده؟ ینجوریا سرش چرا استفراغھ؟ اسھال دینگفت مگھ «

  . شد اتاق وارد ھم رادیھ و برداشت داخل بھ یقدم دخت نیمھ

  :زد لب یخاص یشرمندگ با دخت نیمھ

  

  . »کنم نگرانتون خواستم ینم زمیعز «

  

  . کرد پرواز سمتش بھ پرستش و برخاست آراد ھق ھق یصدا

  . فشرد را شیگلو یزیچ و ماند بود، گرفتھ خون رنگ یاندک کھ یباند یرو پرستش نگاه و کرد روشن را لوستر ،رادیھ

 آغوش انیم را خودش تند و کوچک ییھا گام با و کرد باز ھم از را شیھا دست و برخاست آلود، بغض پرستش، دنید با آراد
  .گرفت شدت اش ھیگر و انداخت پرستش

  . دیکش نفس را تنش ی کودکانھ عطر و کرد تنگ را شآغوش حصار پرستش،

 کھ ییروزھا یِ مانیپش و حسرت بود؛ گرفتھ حسرت رنگ بود، کرده جگرش بھ خون کھ یبیآس دنید با یدلتنگ نیا و بود دلتنگ
  . بود شده یسپر او بدون

  :بود شده مھربان و آرام ب،یغر و بیعج روزھا نیا کھ شد؛ یم بداخالق و تخس بچھ پسر آن بھ ادشیز یوابستگ متوجھ تازه

  

  » ؟یبود دلتنگ من مثل ھم تو. زدلمیعز بشم فدات «

  



  :کرد یبررس دقت با را آراد یشانیپ یرو باند و گرفت قرار سرش پشت ھم رادیھ

  

  » نھ؟ ؛ینداد گوش بزرگ مامان حرف بھ بابا؟ پسر شد یچ «

  

  :زد لب آراد

  

  ..»بد زیم...بابا «

  

 آغوش در ینوزاد مثل را آراد و نشست تخت یرو. کرد بسنده یمحو لبخند بھ پرستش و زد قھقھھ کودکانھ لحن آن از رادیھ
  :شد اش معصومانھ صورت غرق و گرفت

  

  » داره؟ درد. شکستھ سرت ینجوریا کھ شم فدات من یالھ «

  

  :زد لب ھ،یگر از یناش نیف نیف با و گذاشت اش یشانیپ یرو دست آراد

  

  ...»بد زیم..زیم رفت من «

  

  :دیبوس را اش گونھ پرستش

  

  . »نبوده حواست تو ست؛ین بد کھ زیم عشقم «

  

  :گفت و رفت آشپزخانھ سمت بھ د،ید مناسب را اوضاع کھ دخت نیمھ

  

  . »ارمیب دم تازه یچا ھی تا دیکن عوض لباساتونو «

  

  :کرد بوسھ غرق را صورتش و کرد جدا پرستش آغوش از را آراد راد،یھ

  

  . »خب بود شده تنگ دلم بابا؟ یبود کجا «

  

  :کرد نوازش یکم و گذاشت پرستش کمر پشت را آزادش دست

  

  . »ھستم من. زمیعز کن عوض لباستو برو شما «

  



 فورا و برداشت یدیسف کیتون. رفت داشت، قرار ییرایپذ بھ یمنتھ یراھرو در کھ چمدانش سمت بھ و شد بلند عجلھ با پرستش
  . کرد عوض را لباسش و برد هپنا رادیھ اتاق بھ

  . رفت آشپزخانھ بھ راد،یھ بھ توجھ یب و گرفت رادیھ از را او حرف، یب و برگشت آراد اتاق بھ

  :کرد زمزمھ لب ریز و داد تکان اطراف بھ تاسف، نشانھ بھ را سرش و خورد فرو را اش خنده راد،یھ

  

  . »کال رفت ادشی منو «

   

  . انداخت یم خنده بھ را آراد یگاھ و کرد یم زمزمھ گوشش ریز و رفت یم آراد صدقھ قربان مدام پرستش

  . کرد یم ضعف دلش و شد یم مور مور تنش اش، یشانیپ یرو باند دنید با ھربار

  . بود گذاشتھ زیم یرو و ختھیر یچا نفرشان سھ ھر یبرا دخت، نیمھ

 یرو پرستش، کنار کرد، یم خشک را نمدارش یموھا کھ یالح در و آمد ییرایپذ بھ روبدوشامبر با قھ،یدق چند از بعد رادیھ
 را خودش و بود آمده درد بھ دلش. بود مانده جا آراد زخم شیپ حواسش تمام و دیدزد یم چشم مدام پرستش اما نشست کاناپھ

  . دانست یم مقصر

 عاشقانھ یھا صدقھ قربان شیپ حواسش تمام رادیھ اما گرفت یم حرف بھ را پرستش و دیپرس یم سفرشان از دخت نیمھ
  .شد یم پررنگ ابروانش انیم گره کم کم و بود پرستش

 و کند آماده را شام لیوسا تا رفت آشپزخانھ بھ و شد بلند دخت نیمھ. بپوشد یمناسب لباس تا رفت اتاقش بھ و برخاست جا از
   .شوند دور یا لحظھ یحت خواست ینم دلش. شد آراد با زدن حرف غرق ھم باز پرستش

  :زد صدا دخت نیمھ قھیدق چند از بعد

  

  . »برم دیبا کم کم گھید منم. میبخور شام دیایب ھا بچھ «

  

  . دید آراد غرق را پرستش و آمد رونیب اتاق از رادیھ

  . گذاشتند یناسازگار سرِ  ھم باز شیھا اخم

  . نشست زیم پشت و رفت آشپزخانھ بھ

 دھانش در را آراد یغذا حوصلھ، و صبر با مدت تمام. آمدند زیم سمت بھ نھسال سالنھ و بود گرفتھ را آراد دست ھم پرستش
  . کرد یم نثارش زیآم محبت یھا حرف دنش،یجو ھر با و گذاشت

 را یا ھیثان یحت خواست ینم حاال و شود متوجھ آراد بھ را عشقش و یوابستگ زانیم تا بود شده موجب روزه، سھ دو، یدور آن
  .بدھد دست از

  . کرد تشکر و نخورد یزیچ دخت، نیمھ یاصرارھا رغم یعل و بود داده دست از را شیاشتھا

  :نداد اجازه پرستش کھ کند جمع را زیم خواست دخت نیمھ

  

  . »دیدیکش زحمت واقعا ھم نجایھم تا نکنھ درد دستتون. کنم یم جمع خودم «

  

  :کرد اصرار دخت نیمھ

  



  ». کنم یم جمع گھ؛ید ظرفھ چارتا. بابا نھ «

  

  :کرد ییرایپذ یراھ را او و کرد مقاومت پرستش اما

  

  . »کنم یم جمعشون خودم کنم؛ینم یخستگ احساس اصال. بخوابونم رو آراد من «

  

  . سپرد تخت بھ را اش خستھ تنِ  و رفت اتاقش بھ ھم بعد. بود کرده سکوت مدت تمام رادیھ

  . بود تادهاف راه دنبالش بھ ھم آراد و آمد اتاقش یجلو تا دخت نیمھ

  :کرد رادیھ سرخ صورت حوالھ را نگرانش نگاه دخت، نیمھ

  

  » مادر؟ یخوب «

  

  :گفت دخت نیمھ. بست پلک و داد تکان را سرش رادیھ

  

  . »گھید رمیم دارم من؟ با یندار یکار «

  

  .بابا بھ برسون سالم. نکنھ درد دستت نھ: رادیھ

  

  :شد معترض دخت نیمھ

  

  ! حتما نمشیبب اگھ «

  . »فقط خوابھ یم کھ خستس انقدر ادیم ھم یوقت و دهینم اومدن خونھ افتخار و شده تر شلوغ جمھورم سیرئ از سرش کھ فعال

  

  :گفت دخت نیمھ و دیخند رادیھ

  

  . »خداحافظ گھید برم «

  

  . کرد یخداحافظ ھم رادیھ

 تشکر و رفت جلو بود، ستادهیا درب یجلو آماده، و حاضر کھ دخت نیمھ دنید با بود، ھا ظرف یآور جمع مشغول کھ پرستش
  .کرد

  :کرد نجوا گوشش در و دیبوس را شیرو دخت نیمھ

  

  . »باشھ بھش حواست. نبود خوب حالش انگار رادیھ «



  

  :شد نگران پرستش

  

  ! »کھ بود خوب حالش شد؟ یچ «

  

  .کننینم فرار ظرفا چشھ؛ نیبب برو. زمیعز دونم ینم: دخت نیمھ

  

  :زد لبخند و داد تکان را سرش زده، خجالت پرستش

  

  . »دیبرسون سالم. ممنون. چشم «

  

  .بندم یم درو من گھ؛ید برو. زمیعز باشھ: دخت نیمھ

  

  . رفت رادیھ اتاق بھ و کرد یخداحافظ پرستش

  . زدندیم حرف و بود دهیکش دراز رادیھ نھیس یرو آراد

  :نشست و دیکش باال تخت، یرو را خودش و رفت ضعف صحنھ، آن دنید از دلش

  

  » ده؟یخواب ینجوریا ستین خطرناک «

  

  . گفت یقاطع" نھ"  راد،یھ

  :گفت آراد بھ رو و نگفت یزیچ اما دیلرز لحنش یسرد از پرستش

  

  . »خستس بابا. خالھ بغل ایب «

  

  :شد یعصب راد،یھ

  

  ! »مامان ھ؟یچ گھید خالھ «

  

  :آورد زبان بھ بود، بستھ نقش ذھنش در یا ھیثان صدم در کھ را یفکر ھ،یثان چند از بعد و کرد نگاھش حرف یب پرستش،

  

  » مامان؟ بگھ بھم یداد ادشی تو نکنھ «

  :زد یمرموز لبخند رادیھ



  

  ! »کنن ینم فاش کھ رو اسرار ھمھ«

  

  :کرد زمزمھ و شدند گرد پرستش یھا چشم

  

  » ؟یچ ینی«

  

  . کرد جمع را تنش و دبر پناه پرستش آغوش بھ آراد و داد ھیتک تخت لبھ بھ را کمرش رادیھ

  . بخوابد دیشا تا داد شیھا دست بھ یفیخف یھا تکان نش،یسنگ یھا پلک دنید با و کرد بوسھ غرق را صورتش پرستش،

  .بود گرفتھ نظر ریز را حرکاتش تمام دقت، با راد،یھ

  :زد لب راد،یھ ی رهیخ نگاه احساسِ  با پرستش

  

  ! »ینگفت«

  

  :گفت یالیخ یب با رادیھ

  

  » و؟یچ«

  

  !بود یچ منظورت کھ نیھم: پرستش

  

  . کرد سکوت و دیخند رادیھ

  :زد لب باشد؛ کرده کشف یمھم زیچ کھ انگار و کرد تنگ را شیھا چشم پرستش

  

  » ھست؟ نمونیب ییزایچ ھی یکرد احساس یک از تو نم؛یبب بگو اصال«

  

  :گفت یبدجنس با رادیھ

  

  » ؟ییزایچ چھ «

  

  . شدیم رادیھ حیتفر موجب بود، دهیپاش رنگ صورتش بھ کھ یخجالت و بود ختس پرستش یبرا ھا حرف آن گفتن

  :آمد یم شیھا چشم بھ خواب مرور بھ کھ کرد آراد معطوف را نگاھش

  



  ! »گھید ھست نمونیب کھ ییحسا نیھم. دونمیچم«

  

  :زد ندانستن بھ را خودش رادیھ

  

  » حسا؟ کدوم«

  

  :شد معترض پرستش

  

  . »گم یم یچ یفھمیم. گھید نکن تیاذ رادیھ«

  

  . گذاشت تخت یرو یآرام بھ و کرد جدا پرستش آغوش از بود، دهیخواب کھ را آراد راد،یھ

  :شد خم صورتش یرو و گرفت دست در را پرستش یھا دست

  

  . »ینزن حرف باھام آراد مثل کھ یوقت تا نھ «

  

  :زد لب تعجب، از پر و شدند گرد پرستش یھا چشم

   

  » ؟یکنیم یحسود«

  

  :داد ھیتک پرستش یشانیپ بھ را اش یشانیپ رادیھ

  

  ...»نیحسودتر تو درمورد من «

  

  :کرد لشیمتما عقب بھ و شد حلقھ پرستش کمر دور شیھا دست

   

  ... »نیتر منطق یب«

  

  :گذاشت اش گونھ یرو یا بوسھ

  

  ...»نیتر خودخواه«

  

  :کاشت آن یرو قیعم یا بوسھ و امد نییپا اش چانھ یرو تا



  

  . »امیدن آدم«

  

  :گرفت فاصلھ لحظھ چند از بعد و داد قرار شیھا بوسھ داغ لِ یس ھدفِ  را شیھا لب نباریا

  

  . »یکن غیدر من از یندار حق ،یبگ" عشقم" و" زمیعز" یتون یم راحت انقدر یوقت پس «

  

  . بود گرفتھ اوج قلبش ضربان و آمده بند پرستش نفس

 تنش یھا واکنش و گرفت یم شدت احساساتش ھربار کھ بود جالب شیبرا و تگذش تنش از ر،ینظ یب یگرما ھمان ھم باز
  .شدیم تر بیعج

  :دیکش باال را خودش و شد حلقھ رادیھ گردن دور شیھا دست کھ بود تخت یرو افتادن آستانھ در

  

  . »ینگفت «

  

  :شد دهیکش طرف کی بھ شیھا لب و افتاد نیچ رادیھ یھا چشم گوشھ

  

  » و؟یچ «

  

 بکشد، نفس آنکھ یب و کرد جمع را جسارتش. نشود منحرف رادیھ یھا چشم یرو از نگاھش تا کرد را تالشش متما پرستش
  :کرد زمزمھ

  

  » ؟یشد عاشقم کھ شد یچ«

 باال را خودش و کرد تر تنگ را دستانش حلقھ. دانست ینم کرد؛ یم تصور نطوریا او ای بود جذاب یادیز رادیھ ی خنده تک
  . دیکش

  :کرد زمزمھ و سوزاند را رادیھ یھا لب پوست شیھا نفس ھرم

  

  . »گھید بگو «

  

  :زد لب ،یمحو لبخند با و داد تکان نیطرف بھ را سرش و بست پلک شد،یم منتقل پرستش تن از کھ یحس ھمھ آن از رادیھ

  

 تیمعصوم ،یاینم چشمم بھ کردم یم ادعا داشتم کھ یا لحظھ ھمون لحظھ؛ ھی تو نکھیا کوچولو؟ خانوم یبدون یخوا یم یچ «
  . »اسیدن رنگ نیتر خاص برام کھ چشمات رنگ اونم شد؟ گھید رنگ ھی ایدن تمام کردم حس و کرد سالحم خلع چشمات

  

  . ندازدین شماره بھ را پرستش نفس کھ نبود یزیچ اش شاعرانھ عالقھ ابراز نطوریا



 مرد آن خواست یم دلش و کرد یم متعجبش ش،یرفتارھا تمام گذشت، یم کھ یا لحظھ ھر حاال و بود نشناختھ نگونھیا را رادیھ
  .بشناسد شتریب و شتریب را مغرور ظاھر بھ

  . کرد یم نوازش را رادیھ صورت ھمچنان داغش یھا نفس و شد جانیھ و شور ماالمال قلبش

  :زد لب یسخت بھ و داد قورت را دھانش آب

  

  » لحظھ؟ کدوم «

  

  . کند زیلبر کرد، یم مستش کھ ییھا شاعرانھ عطر از را قلبش و بداند شتریب خواست یم دلش

  . فتدیب تخت یرو تا شد موجب و کرد شیرھا کبارهی بھ رادیھ

 احساسات و یکینزد آن ریدرگ ھم ھنوز پرستش. برد خودش اتاق بھ و دیکش آغوش در یآرام بھ را آراد و برخاست جا از
  . بخوابد کنارش تا کرد اشاره پرستش بھ طاقت، یب و زد کنار را ختت یرو یپتو و آمد رادیھ کھ بود اش ختھیافسارگس

  :کرد مقاومت خواستنش، از پر و سرکش احساسات تمام وجود با پرستش

  

  . »خوابمیم تیسوئ رمیم امشب من «

  

  :ردیبگ شیھا دندان انیم را لبش تا شد موجب رادیھ زیت نگاه

  

  » خب؟ ھیچ «

  

  :کرد لمس را ششیر تھ و دیکش صورتش یرو را ستشد و کرد یا کالفھ ی خنده رادیھ

  

  » شد؟ یچ یبدون یخوا ینم مگھ «

  

  :دیدرخش پرستش یھا چشم

  

  . »رمیم بعدش یول آره «

  

  :کرد زمزمھ لب ریز و کرد باز و بستھ د،ییتا یمعنا بھ را شیھا پلک رادیھ

  

  . »برو گذاشتم اگھ «

  

  :بود دهینشن را حرفش پرستش

  



  » ؟یگفت یزیچ «

  

  :کرد محصور بازوانش انیم را او و دیخند رادیھ

  

  . »نھ «

  

 خودش فقط انگار کھ یعطر دیشا تا دیکش قیعم یھا نفس و چرخاند پرستش صورت یرو ،یکم فاصلھ در را اش ینیب
  .شود خاص یبو آن سرمست و ببلعد را کرد یم احساسش

  :گذاشت رادیھ نھیس یرو را دستش و کرد ضعف د،یکش نفس گردنش، ریز رادیھ یوقت و شد مور مور پرستش صورت

  

  . »نکن «

  

  :زد لب و کرد نگاھش یجیگ با بودند، شده خمار و نیسنگ شیھا پلک کھ رادیھ

  

  » مگھ؟ ھیچ «

  

  :برد فرو رادیھ یموھا در را شیھا انگشت و دیخند پرستش

  

  . »ھیچ یبدون کھ بنداز خودت افھیق بھ نگاه ھی پاشو «

  

  :دیبوس را شیگلو ریز و زد قھقھھ رادیھ

  

  . »ازت شمینم ریس «

  

  :کرد اخم و شد معترض پرستش

  

  » ؟یش ریس قراره مگھ «

  

  !بکنم غلط: رادیھ

  

  :ختیر بھم را رادیھ یموھا و دیخند سرخوش پرستش،

  

  . »حاال بگو «



  

  . گفت ھم را ضشینق و ضد احساسات تمام و کرد صحبت بھ شروع دارشان،ید اول روز از رادیھ

 درک را یعاشق حالِ  و حس آن نگاه، کی با فقط ،یتفاوت یب اوج در و نبوده یوابستگ و عادت یرو از او، بھ احساسش کھ تگف
 طور کی دلش و دیلرز قلبش کھ بود یبار تنھا بود، پرداختھ ھودهیب روابط و بطالت بھ کھ یسال ھمھ آن از بعد و بود کرده
  . شد داغ یبیعج

 نیدلنش و خاص شیبرا شیرفتارھا تمام چطور و بود دارشید تاب یب چطور کھ کند؛ حیتشر را ساساتشاح آن چگونھ دیفھم ینم
  . بود

  :کرد تر درخشان را پرستش چشمان برق و شد ادآوری را نجابتش و ایح از پر یھا دنیدزد نگاه یحت

  

  . »یبگ توئھ نوبت حاال «

  

  :زد لب بود، رادیھ محبت از پر یھا حرف غرق ھنوز کھ پرستش

  

  » و؟یچ «

  

  :نواخت اش یشانیپ بھ یا ضربھ و آمد باال رادیھ اشاره انگشت

  

  » ؟یدار دوست منو یدیفھم یک نکھیا «

  

  :نشاند ترس بھ را پرستش نگاه و انداخت نیطن خانھ در تلفن، زنگ یناآشنا یصدا کھ بزند یحرف خواست و دیخند پرستش

  

  » ھ؟یچ نیا «

  

  :دیخند رادیھ

  

  . »زمیعز ئھتو یگوش «

  

  . رفت تلفنش سمت بھ و آمد نییپا تخت از فورا پرستش

  :کرد زمزمھ راد،یھ بھ رو و شد سانیآ شماره متوجھِ  دقت، یکم با اما بود ناشناس شماره

  

  . »لطفا نگو یزیچ. سانھیآ «

  ؟یخوب سانیآ سالم: پرستش

  



  ؟یچطور شما. ستمین بد. زدلیعز سالم: سانیآ

  

  .خوبم ممنون: پرستش

  

  :دیپرس و دوخت رادیھ بھ را اضطرابش از پر نگاه

  

  » روالھ؟ یرو یخواستگار اوضاع خبر؟ چھ «

  

  .ایب ھم تو ،یتھران اگھ. ترانھ با دیخر برم خواستمیم. پابرجاست کھ فعال: سانیآ

  

  د؟یبر دیخوایم یک. امیم حتما. تھرانم اره: پرستش

  

  کھ؟ یانیجر در. کنم انتخاب یزیچ ھی شب تا کھ میبر نطورایا ده ساعت فردا گھید: سانیآ

  

  :زد لب پرستش و دندیخند دو ھر

  

  . »ندارم یحرف من. زمیعز باشھ «

  

  :گفت آخر لحظھ در و کرد یخداحافظ سانیآ

  

  . »دنبالت امیم پس «

  

  :داشت دیترد پرستش

  

  . »اخرشب تا دمیم خبر بھت کن صبر. نھ «

  

  :برداشت رادیھ سمت بھ یقدم پرستش و کردند یخداحافظ

  

  . »سانیآ و ترانھ با دیخر میبر میخوایم فردا «

  

  :دیکش درھم اخم و افتاد نیآرم ادی ترانھ، نام دنیشن با رادیھ

  



  . »شھ تموم کارت تا اونجا مونھ یم. برگرد ھم راننده با برو؛ راننده با «

  

  :کرد اخم رادیھ از دیتقل بھ ھم پرستش

  

  . »کنم دیخر تونم ینم راحت الیخ با ینجوریا. باشھ نتظرمم ھمش یکی ادینم خوشم من اما «

  

  :زد لب منقطع ییھا خنده با ھمراه رادیھ

  

  . »کنمیم حساب باھاش حقش از شتریب یلیخ من چون. شھ شتریب شیکار ساعت کھ خداشھ از و فشھیوظ ؟یگیم یچ زمیعز «

  

  :شد نھیس بھ دست پرستش

  

  » برم؟ اون با دیبا چرا ؟یچ کھ خب «

  

  :دیکش یا کالفھ پوف رادیھ

  

  . »بده قرار ھم راه سر مزخرفو ی پسره اون و تو داره یسع ھمش. ادینم خوشم ترانھ از من «

  

  :داد تکان تاسف یمعنا بھ یسر پرستش

  

  » بدم؟ یکار نیچن اجازه تو، بھ تعھدم وجود با بخوام کھ یشناخت نطوریا منو واقعا «

  :شد کالفھ رادیھ

 اگھ برو راننده با. نکن دشیچیپ انقدر پس. تو یراحت یبرا گرفتم؟ راننده یچ واسھ اصال. کنمینم یبد فکر چیھ من زمیعز «
  . »برسونت و برگرده تا بھش بزن زنگ باز بعدشم و کارش یپ بفرستش ست،ین راحت التیخ

  

  :زد لب و دیچرخ گرفتند،یم فاصلھ ھم از یکم کھ پرستش ابروان انیم نگاھش

  

  » ؟یشد یراض «

  

  :کرد تخت بھ یا اشاره دنش،ید با رادیھ کھ زد یمحو لبخند و داد تکان سر پرستش

  

  . »پس ایب «

  



  :گرفت طنتیش رنگ لبخندش و انداخت باال ابرو پرستش

  

  . »تیسوئ رمیم من گھید نھ «

  

 با و آورد رونیب رادیھ یراب را زبانش و کرد تند پا اتاق درب سمت بھ پرستش اما ردیبگ را دستش مچ تا شد زیمخین رادیھ
  :شد رادیھ قھقھھ موجب بچگانھ، یاداھا

  

  . »بھت زنمینم دست. کنارم بخواب فقط. نمیبب ایب وونھ؟ید یکنیم کاریچ «

  

  :گفت بود، اورده داخل را سرش باز، مھین درب انیم از کھ ھمانطور و انداخت باال ابرو ھم باز پرستش

  

  . »بشھ تیرعا زایچ نیا ،یعروس از قبل تا بھتره زمیعز «

  

  . داشت پرستش رفتن از نشان درب، شدن دهیکوب یصدا کھ بود نشده یھج راد،یھ مغز در" زمیعز" کلمھ حالوت ھنوز

  . رفت ییرایپذ سمت بھ و آمد نییپا تخت از فورا

  . کند دایپ را تیسوئ دیکل دیشا تا بود فشیک داخل گشتن حال در پرستش

 خواست و دیکش یبلند" نیھ" و دید رادیھ سرسخت بازوان انیم را خودش ستاد،یا پا یرو یوقت و نشد رادیھ حضور متوجھ
  . کرد یعار کلمات از را ذھنش و نشست شکمش و پھلو یرو رادیھ دست کھ ردیبگ فاصلھ

  .دیبوس یطوالن و قیعم و کرد شکار را شیھا لب ،یالعمل عکس ھر از قبل و چرخاند خودش سمت بھ را او

 باال آغوشش در را او رادیھ و شد حلقھ رادیھ گردن  دور شیھا دست. ختیر فرو سرسختانھ دلش و شد گرم پرستش تن متما
  :زد لب و دیخند پرستش، از یالعمل عکس دنیند با و دیکش

  

  . »کن حلقھ کمرم دور پاتو «

  

  :انداخت خنده بھ را رادیھ ھم باز و کرد نگاھش یجیگ با پرستش

  

  » ؟یکنیم نگام ینجوریا چرا «

  

  :زد لب پرستش

  

  ! »ھا تیسوئ برم خواستمیم «

  

  :دیکش باالتر را او یکم شد،یم خستھ ف،یتکل بال حالت آن از کھ رادیھ



  

  . »جون دختر بکن گفتمو کھ یکار «

  

 با کھ رتشصو در و گرفت آغوشش در تر راحت راد،یھ. کرد حلقھ رادیھ کمر دور و اورد باال را شیپاھا د،یترد با پرستش
  :زد لب داشت، قرار خودش صورت از یکم فاصلھ

  

  » کنم؟ ولت ینجوریھم و یبگ" زمیعز" یدار توقع «

  

 آن ابد تا خواست یم دلش و داشت دوست ،یخواستن تیموقع آن در را ارتفاع آن کھ انگار. داد سر مستانھ یا خنده پرستش
  .کند احساس حال، ھمان در را بود کرده اش احاطھ کھ ییگرما

 و برد دست پرستش و کرد باز شیپا کی با را درب قفل، چرخاندن با. گرفت پرستش از را دیکل و رفت تیسوئ سمت بھ رادیھ
  . شد پخش اتاق در ییروشنا و زد را برق دیکل

  . زد مھیخ تنش یرو و کرد شکار را شیھا لب تخت، یرو گذاشتنش، نییپا نیح در و کرد اش یھمراھ تخت، تا رادیھ

 دست یبرا مقاومتش و گرفتند یشیپ اعمالش از افکارش یوقت و بود شده سخت کندن دل کھ بود نیریش شیبرا بوسھ آن آنقدر
 و افتاد نفس نفس بھ. بست را شیھا پلک و گرفت فاصلھ باره کی بھ شد، سخت معشوقش ی دخترانھ میحر بھ نکردن یدراز
  :کرد متوقفش پرستش یاصد کھ کرد تند پا باز، مھین درب سمت بھ فورا

  

  » راد؟یھ «

  :کند نگاھش تا برنگشت رادیھ

  

  . »نگو یچیھ بشھ، حفظ نمونیب میحر یخوایم اگھ زمیعز «

  

 قرارش یب قلب یرو را دستش. بست را درب و کرد خاموش را چراغ و انداخت یورود درب یجلو چھیقال یرو را دیکل
  .دزیبر دور را اش یذھن تصورات کرد یسع و گذاشت

 امشب،. بست چشم خاطر، بیط با و نشست اش کرده ورم یکم یھا لب یرو یتیرضا لبخند راد،یھ جملھ لیتحل با پرستش
  .بود او یبرا ایدن خواب نیتر نیریش

  . داد تنش بھ یقوص و کش و برخواست جا از خورد،یم درب بھ کھ یآرام یھا تقھ یصدا با زود، صبح

 درب سمت بھ رمق، یب  یتن با تا کرد مجبورش و دیچیپ اتاق در صدا ھمان ھم باز بعد، ھیثان ندچ اما ده؛یشن اشتباه کرد احساس
  .برود یورود

  :دیپر رخسارش از رنگ سان،یآ دنید با و کرد باز را درب راد،یھ حضور تصور با

  

  » ؟یکنیم کاریچ نجایا. سالم «

 و دیکش داخل بھ را او بود، داشتھ وا نیسنگ یتپش بھ را قلبش و بود دهیچیپ تنش در کھ یاضطراب و ھول با و گرفت را شیبازو
  :بست را درب اعتراضش، از پر سالمِ  بھ توجھ یب

  



  » باال؟ یاومد یچجور «

  

  :زد لب بود، شده شوکھ او حرکات از کھ سانیآ

  

  . »یکنیم ینجوریا کھ یدزد ومدمین تو؟ چتھ... وا «

  

  :برد تخت یکینزد تا و گرفت ار دستش و کرد نثارش یزورک یلبخند پرستش

  

  . »اخھ حساسھ صاحبخونھ کمی. دیببخش زمیعز «

  

  :کرد کج یلب سانیآ

  

  . »یریگیم سخت یادیز ھم تو. حساسھ کھ حساسھ «

  

  :کرد روشن را یکتر ریز صورتش، و دست شستن از بعد و رفت آشپزخانھ بھ داشت، را رادیھ آمدن اضطراب مدام کھ پرستش

  

  » ؟یخوردن کھ صبحانھ «

  

  :گذاشت آن یرو مرتب، را شالش و کند تنش از را اش مانتو سان،یآ

  

  . »میبر باھم کھ امیب گفتم. بود شده تنگ برات دلم منم م؛یکن کاریچ ینداد خبر شبید. خوردم ییزایچ ھی «

  

  :ختیر داخلش خشک، یچا یمقدا و شست را یقور پرستش

  

  » ا؟نجیا یایم یگفت یحام بھ. رفت ادمی اره «

  

  :نشست اپن یرو و رفت آشپزخانھ بھ سانیآ

  

  . »بابا کن ول رم؟یبگ اجازه ازون دیبا دخترخالمم دنید یبرا «

  

  :گفت کالفھ، و کرد فوت را نفسش پرستش

  



  . »شھ ناراحت دیشا خب «

  

  :زد لب تعجب، از پر سانیآ

  

  !ھا شھیم تیزیچ ھی تو... وا «

 احساس خوادینم دلمم و نشدم بزرگ ینجوریا چوقتیھ من بدم؟ حیتوض بھش کارام ابتب دیبا چرا اصال شھ؟ ناراحت دیبا چرا
  . »بده دست بھم بودن یزندان

  

  :انداخت باال یا شانھ و گذاشت سماور یرو بود، شده پر جوش آب از مھ،ین تا حاال کھ را یقور پرستش

  

 یزیچ تو ھم شھ؛یم خوشحال دلش تھ اون ھم ،یبد طالعا ھی کل در یول. دانند خسروان شیخو مملکت صالح. واال دونم ینم «
  . »شھینم گرفتھ تیآزاد و شھینم کم ازت

  

  :دیخند سانیآ

  

  . »میایم کنار باھم یجوری مون،یزندگ خونھ سر میرفت اگھ حاال. بابا خب یلیخ «

  

  :رفت یورود درب سمت بھ پرستش

  

  . »گردمیبرم زود. آراد شیپ سر ھی برم دیبا من زمیعز «

  

  :شدند گرد پرستش یحجاب یب دنید از سانیآ یھا چشم

  

  » ؟یروسر بدون ؟یبر یخوایم ینجوریھم «

  

  :شد ریاس فش،یرد یھا دندان انیم شیھا لب و انداخت خودش تیوضع بھ ینگاھ و ختیر فرو پرستش قلب

  

  . »یگفت شد خوب. ندارم حواس اصال یوا «

  

 یورود درب سمت بھ را بلندش یھا گام و کرد تماشا ،یقد نھیآ از را خودش و انداخت سرش یرو یشال ،یلباس چوب یرو از
  :برداشت

  

  . »جان سانیآ امیم زود «



  

  .فشردیم را زنگ و بود رادیھ خانھ مقابل بعد، لحظھ چند

 یھا شمچ یرو متعجش نگاه و شد راھرو وارد دست، بھ یبربر نانِ  راد،یھ و شد باز آسانسور درب کھ بود، آمده کش انتظارش
  :ماند پرستش ھراسان

  

  ...»عز شده یچ «

  . کرد سکوت بھ دعوت را او و گذاشت رادیھ دھان یرو را دستش و کرد کم را شان فاصلھ فورا پرستش

 دست بھ و دیکش رونیب شلوارش بیج از را دیکل و داد تکان"  شده؟ یچ" یمعنا بھ را سرش شد،یم تر جیگ لحظھ ھر کھ رادیھ
  . داد پرستش

  .شد وارد خودش ھم بعد و داد ھول داخل بھ را رادیھ ابتدا و کرد باز را درب زده، شتاب حرکات با ستشپر

  . بود افتاده شماره بھ نفسش و بود شده سست تنش تمام

  . کرد یم او بھ راجع ییفکرھا چھ شد،یم زیچ ھمھ متوجھ سانیآ و داشتند یبرخورد رادیھ و سانیآ اگر دانست ینم

  .ختیر فرو آوار مثل لحظھ، چند از بعد و نداشتند را وزنش تحمل رمقش، یب یپاھا. داد ھیتک درب بھ را پشتش

  :گرفت را شیبازو ریز آزادش، دست با و زد زانو شیپاھا یجلو فورا رادیھ

  

  » اخھ؟ یزنینم حرف چرا عشقم؟ شده یچ «

  

  :زد لب و کرد تار را پرستش ی دهید ،یاشک پرده

  

  ! »دمیکش یچ یدون ینم. تھیسوئ تو انسیآ. رادیھ یوا «

  

  :برگشت فورا و گذاشت زیم یرو را نان و رفت آشپزخانھ بھ. ستادیا پا یرو و شد سخت رادیھ فک

  

  . »خوشگلم ششیپ برو ؟ینشست نجایا چرا خب «

  

  :دیکش آغوش در را او حرکت کی با و گرفت را پرستش بازوان ریز دستانش

  

  » م؟یبگ بھش یخوایم. بفھمھ دیبا کھ باالخره «

  

  :شد رهیخ صورتش در ،ینگران و بھت با و گرفت فاصلھ فورا پرستش

  

 نیا ادیب تا کنھیم ییاالیخ و فکر چھ یدون یم. من ھم شھ؛یم خراب وسط نیا چارهیب یحام ھم االن؟ آخھ راد؟یھ یگیم یچ «
  » براش؟ بشھ ھضم ھیقض



  

  :زدود را شپرست چشم گوشھ اشک و دیکش یا کالفھ پوف رادیھ

  

  . »فقط نکن ھیگر. زدلمیعز یبگ تو یھرچ. خب یلیخ «

  

 یپاھا ،یحرف چیھ بدون نباریا و شد بلند داشت، آغوشش در کھ ھمانطور رادیھ و چسباند رادیھ نھیس بھ را سرش پرستش،
  :رفت آشپزخانھ سمت بھ و شد حلقھ کمرش دور پرستش

  

  ! »ایگرفت ادی «

  

  :گفت رادیھ و دیخند زیر پرستش،

  

  . »میبخور صبحانھ باھم خواستمیم«

  

  :کرد جمع رادیھ آغوش در شتریب را خودش کرد،یم تیامن احساس ت،یموقع آن در و زمان آن در کھ پرستش،

  

  » م؟یکن کاریچ حاال «

  

  :دیخند رادیھ

  

  » م؟یکن یعشقباز یخوایم «

  

  :تگرف سرزنش رنگ نگاھش و شد بلند اش نھیس یرو از یضربت پرستش، سر

  

  . »ستین راننده از یخبر گھید اومده، سانیآ االن کھ نھیا منظورم. تیترب یب «

  

 در و کرد فرو بود، ختھیر رونیب شال ریز از کھ شیموھا در را دستانش و گذاشت نیزم یرو را پرستش ،یآرام بھ رادیھ
  :دیکش یقیعم نفس صورتش، یکینزد

  

  . »برام نک امکیپ رو یریم کھ ییجا ادرس. باھاش برو «

  

 کند، لیتحل را حرکتش راد،یھ تا و گذاشت رادیھ گونھ یرو ع،یسر یا بوسھ و ستادیا پا پاشنھ یرو و داد تکان را سرش پرستش
  . دیدو یورود درب سمت بھ



  :گفت ن،یریش یدیتھد با رادیھ و انداخت نیطن خانھ در اش خنده یصدا

  ! »یگردیبرم کھ باالخره «

  :زد لب بشنود، رادیھ کھ یطور ،یآرام بھ و کرد باز را درب پرستش

  

  . »خداحافظ. باش آراد مراقب «

  

  .نماند رادیھ از یخداحافظ دنیشن منتظر و بست را درب

  . شود باز درب تا دیکش طول و زد تیسوئ درب بھ ضربھ چند

 پرستش جان بھ دلھره و داشت شخ یکم شیصدا و بود برنده و زیت نگاھش. ھم در سانیآ یھا اخم و بود خندان پرستش یھا لب
  :بود انداختھ

  

  » پرستش؟ ھیک نیا «

  

  . گرفت اوج قلبش ضربان و ماند شد،یم جابجا سانیآ یھا دست در کھ تلفنش  یگوش یرو پرستش نگاه

 کامال و افتاده ھیسا مرخشین کھ راد،یھ از یناواضح ریتصو کھ دینکش ھیثان بھ و شد خارج شیھا لب انیم از ینامفھوم" یچ"
  .کرد جلب را نظرش بود، کیتار

  :برسد بنظر خونسرد کرد یسع و گرفت سانیآ دست از را تلفن. بماند دور سان،یآ نیزبیت نگاه از کھ نبود یزیچ اش دهیپر رنگ

  . »آشناس افشیق چقدر یول دونم ینم. اووم «

  :زد پوزخند سانیآ

  . »باشھ تو یگوش تو شھینم باورم. رادهیھ نیع پرستش «

  :برداشت فنجان دو و رفت نتیکاب سمت بھ. گذاشت اپن یرو را آن و زد را تلفنش قفل پرستش

 خودش کنم ینم فکر اما ھست اون ھیشب آره. ھیچ بھ یچ ،یحساب درست دونم ینم اصال. دمیخر تازه ویگوش نیا من زمیعز «
  » اونھ؟ یگ یم چطور اھھ؛یس صورتش طرف ھی اصال. باشھ

 شیصدا از. فشرد شیھا مشت در را آزادش و رھا یموھا و نشست نیزم یرو ھمانجا داشت، یدیشد عفض احساس کھ سانیآ
  :گفت کھ یوقت دیبار یم یکالفگ

  » کنھ؟یم کاریچ تو یگوش تو عکس نیا فھممینم اصال. ھشھیشب یلیخ. شمیم وونھید دارم پرستش یوا «

  :گفت یطلبکار لحن با و ردآو رونیب خچال،ی از را صبحانھ لیوسا و ختیر یچا پرستش

 من از تو. کنم کاریچ دیبا کنم، رهیذخ اسم بھ شمارتو بخوام یحت دونم ینم. دمیخر تازه ویگوش نیا گم یم من. جان سانیآ «
 من یبرا اعصاب. رهید کھ میبر میبخور یزیچ ھی پاشو باشھ؟ رادیھ دونم یم دیبع اصال کھ یریگ یم رو یعکس صاحب سراغ
  ! »ینوبر واقعا. ھنوز اونھ شیپ تیوونگید و ذکر فکرو ھمھ ؛یکن ازدواج یحام با یخوا یم مثال. ینذاشت

 خوره، مثل دیترد و شک. شد بلند نیزم یرو از و داد یتکان شیپاھا بھ. انداخت گوشش پشت را شیموھا و دیکش خجالت سانیآ
  :دینال عجز با و شد یتداع ذھنش در بود، شده خارج ترانھ دھان از اشتباه بھ راد،یھ نام کھ یروز ادی. خورد یم را جانش تمام

  » پرستش؟ «

 بود وجودش در کھ یغم تینھا و گرفت دندان بھ را لبش گوشھ سان،یآ. نشاند یشانیپ یرو یکمرنگ اخم و کرد نگاھش پرستش
  :آمد حرف بھ لحظھ، چند از بعد و گذاشت شینما بھ را



  » ست؟ین یخبر چیھ رادیھ از یمطمئن «

  :کرد زمزمھ لب ریز و داد تکان سر یدیناام با و کرد نگاھش تیعصبان با یا لحظھ بود، متنفر گفتن دروغ از کھ پرستش

  » تو؟ بھ بگم یچ «

 قطعا د،یفھمیم یروز اگر. گذاشت ینم گردو پوست در را دستش و کرد یم فراھم را مقدماتش ،یحام کاش یا کھ کرد یم آرزو
  :زد لب عوض، در و کند سکوت داد حیترج. رفت یم سوال ریز ھم یحام و شد یم متنفر پرستش از

  . »یکن انتیخ بھش فکرتم تو یبخوا کھ زشتھ ،یمتعھد نفر ھی بھ یوقت. بخور صبحانتو ایب «

  .بود کرده سکوت یبیعج طرز بھ سان،یآ و شدند صبحانھ خوردن مشغول

  . رفتند سانیآ نظر مورد دیخر مرکز بھ و شدند حاضر صبحانھ، نخورد از بعد. نزند بھم را خلوتش داد حیترج ھم پرستش

 حالتِ  آن از ھم سانیآ و شد مثبت یھا یانرژ از پر و شاد شان، دخترانھ جمع لحظھ، چند از بعد و وستیپ جمعشان بھ ھم ترانھ
  .گرفت فاصلھ پژمرده،

 مانتو بیج در را تلفنش و نوشت رادیھ یبرا را دیخر مرکز آدرس پرستش، ن،یح ھمان در و کردند دیخر شب، یھا یکینزد تا
  .نشد رادیھ یھا زنگ متوجھ گرید و گذاشت

  . ماند یم پاسخ یب ھربار و زد یم زنگ پرستش بھ قھیدق ده ھر کھ شد،یم یساعت کی و بود شرکت یکارھا ریدرگ راد،یھ

 یصدا بوق، چند از بعد و گرفت تماس یتراب با ناچار بھ. نداشت را آدرس آن بھ رفتن وقت و بود شده تلنبار شرکت یکارھا
  :دیشن را یتراب

  . »آقا سالم «

  فرستم؟ یم کھ یآدرس نیا بھ یبر االن نیھم یتون یم. ینباش خستھ. سالم: رادیھ

  .دیکن امر بلھ: یتراب

  .االن کنم یم امکیپ برات. ممنون: رادیھ

  

 شیھا زنگ متوجھ و است دیخر سرگرم پرستش کھ بزند دسح توانست یم. کرد امکیپ را آدرس و کرد یعیسر یخداحافظ
 سانیآ با شود مجبور یحت ای و شود؛ ابانیخ سرگردان د،یخر شدن تمام از بعد خواست ینم دلش و داشت دلشوره اما ستین

  .بخرد جان بھ را یاحتمال شدن روبرو خطر و برگردد

  . کرد یم چک را تلفنش یرازگاھھ و بود شیکارھا بھ یدگیرس مشغول یتر راحت الیخ با حاال

  .زد زنگ یتراب بھ شتر،یب نانیاطم یبرا و برداشت را لشیوسا. کرد مرتب را لباسش و بست مچش دور را چرمش ساعت

  آقا؟ بلھ: یتراب

  ؟یکن داشیپ یشد موفق: رادیھ

  .دادن ینم جواب کھ رو تلفنشون چون. دمشونید یاتفاق خوشبختانھ بلھ: یتراب

  .دارم کارش بده جواب تلفنشو بگو بھش نھ،یماش تو اگھ االن پس خب یلیخ: رادیھ

  :دیخند یتراب

  

  . »شم مزاحم نخواستم منم ھستن؛ ییآقا ھی با صحبت مشغول. دنیند منو ھنوز شونیا نھ «

  : زد لب تعجب، از پر و شد گره درھم رادیھ یھا اخم

  » آقا؟ «



  :دبو مانیپش اش گفتھ از کھ انگار و شد ھول یتراب

  . »دمید اشتباه من دمیشا بگم؟ یچ واال...ِام «

  . گفت را نیآرم یظاھر مشخصات و شد مشت شیموھا انیم دستش ،یشگیھم عادتِ  بھ و شد کالفھ رادیھ

  :داد جواب یدل دو و شک با ،یتراب

  . »خودشونن ظاھرا «

  :گفت یلب ریز" یلعنت"  رادیھ

  . »خونھ ایب میمستق عدشمب. دنبالش یرفت کھ بگو بھش االن نیھم برو «

 و گرفتھ لرز تنش تمام کھ بود شده پا بھ غوغا دلش در آنقدر. دینشن را حرفش و بود کرده قطع رادیھ اما گفت"  چشم"  یتراب
  .بود دهیکش آشوبش بھ و دهیدرنورد را آرامشش ساحل خروشان، یموج مثل ت،یعصبان

  :شد روبرو یمنش با کھ شود خارج اتاقش از خواست

  . »نجانیا پسرخالتون د؟یر یم دیدار یعیرف جناب «

 یحام نھیس بھ رد دست توانست ینم اما برود خانھ بھ زودتر داشت دوست و نداشت حوصلھ راد،یھ. کرد سالم و آمد جلو یحام
  :بزند

  » خونھ؟ یومدین چرا. یاومد خوش سالم «

  :دیبوس را شیرو و داد دست یحام

  . »میکن صحبت لحظھ چند ،یدار وقت اگھ. زود برم دیبا بعدشم. نجایا ماومد ،یشرکت دمید زدم زنگ «

