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 ی قلم: طناز فالح تفت به

  کیاش سر خورد. لرزش دستانش گونه  یو به رو دیاش خزتاب خورده  یهامژه انیاز م یاشک قطره
 کی ی. خودش را لبه گریطرف د کیزودتر به وجودش رخنه کرده بود،  یلیکه خ  یطرف و زمستان
  لخت یباز  ک یبا او  یکه چرا زندگ   یداشت و نه راه پس... به راست شیکه نه راه پ کرد؛ی پرتگاه حس م

آنکه   دیو با ام  رفتی مار پله شده بود؛ که تا چندقدم باال م کی مانند  اشیرا شروع کرده بود؟ زندگ
چند   ریو همان مس زدی م ششیکه مار ن یاما امان از روز   داد؛یبه راهش ادامه م خوردی نم شین گرید

 !گشتی باز م  هیساله را در عرض چندثان

آمد؛ که کجا است و چه   ادشیمجال فکر کردن به خودش نداد. تازه  گریآقاجانش، د یعصا یصدا با
خوردن داشت؟! سخت   یهم برا  ی؟! مگر رمق شام دعوت کرده بود یرا برا لیفام یکار دارد؟ چرا همه

بدتر از   یل یبود؛ اما خ   زیزد، او هم عز ی.. پوزخندیکوتاه از دست بده یرا در فاصله  زی است که دو عز
به نظر   یب یغر یممنوعه بود و حق خوردنش را نداشت... خوردن؟ چه واژه  یوهیدستش داده بود... م

 نش را نداشت، چه برسد به خوردن!و لمس کرد دنییحق بو  ی... او حتآمدیم

شده   رتریشده باشد... سنش همان بود؛ اما پ  ر یشده بود... نه آن که تولدش باشد و پ  ریپ  آقاجان
  نی . چلرزاندی را از جمله شهرزاد، م های لیدل خ شیگلو یو آن فرو رفتگ  رتری پ یل یبود... خ

گر  یبود و دلش د دهی... داغ ددادی و کمر خم کردنش م رشدن ی پلکش نشان از پ یگوشه یهای خوردگ 
 یمبل تک نفره  یرا با دو دست گرفت و رو شیاش، جوان نبود... عصابر عکس ظاهر شکست خورده

کند، خودش هم تعجب کرده بود! مگر  یلرزش دستانش را مخف  کردی م یوسط سالن، نشست. سع
دست و دندان  کی دیسف ید... او که به جز موهاکنن  ییآن قدر زود خودنما  اشی ر یعالئم پ  شدیم

او به ارمغان آورده بود.   یرا برا زهای چ یلی خ زش،ی نداشت... اما مرگ عز یز یچ  گرید شیهای عمصنو
 عصا به دست شده و کمرش هم خم شده بود.

آن فراموش کرد که چرا آن ها را دعوت کرده است،  کیسردش را به افراد داخل خانه کشاند...  نگاه
عصا، همه را ساکت  ی. صدادیکوب  کیسرام یرا به رو ش یانداخت و نوک عصا اشی شانیبر پ  ینیچ

 نه... آنها که ساکت بودند، افکارشان را ساکت کرد.  ایکرد... 

 کارم داشتم. نیا یابر گهید لیدل هینبود!  میدلتنگ لشیدل جا،ن یا نیایامشب که گفتم همتون ب-
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  یلی خ کرد،ی خوب درکش م   یلیشهرزاد که خ یجمع بود... مخصوصا برا  یبرا ینیسنگ یواژه ؟یدلتنگ
 .کردی حس م شیهابود و عمق آن واژه را با تک تک سلول  دهیرا فهم یدلتنگ  یزود معن

شدن  ده یکوب ی... صداستادیکنج سالن، ا  یکنسول چوب یمبل بلندشد و روبه رو یاز رو یسخت به
کنسول را باز   یو کشو ستادیسکوت خانه را شکسته بود. پشت به همه ا ک،ی سرام یبه رو شیعصا

مبل نشست. آن کاغذ تا شده که رد    یبازگشت و به رو شی از داخل آن خارج کرد و سرجا یاکرد، نامه 
رها کرد و نگاهش را از  بود ِاال نامه.! نفسش را   یز یبه هرچ هیداشت، شب  شی هم در چند جا اشک

 کاغذ گرفت. 

 هم... شی خانواده افتاد. آخر نیا یتو یبد یهااواخر اتفاق  نیا-

  یبود؟ پس ک یکرد آرامشش را کنترل کند. مگر آرامش هم کنترل شدن  یادامه نداد و سع  گرید
 کنترلش از دستش خارج شده بود؟! چشم برهم گذاشت و ادامه داد:

رو عوض کنه! من تا به امروز،   های ل یسرنوشت خ دیاالن تو دست منه، شا که یکاغذ نی... امیبگذر-
رو   طشیپاکت رو باز نکردم. خواستم چهل روز بگذره و بعد بازش کنم. اون موقع، نه شما شرا نیا

 و نه من.  نیداشت

 داد. هیرا به دسته مبل، تک   شیعصا

 .کنمیراست بازش م کیو  شمی نم هیوارد حاش  گهید-

انداخت.   یو به افراد داخل خانه نگاه دیآن دست از کار کش کیباز کردن پاکت بود؛ که  درحال
 : دیکرد و پرس  ترق یرا عم اشی شان یپ یهانیچ

 .دمی جواب نم یسوال چیبه ه گهیبازش کنم، د ینداره؟! وقت  یسوال یکس-

 شد:  رهیو خ فرستاد و به کاغذ در دست ا  رونی فرزند آخرش، نفسش را محکم ب افسانه،

 نوشته که انقدر براتون مهمه؟! یکاغذ چ نیآقاجون، داخل ا-

  گریپلکش را روانه کند؟ د یجمع شده به رو یهاقطره  توانست ی نم برداشتند... اما چرا نم شیهامژه
 را هم نداشت.  شیهاکنترل اشک 
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 کاغذ... نیا-

 ***** 

 اول« »فصل

برد گرفت و به دختران حاضر در کالس   تیرنگ را بست و نگاهش را از تخته وا یمشک  کیماژ در
 کشاند: 

 .م یکنی اشکاالتتون کار م  یبعد رو یجلسه  دیخب دخترا...خسته نباش-

شان دل کندند و با  تک نفره  یهای قرمز شده بودند، از صندل شانیهاکه از زور گرما، گونه دخترها
مربوط   یهاماندند، سوال یهم که باق یس خارج شدند. آن چند نفر از کال یسرسر  یگفتن خداحافظ

 .دندیپرسی را از شهرزاد م دشانیبه درس جد

دختران،   یِ درجواب به خداحافظ  کرد؛ی را جمع و جور م  زی م یرو  یپخش و پال یهاکه برگه  یدرحال  
چسباند و   ی انشیکرد. ساعدش را به پ  اشده یخشک یهامهمان لب  یسر تکان داد و لبخندکمرنگ

 اشی با پخته شدن نداشت، به ساعت مچ  یاکه از گرما، فاصله  یعرق را پاک کرد. درحال  زیر یهادانه
انداخت و   یشده بودند، نگاه  دهیچیبه دور مچ دستش پ یصورت   زیر یهاکه با دو بند سبز و گل 

 آسوده شد.  اشیاز بابت کالس بعد الشیخ

برسد. هنوز  رانی کرد تا به اتاق دب یدوتا ط  یکیها را از کالس خارج شد و پله اشی شگیسرعت هم  با
که دختران  یبود. جور   یمیاز حد صم  شی و با شاگردانش ب دانستی نم ر یدب کی هم خودش را در حد 

دوست   کی  ندبلکه مان ر،یدب کیو شهرزاد را نه مثل  شکاندندی افتادن در کالس او، سر و دست م یبرا
  زشیچ چی! هییر دوستش داشتند. هوا در آن فصل از سال، گرم بود و شهرزاد هم بدجور گرماو خواه

پر آب را به   یهاشباهت نداشت. عاشق باران و برف بود و قدم زدن در چاله  ، یدختر تابستان کیبه 
تر کرد. به  که بود، کم  یآناش را از را برداشت و درجه  ی . کنترل کولر گاز دادیم  حی آفتاب گرفتن، ترج

فقط آن  لشیو دل کردی م یتر کرد. احساس خفگ شل یاش را کم اش دست برد و مقنعهچانه  ریز
هم  دیکرده بود. شا  یدار یاز فروشنده خر ،یز یو پائ   یجنس نخ  یزخمت بود؛ که به هوا یمقنعه

سرش را به پشت   وگذاشت   زیم یرا رو لشیو موبا  فیحساس بود. ک یلیجنسش نخ بود و او خ 
  یقیرا ماساژ داد و نفس عم  شیهاشست و سبابه، پشت پلک  یهاداد. با انگشت  هیتک   یصندل

مادرجان را کرده بود.  یخانه  یروزها! دلش هوا گریکسل کننده بود، مانند د  شی . امروز برادیکش
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مدهوش   شان،ه خان  اطیکاشته شده در ح یهال با عطر گ شهیدوست داشت به آنجا برود و مانند هم 
و استرس  یبنوشد و خودش را از آن همه شلوغ یزعفران و گل محمد یهاشود. از آن شربت 

از آنها   توانستی بهشان بزند. دلش نامهربان نبود و نم  یاطرافش، دور کند. قصد کرد بعد از کالس سر 
 کند...  یدور 

وقت    قهیدق ستیب اشیبرداشت. تا کالس بعد زیم  یرا از رو یامتحان یهاخم شد و برگه  یکم
 کند.   حیها را تصحفرصت بود تا برگه نیداشت؛ پس بهتر

دسته قرمزش را هم به چشمانش زد.  یمطالعه نک یبرداشت و ع اشفیک یرنگ را از تو یآب  خودکار
 یادیبود. ز وانهیپر کرد. از نظر شهرزاد آن دختر د اتاق را یکل فضا ه،یهد یکه صدا  دینکش یطول

عبوس... عبوس   یادی رفتار او درست بود و شهرزاد ز دهمی. شاکردی سرخوش بود و شهرزاد درکش نم
به   یمحلی ندارد؛ اما با ب  یاست و حال خوش نیکه غمگ دانستی بود. خودش م نیکه نبود؛ اما غمگ

 که داشت... تاکنون خودش را سرپا نگه داشته بود.   یتیوضع

اش را  برد و مقنعه اشرچانه یز یپرت کرد. دست  یصندل  یجانش را رو یاتاق را هل داد و جسم ب در
 یطور روکارش شد و مقنعه همان  یمانع ادامه ز،یم یخودکاِر شهرزاد به رو  یاما با ضربه  دیباال کش

بودند.  ده ش یشهرزاد عاد یبرا شی کارها نی. اگریبود د هیت؛ هدهم نداش ی سرش ولو ماند! تعجب 
که مطمئن شد  معلمان را برداشت و مشغول باد زدن خود شد. شهرزاد بعد از آن  ابیدفتر حضور وغ

را   شیاتفاِق ماه پ گاهچ یها دوخت. هنگاهش را از آن گرفت و به برگه  دهد؛ی انجام نم یگر یکار د
ساعت   شیهرروز ش  ده،به بار آور هیکه هد یخاطر دسِت گل که مجبور بود به ی. زمان کردی فراموش نم 

او را از افکارش   هیها کالس فوق و العاده بگذارد! هدبچه یکند و برا یخود را در آموزشگاه سپر  میتا
 گفت:  ینسبتًا بلند  یآورد و با صدا رونیب

 خسته شدم! یلی خونمون تنگ شده، بخدا خ یدلم برا-

اش اصفهان نبود تا مثل شهرزاد، راحت و بدون دغدغه رفت آمد کند؛ اما هم داشت... او که خانه  حق
 هیفقط و فقط هد لش یدل کرد،ی م سی تدر هیهم نرم شد... اگر اکنون در همان پا یادل شهرزاد ذره 

 بود.

 تو اتاق.  یای آدم ب یو مثل بچه یار ی رو در ن هایی اروپا یادا یخواستی حقته، م-



 ی شگیهمان هم

7 
 

انجام نداده است؛  یکه کار درست  دانستی را لرزاند... م هیکرد و دل هد انیسرد ب یل یرا خ اشجمله
 اما تاکنون صد دفعه از او معذرت خواسته بود.

 دارم.  تی که به گرما حساس یدونی ! م؟یزن یرو م  هیتوهم حرف بق -

و مجبور بود هر لحظه خود را بخاراند! کالً  دادینشان م تی بدنش به گرما حساس گفت؛ی م راست
  ریشاگرد را ز یبرگه را امضاء کرد و نمره  یبود. شهرزاد، باال  بیو غر بیدختر عج  نیا زیهمه چ

 ولو شد. یصندل  یاز جا برخاست و به سمت شهرزاد گام برداشت و کنارش رو هی نوشت. هد شیامضا

 کردم!  یمعذرت خواه یهنوز؟ من که کل ی! قهر ؟یشهرزاد-

شد، پس چه   یو نه چشمانش اشک  دیخطابش کند. نه دلش لرز «ی... او اجازه نداشت »شهرزادنه
 اسمش به آن حال و روز افتاد؟!  دنیمرگش بود که با شن

بود بندازدش   ی کلمه کاف کیگرفته بود، همان  یکاف یجر و بجث نداشت. دلش به اندازه یحوصله 
قرار بود در چنگال  یتا ک  کرد؟ی نم شیببندد. چرا گذشته رها شی روگذشته و در را هم به  یدر دردها

نکرده   یر ییتغ... پنج سال گذشته بود دست... اما شهرزاد چه؟! او که دینگو چیبماند و ه  ریگذشته اس
 نگفته بود. چیبود، پس چطور آن پنج سال سخت را پشت سر گذاشته و ه

 . کنمی دارم صدات م قستیتو دختر؟ ده دق  ییشهرزاد؟ کجا-

 ام؟!مگه من بچه  ه،یهد ستمیقهر ن-

 شد:   رهیچشمانش خ   یرا قاب صورت او کرد و در مشک دستانش

 ! ؟یستیبچه ن یکنی فکر م ؟یستین-

چرا هنوز هم  افتاد؟ی او م ادیاش جمله ای دختر آن روز قصد جانش را کرده بود؟! چرا با هر حرف  آن
اش پس کجا رفته فکر کردن به او داشت؟ آن همه بهانه  یبرا  یلیچه دل گری... دکردی مبه او فکر 

 بودند؟ 

متوجه حال بدش شود... اما  یانداخت. دوست نداشت کس نیبه دندان گرفت و صورتش را پائ  لب
 هیحال بدش را نفهمد؟ هد یتنها باشد و کس یتا کم دادی او آن اجازه را بهش م نیمگر چشمان غمگ
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به خودش   رلبیبه سرش زد و ز  یکوچک یها بود و متوجه اشتباهش شد. ضربه تر از آن حرف رنگ ز
 کند.  نشیو قصد آن را هم نداشت که غمگ دانستی شهرزاد را م طیگفت. شرا سزانا

! چون من رو  م؟یبخور یبستن میبعد کالس بر یآیم  م،یکرد  یحاال که آشت گمی م ؟یشهرزاد جون-
 مهمون من! ،یدیبخش

شومش حبس شده   ینداشت... شهرزاد در گذشته یرا به ظاهر عوض کرده بود؛ اما او که گناه بحث
 . کشاندیو او را به داخلش م شدی م ترقیآن گودال هم عم زد،ی دست و پا م  شتر یبود و هرچه قدر ب

مهم   شیبرا  ینداشت دل او را بشکند؛ به جهنم هرچه دل خودش شکسته شده بود... مگر کس قصد
 !کند؟یدارد و چه م یبود که چه حال

 کار دارم. یلی امروز خ گه،ی وقت د هی یباشه برا-

 کردم.  ی ... من که هزاربار معذرت خواه گهید دیببخش ؟ینکرد یهموز آشت -

 و جواب داد: دیخند  یاعتراضش بلندشد. کم یکه صدا دیسرخش را کش لپ

 به مادرجون بزنم.  یسر  هی دی. تا ساعت هشت کالس دارم بعدش هم باستمیباهات قهر ن  وونهینه د-

 بهش زد و گفت:  یماساژش داد. شهرزاد چشمک  یلپش گذاشت و کم  یدست رو هیهد

 قبول؟  م؛یری فردا م-

 او ببندد.  یبخواد چشمانش را به رو نکهیا تا کردیم  بشی ها نصهم از آن چشمک یزندگ   کاش

 و گفت:  دیشهرزاد را بوس یاز بابت او راحت شده بود، گونه الشیخ گریکه حاال د هیهد

 !ی خودم  یدوست جون-

  نکشیو ع دیبه صورتش کش یو او را با هزار زحمت از خودش جدا کرد. دست  دیبه اجبار خند شهرزاد
  یدیگذاشت؛ تا قبل از رفتن به خانم جمش فشی شده را داخل ک  حیتصح یهارا از چشم برداشت. برگه

شد.   سی رفت و مشغول تدر  دشیبه سمت کالس جد هیبا هد  یدهد. بعد از خداحافظ لیتحو
 داد. لیتحو یدیها را هم به خانم جمشکرد و برگه یها خداحافظاز بچه  بعد،دوساعت  
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 *** 

پرت کرد. مغزش قفل شده بود و   زی م یرو و خودکار را با حرص به دیلبش کش یبه گوشه یدست
 تمرکز کند. توانستی نم

ساده را هم حل کند. ازجا   یمسئله کی  یحت توانستیبود که حاال نم   ریاخ یها خاطر اتفاق به  دیشا
احساس آرامش کند،  توانستی که م ییجا نیاتاقش رفت. بهتر یبرخاست و به سمت پنجره 

و باعث   کردی دور م ریبود که ذهن او را از اتفاقات اخ   یینها جانقش جهان، ت دانیجا بود. مهمان
 یکه رو ییو تارها دیپر پشتش کش یبه موها یحال خود باشد. دست یتو یاقه یچنددق شدیم
شده بود. قول داده بود   ری انداخت، د یافتاده بودند را به باال سوق داد. به ساعتش نگاه اشی شانیپ

 ن. گماکردی حالش را بدتر م  نینرفته بود و هم  ششانیوقت بود که پ یلی ها بزند. خبه آن یسر 
 . ندیها را ببامروز نتواند به قولش عمل کند و آن  کردیم

  یو پا  ستادینشان احترام، صاف ا ی. برادیرا در چهارچوب در د یاتاق بازشد و سرهنگ رستم در
 یدستش را باالبرد و فرمان آزاد ی . سرهنگ رستمدیکوب  نیزم  یچپش رو یمحکم، کنار پاراستش را 

جور   ورا جمع   زیم یرو یختهیهم ربه او داد. در اتاق را بست و چندقدم به جلو برداشت. وسائل به 
 انداخت. یکرد و به صورت سرهنگ، نگاه

 !نی اریب  فیبعد تشر یورا؟ قرار بود که هفته  ن یجناب سرهنگ، از ا-

  توانستی فاصله هم م نیکنج لبش نشاند. از ا یاو انداخت و لبخند کج یبه صورِت آشفته ینگاه
  نیو سنگ دهیچ یپ  یلیکه بهش واگذار کرده بود، خ  یااضطراب او را حس کند. حق هم داشت، پرونده

  یبرا شبعد از خود نهیبهش بدهد، به هرحال بهتربن گز یگر ید یآمده بود تا پرونده   نجایبود. به ا
 بود و قصد داشت مهارتش را بسنجد.  اشی ن یجانش

 ها و خودم برگشتم.مونده رو سپردم به بچه  یباق یزودتر تموم شد، من هم کارها  تیمأمور-

 را برداشت.   زشیم یتکان داد و تلفِن رو یسر 

 قهوه؟! ای نی خوری م ییچا-

 دستش را باال برد و گفت:  سرهنگ
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 بهت بگم و برم.  یز یچ هیبرم. اومدم  خوامیزحمت نکش فرنود، م -

و صاف نشست تا سرهنگ  دیکش  ششیبه ته ر یگذاشت، دست شی نگفت و تلفن را سر جا یز یچ
که  ی. درست زمان گذشتیحرف زده بود، شش سال م طورن یکه ا یبار  نی حرفش را بزند. از آخر

 ن یسفر کند. به عنوان اول  یاش دور شود و به کشور دبسال از خانواده  کیمجبور شده بود 
  یرا قبول کرده بود که البته خداروشکر، موفق شد و توانست باند بزرگ   ینیسنگ یپرونده  تش،یمامور

او   یروبه رو  قاً یتا دق  دیچرخ  یبدهد. سرهنگ کم  لشی کند و تحو دایکه هشت ماه دنبالش بود را پ
 باشد. 

 گرفتم. لی تحو دیجد یپرونده-

  یتازگ  شیبرا دیشنی که م ییهاشد. حرف  رهی را باال انداخت و متعجب به او خ  شیابرو یتا کی
بود خودش به حساب پرونده    دواریکنار بکشد و پرونده قبول نکند. ام گریداشت. او که قرار بود د

 ذهنش را مشغول کرده بود.  یکه در دست داشت، حساب یاپرونده  نیبرسد، ا

 د؟ یخودتون رو بازنشست کن  نیخوایم  نیدوباره؟! مگه نگفت-

را   شیسال پ کی یهادارد؛ اما نه آنقدر که صحبت  یخوب یحافظه   دانستیکرد. م  یکوتاه یخنده
 داشته باشد.  ادیبه 

 ! یکنیم  ادداشتی رو تو ذهنت  گمی که م یز یتو... هرچ یاز دست حافظه -

کنج لبش نشاند و جواب   یبه چپ و راست چرخاندش. لبخند کمرنگ یداد و کم یرا به صندل اشه یتک
 داد:

 االن فکرکردم نظرتون عوض شده.  نیهم ی برا ن،یمصمم بود متونیرو تصم   یلی آخه خ-

که  ییهاو جمله  دیمانده بود کش یصورتش باق یکه دو روز بود به رو ششیبه ته ر  یدست سرهنگ،
 . دیرا مرتب، کنار هم چ  اوردیقرار بود بر زبان ب

من تو اداره،  تی که زمان فعال یدونی م  ،یر یپرونده رو به عهده بگ نیا تیمسئول  دیفرنود... تو با-
انتخاب کنم. منم به  نیجانش ه یخودم  یبرا دیبا ترعی و هرچه سر رسهیم انی به پا گهیماه د شیش

که  نهیخاطر ابه  جام،ن یا ین یبیاسم تورو رد کردم و االنم که م  نیبنابرا اعتماد ندارم؛ ی جزء تو به کس
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  شیمراحل ادار دیبا  ینظرشون رو بهم گفتن ول یهستم. البته شفاه  پی از طرف سرت دشییمنتظر تا 
 برم.  جانیکنه تا من بتونم از ا یرو هم ط

که دستش  یاپرونده نیا فیپس تکل کرد؛ی . مغزش کار نمدیبه گردنش کش یتکان داد و دست  یسر 
 گرفت و به صورت سرهنگ دوخت.  زیم یرو  یها! نگاهش را از پرونده شد؟یبود چه م

 .ستده یچی پ یکم هیعقبم،  یلی! خشه؟ی م یپرونده چ  نیا فیتکل -

 کالمش کرد.  یهم چاشن یلبخند کمرنگ آورد،ی که کتش را در م یاز جا برخاست و درحال سرهنگ

پرونده رو به من   نیا ،یایپرونده بر ب  یکی  نیاز پس ا دی . تو بایبه سرگرد حامد دمی ه رو م پروند نیا-
بهت اعتماد دارم پس شرمندم نکن و   یلیخ  یعنی دمی م لشیدادن؛ اما من االن دارم به تو تحو

 خودت رو ثابت کن.

تا با در نظر گرفتن  ندیپرونده را بب   خواستی م ترعی ذهنش مشغول شده بود، هرچه سر یحساب 
و   دیلب کش ی! انگشت شصتش را به گوشه دیآی از دستش بر م یدهد چه کار  صیمهارتش تشخ 

 فکر کرد.  یکم

 . دینگران نباش  کنم،ی م  دتونیرو سف-

 یکند؛ اما هنوز برا اشی بر لبش نشاند. خوشحال بود که توانسته راض تی از سر رضا یلبخند سرهنگ
... با آنکه تا به امروز سر هر  دیایبار مطمئن نبود که از پسش بر ب  نیدن پرونده، شک داشت. اقبول کر

 . لرزاندی ته دلش را م یز یکرده بود؛ اما چ  دشیپرونده، رو سف 

 *** 

 

 دوم«  »فصل

. ستادیخانه ا یرا ترک کرد. جلو نی جلو برداشت و ماش یصندل  یرا از رو فشیو ک دیرا کش  یدست ترمز
  ن یالبته به جزء او! او جزو بهتر شدندی م یتداع شیبرا یبد یهاآن خانه، خاطره  دنیهنوز هم با د

که تو   یار کرد خودش را کنترل کند. ک  ی. سعشدی هم از ذهنش پاک نم وقتچی بود و ه شیهاخاطره 
را  کدامشانچ یه نیکه ماش  یچندقدم جلو رفت و زمان پنج سال، مدام درحال انجام دادنش بود. نیا
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  یباز کنند. طول شیو منتظر شد تا در را برا دیکش  یقیزنِگ در نشست. نفس عم یانگشتش رو د،یند
که تازه   یعسل هانسو یگذاشت. جعبه  اطیرا داخل ح شی باز شد و پا یکوتاه یکه در با صدا دینکش

به دور و برش انداخت.   یگرفته بود را در دستش جابه جا کرد و نگاه یسوغات یدیاز خانم جمش
باغچه، چنان  یتازه آب خورده  یهاگل  ی. بوندیلبش نش یلبخند رو اط،یآن ح دنیمحال بود با د

 یافتاده یهاشاخهبه  ی. نگاهرفتی م  رونی روز از بدنش ب یکه تمام خستگ  داد؛ی جانش را جال م 
  اط،یوقتش را به آن اختصاص داده بود. تمام درختان آن ح شتریآقاجان ب درخت سرو انداخت؛ که 

و   یمیبودند. تاب قد دهیسر به فلک کش یاز بلند شترشانیدستان آقاجان و خودش بودند و ب یثمره
بود که با   یزمان   شیک ی. شتها داخاطره  یل یقرار داشت و شهرزاد با آن تاب خ  اطی کنج ح یازنگ زده

و پسرها  زدی دخترانه م یهاحرف   اط،یح نیاش در او کهربا، دختر عمه  شیوپگاه، دختر عم 
احساسات   توانستی که م  ییانداخت؛ درست جا ینگاه  اطی. به سمت راست ح کردندی شان ممسخره 

  نیقدر در ا. چهفرستادگردو مانندش را فرو  دار کند. لب به دندان گرفت و بغض  حهیشهرزاد را جر
که هست برسد.   ییجان یشب خود را روز کرده بود تا به ا اط،ی ح نیقدر در اخاطره داشت، چه  اطیح

بکشد!  شی موها یبر رو  یکند و بخواهد دست نوازش ری نبود که ازش تقد یکس گرید ده؟یحاال چه فا
مدام در راِه   یلعنت یه فوت کرده بود و پدرش هم به خاطر آن کارخان شی ه سه سال پمادرش ک

سال بعد از مرگ مادرشان، با استاِد  کیرا داشت که او هم   نایفقط ش  ایمسافرت بود. از داره دن 
حق  نا دی. البته نبا دیای ب ا یبه دن گریازدواجشان قرار بود تا چندماه د یدانشگاهش ازدواج کرد و ثمره 

بر   یبه فکرش بودند و مدام سع یلی خ نایو ش مای نداشت، ن یخوب   یِ آن دوران که حال روح گفت،یم
او که نبود، اوهم بعد از مرِگ   ده؟یشهرزاد خوب جلوه بدهند؛ اما چه فا یداشتند که اوضاع را برا نیا

با او بود. درسته  شیهاخاطره  لیتمام شد. اکنون که شهرزاد زنده مانده بود فقط به دل  شیمادرش برا
 . دندیبخشی م  یجاِن شهرزاد را تسل شیهاکنارش نبود؛ اما خاطره  یکی زیف

باال آمده بود را  شیهاکه از گلو تا چشم یبه او نداد و بغض شتریمادرجان، مجال فکر کردن ب یصدا
 یبود و با لبخند به نوه ستادهیکنار در منتظرش ا ،یدار بلنِد گل  راهنی ان با پفرو فرستاد. مادرج 

 کی یده بود. موهایهمان طور د شهیداشت، او را هم   ادیکه به  یی. تا آنجاکردی اش نگاه مدوردانه
به  شهیهم مانند هم اشییدسته طال یته استکان نکیاز پشت بافته شده بودند و ع دشیدست سف

لب و چشمانش انداخت؛ که با هر لبخند   یگوشه یهاو چروک   نیبه چ یچشمانش بود. نگاه یرو
فرو رفته بود و   لبه داخ شهیراستش قرار داشت، مانند هم یهم که در گونه یو چال  شدندی م ترق یعم

آنکه شهرزاد انگشتش را داخلش فرو کند. جسمش را در آغوش گرم و مهربان او   یبرا دادی جان م
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فرستاد.  شیهاه یشده بود، به ر  ختهیکنج خانه آم یهای را که با شمعدان اسشینداخت و عطِر گل ا
 . دیو چروکش را بوس نی خم شد و دسِت پر چ

 مهربان گفت:  یو با لحن  دیبر سر شهرزاد کش یکرد و دست یاخم

 ؟یزد یکه به ماهم سر  یچه عجب شهرزادجون، راه گم کرد-

 سوهان را سمتش گرفت:  یو جعبه  دیمادرجانش را بوس یو گونه کرد  یز یر یخنده  شهرزاد

 تو؟! ا یب شهی حاال م  ؟یآشت-

بم آقاجان هردو را به خود آورد و باعث شد گل از گل شهرزاد بشکفد. گمان کرده بود که تهران   یصدا
را به سرعت درآورد و به سمت آقاجان گام برداشت. جسمش را   شیهااست، فارغ از مادرجان، کفش 

  .اشتد اجیروزها چقدر به آغوش آن مرد احت  نی. اد یرا بوس شیداد و گلو  یدر آغوش امِن او جا
 : دی را پشت سر شهرزاد کش  رشی آقاجان دست پ

 ؟ یکنی و پشت سرت رو نگاه نم یر ی شده؟! م یجور نیشهرزاد خانم، ا گهیآره د-

جواب  ی آقاجان انداخت. از ک  یبه صورِت شکسته یلب به دندان گرفت و شرمسار، نگاه  شهرزاد،
برده بود. بحث   ادیم از را ه اشی شگیهم یهابهانه  ی سخت شده بود که حت شیدادن آن قدر برا

آمده نجات دهد؛ که  شیرا دوست نداشت، قصد داشت هرچه زودتر خودش را از جو پ  نشانیب
 : ستاد یش قدم شد و کنارشان ایمادرجان پ 

 ن؟ ی سیوا جانیتا آخرشب ا نیخوای م-

 به آقاجان انداخت و ادامه داد: یجمله، نگاه  نیاز گفتن ا بعد

حداقل از خواهرش که سال به  ادیحاج محسن، ول کن بچم رو حتمًا سرش شلوغه که نتونسته ب-
 بهتره.  یلیخ  زنهیبهمون م  یسر  هی یدنی د دیع  یسال فقط برا

 دراز کرد.  ییرایاش گرفت و دستش را سمت پذدردانه یمحسن، نگاهش را از نوه  حاج

 میآی م میآماده کن زی م زیذره چ هی میری . من و خانم جونت میاخسته  یلی برو دخترم، برو تو. حتمًا خ-
 االن... تو برو... 
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جواب دادن در رفته بود و   ری از ز شتریهمه سؤال و جواب راحت شده بود. ب از بابت آن الشی خ شهرزاد
طاقت شده بود؟ دلش  یآنها هم ب انیم ی. از ک دانستی را نم  اشی تابی آن همه ب لیخودش هم دل

خته با  ینان آم  یبو کرد؟یم یقرار ی آنها قرص قرص بود... پس چرا اکنون آنقدر ب  شیپ شهیکه هم
و به حال منتقل کرد. کاش   دی کش رونی ذهنش را از گذشته ب آمد،ی م رونیکه از مطبخ خانه ب ر؛یس

 ندهیکردن در گذشته خودش را از حال و آ ریار بود با گ قر  یها وجود داشت... تا کاز آن نان  شهیهم
  ری پخش شد. ش ابرق، نور زرد در فض   دیقدم برداشت و با فشردن کل ییمحروم کند؟ به سمت دستشو

بار آخر، صورتش را با آب   ی. قصد داشت برادیصورتش پاش   یآب را باز کرد و چند مشت آب خنک رو
با آب   توانستی اش را هم مقفل شد. کاش گذشته اشدهیکه نگاهش در دستان به هم چسب د؛یبشو

را پاک   دش و تمام گذشته و خاطرات ب کردی پاک کند... کاش قطرات آب به داخل مغزش نفوذ م 
 ... خاطرات خوب هم داشت؛ اما به وسعت خاطرات بدش نبودند...کردیم

 آمد...  جانیرا شست و صورتش را با حوله پاک کرد... چه خوب شد که به ا دستش

 چشمش آمد!  یاش جلوگذشته  تمام

از   ییرایفرستاده بود تا خودش وسائل پذ ییرایو وارد آشپزخانه شد. شهرزاد را به پذ دیرا مال شیزانو
 .دیدلش لرز ریاش، لب به دندان گرفت و زگذشته یروزها یادآور یاو را آماده کند. با 

از او بر   یو حرف داندی نم  یز یچ کردی شهرزاد باخبر بود؛ اما وانمود م  یته چهره  ی که از غم و غصهآن  با
ور   شانی کی اما حاال چه شد؟  ند؛یآنها را بب ی... چقدر دلش را صابون زده بود تا عروسآوردی زبان نم 

 .دقرار دار یت یمعلوم نبود در چه وضع گرشانید یکیو    خوردیدلش غصه م

کرده بود؛ که   رانی اش را وخانه  یاش آمده بود؟ چه گرد بادخانوادهبر سر   ییعرض پنج سال چه بال در
تر کرد؟! مگر آرام هم شده بود؟ آن گرد باد فقط قصد جان  را خراب یبعد از آرام شدنش همه چ

 گاه هم آرام نشد... چیاش را کرده بود و هخودش و خانواده 

برداشتن دو   یبود؛ اکنون به جا اوردهین  رونی ب نیرزمی را از ز  یلعنت نِ یحاج محسن سند آن زم اگر
 هاوانی... بحثش تعداد لاوردیب رونی را ب هاوانیل یه یتا از مطبخ، بق زدی حاج محسن را صدا م وان،یل

جا   کیشان را  همه ونبودند؛ که اکن شیهاها و نوه... مهم بچهوانیچه دو ل  وان،یل کینبود... چه 
 نداشت. 

 ز؟ یمهرانگ یکنی فکر م  یبازهم دار -
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از جانب حاج  شیصدا دنیازش گذشته بود؛ اما هنوز هم با شن  یبا آن که سن و سال زی مهرانگ
 .کردی محسن، حس و حال دختران هجده ساله را تجربه م

. خودش هم گذردی چه در سرش م دانستی چشم دوخت. م  نش،یغمگ یشد و به چهره کشینزد
را انجام داده بودند و   آمدیاز دستشان بر م  یها هر کار نداشت؛ اما چاره چه بود؟ آن  یحال خوب

چشمش  یکه از گوشه  یقطره اشک ز،یخدا وجدانشان آسوده باشد. مهرانگ شی پ شدی باعث م  نیهم
 را پاک کرد و گفت:  بودسر خرده 

 افتاد! یبچه بعد از ماهرخ و رادمهر از زندگ  نیدلم براش خونه، ا-

خوب درک  یل یهمسرش، تکان داد. حالش را خ یهاحرف  دییتأ یمحسن سرش را به نشانه حاج
ي مناسبي براي زندگي  كرد... مدارا؟! شايد مدارا واژهرحم با او مدارا مي... واقعا زندگي، چه بيكردیم

 او نبود... 

 کرد.  شهی نم شیبوده... کار نیزن؟ سرنوشتشون ا هیچاره چ-

که کنج آشپزخانه قرار   خچالیکانتر قرار داد و به سمت  یبرداشت و رو نکیس  یاز باالرا  یچوب  ینیس
 داشت، رفت. 

اون بچم که سه   افتند؟ی حال و روز ب نیکه اآلن هردوشون به ا شدی م یجور ن یا دیسرنوشتشون با-
 هم که...   یکی نیذره عشق و عالقه! ا هیاز  غیساله با اون دختر نامزد کرده، در

گفت... اين روزها گفت؟ بيشتر نبايد مياين يكي كه اصال گفتن نداشت... چه بايد مي حال
 آمد. هايش بيشتر به چشم مينگفته

و تخم    یرا کامل باز کرد. پارچ شربت گل محمد خچالی محسن سمتش آمد و در نصفه باز  حاج
 گفت:  زی را برداشت و رو به مهرانگ یشربت 

ها بد نباشه، بخدا  از بچه  شتریماهم اگه ب تینداره. وضع یادهیفا جیکردن به گذشته هفکر  زی مهرانگ-
درد  نیقلبم رفتم تهران و برگشتم؟ چقدر تو با ا تیوضع نیقدر با اچه  رمردی . مِن پستیکمترهم ن

 . دیجنگ شهی نم تو سرنوش  ری! قرار نبوده درست بشه. با تقد؟یبرگشت جوابی مشهد و ب یپاهات، رفت
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كرد و تازه اين را فهميده بود. لبخند  آرام گرفته بود. او چقدر خوب دركش مي  شیهابا حرف  بازهم
 كمرنگي كنج لبش نشاند و پارچ را از دسِت حاج محسن گرفت. 

 .آمی بچم تنهاست. منم اآلن م شش، یبرو پ-

ران زنش بود تا  هيچ حرفي از آشپزخانه خارج شد... نگران حال شهرزاد بود؛ اما بيشتر نگ بدون
اش در عرض  شهرزاد... در اين پنج سال، او هم پا به پاي آنها زجر كشيد و هيچ نگفت... چراغ خانه

هايش كه ديگر براي خودشان  يك شب خاموش شد و هيچ نگفت. آن همه همهمه و شلوغِي مهماني
.. باالخره زخمش باز  اسم در كرده بودند، يك شبه خوابيدند و باز هيچ نگفت. عجيب بود دل اين زن.

 دانست!زد؛ اما كجا و چطور... خدا ميشد و حرفي مي مي

لخت و   سوانی باز شود و گ شیموها یرهی زمخت را از سرش  کند و همان باعث شد تا گ یمقنعه
حرکت از تنش    کیباز کرد و با   یکی  یکی مانتواش را  یهاپخش شوند. دکمه شیهابلندش، دور شانه 

پرت کرد.   ییرایپذ یمبِل گوشه  یکرد و خودش را رو  زانیآو  یدرآورد. مقنعه و مانتواش را به جالباس
کرده بود. با   یآن سپر  یرا به رو یادیز یهازمان  ،یمبل مخصوص به خودش بود و در نوجوان نیا
و   یت. خاطرات کودک لبش نقش بس یگوشه یلبخنِد کوچک اش،ی و نوجوان یخاطرات کودک  یادآور ی

را    یکمرنگ د... بلکه لبخنشدندیاز گذشته بودند؛ که باعث اشک و آه او نم  یتنها خاطرات اشی نوجوان
 . کردندیم شیهاهم مهمان لب 

زد... دوست   راههی را ماساژ داد و خودش را به ب ش یها، پشت پلک با انگشان شست و سبابه  
قرار داشت را دوست نداشت. اما   شیهادر تک تک خاطره نداشت... فکر کردن به گذشته که او هم 

سال را هم با خاطرات او   نیکه همان چند یداشت... درحال یادهینداشتن او چه فا ایدوست داشتن 
 یگر ید یه یزاو  ای... مگر بعد کردی نگاه م اشی به زندگ  گر یبعد د  کیاز  یستیبای م دیبود! شا ذراندهگ

  تینهایخط راست قرار داشت و تا ب  کی یبه رو اشی وقت بود که زندگ یل یهم وجود داشت؟ خ
 ...اشی و نه کار و زندگ  کردی م یر یی ... نه خودش تغرفتی م شیپ

و قصد هم نداشت که نه  دتشیدی ... نم کردی هم وجود داشت و او درکش نم یگر یبعد د هی اما
 ...رتشیباورش کند و نه بپذ

کنار مادرش   شیکشانده بود... وِاال همان سه سال پ ی که او را به آن مرحله از هست یگر ید یهیزاو
 ...گرفتی نحس و شومش فاصله م  یو از تمام گذشته د یخوابیم
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 آن کار را انجام دهد... دیورر باکه چط دانستی و نم توانستی او بود... نم یبرا یب یغر یواژه فاصله

... اما او راه و رسمش را بلد بود... بلد بود که چطور زمستان درون شهرزاد را به دانستی نم شهرزاد
 بهار بازگرداند... یهانوبرانه 

 وجودش... یبهار  یهااز گل  یشاخ گل ای... یفنجان چا کی با  ی حت دیشا

 و نود و سه(  صدیبهمن ماِه سال هزار و س  ستِ ی)ب

او   م،یو مر  یشمعدان یهاعطر گلدان گریبا آن همه دار و درختش آمده بود؟ چرا د  اطیبه سر آن ح چه
مادرجان نبود...  اطِ ی ح  یبهار  یها از گل  یخبر  گریزمستان آمده بود و د کردند؟ی را مدهوش خود نم

آتش و   یرو   یذغال یشده به دست آقاجانش نبود... اما عطر چا دهیتازه چ یرها یاز انج یخبر  گرید
... رنگارنگ نبودند؛ اما کردیرا جبران م یز ی پائ یِ زرد و نارنج یهانبود آن برگ    ،یزمستان یهاوهیم
 هم نبودند... دیو سف  اهیس

و    ینیب یرو   برف که یهاکه در هوا معلق بودند را تکان داد و نگاه گرمش را به دانه زانشیآو یپاها
 درست کردن بود.  یداشت، عاشق برف و آدم برف ادیکه به  یکشاند... از وقت نشستند،ی م شیهاگونه

 به کتاب منطق در دستش انداخت...  یدرس و کنکور، مجال فکر کردن را ازش گرفت و نگاه  استرس

آنجا   ل ی دستش بود. مانند هرپنجشبه، تمام فام یک ی دست و کتاب هم درآن  کیقهوه در  فنجان
درس خواندن نداشت؛ اما پا   یبرا یبودند. با آن که دل و دماغ امدهی بودند و فقط رادمهر و کامران ن

 مشغول شد.  یو حساب  دیپس نکش

کتابش، کتاب را به خودش چسباند و سرش را باال گرفت... آسمان  یبرف به رو یهانشستن دانه با
کند... اول باران و حال   یب دلش گرفته بود و قصد داشت هر جور که شده خودش را خال هم آن ش

 برف...  یهاهم... دانه

به دور و برش   ی... نگاهستادیقدم شد. اما نه... ا ش ی رفتن به اتاقش، پ ی و برا دیکش یاازه یخم
 ... نبود اطی در ح  یاخم کرد... همه خواب بودند و به جز خودش کس یانداخت و کم

  ایاست  دهیدرست شن  دانستی شد. نم  یپشت اطیصحبت از ح  یرفته را بازگشت و متوجه صدا  ریمس
خبر   ی پشت اطی خانه از دِر ح  یباز و بسته شدن در به گوشش خرده بود! فقط اهال  ینه؟ اما صدا
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س  بود و سرشب با عمه افسانه تما یداشتند و  اکنون همه غرق در خواب بودند. کامران که سرباز 
 .کردی را خاموش م لشیموبا ت،ی اوقات در مأمور شتریبود و ب تیو رادمهر هم که مأمور فتگر

اگر دزد بود چه؟  شد؛ی مطلع م هیاز قض دیانداخت. با یرا فرو فرستاد و به اطراف نگاه   بزاقش
. ذهنش کامل مشغول دینرس یاجه یدر ذهنش هزار سؤال و جواب کرد و به نت کرد؟ی وقت چه مآن

به خانه بازگردد و در تخت   یحت ایدرس خواندن را ادامه دهد  توانستی نم  گریصدا شده بود و د
ذهنش آرام  شد،ی مطلع نم زی کنجکاو بود و تا از همه چ یل یگرم و نرمش فرو برود. خ خواِب 

داده بود را برداشت. به سمت   هی تک   ن،یرزمیکنار ز وارِ یکه به د یل یگرفت و ب . لب به دندانگرفتی نم
.  کردگذاشت و به دنبال صدا حرکت  اطیتخِت داخل ح   یراه بر رو  نیرفت و کتابش را ب  یپشت اطیح

. خودش را سرزنش کرد که چرا زودتر  خردی صحبت هم به گوشش م  نیدر، طن یاکنون عالوه بر صدا
کوتاه   نیبلوز آست  کیبا   ،یلباس گرم ایروپوش  چینشود! بدون ه یاالتی خ یجور نیتا االن ا دهینخواب

روبه   یخوش یو مطمئن بود که با صحنه  رفتی به دنبال صدا م  نیآن برِف سنگ  ریو شلوار گرمکن، ز
امکان داشت سرش را از تنش   دنشیشد، چون بعد از دکه کامران نبا  کردی راه نخواهد شد. دعا دعا م

فرستاد و سرش را   رونی . نفسش را محکم بستادیا واریپشت د د،یرس یپشت اطی به ح  یجدا کند. وقت
راه افتاده بود اما  اشی نیآنجا نبود... آب ب اشهیکس به جز خود و سا چیکج کرد. ه اط،یبه سمت ح 

  ینه خبر  گری. انگار که توهم زده بود چون دانداختی م اشی نی بر ب ی نیچ یو هرازگاه کردی نم  یتوجه 
تأسف، به چپ و راست تکان داد. قصد  ی. به خود ناسزا گفت و سرش را از روهی از صدا بود و نه از سا

حرکت به عقب  ک یشد و با  دهیکش تداشت برگردد و به خانه برود؛ که ناگهان مچ دستش از پش
دهانش    یبزند که رادمهر دستش را بر رو غی افتاد. خواست ج نی زم یرو از دستش به لیبرگشت. ب 

 چسباندتش.  واریقرار داد و به د

اش بشود.  یرفتن قفسه  نی رادمهر هم متوجه باال و پائ دیکه ترس د؛ی تپی آن چنان م قلبش
 او به آن حال و روز افتاده؟  دنیبا د ایاست  دهیترس  دانستی نم

بود. آن دختر با دلش چه کرده بود   رهی و به چشمان شهال و خوابالودش خ ستادهیا اشی قدم کی در
حرِف   کهنی رفتار کند. نه ا هیبا او مانند بق تواستی و نم شدی م گریرادمهر د کی  دنشیکه هربار با د

. نبود؟! دستش را از  بودبا پگاه  یحت  ای  نایبهتر از کهربا و ش  یلیدلش را بزند؛ اما رفتارش با شهرزاد خ 
 انداخت.  اشیشان یبر پ  ینیدهان شهرزاد برداشت و چ  یرو

 ؟ یکنی م کاری چ جان یوقت شب ا نیتو ا-
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دهانش قفل شده بود و قصد باز کردنش را   دند؟یشنیم شیهاجواب دهد...مگر گوش   توانستی نم
هم  با رادمهر را، آن داریدهمان بود.  قاً ی. دقدارشودیبزند و از خواب ب  یحرف   دیترسی هم نداشت. م

الغرتر و ته   یبود، کم دهیکه او را د یبار  نی . از آخرکردیتصور م   ایرو  یحت ایخواب  کی  ک،ینز َقدرنیا
آن   زی... چرا همه چیطوس یبه تن داشت با پالتو  یمشک راهنیهم کامل در آمده بودند. پ ششیر

 او جذاب بود؟ یمرد برا

 ... تیمگه مأمور ؟یکنی کار مچه  جانی. تو... تو اخوندمی درس م-

 : دیپرس  یشهرزاد انداخت و عصب یقرمز شده  یهاو گوش   ینی به ب ینگاه

 ! ؟یخوندیدرس م  جانیخونه رو ازت گرفته بودن که ا-

قند در   لویک لویک کرد،ی قدر خوشحال شده بود که احساس ماو نسب به خودش آن  یاز نگران  شهرزاد
 شد.  دهیتوسط او کش شیاما بازو د؛یبگو ی ز ی. دهانش را باز کرد تا چ شودی دلش آب م

 ! یخور ی برو دختر، برو تو االن سرما م-

که رادمهر هم اکنون آنجا در    کردی و شهرزاد باور نم داشتندی سمت خانه قدم بر م یبه آرام  هردو
ها و عقربه  ستادیای داشتند... کاش زمان م شی را در پ یتر ی طوالن  ری باشد. کاش مس ستادهیکنارش ا
  قربانو در دل،  کشاندینگاهش را به صورت رادمهر م ،یرچشم یز ی. هرازگاهخوردندی تکان نم

به او وابسته است؟ هرزمان که اسم عمو  قدرنیکه چرا ا دانستی . خودش هم نمرفتی اش مصدقه
 ادمهر بود.ر  کردیکه فکر م  یکس  نیشهرزاد به اول آمد،ی م یعل

 زد و گفت:  یو خوش تراشش را از نظر گذراند که پوزخند یصورت جد قدرآن

 . ومدهیسرم ن ییبخدا سالمم، بال ؟ یمامان رو گرفت یجا-

. رادمهر کنار در  نداختیبه صورت او ن ینگاه گریانداخت و تا دم در د نیی زده سرش را پا   خجل
 گفت:  کرد،یم نگاه  نیزم یبرف به رو ینشسته یهاکه به دانه یو درحال ستادیا

 !خورهی اون تورو نم ،یخور ی . گرچه تو سرما رو میبرو تو، برو تا سرما نخورد-
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  یخبر  گریبمش با آن دختر چه کرده بود؟ د یکنج لبش نشاند. او با صدا یجمله را گفت و لبخند نیا
 یهادانه گریرفته بود... بلکه د نیوجودش از ب  یااو نه تنها سرم  یهااز زمستان نبود... با نگاه و حرف 

 با وجود او!  شدی ... چه راحت دلش قرص مکردی و حسشان نم  دیدی برف را هم نم 

 . یرو جا گذاشت نی... اایرؤ یشهرزاده -

»جانم«   کی... وقتش بود که به کردی اسمش را خطاب م  بای مرد قصد جانش را کرده بود؟! چقدر ز آن
  چیو ه کردی مهمانش کند و جسمش را در آغوش گرمش بپوشاند؛ اما نکرد و نکرد... کاش م نیریش

  ازاما آنقدر حالش بعد  دتش؛یبوس ی و م کردی ... کاش نوازشش مخوردی گاه افسوس نبودنش را نم
که نگاه سردش را مهمان صورتش کند، کتاب را از  . سرچرخاند و بدون آن شدی رفتنش خراب نم 

 کرد و وارد اتاقش شد.  یدوتا ط ی ک یها را خانه شد. پله   یت و راهدستش گرف

بلد   گریکه راهشان را د شیهااشک کرد؟ی خاطراتش را مرور م  یچشمانش بسته بودند؟! از ک یک از
سر خوردند و قلبش پر از درد شد... دستش را مقابل دهانش گرفت تا   شیهاگونه  یبودند، به رو

  کهوقت بود  یلی... خ کردی م یوقت بود که خودش را در خفا خال یل ی. خهق هقش باال نرود.. یصدا
 .کردی م یمخف  گرانیرا از د اشی به صورتش زده بود و خوِد واقع  ییو خوشرو ینقاب خوشحال 

که مقصر   ی. تنها کس دانستی مادرجان و آقاجانش را مقصر نم گاهچ یکند، ه یاوقات تلخ  خواستی نم
  گریاگر طمع آن کارخانه را نداشت... د کرد،ی آن اشتباه را نم ش،ی بود، پدر خودش بود. اگر پنج سال پ

را در سرش مرور کند... مگر خودش    شیچندسال پ یهااتفاق گریبار د  کیادامه نداد. دوست نداشت 
 ش را زمزمه کرد...اشعر مورد عالقه  رلبی گذاشت و ز  یشانیپ یداشت؟ ساعدش را رو یکم بدبخت

 باشن،  کیما که به هم نزد یها لد

 کند،  یم یچه فرق گرید

 م،یجهان باش نیا یکجا که

 ک، یباش اما نزد دور

 !ترسمی دور م یهابودن  کیاز نزد من

 *** 
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 سوم«  »فصل

که   یچوب  یِ دیرا به جا کل  نیماش  چیخانه و سوئ  دیرا در قفل در چرخاند و وارد واحدش شد و کل دیکل
... لرزاندیبود؛ اما عکس او چطور دلش را م کیکرد. خانه تار زانیعکس او را داخلش قرار داده بود؛ آو

رها کرده   چپش یشانه  یطرف بافته و به رو کیرنگش را  یاقهوه  ی! موهادانستی فقط خودش م 
 شانیخانوادگ  جمع انی تور در م نیآست  دِ یقرمز و بلوز سف نیبود. چقدر آن شب با آن دامن دور چ

مانندش که اسلحه و  یضربدر  یقه یپر پشتش زد و جل یبه موها ی. چنگکردی م ییخودنما
 آورد.  رون یبه آن وصل بودند را از تنش ب  مشیسی ب

به ته  یقرمز رنگ کنج سالن، انداخت و چشمانش را برهم فشرد. دست یکاناپه  ی را رو جانشی ب جسم
خانه کشاند.  یشده  دهیده بود، زد و نگاهش را وسائل چصورتش مان یهفته به رو کیکه  ششیر
کوچک اجاره کرده بود و آن  یاتاق خواب و آشپزخانه  کی با  یشصت متر  یواحد آپارتمان نقل  کی

و به  ردیدست او را بگ یروز  کی خودش که قرار بود  یبود. خانه  دهیهم به اجبار سوگند خر وسائل
وقتش را که   شتری... وگرنه بآمدی م نجایخواب به ا یآنجا ببرد را به سوگند داده بود و خودش هم برا

 . کردی م یدر اداره سپر 

 چیه یآورد. چرا آن شب حوصله رونیرا ب  اشی برد و گوش بیدست، داخل ج لشیموبا یبره ی و با
ر به مادرجانش زده بود و نه دعوت  س کینه  گرفت؟یلحظه آرام نم  کیکس را نداشت؟ چرا دلش 

 بود! رفته یشام مادرش را پذ

فرستاد. امشب  رونیانداخت و نفسش را محکم ب اشی شان یبر پ   ینیصفحه، چ یاسم رو دنید با
کردن خودش که چرا جواب نداده است،   هیتوج  یبرا ی لی دل گریو د زدیبار سوم بود که زنگ م یبرا

ساعت به خانه آمده  نیکه در ا دانستی بعد از نصفه شب شب بود و او م  کینداشت! ساعت 
 است...

سوگند، گوشش   غی ج یکه صدا دینکش یگوشش برد. طول  خی را با اکراه ب  لیاتصال را زد و موبا یدکمه
 را کر کرد. 

 ؟یچندبار زنگ زدم و توام جواب نداد  یدونیم ؟یدی فرنود؟! چرا تلفنت رو جواب نم ییکجا-
 آخه تو چرا انقدر... ؟یچ  یعن ی ینگران یدونیم
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با نگاهش دنبال   کرد،ی او گوش م یهابرخاست و وارد اتاقش شد و همان طور که به غرزدن ازجا
 بود.  اشی سرم  شرتیت

راستش گذاشته بود و   یشانه یکه سرش را کج، به رو   یتوالت برداشت و درحال  زیم  ریرا از ز شرتیت
 زد.  شی صدا رلبی چشمانش را بر هم فشرد و ز کرد؛ی را باز م   نشیسرآست یهادکمه

دلش  یهاکردن عقده  یدرحال خال زیرک یبه او داشته باشد؛  یکه اندک توجه سوگند، بدون آن  اما
آن   گذشت،ی ز آن عاشق. عشق او بد در دلش جوانه زده بود و هرروز که ما شتری بود. نگران بود؛ اما ب 

 بود! یگر یکِس د یو قلبش در گرو  دیفهمی را نمرادمهر آن   ی. منتهشدی درخت پربارتر م 

 نسبتًا بلند گفت:   ییرا خاراند و با صدا اشی شانیشد و پ  زی صبرش سرر یکاسه

 ام...خسته  یلی. اآلن خ میزنی سوگند، بعدًا باهم حرف م-

.  یدی . تلفنت رو که جواب نمیگردی حالت بر م نیسرکار و شب با ا یر ی صبح م طوره،ن یهم شهیهم-
  کنن،ی م لیجناب احتشام تو جلسه هستن، جناب احتشام دارن غذا م گنیاداره، م زنمی زنگ م

از   دیمن با ت،ی مأمور یر یدارم؟ م یچه نقش تی ... پس من تو زندگتیجناب احتشام رفتن مأمور
 من...  یفقط برا ؟یگیخواهرت بشنوم؟ چطور به اونا م ای مادر  بونز

مشغول بوده؛ پس تو   یلیبحث رو تموم کن. امروز، ذهنم خ نیاالن ا نیسوگند آروم باش. لطفًا هم-
 بدترش نکن!  گهید

کند.   یر ی جلوگ شیهااشک رشدنیباقي حرفش را قورت داد و لب به دندان گرفت تا از سراز سوگند
باهاش رفتار کند. پس   طورنینبود که ا نیاگر دوستش نداشت بازهم حقش ا  ینبود، حت  نیحقش ا

مگر آدم نبود و قلب نداشت؟ سوگند كه قصد داشت كار خودش را يكسره   شد؟ی دلش چه م فیتکل
آسان بود   یل یجوابش خ  کرد؟یصحبت م  طورن یرا گرفت. حاال چرا با او ا شیكند و همان رادمهر جلو

نفر   کیرادمهر از سوگند، فقط   ی دور  لیو سوگند دليل آن همه دوري و فاصله را متوجه شده بود. دل
اش  ی تاب یب  لشیدل کرد،ی رفتار م طورن یرا دوست داشت و حال که با سوگند ا یگر یبود. او کس د

 بود.

شد و كرد اين قضيه را به او بفهماند، ملتفت نمي وي فرد ديگري بود و هرچه قدر سعي ميدلش در گر 
 زد.خودش را به بيراهه مي
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اش دل رادمهر را لرزاند... نه آنكه دلتنگش شود و بخواهد از دلش در بيارد؛ اما سكوت طوالني 
گرفت؟! آن لحظه آرام نمي ترسيد اتفاق چندسال پيش دوباره تكرار شود. چرا يك ترسيد... ميمي

 دختر درخواستي را مطرح كرده بود؛ كه رد كردنش براي رادمهر غير ممكن بود.

 جواب بده.  ،یشنوی ... لطفًا اگه صدام رو میشنوی سوگند؟ م-

شد دلش نرم نشود؟ اما نشد... آن شب نشد و  گرفت... با صداي بم او مگه ميو آرام مي  شنيدمي
كرد؟ با دلي  دانست مقصر اصلي خودش هست؛ اما با دلش چه مي شد... ميهزاران شب ديگر هم ن 

 كرد؟ ها در گروي او بود چه ميكه مدت

 اش خزيد... نم برداشتند و قطره اشك، از چشمش سر خورد و تا زير چانه هايشمزه

  را شینشست و زانوها  نیزم ی تخت پرت کرد. رو یرا رو  لشیکرد و موبا یاز او خداحافظ  یسرسر 
تنگ شده بود.  کرد،ی به او توجه م شتریآن روزها که رادمهر ب  یداخل شكمش فرو برد. دلش برا

 دپوزخندي زد... توجه؟ آن واژه با حال و روز سوگند خيلي فاصله داشت... از چه كسي توجه ديده بو
ن كرد. خواهر  كه حاال بخواهد از او ببيند؟! مادرش كه او و پدرش را به حال خودشان رها كرد و تركشا

يا برادري هم نداشت كه بخواهد در روزهاي سخت، ازشان طلب كمك كند. از دار دنيا يك پدر داشت  
... بهتر  شتاش را در دست داكه بود و نبودش خيلي به حالش فرقي نداشت... حال كه قاب زندگي

ود؛ اما دل كه توانست تشخيص بدهد كه او بيشتر از همه به دادش رسيده. درسته قصدش كمك بمي
 ها از دستش بدهد.خواست به آن راحتيشد... دوستش داشت و نمي اين حرفا حاليش نمي 

کنار   یِ به قاب عكس سفيد و طاليي روي عسل یآمد، نگاهصداي اذان كه از مسجد سر كوچه مي  با
هاي  تختش انداخت. آنقدر با خودش حرف زد و فكر كرد كه متوجه گذر زمان و تكان خوردن عقربه 

 ساعت نشده بود.

 زد و به عكس خيره شد.  پوزخندي

 من نبودي!  شی اون روز هم پ  یحت-

 *** 
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قدم برداشت. چشم چشم كرد تا   اطیها را با چاي هل و دارچين پر كرد و به سمت حفنجان  کهربا،
از بابت او آسوده شد و كمي به سمت دايي   الشیکرد. خ دایشهرزاد را ببيند و او را کنار مادرش پ

 كردند، خم شد.اش كه بيشتر اوقات همان دايي امير خطابش مي اميرعلي

 .شهی . سرد مییبفرما دا-

 اش دوخت. هرزادهنگاهش را از آقاجان گرفت و به صورت گندمگون خوا ر،یام

 ؟یدی م یرو ک  ینیری ش  ،ییکهربا دا-

 ها برطرف شد...کدورت  نیا یان شاءهلل وقت دم،یهم م  ین یری چشم حتمًا. ش-

 چشم گذاشت و ادامه داد: یدستش را به رو یک یدست گرفت و انگشان آن  کیرا با   ینیس

 .کنمی رو رستوران دعوت م لی. همه فامستین یز یکه چ ی ن یری چشم، ش یبه رو-

 یاما طور  ند؛یآنها را بب  گریبار د  کی. خودش هم از خدايش بود که دیرا درهم کش شیهااخم  ریام
از   رلبی به ديدار دوباره ندارد. ز لی است و م ی راض تی وضع نیاز ا  ایکه گو کردی وانمود م

حرفش،    نیکه با ا دانستیرا برداشت. کهربا م یچا ک یاش تشکر کرد و استكان کمر بارخواهرزاده 
 د،یدی شهرزاد را م تی که وضع یاست. اما دست خودش نبود هنگام  دهیپاش  اشیینمک بر زخم دا

حضور   در جمع یعل  ییبود. اکنون که همه به جز دا اشییو اوهم دا دانستینفر را مقصر م کیفقط 
 . دانستیم  ری ام ییاتفاق را دا نیا یداشتند؛ باعث و بان 

  ح یجمع صح انی داشت به او بفهماند حرکتش درم  یکه سع  دیصورت مادرش چرخ  یرو نگاهش
 را دور همه گرداند و وارد خانه شد.   ینینکرد و س ی. توجهستین

اش، کامران انداخت و رد نگاهش را دنبال کرد و  پسرعمه  شانیبه صورِت آشفته و پر  ینگاه شهرزاد،
نشسته بود و انگشت کوچکش را داخل آب فرو برده بود و   اطیحوِض وسط ح  ی. لبه دیرس یبه کسر 

بچه چه بود که  نیدلش به حال کامران سوخت. گناه ا یا. لحظه کردی قرمز كوچك را دنبال م یماه
 یشانه ی. دستش را روکردی حس م  یو نبود مادرش را در زندگ گذراندبايد روزهايش را اين طور مي 

 و به شهرزاد چشم دوخت.  دیکامران گذاشت که صورتش چرخ 

 لبخند كمرنگي كنج لبش نشاند.  شهرزاد
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 ! ؟یبا سودابه صحبت کرد -

 را آرام تکان داد.   سرش

 صحبت کردم! -

ادامه نداد. به  گرین گرفت و دلب به دندا زند؛یم مهی را نصفه و ن شیهاکه چرا حرف  دانستیم
زبانش حرف    ریو قصد نداشت که به زور از ز دانستی صالح بود که ادامه ندهد، حال کامران را م

هم کالم شود.  یاش سر رفته بود و قصد داشت با کس حوصله  د،یجمع چرخ   یبکشد. نگاهش رو
که شهرزاد تنها باشد   گذاشتی جمع حضور داشت، نم نیاگر او در ا  دیکنج لبش نشست. شا یدلبخن

كرد تا  انداخت. صورتش را مدام مخفي مي نییو سرش را پا  دیکش ی. آهکردی م یو او را سرگرم کار 
اش كه  ي عمهكسي متوجه حال بدش نشود... قصد نداشت اوقات تلخي كند، مخصوصا كنار خانواده

 با آنها در حال رفت و آمد بودند.  ممدا

نظر گذراند که با   ری بلند کامران مواجه شد و سرش را باال گرفت و او را ز یگذشت که با صدا  یمک
را    یزد، از توجه کامران نسبت به فرزندش، حس خوب ی. لبخندرفتیم یسرعت به سمت کسر 

بود. چيزي كه شهرزاد   ستادهی. اگر مادر نداشت، الاقل پدرش مانند کوه پشت سرش اکردی م  افتیدر
كرد؛ اما بود و نبود پدرش خيلي فرقي به  گاه حسش نكرد... نبود مادر را خيلي خوب حس مي  چيه

 حالش نداشت. 

هاي محوي به روي پيشاني و دور  اش كه خط عطر ياس و گل محمدي، سر چرخاند و صورت عمه  با
 لبش نشسته بود را از نظر گذراند. 

 عمه.   یخسته نباش-

 بخندي كنج لبش نشاند. به روي زانوهايش كشيد و ل دستي

تر؛ ماهم و خوشگل  دیشی کرد! شما جوونا هرروز بزرگ م شهی نم  شیکار گهی . دمیرشدی عمه، پ یه-
 تر.و چروک   نیو صورتمون پر چ میشی م ری هرروز پ

 .دیاش را بوس زد و دست عمه  یلبخند گرم  شهرزاد
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  دیری شما نه پ  د؟یزنی که م هیچه حرف نیهاتون باشه. اها و نوهرو سر بچه  تونیسا  شهیان شاءاهلل هم -
 و چروک داره. نیو نه صورتتون چ

 شهرزاد، سرش را آرام تکان داد و گفت:   یدلگرم کننده  یهادر جواب به حرف  افسانه

حرف   گمیم  یبشه؟ هرچ  یجور ن یکه عاقبت شما دوتا ا کردی فکرش رو م  یبگم... ک  یعمه جون چ-
 بوده... نینزن، ولشون کن حتمًا سرنوشتشون ا

 و ادامه داد:  دیکش یآه

و طراوت و   یشد ریکه گوشه گ نمیبی م یجور نیتورو ا ی! وقتشهی که نم شهی نم  یاما دلم راض-
 و... یکاش من رو گرفته بود یا گمی خدا م  شیو پ کشهی م ری بخدا قلبم ت ،ینشاطت رو از دست داد

باهم  م یتونستی شده؟ من و اون نم یجور نیعمه جون؟ مگه دست شما بوده که ا هیچه حرف نیا-
 . دیو به گذشته فکر نکن دیپس شما لطفًا خودتون رو سرزنش نکن میداشته باش یاندهیآ

 یکه تمام درها یجمله را بر زبان آورده بود؟! کس نیا  ینثار حرفش کرد. چه کس یدلش پوزخند در
کرده بود! ماشين زمان اختراع نشده بود؛ اما شهرزاد مدام  ری را بسته بود و تو گذشته گ اشی حال زندگ

 درحال سفر بود.

 سرد شهرزاد را در دست گرفت.  دست

بدترم   ی. حتستیاونم از تو بهتر ن  تی اما بخدا وضع یدی م یخودت رو دلدار  دونم، یعمه م دونمی م-
 هست. 

که   بردی بودند و زمان م دهیاز دست داده بود؟ هردو ضربه د هم یز یبود؟ چرا بدتر... مگه چ  بدتر
 بدتر از اون...  یل یخ یبود... حت دهیفراموش کنند؛ اما شهرزاد ضربه د

سختش باشه؟ اون که االن خوب و  دیچرا با گهیهه، بدتر؟ چرا بدتر؟ مگه نامزد نداره؟ خب د -
 منم که... نی. اکنهی رو م  شی خوشبخت داره زندگ

  یلیخ  یماند. دلش گرفته بود... حت هیکه بلند شد، حرف شهرزاد هم نصفه و نم  یزنگ در ورود یصدا
او  گرانیو ناله کند... چرا د زدی از آنکه اشک بر شتریب یلی خ  یاز آنکه بخواهد صحبت کند... حت شتریب

بدتر بود که  ود؟رادمهر بدتر است؟ ب  تیکه وضع کردندی ! چرا فکر مدانستند؟ی را مقصر آن ماجرا م
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و  یانبود... نه بوسه یز یفراموشش کرد؟! درسته چ ده،ی سال نکش کیگرفت؟ بدتر بود که به  ینامزد
ها را پر  دهبو  یاما تمام آن نبودها جا شان؛ندهیاز آ  یو نه صحبت ی... نه قول و قرار ینه آغوش

 .آمدی بود؛ اما به چشم نم شتریب شیهابوده  کردند،ی نم

اش انداخت و ازجا  به عمه  ی. نگاهرودی را در آغوش گرفته و به سمت در م  یکه کسر  دیرا د کامران
وجودش خالص شود؛ کاش   یتا از گرما زدی به سر و صورتش م یآب  دیبرخاست و وارد خانه شد. با

 . شدیاش خالص ممشت آب هم از گرما و هم از گذشته  کی ... کاش با شدیم

 قدم برداشت.  ییمتوجه حال بدش شد و دنبالش به سمت دستشو کهربا

 .قهیدق هیشهرزاد صبر کن -

و   بزند یحرف   خواستی پا و آن پا کرد. انگار م نیا یرا خاموش کرد و سمت کهربا برگشت. کم چراغ
او بود و   یبد، بخ عهده یداشت مسئول گفتن خبرها ادیکه به  ینگران شد از وقت ی. کم توانستی نم

 نگرانش کرد.  یکم نیهم

 کهربا؟  شدهی چ-

 . ینکن تی قول بده که... خودت رو اذ گمی م یز یچ هی-

  زیوِاال چه چ شودی هرچه که هست به رادمهر مربوط م دانستی . مدیمانند گنجشک کوب قلبش
 کرد؟ی م  تیاو را اذ یگر ید

تکان داد تا کهربا حرفش که شهرزاد را جون به لب کرده بود، ادامه   یدهانش را فرو فرستاد و سر  بزاق
اش لعنت فرستاد، چرا هنوز هم که حالش خوب باشد. بازهم به عواطف زنانه  کردی دهد. خدا خدا م

او  ی را برا افتادی که م یرا داشت و هر اتفاق لی! کهربا نقش آنتن فامزد؟ی او پر پر م یش برادل
پدر و مادر   ابیکه گرفته بودن... از غ یایاو... از مراسم نامزد یهات ی... از ماموردادی م  حیتوض

 ... گرید یزهایچ ی لیو از خ  کردنی م یزندگ کای نامزدش که آمر

 ؟نه  ایشده  یچ یگی م-
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که   دیفهمی حال شاد عمه افسانه که آمد، صحبت کهربا را هم قطع کرد. چرا نم  نی لرزان و در ع یصدا
دفعه    کیآن همه استرس و اضطراب، آن هم  کنند؟ی م  یرا از او مخف یز ی چه خبر است و چه چ

 بود.  بیعج   یلیخ

 !ن؟ی شده؟ چرا انقدر نگران یعمه چ-

  یسرسر  یو با چشم و ابرو به کهربا اشاره کرد که از جمع خارج شود. کهربا نگاه  دیلبش را گز افسانه
 شد و گفت:   ترک یبه او نزد یبه صورت شهرزاد انداخت و جمع را ترک کرد. قدم

 کن...  یاما سع گمیم  یز یچ هیشهرزاد... -

حال بدتون رو درک   نیا لی از شما... اصالً دل  نمیچه خبره؟ اون از کهربا و ا جانیا نیبگ شهی م-
 !کنمی نم

 . یقول بده خودت رو کنترل کن یول گمی باشه عمه، م-

 گفت:  رلبیرو دارد؛ سرش را آرام تکان داد و ز شی چه در پ دانستی که نمبا آن  شهرزاد

 . شنومی م-

 سرد او را گرفت و جمالت را در سرش مرتب کرد. دستان

که قرار بوده کامران به دستش برسونه رو   یااالن به کامران زنگ زد و گفت که پشت دره تا بسته-
که   دیشهرزاد توروخدا ببخش اومد،ی وگرنه نم   نییجانیکه شماها هم امشب ا دونستهی . حتمًا نم رهیبگ

 بهتر باشه... دیبهت خبر دادم. با خودم گفتم شا

 یبود تا داغ دلش تازه شود. مرد  یجمله کاف  کی! همان د؟یشنی نم  گری... چرا ددیسوت کش گوشش
  یجا پشت در قرار داشت و او حت نیاکنون ا د،یدیم شیهاکه پنج سال او را در خاطرات و خواب 

 لمس کردنش را هم نداشت.  ای دنیحق د

 ...یبا... باشه عمه. مرس -

که هنوز نسبت به رادمهر   یاش ضعفصد نداشت عمه به دندان گرفت و دستش را مشت کرد... ق لب
 داشت را متوجه شود.
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 .نیکه بهم اطالع داد یمرس-

 شهرزاد، عمه... -

و   رفتیم  دی... باشدی از آن جمع دور م دیشد. با یها راهگفت و به سمت پله  ید«ی»ببخش رلبیز
 . کردیم یسپر  ییرا تنها یمدت

. چقدر از  دیکش یانداخت و آه سوزناک و بلند یکه درحال باال رفتن بود، نگاه جانشی جسم ب به
 .شدی حالش خراب م تی اش آن هم با آن وضعبرادر زاده  دنید

. دل تنگ او هم بود، نتشیکنار در بب توانستی اما حداقل م گذارد؛ی که پا به داخل خانه نم دانستیم
گذرانده است.  یایپنج سال را چطور و با چه سخت نیاو خوب متوجه بود که ا دانستی هرکه نم

 شد.  یراه  اطیصورتش را به دو طرف تکان داد و به سمت ح

 *** 

 چهارم«  »فصل

به گردنش   یرا خاموش کرد. دست اشی آسفالت پرت کرد و با نوک کفشش باق   یرا به رو گارش یس ته
فرو برد و    بیدستش را داخل ج   یکی پشتش گرفت. آن  یآجر سه سانت واریرا از د اشه یو تک دیکش
 از مسافت کوچه را تا آمدن کامران، قدم زد. یکم

در چارچوب او چشم دوخت.   ستادهیباز شدن در، نگاهش را از آسفالت گرفت و به قامت ا یصدا با
صورت    نیگزیجا یشده بودند از هم فاصله گرفتند و لبخند کمرنگ  کینزد گری کدیکه به  شی ابروها

 عبوس او شد. 

را در دستش جا به جا کرد و در خانه را هم تا نصفه بست و به سمت رادمهر که وسط کوچه  یکسر 
 بود، قدم برداشت.  ستادهیا

 خب.   آوردمیبود حاال؟ فردا صبح خودم برات م یاچه عجله -

 بدم.  لشیکنم و فردا تحو لشیتکم دیامشب با شد،ی م ریسالم... درضمن فردا د کیعل-

 شده بود. تر ق یگفت و لبخندش هم عم  دیکشی م یکسر  یبر سر کم مو یکه دست یجمله را درحال  نیا
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 انداخت.  پشی به ت یش گرفت و نگاه تکان داد و بسته را سمت  یسر  کامران

 ؟یاداره بود-

 تا داخلش را چک کند، جواب داد:  کردی پاکت را باز م  یکه لبه  یدرحال 

 ؟ یدیاز کجا فهم -

 آورد.  رونیرا که تا مچ داخل دهانش فرو برده بود، ب   ینثارش کرد و دست کسر  یپوزخند

 .دمی م  صیتشخ  یلومتر ی رو از صدک رونتی اداره و ب پیت  شناسمت؟ی چندساله که م-

 رق زد تا از حدسش مطمئن شود.با نوک انگشتش، کاغذها را و  گریبار د کی باال انداخت و  ییابرو

 دو ورقش کمه چرا؟ -

سمت در برداشت.   یکه دور گردنش حلقه شده بود را از خودش جدا کرد و قدم یکسر  یبازوها
 خودش را برساند.  ی گرفتن کسر  یکج کرد و کهربا را صدا زد تا برا اطیسرش را داخل ح 

توقع  د یداشت؟ شا ی. چه توقعدیکش ششیبه ته ر یهم برد و دست کیرا دوباره نزد شی ابروها
  اشیدوست داشت تا توقع... حساب دلتنگ دهمی... شاردی را بگ  یداشت که او را صدا بزند تا کسر 

  یکرد... ب  شی بود که رها  معرفتی معرفت بود؟! نبود؟ ب  ینسبت به او از دستش خارج شده بود... ب
 ...ستادیمحکم نا مشیتصم یبود که پا  عرفتم

  یعیماساژش داد... طب یگردن گذاشت و کم  یکه در گردنش احساس کرد، دستش را رو یسوزش  با
ها را هم همان شب  شتریبود و ب  زی ... روزها که مدام پشت مکردی تعجب م دی بود با  نیاز ا ریبود، غ

 ... نه خواب داشت و نه خوراک. کردی م یجا سپر 

ش کامران نگه دارد، به خودش آمد و افکارش  خودش را در آغو کردی که تقال م یکسر  یه یگر یصدا با
  یبه کهربا انداخت و سرش را به عنوان سالم، آرام تکان داد. کهربا هم به سخت یرا پس زد. نگاه 

 فرستاد.  یرلبیرا در آغوش گرفت و جواب سالمش را ز یکسر 

 مطمئن بودم که کامله. یکمه؟ من بازش نکردم ول یمطمئن -



 ی شگیهمان هم

31 
 

 دیترس ی ... چرا توانش را نداشت؟ متوانستی اما چرا نم ند؛یها را بب را چرخاند تا پنجره  گردنش
 و کنترلش را از دست بدهد.  ندیبب شهی او را پشت ش  یچهره 

 ... ستیاش هم کم ندونه هیکه کامله داداش،  نیا-

پاکت را گرفته و مشغول شمردنش   یبه پاکت که در دست کامران قرار داشت انداخت... ک ینگاه
 . گرفتی آرام نم  انداخت،ی به پنجره نم یتا نگاه دهمیاو بود... شا یشده بود؟! تمام حواسش پ

 فکر کردم کمه. دستت درد نکنه. -

هست، سرش را آرام   یز یکه دردش چه چ دانستیحالت او شده بود و م  ر یی که متوجه تغ کامران
 تکان داد و گفت: 

 خبره؟!رادمهر چه -

که  یو با دست دیاش کشبه صورت خسته  یآن جمله را نداشت، دست دنیتوقع شن دیکرد... شا تعجب
 پاکت را گرفته بود، به گردنش اشاره کرد. 

 ..کنهیم ت یاذ نمی... ایکم هیام . خستهستی ن یز یچ-

 فرو برد.  بی را در ج گرشیزد و دست د او یضربه با دستش به شانه چند

 ذره استراحت کن.  هیبرو داداش، برو خونه -

به کامران  ییها را چک کرد و آن ها را مرتب داخل پاکت گذاشت. نگاه گذرابرگه یبار آخر شماره یبرا
 انداخت و گفت: 

 بدم. لشونیتا فردا تحو  دیبرم اداره. هزارتا کار عقب مونده دارم که با دیکامران، با شهی نم-

 یهاو پاکت  لیرنگ را کنار وسا یر ی رفتند و رادمهر در عقب را بازکرد و پاکت ش  نیبه سمت ماش  هردو
 اش انداخت. شانه  یرا درآورد و رو شرتشیپرت کرد. در سمت عقب را بست و سوئ گرید

 گذاشت.  نیسقف ماش  یو دستش را رو سمت خودش را باز کرد در
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تا فردا خودت برام    کردمیوقت شب مزاحم شدم. آگه واجب نبود، صبر م  نیا دیبرو تو، ببخش -
 . شیاریب

 شلوارش فرو برده بود، گفت:  ِب ی را داخل ج شیهاکه دست   یدرحال کامران

 هم بخواب.  یکم یبرو به سالمت. وقت کرد-

کمک راننده گذاشت و دنده    یشد و دستش را پشت صندل نیاش چشم برهم گذاشت و سوار م رادمهر
 عقب از کوچه خارج شد.

پنجه پا    یبه رو  افت،ی نانیانداخت و بعد از آنکه از رفتنش اطم ی نگاه نیبه دور شدن ماش کامران
 خانه شد.  یو راه  دیچرخ

 *** 

به فرد داخل کوچه   ترقیکه آزاد بود، صورتش را پاک کرد و دق ینم برداشتند... با دست شیهامژه
داشت. لب به دندان گرفت و پرده را در   یبی حس عج کرد،ی آنقدر آزادانه نگاهش م نکهیشد. از ا  رهیخ

 دستش مشت کرد. 

که بر تن داشت و   یدیجذب سف  شرتیخوش فرمش بود و نه به ت  کلینگاهش به قد بلند و ه نه
سال از  نیاو بود که چند یکرده بود. نگاهش به صورِت آشفته و خسته انیاش را نما برنزه  یبازوها

 .کردی کرده بود و حال در کمال آرامش نگاهش م غی خودش در

با آن   یحت   دنش،یدلشوره و استرس نداشت. چرا با د گریآرام شده بودند... چرا د شیدردها چرا
فرستاد.  رونی ودش زد و نفسش را محکم و با صدا ببه حال خ یفاصله حالش بهتر شده بود؟ پوزخند

 دنیو نشن دنشیاو را تحمل کرده بود... به ند یپنچ سال و شش ماه و دوازده ساعت بود که دور 
 عادت کرده بود. شیصدا

 شد.  رهی که در چشمانش حلقه زده بود را روانه کرد و با حسرت تمام به او خ یاشک قطره

شد و دنده عقب گرفت تا از کوچه خارج شود. چقدر رادمهر    نیکرد و سوار ماش یکامران خداحافظ  از
رادمهر و آن رادمهر، او که  نی. چقدر تفاوت داشت اکردی فرق م  اشی نوجوان  یروزها با روزها نیا
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  فیکند... اما ح یو با شهرزاد خداحافظ  ندازدی ها ببه پنجره یقبل از رفتن حتما نگاه عادت داشت
 تر شد.  همان طور که روزها گذشت، خاطرات او هم در ذهن شهرزاد کمرنگ 

  دیبه جا مانده بر صورتش کش یهابه اشک  یکرد و پرده را رها کرد. دست  یرا از هوا پر و خال اشنهیس
 و ازجا برخاست.  

** * 

را از فرمان گرفت و نگاهش را به کوچه کشاند. چقدر با خودش کلنجار رفته بود تا   اشی شانیپ یه یتک
  یحرکت کن و ب  گفتی بود؟ ذهنش م قراری اما اکنون... چرا آنقدر ب ندازد؛یاتاق ن یهابه پنجره  ینگاه

و دور فرمان را   دیکش ششیبه ته ر یدست زد؟ی شو؛ اما قلبش... قلبش چرا ساز مخالفت م الیخ
  یدستش را به رو آمد،ی که از پشت سرش م  یبوق ممتد یفشرد. با صدا گرشیتر در دست دمحکم 

 زد:  ادیو فر دیفرمان کوب 

 خدا لعنتت کنه!-

 یو صدا گرفتی مقابلش سبقت م یهان ی پدال گاز فشرد. از ماش یرا رو شیرا جابه جا کرد و پا دنده
هردو طرف   یشهیو ش  دیبه گردنش کش یدست کرد،یم  یضبط را تا آخر بلند کرده بود. احساس خفگ 

  یبر رو ارب  نی. با دستش چندشدی از آن منطقه دور م د یاما با رودی کجا م دانستی داد. نم  نییرا پا
 و دادزد:  دیفرمان کوب 

 ... دیشا یرفتی نم  تیدا لعنتت کنه. آگه به اون مأمورخ-

پارک کرد و سرش را به   یاآورد. گوشه نیرا پائ  شیکه در قلبش احساس کرد، ولوم صدا یسوزش  با
به دست آورده بود.  یمنظم شده بودند و آرامش نه چندان شیهاداد. نفس  هیتک یپشت صندل

درد مهمان   نیکه ا شدی م یانداخت. چندسال اشی شانیبر پ  ینیقلبش گذاشت و چ  یدستش را به رو
را   شیها قرار داد. پاهاآن یپل رساند و دستانش را بر رو یهاله یبود. خودش را سمت م شدهجانش  

 چه کند؟  ستدانی عقب برد و سرش را خم کرد. فکش از خشم منقبض شده بود، نم یکم

در   یچه کس دانستی که م ی. زمانرفتی م دیحداقل امشب نبا  رفت؛ی جا مبه آن  دیاصالً نبا دیشا
آن   توانستی گرفتن آن بسته نداشت. فرداهم م یبرا یا. عجله رفتی جا مبه آن دیخانه قرار دارد، نبا
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دلش   ند،ی داشت او را بب که برو و شانست را  امتحان کن. دوست گفتی . اما دلش مردی بگ  لیرا تحو
 بکاهد. اشی از حس دلتنگ تواندی جا مبا رفتن به آن کردی او تنگ شده بود و گمان م یبرا

شده در چادر دوخت که  دهیرو برگرداند و نگاهش را به دختر جوان پوش ،یدختر  یخنده یصدا با
را با همسرش   یشاد نی... شاد بود و ادیخندی بلند م یو با صدا  کردی حرکت م یمرد یشانه به شانه

 گذاشته بود. اریدر اخت

 روشن شهر دوخت.  یهافرستاد و نگاهش را از آن زوج گرفت و به چراغ  رونیآه مانندش را ب  نفس

شان هم در دستش و دست بچه  کیاکنون دست شهرزاد در  کرد،ی آن حماقت را نم شی عمو اگر
 قرار داشت.  گرشیدست د

 هرزاد! خودش و ش  یبچه 

 *** 

رنگ و رو رفته طول و  یکه در لباس  به پسر شش، هفت ساله   یو نگاه دیکش نی را پائ   نیماش یشهیش
 انداخت.  خت، یری م ن ییو عرِق گرما از گردنش پا کردیم  یرا ط  ابانی عرض خ

 چند؟ یاآقا پسر، دسته-

 جواب داد:  یاصفهان  نیری ش شیگل را در دستانش جابه جا کرد و با گو یهاشاخه 

 ده تومن. ،یقابل نداره آبج-

 برداشت و رو به پسر گرفت.  یتراول پنجاه تومان  کیپولش را باز کرد و  فیک

جدا کرد و   ش یهاگل  انیپنج دسته گِل نرگس از م جان،یپسرک گشاد شد و لبالب از شور و ه چشمان
 اد گرفت رو به شهرز

 خدا بده برکت.  یآبج  یمرس-

پذال گاز  یرا رو  شی پا د،یکشیرا باال م شهیگذاشت و همان طور که ش یصندل یگل را رو یهادسته
 مادرش شد.  یخانه   یفشرد و راه



 ی شگیهمان هم

35 
 

  ی حکاک یهانوشته  یگالب را باز کرد و دور تا دور قبر را با دستش، شست. دستش را رو شهیش در
سنگ را با دستش پس   یافتاده شده به رو یهاجوان مادرش نگاه کرد. برگ  یو به چهره  دیشده کش

  ازرا از مادرش به ارث برده بود و   شینشوند. چشمان شهال یجار  شیهاتا اشک دیزد و لبش را گز
 به مادرش بودند. هیشباهت داشت و صورت و مخصوصًا چشمانش، شب نایبه ش  کلیلحاظ قد و ه

گل  یهازد و دسته  یآن کنار سنگ قبر نشست. لبخند یبرداشت و رو فشی از داخل ک یاروزنامه
.  زدی ساعت از روز، پرنده هم پر نم  نیبه دور و برش انداخت. در ا ینرگس را از کنارش برداشت. نگاه 

.  شدیشرمسار م  انداخت،یم ی که به قبور نگاه  یبابت هم خوشحال بود و هم ناراحت. زمان نیاز ا
بود که همراه  دهیفهم  یرا از زمان  نی. اکشدی که مادرش چقدر انتظار او و خواهرش را م انستدیم

 . کردیگله م رشانی و چقدر مادرش از بابت تاخ زدندی مادرش به پدربزرگش سر م

  ادیها را مرتب کنار عکس مادرش گذاشت. سنگ قبر انداخت و آن یپر پر شده را رو یهااز گل یمشت
  نای منتقل کردند، چقدر آن روز با حال بدش ش مارستانیکه مادرش را به ب  یافتاد، زمان شیچندسال پ

  شیهااشکاحساس ترس از نبود مادرشان نکنند. دستش را مشت کرد و  یا و او را خنداند تا لحظه 
 کرد. شیهاگونه یراهشان را بلد بودند را روانه گریکه د

افتاد...  یبد یهااما بخدا حالم خوب نبود. اتفاق  ؛یای از دستم عصبان یلیخ  دونمی... مدونمی م-
 هم خوب بودن. دیشا دونمی نم

 نرگس برداشت و ادامه داد: یهااز گل گرید یادسته

خونه. اول  رسمی شبا که م کنم؟یهرروز چقدر نبودت رو حس م یدونی م ه؟یچقدر جات خال یدونی م-
. دلم برات  دمی کارهام رو انجام م  هیو بعد بق  کنمی م یخودم خال  یروعطرت رو   شم،ی وارد اتاقت م

! دلم  یاما بود یزدی کتکم م ،یزدی سرم داد م ،یشدی م  ی. عصبانیبود یتنگ شده مامان، کاشک 
 تنگ شده. کردند،ی هات که هرشب موهام رو نوازش م دست  یآغوش گرمت، برا یعطر تنت، برا یبرا

هق   یاز خودش آن دور و اطراف نبود؛ اما دستش را مقابل دهانش گرفت تا صدا ری غ یآنکه کس با
 . دیرا چش شیهااشک  یرا با زبان، تر کرد و طعم شور  شیهااش باال نرود. لب هق

را گرفت. ناراحت   اشی ن یخود را برداشت و آب ب فیاز داخل ک یرا پاک کرد دستمال  شیهارپلک یز
اگر آن روزها که نبود   دیبود. شا نی مادرش را پر کند، غمگ یخال یبود جا که پدرش نتوانستهبود. از آن
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پدرش   بهقدر نسبت اکنون آن  گذاشت،ی بود و تنهاش نم  ششیپ کرد،ی احساس م اری مادرش را بس
 سرد نبود. 

 انداخت و گفت:  اشی شانیبر پ  ینیچ

 من... یبرسم. ول جان یتا به ا دهیبرام زحمت کش یل یخ دونمیمامان... م دونمی م-

 خم شد.  شیجلو ،یاحرفش را بزند که دختر بچه یداشت ادامه قصد

 . دییخاله بفرما-

شد. بازهم کار خود را انجام داده بود، نگذاشت حرفش را ادامه دهد.    رهیزد و به مادر خود خ یلبخند
شد   رهی دخترک خ دیخوشحال شد. با لبخند، به صورت سف اریکه هنوز هم حواسش به او بود، بساز آن

 و گفت: 

 . زمی قبول باشه عز-

صحبت با    یبرداشت و رفتن دخترک را تماشا کرد. خودش هم بعد از کم  یکشمش ینیری عدد ش کی
 آموزشگاه شد.  یمادرش، از جا برخاست و راه

 *** 

از   الشی به اطراف انداخت، خ ی شد. نگاه  ییرایبازکرد. آرام در را بست و وارد پذ دیخانه را با کل  در
به مواد  یرا باز کرد و نگاه   خچالی آشپزخانه شد. در  یو راه  دیکش یق یبابت او راحت شد. نفس عم

  یلی. خستادیاپن قرار داد و پشت کانتر ا یانداخت. ظرف کتلت را برداشت، سبد نان را رو ییغذا
از   وانیل کی خود گرفت و مشغول خوردن شد.  یبرا یا نخورده بود. لقمه  یخانگ یوقت بود که غذا

کنج لبش نشست. با دستمال دور لبش را پاک کرد و   یآب خورد. لبخند یبرداشت و کم نتیکاب  یباال
 گفت:  رلبیز

 اش رو فراموش کنم؟ مزه  تونمی توش که نم یبود ختهی ر یچ-

به  یسر  دی قبل از رفتن باشد.  ییرایگذاشت و وارد پذ خچال یدو لقمه که خورد، ظرف را داخل  ،یکی
که در را آرام باز کرد. با آن  یروز را فراموش نکرده بود. به سمت اتاق رفت و ال. هنوز اتفاق آنزدی او م
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او را به خودش زده بود.   ناخم کرد، باز از ادوکل ی. کمکردی بود؛ اما حضورش را حس م  کیهمه جا تار
 بود. دهیتخت به طاقباز دراز کش ی. رودیدی ل م او را کام گریباز کرد، حاال د شتریدر را ب

اخم کرد، دوست   ی. کم دیرا شن شیخود را تکان داد. قصد داشت از اتاق خارج شود که صدا سر
خم شد.  یوارد اتاق شد. سمتش رفت و کم  د،ینداشت متوجه حضورش بشود. با شک و ترد

و   ندی بی بد م یهاکرده بود که خواب فیاو تعر یبرا   ینامنظم شده بودند. چندبار  شیهانفس 
. شودی که درست م  گفتینکرده بود و هربار به او م  یاما رادمهر توجه خوابد؛درست ب تواندی نم

 متوجه شده بود که درست نشده است. د،یدیاکنون که او را م  یمنته

 را گشود. اشده یتکان خورد و لب خشک ی. کمآب شده بود سیسوگند از ترس، خ صورت

 ... نه...نینه... نه ولم کن-

.  شودیسال مربوط م کیهرچه که هست به آن  دانستی شده بود. م  رهیبا تعجب به او خ  رادمهر،
تخت نشست. دست او را در دست گرفت و   ی. لبه کردی م دارشیب  دینبود با یااخم کرد، چاره  یکم

 زد.  شی آرام صدا

بابت که رادمهر را در خواب خود  نیزد. از ا یکه داشت، لبخند یترس و اندوه انیدر م سوگند
 خوشحال بود. قصد نداشت که چشمان خود را باز کند. اریبس د،یدیم

در اداره جلسه داشت.   گریساعت د کیانداخت،  ینگاه اشی کالفه شده بود. به ساعت مچ رادمهر،
 لب خود را تر کرد و گفت: 

 ؟یشنوی سوگند، سوگند صدام رو م-

خود   یسرش را روشن کرد و درجا یچشمان خود را با ترس گشود. به سرعت چراغ باال سوگند،
 یهاو اشک  دیکش یق ینشست. حالش خراب بود. هنوز متوجه حضور رادمهر نشده بود. نفس عم

خود   یهااشک د،یکه رادمهر را کنارش د یانداخت و زمان  یبه سمت راستش نگاه کرد. ری خود را سراز
 را پس زد و گفت: 

 باالخره؟! یاومد-

 تکان داد و گفت:  یحال سوگند شده بود، سر  ری درگ یکه حساب  رادمهر
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 اومدم، چندوقته...-

صورتش را غرق در   و او را در آغوش گرفت. دیادامه نداد تا حرفش را بزند، سمت او پر گرید سوگند
 او تنگ شده بود.  زیهمه چ ش،یهااخم  ش،ی صدا یعطر تنش، برا  یبوسه کرد. دلش برا

  شکند؛یکار، دل دختر را م نیکه با ا دانستیکرد تا او را از خود جدا کند. م یکرد و سع  یاخم رادمهر
 .کردی او را در کنار خود تصور نم  گاهچی به او نداشت و ه ینبود. احساس یااما چاره 

 را از خود جدا کرد و گفت:  سوگند

 بهت بزنم و بعد برگردم.  یسر  هیبرم. اومده بودم   دیسوگند، من با-

 و گفت:  دیخود را درهم کش  یابروها سوگند

که هم رو  یبار   نیچندوقته منتظرتم؟ آخر یدونیم  ؟یکنی چرا حال من رو درک نم ع؟ی انقدر سر-
تورو ببره خونه خودش، منم   خوادی م یپسره ک  نیپس ا گهی بوده. هردفعه بابام م شیماه پ م،یدید
 ؟ یکنی من رو مشخص نم فیچرا تکل ؟یکار داره، سرش شلوغه. آخه تا ک  گمیم

 گفت: ا   د،یسوگند را که د نیو غمگ یو ازجا برخاست. نگاه عصب  دیبه صورتش کش  یدست رادمهر

 !یکه باورش کن  یتورو مشخص کردم؛ اما خودت نخواست فیوقته که تکل یلی سوگند، من خ-

 آمد و گفت:   نییتخت پا  یو دستش را مشت کرد. از رو د یلب خود را گز سوگند

به من به عنوان   شهی نم چوقتیه  یعن یداشته باشم؟  تی تو زندگ ییجا تونمی نم چوقتی فرنود من ه-
 ؟ ینگاه کن ندتیزن آ

به  یخسته شده بود. قدم دانست،ی رفا که جوابشان را هم خودش و هم او مآن ح دنیاز شن رادمهر
 شد و گفت:  ترک یسوگند نزد

 مونده باشه.  ادتی  دیبهت گفتم؟ البته با ی چ ادتهی ،یدیکه من رو د  یسوگند روز اول-

 سر خود را به دوطرف تکان داد و گفت:  کرد،یروز را فراموش نم  آن گاهچیکه هبا آن  سوگند

 .آدی نم ادمینه... -
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 یبود. دو دست خود را رو  ستادهیاو ا یقدم کیشد. حال در   کیبه او نزد گرید ی قدم رادمهر
 سوگند گذاشت و گفت:  یهاشانه 

 .کنمی م یادآور یبهت  گهیبارد  کیپس -

بودن را تجربه   ری ها را بشنود، حس حقف که مجبور بود دوباره آن حر بود. از آن دهیترس اریبس سوگند
 او برد و آرام گفت:  کیبزند که رادمهر صورت خود را نزد ی . خواست حرفدی . لب خود را گزکردیم

امروز   ادی  ،یگله کن یبه بعد هر زمان خواست نیتا از ا کنمی م یادآور ی اون حرفا رو بهت  گهیبار د کی-
 .یگله کن  تی وضع نیاز ا ینخوا گهیو د یافتی ب

روز را آن یهاو منتظر بود تا رادمهر حرف  کردی م شیهاگونه یروانه  صدای خود را ب یهااشک  سوگند
 تکرار کند. 

  کردمیجواب دادم. فکر م  هی... منم بهت  یکه دوستم دار  یبار بهم گفت نیاول  یبرا  یاون روز وقت-
 ...کنمی تکرار م  نداره دوباره ی خب مورد یباشه ول  ادت یها جوابم حاالحاال 

  گریها را بار دحرف  و سوگند مجبور نبود آن کردی دهان باز م نیچشمان خود را بست. کاش زم سوگند
 از زبان رادمهر بشنود. 

خود،  یهاهربار با حرف  دانستیبه سوگند زد و خانه را ترک کرد. م  گریها را بار دتمام آن حرف  رادمهر
خاطر   نی به او نداشت. او را فقط به ا  یحس چیاما چاره چه بود؟ ه کند؛یبه او وارد م یبد یضربه 

را قبول   شنهادیپ گرفت و آن ی را نم  شیروز جلوکار را با خود انجام ندهد. اگر آن قبول کرده بود تا آن 
را به آن تمام عمر خود  خواستی . دلش نم کردی م یبا عذاب وجدان خود زندگ دیاکنون با کرد،ی نم

 و وارد اداره شد.  دیکش  یرا نکرده است. آه کارن یبه او کمک کند و ا توانستهی فکر کند که م

 زد و سمتش رفت.  ی. لبخنددید زشی را پشت م  یمحض ورودش به اتاق، سرهنگ رستم به

 بلندشد و گفت:  یصندل   یکه متوجه حضور رادمهر شد. از رو یزمان  سرهنگ،

اما خب   ش؛ی . قرار بود امروز برام بفرستانداختمیم  یات نگاهپرونده  شرمنده، داشتم به گزارش-
 قسمت نشد. 

 زد و گفت:  یلبخند رادمهر،
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 .مونمی م جانیمن امشب و ا ن،یراحت باش-

 گذاشت و گفت:  زیم ی ها را روبرگه  سرهنگ،

 !؟یندار  یبازهم؟ فرنود مگه تو خونه و زندگ-

 انداخت و گفت:  نیی سر خود را پا رادمهر

 که شبا تو اداره بمونم.  نهیکار کنم سرهنگ؟ سرنوشت منم آچه-

مورد صحبت   نیاوقات با رادمهر در ا یلیاو با سوگند خبر داشت. خ  ینامزد یاز ماجرا سرهنگ
 کالم بود! کیو  شدی نداشت. رادمهر قانع نم  یاجه ی اما نت کرد؛یم

 سر خود را تکان داد و گفت:  سرهنگ

 د؟ یاونم تورو د ش؟یدید یرفت-

 و گفت:  دیبه گردن خود کش یآن شب، دست یادآور یبا   رادمهر

 ن؟ یمونی م ی تا ک-

ادامه  گری د نیدر مورد آن شب صحبت کند. بنابنرا خواهدی خوب متوجه شده بود که او نم سرهنگ
 نداد و بحث را عوض کرد.

 ؟ یای از پسش بر ب یتونیم ه؟ی ! نظرت چ؟یدیخب فرنودخان، پرونده رو د-

. در پرونده را باز کرد و  ندیخود نشست و دست خود را دراز کرد تا سرهنگ هم بنش زی پشت م رادمهر
 گفت: 

 .نیرو ننوشته بود تی. فقط زمان شروع مأمورکنمی اما خب دارم روش کار م دست؛یچیکم پ هی-

 سر خود را تکان داد و گفت:  کرد،ی خود را پاک م نکیع یشهی که ش  یدرحال سرهنگ

 ! یشروع کن یک  یمشخص کن دیننوشتم چون خودت با -

 زد و گفت:  یپووزخند رادمهر
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 کارم در اومده. یپس حساب -

خودت مهمه. پس    یبرا  یمن و حت یبرا  یلیطور که قبالً هم بهت گفتم؛ خ پرونده همون نیفرنود، ا-
 . یش کن خوب جمع یکن که بتون  یتمام حواست رو جمع کن و سع

. دادی به خود استراحت م یکم دی انداخت. با اشی شانیبر پ   ینی و چ دیبه گردنش کش  یدست رادمهر
 برخاست و گفت:  شی ازجا د،ید قراری طور ب که رادمهر را آن یسرهنگ زمان 

. من  یحل کن   یتونیجدول ضرب هم نم یجور نیکم استراحت کن. ا هیپاشو، پاشو برو خونتون -
پرونده رو   ، یبفهمم هنوز نرفت رم،یگی اداره سراغت رو م زنمی زنگ م  گهیساعت د هی رم،یدارم م گهید

 . رمیگی ازت م

 و گفت:  دیخند  یکم رادمهر

 بود.  شی پنج سال پ ن،یکرد دمیکه تهد یبار  نیآخر-

 گفت و گو با او، اتاق را ترک کرد و از اداره خارج شد. یبعد از کم  سرهنگ

 *** 

 برداشت و گفت:   حانیه ردست کی  نایش

کنه پس    نیات رو تأمتا نوه  یداره که خودت و بچت و حت یتو دختر؟ طرف اونقدر  یکنی چرا لج م-
 ه؟یدردت چ گهید

 قرار داد و گفت:  رآبیش  ریپر کرده بود، ز حانی که داخلش را با ر ی کیظرِف زرد رنگ پالست شهرزاد،

 .کردمی با اکبِر خاله اعظم ازدواج م شی. آگه پول بود سال پستیازدواج پول ن یمالک من برا-

 و گفت:  دیلب خود را گز نایش

 ؟یبود یپس کدوم گور  ،یسر خودم تا بهش بله بگ  یتو زدمیدختر؟ پارسال که م یگیاالن م-

 دسِت خود را داخل ظرف فرو برد و گفت:  شهرزاد

 .شدنیهام مونگول مچه مونده بود با اون پسره ازدواج کنم. االن ب نمیهم-
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 او نازک کرد و گفت:  یبرا یپشت چشم  نایش

 رو پسر مردم؟ چش بود بنده خدا؟  یذار ی م بیآخه چرا ع -

  داشت،ی بر م نتیکاب یرا از تو  زریفر سهیکه ک یکانتر گذاشت و درحال  یرا رو هایظرف سبز  شهرزاد
 گفت: 

  نمیبب کردمی به پشت سرم نگاه م کرد،ی لوچ بود. هروقت بهم نگاه م کمهیفقط استغفراهلل  یچ یه-
 نه؟  ای هست  یکس

 و گفت:  دیاو خند یبا جمله   نایش

 کم نداره. یز یها چ... از ملکهنیزنش رو بب  ینکنه شهرزاد، حاال برو زندگ  کارتیخدا بگم چ-

 خود را باال انداخت و گفت:  یهاشانه  شهرزاد

 بهشون بده. شتریخدا ب-

بلندشد. آرام آرام    نیزم  یاز رو یاخم کرد و با هزار بدبخت یگذاشت، کم نیزم ی دست خود را رو نایش
 داد و گفت:  رونیکانتر گذاشت. نفس خود را محکم ب یرو های سمت شهرزاد رفت و ظرف سبز 

 استرس دارم. -

 و گفت:   دیخند زی ر شهرزاد

 تو راهه؟ دیچرا؟ بچه جد-

 و گفت:  دیلب خود را گز نایش

 . امیبهوش ن ترسمی. م گمی م مانیخجالت بکش دختر، واسه زا-

 گذاشت و گفت:  خچالیرا داخل  یسبز  یهاسه یک شهرزاد،

 .رونیب یآی قسمت باشه، انشااهلل که زنده م یهرچ-
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خود را تمام کردند و  یو ناسزا گفت. هردو کارهابه ا رلب یسر خود را به دوطرف تکان داد و ز نایش
گفتن آن دودل  یداشت؛ اما برا لیدل  کی اش،یپدر  یبه خانه   ناینشستند. آمدن ش ییرایپذ یتو

 بود.

 بود. نای از آن خورد. تمام فکرش نزد ش یارا برداشت و جرعه یشربت گل محمد وانیل شهرزاد،

  یبه او قول داده بود که اگر مشکل   مایبهوش آمدن او نبود. ن یبرا ین یتضم چیبود و ه  ماریب  نایش قلب
هم دلش به شهرزاد   یشان مراقبت کند و نذارد آب تو دلش تکان بخورد و از طرف آمد، از بچه  شیپ

احتمال بود و   کی هانیا ی. البته همهردیاز او کمک بگ  تواندی م نایکه بعد از ش دانستی گرم بود و م 
به او   انیبود و هرچه قدر اطراف   نشیزمان سزار گر،یها نداده بود. ماه دبه آن  یعدکتر جواب قط

که   گفتی ها مگوش او شنوا نبود و درجواب به آن  اورد،ی ب ای به دن یع یخود را طب یکه بچه  گفتندیم
همه درد را و تحمل آن   دیترسیم  آورن،  ایبه دن ی عیاز طب تیکه در واقع یطور خواسته؛ درحال دکتر آن 
 نداشت. 

 زد و گفت:  ا یدل خود را به در نایش

 بهت بگم؟   یز یچ هیشهرزاد، -

 آمد و روبه او گفت:  رونیبا جمله او از افکار خود ب  شهرزاد

 اگر درمورد بچه و بعد از عمل و... -

 و گفت:  دیخند  یکم نایش

حواسش به بچمون  ماین افته،ی ن بم یبرا  یخودم رو گرفتم. آگه اتفاق میتصم  گهینه بابا، من د-
 هست. 

 سخت بود؛ اما سر خود را به اجبار تکان داد و گفت:  شیحرفا براکه هضم آنبا آن  شهرزاد

 ؟ یبگ یخواستی م ی خب، چ-

 از شربت خورد و گفت:  یاجرعه  نایش
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  تهخواسی فرداش کهربا بهم گفت که رادمهر اومده بوده و م  ن،یاون شب که خونه مادرجون بود-
 . رهی بگ لیرو از کامران تحو یابسته

 در چشمانش حلقه زد. بغض خود را قورت داد و گفت:  یاون شب، قطره اشک  یادآور ی با  شهرزاد

 خب آره. مگه چه شده؟-

 او گذاشت و گفت:  یشانه یدستش را رو نایش

غم  یباهاش ازدواج کنه. پس زانو گهیکه رادمهر نامزد داره و قراره تا چندوقت د یدونی شهرزاد، م-
خودت باش و اون   یندهی . به فکر آکنهی رو دوا نم  یبغل گرفتن و جواب رد دادن به خاستگارات، درد

 رو فراموش کن. 

اج کند  کس ازدو چیکه قصد نداشت با هآن لینقطه ضعف او گذاشته بود. دل یدرست دست رو  نایش
باشد؛   یگر یدستش در دست مرد د ند،یبی او را م یها وقتبعده  خواستی فقط رادمهر بود. دلش نم

بود او   مجبوربا نامزدش ازدواج کند و شهرزاد   گریکار را کرده بود. قرار بود تا چندوقت د نیاما رادمهر ا
 شد،یدلش چه م فیا تکل مرد زن دار چشم داشته باشد. ام کیبه  خواستی را فراموش کنم. دلش نم

 خدا بود. فقط خدا از حال دل او خبر داشت.   شیجوابش پ 

 نگفت و از او خواست تا خانه برساندش.  یز یچ گر ید د،یاو را د یکه سکوت طوالن یزمان   نایش

 *** 

و با گوشه چادر، اشک چشمش را پاک کرد. بار اول نبود؛ اما او مادر بود و   ستادیکنار در ا اسمنی
 . کردی حال او را درک نم کسچیه

 خود را قورت داد و دخترش را صدا زد:  بغض

 !؟ی پس؟ اسپند رو آماده کرد یپگاه کجا موند-

 خود را پاک کرد و گفت:  یهااشک  داشت،یکه در آشپزخانه ظرف اسپند را بر م یدرحال  پگاه

 مامان. آمی اآلن م-
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به پسر و پگاه به برادرش چشم دوخته  اسمنی. ندکردی بودند و به او نگاه م ستادهیکنار در ا هردو
 . به آن دو چشم دوخت و گفت: ستادیبود. رادمهر بند کفش خود را محکم کرد و صاف ا

 جنگ؟  رمی مگه دارم م-

داشت که او را آرام کند. رادمهر   نی در ا یشد و پگاه سع ری سراز اسمنی یهارادمهر، اشک  یآن جمله با
 آن گذاشت.  یبه رو یارش را در دست گرفت و بوسهسمتش رفت. لبه چادر ماد

 و گفت:  دیخند یکم

 هی. آخه چرا تی مأمور رمی که دارم م ستی. مادر من بار اولم نکننی مسخرمون م هیبخدا در و همسا-
 م؟یبش تی که هم من و هم خودت اذ یکنی م یکار 

 خود را پاک کرد و گفت:  یهااشک  اسمنی

که   یذار یو نم  یکنی تلفنت رو که خاموش م  ،یکه بفهم  یست ی. مادر نکشمیم  یمن چ یدونی تو نم -
 کشه؟ی ماه طول م شی که کِم کم ش تهیچه مامور نی. آخه امیخبر ازت داشته باش کیالاقل 

  یلیخ  یسرهنگ رستم یپرونده به گفته نینبود. ا یااما چاره کرد؛ی مادرش را حس م ینگران رادمهر
 .کردی آن را تمام م  یوببه خ  دیارزش داشت و با

مادر و خواهرش دست تکان داد.   یشد. برگشت و برا نیفرودگاه را باز کرد و سوار ماش  یتاکس در
که تا فرودگاه بازشان کند را هم آن الی داد و چشمانش را بست و خ هیتک یسرش را به پشت صندل

 نداشت. 

 یسالمت یبرا  ییدعا رلبیکه در دست پگاه بود، برداشت. ز یای نیس یظرف آب را از رو اسمنی
هنوز درحال   اسمنیاز رفتن رادمهر گذشته بود؛ اما  ی. کمختیر نی زم یپسرش خواند و آب را به رو

 پسرش بود.  یبرا یاخواندن سوره 

 رفتند. یکار  یوارد خانه شدند و هر کدام پ  هردو

به ساعتش انداخت. پرواز   یچشمانش را باز کرد. نگاه د،کری بلندگو که پروازها را اعالم م یصدا با
و به  دیکوبی م نیزم  یخود را به رو یداشت و او نگران بود که به موقع نرسد. پا ر یاز حد تأخ شیب

 نفر، به خودش آمد.  کی یگذشت که با صدا ی. کم انداختی م یاطراف خود نگاه
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. از جا برخاست  ندیمکان بب  نینداشت که او را در ا زد. انتظار یلبخند دنشیخود را برگرداند و با د سر
 و سمتش رفت. 

 پشتش زد و گفت:  یارا در آغوش گرفتند. رادمهر ضربه  گرید کی هردو

 ... ینه خبر  ینه زنگ گهیمکه. د یحاج  یحاج  ،یرفت-

 و گفت:  دیخند یکم  رضا،ینشستند. عل یصندل   یرو هردو

 و...  ینامزدباز  یزد. رفت  بتی غ هویخودت   ؟یوفتیکه پس ن یر یگی و م  شی دست پ-

که او با شهرزاد نامزد کرده است.   کردی گمان م رضای سوگند را به او نگفته بود و عل یهنوز ماجرا رادمهر
 به ساعتش انداخت و گفت:  یرادمهر نگاه

 .میزدی اداره و تا شب حرف م میرفتی وگرنه م ،یاومد ریکه د فیح-

 مچ او را گرفت و گفت:  رضایعل

 ؟ یبر   ییکجا؟ مگه قراره جا-

 سرش را به دوطرف تکان داد و گفت:  رادمهر

سر کار و   رفتمی . منشستمینم  جانیکه ا اومدمیم  یی خدا آگه از جا ی... آخه بندهکمه یتو هنوز -
 . میزندگ

 انداخت و گفت:  یدر دستش نگاه طیبه بل  رضا،یعل

 ؟ یدار  تی مأمور ؟یر یم  یخب حاال کجا دار -

 چشمانش را برهم گذاشت و گفت:  رادمهر

 پابوس امام رضا. رمی م-

 او گذاشت و گفت:  یشانه   یدستش را رو رضایعل

 پابوس امام رضا.  رمی که. منم دارم م میداداش همسفر-
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بود اما با صاحب آن  یگر ید یجا رضایعل  یخود نشسته بودند. البته صندل یهای صندل   یرو هردو
 را عوض کرد.   شیصحبت کرد و جا  یصندل

 یخود را خاموش کند؛ اما قبل از آن، عکس او را از نظر گذراند و لبخند لیقصد داشت که موبا رادمهر
و   کردیخود را خاموش کند، عکس او را نگاه م  لیکه موباخود، قبل از آن  یهات ی زد. در تمام مامور

 که حالش خوب است.  کرد ی حاصل م نانیاطم

 چشمش زد و گفت:   یجلو  یبشکن رضا،یعل

 چندمته؟ تیمأمور گمی م ؟ییکجا-

 آمد و گفت:  رونی خود ب  یاز حال و هوا رادمهر

 ... فکرکنم!یچهارم-

 .یاما االن الغر شد یتر بودچاق  دمتیکه د یبار  نی آخر ؛یر ی م شی پ  یماشااهلل خوب دار -

 ت: رادمهر انداخت و گف  کلی به ه ینگاه

 . یالبته الغر که نه... درکل اآلن خوب -

 و گفت:  دیخند  یکم رادمهر

 خب، مشهد چرا؟ -

 آن گذاشت و گفت:  یبه رو یارا لمس کرد. بوسه یو گردنبند دیخود کش یبه قفسه  یدست

رو   شیبرم پابوس دیبا  ستیخوب ن یل یبرم نذر مادرم رو ادا کنم. دراصل نذر خودم رو. حالش خ دیبا-
 مادرم روهم خوب کرد. دی حالم رو خوب کنه شا تونهی بکنم. فقط اون م

 زد و گفت:  یشد. سر خود را تکان داد، لبخند نیاو غمگ یهااز حرف  رادمهر

 نگران نباش. ،یهمه چ  شهی درست م -

 نگاهش کرد و گفت:  یاو باشد. کم  یتا روبه رو دیچرخ یم ک رضایعل
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 ؟ ی... نکردیازدواج کرد ؟یخب، تو بگو. خوش گذشت نامزد باز -

. شناختی را خوب م رضایدر آن مورد صحبت کند؛ اما چاره چه بود؟ عل خواستی نم چیه رادمهر
 . ردیتا جوابش را بگ د یپرسی قدر سؤال مآن

 و گفت:  دیلب خود کش یرا به گوشه انگشتش

 . من با...شهرزاد نامزد نکردم. ستی ن یکنی جور که تو فکر ماون  ،یعل-

 اخم کرد و گفت:  یکم  رضایعل

 ... انتی! نکنه بهت خ ؟ینامزد کرد ی پس با ک  ؟یچ یعنی-

 و گفت:  دیحرفش پر  انی م رادمهر

 .کنمی م فیواست تعر. گهید می. حاال تا مشهد باهمستینه داداش، موضوع اون ن-

داشت   جانیه شتریکرد. از حرف رادمهر جا خورده بود اما ب ارینگفت و سکوت اخت یز ی چ گرید رضایعل
نبود که از او سخن  یارا دوست داشتند و رادمهر لحظه  گریکدیتا موضوع را بداند. آن دو عاشقانه 

 تعجب داشت.  یجا  رضای عل یبرا ی اما حال که از هم جدا شده بودند کم د؛ینگو

 *** 

 فراش کنم.  دیدفعه هم نشد که برم تجد نیبابا ا یا-

 روح بر لب آورد و گفت:  یب  یلبخند زی مهرانگ

 نه؟  ای یمن رو به کشتن بد یتونی تو م نمی . ببیاز...از دست تو حاج-

 او را در دست گرفت و گفت:  ر ی محسن دست پ حاج

 !آدی قعش سراغت مبه مو  لیانقدر زود بار سفر رو نبند، عزرائ-

 تخت نشست و گفت:  یآب قند وارد اتاق شد. لبه وانیل ک یبا  شهرزاد
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چندبار بهتون گفتم که  ن؟یکنی آخه چرا به حرف من گوش نم ن،یمادرجون شما که من رو سکته داد-
 دکتر خوب واسه قلبتون. هی نیبر  نیایب

 محسن، سر خود را به دوطرف تکان داد و گفت:  حاج

شد. وگرنه قلبش   یجور ن یکردم ا  یمحلی بهش ب  یکم هی . امروز ستی ن شی چیزن من ه  نیدخترم، ا-
 .کنهی مثل ساعت کار م

 چشم بر هم گذاشت و گفت:  شهرزاد

  رمی مادرجون رو بگ یداروها رفتمیاما آقاجون آگه من امروز نم  ارم؛یی شما سر در نم  یمن که از کارها-
 که اآلن...

 اخم کرد و گفت:  یمحسن کم حاج

 ! ست؟یمن حواسم بهش ن  یبگ یخوای م-

 و گفت:  دیاو را بوس یاز جا برخواست و سمتش رفت. گونه  شهرزاد

 ییبال هیبره دکتر. اگه  دیکن  شیراض گمی م یول  شتر؛یاز من هم ب یقربونتون برم چرا هست. حت یاله-
تو که  گهیو م  سهیم یگلوم وا خیب عذاب وجدان نیخودم رو ببخشم. ا تونمیموقع نم اون  ادیسرش ب

 اما... ؛یکمکش کن  یتونستیم

 گفت:  یحال یاز آب قند خورد و با ب  یکم  زی مهرانگ

خسته شدم. برو مادر برو به کار و   یکم  هیکار کردم،  ادی. امروز زستین می زیشهرزاد مادر، من چ-
 برس.  تی زندگ

 و خانه را ترک کرد. دی. به ناچار از جا برخاست. هردو را بوسشدی آن دونفر نم  فیحر شهرزاد

 یهاتا حرف  کردی صحبت م یبا کس دی. باخواستیهم صحبت م کی. دلش زدی به او م  یسر  دیبا
 حال شهرزاد را درک کند.  توانستی دلش را به او بزند. او از تمام ماجرا خبر داشت و م

 *** 
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فرو برد و به او چشم دوخت. هنوز منتظر بود تا او سر صحبت را باز   یگار یخود را داخل جا س گاریس
 کند. لب خود را با زبان تر کرد و گفت: 

 !؟ یحرف بزن  یخوای نم-

که کجا هست و   کردی درک نم چ یبه دور و برش انداخت. ه یبلند کرد و نگاه  یخود را به سخت سر
فرو فرستاد.  شیهاه یتلخ و تند ادوکلِن او را به ر حهِ یو را  دیکش  یقرار دارد. نفس یتیاکنون در چه موق

 .دندیدی و چشمانش تار م رفتی م  جیسرش گ

داشت.   ییرای شد. صورت جذاب و گ رهیطال شکل مارش را در انگشت چرخاند و به او خ  انگشتر
  یاکالفه شده بود. سکوت مسخره   گر یاول خود بازگشت. د یباز سرجا  کرد و یط  یمسافت اتاق را کم 

 فضا را پر کرده بود و او قصد داشت هرچه زودتر سکوت را بشکند.

سر او را در دست گرفت. دستش را باال برد   یجلو یاز موها یاخشم سمتش گام برداشت و دسته با
 .ندی تا صورت دختر را خوب بب

 کمک خواست.  رلب یجمع کرد و ز شیشدن موها  دهی کشصورت خود را از دردِ  دختر

 فرستاد و گفت:  رونیخود را محکم ب   نفس

 رفته؟! یکِ  گمیم ؟ یزنی چرا حرف نم-

 کرد و گفت:  ریخود را سراز یهااشک  دختر

 . ستمین انی... بخدا در جردونمی نم-

 و گفت:  دییهم سا یخود را به رو یهادندان  ت،یاز فرط عصبان  مرد

 !ت؟ی رفته مامور یک یدونی ! چطور نم یبگو باور کنم دختر. تو نامزدش  زیچ هی-

 و گفت:   دیخود را گز لب

 .گردهی و بر م رهی م یکه ک گفتی اوقات به من نم  شتری... بگفتی نم-

 آورد و گفت:  رونی از پاکت خود ب یگار یکنج اتاق رفت. س  زِ ی او را رها کرد و سمت م یموها مرد
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 که رفته؟ یدیز کجا فهمپس ا-

 داشت، گفت:  شیکه داخل صدا یخود را قورت داد و با لرز  بغض

خاموش بود. فقط   لشیباهاش تماس گرفتم؛ اما موبا دم،یتماسش رو د یزنگ زده بود بهم. وقت -
 .کنهیتلفنش رو خاموش م تی مامور رهی که م  یزمان

 و گفت:  ستادی پنجره ا یزد. روبه رو  گاریبه س یسر خود را آرام تکان داد و پک مرد

 !یاز کجا خورد یکنم که نفهم تی حال یجور  هی فرنود احتشام.  ،یرو شروع کرد یای بد باز -

دست او ندهد، خود را کنترل کرد و آرام   یکه نقطه ضعف آن  یاما برا د؛یسوگند با آن جمالت لرز بدن
 گفت: 

 ...نیخوا یدر حقتون کرده که اآلن م ی! چه کار بدن؟ یدار کاری نود چبا فر-

 زد و گفت:   یسمت سوگند رفت. پوزخند مرد

رو ازم گرفت. تا داغدارش نکنم، ول   زانمی رو نابود کرد. زنم، بچم، همه عز میچه کار کرده؟ هه... زندگ-
 و... کنمی . اول از تو شروع م ستمیکن ن

 و گفت: کرد  یازهر خنده سوگند،

 !نی که دنبالش ستمین  یبه سنگ خورده، چون من اون   رتونیپس ت -

 پرت کرد و گفت:   نیزم یخود را رو  گاری. س دیمرد باال پر یابرو

 !؟یست ی! مگه تو نامزدش ن ن؟ی که دنبالش ستمین  یمن اون  یچ یعنی نم،یدرست حرف بزن بب-

 سرش را تکان داد و گفت:  سوگند

  نیمن رو بکش جانیبه من نداره. اگه هم  یحس چیاز سر اجبار من. فرنود ه یچرا نامزدشم، منته -
 ... یپس وقتتون رو الک  دهی براتون انجام نم یکار  چیهم، اون ه

مرد، توجه  یرنگ یهاداخل اتاق شد. چشم دهیورز  یکل یبلند و ه یبا قد ی اتاق باز شد و مرد در
 سوگند آشنا بودند.  یرنگ به شدت برا یآب یهامسوگند را جلب کردند. آن چش
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 و گفت:  ستادیمرد ا یکیوارد اتاق شده بود، کنار آن  یکه به تازگ یمرد

 جا؟ ن یفرنود رو بکشونه ا تونهی زد؟! م یحرف -

 به سوگند انداخت و گفت:  یسرسر  یمرد، نگاه یکی آن

 . میآقا فکر کنم راه رو اشتباه رفت-

برداشت   زی م یاز پاکِت رو گارینخ س  کیانداخت.  یاخم کرد و به سوگند نگاه یکم  ،یچشم رنگ مرد
 و گفت: 

 ! ؟یستیمگه تو »سوگند نامدار« ن-

 مرد رو به او گفت:  یکی بدهد، آن  یکه سوگند جواباز آن  قبل

 ...ینشسته ول  جانیکه ا هیدختر نیچرا آقا... سوگند نامدار هم-

 چه مرگته.  نمی ... بنال ببگهینداره د یول-

  یمرد چشم آب یکرد. چهره  انیب یز ی گوشش چ  خی دستپاچه شد. سمت او رفت و ب یکم مرد
 برود.  ن ییاز ترس از گردن او پا  یشد و همان باعث شد عرق ناش  نیخشمگ

 رو بفهمم و...   انیجر دمی . قول منیتوروخدا آروم باش  د،یآقا حم -

 صبر کنم؟  دیکردم بازم با داشی . حاال که پامکه ی مرت نی رو بفهمم؟ چهارساله دنبال ا انی جر  یچ یچ-

  طورنیها کرده بود که ادر حق آن یای. فرنود چه بدآوردی آن دو سر در نم یهااز حرف  سوگند
 دنبالش بودند؟ 

 سمت سوگند آمد و گفت:  د،یحم

 ؟ یستین کهی مگه نامزد اون مرت تو نمیدختر، بگو بب یه-

 انداخت و گفت:  اشیشان یبر پ   ینیچ سوگند

 اوال درست صحبت کن. دوما...-
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به صورتش خورد. چشمان خود را باز و بسته کرد. سوزش    یمحکم یلیاو تمام نشده بود؛ که س حرف
درد و سوزش   نیا شد،ی م یکه از چشمان او جار  یو قطره اشک کردی پوستش حس م  یرا به رو یبد

 .کردی را بدتر م

 زد و گفت:   یپوزخند دیحم

 . کردمی کارت رو تموم م  جانی برو خداروشکر کن که الزمت دارم، وگرنه هم -

دل  یز یبه چه چ  دینداشته باشد. با یقدر درد و بدبختگتا آن  کردی کاش کار او را تمام م کرد،ی م کاش
مانند قهرمان   یجا بهشان پناه ببرد و نه مردداشت که بعد از آن  یا. نه خانوادهکردی خود را خوش م

  کسرهیکار خود را  داد حی . پس ترجدیایکردن او باشد و به دنبالش ب  دایپ یها که سخت در پداستان
 کند.

 را قورت داد و گفت:  بغضش

 ؟ یخواستی رو نم نیتموم کن. کارم رو تموم کن... مگه هم-

 را به اطراف کشاند و گفت:  هشنگا

 خوشگل هست. با همون کارم رو تموم کن.  یل یخ یچاقو هیجا اون  ن،یآها بب-

ها را  . انتظار نداشتند تا از زبان او آن حرف کردندینگاه م  گریکدی اش، با تعجب به و نوچه دیحم
که دنبالش هستند به  یکس کردندی بشنوند. چرا که از درد و رنج وجود سوگند خبر نداشتند و گمان م

 .گرددی خود باز م  تیدختر، از مامور نیخاطر ا

 *** 

 روز قبل  دو

کرد و بعد از باز شدن در،  و زنگ را فشار داد. جعبه شکالت را در دستش جابه جا  ستادیدر ا یجلو
 وارد خانه شد.

  دهیکم د  اری وجود نداشت و اگرهم بود بس یل یکه به شکل آپارتمان باشد، خ ییهااصفهان خانه  در
وقت به    چیبود. ه یو مجلل  کیش یشد و به سمت آسانسور قدم برداشت. خانه  ی. وارد الب شدیم
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  یم یصم اهمب  اریر دانشگاه اما با آن وجود، آن دو بسد ای دیدی در کافه م ایبود. او را   امدهی جا نآن
 خبر داشتند. گریکدیو پوک   کیبودند و از ج

از   ی. در باز شد و شهرزاد به سمت واحد شماره نه قدم بر داشت. کمستادیهفتم ا یطبقه  آسانسور
 . افتیکرد تا باالخره خانه مورد نظر را  یمسافت راهرو را ط

 .دیکه در باز شد و او را در چهارچوب در د دینکش یو زنگ در را فشرد. طول ستادیلبخند مقابل در ا با

از شهرزاد درخواست کرد تا وارد خانه بشود. هردو وارد خانه شدند. شهرزاد   جان، ی از شور و ه لبالب
 زد. جعبه شکالت را سمتش گرفت و گفت:  یندبه وسائل خانه انداخت و لبخ  ینگاه

 . آرمی بهترش رو م یدفعه بعد زم،یناقابل عز-

 شکالت را از دست شهرزاد گرفت و گفت:  جعبه

 .زمیعز یدیچرا زحمت کش  ه؟یچه حرف نیا وونهید-

 گفت:   آورد،ی خود را در م یکه مانتو یدرحال شهرزاد

 ستن؟ یآقاتون خونه ن-

 گفت:  شد،یم که وارد آشپزخانه یدرحال 

 . نمشیبی کم م یل یخ ای کاراشه. تازگ  رینه، درگ-

 سر خود را تکان داد و گفت:  شهرزاد

 قشنگه.  یلی. خیدار   ی خوشگل یچه خونه-

 کنج بر لب خود نشاند و گفت:  یلبخند

 .نهیبی چشمات قشنگ م  یول  زمی نظر لطفته عز-

در دانشگاه داشتند، سخن گفتند.    گریکدیکه با  یمبل نشستند و از خاطرات یهردو به رو ،یاز مدت بعد
دوستش   نیاو بهتر ه،ی. بعد از هدکردی م یخوشحال بود که وقت خود را کنار او سپر  یل یشهرزاد خ

 ها خبر نداشت. از آن هیرا به او گفته بود که هد ییهاحرف   یبود. حت
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 : گذاشت و گفت زیم یشربت خود را رو  وانیل

 !؟ی... بهتر کمهیخب تو بگو -

 زد و گفت:  جان ی ب یلبخند شهرزاد

 فراموشش کنم. دی. باگهید کنمی سر م ستم؛یبد ن  یه-

 ابرو انداخت و گفت:  انی م یاخم

 ! ش؟ین یبی هنوز م-

 سر خود را به دوطرف تکان داد و گفت:  شهرزاد

 سر اومد. البته هی م،ی مادرجون بود یکه خونه شی فقط چندشب پ ؟یدنینه بابا. چه د-

 . دم در با کامران مشغول صحبت بود. ومدین داخل

 : د یپرس دیزد و با ترد یای کند. لبخند زورک یر یکرد از لرزش دستانش جلوگ یسع

 د؟ ی... تورو دیاون چ ش؟یدیتو د-

چون  کردی م الی او مهم شده است؟ خ یخود و رادمهر برا یقدر ماجراکه چرا آن دانستی نم شهرزاد
باخبر شود؛   ز یاز همه چ خواهدیدلش م داند،ی را درمورد او م زی اش است و همه چدوست چندساله 
  کیکه فقط  یاگذشته یاز آن شب نزند. با مرور کردن گذشته، حت یگرفت حرف میاما شهرزاد تصم

 .کردی کرده بود، حال شهرزاد را خراب م یوقتش را در کنار او سپر  قهیدق

 : دیزد و پرس یزورک  یلبخند

هم قراره ازدواج کنه پس  گهی . اون نامزد کرده و تا چندوقت دستیمهم ن ی لیخ گهیولش کن. د-
 . هیصحبت کردن من درمورد اون کار اشتباه

فرنود قرار   کردندی م گمان گرانی که دشهرزاد، آرام شده بود. خوشحال بود از آن  یهااو با حرف  ذهن
 شد و گفت:  رهی به او خ هیازدواج کند. با طمان یاست به زود
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راحت    یکی من  الی. حداقل خیر ی هرچه زودتر توهم سر و سامون بگ دوارمیام زم؟ی بگم عز یچ-
 !شهیم

 و گفت:   دیخند زی ر شهرزاد

وگرنه زودتر دست به کار    دونستمی دوست دارن از شر من زود خالص شن. نم های لیمثکه خ -
 . شدمیم

 شد و گفت:  کی به او نزد  یکم شهرزاد

من رو با   یخواستی. مثال مرون یب  میبر  ییروز سه تا  هی. قرار بود اایشد معرفتی ب  یل یسوگند، خ-
 ! ینامزدت آشنا کن

 و دستپاچه گفت:  د یلب خود را گز سوگند

 . میریموقع ماون  م،یبذار هرموقع باهم عقد کرد زم؟یعز هیاچه عجلهحاال -

 سر خود را تکان داد و گفت:  شهرزاد

 . یباش  دهیانقدر شوهر ند کردمی فکر نم  چوقتی. هیدی عکس هم که به آدم نشون نم هی-

 و گفت:  دیخند   یزورک یکم سوگند

 عکسامون تو خونه خودشه.  یول  دمینشونت م  زمیباشه عز-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت:  شهرزاد

 .یاده ی! قبول کن سوگندجان، شما شوور ندیندار  تی که صدتا عکس ازش تو گوشآخه نه -

 از جا برخاست و گفت:  سوگند

 که فکرکنم غذا سوخت. از دست تو شهرزاد!  میبسه انقدر حرف زد-

 ناهار آماده کنند.  یرا برا زی شدند تا م نگفت. هردو وارد آشپزخانه  یز یچ گرید شهرزاد

 *** 
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به  یا. با انگشت سبابه، ضربه نیزم یرا در دست گرفت و پرتش کرد رو  شیرا باز کرد. بازو نی ماش در
 زد و گفت:  اشقه یشق

پس   رنظرهی... همه جا زیکنی م یکه توش زندگ  یا... تلفنت، خونت، کوچهمایبهت گفت  ینره چ ادتی-
 . یبمون یکه زد  یبهتره سر حرف

بلندشد.  هاک یالست غیج یکه صدا دینکش یشد و طول نی بعد از گفتن آن جمله، سوار ماش مرد،
 برخاست و لنگ لنگان به سمت خانه قدم برداشت. نیزم  یسوگند آرام و همراه با درد از رو

آرام آرام   ش یهابرداشت و در را باز کرد. اشک  نیزم یرا از رو دیکه در دستانش داشت، کل  یلرزش  با
 جا خوش کرده بود.  شی در گلو ینیو بغض سنگ شدندی روانه م

 رانی او ح  دنیمن، با د یجپش را در دست گرفت و خود را سمت آسانسور رساند. الب یدست، بازو با
 زده سمتش رفت و گفت: 

 زنگ بزنم آمبوالنس؟  نیخوای خانم احتشام حالتون خوبه؟! م-

! بغض خود را قورت داد  آمدیجمله، به وجد م نیا دنی . چقدر آن روزها از شند یلب خود را گز سوگند
 گفت:  رلبیو ز

 ... نه احتشام. یفرهاد-

 من...من کرد و گفت:  ی. کمدندیمرد باال پر یابروها

 ! رم؟یاحتشام تماس بگ یبا آقا-

 چشمان خود را برهم گذاشت و گفت:  سوگند

 ... من حالم خوبه.یخبر بد  یبه کس  ستی الزم ن-

را   یکه مجبور بود کار نداشت، از آن یجمله را گفت و سمت آسانسور قدم برداشت. حال خوب  آن
 .کردی به او گوشزد کرده بودند، احساس درد و رنج م   رهایانجام دهد که آن گروگان گ

حادثه از   کی در  شیاو را امتحان کند؟! مادر و خواهرش را که سال پ خواستی م یتا چه زمان  خدا
و درخواست پول   شدی سرش آوار م  یداشت که هرروز بر رو ری پدر معتاد و فق کیدست داده بود. 
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  یزندگ یبرا یلیچه دل گرید گرفتند،ی شت. اگر او را هم ازش مفقط رادمهر را دا ای. از دار دن کردیم
 کردن داشت؟! 

خانه بر وجودش رخنه کرد و باعث شد تا درد دلش    یکیخود را پس زد و وارد خانه شد. تار  یهااشک
 . ختیخود را جمع کرد و اشک ر  ینشست. زانوها نیزم  یتر شود. همان جا کنار در، به روتازه 

 *** 

 بود را در دست گرفت و گفت:  دهیخر یکه به تازگ  یلیکنار زد؛ موبا  ی. پرده را کمستادیپنجره ا پشت

 ؟ یمن رو دار  یرضا... رضا صدا-

 بلندشد. یمرد یصدا هیقطع و وصل شد. بعد از گذشت چندثان یکم آنتن

 ها تازه وارد عمل شدند!! بچه ه؟یسرگرد... دستور چ-

 فکر کرد و گفت:   یلبش گذاشت. کم یرا رو  لی سر موبا رادمهر،

  نانیکه از اطراف مکان اطم یاون مکان کامل نشده، تا وقت  یبگو فعال دست نگه دارن، هنوز بررس -
 . میرو شروع کن اتیعمل میتونی نم  مینکن  دایپ

 .نی شما دستور بد یهرچ-

 و گفت:  دیلب خود کش یبه گوشه  یدست رادمهر

 ؟ رو گرفت ی! مجوز بازرسد؟یاحمد رس -

. دادی آنتن نم یجا به خوب در آن  لیقرار داشت و موبا  نیرزمیبود، داخل ز  یعیرضا قطع شد. طب یصدا
به  یآن را کم کرد و دست یدرجه یرا برداشت، کم یکرد. کنترل کولر گاز  یرادمهر مسافت اتاق را ط

 . دیگردن خود کش

را در دستش  لیاو را بشنود. موبا ی صدا توانست ی وصل شد. حاال بهتر م قهیرضا بعد از چنددق یصدا
 جا به جا کرد و گفت: 

 رو گرفت؟  یرضا، احمد مجوز بازرس-
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  گهید قهی شد، احتماال تا چنددق  مای سوار هواپ شی ساعت پ کی بله سرگرد. امروز ظهر از اداره گرفت. -
 برسه. 

 سر خود را آرام تکان داد و گفت:  رادمهر

 خبر به من بده.  هی د یخب، پس رس یل یخ-

پرونده شده بود که پاک فراموش کرده   ری قدر درگنشست. ذهنش آن زی را قطع کرد و پشت م  تلفن
  شیهاتماس  ستی خود را برداشت. روشنش کرد و وارد ل لیموبا یک یبود تا با سوگند حرف بزند. آن 

  ششرا کنار گو لیوگند را گرفت و موباس یپاسخ از پدر و سوگند داشت. شماره   یتماس ب  نیشد. چند
 برد. 

را ندهد. قصد داشت    لشینکرد. تا نداشت او جواب موبا افتیدر یشش تا بوق خورد اما پاسخ پنج،
 به صدا درآمد. اشل یبزند؛ که زنگ موبا  یبه منزل زنگ

داد و با انگشت شست   هیتک یاتصال را زد و به سرعت جواب داد. سر خود را به پشت صندل یدکمه
 را ماساژ داد. شیهاو سبابه، پشت پلک 

 فرد پشت خط، از جا برخاست و بلند داد زد:  یجمله دنی که با شن دینکش یطول

 اتفاق افتاده؟  نیمگه اون ساختمون صاحب نداره که ا ؟یچ یعنی-

 قبل گفت:  یبلندتر از دفعه قدم زد و یکم

 ! ده؟ی االن کجاست؟ چرا جواب تلفنش رو نم  نمیمن نده، بگو بب  لیرو تحو فیاراج  نیفرهاد، ا-

 و گفت:   دیکش قینفس عم یسمت پنجره قدم برداشت. پرده را کنار زد و در پنجره را گشود. کم به

 مدار بسته اون شب رو...  یهان یدورب لمیف-

 زد و گفت:  زیم یرا محکم به رو  دستش

به سوگند بزن، اگه حالش   یسر  هیولش کن. برو خونه  نارویفکر همه جاش رو هم کردن... ا ایعوض-
 جا. رو ببر اون یدکتر سماوات   ایبد بود، ببرش دکتر 
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 خود را با زبان تر کرد و گفت:  لب

 ... منتظر تماستم.ماینذار  خبری فرهاد ب -

 خود را کنار بگذارد که دوباره کنار گوشش برد و گفت:  لی داشت موبا قصد

 .رهی تماس بگ هی... بگو با من یدیفرهاد... سوگند رو د-

دختر در کنار او جانش در خطر بود. بارها به  نیپرت کرد. ا زیم  یرا رو  لشیبرهم گذاشت و موبا چشم
  اعتنای او ب یهاود و نسبت به حرف نرود؛ اما گوشش شنوا نب رونیاو گفته بود که تا حدامکان از خانه ب 

 بود.

 خود را برداشت و هتل را ترک کرد.  شرتی. سوئدیبه صورتش کش  یدست

 *** 

 و گفت:  دینوش یاز چا یارا برداشت. جرعه کیکمر بار استکان

 !؟یزنی ها رو به من محرف  نیا یخانم، چرا دار   زی مهرانگ-

 ی. نگاهگفتی به او »مادر« نم   گریوقت بود که د  یل یشد. خ  نیغمگ یاسمش کم دنیبا شن  زن
 مهربان به پسرش انداخت و گفت: 

 ! ؟یانقدر با من لج کن یخوایم  یقربون اون قد و باالت برم. آخه تا ک یالله-

  رونیاز آن ب یدیرا گشود و رس  زیم یکشو داد،ی مادرش گوش م یهاطور که به صحبت همان  یعل
 آورد. 

استوار سمتش آمد و   ییهارا صدا زد. اکبر با قدم  ردستشیو بلند اسم ز دیوشن یاز چا گرید یاجرعه 
 گفت:  ،یاصفهان نی ریش  شیبا گو

 شده؟ یطور  ؟یچه َخَبِرس حاج -

 که تازه فروخته بود را سمتش گرفت و گفت:  یفرش دیرس  یعل

 فعال از حسابم پول برنداره تا خودم خبرش کنم. یگی به احمدآقا. بهش م  یدیم یر ی رو م  نیا-
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 چشمش گذاشت و گفت:  یبه رو یدست اکبر،

 . گردمی بر م یشوما جون ُبخواه. َجلد-

 تکان داد و گفت:  یسر  زی مهرانگ

 ! گم؟ی م یچ یدی گوش م ،یعل-

 به او انداخت و گفت:   ینگاه یعل

 .دمی همون رو انجام م  نی کنم؟ شما بگ کاریاآلن من چ-

 گذاشت و گفت:  زیم یاستکان خود را رو زی مهرانگ

 سر قبرم...  نیآی . اونوقت بعدش مرمیمیم افتمیارزش نداره. فردا، پس فردا من م ای مادر، دن-

 و گفت:  دیرا درهم کش شی ابروها یعل

 !ن؟یشی م یکنم شما راض کاریمن چ ه؟یچه حرف  نیآخه ا-

 زد و گفت:  یلبخند دردناک  زی مهرانگ

. آقات رو  نیایها هم بو بچه   یرعلیام گمیما. م یخونه نیای ها بآخر هفته پاشو با ماهرخ و بچه-
. بخدا هرشب  نی. انقدر من رو چشم انتظار نذارذارمیو منم آبگوشت بار م  رهی بگ  ینیری ش فرستمیم

 .خوابمی مو بعد  کنمی رو نگاه م یعل ریتو و ام هیبرم بخوابم، اول آلبوم بچگ کهن یقبل از ا

برادرش را   یهای بد توانستی نم یچه کند؟! دو دل مانده بود. از طرف  دانستیاخم کرد. نم  یکم  یعل
 . سوختی م رشیدلش به حال مادر پ گر،ی د یو از طرف ردیبگ دهی نسبت به خودش ناد

 برداشت و گفت:  زیم  یخود را از رو حی تسب

 . دومًا...تهیاوالً رادمهر مامور-

 چشم برهم گذاشت و گفت:  زی مهرانگ
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. رادمهر  یندار  هیبه رادمهر و بق   یو کار  یآی م ،یایاگر قرار باشه ب دونمی. من که ماریپسرم بهونه ن-
  نهیبیو م گردهی طورم اآلن بر ماتفاقا افتاده؛ همون نیا دیو برگشت د  تیطور که رفت مامورهمون
 رمردیمن و اون پ قدر ح یلطف  ه یو  ای ننداز، ب نیمن رو زم  یدرست شده. پس انقدر رو یه چکه هم
 بکن. 

 گفت:  رلبیتکان داد و ز  یمخالفت کند. به ناچار سر  توانستی از آن نم شتریب  یعل

 . میشیانشااهلل جمعه مزاحم م-

به خانه برود و    خواستی قدر خوشحال شده بود که هرچه زودتر مگل از گلش شکفت. آن  ز،ی مهرانگ
را گرفته بود    یرعلیام تی رضا  جا،نیخبر خوش را به حاج محسن بدهد. خداروشکر قبل از آمدنش به ا

 از بابت او آسوده بود. الشی و خ

 را ترک کرد.  یفرش فروش یگفت و گو با پسرش، از جا برخاست و حجره  یاز کم بعد

 *** 

به  یو لبخند دیبود، کش  دهیخود که تازه خر  یِ به روسر   یو زنگ در را فشرد. دست ستادیدر ا یجلو
 او بلندشد و در را بازکرد.  یکه صدا دینکش  یلب آورد. طول یرو

به او زد و آرام    یچشمک کرد،یخود صحبت م لی و با موبا  بستی را م  راهنشیپ یهاکه دکمه  یدرحال 
 کرد که داخل شود. اشاره

به دور و   ی. خود را کنترل کرد و وارد خانه شد. نگاه ختی ر نییکامران، پا  تیوضع دنیپگاه با د قلب
 گفت:  رلبیبرش انداخت. سر خود را به دوطرف تکان داد و ز

 تو. یاقدر شلخته چه-

به   کرد،یبحث م   یداشت با کس  ایبلند او که گو یدر را بست و سمت اتاقش رفت؛ اما صدا کامران
و    زیبه م یمبل گذاشت و به سمت آشپزخانه رفت. نگاه یخود را رو فی. پگاه کدیرسی گوش پگاه م

 غذا!  یمانده ینشسته و باق یهاانداخت. پر بود از ظرف  نکیس

و شلخته باشد. از نظر او   نظمی ب تواندی انسان م کیقدر که چه کردی خود را باد زد. با خود فکر م یکم
 مردها بود. یانسان به خصوص برا کی یمالک برا  نیترنظم مهم
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  ریز یخواب بود. وگرنه امکان نداشت، کسر  ایاما گو  ند؛یاو را بب کردی نبود. گمان م یاز کسر  یخبر 
 !دیای در ن شی باشد و صدا  یسقف

نبود  یجا تواند؛ی م کرد،ی و حس م داشتی دوست م  یل یرا خ  یکنج لب خود نشاند. کسر  ،یلبخند
نداشت؛ اما   هیقض نیاز ا یبچه بود و درک و فهم کاف  یلیکه هنوز خاو پر کند. با آن  یمادرش را برا

 بود. ی چه کوچک و چه بزرگ معضل بزرگ ،یهر فرزند یبازهم نبود مادر برا

پا و آن پا کرد، تا باالخره کامران از اتاق خود دل کند و به سمت آشپزخانه گام برداشت.   نیا یکم
 و گفت:  دیخود کش  یبه موها یدست ستاد،یمقابل پگاه ا

باشه که   دار ی! اگه بهیجورن یا جان یخوابه و ا یمنو؟! حاال فکر کن کسر  هیوضع خونه و زندگ ینیبی م-
 .کنهی نم  یفرق چیجنگ ه دونیبا م جانیا

 و گفت:  دیخند یکم پگاه

.  ادیخونه توهم ب گهیزهراخانم از هفته د گمی م یل یخداوک  یخب حاال. اشکال نداره، امشب با من؛ ول-
رو   یکسر   یتونی بابت راحته که آشناست و م نیاز ا التیو هم بچه دوسته. حداقل خ هیهم زن خوب
 . یبهش بسپار 

 اپن گذاشت و گفت:  یفکر کرد. دست خود را لبه  یکم کامران

 نیا  دونمی منه. حاال نم  هیاز بدبخت  نمی. امونهی کس به جز تو و شهرزاد نم چیه شی پ یکسر -
 نیرفتن تهران. شهرزاد هم که ا روز یکنم؟ مامان و کهربا که د کاری بچه رو چ نیا ستمیکه ن یادوهفته

 ... گهیدروزا کالس فوق و العاده داره. واقعا 

 شد و گفت:  کی به او نزد یقدم پگاه

نداشته خودم دوست   یرو مثل بچه  یکه کسر  یدونی. ممونمی م ششیراحت، من پ  التیکامران خ -
 راحت برو به کارات برس.   الیدارم. با خ

زد و   یبودند. کامران لبخند ستادهی هم ا یقدم کیشد. حال هردو در  کیبه او نزد یهم قدم کامران
 گفت: 

 کنم با تو؟  کاری ! من چ؟یآخه تو چرا انقدر مهربون-
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خود را خاراند   یشان ینگاه کامران درحال ذوب شدن بود. پ ری گرفت خود را عقب بکشد. ز میتصم پگاه
 و گفت: 

 شروع کنم...  ییرای خب از کجا شروع کنم؟! اول برم از پذ-

ود که مچ دستش را گرفت و اسمش را صدا زد. پگاه برگشت و به او  داشت از آشپزخانه خارج ش قصد
 شد. آب دهان خود را قورت داد و گفت:   رهیخ

 شده؟  یز یچ-

 بعد گفت:  یشد و کم   رهیدر چشمان او خ کامران

 تورو نداشتم و ندارم.   اقتی بگم. من ل تونمیرو م   نی... همدیببخش-

آن فعل »ندارم« حالش به کل خراب  دنیبا شن  یآن جمله، حال پگاه خوب بود؛ منته دنیقبل از شن  تا
تا کامران او را   دادی انجام م دیچه کار با گریهنوز نتوانسته بود خود را در دل او جا کند؟! د یعنیشد. 

به خودش   نسبتپگاه  دیاو از همسر سابقش کمتر بود که کامران متوجه عالقه شد  هیچ ند؟ی بب
 !شد؟ی نم

از   یبغض خود را به سرعت قورت داد تا کامران متوجه حال بدش نشود. مچ دستش را به آرام پگاه
 که نشان از اجبار بود، گفت:  یدست او خارج کرد و با لبخند

 من برم به کارا برسم.-

خم کرد و  ا ی. کمکردی بود و به او نگاه م ستادهیجا اآشپزخانه را ترک کرد؛ اما کامران هنوز آن پگاه
به فکر ازدواج    گریبه خود ناسزا گفت. با خود عهد بسته بود که بعد از آن ازدواج ناموفقش، د  رلبیز

 . وفتدین  یبا کس

به او انداخت که خود را با   یرا برداشت. نگاه  نیماش چیخانه و سوئ دیسمت در خانه رفت. کل به
  ره ی در زد. پگاه برگشت و به او خ یبه رو یاه ضرب د،یکردن وسائل خانه سرگرم کرده بود. با سر کل زییتم

 شد.

 مهربان زد و گفت:  یلبخند کامران
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خونه رو هم با خودم   دیبرگردم؛ اما کل یبخواب  کهنیتا قبل از ا کنمی خودم رو م  ی. سعرمی من دارم م-
 بهم زنگ بزن.  ی خواست  یز ی. چبرمیم

 تکان داد و گفت:  یسر خود را به آرام  پگاه

 مراقب خودت باش. -

او  یهاو اشک دیچشم برهم گذاشت و از خانه خارج شد. به محض خروجش، بغض پگاه ترک کامران
و مهرش   ند یبی تا کامران باالخره او را م کردی همه مدت گمان م نیکه اشد. دلش پر بود. از آن  ریسراز

کامران هم  کهآن نسبت به او ندارد. فارغ از  یحس چیهکامران   کردی م الی اما او خ افتد؛یبه دل او م
را خراب کند.  زیبزند و همه چ یحرف د یترسی. مزدی نم  یبه او نبود؛ اما حرف لی م یب  نیهمچ

. مخصوصا حال که او طالق گرفته بود و کردی با ازدواج آن دو موافقت نم  یعل  ییکه دا دانستیم
 بچه هم داشت.  کی

 *** 

. انگشت اشاره خود ستادیشد. احمد کنار او ا رهی گذاشت و به لپ تاب خ شیهاگوش  یرا رو هدفون
 گذاشت و گفت:  توریمان  یرا رو

ها کمتر در  داره و بچه  یکمتر   دیدور و اطراف د یهانسبت به مکان  م،یوارد عمل بش جان یاگر از ا-
 . رندیگی معرض خطر قرار م

 سر خود را تکان داد و گفت:  رادمهر

 داره؟  یمداربسته دسترس یهان ی! به دوربن؟یکرد ی جا رو خوب بررساون-

و   دیبه صورت خود کش یداد. دست ریی تغ توریرا در صفحه مان دید هیسر خود را تکان داد و زاو احمد
 گفت: 

که مقابل رضا هست و هم   یی. درست جاشنی م نیرزمیو داخل ز کنندی عبور م  جانیپس فردا، از ا-
 . میجا دارکامل به اون دیرضا و هم ما د

 و گفت:  دیلب خود کش یبه گوشه  یدست رادمهر
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که از پس   کنمی . فردا با سرهنگ هماهنگ مری بگ نیرزمی و اون ز جان یا یمکان   تی از موقع نتیپر هی-
 . میفردا کار رو شروع کن

 سر خود را تکان داد و گفت:  احمد

 هست... یمشکل هیفقط -

 گفت:  داشت،ی بر م  شیهاگوش  یکه هدفون را از رو یدرحال رادمهر

 !؟یچ-

 شد و گفت:  یابا ماوس، وارد صفحه  احمد

اگر زمان شروع   نی هم یبرا .میقراره شروع کن یکه از ک  دوننی اما نم م؛ییجانی که ما ا دوننی م نایا-
 ...ای میفکر کنند که گمشون کرد جورن یا دی. شاشهیبهتر م  یلی خ م،یکم عقب بنداز هیرو   اتیعمل

 گفت:  رلبی شد و ز  رهی خ توریبه مان  رادمهر

 نزده؟!  یهنوز حرف-

 خود انداخت و گفت:  ل یبه موبا  ینگاه احمد

 . نینگران نباش ششنیها پ. بچهادی نه قربان اما االِن که بهوش ب-

 را خاموش کرد و گفت:  تورینگفت. مان یز یچ  گرید رادمهر

 رو هماهنگ کنم.   اتی عمل  قیکه روز دق رم یگی خب تو برو، فردا باهات تماس م یل یخ-

. دیکش  یق یس عمداد و نف هیتک   یتکان داد و هتل را ترک کرد. رادمهر به پشت صندل یسر  احمد
 نکرده بود.  دایاز او پ  یو هنوز خبر  گذشتی ماجرا م  نگران سوگند بوذ؛ سه روز از آن 

 یجز عکس شهرزاد به رو   زی چ چیاز او آمده باشد؛ اما ه یام یخود را برداشت تا بلکه پ لیموبا
عکس او را    نیچشمانش برد. چقدر ا یرا جلو  لیزد و موبا ینمانده بود. لبخند  یباق  لیموبا یصفحه

 عکسش را به او نشان نداده بود. نیا گاهچی و ه داشتی دوست م
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دختر   نیرا باز گذاشته بود. ا آن یهاآن تا زانو بود، به تن کرده و دکمه یکه بلند یارهی سبز ت یپالتو
کرده بود. رادمهر قول   دپوشیرا سف  نیو زم دهیبار ینی. آن روز برف سنگکردی سرما را حس نم گاهچیه

که با پگاه و    یامسخره  یباز داده بود که آن شب او را به رستوران ببرد و شام دعوتش کند؛ چرا که در 
شب خود را در کنار   یستیبای راه انداخته بودند، او برنده شده و رادمهر م   قتیحق ای کهربا به نام جرات 

نداشت. نه   ی اما باز حس خوب داد؛ی انجام م  لیکار را از ته دل و با کمال م نیکه ا کند. با آن  یاو سپر 
تحت   کردی و هرگاه گمان م کردی نه! اما احساس خطر م د؛که از بودن با شهرزاد دلسرد شده باشآن

. قصد ندی با او وقت بگذراند و او را بب   یلیخاطر دوست نداشت خ  نیدشمنانش است. به ا بیتعق
 به او وارد کند.   یبیب خود آسنداشت از جان

را پاره کرد.  شی اهایدست برد و ابر رو یکس ایآمد. گو  رونیاز آن افکار ب  لش،یموبا یکی زنگ آن  با
 داد و تلفن را جواب داد. رون ی نفسش را محکم ب

  اریبابت بس  نیو از ا  افتیگفت و گو، باالخره از حال و احوال سوگند اطالع  یساعت و اند  کیاز  بعد
توانسته بود حال او را   شیهاردست یاز ز یکی  قیسند بود. درسته با او صحبت نکرده بود؛ اما از طرخر
بعد به   یاما کم افتد؛ی حال و روز ب نیبه ا  دیکه با ستی گناه آن دختر چ  گفتی شود. با خود م  ایجو

  ستم«یمقصر من ن گریاو شرح دادم، پس د ی: »من که، تمام جوانب رابطه با خود را براگفت ی خود م
 چیکه بر دوشش افتاده بود؛ خالص شود؛ اما ه ینیتا بلکه خود را آرام کند و از بار سنگ گفتی را م نیا

  ای قضا نیتمام ا یمقصر اصل او خود ر کردیم ب ی و غر بیعج   ینداشت و او باز فکرها دهیفا
بود؛ اما چاره   های بدبخت نیخود انتخاب کرده، مصبب تمام ا یکه برا یشغل د ی. اصال شادانستیم

. چقدر از آقاجان و مادرش حرف  کردی شغل خود فدا م  یاش را به پاچه بود؟! او تمام عشق و عالقه
و نه   یر ی زن بگ یتوانینه م ؟یهم شغل است که تو انتخاب کرد  نیبود که »پسرجان مگر ا دهیشن
ات هم مدام در خطر است!« اما رادمهر  ! جان خود و خانوادهیلحظه آرامش داشته باش  کی یتوانیم

بود و همان هم شد. او  ستادهیحرف خود ا  یکالم بود. رو کیو  کردی ها توجه نمبه حرف آن  یاذره 
پسر   یکه مادر او از دور  دیدانیشود. آخ! نم  قبولتهران  یرتبه در دانشگاه افسر  نی موفق شد با بهتر

قدر به پسر خود در تهران بود. آن گرشید یپا کیدر اصفهان و  شیپا کیها که نکرد... خود چه
 پگاه هم درآمده بود. یصدا گریکه د دادی م تیاهم
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لبانش نقش بست. دل خود را فقط به  یبر رو  زیانگغم یخود، لبخند یمرور کردن گذشته با
دل خود   شیهابا عکس  ند،یاو را بب  یبای صورت ز  توانستی کرده بود. حال که نم او خوش یهاعکس 

 به عکس او زد. یاخود را برهم گذاشت و بوسه یها. چشمکردی را قصر م

 *** 

را که درحال خوردن آلوچه بود،   نایتخت گذاشت. به سمت خانه رفت و ش  یرا رو  یدوغ آبعل پارچ
 انداخت و گفت:  اشیشان یبر پ ین یصدا زد. چ

 !؟ینخور  یشور  گهیاواخر د نیمگه دکتر نگفت ا  نایش-

 دور لبان خود را با زبان تر کرد و گفت:  نایش

  مایکردم که ن میقا یجور  هی رو  هامل ی! تموم آلوچه و پاستناروهایا ینگ ماین  یباشه حاال... جلو-
 ذره از مال تو بخورم. هی تونمی م آمی که م جانیمتوجه نشه. حداقل ا

به   یو توان جر و بحِث با او را نداشت. نگاه  آوردیدر مقابل او کم م شهیهم د،یخند  یکم شهرزاد
اواخر   نیقدر در ا که تا مچ پا بود، بر تن داشت و آن یگل گل دیسف راهنیپ کیاو انداخت.  یسرتا پا

کرده بودند و   دشکمش، بازوها و صورت او با یاز برآمدگ ری خورده بود که به غ  جاتی و ترش ی نی ریش
 شده بود!  لی ف کیمانند 

دور سفره نشسته   اط،یتخت داخل ح یبعد همه رو یاو را در دست گرفت. کم یرفت و بازو سمتش
 . کردندی م لیکه شهرزاد پخته بود را م یبودند و شام

به خوردن غذا نداشت. مخصوصا آن شب که خود غذا را آماده کرده   یلیها مشب  گریمانند د شهرزاد
از   یارا پر کرد. جرعه  وانیاز آن بخورد. پارچ دوغ را برداشت و ل  یاتا ذره رفتی نم  لشیبود و اصال م

 شیکردن غذا ی ز نکرد و خود را با با یخود شد. توجه ینگاه پدرش به رو  ینیآن خورد و متوجه سنگ
بود از   کی که نزد یکنج لب خود را نشاند و اشک یبه ظرف کتلت انداخت. لبخند یسرگرم کرد. نگاه

 شود را پس زد.  یگوشه چشمش جار 

 به شهرزاد انداخت و گفت:   ینگاه گرفت؛یکه لقمه م  یدرحال  ماین

 !؟یخور ی که خودت نم یختیو غذا سم رشهرزاد خانم، ت-
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داشت تا   نیبر لب خود نشاند. تالش بر ا روحی ب یآمد و لبخند رونی خود ب یاز حال و هوا شهرزاد
 و گفت:  دیکش  یقیکه در صدا دارد را سرکوب کند. نفس عم یلرزش 

 دوتا خوردم. یکی  نیای شما ب کهن ی. قبل از ارمیس کمه ی... فقط خورمی م-

 بر دهان گذاشت و گفت:  یاقمه ل یرعل یام

انقدر با   نه،یشی سر سفره م یوقت  ایو  خوابهی م رهیو م  خورهی شام نم ایبساطه...  نیهرشب هم -
 .افتهیو از دهن م شهی که سرد م کنهی م یغذاش باز 

  نیاو قصد داشت امشب شهرزاد را بر زم  ایبه پدرش ندهد؛ اما گو یتا جواب  دی لب خود را گز شهرزاد
 بکوبد و او را خار و کوچک جلوه دهد.