  :گفت یمنش بھ رو و کرد دعوت اتاقش بھ را او و کرد فوت را اش کالفھ نفس راد،یھ

  . »ارنیب یچا برامون دیبگ «

 داشت، کھ ییباال تیحساس درجھ با راد،یھ کھ دانست یم خوب. بود مشھود دستانش لرزش ھم ھنوز و کرد یم گناه احساس
 تنھا یا قھیدق چند آنکھ جز یراھ چیھ و بود گرفتھ قرار شده انجام عمل در اما. شد یم یعصب ن،یآرم با امروزش دارید از چقدر
  . نداشت بزنند، حرف

 البتھ. قھعال آن بھ دادن سامان یبرا یراھ نھ و ھست یا عالقھ نھ کھ فھماند یم او بھ و ختیر یم دستش یرو را یپاک آب دیبا
 ت،ینھا در و کند ینیچ مقدمھ تا بود دهیکش طول یا قھیدق چند. بشکند را نیآرم دل صراحت، با آنقدر توانست ینم چوقتیھ کھ

  . سانیآ و ترانھ حضور در مخصوصا نزند؛ یحرف موضوع، آن از کھ بود خواستھ

 یدلخور با نیآرم ت،ینھا در و بود داده یا سربستھ حیتوض پرستش اما بود آورده زبان بھ را ینیبدب آن و بود کرده شک نیآرم
 یآرزوھا تمام و بود رفتھ ترانھ، و سانیآ از یخداحافظ بدون بود، کرده دیناام را دشیام تمام کھ ییھا حرف از یسرخوردگ و

  .بود کرده چال ھمانجا را پوچش

  :گفت یم کھ بود دهیشن نیمیس از. نداشت یا چاره اما بود مالقات آن از ناراحت ھم ھنوز پرستش

 رو یکار اونا دل یبرا یتون ینم و یستین خودت بھ گرانید عالقھ مسئول تو. سایوا پاش ،یدار تعھد و عالقھ یکس بھ اگر «
  . »تو نھ اد؛یب کنار باھاش و کنھ حلش دیبا خودش. خودشھ مشکل داره، دوس رو تو یھرکس. یبد انجام

  . کند کتمان مالقات آن از را بدش حس توانست ینم ھم باز اما گرفت یم آرامش حرف، آن یتداع از چقدر

  . بود کوچکش یھا نیماش با یباز مشغول حاال و بود گرفتھ بھانھ یا قھیدق چند دخت، نیمھ رفتن از بعد کھ شد رهیخ آراد بھ

. گرفت شیھا چشم مقابل بود، دهیخر کھ را یرنگ بنفش و جذب نسبتا شرت یت و برداشت را دشیخر کیپالست اتاق، گوشھ از
  . داشت دوست را اش پروانھ شکل یھا یدوز سنگ

 بھ لذت، با. دیپوش نھ،یآ مقابل را شرت یت و دیکش رونیب تنش از را بلندش کیتون ،یناگھان یمیتصم در و کرد شیتماشا لذت، با
  . زد یچرخ و ماند رهیخ اش عالقھ مورد رنگ



  . ختیر اش شانھ یور و کرد آزاد کش بند از را شیموھا

  . دیرس یم بنظر دهیپر رنگ صورتش ھم ھنوز

  آراست؟ یم بود، محرمش کھ یکس یبرا را خودش و کرد یم یزیناپرھ یکم شب، ھمان فقط اگر داشت یاشکال چھ

  .برد رادیھ خانھ بھ خودش با را اندکش شیآرا لوازم فیک و رفت تیسوئ بھ فورا و ختیر فرو فکر، آن از دلش

 بھم را اعصابش و شد ینم متقارن اما دیکش مداد را شیھا پلک پشت. کرد پخش صورتش یرو را کرم ،یشتریب دقت با نباریا
  . شد منصرف ت،ینھا در و کرد امتحان یبار چند. ختیر یم

  . ندک پخش آن یرو را کرم ابتدا، از و دیبشو را صورتش شد مجبور. دیرس یم بنظر فیکث و بود شده رهیت شیھا پلک پشت

  .دیبخش یم یشتریب سرعت شیھا دست بھ و شد یم رهیخ تلفنش ساعتِ  بھ یھرازگاھ

  . نخورد چشم بھ ششیآرا و چھره در ینقص و بیع و باشد آماده رسد، یم رادیھ یوقت داشت دوست

  .باشد ھمسرش شیستا مورد داشت دوست و نشست یم دلش بھ شیھا دیتمج و فیتعر

 لیمیر. شد شیھا چشم داخل دن،یکش مداد مشغول و برد ادی از را نیآرم بود، انداختھ تکاپو بھ را تنش تمام کھ یجانیھ لطف بھ
 لب بھ یشتریب دقت با را رژ. گذاشت شینما معرض در شتریب را حالتش خوش و پرپشت یھا مژه و زد شیھا مژه یرو را
  . زد نھیآ در خودش، ریتصو بھ یینما دندان لبخند و دیکش شیھا

  .داشت یبھتر احساس افھ،یق و پیت آن با و بود نکرده عوض ھم ھنوز را نشیج شلوار

  . داد یم جان یگرید طور شیبرا روزھا نیا کھ یکس از یدلبر یکم خواست؛ یم طنتیش یکم دلش

  . ندیبب ر،یچشمگ راتییتغ آن از را العملش عکس خواست یم دلش و کرد یم یشمار لحظھ راد،یھ آمدن یبرا حاال

 ینم دلش. باشد اندکش شیآرا در یاشکال مبادا تا گرفت یم نظر ریز را صورتش تمام دقت، با و ستادیا یم نھیآ مقابل یاھھرازگ
  .باشد داشتھ وجود شبش آن چھره در ینقص خواست

  .کند دایپ شمع بود، توانستھ آشپزخانھ، یھا نتیکاب در گشتن یکم با یحت و دیچ زیم یرو شھ،یھم از باتریز را شام لیوسا

  .کرد یم دایپ یخوب حس و داشت دوست معشوقش یبرا را ھا آن انجام کھ بود بیعج اما بود افتاده خنده بھ خودش یکارھا از

  .ماند منتظر و گذاشت اش چانھ ریز دست بود، کرده خلق زیم یرو کھ یشاھکار بھ رهیخ و نشست یصندل یرو

  .شکست یم را زیانگ رعب یگاھ و نیدلنش سکوت آن آراد، یباز و خنده یصدا یھرازگاھ و رفتھ فرو سکوت در خانھ

 قلبش یھا تپش تمیر و دیرس گوشش بھ خانھ درب در د،یکل دنیچرخ یصدا باالخره تا نشست یصندل آن یرو چقدر دینفھم
  .ماند رادیھ ورود منتظر ،یینما دندان لبخند با و ستادیا پا یرو. شد نامنظم

 و شد یم متصاعد نگاھش از کھ یتیعصبان و کرد علم قد نگاھش مقابل راد،یھ نشستھ خون بھ یھا چشم لحظھ، چند از بعد
  .کرد دیناپد شیھا لب یرو را لبخند انداخت، یم جانش بھ رعشھ

  . داشتیبرم سمتش بھ یقدم چرخش، ھر با و دیچرخ یم صورتش یاجزا یرو ر،ینفسگ یمکث با رادیھ نگاه

  . بود آورده بند را پرستش نفس نگاھش ی جذبھ و دیبار یم صورتش از یکالفگ

  . نشست شیھا لب گوشھ یپوزخند و دیپر پلکش گوشھ شده، ظاھر نیآرم مقابل ر،یچشمگ اما ساده شیآرا ھمان با آنکھ فکر از

  :گرفت ھدف را پرستش قلب و دیبار بود، تمسخر و یدلخور ھرچھ لحنش از

  » گذشت؟ خوش «

  :گرفت شکل سوال، ھزاران ذھنش در و دیپر باال پرستش یابروھا

  » ؟یچ «

  . باشد بازوانش انیم پرستش تا بود یکاف حرکت، کی تنھا و بود دهیرس حداقل بھ شان فاصلھ حاال



  . داشت یسرخوردگ احساس ،یبیعج طور کی و شد فشرده راد،یھ یھا گرفتن دهیند آن از پرستش قلب

  . کرد جادیا یگوشخراش یصدا آشپزخانھ، سنگ یرو یصندل شدن دهیکش و دکر عقبگرد ناخودآگاه پرستش و رفت جلوتر رادیھ

  . دادیم را یشوم اتفاقات دِ ینو بود، آورده درد را دلش کھ یبیعج شور و دیکوب یم تر تند ھ،یثان ھر قلبش

 اتفاق از کھ داشت نآ از نشان ھمھ، و ھمھ بود؛ دهیپرس کھ یسوال آن نگاھش، طرز آن اما دانست ینم را رادیھ تیعصبان لیدل
  .کرد یم بد را دلش حال ھمان، و بود خبر با امروز

  :نشست رادیھ نھیس یرو شیھا دست و خورد نتیکاب بھ کمرش،

  » ؟یانقدرعصبان چرا شده؟ یزیچ راد؟یھ ھیچ «

  :سوزاند یم را پرستش یھا چشم عمق تا نگاھش و بود کیریستیھ رادیھ خنده

  ! »یلیخ بھ؛خو یلیخ شده؟ یچ یگ یم تازه «

 خودش با کھ انگار و برداشت یعصب ییھا قدم کردند، یم یدلبر کھ ییھا چشم و ھا لب بھ توجھ یب و گرفت فاصلھ ناگھان
  :زد یم حرف

  . »خوام یم یچ فھمھ ینم. گم یم یچ من دونھ ینم. ستین باغ تو اصال انگار خانوم «

  :کند آرامش نتوانست آراد، کودکانھ یھا کردن صدا یحت و بود یعصب حرکاتش تمام. کرد نگاھش و ستادیا ناگھان

  » نھ؟ ای یبزن حرف کھیمرت اون با ادینم خوشم بودم گفتھ بھت  «

 شیگلو در دھانش آب و شد ختھیر تنش یرو یسرد آب سطل کھ انگار سوال، نیا با و کرد یم گرما احساس درون، از پرستش،
  .بود افتاده تقال بھ ژن،یاکس یا ذره یراب کھ د،یشد آنقدر افتاد؛ سرفھ بھ و دیپر

  :زد ادیفر شیھا سرفھ بھ توجھ یب اما رادیھ

  » ت؟یخر بھ یزد خودتو ای یخر «

  . کردند اهیس را شیھا چشم یپا بود، زده کھ یملیر و چشم خط و شدند روان صورتش یرو پرستش یھا اشک

  . داد خرج بھ تلجاج پرستش اما داد دستش بھ یآب وانیل و شد کالفھ راد،یھ

 را غرورش بود، کرده قضاوتش یرحم یب با کھ یمرد نیا یبرا نبود حاضر و بود شکستھ را قلبش راد،یھ زدن حرف لحن
  .بشکند

  . گرفت محکم را یصندل ی لبھ و زد پس را دستش

 سمت بھ را کوچکش و تند یھا قدم راد،یھ از یتوجھ نیکوچکتر با و بود شده رهیخ ھا صحنھ آن بھ ترس، یکم و تعجب با آراد،
  . آورد بدست بود، داده دست از کھ را یتیامن حس بعد، یا لحظھ و برداشت آغوشش

 رادیھ. ختیر آب خودش یبرا نو، از و کرد یخال بود، آشپزخانھ گوشھ کھ یبزرگ گلدان یپا و برداشت را آب وانیل پرستش
  .نکاست تشیعصبان از یزیچ اما زد قھقھھ صحنھ، آن دنید با و بود یعصب ھم ھنوز

 آزادِ  دست بند شیبازو کھ برود تیسوئ بھ خواست و گرفت چشم یدلخور با. بود گرفتھ یحساب حالش و داشت غم پرستش نگاه
  :شد یم فشرده ھم یرو خورد، یم کھ یحرص از راد،یھ یھا دندان کھ دیفھم یم و شد رادیھ

  » نداشت؟ جواب سواالم «

 شیبازو و گرفت کار بھ را دید یم خودش در کھ یقدرت تمام کرد، یم احساس تنش در کھ یضعف وجود با و بست پلک پرستش
  :کرد آزاد رادیھ چنگ از را

 کھ یکن فکر یا لحظھ نکھیا بدون ،یمنطق چیھ بدون یوقت. ندارم تو یِ عدالت یب و یرحم یب نیا یبرا یجواب چیھ نھ. کن ولم «
 رفتارو نیبدتر و یکن مواخذه رفتارت و حرف ھر با منو یخوایم ینجوریا و یایم باشم؛ گرفتھ قرار شده انجام عمل تو دیشا

  . »نمتینب کھ ییجا ھی برم خوادیم دلم فقط و ندارم ت شده کور منطق نیا بھ یجواب چیھ منم ،یباش داشتھ باھام

  .  دیبخش سرعت شیھا قدم بھ و شد انیع شیصدا بغض



  :بود گزنده و تلخ لحنش ھم ھنوز و داشت خش شیصدا. کرد حلقھ کمرش دور را دستش و برداشت یگرید بلند گام رادیھ

  » باشھ؟ من مخصوص فقط شتیآرا بودم نگفتھ «

  :بود اشک از سیخ صورتش حاال. دیکش کنار شدت بھ را خودش و کرد ییتقال پرستش

  . »یدیند اما بود؛ تو یبرا «

  :گفت آخر، لحظھ در و شد خارج رادیھ یھا گفتن" کن صبر پرستش"  بھ توجھ یب و دیدو یورود درب سمت بھ

  . »نمتیبب خوام ینم «

 حرف. بدھد شدن آرام اجازه خودش بھ یکم و ستدیبا ھمانجا داد حیترج اما کرد یخال را رادیھ دل تھ درب، شدن دهیکوب یصدا
 دست در را شیھا یباز اسباب و رفت آراد اتاق تا. شد مانیپش بود، کرده خرج کھ یتیعصبان از و کرد مرور را پرستش یھا

  :نشاند فرش یرو را او ،ییرایپذ وسط و گرفت

  . »جون بابا کن یباز «

 الیخ و فکر را بودند زده حرف یحام با کھ یمدت تمام. فشرد شیھا دست انیم را سرش و نشست نفره تک مبل یرو ھم خودش
  .بود نداده اش یریگیپ بھ یجواب اما داشت وا راضاعت بھ را یحام کھ یطور بود؛ خورده حرص و بود کرده

 بھ ینیبدب و شک ھمھ آن بود، نگذاشتھ شرکتش بھ پا شیھا دغدغھ و ھا ینگران دل گفتن و یاحوالپرس یبرا یحام اگر دیشا
  .کرد یم برخورد تر میمال یکم و بود اوردهین ھجوم ذھنش

 قلبش. دید یم را شیھا ییبایز و بود افتاده شام زیم بھ چشمش تازه کھ انگار. رفت آشپزخانھ بھ زنان قدم و برخاست جا از
  .برنداشت سرش از دست یا لحظھ یبرا وجدان، عذاب و شد فشرده

 دیکوب را درب و رفت تیسوئ سمت بھ یناگھان یمیتصم در. رفت یم یخاموش بھ رو آتشش و بودند شده آب کوچک، یھا شمع
  :فشرد بار نیچند را زنگ و زد شیموھا بھ یچنگ کالفھ،. دینشن ییصدا چیھ اما

  . »دارم کارت کن باز جان پرستش پرستش؟ «

  :کرد صبر یکم

  . »میبزن حرف درو کن باز. ببخش زمیعز «

  :بود خصمانھ پرستش، یصدا

  . »زهیانگ نھ دارم حوصلھ نھ اصال. رادیھ برو لطفا «

 رفت آراد سمت بھ.  داشت یذھن یریدرگ مدام و دهیکش پر ودشوج از آرامش اما برگشت واحدش بھ. نداشت شدن زده پس تحمل
  :نشست شیروبرو و

  » ؟ییبابا ادینم خوابت «

  :زد لب وقت، فوت بدون آراد

  . »نھ «

  :دیکش آغوشش در و دیخند رادیھ

  . »نھ ای یخورد شام بپرسم رفت ادمی اصن گشنتھ؟ «

  :دیبوس را اش ونھگ رادیھ. نداد یجواب و بود نشیماش با یباز مشغول آراد

  » بابا؟ یخوایم شام «

  :گفت جانیھ با و کرد پرت دوردست بھ را نیماش آراد

  . »آره «

  :رفت آشپزخانھ بھ و برخاست جا از رادیھ



  . »نکن زشت یکارا. ییبابا نکن پرت «

 در را آن ھیثان دچن یبرا و ختیر بشقابش در پلو یباقال یمقدا. گذاشت مخصوصش یصندل یرو را آراد و نشست زیم پشت
 نبود، ریتقص یب ھم خودش کھ یتیوضع آن از تا بود یحل راه دنبال بھ شلوغش ذھن در و بود گرفتھ دلش. گذاشت ویماکروو
  . شود خالص

**  

 تخت یرو. شست را ششیآرا و رفت یبھداشت سیسرو بھ. بود افتاده سوزش بھ بود، ختھیر کھ ییھا اشک از شیھا چشم
 یلحن با ھ،یثان چند از بعد بود، کرده رهیذخ خودش کھ سان،یآ نام دنید با و خورد زنگ تلفنش. دیکش دراز ،حوصلھ یب و برگشت
  :داد جواب گرفتھ، خش ییصدا و طلبکار

  » بلھ؟ «

   ھ؟ینجوریا صدات چرا ؟یخوب پرستش؟: سانیآ

  :برد باال معمول، حد از شتریب یکم را شیصدا ،یعصب و حوصلھ یب پرستش،

  » ؟یدار یکار «

  :داد جواب نامطمئن و سست نداشت، یبرخورد نیچن انتظار کھ سانیآ

 صحبت ھی گمیم یھرچ. شھینم بلند ازت یبخار دمید منم. بود کرده التماس یکل خدا بھ ؟یناراحت نیآرم بخاطر تو؟ چتھ..وا «
  . »باشھ نشون دو و ریت ھی کھ اونجا ادیب گفتم ؛یکنینم قبول باش، داشتھ باھاش

  :زد لب ،یمشھود یدلخور با داشت، یپر دل کھ ستشپر

 داخلشو اتیمحتو یبد اجازه خودت بھ. یکن چک تلفنمو من یجا بھ ؛یریبگ میتصم من یجا بھ یدار عادت کال. خب آره «
  . »تھش نھ ازم؛یپ سر نھ وسط نیا کھ منم. یبکن خواست دلت یھرکار یمختار شما کال. یکن چک

  :دیرس گوشش بھ سانیآ زده بھت یصدا

  » پرستش؟ «

  :دینال پرستش

  . »باشھ جاش سر عقلم دیشا بزن زنگ فردا. ندارم حوصلھ اصال امشب. سانیآ کن ولم «

 یم بھار، ابر مثل. بود نشده خشک اشکش چشمھ ھم ھنوز. دیکش باال سرش یرو را پتو و کرد قطع را تلفن یخداحافظ یب
  .کرد یم دنیبار بھ شروع ھمقدم یب ھم باز و شدیم قطع ناگھان د؛یبار

 سکتھ، مرز تا کھ یترس از و دیشن را قفل در د،یکل چرخش یصدا کھ شد،یم نیسنگ سرخش و کرده ورم یھا پلک کم کم
  :دیکش یا آسوده نفس و ماند رهیخ رادیھ بلند قامت و باز مھین درب بھ و دیپر جا از بود، کرده احساسش

  » ؟یبذار پا آدم میحر بھ اجازه یب سانیآ لمث یدار عادت ؟یکن یم کاریچ نجایا «

  .بود کرده تیسرا ھم زبانش بھ کھ بود ادیز آنقدر شدنش، گرفتھ دهیناد از یناش یتلخ

  :داد امتداد را شیھا لب یرو کجخند و آمد جلو حرف، یب رادیھ

  » ؟یکنیم سھیمقا اون با منو چرا حاال «

  :دیکش باال سرش یرو تا را پتو پرستش

  . »نک ولم «

  :شد دهیکش محکم، تنش یرو از پتو و شد نییپا و باال تخت گوشھ

  . »بکشم خانوممو ناز خوادیم دلم االنم. ینبود پاسخگو شما متاسفانھ یول. زدم در اومدم کھ بار نیاول من «

  :شد جمع خودش در پرستش



  . »ندارم یچیھ حوصلھ امشب من «

 یحس آن اما خواست؛ ینم یالک یھا گرفتن بھانھ دلش. آزرد یم را قلبش و بود دهش دیتشد راد،یھ رفتار با ،ینیب خودکم حس آن
 و ردیبگ دهیند کرد، یم احساس کھ را یعشق آن تا کرد یم وادارش د،یکش یم ریت یگاھ و بود کرده رخنھ قلبش گوشھ کھ

  .کند حفظ را غرورش

  :دیکش آغوشش در و دیکش دراز کنارش راد،یھ

  » نمت؟یبب. دارم صلھحو یلیخ من درعوض، «

  :چرخاند خودش سمت بھ را صورتش پرستش، از یالعمل عکس دنیند با

  » خوشگلم؟ رو شتیآرا یکرد پاک چرا «

  :کرد بغض پرستش

  » داره؟ یتیاھم چھ ندارم؛ تیجذاب برات یوقت «

  :شد سخت فکش و شد رهیت رادیھ یھا چشم

  » ؟یندار تیجذاب ؟یچ «

  :زد لب بود، رادیھ سمت بھ پشتش کھ ھمانطور و دیکش رونیب را دستش پرستش

  . »ومدمیم چشمت بھ نکرده؛ گناهِ  واسھ یکن مواخذم یایب ،یکار اول نکھیا یبجا داشتم اگر. ندارم گھ؛ید نھ «

  :کرد مور مور را تنش گوشش، ریز راد،یھ تعجب از پر یصدا

  » پرستش؟ «

  :گفت رادیھ و برخاست پرستش یھا لب انیم از یمانند" ھوم"  یصدا

  . »شدمینم یعصب انقدر د،یخر مرکز یرفت و یکرد خوشگل ینجوریا نکھیا تصور از اول ھمون ،یومدینم چشمم بھ اگھ «

  :کرد زمزمھ گوشش ریز و دیکش مچ، یرو تا وار، نوازش را دستش و دیلغز پرستش برھنھ یبازو یرو نگاھش

  . »یببر در بھ سالم جون یبتون دونم یم دیبع ،یداد خرج بھ امشب کھ ھم یسخاوت ھمھ نیا با «

  :بود دلخور ھم ھنوز پرستش

  . »یکن فیتعر یخودیب یستین مجبور زمیعز «

  :دیخند رادیھ

  . »نمیبب بچرخ ؟یخود یب «

. بچرخاند خودش سمت بھ را پرستش توانست باالخره تقال، ھزار با. سوزاند یم را پرستش یھا سرشانھ داغش، یھا نفس
  .کند نگاھش نبود حاضر و بود برده فرو رادیھ نھیس در را سرش پرستش

 تمام داغش، یھا دست و نشاند شیموھا یرو یزیر یھا بوسھ. کرد نوازش را شیموھا و دیکش باال تنش یرو را او رادیھ
  :کرد نوازش و مودیپ را کمرش

 بردم، اشتباھم بھ یپ کھ االن اما. کردم اخذتمو خواستن، حیتوض بدون و کردم اشتباه کھ دمیفھم. نباش ناراحت لطفا زمیعز «
  . »کنھ خراب رابطمونو و بمونھ برام یابھام ندارم دوست. بنداز رونیب حاتتیتوض با سرمو یتو مزخرف یفکرا نیا

  :زد لب راد،یھ حرف بھ توجھ یب پرستش

  » ؟یدار دوسم واقعا تو راد؟یھ «

  :آورد شیپھلو بھ یفشار رش،گید دست با و شد متوقف کمرش یگود در راد،یھ دست

  » ھنوز؟ یدار شک خانومم؟ یزنیم ھیحرف چھ نیا. جونم از شتریب «



 چشم لرزانش یھا مردمک درخشش بھ یا ھیثان چند. دیکش باال راد،یھ یھا چشم تا را نگاھش و داد تیرضا باالخره پرستش
  :زد لب ت،ینھا در و دوخت

. نھیآرم دمید برگشتم عقب تا. داره کارم مغازه، رونیب نفر، ھی گفت اومد سانیآ. دمیخر یم لباس داشتم خبر، یب جا ھمھ از من «
 و گفتن اونا کھ رفتن ینم بار ریز اولش. نجامیا من گفتن بھش چرا کھ کردم دعوا رو ترانھ و سانیآ و کردم َتخم و اخم یکل

 حرف باھام داشتھ اصرار نیآرم کھ بگن شدن مجبور کنم، صحبت برم خوامینم من دنید یوقت اما مشیدید یاتفاق کردن وانمود
 شدم حاضر نمیھم یبرا. شھ الیخ یب کال تا میکرد نامزد کھ گمیم بھش گفتم و کردم نیسنگ سبک کمی خودم شیپ منم. بزنھ

  . »بزنم حرف باھاش

  :زد لب ناباور راد،یھ

  » ؟یمن با یگفت بھش ینی «

  :رفت فرو رادیھ غوشآ در قبل، از شتریب و داد تکان سر پرستش

  . »رفتم تند ببخش بازم. برم قربونت. جانم یا «

 و نداشت یاخالق نیچن وجھ چیھ بھ ،یمرتض. کرد یم یعذرخواھ و بود رفتھیپذ یسادگ بھ را اشتباھش کھ بود خوب چقدر
 را دستش و گرفت سر از را شیھا نوازش راد،یھ و کرد حلقھ رادیھ گردن دور را دستانش پرستش،. کرد یم ناراحت را نیمیس
 تا شد موجب و کرد قیتزر پرستش درمانده و خستھ تن بھ را یرینظ یب آرامش و لغزاند کمرش پوست یرو لباسش، ریز از
  .کند دور خودش از را کننده رانیو و یمنف یھا حس آن از یکم

 گردن ی حلقھ ھم ھنوز دستش. دیکش دراز ادریھ کنار و دیکش نییپا را خودش پرستش بود، محض آرامش تماما کھ یقیدقا از بعد
  :گفت یوقت بود، گرفتھ خش رادیھ یصدا. کند باز را شیھا پلک خواست ینم دلش و بود شده مسخ سرش اما بود رادیھ

  » ن؟ییپا یرفت چرا «

  :دیکش جلوتر را خودش پرستش،

  . »یش تیاذ خواستمینم «

 را نگاھش د،ید را رادیھ برھنھ تن یوقت و کرد نگاھش پرستش. گفت یلب ریز" اجازه با" و برخاست جا از. زد لبخند رادیھ
  :دیدزد

  » دادم؟ اجازه مگھ «

  :دیخند رادیھ

  . »ینکن نگاه یتون یم. زمیعز گرمھ «

 کھ انگار و شد مور مور تنش راد،یھ کمر پوست لمس از پرستش. کرد حلقھ خودش دور و گرفت را پرستش دست راد،یھ
  :زد لب اراده یب و داد یجا آغوشش در شتریب را خودش بود، آمده خوشش

  ! »خوبھ چقدر یوا «

  :دیخند رادیھ

  . »بخواب نجایھم و باش یخوب دختر پس «

  نترسھ؟ بچم ؟یچ شھ داریب آراد اگھ: پرستش

  . نباش نگران. نجایا ارمشیم رمیم شھ، نیسنگ خوابش کمی. بخواب حاال: رادیھ

  

  :زد لب فورا سان،یا نام دنید با و خورد زنگ پرستش تلفن

  . »بدم جواب خوامینم. کن خاموشش «

  ؟یچ یبرا: رادیھ



  .کرد ناراحتم کال کھ کرد یکارا ھی امروز نکھیا یبرا: پرستش

  .کرد سکوت و دیخند رادیھ

  :داد نشان العمل عکس فورا رادیھ. نشاند تنش در را خجالت و برخاست پرستش، شکم یصدا

  . »برات ارمیم االن. شد من ریتقص ھمش دیببخش یاو عشقم؟ ینخورد شام «

  :گفت یم کھ پرستش بھ توجھ یب و برخاست جا از

  . »خوادینم. رادیھ رمیم خودم «

  .کرد گرم و ختیر غذا نفر، دو اندازه بھ و برداشت یبزرگ بشقاب و رفت واحدش بھ

 از بعد و دیچ ینیس داخل را بود گرفتھ نظر در شبشان آن شام یبرا پرستش کھ یمخلفات از یمقدار و گذاشت ینیس در را بشقاب
  :زد یینما دندان لبخند و برخاست جا از دنش،ید با پرستش. برگشت تیسوئ بھ قھیدق چند

  . »زمیعز یمرس «

  :کرد اش یھمراھ آشپزخانھ، تا و کرد بلندش حرکت، کی با. رفت پرستش سمت بھ و گذاشت زیم یرو را لیوسا راد،یھ

  . »کرد استفاده ازش بشھ کھ ھست ھم گھید عاشقانھ یھا کلمھ" زمیزع"  بجز «

  :گفت و دیخند. شد یم پخش صورتش یرو اش، دهیبر یھا نفس ھرم و بود صورتش مقابل پرستش، صورت

  . »کنمیم یسع. عشقم باشھ «

 کردند، احساس دو ھر و شدند ظرف کی در شام، خوردن مشغول. ندیبنش یصندل یرو تا کرد کمکش و دیخند ھم رادیھ
  .اند کرده جان نوش را عمرشان شام نیرتریدلپذ

  . ماند رهیخ بود، تلفنش نھیزم پس کھ یا ساده عکس بھ و گرفت صورتش مقابل را تلفنش مبھوت، و مات

  . بود خارج شبکھ از نباریا و گرفت را شماره ھم باز و نشست تخت یرو ت،ینھا در و زد پلک ھم سر پشت بار چند

 چند از بعد. زد زنگ ترانھ بھ نباریا و برداشت را تلفنش. کرد یط کالفھ، را یقدم چند و برخاست جا از. نبود باور قابل شیبرا
  :دیچیپ گوشش در ترانھ یانرژ پر یصدا بوق،

  . »خانم عروس سالم «

  ؟یخوب. ترانھ سالم: سانیآ

  .خانم عروس لطف بھ: ترانھ

 بعدشم. کرد قطع و کرد من بارِ  ومد،یدرم دھنش از یھرچ. ازمون شد ناراحت یلیخ پرستش کنم فکر گم؛یم. نشو لوس..اِ : سانیآ
  .کرد خاموش فورا و کرد قطع زدم زنگ

  .گھید شناسمش یم من. شھیم ناراحت نیا گفتم بھت: ترانھ

 کھ من بھ چرا پس شد؟ یعصب انقدر کھ ونھیدرم یکس یپا ینی ؟یگفت یم بود یک ربدیھ اون ؟یچ ینی چرا؟ آخھ: سانیآ
  گھ؟ینم یزیچ دخترخالشم

  :گفت جانیھ با ترانھ

  . »بده ادامھ بعد باال ادیب بذار. بابا بکش نفس کمی..یاُ  «

  :گفت یدرماندگ با و دیخند سانیآ

  . »خونش برم دیشا. دمیند یشکل نیا پرستشو چوقتیھ حاال تا من آخھ. ترانھ یوا «

  .زنھیم زنگ شھیم وبخ حالش خودش فردا. بابا الیخ یب: ترانھ

  :خورد زنگ سانیآ گوش در یمتوال بوق چند



  . »باز میزنیم حرف بعدا حاال. دارم یخط پشت «

  .بذار انیجر در منو باشھ: سانیآ

  :کرد وصل را ارتباط فورا ،یحام نام دنید با

  » ؟یخوب زمیعز سالم «

  .خوبم ،یباش خوب. دل زِ یعز سالم: یحام

  !یحام یوا. ستمین بد: سانیآ

  .ترکھ یم داره دلم. کرده خاموش روم تلفنو کردم؛ ناراحت پرستشو امروز

  :شد تعجب از پر یحام

  ! »شده تموم شارژش دیشا ؟یمطمئن پرستش؟ «

  .بود خاموش زدم، زنگ یھرچ بعدشم. شد قطع نشیب خورد؛یم زنگ داشت. بابا نھ: سانیآ

  :دیخند ناباور یحام

  » ؟یکرد کارشیچ مگھ «

  :کرد فوت را اش کالفھ نفس سان،یآ

  . »خونش برم شمیم حاضر دارم االن. بھت گمیم بعدا حاال. دونمیچم «

  :کرد حس یب را شیھا انگشت نوک و مودیپ را یحام تن تمام سرما، قالب در وحشت،

  » ؟یبر یخوایم االن چنده؟ ساعت یدون یم ؟یگ یم یچ «

  :دیکش رونیب کمدش از را رنگش کرم مانتو سان،یآ

  » باشھ؟ بارم نیدوم نیا کھ داشتم میتا تیمحدود یک من..او «

  :زدیم چنگ یسمانیر ھر بھ یحام

  . »برو فردا الاقل بذار. حساسھ کھ یدون یم صاحبکارش. من زیعز «

  :شد معترض سانیآ

 یچ واسھ پس. رو ردهمَ  نھ دم؛ید رو زنھ نھ اصال رفتم کھ بارم ھر برم؟ خوامیم کھ دومھ اول، بار مگھ زمیعز چتھ؟ تو ؟یحام «
  . »ندارن یکار خدا یھا بنده اون ؟یکن یم شلوغش یخود یب

  :شد کالفھ یحام

  » بود؟ مفھوم. ییجا یبر االن خوامینم من سانیآ «

  :زد پوزخند سانیآ

  . »قشنگ بده نشون خودتو شھ، شروع یچ ھمھ نکھیا از قبل خوبھ «

  :شد درمانده و دیکش صورتش یرو یدست ،یحام

  !نفسم عشقم؛ ومم؛خان «

  . »میبر باھم دنبالت امیب خودم کن صبر الاقل. حساسم کھ یدون یم ؟ینباش من اعصاب یرو انقدر و یکن لطف شھیم

  !صدا خوش پ؛یت خوش ؛ییآقا: سانیآ

  .خداحافظ. عشقم منتظرتم اونجا. گھید مونم ینم منتظر من صورت ھر در یول. ایب یداشت دوست ھم تو رم؛یم من



 لیدل اما داشت را خودش بھ مخصوص یھا تیحساس ھم ابتدا ھمان از یحام. دیکش سرش یرو را شالش و کرد قطع ار تلفن
  .کند یرویپ اش خواستھ ھر از بخواھد کھ شد ینم

  :دید مطالعھ حال در را نیثم و رفت رونیب اتاق از

  . »امیم زود رونیب رمیم من «

  :کرد رولندغ و گرفت دست در را اش مطالعھ نکیع ن،یثم

  » آخھ؟ شب از ساعت نیا یکش ینم خجالت کجا؟ «

  :انداخت نیزم یرو و دیکش رونیب یجاکفش از را شیھا کفش سانیآ

. یبا. ستین ھم بھیغر دوستمم؛ شیپ. گھید دمیخواب ھمونجا بدون ومدمین یدید. امیم زود بگو اومد ھم بابا. کھ رمینم یبد یجا «
«  

 بھ و شد سوار بود، گرفتھ اتاقش از کھ را یاسنپ قھ،یدق چند از بعد و رفت رونیب بشنود، نیثم از یگرید حرف کھ آن از قبل
  .رفت مقصدش سمت

  .داد ینم را یخوب اتفاقات دینو و زد یم شور ل،یدل یب دلش

  :گفت دنشید با نگھبان. گذاشت ساختمان بھ پا و دیرس باالخره ،ینیسنگ نسبتا کیتراف گذراندن از بعد

  » د؟یدار کار یک با. دییبفرما. مسال «

  . دارم کار ١٣ واحد با. گھید اومدم صبحم کھ ھمونم من. یحاج سالم: سانیآ

  .دییبفرما. دیاومد خوش: نگھبان

. شد ظاھر درب آستانھ در یمرد بلند قامت و شد باز پرستش واحد درب شدندش، خارج محض بھ و رفت آسانسور سمت بھ
  :انداخت نیطن گوشش در مرد، یصدا و بود مانده باز تعجب از دھانش

  . »نجایھم ارمشیم االن بنداز جاشو. عشقم باشھ «

 خارج دید معرض از را خودش و شد دیناپد راھرو خم در ند،یبنش آشنا، یصدا آن صاحب نگاهِ  در نگاھش و برگردد آنکھ از قبل
  .کرد

  . آورد یم بند اش نھیس در را نفس و کرد یم رمق یب را شیپا و دست ھم ھنوز کھ ییآشنا نگاه ھمان بود؛ خودش

  . آمد یم رونیب اش دخترخالھ واحد از قایدق کھ برھنھ و دهیورز یا باالتنھ با

  . بود داده دست از را لیتحل و فکر توان مغزش

 یب کوبش و کرد یم فکر بود دهید آنچھ انیم ارتباط بھ بود، رفتھ فرو یقیعم خواب در آغوشش انیم کھ یکودک مبھوتِ  و مات
  .بود کننده کر قلبش، امان

 را طاقتش کرد، یم زمزمھ لب ریز یزیچ و دوختھ چشم شیرو شیپ مرد بھ وافر یعشق با کھ درب، آستانھ در پرستش دنید با
  . برداشت جلو بھ یقدم و داد دست از

  . کرد خودش معطوف را پرستش نگاه و شکست را راھرو سکوت اش، گرفتھ خش و تند یھا نفس یصدا

  :زد ادیفر مقدمھ یب و شدند گرد بالفاصلھ پرستش یھا چشم

  » ؟یکن یم کاریچ نجایا تو سان؟یآ «

  .گرفت شیپ را شیگلو راه تر، تمام ھرچھ سرعت با بغض، کرد، احساس و کرد علم قد نگاھش مقابل ھم رادیھ کھ دینکش  یطول

  :بزند ادیفر و بکوبد دو ھر گوش در یا جانانھ یلیس قدرت تمام با خواست برود؛ جلو خواست

  » چرا؟ «



 شیھا دست لمس د؛ید را پرستش آمدن جلو. دادند دست از را وزنش تحمل شیپاھا و شکستند را نگاھش حصار شیھا اشک اما
  !یخاموش و خواست جانانھ سقوط کی دلش لحظھ آن در اما دیشن را شیھا زمزمھ کرد؛ احساس را

 کھ تنش در بود مانده یجان مگر اما دیکش یم رخ بھ را شیگلو در نھفتھ بغِض  شیصدا و بود رفتھگ التماس رنگ پرستش نگاه
   کند؟ پرستش ادیز یھا خواستھ خرجِ 

 آغوش انیم کھ شد چھ دینفھم و شد سست دستش. بست خی نگاھش. شد تار چشمش. دیند را رادیھ. کرد نگاه. کرد اخم. دیخند
  !مطلق یاھیس و رفت فرو یگرم

  :کرد زمزمھ بود، رفتھ فرو بھت در ھم ھنوز کھ پرستش بھ رو و کرد جابجا آغوشش انیم را سانیآ ،یامح

  . »اریب یزیچ یقند آب ھی برو «

  . برد تیسوئ داخل را او و فشرد اش نھیس بھ را سانیآ سر

 یا گوشھ بود، خورده حالش زمان با کور یا گره کھ یا گذشتھ از زده خجالت. بود کرده اریاخت سکوت و دهیپوش لباس راد،یھ
  . بود یحام تالش و پرستش یتکاپو گر نظاره و ستادهیا

  .شود تیاذ سان،یآ با میمستق ییارویرو از ھمھ آن کرد ینم ھم را فکرش و بود شده نیسنگ شیھا نفس

 ھجوم قلبش بھ باھم ا،یدن بد احساسات تمام و یشرمندگ. برد پناه واحدش بھ و شد خارج تیسوئ از صدا یب قھ،یدق چند از بعد
  . شوند روبرو باھم ھم باز سان،یآ آمدن بھوش با خواست ینم دلش و بودند آورده

 اما. بود مانیپش بود، شده منجر ن،یسھمگ یانتیخ بھ و بود داده کھ یا مسخره یدواریام آن یبرا حاال و بود ازردهین را او کم،
  .بود کرده احمقانھ میتصم آن ریدرگ را نفرشان چھار ھر یزندگ کھ چرا نداشت؛ یسود یمانیپش اظھار

 داد یم را شیکارھا تاوان آخر لحظھ تا دیبا. بگذارد کنار و ببوسد را اش گذشتھ بود نتوانستھ ھم مرگ با یحت کھ دیفھم یم حاال
 کھ بود ناراحت آن از. کند مک را تاوانش ینیسنگ آن از یزیچ بود نتوانستھ ،یزندگ یبرا دوباره فرصت نیا کھ بود بد چقدر و
  .بود کرده اشتباھش یکارھا ریدرگ ناخودآگاه ھم را ھا آن و بود انداختھ ھم یحام و پرستش دوش یرو را تاوان نیا

  .دادند یم پس احساساتش و سانیآ دیبا را تاوان نیشتریب دیشا کھ ھرچند

  . فشرد شیھا دست انیم بود، انفجار حال در کھ را سرش و دیکش یحسرت پر و قیعم آه

  . زد را چشمش اتاق، نور و گشود پلک یحام یھا رفتن صدقھ قربان با سان،یآ

  . بود ھا کشمکش از خستھ روحش و بود شده داریب یطوالن و قیعم یخواب از کھ انگار

  . چرخاند اطراف در را نگاھش و شد زیخ مین

  . دیرس یحام صالبت از پر اما نگران نگاه بھ و کرد رد را پرستش ی ھیگر از سرخ یھا چشم

 یکودک یرو نگاھش عوض، در و دیند بود، دهیکش را انتظارش روزھا نیا تمام کھ را یکس د؛یند یزیچ اما چرخاند چشم ھم باز
  :شد آوار سرش بر بود، دهید یداریب در بود، دهید ھرچھ کھ قتیحق آن و دیچرخ بود، دهیخواب معصومانھ، کھ

  » کجاس؟ «

  .بود گفتھ یناتوان و بغض با را نیا

  .دینگو یزیچ تا شود یم فشرده ھم یرو فکش کھ بود مشخص صورتش از و شد ادیز شیبازو یرو یحام دست فشار

  :زد پس شدت بھ را بود گرفتھ قند آب مقابلش کھ یدست و نشست سانیآ

  » ؟یتونست چطور «

  :دیدزد را نگاھش پرستش

  . »دم یم حیتوض «

  :زد لب تمسخر از پر و ماند آراد یرو سانیا نگاه



  » گلتونھ؟ دستھ «

  :شد کار بھ دست یحام و شد یطوفان پرستش نگاه

  ! »جان سانیآ «

  :دیلرز شیصدا و شد یعصب سانیآ

  » چرا؟ ھمتون؟ دیگفت دروغ چرا ومدنش؟ین و رفتن خبر یب بود نیا رفتنش؟ خارج بود نیا ؟یچ سانیآ «

  :آمد باال انند،م ھق نفسش، و شکست شیگلو انیم بغضش

 نگاه چشمام تو اگھ زنم؛یم حرف باھاش شده بارم ھی و رمیم باشھ ھرجا. کجاس بگو بده خبر ھی گفتم یم کردم؛ یم التماست «
  . »دمیم ادامھ میکوفت یزندگ بھ و بودم احمق کھ کنم یم قبول. امیم کوتاه بود، دروغ ھمش بگھ و کنھ

  :دیلغز وارید یرو دستش و ستادیا جانش یب یپاھا یرو

 کوش؟. یکن یم عاشقم یگفت. یکرد اصرار. کنم حساب یا گھید جور روت تونم ینم. برام یدوست مثل تو گفتم ؛یحام گفتم «
  » ؟یزد یم دم ازش کھ یحس اون کجاس

  .شد یم سخت شیبرا اوضاع، تحمل و شکست یم خودش در جملھ ھر با یحام

  :داد ادامھ سانیآ

 کارو نیا من با چرا دم؟یند عکسشو مگھ امروز نیھم بگو؟ بھم یدار یخبر ازش اگھ گفتم بھت ربا چند. خانوم پرستش «
  » بود؟ ییبال چھ نیا د؟یکرد

  :نشست نیزم یرو و خورد سر وار،ید بھ ھیتک ھمانجا، و زد ھق

  . »نکردم باور احمق منِ . نکردم باور من بود؛ گفتھ مامانم. یخائن ھم تو. یمامانت مثل ھم تو «

  . بود گردش در یحام و سانیآ انیم پرسشگرش نگاه و شد و مات پرستش

  :فشرد دست در را آرنجش و نشست سانیآ یپا مقابل و شد و بلند یحام

  » ؟یکن تمومش یخوا ینم. جان سانیآ «

  :دیغر سانیآ

  » کنم؟ تمومش کھ کردم شروع عذابو ھمھ نیا من مگھ کنم؟ تموم ویچ «

  . کرد تند پا یورود درب سمت بھ و کرد پاک را اش یاشک یھا چشم مانتو، نیآست ھگوش با و برخاست جا از

  :دیکش پس را اش شانھ شدت بھ سانیآ اما گرفت را اش شانھ و دیدو یحام

  . »باشم تنھا خوامیم. کن ولم «

 یم دلش فقط. ستادیان ھم آسانسور منتظر یحت. شد ریسراز ھا پلھ از و رفت بدھد یحام بھ یفرصت نیکوچکتر آنکھ بدون
 شیبرا. بکشد نفس را شیھا آدم و خانھ آن از دور آزادِ  یھوا و شود دور بود گرفتھ تعفن یبو انگار کھ یا خانھ آن از خواست

 را یزندگ یھا آدم از یلیخ یجا امده،ین ھنوز کھ یکس بود؛ کرده حساب او یرو خواھر مثل کھ یکس پرستش؛. بود سخت
 بود مانده ناکام کھ یعشق. بود سخت ھمھ آن تاوانش کھ بود کرده چھ دیفھم ینم. بود خوشحال داشتنش از و بود کرده پر شیبرا
 مانده جا ذھنش در جواب یب سوال ھزاران و دیفھم ینم را بچھ آن ربط ھم ھنوز. بود زده دامن یناکام نیا بھ کھ یپرستش و

  . زدیبگر بود، آورده بند را آلودش بغض نفسِ  راه کھ ییھوا و کوچھ آن از داد حیترج اما. بود

 یعذاب آن از تنش و بودند ختھیر بھم را کوچھ سکوت اش، دهیکش و تند یھا نفس. بودند گرفتھ شیپ را اش گونھ راه شیھا اشک
  .ناامنش یِ زندگ امن یھا آدم تمام از باشد؛ دور کھ خواست یم اما دانست ینم رفت؟ یم کجا. بود کرده عرق د،یکش یم کھ