 که بحث را عوض کند گفت: آن یبرا   د،یخواهرش را د یکه ناراحت  یهنگام  نایش

 تکون بخورم؟  تونمی شدم و نم  ل ی ... مثل مانکن شده خواهرم. پس من خوبم که مثل فگهیخوبه د-

 و گفت:  دیخند یکم ماین

مبل   یشب رو رو دیو با شمی تخت جا نم  یرو گهیاواخر د نی. اشییخدا گهیرو راست م نیااوه اوه -
 بخوابم. 

 که پرتابش کند، گفت: جعبه دستمال را از کنار خود برداشت و به قصد آن  نایش

پس هوا برت   یخواب ی مبل م یرو یر ی م نیهم یتو حساسم! برا یکه به بو یدونی ... میبامزه شد-
 نداره!

ها نداشت و حاال با آن یشانی اخم بر پ گریبود، چرا که پدرش د دهیبه هدف خود رس ییگو نایش
 .کرد ی مهربان صحبت م

مشغول صحبت بودند   نایو ش مایگام برداشت. ن  ییرایبه سمت پذ یچا ینیرا شست و با س هاظرف 
 م دوخته بود.چش ده،ی خر یکه به تازگ یاهم به روزنامه یرعل یو ام

گذاشت. قصد داشت جمع را ترک کند و به اتاق خوابش برود که با   زیم یرا به رو یچا ی نیس شهرزاد
پدرش بود  نینداشت. ا نانیبود، اطم دهیچه که شنشد. از آن خکوبیخود م ی سرجا یرعل یام یصدا
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کابوس   ک یهم  دینبود؟ شا ایرو ایخواب  کی یعنی شد؟ی جمله را بر زبان آورده بود؟! مگر م نیکه ا
کابوس   کی به  دارید نیبا وجود او امکان داشت که ا  یکابوس باشد. حت  کیکه  کردی بود! تصور م

 شود.  لیتبد

داد و آن را متوقف کند. آب دهان خود را قورت  شی و تالش کرد تا لرزش پاها  دیخود را گز لب
را   آمدیدست خودش نبود. هر آنچه از خود بر م گریکرده بود را بازگشت. د یکه ط  یمسافت کوتاه

سالن قرار   یکه در گوشه یمبل یمتوجه حال بد او نشود. قصد داشت به رو یتا کس دادی انجام م 
متوجه حال بد او   هیاست و ممکن است که بق یآن حس کرد که کار اشتباه ک یاما  ند؛یداشت بنش 

 شوند. 

پدرش را    یرچشمینشان دهد. ز یکرد خود را مشغول کار  یمبل نشست و سع یخواهرش رو  کنار
 تا مطمئن شود که از حال او خبر ندارد. کردی نگاه م

خود بر   یهاچشم  یرا از رو  نکیکه ع  یپرت کرد. درحال زی م یرا روروزنامه را تا کرد و آن یرعل یام
 گفت:  داشت،یم

با   داریبحث د هویمادربزرگتون اومد شرکت. اولش درمورد کسب و کار ازم سوال کرد؛ اما  روزید
 .دی کش شی عموتون رو پ

از آن باخبر بود. چشم از  یول کردی به شهرزاد انداخت. حال او را درک نم  یجمله را گفت و نگاه نیا
 شهرزاد برداشت و گفت: 

صورت   داری د نینداشتم و ندارم که ا یرابطه برقرار بشه. اصال دل خوش نید تا دوباره ااصرار کر یل یخ-
 کرد.  شهی نم  شی. حرف، حرف خودشه و کاردیشناسی اما خب مادربزرگتون رو که م ره؛یبگ

شهرزاد  یبه پهلو  یامتوجه او شد و با آرنج خود ضربه   نایزد؛ اما خداروشکر فقط ش یپوزخند شهرزاد
بعد از   شودی مگر م کردی بشنود. با خود گمان م گریها را بار دحرف  نیکه ا شدی زد. شهرزاد باورش نم 

نرم شده    یاواخر کم  نیا کردیحس م اورد؟یجمالت را بر زبان ب   نیگذشت پنج سال پدرش هنوز ا
 قدر خونسرد رفتار کند.کان نداشت حرف مادرجان را بشنود و آناست؛ البته شده بود وِاال ام

 و گفت:  دیبه چانه خود کش یبه او نداد. دست شتریفکر کردن ب یاجازه گرید یرعلیام جمله
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افتاد به   شی که چندسال پ ییهافکر کنم. به هرحال اتفاق  دیندادم؛ چون با ی من هنوز جواب قطع-
 .م یها رو انکار کنحال بد اون سال میتونی نم کدومچ یگذاشت و ه ریما تاث یهمه  یرو ینحو

 را برداشت و گفت:  کی استکان کمر بار نا،یش

  نی مادرجون رو زم یاز نظر من رو یول  نیرو انجام بد دی دونی خودتون صالح م  یبگم؟ هرچ  یواهلل چ-
 . دیو به حرفش گوش کن نیننداز

 ایاز جانب او بود؛ اما گو یانداخت، منتظر واکنش یرزاد نگاهسر خود را آرام تکان داد. به شه  یرعل یام
پرت کند. به هرحال   یگر ید یقصد داشت که حواسش را به جا ای. کردی م ریس یگر یشهرزاد در عالم د

 ها همانا و تازه شدن درد دل شهرزاد، همانا. با آن  دارید

نمانده   یبلوزش باق یها بر رواز آن یثار آ گریبلوزش کلنجار رفته بود که د یهاشه یقدر با رآن شهرزاد
 را به دهان خود بگذارد، گفت:  یکه سوهان عسلقبل از آن مایبود. ن

 ؟ یندار  یشهرزاد؟ نظر  یگی م یخب، تو چ -

به  ینداشت. آب دهان خود را قورت داد و نگاه مای سوال را از جانب ن نیا  دنیانتظار شن شهرزاد
  زینگاهش را از آن گرفت و به م ی رعلی پدرش که تا آن لحظه چشم بر او دوخته بود؛ انداخت. ام

  کیبه هرحال  کرد،ی شرم م دهمیهراس داشت که به صورت دختر خود نگاه کند. شا دیدوخت. شا
 شهرزاد شده بود، نقش داشت.  یبرا یتلخ یاو که اکنون گذشته ینده یدر آ ییراجو

 زد و گفت:  یروح  یدوخت. لبخند ب  مایچشم از پدر خود گرفت و به ن شهرزاد

 و صالح هست! ریکه خ  یبگم؟! هرچ یمن... من چ-

 سر خود را آرام تکان داد و گفت:  مای . نشدی او به وضوح حس م یدر صدا لرزش

دوباره برقرار   وندیپ نی. انشااهلل اگر صالح باشه اافتهیم افته،ی که بخواد اتفاق ب یز یموافقم. هرچ-
 .شهیم

 و گفت:  دیخود را نوش  یجرعه چا  نیآخر نا،یش

 تا اون موقع... نم یمنم موافقم. حاال بب-
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 انداخت و گفت:  یرعل ی به ام یزد. نگاه مهی خود را نصفه و ن حرف

 م؟ یقراره بر یک  ،یراست-

 ت: و گف  دیبه صورت خود کش یدست ،یرعل یام

 پنجشنبه انشااهلل. -

قرار   یعنیرا به هم فشرد.  شیهاو انگشت   دی. لب خود را گززدیبود تا قلب شهرزاد فرو بر ی کاف نیهم
 نیا کرد؟ی در مقابل او رفتار م  دیاصال چه جور با کرد؟ی م دیقدر زود او را مالقات کند؟ چه بابود آن
 فکر کند. اوبه  قهیشهرزاد هر دق شدندی و باعث م دندیچرخی ها مدام در ذهن او مسوال

 دادند؛یبودند و خود را سرگرم جلوه م ینگفتند. هر کدام مشغول به کار  یز یچ  گریها داز آن کیچیه
پدرش بود.  یهاحرف   ری . فکرش درگدادی انجام نم یاما شهرزاد در خود فرو رفته بود و کار 

 کند.ها را هضم قدر زود آنآن  توانستی نم

 زد و تماس را برقرار کرد. یاسمش، لبخند  دنیآمد. با د رونیب  خودیب یاز فکرها  ل یزنگ موبا با

 جا؟ ن یا یایب ی تونی الو، شهرزاد... م-

. از  کردیاو را از پشت خط احساس م یه یو گر نیغمگ  یخود را درهم فرو برد. صدا یابروها شهرزاد
 در اتاق را بست و گفت: جا برخاست و به سمت اتاقش گام برداشت. 

 ؟ یکنی م هیچرا گر شده؟ی چ ؟یشنویمنو م یالو، سوگند صدا-

 خود را با دست، پاک کرد و گفت:  یهااشک  سوگند،

 کمکم. ای ... توروخدا برمیمی . دارم از درد مستمینه اصال خوب ن -

  کیرفت و  شیهابه سمت کمد لباس  کرد،ی طور که با او صحبت منگران شد. همان گرید شهرزاد
 را بر شانه انداخت و گفت:   فشیک یمانتو و شال را برداشت. دسته

 شده؟ینکن و تا برسم بهم بگو که چ هی... گررسمی اآلن م-

 او شرح داد.  یرا برا زیخود برخاست و همه چ یاز جا  یبه سخت سوگند،
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 *** 

در دستش  ری ش شهیو ش دهیفرشته، خواب  کیشد. مانند  رهیخود را کنار گذاشت و به او خ  لیموبا
 درحال افتادن بود. 

را باز نکرد.   شیهاتکان خورد؛ اما چشم  ی خود بلندکرد. کم  یپا یبه سمتش خم شد و او را از رو یکم
 تخت گذاشت.  یطور که او را در آغوش گرفته بود، به سمت اتاق رفت و او را روهمان

که   دینکش  یسرش قرار داشت، برد و آن را روشن کرد. طول  یتخت او؛ که باال  ینیتزئ  زیبه آو یدست
 شده بود.  یآن ش  یها بلندشد. محو تماشاآهنگ همزمان با رقص اسب  یصدا

گام  ییرایاست، اتاق را ترک کرد و به سمت پذ دهیکه مطمئن شد که او خواب  یبعد، زمان  یکم
  دانستیکه م. با آن دیدر قفل در را شن دیکل یبرداشت. قصد داشت وارد آشپزخانه شود که صدا

که او را در چهارچوب در   یو خود را به پشت ستون آشپزخانه رساند. زمان دیکامران است؛ اما باز ترس
 داد و از پشت ستون کنار رفت.  رونی راحت شد. نفسش را محکم ب شال یخ د،ید

  دیو کل نیماش  چیکه سوئ یزد و به سمتش رفت. درحال  ی از چندشب به خانه برگشته بود. لبخند بعد
 متوجه حضور او شد.  کرد،ی م زانیآو  یدیخانه را به جاکل

  اریبس د،یدی که اکنون او را مقابلش مکنج لب خود نشاند. از آن  یدهانش را قورت داد و لبخند آب
 خرسند بود. در خانه را بست و به سمت او رفت. 

فرستاد.   شیهاهی. عطر او را به ردی بزند؛ اما کامران امان نداد و او را در آغوش کش یخواست حرف  پگاه
  یکار گذشته بود و او اکنون در آرامشکار از   گهینخواهد داشت؛ اما د ی کار عواقب خوب نیا دانستیم

 غرق شده بود. یوصف نشدن 

بد باشد و بخواهد از او جدا   کهنینداشت. نه ا  یتعجب کرده و حس خوب   اریحرکت او بس نیاز ا پگاه
 سفت بفشارد. طورن یو ا ریشود؛ اما انتظار نداشت که آن موقع شب در ظلمات، او را در آغوش بگ

  شد،یبلند نم  یکسر  یبودند که اگر صدا  ی. هم پگاه و هم کامران درحالهردو بند آمده بود نفس
 . ندیایب  رونی ب گری کدی ها حاالحاالها قصد نداشتند از آغوش آن
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قدم   یکه به او نگاه کند، به سمت اتاق کسر و بدون آن   دیآمد. لب خود را گز رون ی از آغوش او ب پگاه
 ! اندازدی ب  ینتواند در صورت او نگاه گرید کرد، ی خجل زده بود و گمان م  اری برداشت. بس

  دانستی . مخوردی تاب م نیخواند. قلب او  به باال و پائ  یاو الالئ یرا در آغوش گرفت و برا یکسر 
کار خود داشت؟ حال  نیاز ا یکار را کرد؟ چه مقصود نیمانند قبل با او رفتار کند. چرا ا  تواندی نم گرید

او   تیدرک کند. وضع راحال بد شهرزاد   توانستیداده بود. اکنون م عقل خود را از دست گریپگاه د
تا عقل از   کردی که چطور با او رفتار م  دانستی و م شناختی بدتر بود. او داداش خود را م  یلیکه خ

 سرش بپراند!

او را  یشانی . پگاه پدیلسی بود که در آغوش او آرام گرفته بود و انگشت شست خود را م  یمدت یکسر 
 از اتاق خارج شد.  یبه او نگاه کرد و بعد از مدت   یتخت گذاشت. کم یو او را رو دیسبو

او گمان کند که  شدی کار باعث م نیاما ا د؛یاین  رونیبه اتاق برود و تا صبح ب   کراستیداشت  قصد
کامران متوجه حال   خواستی نم  یبود؛ منته طورهمن یندارد. البته هم   یحال خوش ای دهیخجالت کش 
 بد او شود. 

راحت   الشی نکرد. خ دایآرام به اطراف خود انداخت و او را پ یقدم برداشت. نگاه ییرای سمت پذ به
. لب  افتی کرد،ی به تن م ی جذب مشک  شرتی که ت  ی. برگشت و او را درحالدیکش  یقیشد و نفس عم 

 فت: و چشم از او برداشت. کامران به سمتش آمد و گ دیخود را گز

 ! د؟یخواب یکسر -

 سر خود را تکان داد و گفت:  پگاه

 .خوابمی م ششیپ  رمی. منم االن مدیآره... خواب -

 او گذاشت و گفت:  یهاشانه یرا رو شیهادست  کامران

تو  شهی ! روم نمیدی. بسه انقدر زحمت کشیتو اتاق کسر  رمی تو اتاق من و من م  یر ی شما م ر،ی نخ-
 چشمات نگاه کنم.

انداخت و   یقرار داشتند، نگاه  شیهاشانه  یاو که بر رو یو مردانه یاستخوان یهابه دست  پگاه
 گفت: 
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 که! دمینکش   یزحمت... زحمت-

 را برداشت و گفت:  شیهادست  ،یبعد از مدت  کامران

 هستم. جان یا ی. خودم چندروز یخونتون و استراحت کن  یبر   یتونیام. ممن فردا کال خونه-

 گفت:  رلبی شد. سر خود را آرام تکان داد و ز نیغمگ  اریکه مجبور بود فردا برود، بساز آن پگاه

 ؟ یکنی م رونمی ب-

 و گفت:   دی. بلند خندد یحرف او را شن کامران

و  یخسته شد دیکنم؟ گفتم شا رون یرو ب   یمحترم نیباشم که بخوام خانم به ا  یمن؟ من خر ک  ؟یک-
 . وِاال... یاستراحت کن کمهی یبخوا

پرسش   یشد. صورت خود را به نشانه  رهی ادامه نداد. پگاه سر خود را بلندکرد و به چشمان او خ گرید
 تکان داد و گفت: 

 وِاال؟-

 زد و گفت:  او ضربه  یشانه  یخونسرد شد. دو، سه بار به رو کامران

 برو... برو بخواب دختر خوب.-

  توانستیبابت خوشحال بود که م نیقدر از ااتاق او روانه شد. چه نگفت و به سمت یز یچ گرید پگاه
 تخت کامران صبح کند. یشب خود را به رو

 ادوکلنش را  ی. بالشت او را سفت در دست گرفت و بودیتخت او پر یرو  جانی از شور و ه لبالب

 کرد.  استشمام

 *** 

 : دیپرس یرا از پزشک گرفت و با نگران  نسخه

 شه؟یخوب مدکتر، حالش  یآقا-
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 به سوگند که از درد به خود مچاله شده بود، انداخت و گفت:  ینگاه  دکتر

 .شهی بعدش انشااهلل بهتر م یول کشه؛ی دو روز طول م یکی-

صحبت با دکتر، به اتاق برگشت   یکرد. بعد از کم  یسر خود را تکان داد و او را تا دم در، همراه شهرزاد
 و کنار او لبه تخت نشست. 

کند؟!  دیکه چه با دانستی او انداخت. واقعا نم روحی به صورت ب یاو را در دست گرفت و نگاه  دست
بد شده. خود را   اریو گمان کرد که حال او بس  دیاز او نشن ییصدا گرید شانیهاصحبت   انیدر راه م

به  رد؟یبگکمک   ایخبر دهد  ی به چه کس  دیکه با دانستی بود و او نم به او رساند. در بسته عیسر
افتاده بود و ناله   نیزم یکه رو  د؛یاو را د یواحد او را گرفت. زمان  دکی دیمن رفت و کل یسمت الب 

 . کردیم

احساس   د، یکه مجبور بود به او دروغ بگوانداخت. از آن  یچشمان خود را باز کرد و به او نگاه سوگند
 خود را صاف کند. دست او را فشرد و گفت:   ی. تالش کرد تا صداکردی د و رنج م در

 که... یبرو... خونتون... مرس -

 و گفت:  دیحرف او پر انیم شهرزاد

 . ذارمی حالت تنها نم  نیبا ا ،یجور نیچرت نگو سوگند. تورو ا-

 کرد و گفت:  شی هاگونه یاشک در چشمانش را روانه  سوگند،

 شهرزاد... ببخش، لطفا من رو ببخش. -

 گفت که داروها اثر کرده و چشمان او درحال بسته شدن بودند. یجمله را درحال  نیا

جمله   نیجمله را به او گفته است؟! ا  نیکه چرا ا کردیشد. با خود گمان م  رهیبا تعجب به او خ شهرزاد
گرم بود؛ اما   اری نکرد. هوا بس یفکر  گریو دکه دکتر به او زده بود، گذاشت  ییهااو را بر حسب آمپول 

 . دیلرزی بدن او مدام م

که با قرص و آمپول پر شده بود را مرتب   زیم  یو از جا برخاست. رو دیباالتر کش  یاو را کم یرو پتو
 شد.  ییرایاتاق را ترک کرد و وارد پذ  افت،ی نانیکه از حال او اطمکرد. بعد از آن 
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  کردیرا بکند! قبل از امشب، گمان م  یکار  نیپدر بتواند با دخترش چن کیکه  کرد ی گاه گمان نم چیه
 کردی هزاران بار خدا را شکر م  د،یدی سوگند را م تیدارد؛ اما حال که وضع یبا او رفتار بد  یرعلیکه ام

هم کالم شده بود؛  هرزادبار قبال در مورد پدرش با ش نی مانند پدر سوگند ندارد. سوگند چند یکه پدر 
. هر چند وقت  کردی به سرعت بحث را عوض م  د،یکشیبد پدرش خجالت م تی چون از وضع  یمنته

پدرش بوده و   یکارها ری درگ گفتی م گشتی نبود و هرگاه بر م یو از او خبر  زدی م  بشی هم غ بارکی
 گرفته.  یاز دانشگاه مرخص

تا ازش مراقبت کند؛   ماندی کنار او م یچندروز  دیمبل ولو شد. با یهم گذاشت و روچشم بر شهرزاد
به سر   ییکه دارد، بال یتیوضع ن یبا ا کردی به حال خود رها کند. گمان م جورن یاو را ا توانستی نم

 . اوردی خود ب

سوگند او را از حرکت باز داشت. به   لی داشت مانتو و شال خود را از تن جدا کند؛ اما زنگ موبا قصد
را برداشت. به صفحه    لیکرد. خم شد و موبا دایپ  زیکنار م ن،یزم یاو را رو لیسمت صدا رفت و موبا 

خراب    شحال د،یشنی . هرگاه اسم نامزد او را مختی اسم فرنود، قلبش فرو ر دنیشد و با د  رهیخ
 داشتند. یخاطر بود که آن دو تشابه اسم نیبه ا  دی. شاشدیم

هم  دی. شاگذاشتی م انی او را در جر دینه؟! اما با ایاست  یجواب دادن به او کار درست  دانستی نم
 یچه کار  دانستی مطلع سازد. واقعا دودل بود و نم ان ی جر  نیاو را از ا خواستی سوگند از قصد نم

بدهد.   راحال ممکن بود بازهم زنگ بزند و سوگند خواب باشد و نتواند جواب او است. به هر حی صح
 را کنار گوشش گذاشت.   لیاتصال را زد و موبا یدکمه   لیدل نیبه هم

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 بله؟ -

آرام بر زبان آورده؛ از فرِد پشت   اری . شهرزاد گمان کرد چون آن بله را بسامدی از پشت خط ن ییصدا
همان بله، غرق   دنیکه پشت خط قرار داشت، با شن یکه کسنکرده؛ اما فارغ از آن   افتی در یخط جواب

 در فکر شد. 

کرد آرامش خود را   یاز کنار گوش خود کنار برد. لب خود را با زبانش تر کرد و سع ی تلفن را کم رادمهر
او را بشنود. چشمان خود را بست   یصدا  گرید بارک یوست داشت چه کند؟! د دانستی حفظ کند. نم 
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تا   اوردی ب  بانرا بر ز  یگر ید یکاش جمله کرد،ی را سمت گوش خود برد. با خود گمان م  لیو باز موبا
 را از پشت خط بشنود.  شی بلکه صدا

 داد و گفت:  رونیکالفه شده بود. نفس خود را محکم ب  گرید شهرزاد

 ! آقا فرنود... الو؟ ؟ دیشنوی منو م یصدا-

کنج لب خود نشاند و غرق در آرامش  یلبخند کمرنگ  د،یکه اسم خود را از زبان او شن  ی زمان  رادمهر
اوقات همان  شتریکه باسم خود را از زبان او بشنود. با آن گر یبار د کردیگاه گمان نم  چیشد. ه

 داشت.  یگر ید یجلوه  کیاز زبان او  یز یهرچ  یول زد؛ی م شی»رادمهر« صدا

 را نزد گوشش برد.   لیو موبا  دیاز پشت خط شن ییقصد داشت تلفن را قطع کند که صدا شهرزاد

 که... یستیهمون ل نیجناب سرگرد ا-

 ی شانیبر پ   ینی را از کنار گوش خود دور کرد. چ لی به سرعت چشمانش را گشود و موبا  رادمهر

آرامش خود را حفظ کند، اشاره   کرد ی م یطور که سعان. دست خود را سمت در دراز کرد و هم انداخت
 کرد که اتاق را ترک کند.

 کرد و از اتاق خارج شد.  یمعذرت خواه رلبیشده بود، ز جیکه پاک گ احمد

آن ضربان قلب او باال رفت و به    ک یآشنا با گوشش برخورد کرده است.  یاکلمه کردی گمان م شهرزاد
 تلفن را قطع کرد. ،یمعطل  ینگفت و ب  یز یچ گریرا کنار بگذارد. د االتی خود ناسزا گفت که خ

پرت کرد.   زی م یرا به رو  لیداد و موبا رونیبوق ممتد، نفس خود را محکم ب  دنیبعد از شن   رادمهر
مسئله با سوگند صحبت کرده بود.  نیورد ا. قبال در مندیبی او را نم  گریگمان کرده بود که سوگند د

رفت و تنها بودنش را  ی نم رباریبارها به او گوشزد کرده بود که روابطش را با شهرزاد قطع کند؛ اما او ز
  زیبار که رادمهر مطمئن بود که همه چ کیآمده بود.  شیپ  اری موارد بس نی. متشابه اکردی بهانه م 

 گرفته بود. قرار یتیو در بد موقع شودی خراب م

 لمیف دنید  یکه برا  یببرد. سانس نما ی روز جمعه بود و رادمهر به سوگند قول داده بود تا او را به س عصر
به   هیکه شهرزاد قبول کرده بود به اصرار هد یانتخاب کرده بودند، هفت شب بود. درست زمان

 همراهش برود. 
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به سمت بوفه حرکت کرد.   یخوراک   یکم دیخر یسوگند را داخل سالن فرستاد و خود، برا رادمهر،
آشنا با گوشش برخورد کرد. گمان   ییبود تا نوبتش بشود، صدا ستادهیطور که در صف بوفه اهمان

 د،بو ستادهیبوفه ا یکه پشت به او، جلو یاست. مرد ده یصدا را شن نیهم ا گر یبار د کیکه  کردیم
 . دیخود را کرد و نوبت به رادمهر رس  دیخر

بود، داد و   شخوانیکه پشت پ  یکارت خود را به زن  ل،یو پاست بسیچند بسته چ دنیبعد از خر  رادمهر
 . ردیمنتظر شد تا آن را پس بگ

 . دیاو را شن  یکه صداتا آن  رفتیم  شیخوب پ  زیچ همه

 ؟ یکنی م کاری چ جان یسوگند؟ تو ا-

 گریزن مقابلش را هم د یصدا ی انجام دهد. حت یکار  چیه توانستی . نمستاد یاز حرکت ا رادمهر
 .ستادی ا یگم کرد و پشت به ستون  تی جمع  نی. به سرعت کارت را از او گرفت. خود را بدیشنی نم

سر خود را کج کرد و با چشم دنبال آن دو  ه،یتازه کند و بعد از گذشت چندثان  ی صبر کرد تا نفس یکم
 را در دست خود مچاله کرد.  سهیرا درهم فرو برد و با غضب ک  شیگشت. ابروها

  کیداشت،  یشانیکه بر پ یاخم ی. حال به جاندی آرام شد؛ بهتر توانست او را بب یکه کماز آن  بعد
او   ریدل س  کی توانستی لبخند کوچک، کنج لب خود نشانده بود. چقدر دلتنگ او شده بود. اکنون م

 داشت. یاساده  شیخود را از باال بسته بود و آرا یموها ه،شیرا تماشا کند. مانند هم 

بود و دوستش را به او   ستادهی کوچِک او دل رادمهر را برده بود. در مقابل سوگند ا یزهایچ نیهم
شرمسار    اریاش را حس کند. بسغم داخل چهره  توانستی . از همان فاصله دور هم مکردی م یمعرف

  یبزرگ  لاو دسته گ ی. البته از طرف خود برادیبگو  تیبود که نتوانسته بعد از مرگ مادرش به او تسل
 با او را پر کند.  یصحبت و دلدار  یجا  توانستی نم  زیچ چیفرستاده بود؛ اما خب ه

ه گر  گذراندن وقت خود بدون مادرش بود، رادمهر فقط از دور نظار یها که او سخت در پآن سال در
کرد با پدرش در آن مورد صحبت کند و او را قانع کند که    ی. بارها سعآمدی از دستش بر نم  یبود و کار 

 . گذاشتی نم ی باق یز ی چ ادیبه جز اخم و فر یدرست شود؛ اما عل زیصبر داشته باشد تا همه چ یکم

امام رضا   ییبد طالکنار زد و به گن یازجا برخاست و به سمت پنجره حرکت کرد. پرده را کم رادمهر
جان   شد،ی که از حرم بلند م   یقرآن یبه او سالم کرد و چشمانش را بست. صدا رلبی شد. ز  رهیخ
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توانست  یجا مکه داشت؛ حداقل آن  یای و مشغله فکر  یهمه گرفتار  . با آن دیبخشی م  یرادمهر را تسل
 داشته باشد. یشتر یاعصاب خود را کنترل کند و تمرکز ب یکم

 *** 

 ی که توانسته بود به سوگند کمک. از آن گذشتی سه روز از بازگشت شهرزاد به خانه م دو،

مادرجان   یبه خانه  ی. قرار بر آن بود که پس فردا همگکردی م تی بکند، احساس رضا  زیناچ  یحت
 .دیجوشی و سرکه م  ریبروند و دل شهرزاد مانند س

 ییهادر خلوت خود به اتفاق  یوقت   گرید یو از طرف کردی م یاو را عصبان  نایش یهاطرف حرف  کی از
 . شدیحالش بدتر م کرد،ی فکر م  افتدی که قرار است ب

اگر او متوجه شود  دانستیبود که کهربا در آن مدت با او صحبت نکرده بود، چرا که شهرزاد م  بیعج
سر   کندیم یسع یابه هر بهانه  ا ی پرسدی که قرار است با رادمهر روبه رو شود، مدام از او حالش را م 

 صحبت با او را باز کند. 

به عقب   یقدم اریاختی . بدیدستش پاش  یروغن به رو یابود؛ که قطره  خودی ب  یهمان فکرها در
که  تابهیبه ماه ی که تازه به خود آمده باشد، نگاهانداخت. مثل آن نیرا بر زم ی برداشت و قاشق چوب 

انداخت و به سمت   شد،ی از آن متصاعد م یاز سوختگ یشده بود و بخار حاو اهی دور و اطراف آن س
 گاز رفت. 

گاز را خاموش کرد. به خود ناسزا   ریز  ت،یآب سرد قرار داد و با عصبان  ریز ک،ن یرا داخل س تابهیماه
دستش، قرمز شده بود و جلز و   یبه دست خود انداخت. پوست رو   یآب را بست. نگاه ری گفت و ش

 و به سمت اتاق مادرش گام برداشت.  دی. شهرزاد لب خود را گزکردی ولز م

پماد ضد  کیجست و جو،  ی. بعد از کم دیکش رونیرا بداروها   فیخود را سمت کمد برد و ک  دست
 .دی دستش مال یاز آن را به قسمت سوخته یکرد و کم دایپ یسوختگ

داشت و   یاگر او در کنارش بود، حال بهتر   دینبود مادرش را حس کند. شا توانستی درست م حال
 از هم، از دست بدهد! یکم ی. درست نبود که آن دو را در فاصله دیکشی کمتر عذاب م
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 یاز بلوزها یک ی. ستیگریم صدا ی و شهرزاد ب شدندیم شیهاگونه یروانه   ار،یاختی ب  شیهااشک
 . دیتخت دراز کش  یمادرش را در دست گرفت و همراه با آن، رو

از فوت مادرش   یکه چندسالرو فرستاد. با آن ف شیهاهیبرد و عطر آن را به ر اشی نیب  ری بلوز را ز یقهی
 .کردی بلوزش احساس م یعطر مادرش را بر رو یاما شهرزاد هنوز بو گذشت؛یم

که داشت تنها گذاشت و خود را از   یبد  تی قدر زود رفت؟! چرا دخترش را در وضعرفت؟ چرا آن  چرا
  اجیاحت یاز هر زمان شتریکه شهرزاد به او ب یآسوده ساخت؟! درست در زمان  یهرگونه درد و رنج

 بر سرش بکشد، او گذاشت و رفت.  یداشت، تا با او حرف بزند، تا دست نوازش 

را   شیهاان تر کرد و اشکبلوز مادرش زد. لب خود را با زب ینرم به رو یارا گرفت و بوسه اشی ن یب آب
 کرد.  یهمراهم  شد،ی روانه م  شیهاگونه یکه به رو

فرو رفت.    یق یاست و به خواب عم یچه ساعت دیفکر کرد؛ که نفهم  ریبه گذشته و اتفاقات اخ  قدرآن
  چی. مادر چراغ خانه است و اگر خاموش شود با هستی از، از دست دادن مادر ن زتریانگغم زیچ چیه

 یو با او بد رفتار  میدانی که هست، قدرش را نم یآن خانه را روشن کرد. زمان  توانی نم  یچلچراغ
  یمداومش، سر نگران  یهاسر سوال مان،یدر کارها اشی سر کنجکاو ش،یهای! سر ندونم کار میکنیم
 قهیدق  کیکه حسرت  رسدیهم م یکه روز  یدرحال  م؛یکنی برخود م یاز حدش، با او به سرد شیب
  الیو ما با خ شودی نگرانمان م یخودی ب میکنی . آن زمان که حس ممیخوری در کنارش را م شتریب

  م،یگذرانیو با دوستانمان، وقت م  میروی م رونی از خانه ب م؛یبه او بده  یخبر  چیکه هراحت، بدون آن 
  ندیتا بب  دوزدی و مدام چشم بر در م گذراندی را پشت سر م  قیدقا نیتردرست در آن زمان، او سخت 

  نیبدبختر  یکنی اتفاق کوچک فکر م کی. درست در آن زمان که تو به خاطر گرددی بر م   یفرزندش ک
  یکه تو را خوشحال از زندگ کندی م یغذاها سع نیکارها و بهتر  نیاو با بهتر  ؛یدختر در جهان هست 

به   وقتچیه  رایز  ،یکنگاه محبت مادرت را حس  چیه یتوانی ! تو نمیکنی نگه دارد و تو آن را درک نم
 داشت.  یو نخواه یاآن اندازه دوستش نداشته

.  شودیسرت آوار م  یو به رو زیری آن خانه فرو م  یربنایخانه است. با رفتنش، ز  کیچهارچوب  مادر
  یرا نوازش کند، تا زمان  تیتا موها ستین یکس گریکرد که د یحس خواه ینبودش را در زندگ  یزمان

 نی. قدر اند باز کند و صورتت را غرق در بوسه ک  تیبه رو  ییدر را با خوشرو ،یرسی که خسته از راه م
 را پر کند! اشی خال  یجا تواندی نم  کسچی. بعد از رفتنش، هدیرا داشته باش ین یزم یفرشته
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 گفت:  داد،ی خود را ماساژ م یکه زانوها  یتخت نشستند. درحال  یاو را گرفت و هردو به رو دست

! تا آخر عمر به ستیبهت بزنم، صحبت امروز و فردا ن خوامی که امروز م ییحرفا  نیا زم،یدخترم... عز-
 . یدیحرفارو از زبون من شن نیروز ا هیکه  یآر ی شکر به جا م یصدهزار بار سجده  یو روز  آدی کارت م

 سر خود را آرام تکان داد و گفت:  شهرزاد

 مادرجون؟!  ،کارکنمیمن چ نیگی شما م -

 دست شهرزاد را گرفت و گفت:  ز،ی مهرانگ

  نیهم قرض کن و قشنگ به حرفام گوش بده. بب گهیجفت گوش د هیدخترم... پس  کالیآ بار-
  نی. همرنی م یسر  هیو  آنی م  یسر  هی. هرروز ستیمشخص ن ایدن نیمادرجون، عمر آدم تو ا 

بود.   ینیخانم نازن   یلیرو ترک کرد. خدا رحتمش کنه، خ  ایدن نیزود ا یلیخ   امرزی مامانت... خداب
حل شدن. انگار  کبارهی خونه بازشد، تمام مشکالت پدرت هم  نیبود. تا پاش به ا  یقدمعروس خوش 

داغ دلت رو تازه کنم. نبود مادر   خوامی نم  م،یخونه. حاال بگذر  نیبا خودش سحر و جادو آورده بود تو ا
  تهم پدرم رو از دس ،یده سالگ  یو من تو یداغدار شد یسالگ  ستیه، بنوزد  یسخته... تو تو یلیخ

 دادم و هم مادرم رو. 

 گفت:  رلبی خود را پس زد و ز یهااشک  شهرزاد،

 خدا رحمتشون کنه.-

بود را از    دهیخر ،یکه به تازگ یاکنج اتاقش رفت. پارچه  یاط یازجا برخاست. سمت چرخ خ ز،ی مهرانگ
 نشست.  یصندل  یبقچه کنار چرخ، برداشت و به رو یرو

 چشم گذاشت و گفت:  یخود را به رو نکیرا روشن کرد. ع چرخ

 برسم. جان یحرفارو زدم که به ا نی. اصال ازمیعز  امرزهیخدا مادرت رو ب -
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.  ردیقرار بگ شی ور و آن ور کرد تا درست درجا نیآن را ا یسوزِن چرخ گذاشت. کم ری را ز پارچه
  یسوزن به رو یهادوختن و ضربه  یچرخ را در دست گرفت و آن را به حرکت در آورد. صدا یدسته

 پارچه بلندشد. 

قبل از مرگم   گهید بارک یخاطر بود که  نیدخترم. من اگه رفتم با بابا و عموت صحبت کردم، فقط به ا-
 . نمیهام رو دور هم ببها و نوه همه بچه

 : دیحرف او پر انی کرد و م  یاخم  شهرزاد

 . نیسال زنده باش  ستیمادرجون؟ انشااهلل صد و ب هیچه حرف نیا-

 و گفت:   دیخند یکم  ز،ی مهرانگ

فردا  گمیدخترجون. م اری همه زنده بمونم. حرف رو حرف ن نیچه خبره دخترم؟ عمر نوح ندارم که ا-
خودت باش دخترم. رادمهر   ی. به فکر زندگیر یغم بغل بگ یزانو  دیتو نبا جا،ن یا انیکه قراره همه ب

رابطه قطع بشه.   نیبود بچم. اگه بود امکان نداشت ا تی نبود. مامور جانیاتفاقا افتاد، ا نیکه ا یزمان
 من بگم... ستی و الزم ن ی دونی رو که خودت م ش یک ی. لی بنا بر چنددل

 و گفت:  دیحرف او پر انیبازهم م شهرزاد

 ل؟ ی... به چه دلدونمی نه نم-

سر خود را به دوطرف تکان داد و  کرد،ی وصل م  گریکدی که دو پارچه را با سوزن به  یدرحال مادرجان
 گفت:  رلبیز

. باشه مادرجون  دیاز زبون بشنو نیخوای هم م بارک یکه هست رو  یز یآخ از دست شما جوونا. هرچ-
کار کنه. رادمهر عاشق تو بود   تری و حساببشنون و عقلت هم درست  شتریها بتا بلکه اون گوش  گمیم

خواد و ی م یچ شم،ی اما من بزرگش کردم و از نگاهش متوجه م گه؛ی نم یز یدخترم، هنوزم هست. چ
راحش   نیرو دوست نداره. اما مادرجون، ا یز یرو دوست داره و چه چ یز ی. چه چخوادی نم یچ
. مادرجون،  دیکنی صورت مسئله رو پاک م  ن،یمسئله رو حل کن  کهنیا ی. تو و اون بچه به جاستین

  یدست یستدختر نامزد کرد و خودش رو د هیبهت بگم، با  تونمیکه االن نم  یلیاون پسر بنا بر دال
مادر،   یچی عشق... ه یمحبت، کم یاز کم  غینابود کرد. االن چندساله که با اون دختر نامزده، در

که   جانیا  یایتر شد. مادر نگفتم ب بدبخت  چارهیاون دختر ب  ،یچ ی. خودش که بدبخت شد ه یچیه
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پس فردا که   ،فردا ست یبدم. قرار ن  یکه بهت درس زندگ  یایگفتم ب نیرو بهت بگم. واسه ا زایچ نیا
بوده و   نیسخته؛ اما سرنوشتتون ا یل ی. سخته مادر خیو خودت رو بباز  یجا بزن  ،یدیرادمهر رو د

رو   کارن یتو ا  یدختر نامزد کرد. ول هیغلط، چشم بسته با  ایکرد. اون حاال درست  شهی نم  شیکار
تا آخر   گمی نزن. نم بیبه خودت هم آس ،ینزن  بیبه اون آس کهن یا ینکن مادر، برا ینکن. لجباز 

کن و بعد   دایرو پ آلتدهیکار رو نکن. قشنگ بگرد مرد ا نیهم ا یعمرت ازدواج نکن؛ اما از سرلجباز 
 . فتی به فکر ازدواج ب

 به مادرجان کمک کند، گفت:  یاط یتو خ  کردی م یکه سع یاخم کرد و درحال  یکم شهرزاد

که زود   یازدواج کنم. کس یبا کس  ستیهم قرار ن  یمادرجون من اصال قصد ازدواج ندارم. از سرلجباز -
 اخت، من نبودم... جا زد و خودش رو ب

 به او انداخت و گفت:  ینگاه تند مادرجون

که  یدیپنج سال. ند نیتو ا دیکش یکه چ یدی... ندیدینگو مادر، نگو... تو که اون بچه رو ند-
جمع از طرف پدرش خرد شد. نگو مادر، اون بچه اگه حالش از تو بدتر نباشه، بهترم   یچنددفعه تو

 بخدا!   ستین

نداشت و حال بد اوهم   یاما خودش هم حال خوب داد؛ی نگفت. حق را به او م  یز یچ گرید شهرزاد
او را از زبان   یبازگشت که خبر نامزد یبه زمان  قهیچنددق ی نامزد کند. برا یکه برود با کس شدی نم  لیدل

که در  ی . زماندیدی م یز یو نه چ دیشنی م یز ینه چ گر یبود! د یقدر آن روز، روز بد. چهدیکهربا شن
 کهربا با او تماس گرفت و آن خبر بد را به او داد.  داد،ی ها درس م بود و به بچه ستادهیالس اک

 به سمت او گرفت و گفت:  یورق دستمال  ز،ی مهرانگ

 حرفا رو بهت بگم.  هیمادر پاک کن اون اشکارو تا بق -

 را پاک کرد.  شیهانشده بود. دستمال را گرفت و اشک  شیهامتوجه اشک  شهرزاد

  کی داشت که او را قانع کند تا به فکر  نیبر ا یبا شهرزاد صحبت کرد و سع  یلیآن روز خ  ز،ی گمهران
خود گمان    شی اما پ دانست؛ی ها را صالح نمکه گفتن آن حرف خودش باشد. با آن یبرا دیجد  یزندگ

. باالخره  بازداردبدون رادمهر  دِ یجد  یزندگ کیخودخواهانه فکر کند و او را از داشتن  دیکه نبا کردیم
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 یجا بماند و به مادرجان در کارهاگرفت که شب، آن  میو شهرزاد تصم  افتی انیآن دو پا یهاصحبت 
 فردا کمک کند. 

شده بود را   ختهیبا آن آم  اسی سبز رنگ که عطر گل   حی مهر برداشت. تسب  یخود را از رو  یشانیپ
 ذکر گفت.  رلبی برداشت و ز

و چروک همسرش، چشم دوخت.   نینشست و به صورت پر چ  نی زم یمحسن، کنار او به رو حاج
 گفت:  رلبی ذکر گفت و صلوات فرستاد، جانماز خود را جمع کرد و ز یکه کمبعد از آن  زی مهرانگ

 . شنومی م  ،یبگو حاج-

 : کنج لب خود نشاند و گفت   یمحسن، لبخند حاج

 ؟ یقبول باشه، با شهرزاد صحبت کرد-

 گفت:  کرد،ی که چادر خود را تا م یدرحال 

 و من انجامش ندم؟ دیبه من بگ   یز یشما چ شهی مگه م ،یبله حاج-

 سر خود را آرام تکان داد و گفت:  ،یحاج 

 نه نشده... قبول کرد؟ -

شده بود را برداشت   یرنگ که دورتا دور آن سنگ دوز  دی ملحافه سف  کیبه سمت کمد رفت.  زی مهرانگ
 و به سمت تخت رفت. 

 گفت:  کرد، ی تخت را عوض م ی که ملحافه رو یدرحال 

رادمهر و با اون   یخودش باشه و وقت یبگه بچم... فقط تونستم قانعش کنم که به فکر زندگ  یچ-
 خودش رو نبازه. د،یدختره د

 و گفت:  دیخود کش  شیبه ر یدست یحاج 

فکر کن که  ن ی. خودت رو ناراحت نکن، به اادی ب شی و صالح پ ری که خ  یبگم واهلل؟ انشااهلل هرچ یچ-
 .ی کنی هاشون مخونه  یهات رو راه ها و نوه بچه یموقع دار  نیفردا ا
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 زد و گفت:  یلبخند زی مهرانگ

 تنگ شده.  یلی. دلم براش خ ادیرادمهر هم ب   یکاشک-

او را در دست   یهاکه دست  یبرخاست. سمت همسرش رفت و درحال  نیزم یمحسن، از رو حاج
 گرفته بود، گفت: 

 یخوای م یرو نخور زن. فردا، پس فردا چجور  یز یهرچ ی... انقدر غصهین یبی رادمهر رو هم م-
 !؟یرو بزرگ کن  هاتجه ینت

 و گفت:   دیخند یکم  زی مهرانگ

 .دهی ا کفاف نم به اون روز گهی! عمر من د؟یحاال کو تا اون موقع حاج -

 و گفت:  دیمحسن، دست او را بوس حاج

 .میکار دار یبخواب که فردا کل ریبخواب... بگ  ری... بگ ایحرفا بزن  نینشنوم از ا گهید-

تخت دراز   ی تخت را عوض کرد، چراغ را خاموش کرد و هردو به رو یکه ملحافه روبعد از آن  زی مهرانگ
 .دندیکش

 *** 

 تا مادرجان در اتاق را بازکند و او  کردی م یرا بازکرد. لحظه شمار  شیهااذان، چشم یصدا با

 فشرد.  شتریبالشت فرو کرد و چشمانش را ب  ینماز، صدا بزند. سرش را تو یبرا را

خواب آلود    اریکه بسخود را باز کرد. با آن  یهاچشم گر،ی . شهرزاد بار دامدیگذشت و مادرجان ن یکم
 گام برداشت.  ییرایآمد و به سمت پذ نیی تخت پا یبود، از رو

هم ممکن بود؟ مادرجان تا به حال نمازش قضا نشده بود.  یز ی چ نیخاموش بودند. مگر چن هاچراغ 
 تعجب داشت. یشهرزاد جا ینشده بود، برا داریحال که آقاجان هم ب
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و آقاجان در اتاق حضور   رفت و در اتاق مادرجان را گشود. چراِغ اتاق خاموش بود نیها پائ پله از
خود را باال انداخت و وارد اتاق   یهادور و اطراف خود را نگاه کرد؛ اما او را نجست. شانه  ینداشت. کم 

 تخت نشست و گفت:  یکه چراغ را روشن کند، کنار او رو شد. بدون آن 

... آقاجون  گهید نیش! پاهااشه ینماز خودتونم االن قضا م  ن؟ینکرد  دارمینماز ب  یمادرجون... چرا برا-
 .رهی هم حتما رفته وضو بگ 

لخت او   یبازو  یاخم کرد و دست خود را به رو ی از جانب مادرجان بلند نشد. شهرزاد کم ییصدا چیه
 سرد شده بود.  خچالی او مانند  یگذاشت. در آن گرما، بازو

نکرد. شهرزاد کم کم نگران شده بود.  یدهان خود را قورت داد و مادرجان را تکان داد؛ اما او حرکت آب
 و آرام گفت:  د یاو را بوس یبازو یرو

که اگه شما نمازتون رو   نیدونی... مگهید نی خب بلندش  ن؟یذاری سر به سرم م نیمادرجون... دار-
 !رهیگی خدا قهرش م د،یقضا بخون 

که او را برگرداند، نداشت.  . جرات آن ختیاز جانب او بلندنشد. قلب شهرزاد فرو ر یحرکت   ایصدا  بازهم
 . دیاو را سمت خودش کش یبغض خود را قورت داد و بازو

و با   دیکش ی بلند  غیشهرزاد افتاد. شهرزاد نا خداگاه ج یپاها  یحرکت برگشت و به رو  کیبا   مادرجان
 زد:  ادی التماس فر

من خودم بلندشدم،   ن یون چشمات رو باز کن. توروخدا چشمات رو باز کن... ببمادرجون... مادرج-
 . دیکن  داریمنو ب  ستیالزم... الزم ن گهید

 گفت:  شدند؛ی م یجار  شیهااشک  لیکه س یمادرجان را در دست گرفت و درحال  صورت

  نی بلندش م،یآبگوشت بار بذار دی... مادرجون بانیتنها نذار یجور ن ینه... مادرجون... نه توروخدا منو ا-
 ... دیکن سی رو خ  اتونینخود و لوب 

شده بود،   زی خ میبدن او ن  یکه رو یآن زد. درحال  یبه رو یاسرد او را در دست گرفت و بوسه دست
 زد:  ادیفر
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  نینگفت ... مگهدی... توروخدا بلندشمی... فردا، فردا قراره همه دورهم جمع ش نی مادرجون... بلندش-
 نداره؟! دهیاون نماز فا گهیمومن... اگه نمازش قضا بشه د

  ییآب شده بود، با صدا سیکه صورتش خ ی. درحال دی کش  یبلند غی افتاد و ج نیزم  یبه رو شهرزاد
 کیمانند  شیاتفاق برا نیانجام دهد. ا دیبا یچه کار  دانستی نم گریبلند، آقاجان را صدا زد. د

خارج   اقاز ات اندازد،ی به مادرجان ب یکه نگاهبلندشد و بدون آن نیزم  یاز رو  یکابوس بود. به سخت
 شد.

رفت و    اطینداشتند، به سمت ح یتمام شیهانکرد. اشک دایخانه را گشت؛ اما آقاجان را پ  کل
 کرد.  داینشسته بود، پ اطیپله ح  نیدوم ی که به رو یآقاجان را درحال ،یناباور   نیدرح

و   دیکه در بدن خود داشت به سمت او دو یبا اندک جون  شد؟یبود؟! مگر م دهی را نشن ش یصدا یعنی
 گفت: 

... توروخدا نیکرد یمحلی ... حتما دوباره شما بهش بشهی نم داریآقاجون... آقاجون... مادرجون ب -
 !هااشهی... آقاجون، نمازش قضا مدیصداش کن نی بلندش

 شده بود.  رهیکه در دستش داشت، خ  یاو فقط به نامه  دادی از خود نشان نم  یحرکت  چیه آقاجان

او  یهابه آن وارد کرد. حال اشک یاو را در دست گرفت و فشار کوچک  یکنار او نشست. بازو شهرزاد
 دوبرابر شده بودند.

 ند و گفت: او چسبا یخود را به بازو   یشانیپ

 ... مادر... مادرجون... دیبکن یکار  هیآقاجون... توروخدا -

و حاج    زیها که مهرانگ آن شتریشده بودند و ب  داریب  هاهیشهرزاد، تمام همسا ادیداد و فر یصدا از
 . فشردندی جا آمده و زنگ خانه را مبه آن شناختند، ی محسن را م

 *** 

سر شهرزاد   یکمد برداشت و رو یرنگ را از تو  یآن محله، شال مشک گانیاز همسا یک ی زهراخانم،
 گفت:  هیو با گر ستادیانداخت. مقابلش ا
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 رو ببرن.  امرزیجسد خدا ب آنی مادر، بپوشون خودتو... مردها دارن م-

 .ستادیمانتواش را بست و کنار ستوِن اتاق مادرجان ا یهابزند، دکمه  یکه حرفبدون آن  شهرزاد

  یسرسر  یوارد خانه شدند و به سمت اتاق مادرجان رفتند. کامران نگاه   یبازشد. کامران و علخانه  در
 به شهرزاد انداخت و سر خود را به دوطرف تکان داد. 

  یرا به رو زی وارد خانه شدند و مهرانگ ان،یگو ااهللیمسئوالن آمبوالنس   قه،یاز گذشت چنددق بعد
 خانه شده و با برادرش روبرو شده بود.وارد   یرعل یبرانکارد گذاشتند. حال، ام

که آرام  ی بر آن داشت تا او را آرام کند و پگاه هم درحال یبود و سع ستادهیکنار مادرش ا کهربا
 کردی م یرا در آغوش گرفته و با تکان دادن او سع یکسر  کرد،ی م شیهاگونه یرا روانه   شیهااشک

 ساکتش کند.

دار   پی ز یپارچه کی. او را داخل کردی شده و جنازه او را نگاه م رهیبه اتاق مادرجان خ شهرزاد،
 .ند یمادرجان را بب  یبار چهره  نیآخر ی. شهرزاد توانست برادندیرا باال کش پشیگذاشتند و ز

قدر که او چطور آن کردندیتعجب م انینشدند. اطراف  ریسراز شیهانگفت و اشک  یز یهم چ باز
بر پا بود و   یکه در دل شهرزاد، طوفان فارغ از آن  دهد؟یاز خود نشان نم  یواکنش چیشده و هساکت 

 جانکه بدن مادر ی. زمانکردیاتفاق سر صبح را فراموش نم  گاهچ ی. هکردیرا درک نم آن  کسچیه
حالت   مادرجان را در آن یکه روز  کردی شده بود! شهرزاد گمان نم  دیطور سف قدر سرد و صورتش آنآن
 کند؟ی نم یعزادار  گرانیو مانند د  زدیری ! چرا اشک نمکند؟ی نم  هیکه چرا گر کردی . با خود گمان مندی بب

  داریاست که ب قیدقا نیمو در ه ند یبی واضح بود، چرا که شهرزاد مطمئن بود خواب م اریجوابش بس
 شود.

 دست او را فشرد و آرام کنار گوشش گفت:  یکهربا، سمت او رفت و دستش را در دست گرفت. کم 

 کن... توروخدا... هیبگو... گر یز یچ  هیشهرزاد... توروخدا -

مادرش   یجنازه  یکهربا شد. افسانه، خود را رو یهاافسانه، مانع ادامه دادن حرف  ادی و فر  غیج
 و صورت او را غرق در بوسه کرد.  دیکش نییپارچه را پا پی. زستیگریانداخته و از ته دل م

 دایپ  خچالیچشم از آن دو گرفت و دنبال آقاجان رفت. وارد آشپزخانه شد و او را کنار  شهرزاد
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 او گذاشت. یشانه  ی. سمتش رفت و دست خود را به روکرد

 شد. شدند،ی م شیهاگونه یروانه   یکه به آرام ییهاانداخت و متوجه اشک  یصورتش نگاه  به

خشک    شیهاو شهرزاد اشک  کردی م  هیو روز آقاجان مانند شهرزاد بود. با آن تفاوت که او گر حال
تا به امروز،   شبیقدر از دکه چه کردی به صورت او چشم دوخته، گمان م ترقیشده بودند. اکنون که دق

 تر شده است! شکسته 

  کیها آن اتفاق  یکه همه دانستیاو گذاشت. م یشانه   یبه روخود را با زبان تر کرد و سرش را   لب
 .شودی مادرجان، بلند م زیآممحبت  یهابا نوازش  گرید قهیکابوس است و شهرزاد چنددق

 *** 

. کفن را سه بار  ردی و کاوه بگ یرعلیتا کفن مادرش را از ام کردی بود و تالش م ستادهیداخل قبر ا یعل
به مادرش نگاه کرد، قصد  یکه کمبار آخر او را داخل قبر گذاشت. بعد از آن  ی برد و برا نییباال و پا 

 دستش را سمت او دراز کرد. یرعلیبرود؛ که ام رونیداشت از قبر ب 

از   رلبیز ندازد،ی به او ب یکه نگاهآمد. بدون آن رونی دست او را گرفت و از داخل قبر ب د،یشک و ترد با
 او تشکر کرد و به سمت خواهرش قدم برداشت. 

از خاک مقابلش را برداشت و به   یادسته خت،یریکه کنار قبر نشسته بود و اشک م یدرحال  افسانه
 حضور دارد!  یتیو در چه وضع کندی که چه م دیفهمی نم چی. هدیصورتش مال 

که کنارش قرار   ییهاخاک  ل،ی چشم دوخته که با ب ی بود و به مرد ستادهیا  تی جمع انیم شهرزاد
 بر آن داشت تا صورت و بدن او را با خاک بپوشاند.  یو سع  ختیری مادرجان م یداشت را به رو

مادرجان که از  شد؟ی نم  تی اذ ،یک یچرا او را داخل قبر گذاشتند؟ در آن تار کرد،ی خود گمان م با
ناهار امروز چه   فیبود؟ پس تکل دهیخروار خاک خواب کی ری هراس داشت، پس چرا اکنون، ز یکی تار
 مگر قرار نبود که آبگوشت بار بگذارد؟ شد؟یم

باشد چه  دهیاز قرآن بود، به خود آمد. انگار که تازه فهم  یاهیکه درحال خواندن آ یمرد یصدا با
که در کنارش قرار داشتند را   یتیدور و برش را نگاه کرد و جمع ی. کمافتدی دارد در اطرافش م یاتفاق



 ی شگیهمان هم

91 
 

را   شیهااشک  الخرهمادرجان را صدا زد و با د،یشنیرا م که خودش هم به زور آن ییکنار زد. با صدا
 کرد. شیهاگونه یروانه 

د پا  کردند که آرامش کنند. شهرزا یو پگاه او را گرفتند و سع  اسمنیداشت داخل قبر شود که  قصد
که مقابلش   ییهاافتاد و خاک  نیزم   یرو ش،یهردو زانو  ی. به روکردی تقال م شتریو ب دیکشی پس نم 

 قرار داشت و در مشت گرفت. 

 زد:  ادیخود را خم کرد و بلند فر صورت

کنم؟! مادرم... مادرم که   کاری! مادرجون... من بدون شما چ ن؟ی مادر... مادرجون چرا تنهام گذاشت-
 ن؟ یم رفترفت... شماه

متوجه شود، به حال و روز شهرزاد   یکه کساو را آرام کند، بدون آن  کردی م یکه سع  یدرحال اسمنی
 .فرستاد ی و در دل به مسبب تمام آن اتفاقات لعنت م  ختیری اشک م

 گفت:  هیانداخت و با گر اسمنیخود را در آغوش  شهرزاد

 ... من تنها بودم... االن تنهاتر شدم...ادیب نیمادرجون برگرده... توروخدا بگ نی زن عمو... بگ-

را کنترل کند؛   شیلرز در صدا  کرد،ی م یکه سع  یاو را با دست پاک کرد و درحال یهااشک  اسمن،ی
 گفت: 

 هگیخدا د  ی... به خداوندذارمیهم تنهات نم  گهی... دشتمیحرفو دخترم... من اومدم، من پ نینگو ا-
 . ذارمی تنهات نم 

و او را   ردی از رادمهر بگ یاتفاقات دور و برش بود؛ که پاک فراموش کرده بود خبر  ری قدر درگآن شهرزاد
 بود.  دینه در خانه و نه در بهشت الزهرا ند

 *** 

که پشت سرش قرار داشتند، اشاره کرد تا عقب  یرا در دستش جا به جا کرد و به افراد  میس یب
 و فعال حرکت نکنند.  ستندیبا

 را روشن کرد:   میس یبه جلو قدم برداشت و ب  یکم
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 ؟یجلو رو دار  تیمنو؟! موقع یصدا یشنوی پنج، م  اسری... اسری-

 آرام گفت:  یبا صدا یمرد هیقطع و وصل شد و بعد از چندثان یکم  میس یب یصدا

 . دیوارد بش  یچک شده، از ضلع غرب ت یسرگرد... موقع-

 ا سمت دهانش گرفت و آرام گفت: ر  میس یب  رادمهر،

 .دمی م امیرو قطع کنند. وارد خونه که شدم، خودم بهتون پ  مشونی س یها بگو، ب... به تمام بچه اسری-

مقابلش را باز کرد و   یعبور کردنند. در چوب نیرزمیکه پشت سرش قرار داشتند، از ز یبا افراد  رادمهر
 خانه شد.  اطی وارد ح

 خم شد و به افراد پشت سرش دستور داد تا متفرق شوند.   یاخت، کمبه دور و برش اند ینگاه

  یو درحال ستادیا یکردند. رادمهر، کنار در ورود یرا طخانه رفتند و آن یهاو احمد، به سمت پله خود
 اسحله را در مقابلش قرار داده بود، به احمد اشاره کرد تا در خانه را باز کند.  یکه دو دست

و آن جا را محاصره کرده بودند. احمد در   رفتندی خانه باال م واریکه همراهشان بودند، از در و د یافراد
 عقب رفت تا رادمهر وارد شود.  یخانه را آرام باز کرد. کم 

خانه   کی به دور و برش انداخت.   یو اسلحه را جلو گرفت. نگاهبدون مکث وارد خانه شد   رادمهر
شده بودند. سقف خانه ترک برداشته و  دهیبا پارچه پوش شرشانیبود با وسائل کهنه که ب  یمیقد اریبس

 شده بودند.  ختهیر شی هم کم و ب وارهایگچ د

احد دستور داد تا  . برگشت و بهدیرا مقابلش کنار ستون د یاه یکرد. سا یط  یخانه را کم   مسافت
که مرد جوان   ندیحرکت کرد و قصد داشت پشت ستون را بب هیبه سمت سا اطیساکت باشد. با احت

  ه. صورتش را با پارچه پوشاندستادیرادمهر ا یآمد و روبه رو رونی از پشت ستون ب یاسلحه به دست
 معلوم بودند. شیهابود و فقط چشمان و لب

به سمتش گام   یمعطلی . رادمهر ب ندازدیاش را ب زد تا اسلحه  ادیشد و بلند فر ک یبه رادمهر نزد یقدم
افتاد. قصد داشت فرار   ن یبه مچ دستش زد که اسلحه از دستش بر زم یابرداشت. با ساق پا ضربه

 گردن او زد.  نییبه پا  یارا در دست گرفت و از پشت با اسلحه ضربه  شیکند که بازو
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  نیرا چک کند. از ب رونیافتاد. رادمهر با دست به احمد اشاره کرد که ب نیزم  یبه رو  هوشی ب مرد
 یهاو نمناک را پشت سر گذاشت و پله ک یتار یی. راهرودیرس یای خانه رد شد و به در آهن لیوسا
 کرد.  یرا ط  یچی مارپ

با گوشش برخورد کرد.  بیو غر بی عج   یی. صداکردی م یها را ط داده و پله هیتک واریخود را به د شانه
که   یای گرد چوب زی قرار داشت و م نهیشوم  یکه جلو اهیشد و به جز دو مبل چرم س   یوارد سالن کوچک

 . شدینم دهید یگر ید زیبود، چ  نشانیب

شده بود. مطمئن بود  دهیپوش ش یرو یای مشک یتور  در قرار داشت که با پارچه  کی راستش  سمت
 .شودی اتاق مربوط م نیهرچه که هست به ا

روشن شد. از کنار کمربند   مشی س یبه در بزند که ب یا. قصد داشت ضربهستادیفاصله مقابل در ا با
 را برداشت و مقابل دهانش قرار داد.  مشیس  یخود، ب

 آرام گفت:   یلیخ

 ... یبگو چ عیکردم، سر دای... باند رو پاسری-

اخم کرد. آب دهان خود را قورت داد و  یحرفش باز داشت. کم یاو را از ادامه د،یکه شن یا هجمل
 بلندگفت: 

 شده؟  ی... چنمی ! درست حرف بزن بب؟یگی م یدار  یچ-

از جانب او   یقطع و وصل شد. رادمهر چشمان خود را برهم گذاشت و منتظر پاسخ میس یب یصدا
 شد.

 . دیرو لغو کن اتیعقب... سرهنگ دستور دادن تا عمل  نیبرگرد  دیسرگرد با-

 مقابلش زد و گفت:  زیبه م یا ضربه  شی با پا  رادمهر

 دره. هیهاشون فقط کردم... تو ساختمون مقابلن! فاصلم با دایباند رو پ  گمی م  ؟یچ یعنیِد -

 رو بهتون نگم؛ اما...  لشیجناب سرگرد... سرهنگ گفتن که دل-

 !ه؟یچ  لشی... دلنمیبگو بب-
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 داد و گفت:  رونی پشت خط، نفس خود را محکم ب فرد

 . نیاالن برگرد نی... لطفا همگمی م تی تسل-

 کرد و گفت:  یط ی انداخت. مسافت سالن را کم اشیشان یبر پ   ینی چ رادمهر

 ... یشده؟! ِد حرف بزن لعنت شی طور یها کس! از بچه گم؟ی م تیتسل  یچ  یعنی... یعنی-

  میس یخود افتاد و ب یدو زانو یاصابت کرد، رادمهر را از پا درآورد. به رو شیکه با بازو یاگلوله یصدا
 را رها کرد. 

برداشت. صورت خود را از درد   نیزم  یاش را از روگرفت و اسلحهخود را  یدستش، بازو یک یآن  با
  یشانیپ  یو اسلحه خود را به رو ستادیمقابلش ا ،یپوش اهی جمع کرد. قصد داشت برگردد که مرد س

 رادمهر گذاشت. 

به   یر یقرار داد و ت شیاش را مقابل پامرد وارد کرد. اسلحه  یبه زانو یابا تمام توانش، ضربه   رادمهر
 سمت چپش زد.  یپا

  اطیشروع شده بودند. به سمت ح  های رانداز یکرد. ت  یها رفت و آن را طجا برخاست. به سمت پله  از
 .دی خانه گام برداشت که دو مرد را در مقابلش د

  کرد،یاحساس م  شیکه در بازو ی. کف دستش، غرق در خون شده بود و سوزشستادیا شی سرجا
 به چه معنا بود؟!  تیفکرکند. در آن لحظه تسل توانست ی . درست نم کردی تر محالش را خراب 

 زد:  ادیکه داشت، فر یرا مقابل آن دو گرفت و با تمام توان  اشاسلحه

 ... تمام خونه محاصره شده... نییپا  دیاسلحتون رو بنداز-

  خالص شده، قصد داشت از گریکه دآن  الیاز آن دو مرد زد، رادمهر با خ  یکیبه  یر ی از پشت ت احمد
 رادمهر وارد کرد. یبه پا گری د یر یمرد، از فرصت استفاده کرد و ت  یکیخانه خارج شود که آن 

سر خورد. صورتش را از درد   نیزم  یداد و رو هیتک اطیافتاد. به در ح  نیاز دست رادمهر به زم اسلحه
 جمع کرد.
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شدند. احمد سمتش آمد و   ری که کل خانه با افراد رادمهر پر شد و تمام باند دستگ دینکش یطول
هم  ی به رو  یرادمهر به آرام یهاشود؛ اما پلک  هوشینگذارد او ب کردیم  یمقابلش زانو زد. سع

 افتادند.

 *** 

داخل خانه هم  یهای قدر گرم شده بود که کولر گاز خانه را پر کرده بود. هوا آن یقرآن، فضا یصدا
 . دادندی کفاف آن گرما را نم گرید

 یو دوست و آشنا در خانه مادرجان جمع شده بودند و با افراد صاحب عزا، همدرد   لیفام کل
را از جمله   های ل یاو، دل خ اما هنوز درد نبود گذشت؛یکه چهل روز از مرگ مادرجان م. با آن کردندیم

 .سوزاندی شهرزاد م

.  اورندیب   رونیداشتند تا او را از آن حس و حال ب  نیبر ا  یسع گرانیآقاجان بهتر شده بود و د حال
و   کردی ها بگذراند؛ او مخالفت م آن یها را در خانه تا شب  کردی هرچقدر که افسانه به او اصرار م

آقاجان   یبرا ناز آ یو دور  دادی مادرجان را م یت. آن خانه، بوتر اسدر خانه خود راحت  گفتیم
 سخت و طاقت فرسا بود.  اریبس

که بهش وارد شده بود، بچه خود را   یو جسم یدوروز بعد از مرگ مادرجان، به خاطر فشار روح  نایش
دارد و  یآمد، پزشکان متوجه شدند که بچه زرد ا یکه نوزاد به دنآورد. بعد از آن ایبه دن  یعیطب
 مارستانیب  لاز آن موقع تا به امروز داخ نایدر دستگاه بماند. ش  مارستان،یرا در ب ی مدت ستیبایم

و   کردندی قبول نم  یرعلیو ام ماین  د،یایتا به مراسم چهلم مادر جان ب کردیمانده و هرچقدر اصرار م
 استراحت کند. دیکه با گفتنیم

و سر نماز   دیدی ها کابوس مکه شب یخراب شد. به طور  اریو روز شهرزاد از آن شب به بعد، بس  حال
در خانه نبودند؛ شهرزاد در خانه   مای و ن  نایها که ش. آن شبدیپری صبح با ترس و اضطراب از خواب م

 یهاشده بود که او را از کابوس  نیشان او هرشب برنامه کردی شب خود را صبح م ش،یعمو
 اش نجات دهند.شبانه 

  گریو د دیترسی م  یکی . به طور مثال از تاردادی واکنش نشان م زهایچ یل یبعد از آن شب، به خ شهرزاد
اما   کرد؛ی آرام بخش مصرف م یها دارواست، بماند. شب کیکه تار  یدر مکان توانستی نم

 . کردندی ا رفع ماثر داروها ر د،یدی که م ییهاکابوس 
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است و تا بعد از چهلم هم بر    تیپگاه و مادرش، متوجه شده بود که رادمهر مامور یهاصحبت  از
خوشحال بود که  یدارد؟! نه خوشحال بود و نه ناراحت. از طرف  یچه حال قیدق  دانستی . نمگرددی نم

او تنگ  یناراحت بود چون به شدت دلش برا گرید یو از طرف  ندیبی نم تیرادمهر او را در آن وضع 
 . ندی سخت بب امیا نیشده بود و دوست داشت او را در ا

به مشورت   ازیکه ن یمگر در مواقع ضرور  شدند؛ی هم کالم نم گریکدی با  یل یهم خ یو عل  یرعل یام
 . رندی از هم فاصله بگ کردندی م  یها بود و تا حدامکان سعآن یهردو

  خواستی. نم کردی م یرا کنار او سپر  اشقهیشهرزاد، به وجد آمده بود که هردق دنیقدر از دآن  اسمنی
 . سوختیبه او ترحم کند؛ اما دلش به حال و روز او م 

  اسمنیاما بعدها از زبان  ند؛یبی که چرا نامزد رادمهر را نم کردی تعجب م اریاول بس یدر روزها شهرزاد،
که آن دو مشغول صحبت   دیدیندارد. اما بارها م  یوبشده و حال خ ضیبود که عروسشان مر دهیشن

 احوالش باشد.  یایتا جو زدی به او زنگ م  اسمنی شتریبودند و ب 

صحبت کرده و    یرعلیها با اماز آن یار یها رفت. بسظرف خرما را برداشت و به سمت مهمان شهرزاد
 وانهیکه او د کردندی دکتر خوب درمورد شهرزاد مشورت کند. گمان م کیسفارش کرده بودند تا با 

نه  گریشده است. البته حق هم داشتند، چون شهرزاد، آن شهرزاد سابق نبود. کامل عوض شده بود. د
 . شدیقدم م  شیدانشگاهش پ دیترم جد یو نه برا  رفتی به آموزشگاه م

قرار داشتند و مداح  ییرایپذ  یکی ا زد. مردها در آن را باز کرد و شهرزاد را صد ییرای در پذ کامران،
 جا مشغول خواندن قرآن بود. آن

از او درخواست کرد تا   اسمنیبرگردد که  ییرای خرما را به او داد و قصد داشت به پذ یهای نیس شهرزاد
 . اوردیاز طبقه باال ب ینیچند س

 *** 

 حرکت کرد.  یو به سمت در خروج  دیاش را باال کشبرداشت. دسته ل ی ر یرا از رو چمدانش

شد و چمدان او را داخل صندوق   ادهی . راننده پستادی فرودگاه مقابلش ا یتاکس  قه،یاز چنددق بعد
 عقب گذاشت. 
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گذاشت و در    شیبازو  ی. دست راستش را رودیکش ری ت شی را باز کند؛ اما بازو نی داشت، در ماش قصد
 ز کرد. با یرا به سخت

 استراحت کند  یداد و چشمانش را بست. قصد داشت کم  هیعقب تک  یخود را به صندل  سر

حالش ممکن بود او را نگران کند.   نیکه شهرزاد در آن جمع حضور نداشت. واال با ا کردی م  خداراشکر
 بود و مطمئن شده بود که او در خانه مادرجان حضور ندارد.  دهیاز کامران پرس

. اگر به او خبر  کردی گاه اتفاق آن روز را فراموش نم چیاش انداخت. هشده  یچی باند پ یبه بازو ینگاه
  یو رادمهر مجبور نبود باق  شدیتمام م یو خوش  یبه خوب یاکنون همه چ دادند؛ی فوت مادرجان را نم

 انجام دهد. ش،ی را بعد از بهود دست و پا  اتیعمل

از آن   یمشک راهنی پ کیو  دیرا کشآن  پی بود را برداشت. ز یصندل  یکه کنارش به رو یایدست ساک
 را باز گذاشت.   شیهادکمه  یول  د؛یپوش اشی مشک شرتیت  یآن را به رو  یآورد. به سخت رونیب

نمناک   ی به بازو یمراسم تمام شود و او به موقع نرسد. دست دیترسی انداخت. م  یساعتش نگاه  به
  ای امیپ  چیخود را برداشت و آن را روشن کرد. ه لی ب دهانش را قورت داد. موباو آ دیخود کش

  وگنداواخر رفتار س نیبود! ا  بیعج  یلیرا باال انداخت. خ  ش یابرو یتا کیاز جانب او نداشت.  یتماس
 شده بود.  بیرادمهر عج یبرا

  دنیبه دور و اطراف خود انداخت. با د یراننده چشمانش را گشود. نگاه یساعت، با صدا کیاز  بعد
منقبض   یخانه نصب شده بود، دستش را مشت کرد. فکش از خشم و ناراحت   یکه باال یپارچه مشک 

 شد.  ادهیپ نیرا حساب کرد و از ماش  ی تاکس هیشده بود. کرا

  تیکردند و به او تسل  یوال پرسبا او سالم و اح یادی ز تی به دست، وارد خانه شد. جمع چمدان
با   اسمنی که طبقه باال بود برود؛ اما  یشد. قصد داشت به اتاق ییرایراست، وارد پذ کیگفتند. 

 به سرعت سمتش آمد و پسرش را در آغوش گرفت.  دنش،ید

او گذاشت   یبازو یاو را غرق در بوسه کرد و خداراشکر کرد که او سالم است. دستش را به رو صورت
 رادمهر درهم رفت.  یهاخمکه ا

 شد و گفت:   رهیبا تعجب به او خ اسمنی
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 شده؟! چرا... چرا؟   یز یمادر... چ-

 خود جدا کرد و گفت:  یدست مادرش را از بازو رادمهر

 ...خوادی فقط. نم کهیخراش کوچ  هینشده...  یز ی نه مادر چ-

 صورتش زد و گفت:  یبه رو اسمنی

 ... اینکن، ب  ی... توروخدا با من لجباز مارستانی ب میبر ای ! ب؟یشد یخدامرگم بده مادر، زخم-

 طور که انگشتانش پشت سر مادرش بود، گفت: و همان  د یمادرش را بوس یشانی زد. پ  یلبخند رادمهر

صورتم بزنم،    به سر و یآب  هی. بذار من برم باال کنندی ... مردم دارن بهمون نگاه مجورن یمادر من نکن ا-
 .میکنی باهم صحبت م

 و گفت:  دیها آمد. برادرش را در آغوش کشسمت آن  پگاه

 داداش؟! ،یخبردار شد  یتو ک-

 ها گفت: کرد و به هردو آن  یاخم رادمهر

 . گردمیبرم باال سر و وضعم رو مرتب کنم، بر م نی. بذارجامنیکه! فعال ا تی برم مامور خوامی نم-

قدر اخم کرد. چه یسالن باال، کم  دنیها باال رفت. با دکردند و رادمهر از پله موافقت یبه سخت هردو
تاسف  اری بود، بس دهیبار ند  نیآخر یکه او را براسالن با مادرجان خاطره داشت. از آن  نیدر ا

با   داریو آن د دز  یبهشان سر  یگرفتن آش نذر  یبود؛ که رادمهر برا یزمان  دارشانید نی . آخرخوردیم
 .ماندی م یدر ذهن رادمهر باق  شهیهم یکوتاه بود؛ اما برا یلیکه خآن

 شد.  یخود را به دوطرف تکان داد و به سمت اتاق راه سر

 *** 

 ک ی از  غیاما در ستاد؛یپا ا یدراز کرد و درش را باز کرد. رو پنجه  نتی را سمت کاب دستش

داد. چندقدم عقب رفت، تا   رونی را محکم ب ! نفسش ینیِاال س شد؛ی م  دایجا پدر آن  زی! همه چینیس
 کند. دا یپ  ینیاز س  یبلکه رد
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 یهانت یو آن را دوباره سر کرد. به سمت کاب  دیافتاده بود، کش شیموها یبه شالش که از رو یدست
. بعد  دیایدر ب شیزن عمو یاالن است که صدا کرد؛یگشت. با خود گمان م ین یرفت و دنبال س گرید

 ممکن بود. یجا یافتنیکرد؛ که در دست ن  دایپ ین یس کیرا گشت،  هانت یکه کل کاب از آن

از   یل یها خ! به هرحال قد آناورد؟ی را ب  ینیپگاه نگفته بود که س ایشده بود. اصال چرا به کامران  کالفه
 شهرزاد بلندتر بود. 

و با تمام توان تالش   دی. لب خود را گزدراز کرد ین یو دستش را سمت س ستادی پنجه پا ا یرو  دوباره
که آن را بردارد، چند ظرف و  اما قبل از آن د؛یرس ین ی. باالخره دستش به سردی را بگ  ینی کرد تا س

 افتادند و خرد شدند.  نییاستکان پا

 یمتوجه صدا بست،ی را م اشی مشک  راهنیپ یهاکه دکمه یآمد. درحال  رونی از اتاق خود ب رادمهر
 را باال انداخت و به سمت صدا رفت.   شیابرو یتا کیشد.   لیخرد شدن چند وسا

 به فرد مقابلش انداخت.  یو در اتاق را گشود. وارد اتاق شد و نگاه دیبلوزش کش یقهیبه  یدست

خود   یگرفته بود و از جا اشیباز  ین یآن س ایرا بردارد؛ اما گو ین یهم چنان در تالش بود، تا س شهرزاد
مردانه، مچ دستش را   یکه دست دیو دست خود را پس کش دیکش ی قی. نفس عمخوردی نم تکان

 درست در دست شهرزاد قرار داشت.  ،ین یگرفت و آن را به باال کشاند. اکنون س

درست پشت سرش قرار   ،یکم یدهان خود را قورت داد و صورتش را سمت او چرخاند. در فاصله آب
قدر به وجود شهرزاد رخنه کرده بود؛ که تمام تنش در آتش دست او، دست او، آن ی داشت. گرم

 درحال ذوب شدن بود. 

اشتند تا چشم از هم  را ند نیدو قصد ا از آن کی چیگره خورده بود و ه گریکدیها به هردو آن  نگاه
 بردارند. 

 . فرستادی فرو م شیهاه یاو بود و شهرزاد عطر تن او را به ر یغرق در چشمان شهال رادمهر

 بم، آرام  گفت:  ییشد و با صدا کیبه او نزد ی قدم رادمهر

 دخترعمو؟! ،یگی خوش آمد نم-
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  داریب یعن یخواب نبود؟!  او یعنیکرد.  شیهارا روانه گونه  شیهاو اشک  اوردی طاقت ن گرید شهرزاد
شده بود و جان   ختهیبم او با عطر تنش، آم یصدا  کرد؟ی فاصله رادمهر را تماشا م نیبود و در ا

 .دیبخشی م یشهرزاد را تسل 

او را در آغوش   توانستی شد. کاش م رهی او خ سیقدم به عقب برداشت و به صورت خ  کی رادمهر
او را ببوسد و غرق در لذت داشتن او شود؛   یشانیپ توانستی را پاک کند. کاش م شیهاو اشک  ردیبگ

 او باشد.  ی برا  توانستی نم گرینبود. شهرزاد د ر یامکان پذ گرید زهایچ نیاما ا

جدا   گریکدی وقت بود؛ که از   یلیبود. آن دو خ یگر یچرا که متعلق به فرد د توانست،ی هم نم  رادمهر
 .شدی متصل نم گریکدی به  یچسب چیبا ه گرید وندشان،یشده بودند و بنِد پ

را ببندد؛ اما رادمهر زودتر دستش را   نتیرا پاک کرد. دستش را باال برد تا در کاب شیهااشک  شهرزاد،
 را گرفت.   شیاخم کرد و با دست راست، بازو یمواجه شد. کم شیباال گرفت و با درد و سوزش بازو

شد. قصد داشت   کیبه او نزد یو قدم  دیشد. لبش را گز  رهیبه او خ  یبا تعجب و نگران شهرزاد
 گذشته، مانع ادامه کارش شد.  اتفاقات یادآور یاو بگذارد؛ اما  یبازو   یدستش را به رو

 آرام گفت:   یلیرا قورت داد و خ بغضش

 با خودت؟ یکرد کاریچ-

 زد و گفت:  یکه داشت، لبخند یدرد و سوزش انیدر م رادمهر

 !؟یشی هنوزهم نگرانم م-

باد کرده  یپانسمان شده بود. چون کم  ر،ی انداخت. انگار از ز شیبه بازو یبه خود آمد و نگاه شهرزاد
 بود.  سی و خ

 و گفت:  دیرا گز  لبش

 . مارستانیب یبر  دی... باکنهی م یز یداره خونر-

 کنج لب خود نشاند و گفت:   یرنگی کرد و سرش را آرام تکان داد. لبخند ب  ز ی چشمانش را ر رادمهر

 بودم. پام بهتر شده؛ اما دستم...  مارستانیب  روزیرفتم... تا د-
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 حرف او را قطع کرد و گفت:  شهرزاد

 پات؟! مگه پات هم...-

 آن همه بال به سرش آمده بود؟! یعن یکه سالم باشد.  آمدی او انداخت. به نظر م یبه پا ینگاه

 و گفت:   دیکش شیهاپلک ری به ز یکند. دست یر ی جلوگ شیهاشدن اشک یکرد تا از جار  یسع

 رو ببرم.  ینیس نیا دیبرم... با  دیبا گهیمن د-

 از اتاق خارج شد.  یمعطلی به سمت در رفت و ب   ندازد،یبه او ب یگر یکه نگاه دآن دونب

. دستش را به  شدندی هم منظم نم  قهیدق کیداد و چشم برهم گذاشت. ضربان قلبش  هیدر تک پشت
اکنون به  ال،یآن همه فکر و خ یعنیبود؟  دهی. واقعا او را دستیگر صدایقلبش گذاشت و ب  یرو

 بودند؟! وستهیپ  تیواقع

 ها شد.پله  یفرستاد و راه رونیخود را محکم ب   نفس

 *** 

 بود را  زانیاز آن آو کی رنگ که دور کمرش کش داشت و دوبند بار  یصورت  یاپارچه دامن

 کنج لب خود نشاند و گفت:  یزد. لبخند  یبه خود انداخت و چرخ ینگاه نهیکرد. در آئ  تنش

 ذره گشادمه!  هی! آخه د؟یتر کنکم تنگ هیکمرش رو  دیتون نبامادرجون از نظر-

برخاست. با متر، به سمت او رفت. متر را دور کمرش انداخت   اشی اط یچرخ خ  زیاز پشت م  مادرجان
 و گفت: 

 .ی ن یبش یتونی هم نم نی رو زم گهیتنگش کنما، د گهیذره د هیکمر اندازست.  نیمادر، ا-

 و گفت:   دیذوق زده، لپ مادرجان را بوس شهرزاد

 ... نیبد ادی یاط یبه من خ نیشما قول داد ی. ول نیگل  یلیعاشقتونم مادرجون، خ-

 را با گوشه لباسش پاک کرد و گفت:   نکشیع  مادرجان
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 نه؟ ا ی یر ی رو بگ پلمتید یتونی باالخره م  مینی خوبه... خوبه... شما فعال درست رو تموم کن. بب-

 خود را لوس کرد و گفت:   یکم شهرزاد

 اا خانم جون، مگه من خنگم؟!-

 و گفت:  دیخند  زیر  مادرجان،

 ...یدقت یب کمهی  ، یستینه مادر خنگ ن-

قلب گذاشت و به   یکه مادرجان دستش را به رو اورد؛یقصد داشت دامن را از تن خود درب  شهرزاد
 را در دست گرفت و گفت:  شیافتاد. با سرعت سمت او رفت. بازو نی زم یرو

 منو... یمادرجون... مادرجون صدا-

اسم مادرجان را تکرار   رلبیو ز دادی آب شده بود. سر خود را به دو طرف تکان م سی شهرزاد خ صورت
 . کردیم

 انداخت و گفت:  یکنارش نشسته و دست او را در دست گرفته بود. به رادمهر نگاه اسمنی

.  افتهی حال و روز م نیبه ا شه،یساعت که م  نیهرشب ا یبمونه... طفلکبرنامه هرش  نیمادر، ا نیبب -
 .شهی آب م سی و بدنش خ نهیبی کابوس م  ی جور نیو شباهم ا زنهی روزا که لب به غذا نم

 انداخت و گفت:  اشی شان یبر پ ین یداده و به شهرزاد چشم دوخته بود. چ هیبه چارچوب در تک  رادمهر

 برنش؟ی دکتر نم هیچرا -

  کرد،یرا با قاشق مخلوط م وانیداخل ل اتیکه محتو یآب قند، وارد اتاق شد. درحال وانیل  کیبا  گاهپ
 گفت: 

 .شهیو باالخره خوب م  ستین  شیچی بچم ه گهی. مکنهی قبول نم  ری عمو ام-

 گفت:  رلبیزد و ز  یپوزخند رادمهر

 هنوزم لجبازه. -
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 و گفت:  دیبه سر شهرزاد کش یدست اسمنی

 بحثارو، مادر اون آب قند رو بده.  نیا دیول کن-

 را بغل گرفت و بلند گفت:  شی خود نشست. زانوها  یو سر جا دیکش یغیلحظه شهرزاد، ج  همان

 نه... نرو... مادرجون نرو توروخدا نرو. -

 او را مالش داد و گفت:  یهاشانه  پگاه،

 ذره آروم باش.  هیتوروخدا تموم شد.  گهیآروم باش. اون خواب بود، د زمی شهرزاد... عز-

 گفت:  رلب ی ز ه،یگر انیدستانش را به صورت گذاشت و هق زد. درم شهرزاد

 منم با مادرجون...  یخسته شدم، کاشک  گهیخسته شدم... بخدا د-

 صورتش برداشت و گفت:  یدستان او را از رو اسمنی

ذره  هیکن   ی. سعزمی عز گذرهیروزاهم م نیا ،یهنوز هزارتا راه دار  ،یحرفو دختر! تو جوون  نینگو ا-
 . یآروم باش 

را با دست پاک   شیهااشک د،یکه رادمهر را مقابلش د ی به دور و برش انداخت و زمان ینگاه شهرزاد
 کرد و گفت: 

 ... دی. ببخشدی من... خوبم... شما بر-

 و با اخم گفت:  دیحرف او پر  انیم اسمنی

 تنها بذارم؟  یجور نیتورو ا تونمیدخترم؟! مگه من م هیچه حرف نیا-

از آن را برداشت. قاشق را   یآب قند را از مادرش گرفت. قاشق را داخلش فرو کرد و مقدار  وانیل پگاه
 لب شهرزاد برد و گفت:  کینزد

 حالت بهتر بشه.  دی... بخور شا زمی بخور عز-

 را از دست او گرفت و گفت:  وانیزد. ل یلبخند شهرزاد
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 ... شما...خورمی خودم م-

 جلو آمد. لبه تخت او نشست و گفت:   یکم رادمهر

 .مونمی م ششیپ کمهی... من رونی ب  نیشما بر-

از اتاق خارج شدند. شهرزاد احساس معذب بودن  اسمن،یشهرزاد زد و با  یبه گونه یابوسه پگاه،
 .کردی نم  یانداخته بود و به او نگاه ن یی. سرش را پاکردیم

 شد و گفت:  کتریبه او نزد یرا از دست او گرفت. کم وانیزد و ل  یلبخند رادمهر

 ؟ یبهم نگاه کن یکشی چرا خجالت م شماا،یمن همون رادمهر پنج سال پ-

خجل زده شده بود. ملحافه را   خواند،ی قدر راحت ذهنش را مکه او، آناز آن .دی لب خود را گز شهرزاد
 گرفت و گفت:  شیهادر دست 

 من... حالم خوبه، شما برو به...-

 و گفت:  دیخند  یکم رادمهر

 ؟ یکنی شدم که مراعاتم رو م ری تو، شما شدم؟! انقدر پ یتاحاال من برا یشما؟ از ک-

شده بود،   یچی لخت او؛ که باندپ یبه بازو ینگاه یرچشم ی اشت. زهم حاال لبخند بر لب د شهرزاد
که به صورت و اندام او نگاه کند. با آن دیکشی نگاهش را پس گرفت. خجالت م عیانداخت و سر

  گذراند؛یو راحت صورتش را از نظر م کردی خود، او را در مقابلش تصور م یایها در رواز شب  یار یبس
و کنترل از    فتدی چشمانش به او ب  دیترسی به او نگاه کند. چرا که م میکه مستق  کردی اما اکنون شرم م

 دستش خارج شود.

به چشمانش   می. مستقدیباال کش  یچانه او گذاشت و صورت او را کم ری اش را زانگشت سبابه رادمهر،
 نگاه کرد و گفت: 

 ...خوامی باهات ندارم، فقط م  ی! من که کار ؟یکن غ ی ها رو از من درچشم نیا شهی باعث م  یچ-

 ادامه نداد و دست خود را مشت کرد. گرید
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 را از دست او گرفت و گفت:  وانیل شهرزاد،

 که من و تو... ستیدرست ن نیرادمهر برو... ا-

 از جا برخاست. به سمت پنجره اتاق قدم برداشت و گفت:  رادمهر

!  ست؟ین یمن بخوام بعد از پنح سال با دخترعموم صحبت کنم، کار درست  کهنی ا ست؟یدرست ن یچ-
 ست؟ یکجاش درست ن

 را پس زد و گفت:  شیهااشک  شهرزاد،

 که...  ستیقرار ن ،ی. تو قراره ازدواج کن یتو... تو نامزد دار -

 و بلند داد زد:  دیکوب وارید یرا به رو  مشتش رادمهر،

 من به گوِر... استغفراهلل... دختر دهن منو باز نکن! -

 گفت:  رلبیفرستاد و ز رونی ادامه نداد. نفس خود را محکم ب گرید

 ... خدا... یرفتی خدا لعنتت کنه... اگه نم-

  ش یبازو یدادن حرفش باز داشت. دستش را به رو شد، او را از ادامه جادیکه در دستش ا یسوزش
 دست او غرق در خون شده بود. ه،یکرده بود و در عرض چندثان یز ی گذاشت. زخمش خونر

  ی او را در دست گرفت. کم یبرخاست. به سرعت سمتش رفت و بازو  شیوحشت زده از جا شهرزاد،
 اخم کرد و گفت: 

 توروخدا... مارستان،یب  میبر  ای! بیدکر  کاری با خودت چ نیبب -

بود   یبود، بدتر از زمان جانیدست او را پس زد و از اتاق خارج شد. حال شهرزاد، اکنون که او ا رادمهر
از او جدا شود و از   دیترسی طرف م کیبکند؟! از  دیبا خود چه با دانستی که او در کنارش نبود. نم

 شود.  کیبه او نزد خواستی نم  گریطرف د

ببرد و   ادی که بتواند او را از  کردی شد. در دل دعا م رهی. پرده را کنار زد و به ماه خ ستادیپنجره ا کناره
 او را فراموش کند.  تواستی بهتر و زودتر م  د،یدی اگر نامزدش را م دیفراموش کند. شا
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خانه خارج نشود، به گوش شهرزاد  تا از  رندیاو را بگ یجلو   کردندیم یو پگاه که سع اسمنی یصدا
 پنجره چسباند. شهیرا به ش اشی شان یبرهم گذاشت و پ . چشمدیرس

 کرد و به او فهماند که رادمهر رفته است. ار یشهرزاد را هوش  ها،ک یالست غیج یکه صدا  دینکش یطول

 *** 

 به او انداخت و گفت:  ینگاه

 !؟یآی مادر تو نم-

 را پارک کند؛ گفت:  ن یماش کرد،ی م یکه سع یفرمان گذاشت و درحال  یرا رو دستش

 دنبالتون.  فرستمی احمد رو م  د،یبرگرد د ی. خواستدیذره کار دارم. شما بر هینه فعال... -

 به پگاه و شهرزاد انداخت و گفت:  یبرگشت. نگاه  اسمن،ی

 .آمیم گهید قهی منم چنددق د،یشما بر-

  کردیبه او نگاه م نهیبه صورت رادمهر؛ که از آئ یشود، نگاه ادهیپ  نیشکه از ماقبل از آن  شهرزاد
 خارج شد.  نیکرد و از ماش  یخداحافظ  رلبی انداخت. ز

 که راه را گم نکنند، تا دم آسانسور دنبالشان آمده بود.آن یبرا مایشدند. ن  مارستانیوارد ب  هردو

باشد!  دهیسال مادرش را د  نیرا تجربه کرد؛ که بعد از چند یحس و حال دختر   نا،یش  دنیبا د شهرزاد
 و او را در آغوش گرفت.  دیبه سمتش دو

 رم خانم، . محتنایها را داشت و نه ش آن  اریشد. نه شهرزاد اخت  یهردوشان جار  یهااشک  لیس

 و گفت:  دیبر سر شهرزاد کش یدست ما،ین مادر

 !کنهی نم هینوزاد گر یمادر؟ آدم که جلو یکنی م هیچرا گر-

  مای. به نستادیا شهیبا جمله محترم خانم به خود آمد و با چشم به دنبال نوزاد گشت. پشت ش شهرزاد
 نگاه کرد و گفت: 
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 کدومشونه؟!-

 و گفت:  دیخند یکم ماین

 !؟یکن  دایخواهرزادت رو پ یتونی که نم یهست یاه تو چه خال-

 کرد و گفت:  زی چشمانش را ر شهرزاد

 .کنمی م داشیاالن پ-

خود را جمع   یهاانداخت. لب  یرا پاک کرد و با دقت به تمام نوزادان داخل اتاق، نگاه   شیهااشک
 کرد و گفت: 

 ! گهی! خب بگو دیل یسخته خ-

 اخم کرد و گفت:  یکم نای خواست مخالفتش را اعالم کند؛ که ش  ماین

 بده کدوم بچه منه؟  صی تشخ یهمه نوزاد، چجور  نیا نیب  ؟یکنی م تشیچرا اذ مایاا ن-

 شانه شهرزاد گذاشت و گفت:   یدستش را رو ماین

 تخت.  نیجا، سمت راست، دوم. اونگمی خب. بهت م یل یخ-

دستگاه قرار   کیکوچک، داخل  اری بس  یه کرده بود، نگاه کرد. نوزاداشار مایکه ن ی به همان تخت  شهرزاد
هم به آن شکل،  نوزاد، آن دنیبه صورتش وصل بود. با د ژنیمانند دستگاه اکس یز ی داشت و چ
 .ختی قلبش فرو ر

 بر لب آورد و گفت:  یروح ی کند. لبخند ب یر ی جلوگ شیهااشک  زشی کرد تا از ر یو سع  دیرا گز  لبش

 قدر بانمکه! خدا حفظش کنه. چه  زم،ی عز-

 کرد و گفت:  شیهاگونه یرا روانه شیهااشک  نا،یش

 براش!  رمی بم ی... الهکشهی داره زجر م  یشهرزاد؟! بچم چجور   ینیبی م-

 او گذاشت و گفت:  یهاشانه  یزد. سمتش رفت. دستانش را به رو  یلبخند پگاه
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  ،یباال سرش باشه. شما که تحمل کرد شهیهم ما،یتو و آقا ن هیانشااهلل سا ؟ناجانیش  هیچه حرف نیا-
 . شینیبی م  نیدیکه براش خر  یخودت، رو تخت  یهم تحمل کن، از پس فردا تو خونه گهیدوروز د

 زد و گفت:  یآماده کرده بود، لبخند شی که برا یتخت یبا تصور نوزادش به رو  نایش

 . زمیانشااهلل عز-

 به محترم انداخت و گفت:  یکه بحث را عوض کند، نگاه آن  یبرا شهرزاد

 .نی. شماهم باالخره نوه دار شدگمیم  کیمحترم خانم، تبر-

 زد. دست او را گرفت و گفت:   یلبخند محترم،

و   مایو بچه ن رمیبم  دمیترسیرو از دست داده بودم. م دمیام گهی. آره واهلل دزمیفدات بشم من عز-
 .نمی رو نب  نایش

 انداخت و گفت:  اشی شان یبر پ   ینی چ ماین

 سال باال سر ما باشه. ستیصد و ب  تونیمادر من؟! انشااهلل که سا هیچه حرف نیا-

هم به  اسمنی قه،ی. بعد از گذشت چنددقدیکرد و گونه مادرشوهرش را بوس دی حرف او را تائ  ناهمیش
 ! تیگفت و هم تسل کی هم تبر نایها ملحق شد و به شآن

. واقعا از ته دل خوشحال بود. چرا که او اکنون بچه داشت و  کردی نگاه م نای که به ش یزمان  شهرزاد
 .افتادیماه گذشته م یهاذهنش کمتر سمت اتفاق 

 حالش بهتر شود.  یبه سمت بوفه رفت تا کم وه،یآب م  دیاز نوزاد گرفت و به بهانه خر چشم

 *** 

به سر و وضع   یتا او در را باز کند. نگاه  دیطول کش یاقهی در را فشرد. چنددق و زنگ ستادیدر ا پشت
 را در آورد و گفت:  شیهااخم کرد. کفش  یاو انداخت و کم

 تو؟!  امیب شهی م-
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مبل نشسته و  یهردو رو قهیکه به او نگاه کند، کنار رفت تا وارد شود. بعد از چنددقبدون آن  سوگند
 سکوت کرده بودند. 

داشت سرکوبش کند.   یاواخر سع نیکه ا یایو سوگند به دلتنگ کردی بد او فکر م تی به وضع  رادمهر
 باالخره رادمهر سکوت را شکست و گفت: 

 !؟یخوب -

 زد و گفت:  یپوزخند سوگند

 خوب؟ از نظرت االن خوبم؟!-

باشند.   دهیاو را دزد دیدرک کند که چرا با توانستی نم چیشد. ه  رهیاخم کرد و به صورت او خ  یکم
 .داندی از آن اتفاق نم یز یرفتار کرد که انگار چ  ی. جور زدی در آن مورد، به او م یحرف   دیفعال نبا

 را تکان داد و گفت:   سرش

 هم...  تیخودم رو رسوندم و مامور عیبهم خبر دادن که مادرجون مرده. سر تی... تو مامور ستمیمنم ن-

 به او انداخت و گفت:  یهنگا سوگند

حال و روز   نیخروار خاک. من به ا  کی ری ! مادربزرگت رفت ز؟یهست تتیهنوز هم به فکر مامور -
 !؟یهست تتیافتادم، اون وقت تو هنوز به فکر مامور

شانه او   یشد. دستش را به رو ک یبه او نزد شتریها را از جانب او داشت. بانتظار آن حرف  رادمهر
 گذاشت و گفت: 

کرده؛ اما واقعا اون   کاری که بابات باهات چ دونمیم ،یروز افتاد نی! به خاطر من به ادیسوگند، ببخش-
 گهیدوماه د یکی . هیموقت جام،نی ا ینیبیرو ول کنم و برگردم. االنم که م تمیمامور تونستمی لحظه نم

 برگردم. پس لطفا درکم کن. دیبا

 تکان داد و گفت:  سر خود را سوگند

 چندوقت هم روش!  نی... اکنمیچندساله دارم درکت م -
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 زد و گفت:  یلبخند رادمهر،

 اون شب، شهرزاد تلفنت رو جواب داد؟  یچ ی! و برا؟یزدی چرا بهم زنگ نم -

 اخم کرد و گفت:  یکم سوگند

  یاز کس تمتونسی هم، به جز شهرزاد نم ینداشتم و دوم یمشخصه. چون حال خوب  لشیکه دل یاول-
 کمک بخوام. اون موقع که تلفن رو جواب داد، من خواب بودم. 

 انداخت و گفت:  اشیشان یبر پ   ینی چ رادمهر

 اآلن...  شد؟یم  یچ زدم،ی اگه من زودتر حرف م  یدونی م-

 گفت:  تی بغض کرد و با عصبان یاز جا برخاست. کم سوگند

  یمعرف گه یاسم د هینه؟! فرنود، تو منو به خانوادت با   ایبفهمه  یروز  هی دی! با؟یخب باالخره که چ-
 ران یپدر و مادرم خارج از کشورن و من تنها ا ی. گفت یمنو عوض کرد زی. همه چیکرد

  هاتت یاز مامور  یکی بود که با من تو  نیا ، یکه از من بهشون راست گفت یز ی . تنها چکنمی م  یزندگ
 . یآشنا شد

را   شیهااش، پشت پلک شست و سبابه  یهاگذاشت و با انگشت شیپا یآرنجش را به رو رادمهر،
 ماساژ داد.

 بغضش را قورت داد و ادامه داد: سوگند،

! االن که شهرزاد ؟یاالن چ یوجود نداشت؛ ول  یشهرزاد ، یاون موقع که من رو به خانوادت آشنا کرد-
 ،یو به همه بگ یول کن  آشغال کهی ت  هیمنو مثل  یخوایم  ؟یکن کاری چ یخوایو خانوادش هستن، م 

 تموم شد؟! زیهمه چ

 ختهیر  اشی شان یپ یکه به رو  ییبرد و تارها شیاز جا برخاست. دستش را به سمت موها رادمهر
 داد و گفت:  رونی بودند را به باال سوق داد. نفسش را محکم ب

  نیو از ا یکنی ش م قرارمون رو فرامو نیچرا هر دفعه ا دونمی کردم. نم یامعامله هیسوگند، من با تو -
بمونم و نرم،   شتیپ یکنم؟ به من گفت کاریچ گهی! من د؟یکنیگله م ،یکه داخلش قرار دار  یتیوضع
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از   ی چیه  زادبمونم که شهر شتیپ تونمی م یشرط. بهت گفتم در صورت  هیمنم قبول کردم؛ اما به 
من و تو ببره. من قبول کردم   هیاز قض  ییبو چیه دیمن و تو نفهمه. بهت گفتم شهرزاد نبا  یرابطه 

 نویو توهم ا کنمی م یبه خانوادم معرف  گهیاسم د هیشرط. گفتم تورو به  هیبمونم، اونم فقط به  شتیپ
 کنم؟! کاری چ دیمن با گهی. حاال دیقبول کرد

 کرد و گفت:  را پاک شیهاآرام شده بود. اشک  یکم سوگند،

! من  ؟یکن یمنو به اونا معرف  یخوای م ی! االن که شهرزاد هم هست... چجور شه؟ی م یخب االن چ-
 باشم.   یابیبراشون عروس غ تونمی که نم

 و گفت:  دیبه صورتش کش  یدست رادمهر

 نه. ایحالت خوبه  نمی . فعال کار دارم، فقط اومدم ببکنمی مورد باهات صحبت م نیبعدا در ا-

 شد و فقط به تکان دادن نیاو را تحمل کند، غمگ یکه دوباره مجبور بود، دور از آن سوگند

 اکتفا کرد.  سرش

که به او کرد، از خانه خارج شد و به سمت   ییهاگفت و گو با او و سفارش  یبعد از کم   رادمهر
 حرکت کرد.  مارستانیب

 *** 

مشغول   رلبی و ز دیقبر کش  یبه رو یکرد. دست  یقبر خال یگالب را از مادرش گرفت و به رو شهیش
 خواندن فاتحه شد. 

سنگ قبر   یمادرجان به رو یبه عکس حک شده  یسرش داد و نگاه یرا باال  اشی آفتاب نکیع
 داد و از جا برخاست.  رونی انداخت. نفسش را محکم ب

انداخت. نگاهش را از او گرفت و با چشم،   خت،یری ر نشسته و اشک مکه کنار قب اشیبه عمه  ینگاه
 دنبال شهرزاد گشت. 
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بر   ین یکرد. چ دایکه مشغول تعارف خرما بود، پ یدرحال  ت،ی او را کنار جمع قهیاز چنددق بعد
او به جز   یهانداشت. چشم دهیاما فا رد؛ی کرد تا نگاهش را از او بگ یانداخت و سع اشی شانیپ

 .دندیدی را نم یگر یشهرزاد، فرد د

. آقاجان  خواندندی و فاتحه م ستادهیدور سنگ قبر مادرجان ا لیکل فام قه،ی از گذشت چند دق بعد
سنگ قبر زد و   یآن راه برود را، به رو لهیکه از آن شب به بعد، مجبور بود به وس اشی چوب یعصا

 گفت: 

 باهاتون صحبت کنم. یز ی چ هی درمورد دیخونه. با نیای همتون، شب ب-

جمله را گفت و به کامران دستور داد تا خانه برساندش. خانواده عمه، از بهشت الزهرا خارج   نیا
 کنند.  اشی شدند و به سمت آقاجان رفتند تا همراه

کنار   اسمنی. کردندی بودند و به سنگ قبر نگاه م ستادهیا گریکدی درست در مقابل  ،یرعل ی و ام یعل
 داده بود. هیکه در کنار قبر قرار داشت؛ تک یبود و رادمهر هم به درخت  ستادهیپگاه و شهرزاد ا

شد   رهی داشت تا خود را آرام جلوه دهد. به سنگ قبر خ نی بر ا یرا پاک کرد و سع  شیهااشک  شهرزاد،
 که با مادرجان داشت را در ذهن مرور کرد.  یو خاطرات خوش 

روزش با مادرجان افتاد و حالت تهوع به او   نی آخر ادیاو جا خوش کرده بود.  ی در گلو ین یسنگ بغض
 کرد خودش را کنترل کند.  یدست داد. دستش را در مقابل دهانش قرار داد و سع

  نیزم ینشسته و مشغول خواندن فاتحه بود، از رو نیزم  یبه رو ش،یپاها یکه تا آن موقع رو  یعل
 برخاست و رو به رادمهر گفت: 

 خونه آقاجون.  م یبر دی. شبم باگهید می بر  ار،ی رو ب نیو ماش بر -

را از درخت گرفت و سمت پدرش رفت. درحال رد شدن از کنار شهرزاد بود؛ که سر او  اشه یتک رادمهر،
 رفت و عقب افتاد. جیگ

اخم کرد و او را صدا   یشد. کم رهیاو را در دست گرفت و به صورتش خ  یبا دو دستش، بازوها  رادمهر
 زد.
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که با مخالفت او روبرو   ردیسمت آن دو آمدند. پگاه قصد داشت شهرزاد را از رادمهر بگ  هیو بق  اسمنی
 اخم کرد و گفت:  یکم  یرعل یشد. ام

 تا... مارستانی ب برمشی. ماد ی ب نی تا دم ماش دیخانم، کمکش کن اسمنی-

 و گفت:  دیحرف او پر انیم  رادمهر،

 خونه. دی. شما برمشبری خودم م-

 شهرزاد را در دست گرفت و گفت:  صورت

 منو؟ یصدا یشنوی شهرزاد؟! م-

آورد. چندقطره آن را  رونی ب فشی گالب را از ک شهیش اسمن یصورت او ضربه زد.   یآرام به رو  چندبار
 و گفت:   ختی دهانش ر یتو

 غش کنه! دمی نخورده، با یچ یخدا مرگم بده... سه روزه ه-

 گفت:  رلبیرا با زبان تر کرد و ز اشدهیشهرزاد، آرام آرام باز شدند. لب خشک  چشمان

 مادر... مادرم کجاست؟! مادر... مادرجون کجاست؟ -

  یچانه او را گرفت و عصب  گرش،ی دست و با دست د کی را در   شیاو را به پگاه داد. بازو فیک  رادمهر،
 گفت: 

 !؟یبر راه   یتونی هات رو باز کن. مشهرزاد... چشم-

  رد؛ی قصد داشت، شهرزاد را از او بگ یرعلیهم افتادند. ام  یرو شیهانگفت و پلک   یز یچ گرید شهرزاد
 گفت:  یکه عل

 خونه آقاجون. آنیم مارستانیبذار ببرتش. از ب-

حرکت کرد. در   مارستانیبه سمت ب  ،یمعطل ی نشست و رادمهر ب نی به کمک پگاه داخل ماش شهرزاد،
. بهش  دندی رس  مارستانیساعت به ب می. بعد از ن گرفتیو نبضش را م کردی و نگاه مطول راه، مدام به ا

 کردند.  قیتزر یتیسرم وصل کردند و داخلش چند آمپول تقو
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تخت نشست. نفسش را  یرا از داروخانه گرفت، سمتش رفت و کنارش رو شیکه داروهااز آن  بعد
 او چشم دوخت.  یرنگ و رو یداد و به صورت ب  رونیمحکم ب 

 وارد اتاق شد و روبه رادمهر گفت:  دکتر

 ومده؟یما چطوره؟! هنوز بهوش ن  ضی خب، حال مر-

 ازجا برخاست. سمت دکتر رفت و گفت:  رادمهر

 !هوشهیساعته که ب می! االن نآد؟یدکتر، چرا به هوش نم -

 گفت:  کرد،ی را امضا م یابرگه  ریکه ز یزد. درحال  یلبخند دکتر

 ایخانواده  یتو یبود. اتفاق   نییپا یلیخ  م،یپسرم. از حال رفته. فشارش رو گرفت تس ین  هوشی ب-

 افتاده؟!  تونیشخص  یزندگ

 سرش را تکان داد و گفت:  رادمهر

 . میبله... عزادار-

 سرش را به دوطرف تکان داد و گفت:  دکتر،

مدام  د،یر یداروهاش رو بگ دی. شما که رفتدیبکن  شیروح  تی وضع یبرا یفکر  هیاما  گم؛ی م تی تسل-
 . دیبذار انیروانپزشک در جر  هیرو با  تشیوضع کنمی م هی. بهتون توصکردی م یو زار  هیگر

شهرزاد بهوش آمد   قه،یدق ستیاز دکتر تشکر کرد. بعد از گذشت ب رلبیسرش را تکان داد و ز رادمهر
 ان راه افتادند.که سرمش تمام شد، آن دو به سمت خانه آقاج یو زمان 

  شیها براقدر روزها و شب چشم دوخته بود. چه رونی داده و به ب هیتک نیماش شهیرا به ش آرنجش
از   یمدت یبرا  دیدور و اطرافش را تحمل کند. با یهاآدم  توانستی نم گریکسل کننده شده بودن. د

 و نگاهش را به جلو دوخت.   دیکش ی. آهکردی سفر م  گرید یجا کیو به   شدی ها دور مآن

  راهنشی پ قهیبه  یکرد. دست م یرا سمت شهرزاد تنظ  اشچه یرا روشن کرد و در  نیکولر ماش رادمهر،
 و گفت:  دیکش
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 !؟ی ات یرو سرت. هنوز هم مثل بچگ  یرو گذاشت مارستانی دکترا گفتن ب-

 بر لب آورد و گفت:  یلبخند  اش،ی خاطرات کودک  یادآور ی با  شهرزاد

 . دمیفهمی رو نم  زهایچ یل یخ  میز بچه بودم! تو بچگهنو  یکاشک-

 گفت:  زد،ی را دور م دانیکه م یدرحال رادمهر

 . فتهیب  یاتفاق ستیقرار ن گهی... دشهی. حاال هم میخوش خبر  ،یخبر ی ب-

 زد و گفت:  یپوزخند شهرزاد

 ره؟ یرو ازم بگ یچه کس گهیبدتر هم هست؟! اول مادرم، حاالهم مادرجون. خدا قراره د نیمگه از ا-

 انداخت و گفت:  اشیشان یبر پ   ینی چ رادمهر

  خیتار هی ایدن  نیتو ا یبشه. بعدشم عمر دست خداست. هرکس شیطور ست یقرار ن  یکس گهید-
 .رنیمی آدماهم م شن،ی خراب م  لیطور که وساداره. همون  ییانقضا

. ستادیا  شی گلو خیاو و مادرجان به هم شباهت دارند. بغض ب  یهاقدر حرف گمان کرد، چه شهرزاد
 چشم برهم گذاشت و گفت: 

 !؟یآهنگ دار  ن،ی ماش یتو-

گذشت و   یرا روشن کرد. کم . دستش را سمت ضبط برد و آن دانستیسوال او را م لیدل  رادمهر
 از نصفه پخش شد. یآهنگ

 متن آهنگ را تکرار کرد. رلبیآهنگ، تر شدند. بغضش را قورت داد و ز  دنی شهرزاد با شن چشمان

 رم« یم ادهیپ  ابونای خ نیتو و ا ی»ب

 رم یگیتو سراغتو از آدما م  یب

 تو یبود یتو کاشک   یمیشگیتو هم یب  رمی می تو م یب

 ت یاز دور هی هرثان شمیزنده م رمویم یم یحاال ازم دور  یول
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 یکارات داشت چه منظور  نیا یتو که عاشقم بود  آخه

 یمجبور  یبهم گفت یرفت

 ی ازم دور  خوامی م تورو

 سخته زمان از دستم رفته  یتو زندگ  یب

 برگرد دوباره  ایبسه ب دهیعذابم م  تیدور

 خنده هاتم عاشقه اون چشماتم دلتنگ

 برگرد دوباره   ایبرات تنگه ب دلم

 جلو چشمام   ادیآروم م رتیتصو

 شمیداغون م یبدجور اون  با

 شم«یبرگرد پ یهردوتامون لعنت  ریبود تقص  امونی»دلخور

 قسمت آخر آهنگ را تکرار کرد:  رلبیرا پاک کرد و ز شیهااشک  شهرزاد،

 شم«یبرگرد پ  ی»لعنت-

آهنگ را گذاشته بود؛ خوب  نیاخم کرد. از قصد ا ی به او انداخت و کم  ینگاه  یرچشم یز  رادمهر
 آهنگ دارد. نیبا ا یکه او چه خاطرات  دانستیم

 *** 

که درست در وسط خانه قرار داشت،   یامبل تک نفره  یرا با دو دست گرفته و رو  شیعصا آقاجان
 نشسته بود.

 کیسرام یرا به رو  شیانداخت و عصا اشی شانیبر پ  ینی. چ دیرا به افراد داخل خانه کش نگاهش
 گفت:  یجد  یلیکرد و خ  یاعصا، همه ساکت شدند و به او چشم دوختند. تک سرفه ی. با صدادیکوب

 کارم داشتم. نیا یبرا گهید لیدل هینبود!  میدلتنگ لشیدل جا،ن یا نیایامشب که گفتم همتون ب-



 ی شگیهمان هم

117 
 

سکوت خانه را شکسته   ک،یسرام  یبه رو  شیشدن عصا  دهیکوب  یمبل بلندشد. صدا یاز رو یسخت به
  هیآن، پشت به بق ی. جلودیکنج خانه رس یِ کرد و به کنسول چوب یاز خانه را ط یبود. مسافت کم

 . دیکش رونی اول آن را ب یو کشو ستادیا

مبل نشست. نفسش را محکم    یبازگشت و به رو شی از داخل آن خارج کرد و سرجا یانامه  پاکت
 فرستاد و گفت:  رونیب

 هم... شی خانواده افتاد. آخر نیا یتو یبد یهافاق اواخر ات  نیا-

 کرد آرامش خود را کنترل کند. چشم برهم گذاشت و ادامه داد: یادامه نداد و سع  گرید

رو عوض کنه! من تا به امروز،   های ل یسرنوشت خ دیکه االن تو دست منه، شا یپاکت نی... امیبگذر-
رو   طشیه و بعد بازش کنم. اون موقع، نه شما شراپاکت رو باز نکردم. خواستم چهل روز بگذر نیا

 و نه من.  نیداشت

 داد و گفت:  هیرا به دسته مبل، تک   شیعصا

 .کنمیراست بازش م کیو  شمی نم هیوارد حاش  گهید-

  یانداخت. اخم  یو به افراد داخل خانه نگاه دیآن دست از کار کش کیباز کردن پاکت بود؛ که  درحال
 کرد و گفت: 

 .دمی جواب نم یسوال چیبه ه گهیبازش کنم، د ینداره؟! وقت  یسوال یکس-

 فرستاد و گفت:  رونینفسش را محکم ب افسانه،

 ! ه؟یپاکت چ نیآقاجون، داخل ا-

 را با زبان تر کرد و گفت:  اشده یدر چشمان آقاجان، حلقه بست. لب خشک یاشک  حلقه

رو بهم داد و گفت که تا بعد   نیفوت کنه، ا  کهن یوهفته قبل از ا! دزینامه مهرانگ تی پاکت... وص نیا-
 از مرگش، بازش نکنم.

 راهنی پ بیمبل گذاشت. دستش را سمت ج  یداد و پاکت را رو دسته رون ی را محکم ب  نفسش
 را پاک کرد و ادامه داد: شیهاآورد. اشک  رونی ب یورق دستمال کاغذ کیبرد و  اشی مشک
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 . نیری ... انقدر منو به حرف نگمیبگذر-

کس فکرش را هم   چیرا خواند؛ که ه  یز یرا باز کرد و شروع کرد به خواندن. آقاجان آن شب چ نامه
 تر بود! و حال رادمهر از همه خراب کردندی زده، به او نگاه م. همه بهت کردی نم

 به جمع انداخت و   یکرد و داخل پاکت قرارش داد. نگاه نامه را تا قه،ی از گذشت چند دق بعد

 : گفت 

 . وِاال...نی انجامش بد دیرو گرفته و شماهم با میتصم نیمادربزرگتون بهتر-

 زد و گفت:   یحرف آقاجان پوزخند  انیم یعل

 گرفته. نه؟!  یم یتصم نیفقط به خاطر من، همچ-

 قاجان گفت: او آمد و با لبخند، روبه آ یبرا یی چشم و ابرو اسمن،ی

 کار رو انجام بدن؟! نیا دیدونفر با نیخب آقاجون حاال چرا ا-

 از جا برخاست و گفت:  آقاجان

دونفر رو انتخاب   نیداشته؛ که ا ی ل یدل هینامه بود رو براتون خوندم. حتما  یتو  یکه... هرچ  نیدیشن-
 کرده.

هضم کند. چرا او را   ایسادگ نیرا به اآن  توانستی مادرجان بود و نم یهنوز در بهت نوشته شهرزاد
است که از رادمهر دور   نیشهرزاد تمام هدفش ا دانستی کار انتخاب کرده بود؟! او که م نیا یبرا

 دو باهم انجام دهند؟کرده بود تا آن تی را وص یز یشود، پس چرا اکنون چ

 : به او انداخت و گفت  یلبش شد؛ که آقاجان نگاه به کندن پوست  مشغول

 ؟ یبگ یخوای نم  یز یشهرزاد بابا، تو چ-

 را از فرش گرفت و به او دوخت. آب دهانش را قورت داد و گفت:  نگاهش

 ...یعنیکار رو انجام بدم؟!  نیا یآخه آقاجون، من چطور -
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 شانه او گذاشت و گفت:  یدستش را به رو  افسانه

 .میشتیکه، ما همه پ یستیفقط تو ن -

 گفت:  تی و با عصبان دیکوب  ک،یسرام یرا به رو  شینوک عصا آقاجان

 خودشون دوتا انجامش بدن!  دی... گفتم که، فقط باری نخ-

 انداخت و گفت:  اشی شانیبر پ  ی نی که تا آن لحظه سکوت کرده بود؛ چ رادمهر

 ننوشته بودن. تی وص  یرو تو نی! ام؟یوقت دار ی تا ک-

 گفت:  کرد،ی م  یکه مسافت خانه را ط یدرحال  آقاجان

 .نی دست به کار ش  گه،یاز دوهفته د دیشروعش مهمه، با  خی. تارستی کار مهم ن انی زمان پا-

 و گفت:  دیبه گردنش کش یدست رادمه

 رو تموم کنم. تمیبرگردم مشهد و مامور دیکار رو شروع کنم. با نیا گهیدوهفته د تونمی من نم-

 لندگفت: اخم کرد و ب یکم  آقاجان

بگو چشم. دست  ن،یشروع کن  دیبا گهیاز دوهفته د گمی! م؟یکنی پسرجون چرا انقدر با من بحث م-
اطالعات به دست   کمهیتا   نیمونی جا ممدت اون   هیمشهد.  نیریو باهم م یر یگی شهرزاد رو م 

 نه؟! ای نید ی. فهم دیکنی و بعد کارتون رو شروع م نیاریب

  شیاز جا یرعلی بار، ام نی. اندیتا واکنششان را بب  دیچرخی مدام از رادمهر به شهرزاد م شیهاچشم
 برخاست و گفت: 

نه تجربه  نایبشه؟! ا یکه چ گهیشهر د  هی یبفرست  یخوای آقاجون؟! دوتا جوون رو م یچ  یعنیآخه -
 ان؟ یبر ب   یکار بزرگ نیاز پس همچ  خوانی م یرو، چجور   شیدارن، نه سرما

 زد. عصا را با دوستش گرفت و گفت:   یپوزخند آقاجان

الزم نکرده.  ری! نخ ؟یار یرو دوباره سرشون ب   شیچندسال پ یتورو بفرستم باهاشون که بال یخوای م-
 از خودم، کار از خودشون.  شیسرما
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 خواست مخالفتش را اعالم کند که آقاجان قاطع گفت:  یرعل یام

 . ری بشنوم. شبتون بخ یز یمورد چ نیا در خوامیهم نم گهیکه گفتم. د نیهم-

خانه را پر کرده بود؛   یفضا یاجمله را گفت و به سمت اتاقش گام برداشت. حال، سکوت مسخره  نیا
 را شکست و خانواده عمه، قصد رفتن کردند. آن یکسر  یهاه یبعد، گر یکه مدت

 *** 

را نگاه کرد که آن رونیب  یبه ملک مقابلش انداخت. کم یسرش برد و نگاه  یرا باال ی آفتاب نکیع
 رادمهر گفت: 

 بهتره. ای نسبت به اون قبل گمیچطوره؟! من م-

 خانه گذاشت و گفت:  یدر چوب یجلو رفت. دستش را رو یقدم شهرزاد

 .خوادی م یبازساز  ه،یم یقد یلی آخه خ-

که دو   راهنش؛یپ یقهیرا به   یآفتاب نکیگرفت و سمت او رفت. ع  نیرا از کاپوت ماش اشه یتک رادمهر
 کرد و گفت:  زانیآن را باز گذاشته بود، آو یدکمه

بهش بندازه. نظرش رو که گفت،   ی نگاه  آرم،ی معمار م هی  ی. عصر هیکمتر از بق ی ول خواد؛ی م یبازساز -
 قرارداد. یبرا میریموقع ماون

 انداخت و گفت:  ینگاه یسرش را تکان داد. به امالک شهرزاد

 !م؟ین یداخلش رو هم بب شهی خب، م-

 زد و گفت:  یجلو آمد. لبخند ،یامالک مرد

 !دمیرو هم بهتون نشون م نشیرزمیمن ز ن،ی. شما پسند کن شهی بله خانم چرا که نم-

و  دادیها ملک نشان م هفته بود که به آن کیحق داشت.   چارهیاش گرفت. مرد ب خنده  شهرزاد،
 . گذاشتیها مآن  یبه رو یرادیشهرزاد هردفعه، نقص و ا
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  یل یخ رونشیزد. درسته ب یجا انداخت و لبخندآن اطیبه ح  یملک شدند. شهرزاد نگاه اطی ح وارد
 داشت.  یسرسبز و دلچسب  یقشنگ بود و فضا یلیخوب نبود؛ اما داخلش خ

 که مشغول صحبت بودند، دور شد.  ؛ید و از رادمهر و مرد امالککر  یرا ط  یکم  مسافت

تا آسمان    شانیعالمه درخت که بلند کیرا مشاهده کرد.   ری نظ یب یاو منظره   دیرس یپشت  اطیح به
داخلش  یقرار داشت. به سمت حوض رفت و نگاه  اطی که وسط ح یو حوض کوچک دیرسیم

داخل   یکنج لبش آورد و چرخ یبود و چند برگ درخت، داخلش افتاده بود. لبخند   یانداخت. خال
 که مادرجان هم در آن مکان، حضور دارد.  کردی زد. احساس م  اطیح

 گفت:  رلب یگوشه چشمش را پس زد و ز اشک

 درستش کنم!  دمیکردم. قول م داشیباالخره پ-

خارج شود، رادمهر وارد  یپشت اطیکه از حاز آن  . قبلزندی که اسم او را صدا م  دیرادمهر را شن  یصدا
 اخم کرد و گفت:  ی شد و مقابلش قرار گرفت. کم

 ؟ یکنی م کاری چ جانیا-

 کشاند و گفت:  اطیزد. نگاهش را به ح  یلبخند شهرزاد

 قشنگه نه؟! یل یخ-

 شد و گفت:   کیسمتش نزد ی. قدمدیرادمهر باال پر یابرو

 !خوادیم یبازساز  نیشما که گفت-

 او دوخت. آب دهانش را قورت داد و گفت:  یگرفت و به چشمان مشک اطینگاهش را از ح  شهرزاد

نگهش    یجور ن یخوبه، هم یلی . داخلش خرونشی ب شتریاما ب خواد؛ی م ی. بازساز گمی خب االنم م-
 .میدار

ه خودشان  هردو ب ،یمرد امالک یشده بود. با صدا رهیو فقط به صورت او خ  گفت ی نم  یز ی چ رادمهر
 آمدند و برگشت.
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 گفت:  کرد،ی را پاک م اشی شانیپ  یکه با دستمال، عرق رو یدرحال  یامالک مرد

 !ن؟یآقا؟ پسند کرد شدی خب چ-

 شهرزاد برد و گفت:   کی صورتش را نزد  رادمهر

 کنم؟  کاریخانم؟ باالخره من چ شدی چ-

 گفت:  ندازد،ی به او ب یکه نگاه. لبش را با زبان تر کرد و بدون آنختیفرو ر ،یکیشهرزاد از آن نزد قلب

 خوبه. نیآره... خوبه، هم -

روز چهارشنبه، قرار معامله   یگفت و گو، برا یاز او فاصله گرفت و به سمت مرد رفت. بعد از کم رادمهر
 گذاشتند و هرسه، خانه را ترک کردند. 

 *** 

 گفت:  قهیخواند و بعد از چنددق نهیدستش را با طمان  یهابرگه  رادمهر،

 خب، حله. کجا رو امضا کنم؟ -

 گفت:  آورد،ی م رونیکه استمپ را از داخل کشو ب یدرحال  یامالک مرد

 . دیرو تو اون ملک داشته باش یمبارک باشه جناب سرگرد. انشاهلل لحظات خوب-

 زد و گفت:  یلبخند کمرنگ رادمهر

 ا رو امضا کنم؟ کج  ن،ی ممنون. نگفت-

 برگه گذاشت و گفت:  ری انگشتش را ز مرد،

 رو. هم شما و هم خانمتون.   جانیا-

 سرش را باال گرفت و به رادمهر   ،یبود؛ با جمله مرد امالک  نییکه تا آن لحظه سرش پا شهرزاد

 برگه را امضا ری زد و به او گفت تا ز شیبزند؛ که رادمهر صدا یدوخت. قصد داشت حرف  چشم
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 خانه را سمت شهرزاد گرفت و گفت:  د یصاحبه ملک، کل .کند

 تعارف نکن و  ،یداشت یکوچه باهاتون فاصله داره. کار  هیخودم،  ی. خونهزمیعز گمی م کیتبر-

 هم به ما بزن.  یسر  هی یهرزگاه

 انداخت و گفت:  یرا از خانم مسن، گرفت. به رادمهر نگاه دیزد و دسته کل یلبخند شهرزاد

 . نمیداخلش رو بب خوامی م م؟یسر به خونه بزن هی میبر-

 انداخت و گفت:  ینگاه  اشیسرش را آرام تکان داد. به ساعت مچ  رادمهر

 برم اداره.  دیفعال با شه،ی م  یچ مینی حاال بب-

 بر لب آورد و گفت:   ینم مسن، لبخنداخم کرد و نگاهش را از او گرفت. خا یکم شهرزاد

و   نهیجا رو بب تا اون ستی. دل تو دلش نگهی م یچ فهممی . من منهیپسرم، خانومت رو ببر خونه رو بب -
 واسش...

 و گفت:  دیحرف او پر انیم مقدمه،ی ب شهرزاد

 .ستمی ن شونیمن همسر ا-

 ها انداخت و با تعجب گفت: به آن  ینگاه ،یامالک مرد

 خونه رو...   نیپس ا د؟یستی ن شونیشما همسر ا-

 اخم کرد و گفت:  یکم رادمهر

 م؟ یبر گهیحاال د شهی. ممیقرارداد رو که بست-

 دو را تا دم در، بدرقه کرد.نگفت و آن  ی ز ی چ گرید یامالک مرد

 *** 

 را کنار خانه پارک کرد و گفت:   نیماش
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 فرستمی سفارش بده و بخور. احمد رو م یز ی چ هی رونیبرگشتم، از ب   ریکار دارم. د کمهیتو برو باال من -
 بهم زنگ بزن و... ،یخواست یز یرو بخره. اگه بازهم چ یدار  ازیکه ن ییزهای فروشگاه تا چ

را ترک کرد. به   نیو ماش  خوامی نم  یز یکه به او نگاه کند، گفت چرا باز کرد. بدون آن   نیدر ماش  شهرزاد
 .دیهم کوبسمت خانه رفت و در را محکم به 

 و به سمت اداره حرکت کرد.  دیکش شی موها انیبه م یاخم کرد. دست یکم رادمهر،

ادمهر و شغلش بود. دلش  و درحال فحش دادن به ر زدی آسانسور ضربه م نهی آئ یبه رو  دینوک کل با
  یتا در مورد ملک   ند؛یو آقاجان تنگ شده بود. قصد داشت هرچه زودتر برگردد و آقاجان را بب نای ش یبرا

شهرزاد   یبرا دهد،ی به او و رادمهر گفته بود، تلفنش را جواب نم کهن یبا او صحبت کند. ا دند،یکه خر
به اصفهان برود و رو در رو خبر را به او    مایبا هواپ ،یهر خبر  یتعجب داشت. مجبور بود برا یجا

 بدهد.

 ستادیا شیزد. سرجا   شیصدا یآسانسور باز شد. با سرعت به سمت واحدش قدم برداشت که کس در
 و برگشت. 

به تن داشت، سمتش آمد و با   ی طوس رهنی با پ یکه کت و شلوار مشک ،یایقد بلنِد چشم رنگ  مرد
 لبخند گفت: 

 . دیداشته باش  ادیکه بنده رو به  دوارمیبا شما خوشوقتم. ام داریاز د  یلیخ  ،یشیخانم تجر-

 فکر کرد و گفت:  یشد. کم  رهی به صورت او خ  شهرزاد

 .آرمی نم  ادیبنده شما رو به   یول  یمرس-

 شد و گفت:  ترک ی به او نزد ی. قدم دیخند  یکم مرد،

شمارو   یاتفاق یلیو االن هم خ کنمی فراموش نم  وقتچی شما رو ه  یشرق  یاما من چهره د؛یدارحق -
 کردم.  ارتیز

 کنج لبش نشاند و گفت:  یاو نسبت به خودش، لذت برد. لبخند فیاز تعر شهرزاد

 د؟ یکن یخودتون رو معرف  شهیم ی ممنون؛ ول یمرس-
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 چشم برهم گذاشت و گفت:  مرد،

 د؟ یکنی فنجون قهوه دعوت نم  هیمن رو به  م،یدیحاال که هم رو د  یچشم. ول یبه رو-

دعوت   دانستی داشته باشد. نم یکه قصد بد آمدی شد. اصال بهش نم رهی او خ پیبه صورت و ت  یکم
زد و  یه مرد لبخند قدر مشغول فکر کردن شده بود؛ کنه؟! آن  ایاست  یکردن او به خانه، کار درست

 گفت: 

  دیفهم یکنم، م یاما من خودم رو معرف  ست؛ین  یبه خونتون کار درست بهیغر هیدعوت کردن   دونمی م-
 ! ستمی ن بهی هم غر یلیکه خ

 و گفت:   دیلبش را گز شهرزاد

 تو.  دیبفرمائ ه،یچه حرف نینه ا-

باز کرد و او را به داخل خانه دعوت کرد. به سمت آشپزخانه قدم برداشت و مشغول  دیخانه را با کل  در
 درست کردن قهوه شد. 

  ادشیندارد. اصال  یو قصد بد کندی نم  یتا مطمئن بشود که کار   انداختیبه او م  ینگاه ،یهرازگاه
ا را فراموش کرده بود.  هاو آشنا بودند؛ اما حال، آن  یاست. چشمانش برا دهیکه او را کجا د  آمدی نم

فراموش کند. بعد از   ارو آن   ندیرا بب  یمهم زیمهم نبوده. وِاال امکان نداشت شهرزاد چ یلی پس حتما خ
 را سمت او گرفت.   ینیخم شد و س  یشد. کم   ییرایوارد پذ ،ی نی س کیبا  قهیچنددق

مبل   یاو رو یاد روبرو. شهرزدیاز آن نوش یافنجان برداشت. تشکر کرد و جرعه  کیزد و  یلبخند مرد
 نشست و گفت: 

 د؟ یکن یخودتون رو معرف شهی حاال م-

 زد و گفت:  یچشمک  د،ینوشیکه قهوه را م یدرحال مرد

 . میباهم صحبت کرد یل ی. آخه اون روز خدیداشته باش ادیمن رو به  کردمی فکر م-

 نشد. لبش را با زبان، تر کرد و گفت:  رشیدستگ یز یفکر کرد؛ اما باز چ  یکم شهرزاد

 ندارم.  یخوب یحافظه  یلیمتاسفم. من خ -
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 گذاشت و گفت:  ز یم یفنجان را رو مرد،

ستوده. اون روز   نی. من، دکتر ستوده هستم. فردکنمی م  یخودم رو معرف گهیخب، پس د یل یخ-
 خانم نامدار هستم.  هی. من همسامیخانم نامدار، هم رو مالقات کرد یخونه

 بلندگفت:  ه،یشد و بعد از گذشت چندثان  رهیخ   زیبه م  ینگاهش را از او گرفت. کم شهرزاد،

و اون روز، موقع برگشت من رو تا    دیخانم نامدار هست یعن یسوگند،  هیعه، بله شناختمون. شما همسا-
 . دیخونه رسوند

 و گفت:  دیخند  یکم مرد،

 اومد.  ادتونیهم داشتم! خب خوشحالم که باالخره  ییجا هیبله، پس ته حافظتون -

 سرش را آرام تکان داد و گفت:  شهرزاد

 د؟یمشهد هم مطب دار یتو جا؟ن یخب، شما... ا-

 آورد. کارت را سمت شهرزاد گرفت و گفت:  رونی کارت ب  کیکتش برد و  بیدستش را سمت ج مرد،

شرکت رو به عهده    کی تیریو بنده مد  میراه انداخ نسی زیب  کیاما با دوستم مطب ندارم؛  جانینه، ا-
 دارم.

 کارت را از دست او گرفت و گفت:  شهرزاد،

 ! د؟یکنی م تیفعال یانهیچه خوب. تو چه زم-

 و گفت:  دیکش شی به موها یدست مرد،

 جا رو به عهده گرفتم.اون  تی ریو بنده مد میدار یدی تول  کی یعنی. میتو کار پوشاک هست  شتر،یب-

 سرش را تکان داد و گفت:  شهرزاد،

 د؟ یری اصفهان نم گهی! دد؟یمونی م  جانیا ی. تا ک یخب به سالمت-

 زد و گفت:  یلبخند مرد،
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 اقوام؟ دنید نی! اومد؟ی. شما چآمی و م  رمی چرا م-

 داد و گفت:  هیبه پشت مبل، تک شهرزاد

 .میکار اومد کی یبرا ر،ی نخ-

 ش را آرام تکان داد و گفت: سر  مرد،

 . نمشونیبی تو ساختمون، نم یلی! آخه خن؟یآورد فیدرسته... با خانم نامدار تشر-

 لبش را با زبان تر کرد و گفت:  شهرزاد،

 . گردمیبر م م،یاز اقوام اومدم. کار رو که تموم کن ی کی. با ومدمینه با سوگند ن -

 شد. آب دهانش را قورت داد و گفت:   کیبه او نزد  یکم مرد،

 شهرزاد صداتون کنم؟ تونم،ی شهرزاد... م-

 و گفت:  دیخودش، را عقب کش یمعذب شد. کم  ، یکی از آن نزد شهرزاد،

 بهتره.  یشیاما همون خانم تجر د؛یهرطور راحت-

 و گفت:  دیخند  یکم مرد،

 خب پس، نه حرف من و نه حرف تو. شهرزاد خانم بهتره!-

 که بحث را عوض کند، گفت: آن یسرش را آرام تکان داد و برا شهرزاد

 کنند؟ ی م یساختمون زندگ  نیا ی. دوستتون تودمتونیخوشحال شدم که د  یلیخب، خ -

د و رادمهر وارد خانه باز شد. هردو به در نگاه کردن دیقصد داشت جواب بدهد؛ که در خانه با کل مرد،
 شد.

 . کندی کارش سرزنش م نیا یکه رادمهر او را برا دانستی . مدیاز ترس، لبش را جو شهرزاد

 سرعت ازجا برخاست و گفت:  به
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 ؟یعه، اومد-

 را درهم فرو برد و گفت:   شی. ابروهادیرا هم د  نیبه او انداخت؛ که فرد ینگاه رادمهر،

 به به، بد موقع مزاحم شدم؟ -

 از جا برخاست و گفت:  نیبزند؛ که فرد یقصد داشت حرف شهرزاد،

راهرو حالشون بد شد و   یستوده هستم. خانمتون، تو  نیجناب. بنده دکتر فرد کنمی سالم عرض م-
 .کردمی کردم. االن هم درمورد سالمتشون، باهاشون صحبت م  شونیبنده تا خونه همراه

 جلو آمد و گفت:  ینان، اخم بر ابرو داشت. قدم هم چ رادمهر

 ن؟ یزنگ به من نزد هیتلفن همراه دارن. چرا  شون،یا-

 و گفت:  دیخند  یکم ن،یفرد

  شیهم خورد و من تا منزلتون، همراهاومده. عرض کردم که، حالشون به  شی فکر کنم سوء تفاهم پ-
 . دیفرصت به تماس با شما نرس گهیکردم. د

فرستاد و  رونی را ب اشنه ینفس حبس شده در س یرادمهر متوجه نشود، به آرامکه  یطور  شهرزاد،
 به رادمهر گفت، شکر کرد.  نیکه فرد یدروغ یخدارا برا

 سکوت را شکست و گفت:  رادمهر

 .دی رو ببر فتونی تشر دیتونی . م ستی به شما ن یاز یمن اومدم، ن گهی. حاال دیخب، مرس یل یخ-

 تکان داد و روبه شهرزاد گفت:  یسرش را به آرام  ن،یفرد

  شیآزما هی درکل  یفشارتون افتاده بوده؛ ول اد،ی. به احتمال زدیکن تیکه گفتم رو رعا یحتما اون نکات-
 . ستیبد ن ن،یهم بد

از او تشکر کرد. باالخره بعد از  رلبی که زبانش بند آمده بود؛ سرش را آرام تکان داد و ز شهرزاد
 رفت و شهرزاد ماند و رادمهر. نیفرد قهیچنددق

 زد و گفت:  یکه به او نگاه کند، قصد داشت به سمت اتاقش برود؛ که رادمهر پوزخندآن بدون
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 خوش گذشته بهتون!  ی! پس حسابآرن؟یدکتراهم قهوه م یتاحاال برا یاز ک-

 برگشت و گفت:  یعصب  شهرزاد،

 بره.  ،یکه بذارم همون جور  تونستمی . نمستین ،یگیکه م طورن ی. اصال اری نخ-

 و گفت:   دیلبش کش یبه گوشه  یدست رادمهر،

رفتم. بهم زنگ    شتیهم نشد که از پ قهیمن که پنج دق اره؟یبال سرت ب  هیکه ممکنه،  یاصال فکر کرد-
 برگردم.  یگفتی و م یزدیم

 زد و گفت:  یپوزخند شهرزاد،

 داره؟  تی از کار اهم شتریب یز ی شما، چ ی! تو زندگیاومدی م زدم،یآخه نه که اگه زنگ م -

آب خورد. چشم برهم   یآورد و کم رونی ب نکیاز داخل س یوان یبه سمت آشپزخانه رفت. ل  رادمهر،
 گذاشت و گفت: 

 ! ؟یاالن بهتر -

 بغضش را قورت داد و گفت:  شهرزاد،

 مگه مهمه؟-

 را باز کرد و گفت:   چشمانش

 ؟ ی. بهتر پرسمی حتما مهمه که م-

 گفت که بهترم. به سمت اتاقش گام برداشت؛ که رادمهر گفت:  رلبی را تکان داد و ز  سرش

 .مینی بب میبرو لباسات رو عوض کن، بر ؟ین یخونه رو بب یخواستی مگه نم-

 زد و گفت:  یبود، لبخند   یکه از دستش عصبانبا آن  شهرزاد،

 ؟یشد که برگشت یاداره؟ اصال چ ی بر  یخواستی مگه نم-

 و گفت:   ستادیکانتر گذاشت و به سمتش رفت. درست در مقابلش ا یرا رو وانیل  رادمهر،
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 برگردم؟!  ،یناراحت-

 . آب دهانش را قورت داد و گفت: ختیفرو ر یکیشهرزاد از آن نزد قلب

 ...ستمینه... ناراحت ن -

 فرو برد و گفت:  بیاز دستانش را داخل ج یکی . دیرادمهر، باال پر یابرو یتا کی

 نرم؟ گهید یخوای م  ؟یپس خوشحال-

در کنارش    شهیهم ینرود و برا شدی . کاش م شدی کاش م کرد،ی . با خود گمان مدیلبش را گز شهرزاد
 بود. یگر ی. او متعلق به فرد دشدی بماند. اما نم

که بر سر راهشان قرار داشت، اشک در چشمانش حلقه بست.   یفکرکردن به گذشته رادمهر و مانع  با
 را عوض کرد.  شیها به سمت اتاق رفت و لباس   ندازد،یبه او ب یگر یکه نگاه دبدون آن

 *** 

. حاال  یبه کارخونه بزن یسر  هیمشهد که  یبهت گفتم بر  ؟یکنی م یجا چه غلطمحمد، پس تو اون -
 ؟ یبهم نگفت شیهفته پ نویشده؟! چرا ا  فیاز خطامون، توق  یک ی یگی م یزنی زنگ م

 بلندتر از قبل، گفت:   یرعلی گذشت و ام هیچندثان

 ؟یمن بد لیرو تحو  فیاراج نیبه حسابت؛ که ا  زمیری م ونی لیچند م ی. ماهستیجواب من ن نیا-

 فرو برد و گفت:  بی. دستش را داخل ج ستادیپنجره ا  یبرخاست و جلو ازجا

 اومده. نی فروشمون چند درصد پائ نی بب  ریآمار بگ هی. حاال برو گهیخب بسه د  یلی... خیخ-

 داشت، تلفن را قطع کند که گفت:  قصد

 زنگ بزن. گهیساعت د هی  ا،یدوهفته بگذره جواب بد یدفعه نذار  نیا-

 گفت:  یپرت کرد. در اتاق باز شد و منش زشیم یرا با حرص، رو   لیموبا

 آوردن. فیتشر یش یجناب تجر  ،یشیتجر یآقا-
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 اخم کرد و گفت:  یگرفت. کم  زینگاهش را از م  یرعل یام

 کم داشتم فقط. نویو دار ا  ریگ نیتو ا-

 انداخت و گفت:  ینگاه یمنش به

 تو.  ادی بگو ب-

 کنار رفت و بلند گفت:  یمنش

 داخل.  دیمنتظرتون هستند. بفرمائ  یشیجناب تجر-

به دور و برش انداخت و لبخند   یدسته گل، وارد اتاق شد. نگاه  کی با  یعل ه،ی از گذشت چندثان بعد
 لبش نشاند. یگوشه یکمرنگ

 زد و گفت:  یلبخند ،یرعل یام

 .نی بش ای ب ،یخوش اومد-

دوخت. سرش را آرام   یرعل ی گرفت و به صورت ام وارید ینصب شده بر رو  ینگاهش را از تابلوها یعل
 گفت:  تکان داد و

 سبد گل گرفتم. نیواسه هم ،یگل دوست دار  دونستمی ناقابل. م-

هم  یدو روبروآن قه،یاز او تشکر کرد. بعد از چنددق رلبیبه دسته گل انداخت و ز  ینگاه ،یرعل یام
 نشسته و مشغول صحبت شدند. 

 دسته مبل گذاشت و گفت:  ی دستش را به رو ،یعل

 ره؟ ی م شیکار و بار چطوره؟ خوب پ-

 و گفت:  دیکش ششیبه ته ر  یدست ،یرعل یام

 خوبه اوضاع؟   ؟ی. شما چگهید گذرهی . م ستیبدک ن  ،یه-

 سرش را آرام تکان داد و گفت:  ،یعل



 ی شگیهمان هم

132 
 

 درآورد.  شهی لقمه نون از توش م  هیخوبه خداروشکر. -

  یرا از رو گاری ا عوض کند. پاکت سکرد بحث ر  یاو نسبت به خودش شد. سع یکه ی متوجه ت ،یرعل یام
 لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد. یرا روآورد. آن رونیاز آن ب  یگار یبرداشت و نخ س زیم

 فرستاد. پاکت را سمت او گرفت و گفت:  رونی زد و دودش را ب  قیعم  یپک

 بردار! -

 زد و گفت:  یپوزخند یعل

 بکشم.  گاریدوست نداشت س اسمنیدوساله که ترک کردم.  -

 سرش را آرام تکان داد و گفت:  ،یرعل یام

 !یبه ما زد یشده؟ سر  یخب... چ-

 مبل، جا به جا شد و گفت:  یرو یکم  یعل

 هست که هنوز تموم نشده. ییزایچ هی. اومدمی م دیبا-

 فرستاد و گفت:  رونی را ب گارش یدود س ،یرعل یام

  یگفتن باق یبرا یز یچ گهی. دمیخونه آقاجون، همه مشکالت رو حل کرد شی ما که هفته پ ا؟یچ-
 نمونده.

 برداشت و گفت:  زی م یرا از رو یاستکان چا ،یعل

 مسئله مهم هنوز حل نشده. هیچرا مونده. -

 *** 

انداخت. نگاهش را از   یو به ذرات گرد و غباِر معلق در هوا، نگاه دیطاقچه کش یرا رو انگشتش
 دوخت.  وارهایطاقچه گرفت و به د
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 دایداشت و شهرزاد نسبت به آن عالقه پ یخاص یبود؛ اما صفا یم ینبود، در اصل قد ینوساز  یخانه 
 ینگاهمشغول صحبت با تلفن بود،  اطیرا جمع کرد و به رادمهر که در ح شیهاکرده بود. لب 

 انداخت. 

و تمام   کردی م ریس گریعالم د کیبود. در   کیبا شهرزاد شر  ریمس نینه انگار که او هم در ا انگار
 کار و شغلش بود.  ری ذهنش درگ

به   یشد. نگاه یداد و نگاهش را از او گرفت. از اتاق خارج و وارد سالن اصل رون ی را محکم ب  نفسش
 کار داره!«  یلیفت: »خگ رلبیجا انداخت و زآن  یوارهایدر و د

 باالخره پسند شد سرکارخانم؟ -

انداخت. سرش را آرام   یداده بود؛ نگاه هیرا به چارچوب تک  شیهابرگشت و به او که شانه شهرزاد
 تکان داد و گفت: 

 م؟یکنی شروع م  یکار داره. از ک  یلیپسند شده بود! گفتم خ-

 به دور و اطرافش انداخت و گفت:  یاو شد. نگاه کینزد رادمهر

 بزنه و بعد... یوار یرو کاغذ د وارهاید ادی ب فرستمی رو م یکیهم کار نداره، فردا  یل یخ-

 و گفت:  دیحرف او پر انیم شهرزاد

 رو رنگ کنه.  وارهاید  ادیرنگ بهتره، بگو ب-

 و گفت:  ستادیا  رادمهر

 زنه؟ یاالن رنگ م گهید یرنگ؟ ک -

 رد و با حالت قهر گفت: اخم ک یکم شهرزاد،

 کنم؟ ی فکر م یمیمن قد یبگ یخوای پس م-

 شد و گفت:  کیبه او نزد یقدم  رادمهر،

 !؟یشد  یجور نیگفتم؟ دختر تو چرا امروز ا نویمن ا-
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 و گفت:  ستادیبودند. ا ستادهیهم ا یقدم  کیسمت او برداشت. حال هردو در  یهم قدم شهرزاد

 !شهی مربوط م چارهی شدم؟! حتما بازهم به اون دکتر ب  یچجور -

 برهم گذاشت و نفسش را در  حبس کرد. اسم دکتر، منقبض شد. چشم دنیرادمهر، با شن فک

بلند او کشاند و   یهازد. نگاهش را به مژه دیآمده، استفاده کرد و او را د شی پ تی از موقع شهرزاد
شلخته نبود. حال، همه به باال شانه   ش،یپ یهاجواِن سال  مانند گرید شیبر لب آورد. موها یلبخند

 یرا رو نگشتشبودند. دستش را باال برد؛ قصد داشت ا ختهیر اشی شان یپ یشده و چندتار آن، به رو
 پلک او بگذارد؛ که چشمانش را گشود.

 و مضطرب گفت:  دیسرعت دستش را پس کش به

 ذره خستم. هی... من گهید میبر-

 شد و گفت:  رهی متفکر به او خ رادمهر،

 م؟یبخور رونیشام رو ب -

زد   یرفت. چشم برهم گذاشت. لبخند رونی از تنش ب یبا آن جمله رادمهر، تمام خستگ ییگو شهرزاد،
 و گفت: 

 ! کنمایمن رستوران رو انتخاب م-

 اشیی اهنمار  یسرش را آرام تکان داد. دستش را پشت کمر او گذاشت و به سمت در ورود رادمهر،
 کرد.

 نشستند. رادمهر، کمربندش را بست و به شهرزاد هم گوشزد کرد که ببندد. نیداخل ماش هردو

  یول دیکش  یشتر یحرکت. با سرعت ب   یاز کم غیاما در د؛ یرا سمت کمربندش برد و آن را کش دستش
 بود، انداخت و گفت:  نیبه رادمهر که درحال روشن کردن ماش  یبود. نگاه دهیفای ب

 خرابه؟ نیماش  نیکمربند ا-

 فرستاد و گفت:  رونیبه او انداخت. نفسش را محکم ب ینگاه رادمهر
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 درستش کنم. سای. واگهیادارست د نیماش-

شهرزاد گذاشت و با آن دستش،  یدستش را پشت صندل   کی . دیرا باز کرد به سمت او چرخ  کمربندش
شهرزاد با   یهابود؛ که نفس  کی قدر به صورت او نزدمشغول درست کردن کمربند شد. صورتش آن 

 .کردندی پوستش برخود م

خجل زده شد و   کرد،ی او را نگاه م همهنیکه ازد. از آن یرخ او انداخت و لبخند   میبه ن  ینگاه شهرزاد،
 کرد و گفت:  اخم ی. رادمهر کمدیلبش را گز

 گرفته. شی حاال امروز باز-

 صورت او و شهرزاد نباشد. نیب یافاصله  گریکار مصادف با آن شد که د  نیجلو رفت و ا  شتریب

 نیسال صبر کرده بود تا ا نیچشم از کمربند گرفت و به صورت سرخ شهرزاد دوخت. چند یالحظه 
  ای را به دست آورده بود، حق لمس صورت  هااما اکنون که آن ند؛یبب کیها را از نزدصورت و چشم 

 نگاه کردن به او را نداشت.  یحت

احساس   ،یک یگردنش گذاشت. از آن همه نزد یآب دهانش را قورت داد و دستش را رو شهرزاد
 چشم دوخت.  کرد،ی به او نگاه م شدی م ی. لبش را با زبان تر کرد و به رادمهر؛ که مدت کردی م  یخفگ

 زد و گفت:  ی. رادمهر، لبخندکردندینگاه م گریکدیهردو چشم در چشم شده و به  حال،

 ... یچقدر عوض شد-

 با حالت لوس و قهر گفت:  شهرزاد،

 بد شدم؟! -

به صورتش    ترق یدق ی. رادمهر کم بردی اش، دل رادمهر را مبچگانه  یکارها نیکه با هم دانستی نم او
 گفت:  رلبی شد و ز  رهیخ

 ...یروم شد... آیخوب شد-

 اخم کرد و گفت:  یکم شهرزاد،
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 ... بگو که...یکنی رو م  یهست رو دار  یمگه آروم نبودم؟! بگو... ماشااهلل هرچ-

 گفت:  یجد یل یلب او گذاشت و خ یداشت حرفش را ادامه دهد که رادمر انگشتش را رو قصد

 ! ستیبه بعدش دست خودم ن جانیاز ا گهیاما د کنم؛یم  یکار اشتباه دونمی م-

تمام شد؛ که گمان کرد به او    نیریشهرزاد ش یقدر آن بوسه برا. آن دیاو را بوس یهاپلک  یشد و رو خم
 آن کار را انجام دهد. گریبار د کی دیبگو

قدر  آن شیهاپلک  یاو به رو یهالب  ی. گرم زدندیدوتا م یکی قلبش نا منظم شده بودند و  ضربان
 بود؛ که شهرزاد قصد بازکردن چشمانش را نداشت.   نیریش

خود نشست. کولر را روشن کرد و    یدرست کردن کمربند شد و درجا الیخی گذشت و رادمهر، ب یکم
 گفت: »ال اهلل اله اهلل«. رلبیز

 را روشن کرد و راه افتاد. نی فرستاد. ماش رونی جمله را گفت و نفسش را محکم ب نیا

تر کرد. لبش را با زبان تر کرد و نگاهش را به  شل   یو گره شالش را کم دیکش شی به گلو یدست شهرزاد،
 دوخت.  ابانیخ

 *** 

 سمتش گرفت و گفت:  یدستمال  ورق

 !ی. آبرومون رو بردنمیپاک کن اشکاتو بب-

 را پاک کرد. شیهادستمال را گرفت و اشک  شد،ی م دهیکه به وضوح در دستانش د یلرزش  با

داد و   هیتک ، یشدند. سرش را به پشت صندل نی گرفت و هردو سوار ماش نیرا از کاپوت ماش اشه یتک
 گفت: 

 که  یاداخل تله  کهی به نفعته! اگر اون مرت گمی م  یدختر؟! من هرچ  یکنی م ینجور یچرا ا-

 یدونی م م،یبد  دیحم لیپست فطرت رو تحو  نی نونمون تو روغنه. اگر ا فته،ی ب م،یگذاشت  براش

 .یخودت رو بباز   دینبا ،یهست یای فکر کن دختر. تو دختر قو نای! به اآد؟ی دستمون م یچ
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 شده بود، گفت:   رهیکه به روبرو خ  یرا پاک کرد و درحال  شیهاپلک  ریز

که براش در   یعذاب نی. اون مستحق اادی سرش ب ییبال   چیه دیاون نبا ن؟یآر ی که سرش نم ییبال-
 . ستین د،ینظر گرفت

 زد و گفت:  یپوزخند مرد،

بدون اون   اد،یب  یهفت تا جوون داره. اگه قرار باشه بال سر کس که،ی اون مرت ؟یینه بابا چه بال-
 ! ارهیب  یبال رو سر چه کس دونهی م  دی. حمستین

  یبد  یلیحس خ کرد،ی م  انتیو دوستش خکه داشت به عشق آب دهانش را قورت داد. از آن  سوگند،
مطلع   زیچ  کیجز آن کار نداشت. فقط قصد داشت که از  یگر ید یداشت. اما چاره چه بود؟ او چاره 

 . دیایسر او ب ییکه بال خواستی رادمهر بود. دلش نم یشود. آن هم سالمت

 چشم سوگند زد و گفت:  یجلو یبشکن مرد،

دوتاتون    د،یحم  یجور نی! ایبگ کهی رو به اون مرت زیهمه چ یوقت به سرت نزنه بر  هیسوگند،  نیبب -
 .کنهی رو بغل هم خاک م

به آن فکر   توانستی . اصال نمشدیاز تصور مرگ رادمهر هم، حالش خراب م ی. حتدیلبش را گز سوگند
 بزرگ را نداشت.   یرحم  یب نینباشد. دلش طاقت ا یکند که او روز 

 انداخت و گفت:  یکان داد. به مرد، نگاهرا آرام ت   سرش

تار   هیاگه  ی . حت نیآری سرش نم یی که بال نیقول بد دیشماهم با  ی... ول ی. ولگمی نم یچیه گم،ی نم-
 دونم،ی . مبرمی تو کل شهر آبروتون رو م  چ،یخدا، به فرنود که ه یمو ازش کم بشه... به خداوند

 که گفتم...  نی. همادی سرش ب ییبال   دی. فرنود نباستیاون روز، روز مرگمه؛ اما اصال برام مهم ن دونمیم

 زد و گفت:  یپوزخند مرد،

 اونم تورو دوست داشت. آخه تو... ،یقدر که تو دوستش دار  نیا یکاشک-

 گونه سوگند گذاشت و گفت:  یرا رو انگشتش

 به اون دختره؟  دهیتورو ولت کرده و چسب آخه چرا ،یخوش برخورد یلی خ  ،یخوشگل  یلی تو خ-
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  فیکه ذهنش را مسموم کند، از او تعرآن  یو نه از اخالقش؛ اما برا  بردیاز چهره سوگند لذت م نه
 . کردیم

 یکه صدا دینکش یپوزخند زد و طول هیکرد.  دنیدستش را پس زد. بدنش شروع به لرز سوگند،
 را پر کرد.  نیماش یفضا رکش،یستیه یهاخنده

 کرد و گفت:   یهم او را همراه مرد

 بهت خوش بگذره!  دمیخونه ما؟! قول م میامشب بر-

بدهد،   یف یجان رادمهر، تن به هر کار کث  یکه مجبور بود برادر چشمان سوگند، حلقه زد. از آن  اشک
 داد،ی اجازه م دیسوگند نبود. نبا نی . نه، ادی. دستش را مشت کرد و لبش را گزکردی احساس حقارت م 

 رو انجام بدن. خوانیکه م ی هر کار  های اون عوض

 زد،یفرمان ضربه م یبود و با انگشانش به رو یبه صورت بشاش مرد؛ که درحال رانندگ ینگاه
 انداخت و گفت: 

 رو نگه دار!  نیماش-

 به چهره غضبناک او انداخت و گفت:  یبا تعجب، نگاه  مرد

 ... حاال...میقرار بود امشب خوش بگذرون  گه،یخراب نکن دعه سوگند، -

مرد را    قهی گرش،یرا چرخاند. با دست د  نیدست او گذاشت و فرمان ماش ی دستش را رو سوگند،
 گرفت و داد زد: 

 رو نگه دار، کثافِت آشغال... نی گفتم ماش-

را کنترل کند؛    نیو ماش ردی کرد، فرمان را در دست بگ یو او را سمت در هل داد. سع د یکش ادیمرد، فر 
  دهیدرخت حرکت کرد و محکم به آن کوب کیبه سمت   اد،یبا سرعت ز  نیشده بود، ماش رید گریاما د

 پرتاب شد. ابانیبود؛ که در سمت سوگند باز شد و او به سمت خ  یدیشد یقدر ضربهشد. آن 
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قرمز رنگ   ابان،یممتد خ  دِ یسف یهاکه خط  دینکش  یل آسفالت افتاد و طو یبه رو  یدیضربه شد با
مچاله   نی و همه با دهان باز به ماش  دادندی نشان م گریکدیشدند. مردم با انگشت، آن صحنه را به 

 .کردندی نگاه م ن،یزم  یشده و دختِر رو

دورش جمع   یادی. افراد زدیدینم  یرا به درست زیچ چی باز کرد. ه یچشمانش را به آروم  یال سوگند،
 شده بودند. انگشتش را تکان داد و لب گشود.