  .نداشت اطرافش بھ یتوجھ و دیدو یم کوچھ یانتھا یب یکیتار در

  :کرد ترمز شیپا مقابل یرنگ دیسف دیپرا کھ آمد خودش بھ یوقت



  » برسونمتون؟ دیبر یم فیتشر ییجا..بھ «

  . گرفت عقب دنده ھم دیپرا و کرد یط را ابانیخ مخالف جھت

 پسرک. داشت نگھ بوق یرو را دستش و ستادیا دیپرا سر پشت ،یگرن زرد سمند کھ دینکش یطول و نشست تنش در یبد لرز
  :آورد رونیب شھیش از را سرش گستاخ،

  . »آشناست خانم. برو نوریاز چتھ؟. رمردیپ یاو«

  :گفت سانیآ بھ رو و شد ادهیپ نیماش از سمند راننده

  » خانوم؟ گھ یم راست «

  :گفت و نشست یتاکس عقب یصندل یرو فورا سانیآ

  ». نھ «

  :شد مانع سانیآ لرزان یصدا اما برسد را جوانک آن حساب و برود خواست انسالیم مرد

  . »نالیترم دیبرسون منو لطفا. خدا رو تو آقا «

 و افتاد سانیآ دهیپر رنگ صورت یرو نگاھش کھ بزند یحرف خواست. گفت یلب ریز" چشم"  و بست را نشیماش درب مرد،
  . داد تکان نیطرف بھ تاسف، نشان بھ را سرش

  :فرستاد نیثم بھ یامکیپ سان،یآ

  . »ببخش. شد ییھوی. کشھیم طول روز دو یکی. شمال میریم ھا بچھ با میدار مامان «

 تلفن. بدھد جواب بود، گرفتھ خش شیصدا یب یھا ھیگر شدت از کھ ییصدا آن با خواست ینم اما خورد زنگ بالفاصلھ تلفنش
  .شد یم دور یروز چند دیبا. رفت یم دیبا. کرد پرتاب فشیک در ار آن و گذاشت صدا یب حالت در را

 یپا دینبا اما. بود نبرده خودش با یا لھیوس چیھ. داشتند حرکت بعد ساعت مین یبرا شکر را خدا و کرد اقدام طیبل دیخر یبرا
 کھ یشھر آن از دیبا و ردک یم یخفگ احساس. نداشت را شیھا لھیوس برداشتن و خانھ بھ برگشتن فرصت. شدیم سست رفتنش
  .شد یم دور بود، برده غمای بھ را اعتمادش و دیام و آرزو

 دنبالش و شده کار بھ دست فورا کھ یحام العمل عکس و سانیآ یناگھان رفتن بھ و بود ستادهیا راھرو وسط واج، و ھاج پرستش،
  . کرد یم فکر بود، رفتھ

  . بود کرده ریدرگ را کرشف سان،یآ آخر جملھ و داشت یدیشد یخستگ احساس

 شیھا لب ،یجان کم لبخند بود، نشده داریب صدا و سر ھمھ آن وجود با و بود خواب ھم ھنوز کھ آراد دنید با و برگشت تیسوئ بھ
 دهیخم قامت تا دیکش طول یکم. فشرد را زنگ و رفت رادیھ واحد بھ. کرد خاموش را برق و برداشت را دیکل. گرفت قاب را
  . داشت اش یذھن یھا یخستگ حجم از نشان اش، خستھ یھا پلک و دهیژول یموھا. شد ظاھر ابلشمق راد،یھ

  :شد کینزد یقدم و زد لبخند

  ! »ختیر بھم یچ ھمھ ھیثان ھی تو چھ «

 و گذاشت درب یرو سرش پشت را دستش پرستش. شد بستھ پرستش سر پشت درب، تا رفت عقب یکم. داد تکان سر رادیھ
  . گرداند باز او بھ را اش یزندگ مرد ی رفتھ دست از آرامش یکم تا کند یکار خواست یم لشد. کرد نگاھش

 کرد، یم احساس مقابلش مرد دوش یرو را اش ینیسنگ کھ یغم و مانیپش نگاه و دید ینم مقصر را او گرید کھ بود بیعج
  . آورد یم درد بھ را دلش

  . رفت ھمسرش گرم آغوش افتیض بھ نشدستا و کرد کم را انشانیم فاصلھ یکوتاھ گام با

 شیموھا یرو آرام یا بوسھ و نشست پرستش کمر یرو آھستھ، و نرم دستش و داد نشان العمل عکس رادیھ تا دیکش طول یکم
  .نشاند بود، زده رونیب یروسر از یکم کھ

 را خودش و دیخند بود، گرفتھ بلشمقا قند، آب کردن درست نیح را یروسر و مانتو کھ یدست و رادیھ اخم یادآوری از پرستش
  .داد یجا آغوشش در شتریب



 دست حلقھ. شود غرق گرفت، یم پرستش عشق از پر حضور از کھ یآرامش در شتریب یکم خواست دلش و شد طاقت یب راد،یھ
  :کرد زمزمھ گوشش ریز و کرد تر تنگ را شیھا

  » ؟یکن ینم یخال پشتمو بشھ، کھ یھرچ «

  :شد رهیخ داشتند، را سوزاندنش قصد انگار کھ یشفاف یھا چشم بھ و آمد باال پرستش سر

  » بشھ؟ یچ قراره مگھ «

  :گفت فیبالتکل و سرد یلحن با و افتاد ھم یرو اش خستھ یھا پلک.داد ھیتک پرستش سر بھ را اش یشانیپ رادیھ

  . »دونم ینم «

  :شود مطمئن پرستش یدائم حضور از خواست یم او و بود نھفتھ پشتش اگر، و دیشا و حرف ھزار انگار کھ یدانم ینم

  . »پرستش میکن عقد ایب. برامون ستین یمانع گھید کھ حاال «

  :دیبوس ز،یر را رادیھ ی چانھ و دیخند پرستش

  » ست؟ین کامل اونقدرا شناختمون ھنوز یکن ینم فکر «

   ؟یکن یزندگ من جز یکس با یتون یم اد،ین خوشت و یبشناس منو اگھ تو: رادیھ

  .دیشا دونم؛ ینم. اووم: پرستش

  :انداخت خنده بھ را پرستش و شد رهیت رادیھ نگاه

 جور نیا و مشاوره با ھست یمشکل اگر و میکن کامل ھم از شناختمونو میتون یم. میش جدا ھم از حتما کھ ستین یازین. نھ خب «
 حرف یکل درموردش یعموم یکالسا یسر ھی تو و کننیم ازدواج مشاوره غیتبل یکل دانشگاھمونم تو یحت االن. میکن حلش زایچ
 علم. خورن ینم ھم درد بھ بفھمن تازه و شن دار بچھ زود بعدم و بشن یزندگ وارد فکر، بدون کھ گذشتھ میقد زمان گھید. زننیم
  . »اومده جورواجور یتستا یکل کرده؛ شرفتیپ یکل

  :گرفت طنتیش رنگ رادیھ لبخند

  » ؟یخوا یم بچھ زود «

  :نشاند ابروانش انیم یزیر اخم و آورد ھجوم پرستش یھا گونھ در سرعت بھ ونخ

  . »بحثو نکش ھیحاش بھ زود انقدر. بچسب حرفمو اصل. تیترب یب «

  :زد قھقھھ رادیھ

  ! »کھ یشیم یشکل چھ یدون ینم. تره جذاب برام ھاش ھیحاش آخھ «

  :آمد فرود شیبازو یرو پرستش آرام مشت

  » ؟یدار نگھم نجایا صبح تا یخوایم. ادب یب «

  :کرد اشاره یورود یجلو یراھرو بھ. گرفت آغوشش در سخت و سفت و دیکش باال را تنش راد،یھ

  . »نھ نجایا «

  :کرد زمزمھ داشت، طنتیش و عشق کھ یلحن با و انداخت تشانیوضع بھ یمعنادار نگاه

  . »آره نجایا یول «

  :دیکش یقیعم نفس و داد ھیتک رادیھ یشانیپ بھ را اش یشانیپ پرستش

  . »داره گناه مونھ یم تنھا بچھ. تیسوئ میبر الاقل «

 کم وجود با ھم خودش. بکشد دراز تا کرد وادارش و دیکش رونیب تنش از را پرستش شال و مانتو و نشست کاناپھ یرو رادیھ
  :گرفت آغوشش در و دیکش دراز کنارش جا، بودن



  . »بشنوه مولوچ ملچ یصدا و پاشھ شب نصفھ کھ ستین خوب بچھ یبرا «

  .برد معشوقش یھا لب استقبال بھ را شیھا لب و دیخند برسد، حرفش یمعن بھ پرستش تا

  :دیکش دست فورا پرستش کھ رفت یم کف از ارشانیاخت و بودند عشق و شور غرق

  . »لطفا رادیھ «

  . گفت لب ریز یحرص پر" یلعنت " و شد منقبض فکش حرف، نیا با کھ بود یکینزد آن مست ھم ھنوز رادیھ

  :شد مانع رادیھ کھ شود بلند خواست پرستش. دیجد یھا خواستن حس از پر و داغ شانیھا تن و بود قرار یب شانیھا قلب

  » ؟یبر یخوا یم چرا. کھ ندارم تیکار خب یلیخ کجا؟ «

 کھ دیترس یم. کند حفظ را اش یخوددار بتواند بمانند، حالت ھمان در گرید یکم اگر نبود مطمئن. شد داغ قلبش و دیخند پرستش
  :نشست شیجا در یآرام بھ. شود شقدمیپ خودش

  . »شد یچ نیبب بزن یحام بھ زنگ ھی. زمیعز پاشو «

  . برخاست جا از و دیکش یا کالفھ پوف بود، شده دور فضا آن از کال انگار کھ رادیھ

  :دیشن را یحام گرفتھ یصدا بوق چند از بعد و گرفت را یحام شماره. نشست و برگشت مبل یرو و برداشت را تلفنش

  » بلھ؟ «

  د؟یدیرس کجا بھ برادر؟ شد یچ: رادیھ

  . افتادم راه اتوبوسشون دنبال اوسکوال مثل فعال. ندادم نشون خودمو اصال منم. شمال ره یم داره کھ فعال یچیھ: یحام

  :دیخند تلخ، راد،یھ

  . »بده حیتوض ویچ ھمھ براش. نباش نگران شھیم درست «

  .بمونھ تنھا مدت ھی دیبا. زوده فعال: یحام

  .بگو حتما ومدیبرم دستمون از یکمک یول. صالحھ یھرچ: رادیھ

  .خدا بنده شد ناراحت یلیخ. کن یخواھ معذرت پرستش از. داداش یمرس: یحام

  .بذار انیرجرد ھم ما حتما شد یخبر. سانھیآ نگران فقط خوبھ حالش پرستش. ستین یمشکل: رادیھ

  .فعال. حتما باشھ: یحام

  .فعال. باش مراقب: رادیھ

  :زد لب یناراحت از پر و داد یراحت مبل بھ را اش ھیتک پرستش

  » کرد؟ اشاره بھش امشب سانمیآ و گھینم بھم مامانم کھ ھست گذشتھ تو یچ دونم ینم «

  :شود بلند تا گرفت ھم را پرستش دست و شد بلند رادیھ

  . »میبخواب میبر ایب فعال «

 نوازش دستش و دوخت شیھا چشم بھ را خمارش و دار تب نگاه. داد امتداد اش شانھ تا و دیکش پرستش یبازو یرو را دستش
  :ختیر پرستش دل در را ایدن یھا یداغ تمام زد، کھ یحرف با و رفت نییپا پرستش کمر یرو تا وار،

  . »ذرمبگ کنارت از راحت نباریا کنمینم نیتضم وگرنھ «

 بود، دهید آنچھ تمام کرد یم احساس ھم ھنوز. بود غرق الشیخ و فکر در و دوختھ چشم ساعت یھا عقربھ بھ محض یسکوت در
  :بود نوشتھ شیبرا کھ پرستش امیپ اما ست یگرید زیچ تیواقع و بوده ھولناک یکابوس

  . »نکن قضاوت زود لطفا «



  . دیکوب یم سرش یرو را پرستش انتِ یخ دردناکِ  تیواقع و دیکش یم بطالن خط افکارش تمام یرو

 بچھ آن نقش اصال شود؟ کینزد کند، صبر بود خواستھ و داده حلقھ او دست بھ یروز کھ یمرد بھ حد آن تا بود توانستھ چطور
 را کلشیھ کھ یشرت یت و باز یموھا با حجاب؛ بدون بود؟ رادیھ بھ کینزد ھمھ آن پرستش چرا بود؟ چھ رادیھ آغوش انیم در

  .داد یم جلوه تر یخواستن ست،ین اش قھیسل باب بود گفتھ یروز کھ یرادیھ نگاه در را او و بود گرفتھ قاب

 ھول افکارش تمام. کرد سیخ را صورتش بود، گرفتھ انیجر نشده، خشک ھنوز کھ یاشک قطره و دیلرز شیگلو در نفس
  . شدیم تر جیگ لحظھ ھر چ؛یھ د،یرس ینم کھ یا جھینت بھ و بود اش یذھن سواالت

 اما نداشت غذا بھ ھم یلیم و بود نخورده یزیچ گذشتھ، شب از. بود رمق یب بدنش و بود گرفتھ گردنش رگ. برخاست جا از
 و کوچک یالیو آن در آنقدر خواست یم دلش. نداشت حرکت قدرت و کرد یم احساس ھم شیپاھا و دست در یحت را ضعف

  . ردیبم کھ بماند بود، کرده اجاره کھ یفیکث

 و بود شده متنفر انشیاطراف از بود؛ شده متنفر خودش از و بود کرده مرور بار ھزاران را خاطراتش تمام بود، دهیرس یوقت از
  !تمام و خواست یم ناقابل مردن کی فقط دلش. نداشت را یچکسیھ دنید چشم

  :بود ناشناس شماره. برخاست تلفنش امیپ یصدا

  ؛یشو یم گم اتتاحساس انیم یگاھ «

  ؛یشو یم سخت

  ؛یشو یم درد

   ؛یشو یم بغض

  من، بدان اما

  نجا،یا

  م،یھا بودن تو یب انیم

  ام مانده انتظارت در آنچنان

  رتمیغ ام کرده فراموش کھ

  ؟یگرید بھ ات عالقھ نیا از جوشد ینم چگونھ

  ) » یدریح میشم(

 اش نھیس انیم یحس. بود خوانده شیھا کلمھ تک تک از را نیا و داشت بغض داشت؛ درد امشیپ اول، یروزھا ھمان مثل
 بغض ھرچھ. برد ھجوم شیگلو بھ و شد بغض کرد، احساس کھ یدرد آن تمام. شکافت کھ انگار را قلبش در ییجا و کرد انیطغ

  . نداشت شدن خشک الیخ انگار کھ یاشک. شد اشک و آورد فشار شیھا چشم بھ داشت،

  . بود خستھ شیروزھا نیا یھا آدم انیم شدن سردرگم از بود؛ خستھ نشد گم از. کرد یم یکار دیبا

  .کرد ینم درک ھم را یحام. مودیپ را تنش تمام و شد درد ،ییتنھا احساس

 و رفت راه آنقدر لرزان، و سست ییھا گام با. رفت رونیب خانھ از زد، ینم دل بھ یچنگ کھ یظاھر ھمان با و برخاست جا از
 کھ آمد خودش بھ یوقت و بود یریدرگ ھزار شلوغش ذھن انیم. دیرس کجا بھ و آمد کجا از دینفھم. دیرس حلسا بھ تا ختیر اشک

 یم نییپا و باال یموج ھر با ا،یدر شور آب یرو شالش. بود کنده پا از را شیھا کفش و بود گرفتھ بر در را زانوانش تا ایدر آب
 بخورد تکان ،یموج ھر با اش، عالقھ مورد رنگِ  یمشک شال آن مثل و برود جلو کند؛ یشرویپ ھم باز کھ داشت دوست او و شد
  .بسپرد ایدر بھ را بودنش نیسنگ احساس و

 و رادیھ. شد دهیخم شیھا شانھ. شکست خودش در بست؛ نقش نگاھش انیم عشقش، از پر لبخند آن و پرستش چھره. رفت جلو
 آه. دیکش درد. زد ھق. دیکش ریت اش نھیس. گذشت خاطرش از بود، کرده متعھدش و وابستھ مرگ، یپا تا یروز کھ یا بوسھ آن
  . دیکش

 آب. گرفت بر در را گردنش ریز تا آب و کرد تقال. شد یخال شیپا ریز و برداشت یگرید قدم. بود آمده باال کمرش یرو تا آب
 تنش تمام ا،یدر موج و بود رفتھ یسرخ بھ رو اش چھره. کرد یم تقال ژنیاکس یا ذره یبرا و بود دهیپر شیگلو در ا،یدر شور



 اما. کرد یم تالش بود، کرده یمتالش را قلبش کھ یمھر بھ سر یرازھا دنیفھم یبرا دیبا ماند؛ یم زنده دیبا. برد آب ریز را
 یتحرک ھر با و بود کرده فراموش را شنا حرکات تمام کھ انگار لحظھ آن. شد یم یحتم مردنش کرد، یم تالش شتریب ھرچھ

  .گذاشت یم یخفگ معرض در قبل از شتریب را خودش

  .نبود اطرافش متوجھ گرید و دیکش عقبش قوا، تمام با یدست کھ بود انیپا بھ رو شیھا نفس

 یسرم دنید با. دیرس یم بنظر جیگ یکم ھم ھنوز و بود تار نگاھش. دیچیپ گردنش در یدرد و کرد باز را نشیسنگ یھا پلک
  :دیکش رونیب افکارش از را او پرستار یصدا بعد یکم و برخاست نھادش از آه خت،یر یم فرو قطره قطره کھ

  » ؟یندار اجیاحت یزیچ خوبھ؟ حالت. سالم «

  :ماند رهیخ گذاشت، یم زیم یرو تختش، کنار کھ یلونینا بھ عوض در و ماند تفاوت یب سوالش بھ نسبت سانیآ

  » ھ؟یچ نیا «

  :گفت لھحوص با و دیکش یقیعم نفس پرستار

  . »دستتون برسونم رو نایا کھ داشتن اصرار یخانوم ھی «

  :دیپرس درھم ییھا اخم با و شد زیمخین سانیآ

  » بود؟ یک «

  :گرفت خودش بھ متفکر یحالت پرستار

  . »نھ گفت  د؟یبستگانشون از دمیپرس ازش. داشت عجلھ ھم یلیخ و بود یچادر خانم ھی. واال دونم ینم «

  :کرد فکر خودش با و نشست تخت یرو یآرام بھ سانیآ

  »     نجا؟یا رسوندم یک رون؟یب دمیکش آب از یک پس «

 در کھ یدوست باشد؛ یحام نجاتش، فرشتھ داشت انتظار و اوست بھ کینزد ییجا کھ بود شده دواریام ،یحام امیپ آن با کھ انگار
  :کرد زمزمھ خودش با یآرام بھ و گرفت دلش. بود نکرده غیدر را یکار نیکوچکتر مدت نیا

  » کجاس؟ یحام پس «

 تلفن و ماند باز تعجب از دھانش. بود ھمراه تلفن یحاو کھ آورد رونیب را یا جعبھ و برد دست. گذاشت شیپا یرو را لونینا
  .آورد رونیب کیپالست از داشت، نم ھم ھنوز کھ را خودش

 لبخند ناخودآگاه دنشید با کھ کرد یم ییخودنما ھم یرنگ سبز و ساده یروسر و بود لونینا در ھم نو شلوار و مانتو دست کی
  :افتاد یحام حرف ادی بھ و زد

  . »کنھیم تر خوشگل خوشگلتو یچشما. ادیم بھت سبز «

  :شد ظاھر سرش یباال پرستار

  . »یدبو شده فیضع یلیخ. تھیتقو یبرا شتریب کھ ھست ھم دارو یسر ھی. گھید یبر یتون یم. زمیعز شد تموم سرمت «

  :زد لب و دیچرخ اطراف در نگاھش سانیآ

  » درمانگاھھ؟ نجایا «

  :دیپاش شیرو بھ یمھربان لبخند پرستار

  .»گفت ھمکارم اما نبودم کھ من. آوردنت یوقت نبوده خوب ادیز حالت ظاھرا. کوچولوئھ درمانگاه ھی. گلم اره «

  :دیپوش ارپرست کمک با را دشیجد یھا لباس و شد بلند تخت یرو از سانیآ

  » نجا؟یا آورد منو یک یدون ینم «

  :زد لب بالفاصلھ پرستار



  . »زمیعز نھ «

 نشان را خودش چرا بود، یحام اگر. شد یعصب بود، داخلش ھیھد کارت کی کھ یپول فیک دنید با و دیکش یا کالفھ پوف سانیآ
   داد؟ ینم

  .کرد ترک بود، کرده اجاره کھ ییالیو مقصد بھ را جا آن قھیدق چند از بعد و کند خبر آژانس خواست پرستار از

 یھا چشم. شد روبرو داشت، اش رفتھ دست از یھا تماس از نشان کھ ییھا امکیپ از یلیس با و انداخت راه را دشیجد تلفن
 کھ حاال و داشت عادت یحام یدائم حضور بھ کھ انگار. گرفت دلش آن، دنیند با و بود شماره کی دنبال بھ فقط جستجوگرش

  .دیفھم یم را او بدون یایدن یکیتار عمق نبود، یخبر چیھ

  :ستین درکار یا عاشقانھ حس چیھ کھ داد یم نانیاطم و زدیم حرف خودش با مدام

  . »کنم تجربھ باھاش داشتمو رادیھ با کھ یحس اون نتونستم چوقتیھ وگرنھ. کردم عادت بودنش بھ فقط «

  :زد پس را ساتشاحسا تمام و دیلرز یخاص طور کی قلبش

  . »ستین بخشش قابل برام. گفت دروغ بھم «

  :کرد زدن حرف بھ شروع ذھنش در ییندا کھ انگار

  » ؟یباش داشتھ دوسش یکرد یسع براش؟ یکرد کاریچ تو «

  :زد پوزخند خودش بھ

  » ؟یخواستگار ادیب گفتم چرا پس نکردم یسع اگھ «

  :دیکوب اش یشانیپ یرو بود، رفتھ دست از و بود امشب یبرا کھ یمراسم یادآوری با

  » کردم؟ کاریچ. یوا یا «

 غیدر اما زد زنگ مختلف فواصل در بار نیچند بار، کی نھ. بود جھینت یب اما. زد زنگ یحام بھ و برداشت را تلفنش ناخودآگاه
  !جواب کی از

  :گفت یا کالفھ و بلند یصدا با و شد درھم شیھا اخم

  » ؟یلعنت ید ینم جوابمو چرا «

 و سال کی یروزھا یِ حام از یخبر گرید کرد یم حس کھ یبار نیاول. ماند یم پاسخ یب شیھا تماس کھ بود بار نیاول یبرا
 بزند زنگ ناشناس شماره بھ و بخواند را بود شده فرستاده شیبرا غروب کھ یشعر آن ھم باز خواست دلش. ستین اش گذشتھ مین

 را فکرش کھ یا مسئلھ تنھا و دیچرخ ینم رادیھ و پرستش ھول ذھنش گرید. ستادیا و دش قرار یب دلش. بود سوختھ تلفنش اما
  بود؟ گذاشتھ پاسخ یب را شیھا تماس یحام چرا کھ بود آن بود، کرده ریدرگ

  . ختیر اشک و فرستاد رونیب مانند، ھق را، بود کرده رسوب شیگلو در کھ یبغض و زد چنگ را شیموھا

  :زدیم شور دلش

  . »کردم تشیاذ یلیخ ؟یچ نشھ ازش یخبر گھید و رهب اگھ «

  :کرد زدن حرف بھ شروع ذھنش، اعصابِ  یرو فردِ  ھمان ھم باز

  . »رهیم و کنھیم ازدواج یروز ،یکن ازدواج باھاش ینخوا اگھ کھ باالخره ؟یچ کھ خب «

  :دیکش ادیفر شیصدا سرِ  بر

  . »دوست ھی عنوان بھ اما باشھ؛. بره خوامینم «

  مرگتھ؟ چھ. یدار خبر کھ حسش از. باشھ کنارت دوست عنوان بھ نتونھ و نخواد دیاش اما-

  :زد ادیفر و دیکوب وارید بھ قدرت، تمام با و فشرد مشت در را اش سوختھ تلفن

  . »درک بھ بره. گفت دروغ بھم. ندارم دوسش خوامینم. خوامینم «



 نفره تک تخت یرو و فرستاد رونیب را دردناکش بازدم بود، کرده غاغو سرش در کھ ییصدا و دھنده آزار افکار ھجوم از کالفھ
 ذھنش در را افکار آن خواست یم دستش فشار با کھ انگار. فشرد سرش یرو را بالش و برد بالش ریز را سرش. دیخواب

  . رفت خواب بھ باالخره تا ختیر اشک چقدر دینفھم. کند خاموش

 خواب از یوقت کھ دیکش غیج آنقدر سردرگم، و خستھ. دیرس ینم و دیدو یم یزیچ نبالد کھ انگار و دید یم کابوس مدت، تمام
  .سوزد یم و گرفتھ درد شیگلو کرد احساس شد، داریب

 یگرید امیپ و کرد پاک را یغاتیتبل یامیپ و گرفت دست در را تلفش. برد پناه تختش بھ ھم باز و خورد آب یکم. برخاست جا از
  :کرد باز است، ناشناس شماره ھمان از کرد احساس کھ را

  ...است سخت «

  ...باشد غروب

  ...باشد ایدر

  ...باشد تنگ دل،

  ...اری اما

  !چیھ نباشد؛ کھ اری

  .باشد گرانید با دلش

  ) » یدریح میشم(

 شد ستما رد کھ دینکش ھیثان بھ اما دیلغز شماره یرو دستش و نشست تخت یرو. کرد یخفگ احساس و آمد شیگلو خیب تا بغض
  :کرد یینما خود اش صفحھ یرو گرید یامیپ لحظھ، چند از بعد و

  ستین بد شھیھم بودن ساده «

  کندیم فیرد را شیھا درس ت،یبرا آنقدر یزندگ

  ،یبستن دل ھر یریگ یم ادی کھ

  ...دارد ییانتھا

  !ابتدا ،یشکستن ھر

  ؛یشو دور دیبا کھ یریگ یم ادی

  ؛ینمان

  .یننک نگاه ھم را سرت پشت و یبرو

  ستین بد شھیھم بودن ساده

  ات یزندگ پستِ  یھا آدم از کھ یریگ یم ادی

  ...یبمان دور

  ! یدلتنگ اوج در یحت

  ) »یدریح میشم(

  :نوشت فورا

  . »بده جواب یحام «

. لرزد یم سرما از و است آتش درون از کھ کرد احساس. کرد لرز. شد مواجھ خاموشش خط با و زد زنگ ھیثان چند از بعد
 کھ بود وقت یلیخ. داشت درد شیشعرھا. داشت فرق یحام نیا. نبود اش یزندگ سخت طیشرا کننده تیحما مرد گرید ،یحام

  ...حاال اما بود؛ یدلدادگ و عشق سراسر و نداشت یغم چیھ شیشعرھا گرید



  .سوزاندش و دیکش شعلھ دلش در حسرت. شد آب از پر شیھا چشم کاسھ و دیکش یقیعم آه

  . است بھیغر یکم است؛ ناشناختھ یکم کھ سوزدیم یاحساس آتش در کرد یم احساس

  .بود خاموش ھم باز و گرفت تماس دوباره. بود ھمراه و دوست کی از شتریب شیبرا یحام کھ انگار

 کھ یزن یصدا و گرفت یم شماره یھرازگاھ. کرد الیخ و فکر و ختیر اشک صبح خود تا و شد بھیغر شیھا چشم با خواب
  . کشاند یم قلبش بھ را حسرت و یدیناام داد، یم مشترکش بودن اموشخ از خبر

  .رفت فرو یخبر یب عالم در و آمد شیھا چشم بھ خواب کھ بود کرده طلوع دیخورش

 ییدستشو بھ فورا. داشت یبد احساس و بود دهیچسب بھم شیھا پلک. شد داریب خواب از یگرسنگ فشار از کھ بود ظھر کینزد
 برود سوپرمارکت بھ گرفت میتصم. بود نبرده خودش با یا لھیوس چیھ اما خواستیم حمام دلش. شست را شیرو و دست و رفت

  . کند دیخر یکم و

  .برگشت الیو بھ ،یمعدن آب و یخوراک یمقدار و باگت نان با و دیخر ھیاولو ساالد خودش یبرا

  :نوشت ناشناس شماره آن یبرا و برداشت را تلفنش

  . »ریبگ تماس «

 دلش و داد یم خرج بھ وسواس. بودند کرده نھیمعا را آراد شکستھ سرِ  تیوضع و بود رفتھ درمانگاه تا راننده ھمراه رستش،پ
. شد آراد با یباز مشغول و برگشتند خانھ بھ اش یشانیپ یرو باند کردن عوض از بعد. ردیبگ صورت یا یکوتاھ خواست ینم
  .بگذارد خودش عھده بھ را شام کردن درست بود، خواستھ پرستش معمول، طبق و بود داده انجام را خانھ یکارھا بانو گل

 رابطھ در یکتاب مطالعھ مشغول ھم خودش. کند ینقاش تا گذاشت مقابلش را آراد ینقاش دفتر و کرد درست چلوگوشت شام، یبرا
  .دهش دور اھدافش از کرد یم حس و بود گرفتھ فاصلھ کھ بود وقت یلیخ. شد شیھا درس با

  .کرد یم باران بوسھ را اش گونھ و رفت یم آراد صدقھ قربان یھرازگاھ

 را رنگش یمشک بلند دامن خواست و رفت تیسوئ بھ کند، کنترلش چطور دانست ینم کھ یشوق با. بود رادیھ آمدن بھ کینزد
  .شد مانیپش و دیکش خجالت اما بپوشد

. دیپوش گذاشت، یم شینما بھ را رنگش خوش و سبزه یکم پوست ش،یھا سرشانھ کھ یبلوز و دیپوش یا ساده نیج شلوار
 بود خواستھ و بود زده زنگ نیمیس بھ رادیھ کھ بود گذشتھ روز. باشد متفاوت یکم دیبا کھ کرد یم احساس اما دیکش یم خجالت

  .کرد یم تر مشتاق را ھمسرش و داد یم خرج بھ یشتریب یدلباز و دست یکم دیبا. کنند آماده عقد، مراسم یبرا را خودشان

  . دیکش شیھا لب یرو را رژش و ستادیا نھیآ مقابل. کرد تن را رنگش یا روزهیف بلوز و دیدو پوستش ریز ینیریش جانیھ

  .کرد آغشتھ مل،یر بھ یکم را شیھا مژه و شد مانیپش آخر لحظھ در کھ برود رادیھ واحد بھ خواست

 را درب و رفت رادیھ واحد بھ بود، گرفتھ فاصلھ بودن کنواختی و یسادگ آن از و بود شده متفاوت یکم کھ ظاھرش از یراض
  .بست

  :رفت آغوشش بھ دنشید با آراد

  » ھ؟یچ نیا خالھ «

  :شد خنده غرق پرستش و کرد اشاره شیھا لب بھ

  . »لبھ رژ جون خالھ «

  :زد لب ،یا کودکانھ تعجب با و گرفت شیھا چشم مقابل و دیکش پرستش لب یرو را دستش و دیخند ھم آراد

  » ھ؟یچ نیا... اِ  «

 اش صدقھ قربان توانست، تا و گرفت آغوشش در تنگ بود، کرده ضعف اش یزبان نیریش و یکار نیریش ھمھ آن از کھ پرستش
  .رفت

  آن از قبل و شد بلند خانھ زنگ یصدا



  :دیبخش یم رادیھ بھ یا تازه جان و بود ضیعر لبخندش. کرد باز را درب و برخاست جا از پرستش بچرخد، قفل در د،یکل کھ 

  . »سالم «

 را کردنش یدلبر نطوریا. ماند اش برھنھ یھا سرشانھ یرو و خورد سر اش، یعسل یھا چشم یرو از راد،یھ رهیخ نگاه
  :بود شیستا قابل شیبرا ھمسرش نگاه در کردن جلوه متفاوت یبرا تالشش و داشت دوست

  . »سالم کیعل«

  .شد قدم شیپ اش گونھ دنیبوس یبرا خجالت، از پر و داد یجا گرمش آغوش در را خودش پرستش و اشتبرد جلو بھ یقدم

  .ماند جا آن، پشت شیھا یخستگ تمام کرد احساس رادیھ و شد بستھ سرشان پشت درب

  :کرد یقرار یب راد،یھ آغوش بھ رفتن یبرا و رساند راھرو تا را خودش آراد

  ...»بابا «

  :زد زانو آراد یپا یجلو و گذاشت پرستش یگلو ریز یا بوسھ راد،یھ

  » ؟یخوب. بابا عشق سالم «

  :انداخت رادیھ گردن دور را شیھا دست جان،یھ از پر آراد،

  » ؟یبکش ینقاش. آره «

 عشقِ  از پر و رهیخ نگاه بھ کھ ھمانطور و برخاست جا از. دیکش آغوشش در و انداخت شیپاھا ریز دست و دیخند رادیھ
  :رفت اتاقش بھ شیھا لباس ضیتعو یبرا زد، یم لبخند ،پرستش

  » فندق؟ یدیکش ینقاش «

 یم یسرزندگ احساس رادیھ و بود گرفتھ را خانھ یفضا تمام مخصوص، یچا یبو. زدیبر یچا تا رفت آشپزخانھ بھ پرستش
  .سپرد یم گوش شیھا حرف بھ ،یادیز دقت با و رفت یم اش صدقھ قربان راد،یھ و کرد یم یزبان بلبل رادیھ یبرا آراد،. کرد

  .گذاشت ینیس داخل و ختیر یچا یکم ھم، آراد یبرا ،یدار دستھ وانیل در و ختیر یچا فنجان دو پرستش

  .دیخند اش، یرنگ یھا یخط خط بھ و گرفت مقابلش را آراد ینقاش دفتر و گذاشت یعسل یرو را ینیس و آمد ییرایپذ بھ

  :گفت زد، یم ورق را دفترش کھ پرستش بھ آراد و تندنشس نیزم یرو ھم آراد و رادیھ

  . »بده خالھ «

  :گذاشت شیزانوھا یرو را آراد و نشاند صورتش یرو یتصنع یاخم راد،یھ

  . »پسرم مامان، بگو «

  .کرد دایپ یبیعج حس کی و شد آب پرستش دل در قند

  :کرد نگاه پرستش بھ تعجب با آراد

  » مامان؟ «

  :داد تکان سر رادیھ

  ...»بگو. آره «

  :شد معترض پرستش

  . »یکن یم جیگ رو بچھ. زمیعز کن ولش «

  :دیبوس را آراد گونھ رادیھ

  . »رهیبگ ادی دیبا رمینخ«



  :دیکش جلو را خودش یکم و گذاشت مقابلش را یچا

  » نشد؟ یخبر سانیآ و یحام از «

  :انداخت باال یا شانھ رادیھ

  . »ندادم جواب مویگوش منم و بوده خاموش تو یگوش شب اون کھ بود پر توپش فقط. گھینم یزیچ. نھ «

  :کرد فوت را نشیسنگ نفس پرستش

  . »رهیبگ میتصم تونھ یم بھتر سانیآ االن. شد یم بدتر د،یفھم یم مراسم از بعد اگھ دیشا. گھید بوده قسمت «

 دوخت پرستش یھا چشم بھ را اش یخواستن و آرامش از پر نگاه. گذاشت مقابلش را دفترش و نشاند نیزم یرو را آراد راد،یھ
  :گفت نھیطمان با و

  . »کن ولش رو نایا«

 و داد امتداد شیھا لب تا و دیکش پرستش ینیب قوس یرو را دستش. نشاند خودش بھ تر کینزد یکم و گرفت را پرستش یبازو
  :شد رهیخ بود، گرفتھ یصورت گرن حاال کھ شیھا لب طرح بھ و کرد مکث یکم. بست نقش نشیریز لب یرو یکیبار اریش

  » م؟یبخر حلقھ میبر یک «

  :کرد نوازش و گرفت یباز بھ ش،یھا انگشت انیم را گوشش اللھ و گذاشت پرستش گردن یرو را دستش

  » نظرت؟ ھوم؟ م؛یکن یکی رو یعروس و عقد دمیشا. باشھ شده تموم یچ ھمھ ماه نیھم اخر تا خوامیم «

 لرز بھ را تنش وحشتناک، یھا برق و رعد یصدا. زدیم ضربھ الیو یھا پنجره بھ شھ،یھم از تر یوحش باران، یھا قطره
 بود نشده یخبر اما بود یحام از یامیپ نیکوچکتر منتظر ھم ھنوز. شدیم جمع خودش در شتریب ،یبرق و رعد ھر با و بود نشانده

  . بود آمده کش انتظارش و

 کھ انگار ھ،یثان چند از بعد و کردیم روشن را خانھ یفضا کبارهی بھ کھ ینور و دیبار یم بند کی کھ یباران و شب یکیتار
  .بود شده یخال ،ییتنھا آن از دلش، تھ کھ انگار و بود انداختھ دلش در یبد ترس شد؛یم منفجر آسمان،

 بھ مشرف ی جرهپن پشت از و بپرد جا از کھ شد موجب ال،یو کوچک اطیح از یبد یصدا. دیبار یم شیرو و سر از یکالفگ
 را الیو کھ یجوان پسر ھمان کھ دینکش ھیثان بھ. بود وارید یباال از یکس دنیپر یصدا کھ انگار. بگردد صدا منبع دنبال اط،یح

  .دیکش یدلخراش غیج و دید را بود داده اجاره

  . دیپر اطیح وسط برھنھ، ییپاھا با و کرد باز را خانھ درب

  .فشرد را شیبازو و رساند سانیآ بھ را خودش پرش کی با و کردیم بشیتعق پسرک، زیھ نگاه

  :دهیفا یب شیتقالھا و بود کیستریھ شیھا غیج

  ... »کثافت...برو. یعوض گمشو «

  :فشردیم بازوانش انیم را سانیآ و بود شده ادیز پسرک دست فشار

  ... »ندارم تیکار... شو خفھ...سیھ«

  .بود یحام نام آمد، رونیب اش حنجره از کھ یاسم تنھا لحظھ آن در و نشست سانیآ برھنھ گردن یرو شیھا لب

  .بود دهیفا یب اما زدیم پس تنش یرو از را پسرک یھا دست و بود افتاده باران از سیخ نیزم یرو. کرد تقال چقدر دینفھم

 و یپ در یپ یھا ربھض یصدا و شد برداشتھ دردمندش تن یرو از پسر، وزن ینیسنگ کباره،ی بھ کھ رفتیم یاھیس شیھا چشم
  .داد اش شده سست یپا و دست بھ یا تازه جان ،یحام ادیفر

 یھا زدن نفس یصدا. آمد فرود اش نھیس و صورت یرو شیھا مشت و برداشت زیخ سمتش بھ یحام و افتاد نیزم یرو پسر
  .انداخت نیطن سانیآ گوش در ،یحام انھیوحش و تند

  :کرد زمزمھ لرزان ییصدا با و شد بلند آرنجش یرو یسخت بھ



  ! »یحام «

 یلیس ستد،یبا پا یرو درست بتواند آنکھ از قبل و کرد بلندش نیزم یرو از و گرفت را شیبازو. برد ھجوم سمتش بھ یحام
  :نواخت گوشش ریز یمحکم

  ! »یحام و مرگ «

  .شد نیزم یرو افتادنش از مانع و گرفت محکم را شیبازو

  :دیغر و گرفت خودش صورت مقابل را صورتش و کرد وارد شیبازو بھ یفیخف فشار

  . »نیماش تو گمشو «

 شد، حلقھ کمرش دور کھ یحام دست اما ختیر فرو آوار مثل و شد خوار. شد مات. شد خراب شیباورھا تمام لحظھ، کی در
  :داشت تشیعصبان اوج از نشان اش گرفتھ خش یصدا و بود شده خون رنگ بھ شیھا چشم یدیسف. نداد افتادن اجازه

  . »نکردم چالت نجایھم تا نیماش تو گمشو گفتم. یش ولو کھ نزدم «

 کھ ییھا گام با و رساند وارید بھ را خودش زحمت بھ و داد تکان سر ناخودآگاه کھ بود ادیز آنقدر زشیآم دیتھد یصدا ی جذبھ
 را خودش بلند، گام کی با و بود بدر مقابل درست ،یحام نیماش. رساند یورود درب بھ را خودش باشد، محکم کرد یم یسع
 تقال ھزار با. سوخت یم یحام دست ضرب از صورتش طرف کی ھنوز  و بود نمانده تنش در یجان. چسباند نیماش ی بدنھ بھ

  .رفت حال از عقب، یصندل یرو و لرزاند را تنش تمام ،یگرید برق و رعد یصدا. کند باز را درب توانست

**  

  . بود شدنش ھوشیب از قبل ی لحظھ داشت، ادی بھ کھ یزیچ نیآخر. ماند سقف یرو نگاھش و کرد باز چشم

  .داشت لرز اما سوخت یم یبیعج حرارت در تنش تمام و کرد یم درد شیگلو

 را اش خنده. بود دهیخر خودش کھ یھمان بود؛ تنش یحام مردانھ راھنیپ. شدند گرد تعجب فرط از شیھا چشم و زد کنار را پتو
 چقدر. بود یحام یالیو. انداخت اطراف بھ ینگاھ و آمد نییپا تخت از. داشت کم یزیچ انگارکھ. زد کنار را پتو و خورد فرو

. ندیبب را یحام خواست یم دلش کھ بود ھودهیب یلیخ انتظارش. رفت رونیب اتاق از و دیچیپ دورش را پتو. داشت تیامن احساس
  :زد لب شیبایز یشمال لھجھ با دنش،ید محض بھ و بود کردن کار مشغول کھ دید را یمسن خانم عوض در

  » ؟یشد داریب. جان خانم سالم «

 تا کرد صبر یکم. بست پلک و گذاشت یشانیپ یرو فورا را دستش. کرد یدیشد جھیسرگ احساس و رفت نییپا را ھا پلھ سانیآ
  :کرد زمزمھ و فشرد مشتش در را نرده. بروند کنار نگاھش مقابل یھا یاھیس

  » ستن؟ین یحام آقا. بلھ. سالم «

  :رفت باال را ھا پلھ و آمد جلو تشیوضع دنید با خانم، پروانھ

  . »زود انیم. رونیب رفتن آقا جان؟ خانم ستین خوب حالت «

  :برود نییپا را ھا پلھ تا کرد کمکش و گذاشت سانیآ یبازو یرو را دستش

 لباساتون. کنم یدگیرس بھت امیب کھ کرد صدا شب مھین ھمون منم. بود سرت باال صبح تا. خدا بنده شبید بود نگران یلیخ «
. بود شده سیخ کمتر اون باز. کردم خشک براتون اتو با رو آقا لباس زحمت ھزار با گھید. دینداشت کھ ھم لھیوس. بود یخال سیخ

  . »دیپوش رحمانو یلباسا از یکی خودشم

  :گفت یا بامزه حالت با و دیخند نناگھا و شد رهیخ سانیآ تعجب از پر ی چھره بھ

 لطف یلیخ ما بھ کال آقا اما میھست نجایا یایمحل از. مییآقا وارید بھ وارید ھیھمسا ما. نکردم یمعرف خودمو من اصال آھان «
  . »اومدم کلھ با ست؛ین خوب حالش خانمم گفت شبید یوقت. میخدمت در ما بخواد یزیچ نیکوچکتر ھروقت کھ نھیا و داشتھ

  .آمد وجد بھ زن، یسرزندگ و یانرژ ھمھ آن از و بست نقش سانیا یھا لب یرو ندهخ

  :داد ادامھ پروانھ



 کمی بدم بھت صبحانھ ھی کھ نیبش ایب. یپر مامان گنیم بھم ھام بچھ. یکن صدام پروانھ ھمون یتون یم. س پروانھ اسمم من «
  . »یریبگ جون

 چھ دینفھم. افتاد بود، خورده اشتھا با و بود کرده درست یحام یبرا کھ یا بدمزه یغذا نیاول ادی بھ و نشست یصندل یرو سانیآ
  :دیپرس کھ پروانھ جواب در و گرفت را شیگلو تمام بغض، کھ شد

  » د؟ییآقا محرم شما یراست «

  :داد ادامھ پروانھ و برد باال را سرش تنھا

  . »بپرسم ازش نشد رومم. کردم تعجب. رونیب رفت اتاق از خدا بنده کنم عوض لباستونو خواستم یم آخھ. ھمون پس آھان «

 و دید تدارک شیبرا مفصل و یمقو یا صبحانھ پروانھ،. دیکش سر را بود مقابلش کھ یریش وانیل و کرد کوتاه یا خنده سانیآ
  . کرد تشکر و خورد داد یم اجازه اش معده کھ ییجا تا سانیآ

 ینم. افتاد یصندل یرو و خورد سر دوشش یرو از پتو و برخاست جا از ناخودآگاه و دیرس گوش بھ یحام گفتن" اهللای"  یصدا
  :کرد تشکر پروانھ از متانت و وقار کمال در و آمد جلو یحام. شد قرار یب قلبش اما چرا؛ دانست

  . »دیشد تتیاذ یلیخ خدا رو تو دیببخش «

  .نیداشت لطف ما بھ شھیھم شما ؟یزحمت چھ بابا نھ-

  .باز رسمیم خدمت حاال. من طرف از دیکن یخواھ معذرت و دیکن تشکر یلیخ رحمانم آقا از. دیینفرما -

  .دینکن تعارف. مادر دیبگ حتما بود یزیچ بازم. کھ مینکرد یکار شما؛ قربون-

  :کرد اشاره سانیآ بھ نگاھش با و کرد مرتب سرش یرو را اش یرنگ چادر

  . »کنھ حفظتون ھم یبرا خدا. خوشگلھ متخانو یلیخ. ماشاءهللا ھزار ماشاءهللا «

  :نشاند لب یرو یاجبار یلبخند و ماند سانیآ یھا چشم یرو یحام سخت و سفت نگاه

  . »ممنون. دیدار لطف شما «

  .شد یم دهید ش،یھا چشم یدیسف انیم خشم، یھا رگھ ھم ھنوز و بود شده منقبض فکش

  .شد زیم یآور جمع مشغول سان،یآ بھ توجھ یب و برگشت. کرد اش یمراھھ خانھ، درب تا یحام و کرد یخداحافظ خانم پروانھ