 گفت:  رلبی. لبش را با زبان، تر کرد و زکردی خون را داخل دهانش، احساس م مزه

 فر... فرنود...!-

 *** 

نشستند. شهرزاد قصد داشت،   نی را داخل صندوق عقب گذاشت و هردو داخل ماش  دیخر یهاسهیک
 شد.   مانیپش روز،یاتفاق د یردادآو یکمربندش را ببندد؛ اما با 

  یلیرا گذرانده بود. خ یکرد خودش را آرام جلوه دهد. شب سخت  ینشست و سع  شیسرجا صاف
و الل    رفتی به فکر م آورد،ی م ادی روز را به  سختش بود که به صورت رادمهر نگاه کند! هرگاه اتفاق آن 

 . شدیم

 گفت:  رلبی و ز  به ساعتش انداخت  یرا روشن کرد. نگاه  نیماش رادمهر

 اداره! رمی خونه و م رسونمی . تورو م رشدید-

  شی پ طورن یا دیاو از کنارش برود؛ اما نبا خواستی دلش نم چیبرپا شد. ه یدرون شهرزاد، طوفان  باز
 کند!  انتی ! او نامزد داشت و فکر کردن به رادمهر، مانند آن بود که به نامزدش خرفتیم

 رادمهر بلندشد. میس یب یگذشت و صدا قهیرا روشن کرد و راه افتاد. چنددق  نیماش رادمهر،

که   دانستی نم  چیزده نگاهش کرد. هرا برداشت و مقابل دهانش، قرار داد. شهرزاد، تعجب  میس یب
را    نیماش  یرادمهر، فضا ادیفر یصدا  قهی. بعد از گذشت چنددقندیگویچه م م یس یب  او و فرد پشت

 پر کرد. 

 و گفت:   دیفرمان کوب یرو به
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 ؟ یکنی چرا درک نم ام،ی ب تونمیاالن نم گمی م-

 شد. رادمهر چشم برهم گذاشت و گفت:  رهی بود. پوست لبش را کند و به او خ  دهیترس  اری بس شهرزاد،

 احمد رو بفرست سر جاده، شهرزاد رو... احمد کجاست؟! -

 پشت خط، بلند گفت:  فرد

  د،یخودتون رو برسون ترع ی. هرچه سرمیرو بفرست یکس  میتونی سرگرد، احمد وارد عمل شده. نم-
 قرمزه. تمام.  تیوضع

 : د یکش ادیو بلند فر  دیفرمان کوب یقطع شد. رادمهر دستش را رو  میسی ب یصدا

با   ی. آخه االن تورو چجور شهی باورش نم چکسیحساب کتاب نداره، ه  میکار و زندگ گمی م یمن وقت-
 ولت کنم.  تونمی وقت شب، نم نیهم که ا ابونیخودم ببرم؟ وسط خ

بهم   شتری اعصاب رادمهر را ب  د،یهرچه که بگو دانستیکلمه صحبت کند. م هی  توانستی نم شهرزاد،
 . زدیریم

 دست برد و دنده را با سرعت جابه جا کرد.  ش یموها انیم  ،یعصب

بکشد.   رونی را بکرد تا آن  یدستش را سمت کمربند شهرزاد برد و سع کرد،یم  یطور که رانندگ همان
 . امدین رونیکرد، کمربند را بکشد، ب  ی. هرچه قدر سعدندیچرخ ی چشمانش مدام از روبرو به کمربند، م

 گفت:  مچ دست او گذاشت و   یدستش را رو شهرزاد

 ...ی... تو رانندگکنمی رادمهر، من خودم درستش م-

 را برداشت و بلند گفت:  میس  یماند. رادمهر، ب مهیحرف شهرزاد هم نصفه و ن م،یس یب  یصدا با

 ه؟یجناب سرهنگ دستور چ-

 گفت:  ینسبتا بلند یبا صدا ،یمرد

تا قبل از ورود به  هیفقط کاف ،یکی بهشون نزد یلی... خمی رو برات فرستاد  تیموقع ؟ییرادمهر، تو کجا-
 .رسوننی ها خودشون رو تا اون موقع مبچه  ،یر یجاده، جلوشون رو بگ
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به شهرزاد انداخت و   ینگاه می را قطع کرد. ن  میس یکرد و ب  دییدستور سرهنگ را تا  رلبیز  رادمهر
 گفت: 

 رو محکم نگه دار.  نی ماش رهیو دستگ نی. سفت بشستین یاچاره -

  نیماش رهیبود؛ سرش را آرام تکان داد و تمام دستورات او را اجرا کرد. دستگ دهیترس یل یکه خ شهرزاد
 نشست.  شیرا گرفت و محکم سر جا

سقف   یرا رو ری برد و آژ نیماش رونی آورد. دستش را ب رونی را از داخل داشتبورد، ب یر ی آژ رادمهر،
 آن بلندشد.  یکه صدا د؛ ینکش  یگذاشت. طول

بود. آب دهانش را قورت   دهیند  یک یرا از آن نزد یتیمامور  چی. تا به حال هخت یشهرزاد فرو ر قلب
 داد و شروع به فرستادن صلوات کرد. 

. بعد از گذشت  راندی را م  نیاز حد ماش شی و با سرعت ب گرفتی به سرعت سبقت م  هان یماش از
 دهیجا درادمهر، در آن   نینداشت و فقط نور چراغ ماش یچراغ چیشدند. ه یاوارد جاده  قهیچنددق

 . شدیم

شهرزاد، رادمهر دستش    غیگلوله بلندشد. با ج  کیشل یفرستاد؛ که صدا رونینفسش را محکم ب شهرزاد
 زد:  ادیرا پشت سر او گذاشت و سرش را خم کرد. بلند فر

 خم شو شهرزاد، خم شو...-

و سرش را از   دیآورد. ماشه را کش رونی را از داخل آن ب ینگر  یداشتبور را باز کرد و اسلحه مشک در
 برد.  رونی ب ن،ی داخل ماش

که گمان کرد   د؛یکوبی قدر نامنظم م. قلبش آن کردینشسته بود و به او نگاه م نیماش نیپائ  شهرزاد،
 .کندیاالن سکته م

  نیماش کیداشت تا الست نی بر ا  یو رادمهر سع خوردی با سرعت به چپ و راست تکان م  نیماش
 . ردی مقابل را هدف بگ

 . خواندیجان خودش و رادمهر دعا م یفقط برا رلبیکرده و ز شیهارا روانه گونه شیهااشک  شهرزاد،
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و باالخره   دی آسفالت چرخ  یچنددور رو ن،یبزند. ماش  نیبه چرخ ماش  یر ی باالخره موفق شد تا ت  رادمهر
  زد،ی که نفس نفس م یرا برداشت. درحال   میس یاموش کرد و برا خ نی. رادمهر ماش ستادیاز حرکت ا

 به شهرزاد؛ که از ترس به خود مچاله شده بود، انداخت و گفت:  ینگاه

هرموقع بهت زنگ زدم، با   ،یکه بلد  ی. رانندگیکنیرو قفل م  نیو در ماش  یآی نم رونیشهرزاد، ب -
 دور...  جان یاز ا نیماش

 او گذاشت.  یهالب  یکه رادمهر خم شد و انگشتش را رو دیحرف او پر  انیم هیبا گر شهرزاد،

 را با زبان، تر کرد و گفت:  اشدهیخشک  لب

. تا  یش ی دور م جانیبهت زنگ زدم، از ا کهن یبه محض ا  ر،ی بگ یکه گفتم... حرفم رو جد نیهم-
 که... دونهی خودش م دنبالت، اون فرستمی احمد رو م سا،یدور شو. سر جاده وا جان یاز ا یتونیم

.  کردندی حرکت م  نیبه باال و پائ  اشنهیس یرادمهر شد. قفسه یهاگلوله، مانع ادامه حرف  یصدا
که در مقابلش با   ن؛یبه ماش  یشهرزاد انداخت. سرش را باال گرفت و نگاه  ان یبه صورت گر ینگاه

 اخم کرد و دوباره خم شد.  یقرار داشت، انداخت. کم  ادیفاصله ز

داخل اسلحه را چک   یرهاینشست و ت   شی. صاف سرجاد یشهرزاد را بوس یشانی زد و پ  یکمرنگ  لبخند
شود؛ که  ادهیرا باز کرد. قصد داشت پ   نیحاصل کرد، در ماش نانیها اطمکه از پر بودن آن یکرد. زمان 

 قفل دهان شهرزاد باز شد. آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 رادمهر... -

 به او انداخت؛ که شهرزاد گفت:   ینگاه  یسرسر  رادمهر

 مراقب خودت باش! توروخدا مراقب باش... -

 خارج شد.  نیشد. چشم برهم گذاشت و از ماش رهی به صورت او خ یکم رادمهر

  نی بلندشد و پشت فرمان نشست. در ماش نی داشت، از کف ماش شیکه در پاها یبا اندک جان  شهرزاد
فرمان گذاشت. استرس به تمام جانش رخنه کرده بود و   یلرزانش را رو یهارا قفل کرد و دست 

 .شدندی م دهییهم سا یاز ترس، به رو شیهادندان
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  رهیرفتن رادمهر، خ و به  دیکش قیکرد خود را آرام کند. چند نفس عم یکرد و سع  میرا تنظ  نیماش  نهیآئ
را برداشت    لیموبا ،یبلند شد. با دستپاچگ  لشیرا مشت کرد؛ که زنگ موبا شیهاشد. چندبار، دست 

 و تماس را برقرار کرد.

 .د یبلند رادمهر را از پشت خط شن  یبزند؛ که صدا  یداشت، حرف قصد

 جا دور شو... از اون  عیشهرزاد... برو... سر-

پرت کرد و دنده را جابه  یصندل یرا رو   لیجمله را گفت و تماس را قطع کرد. شهرزاد، موبا  نیا رادمهر
 جا کرد.

پدال  یرا رو شی عقب دوخت. پا  شهیگذاشت و نگاهش را به ش اشیکنار  ،یرا پشت صندل  دستش
ره به  ها قطره قطاز دستش رفته بود و آن  ش،یهااشک  اری جا دور شد. اختگاز فشرد و با سرعت از آن

 . شدندیروانه م  شیهاگونه یرو

  نی. حدس زد که ماشدیرا د ینی نور چراغ ماش  قه،یجا دور شد. بعد از گذشت چنددقسرعت از آن با
 پارک کرد و به سرعت از آن خارج شد. یارا گوشه نیاحمد باشد. ماش 

 سمتش آمد و گفت:  ،یبا دستپاچگ احمد

  نیهتل. من با ا هیبه   رسوننیها شمارو م. بچه نین ماشداخل او دیببر فیتشر  عیخانم احتشام، سر-
 سمت سرگرد. رمی م  ن،یماش

 جا دور شد. نشست و با سرعت از آن ن یبزند، داخل ماش یکه شهرزاد حرفاز آن  قبل

 *** 

در هم رفت. لبش را با زبان، تر کرد و سرهنگ را مقابلش   شیهاباز کرد که اخم   یرا به آرام  چشمانش
 .دید

 سرهنگ سمتش آمد و گفت:  ه،ی از گذشت چندثان بعد

 سرگرد.  یبه به جناب سرگرد ما حالش چطوره؟ باز که گل کاشت-

 زد و آرام گفت:   یبه زور، لبخند  رادمهر
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 شهر...شهرزاد؟ -

 و گفت:   دیخند  یکم سرهنگ،

هتل. حواسشون بهش هست، شما فعال   هیها بردنش .. نگران نباش، بچههم.  تی وضع  نیتو ا یعنی-
 ؟ یتا مرخص بش کشهیچقدر طول م مین یبب ادیاستراحت کن تا دکتر ب 

 اشی نی به نوک ب یقرمز شده بود. دست ،یبه شکمش انداخت. پانسمان شده و باند کم ینگاه رادمهر
 و آرام گفت:  دیکش

 ! مارستانم؟ی چندوقته تو ب-

 فکر کرد و گفت:  یکم سرهنگ

شهرزاد رو داشته  یهوا یچهارچشم میها گفت. گفتم که نگران نباش به بچه شهی هفته م هی بای تقر-
 باشن. فقط...

 با تعجب به او چشم دوخت و گفت:   رادمهر،

 شده؟! واسه شهرزاد...  یچ-

 اخم کرد و گفت:  یکم سرهنگ،

 شهرزاد حالش خوبه؛ اما سوگند... گمی م ؟یدیپسرجون چرا گوش نم -

  یدرد و سوزش  انی. صورتش را از درد مچاله کرد و مندیخود بنش   یکرد درجا یسع  ،یبه سخت  رادمهر
 که داشت، گفت: 

 همون... هیشده؟ دوباره قض یسوگند... چ-

 سرش را به دو طرف تکان داد و گفت:  سرهنگ،

شده. دوبار   یبستر  مارستانیب یاس که توهفته هی. االن ستیحالش اصال خوب ن نه، تصادف کرده.-
 . دکترا... ومدهیعملش کردند و هنوز بهوش ن 

 و گفت:   دیکش شیموها انیم  یدست ، یعصب رادمهر
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 تصادف کرده؟  یاصال با چ ه؟یبستر مارستان ی! کدوم بن؟یچرا زودتر بهم خبر نداد-

 شانه او گذاشت و گفت:  یدستش را رو  سرهنگ،

دکترت رو خبر   رمی . میمرخص شد کهن یاما بعد از ا دم؛ی م  حیرو برات توض   یآروم باش. همه چ-
 کنم.

 آمد،ی سر آن دختر م ییاتفاق افتاده بود؟ اگر بال نیچطور ا یعن یسخت درحال فکر کردن بود.  رادمهر،
 !داد؟ی جواب خدا را چه م

 *** 

فرستاد و احمد را در   رونی چشم دوخت. نفسش را محکم ب یصفحه خال  را برداشت و به  لشیموبا
 . به سرعت از جا برخاست و گفت: دیچارچوب در د

  یچیهتل، ه نیتو ا نیهفتست من رو آورد هینه؟  ایرادمهر حالش خوبه  دی احمد آقا، توروخدا بگ-
 ! دهی جواب نم زنم،یزنگ م یرادمهر کجاست؟ چرا هرچ دی. توروخدا بگدیگی هم بهم نم

 پا و آن پا کرد و گفت:   نیا یکم احمد،

بهتون   یز ی تو اتاقتون. جناب سرگرد، خودشون گفتن که فعال چ امی ب ترسمیخانم احتشام... بخدا م-
 کنم. یچ یاز دستورشون سرپ  تونمینگم. منم نم

آن را حفظ بود.   بود؛ که تمام ده یجمله را از زبان احمد شن نیقدر اهفته، آن  کی نیتمام ا شهرزاد
 نشست که احمد گفت:  شیدوباره سرجا

 .رنیگی کارشون تموم بشه، باهاتون تماس م  کهن ی. سرگرد به محض ادینگران نباش-

به او انداخت و   ینگاه میاحمد زنگ خورد. ن لیکه موبا کرد؛ی را در دست جابه جا م  لشیموبا شهرزاد،
 ق قدم برداشت. که احساس کرد او معذب است، به سمت اتا یزمان

رادمهر،   یصدا دنیحاصل کرد؛ تماس را برقرار کرد. با شن   نانیکه از رفتن او اطم یهنگام احمد،
 زد و آرام گفت:  یلبخند

 ن؟یجناب سرگرد، حالتون خوبه؟! مرخص شد-
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 کرد و گفت:  یط یرا کم  ییرای پذ مسافت

 اصفهان؟  نیری . شما مگمی نم یچیراحت. نه فعال ه التونیچشم خ-

 را آرام تکان داد و گفت:   سرش

 راحت باشه. التونیخ گمی نم  یچ ی. به شهرزاد خانم هم هرمیم گهیخب، پس من د یل یخ-

مبل پرت   ی شد. خودش را رو ییرا یرفت. شهرزاد وارد پذ رونی گذاشت و از هتل ب بشیرا در ج   لیموبا
هفته، از   کی  نیپرت کرد. تمام ا یاشد. شالش را از سرش درآورد و به گوشه   رهیکرد و به سقف خ 

باشد و   ادهاو افت یبرا یاتفاق  دیترس ی است. م  یتیکه او در چه وضع دانستیخبر بود و نم   یرادمهر ب
بود   بیعج  اریبس  شی دعا خواند. برا شیسالمت یو در دل برا دیخبرش را ندهند. لبش را گز گرانید

زد و  ی. پوزخند سوختی بود که با نامزدش صحبت کند؟ دلش به حال او م دهیگاه ند چیکه چرا ه
 گفت:  رلبیز

 رادمهر عادت کنه!  یرفتارا  نیبه ا دیبا-

اما شهرزاد، باز به حال او  کرد؛ی و تحمل م  دیخریرو به جان م  زهایچ  یلیخ  دینامزد او با کهن یا با
 .ردینامزد او باشد و رادمهر را در آغوش بگ یجا  قهیدق کی توانستی. کاش م خوردی غبطه م

دوباره صورتش قرمز شد  و خودش را باد زد. آب  ش، یهاپلک  یبوسه رادمهر به رو یادآوردی با
گذرانده بود و چشمانش   یهفته را به سخت کی نیدهانش را قورت داد و چشمانش را بست. تمام ا

 .شدندی بسته نم قهیدق کی

. دوست داشت او را اکنون در  دیدی رادمهر را در کنارش م شد،ی که بلند م یو زمان  دیخواب ی م کاش
 فرو رفت.  یقیزد و به خواب عم یکنارش داشته باشد. لبخند کمرنگ

 *** 

 اتاقتون.  دیکل  نمی. ادیسرگرد بفرمائ-

 را گرفت و گفت:  دیکل  رادمهر،

 اتاق شهرزاد هم بده. دیکل-
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 به شکم سرگرد انداخت و گفت:  ی آورد. نگاه رونی ب بشیشهرزاد را از ج  اتاق دی زد و کل  یلبخند احمد،

اصفهان و    رمی . اگر موضوع سوگند خانم هست، من خودم مدیمونی م مارستانیتو ب شتریب  دیشما با-
 .زنمی بهشون م یسر  هی

 و گفت:  دیرا درهم کش شیهااسم سوگند، اخم دنیبا شن  رادمهر

 .کنمی داشتم خبرتون م یکار  د، یذره استراحت کن هی نیبرو، بر گهیباشه احمد. تو د-

فرو برد و به   ب یگرفت و به سمت آسانسور رفت. رادمهر کارت اتاقش را داخل ج یحالت نظام احمد،
  یمناسب تی وضع  دیسمت اتاق شهرزاد گام برداشت. قصد داشت در را باز کند؛ اما گمان کرد شا

باز شد.   اتاقدر قرار داد و در  یدر را باز نکرد. مستاصل، کارت را رو یشد. چندبار در زد؛ منته نداشته با
 بست.  یداخل اتاق شد و در را به آرام

آب   ری ش  یکه حمام باشد؛ اما صدا کردی شد. گمان م ییرایبه راهرو انداخت و وارد پذ ینگاه مین
گرد وسط اتاق،   زی م یزد. کارت را رو یو لبخندکشاند  ییرای. نگاهش را به تخت داخل پذآمدی نم

 پرت کرد و به سمتش رفت. 

فرستاد. قصد داشت خم شود؛ اما   رونیبه چهره معصوم و ناز او انداخت و نفسش را محکم، ب  ینگاه
 .دی خود کش ی نیبه نوک ب   یسوزش شکمش، مانعش شد. کنارش، لبه تخت نشست و دست

.  گرفتی خود و وجدانش صورت م  انیم یاو، جنگ دنی. با هربار دشدی شرمسار م د،یدی او را م هرگاه
اجازه نداد تا افکارش   گریکه با دوست او... د دیکند و بگو فیاو تعر یرا برا زیهمه چ زد،ی به سرش م 

 خودش شد.  اتاقرفت و وارد  رونی کند. چشم برهم گذاشت و ازجا برخاست. از اتاق او ب یرو ادهیز

آورد. شماره احمد را گرفت. بعد از گذشت سه   رونیب بی را از داخل ج  لشیبل نشست و موبام یرو
 بوق، جواب داد.

 جانم سرگرد؟ -

  جانی اصفهان. شماها فعال ا میگردی . من و شهرزاد بر مری بگ مایهواپ طیفردا دوتا بل یاحمد، برا-
 ؟ یدی. فهمنی مونده رو انجام بد  یباق  یو کارها  دیباش

 .کنمی رزرو م   طیبراتون بل  تیبله قربان. االن از داخل سا-
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 سرش را آرام تکان داد و گفت:  رادمهر،

 دمت گرم. -

اواخر   نیشکمش گذاشت. ا ی. دستش را رودیتخت دراز کش یگذاشت و آرام، رو زی م یرا رو  لیموبا
بود و   گرید  یزهایچ ز یبود؛ که ذهنش درگ لیدل نیبه ا دی . شادیدی صدمه م یلی خ ش،یهات ی در مامور

 خوب تمرکز کند.  یلیخ  توانستی نم  ل،یدل نیبه ا

استراحت، به اتاق شهرزاد   یو چشمانش را بست. قصد داشت بعد از کم دیبه صورتش کش  یدست
 برود. 

 *** 

 را مرتب کرد و به سمت او رفت.   شیگذاشت. روسر زی م یکمپوت را برداشت و به رو یهای قوط

تا زانو، داخل گچ بودند و دور سرش هم کامل،  شیمشخص نبودند. جفت پاها  یل یصورتش خ یاجزا
 وارد اتاق شدند. یو عل  اسمنیو چشم از او گرفت. در باز شد و   دیشده بود. لبش را گز یچ ی باندپ

 چادرش را از سرش برداشت و روبه پگاه گفت:  اسمن،ی

 ؟یه رادمهر زنگ زدمادر، ب-

 گفت:  رلبیسرش را تکان داد و ز پگاه

 خاموشه.  ش یزنگ زدم؛ اما گوش-

 گفت:  داشت،ی کوچک، گوشه اتاق بر م خچالی را از داخل  یآب معدن  یکه بطر  یدرحال  یعل

 داره؟ی رو بر نم   شیکه گوش تیمگه رفته مامور  کنه؟ی م جورن یپسر چرا ا نیا فهممی من نم-

 سرش را تکان داد و گفت:  اسمن،ی

 اون برداشت.  دی. شاگهیزنگ به شهرزاد بزن. باالخره اون دوتا باهم رفتن مشهد د هیخب -

زن؛ که  ی صدا دنیبرداشت و شماره شهرزاد را گرفت. با شن زی م یرا از رو لشیمستاصل، موبا پگاه
 و گفت:  دیکش یپوف باشد« ی »مخاطب در دسترس نم  کردی اعالم م



 ی شگیهمان هم

149 
 

نشده که! اتفاقا پشت تلفن   یز یآقاجونن. حاال چ یدستورها ری. حتما درگگهید دارنی مادر من، بر نم-
 . ادی سرش ب ییو ممکنه بال کنهیبدتر هول م  م،یبهش خبر بد

 گفت:  رلبی زد و ز یپوزخند ،یعل

 .گزهی آره... ککش هم نم-

 انداخت و گفت:  اشیشان یبر پ ین یچ اسمن،ی

 یبرو خونه و چندتا لباس برا ،یو جواب منو بد  یسیوا جانیا کهن یا یبه جا خب. بچه جون، یل یخ-
 . اریبهار ب 

 انداخت و گفت:   یبه سوگند نگاه پگاه،

 . آرمی چشم... لباس هم براش م اد،ی ! بذار بهوش بهوشهی مامان، بهار که هنوز ب -

 سرش را به دوطرف تکان داد و گفت:  اسمن،ی

  انیب خوانی بخر. االن وقت مالقاته، عمو و دختر عموت م  وهیباشه، پس برو بوفه و چندتا آب م-
 . جانیا

 گفت:  رلبیبه سمت در رفت و ز پگاه

 ن؟یگی چرا واضح نم اه،ی نخود س یپ  نیآدم رو بفرست نیخوای خب م-

 مبِل کنار تخت نشست و گفت:  یرو اسمن،یشد.  رهی و به رفتن او خ  دیخند یکم  یعل

 که بهار تصادف کرده؟ یچرا به رادمهر نگفت نمیبگو بب  ،یبخند کهن یا یشما به جا-

 را برداشت و گفت:  زی م یروزنامه رو ،یعل

بهار تصادف کرده. بعدشم چرا انقدر   دونستمی صد دفعه گفتم. اون موقع که به رادمهر زنگ زدم، نم-
 ! گهید آنیخب م ؟یخور ی حرص م 

 به بهار انداخت و گفت:   ینگاه اسمن،ی
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اونقدر   گفتنی بودن، م دهیکه تصادف رو د ییسر صورتش اومده! کسا ییچه بال نیخدا مرگم بده. بب -
 دست االن.پر خون شده. خداروشکر که زن نیزم قهیدق هیآسفالت که در عرض  یبد خورده رو

 به او انداخت و گفت:  ی نگاه  یرچشمی ز ،یعل

 آد؟ی بهوش م یگذشت. دکترا نگفتن ک  ری خداروشکر بخ-

 سرش را به دوطرف تکان داد و گفت:  اسمن،ی

 داشته، گفتن امکانش هست که بره تو کما.  ین یسنگ یل ی. عمل خستیگفتن هنوز معلوم ن-

 گفت:  داد،ی بهار را ماساژ م یهاکه دست  یدرحال 

به ما و االن   نیبدم؟ بگم بچتون رو سپرد یبچه بره تو کما، من جواب پدر و مادرش رو چ نیاگه ا-
 رفته تو کما؟ 

 روزنامه را تا کرد و گفت:  ،یعل

 وضع دچار شده. نیکرده و االن به ا یدقت  یشده؟ ب  یجور نیماست که ا رهیمگه تقص-

 انداخت و گفت:  ی نگاه یبه عل  اسمن،ی

 اون بنده خدا در چه وضعه؟ ؟ی که پشت فرمون بوده، ندار  یاز کس  یخبر -

 فرستاد و گفت:  رونینفسش را محکم ب ،یعل

 کمه. ی لیبده. دکترا گفتن احتمال زنده موندنش خ  ی ل یخ تشینگفتن؛ اما مثکه وضع یز یفعال چ-

 دستش زد و گفت:  یبه رو  یاضربه اسمن،ی

 االن اونم... رون،ی ب شدی پرت نم نیه! اگه بهار، از ماش خدا مرگم بد-

 ازجا برخاست و گفت:  یعل

زنگ   یخواست یز یبه حجره بزنم. چ  یسر  هی رمیچرت و پرت نکن. من م ی. انقدر فکرهاگهیبسه د-
 بزن. 
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 وارد اتاق شدند.  نا، یو ش  ماین ،یرعلی برود؛ که ام رونی قصد داشت از اتاق ب ،یعل

 *** 

 گفت:  رلبیو ز دیتخت، بلندشد. چشمش را مال یباز کرد و از رو ی را به آرام شیهاپلک 

 آخه چرا... ،یدار  دیاحمد، تو که کل -

 نشده بود. در را باز کرد و گفت:  داریداد. هنوز کامال ب نیرا پائ   رهیو دستگ  دیدر رس به

 آقا احمد، شما که... -

 دامه حرفش را خورد. آب دهانش را قورت داد و بلند داد زد: صورت او، ا دنید با

 رادمهر؟! تو... تو -

لب شهرزاد گذاشت. او را به داخل اتاق،   یبه دور و برش انداخت و انگشتش را رو ینگاه رادمهر،
 کرد و آرام، در را بست. تیهدا

  ،یبود. رادمهر، از چشم شیاهلب  یداده و انگشت رادمهر، هنوز به رو هیبغل در تک  واریبه د شهرزاد،
داده و ماتش زده   هیتک واریبه شهرزاد؛ که به د یراحت شد، نگاه  الشی که خ یراهرو را نگاه کرد و زمان 

 بود، انداخت. 

 زد و گفت:  یکه بر ابرو داشت، لبخند  یاخم انیم

 ؟یدیمگه روح د ؟ی زنیدختر، چرا داد م-

برداشت. آب دهانش را قورت داد و   شیهالب  یدست رادمهر را گرفت و انگشت او را از رو شهرزاد،
 گفت: 

 ؟یاتو زنده -

 به صورت رنگ گچ، شهرزاد انداخت و گفت:  یشد. نگاه ترک یو به او نزد دیخند  یکم رادمهر،

 مرده باشم؟! ،یتوقع داشت-
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 انداخت و گفت:  شیبه سر تا پا  ینگاه شهرزاد،

 سرت...  ییبال ؟یواقعا سالم -

 را کنار زد و گفت:   شرتشیسوئ رادمهر،

 خوردم؛ اما حالم... ری چرا... ت-

سر خورد. رادمهر   نی زم یبه رو  واریچشمانش را بست و از د رهنش،ی پ یبرآمدگ دنیبا د شهرزاد،
 نشست و بلند گفت:  شیزانوها یدستپاچه، به رو

 ... شهرزاد. نمیشهرزاد چشمات رو باز کن بب  ؟یشنوی من رو م یشهرزاد... شهرزاد صدا-

 آب قند را به سمتش گرفت و گفت:  وانیل

 هو؟ ی  ی! چرا غش کردیآخه دختر، تو که من رو نصفه جون کرد-

 گفت:  یحال   یو با ب دیاز آب قند نوش یاجرعه  شهرزاد،

 بشکن بزنم؟ ،یخوردم! توقع دار  ری ت یگیم یهفته، اومد کیبعد از -

 داد و گفت:  رونی و کنار او لبه تخت نشست. نفسش را محکم ب دیبه گوشه لبش کش   یدست رادمهر،

 دونمی. مخوامی هفته هم، ازت معذرت م هی نیکردم. بابت اون شب و تمام ا  رشونی عوضش دستگ-
 .گهیروهم داره د های سخت  نیبا من ا ی! اما خب... زندگیدیکش  یهفته چ کی نیتو ا

 . لبش را با زبان، تر کرد و گفت: ختیآن جمله، فرو ر  دنیشهرزاد با شن قلب

  دادن؟ی خبر به من نم هیپس چرا   دونست؟ی احمد هم م ؟یبود مارستانیهفته، ب هی نیخب... تو ا-
 ... گهی م ؟یندار  یاز رادمهر خبر  پرسم،ی هفتست دارم ازش م کی

 و گفت:  دیخند  یکم رادمهر،

 !دمی م حیرو برات توض زیهمه چ م،یرو جمع کن  هامونلینفس بکش. بذار وسا -

 به او انداخت و گفت:  یبا تعجب نگاه شهرزاد،
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 ... تی دوباره مامور م؟یقراره بر ییجا-

 ازجا برخاست و گفت:  رادمهر،

کارهام که تموم شد،   انجام بدم، دی کار هست که با یسر  هیخونه و منم اداره.  نیگردی بله... شما برم -
 ...آمی . خودم میایتو ب ست یدفعه الزم ن نی. البته امیگردی دوباره بر م 

 با حالت قهر گفت:  شهرزاد،

 ؟ یکن   کاری چ یای ب یخوای. اونوقت بدون من م کمی راه با شما شر نی... مثکه منم تو ادایببخش-

 به ساعتش انداخت و گفت:  ینگاه رادمهر،

 شد!  ری. دمیشهرزاد، بر-

 را جمع کرد و با رادمهر، از هتل خارج شد. هردو به شیهال ینگفت. وسا یز ی چ گرید شهرزاد،

 شدند.  شانیضرور یهال یرفتند و مشغول جمع کردن وسا خانه

 *** 

 گذاشت و گفت:  شیهالب  یرا به رو وانیل لبه

 آروم بخور مادر. -

 و گفت:   دیبر سرش کش ی. پگاه، دستدیاز آب را نوش یرا از درد، جمع کرد و کم  صورتش

دوهفته به شما   نیبود؛ که تو ا  دهی. مامانم تا به حال انقدر به من نرس نایشد  زی بهار خانم، خوب عز-
 . دیرس

 گفت:  اسمن،یزد و روبه   یلبخند سوگند

 . شرمنده!ن یدیزحمت کش یل یخ-

 اخم کرد و گفت:  یکم  اسمن،ی

 .ی دشمنت شرمنده، مادر. خدارو صدهزار مرتبه شکر؛ که بهوش اومد-
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 گذشته و تصادف، اشک چشمانش را پس زد و آرام گفت:  یهااتفاق یادآور یبا  سوگند،

 فرنود... کجاست؟!-

 و گفت:  دیخند یکم پگاه،

رادمهر، تو محل کار اسمش رو گذاشته، فرنود؟   که چرا دمیفرنود؟ آخر من نفهم یگی هنوز بهش م -
 مگه رادمهر چشه آخه؟

 بچه جون؟! تو بگو رادمهر!  یدار   کاریچ زای چ نیتو به ا-

به   اسمنیزد و   یاو لبخند دنینگاه کردند. سوگند، از د بست،ی برگشتند و به او؛ که در اتاق را م  هرسه
 فت و گفت: و کمپوت را از دست او گر وهیآب م سهیسمتش رفت. ک

 ؟یدادی مادر؟ چرا تلفنات رو جواب نم یکجا بود-

 چشم برهم گذاشت و گفت:  رادمهر،

 رو.  زیهمه چ گمیرو مادر من. بذار برسم، بخدا م یهمه چ گمی م-

 به در انداخت و گفت:  ینگاه پگاه،

 ش؟ یاوردیشهرزاد کو؟ با خودت ن -

 شک نکند، گفت:  یکه کسآن  یاسم شهرزاد، آب دهانش را قورت داد و برا دنیبا شن سوگند،

 ه؟ یشهرزاد، ک-

 زد و گفت:   ینگاهش را از در گرفت و به صورت او دوخت. لبخند پگاه،

بعد از مرگ   چارهی . بشینی بب دیکه با  هیرادمهر، از شهرزاد برات نگفته؟ دختر عمومونه! انقدر دختر ناز-
 .د یدی و هرشب کابوس م  دیشب خونه ما خواب  نیبدشد. چندحالش   یلیمادرجون، خ

 گفت:  داد،ی که بغضش را قورت م یسرش را آرام تکان داد و درحال  سوگند،

 .شهی... انشااهلل که درست میآخ-
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انداخت و   یبه پگاه نگاه ،یبه سوگند انداخت و از حال بد او، باخبر شد. عصب  ینگاه مین  رادمهر،
 گفت: 

 منم حرف بزنم؟  شهیم پگاه تموم شد؟-

 او نازک کرد و گفت:  یبرا   یپشت چشم پگاه،

 گفتم؟  یباشه، مگه چ-

انداخت   یکه هنوز در گچ بودند، نگاه شینگاهش را از او گرفت و به سوگند دوخت. به پاها رادمهر،
 و گفت: 

 ؟یبهوش اومد ی! ک؟یبهتر -

 فرستاد و گفت:  رونی از دست او دلخور بود؛ نفسش را ب یلیکه خبا آن  سوگند،

 بهوش اومدم.  شی دوروز پ ستم،یبد ن-

 گفت:  اسمنیفرو برد؛ که  بیرا کنار زد و دستش را داخل ج   شرتشیسوئ رادمهر،

 بهت دادن؟  تیمگه دوباره مامور ؟یمادر، تو چرا اسلحه همرات دار -

 زد و گفت:  یه بود؛ لبخنداش شدکه تازه متوجه نشان دادن اسلحه رادمهر

 همراه من باشن. دیبا شهیهم  زایچ نیکه مادر من. ا خوادی نم  تی مامور-

 یافتاد. دستش را به سخت ریاتفاقات اخ  ادیاسلحه، آب دهانش را قورت داد و  دنیبا د سوگند
قلب او  یمتوجه ضربان باال گرانید کرد،ی گذاشت. گمان م اشنهیس قفسه یبلندکرد و به رو

 . شوندیم

 سوگند انداخت و گفت:  رنگ،ی به چهره ب  ینگاه اسمنی

 کنه؟ی درد م تیی جا ده؟ی وا مادر، چرا رنگت پر-

بودند،   زی م یکه بر رو  ش؛یبه داروها یآورد و به سمتش رفت. نگاه رونیب بی دستش را از ج  رادمهر،
 انداخت و گفت: 
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 ؟ یشی مرخص م یدکتر نگفته ک-

اعتراف کند. آب دهانش را قورت    ایرا لو بدهد  زیهمه چ  دیترسی . مدیاو بدنش لرز یکی از نزد سوگند،
 داد و گفت: 

 .شمی مرخص م گه،یدو روز د یک یچرا... گفت... -

 تکان داد و رو به مادرش، گفت:  یسرش را به آرام  رادمهر،

 .مونمی م ششی. من پگهیخونه د دیشما و پگاه بر-

 به سوگند انداخت و گفت:   ینگاه اسمن،ی

 نمونده که!  شتر ینه مادر، خودم هستم. تو برو به کارت برس، دو روز ب-

 مادرش را گرفت و گفت:  یبازو پگاه،

 بهتره.  میزنش باشه! ما بر  شیپ خوادی داداش دلش م کهنی . مثل امیبر ای مامان ب-

 به او چشم دوخت و گفت:  ی عصب  رادمهر،

 . آرمی سرت م ییبال هی ِاال تو که حتما برو، و-

  نیسوگند بماند و از او مراقبت کند. ا ش یشد تا آن دو روز هم رادمهر پ نیو قرار بر ا دیخند یکم پگاه،
باشد؛ اما  ششیکه رادمهر پ  د؛ یکشیرا مانتظار آن  شهیکه همسوگند. با آن  یبرا یخطر بزرگ یعنی

 ایانجام دهد  یکار  دیترسیر کنار او بگذراند! مخود را د  قهیدق کیتا  خواستی اکنون اصال دلش نم
 شود.  زیتا رادمهر متوجه همه چ دیبگو یز یچ

مبل   یو رادمهر کنارش رو  دهیتخت دراز کش  یو پگاه گذشته بود. سوگند رو اسمن ی روز از رفتن  کی
 نشسته بود.

را برداشت و با   لشیموبا یسوگند، هردو به خودشان آمدند. سوگند، به سخت  لیزنگ موبا یصدا با
 اسم شهرزاد، نفسش را حبس کرد.  دنید
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  لیاست. دکمه اتصال را زد و موبا یگر ید یبه رادمهر انداخت و متوجه شد که او حواسش جا ینگاه
 را کنار گوشش گذاشت.

 ؟ یالو سوگند، خوب-

 فرستاد و گفت:  رونینفسش را محکم ب سوگند،

 ؟ یتو خوب زمیخوبم عز-

 و االن ی! اومدم خونتون، نگهبانتون گفت که تصادف کردشده؟یچ  نمیمن خوبم... بگو بب -

 ؟ی ! االن خوبیمارستان یب

 .دادیپاسخ سواالت شهرزاد را م ه،یو بعد از چندثان  انداختی به رادمهر م ینگاه  یهرازگاه سوگند،

 .شمی . فردا مرخص مزمی االن خوبم عز-

 گفت:  شد،ی م نیکه سوار ماش  یدرحال شهرزاد

 !آمی آدرس رو بگو دارم م ؟یمارستان یکدوم ب -

که به وضوح   یگردن گذاشت و با لرز  یبا سکته کردن، نداشت. دستش را به رو یافاصله  گرید سوگند
 گفت:  شد،ی م دهید شیدر صدا

 شهرزاد...  یایب خوادی نه نم-

 یتا  کیگرفت و به صورت سوگند دوخت.  لیاسم شهرزاد، نگاهش را از موبا دنیبا شن  رادمهر
 گفت:  رلبیرا باال انداخت و ز شی ابرو

 شهرزاد؟!-

 دنده را جابه جا کرد و گفت:  شهرزاد،

 برام اس ام اس کن!  با تلفن صحبت کنم. آدرس رو تونمی جلومه نم  سی لوس نشو سوگند. پل -

 به رادمهر انداخت و گفت:  یجمله را گفت و تلفن را قطع کرد. سوگند، نگاه نیا
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 . رفتی نم  رباریاما ز  اد؛یبخدا بهش گفتم ن-

 را کنار گوشش گذاشت و گفت:  لشیموبا ،یازجا برخاست. عصب رادمهر،

  انیمن اومد، نذارن ب یهال یاز فام یاگر کس سن،یدر اتاق. نامحسوس وا یاحمد، دونفر رو بذار جلو-
 ؟ یدیتو! فهم

 بلند، گفت:  ییکرد و با صدا یاز مسافت اتاق را ط یکم

 .گهیاتاق د هی ! بگو منتقلش کردن گهیبگو د یز یچ هیبهش بگم؟  یچ  ،یچ یعنی-

 و گفت:  دیکش  شیبه موها یدست

 ! یبد یجلوش سوت   یوقت نر  هی .نجایا آدی احمد، شهرزاد داره م-

 گذاشت و روبه سوگند گفت:  بیرا داخل ج لشی موبا قه،یاز چنددق بعد

 صحبتتون رو جمعش کن!  عیسر ا،ی. لفتش ندرونی ب رمیمن م-

 را برداشت. قصد داشت اتاق را ترک کند؛ که سوگند گفت:  شرتشیسمت مبل رفت و سوئ به

 فرنود... -

 را با زبان، تر کرد و گفت:  اشدهیبه او انداخت. سوگند، لب خشک  یبرگشت و نگاه   رادمهر،

 ... دیببخش-

 سرش را آرام تکان داد و از اتاق خارج شد.  ه،یبعد از چندثان   رادمهر،

 *** 

 زد و گفت:   ی. لبخنددیشد و گونه او را بوس خم

 ؟یاصال چرا به من زنگ نزد ؟ی کنی آخه دخترجون چرا حواست رو جمع نم-

 انداخت و گفت:  زیم یبه دسته گل رو ینگاه سوگند،
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 ؟ یدیچرا زحمت کش-

 انداخت و گفت:  اشیشان یبر پ ین یچ شهرزاد،

 ؟ یکه تصادف کرد شد؛یچ گمی طفره نرو! م -

 فرستاد و گفت:  رونینفسش را محکم ب سوگند،

 که به  یای با تاکس   ام،یزنگ خورد و تا اومدم به خودم ب لمی. موباشمیداشتم رد م  ابونی از خ-

 تصادف کردم. اومد،یم سمتم

 لبش را جمع کرد و گفت:  شهرزاد،

 ؟ یشیمرخص م یناراحت شدم! حاال ک  یلی... خ زمی عز-

 زد و گفت:   یلبخند سوگند،

 که! یدیاما گوش نم یای . بهت گفتم نشمیفردا مرخص م-

 : دی به دور و برش انداخت و پرس  ینگاه شهرزاد،

 باشن.  جانیا کردمی فکر م  ست؟ی ن شتیمادرشوهرت پ-

 بر لب آورد و گفت:  یرنگی د بکرد خودش را کنترل کند. لبخن  یآب دهانش را قورت داد و سع سوگند،

 خسته شدند.   یل یبودند؛ اما فرنود فرستادشون که برن. آخه اوناهم خ جان یچرا ا-

 گفت:  جانی چشم برهم گذاشت و با ه شهرزاد،

 .شهیبدنم داغ م کنمی ! هنوز که بهش فکر م شدیسوگند، اگه بهت بگم چ-

آرام سر تکان داد.   یل یو خ دیاو و فرنود افتاده باشد، لبش را گز  نی ب یکه اتفاق با تصور آن  سوگند،
 صد برابر از قبل، گفت:   یجانی شهرزاد با ه
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به  کیمشهد و نزد میهمون رفت یکرده. ماهم برا تی وص یخب، بهت گفته بودم؛ که آقاجون چ-
که  ی ملک  میفتروز ر هیولش کن،  ناروی. حاال امیدوست رادمهر، بود یهااز خونه یک یدوهفته تو 

 که طبق معمول، جناب سرگرد گفتن که کمربندم رو ببندم.  میتو راه برگشت بود م،ین یرو بب میدیخر

کرد   یبر لب آورد. ملحافه تخت را در دستش فشرد و سع  یبغضش را قورت داد و لبخند زورک سوگند،
 تا حال بدش را جلوه ندهد.

 و چشمامون دیندم رو درست کنه، سمتم چرخکمرب  که،نیا یکمربند خراب بود و رادمهر برا-

 قفل شد.  توهم

 خودش را باد زد و گفت:   یکم شهرزاد،

تموم شد؛ که   نیریمن ش ی. انقدر اون بوسه، برا افتمی اون روز م ادی شم،ی اصال رنگ به رنگ م-
 چشمام رو باز کنم. خواستمی نم

. دست ردی اشکانش را بگ زشی ر یلبش، جلو دنیکرد تا با گز یو سع دیکش یق ینفس عم سوگند،
 برد و گفت:  اشی شان یافتاده بر پ یلرزانش را سمت تارها 

 دت؟ یبو... بوس-

 و گفت:  دیبلند خند شهرزاد،

بود! فکرکن،    یچقدر حس خوب یدون ی . اما سوگند، نمدیهام رو بوس نه بابا کجا بوسم کرد؟ پشت پلک -
 پنج سال، حسرتش رو داشتم. نیکه تو ا یز یچ بعد از گذشت پنج سال، من رو لمس کرد. 

 آرام گفت:  یل یاش شده بود را به سرعت پس زد و خکه روانه گونه ی اشک سوگند،

 تو و اون، باهم...   یعنی ن؟یکردی سر م ی خب، شب رو چجور -

 او زد و گفت:  یبه بازو یاضربه شهرزاد،

 اداره. رفتی . صبح زود هم مییرای مبل تو پذ یو رادمهر رو  دمیخواب ینه بابا. من تو اتاق م -

 زد و گفت:   یدر دلش روشن شد. لبخند کمرنگ یچراغ ،یدیهمه ناامآن  انیدر م سوگند،
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 رادمهر کار داشت؟  دی! فر... ببخشن؟یچرا برگشت-

 خودش را باد زد و گفت:   یکم شهرزاد،

مون خبر دادن؛ که نامزدش تصادف کرده و تو به م،ی فرودگاه که بود یآره هم کار داشت و هم تو-
 . مارستانهیب

 و گفت:  دیخند  یکم شهرزاد،

بوده و   نیاونم مثل تو تصادف کرده. اما خب رادمهر بهم گفت که اون سوار ماش ست؟ین بیعج -
 ؟ یمارستان یخونه زن عموم. تو چندوقته که تو ب رفتهیداشته م

 گفت:  یاندک  ری مکث کرد و با تخ یکم سوگند،

 !شهیم یاسه هفته-

به ساعتش انداخت و   یفرستاد. نگاه رونی سرش را به دوطرف تکان داد و نفسش را محکم ب شهرزاد،
 گفت: 

 .یکردی استراحت م  دیبرم. مزاحمت هم شدم، با گهیپس من د-

 گفت:  خاست،ی که از جا بر م یدرحال 

 . نمتیبب   امیبهم بده. ب امیپ هیخونه،   یرفت-

 و گفت:  دیشد. گونه او را بوس  خم

 !یکن  یو آقا فرنود مهربون رو بهم معرف   یخوب ش  یزود دی! دوست شهرزاد، پس باایتو سوگند-

 چشم برهم گذاشت و گفت:  سوگند،

 مراقب خودت باش.  ،یکه اومد یحتما. مرس زمیباشه عز-

 کرد و از اتاق خارج شد.او فرستاد و به سمت در رفت. در را باز  یبرا یادر هوا، بوسه  شهرزاد
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 شیها. اشک دیصورتش کش یبه محض خروج او از اتاق، ملحافه را با دو دست گرفته و به رو سوگند
 شهرزاد فکر   یهاکه به حرف  یکرد و چشم برهم گذاشت. زمان شیهارا روانه گونه 

بودن رادمهر را   بار در آغوش کیکه سوگند، حسرت   ی. هنگامخوردی به حال و روز او غبطه م  کرد،یم
  بارکی  یکه سوگند آرزو ی. زمانشدی و از سمت او نوازش م کردی را تجربه مشهرزاد آن د،یکشیم

 .شدی م دهیراحت از سمت او بوس  یلیشدن از طرف رادمهر را داشت، شهرزاد خ دیبوس

 گفت:  رلبی را داخل پتو فرو کرد و ز شیهااش، کل فضا را پر کرد. ناخن هق هق یو صدا دیرا گز  لبش

 ؟ ینیبی چرا؟... آخه چرا من رو نم-

 فرو رفت.  یقیشدند و به خواب عم نیسنگ ش یهاکرد؛ که پلک  هیو گر  ختی اشک ر قدرآن

 *** 

که جلد چرم   یدفتر کوچک  زش،یم یرنگ را در دست گرفت. خم شد و از داخل کشو یآب  خودکار
 داشت را برداشت. 

  یجمله  رلب ی کنج لبش نشاند و ز یاولش را ورق زد و به دست خط او چشم دوخت. لبخند صفحه
 نوشته شده را زمزمه کرد:

 شب گذشت و تب گذشت و عمر رفته برنگشت. -

 تازه گشت. تازه آمد داغ الله  ینوبهار -

 نم نم باران، غباران هوا را شسته بود.-

 ها آغشته بود.با نم شبنم پر پروانه -

 خاطره دست تبار سرنوشت  ری بر حر-

 را کنار هم نوشت.  ن یری خاطرات تلخ و ش-

 را  یدیکرد. صفحه جد ش یهارا روانه گونه شیهاو اشک  دیجمله آخر کش  یرا رو انگشتش

 زمزمه کرد:  رلبی صفحه نوشت و ز یروز را باال  خیزد و شروع کرد به نوشتن. تار ورق
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خودم نبودم.   گریاحساس کردم، د میهاپلک  یرا به رو  شیهالب  یکه گرم ی. زمان دارمی دوستش م-
از فکر ازدواج با آن دختر صرف   گریآن موقع د دیکه چقدر دوستش دارم. شا  د؛یفهمی کاش او م یا

 . کردی نظر م

.  یکن ش ی بو ی. نتوان یلمسش کن  یو نتوان  ینیسخت است که او را بب  یلیسخت است. خ  یل یخ-
و   یسخت است او را در کنارت حس کن  یل ی! خیقدمش شوباران هم   ریو ز یر یدستش را بگ  ینتوان
و   یسخت است حضورش را پشت سرت احساس کن  یل ی. خیقلبش بگذار   یسرت را به رو ینتوان
 .یر یبگ  وشاو را در آغ ینتوان

 اش افزود: چشمانش را پس زد و بر جمله  اشک

 ،یخواندی کاش ذهنم را م ی. ایدیدی کاش اسمت را درون قلبم م ی! ایدیفهم ی کاش م یا-
 شمی قدر پ، آنکاش ی. اکنمی که در تمام شبانه روز فقط به تو فکر م یدی فهم ی و م یخواندیم
 .یشدی خسته م دنمیکه از د ؛یبودیم

 گفت:  رلبی را قورت داد و دفتر را کنار گذاشت. سرش را با دو دست گرفت و ز بغضش

 . یرفتی نم شمیچقدر دوست دارم و از پ یدیفهم ی کاش م یا-

را پاک کرد. دفتر خاطراتش را داخل کشو قرار داد   شیهااتاقش باز شد و شهرزاد به سرعت، اشک  در
 گفت:  رلبیو ز

 تو.   ایب-

 مهربان به او انداخت و گفت:  یتخت نشست. نگاه یکنارش به رو نا،یش

نامزد کرده و چقدر هم   نیبهش فکر نکن. بب گهیتوروخدا د ؟یکنی کارارو م نیشهرزاد چرا با خودت ا -
 . هم به خودت و هم به زنش. انتهی جور خ هیرد زن دار، گناهه! نامزدش رو دوست داره. فکر کردن به م

 گفت:  یبغضش را قورت داد و عصب  شهرزاد،

داره که فقط بهش فکر کنم؟ من که  یبهش فکر کنم؟ چه اشکال   دیاون که هنوز ازدواج نکرده. چرا نبا-
 . فقط بهش...کنمی نم  یکار 
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دوخت و با بغض   نای را به ش دندیدی اشک، تار مخاطر حرفش را خورد. چشمانش که اکنون به یادامه
 گفت: 

ازدواج  گه،ید یک یبذارم با  تونمی فراموشش کنم. من نم  تونمی من... من دوستش دارم. نم  نا،یش-
 کنه.

اش کرد و او را به آغوش خود مهمان کرد.  شدن بود را روانه گونه  یکه درحال جار  یقطره اشک  نا،یش
 لرزان، گفت:  ییشانه او گذاشت و با صدا یشهرزاد، سرش را به رو 

  هیبکن،  یکار  هی. توروخدا رونیاز ذهنم بندازمش ب تونمی ... نمتونمی دوستش دارم. نم یل یمن... خ-
 بکن من بتونم فراموشش کنم.  یکار 

 او زد و آرام گفت:  یشان یپ یبه رو یااو را نوازش کرد. بوسه یو موها  دیلبش را گز نا،یش

 ن،یشما دوتا قسمت هم نبود شه،ی درست م ی. توروخدا انقدر غصه نخور. همه چزمیعز شهیدرست م -
 . نیازهم جدا بش نیبوده؛ که بخوا  نیحتما سرنوشتتون ا

 فرو رفت. یقیبچه در آغوش او به خواب عم  کیحرف زد؛ که شهرزاد مانند  قدرآن  نایش

 *** 

را مرتب کرد و دکمه طبقه مورد نظر را فشار داد. در آسانسور درحال بسته شدن بود؛ که  شی روسر
 مانعش شد.  ،یدست

 زد. سرش را آرام تکان داد و گفت:  یچهره او، لبخند دنیسرش را باال آورد با د شهرزاد،

 ن؟ یسالم، خوب -

زد   یآسانسور چسباند و جواب سالم او را داد. لبخند واریاش را به دداخل آسانسور شد. شانه  ن،یفرد
 و گفت: 

 د؟ ین یخانم نامدار رو بب  نیورا؟ اومد نیاز ا-

 سرش را تکان داد و گفت:  شهرزاد،
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 . ادتشی بله، اومدم ع-

 را باال انداخت و گفت:  شی رواب  یتا کی ن،یفرد

 شده؟  یچرا؟ طور  ادتیع  ادت؟یع-

 انداخت و گفت:  یطبقات نگاه  توریبه مان شهرزاد،

 گذشت خداروشکر. تصادف کرده بود؛ اما االن خداروشکر حالش بهتره.  ری بخ-

 اخم کرد و آرام گفت:  یکم ن،یفرد

 ناراحت شدم.   یلیانشااهلل که بهتر بشن. خ-

 آسانسور رفت و گفت:  به سمت در شهرزاد،

 ممنون. با اجازه. یمرس-

 گفت:  نیداشت از آسانسور خارج شود؛ که فرد قصد

 . سمیاش رو بنومن نسخه  نیای حتما ب دیخواست  یز یچ ،ییشهرزاد خانم. اگر دارو -

چشم برهم گذاشت و از او تشکر کرد. از آسانسور خارج شد و به سمت واحد مورد نظر رفت.   شهرزاد،
 .دیخود کش  یبه سر و رو یو دست  ستادیپشت در ا

. با خود گمان  دی. لبش را گزدیرا از پشت در شن یامردانه  یزنگ در گذاشت؛ که صدا یرا رو انگشتش
نگ در را فشار دهد؛ که در بازشد و شهرزاد، سرش  کرد، حتما نامزدش داخل خانه است. قصد داشت ز

 را باال آورد. 

به صورت    یمحو شد. نگاه شیهالب  یشد. لبخند شهرزاد، کم کم از رو ختهیدرهم آم نگاهشان
 اسمش را صدا زد. رلبی زده او انداخت و ز رتیو ح   یعصب

 : دیند پرسبل کرد،یرا با حوله خشک م  شی که موها یاز اتاق خارج شد و درحال سوگند

 پشت در؟  هیفرنود، ک -
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او   دنیانداخت. صورت سوگند، با د ی. بغضش را قورت داد و به سوگند نگاهختیشهرزاد، فرو ر قلب
 شد.   یشد. دستش را مقابل دهانش گذاشت و به سرعت پشت رادمهر مخف دیسف

را تار کرده  دشید ،یزده. قطره اشک رت ی دارد. نه ناراحت بود و نه ح یچه حال دانستی نم شهرزاد،
جلو رفت. رادمهر، به   یرا با زبان، تر کرد و قدم اشده یبود؛ اما قادر به روانه کردن آن، نبود. لب خشک

 گفت:  رلبی چنگ زد و ز شیموها

 . میتو باهم صحبت کن  ایتو. ب ایشهرزاد، ب -

و   دیکش شی به گلو یگذاشت. دست ک یسرام یرا به رو ین یری زد. خم شد و جعبه ش یپوزخند شهرزاد،
وجود داشت؛   یبه اندازه کاف ژنینفس بکشد. اکس  تواندی که نم  کرد؛ی گره شالش را شل کرد. حس م

 .کردی را حس نماما او آن

آسانسور قدم  به رادمهر انداخت و به سمت  یبار، نگاه  نیآخر ی. برادیجلوتر کش یرا کم  شی روسر
 .شودی چشمش رد م یاز جلو  لمیف کیتمام آن پنج سال، مانند  کردی برداشت. احساس م

 گفت:  رلبیرا پاک کرد و ز  رپلکشیز

 . یتو... چقدر احمق  یچقدر احمق-

. طبقه همکف را فشرد و به سرعت از  کردی نم  یاما توجه  د؛یشنی رادمهر را از پشت سرش م یصدا
 رفت.   رونیساختمان ب  یالب

 فرمان یکرد. به رو شیهارا روانه گونه  شیهاپدال گاز فشار داد و باالخره اشک یرا رو شیپا

 و بلند داد زد:  دیکوب

 ؟ یتو... چرا انقدر نفهم  ؟یچرا انقدر تو نفهم -

بوق گذاشت و به  یپاک کرد. دستش را رورا  شیهابرداشت و اشک  نیماش  یاز جلو یدستمال  ورق
 مقابلش، ناسزا گفت.  نیماش

 و گفت:  دیخند  یکه هر لحظه امکان داشت، تصادف کند. کم کرد؛ی م یبا سرعت رانندگ  قدرآن

 که سوگند همون نامزد...  دم؛ینفهم یچجور  دم؟یچرا نفهم شعوریمن... من ب-
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 که درحال بوق زدن بود، کشاند. اشی پشت  نیجلو، به ماش نهیادامه نداد و نگاهش را از آئ گرید

کرد. رادمهر، دستش   شتریپدال گاز فشرد و سرعتش را ب  یرو  شتریرا ب  شیرادمهر، پا نی ماش دنید با
 . ردیاو را بگ یکرد جلو یبوق گذاشت و سع یرا رو

داد و اسم او را  نیائ را پ اششهی او رساند. ش نیرا کنار ماش   نشیماش  ،یاتوبان شدند. به سخت وارد
 و بر سرعتش افزود.  دیرا درهم کش شیهارادمهر، اخم  دنیصدا زد. شهرزاد، با د

 زد:   ادیشد و بلند فر  ترک یبه او نزد  رادمهر،

 . نیرو بکش پائ شهی شهرزاد... شهرزاد ش -

 به او انداخت و گفت:  یداد. نگاه ن ی را پائ شهیش شهرزاد،

چرا سوگند رو با   ؟یخامم کن ی تونی م یدفعه چطور  نیا ی نیتا بب  یدینقشه کش ینشست شد؟ی چ-
 ؟ یاوردیخودت ن 

 گفت:  کردی که هم به جلو و هم به شهرزاد، نگاه م یدرحال رادمهر،

 . میشهرزاد... چرت و پرت نگو. بزن کنار تا باهم صحبت کن-

رادمهر جلو زد    نیکرد. از ماش شی را باال داد. دنده را فشار داد و جابه جا شهیزد و ش یپوزخند شهرزاد،
 و بلند گفت:  دیفرمان کوب   ی. رادمهر، دستش را به رودیپل رس یو به رو

 ...سایشهرزاد. وا سایوا-

را   شیو پا  دیچی پ نشیماش یسبقت گرفت و با تمام سرعت، خودش را به او رساند. جلو هان یماش از
 ترمز فشار داد. یرو

 رفت و در سمتش را باز کرد.  نشیشد. به سمت ماش   خارج  نیرا باز کرد  از ماش  کمربندش

 گفت:  رلبیفرمان گذاشت و ز یرا به رو اشی شان یپ شهرزاد،

 . برو...نمتیبب خوامی نم گهیبرو رادمهر... برو. د-
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  زد،یکه نفس نفس م یاخم کرد و درحال  یزل زد. کم شیهاو تو چشم  دیاو را کش  یبازو  رادمهر،
 گفت: 

 ... نیتو ماش ای. ب ستی ن  یکنی جور که تو فکر ماون  هیشهرزاد... قض-

 گفت:  ینسبتا بلند یو با صدا دیحرف او پر  انیم شهرزاد،

من... من خر،   ؟یدوست من... چطور... چطور تونست  نیترک یرادمهر... تو با نزد  ه؟یپس چ هیقض-
 ... فرنود، همون... همون نیفکر نکردم که ا ن یلحظه به ا کی یحت

  دیکش رونیرا از دست رادمهر ب  شی . بازوکندی م هیرا پس زد و به خود تشر زد که چرا گر  شیهااشک
 و گفت: 

 . تیزندگ   یولم کن رادمهر. ولم کن، برو پ-

 زد:  ادیو فر دیکوب نیماش  شهیش یرا ببند؛ که رادمهر، دستش را به رو ن یداشت در ماش قصد

 از جهنمم بدتره.  یکه تو توش نباش  یایزندگ ؟یکدوم زندگ  گه،یِد بگو د ؟یکدوم زندگ-

 زد و گفت:  ی. خودش را جمع و جور کرد. پوزخندختیآن جمله فرو ر دن یشهرزاد، با شن قلب

 .یاز پشت بهم خنجر بزن  یپنج سال تونست یچطور تو دمی... ددمیآره د-

 گفت:  زد،یج مدرش مو یمانیکه پش یاشد و با چهره کیبه او نزد یقدم  رادمهر،

رو بهت   زی . لطفا بذار باهات صحبت کنم و همه چستی ن  یکنی اون جور که تو فکر م هیشهرزاد، قض-
 بدم.   حیتوض

 انداخت و گفت:  یو دستش را مشت کرد. به صورت رادمهر، نگاه  دیلبش را گز شهرزاد،

 تموم شد.  زیبهتره بگم آقا فرنود، همه چ  ایتموم شد. رادمهر... -

اش کل فضا را پر  هق هق یکه صدا د؛ینکش یجا دور شد. طولرا بست و به سرعت از آن  نی ماش در
فرو   بیرا داخل ج  یکیگردن گذاشته و آن  یدستش را به رو کیبه او انداخت.   ینگاه نه،یکرد. از آئ 
 کرده بود. 
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که  یداد و با لرز  هیتک ی. سرش را به پشت صندلدیفرمان کوب یرورا از او گرفت و چندبار به  نگاهش
 داشت، گفت:  شیدر صدا

 قهیدق کیپنج سال، حسرت   نیتمام ا یمن... تو ؟یرو خراب کرد زیچرا... چرا رادمهر؟ چرا... همه چ-
 دوستم... نی کتریدر کنارت بودن رو داشتم. اونوقت تو... تو با نزد

فرمان   یو سرش را رو دیرا کش یرا کنار زد. ترمز دست  نی ماش  قهیحرفش را خورد و بعد از چنددق ادامه
از دست  ارشونی و اخت شدندی م یجار  شیهاگونه  یآب، به رو ری مانند ش  شیهاگذاشت. اشک 

 شهرزاد، خارج شده بود.

 *** 

 . دمیمن با پدر و خودش صحبت کنم، بهتون خبر م نیچشم حتما. پس اجازه بد-

آب جوش، عسل و   یحاو وانیل  کیبا   نایشد. ش رهیرا گرفت و به ساعت خ  اشی نی آب ب شهرزاد،
 وارد اتاق شد و گفت:   موترش،یل

 خوره؟ ی تو تابستون سرما م یک دونم،ی آخه من نم -

 گرفته، گفت:  ییانداخت و با صدا اشیشان یبر پ ین یچ شهرزاد،

 بود زنگ زد؟  یک-

 رفت و گفت: را سمت او گ وانیل  نا،یش

 بخور.  نویحاال. شما فعال ا  گمی م-

 و گفت:  دیرا درهم کش شیها. اخم دینوش یارا از دستش گرفت و جرعه  وانیل شهرزاد،

 چرا انقدر تلخه؟ مگه...-

 و گفت:  دیخند  یکم نایش

 من. صدات چقدر قشنگ شده! یکاله قرمز   ،یآخ-

 بالشتش را سمت او پرت کرد و گفت:  شهرزاد،
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 پسرخاله، چرا تلخه انقدر؟ -

 را باال انداخت و گفت:  شیهاشانه   نایش

 .یرو از دست داد  تییحس چشا ،یسرما خورد-

 رفت و آرام گفت:  رپتویگرفت. به ز  نایرا سمت ش  وانیو ل  دیتا ته آن معجون را نوش شهرزاد،

 چه قدر سخته.-

گرفت تا   میاز اتاق خارج شد و تصم  نایفرو رفت. ش   یق یه خواب عمجمله را گفت و ب کی نیهم
 . دیتلفن را به پدرش بگو یماجرا

 برداشت و گفت:   ینیس  یشربت را از رو وانیل ،یرعل یام

 که! من فکر نکنم قبول کنه. شیشناسی بگم واهلل؟ م  یچ-

 گفت:  خواباند،ی که نارگل را م یاخم کرد و درحال  یکم نا،یش

 .کنمیم  یمن شهرزاد رو راض  د،یشهرزاد با من. شما موافقتتون رو اعالم کن -

 و گفت:  دیکش ششیبه ته ر  یدست ،یرعل یام

 .انی . بگو پنجشنبه بآدی م  شیپ  یچ مینیبب -

 کند؛ که پدرش گفت:  داریزد و چشم برهم گذاشت. قصد داشت شهرزاد را ب یلبخند نا،یش

 باشن.  یتو مراسم خواستگار  دیالخره اوناهم بازنگ بزن، عموت رو هم دعوت کن! با-

  توانستی امکان ندارد قبول کند؛ اما نم ند،یاگر شهرزاد، رادمهر را بب  دانستی . م دیلبش را گز نا،یش
 درخواست پدرش را هم رد کند.

. به سمت اتاق شهرزاد  دیبه شهرزاد نگو یز ی باره، چ نیگرفت که در ا میتکان داد و تصم یناچار سر  به
 کرد.  داریشام ب  یرفت و او را برا

 گفت:  گرفت،یم  نای شسته شده را از ش یهاکه ظرف  یدرحال 
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 گرده؟ ی بر م یک  ماین-

 زد و گفت:   یو به سمت شهرزاد گرفت. لبخند دیرا آب کش   یوانیل  نا،یش

 . یقول بده مخالفت نکن  گمی م یز یچ ه یحاال. شهرزاد،  آدی م-

 به او انداخت و گفت:  یعجب نگاهبا ت شهرزاد

 ! شده؟ی چ-

 آب را بست و گفت:  ری ش  نا،یش

. پسره هم یشی چون اونوقت با من طرف م ،یکنی . ردش نمادیپنجشنبه، قراره خاستگار برات ب-
باهاش صحبت   نش،یبار بب هیهم پولداره هم با اصل و نسب، توروخدا به بختت لگد نزن.  پی خوشت

آقا،   پسر. نی رو بب  یک ی نیا ،ی! تا به امروز صدتا خواستگار رو رد کرد؟یکنیکن. چرا انقدر با من لج م
 .کنهی پدرش کار م شیدارن، پ یدیمحترم، خانواده دار. تول

 و گفت:  دیخند  یکم شهرزاد،

 کردن؟ دایپ یباشه بابا. نفس بکش! من رو چجور -

 او نازک کرد و گفت:  یبرا یپشت چشم   نا،یش

 آدم راحت باشه؟! مادرش امروز زنگ زد و گفت که پسرش، خودش تو رو پسند کرده.  یذار یمگه م-

 باال انداخت و گفت:  ییابرو شهرزاد،

 که پسند کرده؟  دهی پسرش منو از کجا د-

 و گفت:  ستادی دست به کمر ا نا،یش

کاله  یکن تا پنجشنبه صدا دایراه حل پ هی نیبش ،یاز من سوال بپرس کهنیا یشهرزاد خانم به جا-
 .ی رو درست کن تی قرمز
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 یاجه یدستش را خشک کرد و به سمت اتاقش گام برداشت. هرچه قدر فکر کرد، نت  شهرزاد،
بار با   کیاز آن ماجرا، گذشته بود و رادمهر فقط   یاهفته کی را برداشت.  لشینشد. موبا رشیدستگ

 تخت پرت کرد.  یرا به رو  لشیفرستاد و موبا رونی او تماس گرفته بود. نفسش را محکم ب

. مخصوصا  کردی رادمهر م یخودش را فدا دیاو نبا گفت،ی فکر کرد. راست م  یم ک  نا،یش یهاحرف  به
بغضش را قورت داد و در دل به  ش،ی هفته پ یادآور ی خورده است. با   یبود چه رکب دهیاالن که فهم

 رادمهر و سوگند، لعنت فرستاد.

بود که   دهیشن ناینگذاشته بود. از ش رونی را ب شیکرده و پا یهفته را در خانه سپر  کی نیا تمام
 بار به آنجا آمده و او در آن زمان، خواب بوده.  کیرادمهر 

شب، چشم   یکی و به سمت پنجره، گام برداشت. پرده را کنار زد و به تار دیبه صورتش کش  یدست
 سرفه کرد. یرا گرفت و کم اشی ن یدوخت. آب ب

کرد و از آن  زیر  ی. چشمانش را کمدیرادمهر را در کوچه د نی داشت، پرده را رها کند؛ که ماش قصد
کالم شود. با او هم توانستی بابت مطمئن شد. به سرعت پرده را رها کرد و لبه تخت نشست. فعال نم

اما  د؛یدیم  امدهاز رفت و آ یکینبود، به هرحال او را در  یا. چارهندیاو را بب  خواستی دلش نم چیه
قدر دو توانسته بودند آنکه چطور آن  کردی که به آن فکر م  یبا او را نداشت. زمان  دارید یاکنون آمادگ 
 تر  و مصمم  شدیکنند؛ حالش خراب م یاو نقش باز  یراحت جلو

 را همراه آب خورد.  یسرماخوردگ یهااز قرص  یک یکرد و  یا. عطسه ستادیای م مشیتصم یپا

 *** 

راحت، وارد کوچه شد و  الیبا خ   د،یاو را ند نیکه ماش ی برد. زمان  رونیخانه را باز کرد و سرش را ب  در
 در خانه را بست. 

اتوبوس شد و   ستگاهیرا گرفت. وارد ا اشی ن یآفتاب، اشک چشمانش را پاک کرد و آب ب دنیتاب با
 . برداشت ف،یرا از داخل ک لشیسرفه کرد و موبا ینشست. کم یصندل یرو

بوق اتوبوس ازجا برخاست. قصد داشت وارد اتوبوس    دنیو با شن  دیچرخ یمجاز  یداخل فضا یکم
 کرد.  دای. سرش را چرخاند و او را کنارش پدیرادمهر را شن یشود؛ که صدا
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  یصندل  نیفرستاد و نگاهش را از او گرفت. وارد اتوبوس شد و به سمت آخر  رون ی را محکم ب  نفسش
 نشست.   یصندل  یکه رادمهر از او جلو زد و رو ند؛یبنش  یتک  یصندل یرو  قدم برداشت. قصد داشت

  یصندل  یپشت او رفت. رو یرا باز و بسته کرد و به سمت صندل  شیهااز زور حرص، چشم شهرزاد
 انداخت.  شیپاها یرا با حرص رو فشینشست و ک 

نکند. انگار دوست داشت خودش را زجر دهد.    یکرد تا به او توجه یپنجره چشم دوخت و سع به
معلوم   شی که فقط گردن و موها. با آن انداختی به او م  یو نگاه کردی از فرصت استفاده م یهرازگاه

 بود.   یشهرزاد کاف یبودند؛ اما همان برا

بچه داخل اتوبوس شد.   ک یبا  یرا قورت داد و نگاهش را از او گرفت. اتوبوس ترمز کرد و زن  بغضش
اش  شهرزاد نشست و بچه یکنار  یصندل  یاش را گرفت و به سمت شهرزاد آمد. روزن، دست بچه

 گذاشت.  شی پاها یراهم رو

  یکرد؛ که رادمهر برگشت و نگاه  یا زد. همان لحظه عطسه  یبه دختر انداخت و لبخند  ینگاه شهرزاد،
 اند.را برگرد  شیاو نازک کرد و رو یبرا  یبه او انداخت. شهرزاد، پشت چشم

 برداشت و به سمت شهرزاد گرفت. شهرزاد قصد داشت آن را از فشیاز داخل ک یدستمال زن،

 کرد و گفت:  یاکه رادمهر سرفه رد؛ی او بگ دست

 به من؟!  نیدستمال رو بد شهیخانم م-

 به رادمهر انداخت و گفت:  ینگاه زن،

 خب دارم بازم. -

شد! شهرزاد   رهی به آن خ قینور گرفت و دق یدستش را دراز کرد و دستمال را گرفت. آن را جلو رادمهر،
 شدند؛ که زن گفت:  رهیو زن، هردو متعجب به او خ

 . دمی. تازه خرزهی آقا بخدا تم-

 اخم کرد و گفت:  یکم رادمهر
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بر   دیبگ یجوونا هرکار  نیدوره زمونه از دست ا نیرو کردم. تو ا  کارنیا گهید زیچ هینه خانم به خاطر -
 .آدیم

 سرش را تکان داد و گفت:  زن،

 ست؟ ین یز یکه چ نی خب حاال مطمئن شد-

 دستمال را سمت شهرزاد گرفت و گفت:  رادمهر،

 راحت.  التونی خ  ستین  یز یبله. چ-

  یکرد. رادمهر کم دستمال را گرفت و اشک چشمش را پاک  ندازد،ی به او ب یکه نگاهبدون آن  شهرزاد،
داخل  یرمرد یخود بازگردد که پ  یقصد داشت به سرجا قه،یشد و بعد از گذشت چنددق رهی به او خ

 را به او داد.  شیاتوبوس شد و رادمهر، جا

 یاتن کرده بود با شلوار پارچه یاسرمه راهنیپ کیاو را نگاه کند.  ق،یدق توانستی اکنون م شهرزاد
را به   اشی به قول خودش، ضرور  ای  یسیتعجب داشت؛ که چطور وسائل پل یاو جا ی. برایمشک

 بود.  اوردهیهمراه ن

 او شده بود.  د یو شکل جد پیت یفتهیکامل در آمده بود و شهرزاد، ش  ششیر ته

به   ینگاه  می. رادمهر، نشودیم ادهی پشهرزاد از جا برخاست و بلند گفت که  قه،یاز گذشت چنددق بعد
و رادمهر، با فاصله   زدی خلوت، قدم م  ابانی شد. شهرزاد در خ ادهیاو انداخت و با فصله، از اتوبوس پ

 کم، به دنبال او راه افتاده بود.

قدر از دست او  داشت؛ اما آن  یحس خوب  کرد،یکه حضور او را پشت سرش حس ماز آن  شهرزاد
شد و  یاوارد کوچه قهیهم کالم شدن با او نداشت. بعد از گذشت چنددق یبرا یل یابود؛ که تم  یعصب

 کرد. یاعطسه 

او راه برود.   یو تالش کرد تا شانه به شانه  دیرا تندترکرد. به او رس شیهااخم کرد و قدم یکم رادمهر
 دفعه رادمهر گفت:  نیکرد و ا یاعطسه گریشهرزاد، بار د

 ؟یتبم دار  ؟یشد  ضیمر-
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که به  یو با اخم   دیاو بگذارد که شهرزاد، خودش را عقب کش یشانیپ یداشت دستش را به رو قصد
 داشت، گفت:  یشانیپ یرو

 . دیشما نگران باش  ستی الزم ن-

حالش بدش   یبرا  ی. وارد داروخانه شد و ورق قرصدیرس یارا تندتر کرد و به داروخانه  شیهاقدم
 به شهرزاد انداخت و گفت:  ینگاه  ز،یدرخواست کرد. مرد پشت م

 د؟ یخانم نسخه دار-

 را گرفت و گفت:  اشی نی آب ب شهرزاد،

 ! خواد؟ینه... مگه نسخه م-

 سرش را تکان داد و گفت:  مرد،

 . دینسخه داشته باش دیکرد. با زی دارو تجو  طورن یهم شهیبله خانم. بدون نسخه که نم-

 گفت:  رلبی فرستاد و ز رونی نفسش را محکم ب شهرزاد،

 آخه؟! ارمیمن االن نسخه از کجا ب-

و   ستادیزد. رو به مرد ا یاو، لبخند دنیآشنا با گوشش برخورد کرد. سرش را برگرداند و با د ییصدا
 گفت: 

 لطفا! دیمن نسخه دارم، شما ورق قرص رو بد-

شهرزاد با چشم، دنبال   را به مرد داد و ورق قرص را گرفت. هردو از داروخانه خارج شدند. نسخه
 زد و گفت:  یلبخند ن،ینکرد. فرد دایرادمهر گشت؛ اما او را پ

 !د؟یشد ضی خدا بد نده. مر-

 کرد و گفت:  یاتک سرفه شهرزاد،

 .شهیم یبله متاسفانه. چندروز -
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 سرش را آرام تکان داد و گفت:  ن،یفرد

 دکتر.  دی حتما بر دیبا دیاگر تب دار د؟یتب هم دار-

 سرش را به باال تکان داد و گفت:  شهرزاد،

 نه... تب ندارم، فقط...-

 . شهیاستراحت کنه حالش خوب م کمهیفقط -

قورت   یرادمهر انداخت. آب دهانش را به سخت   یبه صورت عصب  یسرش را برگرداند و نگاه شهرزاد،
 گفت:  نیداد که فرد

 مشهد! یتو  م؟یمالقات کرده بود  گرویما قبال هم هم د-

  یکم نی داد. فرد نیسرسنگ یل ی را خ  نیبه صورت شهرزاد انداخت و جواب فرد  ینگاه مین  رادمهر،
 و گفت:  دیخند

 فعال.  مینیبی . حاال هم رو مشمیمزاحمتون نم   گهیخب، من د یل یخ-

 و گفت:  دیرا درهم کش شیهااخم رادمهر،

روقت حالشون بده، شما سر و کلتون  . آخه هدیهست یش یخانم تجر یبرا یابله... مثکه شما فرشته-
 .شهیم دایپ

 و آرام گفت:  دیاز جمله رادمهر، لبش را گز شهرزاد

 فعال.-

دست بلندکرد. رادمهر،   یای تاکس یداشته باشد، از کوچه خارج شد و برا یکه به رادمهر توجه آن بدون
 و گفت:  ستادیکنارش ا

 .میبر ای ب رسونمت،ی پارک کردم. خودم م ستگاه یرو دم ا  نیماش-

 فیک ی. رادمهر، دسته کردی به رادمهر نم یهمچنان دستش را باال نگه داشته بود و توجه  شهرزاد،
 و گفت:  دیشهرزاد را کش
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 باهات حرف بزنم. دی با  نیتو ماش نیبش  اینکن. ب یشهرزاد، لجباز -

 : گفت نیبه او انداخت و سرسنگ یاینگاه سرسر  شهرزاد،

 .دیخونه، سوگندجان رو منتظر نذار دیالزم نکرده. شما بفرمائ -

 گفت:  رلبیچشم برهم گذاشت و ز ی عصب  رادمهر،

 نکن.  یشهرزاد. انقدر با اعصاب من باز  فتی راه ب-

 خشن به او انداخت و بلندگفت:   ینگاه شهرزاد،

ما نمونده   ن یب  ی. دوما حرفیدیکه بهم دستور م ستمیو منم مجرم ن  ستیبازداشتگاه ن جانیاوال که ا-
ببر منزل و سوگند   فیتشر ،یو خودت رو خسته کن یسی وا نجایا کهن یا یکه زده بشه. شماهم به جا

 جانت رو تنها نذار. 

 را رها کرد و گفت:  فش یک یدسته  رادمهر،

 بذار...  ،یخبر ندار  زیچ چ یبدم. تو از ه  حیرو بهت توض زی بذار همه چ-

  نیسوار ماش ،یحرف  چیو شهرزاد بدون ه ستادیشهرزاد ا یپا یجلو ،ینگزرد ر  یلحظه تاکس همان
گردن گذاشت. تمام آن   یزد و دستش را رو شیبه موها  یشد و در را محکم بست. رادمهر، چنگ

 شد و راه افتاد.  نیکرد. سوار ماش یمسافت را تنها ط

 *** 

به خودش انداخت و به    ینشست. نگاه  ششیآرا زیم ینم دارش را پشت سر جمع کرد و جلو  یموها
  شیرا برا  زیکه به رادمهر زنگ بزند و از او بخواهد تا همه چ کردی فکر کرد. با خود گمان م روزید

 .کردی سرگرم م  شی و خود را با انجام دادن کارها شدیم  مانیبعد، پش ی ق یکند؛ اما دقا فیتعر

هم به جز   یگر یامشب، کس د یخواستگار  یبپرسد که از ماجرا  نایاز ش  خواستی دلش م یلیخ
  دهیرادمهر هم آن را فهم دیترسیم د،یترسیرا نداشت. م  دنشینه؟ اما جرات شن  ایآقاجان خبر دارد 

  د،نکن یکار  چیرا بداند و ه یخواستگار  یادمهر ماجراکه ربر نداشته باشد. از آن  یقدم چیباشد و ه 
 !« یخوش خبر  ،یخبر   ی: »بگفتی. با خودش م دیترسیم
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شان به صدا در آمد. به سرعت، چادرش را سرش  چقدر گذشت و زنگ خانه  دیفکر کرد؛ که نفهم قدرآن
به آن کارها   یاعالقه  چیبود. وگرنه خودش، ه  نایکرد. البته آن هم به اصرار ش   شیهم آرا یکرد و کم 
 نداشت. 

اند، از آشپزخانه خارج نشود.  نکرده   شیصدا یپدرش، داخل آشپزخانه شد و قرار شد تا وقت  یگفته به
  یبه رو یاش اشکال آن نشست. با انگشت سبابه یو به رو دیداخل آشپزخانه را عقب کش زِ یم  یلصند

 . دیو پدرش، دست از کار کش نایش یکه با صدا د؛یکشی م زیم

 کرد تا صداها را بشنود.  یرا به در آشپزخانه چسباند و سع گوشش

 د؟ یدی. چرا زحمت کش نیبه به خوش اومد-

 مسن گرفت و گفت: دسته گل را از زن  نا،یش

 .دی. بفرمائ د یدیزحمت کش یل یخ-

وارد   ،یرنگ یهابلند و چشم یجوان با قد یها، مردو مرد مسن، وارد خانه شدند و پشت بند آن زن
 مادر و پدرش نشست.  نیکرد و ب یسالم و احوال پرس نایو ش  یرعلیخانه شد. با ام

  یصندل یرو  الیخ یرا باال انداخت و ب شیهااز پشت در متوجه حضورشان در خانه شد. شانه  شهرزاد
 یچه کارخانه، برا ایداشته باشد  یدیبود حاال طرف چه تول ینشست. به هرحال، جواب او که منف

 . کردی نم ی شهرزاد فرق

از   ی. نقصدیدی آنها را م  یبود. چهره   نی. کارش همندیخواستگار را بب یکنجکاو بود تا چهره  اریبس
 . شدیمشغول مسخره کردنشان م نایو بعد از رفتنشان، با ش کردی م دایصورت آنها پ 

. ازجا برخاست و باز همان کار را تکرار  دیپدرش را شن یخودش را باد زد؛ که صدا   یلبه چادرش کم با
 .ندیگوی چه م ندی کرد تا بب

 را پاک کرد و گفت:  اشی شانیپ یکه در دست داشت، عرق رو یبا دستمال یرعل یام

 د؟یپسر رو دار هی نی. خب، همنیخوش اومد یل یخ-

 زد و گفت:   یلبخند انسال،یم مرد
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 !میهم موند نشیآقا تو بزرگ کردن هم یه-

 و گفت:  دیخند  یکم یرعل یام

 ه؟یچ  تالتیتحص ه،یپارچه آقا هستن که! خب بگو پسرم، کارت چ هیچرا؟ ماشاهلل -

 بزند؛ که آقاجان گفت:   یقصد داشت حرف ،یچشم رنگ مرد

 بپرس.   ناروی. بعد اارهیب  ییپسرم، اول شهرزاد رو صدا بزن چا-

. شهرزاد، صورتش را از در، جدا کرد و  اردیب یسرش را تکان داد و بلند، شهرزاد را صدا زد تا چا یرعل یام
 قدم برداشت.  ،یبه سمت کتر 

.  خواندیرا م   یمتن آهنگ رلبیبود و ز  یچا ختنیمشغول ر الیخی شان به صدا در آمد. بخانه  زنگ
انداخت و بلندش   ین یبه س یسرسر  یگذاشت. نگاه ینیبرداشت و داخل س  نتیکاب یرا از تو های نلبک
 کرد.

شد. هنوز سرش را باال نگرفته و متوجه   ییرایا نصفه بسته بود را باز کرد و وارد پذآشپزخانه که ت در
به سمت مبل گوشه   کردی صورت پدرش که اشاره م دنیحضور او نشده بود. سرش را باال گرفت و با د 

 زد،ی م حدسکه  انسالیخم شد و به مرد م  یسالن برود، چشم از او گرفت و به سمت آنها رفت. کم
چهره او،    دنیگرفت. با د یرا سمت نفر بعد ین یزد و س  یتعارف کرد. لبخند یواستگار باشد، چا پدر خ

 گفت:  رلبی اخم کرد و ز یکه در چهره داشت، کم  یچشمانش گشاد شدند. همراه با تعجب 

 ستوده؟! یآقا-

برداشت. شهرزاد، همان طور به او نگاه   ینیرا از داخل س  کیزد و استکان کمر بار یلبخند ن،یفرد
 کرد و گفت:  یاتک سرفه  یرعلی که ام کرد؛یم

 شهرزاد جان برداشتند. به مادرشون تعارف کن.-

که او، در آن جمع چه  دانستی بود و نم جیبزاقش را فرو داد و به سمت مادرش رفت. هنوز گ شهرزاد،
 زد و گفت:  ی! زن، لبخند کند؟ی کار م

 ! مونهی ماشاهلل. مثل پنجه آفتاب م-
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  یرعلیکه به همه تعارف کرد، قصد داشت به آشپزخانه برود که امزد و بعد از آن  یلبخند سرد شهرزاد،
 گفت: 

 باال.  آنیاالن م نای. عموت ازی بر ییچا گهید  یسر  هیشهرزاد بابا. -

 یظلم  یقت آن همه ب طاقت نداشت، طا گری. نه دختیآن جمله فرو ر دن یشهرزاد، با شن قلب

تماس با شهرزاد،    کی یخبر داشت و حت یخواستگار   یاو از ماجرا یعنیاز جانب رادمهر نداشت.  را
 یکرد. دستش را جلو شیهارا روانه گونه شیهانگرفته بود؟! به سرعت وارد آشپزخانه شد و اشک 

 را کنترل کند.  شیدهانش گرفت و تالش کرد تا ولوم صدا

مرتکب شده بود؟ تنها جرمش آن بود که  یمگر چه گناه کرد؟ی تحمل م یستی آن همه درد را با چرا
او را فراموش کند؛ اما اکنون که متوجه شده بود،  توانستی جور نم چیرادمهر داشت و ه  یدل در گرو

 قلبش، گوش ندهد.  یبه ندا گریگرفت که د میصمخبر دارد، ت  زی رادمهر از همه چ

را برداشت. بغضش را قورت داد   ی را پاک کرد و کتر  شیهااشک  ش،یعمو و زن عمو یصدا دنیشن  با
که متوجه او شد، رادمهر   یکس ن یشد و اول   ییرایوارد پذ ین یکرد خود را آرام جلوه دهد. با س یو سع
 بود.

  رونی را باز کرد و نفسش را محکم ب راهنشی کرد. دکمه اول پبه او انداخت و دستش را مشت  ینگاه
 زد و گفت:  یشهرزاد، لبخند دنیبا د  اسمن،یفرستاد. 

 آوردن.  فیبه به عروس خانم هم که تشر-

قدم برداشت. به همه تعارف کرد و به  ،یو به سمت عل  دیشد. لبش را گز دهیهمه به او کش نگاه
را سمتش گرفت. تمام تالشش را کرد تا به او نگاه نکند؛ اما  ین یخم شد و س ی. کم دیرادمهر رس

 شد.  دهیچشمانش ناخداگاه به سمت او کش

 گفت:   رلبی او انداخت و ز یبه صورت عصب  ینگاه

 . نیخوش اومد-

تکان  یاستکان را برداشت و سرش را به آرام د،شیم دهیکه به وضوح در دستش د یبا لرزش   رادمهر
بود.  دهیچ یپ اشی ن یب یادوکلن او، تو یانداخت. بو نیداد. کنار پدرش نشست و سرش را پائ 
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درهم رفت. چشم از او گرفت؛ که پدر   شیهاانداخت و ناخداگاه اخم نیبه فرد ینگاه ، یرچشمیز
 گفت:  ن،یفرد

 سر اصل مطلب.  میبر هگیعروس خانم که پسند شد. د ییخب، چا-

 گفت:  رلبی کرد و ز دیی با تکان دادن سرش، حرف او را تا یرعل یام

 . دیبفرمائ کنم،ی خواهش م-

 به پسرش انداخت و گفت:  ینگاه ن،یفرد پدر

 که الزم هست رو بگو.   یبگو پسرم. هرچ-

 گفت و شروع کرد به صحبت کردن:   ی. بسم اللهدیکش اشقه یبه  یدست ن،یفرد

  یتو یواحد نقل هیدرموردش باهاتون صحبت کنم.  یلیندارم که بخوام خ  یز یمن چ  تش،یواهلل راست-
دارم عوضش   میهم دارم که تصم  نیماش هیباشه.  یدونفر کاف یدارم؛ که فکر کنم متراژش برا هیفرمان

 نیم، ای پوشاک دارم؛ اما شغل اصل  یدیولت کیهستند. بنده  انی کنم. کارم هم که دخترتون در جر
 . من پزشک هستم.ستین

به رادمهر انداخت و متوجه حال بدش شد. بغضش را قورت داد و انگشتان  ینگاه ،یرچشم یز شهرزاد
 زد و گفت:  یلبخند ن،ی. مادر فرددیای ن شی پ یتا اتفاق  فرستادی صلوات م  رلبی دستش را فشرد. ز

بگم کم گفتم. چندساله   شیاز خوب ی پارچه آقاست. هرچ هیاما واقعا  کنم؛ینم  فیمن از پسرم تعر-
 کهنی سر و سامون بده؛ اما کو گوش شنوا؟ تا ا تی به زندگ ر،ی پسرم برو زن بگ گمی دارم بهش م

 .میشد که ما زحمت داد نیدختر عالقه مند شده و ا هیاومد و گفت که به  شیدوهفته پ

 کرد و گفت:  یاک سرفه ت یعل

 بودن؟! دهیشهرزاد ما رو از کجا د شون،یا-

 به شهرزاد انداخت و گفت:  یزد. نگاه یلبخند ن،یفرد

 یکه تو مجتمع بنده و خانم نامدار بود. دوست شهرزاد خانم؛ اما دفعه بعد تو دارمونید نیاول-
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 کردم. ارتشونیز مشهد،

 انداخت و گفت:  یبه شهرزاد نگاه  نا،یرد. ش دستش را مشت کرد و نفسش را حبس ک رادمهر،

 ! د؟یشناسی پس شما از قبل هم رو م-

شهرزاد و   یهاکه متوجه نگاه  یرعلیتکان داد. ام یبه رادمهر انداخت و سرش را به آرام ینگاه شهرزاد
 و گفت:   دیکش ششیبه ر ی رادمهر شده بود، دست

 . دهن مهمونامون خشک شد! زی بر ییچا گهید  یسر  هیشهرزاد، برو -

 گفت:  نیگفت و قصد داشت بلند شود؛ که پدر فرد یاباشه شهرزاد

باهم خلوت کنن و حرف بزنن. نظرتون    یدوتا جوون برن تو اتاق، کم نیا دیاجازه بد یشیجناب تجر-
 ه؟یچ

 فکر کرد و گفت:  یکم ،یرعل یام

 نشون بده! نیدندارم. شهرزاد بابا، پاشو راه رو به آقا فر یمن که حرف -

 ازجا برخاست. بزاقش را فرو فرستاد و گفت:  شهرزاد

 طرف.  نیاز ا دیبفرمائ-

به رادمهر انداخت و    یگفت و به دنبال شهرزاد، راه افتاد. شهرزاد قبل از رفتن، نگاه یابا اجازه  ن،یفرد
وارد اتاقش شد. در را باز کرد و کنار رفت تا او وارد شود. هردو رو لبه تخت نشسته بودند و   دیبا ترد
 .کردندی نگاه م  ن،یبه زم

 به اتاق شهرزاد انداخت و گفت:   ینگاه ن،یفرد

 !کنند؟ی م یزندگ نجای. خواهرتون هم ادیدار یاتاق قشنگ-

 گرفت و گفت:  نینگاهش را از زم شهرزاد،

 .موندی ما م  شیپ  نجایچند روز که من حالم خوب نبود، ا نیودش خونه داره. تو انه، خواهرم خ-
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 زد و گفت:  یسرش را آرام تکان داد. لبخند ن،یفرد

 من بگم؟ ای دیگی شما اول م م؟یخب، شروع کن-

 بهتره.   دیاما شما شروع کن کنه؛ی نم یواسه من فرق-

 و گفت:  دیکش نش یبه دکمه سرآست یدست ن،یفرد

هم هست که فکر کنم اول، شما   یاگهید یزایچ هیجمع گفتم؛ اما   یرو که تو  زهای چ شتریخب، ب -
 بهتر باشه.  دیبدون

که سکوت او را   یزمان  ن،یو منتظر آن بود تا او حرفش را ادامه دهد. فرد گفتی نم یز یچ شهرزاد،
 ادامه داد: د،ید

از   ایمدام از اصفهان به مشهد،  د،یان یخودتون هم در جر  یعنیمن مدام درحال مسافرت هستم. -
رفت و آمدم رو   نیا کنمی م یسع  م،یو باهم ازدواج کن  دیاصفهان به تهران؛ اما اگر که شما قبول کن

 بگم؟! یبهش اشاره کنم... راستش چجور  خوامیکه م گهیمسئله و مورد د هی نیکمتر کنم. ا

 سرش را بلندکرد و گفت:  شهرزاد،

 . دیراحت باش-

 زد و ادامه داد: یلبخند نیفرد

  یطی شرا نیهست که بخوام با ا  یاد یتوقع ز یل یبچه دار بشم. واقعا... واقعا خ تونمی راستش من نم -
کنم که فکر بچه به   ای براتون مه ین ی ریش  هیانقدر زندگ دم،ی اما بهتون قول م د؛یکه دارم، با من ازدواج کن

 سرتون نزنه!

 گفت:  رلبی انداخت و ز نیدوباره سرش را پائ شهرزاد،

 هستند؟  انیمتاسفم. خانوادتون در جر یل یخ-

 که داشتم...   یبعد از ازدواج ناموفق یعن یگفتم،  شی وقت پ یل یبله. به اونا از خ-

 و گفت:  دیخند ن،یبه او انداخت که فرد یبا تعجب، نگاه شهرزاد
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 ! نمیعکس و العملتون رو بب خواستمی گفتم. م یالک  نویا-

 فرستاد و گفت:  رونیانداخت. نفسش را محکم ب نییزد و سرش را پا  یلبخند کمرنگ شهرزاد،

 ! رون؟ی ب میخب، بر-

 !د؟یبگ دیخوای نم  یز یشما چ -

 گفت:  هیفکر کرد و بعد از گذشت چندثان  یکم

 .دمی بهتون اطالع م گهیامشب رو هم تا هفته د ی نه. جواب خواستگار -

 سرش را تکان داد و ازجا برخاست. دکمه کتش را بست و گفت:  ن،یفرد

 . گهید  میخب، پس بر یل یخ-

نکرد. بغضش را قورت   دایاما او را پ ند؛ی از اتاق خارج شدند. شهرزاد، سر چرخاند تا رادمهر را بب هردو
 صورتش، حس کرد.   یرا به رو نینگاه فرد هینیداد که سنگ

 را با زبان، تر کرد و گفت:  اشدهی. لب خشک پرسدیرا از او م جهی متوجه شد که پدرش دارد نت تازه

 .دمی خبر م-

 زد و گفت:  یلبخند ن،یفرد مادر

  نییپا رفتم،ی نخورد. باال م یمرد  چیچشمم به ه گهیمن، من د یواهلل، فرهاد آقا که اومد خواستگار -
 .خوامی رو م   نیاال و بال هم گفتمی م اومدم،یم

 زد و گفت:  یکه کنار او نشسته بود، لبخند نایش

 .شهیهم  دیزنده باش-

دسته   یترک کردند. شهرزاد، چادرش را رو ییجمع را با خوشرو  ن،یگذشت و خانواده فرد یساعت مین
به خودش انداخت. اشک   یو نگاه ستاد یا نهیآئ یمبل انداخت و به سمت اتاقش قدم برداشت. جلو

چه  کند؟یکه دارد چه کار م دانستی نم چی. هدیاش را پاک کرد و لبش را گزگونه یشده به رو یجار 
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نکرده و خودش    را اعالم اشی اش بدهد؟ چرا همان جا جواب منفو خانواده نی قرار بود به فرد یجواب
 روزها، راحت نکرد؟   گریرا مانند د

  دایمتوجه حضور رادمهر شد. برگشت و او را کنار در اتاقش پ کرد،ی طور که به خودش نگاه م همان
 . دیکش شیهاپلک  ریبه ز یکرد. بغضش را قورت داد و دست

به اتاق   یفرو برد و نگاه بی اتاق شد و در را پشت سرش بست. هردو دستش را داخل ج  وارد
اتاق را نگاه  ی. همان طور که فضادیکشی را م دنشی د بارک یکه پنج سال، حسرت  یانداخت. اتاق 

 .ستادیاو ا یقدم  کیشد و در  کیبه شهرزاد نزد  یقدم کرد،یم

قدر راحت به  آن  توانستی نم  توانست،ی انداخت و نگاهش را از او گرفت. نم  ن ییسرش را پا شهرزاد،
 زخمش بود.  یبه رو  یامشب، نمک یز هم از دستش دلخور بود و ماجرااو نگاه کند. هنو

 با خودت؟   ایبا من  ؟ی کنی لج م یدار  یبا ک -

گرفت و به   نییکرد. رادمهر، صورتش را پا شیهارا روانه گونه  شیهانگفت و اشک یز یچ شهرزاد
 اخم کرد و آرام گفت:  یاو چشم دوخت. کم  یهاچشم

 ! ؟یو اعالم نکردر  تی شهرزاد، چرا جواب منف-

 شد. بغضش را قورت داد و جواب داد: رهی سرش را باال گرفت و به صورت او خ شهرزاد،

 باشه؟! یاز کجا معلوم که جوابم منف-

حرص دادن او هست و   یکه تمام آن کارها، فقط و فقط برا دانستیاما م خت؛ یرادمهر فرو ر قلب
 و آرام گفت:  دیبه صورتش کش یندارد. دست یگر یقصد د چیه

 ! ؟یازدواج کن ،یدونی ازش نم  یچ یکه ه یبا مرد یخوای م ،یکه ازش خبر ندار  یز ی به خاطر چ-

 زد و گفت:  یپوزخند شهرزاد،

باهاش ازدواج کنم، حاال چندوقت نامزد   خوامیفردا م نی. من که نگفتم هممیشی خب آشنا م-
 و بعد... میشیم
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. دستش را پشت کمر او گذاشت و به  دیبرد و به شهرزاد چسب نی اندک را هم از ب یآن فاصله  رادمهر
 و با حرص گفت:  دییهم سا یرا به رو شیهاشد. دندان رهیصورتش خ 

رو اعالم   تی و جواب منف یزنی فردا هم زنگ م نی. همیکس ازدواج کن چی با ه  ستیتو... قرار ن-
 کنم. فیرو برات تعر  زیبذار همه چ ،یخبر ندار  زی چ چی. شهرزاد، تو هنوز از هیکنیم

 کمرش حس کرد، چشمانش را بست و گفت:  یکه  دست رادمهر را به رو یزمان  شهرزاد

 ... پس برو! یداشته باش  یرعمو، نقشپس  هیبه جزء  میتو زندگ خوامینم گهیبرو، رادمهر... لطفا برو. د-

دستش را از پشت کمر او برداشت. نفسش را   ه،یرادمهر شل شد و بعد از گذشت چندثان  دست
فرو برد.    بیزد. لبه کتش را کنار زد و دستش را داخل ج   شیبه موها یفرستاد و چنگ رونیمحکم، ب 

 کرد و گفت:  یاز مسافت اتاق را ط یکم

 بده! یقول هیمن   شهرزاد... قول بده. به-

به او انداخت.    ینگاه ،یکند. به سخت یر یجلوگ شیهااشک زشیدستش را مشت کرد تا از ر شهرزاد،
 شد و گفت:  کیبه او نزد یرادمهر، قدم 

 ازدواج نکن. بهم قول کهی مرت  نیاما توهم با ا رون؛ی ب رمی م  تیبه من قول بده... من از زندگ -

 !یکنی ازدواج نم گهیکس د  چیه ای نیکه بعد از رفتن من، با ا بده

 تند، گفت:  یو با لحن  دیلبش را گز شهرزاد،

 به تو...  دیبا  یچ یمن برا-

 اشک او انداخت و گفت:  سی به چشمان خ  یدوطرف صورت او را در دست گرفت. نگاه رادمهر

  مایهواپ طیبل  نجا،یقبل از اومدن به ا رم،ی من و تو باشه. من دارم م دارید نیآخر نیا دیشهرزاد... شا-
بده. بهم قول بده که بعد از  یقول هی. فقط... بهم رمیم  نجایکال از ا گه،یرزرو کردم و تا دو، سه روز د

  ین کار رو نکن. من ازت خبر یچندماه هم که شده ا یحداقل برا ،یکس ازدواج نکن  چیرفتن من با ه 
بهم خبر برسونه که   ی... نذار کسنیفقط هم  ه،یمن کاف یکه بدونم حالت خوبه برا نی هم رم؛یگی نم

 شهرزاد...
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و   دیگونه او کش یشد. انگشت شستش را به رو شتریصورت شهرزاد ب یرادمهر، به رو یهادست  فشار
 گفت: 

 مراقب خودت باش. -

 گفت:  رلبیز  او چسابند و یشانیپ یرا به رو  شیهاصورت او برد. لب   کیرا نزد صورتش

 ... ایرو یمراقب خودت باش، شهرزاده-

و چشمانش را بست. بعد از گذشت   دیشدند. لبش را گز یجار  شیهاگونه یشهرزاد به رو  یهااشک
و  دیچشمانش را گشود و نبود او را احساس کرد. با سرعت به سمت پنجره اتاقش دو قه،یچنددق

 دش!بود و نه خو اشنی پرده را کنار زد. نه ماش

آن گذاشت. لبش   یرا بغل کرد و سرش را به رو شیسر خورد. زانوها نیزم یرا رها کرد و به رو  پرده
 و دستش را مشت کرد. نفسش را حبس کرد و چشمانش را بست.  دیرا گز

 *** 

 فرستاد رونی . نفسش را محکم بدادی را فشار م یو دسته صندل   دیکوبیم  نیرا به زم  شیپاها

 گفت:  و

 ت... تموم نشد؟!-

 او فرو کرد و گفت:  یآخر را داخل موها یره یگ زن،

 . تموم شد.زمی تموم شد عز-

را درهم   شیهااخم  نه،یآئ یبه رو دیپارچه سف  دنیانداخت. با د ینگاه  نهیرا باز کرد و به آئ  چشمانش
 و گفت:  دیکش

 !نمی خودم رو بب خوامی ! من من؟یرو پوشوند نهی آ یچرا رو-

 گفت:  بست،ی نارگل را م یکه موها  یو درحال دیخند  یکم نایش

 که... میها! قرار گذاشترفته  ادتیکه شرطمون رو  نیمثل ا زمی عز-
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 کرد و گفت:  ینچ  شهرزاد،

چه   نیآخه ا نم؟ی خودم رو بب تونمی دست شما نشستم، حاال که تموم شده نم  ریسه ساعته ز-
 وضعشه؟!

 به شهرزاد انداخت و گفت:  یدر اتاق را باز کرد و داخل شد. نگاه  کهربا

 !یشهرزاد، چقدر خوشگل شد یوا-

 را جمع کرد و گفت:  شیهالب  شهرزاد،

 ؟ یراست ی. خوب شدنمیخودم رو بب تونمی واقعا؟! آخه من نم -

 تکان داد و با حسرت گفت:  یسرش را به آرام  کهربا،

  یتا بلکه جلو  دمی. من خرو بگو، انقدر به خودم رسکنهیمن نگاه نم کس به  چیه گهیآره اونقدر که د-
 نشون بدم! یداماد، خود یهادوست 

 گفت:  نای و ش دندیبلند خند  شگر،یو آرا  نایش

 کهربا.  یخوشگل شد  یلیبه خودش برسه، توهم خ دیها! باعروسه  نیا زم،ی عز-

و   دیرا به هم کوب  شیهابه صدا در آمد. کهربا، دست فونیقصد داشت جواب دهد که زنگ آ کهربا،
 گفت: 

 وقتشه...  گهیکه د میآقا داماد هم اومد. پاشو شهرزاد، پاشو بر یوا-

فرستاد.   رونی . انگشتانش را فشرد و نفسش را محکم بختیزنگ، فرو ر یصدا  دنیشهرزاد با شن قلب
 گوشش گفت:  خیاو گذاشت و ب یشانه یدستش را به رو  نا،یش

 شده!  دیسف  وار،ی! صورتت مثل گچ دزم؟یعز یچرا نگران -

  د یرژلب او را تمد شگر،یگذاشت. آرا نایدست ش یبر لب آورد و دستش را به رو  یلبخند کمرنگ شهرزاد،
 کرد و دستش را گرفت تا بلند شود.
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او در لباس   دنیفراد حاضر در سالن، با دا یدهانش را فرو فرستاد و از اتاق خارج شد. همه بزاق
 کردند.  دنیعروس، شروع به کل کش

تور لباس   شگر،یانداخت. آرا ینگاه  کرد،ی که مهربان، نگاهش م نای زد و به ش  یلبخند کمرنگ شهرزاد،
 پخش کرد. شیهاآن را دور شانه  یوصل کرد و کم شیعروسش را پشت موها 

 گفت:  رلبیرا مشت کرد و ز دستش

 ... آروم باش!زیهمه چ شهی آروم باش. درست م-

 که کهربا گفت:  دیبه صدا در آمد. شهرزاد لبش را گز شگاهیدر آرا زنگ

 !شهی! خب رژ لبت خراب م؟یکنیکه تو م هیچه کار نیاا... ا-

 کرد و گفت:  یز یر یخنده  شگاه،یاز دختران داخل آرا یکی

 ... گهید یچه جا  نجا ی! حاال چه اشهیخب باالخره که خراب م-

انداخت و لبخند   نییآن جمله خنده سر دادند؛ اما شهرزاد خجل زده، سرش را پا دنیبا شن همه
 زد.   یکمرنگ

 و گفت:  ستادیپشت در ا نایش

 در رو باز کنم.  خوامیم  گه؟ید یاخب آماده -

و   گذشتندی ساعت، م  کیشهرزاد، مانند  یبرا هیدر را باز کرد. هر ثان نایسرش را تکان داد و ش شهرزاد
در را کامل باز کرد و شهرزاد، او را در چارچوب در  ه،یکه خواب باشد. بعد از چندثان  کردی او گمان م

 .کندی حرکت م  نییبه باال و پا اشنه یکه قفسه س کردی. گمان مدید

 د،یکشی راواتش مبه ک یکه دست یبه جلو برداشت. درحال   یقلبش گذاشت و قدم یرا رو دستش
تکان داد. لبخند   دییتا یبه باال براندازش کرد و سرش را به نشانه  نییبه او انداخت. از پا ینگاه

 کنج لبش نشاند و دست گل را سمتش گرفت.   ،یکمرنگ

چسباند و لبخند   اشی ن یب  ریرا ز  یرز صورت  یهادستش را دراز کرد و دسته گل را گرفت. گل  شهرزاد،
  دای. برگشت و داخل سالن را نگاه کرد؛ اما او را پدیاو را ند گریبه او انداخت؛ اما د  یاهزد. نگ  یکمرنگ
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  غیاو، ج یچهره  دنیاش حس کرد. صورتش را برگرداند و با دگونه  یدستش را به رو ینکرد. گرم
 . دیکش یبلند

و   زدی. نفس نفس م دیو از خواب پر  دیکش یبلند غی گذاشت. ج اشنهیس یقفسه یرا رو دستش
به  یرا با زبان، تر کرد و نگاه  اشدهی. لب خشک شدندی م یجار  اشی شانیاز ترس، از پ  یعرق ناش

 ساعتش انداخت.  

اش جدا کرد.  رنگ را از گونه  یو کاغذ چسبان صورت دیبه صورتش کش  یاذان صبح بود. دست کینزد
خوابش برده است.  یبود که ک  دهی نفهمفکر کرد. اصال  یانداخت و کم  زیم یرو  یهابه ورقه ینگاه

.  دگام برداشت و داخل آشپزخانه ش ییرای بلند شد. به سمت پذ  زیخودش را باد زد و از پشت م  یکم
 آب خورد. یبرداشت و کم   نکیاز داخل س یوانیل

 رهی تخت پرت کرد و به سقف خ یرا ماساژ داد و به سمت اتاقش رفت. خودش را رو گردنش

هرشب همان خواب را بدون   د؟یدی تعجب داشت که چرا هرشب آن خواب را م یجا ش ی. براشد
 .دانستی و علتش را نم  دیدی م ریی تغ یکم

. کردی شدن، فراموش م ردای مرد اول، رادمهر بود؛ اما صورت مرد دوم را بال فاصله بعد از ب صورت
او  آمدند،ی که سراغش م یمزخرف یکرد که بخوابد؛ اما فکرها یرا ماساژ داد و سع شیهاپشت پلک 

 . داشتی باز م دنیرا از خواب 

که با   یرا لمس کرد و خاطرات خوش ی. تو گردن دیبه گردنبند داخل گردنش کش یپهلو شد و دست به
 خوابش نبرد.  گریو د  دیاذان را شن یکر کرد که صداقدر ف مادرجان داشت را مرور کرد. آن

 *** 

داخل خانه انداخت و   لیبه وسا ی. نگاهدیرا پشت گوش فرستاد و لبه شالش را جلوتر کش  شیموها
 گفت:  کرد،یرا پاک م اشی شانیپ یکه عرق رو  یرو به مرد

 که ناقصن! نای! ان؟یآری م یرو ک هال یوسا هیخب، بق -

 انداخت و گفت:  لیبه وسا ینگاه مرد،
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  یباق لی. اونا هروقت زنگ بزنن، منم وسا دیبا خودشون صحبت کن دیام، باخانم من فقط راننده -
 .آرم ی مونده رو براتون م

 تکان داد و گفت:  یسرش را به آرام شهرزاد،

 شه؟ی بار چقدر م نهیخب، هز یل یخ-

 گذاشت و گفت:  زیم یرا رو  یاستکان چا مرد،

 . میرفع زحمت کن گهیما د ست،ین یحساب کردن خانم. اگه امر   نیآقا فرد-

 گفت:  رلبیاخم کرد و ز یکم شهرزاد

 اون چرا حساب کرد آخه؟!-

 به در زد و گفت:  یاتقه مرد،

 . خداحافظ.میخانم ما رفت-

انداخت و دست   لیبه وسا یبازگشت. نگاه یشان کرد و دوباره به سالن اصل تا دم در، بدرقه  شهرزاد
 را گرفت. بعد از گذشت سه بوق، جواب داد. نی رفت و شماره فرد لشیبه کمر، به سمت موبا

 تو چرا بارها... نیالو، فرد-

بعد  کنهی م یال پرس اول سالم و احو زنه،ی که زنگ م ی نفس بکش، بعدش هم کس هیشهرزادخانم -
 .کنهی م  یرو سر طرف خال  شیدق و دل

 کرد و گفت:  یز یر یخنده  شهرزاد،

 . سالم...دیخب ببخش یل یخ-

 و سالم. سرکار خانم خوب هستن؟   کیعل-

 ؟ یبار رو حساب کرد نهیو هز یدیخوبم، چرا زحمت کش  یمرس-
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کارت داشته  یتو یک یو خودم دوست داشتم که سهم کوچ  ستی ن یاوال که منم خوبم. دوما زحمت-
 باشم. 

 : دیزد و پرس یلبخند شهرزاد

 !ارن؟یرو ب هالیکه قراره امروز وسا یدونستی اما از کجا م  ؛یلطف کرد یلیواقعا خ -

نکردم. گفتم که، خودم دوست داشتم.  ی. در ضمن کار دمیفهم  ،یکردی که با تلفن صحبت م شبید-
 رو آوردن؟ هال ی حاال وسا

 انداخت و گفت:  لیبه وسا   ینگاه شهرزاد،

 .رسهی به دست راننده م  گهیتا چند روز د هال یوسا هیبق کهنیآوردن؛ اما نصفه آوردن. مثل ا-

 فرستاد و گفت:  رون ی را محکم ب  نفسش

 رو هم حساب کنم! گهیبار د هی نهیهز دیبابا پس با یا-

 و جواب داد: دیخند  یکم شهرزاد،

شما با تلفن صحبت   یجلو گهیبه بعد، د نیو منم از ا دیکنی کارها نم نیاز ا گهی. شما درهمی نخ-
 .کنمی نم

 !ه؟یشام خوشمزه چ هینظرت درمورد   ،ی. راستزنمیبرم، بعدا خودم بهت زنگ م دیشهرزاد من با-

 فکر کرد و گفت:  یکم شهرزاد،

 . هیفکر خوب-

بهش  یپرت کرد و نگاه ز ی م یرا رو  لشیکرد و تلفن را قطع کرد. موبا ی از او خداحافظ  نیفرد
 و گفت:  دیکوب  زیم یانداخت. دستش را رو 

دفعه حواست رو جمع کن که  نیبه نقشمون. لطفا ا یگند زد ات،ی که با احمق باز ش یچندماه پ-
 !؟یدی، فهمو هم به ضرر من شهی بار هم به ضرر خودت تموم م  نی. چون ای نقشمون رو به باد ند

 کرد و گفت:  یکی ریستیه یکوچک در دستش گرفت و به او دوخت. خنده نهینگاهش را از آ سوگند،
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 شده؟ یخب بابا، حاال مگه چ یل یخ-

 زد و جواب داد: یپوزخند د،یحم

که من و سامان   یابه نقشه یگند زد کت،یبشه؟ با اون مغز کوچ یخواستیم یچ گهیشده؟! د یچ-
 و ی. سامان رو که تو اون تصادف به کشتن دادمیدیدو سال تمام سرش زحمت کش

 شده؟! یچ یگی . حاال میدید بیآس  ،یهم که از لحاظ روان خودت

 سرش جابه جا کرد و گفت:  یگرفته بود را رو هیهد اسمنیکه از  شم؛یرنِگ جنس ابر یاسرمه یروسر 

 !ه؟یچ دیجد ینقشه-

 و گفت:  دیاش کشبه چانه یداد. دست هیتک  یبه پشت صندل   د،یحم

  ینفر رو از داخل باز  هی دیکردن نقشمون، با یعمل  یاز دستم قسر در بره! برا ذارمینم گهیدفعه د نیا-
 .میحذف کن 

 : د ی. بزاق دهانش را فرو فرستاد و پرسدیاز رخسار سوگند پر رنگ

 ...ی! چه کسه؟یمنظورت... چ-

 زد و گفت:   یپوزخند دیحم

 .می. حاال حاالها با اون کار دار ادیسر اون شازده ب  ییبال  ستی. قرار ننمی جمع کن خودت رو بب -

  یمبل بلندشد. دسته یاز رو هی و بعد از گذشت چندثان دیکش یق یسوگند راحت شد. نفس عم الیخ
 شانه انداخت و گفت:  یرا به رو فشیک

 خبرم کن.  ،یبگ یخواست  یدیجد  زیبرم! چ دیبا  گهیخب. من د یل یخ-

به منظره   ی . نگاه دیچرخانش به سمت پنجره اتاقش چرخ یسرش را آرام تکان داد و با صندل د،یحم
 گفت:  رلبی از ساختمان انداخت و ز رونیب

 جناب احتشام!  رمیگی انتقامم رو ازت م یروز  هی-
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 *** 

زود رسيده است. نفسش را بيرون فرستاد و   به ساعتش انداخت و با خود گمان كرد كه چقدر نگاهي
 بخار خارج شده از دهانش را نگاه كرد. 

هايش را  به جلو برداشت و روبه روي حرم ايستاد. كمي خم شد و زيرلب سالم فرستاد. چشم چندقدم
بست و زمزمه وار براي اطرافيانش دعاي خير خواند. نگاهي به دور و برش انداخت؛ اما به جز مسئول  

هايش را درآورد و وارد و چند خانم، فرد ديگري آن وقت صبح، آنجا حضور نداشت. كفش  آنجا
 مسجد كنار حرم شد. 

اي داشتند، نشست. چادرش  هاي نقره هاي قرمز رنگ كه حاشيه سالن را انتخاب كرد و روي فرش  كنج
گل ياس آميخته شده  را از سر برداشت و به پشتي تكيه داد. تسبيح دانه درشت سبز رنگ كه با عطر

 ها، صلوات فرستاد.بود را در دست گرفت و زير لب همراه با رها كردن دانه

به سالن مسجد انداخت. يكي دو روزي ميشد كه مشغول بازسازي داخلش بودند. مردان  نگاهي
هاي مسجد  جواني، مقابل شهرزاد، آن طرف سالن، مشغول رنگ و نقاشي بودند و چند خانم هم فرش 

 شستند.بردند و آنها را مي را يكي يكي بيرون مي

هاي هفت ماه اخير را از نظر گذراند. خيلي آرام شده بود و كمتر  دهانش را فرو فرستاد و اتفاق  بزاق
 یآنجا و واحد یگرفت. زماني كه اميرعلي، وضعيت بد دخترش را ديد، او را راهي چيزي را مي بهانه 

 اجاره کرد. شیدر مشهد برا

هاي نم دارش را با دست، پاك كرد. آقاجان هم زماني كه كناركشيدن  را با زبان تر كرد و چشم  لبش
رادمهر را از ماجراي ساخت پرورشگاه كه وصيت مادرجان بود ديد، دستور داد كه ديگر هيچ كدامشان 

مادرجان   صيتا نداشت كه وسراغ آن ملك نروند و پي زندگي خودشان باشند؛ اما شهرزاد تحمل آن ر
 را به زير پا بگذارد و هرجور كه بود، اعتماد آقاجان را جلب كرد و به قول خود، يك تنه راه افتاد.

تسبيح را در دستش گرفت و دوباره از اول شروع به فرستادن صلوات كرد. نفسش را همراه   هايريشه
 هايش را بست. با بخار، برون فرو فرستاد و چشم

اخم كرد و آن شب نحس را به خاطر آورد. يعني زماني كه شهرزاد كالسش تمام شده بود و  كمي
 . کردندیهمراه شينا و پدرش به خانه آقاجان حركت م 
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 ها ي مهمي را با آناش دعوت كرده و قصد داشت مسئلهتمام فاميل را آن شب به خانه  آقاجان

همه چيز را براي شهرزاد و رادمهر تعريف كند؛ اما از رفتن   ميان بگذارد. در اصل نيتش آن بود كه در
ي بزرگي كه گذشت و آقاجان مجبور بود در غياب او مسئله را باز كند. مسئلهاي مي رادمهر، دو هفته

هم نتوانست آن را حل كند و   درجاني بزرگي كه ماباعث دوري پنج ساله رادمهر از شهرزاد شد. مسئله
 اش نرسيد و جان باخت. ف چندين سالهبه هد

شدند و هيچ كس هم متوجه آن هايش جاري مي شهرزاد با يادآوري آن شب، به روي گونه هاياشك 
 شد.ها نمي اشك 

 د،یها را از آقاجان شنيد، زماني كه تاییدشان را هم از زبان عمويش دشب، زماني كه آن حرف  آن
يخت. براي اولين با بود كه قصد داشت به رادمهر تلفن كند و همه چيز را به او بگويد؛ اما  قلبش فرو ر 

 هايش حتي توان شماره گرفتن هم نداشتند.توانست. انگشت نمي 

كه نگاه شرمسار پدرش را ديد و هنگامي كه ظلم بزرگ پدرش را به علي حس كرد، ديگر   زماني
 نتوانست خودش را كنترل كند و هرچه در دل نگه داشته بود را به زبان آورد. 

 ي شديدش نسبت به رادمهر! چيز را به جزء عالقه همه

اش را با دستمال گرفت و موبايلش كه  هايش را پس زد. آب بيني جمله را زيرلب تكرار كرد و اشك  آن
 كشت، از داخل كيف برداشت. داشت خودش را مي 

 اش انداخت و گفت: اتصال را زد و موبايل را بيخ گوشش برد. چيني بر بيني  دكمه

 جانم بابا؟ -

 سالم دخترم، چطوري؟-

 سالم بابا خوبم. شما چطورين؟ بهترين؟ -

اومد يه سري بهم زد. خدا خيرش بده، يه سوپ هم برام درست كرد و   هي بد نيستم بابا. امروز شينا-
 رفت. 

 لبخندي زد و جواب داد: شهرزاد،
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 خب خداروشكر. آقاجون چطوره؟ حالش خوبه كه؟-

 خوبه بابا همه حالشون خوبه. تو كجايي؟ حتما باز رفتي حرم؟ -

 ي ريزي كرد و جواب داد: خنده  شهرزاد

 از كجا فهميدين؟!-

 من اگه تورو نشناسم كه بايد برم بميرم... -

 كمي اخم كرد و گفت:  شهرزاد

 خدا نكنه. اين چه حرفيه؟! -

 نفسش را محكم بيرون فرستاد و گفت:  اميرعلي

انداخته كه همه بايد  شهرزاد، زنگ زدم بگم كه واسه آخر هفته پاشو بيا اينجا. آقاجون يه مهموني راه -
 تو مهموني باشيم. 

 تسبيحش را بوسيد و آن را داخل كيفش گذاشت. از جا برخاست و گفت:  شهرزاد،

 چرا؟ اتفاقي افتاده؟ نكنه دوباره شما و عمو...-

 نه دخترم، قضيه يه چيز ديگست كه ماهم بي خبريم. -

 سرش را آرام تكان داد و جواب داد: شهرزاد،

 كنم كارهام رو جور كنم و بيام. نارگل و شينا رو هم از طرف من ببوسيد.ميباشه بابا. سعي -

 اي گفت و بعد از كمي گفت و گو، تلفن را قطع كرد. باشه اميرعلي

ماشين شد و به سمت ملك راه افتاد. فكرهاي او هم با زنگ زدن پدرش، نصفه و نيمه ماند.  سوار
 فكر كرد.تر به آن شب دنده را جابه جا كرد و دقيق

 را از نامه گرفت و گفت:  نگاهش

 پس... واسه همين مادرجون، وصيت كردند پرورشگاه بسازيم؟! -
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 سرش را به آرامي تكان داد و گفت:  آقاجان،

گفت جراتش رو ندارم.  تونست. مي خيلي دوست داشت كه خودش اين كار رو انجام بده؛ اما نمي -
امه رو نوشت و بهم داد. تاكيد كرد كه تا بعد از مرگش،  براي همين يكي دوهفته قبل از فوتش، اين ن 

 نامه رو نخونم.

 نامه را تا كرد و گفت:  شهرزاد،

 اين صندوقچه براي مادرجونه؟!-

گم تا خودت  هاي تو و رادمهر، تو اين صندوقچست. من فعال هيچي بهت نمي جواب تمام سوال-
دور بودي. فقط... شهرزاد اين رو بدون كه من و داخلش رو ببيني و بفهمي كه چرا پنج سال از عموت 
 مادرجونت هيچوقت بين بابا و عموت فرق نذاشتيم. 

پرسشگرانه نگاهش كرد كه اشاره كرد تا داخل صندوقچه را ببيند. شهرزاد، لبش را گزيد و در   شهرزاد،
 صندوقچه را باز كرد. آقاجان از جا برخاست و گفت: 

 صندوقچه، خودت متوجه همه چيز ميشي.من ميرم بيرون. با ديدن اين -

نگاهش را آقاجان گرفت و به صندوقچه دوخت. فوتي كرد و گرد و غبار روي آن را با دست،   شهرزاد،
 پاك كرد.

چيزي كه از داخلش برداشت، عكس سياه و سفيدي از پدر و عمويش بود. عكس را در دست   اولين
داخل صندوقچه بودند. بعد از گذشت چنددقيقه،   گرفت و لبخندي زد. چند عكس ديگر هم مانند آن،

بودند،  دهاي به هم وصل ش ي آن با يك بند پارچهاي قرمز رنگ؛ كه روي آن برجسته بود و لبه دفترچه
 توجه او را جلب كرد. 

هاي ناگفته در آن كرد كه تمام رازها و حرف را برداشت. ناگهان قلبش فرو ريخت. گمان مي دفترچه
 چه وجود دارد. نفسش را محكم بيرون فرستاد و دفترچه را باز كرد.دفتر

كرد. با ديدن دست خط مادرجان، و غبار حاصل از دفترچه را به روي پوستش، حس مي  گرد
 هايش كرد. بغضش را قورت داد و شروع به خواندن كرد: ي گونههايش را روانه اشك 
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خواستم رو از جانب خدا امروز بهترين روز عمرمه. چرا كه باالخره به مراد دلم رسيدم و آنچه كه مي-
ي عشق من و محسن نيست؛ اما... از همون ديدار اول،  دريافت كردم. درسته كه اين بچه، ثمره 

كردم كه   حسدونم چرا ولي زماني كه صورت گرد و تپليش رو ديدم، يك آن مهرش به دلم افتاد. نمي
خودم مادرش هستم. البته من مادرش هستم؛ اما نه مادر واقعي! نه از اون مادرها كه وقتي 

شون براي  بينن. نه از اون مادرا كه وقتي بچهكنند، نوزادشون رو بغلشون ميچشماشون رو باز مي 
 كنن. كنه، بهش شير ميدن و با لذت، نگاهش مي اولين بار گريه مي 

هايش خشك شده بودند. دفترچه را دو دستي گرفته و تند تند زاد به روي گونههاي شهراشك  رد
 ي جديدي را گشود.ي اول را تمام كرد و صفحه ها بود. صفحه مشغول خواندن جمله

هايي كه از صبح نوشتم رو پاره كردم و دوباره شروع به نوشتن ي اسمامروز، براي سومين بار برگه-
گه اسمش رو بذار  دونم چرا؛ اما دلم ميبراي يك بچه، كار دشواريه. نمي  كردم. واقعا انتخاب اسم

 اميرعلي...

 شهرزاد با شنيدن اسم پدرش، فرو ريخت. لبش را گزيد و به خواندن ادامه داد:  قلب

 گه چون تو وفات امام علي، بچه رو گرفتيم، بايد اسمش رو بذاريم علي. اما... محسن مي -

ي جديدي را شد. به سرعت، صفحهرزش دستان شهرزاد، به وضوح ديده مي صفحه هم تمام شد. ل آن
 باز كرد و مشغول خواندن شد: 

 باالخره من و حاج محسن با كمك خانم جونم، تصميم گرفتيم كه اسم بچه رو علي بذاريم.-

ي من و حاج محسن، قراره كه تو اين خونه با ما زندگي كنه و پيشمون تجريشي، اولين بچه علي
 مونه. ب

 از دست شهرزاد، به روي ميز افتاد. بغضش را قورت داد و پلك زد تا تاري ديدش از  دفترچه

توانست باور كند كه... كه عمويش، عموي واقعي نباشد و رادمهر، پسر عمويش  برود. اصال نمي  بين
 نباشد. 

 نتوانست خودش را كنترل كند و از ته دل، گريست. در صندوقچه را بست و  ديگر

 را به روي آن گذاشت. اشانيپيش
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را روي پدال ترمز فشار داد و ماشين را پارك كرد. كيفش را از صندلي جلو برداشت و از ماشين    پايش
خارج شد. به سمت ملك رفت و درش را با كليد باز كرد. داخل حياط شد و نگاهي به درختان و 

 گفت:  فضاي بازي وسط حياط انداخت. لبخندي كنج لبش نشاند و زيرلب 

 داره تموم ميشه مادرجون. ديگه چيزي نمونده.-

 *** 

 زنم.باشه. دارم ميرم خونه، فردا بهت زنگ مي  نیباشه فرد-

زد و موبايل را داخل كيفش انداخت. وسايل روي ميز را مرتب كرد و مانتواش را پوشيد.  لبخندي
 حياط شد.  اش را سرش كرد. كيفش را برداشت و واردجلوي آئينه ايستاد و روسري 

ايستاد و موبايلش را از داخل كيفش برداشت. قصد داشت ماشين بگيرد. لبش را جمع كرد و   ناگهان
 زيرلب گفت: 

 حاال وقت گرفتن ماشين من بود آخه؟! -

 سمت در حياط رفت و وارد كوچه شد. در را با كليد قفل كرد و به سمت خيابان قدم برداشت.  به

 ، ماشين را روشن كرد و گفت: پرت کرد رون ی را ب گارشیس مرد،

 برم آقا؟! -

 به شهرزاد انداخت و گفت:  نگاهي

 نه وايسا. بذار هروقت وايساد، راه بيفت. -

 هرچي شما بگي. -

 اي را گرفت و گفت: را خاموش كرد و موبايلش را برداشت. شماره  ماشين

بپرس. به   كسي كه تو كوچه نيست؟! هركسي خواست وارد بشه، جلوش وايسا و ازش يه آدرس -
 داوود هم بگو اون ور كوچه همين كار رو بكنه.

 را تكان داد و موبايل را روي پايش گذاشت. به او خيره شد و گفت:   سرش
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 آقا وايساد. برم؟!-

 سرش را تكان داد و گفت:  حميد،

 راه بيفت. -

را روشن كرد و با سرعت كم، راه افتاد. شهرزاد، كنار ديوار ايستاد و موبايلش را روشن كرد.   ماشين
هايش پيدا كرد. قصد داشت شماره را بگيرد؛ كه فردي  ي آژانس را از داخل ليست تماس شماره 

 صدايش زد.

و برگشت. با    اش را با زبان، تر كردبا شنيدن صداي او، فرو ريخت. لب خشكيده و ترك خورده قلبش
 توانست چهره او را تشخيص دهد. ي تاريكي بود؛ اما در آن تاريكي هم ميآن كه كوچه

دهانش را فرو فرستاد و نگاهي به سر تا پايش انداخت. خيلي عوض شده بود. با آن كه هفت   بزاق
بود. پيراهن ماه بيشتر نگذشته؛ اما او خيلي تغییر كرده بود. الغر شده و ريشش هم كامل در آمده 

 .یکاپشن مشک  کیتن کرده بود با  یاره یسبز ت 

 شد و گفت:  کیبه سمتش نزد یقدم

 !؟یشهرزاد... خودت -

 رونیشد. دستش را مشت کرد و نفسش را محکم ب  رهی به او خ ترقیو دق  دیلبش را گز شهرزاد،
 زد و گفت:  یفرستاد. رادمهر، لبخند 

 ؟یآیم  یدار  ای یر یم یدار -

.  شدیمتوجه م ریبه د  ریاو بود؛ که سواالت او را د یشهرزاد، قفل شده بود. آنقدر محو تماشا  زبان
 اخم کرد و گفت:  یرادمهر کم

 زبونت رو موش خورده؟! -

 به خود آمد و دهانش را باز کرد. سرش را آرام تکان داد و گفت:  شهرزاد

 !؟یاومد یک-
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 به دور و برش انداخت و گفت:  یاهشد. نگ  کیبه او نزد یزد و قدم یلبخند رادمهر،

 !؟یآی و م یر یکوچه م نیتو ا ییهربار تنها-

و دوست نداشت   شدی شهرزاد راحت شد. همان رادمهر بود. همان رادمهر که مدام نگران او م الیخ
 هم صحبت بشود. یبا فرد ناشناس  ایقدم بزند  کی تار یادر کوچه  ییتنها

 خونه.   رمیم ن یاوقات با فرد یبعض-

هفت ماه، بهش فکر   نیبود که در تمام ا  یز یهمان چ یعن یرادمهر نشست.  یشان یپ یرو یسرد عرق
 گفت:  ن،یانداخت و سرسنگ اشی شانی بر پ  ین یپس حدسش درست بود! چ کرد؟یم

 .دونستمی مبارک باشه... نم-

قدر راحت از همه  آن  کرد و نه رد کرد. دوست نداشت که او دیینگفت. نه جمله او را تا  یز یچ شهرزاد
به   یاکه بوسه یاو را زجر بدهد. از آن شب یدوست داشت کم  یچرا ول دانستی مطلع شود. نم  زیچ
 رانیکه او خارج از ا کردندیازش نشد. همه گمان م یخبر  گریشهرزاد کاشت و رفت، د یشانیپ یرو

و دورا دور از شهرزاد خبر   کردیم  یهفت ماه، در مشهد زندگ نینبود! او در تمام ا طورن یاست؛ اما ا
 در   ایاوقات   شتریهم داشت؛ اما ب یکوتاه یهات ی . البته مامورگرفتیم

 که اجاره کرده بود.  یکوچک یدر خانه  ایامام رضا قرار داشت و  حرم

 فرستاد و گفت:  رونیبخار ب  او را مشاهده کرد، نفسش را همراه با هیکه سکوت طوالن یزمان   رادمهر،

 برسونمت؟  ،یندار  نیاگه ماش-

 انداخت و گفت:  لشیبه موبا   ینگاه شهرزاد،

 .شمی . مزاحم تو نم رمی اسنپ بگ خوامیاما م  نه؛یدست فرد نمیماش-

 انداخت و گفت:  اشی به ساعت مچ  ینگاه رادمهر،

 . رسونمتی خودم م  م،یبر  ایب-
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قدم بر    گریکدی. هردو شانه به شانه رفتی نتوانست مقاومت کند و درخواست او را پذ گرید شهرزاد
 : د یراه رادمهر پرس  نی. در بکردندیرادمهر حرکت م   نیو به سمت ماش داشتندیم

 ! نجا؟یا یاومد یاز ک-

 فرستاد و جواب داد: رونی نفسش را محکم ب شهرزاد،

 . شهی م  یماه شی پنج، ش-

 ؟یساخت پرورشگاه رو انجام بد یارهاکه ک یاومد-

 تکان داد و گفت:  یسرش را به آرام شهرزاد،

 ! می ریمجوز رو بگ  دینمونده. فقط با یز یچ گهید-

شهرزاد گمان  شد،ی چرا؛ اما هربار که بجث پرورشگاه و ساخت آن م دانستی جمع بست. نم  بازهم
 . بستی را جمع م زیهمه چ شهیکه رادمهر هم در کنارش است و هم  کردیم

دست برد و   بشی . داخل جستاد یاز حرکت ا لشیزنگ موبا ینگفت و با صدا یز یچ  گرید رادمهر
 پاسخ داد.  ه،یشد و بعد از گذشت چندثان  رهی خ یکم   لیآورد. به صفحه موبا رونی را ب  لشیموبا

او   یکه چقدر دلش برا کردی فکر م   نیچشم دوخت. به ا ن یبه زمداد و  هیکنارش تک واریبه د شهرزاد،
و   رفتیاو م یقربان صدقه  شتری که ب نیاو را فراموش کند؟ فرد توانستی تنگ شده است. چرا نم

سر خود  زرادمهر را ا توانستی . پس چرا نم کردیبه او توجه م  خواستیاز آنچه شهرزاد م شتریب
درباره شهرزاد   هینظر نیاما ا شوند؛ی عاشق م شانیهاکند؟! درست است که دختران با گوش  رونیب

که از او داشت،   ی. او با مغزش عاشق رادمهر شده بود. با خاطرات کوچک و بزرگکردی صدق نم 
 عاشقش شده بود. 

شده بود؟ چرا به آن گناه بزرگ مرتکب   شد؟یاو چه م فیاو انداخت. پس تکل یبه سر تاپا ینگاه
 کرد؟ اشک در چشمان شهرزاد، حلقه زد. انتی دوست شهرزاد به او خ نی چه با بهتر یبرا

بسته   خیاو هم مانند آن هوا،  یهااش کند! اشک روانه توانست ی پسش بزند و نه م  توانستیم نه
مرور  خود را به سوگند، در ذهنش  یهاکه محبت  یبودند و شهرزاد، قادر به شکستن آن نبود. زمان

در کنار او حضور داشت   ی. کاش کسدادینفر به او هشدار م  کی. کاش شدیم زار ی از خودش ب کرد،یم
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.  یبا سوگند رابطه داشته باش ستین  ی. که کار درستستین  یکه کار درست کرد؛ی و به او گوشزد م 
 . بردیم  یآن ماجرا پ  یهابه راز و ناگفته  شتریب  کرد،یهرچقدر با خود فکر م 

فرستاد و به   رونی . نفسش را محکم بدیکش رونیب  الیبم رادمهر، شهرزاد را از آن همه فکر و خ یصدا
 : د یرادمهر چشم دوخت. بغضش را قورت  داد و پرس

 ذره خستم. هیمن  گه؟ید میبر-

 قهیکنند. باالخره بعد از گذشت چنددق ییسرش را تکان داد و دستش را دراز کرد تا او راهنما رادمهر،
 رد شوند.  ابان ی بودند تا از خ ریقرار داشت و آنها ناگز ابانیدر آن سمت خ نی. ماشدندیرس  نیشبه ما

  یشهرزاد را گرفت و اشاره کوچک  فیرا از نظر گذراند. دسته ک  ابانی اخم کرد و دو طرف خ یکم رادمهر
بلندشد و   ین یماش یهاکیالست  غی ج یبودند؛ که صدا  ستادهیا ابانی وسط خ با ی . تقرفتدی کرد تا راه ب

شهرزاد را به آن  وزد »مراقب باش«  ادیصورت رادمهر افتاد. رادمهر، بلند فر یبه رو  نینور چراغ ماش 
 هل داد. ابانیسمت خ 

که به گوشش برخورد کرد، او را   یوحشتناک  یآسفالت افتاد. صدا یو به رو دیکش یبلند غی ج شهرزاد
که کنار   یرنگ را مشاهده کرد. فرد   یمشک نیماشاز حرکت باز داشت. سرش را برگرداند و دور شدن 

 پرت کرد. رونی را ب  گارشی آورد و ته س رونی ب نی ماش شهیراننده نشسته بود، دستش را از ش 

به سرعت   نی . ماشدیمچ دستش د یبه شکل پروانه، به رو یای کرد و خالکوب زیچشمانش را ر  شهرزاد،
 حرکت کرد و از آنجا دور شد. 

که از توان آن ی. حت کردی را باور نم دیدی که م یز یبه او کشاند و چندبار پلک زد. چنگاهش را  شهرزاد،
جلو   یآسفالت گذاشت و خودش را کم یبلندشود را هم نداشت. کف دستش را به رو نی زم یرو

که بغل  یای ر . زن چاددیبه رادمهر رس  قهیکار را تکرار کرد؛ که بعد از گذشت چنددق نی. آن قدر ادیکش
 آسفالت افتاد. یدستش قرار داشت را کنار زد و کنار رادمهر، به رو

 ستادهیکه مقابل شهرزاد ا یاو را صدا زد. مرد مسن رلبی کرد و ز شیهاچشمانش را روانه گونه اشک
 : د یآورد و پرس رونی ب  بشی را از داخل ج لشیبود، موبا

 ش؟ ی شناسیدخترم م -
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 و گفت:  دیاو کش  به صورت غرق در خون یدست شهرزاد،

 ... شناسمیآره... م-

 گفت:  هیلب او را پاک کرد و با گر یانگشت شستش، خون رو با

 . رهیبم  دیمنه... نبا هیمرد زندگ نیمرِد منه... ا نی... ارهیبم دی. رادمهِر منه... نباشناسمی م-

 اشاره رادمهر، تکان خورد. شهرزاد، دستش را در دست گرفت و گفت:  انگشت

 منو؟ رادمهر چشماتو باز کن... رادمهر...  یصدا یشنویرادمهر... رادمهر م -

 فقط نذار بخوابه. رسهیدخترم نذار بخوابه، زنگ زدم اورژانس. االن م-

 . شهرزاد، آب دهانش را قورت داد و گفت: دندیرادمهر لرز یهاپلک 

 ... رادمهر چشمات رو باز کن. توروخدا چشمات رو باز کن... یبخواب  دیرادمهر، تو نبا-

را با   اشدهیرا باز کند. لب خشک  شیهاکرد تا پلک  یصورت او گذاشت و سع  یدستش را رو هردو
 زبان، تر کرد و بلند داد زد: 

 ... نجامیمن ا  نیهات رو باز کن... ببهات رو باز کن... توروخدا چشم رادمهر، چشم-

 را باز کرد.  اشده یگشود و لب خشک  یرا به سخت  شیهاهر به شمار افتاده بودند. پلک رادم یهانفس 

. شهرزاد، دست او را  دیبگو یز یکه قصد داشت چ شد. مثل آن رهی و به لب او خ  دیلبش را گز شهرزاد،
 و گفت:  دیبوس

 ...ی... همه چدمی... رادمهر... بهت قول مشهیدرست م  یهمه چ-

آنچه که رادمهر    توانستی و شهرزاد، کمتر م  شدیم ترکی ها نزدر لحظه به آن آمبوالنس ه ریآژ یصدا
 را بشنود. اوردی قصد داشت به زبان ب

 زد و گفت:  یاسم شهرزاد را صدا زد. شهرزاد، لبخند رلبیصورتش را از درد جمع کرد و ز  رادمهر،

 ... توروخدا... رسهینگو. آمبوالنس االن م  یچینگو... ه-
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و درست    زدیدست شهرزاد را فشرد و وادارش کرد تا به حرفش گوش کند. نفس نفس م رادمهر،
 حرف بزند.  توانستی نم

 انداخت و گفت:  ابانیبه ته خ  یمسن، نگاه مرد

 .مارستانیب  مشیبریدخترم... نگران نباش االن م دیآمبوالنس هم رس-

 اخم کرد که شهرزاد گفت:  یکم رادمهر

 بگو... االن آمبوالنس... ؟یبگ یخوای م یرادمهر... چ -

 صورتش کرد.  کیپشت سر شهرزاد گذاشت و صورت او را نزد یدستش را به سخت رادمهر،

 را از درد جمع کرد و گفت:  صورتش

 قول... قول بده... اگه زنده موندم... -

 رونی ب یکردند و برانکاردشدند. در پشت آمبوالنس را باز  ادهی و دو مرد از آن پ دیرس  آمبوالنس
 به او انداخت و گفت:  ینگاه  س،یخ یهاآوردند. شهرزاد با چشم

 ...نی... توروخدا نگو ایمونی ... زنده میمونی م-

 گفت:  شد،یم  دهیشن یکه به سخت  ییاخم کرد و با صدا یکم رادمهر،

 ... یاگه... زنده موندم... با من... ازدواج کن-

  ی. بغضش را قورت داد و به صورت درب و داغون او نگاهختیشهرزاد با آن جمله فرو ر قلب
 هم افتادند. یرادمهر، به رو یهاتکان داد که پلک  یانداخت. سرش را به آرام

گذاشتند. شهرزاد، ازجا برخاست و   برانکارد یآمبوالنس، سمت آنها آمدند و رادمهر را به رو مسئوالن
 را به او داد.  لشیو موبا فیک   ،یبه سمت آنها حرکت کرد. قصد داشت سوار آمبوالنس شود که زن

نشست و دست او را در دست   یی سکو یشد. کنار رادمهر، رو  نیآنها را گرفت و سوار ماش شهرزاد
 گرفت. 

 *** 
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 د؟یندار ادید داخلش به افرا ا ی نیاز اون ماش  یز یچ ،یپالک یاخب نشونه -

 جواب داد: کند،ی که پوست لبش را م  یدرحال شهرزاد

 ...اینبودم که بخوام پالک حفظ کنم  یطی ... من اصال تو شراستین ادمی یز ینه... نه بخدا چ-

 و رو به شهرزاد گفت:  وستیبه جمع آنها پ احمد

 . دمیکارها رو انجام م یمن خودم باق  د،یاستراحت کن یکم  دیخانم احتشام شما لطفا بر-

 د، یپرسیکه از شهرزاد، سوال م یس ینگفت و از جمع آنها خارج شد. پل  یز یچ گرید شهرزاد

 به احمد انداخت و گفت:  ینگاه

 همسر جناب احتشام هستند؟ شونیخانم احتشام؟ مگه ا-

 را باز کند؛ که احمد گفت:  یقصد داشت در اتاق شهرزاد

 شن. نه، اما قراره ب-

به   یاحمد شکست. دستش را مقابل دهانش گذاشت و وارد اتاق شد. نگاه یشهرزاد با جمله  بغض
 گفت:  رلبی رادمهر انداخت و ز

که به  یاوردی بار به زبون ن کیچرا  ؟یکه دوستم دار  یچرا... بهم نگفت ؟یگفتیآخه چرا... چرا بهم نم -
 ؟یمن عالقه دار 

روز در   کی نداشت،  یخوب   یلیخ  تی نشست. وضع یصندل  یبه سمتش برداشت و کنارش رو یقدم
که توانست خبر بدهد، آقاجان بود و خبر    یکس نیبود. به اول دهید بیآس اش هیاتاق عمل بود و ر

 را هم به او واگذار کرد. گرانیدادن به د

پر شده بودند، انداخت.   یپزشک لی به صورتش که با لوله و وسا یرادمهر را گرفت و نگاه دست
و   اسمنی هیگر یرا لبه تخت او گذاشت که در اتاق باز شد و صدا اشی شانیچشمانش را بست و پ 

 پگاه بلندشد. 
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و   دیکش رونی به آن دو انداخت. دستش را از دست رادمهر ب یسرعت سرش را بلند کرد و نگاه  به
ش را به رادمهر رساند. دست رادمهر  پرت کرد و خود  نی زم  یرا رو  فشی ک اسمن،یبرخاست.   شیازجا

 گفت:  اشی و زار  هیگر انی را در دست گرفت و م

 رادمهر... رادمهرم، پسرم...  هو؟ی یشد  ینجور یرادمهر... پسرم توروخدا چشمات رو باز کن... چرا ا-

 مادرش را در دست گرفت و گفت:  یهاشانه  پگاه،

 .شهیه، حالش خوب ممامان آروم باش... توروخدا آروم باش. رادمهر خوب-

 به دستگاه کنار رادمهر انداخت و گفت:   ینگاه اسمن،ی

  یو به کمک پگاه توانست رو دی آخه؟! دست او را بوس  یشد  ینجور یبرات مادر... چرا ا رمی بم  یاله-
 .ندی مبل گوشه اتاق بنش

را ماساژ   شی که پاها  یرفت. درحال  اسمنیآب سمت  وانیل  کیرا پاک کرد و با  شیهااشک  شهرزاد
 و التماس گفت:  هیبه شهرزاد انداخت و با گر ینگاه داد،یم

 هو؟ یشد  ینجور یشد شهرزاد؟ توروخدا بگو چرا ا ینجور یبچم چرا ا-

 را در دست گرفت و با بغض گفت:  اسمنیمبل نشست. دست  یو کنار او رو  دیلبش را گز شهرزاد،

شد و   یچ  دمیزد به رادمهر... بخدا منم نفهم نیماش هیه ک میشدیرد م  ابونیاز خ  می... داشتمیداشت-
  یبودن... گفتن که تصادف، تصادف عمد ابونیکه تو خ یزد بهش؛ اما... اما افراد  نیچرا اون ماش

 بوده!

 و گفت:  دیآب نوش وانیاز ل یاجرعه  اسمن،ی

 ...د یبزنه؟ چرا با نیبه بچم... ماش دیآخه چرا با-

 گفت:  کرد،ی را پاک م شیهاکه اشک  یدرحال  پگاه

 . رهیانتقام بگ ایکنه  یاز اونا خواسته تالف یکی هزارتا دشمن داره... حتما  سه،یمامان... داداش پل-
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همان مبل   یکرد که رو هیقدر گر. آن ختیادامه نداد و فقط اشک ر گریپگاه د یبا جمله  اسمنی
به پگاه که کنار مادرش خوابش برده بود  یو نگاه دی به صورتش کش  یخوابش برد. شهرزاد، دست

 آن دو انداخت.  یرو ییانداخت. ازجا برخاست و پتو

قدم برداشت. اهل نمازخواندن   ییگرفتن وضو به سمت دستشو یاذان بلندشد و شهرزاد برا یصدا
 رادمهر آن کار را انجام دهد. تی بهبود وضع ی نبود؛ اما آن روز با خود عهد بسته بود که برا

آمد و به سمت نمازخانه قدم برداشت.   رونی ب ییاز دستشو کرد،ی را خشک م  شیهاکه دست  یدرحال 
 مهر برداشت.  کیبا  دیچادر سف کی. وارد نمازخانه شد و آمدی م یخنک   میصبح زود بود و نس 

مادربزرگش   حی سالم داد و تسب قه یموکت گذاشت. بعد از گذشت ده دق یرا سر کرد و مهر را رو چادر
 به همراه داشت را در دست گرفت. شهیه همک

 کرد  شیهارا روانه گونه شیها. اشک فرستادی صلوات م رلبیو ز کردیرها م  یکی  یکیرا  هادانه

 گفت:  رلبیز و

. توروخدا ادی کن که رادمهر به هوش ب یکار  هی... توروخدا کنمی تمنا م کنم،ی... ازت خواهش مایخدا-
دوستم  نیکتر ینداره. بهم از پشت خنجر زد، درست. با نزد  یکن و خوبش کن. اون گناه یامعجزه  هی

 .ستمی به مرگش نبودم و ن یراض  چوقتیکرد درست؛ اما من ه انتی بهم خ

 را کنترل کند، گفت:  شی ولوم صدا کردیم  یکه سع یرا پاک کرد و درحال  شیهااشک

بکن   یکار  هیدر حقش بکن و  یلطف  هیروخدا . توستمیاز دستش ناراحت ن  گهی... ددمشیمن بخش-
 . رمی می. من بدون اون مادی که بهوش ب

 را آرام تکان داد و گفت:   سرش

که بدونم حالش خوبه   نیکه مال من بشه؛ اما هم ستیهم قرار ن  ادیاگر بهوش ب دونمی... مدونمی م-
 .ه یمن کاف یو سالمه برا

باز گرداند و از نمازخانه   شی چادر و مهر را سرجادستش مشت کرد و ازجا برخاست.  یرا تو  حشی تسب
 . دیسوگند را شن یزد. قصد داشت وارد اتاق شود؛ که صدا  رونیب
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 ؟یهه باالخره کار خودت رو کرد-

به   یدستش را مشت کرد و سمت او برگشت. نگاه یکی خشک شد. آن  رهیدستگ یشهرزاد، رو دست
  ی بارون کی ! یبود که آمده باشد عروس نیانداخت و بزاق دهانش را فرو فرستاد. مانند ا شیسر تا پا
  فی. کیخی نی داشتند و شلوار ج  یبزرگ آب  یهاکه گل  دیسف یبه تن داشت با روسر   یکاربن یجذب آب

 دوشش انداخته بود.   یرا هم رو اشی مشک

 را گرفت و گفت:  شی باز گردد که او بازوچشم برهم گذاشت و قصد داشت دوباره به نمازخانه  شهرزاد،

  ،یببر  نی که فرنود رو از ب  یخواستی رو نم  نیمگه هم ؟یخواستی رو نم  نیمگه هم ؟یچرا الل مرد-
 ! گهید ی دیخب االن بهش رس

 شد. دستش را پس زد و جواب داد:  رهیاو خ  یبغضش را قورت داد و به چشمان وحش شهرزاد،

  یخود یصورتت تف کنم. پس ب  یکه رو یهم ندار  نویا  اقتیل  یکه حت یارزش  یمن ب  یتو انقدر برا-
 . ینباش که اعصاب منو خرد کن نیدنبال ا

 گفت:  ینسبتا بلند یقدم از او دور شد که سوگند با صدا چند

بهت   یانتی هستم و چه خ یکه من ک یرنود نگفتچرا به مادر ف ؟یرو به خانوادت نگفت   زیچرا همه چ-
 کردم؟ 

دست او ندهد. زمزمه وار   یتا کار  کردی فرستاد و در دلش دعا دعا م  رونی نفسش را محکم ب شهرزاد،
 صلوات فرستاد و به سمت نمازخانه گام برداشت. 

ود. آن زمان، اصال  افتاد که با او آشنا شده ب یروز  ادی کرد،ی نگاه م دیکه به باال آمدن خورش  یدرحال 
هم امکان  یز یچ  نی. مگر چناوردیبرسرش ب  ییبال نیچن یفکرش را هم بکند که او روز  توانستی نم

 بودند که اکنون...  ده یرا چطور و کجا د گری کدی داشت؟ اصال آنها 

که مجبور   یو به روز ورودش به دانشگاه فکر کرد. روز  دیبه صورتش کش  یحرفش را خورد. دست  یباق
 پدرش، با رادمهر به دانشگاه برود و برگردد. یی هویشد به خاطر کار 
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دو، سه  انیجر و بحث م  یمتوجه صدا رفت،ی دانشگاه به سرعت باال م  یورود یهاکه از پله  یدرحال 
کالس برسد؛ اما آن شوق و ذوق را   نفر شد. با آن که روز اول بود و شوق و ذوق داشت که زود به

 سرکوب کرد و به سمت صدا قدم برداشت. 