  :زد لب یآرام بھ ،یحام یھا یمحل یب تحملِ  لحظھ، چند از بعد و کرد نگاھش سکوت در سان،یآ

  . »میبزن حرف دیبا ؟یحام «

  . شد درھم بود، دهیند سانیآ روز، آن تا کھ ممکن حالت نیتر وحشتناک بھ شیھا اخم و شد دهیکش باال یضربت ،یحام نگاه

  :گفت کھ یوقت بود؛ ختھیآم درھم خشمش و تعجب و بھت

  » تو؟ منو نیب مونده ھم یزیچ مگھ م؟یبزن حرف «

  :ترس از نباریا گرفت؛ اوج قلبش ضربان و شد مات سانیآ

  ...»بشم ناراحت ازت دیبا من...ینی...واقعا من. یحام «

  :گرفت اوج شیصدا و شد منسجم ذھنش حرف، نیا با

 نھ منم؛ باشھ طلبکار دیبا کھ یکس االن ؟یھست یعصبان من از چرا. یکرد یکار یمخف تو. یزد گولم تو. یگفت دروغ بھم تو «
  ...» کھ تو

 بھ کمرش کھ ییجا تا داد؛ ھولش عقب بھ. شد فشرده یحام دست در گردنش و شد قطع ،یحام یناگھان آمدن جلو با حرفش
  :دیچسب سرش پشت نتیکاب



 شیات تا یخواینم بگو. رونیب بره نجایاز جنازت تا یخوا ینم منو بگو. بزن حرف ھا؟ چتھ؟. یگرفت ُبل دادم؛ بھا بھت ادیز «
 کثافت ھی ریز از و دنبالت جاده تو فتمیب راه ،یعروس و عقد درمورد زدن حرف یبجا االن شده باعث کھ یھرک و یھرچ بزنم

  . »کنم جمعت زیچ ھمھ یب

 دستش فشار بود، وقوع شرف در کھ یخانمانسوز اتفاق یتداع با. گرفت یم یشتریب خشِ  و رفت یم باال لحظھ ھر شیصدا
  :نبود سانیآ خراب حال متوجھ و شدیم محکمتر

 با کھ دمیم ادتی من. زنمیم من شمال؟ یایب یفتین راه ییتنھا کھ دھنت تو نزدن بابات مامان ؟یشد الل چرا ؟یلعنت گھید بگو «
 ھمونھ بگم، من یھرچ کھ دمیم ادتی. ینباش سرخود انقدر و یایب آسھ یبر آسھ دیبا کھ دمیم ادتی. یکن یباز دینبا مرد ھی رتیغ
  . »المصب دمیم ادتی. شبھ یبگ دیبا شبھ؛ بگم. روزه یبگ دیبا روزه؛ االن بگم. بشنوم دینبا چشم از ریغ و

 اما. افتاد سرفھ بھ و دیبلع وجود تمام با را ھوا. افتاد تقال بھ ژنیاکس یا رهذ یبرا سانیآ و شد مشت سانیآ یموھا انیم دستش
  :دیکش یم پشت از و بود گرفتھ را شیموھا. شدینم الیخ یب یحام

 مانع خواستمیم. باشم ھمراه باشم؛ دوست باھات خواستمیم. یباش آزاد خواستم یم کھ بوده نیا یبرا دھنت، تو نزدم االن تا اگھ «
 تتیحما بودم؛ پشتت ،یبکن یخواست یھرکار. چشم گفتم ،یگفت یھرچ. یندار رو یآزاد ھمھ نیا اقتیل تو اما نباشم تایخوش
  . »کردم

  :دیغر بود، استھزا از سرشار کھ یلحن با و زد ییپرصدا پوزخند

  . »کردم تتیحما احمق منِ  «

 انگار. کرد بغض و رفت عقب کرد، یم سرفھ و بود شده خم دلش یرو کھ سانیآ بھ توجھ یب و شد کم شیھا دست فشار ناگھان
 و دینوش آب یکم ش،یھا دست با و رساند آب ریش بھ را خودش سانیآ. شد درد شیبرا باره، کی بھ شان، رابطھ یناامن تمام کھ

  . کند تازه نفس توانست

 اش گونھ یرو شیھا اشک ناگھان. دیرس یم بنظر شھیھم از تر افتاده ،یحام یھا شانھ. بود کرده عرق و دیلرز یم تنش تمام
  .گرفت سقف بھ رو و فشرد شیھا دست انیم را سرش کرد، یم احساس اش نھیس در کھ یدرد شدت از و دیچک

  :گرفت شدت اش ھیگر و شد خارج اش حنجره از ییصدا پر آه

 اون بگم؟ بھت تویواقع دمیترس کھ من، با یکرد تا بد چقدر بگم کنم؟ دفاع خودم از یداد مھلت من بھ. سانیآ ینامرد یلیخ «
 رادیھ مرگ خبر یوقت. یدیبخش ینم خودتو عمرت آخر تا مرده، و کرده تصادف رادیھ گفتم یم اگھ کھ یبود داغون انقدر روزا

  . چوقتیھ یببخش خودتو یتونست ینم روزت و حال اون با چون. شده یچ نگم بھت کھ بود نیا بکنم تونستم کھ یکار تنھا د،یرس

 طرز بھ بعدش. یکن یم دایپ خبر نیا دنیشن از بعد کھ یحال و بودم تو فکر بھ فقط. گرفتم ینم نظر در خودمو اصال روز اون
 روز بھ روز. نھ ای بگم بھت دیبا دونستم ینم. ادیب بھوش قراره یک دونستم ینم من. کما رفت و شد زنده رادیھ ییآسا معجزه
 و رادیھ فکر بھ ھمش تو. یدید ینم منو تو اما شدمیم تر عاشق و تر وابستھ روز بھ روز. شدیم ادتریز بھت احمقانم ی عالقھ
 ینم شدم؛یم اب چشمات جلو لحظھ ھر چطور بود؛ شده دستت ملعبھ رتمیغ چطور کھ یدید ینم منو. یبود رفتت دست از عشق

 تیامن احساس چوقتیھ کھ یطور. یکرد حقم در رو اکار نیبدتر تو اما بده فرصت بودم گفتھ. عاشقم بودم گفتھ بھت. یدیفھم
  . نکنم

 سبز راھش سر یاتفاق پرستشم و نداشت ادی بھ یزیچ ھم شیپ چندوقت نیھم تا. بود رفتھ دست از حافظش اما اومد بھوش رادیھ
  . »مینگ بھت میگرفت میتصم ھم با. خواست حیتوض ازم. من شیپ اومد دتشید یوقت. شد

  :زد لب و برداشت کرد، یم نگاھش آلود اشک ییھا چشم با کھ سانیآ سمت بھ یقدم

  » چرا؟ یدون یم «

  :زد لب یارام بھ کرد، یم احساس دلش در کھ یدرد تمام با ،یحام و داد تکان نیطرف بھ را سرش ،یدرماندگ با سانیآ

 اگھ کردم یم فکر و داشتم دوستت وار وانھید چون. رابطمون تو نداشتم تیامن احساس احمق، منِ  م،ین و سال کی از بعد چون «
  . »براش ومدیبرن دستم از یکار چیھ کھ یعشق و شده لھ غرور ھی و مونم یم من. یذاریم تنھام و یریم. یریم یبفھم

  :دیکش جلو را صورتش و گذاشت سانیآ راھنیپ قھی یرو را دستش

  » چرا؟ یدون یم. کردم اشتباه یول «

  :زد لب و رفت یخاموش بھ رو رفتھ، رفتھ یحام یصدا. داد تکان نیطرف بھ را سرش ھم باز و زد یا خفھ ھقِ  سانیآ



  . »م نقطھ ھمون تو بازم باشھ، میخواستگار مراسم دیبا کھ یشب درست االن؛ چون «

  :کرد زمزمھ خفھ، ییصدا با و دیچرخ سان،یآ اشک از سیخ یھا چشم انیم نگاھش

  » ؟ نھ احمقم؛ یلیخ «

  . آورد درد بھ را سانیآ دل د،یدرخش چشمش در شیھا اشک نم از کھ یبرق و نگاھش تیمظلوم

 بھ اما کند آرام را مقابلش نیغمگ و نیخشمگ مردِ  آن و بزند یحرف خواست و گذاشت شیبازوھا یرو و آورد باال را شیھا دست
  . زد پس را شیھا دست و گفت یا دهیکش" سیھ"  یحام ش،یھا لب گرفتن فاصلھ محض

  :دیغر بود، افتاده ھم یرو ،یعصب فشار ھمھ آن از کھ ییھا پلک با و شد خم تشصور یرو

  . »بشنوم صداتو خوامینم «

  .دیچیپ سانیآ تن در تند، یانیجر مثل سرما و گرفت فاصلھ ناگھان

 منعش زدن حرف از کھ دیبگو نخواست. دارد دوستش وار وانھید ھم ھنوز چطور کھ دیبگو نخواست. رفت رونیب خانھ از یحام
  . بزند پس را او و بماند سنگ نشود؛ نرم دلش تا کرد

 خودش مال کھ یحق از بگذرد و ببخشد شھیھم مثل و کند پاک را شیھا کدورت تمام اش، یخواستن یصدا ُتنِ  کھ خواست ینم
  .شد یم مالیپا او، با رابطھ در و دانست یم

 یم چھ و کرد یم چھ دیبا دیفھم ینم ھم خودش. ردیبگ فاصلھ یکم و کند ینینش عقب شده کھ ھم بار کی یبرا خواست یم
  .بود زده پسش ،یرحم یب با یطرف از و کند یم نابود را زیچ ھمھ نخواھد، را او اگر بود گفتھ یطرف از. گفت

 یم اگر البتھ. است عادت یرو از سانیآ عالقھ دیفھم یم کھ یوقت تا نھ ست؛ین دادن ادامھ بھ قادر گرید کھ دانست یم خوب اما
  . بگذارد احساساتش یرو را عالقھ نام توانست

  . برد فرو شلوارش بیج در را شیھا دست و دیکش آه

 اش شده سرکوب احساسات با را فشیتکل و کند فکر کھ یا اندازه بھ کند؛ آرامش یکم توانست یم شدن دور و رفتن راه فقط
  .کند روشن

  .رفت یم دیبا. شد یم دور دیبا. اشتند شدن گرفتھ دهیناد و ریتحق تحمل گرید

**  

 کھ رادیھ گوش ریز و لرزاند را دلش تھ یحس اما زد برق شیھا چشم و دوخت بود، داده نشان رادیھ کھ یا حلقھ بھ را نگاھش
  :کرد زمزمھ بود، گردش در حلقھ و پرستش درخشان یھا چشم انیم نگاھش

  ! »کھ نشده مشخص سانیآ و یحام فیتکل ھنوز آخھ. زوده خدا بھ اما قشنگھ یلیخ رادیھ «

  :انداخت باال یا شانھ رادیھ

  . »میکن تلف اونا بخاطر عمرمونو دینبا کھ ما. اصال بدن ادامھ باھم نخوان دیشا. شیبق نداره یربط ما بھ زمیعز «

  :گرفت غم رنگ پرستش نگاه

  . »خب مینبود ریتقص یب ھم ما «

  :گذاشت وارششل بیج در را دستش و شد کالفھ رادیھ

 ریتقص گھید. ندارم یا عالقھ بھش بودم گفتھ سانیآ بھ بارھا من م؟یستین خودمون بھ گرانید عالقھ مسئول ما ینگفت بھم مگھ «
 مراسممون کھ نمیب ینم یلیدل اما. ویچ ھمھ دمیم حیتوض و زنمیم حرف باھاش بخواد شھ، بھتر حالش کمی االنم. بوده خودش

  . »فتھیب عقب نیا از شتریب

  :سوزاند را اش سرشانھ شد، حلقھ پرستش شانھ دور کھ دستش حرارت و گرفت طنتیش رنگ نگاھش

  . »یبذار منتظرم ستین زیجا نیا از شتریب گھید کھ یدون یم «



  :نسوزد تنش حرارت در آن، از شتریب تا دیکش کنار را خودش. شد شیھا دندان ریاس نشیریز لب و ختیر فرو پرستش دل

  . »ندوز بھم زمانو و نیزم خب یلیخ «

  :دندیخند ھمزمان شیھا چشم و ھا لب

  . »اسیچجور کینزد از مینیبب داخل میبر «

  .رفتند مغازه داخل و گرفت دست در را کوچکش دست و زد لبخند ھم رادیھ

 کھ ینینگ تک و ساده ی حلقھ. بود دهیپسند رادیھ کھ بود یمدل ھمان دنبال چشمش ھم ھنوز اما کرد امتحان را مدل نیچند
  .کرد یم یدلبر و آمد یم چشم بھ یادیز درخشش

  :زد لب د،یشن یم زحمت بھ را شیصدا ھم خودش کھ یطور آھستھ،

  . »رادیھ خوامیم رو یاول ھمون «

  :زد لبخند رادیھ

  . »چشم بھ یا «

 را ینامزد لباس تا رفتند بود داده سآدر دخت نیمھ کھ یمزون بھ دشان،یخر از بعد و دندیپسند یا ساده نگیر ھم خودش یبرا
  .کنند انتخاب

 اتاق بھ پرو، یبرا را فروشنده خانم یِ شنھادیپ یھا مدل تمام و شد مزون وارد ،یھماھنگ با راد،یھ و بودند گرفتھ وقت قبل از
  .کردند منتقل مخصوصش

  :انداخت باال ابرو طنتیش با و کرد اش یھمراھ مخصوص، اتاق تا رادیھ

  . »نمیبب من بپوش رو ھییطال دیسف اون لاو برو «

  :دیکش خجالت پرستش

  . »یداشت برش یخود یب اولم از. پوشم ینم نویا من. نمیبب برو... اِ «

  :زد قھقھھ رادیھ

  . »اریب در یخواست بعدش. نمیبب من بپوش حاال. کھ خوبھ «

 دیکش جلو خندانش نگاهِ  مقابل را رنگ یزرشک ی دهپر و گرفت دنیتپ تند راد،یھ یپروا یب یھا طنتیش جانِ یھ از پرستش قلب
  :گفت یم کھ دیشن را رادیھ یصدا. کرد فوت را اش شده حبس نفسش و

  » ھ؟یچ یبرا خجالتت. بپسندم من دیبا کھ باالخره زمیعز «

  :شد معترض

  ! »رادیھ «

  دلم؟ جون-

  .نکن تیاذ-

 بود، شیرو شیپ کھ یمدل چند انیم پرستش نگاه. نشست ودندب گذاشتھ ھمانجا کھ یکوتاھ ھیپا یصندل یرو و دیخند رادیھ
 یا دنبالھ و بود یماھ مدل دامنش کھ یبلند راھنیپ. گرفت نظر ریز را بود دهیپسند رادیھ کھ یرنگ ییطال و دیسف لباس. دیچرخ
 کیش ساده، مدل آن ھم ودشخ نظر از. دیرس یم بنظر ساده جلو از و بود باز و شل کمر، یرو تا  پشت، از اش قھی. داشت بلند

 بود رنگ یا روزهیف بلوز ھمان بود، دهیپوش کھ یلباس نیبازتر حال بھ تا. نداشت را دنشیپوش جرات اما دیرس یم بنظر خاص و
  . بود شده دیسف و سرخ راد،یھ اشاره نیکوچکتر با و

  .کند امتحان را ھمان گرفت میتصم تینھا در و بود افتاده ریگ یبد یدوراھ انیم



 از کھ یمخف پیز دنید با و دیپوش یسخت بھ را لباس. داشت را رادیھ اجازه یب آمدنِ  اضطرابِ  مدام و کرد یم یناامن احساس
 و است کوچک لباس زیسا کرد یم احساس. برخاست نھادش از آه داشت، ادامھ شیپھلو یرو تا و شدیم شروع بغلش ریز

  .دهیفا یب پ،یز بستن یبرا تالشش

  :گفت یم کھ دیشن را زن یصدا

  » د؟یندار الزم یزیچ «

  :داد را جوابش فورا رادیھ

  . »ممنون نھ «

  :زد کنار یکم را پرده و کرد استفاده فرصت از پرستش

  » د؟یببخش «

  :دیچرخ پا پاشنھ یرو ،یلبخند با زن

  » جانم؟ «

  . دارم الزم بزرگتر زیسا ھی کنم یم فکر-

  :زد لب مطمئننا یحالت با و دیپر باال زن یابروھا

  . »کنم کمکت بذار. ھا جذبھ مدلش زم؟یعز یمطمئن «

  :زد صدا را رادیھ مقدمھ، یب زن،. دیکش باال را لبش گوشھ یلبخند و ماند ثابت لباس یرو رادیھ نگاه و زد کنار را پرده

  » د؟یبد کمک لطفا شھیم «

 سوزش احساس. کرد دنبال را رادیھ نگاه رد ھش،نگا با و دیدو پوستش ریز سرعت بھ شرم، و شدند گرد پرستش یھا چشم
 یم مجبور یھرازگاھ. دیکش باال را پیز و برد دست رادیھ. بود گرفتھ نشانھ را تنش و بود داغ نگاھش کھ انگار. داشت یبیعج
. شد یم اش یدرون حاالت متوجھ پرستش، مرطوب تنِ  با داغش یھا انگشت برخورد از و کند کینزد را لباس طرف دو شد،

 ل،یدل یب یِ نگران آن و زد یم موج ینگران اش، شده گرد یکم یھا چشم در و دیدزد یم را نگاھش مدام پرستش، کھ بخصوص
  .بود کرده براق را شیھا یعسل

  :دیکش لباس یرو پرستش، بدن طرف دو از را دستش و زد یواضح لبخند زن،. شد بستھ پیز و شدند موفق باالخره

  . »بچرخ. تنت تو تھیف تھیف االن. زهیر یم بھم کال مدلش ارم،یب تر رگبز زیسا ھی. ھیعال «

 معذب و دید یم را رادیھ درخشان یھا چشم نھ،یآ داخل از. دیچرخ د،یترد با و گرفت یباز را پرستش یھا لب ،ینامطئن لبخند
  .شد یم آب ارتشحر از ذره ذره و بودند ختھیر داغ سرب کمرش، ی برھنھ قسمتِ  آن یرو کھ انگار. شد یم

  :گشود دیتمجد بھ لب زن،

  . »پسندن یم ھم ینادر خانم قطعا. شد خوب یلیخ کھ من بنظر «

  :کرد تشکر رادیھ

  . »مینیبب ھم گھید یمدال حاال. ممنون «

  :کرد دییتا را حرفش سرش، دادن تکان با و زد لبخند زن،

  . »دیکن صدام دیخواست یزیچ «

 حرارت اما نداشت نھیآ از یحت را رادیھ بھ کردن نگاه جرات. کرد یبررس نھیآ در را ودشخ یشتریب دقت با پرستش و رفت
 یلیخ را لباس کھ دیرس جھینت نیا بھ خودش، با رفتن کلنجار لحظھ چند از بعد. کرد یم احساس ھم فاصلھ ھمان از را نگاھش
 شیھا سرشانھ یرو شیھا چشم از رادیھ دار تب هنگا. کرد نگاھش و چرخاند سر. خواھد یم را مدل ھمان دلش و دارد دوست

 نشست پرستش یپھلوھا یرو طرف دو از دستانش و کرد کم را شان فاصلھ. نشست اش برھنھ کمر یرو مکث، یکم با و دیلغز
 یکم را سرش و نشاند شیموھا یرو یا بوسھ. دیکش یقیعم نفس و برد شیموھا انیم را سرش. کرد حبس نھیس در را نفسش و
. ندیبنش رادیھ یھا دست حلقھ یرو دستش و کند صاف کمر پرستش، شد، باعث داغش یھا نفس ھرم کھ ییجا تا آورد؛ نییپا



 شماره بھ شیھا نفس. داشت وا دنیتپ بھ را پرستش تن تمام و نشاند کتفش دو نیب ییجا خواستن، و عشق از پر یا بوسھ راد،یھ
  :شدیم قلقلک دلش و افتاد

  . »االن زشتھ ؛جان رادیھ نکن «

 شد منقبض عضالتش و شد جمع پرستش تن تمام. دیبوس را گوشش ی اللھ و برد فرو گردنش در شانھ، یرو از را سرش رادیھ
  :بدھند شدن رھا اجازه کھ نبود یطور رادیھ یھا دست حصار اما

  ! »یخور یم وول چقدر «

  :شد معترض و دیخند پرستش

  !رادیھ «

  . »نباش ھجنب یب انقدر زشتھ زمیعز

 ختنیر فرو امکان لحظھ ھر کرد احساس کھ یطور د؛یکش آغوشش در محکم و داد قرار مقابلش را پرستش حرکت، کی با رادیھ
  :کند یم فراھم را شیھا استخوان

  . »کن انتخاب تر دهیپوش مدل ھی. یبپوش من جز یکس یبرا یندار حق اما میخر یم لباسم نیا. جنبم یب آره «

  :زد لب شود، رهیخ مصممش چھره در توانست و گرفت فاصلھ یکم یوقت و بود مانده باز پرستش دھان

  » ؟یچ یعنی «

  :داد ادامھ یوقت بود، تعجب از پر اش خنده تک

  . »زنونس مجلس «

  :شد درھم رادیھ یھا اخم

  » شد؟ یچ ھوی. پوشم ینم نویا من یگفت یم یداشت شیپ قھیدق دو نیھم. باشھ زنونھ «

  :انداخت باال یا نھشا پرستش

  . »دارم دوسش نمیب یم کنم یم فکر کھ االن یول. شدینم روم اولش خب «

  :خورد نیچ شیھا چشم گوشھ و دیکش عقب را سرش یکم رادیھ

  . »نھیبب ینجوریا رو تو یکس خوادینم دلم اصال شوھر ھی عنوان بھ من چون. یکن انتخاب گھید مدل ھی دیبا کھ متاسفم «

  :کرد تنگ را شیھا چشم و شد جمع شپرست یھا لب

  . »خوامینم بددل شوھر من بعدشم ؟یگ یم ینجوریا اومده، خوشم کھ حاال. بپوشم نویا یگفت خودت. یبدجنس یلیخ «

  :شد خم صورتش یرو و شد چنگ کمرش یرو رادیھ دست

  » ؟ینخوا منو یدار جرات «

  :دیبوس را اش چانھ و دیخند پرستش

  . »واال نھ ،یگ یم تو کھ ینجوریا «

  :دیکش شیپ را بود سرش پشت کھ یرنگ ییطال لباس و برد دست و دیخند ھم رادیھ

  » ھ؟یشکل چھ نمیبب بپوش نویا «

  :کرد اخم پرستش

  » بپوشم؟ یذارینم واقعا «

  :گرفت چشم بود، نشستھ تنش بھ یادیز کھ یلباس از و کرد باز را شیھا دست حلقھ یسخت بھ. انداخت باال یا شانھ رادیھ



  . »کن صدام یدیپوش «

 و نشست بدھد، رادیھ از یخبر تا بود مانده یحام راه بھ چشم و بود نشستھ شیپ مین و سال کی از شیب کھ یمبل ھمان یرو
. بود گذشتھ ھم شب مھین ١٢ از ساعت. داد ھیتک مبل یپشت بھ را سرش و گرفت آغوش در را زانوانش شھ،یھم از تر درمانده
  .زد شترین جانش بھ دلشوره و شد خشک ساعت یھا قربھع یرو نگاھش

 بھ و بود کرده مشغول را ذھنش پرستش، یرو رادیھ نگاه برق. بود کرده مرور را اش گذشتھ تمام بود، رفتھ یحام کھ یوقت از
  .بود دهیند درخشان ھمھ نیا را چشمانش خاص یھا یا قھوه چوقتیھ کھ کرد یم فکر نیا

 کھ حاال اما کند؛ دایپ اش یافتنین دست و مغرور مردِ  قلب بھ یراھ بتواند کھ بود دواریام یادیز دیشا. دیکش یحسرت از پر آه
  . بود کرده دایپ دیام و دلبستھ نطوریا کھ بود ساده یادیز دیشا. نداشتھ شیبرا یگاھیجا چیھ کھ دید یم کرد، یم فکر خوب

 کردن فکر اما. گرفت ینم شدت گذشتھ، خاطرات یادآوری با بود، ردهک سوراخ را دلش انگار کھ یخلع حس نیا کھ بود بیعج
 از کھ یوقت خواست؛ یم را سختش یروزھا یِ حام دلش. بود زده آتش را دلش سمتش، از شدن زده پس آنطور و یحام نبودِ  بھ

  . کرد یم شآرام داشت، آغوشش در کھ یناب احساسات و شعر کی با او و دیچیپ یم خودش بھ ،یشانیپر و یدلتنگ

 احساسات و سرد تن کھ ییگرما ھمان. خواست یم را کننده دلگرم یصدا ھمان و آغوش ھمان ھم باز کھ بود دهیرس یا نقطھ بھ
  .بدرد را انشانیم میحر کھ ییجا یب توقع و یدراز دست چیھ بدون کرد؛ یم گرم را اش زده خی

 نبود یتیموقع در. بود دلتنگ اش ناعادالنھ نبودنِ  از کھ انگار و ردک یم ریتفس را بشیعج احساسات کھ بود دهیرس یا نقطھ بھ
 دلش یرو کھ ییھا حرف با مخصوصا کرد؛ یم ترکش ھا نیا از زودتر دیبا و داشت حق ھم دیشا. بگذارد شیتنھا یحام کھ

  .بود گذاشتھ پا ریز گذشتھ، یھا ماه تمام مثل را غرورش و آورده زبان بھ روز آن و بود مانده

 تلخ عطر یبو و بود تنش ھم ھنوز ،یحام راھنیپ. نداشت یکار چیھ ینا اما بود انفجار بھ رو کردن فکر ھمھ آن حجم از سرش
  .داشت بخواھد دلت تا یتاب یب اما نداشت ھیگر گرید. داد یم قلقلک را مشامش اش، مردانھ و

 شیھا ینگران از یکم دیشا تا بود شده دوختھ یورود بدر بھ کھ یمنتظر نگاه و بود بستھ نقش شیھا لب یرو کھ یمحو لبخند
  .بخشد بھبود را

 یصدا. نشست ھا پلھ یرو و رفت رونیب الیو از. بود خاموش اما زد زنگ و برداشت را تلفنش. بود ھودهیب انتظارش
 یموھا و ذاشتگ زانوانش یرو را سرش. آمد یم بلند یادیز بنظرش بودند، شکستھ درھم را شب سکوت کھ ییھا رکیرجیج
  . شدند زانیآو شانھ یرو از شانشیپر

 اش گذشتھ یھا یتاب یب و ھا یدرماندگ ھا، یبد از را ذھنش تمام منت، یب کھ یآغوش ھمان خواست؛ یم یابد آرامش کی دلش
  .کرد یم پاک

  . دھد ادامھ شیھا دنکر فکر بھ بتواند کھ بود آن از تر خستھ اما دادیم جوالن سرش در جواب یب سوال ھزاران ھم ھنوز

  .درآمد پرواز بھ خواب، عالم در کھ انگار و کرد یوزن یب احساس کھ گذشت چقدر دینفھم

 و بودند خورده سرسختانھ یوندیپ شیھا اخم. بود گرفتھ آغوشش در و آمده درد بھ دلش شھیھم مثل زارش، حال دنید با یحام
 توانست ینم اما. نداشت آمدن کوتاه قصد و بود گذشتھ یبرجا ذھنش در یپررنگ رد ھم ھنوز بود، گرفتھ کھ یدیجد میتصم
  .باشد تفاوت یب بدش حال بھ نسبت

 شیموھا و برد دست. شد رهیخ اش بستھ یھا پلک بھ و نشست نیزم یرو کنارش ھم خودش. بخوابد تخت یرو تا کرد کمکش
 یخستگ احساس و شد درمانده. شد دلتنگ. کرد ازشنو را شیابرو و نشست اش یشانیپ یرو اش اشاره انگشت. کرد نوازش را

 یرو را شیھا یخستگ و داد یم آزارش دن،ینرس نیا. بود دهینرس کجا چیھ بھ و بود دهیدو مدام رابطھ، نیا در کھ انگار. کرد
  .دیکوب یم سرش

 خودش. بود شده پوچ ھم سانیآ عالقھ اندک آن راد،یھ وجود با کھ یوقت دیرس ینم کجا چیھ بھ عالقھ نیا. کرد یم تمامش دیبا
  .است نکرده تجربھ او با را داشتھ رادیھ بھ کھ ینیآتش عشق آن و نبوده درکار یاحساس چیھ کھ بود گفتھ

  . شھیھم یبرا رفت؛ یم و دیکش یم قرمز خط اش عالقھ یرو لحظھ، نیھم و نجایھم دیبا

 ریتصو بھ بار، نیآخر یبرا و نشست تخت یرو. زد بینھ خودش بھ و زد پسش سماجت، با. کرد تر را چشمش گوشھ یاشک
 یاریھوش آنکھ از قبل اما دیلرز سانیآ یھا پلک. دیبوس یطوالن و قیعم را اش یشانیپ و شد خم. شد رهیخ اش بستھ یھا چشم
  . گرفت شیپ در را ھا پلھ راهِ  سرعت، بھ و گذاشت تخت کنار یعسل یرو بود، نوشتھ قبل از کھ را یکاغذ اورد،یب بدست را اش



  .شد یم سست رفتنش یِ پا دینبا

 یرو را دیخر یھا بستھ پرستش،. کند روشن را برق تا کرد اشاره پرستش بھ رو. شد وارد اطیاحت با و چرخاند قفل در را دیکل
 و کرد نروش را تخت کنار چراغ. گذاشت تخت یرو و برد اتاقش بھ را آراد راد،یھ. کرد روشن را چراغ فورا و گذاشت نیزم

 و کرد جابجا را دیخر یھا بستھ پرستش،. بست اطیاحت با را درب و رفت رونیب اتاق از. گرفت بر در را اتاق ،یمیمال نور
 از قبل و کرد باز را رنگش یمشک یمانتو یھا دکمھ. گذاشت مبل یپشت یرو و برداشت بود، افتاده اش شانھ یرو کھ را شالش
 خارج تنش از را مانتو داد حیترج و دیکش خجالت بودنش یعروسک از. انداخت لباسش بھ گذرا ینگاھ کند، خارج تنش از آنکھ
  .نکند

  :زد لب و انداخت آمد، یم رونیب آراد اتاق از کھ رادیھ بھ یزیآم محبت نگاه

  . »بره در تیخستگ کنم؛ آماده یچا تا نیبش «

  :انداخت باال را شیابروھا راد،یھ

  . »ندارم لیم م؛یوردخ مامان خونھ. گھید نھ «

  . برود جلو تا کرد اشاره ھم پرستش بھ. دیکش جلو را دیخر پاکت و نشست نیزم یرو

  :زد لب و کرد تنش یمانتو بھ یا اشاره رادیھ. شد رهیخ دشانیخر یھا پاکت بھ آشکار یذوق با و نشست مقابلش ھم پرستش

  » ؟یھست یچ منتظر. گھید بِکن «

  :کرد زمزمھ معذب یحالت با و دیخند پرستش

  . »راحتم «

  :کرد خارج تنش از را مانتو و گرفت را اش شانھ رادیھ

  » کنھ؟ چاقچور چادر شوھرش جلو آدم ده یم یمعن چھ اصال. زمیعز ناراحتم من «

  :گذاشت رادیھ دست یرو دست پرستش

  . »لباسم ستین خوب «

  :انداخت اش یعروسک و ساده شرت یت بھ متعجب ینگاھ رادیھ

  . »ارمیم درش ،یناراحت اگھ ندارم یحرف من اما. یخوب نیا ھب «

  :شدند گرد بودنش، پرو ھمھ آن از پرستش یھا چشم و بود گرفتھ خباثت و طنتیش رنگ نگاھش

  ! »تو ییپرو چقدر کھ یوا «

  :کرد یم مھارشان و زدیم قھقھھ رادیھ و بودند گرفتھ ھدف را رادیھ نھیس شیھا مشت

  . »بودم آقا یلیخ کردم تیرعا اگھ االنم تا...یعشقم ،یحقم ،یزنم مگھ؟ ھیچ «

  :شد خم صورتش یرو و گرفت آزادش دست در را شیھا مشت و کرد حلقھ پرستش کمر دور را دستش کی

  » باشم؟ آقا نخوام امشب اگھ شھیم یچ «

  :چسباند رادیھ یشانیپ بھ را اش یشانیپ و زد قھقھھ پرستش

  » ؟یباش خانوم یخوایم ینی «

  . شد حلقھ گردنش دور پرستش یھا دست و کرد رد خودش یپھلو کنار از را پرستش یپاھا و دیکش آغوشش در راد،یھ

  :شدیم محو لبخندش رفتھ رفتھ و داشت برق راد،یھ نگاه عمق اما بود خنده از پر پرستش صورت ھم ھنوز

  . »برم فراتر مرزام و حد از کمی یعنی «

  :کرد اخم پرستش



  . »خوامینم من. رمینخ «

 عمق لحظھ ھر عشقش کھ دانست یم خوب و بود شده رممکنیغ یزیچ رادیھ نخواستن. نبود مطمئن حرفش از ھم خودش
  . شود ذوب نشیآتش یھا بوسھ آن با و شود غرق گرم، آغوش آن در خواست یم دلش و گرفت یم یشتریب

 آمد باال دستش. گرفت شدت قلبش ضربان و خورد تکان دلش در یزیچ بود، مانده ثابت مرطوبش یھا لب یرو کھ رادیھ نگاه با
  :شد دهیکش شیھا چشم تا رادیھ نگاه. نشست رادیھ یھا لب یرو و

  . »عشقم دیببخش «

 خواستن از پر یھا بوسھ غرق تنش و افتاد نیزم یرو اش یعروسک لباس کند، کشف را اش یخواھ معذرت لیدل پرستش تا
 معلق ھوا و نیزم انیم کھ انگار. شد غرق بود، کرده احاطھ را تنش کھ یبیعج حس در رفتھ رفتھ اما کرد مقاومت. شد رادیھ

  .سپرد رادیھ یھا نوازش دست بھ را خودش و شدند رھا تنش کنار اش شده مشت یھا دست. بود رفتھ خواب سرش و بود

 نفس نفس بھ رادیھ. کرد نوازش را شیموھا و شد حلقھ گردنش دور شیھا دست و شد رادیھ وقفھ یب یھا بوسھ ریاس شیھا لب
  :شد نگاھش غرق و گرفت فاصلھ یکم یوقت بود افتاده

  ..»کھ لباس اون یتو یبود شده یخواستن چقدر یدون ینم. نداره یتموم بھت عشقم «

. شود تمام یدزو ھمان بھ رادیھ خواستنِ  کھ دیترس یم. نبود مطمئن خودش از. بود اضطراب از پر و کوتاه پرستش ی خنده
  . خواست ینم و خواست یم یشرویپ دلش

 نقاط شدن واقع پسند مورد تا گرفتھ دیجد تیوضع آن در ظاھرش بودن خوب از کرد؛ فکر مختلف زیچ ھزاران بھ لحظھ آن در
 و عشق جز یزیچ و کرد جستجو را رادیھ یھا چشم نگرانش، نگاه. بود حالل ش،یرو شیپ عاشق مردِ  یبرا کھ یا ممنوعھ
 اش شانھ یرو از دستش. داد قرار شیھا بوسھ ھدف را شیھا لب گرید بار و کرد حس را نگاھش دیترد راد،یھ. دیند یدلدادگ

  .خورد یسخت تکان و آورد ھجوم پرستش تن بھ مختلف، احساسات از یدیجد موج ش،یھا یبرآمدگ لمس با و آمد نییپا

 رهیخ پرستش ترس از پر یھا چشم در اورد،یب شیپ تشانیوضع در یرییتغ نیکوچکتر آنکھ بدون و داد مجال رادیھ کھ یطور
  :کرد زمزمھ زد،یم دم بیعج یخواستن از و گرفتھ خش حاال کھ ییصدا با و شد

  . »ینترس یچکیھ و یچیھ از و یکن تیامن احساس کھ نجامیا. نجامیا من. یزیچ از نترس عشقم؟ ھیچ «

  :داشت لرز شیصدا

  ...»من...رادیھ «

  :دیبوس را شیھا لب ھم باز رادیھ و شدند یفرار ذھنش از ھا کلمھ

  » عشقم؟ یچ تو «

. دیکش رونیب را راھنشیپ و شد بلند تنش یرو از رادیھ. شد ضعف دچار پرستش تن تمام و گفتند سر از را کارشان شیھا دست
 پرستش یھا دست. کند حس را شد یم متصاعد معشوقش تن از کھ یا کننده وانھید یگرما ،یمانع چیھ یب خواست یم کھ انگار

  . خورد را ذھنش انھیمور مثل یمنف افکار و شد جمع خودش در. دیکش عقب و نشست اش باالتنھ یرو

  :دیکش خودش سمت بھ و گرفت را کتفش رادیھ

  . »دستم بسپر ویچ ھمھ یدار اعتماد بھم اگھ. خورهیبرنم ییجا بھ کھ یباز عشق کمی. نباش یزیچ نگران عمرم؟ ھیچ «

  :شد حلقھ کمرش دور شیھا دست و کرد یمخف رادیھ نھیس در را سرش پرستش

  » خوبم؟ «

  :ماند خاموش لحظھ چند یبرا و نکرد درک را حرفش یمعنا رادیھ

  » ؟یچ یعنی «

  :دیکش رخ بھ را شیھا دست لرزش و رفت فرو کمرش در پرستش یھا ناخن

  » ؟ینجوریا یپسند یم تو نکھیا یعنی «

  :دیبوس را اش سرشانھ یرو و کرد تر محکم را شیھا دست حلقھ. دیخند رادیھ



  . »راستش نھ «

  :کرد نگاھش ینگران و بغض با و شد دهیکش باال پرستش نگاه

  » کھ؟یکوچ...یعنیستن؟ین خوب «

 رهیخ شیھا چشم در و فشرد شیھا دندان انیم را رنشیز لب. کرد بوسھ غرق و گرفت را صورتش طرف دو و زد قھقھھ رادیھ
. دیلرز بودنش لومتریک صفر و بودن پاک ھمھ آن یبرا دلش و دیخند معشوقش ی دخترانھ ینگران و ترس ھمھ آن از ھم باز. شد

  :زد لب پرستش، تعجب از شده گشاد یھا چشم در رهیخ و کرد باز را لباسش قفل و برد دست

  . »دارم دوست ینجوریا یول. نداشتم دوست یاونجور «

 گر،یکدی تن حرارت از دو، آن و بودند نشستھ پاکشان عشق یتماشا بھ لحظھ آن در ایدن تمام کھ انگار. بود یبیعج حال لشانحا
 یشانیپ یرو اخم و برد دست. شد نگاھش غرق راد،یھ یا لحظھ یبرا. گرفتند یم تازه جان ،یا بوسھ ھر با و شدند یم ذوب
  :گرفت را اش

  » اد؟ینم خوشت ؟یکرد اخم چرا عشقم؟ ھیچ «

 تشیوضع آن از کھ انگار کرد؛ پنھان محبتش از پر آغوش در شتر،یب و شتریب را خودش و شد حلقھ گردنش دور پرستش دست
  :دیکشیم خجالت

  . »ترسم یم کھ دارم دوست انقدر. دارم دوست نھ «

  . دیخند رادیھ

  :بود شده عمرش احساسات نیتکرارتر یب غرق تش،پرس کردن اعتراف آنطور از و بود نیزم یرو مرد نیتر عاشق شک، یب

  » ؟یخاص برام یلیخ یدون یم «

  :دیخند رادیھ و کرد اکتفا سرش دادن تکان بھ پرستش

  » ؟یدونست ینم «

  :شد محکمتر شیھا دست حلقھ و دیکش یکوتاھ غیج پرستش. داشت نگھ آغوشش، در را پرستش سخت، و سفت و برخاست جا از

  » وونھ؟ید یکن یم کاریچ «

 یخواست و یوحش یھا چشم بھ را براقش نگاه شد، مجبور کھ ییجا تا. کرد لیمتما عقب بھ را سرش و گرفت را شیموھا رادیھ
  :زد لب بود، آورده بند را پرستش نفس تشیجد کھ ینگاھ با کننده، مسحور و قاطع. بزند گره راد،یھ

  . »جون یپا تا دارم؛ دوستت «

  :کرد نگاھش منتظر، راد،یھ. برد دل اش، عاشقانھ نگاه و آمد پرستش یاھ لب ی گوشھ تا یلبخند

  » ؟یچ تو «

 بعد، یا لحظھ و گرفت اوج شانیھا بوسھ. شد قدم شیپ او، نباریا و برد رادیھ یھا لب استقبال بھ را شیھا لب و دیخند پرستش
  .کرد جادیا اش نشستھ لرز بھ پوست یرو یلبجا تضاد راد،یھ داغ تنِ  و کرد احساس را تخت یرو یپتو یخنک پرستش، کمر

 خواستنش و لذت غرق و داد یم را رادیھ شور پر یھا عاشقانھ جواب داشت، کھ یعشق تمام با و دیکش ینم خجالت گرید حاال
  . کرد یم

  :کرد نگاھش و گرفت فاصلھ راد،یھ یا لحظھ یبرا

  . »منتظرم ھنوز «

  :شد مشت راد،یھ التح خوش یموھا انیم دستش و دیگز لب پرستش

  . »عاشقتم من «



 شکستھ انشانیم میحر تا شد خرج ییھا مقاومت چھ کھ دانست یم خدا فقط و بود وستنشانیپ بھم شاھد شب، یکیتار گر،ید بار
  .نشود

 تجربھ اب مرد یبرا کھ دیفھمیم. داد یم قلب قوت و کرد یم نرم را پرستش دل کھ بود رادیھ عاشقانھ یھا زمزمھ ان،یم نیا در
 یزندگ در کھ یدختران تمام با متفاوت را او و ستین یمعمول یا عالقھ راد،یھ خواستن کھ دیفھم یم. است متفاوت و بکر اش،
  .دارد دوست اند، داشتھ نقش اش

 دِ رایھ نیا کھ دیفھم یم. بود نکرده انشیاطراف از کیچیھ خرج حال بھ تا کھ بود یدنیورز عشق نیتر متفاوت دنشیورز عشق
  .دارد شیھا یبد تمام جبران در یسع اھش،یس ی گذشتھ از متفاوت نبار،یا و کرده تجربھ دوباره را یزندگ اش، یخواستن

 یھا لحظھ از تر عاشق را پرستش ھمان، و داد ینم ماندن راه مھین و شدن دلسرد یبو داد؛ ینم بودن موقت یبو اش عالقھ
  .کرد یم نشیشیپ

 بھ را نیا پرستش و بود شیھا سال تمام رادِ یھ با متفاوت د؛یورز یم عشق پرشور، اما اط،یاحت با و اکپ نگونھیا کھ یرادیھ نیا
  .بود کرده درک یخوب

 قلب بھ کھ بود آرامش و نداشت انتھا شانیھا عاشقانھ از حرف. بود مفھوم یب شانیبرا خواب ھم ھنوز و بود صبح یدما دم
  :شد رهیخ شیھا چشم در و کرد جابجا رادیھ موآلود نھیس یرو را سرش پرستش،. شدیم ریسراز شانیھا

 ؟یدید چھ رو خدا اصال. بخونم درسمو کنارشم در و برسم بھش خوامیم رو آراد فعال. خوامینم بچھ ایزود نیا بھ من. رمینخ «
  . »بدم ادامھ درسمو کشور از خارج برم بخوام دیشا

  :دیبوس را شیموھا راد،یھ

  . »یبر یتون ینم ھک من اجازه بدون «

  :کرد سرخ را صورتش ت،یعصبان و کرد اخم پرستش

  ! »یبش مانعم تو کھ دمیکش زحمت ھمھ نیا نگو «

  :زد قھقھھ رادیھ

  . »خودم دل ور یبمون دیبا. ھست کھ نھیھم «

  :آمد فرود اش شانھ یرو پرستش یھا مشت

  . »ھیمنف بھت جوابم. خوامینم من اصال «

  :گرفت آغوش در محکم را او و گرفت را دستش رادیھ کھ شود ورد خواست و برداشت زیخ

  . »بمونما بندیپا قولم بھ کنمینم نیتضم ،یکنیم یزبون بلبل ینجوریا «

  :کرد تقال پرستش

  . »خوامینم زورگو شوھر «

  :دیغر و گرفت گاز را اش سرشانھ راد،یھ

  . »یعسل داشتنت از امیمن کوتاه کھ عاشقتم انقدر. یبخوا منو یمجبور ھستم، کھ یھرچ «

  :بود گرفتھ اش یلجباز اما نداشت اعتقاد زدیم کھ ییھا حرف بھ پرستش

  . »کنم شرفتیپ یکرد یم یکار ھی ،یداشت دوسم واقعا اگھ. ستمین مجبور ھم اصال «

  :کرد نگاھش تعجب با رادیھ و کرد بغض

  » زم؟یعز «

  :کرد زمزمھ قبل از تر تعجب پر رادیھ و ختیر نییپا چشمانش از اشک یا قطره



 یزیچ فعال دمیم حیترج کھ برات دارم برنامھ عالمھ ھی بعدم. یکن شرفتیپ تو خدامھ از من. ذارمیم سرت سربھ دارم وونھید «
  . »نگم درموردش

  :کرد پاک را اشکش و شد زده ذوق پرستش، نگاه

  » ؟یا برنامھ چھ. گھید بگو «

 کردن دایپ یبرا رادیھ و شد بھت و تعجب از پر دو، ھر نگاه. ختیآم درھم پرستش فنتل زنگ با اش خنده یصدا و دیخند رادیھ
  .کرد پنھان پتو ریز را خودش و کرد لرز پرستش گرفتنش، فاصلھ محض بھ. کرد تند پا ییرایپذ سمت بھ تلفنش

  . کرد نگاھش دست، بھ تلفن و شد ظاھر مقابلش آشفتھ یا چھره با رادیھ لحظھ، چند از بعد

  :شد زیخ مین و دیچیپ خودش دور را پتو زد،یم موج شیھا چشم در کھ یادیز ینگران و نگاه طرز از رستش،پ