وارد  قهیرا تندتر برداشت. بعد از گذشت چنددق شیهاشانه جابه جا کرد و قدم  یرا رو اشکوله
 در آن مکان حضور نداشت.   یگر یشد که به جز دو دختر، فرد د یامحوطه

به تن  یاسرمه یبا مقنعه  یبلند مشک یمانتو کی و داشت  یای معصوم و معمول یل یظاهر خ شانیکی
 مارکش را تن کرده بود. یز یزده بود و از هر چ پیت یامروز  یل یبرعکس او خ گریداشت؛ اما دختر د

 یشد و متوجه شد که آن دو درحال دعوا کردن هستند. اول کم   رهیبه آنها خ ترق یدق شهرزاد،

 .ستادیا شی دختر معصوم سرجا یکرد؛ اما با صدا  ینیو قصد عقب نش دیترس

 ... توروخدا...دمیخونه رو من م هی شده و خرج   کاریندارم... بخدا ندارم. بابام ب -

ها و اون دست بچه دمتیم ای یدیاالن پول منو م نی هم  ای. شهینم میحرفا حال  نیبرو بابا... من ا-
 .ارنیب گمی و م ارنی سرت ب  دیکه نبا ییبال

 : د یکرد و پرس یا. تک سرفهوستیانداخت و به جمع آنها پ اشیشان یبر پ ین یچ شهرزاد،

 اومده؟!  شیپ  یمشکل-

زد   یبه شهرزاد انداخت و آدامسش را در دهان ترکاند. چشمک یداشت، نگاه یکه ظاهر خاص  یدختر 
 و گفت: 

 . آرمی به جا نم-

 دختر انداخت و گفت:  یکیبه آن   ینگاه شهرزاد،

 اومده؟ ش یپ یمن دوستشم... مشکل-

 هم داره؟  یفسقل مگه دوست نیدوستش؟ ا-

 گفت:   یسمت دختر برداشت و عصب یقدم شهرزاد،
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 ؟ یگی چرا چرت و پرت م گهی. دخوامی م بگو پول ممثل بچه آد یخوای اگه پول م-

. آدامسش را باد کرد و دستش را به سمت شهرزاد گرفت. بعد از دیدختر، باال پر یابرو یتا کی
 آدامسش را ترکاند و گفت:  هیگذشت چندثان 

 خب باشه... پولم رو بده! -

 اش درآورد و گفت: پولش را از کوله فیک شهرزاد،

 بدم؟!  دیچقدر با-

 : دیو پرس دی. شهرزاد، صورتش را عقب کشدیخنده و لپ شهرزاد را کش ری بلند زد ز ختر،د

 ؟یخندی... چرا مگهید  شهیخب بگو چقدر م-

 ؟ یکن  هیتسو نویکه بابات بهت داده، حساب ا یای ب یاز پول تو ج  یخوای دخترجون... م یآخ-

 : د یاش را بست و پرسکوله  پیز شهرزاد،

 بدم؟ دیمثل بچه آدم حرف بزن و بگو چقدر با-

 دختر، نگاهش را به شهرزاد کشاند و گفت:  یکی آن

 .شهیمربوط م شونیبه من و ا هیقض  نی. ادیاز لطفتون ممنونم؛ اما شما لطفا دخالت نکن ی لیخانم خ-

 او را در دست گرفت و گفت:  یمقنعه ی دختر بازو یکیاخم کرد؛ که آن  یکم شهرزاد

 کنه!  هیتسو تی دوست جون  نیپس بذار ا ؛یدی دخترجون، تو که پولم رو نم  یهوو-

 به کارت کرد و گفت:  یاپولش برداشت و سمت او گرفت. اشاره فیکارت عابر بانکش را از ک  شهرزاد،

دختر   هیدفعه آخرت باشه با  گهید یازش بردار. ول  یخوای رمزش چهارتا صفره. برو هرچه قدر م -
 . یصحبت کن  ینجور یا

 او فرستاد و گفت:  یدر هوا برا  یازد و کارت را گرفت. بوسه  یپوزخند دختر،

 چشم خوشگله.-
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 را گرفت و گفت:  شیداشت جمع را ترک کند؛ که شهرزاد، بازو  قصد

 ؟ید یکارت رو بهم م یک-

 زد و گفت:  یچشمک دختر،

 کوچولو. ری کارتت رو بگ نجایهم  ای ب گهیساعت د هی-

انداخت.   یو به دختر، نگاه  دیاش را کشکوله  پی جمله را گفت و از محوطه خارج شد. شهرزاد، ز نیا
 بر لب آورد و گفت:  یلبخند

 ه؟ ی. من شهرزادم. اسمت چمیوقت نشد باهم آشنا بش-

 گفت:  کرد،ی اش را صاف م که مقنعه یدرحال  دختر،

 چه قدر بود!  نیحساب من با ا نیدونی شما که نم ن؟یکار رو کرد  نیمن سوگندم. چرا ا-

 و گفت:  دیخند  یکم شهرزاد

 برداره. خوادی. بذار هرچقدر مستیتو کارتم ن شتریبابا. کال دو تومن ب  ستیمهم ن-

 : دیزد و پرس  یلبخند سوگند،

 ؟ یهست یسال اول-

 زد و جواب داد: یچشمک  شهرزاد،

 ! ؟یآره. شما چ-

 گفت:  کرد،ی ابه جا ماش جشانه   یاش را روکه کوله یدرحال سوگند،

 ه؟ ینمونده. رشتت چ  شتریسال ب هی-

 ؟ی زبان فرانسه. شما چ-

 .یس یزبان انگل یاما مترجم  خونم؛ی منم زبان م -
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 دستش را سمت او دراز کرد و گفت:  شهرزاد،

 .مین یرو بب   گریبازم همد دوارمیخب خوشبختم. ام-

 هم دست او را فشرد و جواب داد:  سوگند

 . زمیانشااهلل عز-

 گفت:  رلبیاش را پاک کرد و زاشک روانه شده بر گونه  شهرزاد،

تورو تا دم خونتون  چوقتی کاش ه ی. اآوردمیجمله رو به زبون نم  نیا چوقتی کاش ه یا-
 . رسوندمی نم

رادمهر قدم برداشت. قصد داشت  و ازجا برخاست. از نمازخانه خارج شد و به سمت اتاق  دیرا گز  لبش
 رادمهر شد.  یدر بزند؛ که متوجه صدا 

بر لبش نشاند و بلند اسم او را صدا زد؛   یرا قورت داد و به سرعت در اتاق را گشود. لبخند پهن بغضش
 لبخند لبش کم کم محو شد. د، یکه د یااما با صحنه 

 و دستپاچه گفت:  دیرا گز  لبش

 احم...فکر کنم بد موقع مز د،یببخش-

  یافتاده بود را سر کرد. لبخند شیهاشانه   یکه به رو اشی آمد و روسر  رونی از آغوش رادمهر ب سوگند،
 زد و گفت: 

 !ی... خوش اومدهی چه حرف نیا زمی نه عز-

که او چطور   کردند؛ی فکر م  نیماند. هردو به ا رهی صورت او خ  یمتعجب شهرزاد و رادمهر، رو یچهره 
 زد و گفت:   یلبخند اسمن،ی کند؟ی م  فایقدر ماهرانه نقشش را اآن

 ؟ یبهتر  ؟یتو مادر. شرمنده به خاطر رادمهر اصال نشد حالت رو بپرسم. خوب   ایب-

 زد و جواب داد:  یای لبخند زورک شهرزاد،

 خونه. رمیو م کنمی ... زحمت رو کم مگهیخوبم. خب من د ی مر... مرس-
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را   لشیچپ زد و وسا یاخم کرد و به او اشاره کرد که بماند؛ اما شهرزاد خود را به کوچه عل یکم رادمهر
 جمع کرد. پگاه، دست شهرزاد را گرفت و گفت: 

 دکتر رو خبر کنم؟!  یخوای فشارت افتاده، م دیشهرزاد، چرا انقدر دستت سرده؟ شا-

فرستاد   رونی بود. نفسش را محکم ب دهیفا ینگاهش را از رادمهر بدزد، ب کردیم  یهرچقدر سع  شهرزاد
 و جواب داد: 

 . شمیخستم، بخوابم بهتر م یکم هی... فقط زمیخوبم عز-

 ازجا برخاست و گفت:  اسمنی

کم استراحت کن. رادمهر مرخص شد،   هی. آره مادر برو یروزه چشم روهم نذاشت  هیبرات.  رمی بم  یاله-
 اصفهان. میریدنبالت باهم م میآیم

 بر لب آورد و گفت:  یرنگی کند. لبخند ب  یر یجلوگ  شیهااشک  زشیتا از ر  دیلبش را گز شهرزاد،

کم  هی. کنمی و خودم خبرشون م  زنمی. به آقاجون هم زنگ مامیباهاتون ب  تونمی شرمنده، من نم-
 پرورشگاهم.  یکارها ریدرگ

 بر لبش نشاند و گفت:  تیاز سر رضا یلبخند سوگند،

 .یفرنود موند شیکه پ یسشهرزاد جون، مر-

 و ادامه داد: دیخند یکم

 گلم.  یبابا من هنوز عادت نکردم بگم رادمهر... درکل مرس یا-

 .کنمیگفت خواهش م  رلبیو ز  دییهم سا یرا به رو شیهادندان شهرزاد،

 و گفت:  دیکرد، به رادمهر رس یکه از همه خداحافظ را جمع کرد و بعد از آن  لشیوسا تمام

 . از خودت مراقبت کن لطفا. یانشااهلل که بهتر بش -

اجبار تکان داد  ی. سرش را از روآمدی خونش در نم یزدیرادمهر از خشم منقبض شده بود. کارد م فک
 از او تشکر کرد. رلبیو ز
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 سوگند سمتش قدم برداشت و گفت: به سمت در رفت؛ که  شهرزاد

 بدرقتون کنم.  مارستان،ی من تا دم در ب  دیبذار-

 خارج شدند که سوگند گفت:   مارستانیمنتظر او نشد و از اتاق خارج شد. هردو از ب شهرزاد

 باهات حرف بزنم.  دیبرسونمت. با  ایب-

 قصد داشت مخالفتش را اعالم کند که او زودتر گفت:  شهرزاد،

 باشه.  دارمونید نیکه انشاهلل آخر ،یگوش کن دیرفام واجبه با. حمیبر  ایب-

نشستند  نی رفت. هردو داخل ماش   نیاو نازک کرد و همراهش سمت ماش یبرا یپشت چشم  شهرزاد
و شهرزاد هم آدرس پرورشگاه را   دیراه آدرس را از شهرزاد پرس  نی و سوگند شروع به حرکت کرد. در ب

 گفت. 

سوگند،  یپشت سر  نیبوق ماش یه و چشمانش را بسته بود. با صداداد هی تک یرا به صندل  سرش
 چشمانش را گشود و سوگند شروع به حرف زدن کرد. 

رو بهت نگفته، حتما   لشیاما اگه فرنود دل ؛یشد ریغافلگ یل یمن و فرنود باهم، خ دنیبا د دونمی م-
 . گمی بهت نم   یچی منم ه نیو بنابرا دونستهی م یز یچ هی

 گفت:  زدی را دور م دانیکه م ینگاهش را از او گرفت و به پنجره دوخت. سوگند، درحال  شهرزاد

 ...میشهرزاد... من و تو باهم دوست نیبب -

 با نگاه تند شهرزاد، حرفش را عوض کرد و ادامه داد:  سوگند

  ناروی. اصال اما مونده باشه نیب یای فکر نکنم دوست گهید ر،ی اخ یها... با توجه به اتفاق میالبته بود-
 برسم... نجایگفتم که به ا

 گفت:  ندازد،یبه شهرزاد ب یآنکه نگاه بدون

 کوچه رو برم تو؟ نیهم-

 و فقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد. سوگند وارد کوچه شد داختیبه او ن یهم نگاه شهرزاد
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 گفت:  و

. منو اون قراره باهم  یبشنو یشهرزاد... منو فرنود... منو رادمهر، حاال هرجور که خودت دوست دار -
  شیپ  تشیاما حاال که موقع م؛ یچهار، پنج سال هم فقط به خاطر تو صبر کرد نی. تو امیازدواج کن

منو   نیانقدر ب . پس لطفامیکه مراسم رو عقب بنداز میقصد ندار گهید ،یباخبر  ز یاومده و تو از همه چ
کردم؛ اما خب   انتی به تو خ ییجورا هیاون، فاصله ننداز. فرنود رو فراموشش کن. درسته که من 

وجود به من   نیخبر داشت و با ا  زیمقصر ماجرا فقط من نبودم. فرنود هم مقصر بوده. اون از همه چ
 شد.  کینزد

رادمهر   ی عنیشده بود؟!  کیاو نزد رادمهر به  یعنی. ختیآن جمله آخر فرو ر  دنیشهرزاد با شن قلب
  دیکه در سر شهرزاد رخنه کرده بود. لبش را گز گرید یعنی را به او داده بود؟ و هزاران  یدوست  شنهادیپ

  یکرد. درحال روانهرا   شیهاکند؛ اما آسمان آن کار را نکرد و اشک یر ی جلو گ شیهااشک  زش ی تا از ر
  دیچرخ یرا خاموش کرد. کم نیماش شدند،ی م دهیکوب نی ماش شهیش یکه قطرات باران به سرعت، رو

 بر لبش نشاند و گفت:  یشهرزاد باشد. لبخند  یتا درست روبه رو

منو فرنود رو ازهم   یزندگ ،یکنه. اگر تو باش  داتیجا که فرنود نتونه پ هیبرو شهرزاد. جمع کن برو. برو -
به زن عموت فکر کن. به خانواده خودت فکر کن.    ،یچی ن و لطفا برو. اصال من ه. پس نمویپاش یم

تا    یختیکرم ر گنی نم  کنن؟ی درموردت م یاگر بفهمن فرنود منو ول کرده و با تو ازدواج کرده، چه فکر 
. اگر بره من بدبخت  ستمین  یچیرابطه خراب شه، من بدون اون ه نینذار ا ؟یفرنود رو مال خودت کن 

 .شمیم

او را گرفت و با   یشود؛ که سوگند لبه مانتو ادهیپ  نیچشم برهم گذاشت و قصد داشت از ماش شهرزاد،
 ادامه داد: هیحالت گر

تا بتونه   گردهی محله رو م یهانداره، کل سطل زباله یچ یمن معتاده... ه یمن... بابا یشهرزاد، بابا-
  ست،یفقط دوست داشتنم ن لشی که اصرار دارم تا با فرنود باشم، دل ینیبی م کنه. اگر دایلقمه نون پ هی

 ط یمنم برگردم به همون محله و همون خونه و همون شرا خوامینه... دلم نم

. تازه چند وقته که دارم حس خوشبخت  دمیرو چش ی... شهرزاد من تازه چندساله که طعم زندگیکوفت
 ... ... پس... پسکنمی بودن رو تجربه م

 را پاک کرد و ادامه داد:   شیهااشک



 ی شگیهمان هم

217 
 

به نفع هردومون   ،یمن مطمئنم اگر بر  نیمنم شده برو. بب  تی پس لطفا برو... نمون، به خاطر وضع-
... دمی نفر رو از دست نم هیاما اگه من برم... فقط  ؛ینفر رو از دست بد  هی دی شا ی. تو اگه بر شهیم

 .دمیرو از دست م میکل زندگ

نشده  شیهااشک  زشیرا داخل دهانش حس کرد. اصال متوجه ر شیهااشک یطعم شور  شهرزاد،
 شد.  رهی بود. پسشان زد و به صورت او خ

  ی. سرش را به آرامزدیو التماس در صورتش موج م ی شان یقرمز شده بودند و حالت پر چشمانش
 گفت:  رلبی تکان داد و ز

 .رمی ... مرمی م-

بودند و   دهی به خاطر شدت باران به تنش چسب  شیهاخارج شد. لباس  نیاشجمله را گفت و از م نیا
باران گم شده و فقط  ریبه ز شیهابود. اشک  ختهی صورتش ر  یبه رو شیموها یاز جلو یاکه یت

 خودش متوجه حال بدش بود. 

عد از  را رها کرد. ب  فشیداد و ک  هیوقفه به سمت پرورشگاه رفت و در را باز کرد. به پشت در تک بدون
نتوانست خودش را کنترل   گریسوگند، بلندشد. د نیماش یهاک یالست غیج یصدا  قهیگذشت چنددق

 . ستیرا در آغوش گرفت و از ته دل گر  شیافتاد. زانوها نیزم یکند و به رو

سخت شده   یلیاو خ  ی. درک و هضمشان برافتدی ها باتفاق  نیکه ا کردی گاه فکرش را هم نم چیه
و او را   رفت ی م دیراه رفتن بود. با  نی. پس بهترردیبگ دهیاو را ناد توانستینم ی آسان  نیبود و به ا

 . بردی م ادیدر قلبش از  شهیهم یبرا

به   یشد. نگاه  یرا پاک کرد. به سمت سالن حرکت کرد و وارد سالن اصل شیهابرخاست و اشک  ازجا
 را در   ییاهایخت و بغضش را فرو فرستاد. چه روداخل سالن اندا ینشده  دهیچ لیوسا

اما نشد... نشد که بشه و او دوباره مانند  ند؛یسالن را بچ نیگذرانده بود. قصد داشت با او ا سرش
 تنها ماند. شیچندسال پ

 *** 
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کرد و   ریگ ییرای به کارتن وسط پذ ش یراه، پا نیحرکت کرد. در ب  ییرایاتاق خارج شد و به سمت پذ از
  فونقدمیپرت شود. صورتش را از درد جمع کرد و لنگ لنگان به سمت آ نیزم  یبود که به رو کینزد

خانه   لداخ  دیحم  یصدا قهیبرداشت. دکمه بازشدن در را فشرد. داخل آشپزخانه شد. بعد از چنددق
 .دیچ یپ

 جنگ؟!  دونیم ایاوه اوه وارد خونه شدم -

 شد و جواب داد:  ییرایوارد پذ ی نیس ک یبا  شهرزاد

 ! ؟یساد یتو چرا دم در وا ایجنگ. ب  دونیهمون م-

مچاله شده، رد شد   یهاکارتن و روزنامه یاز ال به ال یشد. به سخت  ییرایو وارد پذ دیخند یکم  دیحم
 نشست. یامبل تک نفره  یو به رو

 نظرت عوض شد؟  ییهوی! چرا ؟یبر  یخوای حاال واقعا م -

  ز یم یرا رو ین ی را برداشت، س ینگفت. بعد از آنکه استکان چا یز ی را سمتش گرفت و چ ین یس شهرزاد،
 بهش انداخت و گفت:  ی. نگاه سرسر ستادیگذاشت و صاف ا

 رو ببره اصفهان.  لمیوسا  ادیوانت م هی گهیساعت د  هیکارها رو انجام بدم.  یمن برم باق -

 : د یخانه انداخت و بلند، پرس لی به وسا  یخورد. نگاه  شیاز چا یاجرعه سرش را تکان داد و دیحم

 نکن. ی ستیهست، بگوها رودربا ی! اگه کار ؟یخوای کمک نم -

 اتاقش را بلند کند؛ که او را صدا زد و کمک  لیخم شد و قصد داشت کارتِن وسا شهرزاد،

 وارد اتاق شد و گفت:  دی. حمخواست

 االن گفتما، کدوم کارتن رو ببرم؟  نی خوبه هم-

خم شد و کارتن را   دیاشاره کرد. حم  ن،یزم  یماساژ داد و به کارتن رو یمچ دستش را کم شهرزاد،
 : دیبه او انداخت و پرس   یبرداشت. نگاه

 خب، کجا بذارمش؟ -
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به آن   یمچ دست او افتاد. کم   یرو  هیقصد داشت جواب او را بدهد که چشمش به خالکوب شهرزاد
است؛ اما اکنون   دهید یگر ید یرا جا   یکه آن خالکوب کردی کرد. گمان م   زیشد و چشمانش را ر  رهیخ

 .آورد ی آن را به خاطر نم 

 و گفت:  دیکش یسوت بلند د،یحم

 کارتن رو کجا بذارم؟ گمی م  ؟ییشهرزاد... کجا-

کرد و گفت که کارتن را   به کنج سالن یاآمد و همراه او از اتاق خارج شد. اشاره رونیاز فکر ب  شهرزاد
 گفت:  رلبی را خاراند و ز اشی شان یآنجا بگذارد. پ

 من؟! دمیرو کجا د  یخالکوب  نیا-

کند.    ی. آب دهانش را قورت داد و تالش کرد تا دستش را مخفستادیا شیاو سرجا یبا جمله دیحم
را از رو دسته مبل برداشت و    شیپالتو د،ینشد. حم  رشی دستگ یز یشهرزاد هرچه قدر فکر کرد، چ

 گفت: 

 نذار.  خبری خبرم کن و منو از خودت ب یداشت  ی. شهرزاد کار گهید رمی خب من م-

به جمع کردن   ،یاش کرد و بعد از مدتزد و چشم برهم گذاشت. تا دم در بدرقه  یلبخند کمرنگ شهرزاد،
 پرداخت. لشیوسا یباق

 *** 

 زد:   ادیگاوصندوق را باز کرد و فر در

 .میبر میجمع کن  دیتموم شد. با ی... همه چمیلو رفت گمیم  گم؟ی م  یچ یفهمی م-

 تا خودش را آرام جلوه دهد، گفت:  کردی که تالش م یدرحال  سوگند

 دارم؟ یر یبه... به من چه؟ من... من چه تقص-

او را در دست گرفت و چسبوندش به   یپالتو یقهیبلندشد و سمتش حمله کرد.  شیزانو یاز رو دیحم
 : دیاش غرقفل شده  یهادندون ی. از الوارید
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بار   هی  یدارم؟ اگه جرات دار   یر ی من چه تقص ی... گفتنمیتو؟ ها؟ جواب منو بده بب یزد یچه زر -
 حرفت رو تکرار کن. گهید

تر فشرد  گردن او را محکم د،یو قادر به حرف زدن نبود. حم شدیم  یاز گوشه چشمان سوگند جار  اشک
 : دیو باز پرس 

به حال   کنمی و تورو ول م رمیمن م ی. فکر کردیشیکه توهم بدبخت م فتمیب  ری بدبخت، اگه من گ-
 . یدیرو لو م زیدوتا چک بهت بزنن که همه چ ؟یچ رنی خودت؟ اگه من برم، تورو بگ

حرکت او را ول   کیبا  دیبه خس خس افتاد. حم شی آنقدر تحت فشار دست او بود که گلو سوگند
 و گفت:  دیبه گردنش کش یکرد و به سمت گاو صندوق راه افتاد. دست

 شهرزاد... م، یبر  نجایهرچه زودتر از ا دی. کارامون رو درست کنه. باقامیاز رف  یک یبه  زنمی فردا زنگ م-

 و ادامه داد: دیکوب وارید یرا رو دستش

 هامون رو گند زد توش. ... تمام نقشهدهیدست منو د یرو هیاون شب چطور خالکوب  دونمی نم-

 و گفت:  دی کش شیبه گلو یبلندشد و شروع به سرفه کردن کرد. دست نیزم یاز رو  یبه سخت سوگند

 اما... اد؛یسر فرنود ب  یینبود که بال نی. قرارمون... قرارمون ایست یتو اصال آدم ن  ،یوونیح هیتو... تو -

 و جواب داد:  دیکوب وارید  یمشتش را رو دیحم

. شهرزاد رو هل  نیماش  ری ز رهیاونجا و خودش م آدیکه اون سوپرمن م دونستمی م  دیمن از کجا با-
 تصادف کرد.  نی داد و خودش با ماش 

 و گفت: را پاک کرد   شیهاحال و روز رادمهر، اشک چشم یادآور یبا  سوگند

 شم...  بیغ هویبهشون بگم؟ اصال  ی! من... من... چم؟یحاال کجا قراره بر-

چند برگه چک و پول نقد، از داخل گاوصندوق برداشت و آنها را داخل سامسونتش گذاشت.   د،یحم
 را خاراند و روبه سوگند، گفت:  اشی شانیپ

 ؟یر ... پاسپورت داگمیم  یچ  نیانقدر چرت و پرت نگو... گوش کن بب-
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 بغضش را فرو فرستاد و جواب داد:  سوگند

 تو فکرته... ی توروخدا به منم بگو چ م؟یری کجا م م؟یبر یخوای م  یراست یراست-

نه؟  ای ی... پاسپورت دار شهیم ی چ مین یتا بب هیترک میبر دی... فعال بامیری م ییجا هیحاال  دونمی نم-
 جواب منو بده!

 سرش را به دو طرف تکان داد و جواب داد: سوگند،

 کنم؟ کجا برم؟  کاریرادمهر برام گرفت. خب االن چ یعن یآره دارم... -

  ی . سعرهیپاسپورتت رو ازت بگ ادیب فرستمی رو م   یکیفردا  ،یرفتار کن  یکن عاد ی فعال برو خونه... سع-
 تا آخر هفته کارامون رو درست کنم. کنمیم

 را سمتش گرفت و گفت:  لیآورد. موبا رونیب   لیموبا کیو برد و فر  بیرا داخل ج  دستش

 متوجه  یتا کس یکنی م شی. در ضمن مخف یر یگیبا من تماس م  لیموبا  نیبه بعد، با ا نیاز ا-

 .یجوابم رو بد  دیدادم، با امی و هرموقع بهت پ  نشه

فرو برد و   بی کرده بودند را داخل ج  خ یگذاشت. دستانش که  فشی را گرفت و داخل ک  لیموبا سوگند
 گفت:  شد،ی م دهید شیکه به وضوح در صدا یبا لرز 

 . ستیحالم... اصال حالم خوب ن  گه؟یمن برم د شهی... مشهیم-

را برداشت و با    لشیگفت که برود. بعد از رفتن سوگند، موبا رلبیبه او انداخت و ز ینگاه مین  د،یحم
از سوگند به  یمشغول صحبت شد. سفارش کرد تا کار خودش را درست کند و اسم شی از رفقا یکی

  دشیهدبترساندش و ت خواستی ببرد، فقط م هی. قصد نداشت که او را همراه خود به ترکاوردیزبان ن 
 او را همراه خودش، بدبخت کند. تواندی کند که م

 چیفرار کند. اکنون که ه ییخودش تنها راه، کنار مرز ولش کند و نی ذهن خود، قصد داشت او را ب در
 کند.   یسوگند خال یبه رو کجوریقصد داشت زهرش را  رد، یجور نتوانسته بود انتقامش را از رادمهر بگ

 *** 
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چادرش، اشک چشمانش را پاک   یظرف اسپند را چند دفعه دور سر رادمهر چرخاند و با گوشه  اسمن،ی
 مبل گوشه سالن نشست.  یداد و به کمک کامران، به رو هیتک  واریکرد. رادمهر، واکرش را به د

که سوگند چه به او گفته است که شهرزاد   دیفهمی آمده بودند، اال شهرزاد. اصال نم  ادتشیبه ع همه
از او کرد. ازش خواهش کرد که اگر   یششود، خواه هوشیکرده بود! قبل از آنکه ب  ریی انقدر تغ کبارهی

خدا   ،رفتار و نظرش عوض شد لیاما به چه دل رفت؛یبهوش آمد با او ازدواج کند. او هم پذ
 ! دانستیم

 را سمتش گرفت و گفت:  لشیآورد. موبا رونی او را از افکارش ب  پگاه

 کار واجب داره. گهیاز همکاراته. م  یک ی  ایب-

 بزند، احمد گفت:  یگوشش برد. قبل از آنکه حرف خیرا از دستش گرفت و ب   لیموبا رادمهر،

 اداره. دیخودتون رو برسون ع یبه شما صدمه زده. لطفا سر  نیبا ماش یک می دیجناب سرگرد، فهم -

.  دیمبل گذاشت. رنگ از رخسار سوگند پر یدسته یرا رو  لشیگفت و موبا یاباشه  رلبیز  رادمهر،
کرد تا خودش را آرام   یباشد. سع دیهرچه که هست، مربوط به او و حم  دی ترسیدلشوره داشت. م

 خودش شد و ازجا برخاست.  ینگاه رادمهر به رو  هینیجلوه دهد. متوجه سنگ

  ینگاه اسمنیبه کامران انداخت و گفت که بلندش کند.   یرادمهر بلندشد. نگاه  یلحظه، صدا همان
 : د یآنها انداخت و پرس یبه هردو

 . ارمیناهار ب خوامی مادر؟ م یر یکجا م -

 گوشه لبش نشاند و جواب داد:  یلبخند کمرنگ سوگند،

 اونجا باشم. دیبا ارن،یبسته برام ب هیبرم خونه. امروز قراره  دیاما با ؛یم... مرس-

 اخم کرد و گفت:  ی کم اسمنی

 و برگرد.  ری خب، برو بسته رو بگ یل یخ-

 قصد داشت جواب دهد که رادمهر، گفت:  سوگند،
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و  رسونمی راه تورو م نی انجامش بدم. ب دیکار دارم که با یسر  هیاداره  ی. خودمم تورسونمتیمن م-
 اداره.  رمیم

رادمهر را    یجسم تی که وضع یرا قبول کرد. کامران، زمان  شنهادشینگفت و به اجبار، پ یز یچ سوگند
 و هردو را به مقصدشان برساند.   ندیبنش داد تا او پشت فرمان شنهادیپ د،ید

از کامران، تشکر کرد و   رلبیآپارتمان سوگند، توقف کرد. سوگند ز یساعت، جلو میاز گذشت ن بعد
 : دیجابه جا شد و رو به سوگند، پرس  شیدرجا یشود؛ که رادمهر کم ادهیپ  نیقصد داشت از ماش 

 ؟ یکن ی م یاز من مخف  یرو دار  یز ی سوگند، تو چ-

 کرد و جواب داد: ی. دست لرزانش را مخفدیخند یاز ترس، بزاقش را فرو فرستاد و به اجبار کم  سوگند

 افتاده؟ یکنم؟ مگه اتفاق  یازت مخف دیرو با یز یمن...مم... من چه چ-

 : د یبه صورت رادمهر انداخت و پرس یبا تعجب، نگاه کامران

 شده رادمهر؟  یز یچ-

 د انداخت و گفت: به او و سوگن  ینگاه مین  رادمهر،

 مطمئن بشم. زی از بابت همه چ خواستمی ذره ذهنم مشغوله، فقط م هیاواخر  نینشده. ا یز یچ-

شد و به    ادهیپ  ن،یکرد. به سرعت از ماش  یاز آنها خداحافظ رلبی سرش را آرام تکان داد و ز سوگند،
 حرکت کرد.   یسمت در ورود

به در   یگذاشت. نگاه  شی بازو  یرا روشن کند؛ که رادمهر، دستش را رو نیقصد داشت ماش کامران،
 که درحال بسته شدن بود، انداخت و گفت:  یورود

 تا برم اداره.  ریمن بگ یاسنپ هم برا هیداشته باش.   رنظریبمون و سوگند رو ز نجایکامران، تو هم -

 : دیرا باال انداخت و پرس شی ابرو یتا کی کامران،

  کارینظر داشته باشم، مگه چ  ریسوگند رو ز دیبا یچ  یشده؟ برا یچ نمی خب رادمهر حرف بزن بب-
 کرده؟



 ی شگیهمان هم

224 
 

 آورد و رو به کامران، گفت:  رونی ب  بیرا از داخل ج  لشیموبا رادمهر،

  نجایرو انجام بده. فعال برو سر کوچه تا شک نکنه که ا گمیکه م یکامران، انقدر دست دست نکن. کار -
 .میسادیوا

   قه،یرا روشن کرد. بعد از گذشت چنددق نیفرستاد و ماش رونی نفسش را محکم ب کامران،

 به او انداخت و گفت:  یاسنپ شد. نگاه نیشد و سوار ماش ادهیپ  نیبا کمک کامران از ماش  رادمهر

  زنم،یبهت زنگ م گهیساعت د هیهم باخبر نشه.  یکه گفتم رو انجام بده. درضمن کس ییتمام کارها-
 . یکن کاریچ گمیم

 شهیشد. رادمهر آدرس اداره را به راننده داد و به ش   نشیچشم برهم گذاشت و سوار ماش  کامران،
 چشم دوخت.  نیماش

. به کمک چندتا از همکارانش، داخل اتاقش شد و همان  دیساعت به اداره رس میاز گذشت ن بعد
 گفت:  آورد،ی کاپشنش را در م که  یلحظه، احمد وارد شد. رادمهر، درحال

  یز یچ نم،یچی ها رو کنار هم م. هرچقدر پازلشمیکه دارم خل م هیچ هیبدو احمد. بدو بگو قض-
 . شهینم رمیدستگ

داخل  یاشهیش یآورد و به تخته رونیرا ب  دیکه در دست داشت، عکس سوگند و حم  یاز پاکت احمد،
اخم کرد و  یشد. کم  رهیگذاشت و به تخته خ زیم  یاتاق، وصل کرد. رادمهر، کف دستانش را رو

 : د یپرس

 باهم دارن؟!  یدوتا چه ارتباط  نیا-

 آورد و گفت:  رونیب  بشیرنگ را از داخل ج یآب  کیماژ احمد،

ها بهش  رش بده. بچهحادثه رو گزا هیکه  خوادی خانم به اداره اومد و گفت م  هیجناب سرگرد، امروز -
ساعت، اون کاغذ به دست   کی. بعد از سهیکاغذ بنو یرو رو   دونهیکه م یکاغذ دادن و گفتن هرچ هی

 ن آقا بود. یها، شماره تلفن انوشته نییکه نوشته شده بود رو خوندم. پا ییزای و منم چ دیمن رس

 : دیلبش را خاراند و پرس  یرادمهر، گوشه
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 ش؟ ی دیت ندبود؟ خود  یخب اون خانم ک-

 آورد و گفت:  رونیب  بشیکاغذ را از داخل ج احمد،

 ن،ینگاه به کاغذ بنداز هیبوده. شماهم   یکه ک دمی... برگه رو خوندم، فهمیاما وقت  دمش؛یمن ند-
 .نی شیخودتون متوجه م

 اشی شانیبر پ  ینیجمله، چ  نیکاغذ را از دستش گرفت و شروع به خواندن کرد. با خواندن اول رادمهر،
 گفت:  رلبیانداخت و ز

 بوده؟  نجایشهرزاد؟! شهرزاد... ا-

  دیآقا، به نام حم نیکه ا کننینوشتن. ادعا م زارویچ نیو ا نجایبله آقا، شهرزاد خانم اومده بودن ا-
 که به شما صدمه بزنه.  خواستهی ته و منظر داش ری بکتاش، شما رو ز

 نشست و گفت:  یصندل   یبعد از آن که نامه را خواند. رو  رادمهر

در آورده؟   نجایسر از ا یخواستگار شهرزاد؟ چجور  ست؟یستوده ن نیفرد نی بکتاش؟ مگه ا  دیحم-
 با سوگند داره؟  یاصال چه ارتباط

 آورد و گفت:  رونیپرونده ب  یاز ال یگر یکاغذ د احمد،

بار با سوگند خانم صحبت   نیکه چند میدیفهم  م،یبکتاش رو درآورد دیحم یهاتماس  نتیپر یوقت-
 .دهیکشیطول م قهیپنج تا ده دق نیهاشون هم معموال بکرده. صحبت 

 به تخته انداخت و گفت:  یها انداخت و غرق در فکر شد. نگاهتماس  نتیبه برگه پر ینگاه رادمهر،

  نیاز ا یداشته؟ تونست  یخاص  یسابقه ه؟یبکتاش، شغلش چ دیحم  نیهم  یعن ی... نیداحمد، فر-
 به من صدمه بزنه؟  خواستهی چرا م ره؟ی من رو هدف بگ دیبا یچ یاصال برا ؟یار ی سر در ب زایچ

  گهیساعت د میتا ن  تای. جوابش نهاکننی م یها دارن بررس اما بچه  م؛یدیجناب سرگرد، هنوز نفهم-
 .شهیآماده م

و از سوگند خبر   ردی را برداشت. قصد داشت با کامران تماس بگ  لشیسرش را تکان داد و موبا رادمهر،
 . ردیبگ
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 *** 

 : د یبر لب آورد و پرس  یرنگی ب  لبخند

 تو؟!  ام یب شهیم-

 دستانش را باز کرد و گفت:  مهتاب،

 خاله جون.  ای... بزدلمی عز  ایب-

قلب  او   یاش انداخت. صورتش را روکرد و خودش را در آغوش خاله  ریرا سراز شیهااشک  شهرزاد،
 گذاشت و گفت: 

و درشت برام   زیر یهاچندوقت، انقدر اتفاق  نیتوان ندارم. ا گهیخستم. بخدا د  یلیخستم خاله... خ -
.  کردمیفکرش روهم نم  چوقتیضربه خوردم که ه ییکنم؟ از کسا کاریچ دی با دونمیافتاده که نم

 .رفتمی منم م ی... کاشکرفتمی م یکاشک 

مبل نشستند. ساک  یکرد. هردو به رو ییو او را داخل خانه راهنما  دیپشت سرش کش یدست مهتاب،
و رنگ گچش انداخت   روحی به صورت ب   یشهرزاد را از دستش گرفت و کنار مبل گذاشت. نگاه یدست

 و گفت: 

  زیاز همه چ با یتقر زم،ی. نذار تو دلت بمونه عزاریتو دلته رو به زبون ب یچهر زمی بگو خاله، بگو عز-
 . زمیرو از زبون خودت بشنوم عز زی همه چ خوامیباخبرم؛ اما خودت بگو. م

 را پاک کرد و گفت:  شیهابا دست، اشک  شهرزاد

کدوم   یدوست دار  از خنجر رادمهر و دوستم بگم؟ اول ایبابام به عموم بگم،  انتی بگم خاله؟ از خ یچ-
 رو بگم؟ 

 دست سرد او را در دست گرفت و گفت:  مهتاب،

دلت بمونه و   یتو  یز ینذار چ زم،یشروع کن. فقط بگو عز یبگو خاله، از هرجا که خودت دوست دار -
 من که هستم. پس بگو دختر قشنگم. ست،ی ن شتیپ گهیکنه. مادرت د تتیاذ

 فرستاد و شروع به صحبت کرد:  رونی نفسش را محکم ب شهرزاد،



 ی شگیهمان هم

227 
 

که  ی. وقتمیشدی نم  زیچ چیمتوجه ه گهید ست،ین می واقع یعمو ، یعمو عل  دمیکه فهم  یاون شب -
تو صورت   تونستمی به عموم کرده، واقعا تا چند روز نم یبزرگ انتی آقاجونم بهم گفت که پدرم چه خ

که  درد که اشتباه کرده. اعتراف کر بابام نگاه کنم؛ اما خودش اومد و باهام صحبت کرد. اعتراف ک 
 رو انجام داده و طمع کرده.   یندونسته کار 

 را با دستمال گرفت و ادامه داد: اشی ن یب آب

عموم   یبرا نشیعموم بوده، البته زم یبرا  یروز  کیمشهد داره.  یکه بابام االن تو یاکارخونه  نیا-
کارخونه، از   هیکرده به  لشیرو که االن تبد نیزمو کورکورانه، اون  کنهی م یاشتباه هیبوده؛ اما بابام 

 .آرهی چنگ عموم در م 

 : دی انداخت و پرس اشیشان یبر پ ین یچ مهتاب،

بابات کارخونه رو از چنگ عموت در   ی! اصال چطور ست؟ی عموت ن  یبرا گهیکارخونه، االن د نیا یعنی-
 آره؟ یم

 جواب داد: کند،ی که پوست لبش را م  یدرحال شهرزاد

بودتش.   دهیبزرگ بوده که آقاجونم خر  یلیخ  نیزم هیکارخونه از اول که کارخونه نبوده. اول  نیا-
سند رو به اسم   خوادیم گهیو م آرهی م رونی ب  نیرزمیرو از ز  نیروز آقاجونم، سند اون زم هیها بعده

از سودش رو هرماه به  یراه بندازه و مقدار   یکسب و کار  هی نی عموم بزنه تا عموم هم با اون زم
کارخونه رو تو سرش داشت و  هیاما پدرم... اما بابام طمع ساخت  زه؛ی حساب بابام و عمم بر

 رو بسازه.  یلعنت یهرطور که شده اون کارخونه  خواستیم

 سرش را آرام تکان داد و گفت:  مهتاب

  شی که عموت برادر واقع دی فهم  یوقت حدس زد. حتما بابات  شهیآسون م یل یرو خ  شیخب بق -

قرون پول هم کف دست  هیکنه و  میساخت کارخونه سه یقبول نکرد که عموت رو تو گهید ست،ین
 عموت نذاشت. 

 گفت:  رلبی خجل زده سرش را تکان داد و ز شهرزاد،
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  آقاجونم یوقت نیدونی داخلش. خاله نم  دیکشی و اون شب، منو م کردی دهن باز م نیکاش زم  یا-
رو پشت سر گذاشتم. از  یسخت یچه روزها نیدونیداشتم. نم  یمن چه حس کرد،ی م فیتعر نارویا
صورت    یبابام و نه تو ینه تو رو تونستمی کار رو بکنه... واقعا نم نیبابام چطور تونسته بود ا نکهیا

 شرم داشتم. دم،یکشی عموم نگاه کنم. خجالت م

 سمت شهرزاد گرفت و گفت:   یورق دستمال مهتاب،

  فیاز حرفا مونده که برام تعر یل یکم استراحت کن، هنوز خ هیبسه. برو  هیگر  گهیباشه خاله جون د-
 .یر یگی دور و برت فاصله م یهاکم از اتفاق  هیو هم  شهی. برو خاله، هم حالت بهتر مینکرد

.  دیتخت دراز کش یاش رفت و رولبش را با زبان تر کرد و ازجا برخاست. به سمت اتاق خاله شهرزاد،
اش بود. خاله  یدر آن احساس آرامش کند، خانه   توانستی که م ییبعد از اتاق مادرش، تنها جا

 فرو رفت. یقیبه خواب عم قهی صورتش را داخل بالشت فرو کرد و بعد از گذشت چند دق

 *** 

 تاق را باز کرد و وارد اتاق شد. به سمت رادمهر قدم برداشت و گفت: در ا احمد

  دیحم نیا م،یدیمهم رو راجع بهش فهم  یل یخ زیچ هیبکتاش آماده شد.  دیجناب سرگرد، گزارش حم-
و اعدام   ری توسط شما دستگ ش،ی سال پ شیکه ش یبکتاشه. همون خالفکار  دیبکتاش، پسر جمش

 شد.

 و گفت:  دی کوب  زیم ی. محکم به رودیتمام ماجرا را فهم هی فکر کرد و بعد از گذشت چندثان یکم رادمهر،

سراغ   رهی وارد کنه. اول م بیتا به من آس کشهیسال تموم داره نقشه م شی ... شیعوض یکه ی مرت-
. کنهیم  کیخودش رو به شهرزاد نزد ست،ین یمنو سوگند جد ینامزد فهمهی که م یسوگند و زمان 

  ریز رم یو من م خورهیبه سنگ م رشیکنه که باز ت   ریشهرزاد رو ز خواستهی اون شب هم محتما 
 . نیماش

 سرش را چندبار تکان داد و گفت:  احمد
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بار دو روز   ن یآخر کهن ی. مثل ارنی تا ردش رو بگ کننیرو م شونیها دارن سعسرگرد. حاال بچه  قایدق-
رد اون شماره   مینتونست م،یکرد ی که هرکار  رهیگی خط تماس م هیاز تلفنش استفاده کرده و با  شیپ

 . میرو بزن

 زد و گفت:  شی به موها یچنگ  رادمهر،

 !کرده؟ی م  یمدت، باهاشون همکار  نیپس سوگند هم تمام ا -

 آورد و گفت:  رونیرا ب   مشیسی ب احمد،

 نجا؟ یا ارنیرو ب  ها سوگند خانم جناب سرگرد، دستور بدم بچه -

 ازجا برخاست و گفت:  رادمهر

. میبذار انی سوگند رو در جر  دی. باشهیباخبر م  زیاز همه چ دیحم  ینجور ی. اشهینم ینجور ینه، ا-
 . رونی ب میپاش رو از وسط ماجرا بکش  میتون یم ینجور یا

 : دیگذاشت و پرس بیرا داخل ج   مشیسی ب احمد،

 .میباخبر بش  دیاز حم میتونیزودتر م  یسراغش؟! اونجور  نی ریم ی خب ک-

 برداشت و به سمت در رفت. قبل از آنکه در را باز کند، گفت:  یکاپشنش را از پشت صندل رادمهر،

 ... دیاحمد، دو نفر رو همراه من بفرست دم خونه سوگند. با-

را   لیاتصال را فشرد و موبا یاسم کامران، دکمه دنیبه صدا درآمد. با د لشیهنگام، زنگ موبا  همان
 گوشش برد.  خیب

 بله کامران؟ -

 را خاموش کرد و بلند گفت:   لشیموبا قه،یاز گذشت چنددق بعد

قبل از   دی اما با کنه؛ی م بشونیرفته دنبال سوگند. کامران داره تعق  دیها رو آماده کن. حماحمد، بچه -
به   دی. شایسمت خو نیبر هیرو با من بفرست، خودت هم همراه بق یسر  هی. میبرس   نالیاونا به ترم
 . میدیموقع نرس



 ی شگیهمان هم

230 
 

آماده   تیانجام مامور یسرش را تکان داد و با رادمهر از اتاق خارج شدند. همراه احمد برا احمد،
 شدند.  نالیترم   یشدند و راه

 گفت:  رلبی و ز  دیبرگشت و پشت سرش را نگاه کرد. لبش را گز سوگند

 دنبالمون؟  آدی نم یکس  م؟یکنی فرار م میما واقعا دار یعنی... یعنی-

 گفت:  کرد،ی که دنده را جا به جا م  یدرحال  دیحم

. انقدر هم نگو فرار... فرار...،  میری واقعا م میبه ماجرا... بله دار یآخر، گند نزده باش  قهیاگه شما دق-
 م؟یکن کاریکه بعد چ هیترک میری م نجایاز ا میدار

 بغضش را فرو فرستاد و جواب داد:  سوگند،

 کانادا... میکه بعدش بر-

 : دیبشکن زد و پرس هی دیحم

 م؟ یکن کار یکانادا که چ میری ... مکالیآ بار-

 کرد و جواب داد: شیهارا روانه گونه شیهااشک  سوگند،

 نکن که  یکار  هی. فقط لطفا دونمی رو م زیمن خودم همه چ ،یانقدر از من سوال نپرس شهیم-

 گوشه زندان. مونی بنداز  ای یخودت و هم من رو بدبخت کن  هم

 زد و جواب داد:  یپوزخند دیحم

  مونی و خوش و خرم زندگ میاالن اونجا بود ،یآوردی رو در نم یشما اگه اون بچه باز  گه؟یم یبه ک  یک-
 .میکردی رو م

جوابش را بدهد؛ اما   خواستیداد. نم  هیتک نیماش شهینگفت و سرش را به ش یز یچ گرید سوگند
کرده بود که  حتیشهرزاد را نص ی. کل ردیبگ دهیاو را ناد توانستی رادمهر بود. مگر م  شیدلش پ

و   کردیرادمهر را فراموش کند تا خودش به او برسد؛ اما حال... حال که خودش داشت آنها را ترک م
 . گذاشتیشهرزاد، باز م یراه را برا
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 *** 

 فیرد نی آخر یهای صندل یاتوبوس گذاشت و همراه او رو یخود و سوگند را باال یهاساک  د،یحم
 اتوبوس نشست. 

 گفت:  رلبیانداخت و ز رونی به منظره ب یبار، نگاه  نیآخر یبرا سوگند

 ...یاومدی االن م یکاشک-

 : دیاو برد و پرس  کی صورتش را نزد  د،یحم

  یاما خودت پات رو که بذار  ؛یفهمی نم یاالن داغ ،یرو گرفت میتصم  نیانقدر بهش فکر نکن. تو بهتر-
 .گفتمی م یکه من چ یفهم ی اونور، م

کاش   کرد،ی داد. با خود گمان م هیتک یاو آرام شد. پرده را رها کرد و به صندل  یهابا حرف  سوگند
را فشرد و   شیهااش کم شود. انگشتاز دلشوره یاه تا بلکه ذر افتادیحداقل اتوبوس زودتر راه م

داده و چشمانش را بسته   هیتک ی انداخت. سرش را به صندل  دیبه حم  ی. نگاهدیپوست لبش را جو
 بود.

 کرده  یز ی بود. آنقدر پوست بغل انگشت شستش را کنده که خونر دهیامان سوگند را بر دلشوره

راحت شد،   یسوگند کم  الی. خفتد ی راه ب خواهدیراننده اعالم کرد که م قهی. باالخره بعد از چنددقبود
 رادمهر و همکارانش بلندشد. ن یماش  ریآژ یفارغ از آن که همان لحظه، صدا

که   یکنار زد. زمان یازجا برخاست و پرده را کم  دیرا صدا زد. حم  دیگفت و حم یبلند یه سوگند،
و   دیکوب شهیمشاهده کرد، مشتش را به ش شدند،یم  کیرا که به اتوبوس نزد  سیپل یهان یماش

  ادهیاتوبوس برداشت و همراه سوگند از اتوبوس پ  یباال یدست سوگند را گرفت. ساکش را از محفظه 
  یتوجه   دیاخم کرد و بلند آن دو را صدا زد؛ اما حم  یکه کنار راننده نشسته بود، کم  یشد. مرد جوان 

 کرد. دنیشروع به دونکرد و 

 گفت:  هیکرد و با گر شیهارا روانه گونه شیهااشک  سوگند،

 که...  یمگه تو نگفت-
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 انداخت و بلند جواب داد: اشی شان یبر پ   ینی چ دیحم

 .کنمی م کاریساکت شو سوگند... ببند دهنتو بفهمم دارم چ-

از  یادیبودند و افراد ز  ستادهیا  هان ینگفت و پشت سرش را مشاهده کرد. ماش یز یچ گرید سوگند
همکارانش   گریآورد و بلند دستور داد تا د رونی اش را از کمرش بشدند. رادمهر، اسلحه  ادهیها پآن

 کرد.  دنیمتفرق شوند. خودش هم همراه احمد شروع به دو

به او داشته باشد، سرعت   یکه اندک توجه بدون آن اما  د؛یرادمهر را شن  یهاگفتن ستیا یصدا  دیحم
 تر فشرد و بلندگفت: کرد. دست سوگند را محکم  شتریرا ب  دنشیدو

 ذره عجله کن.  هی... یلعنت گهیِد بجنب د-

را   شی پاها توانستی بود و کمتر م دهیفا یب د،یافزای تا بر سرعتش ب کردی هرچه قدر تالش م سوگند
  دیاما حم ستند؛ یکرد و بلند دستور داد تا با میتنظ دیحم  یپا یاش را به روتکان دهد. رادمهر اسلحه

قرمز است، دست سوگند را رها کرد و همان موقع، رادمهر   تی وضع دیکه د ینکرد و زمان یتوجه  چیه
 او اصابت کرد. یو گلوله با پا ستادیا دیحم یکرد. سوگند، جا  کیشل

راستش غرق در   یافتاده و پا نیزم  یبه سوگند که به رو  یو نگاه ستادیگلوله ا  کی شل یااز صد دیحم
و به دستش  ستادندیمقابل او ا ،یخون بود، انداخت. قصد داشت از آنجا دور شود که ماموران

 دستبند زدند. 

  نیاش را به زماسلحه  د،ید تیکه سوگند را در آن وضع  یو رادمهر زمان دندیو احمد به آنها رس  رادمهر
  یدستبند زده بودند، پوزخند شیهاکه به دست  یدرحال   دینشست. حم  شیدو زانو یانداخت و به رو

 زد و گفت: 

  یاما تو تونست رم؛ی جناب سرگرد؟ من که نتونستم انتقامم رو ازت بگ یباالخره کار خودت رو کرد-
 .یر ی بگ  تیانتقامت رو از نامزد قالب

 به پشت او وارد کرد و بلند داد زد: یاضربه احمد،

 . نشیببر نم،ی ببند دهنت رو بب-

 و رنگ گچ سوگند انداخت و گفت:  دیبه صورت سف  ینگاه رادمهر،
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 ذره تحمل کن.  هیذره...  هی... آدی متحمل کن... االن آمبوالنس -

بر لب آورد و   یو صورتش را از درد جمع کرده بود، لبخند کمرنگ زدی که نفس نفس م یدرحال  سوگند
 آرام گفت:   یلیخ

 ... پس... فتهی... اتفاقا... برام بنینداره... من... من... حقم بود که ا  یاش... اشکال-

 : دیحرف او پر  انیانداخت و م  اشیشان یبر پ   ینی چ رادمهر

تو   کی کوچ یلیخ یگلوله هی رسه،ی االن آمبوالنس م ر، یذره آروم بگ هی. ستی حرفا ن  نیاالن وقت ا-
 .آرنی ساعته درش م هیساق پاته. 

 گفت:  کردی را با زبان، تر م اشده یکه لب خشک یدست رادمهر را در دست گرفت و درحال سوگند،

... بدبختانه زنده از دونمی... بد کردم... میلیفر... فرنود... منو ببخش. من... به تو و شهرزاد خ-
 اما... اما به شهرزاد هم بگو که... منو ببخشه. رون؛یب آم ی اتاق... اتاق عمل م

برانکارد   یشدند و سوگند را رو ادهی آمبوالنس بلند شد. دو مرد از آن پ ری آژ یلحظه صدا همان
 را به اداره منتقل کردند.   دیهمکاران، حم گریرفت و احمد و د مارستانیذاشتند. رادمهر، همراه او به بگ

با   یبه ساعتش انداخت و تماس  یداده بود، نگاه هیکنار در اتاق عمل تک  واریهمان طور که به د رادمهر
  رونی شود. بعد از صحبت با او، پزشک داخل اتاق عمل، ب  ایرا جو  دیحم  تیاحمد برقرار کرد تا وضع

 گفت:  داشت،ی صورتش بر م یکه ماسکش را از رو یآمد و درحال

 میکنی هم منتقلش م گهیساعت د  کی و تا  میپاش در آورد یگذشت. گلوله رو از تو ری خداروشکر بخ-
 بخش. 

 گفت:  رلبیتکان داد و ز یسرش را به آرام  رادمهر

 خداروشکر. -

 درحال رفتن بود که رادمهر سد راهش شد و گفت:  تردک

 اداره... پس... میببر دیخانم رو با  نیکه... ا دیدون ی دکتر شرمنده... م-
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 او گذاشت و جواب داد: یشانه یدستش را رو دکتر

 . دشی ببر دیتونی و م شهی. تا دوشنبه مرخص مدونمی بله جناب سرگرد م-

کرد و  یاز مسافت راهرو را ط  یند و از او تشکر کرد. کم کنج لبش نشا یلبخند کمرنگ رادمهر
شده بود. اصال   جیرا مرور کرد. پاک گ دیاش درمورد سوگند، بگوکه قرار بود به خانواده  ییهاحرف 

رادمهر   یبرابا او و شهرزاد رفتار کرده بود،  رحمانهی قدر بکه سوگند، آن نی. اشدی نم  زیچ چیمتوجه ه
 داشت.  ی تعجب و ناراحت  یجا

 و  ب یعج یل یتصادف هم باخبر بود، خ یکرده بود؛ اما آنکه از نقشه انتی به دوستش خ درسته

آنقدر درمورد سوگند، ظالمانه   توانستی . هنوز هم نمشدی از تمام ماجرا باخبر م د یبود. باالخره با بیغر
کوچک بر سر    یحت ییبه اون نداشت؛ اما قصد و عالقه نداشت که بال  یگاه حس چیبا آنکه ه فکر کند.

 . دیایاو ب

آوردند. به سمت برانکارد قدم برداشت و   رونی کرد؛ که سوگند را از اتاق عمل ب یآن مسافت را ط آنقدر
 احوالش شد.  یایبودند، جو ستادهیکه دور و برش ا ییاز پرستارها

نداشت.   یخوب  تیبود و وضع   هوشی آنجا در کنار سوگند ماند. ب یت بخش رفت و مدت آنها سم همراه
  یبرا یستی بای م کرد،ی هم اگر قبول نم یاما از طرف  کرد؛ی گاه درخواست او را قبول نم چیکاش ه یا

 .بودی م ریبا وجدانش درگ شهیهم

آن روز را از نظر گذراند.  یهارا ماساژ داد و اتفاق شی اش، پشت پلکهاانگشت شست و سبابه با
  نیکه در ح یکرد. زمان یساعت ط میاو را در کمتر از ن  یساعته اداره تا خانه   کیکه مسافت  یزمان

  شی برا یگو اورژانس، تماس گرفت و آدرس خانه سوگند را که به تاز  ی و آتش نشان  سیبا پل یرانندگ 
 کنند.  یر ی به آنجا بروند و از وقوع آن حادثه جلوگ ترع یبود، به آنها داد تا هرچه سر دهیخر

که   یینجای. آن روز، سرنوشت رادمهر را رقم زد و به اکردی را فراموش نم زیگاه آن روز نفرت انگ چیه
پرونده بود و سوگند با   کی یروزها، در اداره مشغول بررس گریکه رادمهر مانند د یهست، کشاند. روز 

از   یسال کیو   دآشنا شده بودن گریکدیرادمهر با  یهات یاز مامور یک یاو تماس گرفت. آن دو در 
گروه خالفکار   کیاو با  یآشنا شد که متوجه همکار  ی. رادمهر با سوگند، زمان گذشت ی آنها م یی آشنا

 تا او را به محل کارش برساند.  که شهرزاد درخواست کرد دیاو را د یبار زمان  نیشده بود. اول
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  دیبه او انداخت و پرس یجلو، نگاه نهی جلو و سوگند هم عقب نشسته بود. رادمهر از داخل آئ شهرزاد
 . دندیساعت به محل کار سوگند رس میکه محل کارش کجاست؟ سوگند آدرس را گفت و آنها بعد از ن

  یشرکت ری شد؛ اما رادمهر، ذهنش درگ یو با او مشغول خداحافظ   دیبه عقب چرخ  یکم شهرزاد

آن شرکت انداخت و غرق در فکر شد. اسم آن  یبه تابلو  ی. نگاهکردی که سوگند در آنجا کار م بود
 است.  دهیشن گر،ی بار د کیآشنا بود و مطمئن بود که اسمش را  یلی خ شی شرکت برا

 ش،یهااز پرونده یک یآن شرکت شد؛ اما بعد از گذشت چندهفته، در  الیخی روز گذشت و رادمهر ب آن
و   دیاسم آن شرکت را مشاهده کرد و از تمام ماجرا باخبر شد. آن شرکت؛ که به اصطالح شرکت خر

تا   کردیم حقوق باال، از آنها درخواست  یو در ازا گرفتی فروش کاال بود، دختران جوان را به کار م
 را به فروش برسانند.  شیهاجنس 

زبان   ریاز ز شتریکرد. آن دفعه، ب نیبه دانشگاه شهرزاد رفت و آن دو را سوار ماش  گریبار د  رادمهر،
دو، آنقدر تکرار شد؛ که . مالقات آن اوردیبه دست ب یشتر یکرد اطالع ب یو سع  دیسوگند حرف کش

 کند. رونی ت او را از ذهنش بنتوانس  گریاو گذاشت و د یسوگند، دل در گرو

سوگند، بلند شد.  یناله یبود، صدا  شیچندسال پ یهاطور که مشغول فکر کردن به اتفاق  همان
 شد.  کشینزد یبه او انداخت و کم ینگاه

رادمهر را صدا زد. قصد داشت چشمانش را باز    رلبیرا با زبان، تر کرد و ز اشده یلب خشک  سوگند،
افتاده بود و او توان باز کردن چشمانش را   شیهاپلک  یبه رو ییلویصد ک یوزنه   کیکند؛ اما انگار 

 نداشت. 

خارج   مارستانیهوا بخورد. از ب   یاو را از نظر گذراند و از اتاق خارج شد. قصد داشت کم  یکم رادمهر
 شد و با احمد تماس گرفت. 

 *** 

 ستگاهیداخل ا یصندل   یکرد. رو  یفرو برد و آهنگ مدنظرش را پل  شیهارا داخل گوش  اشی هندزفر 
 شد. رهی خ  شیروبرو یاتوبوس نشست و به منظره 

 دادیدار دنبالتم چقدر کنم داد و ب دنباله
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 داد یبهم قولتو م ی آسمونم قهرم و الک  با

 اد یاون نم گهیماه و پس زدم، آخه م سرتو

 اد یکه شب ستاره من ب  دیکن یار ک کهکشونا

 تو رو  ننتیوقت نب  هی  ا،یتو ب یواشک ی ستاره

 وقت نگاه کنه تورو  هی  یندارم نامحرم  خوش

  ینفر در کنارش شد. برا کیمتوجه حضور  کرد،ی اش را تکرار مآهنگ موردعالقه رلبی طور که ز همان
  یخودش و او گذاشت و خودش را جمع کرد. بو نی را ب فشینشود، ک کی به او نزد  یلیآنکه خ 
را جمع کرد. بعد از گذشت   شیهاو لب  دیکش یرادمهر انداخت. آه بلند ادیکه آمد، او را  یادوکلن
 بوق اتوبوس بلندشد.  یصدا قهیچنددق

از   یکی  یرا برداشت. از جا برخاست و به سمت اتوبوس رفت. داخل اتوبوس شد و رو فشیک
همان  یداد. باز هم بو  هیتک یکرد و سرش را به پشت صندل یوباره آهنگ را پل نشست. د  های صندل

 نشستن انتخاب کرده بود؟  یچرا کنار او را برا ،یآن همه صندل نیکالفه شده بود. ب گریادوکلن آمد. د

مشغول زمزمه کردن  رلب،یاتوبوس چسباند و ز یشهیباشد. خودش را به ش تفاوتی کرد ب  یسع
را بست. هوا آنقدر سرد بود؛ که سوزش تا   شیهاگذاشت و چشم شیپا یرا رو  لیآهنگ شد. موبا

حس کرد.   شی را به رو  یز یچ یشدند و او گرم  نیسنگ شیهامغز شهرزاد نفوذ کرده بود. کم کم پلک 
فشرد و لبخند   ترشیرا ب  شیهاانداخته شده است. چشم شیرو ،یگرم یپالتو ایکه پتو  ردگمان ک
ترمز اتوبوس بلندشد. قصد داشت   یصدا قهیکنج لبش نشاند. بعد از گذشت چنددق  ،یکمرنگ

 را بر زبان آورد. گرید ستگاهیا کیچشمانش را باز کند که راننده، اسم 

بود و او آن    دهیرس انیشد و بزاق دهانش را فرو فرستاد. آهنگ به پا شیهاباز کردن پلک  الیخ  یب
 فرو رفت.  یق ی شد که به خواب عم  یتنش، طوالن ی. آن قدر آن سکوت و سرمادادی م حی ترج سکوت را

که مشغول گوش دادنش بود، دوباره از سر پخش شد؛ اما   یافتاد و آهنگ لشیموبا یبه رو دستش
   اریو شهرزاد از بابت آن اتفاق، بس  شدی. فقط متن آهنگ خوانده متمیبار بدون آهنگ و ر نیا
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آرام   ش یکی او در نرد یبم و گرفته یاست؛ اما صدا الشی خ ایکرده بود. گمان کرد که توهم  تعجب
را باز   شیهاکنج لبش نشاند و صورتش را بدون آنکه چشم ی. لبخند کمرنگکردی آرام آهنگ را نجوا م

هم در آن  وها، اکه بعد از مدت  یرفته است. خواب فرو   ین یریکند، چرخاند. مطمئن شد که در خواب ش 
 نقش داشت. 

. کردی پوست صورتش حس م یرا به رو  شیهانفس  یفرو رفته بود؛ که حت  ین ی ریدر خواب ش  قدرآن
اش بم و گرفته یطرف، صدا کیادوکلنش   ی. بوشدی نم داریگاه از آن خواب ب  چیخدا، کاش که ه یا
 طرف.  ک یاو بود هم  یهاطرف و آن سوزش پوستش که حاصل نفس کی

گاه از  چی بود و ه یکاش واقع   یبود، ا یصورت او گذاشت. کاش واقع  یرا باال برد و به رو دستش
هراس داشت با باز کردن  د،یترس ی . قصد نداشت چشمانش را باز کند. مرفتی نم  ششیپ

.  دیکش ششیته ر یبان، تر کرد و انگشتانش را به رواو را از دست بدهد. لبش را با ز  ش،یهاچشم
 نوک انگشتانش، حس کرد. یاو را به رو یهالب  یگذشت و شهرزاد، گرم یکم

  یبو توانستی م ترق یبودنش را حس کند. دق توانستی . اکنون درست م دیخند  زی آمد و ر  قلقلکش
 ادوکلنش را استشمام کند.

راننده به گوشش   ی عصب یصال متوجه گذر زمان نشد و صدابود؛ که ا  نیریش  شی آن لحظه برا آنقدر
حقش نبود که  نی. چشمانش را آرام آرام باز کرد و نبود او را متوجه شد. دلش شکست، نه ادیرس
کرد و ازجا   شیهاچشمش را روانه گونه ی. اشک گوشهندیاو را نب  د،یگشای چشمانش را م یوقت

 کرد و از اتوبوس خارج شد. یعذرخواه  رشی . از راننده بابت تاخرخاستب

 . داشتی قدم بر م یکی انداخت. با آنکه فقط هفت شب بود؛ اما هوا رو به تار یساعتش نگاه  به

شده بود، اگر آن اتفاق   جیادوکلن رادمهر شد. پاک گ یکه متوجه بو  دیکش شیهاپلک  ریبه ز یدست
 نوک انگشتان شهرزاد، جا مانده بود؟ یکلنش به روادو  یبود، پس چرا بو  ایرو کی

 برد.   فشیآمد و دست داخل ک  رونی ب ای از فکر و رو لش،یزنگ موبا یصدا با

 *** 

 اش انداخت و با لبخند، گفت: به خاله یدر گذاشت. نگاه  یرا جلو ساکش
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اون   گهیکنم و د دایرو پ میچندماه، ازتون ممنونم. باالخره تونستم خود واقع  نیخاله واقعا بابت ا-
نفر، به خودم زهرش   هیبه خاطر   دیچقدر ارزش داره، نبا  یکه زندگ فهممی. االن مستمیشهرزاِد قبل ن

 کنم.

 و گفت:  دیبر سرش کش ی. دستدیاو را بوس یچشم برهم گذاشت و گونه مهتاب،

. تو االن ی که تو گذشته افتاده، فکر کن ییهابه گذشته و اتفاق  دینبا گهی... شهرزادجون تو دزدلمی عز-
 . یباش دیجد  هیزندگ هیبه فکر  دیو با یشد یخانم   هیخودت  یخودت برا

که   یای طوالن یساکش را در دست گرفت. بعد از خداحافظ یسرش را آرام تکان داد و دسته شهرزاد،
 فرودگاه شد.  یز ساختمان خارج و سوار تاکساش داشت، ابا خاله

چشم دوخت.   ن،یماش یشهیرا در دست، جابه جا کرد و به ش  طشی را گرفته بود. بل  میتصم ن یبهتر
مادرش. با آنکه تحمل   یبرا ینارگل، حت  ما،ین  نا،یپدرش، ش یآقاجان، برا ی. برا شدی دلش تنگ م

 اشخانواده یخود و هم برا یکه گرفته بود، هم برا  یم یرا نداشت؛ اما آن تصم چکدامشانیه یدور 
 بود.  ن یبهتر

سخت بود که بخواهد او را فراموش کند؛ اما   یلیرا بست. خ  شیهاو چشم دیبه صورتش کش  یدست
  یل یاش رفت، متوجه خخانواده   شیپ  ،یخداحافظ یکه برا ی. زمانکردی آن کار را م دی. باکردی م دیبا
ا همان  ی ن یشدن فرد ریاو افتاده، ازجمله دستگ ابیدر غ یادیز یهاشد. متوجه شد که اتفاق  زهایچ

 بکتاش.  دیحم

سوء   ایکرده   انتیچند نفر به او خ ر،ی بر لب آورد و با خود گمان کرد که در چندماه اخ  یپوزخند
کند. اول رادمهر، بعد سوگند و  یر یچشمانش جلوگ  زشیتا از ر دیاستفاده کرده بودند. لبش را گز

  کردندی بودند؛ که گمان م دهیدر صورت او د یز یبکتاش. مگر چه چ دینفر هم همان حم  نیآخر
 دستمال مچاله شده، به کیآنقدر ساده از او استفاده کنند و مانند  توانندیم

چسباند. کاش حداقل   شهیه شفرستاد و صورتش را ب رونی گوشه پرتش کنند. نفسش را محکم ب کی
 ! زیچ کیبود، ِاال   دهیرا فهم زی. همه چ ندیبار بب   نیآخر یاو را برا توانست یم

ها هم مانند  رادمهر و سوگند را به خودش، هنوز متوجه نشده بود. اکنون، خانواده  انتیخ  لیدل
 بازداشت شدن سوگند را بدانند.   لیشهرزاد، قصد داشتند دل
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را حساب    هیخارج شد. کرا  نی. خودش را جمع و جور کرد و از ماشانددهیگفت رس  راننده که یصدا با
  یصندل یگرفت و رو شهیکرد و چمدان به دست، وارد فرودگاه شد. پاسپورتش را از مرد پشت ش

او هم داشت   یقصه گریچشم دوخت. د نیگذاشت و به زم شی پاها یرا رو شیهانشست. آرنج 
که در   ییاهای. چه روبستیدر کتاب را م دیبود و با دهیرس اشی آخر زندگ  یهاشد. به ورق یتمام م

داستان  گر ی. حاال چه شد؟ حاال ددیدی که خواب او خودش را نم  ییهاسرش نپرورانده بود، چه شب
 بود.  انیشدن به خط پا کی او، درحال نزد یزندگ

مقصد انداخت. صورتش را به دو طرف تکان داد و  به کشور  یبرداشت و نگاه   یصندل  یرا از رو  طیبل
 گفت:  رلبیز

 تو آخه؟   یی. کجادمتیدی بار م   نیآخر یکاش برا یا-

 ؟ یر یم ی. تو کجا دار نجامیمن که ا-

  ند؛یو چه شد؟! تصور داشت او را اکنون بب کردی . چه فکر م دیبه صورتش کش  یو دست دیرا گز  لبش
 . دادی اش گوش شهرزاد را قلقلک مبم و گرفته یاما هنوز صدا

رنگش گرفت و به باال دوخت.   یمشک یهای و سرش را چرخاند. نگاهش را از کتان  دیکش یبلند آه
  شیبود. موها دهیپوش یمشک رهنیپ  رشیکه ز یطوس  وریپل  کیبه تن داشت با  یشلوار کتان مشک 

  نشظاهر و باطن او کم شود! بزاق دها تیاز جذاب یاذره  شدی کوتاه کرده بود؛ اما آن باعث نم  یرا کم
 انداخت.  یسمتش برداشت و به صورتش نگاه یرا فرو فرستاد و ازجا برخاست. قدم 

 ی آن را باز کند. دلش هوا ید یکل  چیقفل شده بود و قصد نداشت تا با ه شه،یمانند هم  زبانش

اش و در دل قربان صدقه زدیم  دیاو را از پشت درخت، د یرا کرده بود؛ که دزدک   شیسال پ نیچند
به   ر،یاخ یهاکه او چقدر شکسته شده است. پس اتفاق  کردی چرا؛ اما گمان م  دانستی . نمرفتیم

 داشته است. ری او هم تاث یرو

  با سوگند نامزد یخاص  لیباور کند، رادمهر بنا بر دال خواستی که نم یخودخواه بود. به قدر  شهرزاد
بود. باالخره   یگر یاند؛ اما تصورات شهرزاد، جور دشب هم درکنار هم نبوده کی  یکرده است. آنها حت 

 رادمهر، شکسته شد.  یدستور  یدو با جملهآن  انیسکوت م 

 بشه.  دهیگفته و شن دیبا   زایچ یل یخ  م،یبر  ایب-
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هرزاد وارد کرد.  ش یبه بازو یفشار کوچک گرشیساک شهرزاد را در دست گرفت و با دست د یدسته
 : د یو پرس دی کش رونیرا از دست او ب   شیبود، بازو ستادهیمجسمه ا کیشهرزاد که تا آن لحظه، مانند 

 آم؟ ی باتو به بهشت هم نم گهیمن د ؟ی بر ی م یمنو کجا دار -

هم از به زبان آوردن آن جمله تعجب کرد. با خود گمان کرد که واقعا آن طور است؟! نه آن  خودش
جمله را بر   نیهم با او به جهنم هم برود. پس چرا ا ط یشرا نیطور نبود. شهرزاد حاضر بود در بدتر

 زبان آورد؟ 

 گفت:  یشد و با لحن محکم کیبه او نزد یقدم  رادمهر،

اونوقت اگه باز نظرت رفتن   ،ی دیهام رو شن هروقت حرف  م؛یبر یآی ن مکه گفتم. االن با م نیهم-
 فرودگاه.  رسونمت ی و م  رمیگیم  طی بود، خودم برات بل

نداد و او را همراه خودش به   اجازه  گریقصد داشت مخالفتش را اعالم کند؛ که رادمهر د شهرزاد،
به  قهیشود. شهرزاد، بعد از گذشت چنددقگفت که سوار  رلبی فرودگاه برد. در را باز کرد و ز نگیپارک

 . دیکوب شیپا  یرا از حرص به رو فشی اجبار سوار شد و ک

پشت فرمان نشست.   ه،یگذاشت و بعد از چندثان یصندل  یدر عقب را باز کرد و ساکش را رو رادمهر،
 حاصل کرد،   نانیکه از آرام بودن او، اطم   یبه شهرزاد انداخت و زمان  ینگاه  یرچشمیز

 گری د یاما از طرف کرد؛یرا روشن کرد. از ته دل خوشحال بود که او را درکنارش حس م  نیماش
 نه؟!  ایاو را قانع کند  تواندی م شیهاکه با حرف  دانستی نم

 رونی بآن دو برقرار بود. شهرزاد، نفسش را محکم   نیب  یساعت گذشت و هنوز سکوت مبهم  مین
 : د یپرس  ت،ی فرستاد و با عصبان

 شم،ی چون مطمئنم که قانع نم ؟ یو بعدش حرفاتو بزن  یبر ی م  یمنو کجا دار  ی اول از همه بگ شهیم-
 باطل بشه!  طمی بل خوامی نم

 جواب داد: زد،ی را دور م دانیکه م یدرحال رادمهر

به ساعتت بنداز. از زمان پروازت   ینگاه هی. در ضمن، یفهمی رو م  زیهمه چ ،یکم صبور باش هی-
 دستت کامل باطل شده. طیگذشته و اون بل



 ی شگیهمان هم

241 
 

 گفت:   تری و عصب   دی. لبش را گزدیکوب نیرا کف ماش شی به ساعتش انداخت و پا ینگاه شهرزاد

 مونده که بخواد زده بشه؟ یما باق نیب  یدنبال من؟ اصال مگه حرف  یاومد یچ یاصال برا-

 جواب داد: ه،یبا طمان  سرش را تکان داد و رادمهر،

 هم مونده. یلیمونده... خ-

هرچه قرار   دادی م دیچرا؛ اما به خودش ام دانستی کرد. نم ارینگفت و سکوت اخت  یز یچ گرید شهرزاد
چه؟! باز حالش   شد،ی که قانع نشود! اگر قانع نم کردی است. گمان م  ر یاست از زبان او بشنود، خ

 .دیخند  یاش شد و کمخراب شد و در خودش فرو رفت؛ که رادمهر متوجه

 برگرداند و گفت:  یاو شهرزاد، رو یخنده  یصدا از

دست سه  یچهی وسط فقط من بودم که باز نیشده؟ ا یمگه اصال چ ،یهم بخند دیبخند، آره واهلل با-
 بکتاش.  دی هم که اون آقا حم یک ی تم بود و دوس نیکه بهتر شیک ی ،یکه شما بود  شیکی نفر شدم. 

 تر گرفت. با حرص، دنده را جابه جا کردانداخت و فرمان را محکم  اشیشان یبر پ   ینیچ  رادمهر،

 نگفت.  یز یچ گرید و

  یای . کمربندش را باز کرد و نگاه سرسر دیرا کش یآقاجان پارک کرد و ترمز دست یرا کنار خانه  نیماش
 به شهرزاد انداخت. 