  » ھ؟یک شده؟ یچ «

  :آمد حرف بھ رادیھ کھ بود شده قطع تلفن

  . »بود سانیآ «

 دهیدو را یطوالن یمسافت کھ انگار افتاد؛ نفس نفس بھ برداشت، کھ یقدم چند ھمان و برخاست جا از مضطرب و ھول پرستش،
  :بود

  » داشت؟ کاریچ «

 را شماره آمد، یم چشم بھ یادیز لرزششان کھ ییھا دست با و گرفت دستش از را تلفن پرستش و انداخت باال یا شانھ رادیھ
  :دیچیپ تلفن در سانیآ آلود بغض یصدا کھ بود دهینرس دوم بھ اول بوق. گرفت

  » پرستش؟ «

  ؟یکن یم ھیرگ چرا ؟ییکجا شده؟ یچ جانم؟-

  ؟یندار خبر یحام از تو -

  :گرفت رتیح و بھت رنگ پرستش لحن

  » ؟یحام «

  :شد قطع یا لحظھ یبرا نفسش و شد بلند سانیآ ھق ھق یصدا

  ...»کرد یم ولم طیشرا نیا تو دینبا...رفت یم دینبا...گذاشت تنھام اونم...رفتھ «

  االن؟ ییکجا سان؟یآ یگیم یچ-

 بھ تا کنھیم ترکم شھیھم یبرا و رهیم خودشم. رسونم یم خونھ تا و دنبالم ادیم مطمئن راننده ھی نوشتھ برام دمید پاشدم صبح-
  .برسم میزندگ

  :دینال و زد ھق

  . »بود کرده یخواھ معذرت ازم کھ شھینم باورم «

  :شدینم شیھا حرف متوجھ و نبود خودش حال در کھ انگار

 یوا... کنھ عاشقم نتونستھ. خوامیم من کھ باشھ یاون نتونستھ کھ کرده یخواھ عذرتم ازم بود، خوب انقدر کھ یحام ؟یفھمیم «
  . »یبگ بھم یخواینم و یدون یم تو کھ دونم یم من...یدون یم تو کنم؟ داشیپ تونم یم کجا. پرستش شمیم وونھید دارم خدا

 جانبش از یجواب منتظر کھ انگار و کرد یم نگاه را رادیھ نشستھ، اشک بھ ییھا چشم با و بود گرفتھ بغض رنگ پرستش نگاه
  :گفت و شد کالفھ سانیآ یھا ھیگر یصدا از لحظھ چند از بعد. بود

 داشیپ باھم باشھ الزم..میزنیم حرف باھم ایب..تھران ایب گفتھ یحام کھ یا راننده ھمون با..برم قربونت کن گوش..جان سانیآ «
  ..»ایب فقط تو..میکنیم



 کھ یکار تنھا و بود زده خی شیپ از شیب تنش. نداشت یاتفاق نیچن یآمادگ و بود یبزرگ شوک. شد مات شپرست و شد قطع تماس
 را نوازش راد،یھ یھا دست. آمد یم حساب بھ گاھش ھیتک تنھا روزھا نیا کھ بود یامن آغوش بھ بردن پناه آمد، یبرم دستش از
  :گذاشت شیموھا یرو یا بوسھ و گرفتند سر از

  . »دمیم قول بھت. بمونھ نشده حل یزیچ ذارم ینم. میذاریم سر پشت باھم مشکالتو تمام. یخانوم نباش ناراحت «

  .کرد خواھد حل را زیچ ھمھ کھ دانست یم خوب و داشت اعتماد مردش بھ. دیکش یقیعم نفس و شد گرم پرستش دل

  

  اره؟ین ادمی رو تو ت ه خاطر ایدن ھی برم، دیبا کجا

   بذاره؟ راحت منو تو فکر شب کی کھ برم، دیبا کجا

   نداره؟ یفرق برام یزندگ و مرگ کھ خودم با کردم چھ

  ...ارهیب طاقت یکس بد حال نیا یتو من، مثل محالھ

  نم؟ینب اونجا رو تو م، ھیثان ھر تو کھ برم، دیبا کجا

  نم؟ینش تو یپا بھ ابد تا بازم کھ برم دیبا کجا

  نم؟یبب ییاتنھ تو من وییروزا چھ تو، بعد قراره

  ....نمیھم تو ازعشق کنھ؟یم یفرق چھ برم، ھرجا گھید

  ...کردم سفر مویجوون

  ...دم کی شم دور تو از کھ

  ...سفرنامم کی ھیشب..سفرنامم کی ھیشب ،ینیب یم ھرجور منو

  

 کھ یعشق از تا ودبر کجا دانست ینم. بود خودش حال ،یدردناک طرز بھ. کرد یھمخوان و دیشن را اھنگ آن بار، نیھزارم یبرا
  .شود آسوده کرد، ینم شیرھا و بود گرفتھ را بانشیگر

 تمام. داشتند خاطره تھران، یجا یجا از. باشد نداشتھ سانیآ از ینشان چیھ کھ برود ییجا بھ و شود دور بود، گرفتھ میتصم فقط
 مثل را شیھا محبت تمام سانیآ کھ آمد خودش بھ یزمان اما بورزد عشق یکم و شود نرم دلش تا بود کرده وقف را اش یزندگ
  . ندارد یاحساس چیھ کھ بود گفتھ و بود دیکوب سرش یرو پتک،

  .داد یم ادامھ راھش بھ قبل از تر مصمم و کرد یم مرور سرش در را ھا حرف آن شد،یم مانیپش رفتن از کھ یزمان ھر

 شیھا دست در یکم را دیکل دستھ. برداشت نیماش از را لشیوسا و دیرس نظرش مورد مقصد بھ. داشت یدیشد یخستگ احساس
  . داد جال را تنش ر،یپذ دل و خنک یباد از یموج و کرد باز را درب قفل. کرد دایپ را نظر مورد دیکل و کرد جابجا

 گرید. داد یم استراحت اعصابش و مغز و قلب بھ یکم د،یکش یم نفس آن در معشوقش کھ ییھوا و شھر یاھویھ از دور بھ دیبا
  .نداشت شکستن طاقت

**  

  :گرفت مقابلش را شربت وانیل و دوخت سانیآ یاشک یھا چشم بھ را نگاھش

  . »بخور نویا «

  :زد پس را وانیل شدت بھ سانیآ

  . »کجاست بگو فقط. خوامینم «

  :دیکش یا کالفھ پوف پرستش

  ...»رادمیھ. دونم ینم خدا بھ «



  :ستینگر زد،یم پوزخند کھ را سانیآ العمل عکس ران،نگ ینگاھ با و ماند تمام مھین حرفش ناگھان

  » ؟یکرد کھ یکار از یکشیم خجالت خودتم ھ؟یچ «

  :کرد گره درھم را شیھا دست و گذاشت زیم یرو را شربت وانیل ر،یز سربھ و مغموم پرستش،

 رهیم روز چند گفتھ و برداشتھ شولیوسا اومده، سر ھی ظاھرا یول خونشون زد زنگ رادیھ بگم خواستم یم. میبزن حرف دیبا نھ «
  . »ازدواج از شده مونیپش کال گفتھ و نداده جواب شده؛ یچ یخواستگار مراسم دهیپرس مادرش ھم یھرچ. سفر

 ش،یھا انگشت با یطور و نشست اش یشانیپ یرو دستش. دیکش ریت اش قھیشق یرو و دیپر ،یعصب فشار از سانیآ یابرو
 زمزمھ و زد زل مقابلش وارید یرو ھا، شده مسخ مثل. کند جابجا را درد خواست، یم گاران کھ د؛یکش دست را سرش پوست

  :کرد

  » شده؟ مونیپش کال «

  .نبود بلد را یحام بدون کردن یزندگ کھ بود وقت یلیخ او و شد یم حس یادیز حضورش خال. شد قطع یا لحظھ یبرا نفسش

  :زد لب و انداخت بود، شده بلند شیپا بھ پا کھ پرستش بھ ینگاھ. شد فشرده دستش در فشیک بند و برخاست جا از

  . »برم دیبا «

  :شد فشرده پرستش دست در شیبازو کھ رفت خانھ درب سمت بھ و نداد مجال

  . »میبزن حرف کن صبر سان؟یآ کجا «

  :زد لب بود، گرفتھ را شیگلو تمام کھ یبغض با و زد پوزخند سانیآ

  . »ندارم یحرف چیھ من «

  :فشرد را شیبازوھا و ستادیا مقابلش ،پرستش

  . »یمون یم خواھرم مثل تو. شم دور ازت خوامینم من. کنار بذار رو یلجباز خدا رو تو. سانیآ دارم حرف من «

  :دیکش پس را دستش سانیآ

  . »یکرد تموم حقم در رو یخواھر ھم نجایا تا باشھ، رفتھ مامانت بھ بودنت خواھر اگر. خب آره «

  

  :دیغر و افتاد ھم یرو زد،ینم دم و کرد یم تحمل کھ یفشار شدت از پرستش یھا پلک

 ھمھ نجایھم و سالمت بھ برو ای ھ؛یچ مشکلت بفھمم و میبزن حرف باھم نیبش ای. یبزن آتش و یبگ ادیم زبونت بھ یھرچ شھینم «
 منم. نزن زخم انقدر و بکن وا سنگاتو نیبش پس. شتریب ھمھ از مادرم یبرا قائلم؛ حرمت خانوادم یبرا من. برام شھیم تموم یچ

  . »کردم ولت طیشرا نیا تو و یچ ھمھ ریز زدم یدید ھوی. داره یحد صبرم

 را اش اشاره انگشت و برگشت سانیآ سمت بھ دوباره و برداشت یعصب ،یقدم چند. کرد شیرھا و داد ھل عقب بھ را اش شانھ
  :داد تکان ھوا در

 و دارم دوستت یلیخ کھ بوده نیا یبرا فقط و فقط. کردم انتیخ تو بھ کھ نبوده نیا یبرا اومدم کوتاه گھا االن تا من بدون نمیا «
 و مشاور شیپ دیبر تا میکرد سکوت یحام خواست بھ. بمونھ یمخف ازت شھیھم تا نبود قرارم. ندارم رو دنتید ینجوریا طاقت

 داره بھت کھ یعشق از دونست ینم کھ چارهیب یحام مخصوصا. میدیترس یم تو العمل عکس از ھمھ چون. میبر شیپ راھش بھ
 تو. یکنیم کاریچ یدار بفھم کمی. سانیآ ایب خودت بھ کمی. ابونیب بھ گذاشتھ سر ،یآورد سرش ییبال ھی کھ االنم. کنھ کاریچ

 حماقت دادن، دست زا رو یحام اما. ینداد دست از رو یزیچ درواقع نداشت؛ یا عالقھ چیھ بھت کھ یداد دست از ویکس
 در رو احمق یآدما یادا یخوا یم یک تا. ادینم چشمت بھ اما یشد عاشقش چون. یفھمینم و یدار دوسش خودتم چون. محضھ

 یبرا یاتفاق چھ شد؟ یچ. ستین رادیھ کھ سالھ ٢ بھ کینزد االن یول. یدیم دست از ویچ ھمھ ،یحام دادن دست از با تو ؟یاریب
 و اومده بھوش رادیھ بگھ بھت نکنھ جرات بدبخت کھ یکرد یکار ؟یکرد سر بھ جون رو یحام نکھیا از ریغ افتاد؛ تیزندگ

 چندوقت تا دونستم ینم منم یحت. آورده بدست حافظشو دونست ینم ھم یحام خود وقت، ھمھ نیا از بعد. رفتھ دست از حافظش
  . »شیپ



 و بود شده یخال ،یپ در یپ اتفاقات ھمھ آن ھجوم از دلش تھ. بود داده ھیتک وارید بھ را پشتش و بود شده دهیخم سانیآ یھا شانھ
  .دیرس یم چیھ بھ و دیچیم ھم کنار را ھا حرف. بود دهیرس صفر بھ صشیتشخ قدرت

  :گرفت را شیھا شانھ و ستادیا مقابلش پرستش

 بدست حافظشم و مجرده ھنوز کن فکر .ھست یزیچ رادیھ منو نیب کھ کن فراموش اصال. خودتون با یکرد کاریچ سانیآ نیبب «
 از شدن ریتحق و ھیگر کارت کھ یبرگرد یدوران بھ یدار دوست دادن؟ دست از رو یحام مثل یکس داره ارزش واقعا. آورده
. شده قائل ارزش برات کھ کرد ثابت بھت رفتنشم با یحت. یھست و یبود مھم براش. داد ارزش تو بھ یحام بود؟ رادیھ سمت
 بھ خسارت ھمھ نیا ارزش راد،یھ واقعا. بره تونستھ کھ کرده لھ پا ریز خودشو ھمھ از اول. گذشتھ عشقش از مبنظر چون
  » داره؟ تویزندگ

  :شد پرستش سوالِ  از پر نگاه قفلِ  و آمد باال سانیآ نشستھ اشک بھ نگاه

 انداختھ چنگ کھ یحس ھی. دارم خال حس ھی نھ؟ ای یفھم یم دونم ینم...برگرده یحام...کھ خوادیم دلم یعنی...دلم واقعا...االن «
  ...»کنھیم وونمید داره یول...نھ ای عادتھ دونم ینم..نھ ای عشقھ دونم ینم. ادینم چشم بھ رادیھ گھید کھ انگار و گلوم بھ

  :زد ھق و شد سست زانوانش

  . »پرستش کنھ یم وونمید داره «

  

 یم سانیآ کھ یعذاب ھمھ آن از دلش و شدند روان اش گونھ یرو ھم وا یھا اشک. کرد یھمدرد و دیکش آغوشش در پرستش
  :دیلرز د،یکش

. یکرد خوردش حرفات با واقعا یول. ومدهینم چشمت بھ کرده، محبت و بوده شھیھم چون اما یشد عاشقش واقعا تو زمیعز «
 داشیپ میگرد یم ھم با بعدشم. گمیم برات رو افتاده کھ ییاتفاقا مو، بھ مو و نمیش یم یبخوا اگر. برگرده کھ بده فرصت بنظرم

  » خوبھ؟ م؛یکن یم

 نباریا و بود شده شوم یکابوس مثل شیبرا دادن، دست از. داد تکان د،ییتا یمعنا بھ را سرش و کرد پاک را شیھا اشک سانیآ
 باز سر ش،یھا زخم تمام و نباشد یجبران یجا گرید کھ دیترس یم. بدھد دست از را سختش یروزھا تمام یِ حام کھ دیترس یم

 اما بود وجودش در یدلخور از ییھا رگھ ھم ھنوز. ردیبگ بر در را شدنش گرفتھ دهیناد از پر یِ زندگ تمام عفونتش و کنند
 تخت یرو دو ھر. کند غالف را بود بستھ رو از کھ یریشمش و دھد گوش پرستش یھا حرف تک تک بھ بود گرفتھ میتصم

  :آمد حرف بھ پرستش و نشستند

  » ھ؟یچ مامانامون ھیقض بگو؛ تو اول «

  :انداخت باال یا شانھ و دیخند سانیآ

  . »س مسخره یلیخ. کن ولش «

  دن؟یند ھمو سال ھمھ نیا ،یباز مسخره سر یعنی-

 یطور د؛یکش صورتش یرو را شیھا دست و دیکش دراز تخت یرو است، شکستن حال در کمرش کرد، یم احساس کھ سانیآ
  :کند نابود را اش یکالفگ تمام خواست یم انگار کھ

  . »بوده یعشق ھیقض اما. دونم ینم «

  :شدند گرد تعجب فرط از پرستش یھا چشم

  . »نگفت بھم یزیچ چوقتیھ مامان... وا «

  :بود شده سخت شیبرا پرستش، بھ کردن نگاه. ماند رهیخ یا نقطھ بھ و شد سرش ستون سان،یآ آرنج

 و عشق از ومدهیم و خواستش یم یلیخ. محلشون یتو شھیم یپسر ھی عاشق من مامان ش،یپ سال نیچند کھ قراره نیاز ھیقض «
 من، مامان کھ ییاونجا از و یخواستگار ادیم طرف باالخره سال، چند از بعد. کرده یم دل و درد و گفتھیم مامانت بھ عالقش

 مراسم وسط ھوی اما بوده اون یبرا یچ ھمھ و بره یم یچا من مامان کال و اومده اون یبرا کردن یم فکر بوده، ارشد دختر
 خونھ تو مجرد و بزرگتر دختر یوقت نبوده مرسوم چون زهیر یم بھم جو کمی و بوده تو مامان یبرا یخواستگار فھمن یم

 من مامان تممد نیا تو و بعد روز چند یبرا فتھیم بابات، خانواده اصرار بھ مراسم. یخواستگار برن کوچکتر دختر یبرا ھست،



 از نکھیا از بعد دوم، دفعھ ،یناباور کمال در اما دهیم رد جواب اول بار مامانت. دهیم رد جواب مامانت کھ بوده راحت الشیخ
 بساط کال تو یبابا نکھیا تا داشتن مشکالت یلیخ. زهیر یم بھم رابطشون روز اون از و دهیم مثبت جواب رون،یب انیم اتاق
  .دیکن یم یزندگ شمال دیر یم و ھکنیم جمع تونویزندگ

 ومدهیم مامانت بودن، زنده کھ بزرگ بابا و بزرگ مامان. امیم ایبدن زود یلیخ منم و کنھیم یعروس بعدش چندوقت ھی منم مامان
 یآمد و رفت خواستن ینم باباھامون اونم کھ ومدهیم یھرازگاھ و شھیم دهیبر پاش گھید شنیم فوت یوقت یول. زدهیم سر تھران
  . »باشھ

 نبود ھضم قابل شیبرا یزیچ نیچن. شد دهیکش مادرش و پدر ی عاشقانھ سراسر، رابطھ بھ فکرش و رفت درھم پرستش یھا اخم
 با رابطھ در را یزیچ نیچن توانست ینم اما بود کرده ازدواج یکم سن در کھ ھرچند. ستین یآدم نیچن مادرش کھ دانست یم و

  :ردیبپذ مادرش

  . »داشتھ یلیدل ھی دیشا «

  :انداخت باال یا شانھ سانیآ

 کال. نداد حیتوض اجازه خواھرش بھ چوقتیھ مامانم. نھ ای شم قانع تونم یم نمیبب و بشنوم رو تو یالیدل منتظرم منم. دونم ینم «
 یول دمید یم مامانتو کھ بودم بچھ یلیخ ھرچند. کرد یم فرق آسمون تا نیزم مامانت با ش ھیروح و بود یلجباز آدم اول از

  . »چوقتیھ نبوده ینجوریا اما من مامان. مھربونھ و آروم چقدر دمیفھم یم ھم موقعا ھمون

 اما دھد آزار را سانیا نبود، چکدامشانیھ دست کھ یاحساسات از زدن حرف با کھ دیترس یم. کرد یم گرما احساس پرستش
 یھرازگاھ و بود شده خشک شیگلو تمام کرد، زدن حرف بھ شروع یوقت. کرد یم رفع را آمده شیپ یھا تفاھم سوء دیبا باالخره

  . کرد یم سرفھ

 باشد، داشتھ درآمد تا بود یکار دنبال دانست، یم شده تباه کھ یا ندهیآ یپ در او و بود شده فوت بابا حاج کھ یروز ھمان از
. دیرس د،ید بھیغر را رادیھ نگاه اما گرفت را وجودش تمام نفرت حس و دید را رادیھ بار نیاول یبرا کھ یروز بھ و کرد شروع

 کھ یکس تن بھ سر خواست یم دلش و کرد یم احساسش جانش تمام با کھ ینفرت حس از. گفت شیھا ترس و ھا یبداخالق از
  .گفت نباشد، کرده، تباه را خواھرش یزندگ

  .کرد یم دیتشد را سانیآ یگلو در کرده رخنھ بغض و کرد یم فیتعر کمال و تمام را ھمھ

 نداشت، رادیھ کھ یزن وجدانِ  عذاب از او و کرد ریدرگ را قلبش و ذھن تمام چگونھ دینفھم کھ یحس بھ د؛یرس شانیھا یدلدادگ بھ
 ذھن چوقتیھ. نبوده عاشقش چوقتیھ رادیھ کھ دیفھم یرحم یب با سانیآ و گفت را ھمھ. بود داده دست از را خوراکش و خواب

  .است بوده محض حماقت اش، دخترانھ افکار تمام و نبوده رشیدرگ فکرش و

 در کھ یحقارت احساس و دھد ھیتک شیھا شانھ بھ کھ خواست یم را یحام دلش و داشت بودن احمق احساس لحظھ آن در
  .کند لیزا را بود دوانده شھیر وجودش

  . بشنود کمال، و تمام را شپرست یھا حرف تا کرد یم ختنشانینر بھ وادار را خودش اما بود نشستھ اشک بھ نگاھش

  :کرد زمزمھ ،یناباور کمال در و دیکش آغوش در را پرستش آخر، در

  . »برات خوشحالم «

 ھم را غرورش اندک آن دیبا. شد یم شیھا اشک میتسل دینبا. رفت رونیب خانھ از و برداشت را فشیک د،یایب خودش بھ پرستش تا
 داشت، پرستش بھ رادیھ کھ یحس مقابل در ھم بود گذرانده رادیھ با کھ یا عاشقانھ روزِ  چند آن کھ دیفھم یم حاال. کرد یم حفظ

  .بود ایدن دختر نیتر خوشبخت پرستش، و بود شده عاشق واقعا نبار،یا رادیھ. بود چیھ

  . داشت رادیھ لیدل دنیشن یبرا کھ یانتظار بود؛ کرده تباه ھودهیب یانتظار سرِ  را اش یزندگ تمام

  . شد ینم خالص احساساتش بند از فکرش زد،ینم حرف تا کھ بود ییھا آدم دستھ آن از

 قبل، قھیدق چند از شتریب یحت را یحام حضور خال بود، گرفتھ یادیز فاصلھ رادیھ داشتن دوست یفضا از ذھنش کھ حاال
  .بود شده قبل از دردمندتر دلش و کرد یم احساس

 یحام نبود از کھ یحس یبرا نباریا اما شد روان اش گونھ یرو اشکش گذاشت،یم اج آن در را خامش افکار تمام کھ یابانیخ در
  . فشرد یم را قلبش و بود افتاده انیقل وجودش در

**  



 ھمھ کھ داشت شک و نداشت یبرخورد نیچن انتظار. بگذارد شیتنھا داد یم حیترج و بود رید اما برود سانیآ دنبال خواست یم
  .باشد رفتھیپذ یسادگ ھمان بھ را زیچ

  :کرد دلگرمش و دیچیپ تلفن در مادرش یصدا. زد زنگ شان خانھ بھ و برداشت را تلفنش

  » مامان؟ یخوب. جانم پرستش سالم «

  خوبھ؟ تبسم ؟یخوب شما ممنون. مامان سالم-

  چطورن؟ آراد و رادیھ. زدلمیعز یمرس-

  ست؟ین یمرتض مامان؟..اِم. میخوب ھمھ ممنون-

  ده؟ش یزیچ. رونھیب نھ-

  .مینزن حرف یمرتض جلو باشھ بھتر دیشا...کھ دارم سوال ھی راستش-

  :شد ھمراه دیترد و شک با نیمیس یصدا

  » شده؟ یزیچ «

  شده؟ یچ قایدق خالھ و تو نیب. س گذشتھ درمورد-

  :دیرس گوش بھ لرزانش یصدا لحظھ، چند از بعد و کرد سکوت نیمیس

  » ؟یپرس یم چرا «

  :داد رونیب را نشیسنگ نفس پرستش،

  . »ستین درک قابل برام شما درمورد یزیچ نیچن یعنی. کنم ینم باور من کھ گفت ییزایچ ھی سانیآ راستش «

  گفت؟ یچ-

  :کرد مھار را بغضش کھ انگار لحظھ، چند از بعد. رفت فرو یبیعج سکوت در نیمیس و کرد فیتعر را بود دهیشن ھرچھ پرستش

 نیا تو ھم دخترا اکثر و بودم بلوغ سن تو. ومدیم خوشم ازش ییجورا ھی و محل تو دمید یم رو یعل کھ بود کم یلیخ سنم من «
 زشیآم محبت یھا نگاه متوجھ یگاھ اما بود بینج و ریز سربھ یلیخ ھم یعل. نبودم یمستثن ھیقض نیا از منم. شنیم عاشق سن

 و بود ترم بزرگ خواھر. دارم دوسش منم بگم نتونستم نم؛بشک دلشو نتونستم. گفت عشقش از برام و اومد نیثم نکھیا تا. شدم یم
 دمیفھم و یخواستگار اومدن یوقت. نکنم فکر بھش و کنم دور خودم از احساسو اون گرفتم میتصم. بود بستھ جونش بھ جونم منم
 اومدن، کھ بعد یسر. سوخت یم خواھرم یبرا دلم اما داشتم؛ دوسش ھنوزم درستھ. شد خراب سرم یرو ایدن اومدن، من یبرا
. کرد ینم قبول اما دمیتراش یم مختلف یھا بھانھ من. خواستیم لیدل و رفت ینم بار ریز اما ھیمنف جوابم گفتم یعل بھ اتاق یتو
 یمنف جوابم بار اون کھ خالصھ. یکن یم رد منو یدار اون بخاطر تو و داره ییحسا ھی نیثم دونم یم من گفت خودش نکھیا تا

 بحث مدت تمام ،یخواستگار اومدن کھ بعد یسر. نداره بھش یا عالقھ خواھرم کھ کنھیم ثابت برام کھ گفت بھم ھم یعل و بود
  .دوستن و داره ارتباط یکس با نیثم کھ کرد ثابت بھم منطق و لیدل با آخرم دست. کنھ متقاعدم داشت یسع یعل و میکرد یم

 فقط و فقط کھ گفت. شد نخواھد خوب چوقتیھ مونیزندگ م،یکن ازدواج اگھ یحت و باشم داشتھ اعتماد نیثم بھ تونم ینم من گفت
 جواب بود، ھرطور کھ خالصھ. نمونھ یا بھانھ چیھ کھ ادیم و رهیم انقدر بدم، یمنف جواب اگھ و باشھ داشتھ دوست تونھ یم منو

 کھ شد نیا. داشتھ خبر یعل بھ نسبت نیثم عالقھ از یحت و بوده دوستش ن،یثم شوھر دمیفھم من ھا بعد و گرفت من از مثبتو
 البتھ کھ بشھ؛ بندیپا باھاش یزندگ بھ نیثم خودش، الیخ بھ تا شنیم دار بچھ زود داشتھ، نیثم بھ کھ یادیز یلیخ ی عالقھ یبرا
 ھم نیثم و بود حساس یلیخ یعل بھ نسبت شوھرش. اخبارش دیرس یم گوشم بھ بود زنده مامان تا و بودن ریدرگ یلیخ اما شد
  . »میریبگ سر از رابطمونو مینتونست چوقتیھ گھید ھم خواھر دوتا ما. دینبخش منو چوقتیھ

  :شد معترض پرستش. دیکش باال را اش ینیب و دیکش یقیعم نفس

  » برم؟ قربونت چرا ھیگر..جان مامان «

  :رفت لیتحل بھ رو نیمیس یصدا

  . »تنگھ یعل یبرا دلم «



 با پرستش، یھا چشم یرو نگاھش و شد خانھ وارد رادیھ لحظھ ھمان و شدند روان یا مقدمھ چیھ بدون ھم پرستش یھا اشک
  .شد ھمراه بھت

  :گفت نیمیس بھ و فشرد ھم یرو سالم، یمعنا بھ را شیھا پلک پرستش

  . »جاھاست نیبھتر کھ بوده خوب بابام انقدر مطمئنم. یش آروم کھ کن ھیگر برم قربونت «

  :دیشن و گفت" یچیھ" لب ریز پرستش و داد تکان نیطرف بھ ،یپرسش را سرش رادیھ

  . »دارم کار یکل. کنم آماده شامو برم منم. برس تیزندگ بھ مادر برو. بباره قبرش بھ نور و کنھ رحمتش خدا. واقعا آره «

  .خداحافظ. برم قربونت باشھ-

  . کردند قطع را تماس و کرد یخداحافظ ھم نیمیس

  :دیبوس را اش یشانیپ و کرد پاک را شیھا اشک. شد خم ورتشص یرو و آمد جلو رادیھ

  » کرده؟ تیاذ خانوممو یک «

  :کند یریجلوگ شترشانیب بارش از تا فشرد را شیھا چشم ش،یھا انگشت سر با و دیخند پرستش

  . »ستین یزیچ. زمیعز یچیھ «

  :برد اش چانھ ریز دست و نشست کنارش رادیھ

  » ؟یزد حرف سانیآ با «

  :گفت رادیھ و داد تکان سر پرستش

  » شھ؟ عوض ھوات و حال کمی رونیب میبر یخوا یم «

  :فشرد اش نھیس یرو را سرش و انداخت آغوشش در را خودش پرستش

  » مثال؟ کجا «

  :کرد فکر یکم رادیھ

  . »یبگ تو یھرچ «

  .شھ عوض ھواش و حال آرادم کھ ییجا ھی میبر-

  :دیبوس را شیموھا یرو رادیھ

  . »میخور یم رونیب شامم. شو حاضر پاشو. شقمع باشھ «

**  

  پنجم فصل

  :دادیم دستور مدام و داد ینم مھلت بردار لمیف اما بود اش یفیکث نگران و شد یم دهیکش نیزم یرو لباسش دنبالھ

 لبخند ھی با و کن نگاه داماد بھ برگرد ،ید یم تکون ھوا یرو رو بادکنکا نطوریھم..باش داشتھ لبخند..نییپا ایب ھا پلھ از «
 شویشونیپ...بچرخونش خودت سمت بھ و سایوا روبروش ،یدیرس بھش یوقت شما!...داماد آقا...کن دراز سمتش دستتو طون،یش

 آماده...میبر دوباره دیبا نشھ، خوب اگھ..دیکن ولش گفتم ھروقت...دیکن رھاش باھم و دیریبگ رو بادکنکا نخ ھردو بعدم و ببوس
  » د؟یا

 ھم قبل یروزھا. بودند شده پیکل ساختن و عکس ریدرگ صبح، از و بود شده کننده خستھ لباسش ینیسنگ. داد تکان سر پرستش
 یم لحظات آن تمام از یخوب حس کرد، یم احساس کھ یادیز یخستگ نیح در و بودند اسپورتشان یھا عکس دار و ریگ در کھ

 یشتریب عمق لحظھ ھر کرد، یم احساس قلبش در کھ یادیز عشق .نشست یم ثمر بھ اش یزندگ ج،یتدر بھ کھ انگار و گرفت
  . رفت یم قنج دلش ،یداماد شلوار و کت آن در رادیھ دنید با و گرفت یم



 و بود افتاده پا از کھ بود کرده یدوندگ آنقدر روز چند نیا. داشت حق د؛یرس یم بنظر کالفھ کھ انگار و داشت یفیظر اخم راد،یھ
  . خواست یم را مراسم از بعد آرامش کی دلش

 یمحو لبخند و افتادند ھم یرو رادیھ خستھ یھا پلک ستادند،یا ھم مقابل کھ یا لحظھ درست و دادند انجام را عکاس دستورات
 ،یقیعم لبخند و دیچرخ مخالف سمت بھ پرستش گردن و کرد فوت پرستش گوش در را نفسش و شد خم. داد نتیز را شیھا لب
  :بود گرفتھ خش شیصدا رادیھ. گذاشت شینما بھ را دستش کی یھا دندان فیرد

  » شھ؟ینم شب چرا پس «

  :دیرس گوش بھ بردار لمیف یصدا و شد بادکنک نخ بندِ  راد،یھ دست و دیخند پرستش

  . »دیکن نگاه رفتنش بھ و دیکن ولش حاال..ھیعال «

 و پرستش شوق و ذوق بھ ییرایگ لبخند با و کرد لقھح کمرش دور را دستش و ستادیا پرستش دوشادوش راد،یھ و کردند شیرھا
 بردار لمیف. شد رهیخ د،یرس یم بنظر رترینفسگ و باتریز شھیھم از اما نداشت یچندان شیآرا ظاھر، در کھ یمعصوم صورت

  :داشت شوق شیصدا و زد دست دلخواھش، ریتصاو ضبط لحظھ، چند از بعد

  ! »یعال...بود یعال «

  .بود نمانده شانیپاھا در یجان گرید و بودند یبردار عکس و یبردار لمیف مشغول ھم بعد ساعت دو یکی تا

 بدست را تلفن سان،یآ نام دنید با و خورد زنگ رادیھ تلفن. کردند حرکت یعروس سالن سمت بھ کارشان، شدن تمام از بعد
  :داد پرستش

  . »کن صحبت خودت فرمونم پشت من «

  :گفت بگذارد، فونیآ یرو آنکھ از قبل و گرفت را تلفن پرستش

  . »بزن حرف خودت «

  :دیخند و کرد نگاھش تعجب با رادیھ

  . »سالم «

  .کال خاموشھ کھ پرستش یگوش گھ؟ید دیایم دیدار د؟یخوب سالم-

  خوبھ؟ یچ ھمھ ست؟ین یمشکل. میرس یم گھید ساعت مین ھی..آره آره-

  :دیرس گوش ھب آلودش بغض یصدا لحظھ، چند از بعد و کرد مکث سانیآ

 انگار نھ انگار...زدم صداش کھ انگار نھ انگار و مردونھ سالن رفت میمستق...دیند کھ انگار اما دید منو... فقط خوبھ یچ ھمھ «
  . »یزدیم حرف باھاش کاش. خدا بھ کشھینم اعصابم گھید... بودم منتظرش تمام ماه کی کھ

  :گذاشت خودش گوش یرو و کرد خارج فونیآ حالت از را تلفن پرستش

 نگران یول. بار چند یبود شاھد کھ خودت. بزنھ حرف یکس با ستین حاضر فعال اون. شھیم درست. یخواھر نخور غصھ «
  . »بوده تنگ دلش چقدر بفھمھ خودشم. شھ نرم کمی احتماال دتید االنم. نباش

  :داشت حسرت رنگ شیصدا

  . »دنیرس مھمونا شتریب کھ دیایب زودتر. کردم ناراحت ھم اشم ببخش. ندارم دنیجنگ ینا گھید خدا بھ. دونم ینم «

  . شھیم درست نایا ھمھ..یحساب بگذرون خوش...ایناراحت من یعروس نمینب. شم فدات باشھ-

  :بود رفتھ لیتحل بھ رو سانیآ یصدا

  . »برم قربونت برو. دوارمیام «

  :رفتگ یجا رادیھ مردانھ و گرم دست در پرستش دست و کردند یخداحافظ

  » خونمون؟ میبر میچونیبپ «



  .زمیعز زشتھ..اِ -

  

  :گفت طنتیش با و نشست شیھا لب یرو یکج لبخند. شد دهیکش شیھا چشم تا رادیھ نگاه

 ھم ھیبق. گھید بسھ لمیف تا دو یکی و عکس تا چھار ھمون. کردم مقاومت یادیز االنشم نیھم تا. کردم صبر یھرچ بسھ گھید «
  . »ھاشون ونھخ رن یم خورن یم شام

  :خورد یم حرص اما دیخند پرستش

  . »کھ نداره یمعن داماد عروس بدون یعروس ؟یشد وونھید «

  :دیچیپ و زد راھنما رادیھ

  . »مید یم یمعن بھش ما «

  :زد غیج پرستش

  . »خدا بھ زشتھ برگرد. نبر ابرومونو رادیھ «

 و دیکش خودش سمت بھ را او و کرد حلقھ پرستش شانھ دور را شدست. دیلرز یم شیھا شانھ و زدیم قھقھھ خنده، شدت از رادیھ
  :دیبوس را اش قھیشق یرو

  . »یا ساده انقدر کھ برم قربونت «

 شیھا لب بھ را پرستش دست و ستادیا تاالر نگیپارک مقابل لحظھ، چند از بعد و دیچیپ یگرید ابانیخ در و زد راھنما ھم باز
  :دیبوس یطوالن و قیعم و کرد کینزد

  . »استیدن شب نیتر قشنگ برام امشب «

  :مودیپ را لباسش نییپا تا باال از اش، موشکافانھ نگاه و دیکش صورتش یرو را پرستش شنل کاله

  . »فقط منن مال. نھیبب اتوییبایز یکس ندارم دوست «

  !خب دمیترس. وونھید-

 باز را پرستش سمت درب و شد ادهیپ. کردند احاطھ را ننشایماش یشتریب تیجمع کم کم. برد باغ داخل را نیماش و دیخند رادیھ
 سال، ھمھ آن کھ بود مانیپش. کرد یم نگاھش یآشکار ذوق با نیثم و کرد یم دود اسفند نیمیس. شود ادهیپ تا کرد کمکش. کرد

 و بود مدهآ اش یعروس یبرا حاال و نبود اش خواھرزاده شدن بزرگ شاھد بود؛ کرده محروم خواھرش داشتن از را خودش
  .رفت یم اش صدقھ قربان و شد یم اب دلش در قند دنش،ید با کھ بود بیعج

 یظیغل نسبتا شیآرا با اما بود شده تر شکستھ یحام ی غصھ از زاد نیمھ. بودند شاد و زدند یم دست ھم زاد نیمھ و دخت نیمھ
  .بپوشاند را صورتش یریپ بود توانستھ

 کل و دست یصدا. ستادندیا شانیپا مقابل ھا مھمان ھمھ و بودند زنانھ سالن در بعد، لحظھ چند و افتاد اتفاق عیسر یلیخ زیچ ھمھ
 و رقص بھ شروع ،ینفر چند و رفتند داماد و عروس گاهیجا سمت بھ پرستش و رادیھ. بود دهیچیپ سالن تمام در ھا، دنیکش
 ھنوز کھ یبلند نسبتا یصدا با گوشش در و رفت جلو سانیآ. بود آراد یِ پ در و سالن در پرستش جستجوگر نگاه. کردند یکوبیپا

  :گفت شد، یم دهیشن زحمت بھ آھنگ، یصدا وجود با ھم

  » خوشگلم؟ یخوا یم یچ «

  کجاست؟ آراد-

  .ارنشیم گھید قھیدق چند حاال. بزرگشھ بابا شیپ. نباش نگران-

 شیبازو یا سالھ پنج دختر. کرد یم ینواز مھمان و دیچرخ یم سالن در و بود زیچ ھمھ بھ حواسش اما زد یم شور سانیآ دل
  :بشنود را شیصدا تا شود خم شد مجبور و دیکش را

  » ھ؟یک زاد نیمھ. کنم صدا رو زاد نیمھ گھ یم اومده آقاھھ ھی خالھ «



  :دیبوس را اش گونھ سانیآ

  . »رمیم خودم خالھ یمرس «

 در را آراد کھ یحام دنید با و شد ظاھر درب آستانھ در بودند، دهش ونینیش شکل، نیباتریز بھ کھ ییموھا و تیوضع ھمان با
 و بود اورده کم نفس. کرد سست را شیپا و دست و کرد دایپ نمود یشتریب قدرت با یدلتنگ. ختیر فرو دلش داشت، آغوش
  .کرد سالم یلرزان یصدا با و رفت جلو. شدینم جدا یحام یداشتن دوست مرخین از نگاھش

  .نبود یادیز تردد و دیرس یم گوش بھ کمتر آھنگ یصدا. شد درھم شیھا اخم و دیچرخ صورتش یرو یحام نگاه

  :شد سخت نگاھش و رفت جلوتر یحام

  » ؟یزاد نیمھ تو زاد؟ نیمھ نگفتم مگھ «

  :دیلرز شیھا لب و گرفت شیپ را سانیآ یگلو راه قوا، تمام با بغض

  ...»میبزن حرف دیبا... یحام «

  :زدیم یسرخ بھ صورتش. سپرد آغوشش بھ را آراد ،یحام

  ..»داشتم تیاھم برات چقدر کھ معلومھ قشنگ ؟یومدیم تیوضع نیا با دیبا بود؛ گھید خر ھی من یبجا و میاومد حاال «

  . گرفت شیپ در را ھا پلھ راهِ  و رفت سان،یآ بھ دادن مھلت یا ذره بدون

 ینم انگار کھ یحس شدن؛ گرفتھ دهیناد حس و یدلتنگ خورد؛ چنگ یبیغر حس از دلش. آورد ھجوم سانیآ یھا چشم بھ اشک
  .بردارد سرش از دست خواست

 زدن حرف فرصت یحت یحام کھ افسوس اما. شدند یم خالص انشانیپا یب برھوتِ  آن از و شدیم تمام زیچ ھمھ زودتر کاش یا
  .داد ینم

 و شد رهیخ کرد، یم نگاه زیچ ھمھ بھ تعجب با و بود گرفتھ یجا سانیآ بغل در یرنگ یآب شلوار و کت با کھ یآراد بھ پرستش
 دراز پرستش سمت را دستش و برخاست جا از رادیھ. شد داماد و عروس رقص نوبت. دیکش پر دنشیکش آغوش در یبرا دلش
. دندیکش یم ھورا و غیج و زدند یم دست ھمھ. رفتند سالن وسط تا دو ھر و برخاست جا از رادیھ کمک با ھم پرستش. کرد

 با رادیھ ھربار کھ ییھا نیتمر. بود شانیھا نیتمر دادن نشان وقت حاال. کرد شان احاطھ ت،یجمع و گرفتند قرار ھم یروبرو
 دست آھنگ، شروع با. بود بستھ نقش پرستش ذھن در تمامشان و بود داده ادشی نداشتند، یتمام کھ ییھا یباز عشق و طنتیش
 یھا خوردن تکان و آرام یھا دنیچرخ بھ شروع و نشست شیپھلوھا یرو رادیھ دست و گذاشت رادیھ یھا شانھ یرو را شیھا
  :بودند ھم نگاه غرق. کردند فیخف

 عاشق یک اما تو ینیب یم...گذره یم ایچ ذھنت، تو دونم یم...کال یآرزوھا از پر نگاھت...سوال عالم ھی سوالھ، چشمات تو «
 ینم...پاتو خاک یجا چکس،یھ رهیگ ینم...تینھا یب اون تا...ھرروز تا امروز از...ت ھیسا مثل درست کنارت، مونم یم...تره

  ...»خورم یم قسم عشق، نیا رهیم

 یِ وارید چھار در و ستادیا قبل، از تر کینزد یحت صورتش؛ مقابل و زد یعیسر چرخ راد،یھ دستان حلقھ ریز از پرستش
  :شد حبس تنش یاجبار

 یم قسم باھاتم، شھیھم...بد یروزا تو خوب، یروزا تو...تنھ نیا یتو ،یجون کھ یوقت تا...زنھ یم ھنوز قلبم، کھ یروز تا «
  ...»خورم یم قسم ھاتم، لحظھ یتو...خورم یم قسم باھاتم، شھیھم...خورم

 بود، کاتشحر در کھ یناز با پرستش و رفتند یم عقب بھ یگام آھنگ، از یفرود و فراز ھر با و گرفتند را گریکدی یھا دست
 دست حلقھ ریز از پرستش گر،ید بار. شدند یم قفل ھم در شانیھا دست و شد یم کینزد رادیھ بھ باز و رقصاند یم را دستش

 یبیعج آرامش و گذاشت اش شانھ یرو را سرش راد،یھ. گرفت یجا رادیھ آغوش در عقب، از نباریا و خورد یچرخ راد،یھ
  :دندیچرخ یم و خوردند یم یفیخف یھا تکان. گرفت

 مرز تا ،یعشق بھ عشقم بھ.. آسمون ھفت بھ ستاره، و ماه بھ...نوح یکشت بھ نش،یآفر نیا بھ...کوه بھ ایدر بھ نم، نم بارون بھ«
  ... »جنون

  :شدند گریکدی مماسِ  شانیھا یشانیپ و گرفت قرار مقابلش ھم باز و دیچرخ



 قسم م،یھست بھ ھستم بھ...خورم یم قسم م،یبست کھ یعھد بھ..خورم یم سمق تکرار با دوباره...خورم یم قسم دارید ی لحظھ بھ «
  ...»خورم یم

  :دیکش رخ بھ را کتشیمال حس  و داد مانور کمرش یرو یشتریب قدرت با راد،یھ یھا دست

 یم قسم اتمباھ شھیھم...بد یروزا تو خوب، یروزا تو...تنھ نیا یتو ،یجون کھ یوقت تا...زنھ یم ھنوز قلبم کھ یروز تا «
  ...»ھاتم لحظھ یتو...باھاتم شھیھم...خورم یم قسم ھاتم، لحظھ یتو...خورم یم قسم باھاتم شھیھم..خورم

  . شدند یم ھم نگاه غرق و کردند یم مرور را ھا قسم آن دل، تھ از دو ھر و بود دهیرس اوج بھ غیج و دست یصدا

 سرخ دنشیرقص شرم از پرستش. ببوسد را عروسش کھ خواستند اددام از صدا کی و گرفتند شور یھمگ اھنگ، شدن تمام با
 و دیبوس را اش یشانیپ و شد خم بود، دهیفھم را حالش کھ رادیھ. زدند یم دامن شیھا گونھ التھاب بھ ھا درخواست آن و بود شده
  :کرد زمزمھ گوشش در

  . »نمیتر خوشبخت تو کنار من. میش خوشبخت کھ دمیم قول «

  .کردند یم یخوشحال و زدند یم دست ھمھ. شد ییتماشا شیھا چشم برق و آمد کش پرستش یھا لب

 از را ذھنش کرد یم یسع و رفت یم راه مدام سانیآ. گرفت را گاھشیجا آراد و رفت مردانھ قسمت بھ رادیھ قھ،یدق چند از بعد
  شد؟ یم مگر اما کند؛ یخال مشکالتش

  .شد تیریمد شکل، نیبھتر بھ ھم مراسم ھیبق

 تمام از و نشست یم نیثم کنار ھم بعد. باشد کسر و کم یزیچ مبادا تا دیکش یم سرک زھایم بھ و شدیم بلند یھرازگاھ نیمیس
 یروز چند نکھیا با. شانیھا یخوشبخت و ھا یخوش تا گرفتھ، شانیھا غم و مشکالت از کردند؛ یم فیتعر شان یزندگ یھا سال

  . آوردند یم کم زدن حرف یبرا وقت ھم باز بودند؛ دهید را گریکدی ن،یمیس دنید ھب اصرارش و سانیآ حاتیتوض با شد، یم

  .بگذارند شانیتنھا بودند داده حیترج یمرتض و ریام و بود افتاده ھیگر بھ ن،یمیس دنید محض بھ نیثم

 تلف وه،یش نیبدتر بھ را عمرشان کردند یم احساس کھ بودند مانیپش شانیھا نزدن حرف و ھا یلجباز تمام از لحظھ آن آنقدر
 جبران قابل ،یدور یھا سال آن گرید کھ دانستند یم و بودند برده سوال ریز خودشان یبرا را بودن خواھر ارزش. اند کرده

  .بود نخواھد

  

 پوچ را شان نھیک و تیعصبان تمام آتش، یرو یآب مثل دار،ید آن و شدند روبرو گریکدی با اما اشتباه آن با ییارویرو بود سخت
  .بود کرده

  .زدندیم حرف کس ھمھ و جا ھمھ از و بودند نشستھ گریکدی کنار حاال

  .کردند عتیمشا منزلشان، تا را داماد و عروس ت،یجمع و شد تمام شیھا یبد و ھا یخوب تمام با شب آن

  .شد گرفتھ سر از یکوبیپا و رقص ھم باز و گرفتند یجا ھا مبل یرو ،یکم تِ یجمع و رفتند باال

 دارد؛ اش نھیس در را ایدن یھا یخوش تمام کرد یم احساس نیمیس و بود خوشحال پسرش دنیرس سامان و سر بھ از دخت نیھم
  .نبود بھیغر گرید حاال کھ یخواھر با دارشید و یعل از ادگارشی تک یعروس

 داشت؛ دوست را ریام. نبود ،بود کرده خاکسترش کھ یعشق آن از یخبر گرید اما بود شده متاثر شدت بھ یعل مرگ از نیثم
 و بودن دنده کی از نشان کھ ییخو و خلق تمام با. بود شده عاشق بشان،ینش و فراز از پر یزندگ یھا سال تمام در ھم دیشا

 شان، یزندگ بود نگذاشتھ و بود ستادهیا اما اجبار؛ با یحت زور؛ با یحت بود؛ ستادهیا شان یزندگ یپا ریام داشت، بودنش لجباز
 تمام کھ کرد یم فکر و دیپرست یم را نیثم ھم ھنوز داشت؛ عشق برق نگاھش ھم ھنوز. بپاشد ھم از نیثم یھا یلجباز رِ س

 یکاف شیبرا بود، آرام اعصابش و آمد ینم جوش رتشیغ کھ نیھم اما نبود خوشحال یعل مرگ از. داشت را ارزشش ھا، یسخت
  . بود

. نداشت یا چاره اما خورد یم حرص نبودنش از زاد نیمھ. بود نشده باز خانھ بھ شیپا گرید و بود رفتھ سالن ھمان از یحام
  .ردیبگ سر از را یزندگ و شود خالص یگم در سر ھمھ آن از پسرش تک باالخره تا کرد یم صبر دیبا

 گریکدی از اشتباه، بھ کھ یخواھر دو دادن یآشت و سانیآ دل کردن نرم یبرا بود؛ اتفاق از پر ماه، کی نیا و بود گذشتھ ماه کی
  . بودند افتاده دور



 و نبود خودش دست اما. برسد بنظر خونسرد کھ بود کرده را تالشش تمام پرستش بودند، زده حرف رادیھ و سانیآ کھ یروز
  .کرد یم یدراز دست قلبش بھ حسادت

 کرده یخداحافظ داد، ینم بروز را یحس چیھ کھ یصورت با و آمد رونیب اتاق از سانیآ باالخره کھ بود دهیکش طول یساعت مین
  .بود پرستش دنیکش آغوش در کرد، کھ یکار نیاول و آمد رونیب اتاق از رفتنش از بعد ھم رادیھ. بود رفتھ و بود

  :خورد یم زنگ سرش در ھم ھنوز اش عاشقانھ یھا زمزمھ

 داره دوست رو یحام و تو انقدر اونم باش مطمئن. خواھرمھ مثل سانیآ االنم. کنم یم درست ویچ ھمھ بودم گفتھ برم قربونت «
 از کنھ آزاد فکرشو بتونھ تا بزنم حرف باھاش دیبا من کھ بودم گفتھ. بپاشھ ھم از شیزندگ ،یلجباز و یباز بچھ سر ذاره ینم کھ

  . »ستین یحس چیھ باش مطمئن االنم. گانھ بچھ احساسات اون

  :بود گفتھ و بود دهیبوس را شیھا پلک یرو

  ...»چشماتو ینگران نمینب «

  :بود دهیبوس را اش ینیب یرو

  ...»خانوممو حسادت نمینب «

  .کرد ینم رھا را دستش یا لحظھ یبرا راد،یھ گرم دست و بود نشستھ کنارش حاال. بود خوشحال داشتنش از پرستش چقدر و

 یم یعشق دست بھ را خودش دیبا ب،ش آن و ستین مقاومت از یخبر گرید دانست یم کھ ینیریش اضطراب داشت؛ اضطراب
 یم قلبش و روح از فراتر را تشیمالک یپا دیبا حاال و بود دهیکوب عاشقش قلب بھ بود وقت یلیخ را تشیمالک ُمھر کھ سپرد

  .گذاشت

 االب پرستش کول و سر از مدام و بود شده خستھ آراد،. ماندند کانشانینزد تینھا در و رفتند یم ھا مھمان تک تک مرور بھ
  . گرفت یم بھانھ و رفتیم

 ھنوز کھ انگار. ردیبپذ را نیثم دعوت داد یم حیترج نیمیس اما باشند مھمانشان کھ کرد اصرار نیمیس و یمرتض بھ دخت، نیمھ
  . بود خواھرش تاب یب ھم

 ھمراه خودش با ار او کھ خواست یم مختلف یھا بھانھ با و ختیر یم زبان دخت، نیمھ ھرچھ و کند ینم دل پرستش از آراد
  .کرد یم فراھم را آراد ھیگر بساط شتریب و شد ینم موفق کند،

 صورتش و سر و کرد جدا پرستش بغل از کرد، یم ھیگر و دیکش یم غیج یا کننده کالفھ طرز بھ کھ را آراد و رفت جلو رادیھ
  :دیبوس را

  » ؟یبخواب یخوایم ؟یشد خستھ شده؟ یچ..ییبابا برم قربونت «

 شروع و شکست ھم باز ھ،یثان چند از بعد اش کننده کالفھ بعض. برگشت شیھا لب و کرد حلقھ رادیھ گردن دور را تانشدس آراد
 صدا را رادیھ و رفت آراد اتاق سمت پرستش. بود دهیفا یب اما خواند یم ییالال گوشش در و زد یم حرف رادیھ. کرد ھیگر بھ
  :زد

  . »نجایا ارشیب...جان رادیھ «

  . فشرد خودش آغوش در و کرد جدا رادیھ آغوش از را آراد. دیکش رونیب پا از را بلندش پاشنھ یھا کفش و کند تنش از ار شنلش

 و گرفت برش در وار نوزاد پرستش، و کرد حلقھ پرستش گردن دور را شیھا دست. زدیم ھق و بود افتاده نفس نفس بھ آراد
  .خواند ییالال و فشرد اش نھیس در را صورتش

 نگاھشان لبخند با و بود نشستھ تخت یرو رادیھ. رفت خواب بھ قھیدق چند از بعد و شدند خوابالود آراد، یھا نق تا خواند آنقدر
  . کرد یم

  .دندیخندیم ز،یر و کردند یم زمزمھ ھم گوش در یزیچ و بودند ستادهیا درب آستانھ در ھم دخت نیمھ و نیمیس

  .شدینم ھودهیب یھا گرفتن افھیق موجب شان یطبقات ھفاصل و داشتند یادیز تیمیصم احساس

  .شود نیسنگ خوابش تا کند صبر خواست و نداد اجازه پرستش اما کند جدا پرستش آغوش از را آراد خواست دخت نیمھ



 یدلتنگ احساس ب،یعج و بود نکرده دایپ را آراد یبرا گذاشتن وقت فرصتِ  ر،یاخ روز چند نیا. شد رهیخ معصومش صورت بھ
  :کرد یم

  ...»گھید دیخواب بمونھ؟ شھینم «

  :کرد مخالفت دخت نیمھ

  . »بعد دیایب و دیبر عسلتونم ماه شما. خونمون بمونھ روز چند ھی زمیعز نھ «

  :شد درھم پرستش یھا اخم

  . »شھیم تنگ براش دلم..خدا رو تو نھ یوا «

  :دیخند دخت نیمھ

  . »نترس امانتھ؛ دستت ،یکرد دامادش یتوق تا. خودت مال گھید بعدش. برم دلت قربون «

 یریجلوگ رفتنش از و دیبگو یزیچ رادیھ داشت دوست کھ انگار. ماند رهیخ رادیھ بھ و گرفت التماس رنگ پرستش یھا چشم
  :کرد یا خنده تک و انداخت باال یا شانھ رادیھ. کند

  » بره؟ گفتم من مگھ زم؟یعز یکن یم نگاه یاونجور چرا «

  :دیکوب دستش پشت و دیندخ دخت، نیمھ

  . »ارمشیم یبگ ھروقت باشھ؛ من شیپ روز چند ھی. خوشگلم گل بمونھ ستین صالح «

 گوش در نیمیس. گرفت بغل اط،یاحت با را آراد و رفت جلو دخت نیمھ. دوخت آراد بھ را نگاھش و گرفت چشم د،یترد با پرستش
  .باشند نرویب دادند حیترج رادیھ و دخت نیمھ. گفت یزیچ پرستش

  .رفتند تک بھ تک و کردند یخداحافظ یھمگ

  :ماند کرد، یم نگاھش یا خستھ لبخند با کھ رادیھ یرو نگاھش و دیبر را پرستش امان دلھره

  . »م خستھ یلیخ کھ میبخواب میبر «

  :دیکش خودش سمت بھ را او و گرفت را شیبازو راد،یھ. کرد عبور رادیھ کنار از و فرستاد رونیب را اضطرابش از پر نفس

  . »شایآرا نیا با شھیم خراب پوستت ؟یریبگ دوش ھی قبلش ستین بھتر «

  :شد مانع رادیھ اما رفت ییرایپذ حمام داخل خواستھ، خدا از و داد تکان سر پرستش

  . »ارمیم لباس برات. اتاقم حموم برو «

  .گرفت شیپ در را اتاقش حمام راه و داد تکان سر پرستش

 پرستش آنکھ از قبل و رفت جلو رادیھ. بماند پاک لباسش و شود حمام وارد بتواند بود محال ن،یسنگ و دار دنبالھ سلبا آن با اما
 را اش خنده و دید را پوستش شدن مور مور. نشاند کمرش یرو یا بوسھ و کرد باز تک بھ تک را لباسش یھا بند بزند، یحرف
  :کرد زمزمھ و دیبوس را گوشش ی اللھ. خورد فرو

  . »ھا قفسھ یرو ذارمیم لباس برات. نشده آب ختی ھنوز. یباش راحت رونیب رمیم «

 حرکاتش تمام از و داشت اضطراب و ترس شھیھم از شتریب شب، آن. نداشت را شیھا چشم بھ کردن نگاه جرات پرستش
  .بود مشخص

  :زد لب و شد قرار یب قلبش. دیلغز تشپرس تن یرو نگاھش و برگشت باشد؛ آمده ادشی یزیچ کھ انگار و رفت عقب رادیھ

  . »ریبگ ھم وضو حتما یراست «

 لرز بھ تنش پوست و بست را درب. رفت حمام داخل و کرد رھا نیزم یرو ھمانجا را عروسش لباس و شد ھول پرستش
  .نشست



 یبرا و دھد انیپا نشایھا یدور بھ زودتر ھرچھ کھ داشت یبیعج لیم ادش،یز یخستگ وجود با. بود گرفتھ اش خنده رادیھ
  .شوند گریکدی آنِ  از شھیھم

. رفت ییرایپذ یبھداشت سیسرو بھ. گذاشت ھا قفسھ یرو پرستش، یبرا خواب لباس دست کی و کرد عوض را شیھا لباس
 حیمفات از کھ ییدعاھا. خواند نماز رکعت دو و کرد پھن را سجاده. برگشت اتاقش بھ. گرفت وضو و شست را شیرو و دست

  . ابدی بھبود دردناکش کمر تا دیکش دراز تخت یرو یکم. ماند منتظر و کرد زمزمھ را بود کرده حفظ و بود کرده دایپ

 از و نداشت انتخابش در ینقش چیھ کھ بود یلباس بھ نگاھش. کرد باز اطیاحت با را حمام درب و کرد خشک را خودش پرستش
 ریت اش ینیب ی غھیت یرو ییجا بپوشد؟ را لباس آن کھ خواست یم رادیھ واقعا. گشت گلگون صورتش و شد متعجب دنشید

 احساس را دلھره وجودش تمام با اما دانست ینم گر؛ید زیچ ای بود شرم از کرد؛ احساس ابروانش کینزد تا را دردش و دیکش
  .شد یم احساس شھ،یھم از تر نیسنگ قلبش کوبش و کرد یم

  .دیترس یم قبل از شتریب و خورد یم چیپ سرش در مادرش یھا سفارش و ھا حرف

 ھمان بود؛ شده شکستھ بار، کی فقط شانیھا یباز عشق مرز. شد شرمسار نھ،یآ در خودش دنید از و دیپوش زحمت با را لباس
  .بود انداختھ جانشان بھ دلھره و بود زده زنگ سانیآ کھ یشب

 یشتریب جسارت بود، رفتھ خواب بھ انگار کھ رادیھ دنید با و آورد رونیب را سرش. دیکش یم خجالت قبل از شتریب یحت حاال
 رادیھ شدنش، تمام با و خواند نماز رکعت دو ھم او. کرد سر را نماز چادر و رساند اتاق وسط ی سجاده بھ را خودش. کرد دایپ

  :افتاد ھم یرو اش خستھ یھا پلک و نشست تخت یرو

  ...»بگو ،یخوایم خدا از یھرچ «

  :ادد ادامھ و دیخند

  . »باشھ یجذاب پسر نیھمچ ھی شوھرت اگھ مخصوصا ؛یشیم روا حاجت گنیم «

  :دیشن و کرد اشاره خودش بھ

  » ؟یچ باشھ پسند خود خالھ اگھ «

  :برخاست جا از و دیخند رادیھ

  . »ادیم بھم شتریب خودپسند عمو «

 ھمھ آن از یبیعج آرامش. کرد زمزمھ لب ریز یذکر و گذاشت پرستش یشانیپ یرو را دستش قبلھ، بھ رو و رفت جلو قدم کی 
 ینم. ماند فیبالتکل و برخاست جا از. رفت خواب کھ انگار اش یشانیپ و شد ریسراز پرستش دل در راد،یھ کردن تیرعا

  :دیخز پتو ریز و دیکش دراز تخت یرو د،ید را دشیترد ھمھ آن کھ رادیھ. کند کار چھ دیبا دانست

  . »کن شخامو رو برق یخواست اگھ «

 سجاده داخل و زد تا را آن. بخورد سر شیھا شانھ یرو از تا کرد رھا را نماز چادر و کرد خاموش را برق فورا پرستش
 یضربدر شیھا دست و لرزاند را تنش پتو، یخنکا. کرد پنھان پتو ریز را خودش و دیکش دراز تخت یرو راد،یھ کنار. گذاشت

  :فشرد را شیزوھابا و گرفتند قرار اش نھیس قفسھ یرو

  . »سرده چقدر یوا «

 از را دستش. زد لبخند و دید را پرستش ی زده خجالت و مضطرب نگاه. کرد روشن را تخت کنار آباژور و برد دست رادیھ
  :گذاشت پرستش ی شده منقبض ی عضلھ یرو و داد عبور پتو ریز

  . »کنم گرمت ایب «

 دار نم یموھا. دیکش باال تنش یرو را او و گذاشت پرستش کمر ریز را دستش بفھمد، را حرفش یمعن پرستش آنکھ از قبل
 تا د؛یکش نییپا را خودش و زد کنار را شیموھا پرستش. کرد نوازش را مشامش شامپو، یبو و ختیر صورتش یرو پرستش

 وانھید قلبش یھا تپش و نداشت یکم دست ھم خودش. دیشن را قلبش تند تپش و گرفت قرار رادیھ نھیس با مماس سرش، کھ ییجا
  . نداشت را رادیھ بھ کردن نگاه جرات. بودند وار

  :کرد نوازش را شیموھا راد،یھ



  » ھ؟یچ یبرا خجالتت. برام یختیر یم زبون خوب کھ شبید «

  :شد معترض و کرد پنھان شتریب را سرش پرستش

  ! »رادیھ «

  :دیلغز اش برھنھ کمر یرو و رفت شیپ اش شانھ یرو از رادیھ دست

  . »بدم جونمم برات من تا راد؛یھ بگو فقط تو جانم؟ «

 احساس شھیھم از شتریب را خون انیجر و رفت یم باال تنش حرارت رفتھ، رفتھ. افتی بھبود یکم تنش انقباض و دیخند پرستش
  .کرد یم

 جوره ھمھ داشت دوست. تخواس ینم را ترسش از یناش انقباِض  آن دلش. کرد یم نوازش را تنش تمام یخاص وسواس با رادیھ
  :کند ایمھ را عروسش یآمادگ تا کند خرج یصبور

  . »یبود شده تر خوشگل یلیخ امشب «

. کرد یم تیرعا را حدودش و حد گذشتھ، یھا شب مثل رادیھ کھ داشت یبیعج آرامش و بود شده شیھا نوازش مسخ پرستش
  :نبود لرزشش از یخبر گرید و بود شده جان یب شیصدا

  . »یبود شده جذاب یلیخ ھم تو «

  :شد قرص دلش و کرد یا خنده تک حش،یصر و یستیرودروا یب فِ یتعر آن از رادیھ

  » ارن؟یب در چنگت از دلبرتو و جذاب شوھر یترس ینم...واقعا «

 خندان یھا چشم در رهیخ و میمستق شدنشان، تنھا از بعد بار نیاول یبرا. گرفت اخم طرح نگاھش و آمد باال یضربت پرستش سر
  :کرد نگاه رادیھ

  ...»بدزدت بخواد یکس. رمینخ. رادیھ ییپرو یلیخ «

  :دیکش رخ بھ را بودند شده رنگ یب حاال کھ بلندش یھا ناخن و آورد باال را شیھا دست

  . »ارمیم در کاسھ از چشماشو ناخونام نیھم با «

  :دیبوس و کرد مشت دستش در را پرستش دست و زد قھقھھ رادیھ

  . »خودتم شیر خیب تھش تا نترس؛. ستین الزم خشونت انقدر...برم کوچولوت یدستا نقربو «

  :زدند برق پرستش یھا چشم

  » ؟ید یم قول «

  :دیبوس را اش یشانیپ و گرفت باال را سرش یکم رادیھ

  . »داره شرط اما...آره «

 ابروانش انیم یکمرنگ اخم. شد پرت بود، شتھگذا شینما بھ خودش از کھ یا منظره از حواسش و بود سوال از پر پرستش نگاه
  :زد لب و نشاند

  » برام؟ یذاریم شرط «

  :کرد توقف مرطوبش یھا لب یرو و داد حرکت اش ینیب ی غھیت از را دستش. گرفت را اخمش و برد دست رادیھ

  . »یباش خودم مال کمال و تمام دیبا. اوھوم «

 از حجم آن و بود شده شوکھ پرستش. برد پرستش یھا لب از یزیشورانگ ستقبالا بھ را شیھا لب و نداد لیتحل و ھیتجز مھلت
 شد مسلط خودش بھ تا دیکش طول. کرد ینم ھضم را کرد یم دشیتشد صورتش یرو رادیھ جذاب شیر تھ برخورد کھ یخشونت

 را حرارت منبع آن از شدن جدا دلش کھ بود بیعج اما دیکوب صورتش در را آور دلھره قتیحق آن تخت، یرو کمرش برخورد و
  . نشود خاکستر رادیھ خواستن آتش در و برسد اوج بھ تنش حرارت تا دیکش طول. کند اش یھمراھ تا دیکش طول. خواست ینم



 نبودن مناسب از یا دلھره و بود مطمئن دھد، یم ھیھد ھمسرش بھ را تینھا یب یلذت آنکھ از بود؛ مطمئن خودش از حاال
 گرید و بود رسانده اوج بھ را نفسش بھ اعتماد کھ بود گشوده دشیتمج و فیتعر بھ زبان راد،یھ ماه، کی آن درآنق. نداشت اندامش

 بعدش اتفاقات از و کرد یم یخال را دلش تھ مبھم، یترس اما کرد یم فراھم را شیرو شیپ طلبِ  انحصار مردِ  لذت افتخار، با
  . بود نگران

 یم قلقلک را پرستش گوش داغش یھا نفس ھرم. برد فرو گوشش بھ کینزد ییجا و گردنش در را سرش و کرد مکث رادیھ
  :کرد زمزمھ و دیبوس را گوشش ی اللھ راد،یھ. دیکش کنار را سرش و دیخند. داد

  . »کنم تتیاذ ادینم دلم «

  :داد جواب فورا پرستش

  . »ستمین تیاذ «

 یطنتیش با و گذاشت شینما بھ را شیھا دندان لبخند، از یحطر. شد خمار نگاھش و گشت رهیخ براقش یھا مردمک در رادیھ
  :کرد زمزمھ بم، و کشدار بود، شیصدا لحن در کھ

  . »یا ھیپا پس... اِ  «

 شانیھا بوسھ. گرفت نوازش حالت ش،یموھا انیم و آمد رونیب رادیھ یھا دست حصار از شیھا دست و دیخند دل تھ از پرستش
 تن یرو شیھا لب و ھا دست تیمالک حس. گذاشت شان یشگیھم یمرزھا از فراتر را شیپا د،رایھ نباریا و شد گرفتھ سر از

  .بود زیشورانگ وصلتِ  آن از یراض ھم پرستش نباریا و بود رسانده اوج بھ را شان یتاب یب پرستش،

  

 ریز کھ یدرد با. ماند تثاب رادیھ برھنھ کمر یرو نگاھش و کرد باز پلک داد، یم جال را روحش انگار کھ یآھنگ دنیشن با
  .دیپاش رنگ را شیھا گونھ و کرد عبور شیھا چشم یجلو از یلمیف مثل گذشتھ شب اتفاقات کرد، احساس دلش

  !استفاده قابل و باشد سالم ھنوز کھ دانست یم دیبع. شد ریاس شیھا دندان انیم شیھا لب و ماند ثابت خوابش لباس یرو نگاھش

 لباس و کرد تند پا کمد سمت بھ شود، بودنش داریب متوجھ رادیھ آنکھ از قبل. برخاست جا از یامآر بھ و دیخند فکر، نیا با
  . نبود یاجیاحت گرید و بودند رفتھ حمام بھ گذشتھ شب ھمان. دیپوش یمناسب

 سفارش بھ. کرد پا ھم را رنگش یمشک شلوارک و دیپوش را بود شل اش، نھیس قفسھ یباال تا اش قھی کھ یرنگ یزرشک تاپ
 خرج بھ خساست بود، ھمسرش شرعا و رسما کھ یکس یبرا شیھا ییبایز دادن نشان در کھ خواست ینم ن،یمیس و دخت نیمھ

  . دھد

 و بود شده شدنش داریب متوجھ کھ رادیھ. کرد حلقھ کمرش دور را دستش و شد ظاھر رادیھ سر پشت آرام، و بلند یھا گام با
 از دست ش،یھا دست یگرم حس با بود، کرده نگاھش نواختنش، در یمکث بدون و بود ندهچرخا سر دنشیپوش لباس موقع یحت

 و داد حرکت تنش یرو را شیھا دست. رفت فرو گردنش یگود در پرستش سر و دیکش کنار را خودش یکم. دینکش نواختن
  :نشاند شیھا لب یرو یا بوسھ  و ماند ثابت ھا ھیکالو یرو رادیھ یھا انگشت

  » نکنھ؟ یخوایم بازم ؟یبر یم دل یدار چرا «

  :شد باران بوسھ صورتش و آمد فرود رادیھ یپاھا یرو بعد یا لحظھ و دیخند پرستش

  » ست؟ین گشنت «

  :داد تکان سر رادیھ

  ! »کردم چھ نیبب میبر. یش داریب بودم شما منتظر «

  :برخاست جا از و کرد تر محکم را شیھا دست حلقھ

  . »رفتھ ادمی ینکن فکر. ھا شھیم شروع آموزشت امروز از «

  :شد حلقھ گردنش دور پرستش یھا دست

  » ؟یچ آموزش «



 با را شیھا لب بود، شده مواجھ پرستش از یخال خانھ با و بود دهیخر را یآموزش یھا کتاب کھ ینحس شب آن یادآوری با راد،یھ
  :ختیبرانگ را پرستش اعتراض و دیبوس عشق، با ختھیآم یحرص

  ...»تو دست از. لبامو یدکن...یآ «

  :زد لب ند،یبنش آشپزخانھ یصندل یرو تا کرد یم کمکش کھ ھمانطور و دیخند رادیھ

  . »باھات کنم کار بود قرار...گھید انویپ «

  :دیکوب بھم را شیھا دست و زد برق پرستش یھا چشم

  . »آخجون «

  :زد لب ،یا گانھ بچھ نلح با و دیکش عقب را خودش فورا و گذاشت رادیھ گونھ یرو یا بوسھ

  . »عشقم یمرس «

 بود، شده دهیچ قھیسل با و مفصل آنقدر. بود کرده پردازش بھ شروع ذھنش تازه کھ انگار ماند؛ ثابت صبحانھ زیم یرو نگاھش
  :ماند باز تعجب از دھانش کھ

  » خبره؟ چھ...رادیھ یوا «

  :ختیر پرستش میحل ظرف در و برداشت را نیدارچ و شکر راد،یھ

  . »شھ تیتقو یحساب دیبا خانومم «

 نشست یصندل یرو بود، مشخص ھم حرکاتش در کھ یشوق و ذوق با و ختیر دم تازه یچا وانیل دو و برخاست جا از پرستش
  :دیکوب بھم را شیھا دست و

  ...»شب ھر ،یمھربون انقدر روز ھر بدونم اگھ «

 لب و آمد باال بود، انفجار آماده انگار کھ یصورت و خندان یھا چشم تا نگاھش. شد سرخ صورتش و شد حرفش متوجھ ناگھان
  :کرد یمخف راد،یھ نگاه رس ریت از را شیھا

  ...»ینی.. نداشتم یمنظور «

  :دیبوس را اش چانھ و ھا لب و زد قھقھھ رادیھ

 دوست ھرچقدر من جلو یول درست؛ خوبھ، ایح با زن..بزنھ حرفا نیا از کشھینم خجالت کھ شوھرش جلو آدم..برم قربونت «
  ..»دارمیخر تھشو تا...اریب در ایباز ایح یب نیا از یدار

  . شد کوچک یھا لقمھ کردن درست مشغول و گرفت چشم راد،یھ عشقِ  از پر نگاه از د،یترد با و دیخند ھم پرستش

 اش ساده لقمھ پرستش آنکھ از قبل و گذاشت داخلش ھم کره و گردو عسل، و کرد درست ر،یپن از مانیپ و پر یا لقمھ ھم رادیھ
  :خورد را پرستش دست داخل لقمھ و برد جلو را سرش. گذاشت شیھا دست در را آن بخورد، را

  . »االن یش تیتقو دیبا تو..نکن نگام یاونجور «

**  

 از گل ،یحام دنید با و بود درب پشت شخص یِ پ نگرانش نگاه. برخاست جا از و دیشن را درب قفل در دیکل دنیچرخ یصدا
  :کرد پرواز سمتش بھ و شکفت گلش

  » مادر؟ یبود کجا...یحام «

  :دیکش آغوشش در کالفھ، و خستھ ،یحام

  ..»کھ نکردم یکار..داشتم ییتنھا بھ ازین وقت چند ھی..مامان خوبم «

  شد؟ یچ یخواستگار شد؟ یچ اصال؟ چرا آخھ؟ کجا-

  :رفت اتاقش تا و برداشت را چمدانش. دفشر ھم یرو را اش خستھ یھا پلک و زد یمحو لبخند یحام



  . »یفیبالتکل نیا از شدم خستھ. یخواستگار میبر یداشت دوست یھرک واسھ یمختار شما. شد کنسل شب اون «

  :دیپرس و شد ظاھر سرش پشت د،یترد با زاد نیمھ

  » ؟یچ یخواست یم کھ دختره اون پس «

  :زد شیموھا بھ یچنگ و نشست تخت یرو یحام

  ..»میخور ینم ھم درد بھ..شدم مونیپش «

  :اوردین خودش یرو بھ اما بود کرده شک زاد نیمھ

  . »میبر کنم یم ھماھنگ ھفتھ آخر یبرا باشھ «

  :نشاند لب یرو یا خستھ لبخند یحام

  » خوشبخت؟ عروس نیا ھست یک حاال «

  :رفت آشپزخانھ بھ زاد نیمھ

  . »خانومھ و کماالت با ھم یلیخ. دوستم دختر «

  :زد شیصدا و کرد آماده غذا یحام یبرا

  » ؟یبود رفتھ کجا. نمونده تنت تو جون بخور؛ یزیچ ھی ایب «

  :رفت حمام بھ و کرد عوض را شیھا لباس یحام

  . »لواسونھ عرفان؛ خونھ بودم رفتھ.. امیم رمیگ یم دوش ھی «

  :دیچیپ گوشش در رادیھ گرفتھ خش یصدا ھ،یثان چند از بعد. زد زنگ رادیھ بھ و کرد استفاده فرصت از زاد نیمھ

  » شده؟ یچ جونم؟. جان خالھ سالم «

  .شدم مزاحم بدموقع ؟یبود خواب. زمیعز سالم-

  .نبودم خواب اما بودم زدن چرت حال در-

  ؟یخوب خودت خوبھ؟ عروست. زمیعز دیببخش-

  ؟یدار استرس انقدر چرا شده؟ یزیچ. رسونھ یم سالم پرستشم. میخوب-

  چندوقت؟ نیا نزده حرف باھات یامح جان، خالھ-

   چطور؟ نھ؛-

  ؟یندار خبر شد؟ یچ خواستش یم کھ دختره اون. یخواستگار برو برام گھیم-

  .است خبر چھ دانست ینم ھم ھنوز اما بود دهیترس راد،یھ افھیق رییتغ از. نشست ھم پرستش و شد زیخ مین تخت یرو رادیھ

  :شد کالفھ رادیھ

  . »ادیبرم دستم از یکار چھ نمیبب نکن عجلھ فعال اما. ندارم خبر خالھ نھ «

  .نذار خبرم یب فقط. خودت دست سپرم یم. زمیعز باشھ-

  .یزد زنگ من بھ نگو بھش. چشم چشم-

  خداحافظ. پرستش بھ برسون سالم. زمیعز باشھ-

  خداحافظ. برسون سالم ھم شما-

  :بود سوال از پر پرستش نگاه



  » شده؟ یچ یحام «

  :گذاشت تخت کنار یعسل یرو را نشتلف راد،یھ

  . »شده وونھید «

  :کرد یتصنع یاخم و گرفت باال را سرش پرستش. کرد حبس آغوشش در را پرستش و دیکش دراز

  . »گھید بگو «

  :کرد زمزمھ پرستش، یشانیپ بھ یشانیپ و کرد کامل را بود مانده کاره مھین کھ یکام راد،یھ

  . »کنھ ازدواج خوادیم «

  :کرد افت بدنش یدما و دیکش پر پرستش خوب اساتاحس تمام

  » ؟یچ یعنی «

  :انداخت باال یا شانھ رادیھ

  . »ستین دنیپرس سوال وقت االن کھ یبگ سانیآ بھ یبزن زنگ بھتره «

 آلود خواب یصدا. گرفت را سانیآ شماره و کرد تند پا تلفنش سمت بھ. کرد تن را مانندش ریحر لباس و برخاست جا از پرستش
  :دیچیپ تلفن در سان،یآ

  . »سالم «

   ؟ینرفت کار سر مگھ. سالم-

  .درومد اروی داد گرفتم؛ یمرخص انقدر. رونیب اومدم کال. ندارم دماغ و دل. نھ-

  خوابھ؟ وقتھ چھ نمیبب پاشو. تیزندگ بھ یزد گند. وونھید-

  .بخوابم بذار..بابا کن ولم برات؟ ارمیب یکاچ پاشم ھ؟یچ-

  .یبدون دیبا کھ ھست ییخبرا ھی پاشو...ایح یب-

  شده؟ یزیچ ؟یحام-

  .کنھ ازدواج خوادیم-

 گوش بھ یمتوال بوق چند یصدا لحظھ چند از بعد و گرفت شکل تلفن پشت یمحض سکوت کھ بود، کننده شوکھ خبر آن آنقدر
 سقف بھ رهیخ رادیھ نگاه .برگشت اتاق بھ و آورد ھجوم پرستش دل بھ دلشوره. داشت ارتباطشان شدن قطع از نشان کھ دیرس
  :بود

  » ؟یگفت «

  .کرد قطع.  آره-

  :کرد باز را شیھا دست حلقھ رادیھ

  . »سانیآ بکنھ خوادیم کاریچ مینیبب میکن صبر بھتره. میداد انجام فمونویوظ ما گھید. نجایا ایب بدو «

 حوصلھ کھ بود وقت یلیخ. کرد یپراس تنش یرو را اش مردانھ عطر و کرد نھیآ در خودش ریتصو حوالھ را نگاھش نیآخر
 بھ از. خورد یم رقم شیبرا یاتفاق چھ دینیبب و بگذارد اتومات دنده یرو را اش یزندگ خواست یم دلش و نداشت کردن فکر
 بردارد، قدم از قدم آنکھ از قبل و برداشت را سامسونتش فیک. بود نمانده تنش در یجان و بود خستھ ھاش عالقھ خواستن زور
  :آزرد را گوشش ،یپ در یپ ییھا تقھ یصدا

  . »خوام ینم صبحانھ گھید رمیم دارم مادر؟ بلھ «

 و بھت و گرفتند شیپ را رفتن باال راهِ  سرعت، بھ ابروانش. ماند ثابت سانیآ آشفتھ چھره یرو نگاھش و شد باز اتاقش درب
  :بود دایپ اش چھره از یناباور



  » ؟یکن یم کار یچ نجایا...تو «

  :انداخت تخت یرو را فشیک و بست سرش پشت را درب سانیآ

  » نھ؟ ؛ینیبب خونت یتو منو ینداشت توقع «

  :برد فرو شلوارش بیج در دست و بست را شیھا چشم یحام

 شمال کھ ھم ییحرفا خاطر بھ... نباش نگران...خوبھ حالم من نجا؟یا یایب یپاش گفت یک ؟یانداخت راه ھیچ ایباز مسخره نیا «
  ... »ندارم ازت ھم یا یدلخور چیھ...خوام یم معذرت ،زدم بھت

  :کرد زمزمھ ،یرحم یب با و شد رهیخ سانیآ یاشک و دلخور یھا چشم در

 نگھ شھینم زور بھ ویزیچ دمیفھم...یالک دنیجنگ ھمھ نیاز شدم خستھ...خوامینم زوره؟...نمتیبب  خوام ینم گھید فقط «
  ...»دمیفھم رو زایچ یلیخ تو با رابطھ تو...داشت

  :دیکوب سانیآ شانھ بھ را اش اشاره انگشت و آمد جلو

 صاحب زور بھ شھینم کھ دمیفھم...کنھیم ریپ آدمو طرفھ ھی عشق کھ دمیفھم...کنھ یم کور رو آدما ،یادیز محبت کھ دمیفھم «
 رو تو...گھید بسھ...کردم فراموش...کنم فراموشت کھ بودم دور مدت ھی...میزندگ از...تو از...سانیآ م خستھ االنم...شد یکس قلب

  ...»ینذاشت برام نفس کھ برو یپرست یم یھرچ بھ

 امنش و محکم نھیس یرو را سرش. زد حلقھ گردنش دور را شیھا دست و رساند صفر بھ را شان فاصلھ ،یبلند گام با سانیآ
  :گفت کھ یوقت ؛یمھارنشدن لرزشش و بود نیسھمگ یبغض بھ آغشتھ شیصدا. شد پر اش یشگیھم عطر از مشامش و داد قرار

  ...»دمینفھم...بودم باھات کھ یمدت نیا تمام من...من یحام...تونم ینم تو بدون دمیفھم من...یحام «

  :شود زدنش حرف از مانع اش یلعنت بغض نداد اجازه و زد ھق

  ...»دارم دوستت کھ دمینفھم «

  :زد پوزخند. شد یم مانع اش خورده زخم غرور اما شداشتن آغوش در یبرا دیکش یم پر دلش. شد کالفھ یحام

  » ؟یداد دستش از شھیھم یبرا کھ یدیفھم رفت؟ و کرد یعروس سابقت عشق یوقت از ؟یدیفھم یک از...اھان «

 قلبش و کرد اخم اش؟ شھیپ عاشق شھیھم مرد ھمان بود؟ خودش. کرد نگاھش یناباور با و آمد بند یا لحظھ یبرا سانیآ نفس
  :رفتگ درد

 درست شده؛ پوچ رادیھ بھ حسم تمام دمیفھم ماھھ کی کھ یدینفھم و یرفت...ینداد زدن حرف فرصت من بھ...یحام یبد یلیخ «
 و نداشتم دوسش...بودم م شده لھ غرور عزادار و نداشتم دوسش من کھ دمیفھم...نذاشت خودش از ینشون چیھ و رفت کھ یوقت از

 ضمیمر ذھن اما...رمیگ یم ازت آرامشمو و عشق و عاشقتم وقتھ یلیخ من کھ یدینفھم...بودم شدنم گرفتھ دهیناد یبرا یلیدل دنبال
  ...»دمینفھم نویا من و احمقانس و پوچ زیچ ھی ریدرگ

  :شد رهیخ آلودش اخم نگاه در و گرفت را اش قھی

 فکر کھ یزیچ تنھا بھ...یگذاشت تنھام و یدیکوب صورتم تو و بود حقم کھ یھرچ یوقت...یرفت و یگذاشت تنھا منو یوقت...یحام «
 یم رو تو انتظار ھا پلھ تو...شدم وونھید نبودنت از کھ...نگرانتم کھ بگم بودم منتظر...یایب بودم منتظر...یبود تو کردم یم

 چون...کردم احساس قبل از شتریب دردشو نباریا و شدم خورد گھید بار ھی...شکستم و شدم مواجھ نبودنت با صبح اما...دمیکش
 جبران یبرا خوام یم فرصت ازت...دارم دوستت من یحام...نکردم تب براش یحت من و مرد یم برام کھ دادم دست از ویکس
 ی ھمھ یبرا...نگفتم و گفتم یم تو بھ حسم از دیبا کھ ییھا لحظھ یبرا...ندادم و دادم یم عشق بھت دیبا کھ ییھا لحظھ تمام
 فرصت بھم اما...یبود خوب من حق در یادیز تو...دارم قبول آره....یکرد یصبور تو و آزردم ور رتتیغ و غرور کھ ییوقتا
 خستھ...دونھ ینم ھم خودش با فشویتکل کھ یجیگ و سردرگم سانیآ از شدم خستھ...باشم یواقع کمی... باشم خودم کمی منم کھ بده

 بذار و بمون...بمون...دمشید ینم و داشتم مشتم تو مویواقع قعش من...ھیچ یواقع عشق بفھمھ نتونست کھ یفیضع سانیآ از شدم
  ...»ارمیم خودم سر ییبال چھ دمینفھم و دادم دستت از ذره ذره کھ ییھا لحظھ تمام کنم جبران

 شاھد و بکشد کنار کھ بود آن از تر خستھ یحام و داشت عشق یبو شیھا التماس. کرد یم ذوب را یحام قلب خی ش،یھا اشک
 و گرفت شدت سانیآ ھیگر. دیبوس را شیھا اشک ھ،یثان چند از بعد و داد ھیتک سانیآ یشانیپ بھ را اش یشانیپ. باشد دنشش پرپر

  : دینال



 تا دمیکش یچ یدون ینم...ام یحال چھ یکن ازدواج یخوا یم دمیشن یوقت از یدون ینم...کن بغلم خدا رو تو...یحام کن بغلم «
  ...» یدونینم...صبح

 یصدا کھ دیکش آغوشش در چنان دھنده، زجر یِ دور وقت، ھمھ آن از بعد و شد محکمتر ،یمکث چیھ یب ،یحام یھا تدس حلقھ
 یم چگونھ. کرد یدلتنگ رفع و دییبو را عطرش و دیبوس را اش قھیشق یرو. دیبخش کالبدش بھ تازه یروح ش،یھا استخوان
 بفھماند صاحبش یب قلب بھ و کند خفھ وجودش در را احساسش و شقع تمام توانست یم چگونھ کند؟ عبور دختر آن از توانست

 عشق انتظار، ھمھ نیا از بعد کھ یوقت د؛یایب کنار ان،یپا یب عذابِ  آن با خواست یم چگونھ بورزد؟ عشق گرید یکس بھ دیبا کھ
  داشت؟ بازوانش انیم و آغوشش در درست را

 گرفت فاصلھ یکم یحام. بود شده حبس نھیس در خودشان یھا نفس و دیکش یم نفس انشانیم کھ بود عشق. گذشت چقدر دندینفھم
 حوصلھ و صبر با را صورتش یرو مانده یباق اشک ،یحام. شد غرق نگاھش در و آمد باال سانیآ سر. شد خم صورتش یرو و

  :کرد زمزمھ نگاھش در رهیخ و زدود

  ...صبر «

  است بیغر یا واژه

  دارم من کھ یعشق برابر در

  ...وت بھ

  حاال و یکشت مرا نفس کی کھ ییتو

  ...یا آمده

  ...یبر غمای بھ دلم کھ یا آمده

  ..تر سخت نباریا

  ...تر رینفسگ نباریا

  )»یدریح میشم( 

 دچار شیھا چشم سرنوشت بھ سرعت، بھ سان،یآ گونھ. دیبوس عطش، پر و قرار یب و نشست سانیا یھا چشم یرو شیھا لب
 نیھزارم یبرا و آمد بند بار نیچندم یبرا نفسش. آمد در یحام یھا لب از نیریش یاسارت بھ شیھا لب ھ،یثان چند از بعد و شد
  .است مرد نیا عاشق کھ کرد اعتراف خودش شیپ بار

  

 مھیخ تنش یرو و شد حلقھ کمرش دور یحام یھا دست داشتند، دنیبوس در کھ یتنگاتنگ رقابت از قرار یب و نشستند تخت یرو
  :زد

  » تو؟ یاومد یچجور کجاس؟ مامانم اصال...ندادم دستت کار تا میبزن حرف کمی ایب...گھید بسھ «

  :زدیم قھقھھ و بود گذاشتھ دلش یرو دست. ختیر رونیب سانیآ یھا چشم گوشھ از یخوشحال اشک نباریا و دندیخند ھردو

 ھی ھم یآخر ی لحظھ...دیخر رفت چوندیپ دشوخو ام، یک من دیفھم تا مامانت، خدا بنده...تو یخوب یلیخ...یحام...خدا یوا «
  . »یشیم خودم عروس مطمئنم گفت داد لمیتحو مھربون لبخند

  :نشاند شیھا لب یرو عیسر و کوتاه یا بوسھ ش،یھا حرف شدن تمام با و بود شده قیدق اش چھره در یحام

  ...»ازت دارم سوال عالمھ ھی. باھم میدار حرف ایدن ھی کنم یم احساس «

  :گذاشت یحام یپاھا یرو را سرش و نشست تخت یرو ،یحام کمک بھ ن،سایآ

  . »عشقم دمیم گوش «

  :زد لب و دیلغز شیموھا خوشرنگ تار انیم یحام یھا دست

  » باال؟ یبر یتونست یچجور شب اون «



  :گرفت دلش نحس، شب آن ادی با و دیکش یقیعم نفس سانیآ

 یبرا رونیب میرفت یم پرستش با میداشت...نداشتم کردن صبر حوصلھ...باال فتمر یفور منم..نبود نگھبان رفتم، یوقت صبحش «
 کاریچ دیخواست یم بود، گھید یکس ھستن؛ دخترخالم شونیا حاال ھست؟ آمد و رفت بھ حواستون گفت؛ نگھبان بھ پرستش د،یخر
 یم تذکر بھش داشت الشیخ بھ پرستش...باال مایب داد اجازه نم،یدید صبح کھ ھمونم من گفتم تا اومدم، یوقت شب کھ خالصھ د؟یکن
  . »بود مونده ادشی منو افھیق گھید خدا بنده اما...داد

  :زد لب و دیخند

  » ؟یبود کجا...بگو تو «

  :کرد نگاھش طلبکار و شد بلند شیپاھا یرو از باره کی بھ

  » ؟یک یخواستگار یبر یخواست یم نمیبب بگو اصال «

 شتریب یحت ،یکاف اندازه بھ. کرد بارانش بوسھ و دیکش آغوش در عشق، بھ ختھیآم یحرص با ار سرش و دیخند سرخوش، یحام
  :بود دهیکش یسخت تحملش، و صبر از

 یوقت چند ھی و گرفتم دیکل منم...ھست ھم استفاده بال و لواسونھ یتو...عرفان خونھ بودم رفتھ...سواالتو بپرس یکی یکی «
  ...»برگشتم شمال از کھ یوقت از درست...بود لیتعط یزندگ ماه ھی کال...رفتم ینم کمینیکل...بودم اونجا دربست

  :افتاد بود، کرده دشیتھد کھ یخطر و احمقانھ سفر ادی بھ سانیآ

  » ؟یکرد یم کاریچ اونجا تو... اووم...شمال...یراست «

  :لرزاند را شیھا مردمک خشم، از ییھا رگھ و شد ھم در یحام یھا اخم

 خودمو تا مردم...بود خاموش پرستشم یگوش..داشتیبرنم رادیھ یگوش بھ زدم زنگ یھرچ...بود یگند شب کال شب اون«
 رترید ھیتاکس راننده ھیثان ھی اگھ و دمید شدن، مزاحمت ابونیخ تو یوقت یحت...دنبالت اومدم منم ،یرفت یوقت کھ خالصھ...رسوندم

 دنبالت ھم یبود الیو دنبال کھ ییھا لحظھ تمام...اومدم و افتادم راه تماتوبوس دنبال یحت...شب اون ختمیر یم خون ومد،یم
 داشت جونم ،یشد یم غرق یداشت و ایدر تو یرفت احمقا مثل یوقت...یدید ینم منو کھ بود بد حالت انقدر تو یول...بودم
 یلیخ...کنم ساقطت یزندگ زا خواست یم دلم ،یکرد یم رو گھید یکی یتاب یب یاونجور یوقت...خودم بکشمت کھ ومدیدرم

 کھ تمیگوش و دمیخر لباس برات رفتم فورا درمونگاه، رسوندمت یوقت...باشم یمنطق کھ گرفتم خودمو جلو یلیخ...کردم یصبور
 یبتون کھ گذاشتم پولم برات یحت...نذاشت غرورم اما...باالسرت سمیوا خودم خواستم...باشھ سوختھ ومدیم بنظر

 یدرد کمی تا نوشتم یم برات شعرامو فقط...یزد یم زنگ یوقت بدم جوابتو خواست ینم دلم...بودم قبتمرا دورادور...یبرگرد
 و مغازه لحظھ ھی رفتم...بود یچ ھمھ بھ حواسم...ازت کردم یم مراقبت و بودم التیو کینزد...بدم نیتسک بودو م نھیس تو کھ

  ...»شدم وونھید برسم، تا...خونت اطیح تو دیپر یکی دمید ابون،یخ سر دمیرس نکھیا محض بھ...برگشتم

  :دھد نیتسک را ھا لحظھ آن یتلخ خواست یم کھ انگار گذاشت؛ سانیآ سر یرو را سرش

 اعصابم رو ھمھ از بدتر کھ ھم تو... بود گرفتھ چشمامو جلو خون...باھاش کردم کاریچ دمینفھم...زدمش یچجور دمینفھم «
 سرت ییبال چھ ومدمینم دنبالت درصد ھی اگھ کھ دمید یم یوقت و بودم خستھ حماقتات تمام از...کنم لھت خواست یم دلم و یبود

 ریدرگ فرداشم...سیپل زدم زنگ من و یرفت حال از نمیماش یتو تو...بکشم شیآت بھ رو اونجا و شم وونھید خواستم یم ومد،یم
  ...»زیچ ھمھ یب یالش بخوره؛ گھا نیاز نخواد گھید کھ درآوردم پدرشو و بودم تیشکا یکارا

  :کرد نوازشش و نشست بلندش یکم شیر یرو سانیآ دست

  . »کنم خوشبختت خوادیم دلم...یچ ھمھ یبرا...ببخش «

  :دیخند یحام

  . »منھ فھیوظ اون «

  .یباش خوشبخت کنارم خوادیم دلم منم خب-

  :دیبوس وقفھ یب را شیھا لب

  . »مخوشبخت جوره ھمھ...باش عاشق...باش تو...ھستم «



  :گذاشت لپتاپ نیدورب لنز یرو را دستش

  . »اونور بره بگو بھش. حجابم یب من وونھید «

  :زد غیج سانیآ

  . »باشھ راحت بچھ بذار اونور برو...گھید نکن تیاذ یحام..اِ  «

  :زد قھقھھ یحام

  . »باشم تو شیپ خوامیم دارم؟ اون بھ کاریچ من «

 و کرد یم میتنظ مچش دور را رنگش یا نقره یمچ ساعت کھ بود، رادیھ یور پرستش نگاه و شد وصل و قطع یکم ر،یتصو
  :کرد یم یاسپر تنش یرو را اودکلن

  . »رونیب میبر ذارم ینم... نکنا پیخوشت ھم یلیخ «

  :خورد یم را اش خنده و بود رفتھ باال تعجب از شیابروھا. کرد نگاھش و برگشت رادیھ

  » اونوقت؟ چرا «

  :دوخت یشطرنج ریتصو و لپتاپ صفحھ بھ را نگاھش و رفت غره چشم پرستش

  . »کن صبر...یچ یبرا گم یم بھت االن «

  :کرد قطع را ریتصو

  » ؟یدار منو یصدا سانیآ «

  :دیرس گوشش بھ سانیآ یصدا لحظھ چند از بعد

 لباستم یتون یم یخواست گھا..میکرد رزرو سالنم ما بگم خواستم منم...دیبر رون،یب دیبر دیخوا یم اگھ زمیعز یچیھ...آره «
  ...»یبخر ازونجا

  :شد خوشحال دل تھ از پرستش

  !خوب چھ...جان یا «

  . »خرم یم برات بگو نکن؛ تعارف یخواست یزیچ...حتما باشھ

  . نباش زایچ نیا نگران تو...فرستم یم ستیل برات من باشھ-

  :زد قھقھھ پرستش

  . »خداحافظ. برسون سالم. نمیبب برو...پرو بچھ «

  . کرد یخداحافظ و دیخند ھم سانیآ

 و گذاشت شیھا شانھ یرو دست سر، پشت از. رفت رادیھ سمت بھ و دیپر نییپا تخت یرو از و کرد خاموش را لپتاپ پرستش
  :شد قیدق صورتش یرو

  » ؟یکرد پیخوشت ھمھ نیا یک یبرا..یبد یلیخ «

  :شد قیدق شیھا چشم در و نشاند لب یرو یکج لبخند رادیھ

  . »تو یبرا...معلومھ بخ «

  :دیبرچ لب پرستش

  ...»قھرم باھات اصال... دونم یم کھ من...یکرد ینجوریا یروس یخانوما نیا یبرا..رمینخ «

 یم یناراحت اظھار و دیزد یم را نگاھش. آمد فرود مقابلش و شد رادیھ دست ریاس بازوانش کھ بود نگرفتھ فاصلھ قدم کی ھنوز
  :گذاشت اش نھچا ریز دست راد،یھ. کرد



  » اد؟یم بدم بلوند یموھا از من یدون یم «

 در دست رادیھ. خورد یم چنگ زنانھ یحسادت از قلبش اما است ناراحت زیچ چھ از دیفھم ینم. آمد باال پرستش دلخور نگاه
  :برد شیموھا خرمن

  ...»خانومم یموھا فقط...یا یمشک ھر نھ اونم ام؟ یمشک یموھا عاشق یدون یم «

  :خواست یم کردن ناز دلش ھم ھنوز. کرد رھا را نفسش پرستش

  ...»خوام ینم «

  :دیبوس را اش چانھ ریز رادیھ

  » منو؟ ؟یخوا ینم یچ «

  :شد حلقھ گردنش دور پرستش یھا دست

  ...»رونیب مینر اصال...خوامیم خودم یبرا فقط اما..خوام یم یلیخ کھ رو تو «

  :برود عقب تا کرد وادارش و کرد قفل رشکم یرو را شیھا دست حلقھ و دیخند رادیھ

  » رون؟یب مینر یبگ آخرش کھ مینیبب شھرو نیا میایب یداشت ذوق ھمھ نیا «

  :آمد یم کش رفتھ رفتھ لبخندش و دیرس تخت لبھ بھ پرستش یپاھا

  ...»نتیبب یکس خوام ینم «

. لرزاند یم را رادیھ دل و بود بلند اش خنده. افتاد تخت یرو و ختیر بھم پرستش تمرکز. رفت جلو گرید یکم و دیخند رادیھ
 رهیخ درخشانش یھا چشم در و آمد باال. رفت نییپا اش چانھ ریز تا و دیبوس را شیھا لب وقفھ یب و تند و زد مھیخ تنش یرو
  :شد

 یکس خانوممو یمشک یموھا خوامینم...یکن یم سرت کالھتو اون ممیبر میخواست...تو نھ منم باشھ، نگران باشھ قرار یکس «
  ...»نھیبب

  :دیرقص شیموھا یالبال پرستش یھا دست

  ...»رادیھ نشو بدجنس «

  ...زمیعز گفتم کھ نیھم-

  :نشست بازوانش یرو مھیسراس پرستش دست اما ردیبگ فاصلھ خواست

  » کجا؟ «

  :کرد نگاھش طنتیش با رادیھ

  ...»خودتھ ریتقص ،یموند گرسنھ بعدش اما...بخورم رو تو شام، یبجا ندارم یحرف من «

  :گرفت بھانھ پرستش

  » ؟یگفت یم کھ ھیالملل نیب رستوران اون میبر شھینم..ندارم دوست رو نجایا شام «

  :کرد زمزمھ دهیبر دهیبر و دیبوس را گردنش یرو رادیھ

  ...»میرفت م،یرفت آخرشبم اونو... میبخور دسر اول ایب پس «

 عشق و خورد یم چشم بھ حرکاتش تمام در ھم ھنوز کھ یعطش با و دیکش باال را شینما بدن و نازک تاپ رادیھ و دیخند پرستش
  :کرد زمزمھ گوشش ریز خواستن، حس از پر و دار تب د،یکش یم رخ بھ را اش عالقھ و

  » ؟یش چپ لقمھ ھی یخوا یم ؟یدار منظور ؟یچ کھ یپوش یم رو لباسو نیا «

  :بود شدند، ینم یتکرار کھ ییھا لمس آن از ارقر یب قلبش و بود رفتھ باال پرستش تن حرارت



  » ؟یناراحت «

 و بود افتاده شماره بھ شیھا نفس. ختیر فرو و کرد انیطغ اش نھیس انیم در یجسم تنش، یرو رادیھ یھا دست حرکت با
  .بودند نوازش مشغول راد،یھ کمر یرو شیھا دست

 و آمد باال لحظھ، چند از بعد و دیکوب تنش از نقطھ ھر یرو را شیھا بوسھ داغ مھر و رفت نشانھ را تنش تمام رادیھ یھا لب
  :کرد زمزمھ ش،یھا چشم در رهیخ و داشت نگھ سرش یباال را پرستش یھا دست

 و گرفتھ دورتو قد، مین و قد بچھ تا چند ینیبب یاین خودت بھ ھوی ،یکن یم یدلبر انقدر کھ ام تو نگران فقط خوشحالم ھم یلیخ «
  . »یندار وندنمخار سر وقت

  :کرد اعتراض و شد درھم پرستش یھا اخم

  . » یبد یلیخ رادیھ «

 و دیخند یم رادیھ و کرد یم اعتراض پرستش. کرد مھار را تنش حصار از آمدن رونیب یبرا پرستش یھا تالش و دیخند رادیھ
 یم کم رفتھ، رفتھ شد، یم ریازسر دلش بھ کھ ییھا یخوش حجم ریز و بود شده منقبض پرستش تن. کرد یم اش بوسھ غرق
  . آورد

 دیکش دراز پرستش کنار رادیھ نداشتند، شدنش تمام بھ یلیم چکدامیھ کھ یقیدقا از بعد و شد دانیم روزیپ کھ بود رادیھ ت،ینھا در
 را شخود پرستش. گذاشت اش یشانیپ یرو ،یطوالن یا بوسھ و دیکش باال تنشان یرو را پتو. کرد حبس آغوشش در را او و
 را بودند شده وقفھ یب و تند نگونھیا او، وجود برکت از کھ ییھا تپش دنیشن. گذاشت رادیھ نھیس یرو را سرش و دیکش نییپا

  .کرد یم آرامش و داشت دوست

 ییبایز از. کرد یم زمزمھ بود، زده رقم شیبرا دوباره یا یزندگ کھ را یحس گوشش، ریز و کرد یم نوازش را شیموھا رادیھ
  .خواست یم خودش یبرا فقط را او کھ یتیمالک حس و گفت یم شیھا

  :گرفت ھم را پرستش دست و برخاست جا از رادیھ بود، آرامش و یعاشق ناب حس از پر کھ یلحظات از بعد

  » ست؟ین گشنت. میبر شام یبرا و میریبگ دوش ھی یفور میبر «

  :کرد زمزمھ و افتاد ھم یرو پرستش خمار یھا چشم

  . »ندارم جون یول گشنمھ یلیخ چرا «

 از دست رادیھ. کردند غسل و گرفتند یا مھیسراس دوش. رفتند تیسوئ حمام تا و گذاشت زانوانش ریز دست و دیخند رادیھ
  .کند رونشیب حمام از و شود متوسل زور بھ شد مجبور پرستش و داشتیبرنم طنتیش

 دهیپوش لباس راد،یھ. آمد رونیب حمام از و دیچیپ تنش دور را حولھ. شست را خودش بار، نیآخر یبرا و کرد قفل را حمام درب
  .رفتند یم رونیب نمدار یموھا با دینبا کھ بود خبندانی یقدر بھ ھوا. بود شیموھا کردن سشوار حال در و بود

 راد،یھ. کرد اپ را بافتش یپا ساق و دیپوش یرنگ یریش یاسک قھی الزم، یکارھا انجام از بعد و کرد خشک را تنش پرستش
 سشوار و کرد نوازش را نمدارش یموھا حوصلھ، و دقت با. ندیبنش نھیآ مقابل یِ صندل یرو تا کرد وادارش و گرفت را شیبازو

. دیکش شانھ را شیموھا و کرد خاموش را سشوار. شود کم حجمش پر یموھا نم از تا دیکش طول یا قھیدق چند. گرفت شانیرو را
 یرو یمحو لبخند و شدندینم باز شیھا چشم بود، کرده ریسراز دلش در ش،یموھا شدن لمس کھ یلذت از و بود بستھ پلک پرستش

  .بود نشستھ شیھا لب

  . بافت را ھا آن آرامش، و دقت با و دیکش سشوار را شیموھا گرید بار راد،یھ

 را شیموھا و دیپوش را بود گرفتھ مقابلش رادیھ کھ ییپالتو ناچار، بھ اما خواست ینم را خلسھ آن از امدن رونیب پرستش، دل
  .گذاشت رونیب

  :کرد یمخف پالتو ریز را شیموھا بافت کرد اخم رادیھ

  . »رونیب شیبنداز بازم کھ دمینکش زحمت ھمھ نیا «

  :کرد لوس را خودش و دیخند پرستش

  . »رونیب انیم نایا از بدتر ھمھ نجایا زمیعز «



  :بود کرده حفظ را شیھا اخم راد،یھ

  » محرمن؟ ھمھ نجایا م؟یدار نامحرم محرم، رانیا تو فقط «

 و کرد تن را خودش یپالتو راد،یھ. دیکش سرش یرو و گرفت را بود شده گرفتھ مقابلش کھ را یکالھ و کرد سکوت پرستش
  .فتندر آسانسور سمت بھ دو ھر و شدند خاموش ھا برق اتاقشان، کارت برداشتن با و گذاشت پرستش کمر یرو را دستش

 شود؛ کیشر یکس با را شیھا ییبایز مبادا کھ بود گرفتھ نظر ریز را شیپا تا سر ن،یح نیھم در کرد یم نگاھش عشق با رادیھ
 از کھ را نفر کی تمامِ  بار، نیاول یبرا و بود کرده درست شیبرا یادیز یھا تیحساس تشان،یمحرم از بعد درست کھ یحس

 ھا، ییبایز آن در را یکس نگاه نداشت دوست یحت و خواست یم خودش یبرا شد، یم محسوب اش یرسم و یشرع زن قضا،
  .شود کیشر خودش با

  . کرد دوشادوش یحرکت بھ وادار را پرستش و شد ادیز دستش فشار ،یالب در آسانسور توقف با

  :سوزاند را پرستش استخوان مغز تا سرما و رفتند رونیب ھتل از

  . »رادیھ شھینم یعاد سرماش اصال یوا «

 بھ شتریب را او و کرد یم خم پرستش سر یرو را سرش یھرازگاھ. درآمد حرکت بھ پرستش کمر یرو دستش و دیخند رادیھ
  .فشرد یم خودش

 راد،یھ. کند دور خودش از را سرما آن از یکم تا دیکش یم" ھا"  دھانش، مقابل و بود کرده مشت را شیھا دست پرستش،
  . داد آدرس ،یوسر زبان بھ و گرفت یتاکس

  :نداشت یتمام شیبرا شھر، آن یھا ییبایز و کرد یم نگاه جا ھمھ بھ دقت با پرستش

  ! »خوشگلھ یلیخ...ھا مونھ یم موزه مثل «

  :گفت پرستش و داد تکان سر رادیھ

  » ؟یچ یعنی پترزبورگ سن «

  .ریکب پتر شھر ینی-

  ؟یبلد یروس زبون یبود نگفتھ چرا تو-

  :کرد اھشنگ و دیخند رادیھ

  » م؟یکن ازدواج باھم ایب حاال بلدم؛ یروس زبون من زمیعز گفتم یم گفتم؟ یم یچ «

  :کرد نگاھش خنده و تعجب از پر رادیھ. گرفت گاز ھم بعد و دیبوس را رادیھ گونھ و زد قھقھھ پرستش

  » ؟یکن یم کاریچ «

  :زد لب جانیھ از پر و دیکوب بھم را شیھا دست بود، گرفتھ کھ یمحکم گاز از یراض پرستش

  ! »کھ یدون ینم بود؛ خوشمزه یلیخ.. اووم «

  ؟یریگ یم گاز یبود نگفتھ چرا-

  :کرد زمزمھ بود، کرده رادیھ کھ یدیتقل یتالف بھ و دیخند پرستش

  » مثبتھ؟ ازدواجت درخواست بھ جوابم حاال رم؛یگ یم گازت من زمیعز گفتم یم گفتم؟ یم یچ «

  :شد خم رتشصو یرو و زد قھقھھ رادیھ

  »  شم؟ینم ریس ازت چرا...دراز زبون «

  :داد قرار حرفش ریتاث تحت را رادیھ کرد، خرج شیھا چشم از گرفتن نگاه در کھ یتامل با و دیکش شیھا لب یرو دست پرستش

  . »خوامت یم یلیخ. شمینم ریس ازت اصال منم چون «



 ور شعلھ را انشانیم عشق و بود گرفتھ شکل شیپ قھیدق چند ھک یا رابطھ از خستھ و گذاشت پرستش سر یرو را سرش رادیھ
  .زد یکوتاھ چرت و گذاشت ھم یرو پلک یا قھیدق چند بود، کرده تر

 بھ و شدند ادهیپ نیماش از دو ھر. کرد حساب را یتاکس پول و شد داریب رادیھ داد، یم دنشانیرس از خبر کھ راننده یصدا با
 یم پخش کھ یمیمال آھنگ و رستوران کیتار مھین یفضا. افتادند راه بود، داده را قولش رادیھ کھ یالملل نیب یرستوران سمت
  . دادیم داشت، غربت احساس کھ یپرستش بھ را یخوب حس شد،

. شد دور خدمت شیپ و داد ییھا سفارش وقت، فوت بدون رادیھ و آورد منو خدمت، شیپ و نشستند نفره چھار یزیم یرو
  :ختیآم درھم شیصدا با و آمد شیھا لب یرو تا خنده و بود تعجب از پر پرستش

  » ؟یحفظ کھ نجایا یاومد چندبار مگھ «

  :دیخند رادیھ

  . »بلدم زبونشونم کھ اومدم ادیز مسلما «

  :شد درھم پرستش یھا اخم

  » ؟یومدیم یک با «

  :نواخت اش ینیب نوک بھ یا ضربھ رادیھ

  . »کوچولو خانوم یچکیھ «

  :زد لب داد، یم حسادت یبو کھ یلحن با و شد نھیس بھ دست بود، نکرده باور کھ پرستش

  ! »گھید یموند ینم تنھا کھ ھم نجایا «

  :شد خم صورتش یرو و گذاشت کمرش یرو را دستش راد،یھ

  . »ارتمیاخت در دربست، کھ االنھ مھم... گذشتھ بوده، یھرچ ؟یکنیم داغون خودتو سواال و فکرا نیا با چرا «

  :کرد زمزمھ یدلخور با پرستش

  » ازم؟ یکرد یم قبول ویزیچ نیھمچ بود، منم درمورد اگھ «

  :داشت یدلخور از ییھا رده راد،یھ نگاه و بود شده رید اما شد مانیپش حرفش گفتن از ھیثان ھمان خودش

 فرق من طیشرا کھ کن قبول نمیا اما... سختھ چقدر دونم یم. کنھیم وونھید منو موضوعم نیا بھ کردن  فکر. رفتمیپذ ینم نھ «
  . »کرده یم

  :داد یجا آغوشش در را خودش پرستش

  . »کنھیم تمیاذ فکرا نیا وقتا یبعض کھ دارم دوستت انقدر... نشو ناراحت «

  :دیبوس را اش یشانیپ گوشھ رادیھ

  . »حاال تا بودمت کشتھ احتماال بود برعکس طمونیشرا اگھ. دمیم حق بھت «

  . انداخت خنده بھ ھم پرستش و دیخند

  :زد لب انکار، رقابلیغ یذوق با پرستش و آوردند را سفارششان قھیدق چند از بعد

  . »بود نپختھ برنجاشون بس از شدم خستھ... اوووف. پختھ برنج آخجون «

 و درست یغذا ھا سال از بعد کرد یم احساس پرستش کھ بود دلچسب طعمش آنقدر. شدند خوردن مشغول دو ھر و دیخند رادیھ
  .خورد یم یحساب

 دست نگاھش، کردن دنبال با پرستش کھ دید و دیچرخ بود، ختھیر اش یشانیپ یرو کاله، ریز از کھ ییموھا یرو رادیھ نگاه
  :آورد زبان بھ بود، کرده مشغول را ذھنش بود یمدت کھ را یفکر و زد لبخند. کرد پنھان نظرھا از را شیموھا و برد

  » ؟ینشد یرچاد چوقتیھ چرا تو «



  :انداخت باال یا شانھ پرستش

  . »نکردم فکرم بھش راستش... دونم ینم «

  :شد پرستش یھا چشم غرق نگاھش و گرفت ضرب زیم یرو شیھا انگشت با رادیھ

  » ؟یشیم بخوام ازت من «

  :امد شیھا لب یرو تا خنده و شدند گرد پرستش یھا چشم

  » ؟یخوایم یزیچ نیھمچ واقعا... دونم ینم «

  :دیخند رادیھ

  . »سپرم یم خودت بھ رو چادر اما... حجابت تو یباش تر سخت و سفت کمی دارم دوست من.. یراحت خودت ھرطور.. نھ «

  :گفت رادیھ و کرد صاف را رادیھ ی خورده چیپ یابروھا و برد دست  پرستش

  . »ینبود مصمم حجابت تو چوقتیھ یدار کھ یاعتقادات ھمھ نیا با کھ جالبھ برام «

  :کرد فکر یکم پرستش

 کردم،یم فکر و بود دایپ یروسر ریز از موھام... خونم یبود اومده کھ یشب اون مثال... نکردم ازین احساس دیشا... دونم ینم «
  ...»کمھ باز کنم سرم چادرم اگھ کردمیم احساس شب اون... یمست

  :داد ادامھ و دیخند

 ییوقتا بوده البتھ... نکردم ازین احساس کردم، ینم جلب ویکس توجھ یلیخ کھ بوده یطور افمیق و پیت شھیھم نکھیا یبرا دیشا «
 و نماز با داره فرق شیقض حجاب،... ھیدرون زیچ ھی بنظرم.. شم تر محجبھ گرفتم میتصم و داده آزارم ھا نگاه یسر ھی واقعا کھ

  . »کنھیم آروم خودتو کھ ییزایچ و روزه

  .باشد رفتھ فرو فکر بھ کھ دیرس یم بنظر و کرد سکوت رادیھ

 و گذراند یم نظر از را بایز شھر آن تمام ذوق، و شوق با پرستش و کردند یرو ادهیپ شھر سطح در زنان قدم قھ،یدق چند از بعد
  .کرد یم لشیتحل

  .گفت ینم یزیچ و بود کرده سکوت یبیعج طرز بھ رادیھ اما کردیم ثبت را خوبشان لحظات و گرفتیم عکس

  .نبود ندیخوشا شیبرا کھ شدیم یزیچ متوجھ حرکاتش یبعض لیتحل از و بود گرفتھ نظر ریز را پرستش یکارھا

 چمدانش سمت بھ. کرد مرتب را شیموھا و کند سرش از را کالھش فورا پرستش و دندیرس ھتل بھ کھ بود کی یحوال ساعت،
 دراز تخت یرو شیھا لباس ضیتعو با کھ بود خستھ آنقدر رادیھ. داد خرج بھ یادیز وسواس لباسش انتخاب در ھم نباریا و رفت
 یرو را شیھا نفس ھرم و دیفھم را شدنش کینزد. شد پرستش حضور متوجھ و خورد تکان تخت گوشھ. بست پلک و دیکش

 چطور دانست ینم و نداشت دوست را کردیم احساس کھ یزیچ. کرد نگاھش و گشود یکم را پلکش یال. کرد احساس صورتش
  .کند صحبت درموردش دیبا

  :بود مشھود شیصدا در یدلخور. رفت فرو آغوشش در و کرد باز را رادیھ دست حلقھ پرستش

  » ؟یندار دوسم گھید «

  :شدند باز شیھا پلک و دیپر رادیھ سر از خواب

  » ھ؟یحرف چھ ؟یچ یعنی «

 تیحساس ش،یصدا تیجد و بود کرده اخم رادیھ. کرد پنھان رادیھ آغوش در را سرش و شدند اشک از سیخ پرستش یھا مژه
  :کرد یم کیتحر را پرستش مورد یب

  » ؟یگفت کھ بود یچ نیا یبگ شھیم «

  :داد تکان نیطرف بھ را سرش پرستش



  . »یشد یجور ھی  انگار... یچیھ «

  :بفھمد را اش چھره حاالت و کند نگاھش تا برد پرستش چانھ ریز دست و دیکش عقب یکم رادیھ

  » ؟شدم یچجور «

  :دیکشیم خجالت کھ انگار و دیدزد یم نگاه پرستش

  . »یستین گھید یشبا مثل «

 متوجھ سمتش، از یتوجھ یب نیکوچکتر با کھ بود ادیز یقدر بھ پرستش تیحساس. بود یکالفگ سر از کھ یا خنده. دیخند رادیھ
  :خواست ینم را نیا و شد یم اش یناراحت

  . »یردک رییتغ تو کنمیم احساس من اتفاقا «

  :شد خاموش شیھا چشم برق و کرد نگاھش یناباور و بھت با پرستش

  » کردم؟ کاریچ من؟ «

  :زد لب بود، سوال از پر شیھا مردمک ھم ھنوز کھ یپرستش بھ رو و کرد سرش ستون را آرنجش رادیھ

 لباس گفتمیم... یذاشت ینم ار،نذ رونیب مو گفتمیم... یکرد ینم نکن، شیآرا گفتمیم بھت. بود مھم برات زایچ یلیخ قبال «
  ! »کنھیم خودشو کار خانوم، اخرشم شم؟ متوسل دیبا زور ھزار بھ کھ شده یچ االن... یدیپوش یم بپوش، مناسب

  :داد ادامھ رادیھ. کردیم زیپرھ رادیھ بھ میمستق کردن نگاه از و بود کرده سکوت پرستش

 یبرا ؛یدار دوست شیآرا... پسندم یم شیآرا بدون رو شما من،... عمرم عشقم، خانومم، گفتم کھ میشد دعوت یمھمون تا چند «
  . »کن درست خودم یبرا ،یدار دوست مختلف یموھا مدل... بکن خودم

  :دیغر ھم باز و نداد امانش رادیھ کھ داشت خجالت از یا ھیما تھ و بود گرفتھ یدلخور رنگ پرستش نگاه

 میرفت یوقت... بھتره نباشھ، رونیب موھات زدلم،یعز گفتم... یاومد ،یشد حاضر یرفت کردن، پاگشامون شوھرش و ھما یوقت «
  ...»نباش بودم گفتھ بھت کھ ھیھمونطور دمید ،یاومد اتاق، یرفت ھست، ھلنم یدید

  :گفت تیجد با و شد خم صورتش یرو و کرد تنگ را شیھا چشم

  » چرا؟ «

  :کرد زمزمھ ھم باز و کرد فوت را اش یعصبان  نفس

 از حاال تا رم؟یم صدقت قربون کم کنم؟یم توجھ بھت کم ؟یکن خودت مال منو توجھ کھ نھیا تالشت تمام امشب، کردم حس چرا «
 ینجوریا چرا پرستش؟ قایدق چتھ کنم؟ نگاه تو جز یکس بھ یدید اصال باشم؟ داشتھ بد نگاه یکس بھ کھ یدید ؟یدید یزیھ من
 گوش متیق بھ یحت و کنھیم یناامن احساس مدام کھ یپرستش نھ...خوامیم ازدواجو لیاوا و ازدواج از قبل پرستش من ؟یشد

  ...»داره توجھمو جلب قصد من، یحرفا بھ نکردن

  :داشت نگفتھ یھا حرف ھم ھنوز رادیھ اما شد اشک از پر پرستش یھا چشم

 بھ افتاده ھستش یمرض چھ نیا دونم ینم من...میکن کامل ھمو نید  کھ میکرد ازدواج... میباش ھم مکمل کھ میکرد ازدواج ما «
  ...»رهیگیم ازت یداشت کھ ھم یاعتقاد کمی ھمون داره و جونت

  :دیبوس را اش یشانیپ و کرد پاک دستش شست با را پرستش یھا اشک

  » ؟یریگیم فاصلھ شدم عاشقش کھ یپرستش ازون یدار کھ کنھیم تتیاذ  یچ بگو... برم قربونت بزن حرف «

 یم دلش و بود گرفتھ شکل وجودش در اولشان یھا رابطھ از بعد کھ یدیشد وسواس. دیکش عقب را خودش و زد قھ پرستش
  .کند احساس خودش یرو را رادیھ توجھ تمام خواست

 سانیآ و بود گذاشتھ انیم در سانیآ با. کرد یم ھیگر یواشکی یگاھ یحت و آمد یم درد بھ راد،یھ یمھر یب نیکوچکتر از دلش
 یوسواس دچار را او شیھا نبودن بلد و بود پرستش رابطھ نیاول کھ چرا بود؛ داده جلوه یعیطب یحدود تا را رفتارھا آن
  .بود کرده مارگونھیب



  .داد یم آزارش ھم نیھم و بود کرده دور راد،یھ دلخواهِ  از را او اما بود رادیھ بھ تشینھا یب عشق نشانھ ھا نیا تمام البتھ

 و بدھد کردن فکر مھلت کھ خواست یم. بود نداده نشان یالعمل عکس شدنش دور بھ و بود جواب نتظرم ھم ھنوز رادیھ
  :دانستیم رادیھ عشق شدن کم را منشاش کھ بود کرده یتلق یمحل یب کی را یا قھیدق چند مھلت آن پرستش،

  » ؟یندار دوسم قبل مثل گھید ؛ینداد جوابمو «

 صورتش یجا یجا نھ،یطمان با. کند صحبت عشق، زبان با داد یم حیترج. گرفت آغوشش رد تنگ و دیکش یا کالفھ پوف رادیھ
  :گفت شیھا چشم بھ رهیخ ت،ینھا در و دیبوس را

  » م؟یکن حل مشکلمونو و میبزن حرف شھیم حاال. عاشقتم شتریب شھیھم از «

 را رادیھ یھا چشم بھ رهیخ و میمستق نگاه توان ھمچنان، اما بود گرفتھ یبھتر  حس راد،یھ التھاب از پر یھا بوسھ از پرستش
  :نداشت

 یھرچ ادتھ؟ی یاومد رید کمی کھ یشب مثال... یندار دوسم قبل مثل کنمیم حس سمتت از یتوجھ یب  ھر با... تمیاذ یلیخ من  «
  ... »شدم یتکرار برات و گھید یندار دوسم کردم حس و کردم ھیگر یکل... یبرنداشت زدم زنگ

  :خورد فرو را آن تا دیکش طول یا ھیثان چند و کرد بغض

 یشبا یلیخ... یدادیم جواب نھ و آره با دمیپرس یم ازت یھرچ... یبود ساکت ھمش... یکرد ینم توجھ بھم اصال کھ امشبم «
  ... »دمیترس گفتنشم از کھ دارم دوستت انقدر یعنی... نگفتم  یزیچ و داشتم حسو نیا گھید

  :شدیم پخش پرستش صورت یرو ،یعصب و تند شیھا نفس و بود شده طیغل رادیھ یشانیپ اخم

 کھ امشبم... نگفتم یزیچ منم ،یدینپرس ندادنمو جواب لیدل دمید یوقت و نیماش تو بودم گذاشتھ جا مویگوش شب اون کھ اوال «
 آدم وقتا یبعض... داره درد داره، یسخت... داره نییپا داره، باال ،یزندگ... بعدشم... بودم یجنابعال دیجد یرفتارا فکر تو ھمش

 بھت حواسم یطیشرا ھر تو من ،یباش داشتھ توقع نکھیا...نداره خودشم حوصلھ وقتا یبعض...س دهیبر آدم وقتا یبعض... خستس
 ھک باشھ اشفتھ درونم انقدر یگاھ دیشا اما... شھینم کم چوقتیھ من داشتن دوست از... عقلھ از دور کمی بورزم، عشق و باشھ
  ...»باشم نداشتھ ابرازشم حال

  :کرد زمزمھ ش،یھا حرف شدن تمام با و بود گردش در پرستش یھا چشم نیب نگاھش

  » ؟یشد قانع ھوم؟ «

  .داشت دوست وار وانھید را مرد نیا. ستیگر و برد پناه آغوشش بھ پرستش

  :گفت وار زمزمھ و کرد نوازش را کمرش یرو رادیھ یھا دست

  » من؟ دادن حرص یبرا رون؟یب یبذار مو یخواست یم امشب چرا حاال «

  :دیخند ھ،یگر انیم پرستش

 نیا کھ یادم ھمھ نیا نیب خب اما... رونیب ومدمین حجاب و کاله بدون شبم چند نیا... باشم حجاب یب خواستم ینم کھ کال «
  ...»گھید فکرا نیا... دونمیچم... باشھ رونیب موھام دنبالھ کمی اگھ ادین چشم بھ یلیخ دیشا گفتم رون،یب انیم یشکل

  :دیخند رادیھ

  ! »وجب صد چھ وجب، کی چھ... برم قربونت «

  :کرد ھیتوج پرستش

  . »کنھ ینم نگاه ویکس ،یکس ھم یلیخ نجایا آخھ «

   :نواخت یا بوسھ و کرد نوازش را شیموھا یرو رادیھ

 یوقت کھ بھتر چھ...ناپاک ھم داره، پاک نگاه ھم... بد ھم ،داره خوب ادم ھم یکشور ھر... ستین پاک نگاھاشون ھمھ یول آره «
  . »ادین رشیگ یزیچ کنھ،یم نگاھت یمنظور ھر بھ یکس

 جان قدر بھ روزھا نیا کھ یرادیھ از د؛یکشیم خجالت خودش از. کرد جمع رادیھ آغوش در را خودش و دیخند پرستش
  .است نیتر شرمنده ھم خودش یخدا شیپ کھ دانست یم خوب و دیکش یم خجالت داشت، دوستش نش،یریش



  :کرد زمزمھ نوازشگونھ، گوشش، ریز راد،یھ

 کھ شرمندم خدا شیپ من... میکن تیتقو ھمو یایخوب و میبپوشون ھمو ینقصا دیبا...میکن کامل ھمو دیبا... میشوھر و زن تو منو «
 یزیچ نگران خونھ، از رونیب... بشم خانومم یافد... شده بدترم ت،یوضع کھ شده یطور و کنم تیتقو رو تو یخوب نتونستم

 تو خودمون، خونھ تو... یکن تیرعا کن یسع تو...دونم یم رو خودم حدود و حد من... ینباش چھ ؛یباش من با تو چھ... نباش
 یرو رو یردلب رسم فقط تو...نکن گفتم اگھ چرا؟ گفتم اگھ... من از ببر دل جوره ھمھ... کن یتالف جوره ھمھ خودمون، خلوت

  ....»ھستم نوکرتم من کن؛ ادهیپ من

  :زد لب رادیھ و فرستاد رونیب را مانندش ھق نفس پرستش

  ...»یھرچ ای فتھیب نگاھش ممکنھ یحام لحظھ ھر کھ یوبکم یجلو امشبت تیوضع... گھید مورد ھی «

  :دینال و فشرد اش نھیس یرو را سرش پرستش

  . »شدم تیاذ تو از شتریب خودمم کن باور..یشد تیاذ ببخش ...اشتباھمو دمیفھم..رادیھ گھید بسھ «

  :کرد آرامش بھ دعوت را معشوقش ن،یدلنش و آرام یا بوسھ با و دیخند رادیھ

  . »یا خستھ کھ میبخواب  .عمرم باشھ«

 شیرو و دست و رفت یبھداشت سیسرو بھ لحظھ چند از بعد و نشست تخت یرو. دیند را رادیھ و برخاست خواب از زود صبح
  :دیرس گوشش بھ رادیھ یصدا. دیکش سرک و دیشن را درب شدن بستھ یصدا. شست را

  . »فرودگاه و یینھا دیخر میبر بعدم...میبزن صبحانھ و میکن جمع رو ھا لھیوس زودتر ایب زم؟یعز یشد داریب «

  : گذاشت یم چمدان لداخ را اش یاضاف لیوسا و بود شیھا لباس ضیتعو مشغول کھ دید را رادیھ و رفت رونیب

  . »زده لک آراد یبرا دلم «

  :زد لبخند و کرد نگاھش رادیھ

  . »ادیب در ییتنھا از...براش میباش خواھر ھی فکر بھ کھ میبر. شده قرار یب یحساب بچم آره «

  :داشت وا خنده بھ را رادیھ و شدند گرد پرستش یھا چشم

  » کار؟یچ میخوا یم بچھ...کردنت نگاه با نزن منو...بابا خب یلیخ «

 یم شدن دار بچھ از. شد شیھا لباس یآور جمع مشغول و زد یلبخند. آورد ینم در ضشینق و ضد یھا حرف از سر پرستش
 یم را یزندگ یرو آن دیبا حاال. بود آور دلھره یکم عسلشان ماه انیپا. نبود مشخص شان یزندگ فیتکل ھنوز کھ یوقت د؛یترس

  . دیایبرب پسشان از بتواند نبود مطمئن کھ ینیسنگ یھا تیمسئول د؛ید

 یرو دست. دندیخر حد، از شیب یگران وجود با را ازشانین مورد لیوسا اندک و رفتند دیخر بھ و خوردند صبحانھ بعد یکم
  .شد یم دیخر بھ یراض راد،یھ اصرار بھ یگاھ و داد ینم دیخر اجازه پرستش کھ بود گران آنقدر گذاشتند، یم ھرچھ

 چشم رادیھ آمد و رفت بھ و بود نشستھ ھتل یالب در پرستش. کردند جمع شانیھا چمدان در را شانیدھایخر و برگشتند تلھ بھ
 عاقل را رادیھ و بود مورد یب اش یفکر یھا وسواس. بود یراض انتخابش از و رفت یم اش صدقھ قربان دلش در. بود دوختھ

 قابل یمرد را او بود، کرده دایپ رادیھ با شدن ھمسفر از کھ ییھا تجربھ با مخصوصا. بود شناختھ کرد، یم فکر آنچھ از تر
 تیآ کرد، یم احساس انشانیم کھ یعشق دوام یبرا مدام و کرد یم شکر را شیخدا دلش در و دید یم اش یزندگ یبرا اعتماد
  . خواند یم یالکرس

 گرفتھ کھ یا یتاکس عقب صندوق در و آوردند را شانیھا چمدان. رفت یخروج درب سمت بھ پرستش و کرد اشاره رادیھ
  .کردند حرکت فرودگاه سمت بھ و گذاشتند بودند،

 برقرار دخت نیمھ با یریتصو یتماس تا کرد یم تالش و بود گذاشتھ رادیھ شانھ بر سر پرستش و بودند نشستھ انتظار سالن در
 یسرخوش و ذوق از پر شیصدا آراد، ریتصو دنید از زده جانیھ و شد برقرار ارتباط ناموفق، تالش بارھا از بعد باالخره. کند
  :بود

  » شم؟ فدات یخوب...یمامان سالم...جونم آراد «

  :کرد یم بغض و دیکش یم پرستش ریتصو یرو دست آراد



  » ؟یایم...مامان «

  ...زدلمیعز سرتھ باال مامان ،یش داریب ،یبخواب..شتیپ امیم دارم..برم قربونت آره-

  :شد ظاھر وبکم نیدورب مقابل لحظھ، چند از بعد و کرد یم نگاھشان وافر یعشق اب راد،یھ

  » ؟یخوب...ییبابا...یآراد «

  :داد یم نشان را رادیھ و کرد یم نگاه شد،یم دهیشن شیصدا کھ دخت نیمھ بھ آراد

  » ؟یایم یک بپرس...بابا بگو..زمیعز کن سالم «

  .کرد یم تکرار را" بابا" مدام و دیکش یم غیج و گرفت یم بھانھ. زد یم نق و دیکش یم لپتاپ صفحھ یرو دست آراد

 کردنش آرام در یسع و زدیم حرف مدام رادیھ. کرد یم نگاه رادیھ بھ بغض با و بود شده کالفھ اش یتاب یب دنید از پرستش
  .کرد زمزمھ گوشش ریز ییزھایچ و فشرد آغوشش در را آراد و نشست نیدورب مقابل دخت نیمھ ت،ینھا در. داشت

  .کرد یم کم را اش یتاب یب از یکم شیھا سرشانھ یرو رادیھ دست فشار و بودند شده اشک از پر پرستش یھا چشم

  :کرد یاحوالپرس و سالم دخت، نیمھ

  » پروازتون؟ نداره ریتاخ «

  :زد لب رادیھ

  . »ستین ریتاخ از یخبر کھ فعال «

  ببوس وخوشگلم عروس..زمیعز دیایب یسالمت بھ خب-

 لبخند و کرد یم ذوق انشانیم عشق دنید از دخت، نیمھ. ختیبرانگ را خجالتش و دیبوس محکم را پرستش گونھ و شد خم رادیھ
  :زد لب رادیھ. داشت تشیرضا از نشان حشیمل

  » محکمتر؟ ای ؟یشد یراض «

  :دیکوب رادیھ یبازو یرو و کرد یمحجوب ی خنده پرستش

  . »بکش خجالت «

  :زد لب و دیندخ دخت نیمھ

  ...»ازت ام یراض جلو برو فرمون نیھم با «

  :داد ادامھ دخت نیمھ و دندیخند سھ ھر

  . »خداحافظ... بود کھ یساعت ھر...نجایا دیایب حتما دیدیرس...کرد ضعف بچھ نیا برم من...دیبرگرد یسالمت بھ«  

  :گرفت بر در را پرستش یھا چشم غم، از یا ھالھ و شد قطع ارتباط راد،یھ و پرستش یخداحافظ با

  . »حاال تا یعروس قبل از شد تیاذ یلیخ بچم «

  ..نباش نگران شھیم جبران اونم کھ...شد تیاذ ھفتھ دو نیا تو کمی...گھید بود خوب کھ یعروس از بعد-

  :کرد زمزمھ گوشش ریز و کرد محکمتر را شیھا دست حلقھ

  ...»دمید برات ییخوابا چھ یبدون اگھ «

  :زد لب شیھا چشم در رهیخ کند، مھارش توانست ینم کھ یلبخند با و برگشت سمتش بھ رافو پرستش

  » ؟یچ «

  ...کمی یکن صبر دیبا...گفت شھینم کھ ینجوریھم...گھید نھ-

  :زد لب بود، دهیدو پوستش ریز کھ یطنتیش با و داد نگاھش بھ ناراحت یحالت پرستش



  ! »بدجنس «

  

  :فشرد آغوشش در آمد، یم بنظرش شھیھم از تر یخواستن کھ را او سخت، و سفت و شد لیمتما سمتش بھ یکم رادیھ

  ...» ھست کھ نھیھم «

 و داشت شدن سبک احساس بود، گفتھ را شیھا حرف یوقت از. گرفت آرام و زد ھیتک سرش بھ را سرش و دیبوس را اش یشانیپ
  . بود راحت الشیخ

**  

  :دیبار یم رادیھ چھره از یخستگ. کرد باز شیرو بھ را درب پدرش

  » د؟یخوب سالم «

  :دیشن و رفت فرو پدرش آغوش در

  » کوش؟ پرستش...یاومد خوش سالم «

  . ببرم رو آراد نداره، یاشکال اگھ... کنم دارشیب ومدین دلم..خوابھ نیماش تو-

  ...خوابھ یول باشھ-

  :کرد باز رادیھ یرو بھ را آغوشش و شد ظاھر درب آستانھ در بودند، آلود خواب یادیز کھ ییھا چشم با دخت نیمھ

  » گذشت؟ خوش...دیاومد خوش...زمیعز سالم «

  :ماند مھرش از پر آغوش در را یا ھیثان چند و گرفت نوازش حالت کمرش، یرو راد،یھ دست

  » ببرمش؟ اتاقھ؟ تو آراد...بود یخال شما یجا...ممنون...خوشگلم مامان سالم «

  ومد؟ین پرستش چرا...خوابھ-

  ...کنم دارشیب ادینم دلم...نیماش تو برده ھوشش االنم...گھید بود شده کالفھ فرودگاه تو...داشت ریتاخ پروازمون یلیخ-

  :کرد اش یھمراھ یاتاق تا و نشست کمرش یرو دخت نیمھ دست

  ! »سالم و حیصح...تونیامانت نمیا...شما نیا ایب...مادر یکرد خوب «

 صورتش یاجزا تک تک بھ دقت، با را نگاھش و رفت سمتش بھ بود، رفتھ یقیعم خواب ت،تخ یرو کھ اراد دنید با رادیھ
 آراد، بھ اش عالقھ. کند رفع اش یتاب یب از پر و قیعم یھا کردن نگاه با را امانش یب یدلتنگ خواست یم کھ انگار سپرد؛

  .نداشت خودش فرزند با یفرق چیھ انگار کھ دش یم یقو اش پدرانھ احساسات آنچنان یگاھ و باشد انکار قابل کھ نبود یزیچ

  . است بیعج یکم و یقو آراد، بھ احساساتش دانست یم اما نداشت بودن پدر تجربھ کھ ھرچند

 نفس و دیکوب اش نھیس بھ محکم را سرش کھ بود خواب عالم در آراد،. دییبو را تنش عطر و گرفت آغوشش در اط،یاحت با
  .دیکش یلرزان

  :کرد یخداحافظ رادیھ

  . »متونینیب یم میایم فردا «

  .پرستش بھ برسون سالم...سالمت بھ برو..مادر باشھ-

  :کرد خرج عجلھ آراد، دنید یبرا و شد ادهیپ. بود شده داریب پرستش د،یرس کھ نیماش بھ

  ...»من بدش...ھاس فرشتھ نیع...برم قربونش یالھ یوا «

  ...شھیم ببدخوا شھ؛یم داریب...بغلت تو ذارمشیم...نیبش-



 یرو کھ یآرام یھا بوسھ و کردن نگاه با و داشت آغوشش در را آراد بعد، یا لحظھ و گرفت یجا یصندل یرو فورا پرستش
  .کرد یم یدلتنگ رفع کاشت، یم اش گونھ

 یحترا لباس. کند خرج وسواش اش افھیق و پیت یبرا کھ بود آن از تر خستھ پرستش،. گرفتند دوش ھردو و دندیرس خانھ بھ
 ھم یرو اش خستھ یھا پلک. رفت فرو بود، شده باز شیرو بھ کھ یآغوش در و داد قوس و کش تنش بھ. دیخز پتو ریز و دیپوش
  :دیشن کھ افتاد

  » ؟یبخون یپزشک یدار دوست «

  :زد لب بودند، گذاشتھ شینما بھ اش شده گشاد یھا چشم کھ یبھت و یناباور با

  » ؟یچ «

  :دیبوس را شا یشانیپ و دیخند رادیھ

  » ؟یدار دوست....یپزشک «

  :دیخند پرستش

  ...»دینرس رتبم اما...داشتم دوست «

  ؟یخونیم باشھ تشیموقع-

  :بود ختھیآم ھم در خنده با کالمش

  ...»کنم فکر ادیم خوابت راد؟یھ یگ یم یچ «

  :کند نگاھش خوب، تا گرفت باال یکم را سرش و برد اش چانھ ریز دست رادیھ

  . »بده منو جواب...ارمیھش ھم یلیخ «

  :زد لب بود، نکرده درک مقدمھ، یب یھا حرف آن از را ھدفش کھ پرستش

  . »ام یپزشک عاشق اد؟یب بدش کھ ھیک...آره «

  :زد لب رادیھ

  . »بخواب حاال...خوبھ «

  :کرد یم نگاه رادیھ بھ ،یطلبکار یکم و حرص با و بود دهیپر پرستش سر از خواب

  » تو؟ یزنیم مشکوک انقدر چرا...نمیبب بگو ؟یچ یعنی «

  .مشاور ببرمت دیبا کنم فکر...یدار شک من بھ یادیز تو زمیعز-

  :کرد اعتراض

  ! »رادیھ «

  :شد بوسھ غرق صورتش

  ... »ھوشمیب االن من...میزنیم حرف بعدا بخواب ریبگ راد؟یھ جون «

 بود بلد کھ ییھا وهیش تمام از پرستش. گرفت دهیند نش،زبا ریز از دنیکش حرف یبرا را پرستش یتقالھا و بست را شیھا چشم
 داریب کھ نداشت میتصم جوره، چیھ و بود زده خواب بھ را خودش رادیھ اما...کردنش اغوا تا گرفتھ زدن کتک از کرد؛ استفاده

  .شود

  

  ) بعد سال ١٢( 



 نتیسرزم از دور کھ یروزگار یعنی غربت، کھ گفت یم یکس چھ. افتاد راه یخروج درب سمت بھ و برداشت را چمدانش
 وجودش تمام با کھ یا خانواده. بود کرده یسپر اش خانواده از دور کھ یماھ کی ھمان یعنی غربت او یبرا ؟یکن یم یزندگ

 ض،یعر یلبخند با کھ دید را آراد و چرخاند چشم. کرد یم یھرکار روابطشان بودنِ  یمیصم و گرم یبرا و داشت دوستشان
 کرد یم برانداز را شیپا سرتا اش یشگیھم صالبت با و بود ستادهیا سرش پشت ھم رادیھ. داد یم تکان دست و دکر یم نگاھش

 آراد بعد، یا لحظھ. دیکش خودش دنبال را چمدانش و دیبخش سرعت شیھا قدم بھ. بود نشانده صورتش یرو محو یلبخند و
  :رفت فرو آغوشش در و دیکش جلو را خودش

  »...مامان سالم «

  :کرد زمزمھ و دیچیپ تنش در یخوب حس پروازش، بودن یطوالن از یناش یھا یخستگ تمام وجود با و دیبوس را اش یشانیپ

  » ؟یخوب...نفسم سالم «

  ممنون-

 و دیچرخ صورتش یاجزا تک تک یرو نگاھش و ستادیا رادیھ مقابل پرستش،. گرفت دست در را پرستش چمدان و دیکش کنار
  :دیبخش وسعت را لبخندش دادند، یم جوالن شیموھا یرو کھ یدیسف یمو تار چند

  ...»یعیرف جناب یشد ریپ «

 اندازه بھ کرد یم احساس. کرد کم را شان فاصلھ و رفت جلو یقدم. کرد یم براندازش نھ،یس بھ دست و کرد یا خنده تک رادیھ
  .است دلتنگ شتر؛یب یحت مشترکشان، یزندگ یھا سال تمام

  :بود شده تمام گران شانیبرا بودند، داده یدور بھ تن اجبار، بھ کھ یماھ کی آن

  » نشدم؟ تر جذاب «

 در ھم ھنوز. بود سوزان ھم ھنوز عشقشان یھا شعلھ. رفت فرو رادیھ حرارت از پر آغوش در بعد یا ھیثان و دیخند پرستش
 نگاھش و دیبوس یشگیھم رسم بھ را اش ینشایپ رادیھ. شد ینم یتکرار انشانیم احساس و شدند یم ذوب گریکدی تن حرارت

  :ماند ثابت کرد، یم نگاھشان ذوق و شوق با کھ آراد یرو

  » ؟یکن یم نگاه ینجوریا چرا سوختھ؟ پدر ھیچ «

  :زد لب و دیخند آراد

  . »کنم یم ذوق االن... یبود تیاذ چقدر نبود مامان چندوقت نیا دونم یم خب «

  :دیکش را لپش و دیخند پرستش

  ...»نمیبب کن فیتعر ؟یچ گھید...طونیش یا «

 یم آب پرستش دل در قند و ختیر یم زبان آراد،. شدند خارج فرودگاه سالن از سھ ھر و نشست پرستش کمر یرو رادیھ دست
  :شد

 ھیبق...مبگ بھش ھامو خواستھ تونستم یم زد یم حرف تو با کھ ییوقتا فقط...کھ بود قرار یب بابا چقدر یدون ینم...مامان یوا «
  ...»سمتش برم کردم ینم جرات کھ بود ھم تو اخماش انقدر وقتا

  :زد لب یساختگ یحرص با و دیکش را لپش. کرد یم نگاھش خنده با رادیھ

  » طونک؟یش باھات کنم یبداخالق من یدید یک...یخواست یم یھرچ یگفتیم یومدیم تو خب ؟یکن یم مسخره منو گھید حاال «

  :گرفت را دستش و ستادیا پرستش راست سمت و کرد عوض را حرکتش ریمس آراد

  » د؟یکش طول انقدر چرا...بودا شده تنگ منم دل «

  :کرد حلقھ آراد شانھ دور را دستش پرستش

 بھ اعتراضاتو..داشت کار ومدیم دیبا بابات..کشھیم طول چقدر بود مشخص کھ من کار..بود شده تنگ دلم منم برم قربونت «
  ...»بگو خودش



 یم احساس کمرش در یدیشد یکوفتگ. دیکش عقب را یصندل یپشت پرستش. گرفت یجا فرمان پشت رادیھ و رفتند نگیپارک بھ
  .خواست یم را خودش گرم و نرم تخت دلش و کرد

 با و دیپر خواب از وحشت با زانوانش، ریز یکس یھا دست احساس با کھ گذشت چقدر دینفھم و شدند گرم شیھا چشم رفتھ رفتھ
  :شد مواجھ رادیھ ی خنده غرق ورتص

  » شدم؟ ریپ من ای یشد نیسنگ تو «

  :کرد حلقھ رادیھ گردن دور را شیھا دست و دیخند پرستش

  ...»یکرد یم بلندم کاه پر مثل کھ زمان اون گذشت گھید...جان عشقم یشد ریپ «

  :کند جمع توانست ینم را اش خنده اما کرد اخم رادیھ

  ...»شم بابا خوام یم امشب نیھم شد ینجوریا کھ حاال اصال سالمھ؟ چند مگھ دکتر؟ خانم ھینجوریا...اِ  «

  :دیکوب اش نھیس بھ یمشت پرستش

  ...»بچھ جلو بکش خجالت...گھید یھست بابا «

  ...شنوه ینم اونوره بچھ-

  :دیخند پرستش

  ...»شدن بابا یبرا یدار راه حاالھا حاال...زدلمیعز یجوون ھم یلیخ «

  :زد لب یناباور و بھت با و ماند ثابت شانیرو شیپ یچوب درب یرو شپرست نگاه

  » راد؟یھ کجا یآورد منو «

  :دیخند رادیھ

  » نگ؟یپارک یبجا م،یشد ادهیپ اطیح تو شده؟ عوض رمونیمس یدینفھم اصال یعنی...پرت حواس خانوم «

  :زد لب و کرد نگاه اطرافش بھ یشتریب دقت با پرستش ارنبیا و نداد اجازه رادیھ اما دیایب رونیب آغوشش از تا کرد تقال پرستش

  ...»مامانت خونھ میاومد کردم فکر...رادیھ یوا «

  :شد ظاھر سرشان پشت شوق، و ذوق با ھم آراد

  ...»مامان یاومد خوش دمونیجد خونھ بھ «

  :داد یم جوالن شیھا چشم در یاشک حلقھ و بود دهیپر پرستش سر از خواب

  » ؟یکرد کاریچ...رادیھ یوا «

 شرح برام قتویسل سخاوت، با ھم تو و خواستم یم نظر ازت ونشیدکوراس یبرا یھرازگاھ...یداشت دوست کھ ھیا خونھ ھمون-
  ..یداد یم

  :شد روان اش گونھ یرو اشکش قطره و دیخند پرستش

  ...»برد سود ازش شھیم یکل و ونھیدرم خفن یلیخ پروژه ھی یپا یگفت یم کھ تو «

  :گذاشت نیزم یرو را پرستش و داد تیرضا االخرهب رادیھ

  ...»ستین یچیھ تو داره، تو کردن ذوق کھ یسود...گھید آره «

 و ذوق با و ستادیا پا یرو. بود نشستھ تنش یپ و رگ در راد،یھ توجھ آن از کھ یخوب حس از پر و سرخوش د؛یخند پرستش
 آنقدر نھ. بود شده دهیچ ر،ینظ یب یا قھیسل با لشیوسا تمام. کرد اهنگ خانھ آن یجا یجا بھ بود، دایھو نگاھش در کھ یشوق

 دیجد خانھ آن عاشق پرستش و دیرس یم بنظر بایز زیچ ھمھ. ندیاین چشم بھ کھ ساده آنقدر نھ و باشد اش قھیسل خالف کھ یسلطنت
  . بود عشقشان از پر و



  :دیشن و ماند ثابت بود، شده گذاشتھ بزرگشان، ییرایپذ سالن از یا گوشھ کھ یرنگ یمشک و دیسف گرند انویپ یرو نگاھش

  ...»ھیمھمون فردا کھ یدون یم...یبزن برامون یحساب دیبا...یداشت دوست کھ ھیھمون «

  :کشاند یکیبار یراھرو سمت بھ و گرفت را دستش آراد

  ...»مامان نیبب اتاقامونم ایب «

 نیکوچکتر یحت و بود گذاشتھ تمام سنگ راد،یھ. کردند ذوق گریکدی یپا بھ پا و کرد نگاه را خانھ تمام ادشیز یخستگ وجود با
  .بود کرده اعمال را پرستش عالقھ مورد اتیجزئ

 چند و ستادیا مقابلش کرد، یم ییخودنما اتاق، وارید یرو و بود شده قاب کھ شان یعروس از یعکس دنید با و دیرس اتاقشان بھ
  .بود پرستش یھا العمل عکس یتماشا محو رادیھ و بود رفتھ رونیب اتاق از آراد. کرد نگاھش یا ھیثان

 جلوتر را رادیھ یھا دست پرستش. شد اش خنده از پر صورت یتماشا محو و گذاشت پرستش یپھلوھا یرو دست و آمد جلو
  :زد لب راد،یھ عشق از پر نگاه در رهیخ و چرخاند را سرش. کرد قفل شکمش یرو و دیکش

  ...»گذشت زود چقدر «

  :کرد یم احساس را عشق شان، یزندگ اول یروزھا اندازه بھ ھم ھنوز. دیبوس را اش گونھ و کرد دییتا رادیھ

  » ھم؟ یبرا میشینم یتکرار چرا بنظرت «

  :کرد حلقھ گردنش دور را شیھا دست. گرفت قرار مقابلش و دیچرخ آغوشش در و دیخند پرستش

 متعھد بھم فکرمونم یتو یحت و میکرد رفع گھیھمد با فقط و فقط رو امونازین...مینکرد خرج ھم یبرا غرور چون «
  . »گرفتم یم درد بدن خمار، یآدما مثل ،ینبود چندوقت نیا..میشد ھم گھیھمد معتاد کنم فکر...میبود

  :بخوابد تخت یرو تا کرد وادارش و کرد تشیھدا عقب بھ رادیھ و دندیخند دو ھر

  ...»یا خستھ یلیخ دونم یم «

  :گفت بود، یباز مشغول کھ آراد دنید با و رفت رونیب اتاق از. کند خارج تنش از را شیھا لباس تا کرد کمکش

  » زم؟یعز باشھ. میکن آماده شامو کھ میایم کنھ، استراحت کمی مامان «

  :گفت جان،یھ با و کرد مشت را دستش آراد

  ...»ولیا...بابا یدار یقدم پا چھ...گل«

  :زد لب بست، یم را اتاقش درب کھ مانطورھ و دیخند رادیھ

  ...»بخوابھ راحت مامانم ؛یکن دادیب و داد یخواست ھرچقدر کھ بندمیم درو «

   باشھ-

 پلک و بود دهیخز پتو ریز پرستش. بست ھم را خودشان اتاق درب و برگشت اتاق بھ فورا رادیھ و بود یباز مشغول سخت،
 را شیھا لب رادیھ. زد لبخند و شدند باز مھین پرستش یھا پلک. دیکش آغوش بھ را شتن و دیکش دراز کنارش. بود بستھ شیھا

  :کرد زمزمھ و دیبوس

  ...»نفسم بخواب «

 بازوان انیم را عمرش خواب نیبھتر کرد، احساس ھا مدت از بعد و گرفت بر در را پرستش یھا چشم خواب کھ نگذشت یزیچ
 امروزش یھا نیبھتر شیبرا و بود کرده تحمل را یزندگ یھا یسخت شیپا بھ پا و ودب داده ادشی وجود تمام با را عشق کھ یکس
  .کند یم تجربھ بود، ساختھ را

 را صورتش یگاھ و کرد یم نوازش را شیموھا. امدین شیھا چشم بھ خواب یا لحظھ یبرا و کرد یم نگاھش مدت تمام راد،یھ
  .کرد یم یدلتنگ رفع و دیبوس یم

 کرد باز را اتاق درب آراد،. ماند منتظر و آورد باال را سرش و دیکش پرستش تن یرو را پتو اتاق، درب بھ یآرام یھا ضربھ با
  :شد وارد اط،یاحت با و



  ...»بابا گشنمھ «

  .میکن درست شام امیب تا بخور...ھست کھ یخوراک-

  ...خوامیم غذا..خوامینم یخوراک-

  چنده؟ ساعت مگھ-

  مین و ھفت-

  .امیم ناال برو خب یلیخ-

  :زد لب بود، گرفتھ خش یخستگ شدت از کھ ییصدا و بستھ ییھا پلک با پرستش و بست را درب آراد

  . »کمکتون امیم بپوشم یزیچ ھی...دارمیب من زم؟یعز یر ینم چرا «

 بود، اتاقشان گوشھ کھ یا نفره تک مبل یرو و کرد خارج یکاور. رفت شانیھا لباس کمد سمت بھ و برخاست جا از رادیھ
  :گذاشت

  ...»میبکن براش یفکر ھی داره، یمشکل اگھ نیبب بپوش...دمیخر فردا یمھمون یبرا نویا «

  

  :دیبوس را شیھا لب و رساند را خودش راد،یھ رفتن از قبل. آمد نییپا تخت از و کرد تشکر پرستش

  ..»شدما ینم متوجھ نکن فکر «

  :شد خارج اتاق از برود، کف از ارشانیاخت آنکھ از قبل. نگذاشت پاسخ یب را شیھا بوسھ و دیخند رادیھ

  ...»بخوره بچھ نیا بدم یزیچ ھی من تا نمیبب کن صدام...بپوش زود «

 و انداخت ششیآرا بدون و خستھ صورت بھ نھیآ در ینگاھ. دیکش رونیب را رنگش یمشک لباس و رفت کاور سمت بھ پرستش
  . برھاند یسادگ آن از را خودش یکم گرفت میتصم

 بود، کمرش پشت کھ یپیز بستن یبرا ھم باز و دیرس یم بنظر بایز ،یسادگ نیح در. دیپوش را لباس و کرد یمختصر شیآرا
  . کرد صدا را رادیھ و کرد باز را درب. شد مشکل دچار

  :شد بلند رادیھ اعتراض یصدا و آمد رادیھ از زودتر آراد،

  . »برو...برم قربونت داره کار من با...زد یم اتصد داشت، کار رو شما اگھ مامان...جان آراد «

 دنیپوش اجازه رادیھ اما بودند محرم پرستش و آراد آنکھ با. بود یباق قوت ھمان بھ راد،یھ یھا تیحساس ھم ھنوز. دیخند پرستش
. بست را درب و آمد اتاق بھ. شد یم ھم شتریب شیھا تیحساس آراد، شدن تر بزرگ با و داد ینم پرستش بھ را یلباس ھر

 یشتریب دقت با و گرفت فاصلھ. کرد نگاھش نھ،یآ در و دیکش باال را لباسش پیز ،یحرف چیھ یب رادیھ و دیچرخ پرستش
 بھ را بدنش از یا نقطھ چیھ و دیکش یم نیزم یرو اش دنبالھ و بود نشستھ تنش در ییبایز بھ کھ یبلند راھنیپ. کرد براندازش

  :کرد زمزمھ لب ریز و زد یچرخ بود، کرده یمعرف کھ یاطیخ ییتوانا و دخت نیمھ انتخاب زا یراض. بود نگذاشتھ شینما

  . »خواستم یم کھ ھیھمون...ھیعال «

  :کرد مرتب را ھا آن و برد بلندش یموھا نیب دست پرستش

  . »ذوقش تو یزد...م بچھ نھیبب ادیب آرادم حاال «

  .ادیب دادن اجازه بھش ھروقت. ادیب نییپا نندازه سرشو ،یطیشرا ھر تو کھ رهیبگ ادی دیبا-

  :داد تکان نیطرف بھ را سرش و دیخند پرستش

  ! »تو دست از «

  :داد تکان ھوا در یدست و رفت رونیب اتاق از رادیھ

  . »دمینم نشونش ھم یکس بھ...خودمھ مال...خودمھ خانوم...ھست کھ نھیھم «



 آشپزخانھ، در کھ آراد بھ رو و رفت رونیب اتاق از. کرد ضعف رادیھ شقع از پر یھا تیحساس آن از دلش تھ و دیخند پرستش
  :زد لب بود، یزیچ کردن درست مشغول

  » ؟یپسند یم پسرم؟ خوبھ «

  :زد برق شیھا چشم و کرد نگاھش آراد

  ...»ش قھیسل نیا با گرم بابا دم...ھیعال آره...مامان یشد خوشگل چقدر «

  :دیکش را آراد لپ راد،یھ و دیخند پرستش

  ...»بچھ زیبر زبون کم «

  .کرد عوض یا دهیپوش شلوار و بلوز با را لباسش و برگشت اتاق بھ پرستش

**  

 بھ بود، گذاشتھ وقت کردنش نیتمر یبرا ھا ماه کھ را یآھنگ و کردند یم حرکت ھا ھیکالو یرو یخاص مھارت با شیھا دست
 یم شیھا چشم در داشت، پرستش وجود از انگار کھ یغرور و دمان یم ثابت رادیھ یرو نگاھش یگاھ. نواخت یم ییبایز

  .دیدرخش

 حرکات محو و بود ستادهیا انویپ یجلو اش، سالھ شش دختر نا،یت و بودند آراد با یباز مشغول سان،یآ ی سالھ ده پسر رطاھا،یام
  .بود پرستش یھا دست عیسر

 مشغول ر،یام و بود نیثم با یھمصبحت مشغول ن،یمیس و تداش ریز سربھ یمرتض. بودند نشستھ یمبل یرو یمرتض و نیمیس
  !یحام با صحبت

  .نباشد یکسر و کم کھ شد یم مطمئن و کرد یم کمک ییرایپذ در دخت نیمھ

  . کند دعوت را کانشانینزد بود، داده حیترج رادیھ و بود پرستش شدن لیالتحص فارغ افتخار بھ ،یمھمان نیا

  :گفت ھمھ بھ رو و ستادیا سالن از یا گوشھ رادیھ و شدند قیتشو مشغول ھمھ آھنگ، شدن تمام با

 و پرستشھ شدن لیالتحص فارغ افتخار بھ ھم یمھمان نیا د،یدون یم کھ ھمونطور...دیآورد فیتشر کھ ھمتون از ممنون...خب «
  ...»تولدشھ گھید ھفتھ نکھیا ھم

  :نشست کمرش یرو رادیھ دست و ستادیا رادیھ کنار پرستش

  . »بدم ھیھد بھش رو زاتیتجھ تمام با ،یپزشک چشم مطب ھی گرفتم میتصم مناسبت، نیا یبرا منم «

 کدام ھر و داشتند حضور ھمھ شان،یھا خانواده و رادیھ یشرکا و ھمسرش ھما،. دیرس گوش بھ ھمھ یخوشحال و قیتشو یصدا
  .کردند یم ابراز را شان یخوشحال ینحو بھ

  :نشستند یمبل یرو و گرفت را پرستش دست سانیآ و شدند یکار مشغول کدام ھر

  » خبرا؟ چھ ؟یخوب...پرستش بود شده تنگ برات دلم «

  خبر؟ چھ تو...خوبم آره...نطوریھم منم...برم قربونت-

  :دیکش شکمش یرو یدست و دیخند سانیآ

  . »راھھ تو ھم یسوم «

  :دیکوب سرش یرو و شدند گرد پرستش یھا چشم

  ...»بعد برسن یا جھینت ھی بھ دوتا نیا دیذاشت یم...شما دیدار یکار پشت چھ...سرم بھ خاک «

  :گفت یسرخوش با و زد قھقھھ سانیآ

  ...»نایت ده،یچسب بھش یحساب...خواست یم گھید دختر ھی یحام کنن؟ کاریچ خوانیم مگھ...بابا رسن یم «

  :داد ادامھ و دیخند



  ..»میکن اقدام زودتر گفتم...شھیم بد بشھ، ادیز ھم یلیخ شونیسن فاصلھ دمید منم گھید «

  :کرد یم نگاھش بھت با پرستش

  ...»خوامیم گھید یکی بگھ بعد نره کاله سرت دختره؟ یمطمئن حاال «

  :دیخند سانیآ

  » اومدنش؟ ایدن تا کو...ماھمھ دو االن نمیا داره؟ یحاملگ حوصلھ یک گھید...خودیب «

  :دیکش یا کالفھ پوف

 بچھ نذارم دل بھ حسرت گفتم منم...خوامیم گھید دختر ھی من کھ کرد یم التماس یچجور یدون ینم...خواستم ینم من بابا «
  ...»رو

  :کرد بوسھ غرق را صورتش و کرد بغلش وجود، تمام با پرستش و آمد جلو نایت

  ...»یخوشگل لباس چھ...یناز تو چقدر ؟یخوب...جون خالھ برم قربونت «

  .بود ھمان ،یحام دیشد عالقھ لیدل و بود سانیآ ھیشب شیھا چشم. زد ینم یحرف و دیکش یم خجالت نایت

  .شدند صحبت مشغول و رفت ترشان بھیغر یھا مھمان نزد پرستش

  . ماندند ھا یخودمان و رفتند تر بھیغر یھا مھمان ،یمفصل نسبتا ییرایپذ از بعد و دیرس شام وقت زود، یلیخ

 زود یلیخ و بود مانده آغوشش در یادیز مدت پرستش، اصرار بھ ھم رطاھایام و دشینم جدا پرستش آغوش از یا لحظھ نایت
  .بود رفتھ آراد با یباز یبرا

  :کرد حلقھ اش شانھ دور دست و نشست پرستش کنار راد،یھ

  . »یبگ شھینم روت فقط خواد؛یم دختر ھی دلت گھید بنظرم «

  :دیخند و کرد نگاھش چپ چپ پرستش

  . »کنم استفاده یگرفت برام کھ یمطب ازون خوامیم هتاز. برم قربونت نھ «

  :زد قھقھھ رادیھ

  . »یکن شرفتیپ کھ دمیم انجام الزمھ یھرکار. نگرفتھ شرفتتویپ یجلو یکس. کن استفاده خب «

 تمام با کھ را یکس خواست ینم دلش و بود شده ادیز شدن دار بچھ یبرا رادیھ یاصرارھا. ختیر فرو پرستش دل در یزیچ
  .برنجاند خودش از بود، دهیجنگ شان یزندگ یبرا ودشوج

 یبرا یکاف وقت توانست ینم اگر. فتادیم گردنش شدن مادر تیمسئول کھ یروز  از دیترس یم اما بود ھا بچھ عاشق ھم خودش
 بود، دهیکش کھ یزحمات تمام یرو چشم کرد،یم احساس کھ یا یمادر عشق یبرا شدیم مجبور اگر چھ؟ بگذارد؛ کردنش تیترب

  چھ؟ ببندد

  :زد لب و دیکوب اش شانھ بھ رادیھ کھ آمد خودش بھ یوقت و بود انداختھ جانش بھ دلھره کھ ییاما و اگر ھزار

  . »شماست با مامان، «

  :زد لبخند و گرفت نشانھ را نیمیس نگاھش،

  » جانم؟  «

  .بودند کرده یدلتنگ رفع یساعت چند و بود رفتھ اش ھخان بھ ھیبق از زودتر نیمیس روز، آن. برود اتاق بھ کھ کرد اشاره نیمیس

  . بود مانده شیعمو خانھ و داشت مدرسھ تبسم

  .برگردند شب ھمان کھ داشت اصرار ھم یمرتض

  .مقابلش ھم پرستش و نشست تخت یرو نیمیس



  :زد لبخند نیمیس

  . »یبش موفق پزشک چشم ھی ناال کھ کرد تتیحما جوره ھمھ رادیھ کھ شکر خدارو...مادر برات خوشحالم یلیخ «

  :دیخند پرستش

  » بود؟ کجا تیموفق. برم قربونت نشده یزیچ کھ ھنوز «

  :زد لب نیمیس

  . »یبرس یتون یم نمیا از شتریب بھ ،یدیرس نجایا تا کھ حاال مطمئنم «

  :گفت نیمیس و کرد یقدردان نگاھش با پرستش

 یجور ھی گھ،یم کھ رادیھ بھ گھیم. شدن دار بچھ یبرا بزنم حرف اھاتب خواست ازم مادرشوھرت. کنم ینیچ مقدمھ ستمین بلد«
  . »بھش راجع یکن یبد فکر کھ بگھ نداره دوست خودتم بھ و دهینم دخالت اجازه کھ کنھیم رفتار

  :گفت نیمیس. گرفت شیھا دندان انیم را شیھا لب و دیخند پرستش

  » د؟یرندا براش یمیتصم سال ھمھ نیا از بعد کھ ھست یمشکل «

  :آمد حرف بھ فورا پرستش

  » ؟یمشکل چھ...بابا نھ «

  :زد لب مردد ن،یمیس

  » ؟یچ پس «

  :دیخند پرستش

  . »میبرس آراد بھ خواستھ یم دلمون و مینداشت فرصتشو االن تا فقط. زمیعز یچیھ «

  :زد لب و کرد مرتب سرش یرو را اش یروسر نیمیس

  ! »شھیم رید... مادر دیکن اقدام د،یدار طشویشرا یکنیم فکر اگھ «

  :کرد باز را درب رادیھ و شد دهیکوب اتاق درب. نگفت یزیچ و دیکش خجالت پرستش

  . »رنیم دارن نایا ت خالھ زم؟یعز یینجایا «

  :برخاست و گذاشت زانوانش یرو دست یمرتض ،ییرایپذ بھ ورودشان با و برخاست جا از پرستش

  . »میکن زحمت رفع ماھم اجازتون با «

  :کرد مخالفت فورا رادیھ

  !کھ زوده«

  . »شب دیبمون

  :رفت یخروج درب یکینزد تا و کرد نیمیس بھ یا اشاره یمرتض

  . »میشمال یراھ امشب گھید نھ«

  .بود خواب مست و دیکش دراز مبل یرو شیھا طنتیش تمام از خستھ آراد و گذاشتند شانیتنھا رفتھ رفتھ ھم ھیبق

  :شد خم صورتش یرو و ستادیا سرش یباال رادیھ

  . »نخواب نجایا... پسرم اتاقت یتو برو پاشو... جان بابا «

 خودشان اتاق بھ و بست را اتاقش درب رادیھ و رفت خواب بھ اول لحظات ھمان. رفت اتاقش بھ و شد بلند جا از یسخت بھ آراد
  .رفت



 نھ،یآ مقابل و داشت یمیمال شیآرا قبل، یلحظات خالف بر و بود کرده عوض یرنگ یسرخاب خواب لباس با را لباسش پرستش
  .بود شیموھا کردن شانھ مشغول

 زدنشان شانھ لحظھ، چند از بعد و شد شیموھا نوازش مشغول و گرفت دستش از را شانھ. ستادیا سرش پشت و رفت جلو رادیھ
  .گرفت سر از را

  .خواستیم را اش یآغوش ھم دلش. بود بستھ پلک پرستش

  .رفت فرو آغوشش رد یمعطل یب و دیچرخ

  :کرد طنتیش رادیھ

  » شدن؟ دختردار یبرا میبر «

  :کرد نگاھش  یدلخور با و گرفت باال را سرش پرستش

  » ما؟ ی بچھ بھ دادن ریگ ھمھ چرا «

  :دیخند رادیھ

  » گفتھ؟ یزیچ یکس ؟یک «

  ...خودت...مامانت... مامانم-

 از دور کھ یسال چند نیا بعدم...شھیم یشکل چھ بچمون بدونن انخویم ھمھ. خوشگلم عشق مونیزندگ از گذرهیم سال ١٢ خب-
  .میبزن سر بھشون میتونست ینم کھ ھم یلیخ. مینشد دار بچھ االن تا کھ میداشت یمشکل کننیم فکر دیشا  م،یبود کانادا ھمھ،

  :دیکش یا کالفھ نفس پرستش

  . »فعال میندار شویامادگ خب«

  :دیخند رادیھ 

  . »دارم شویآمادگ من بدون اما. ..یبخوا تو ھروقت «

  :دیخند پرستش

 یحت چرا ؟ینخواست زودتر چرا یدار دوست بچھ انقدر کھ تو بعدشم ؟یدار شویآمادگ کھ یبکش یسخت ماه نھ دیبا شما د؛یببخش «
  » ؟یکرد مخالفت م،یش دار بچھ گرفتنم، تخصص از قبل کردم اصرار کھ من

  :انداخت باال یا شانھ رادیھ

  ...»منھ دوش رو شتریب ھم تایمسئول... بکشم ناز یکل دیبا... گھید ممیسھ منم خب... اوووم «

  :زد لب داشت، خنده رنگ کھ یبھت با و شدند گرد پرستش یھا چشم

  ! »ییپرو یلیخ «

  :دیبوس را شیھا لب طاقت، یب و شد خم رادیھ

 و باھاتم تھشم تا خوامویم االن اما...بوده شرفتتیپ بخاطر قطف م،یش دار بچھ نذاشتم و نخواستم ازت االن تا اگرم ؟یدید کجاشو «
  . »ھیقرن تخصص فوق ؛یمحب پرستش دکتر  خانم...یریبگ ھم تخصصت فوق خوامیم یحت...فتھیب خطر بھ تتیموقع ذارمینم

  :داد ادامھ و کرد سرخوش یا خنده

  » نھ؟ خوبھ؛ یلیخ«

 بھ و آمدند فرود تخت یرو شان،یھا یدور تمام از خستھ بعد، یا حظھل. شد شقدمیپ دنشیبوس یبرا و داد تکان سر پرستش
  ...جانیھ و شور و عشق از پر یوصال. دندیرس گریکدی وصال

  .اند نرفتھ اشتباه را راه کھ فھماندیم بھشان انشان،یم شوق و شور و داشت انشانیم احساسات بودن تازه از نشان کھ یوصال



**  

 یکار یسفر بھ رادیھ کھ شدیم یا ھفتھ کی. نداشت یخوب حال. کرد ضیتعو را شیھا لباس و کرد نھیمعا را مراجعش نیآخر
  .بود دهیبر را امانش  یدلتنگ و بود رفتھ

  .داشت دلھره و بود نگران. دیخر را خواست یم کھ یزیچ و رفت نییپا طبقھ واحد ی داروخانھ بھ

  .رفت خانھ بھ و کرد خارج مطب نگیپارک از را نشیماش

  :دیبوس را اش یشانیپ. کرد سالم و کرد باز را درب رادآ

  » خبر؟ چھ ؟یخوب. مامان عشق سالم «

  .شد فیتعر مشغول آراد و رفت اتاقش بھ

  :بست را اتاقش درب

  . »مامان شنومیم «

 کارت کھ ییھا درس و کردیم فیتعر فوتبالش یباز از تاب و آب با کھ دیشنیم را آراد یصدا و شد شیھا لباس ضیتعو مشغول
  .بود شده قیتشو و بود گرفتھ ازیامت

  :دیبوس را اش گونھ و آمد رونیب اتاق از

  . »یدار من شیپ خوب زهیجا ھی یبخون خوب درساتو. یباھوش انقدر کھ مامان بره قربونت «

  :رفت اتاقش بھ و کرد ذوق آراد

  . »رهیبگ زییکو خوادیم فردا بخونم یاضیر برم من... پس ولیا «

  .داشت اضطراب و بود رفتھ باال قلبش ضربان. رفت یبھداشت سیسرو بھ و برگشت اتاقش بھ پرستش

  .شد داغ قلبش و برخاست نھادش از آه اش، جھینت دنید با و کرد استفاده چک یبیب از ،ینگران با

  .رفت تلفن سمت بھ و شدند روان اش گونھ یرو یمعطل یب شیھا اشک

  :انداخت نیطن گوشش در اقشیاشت از پر اما خستھ یصدا بوق، چند از بعد و گرفت را رادیھ شماره

  » جانم؟ «

  :بود بغض از پر شیصدا

  » راد؟یھ«

  :کرد سست را شیپا و دست ینگران و شد زیخ مین تخت یرو رادیھ

  » شده؟ یچ «

  :زد ھق پرستش

  ...»م حاملھ کنم فکر «

  :داشت بھت ھم ھنوز و بود خنده از پر شیصدا .دیکش طول یکم کند، ھضم را حرفش تا و آمد بند رادیھ نفس

  !وونھید «

  . »خوبھ یلیخ کھ نیا

  ... رادیھ ترسمیم-

   عمرم؟ یترس یم یچ از-

  د؟یکش طول انقدر چرا پس؟ یایم یک... یچ ھمھ از-



  ! کھ دهینکش طول... عشقم امیم فردا-

  .شتریب دمیشا ھفتھ ھی گفتم

  !تنگھ دلم-

  بابا؟ دختر وقتشھ چند حاال... رمدا پرواز فردا. زمیعز امیم-

  :کرد پاک را شیھا اشک و دیخند پرستش

  . »باشھ پسر دمیشا «

  .ھستم نوکرشم... منھ عشق... باشھ یھرچ-

  .ایباش داشتھ دوست شتریب دیبا رو آراد...یسونوگراف برم دیبا...وقتشھ چند ستین معلوم ھنوز-

  داره؟ یفرق چھ. زمنیعز جفتشون-

  :کرد دییتا و دیخند پرستش

  ...»کنارم یباش خوامیم...ام یجور ھی... رادیھ ایب زود...نداره یفرق ھم واقعا «

  .روز چند یبر خواد ینم مطبم... کن استراحت برو... یخانوم نباش یزیچ نگران... چشم-

  .حتما برم دیبا. زمیعز کھ شھینم-

  . ارین فشار خودت بھ فقط... جانم خب یلیخ-

  .چشم-

   ؟یندار یکار-

  خداحافظ. زمیعز نھ-

  .ھمراھت بھ خدا-

**  

  .لرزاند یم را دلش یدیشد اضطراب و بود خاموش رادیھ تلفن کھ شدیم یساعت چند

  .بودند کرده یاطالع یب اظھار ھمھ و بود زده زنگ شیشرکا بھ

 اصرار پرستش اما بخورد را شیغذا تا بود کرده غرولند و بود آمده یبار چند آراد. بود منتظر و بود کرده درست مھیق شام،
   .بخورند شام پدرش ھمراه کھ داشت

 و چیپ کادو یا بستھ با و دیدو درب سمت بھ شھ،یھم از قرارتر یب پرستش، و آمد زنگ یصدا کشنده، یانتظار از بعد باالخره
  .شد روبرو بزرگ،

  :دیکش سرک بستھ، کنار از راد،یھ کھ بود شوک در ھنوز

  . »عشقم سالم«

  ھ؟یچ نیا. ..سالم-

  .داد وارید بھ را اش ھیتک و دیکش جلو را چیپ کادو بستھ راد،یھ و رفت کنار

  :گرفت آغوش در گرانبھا یءایش مثل را پرستش و برگشت

  ... »کوچولو مامان... برم قربونت«

  :دیرس گوش بھ سرشان پشت از آراد یصدا

  » کوچولو؟ مامان«



  :دیکش آغوش در مردانھ، را آراد و رفت جلو ادریھ. انداخت ریز بھ را سرش و دیخند پرستش

  » ؟یکن سالم کھ خورده موش زبونتو «

  :دیکش خجالت و دیخند آراد

  . »دیاومد خوش...ییبابا سالم «

  روز؟ چند نیا یبود مامان مراقب ؟یخوب. گلم پسر سالم-

   آره-

  :ختیر بھمشان و برد شیموھا نیب دست رادیھ

  . »بابا مرد نیآفر«

  :گذاشت چیکادوپ ی بستھ یرو دست آراد

  » ھ؟یچ نیا «

  :دوخت پرستش بھ را اش یا گوشھ نگاه رادیھ

  . »مامانھ مال «

  :زد لب تعجب با آراد

  ... »ستین کھ تولدش ؟یچ یبرا «

 بود، دهافتا راه دنبالش کھ آراد بھ رو و گرفت شیپ در را اتاقش راه راد،یھ. زد ندانستن بھ را خودش و رفت آشپزخانھ بھ پرستش
  :گفت

  » داره؟ زحمت چقدر یدون یم... گھید میکن یقدردان ازش دیبا. ارهیم برادر ای خواھر برات داره چون «

  :نشست تخت یرو و دیخند آراد

  » د؟یدیخر براش یچ امیب ایدن بھ خواستمیم کھ من...حال با چھ«

  :دھد جواب تا دیکش طول یا لحظھ چند و ماند ثابت رھنشیپ یھا دکمھ یرو رادیھ دست

  . »متیق گرون و خوشگل یلیخ یطال سیسرو ھی «

  :زد لب جانیھ با آراد

  » ندارم؟ مامان با ینوزاد عکس چرا اصال ست؟ین عکسش چرا... ولیا «

  :رھاندش بررخ از پرستش، جواب و شد حبس نھیس در رادیھ نفس

  . »شد گم کرد، عوض خونشونو کھ بزرگ مامان... کال بود جدا تو منو عکس آلبوم... برم قربونت «

  :خورد افسوس آراد

  ! »فیح چھ «

  :دیکش یراحت نفس رادیھ و رفت رونیب اتاق از

  . »سواالش بھ دادن جواب شھیم سخت چھ وقتا یبعض «

  :شد رادیھ یتماشا مشغول و دیکش دراز تخت یرو و کرد یآرام خنده پرستش

  . »ینگران از مردم... تیگوش خاموشھ ساعتھ چند ؟یبود کجا «

  :کرد باران بوسھ را صورتش پرحرارت، و قرار یب. زد مھیخ تنش یرو و آمد جلو رادیھ

  . »کوچولو مامان بود شده خاموش و بود شده تموم میگوش شارژ «



  :دیبوس و کرد نوازش را شکمش و زد باال را شرتش یت. گذاشت شکمش یرو را سرش رادیھ و دیکش آغوشش در پرستش

  » بنظرت؟ تردخ ای پسره «

  :دیخند و کرد جمع را خودش و شد قلقلکش پرستش

  . »فعال ماھمھ دو...ستین مشخص...شھیم قلقلکم. رادیھ نکن «

  :شد چنگ رادیھ یموھا انیم دستش و شد داغ قلبش

  » باشم؟ یخوب مامان تونم یم بنظرت... رادیھ ترسمیم یوا «

  .یشیم ایدن مامان نیبھتر عشقم؟ ینتون چرا-

  .داد اش ھیتک وارید بھ و برد اتاقش تا را کادو و رفت رونیب رادیھ

  . کرد نگاھش ذوق با و نشست تخت یرو پرستش

  :شد کادو کردن باز مشغول رادیھ

 و بکر یاییبایز کھ بودم کثافت غرق انقدر یزمان ھی... نداشتم تو ساده یایدن از یدرک چیھ من یزمان ھی پرستش؟ یدون یم «
  ... »کردم تجربھ وحشتناکو اتفاق اون من و گذشت... ومدینم چشمم بھ ،تو ی نخورده دست

  .اوردیدرب بود، گرفتھ کھ ییکادو از سر تا کرد یم خرج یادیز دقت پرستش و بود کادو کردن باز مشغول نھیطمان با

  :داد ادامھ رادیھ

 مورد دمید یوقت...گذاشتم کنار رو ایلیخ دممخو... نکرد درکم یچیھ... دینفھم منو حال یچکیھ.. کردن ترکم دوستام اکثر «
 یلیخ...میزندگ خود یب یآدما تا گرفتھ، میگوش خط و الیو و خونھ از... کردم پاک گذشتمو یزندگ اثرات تمام شم،یم واقع تمسخر

  ... »کنم مطلع بودم دهید کھ ییزایچ از رو ینفر چند کردم یسع

  :کرد زمزمھ رادیھ و بود شیروبرو ریتصو خکوبِ یم پرستش،

  ... »کردن م مسخره یحت و نکرد باور منو یچکیھ اما «

  :برخاست جا از ناخودآگاه و زدند برق پرستش چشم در طالکوبش، یھا نوشتھ و رنگ یمشک یتابلو ینما

  ! »خوشگلھ چقدر... رادیھ یوا«

 راد،یھ. زدند برق پرستش رنگ خوش یھا یعسل و کرد ییخودنما کبارهی بھ تابلو، ی جلوه تمام و دیکش را کادو کاغذ راد،یھ
  :کرد قفل شکمش یرو را شیھا دست و ستادیا سرش پشت

  ...»یبود تو داد فرصت من بھ کھ یکس تنھا... یبود تو کرد باور منو کھ یکس تنھا «

  :دیچرخ آلودش اشک یھا چشم در رادیھ نگاه و چرخاند سر پرستش

 ثمره خوامیم کھ حاال... یکرد کامل منو تو... کمھ زم،یبر پات بھ کھ ممیدگزن... یداد دوباره یزندگ فرصت من بھ تو «
! رو خوش حال نیا برات کنم جبران دیبا چطور دونم ینم واقعا و براش دارم ذوق چقدر...ام یحال چھ یدون ینم نم،یبب عشقمونو

«  

  :شد حبس نھیس در نفسش ش،یھا لب یرو راد،یھ احساس از پر و یطوالن ی بوسھ با و دیخند پرستش

  . »بخونمش بذار...نیا خوشگلھ یلیخ. بگم یچ دونم ینم واقعا من رادیھ «

  :کرد زمزمھ گوشش در و دیبوس را گوشش ی اللھ رادیھ

  ام، زمانھ ھاى تاریكى میان در «

  ھایم، كسى بى حجمِ  مابینِ 

  !اوج در معنایى بى و بود پوچ و بود ھیچ كھ آنگاه



  ام، زده اسرم اردیبھشتِ  كھ آنگاه

   نگنجید ھیچكس باور در

  .بودم تنھاترین اطرافیانم، تمام میان در من و

  من، و فروپاشید یكباره بھ من تمامِ  كھ اى لحظھ

  ھا، آدم ى زده حیرت نگاه در

  !شدم تمام اى ثانیھ در

   مكان، و زمان فراسوى در

  شدم خود بى خود از كھ آمدم خود بھ انچنان

  شدم تولدم ھا، ستاره اندوه در و

  !نو از

  من، و آمدى تو

  یمعصوم ھاى چشم پس از

  بود، خورشید روشنایىِ  نمودِ  كھ

  گشتم وجودت زیبایى محو آنچنان

  !ُمرد كھ منى آن بودم من نھ دیگر كھ

  .ھا سیاھى از نشانى ھیچ دیگر نھ و

  من، و آمدى تو

  آمدم خود بھ دوباره

  احساس، فراسوى در و

  !دیدم تو در را خدا و شدم غرق تو در

   من و یآمد تو

  کردم یزندگ دوباره

  !نو از

  ...تو با نباریا

  ...تو کنار در نباریا

  ) »یدریح میشم(

  انیپا

٢٢:١۵  

 ٩٧ خرداد ٢۵

  

 