آنکه رادمهر او را   یکرد. برا شیهارا روانه گونه  شیهاو اشک دیمادرجان، بغضش ترک  یخانه  دنید با
. هم هراس داشت و  ستی گر ریدل س  کیصورتش گرفت و  یدستانش را جلو ند،ینب تی در آن وضع

 وعفکر کردن به آن موض دیرادمهر حرف بزند و او قانع نشود. شا  دیترس یم  د،یترسی هم دلهره. م
 .گرفتیهم م اشهیبلکه گر آمد،ی اش نمخنده دار باشد؛ اما شهرزاد نه تنها خنده  یلیخ

 : دیو روبه شهرزاد، پرس  دیفرمان کوب   یمحکم به رو رادمهر،

گفتم. بذار دوکلمه از زبون   یز ی زدم و نه چ یمن که هنوز نه حرف  ؟یکنیم هیگر  یدار  یچ یآخه برا-
 کن.  ی اونوقت چشمات رو بارون ، یبعد اگه حق رو به من نداد اد،ی ب رونیمن ب
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صورتش برداشت. چقدر خوب بود   یرا آرام، آرام از رو  شیهابغضش را فرو فرستاد و دست  شهرزاد،
آنکه جو را عوض کند،   یرا پاک کرد؛ که رادمهر برا شیهاپلک   ری. زشدی او آرام م یهاکه هنوز با حرف 

 : د یپرس

 خودم بازش کنم؟  یخوایم شه،یکمربندت باز نماگه -

باز کرد.   ،یانداخت و کمربندش را به آرام نییشهرزاد با آن جمله، سرخ شد. سرش را پا یهاگونه
به شهرزاد دست داد.  یب یعج  یخارج شدند و به سمت خانه آقاجان راه افتادند. دلهره نیهردو از ماش 

. دوست  نند راجع به او بک یفکر بد ش،یعمو یخانواده   دیستری چرا؛ اما هراس داشت. م دانستی نم
چه؟! بدون آنکه   کردندینگاه م گر،یچشم د کی. اگر به او به نندینداشت که او را در کنار رادمهر بب 

 او چسباند.  یرا به بازو اشیشان یرادمهر را گرفت و پ یبازو دهد،ی انجام م  یبداند دارد چه کار 

 دست سرد او گذاشت و ارام گفت:  ی. دستش را به رودیخند  یو کم ستاد یاز حرکت ا رادمهر

 ؟ یشناسی خونه رو نم  نیمگه افراد داخل ا ؟یترس ی آخه چرا م-

که آن را به زبان   دیکشی جوابش نه بود و خجالت م  دی. شادانستی جواب آن سوال را نم شهرزاد
خودش را از رادمهر جدا کرد   ،یشده است. به سخت یر یخوددرگ  کیکه دچار  کرد؛ی . احساس ماوردیب

 . شدی مطلع م زی و از همه چ رفتیم  دیبا کرد،ی کار را م نی ا دیو قدم برداشت. با

 گفت:  رلبی را در آورد و در را باز کرد. دستش را دراز کرد و ز شیهاکفش  رادمهر،

 برو تو... برو شهرزاد خانم.-

پارکت خانه گذاشت،   یرا به رو ش یبر لب آورد و داخل خانه شد. همان که پا  یلبخند کمرنگ شهرزاد،
مادرجان   دی از آن ترس و دلهره نبود. شا یخبر  گریاز آرامش شد و د زیوجودش گرم شد. وجودش لبر

 شده بود. اشی هم وجود رادمهر باعث دلگرم دیدر آنجا حضور داشت، شا

که نبود شهرزاد  یکرد و زمان  یرا ط یقدم برداشت. مسافت کم  ییرایدر را بست و به سمت پذ رادمهر
و   دیرا درهم کش شی بد او، ابروها تی وضع دنیرا حس کرد، برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. با د

 : دیمتوجه نشود، پرس  یکه کس یآرام، طور   یلیخ

 ؟ یکنی چرا انقدر دست دست م گه،ید م یبر ایکم کم. ب ی کنینگرانم م یشهرزاد... دار -



 ی شگیهمان هم

243 
 

اما او دل نگران بود.  افتد؛ی قرار نبود که ب یاتفاق  چیه  دیچه کند؟ شا دیکه با دانستی نم شهرزاد،
او وارد  یو شانه به شانه  دی جان گرفتند و شروع به راه رفتن کرد. به رادمهر رس  شی باالخره پاها

 شد.  ییرایپذ

او به صورتش   ی. نگاهش را از نوک پادیکش  رونیب الیآقاجان، شهرزاد را از فکر و خ  یعصا یصدا
را باز کرد و   شیهااز جانب او نبود؛ اما دست  یبر لب آورد. منتظر واکنش ی کشاند و لبخند کمرنگ 

 گفت:  رلبیز

 شهرزادم...  ایدخترم... ب ایب-

انگار که با لبخند او جان گرفته باشد. به  شدند.  شیهاروانه گونه  شیهاو اشک   دیشهرزاد ترک بغض
او که از داخل   یبه موها یاداد. آقاجان، بوسه یسمتش فدم برداشت و خودش را در آغوش او جا

 شدند.  دایشان پآمده بودند، زد و کم کم افراد داخل خانه، سر و کله  رونی شال ب

انتظار داشت   دیچشم دوخت. شا خانه  یو به اهال دیکش رونیخودش را از آغوش آقاجان ب  شهرزاد،
آنقدر با   اسمن،یو   یطور نبود. همه، بخصوص عل نیاما ا ند؛یاز آنها بب ینیخشمگ یچهره  ایرفتار بد 

 . ندیبنش الن س یمبل گوشه یکه شهرزاد کامال جان گرفت و توانست رو کردندی به او نگاه م  یمهربان

  دیکش ششی به ته ر ی. دستستادیکرد و وسط سالن ا یاآرام خانه، تک سرفه تی وضع دنیبا د  رادمهر
 و گفت: 

 .دیباخبر بش زیوقتشه که از همه چ گهیفکر کنم د-

. رادمهر،  ستادندیسالن ا یخانه، در گوشه یاهال  هیمبل نشستند و بق یبه رو اسمن،یو   یرعلی ام ،یعل
شد. انگار که طرف صحبتش فقط او بود.   رهی خ فرستاد و در چشمان شهرزاد، رون ی نفسش را محکم ب

 اخم کرد و گفت:  یکم

اومده و منم موظفم که جواب تک   شی پ یادیز یهاهرکدومتون سوال یاالن برا عتا،یخب... طب -
که کردم، فقط به خاطر   یبگم که... من هرکار  خوامیم  ،یز یتکشون رو بدم؛ اما قبل از گفتن هرچ 

  ای ینکن  یتونستی که خب م دیبا خودتون بگ دینداشتم. شا یاگه یجون سوگند بوده و قصد و قرض د
 . دیریبگ میو بعد تصم  دیمن بذار ی لحظه خودتون رو جا  کیلحظه، فقط  کیاما  ؛یبر   یاصال ولش کن

 بود، گفت:  عصا را گرفته ،یکه دودست یسرش را آرام تکان داد و درحال  آقاجان
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 . میسرپا گوش یهمگ زمیبگو باباجان، بگو عز-

زد و   شی به موها ی. چنگستادیا ه،یکرد و بعد از گذشت چندثان یاز مسافت خانه را ط  یکم رادمهر،
 گفت: 

هست، من و اون باهم تو   شیهمون سوگند که اسم اصل ایخب اول از همه بگم که من و بهار... -
  تونستی نم ر یروز ورود شهرزاد به دانشگاه. خب، اون روز، عمو ام  نیاول یعنی. میآشنا شد نیماش

 نیادنبال شهرزاد بره و من رفتم. من رفتم و شهرزاد هم گفت که سوگند رو تا محل کارش برسونم. 
نشدم، به صورتش نگاه هم نکردم؛   که از شکم، مطمئن ی تا وقت یما بود. من حت ییشروع آشنا قایدق

کار   ییکه سوگند جا دمیمطمئن شدم. فهم  زی... از همه چدمیرو د  یکه اسم اون شرکت لعنت یاما وقت
  یرو تو  رکتکه اسم اون ش یشدم؛ اما زمان الیخ یخبره. چند روز گذشت و من ب  یکه ازش ب کنهیم
 بردم. یماجرا پ  قتی به حق دم،یهام داز پرونده یکی

 را با زبان، تر کرد و ادامه داد:  اشده یسکوت کرد. لب خشک  یاهیو چندثان  دیبه صورتش کش  یتدس

 یهاها و شکل بسته  یهاشون رو توکه مجبور بود جنس   کردی م یگروه خالفکار همکار  کیسوگند با -
به   یخبر بود. چون به ماجرا شک کرده بودم، دو سه بار  یمختلف، به مردم برسونه؛ اما خودش ب 

 ماه کی . ارمی به دست ب یاطالعات کردن،ی که اونجا کار م  یکردم از افراد یمحل کارش رفتم و سع 
مجبور بودم دست به کار بشم و با سوگند  گهینشده بود. د رمی دستگ یچیگذشته بود و من هنوز ه

  کرد،یاز دور نگاه م  یکه آدم وقت دادن؛ی هاشون رو انجام مکار قیصحبت کنم. اون گروه انقدر دق
 .شدینم یای قانون ریغ ایخالف  زیچ چیمتوجه ه

  شیپاها یرا به رو شیهاآن نشست. آرنج  یو به رو  دیکش رونی را ب یزناهارخور ی پشت م  یصندل
 آرام ادامه داد:   یلیگذاشت و خ 

  دیتعجب کرد و پرس  یلیباهاش صحبت کنم. اول خ دیسوگند و بهش گفتم که با  شی روز رفتم پ کی-
 یکه چندوقته دانشگاه نرفته و از شهرزاد خبر  دمیکه گفت، فهم نویافتاده؟ ا  یشهرزاد اتفاق یکه برا

د؛ اما  یترس  یلی. اولش خ سمیدادم که پل حی کنم و بهش توض  ینداره. مجبور شدم خودم رو بهش معرف
بشم، سواالم رو    هیوارد حاش نکهیآروم و بدون ا  یلیکافه بردمش. خ هیآرومش کردم و به   با حرفام 
که از قبل    یااجرا کردن نقشه  یبه تک تکشون، پاسخ داد. برا   ،یترس چیو اونم بدون ه دمیازش پرس

رد  . اولش قبول نک ارهی به دست ب  یاون گروه نفوذ کنه و اطالعات  یبودم، مجبورش کردم که تو دهیکش
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کرد؛ اما بعد بهش هشدار دادم که اگه قبول نکنه، ممکنه بعده ها   فیرو برام تعر شی و داستان زندگ
 کی جرم، بازداشت بشه. خالصه قبول کرد و نقش  کیو به عنوان شر ادیب  شیبراش مشکل پ 
به مشکل بر خورده   هابود که خانواده  یزمان  قایدوران، دق نیکرد. ا یگروه اونا باز  یجاسوس رو تو

 ...می. بگذرمیازهم جدا شده بود ،یلعنت یزای و اون چ  نیبودن و سر اون سند و ملک و زم

 را فرو فرستاد و گفت:   بزاقش

 ! ن؟یاریآب برام ب وانیل هی شهیم-

او شده بودند، به خودشان آمدند و شهرزاد ازجا برخاست و به سمت   یهاخانه که گرم صحبت  افراد
  لیها دلاتفاق  نیکه ا کرد؛ی او شده بود، با خودش گمان م یهاصحبت   ری. ذهنش درگآشپزخانه رفت

  یباق که صبر کند و به  دادی درونش به او هشدار م یکه آنها باهم نامزد کنند؛ اما ندا شهینم
  ییرایآب، به پذ وانیل کی فرستاد و با  رونی رادمهر گوش کند. نفسش را محکم ب یهاصحبت 

از  یارا گرفت. جرعه  وانیل ندازد،ی به شهرزاد ب یرا به رادمهر داد و او بدون آنکه نگاه وانیبازگشت. ل 
 . ندیو به شهرزاد گفت که بنش دیآن نوش

 اش را قطع کرده بود، ادامه داد:که جمله یینشست و رادمهر از همان جا شهرزاد

که افتاده   ییهااز خانواده و اتفاق  یچی م و هبود  تیبودم... با سوگند داخل مامور تی مامور یمن تو-
 دهید یادیز یهاب یکه من بهش واگذار کرده بودم، آس  یتیاون مامور ی. سوگند تودونستمی بود، نم

 اینرم شه  دلم یاباعث نشد که من، ذره   نهایحالش بد بود؛ اما تمام ا  یلیخ  ،یبود و از لحاظ روح
 بهش نگاه کنم. گهیچشم د هیبخوام به 

  ینگاه او به رو هینیبه شهرزاد انداخت. شهرزاد، متوجه سنگ  ینگاه ،یچشم ر یجمله را گفت و ز نیا
 چشم دوخت.  نیاز خودش نشان نداد و به زم یخودش شد؛ اما واکنش 

 کنج لبش نشاند و ادامه داد:  یلبخند رادمهر،

اون  یتو ی. سوگند هم چون نقشمیکن  ری اون باند خالفکار رو دستگ میچندماه گذشت و ما تونست-
  ییکه جا  دیکه سوگند آزاد شد، فهم  ی. زمان میآزادش کرد کرد،ی م یهمکار  سی ماجرا نداشت و با پل

  ن،یهم یمواد، فروخته بود. برا دنینداره. پدرش معتاد بود و خونه شون رو سر خر یزندگ یبرا
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بودم رو بهش دادم تا   دهیخودم خر  یکه برا یمک خواست. منم اون واحداومد و ازم ک شمیسوگند پ
 . دمیشب هم اونجا نخواب کیکنه؛ اما خدا شاهده،  یاونجا زندگ 

که در ذهنش نسبت به او خراب کرده بود،   ییها. همه پلختیآن جمله فرو ر  دنیشهرزاد با شن قلب
. لبخندش را قورت داد و  کردی م تی درحال درست شدن بودند و او از آن بابت احساس رضا یکی  یکی

متوجه   ،یکه رادمهر به همان سادگ گذاشتی م دیحق به جانب به خودش گرفت. نبا یافهی باز ق
 شهرزاد شود.  بخشش

 به جمع انداخت و دوباره مشغول شد:  ینگاه مین  رادمهر،

 یخبر  چ یه گهیبه ظاهر تموم شده بود. من پرونده رو تموم کرده بودم و از سوگند هم د یهمه چ-
چندهفته گذشت و سوگند با من تماس گرفت. ازم خواست تا به خونه برم؛ اما من قبول   نکهینبود تا ا

رو به   شد یزده م دیکه نبا ییهااومد. اومد و حرف . قبول کرد و ادینکردم و بهش گفتم که به اداره ب
 هیداخل  کردم ی کنم، حس م کاری چ دیبا دونستمی حالم بد شد، واقعا نم  یلیزبون آورد. اون لحظه، خ

نجات دادن خودم ندارم. سوگند به من ابراز عالقه کرد و گفت که بدون   یبرا یکردم و راه ری باتالق گ
  دمیترسی نداشتم، م فتنگ یبرا  یچی. چون هدادمین فقط گوش م کنه؛ اما م یزندگ  تونهی من نم

من حوابم   نکهیا الی. اون روز جواب حرفاش رو ندادم و اون با خفتهی ب یبد یهابزنم و اتفاق  یحرف 
اوضاع داشت   نیا گهی. دگرفتی مثبته، شاد و خوشحال به خونه رفته بود و هرروز باهام تماس م

قرار نداشت که بخواد  یتیوضعبگم، چون سوگند در  یز یچ تونستمی طرف نم  کی. از کردی م وونمید
کارت به   نی با ا یدار  گفتمیوجوانم در عذاب بودم. با خودم م شی پ گه،یجواب رد بشنوه و از طرف د

 ... یزنی از پشت بهش خنجر م یدار  ، یکنی م انتی شهرزاد خ

تفاوت   یکرد تا خودش را آرام و ب  یانداخت و سع نییدر چشمان شهرزاد، حلقه زد. سرش را پا  اشک
. ازجا برخاست و کف دیاز آب نوش گر،ید یاسکوت کرد و جرعه  قهیجلوه دهد. رادمهر، چنددق

 را عقب برد و گفت:  شی گذاشت. پاها ز ی م یدستانش را به رو

کردم.   فی رو مو به مو براش تعر  زیباالخره عزمم رو جزم کردم و بهش تمام حرفام رو گفتم... همه چ-
 .هیاگهی... کس دیبهش ندارم و دلم در گرو یابهش گفتم که عالقه

خودش حش   ینگاه جمع را به رو هینی ند در دل شهرزاد آب شد. سنگق لویک لویرادمهر، ک  یآن جمله با
 شالش شد.  یهاشهیبا ر یاز خود نشان نداد و سرگرم باز  یواکنش چیکرد؛ اما ه
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تموم   زی رفتم و باخودم گفتم که همه چ ششیراحت از پ  الی که کل حرفام رو بهش زدم، با خ یوقت-
  یعنی . فتهیکه اون اتفاق ب  کردم ی فکرش رو هم نم  شد. باالخره اونم زن بود و غرور داشت، اصال

 کنه. ی که بخواد خودکش  کردمی اما تصورش رو هم نم  دادم؛ی دوبارش رو م دار ید ایاحتمال زنگ 

آن   یبا دست راستش، به رو اسمن،ی. ختیافراد، فرو ر گری قلب شهرزاد و د ،یخودکش یگفتن کلمه با
 گفت:  رلبیو ز  دیدستش کوب یکی

 شد؟  یخدا مرگم بده. خب مادر بعد چ-

 انداخت و جواب داد: اشیشان یبر پ   ینی چ رادمهر

. دمید میگوش یصفحه  یکه اسمش رو رو کردمیم  یخونه تا اداره رو ط ر ی روزها، مس هیمثل بق -
پشت بوم، صحبت کنه.   یانتظارش رو داشتم که زنگ بزنه؛ اما انتظار نداشتم که بخواد باهام از باال

  خونمتماس گرفتم و آدرس  یو آمبوالنس و آتش نشان سی از اون که تماس رو قطع کردم، با پل بعد
.  دمیکردم و به خونه رس یط قهیدق ستیساعته رو در عرض ب کی ریرو بهشون دادم. خودم هم مس

.  کردند ینجات جون سوگند، آماده م یرو برا  ازی بودند و مراحل مورد ن دهیخداروشکر اونا قبل از من رس
و    شیاز بدبخت نکردم که قانعش کنم اون کار رو انجام نده؛ اما او یمن خودم رو بهش رسوندم و سع

به نجات دادنش نداشتم؛ که  یدیام چیه گهیتنها بودنش برام گفت و منم در جوابش سکوت کردم. د
بخوام به   بهم داد. از درخواست کرد تا باهاش نامزد کنم. اول بدون اونکه شنهادیپ هیخودش 

لحظه به  هی د. یلحظه مغزم سوت کش هیگرفتم جواب رد بهش بدم؛ اما  میفکر کنم، تصم شنهادشیپ
اون وقت    ؟یاگه خودش رو از اون باال پرت کنه چ  ؟یکنه چ یخودم اومدم و گفتم، اگه واقعا خودکش

نجاتش بدم؛ اما   تونستمیم گفتمیم دادم؟ی م یجواب خودم و خدام رو چ  کردم؟ی م دیبا کاریمن چ
دادم؟! تمام اون فکرها  ی م یبالشت بذارم، جواب وجدانم رو چ یسرم رو رو خواستمی م  ینکردم؟ وقت

اون دختر به   دنیفهمی قضاوت مردم... اونا اگه م گهیطرف د کیطرف فکرها و از  کی. از دادی آزارم م 
 هیپسره حتما  نیا گفتنی با خودشون نم کردن؟یدرموردم فکر م  یکرده، چ یخاطر من خودکش

افراد خونه، جواب  نیشما... هم نیخودش رو بکشه؟ اصال هم  خوادی دختر م نیکرده که ا یغلط
  نیخودش رو خالص کنه، شما با خودتون هم ذاشتمی و م کردمی نم  یکار  چی... اگر من هنیبد

 ن؟ی کردی حرفارو تکرار نم

را ماساژ   شیهااش، پلک نشست. با انگشت شست و سبابه یلصند ینگفت و باز به رو یز یچ گرید
 داد و گفت: 
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شرط... بهش گفتم که  هیرو قبول کنم. قبول کردم؛ اما به  شنهادشیشد که منم مجبور شدم پ نیهم-
از   دی. بهش گفتم شهرزاد نبارفتیو اونم پذ ادیب  شیمن و اون پ نیب یاعالقه  ستی وقت قرار ن چیه
از من و شهرزاد،   قامگرفتن انت یو برا میدیرس  نجایماجرا بو ببره و بازم قبول کرد. قبول کرد که به ا نیا

برسونه. اون شب... اون شب  بی شهرزاد آس ایکنه و به من  یبکتاش، همکار   دیگرفت با حم  میتصم
 .االن شهرزاد.. شش،یپ رفتمی قرار بوده شهرزاد تصادف کنه... اگر من... اگر من نم

شده بود، سرش را آرام تکان داد  ج یگ یرا بست. آقاجان که حساب  شیهاحرفش را خورد و چشم  یباق
 او گذاشت و گفت:  یشونه   یو سمت رادمهر رفت. دستش را رو

باالخره    د،یکه بهش فکر کن  ستیقرار ن گهید هیکه بوده، تموم شده رفته... نه تو و نه بق یهرچ-
و تو از شهرزاد، چندسال دور   فتهی ها و باتفاق  نیبوده که ا نیتوهم اجوره. قسمت  هیقسمت هر فرد 

 . یبش

و خودش را آرام جلوه داد. چقدر راحت   دیآقاجان سرخ شد. لبش را گز یشهرزاد با آن جمله یهاگونه
که متوجه شد   یبه رادمهر انداخت و زمان   ی. شهرزاد نگاهکردی م انی اش را نسبت به رادمهر بعالقه

 بر لب نشاند. یرنگی لبخند ب ست،یحواسش ن

 صورتش را به دو طرف تکان داد و گفت:  اسمن،ی

فکرش   چوقتیسوگند رو مثل پگاهم دوست داشتم، ه یعن یبگه، من بهار...  یچ دونهی آدم واقعا نم -
 . رهایبالها رو سرمون ب نیروز بخواد ا هیکه  کردمی رو نم 

 : دیو روبه رادمهر پرس  دیبه صورتش کش یدست ،یعل

 ! ؟یکرده بود یموضوع رو تا االن ازمون مخف  نیا یچ یبرا-

 زد و جواب داد: یپوزخند رادمهر

کار   نیا نکهیدختر نامزد کردم که قصد داشته خودش رو بکشه و واسه ا هیبا  گفتمی! مگفتم؟ی م یچ-
 ن؟ یکردیم  کاریچ  نیمن بود یما اگر جارو نکنه درخواستش رو قبول کردم؟! ش 

 : دیآورد و پرس رونیب  بشیرا از ج  گاریبرخاست. پاکت س  شیازجا یرعل یام

 ! شه؟ی م یبکتاش چ   دیخانم و حم  نیا فیحاال تکل-
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  یبود، صورتش را باال آورد و نگاهش را به صورت درهم و عصب   نییکه تا آن موقع سرش پا شهرزاد
قالب کرد و   نهیس یداد. دستانش را به رو هیتک زیم یرادمهر دوخت. رادمهر ازجا برخاست و به لبه 

 جواب داد:

رو اعالم کنه؛ اما   شیینها یجه یپرونده رو بدم دست بازپرس تا نت   دی. باستی معلوم ن یچ یفعال ه-
با   نکهیحکم حبس ابدش امضا شد، سوگند هم به خاطر ا روزیبکتاش مشخص شده. د  دیحم  فیتکل

 .خورهی چندسال حبس م کرده،ی م یمجرم همکار 

 : د یبه رادمهر انداخت و مضطرب پرس یداشت، نگاه شی که در صدا یزبان شهرزاد باز شد. با لرز  قفل

 !م؟یکن  کاریچ د ی! اون موقع... با؟یچ شمونیپ ادیاگه... اگه آزاد بشه و دوباره... ب -

به او انداخت و جواب   یشده بود. مهربان، نگاه ختهی رادمهر با لبخند کمرنگش آم یابرو انیم اخم
 داد:

خانواده    یکدوم از اعضا چیبه ه میذاری نم م،یتا من و همکارام هست افته،یاتفاق نم  نی... اشهینم-
 برسه. بیآس

نگاه، محروم شده بود و  نیکه از ا  شدیم یصورت شهرزاد قفل شده بود. چندوقت یبه رو نگاهش
آقاجان به خودش آمد و  یتک سرفه یرا داشته باشد. با صدا شی بایز یاو و چهره توانستی نم
 سمت آقاجان رفت و گفت:  لشیگرفت. بر خالف م زی را از م اشه یتک

 سر به اداره بزنم، با اجازه.  هی دی. باکنمیزحمت رو کم م گهیمن د-

 و گفت:   دیپارکت کوب  یرا به رو شی داشت از خانه خارج شود؛ که آقاجان نوک عصا قصد

  یتونی م یبه حرفام گوش کن، بعد هرجا خواست نیمنم حرف دارم، بش ؟یگفت بر  یک  نم،یبب سایوا-
 . یبر 

  یرو هیبه ساعتش انداخت و بعد از گذشت چندثان یخشک شد. نگاه رهیدستگ یرادمهر به رو تدس
 نشست و به آقاجان چشم دوخت.  یهمان صندل 

 را صاف کرد و روبه جمع گفت:  شیصدا  آقاجان،
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مجبور   گهیکه م یو خداش؛ اما وقت دونهی بچه ندارم. خودش م نیا یدرمورد کارا ینظر  چیمن ه-
 کرد. شهینم  شی رو انجام بده، پس واقعا مجبور بوده و کار یکار  هیبوده 

 مکث کرد و دوباره ادامه داد: یاز گفتن آن جمله، کم بعد

 هی دی. باکرد ی رو م نکاریا دیکرد، نبا یدختر رو گرفت و به عنوان نامزدش به ما معرف هیرفت دست -
  خوامیم  گمی م  ناروینداره. اگه ا  ینه و هنوز تجربه کافاما خب جوو  داد؛یکم تحمل و صبر به خرج م

 نداد.  افعمرش کف یعنیمادربزرگتون نتونست انجام بده...  ایرو انجام بدم که مادر  یکار 

خودش   توانستی بود و شهرزاد، م انشونی در چشمان شهرزاد، حلقه زد. کاش او هم امروز در م اشک
 و به صورت آقاجان نگاه کرد. دیپلکش کش  ریز یدست جا کند.  زشی را در آغوش گرم و محبت آم

 !م؟یاالن چندم ماه هست ، یرعلی. امدمی سر اصل مطلب و ماجرا رو کشش نم  رمی م گهیخب د یل یخ-

 را روشن کرد و جواب داد:  لشیموبا ،یرعل یام

 چطور؟! م،یاسفند ستیب-

 سرش را تکان داد و گفت:  آقاجان،

 .میخب پس هنوز وقت دار-

 را به رادمهر کشاند و ادامه داد: نگاهش

 !؟یکن  کاری چ یمونده. شما موظف دیتا ع گهیباباجون، ده روز د-

 به او انداخت؛ که خودش ادامه داد: یپرسشگرانه، نگاه رادمهر

 گهیت. دخونه عمو میدنبال من که بر یآی م ،یر یگیدسته گل م هیو   ین یریجعبه ش هیپس فرداشب، -
 . یآر ی و شهرزاد رو به عقد خودت در م  یکنی رو م هیقال قض

 کردی . گمان مدیآقاجان گرد شدند. بزاق دهانش را فرو فرستاد و لبش را گز یشهرزاد با جمله چشمان
انداخت. آقاجان از شرم شهرزاد، لبخند   نییخودش را باد زد و سرش را پا  یاست. کم دهیکه اشتباه شن 

 و روبه جمع گفت:  دیکش یاازه یبر لب آورد و ازجا برخاست. خم   یکمرنگ
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 بخوابم.   رمی . من مشی پ ری خ-

 گفت:  کرد،یم  یتا اتاق را ط ییرایکه مسافت پذ  یدرحال 

 در رو قفل کنه. رون،یکه از خونه رفت ب  ینفر  نیآخر-

 به ساعتش انداخت و گفت:  یخارج شد. رادمهر، نگاه  ییرایجمله را گفت و از پذ نیا

 شما رو برسونم بعد برم. م یبر نیای برم اداره، بابا ب دیشده با رمیمن د-

 روبه رادمهر گفت:   ،یرعلیبدهد که ام یقصد داشت جواب  یعل

 .میرسون ی پسرم، تو برو به کارات برس. ما بابا و مامانت رو م خوادی نم-

جمع را ترک کرد. شهرزاد که هنوز    یشد و بعد از خداحافظ  رهیخ  شیدر صورت عمو یکم رادمهر
دستانش حس کرد. نگاهش را   یرا به رو  اسمنی یهادست  یآقاجان را باور نکرده بود، گرم  یهاحرف 
 و اروم  گفت:  دشیدر آغوش کش اسمنیزد؛ که   یگرفت و به او کشاند. لبخند کمرنگ نیاز زم

  یلیخ یدید یراستش اگه م م،یخواستی بگم... باالخره همون شد که رادمهر و ما م  یچواقعا  دونمی نم-
رو نداره. رادمهر به ما گفته  یتنهاست و کس کردمی بود که حس م نیفقط ا لشیدل رسم،ی به سوگند م

. خداروشکر  مهواش رو داشته باش دیبا کردمی فکر م ن،ی هم یبود که پدر، مادرش خارج هستن و برا
 ... یبش بودم و االن وجدانم راحته؛ اما االن که تو عروسم شدمراق

. خجالت  دیاش را دزدقند در دل شهرزاد آب شد. لبش را با زبان، تر کرد و چهره  اسمن،ی یآن جمله با
آنها   دیترسی چرا؛ اما هنوز هراس داشت. م دانستی نگاه کند. نم یو عل  اسمنیبه صورت  دیکشیم
 او شد. یمانع ادامه فکرها اسمن،یدرموردش فکر کنند. فشار کوچک دست  گریجور د کی

 : د یو پرس دیخند زی ر اسمنیبه او انداخت؛ که   یکوچک نگاه

  گهیسابقه. پس د یو عموت هم همون عل اسمنمیدخترم؟! من همون  یکشی خجالت م  یاز چ-
که با   میخجالت بکش   دیها با... مامیخجالت بکشه، من و عموت  دیکه با یخجالت نداره، اتفاقا کس

 ! زمی . مارو ببخش عزمیکرد انتیهامون از سوگند، به تو خ ها و مراقبت محبت 

 چشمم را با دست، پاک کرد و جواب داد:  یاشک گوشه  شهرزاد،
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هم  کشم،یصورتتون نگاه کنم، راستش خجالت م  یتو یل یخ تونمی توروخدا، من خودم هنوز نم  دینگ-
 هم... کشم،ی خجالت م 

 او گذاشت و گفت:  یشانه یدستش را رو ،یعل

هزارمش   کی  ،یدیکه تو کش ییهای سخت م،یبه تو بد کرد یل ی. ما خگهیراست م  اسمنیشهرزاد جان، -
و  یاز دست داد شیپ . مادرت رو که چندسالیتنها بود  یلیراه خ نیا یتو تو ده؛یرو رادمهر نکش

 اواخر هم که مادرجون...  نیبعدش رادمهر و ا

  یلیدرمورد او و پدرش داشت. خ  ی نادرست یهاخاطر بود که قضاوت  نیبه ا دیادامه نداد. شا گرید
و همان   دی! آن را نفهمشودی م ریزود، د یل یکه خ دیرس جهی به آن نت ری به حرفش گوش داشت و د رید

 شد. ری زود، د یل یشد. خ

 آنها را به خانه رساندند.  ،ی رعلی نگفت و همراه ام یز ی چ گرید شهرزاد،

 *** 

فرصت کرده   یتعجب کرد. رادمهر ک  یشده، کم دهیچ لی وسا دنیخانه را باز کرد و داخل شد. با د در
 یاهبا مبل  شانینبود و اکنون جا یاس یبنفش  یهااز مبل یخبر  گریرا عوض کند؟! د لی بود تا وسا
صبح تا   ک یشد.   ییرایکرد و وارد پذ زانی آو یدیرا به جاکل دیعوض شده بود. دسته کل یاکرم، قهوه

 یهایوار یکنج لبش نشاند و به کاغذ د  یکرده بود. لبخند ریی تغ اریخانه بس  دمانیعصر آنجا نبود و چ 
را از   یکس ی که صدا آورد؛ی ب  رونی ب  ف،یرا از داخل ک لشی. قصد داشت موبادیدست کش یاکرم، قهوه

 .دی داخل اتاق خواب، شن

.  دیتماس شد و به سمت صدا گام برداشت. وارد راهرو شد و به اتاق خودش و رادمهر رس الیخی ب
دختر،   کی یخنده  یبرد؛ که صدا رهی. دستش را سمت دستگندیمشتاق بود تا آن اتاق راهم بب یلیخ

در اتاق را باز کند.  دیترسی که چه خبر است؟! م  دیفهمی شده بود، اصال نم  جیبلند شد. پاک گ 
 که رادمهر بهش کرده بود. ییهامخصوصا با سقارش 

و چند  ختهی تخت به هم ر دنیکس در اتاق نبود، با د  چیترسش مقابله کرد و در اتاق را گشود. ه بر
 شد.   خیدست لباس زنانه، مو به تنش س
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پشت   یدور و برش را نگاه کرد و متوجه حضور فرد ی. کملرزانش را صاف کرد و وارد اتاق شد یزانوها
 معلوم نبود.   نهیانداخت؛ اما صورت دختر در آئ ینگاه نهیشد. به آئ  ششیآرا زیم

بزند؛   یاش گذاشت و خواست حرف شانه  یرا فرو فرستاد و سمتش گام برداشت. دستش را رو  بزاقش
 از دستش افتاد. ل یو موبا دیکش یبلند غ ی. ج دیشاد و بشاش سوگند را د یکه چهره 

 زمزمه وار گفت:   رلب،ی را به دو طرف تکان داد و ز صورتش

 ... نه...یست ین نجایا گهیتو... تو د شه،ی ... نه نمشهی نه... نه... نم-

رساند و چراغ  برق    دینشست. دستش را سمت کل شی و سرجا دیاز خواب پر لش،یزنگ موبا یصدا با
  رونیحاصل کرد، نفس حبس شده اش را ب  نانیشان، اطمکه از اتاق و خانه یاتاق را روشن کرد. زمان 

 .دیبه صورتش کش  یفرستاد و دست

 .دیلرزیآب شده بود و از ترس بدنش م سی خ  لباسش

را برداشت. با    یشد. دستش را دراز کرد و گوش  لشیزنگ موبا یمتوجه صدا قهیاز گذشت چنددق بعد
چه کند؛ که  دانستی داشت. نم  دیجواب دادن، ترد ی. براختیناشناس، قلبش فرو ر یشماره  دنید
 یتخت بگذارد که صدا یرا رو لیو قصد داشت موبا  دیکش یق یباره تماس قطع شد. نفس عم کی

 را باز کرد.  امیرس پ را برداشت و با ت   لیاعالن اس ام اسش بلند شد. موبا

 منم رادمهر، جواب بده.-

کنج لبش نشاند و خودش با او تماس   ،یاو به خودش آمده باشد. لبخند کمرنگ یکه با جمله  انگار
 بوق، جواب داد: کی گرفت. بعد از گذشت 

 !؟ی شهرزاد... خواب بود-

 لبش نقش بسته بود، جواب داد: یکه به رو یو با لبخند دیرا مال  چشمش

 . دمیازخواب پر دم،یخواب بد د  هیآره؛ اما  یعنی... نه-

 انداخت و گفت:  اشی شانیبر پ  ینیچ

 باهات حرف بزنم. خوامی . م نییپا ایآماده شو ب آدی ان شاء اهلل. اگه خوابت نم رهی خ-
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  یمشک یبارون   کیگفت و ازجا برخاست. به سمت کمدش رفت و  یابپرسد، باشه  یآنکه سوال بدون
 تنش کرد. یابا شال سرمه

 گفت:  رلبیبه خودش انداخت و ز یرا برداشت. قصد داشت از اتاق خارج شود؛ که نگاه  لشیموبا

 . نهیبب افهیق نیکه منو با ا کنهی خب االن سکته م-

را باز کرد و چشم چشم کرد تا   یشد. در ورودرا با رژ لب، سرخ کرد و از اتاق خارج   شیهالب  یکم
 .ندی را بب نشیماش

را باز کرد؛ اما تا نصفه  نی . به سمتش رفت و در ماشزندی که چراغ م  دیرا د نشیگذشت و ماش یکم
 گفت:  رلبیرا باز و بسته کرد و ز شیهابازشد. چشم 

 .شهیبار ترمزش خرابه، االنم که در باز نم هیبار کمربندش خرابه،  هی-

در ور رفت و بعد از گذشت   یره یبا دستگ یکمربندش را باز کرد و سمت در خم شد. کم رادمهر
 نشست.  نیدرستش کرد. اشاره کرد تا در را باز کند و شهرزاد داخل ماش قهیچنددق

  د،یکشیکه کمربند را م یدرحالسالم داد؛ اما رادمهر سمتش خم شد و  رلبیبهش انداخت و ز ینگاه
 جواب داد:

 سالم؛ اما اول کمربندت رو ببند.  کیعل-

. بزاقش را فرو  دیرا بوس شیهاآن روز افتاد که رادمهر، پلک ادی. ختیفرو ر یکیشهرزاد از آن نزد قلب
 گفت:  رلبی فرستاد و ز

 سالم...-

انداخت و همراه با تکان دادن  به صورت سرخ او   ینگاه بست،ی که کمربندش را م  یدرحال رادمهر
 سرش، جواب سالمش را داد.

به ساعتش انداخت و تازه متوجه شد  یرا روشن کرد. شهرزاد، نگاه   نیخودش نشست و ماش  یسرجا
 : د یبه رادمهر انداخت و پرس  یکه ساعت هفت صبح است. نگاه

 شده؟! آخه ساعت هفت صبحه!  یز یرادمهر چ -
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 و جواب داد: دیخند  یکم رادمهر

 ؟یاومدی نم  ،یدیدیساعت هفته؟ اگه ساعت رو م یدیاالن فهم یآخ-

 اخم کرد و گفت:  یکم شهرزاد،

 شده بودم.  داریقبلش ب نیهم یبرا دم،ید ینبود، گفتم که خواب بد نیمنظورم ا ری نخ-

 گفت:  رلبی سرش را آرام تکان داد و ز رادمهر،

 با تو صحبت کنم.   امیگفتم اول ب نیهم ی. برادمید یمنم خواب بد-

او  یهالب یاش را روبپرسد که رادمهر، انگشت سبابه   ینگران شد و قصد داشت سوال  یکم شهرزاد
 گذاشت و گفت: 

 ذره صبر کن.  هیفقط  گم،ی رو بهت م زیهمه چ گم،ی م-

 به نوک انگشت او زد.  یابودند، انداخت و بوسه شی هالب  یبه انگشت او که رو  ینگاه شهرزاد،

 گفت:  رلبینگاهش را از جلو به صورت او کشاند و  ز ،رادمهر

 .کنمی ال اهلل اال اهلل نکن دختر، االن تصادف م -

پارک کرد.  یارا گوشه نیدفعه رادمهر ماش نیو باز همان کار را تکرار کرد و ا  دیخند زی ر شهرزاد،
 او باشد.  ی تا روبه رو دیچرخ یکمربندش را باز کرد و کم

 و گفت:  دیکش ششیبه ته ر دستب

 بگم. خواستمی م یرفت چ   ادمی. اصال گمی م زایچ نینکن، واسه هم گمی م یوقت-

 را باال انداخت و جواب داد: شیهاشانه  شهرزاد،

 انگشتت رو... یخواستی خب به من چه؟! م-

سرش را تکان داد و روبه شهرزاد    قه،یادامه نداد. بعد از گذشت چنددق گرینگاهش کرد و او د رادمهر،
 گفت: 
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رو برات   زای چ یسر  هیاما قبلش من خودم اومدم تا  ؛یخواستگار  میایشهرزاد... ما قراره امشب ب-
 بدم.   حیواضح توض 

 سرش را آرام تکان داد و منتظر شد تا او حرفش را بزند.  شهرزاد،

نباشم.   شتی پ شتر،یب ای روز  هی. امکان داره ستی و زمان کارم اصال مشخص ن سم یپل هیشهرزاد، من -
 .هیاز دوم شتریب ینرم؛ اما امکان اول   ییماه پشت سرهم خونه باشم و جا کی ممکن هم هست که 

 : و ادامه داد دی به گردنش کش یدست

  گهیبرم. د د یبا  یعنیبرم اونجا،  دی بهم زنگ بزنن و بگن که با یوجود نداره، وقت   یکار من مرخص یتو-
 .آمی ساعت م  نیا ای آمیبگم امروز نم  تونمی نم

 گفت:  د،یشهرزاد را د هیکه سکوت طوالن  یزمان

مهمه،  ی ل یسوال خ نیسوال بپرسم. ا هیکه امروز اومدم ازت  نهیا  گهید یمسئله و مسئله نیا یکی-
 پس لطفا با دقت بهش فکر کن و با عجله جواب نده.

بپرسد؛ اما مطمئن بود هرچه که  خواهدی که چه م دانستی . نم دیترس یلحن رادمهر، شهرزاد کم با
 است.  یمهم و ضرور  یلی هست خ

 : د یسشد و پر رهی به چشمان او خ میبعد از گفتن آن همه مسئله، مستق  رادمهر

!  ؟یکن ی زندگ سی پل هیو با  یا ی من کنار ب یدهیچ یسخت و پ طیشرا نیبا ا  یتونی شهرزاد... تو م-
 . پس خوب فکر کن و امشب جواب بده.میداره و نه تا  یهمون جور که گفتم، کار و بار من نه مرخص 

تکان دست    . بادیدر جوابش بگو  یز ی آنقدر محو چشمان او شده بود؛ که پاک فراموش کرد چ شهرزاد
 به خود آمد و جواب داد:  ش،یهاچشم یاو جلو

 .کنمی باشه... باشه بهش فکر م-

 : د یبر لب آورد و پرس یلبخند رادمهر،

 بگو برسونمت.  ،یبر  یخوای م ییاداره باشم، اگه جا دی ! من که تا ساعت ده بام؟یخب، حاال کجا بر-



 ی شگیهمان هم

257 
 

 و جواب داد:  دیکش یاازه یخم  شهرزاد،

 خونه.  میبر شهیبرم رو تختم و بخوابم، اگه م خوامی آره م-

فکر کردن  گریزد و گمان کرد که د ی را روشن کرد. شهرزاد لبخند نی چشم برهم گذاشت و ماش رادمهر،
 نداشت تا به آن مسئله فکر کند.  یاز ین  گریندارد، جوابش مشخص بود و د

 : دیبه رادمهر انداخت و پرس ی سوپر مارکت نگه داشت. نگاه کی یجلو قه،یاز گذشت چنددق بعد

 ! ؟یسادیوا نجا یا یواسه چ-

 جواب داد: داشتی پولش، بر م فیک  یکه کارتش را از تو یدرحال رادمهر

 خونه. یو بعد بر  یبخور  یز یچ  هی دیبا رون،یب  یایبه بعد هروقت با من ب نی باشه، از ا  ادتی نویا-

 و گفت:  دیخند  یکم شهرزاد

 بخورم.  تونمیآب هم نم وانیل هیوقت صبح  نیواا مگه زوره؟! من ا-

 زد و گفت:   یچشمک رادمهر

 .یخور ی م-

شد و با خودش   رهیخارج شد و به سمت سوپرمارکت قدم برداشت. شهرزاد به رفتن او خ   نیماش از
در کنارش   کی آنقدر نزد نجور،یفکر کرد که چقدر دلتنگش بوده است. چقدر منتظر مانده است تا او را ا

ل انداخت و  یبه موبا ینگاه یاتفاق یل یرادمهر روشن شد. خ لی موبا کرد،ی . همان طور که فکر مندی بب
را خواند. قلبش با    امیاز پ ی را کنار بگذارد؛ که قسمت لی خط ناشناس، قصد داشت موبا دنیبا د

 را خواند. مهینصفه و ن ام یرا برداشت و پ لی . موباختی خواندن جمله فرو ر

 ...هیباهات صحبت کنم.  دی. باستیحالم اصال خوب ن  شم،ی پ ای توروخدا امشب ب-

توان آنکه    یشد؛ که حت کرد. حالش آنقدر خراب خیو تمام بدنش  دیرا درهم کش شیهااخم  شهرزاد،
 را بخواند، نداشت.  امی پ هیبق
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شده بود، با خودش   داریربط نبود. بعد از آنکه از خواب ب  یب یل یبود، خ دهیکه صبح د یخواب  پس
امکان ندارد؛ اما مثل آنکه داشت و آن کابوس قرار نبود که حاال حاالها تمام   یز یچ  نیگفت که همچ

 شود.

گذاشت.    اشی قبل یرا خاموش کرد و همان جا  لیموبا  شد،ی م کینزد نیرادمهر که به ماش دنید با
 کرد خودش را آرام جلوه دهد. یو سع دیکش یق ینفس عم

هات چاکلت   وانیجعبه که داخلش دو ل  کیرا باز کرد و پشت به فرمان نشست.  نیدر ماش  رادمهر
 بود را سمت شهرزاد گرفت و گفت: 

 بخور تا سرد نشده.-

!  ست؟یمگه سوگند بازداشتگاه ن کردی شد. با خود گمان م  رهی خ  نیرا برداشت و به زم هاوان یاز ل یکی
 گفت:  رلبیداده است؟! دستش را مشت کرد و ز امیپس چطور به رادمهر پ 

 ! ؟یکنیم  یازم مخف یچرا دار -

 ! ؟یتگف یجانم؟! چ-

 شد و جواب داد: رهی صورت متعجب رادمهر خ به

 چقدر داغه. گفتمی... داشتم میچینه... ه-

 مشکوک سرش را تکان داد و گفت:  رادمهر،

 ! بخور تا سرد نشده.یآره... داغه؛ اما خوبه واست. هوا سرده ممکنه سرما بخور -

به   توانستی تمرکز نداشت و نم  و باز مشغول فکر کردن شد. اصال  دیاز هات چاکلت را نوش یاجرعه 
  یرادمهر نگاه  لی به موبا یرچشمی و ز  دیبه گردنش کش  یبه جز آن موضوع فکر کند. دست یگر ید زیچ

 انداخت. همان لحظه روشن شد و زنگش به صدا در آمد. 

اخم کرد و رد   یصفحه کم  یاسم رو دنیرا برداشت. با د  لیگذاشت و موبا شیپا  یرا رو وانیل  رادمهر،
که به  یرا به هم فشرد و با لرز  شیهاکردند. انگشت دنیتماس داد. دستان شهرزاد شروع به لرز

 : دیپرس  شد،یم دهی د شیوضوح در صدا
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 ؟ یبود؟! چرا جواب... نداد  ی... کیک-

 جواب داد: ندازد،ی به او ب یکاپشنش گذاشت و بدون آنکه نگاه بیرا داخل ج   لشیموبا رادمهر،

 . ستیمهم ن  یلی خ یچ یه-

 : د یبه شهرزاد انداخت و پرس ینگاه

 برم اداره. دیتورو برسونم و هم با دی... هم بامیبر ،یاگه خورد-

 اخالقش شد. بغضش را فرو فرستاد و گفت:  ریی متوجه تغ شهرزاد

 ... تموم شد. گهید مینه... بر-

پوست دستش  یبه رو اتشی را در دستش مشت کرد که محتو  وانیل ت،ی زور حرص و عصبان  از
سوگند بود که اصال متوجه سوزش دستش نشد.  یهاو حرف  امی. آنقدر ذهنش مشغول آن پختیر

پوست دستش شد، بلند   یکه متوجه قرمز  یبه شهرزاد انداخت و زمان ینگاه  یرچشم یرادمهر، ز
 گفت: 

 شد دستت؟  یچ  نمیبده بب  ؟یکرد کاریبا دستت چ   نیحواست کجاست شهرزاد؟! بب-

قرمز شده بود، انداخت. از آن  یبه دستش که که تاول زده و کم  یبه خودش آمد و نگاه شهرزاد
  یتفاوت یکه ب  یاش کرد. رادمهر زمانچشمش را روانه گونه  یفرصت استفاده کرد و اشک گوشه 

 نگاه حرکت کرد. را روشن کرد و با سرعت به سمت درما  نیشهرزاد را مشاهده کرد، ماش

  ادهیشد. در سمت شهرزاد را باز کرد و کمکش کرد تا پ  ادهیپارک کرد و به سرعت پ  یارا گوشه  نیماش
 رفت.   رشی شود. هردو وارد درمانگاه شدند و رادمهر به سمت پذ

 : دیپرس رلبیبه پوست دستش انداخت و ز   ینگاه شهرزاد،

 چرا... چرا درد ندارم؟!-

  نی. ایبسوزد؛ اما تو آن را حس نکن ایشود  دهیسخت است که دستت بر یلی سخت است، خ  یلیخ
 . یشویمتوجه م شتریرا ببرپا است و تو درد آن  یطوفان بزرگ ک یدرونت  یعنی
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خر  اوا  نیکرده بود و او قادر به قورت دادنش نبود. آنقدر ا ریگ شیمانند سنگ، در گلو یبغض
  ریدل س  کیبه خاطر کدامشان،  دانستی نم گریرا تجربه کرده بود که د یکوچک و بزرگ یهااتفاق 

 کند! هیگر

 : دیبه سرعت، سمتش آمد و پرس  رادمهر

 ؟ یدرد دار  یلی! خ؟یکنی م هیچرا گر ؟یبهتر  ؟یشهرزاد... خوب-

چرا با وجود آن  د؟یایاز او بدش ب  توانستی به صورت او انداخت. چرا هنوز هم نم  ینگاه شهرزاد،
شهرزاد    یدر چشمانش نگاه نکند؟! چشمان او برا توانستی که بهش کرده بود، باز نم  یایهمه بد
 شهرزاد.  یهازخم  یبود برا یو مسکن  کردیعمل م نیمورف  کیمانند 

اتاق رفتند.   کیشهرزاد را در دست گرفت. هردو به سمت  یوو باز دیرا درهم کش شی ابروها رادمهر،
 رادمهر قصد داشت وارد 

 را گرفت و گفت:   شیجلو  یشود که پرستار  اتاق

 ! دیوارد بش دیتونی ها هست، شما نم بخش خانم  نجایآقا ا-

کرد. پرستار، دست شهرزاد را گرفت و   تیسرش را آرام تکان داد و شهرزاد را به داخل اتاق هدا رادمهر،
به رادمهر   یبرگشت و نگاه ند،ی تخت بنش ی. قبل از آنکه روندیها بنشاز تخت  یک ی یگفت که رو

 .کرد ی صحبت م  یعصب ی ل یانداخت. مشغول صحبت با تلفن بود و خ

ت نداشت  بود. دوس  نینگران و غمگ کند،ی و گمان کرد که او با سوگند صحبت م   دیلبش را گز شهرزاد
مسئله را   توانستی که از او دروغ بشنود، کاش م خواستی . اصال دلش نم دیکه رادمهر به او دروغ بگو

پا   ریرا به ز رشتا غرو دادی . دلش اجازه نمتوانستیباز کند و از رادمهر، چند سوال بپرسد؛ اما نم 
 بپرسد.  یسوگند، سوال یبگذراد و از او درباره

دادن دستور و  حیبه او انداخت و متوجه شد که درحال توض  یدش آمد. نگاهپرستار به خو  یصدا با
 است.  یالعمل استفاده از پماد ضد سوختگ

و او به خانه   افتادی اتفاق نم نیکاش ا یانداخت و بغضش چند برابر شد. ا یدستش، نگاه به
و اون ضربه  نی از ا دیبا  ی. تا ککردیم هیگر ریدل س کیو  بودی تختش م  ی. دوست داشت رورفتیم
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 دبه مشه د، یبگو  یبدون آنکه به کس توانستی پرورشگاه را کرده بود. کاش م ی ! دلش هواخورد؟یم
 به پرورشگاه بزند.  یبرود و سر 

 پماد را سمت شهرزاد گرفت و گفت:  یجعبه   پرستار،

ب بخوره، پس  آ دی... ان شاء اهلل که زود خوب بشه. تا سه، چهار ساعت دستت نبازمی تموم شد عز-
 بار، مصرف کن.  کیحواست رو جمع کن و پماد رو هر هشت ساعت 

آمد. پماد را گرفت و از اتاق خارج شد. رادمهر،   نیی تخت پا یسرش را تکان داد و از رو شهرزاد،
 : د یپرس  یکنار در، گرفت و با نگران  واریرا از د اشه یتک

 ! پماد بهت دادن؟!؟یشد؟! بهتر  یچ-

 پوستش را فوت کرد و جواب داد: یرو  یکم شهرزاد،

 .کنمی م فیبرات تعر  نی... تو ماشمیبر  ایب-

نشستند. شهرزاد، قصد داشت کمربندش را ببندد؛ اما پوست دستش سوخت.   نیداخل ماش هردو
 رادمهر، کمربندش را ول کرد و گفت: 

 . بندمیمن م  سای... واسایوا-

به   ی. کم دیخواست مخالفتش را اعالم کند؛ که رادمهر سمتش خم شد و کمربندش را کش شهرزاد
 شد و گفت:  رهیصورتش خ 

 .یشد  ینجور ی. به خاطر من ایبخور  زیچ هیشرمنده، من اصرار کردم -

شده بود. رادمهر، دستش را پشت سر   رهینگفت و فقط به صورت مهربان و نگران او خ  یز یچ شهرزاد،
 . دیرا بوس  اشی شان یاو گذاشت و پ 

او  یها. رادمهر متوجه اشکدیکرد و صورتش را عقب کش  شیهارا روانه گونه شیهااشک  شهرزاد،
 : دیابرو داشت، پرس یو که به ر  یشد و با اخم

 ! گست؟ید زیچ هی ه یقض ای  یکنیم هیچرا؟! به خاطر درد گر هیگر-



 ی شگیهمان هم

262 
 

 آرام جواب داد:  یلیرا با زبان، تر کرد و خ اشده یلب خشک شهرزاد،

 خونه. میبر شهی... اگه مسوزهیدستم... دستم م-

را روشن کرد و راه افتاد. بعد  نی خودش نشست. ماش   یشد و سر جا رهی به صورت او خ یکم رادمهر،
با او کرد و   یسرسر  یشان پارک کرد. شهرزاد، خداحافظ خانه یرا جلو نیماش قه،یدق ستیاز گذشت ب 

 خارج شد.   نیاز ماش

 گفت:  رلبیرفتنش را تماشا کرد و ز  رادمهر،

 ؟یبگ یخوایم یحاال امشب چ ؟یکرد کاریبا دستش چ نینکنه رادمهر، بب  کارتیخدا بگم چ-

 را روشن کرد و راه افتاد.  نیحاصل کرد، ماش  نانیاز آنکه از رفتنش به خانه اطم بعد

 *** 

و ازجا برخاست.   دیکش اشی سوختگ یبه جا یداروها گذاشت. دست یپماد را بست و داخل جعبه  در
 قصد داشت وارد اتاقش شود؛ که زنگ خانه به صدا در آمد. 

  رلبیفرستاد و ز رونی بود. نفسش را محکم ب فتادهین فونی در آ یکس  ریرفت؛ اما تصو فونی سمت آ به
 گفت: 

 خراب شد.  فونیآ نیبابا... بازم ا یا-

صبح و آزاد بودن  یادآور یبا   سوگند افتاد. ادیبازکردن در را فشار دهد؛ که  یداشت دکمه  قصد
 روشن شد. فونی فرو فرستاد؛ که دوباره آ ی. بزاق دهانش را به سختختیسوگند، قلبش فرو ر

 یو با صدا دی کش  یقیرا برداشت. نفس عم  فونیآ قهیشد و بعد از گذشت چنددق رهی خ فونی به آ یکم
 : دیلرزان، پرس

 ! ه؟ی... کیک-

  کاریچ  دیکه با دانستی کالفه شده بود. واقعا نم گریآمد. د  جواب نداد و باز زنگ، به صدا در یکس
 . ندیبب یدر را باز کند و او را پشت در ورود دیترس یکند؟! م
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 : د یرا صاف کرد و باز پرس شیصدا

 !ه؟یگفتم... ک-

 شهرزاد باز کن درو، دستم بنده.-

فرستاد. دکمه   رونیرا ب  اشنهیراحت شد و نفس حبس شده داخل س الشیخ  نا،ی ش یصدا دنیشن  با
 راهم باز کرد.  یبازکردن در را فشرد و در ورود

کرد خودش را آرام جلوه   یو سع دیبه سر و صورتش کش یبه خودش انداخت. دست ینگاه نهیآئ در
پوست دستش را  ینه؟! کم  ایاست  یکار درست  نا،یش یکردن آن موضوع برا فی تعر دانستیدهد. نم

 فوت کرد و به سمت در قدم برداشت. 

  شیدستش بود، وارد خانه شد. در را با پا یاو قابلمه  فی که نارگل را در آغوش گرفته و ک  یدرحال نایش
 فشرد و به سمت آشپزخانه قدم برداشت. 

 .رمیمیم  یدارم از گشنگ  م،یناهار رو بکش ای شهرزاد... ب-

  یبر لب آورد و به سمت آشپزخانه رفت. قابلمه را از دستش گرفت و رو یای لبخند زورک شهرزاد،
 گاز گذاشت.  یشعله

 شد.  اشیگذاشت و مشغول در آوردن پالتو و روسر  نیزم  ینارگل را به رو  نا،یش

ش  سفار   یچقدر استرس دارم... از صبح تاحاال صدبار بابا بهم زنگ زده و کل  ی دونی شهرزاد، نم  یوا-
 . یوقت دست تنها نباش هی امیگفت ب  رسه،یم ریکم د هی. مثکه امشب شتیپ  امیکرده تا ب 

اپن ضرب گرفته و  یرو شیهانبود، با انگشت  نایش یهاحرف  شی که اصال ذهنش آنجا و پ شهرزاد
 .دیجوی پوست لبش را م

 قهی. بعد از گذشت چنددقآوردیرا در م شیهاصحبت، لباس  نیو درح  کردیهمچنان صحبت م نایش
 . دیبه گوش شهرزاد رس  نایبلند ش  یصدا

 شد که! گی دخترجون حواست کجاست؟! همش ته د-

 ، تر کرد و گفت: به قابلمه انداخت. لبش را با زبان یبه خودش آمد و نگاه شهرزاد
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 ؟ یگفتی م یداشت ی... حواسم نبود. چدیببخش-

 به او انداخت و جواب داد: ینگاه مشکوک   نا،یش

 . یستین  نجایتو؟! انگار اصال ا ی. خوبستیمهم ن یچ یه-

 و جواب داد: دیکش شیبه موها  یدست شهرزاد،

 ذره استرس دارم... آخه...  ه یخوبم... خوبم فقط -

 : دیدستش را در هوا گرفت و نگران، پرس نایش

 دت؟ با خو یکرد کاریشده؟! چرا تاول زده؟! چ یشهرزاد دستت چ -

 و آرام جواب داد:  دیکش  رونیدستش را از دست او ب  شهرزاد،

 ...خوادی نم  ست،ین  یمهم زی . چختی روش هات چاکلت ر-

بمونه  ینجور یدکتر، اگه خوب نشه و دستت هم میبر  ا ی! ب؟یدکتر رفت  ست؟ی ن  یمهم زی چ ویچ یچ-
 .شهیدست که نم  نی! با اهای عروس بش  یخوایم گهیتا چند وقت د  نکهی! دختر مثل ا؟یچ

گاه طعم آرامش   چیبود ه امدهیبه او ن نکهیعروس، داغ دلش تازه شد. مثل ا یکلمه  دنیبا شن شهرزاد
سوگند که سر صبح آمد، دوباره   امیخوب بود؛ اما با آن پ   یلیخ  زیرا بچشد. همه چ ی و خوشبخت

 شد.  جادیدر دل شهرزاد ا یطوفان

 نشست و گفت:  نیزم  یو از آشپزخانه خارج شد. کنار نارگل رو دیرا گز  لبش

 .میندازی رو عقب... م یفوقش عروس ه؟یاحاال... چه عجله شهیخوب م-

 را باال انداخت. دستش را به کمر زد و گفت:  ش ی ابرو یتا کی  نا،یش

الزم  گهی دهمه وقت خود به خود عقب افتاد،  نیا م؟ی رو عقب بنداز یشد؟! عروس  ی... چ دمینفهم-
 . مشینکرده خودمون هم عقب بنداز

 گفت:  رلبی اخم کرد و آرام ز یکم شهرزاد،
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 آقا رادمهر مشخص کنم.  نیرو با ا فمی تکل دی در کار نباشه... فعال با یای عروس  دیاصال شا-

 و گفت:   دیکش یپوف نایش

 .یگی م یچ فهممی وز وز نکن، نم  رلبیشهرزاد، صددفعه بهت گفتم ز-

  نیزم یبرداشت و رو   نتیرا باال انداخت و ازجا برخاست. سفره را از داخل کاب شیهاشانه  شهرزاد،
رفت و در را باز    فونیبه سمت آ  نایبه صدا در آمد. ش  فون یکه زنگ آ ند؛یپهن کرد. قصد داشت بنش

 کرد.

 بود؟!  یک-

 :جواب داد داشتی بر م نت،یاز داخل کاب گریبشقاب د  کیکه  یدرحال نایش

رادمهر   ن یرادمهر بود... فکر کنم اومده ناهار بخوره، آخه عمو و زن عمو امروز رفتن دکتر، واسه هم-
 ناهار نداشت بخوره.

 : دیپرس  نای سفره پرت کرد و ازجا برخاست. به سمت اتاقش راه افتاد؛ که ش یتکه نان را به رو شهرزاد،

 شهرزاد؟  یر یکجا م -

 جواب داد: بست،ی م که در را  یاتاقش شد و درحال داخل

 ذره استراحت کنم.  هی رم ی. مسوزهیندارم غذا بخورم، دستمم م لیم-

  نیزم ی شدن در مواجه شد. بشقاب را رو دهیکوب یبزند؛ که با صدا یگر یقصد داشت حرف د نایش
 گفت:  رلبی گذاشت و ز

 .دونهیدوباره چش شده، خدا م-

 گفت:  آورد،ی را در م شیهاکه کفش  یبازشد و رادمهر داخل اتاق شد. درحال در

 تو؟! امیشهرزاد خانم ب ااهلل،ی-

 از آشپزخانه خارج شد و گفت:  نا،یش
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 تو. ایرادمهرجان... ب   ایب-

 زد و گفت:  یلبخند نا،ی ش دنیبا د  رادمهر

 .شدمی نموگرنه مزاحم   نجایا یآیم دونستمی ! نم؟ یینجایتوهم ا  نایِا ش-

 و جواب داد: دیخند  یکم نا،یش

 امشب. ادیم ریکم د هیاومدم تا شهرزاد دست تنها نباشه، آخه بابا  ه؟ینه بابا مزاحم چ -

 : دی به دور و برش انداخت و پرس ینگاه رادمهر،

 خب شهرزاد کجاست؟! حمومه؟-

 من... من کرد و جواب داد:  یکم نایش

 استراحت کنه. رهی ذره حال ندار بود، گفت م هینه، -

 انداخت و گفت:  اشیشان یبر پ   ینیچ  رادمهر،

 ! سوزه؟ی ! هنوزم دستش م؟یحال ندار؟ واسه چ-

 : د یبه او انداخت و پرس  یمتعجب نگاه نا،یش

 شده؟  یدستش چ یدونی... مگه مدستش

 ده؟ یشد... االن کجاست؟! خواب ینجور یکه ا میآره باهم بود-

شهرزاد   ام ی به سمت آن رفت و متوجه پ لشیاعالن موبا یقصد داشت جواب دهد که با صدا نا،یش
 جواب داد:  ندازد،یبه او ب  ی اخم کرد و بدون آنکه نگاه یشد. کم

 ...دهیآره خواب-

 گفت:  رلبی و ز دیکش ششی به ته ر  یدست رادمهر

 .شهیکه نم ینجور یا-
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 سفره گذاشت و گفت:  یپلو را رو ایلوب  سی د نا،یش

 .نی بش ای نگران نباش ب گه،ید خورهیم  یز ی چ هیشد  داریرادمهر... حاال ب  نیبش  ایب-

نشست.   نیزم  یرو هیبه اتاق او که درش بسته بود انداخت و بعد از چندثان یاول نگاه  رادمهر،
راه با اخم  در دست داشت، انداخت و هم  ری ش شهیبود و ش  دهیآرام خواب یل یبه نارگل که خ ینگاه

 بر لب آورد.  یرنگ یلبخند ب  ش،یابرو انیم

 : د یبه سر و وضعش انداخت و پرس یظرف او را گرفت و داخلش را پر کرد. نگاه نایش

 !؟یاداره بود-

 آمد و جواب داد: رونیب الش یاز فکر و خ رادمهر

 . امی کارامو انجام بدم؛ که شب بتونم سرموقع ب دیبعد از ناهار برم. با  دیآره... دوباره با-

که حالش خوب بود؛   شبی. تا دشدی شهرزاد را متوجه نم   یآن کارها لی او سوخت. دل یدلش برا نایش
 سوال داشت. یجا  نایش یشده بود، برا  قراریطور ب  نیاما حال که ا

فرستاد و   رونی انداخت. نفسش را محکم ب یکرد و به اتاق شهرزاد نگاه یباز   شیبا غذا یکم رادمهر
 نیا ،ی سطح یسوختگ کینبود که بخواهد بر سر  ی است. او آدم یگر ید ز ی چ هیگمان کرد که قض

 .اوردی را در ب های باز 

که   ینگاهش را به صورت او دوخت و درحال  نا،ی بشقاب انداخت و ازجا برخاست. ش یرا تو  قاشقش
 : دیپرس فرستاد،ی اش را به سرعت فرو ملقمه

 ؟ یشده رادمهر؟! چرا بلند شد  یز ی... چیز یچ-

 دوبار در زد و گفت:  یک ی. ستادیبه سمت اتاق شهرزاد قدم برداشت و پشت در ا  رادمهر

 . میباهم صحبت کن دیتو؟! با امیب شهیشهرزاد... شهرزاد م-

 چیچشمش را پس زد و ه یبود، اشک گوشه  دهیتخت دراز کش  یکه به صورت طاقباز رو دشهرزا
 و چشم برهم گذاشت.  دینگفت. به پهلو دراز کش 
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گذاشت. قصد داشت در را باز کند؛ که زنگ  رهیدستگ یزد و دستش را رو  شی به موها یچنگ  رادمهر،
 به صدا در آمد.  لشیموبا

آورد و با حرص   رونیرا ب  لشیفرو برد. موبا  بیدستش را داخل ج  ض،ی به در انداخت و با غ ینگاه
 جواب داد:

 بله احمد، بگو کار دارم...-

به   یبا نگران  نا،یو سمت در رفت. ش دیرا درهم کش ش یکه احمد بر زبان آورد، ابروها یاجمله با
 : د یسمتش رفت و پرس

 ؟یگی نم  یچ یشده رادمهر؟ آخه چرا ه یز یچ-

 کرد و جواب داد: در را باز رادمهر

 نشده. از اداره زنگ زدن، کار واجب داشتن، گفتن خودم رو برسونم.  یز ینه چ-

کرد و از خانه خارج شد.   یخداحافظ  ی. رادمهر، سرسر ستاد یبه اجبار سرش را تکان داد و کنار ا  نا،یش
 : دیپرس  ،یدر را بست و به سمت اتاق شهرزاد قدم برداشت. وارد اتاق شد و عصب  نا،یش

لقمه هم غذا   هیاما  نه؛ی با هزار شوق و ذوق اومد تو رو بب  چارهیب نیچته؟! ا  یبگ شهیشهرزاد... م-
 نخورد. 

 را پاک کرد و جواب داد:  شیهااشک  شهرزاد،

 ذره بخوابم. هی خوامی م ست،ی... حالم خوب نرونیبرو ب  نایش-

مسخره   نی ا یچ یباهاش صحبت کن. برا نی بش ،ی! اگه از دستش ناراحت؟یچ  یعنیکارا  نیآخه ا-
 !؟یآر ی رو در م  ایباز

است.   یاو مسخره باز  یحرکات برا نیزد و با خود گمان کرد که ا ی. پوزخنددیلبش را گز شهرزاد،
ن  و گما دادندی حق را به رادمهر م ش،یپ یهاکس از حال و روز او خبر نداشت، همه مانند سال  چیه
 خوب است.   یلی که شهرزاد حالش خ کردندیم

 لرزان، گفت:  ییرا گرفت و با صدا اشی ن یب آب
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 کم بخوابم. هیبذار...   رون،ی ... برو بنایش-

  تشی. تمام ندیرا به رادمهر بگو هی نگفت و از اتاق خارج شد. با خود گمان کرد که قض یز یچ گرید نایش
 .ندی و سردرگم بب قراری آن بود؛ که به شهرزاد کمک کند. دوست نداشت که او را آنقدر ب 

را   لشیاو نوشت و دل  یحال شهرزاد برا  تیاز روا یرا برداشت. متن  لشیسمت نارگل رفت و موبا به
 مبل گذاشت و به جمع کردن یرا رو  لیباشد. موبا  انیاو در جر دی. با خودش گمان کرد؛ که شادیپرس

 سفره پرداخت.

 *** 

 گذاشت و گفت:  زی م یرا رو  پرونده

 حل شده، فقط...  زی. همه چنیکه بهم واگذار کرد هیاپرونده نیآخر نیجناب سرهنگ، ا-

 : د یپرونده را باز کرد و پرس  ،یرستم سرهنگ

 پروندست؟  نی! درمورد هم ؟یفقط چ-

 و آرام گفت:  دیکش ششیبه ته ر  ینشست. دست  یصندل  یسرش را آرام تکان داد و رو رادمهر

 سوگند نامدار... -

 : د یانداخت و پرس اشی شانیبر پ  ینی نگاهش را از پرونده گرفت و به صورت او دوخت. چ سرهنگ،

 ...دیکه هنوز حکمش صادر نشده، پس نبا  یدونی سرش اومده؟ رادمهر م ییخب؟! بال-

 : د یحرف او پر انیسرش را تکان داد و م رادمهر

رو برام آوردن. اول فکر    یحکم پزشک قانون ش،یها هفته پبگم... بچه  یکه... واهلل چ یینه... بال-
 مطمئن شدم. زیاز همه چ دمش،یخودم رفتم و د یکردم اشتباه شده؛ اما وقت

 : د یشد و پرس  رهیمتعجب به او خ سرهنگ،

 . ستین یز ینوشته بود؟! داخل پرونده که چ یحکم چ یتو-
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... ستین نی کنن؛ اما مشکل ا شی کم رو داخل پرونده نذاشتم، چون فرستادم تا دوباره بررسنه فعال ح-
 !گستید زیچ هیمشکل 

 حرفش را بزند. رادمهر، بزاق دهانش را فرو فرستاد و ادامه داد: یسکوت کرد تا او ادامه سرهنگ

  یلیخ  بیآس ی و روان ی. از لحاظ روح مارستانیها سوگند رو منتقل کردن به تحناب سرهنگ، بچه-
جور بتونه خودش رو   هیتا  شهی. اول فکر کردم باز ستی و اصال حرکاتش قابل کنترل ن دهید یایجد

  یمخف نیدورب  هی. یها دستور دادم منتقلش کنن انفرادنجات بده؛ اما خودم امتحانش کردم. به بچه 
 رو گرفتم.  لمشیدوساعت، ف یکیاونجا جاساز کردم و بعد از 

 : د یقالب کرد و پرس زی م یرا به رو شیهادست  سرهنگ،

 وضعش خرابه؟ -

 جواب داد: کرد،ینگاه م نیکه به زم  یدرحال قه،یسکوت کرد و بعد از چنددق یکم رادمهر

  یکه بعض دنیها شنبچه  یحت زنه،ی م . خودش رو کتک رهی راست باال م واریجور که از د هی... یل یخ-
 .کنهی و از خنده غش م زنهی بلند قهقهه م یاوقات با صدا

 را خاراند و ادامه داد:  اشی شانیپ

 طرف.   هیاومده،  شیکه برامون پ یطرف و مشکل بزرگ کی نایا یاما همه-

 : دیو نگران پرس دیبه صورتش کش  یدست سرهنگ،

 باشه. اوردهی سر خودش ن ییبال دوارمیشده؟! ام یباز چ -

 را ماساژ داد و گفت:  شیهابا انگشت شست و سبابه، پشت پلک  رادمهر

 فرار کرده.-

 فرار کرده... مگه شهر هرته؟ ی چ  یعنیکار کرده؟!  ی... چیگفت  ی! چ؟یچ-

 و جواب داد:  دیلبش کش یبه گوشه  یدست رادمهر،
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کنن، تا    یها بررسداده، شماره رو دادم بچه امی بهم پ گهیخط د  هی... با دمیامروز فهم نی خودم هم-
 هی. فقط نگران رنیرو روشن کرد، باهام تماس بگ   لشیاالن خاموش بوده، بهشون گفتم هروقت موبا

 .میزیچ

 اره؟ یسرت ب  ییبال یترسی ! م؟یچ-

رو   امیع که پهمون موق قایرو خونده باشه، آخه صبح با شهرزاد بودم. دق  امیشهرزاد، پ ترسمینه... م-
  گهیآدم د هی کرده، اصال  ریی تغ یداده، من رفته بودم سوپرمارکت. از اون ساعت به بعد هم شهرزاد کل

 شده.

 زد و گفت:   شیبه موها یفرستاد. چنگ رونیجمله را گفت و نفسش را ب  نیا

تمومش کن.   گهید گمی اوقات به خودم م یخسته شدم. بعض گهیخسته شدم جناب سرهنگ .. د-
 .شمی م مونیپش  ده،ینکش قهیدق هیاستعفاء بده و خودت رو خالص کن؛ اما به  گهید

  یصندل ی برخاست. سمت رادمهر رفت و مقابلش رو زی سرش را آرام تکان داد و از پشت م سرهنگ،
 نشست. 

 هم  قالب کرد و گفت:  ی را به رو  شیهادست

خانوادت به   یپا چوقتی تحمل کرد. تاحاال ه دیاما با شه؛یدرست م یفرنود... همه چ شهیدرست م -
سرگرد ماهر و موفق  هی. تو شهیحل م  ینداره، ان شاء اهلل همه چ یماجرا باز نشده بود. حاال مورد

گه یمنم قبول کردم؛ اما د ،یسرهنگ بش یخوای نم یفراموش نکن. بهم گفت   نویا چوقتیه ،یهست
 ! یاء بدقبول کنم که از کارت استعف  تونمی نم

 : د یپرس  قه،یسکوت کرد و بعد از گذشت چنددق یکم

  دایپ لی موبا یفرار کرد؟! چطور  شهیم های آسون نیبه ا مارستانیفرار کرده؟ مگه از ت یحاال چطور -
 کرده و باتو تماس گرفته؟

 

 غرق در فکر شد و جواب داد:  یکم رادمهر
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  یمثل سوگند کار  یکس یبرا ،یخط اعتبار  هی دنیو خر  لیموبا هیکردن  دایاما پ دونم؛ی فرارش رو نم -
ازش   یچند نفر رو گذاشتم تا بتونن رد  شه،یم داشیروز پ  هی دونمی که م ییهانداره. تو تمام محله 

 . ارهیخانوادم ب ایسر شهرزاد  ییبال ترسمیاما... اما فقط م  رن؛یبگ

 و گفت:  دیکش ششی به ر یدست سرهنگ،

دور و بر شهرزاد باشن. خودت هم احمد رو بفرست که همه جا با   فرستمی ور منگران نباش، چندتا مام-
 هم نگران نباش.  یل یشهرزاد باشه. خ

 به ساعتش انداخت؛ که سرهنگ گفت:   ی. نگاهدیکش ششی به ته ر  یدست رادمهر،

. فقط فعال مینی رو بب  تیدوماد گهیپاشو... بلندشو برو خودت رو آماده کن؛ که قراره تا چندوقت د-
 نگو.  یچ یبود، توهم ه  دهینه؟ اگه نفهم  ای دهی رو فهم  هیقض نی به شهرزاد نگو، اول بب یز یچ

 سرش را آرام تکان داد و گفت:  رادمهر

  ده،یکش یسخت  یلیرو گذرونده، واقعا خ  ی ختبهش بگم. شهرزاد هم لحظات س ی چیاصال قرار نبوده ه-
 نگرانش نکنم.  شتریبهش نگفتم تا ب نیواسه هم

 ازجا برخاست و سمت در رفت. در را باز کرد و گفت:  سرهنگ

 نه؟ ای مین یبی تورو م یباالخره ما عروس مینی کن بب یکار   هیبرو آقا داماد.. برو -

با سرهنگ، از اداره خارج   یبرخاست. بعد از خداحافظ شی بر لب آورد و ازجا یلبخند کمرنگ رادمهر
سوگند   دیترسی . مزدی دلش شور م ی لیشب آماده شود. خ یشد و به سمت خانه حرکت کرد تا برا

  سک چی. هرچه قدر پرس و جو کرده بود که او چطور فرار کرده است، ه اوردیبر سر شهرزاد ب  ییبال
از او داشتند؛  لمیف  کی. تنها دادندی را نشان نم زیچ چیهم همدار بسته  یهانی و دورب دادی نم یجواب

 بود. شیکه او مشغول خوردن داروها

نداشت.   نانیهم اطم شیهابه چشم گریروزها د نیشد و در را قفل کرد. ا نی سوار ماش رادمهر
 را روشن کرد و راه افتاد.  نیماش ی. بخار افتدی ب یپلک بزند و اتفاق   دیترسیم

 *** 
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بود. از صبح    دهیرا ند امی به خودش انداخت. کاش امروز آن پ ینگاه نهی را شانه کرد و در آئ شیموها
. با  امدین  زدستشیچ چیمختلف و جورواجور را در سرش گذرانده بود؛ اما ه  یتا االن، هزارتا فکرها

 یقهیرا داده است و رادمهر او را بازداشت نکرده؛ اما چنددق  امیحتما سوگند آن پ گفتی خودش م
باشد چه؟!« مدام گمان  انی در م  گریزن د کی ی: »اگر پاگفت ی و م  کردیبعد، حرفش را عوض م 

 .کندی م  انتی رادمهر به او خ کردیم

بار    نیآخر یو ازجا برخاست. برا  دیکش یق یو تمام افکار مزخرفش را پس زد. نفس عم دیرا گز  لبش
زنگ در، ضربان قلبش نامنظم شد. دعا دعا   یبه خودش انداخت و از اتاق خارج شد. با صدا ینگاه

  زیو مقابله با رادمهر را نداشت. درسته امشب همه چ ییاروی که پدرش باشد. هنوز توان رو کردیم
 به نفع شهرزاد بود.  افتاد،ی آن اتفاق م  رتریاما هرچه د داد؛ی و او جواب بله م شدی تمام م

 زد و گفت:  یرا برداشت و دکمه بازشدن در را فشرد. لبخند فونی آ نایش

 اومدن... شهرزاد... شهرزاد؟-

را داد. به سمت آشپزخانه رفت و خودش را با دم    نایرا باز و بسته کرد و جواب ش شیهاچشم شهرزاد،
 مشغول کرد. ،یکردن چا

مبل نشست و مشغول گفت   یها خوش آمد گفت. همراه آنها رومان را باز کرد و به مه یدر ورود نایش
 و گو با آنها شد. 

 یگوشه ، ی. لبخند کمرنگبردیبم رادمهر، گوش شهرزاد را قلقلک داد. چقدر از آن صدا لذت م صدام
نداشت...    اقیآن شب، اشت یگذاشت. چقدر بد بود که برا  ین یها را داخل سلبش نشاند و فنجان 

 داشت؛ اما خودش دوست نداشت؛ که داشته باشد. دهمینداشت؟! شا

  تشیدور و برش، تمام ذهن  یهاساخته بود؛ اما حال با اتفاق  گریمرد د کی در ذهنش، از رامهر  او
 درحال خراب شدن بود.

ها را پر کرد و کنارش  را برداشت. فنجان  یبه خودش آمد و کتر  شد،یکه متصاعد م یبخار کتر  با
 ظرف قند و خرما را گذاشت. 
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رفت و با چشمش او را دنبال کرد. اصال  ییرای را برداشت. به سمت پذ  ینیو س دیکش یق یعم  نفس
 قهیلحظه دوست داشت از او دور باشد؛ اما به پنج دق کی که با خودش چند چند است؟!  دانستی نم
 .شدی او تنگ م یدلش برا د،یرسی نم

خم شد و   یرفت. کم  شیکنج لبش نشاند و سمت عمو یبه خودش آمد. لبخند اسمنی یصدا با
 گفت:  رلبیز

 ... دیبفرمائ-

رد. به همه تشکر ک  رلبیبرداشت و ز یفنجان با نلبک  کیشد.  رهی او خ یبای به صورت ز یکم  یعل
 نگاهش را بدزدد. خواستی چرا؛ اما دلش م دانستی . نم دیتعارف کرد و به رادمهر رس

فنجان   کیاخالق او شده بود، بدون آنکه نگاهش کند،  ر ییکه از صبح تا حاال، متوجه تغ رادمهر؛
 آرام از او تشکر کرد.   یلیبرداشت و خ

جمع را در دست گرفت و شروع به صحبت کرد؛   ما،ینشست. ن نای کانتر گذاشت و کنار ش یرا رو  ینیس
بود. قصد داشت تمام ماجرا را بفهمد؛ اما هراس هم داشت.   یگر ید یاما شهرزاد حواسش جا 

به  گری. دکردی را باور م ییهاروزها حرف معدود آدم نی. ادیرادمهر باز هم به او دروغ بگو  دیترسیم
و   دیشت. آنقدر فکر کرد و فکر کرد؛ که پدرش از راه رسندا  نانیاش هم اطمافراد خانواده نیترک ینزد
 ببرد. یپدرشان چا یبه او گفت که برا   نایش

. دستش را از  دیبم رادمهر را شن یکانتر، ضرب گرفته بود؛ صدا یبه رو شیهاکه با انگشت  یدرحال 
  بی داخل ج و هردو دستش را ستادهیاو ا یقدم کیکانتر برداشت و سمت او برگشت. رادمهر در  یرو

 فرو برده بود. 

که در اعماقش مهربان و عشق به    یشد. به چشمان   رهیبزاقش را فرو فرستاد و در چشمان او خ شهرزاد،
 و   شدی م دهیوضوح د

به خودش آمد   ،یساز برق یچا یخود کرده بود. با صدا  ی هم چاشن یخشم و نگران ،یآن مهربان  همراه
. چشم برهم گذاشت و منتظر شد تا او از آشپزخانه خارج شود؛ اما رادمهر  ستادیو پشت به او ا

  جانو روح و   کردی م یبه صورت شهرزاد، تالق شیهااو برد. نفس کیشد و صورتش را نزد ترک ینزد
 .دادی او را قلقلک م
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هم ناراحت. صورتش، چشمان او را  بابت هم خوشحال بود و نیقلبش، نامنظم شد و از ا ضربان
و  دی چ یشهرزاد پ  ین یب  ریادوکلن تلخش، ز ی. بوکردی اما مدام آن حالتش را سرکوب م د؛یطلبیم

 شود.  هوشیآن ب  یبود؛ که با بو کینزد

 آرام، گفت:   یلیآن دو شکسته شد و رادمهر خ انیسکوت م باالخره

 ه، شهرزادخانم؟! رسمش نی! ا؟یکنی م  غیکه نگاهت رو ازم در شدهی چ-

. لب کردی قند در دل شهرزاد آب شد. کاش هرلحظه او را »شهرزاد خانم« خطاب م  لویک لویک
 را با زبان، تر   اشده یخشک

  یبه او نگاه نکرده بود. چشم و ابرو یک ینزد نیو صورتش را سمت او چرخاند. تا به حال از ا کرد
که   ؛یمشک  یداشت با موها یمتناسب با صورت. پوست گندمگون ییهامتوسط و لب  ینی با ب یمشک

 بود. بآن مرد، از نظر شهرزاد، جذا یهای ژگی. تمام وشدی م دایهم پ یدرنگیسف یآن، تارها یال به ال

مطمئن   ست؟یکه درد او چ دانستی دلش قرص شد. کاش م د،یاو را د یبایکه صورت ز ی زمان  رادمهر
 کند.  ریی قدر رفتارش تغ نینداشت تا او ا  یلیوگرنه دلرا خوانده است،   امیبود پ

که به سمت در   یآنها به خودشان آمدند و رادمهر، از او فاصله گرفت. درحال  ی هردو نا،یش  یصدا با
 آب بهش بدهد. وانیل کیدرخواست کرد تا او  داشت،ی آشپزخانه قدم بر م 

  د،ینوشی به او که الجرعه تمام آب را م یآب به او داد. نگاه وانی ل کیو  دیدست از کار کش  شهرزاد
 ساز برگشت.  یانداخت و به سمت چا 

با  شهی از آشپزخانه خارج شدند و به سمت جمع قدم بر داشتند. شهرزاد آرام شده بود، هم هردو
 خرسند بود.  اری بابت بس نیو از ا شدی او آرام م یهاحرف 

تشکر   رلبیبرداشت و ز  ینیفنجان از داخل س کیبود،   یبا عل که مشغول صحبت  یدرحال یرعل یام
آنجا نشسته بود.   اسمنیاما  ند؛یبنش   نایگذاشت و قصد داشت کنار ش  زیم یرا رو  ینی کرد. شهرزاد، س

با   کهپا و آن پا کرد؛  نیا یکنار رادمهر شد. کم  یخال  یبه دور و برش انداخت و متوجه جا ینگاه
 سرش را باال گرفت.  ،یعل یتک سرفه  یصدا

 تر است. واهلل... سخن عشق خوش  م،یبگذر ی از هرچ گهیخب... د-
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 انداخت و گفت:  کرد،ی او گوش م یهابود و به حرف  ستادهیبه شهرزاد که ا ینگاه

 خب.  نیبش ؟یسادیشهرزاد عمو، چرا وا-

ت و خودش را مبل نشس  یفرستاد و به سمت رادمهر رفت. کنارش رو رونی نفسش را محکم ب شهرزاد،
 و ادامه داد:  دیخند یکم یجمع و جور کرد. عل 

بگم   دیحرف بزنم؛ اما به عنوان پدر رادمهر با دینبا گهیآوردن و من د فیواهلل امشب آقاجون هم تشر-
هم نامزد کردنش با   نشیترو بزرگ  یمرتکب اشتباه شده. اول  یل یپنج سال خ نیبچه تو ا نیکه... ا

 سوگند.

 حاصل کرد، ادامه داد: نانیاطم ت،ی که از آرام بودن وضع  ی زمانمکث کرد و  یکم

شب هم  هیبچه  نی. استیکه دلش با سوگند ن دونستمی اما من م دونم؛ی ... حاال مادرش رو نمیول-
بابت نه   نی و من از ا  نیبالشت اون خونه بذاره زم یروز هم نشد که سرش رو رو  هی... دیاونجا نخواب

 کرد و خودش تاوانش رو پس داد. یاشتباه هیو نه سرزنش. حاال  کنمی م نشیتحس

 و روبه جمع گفت:  دیحرف او پر انی م آقاجان،

رو تحمل   یادیز یهای که سخت نمیبی... مکنمی که واسمون افتاده، فکر م یی هاهروقت به اتفاق -
... هممون، نه فقط من، نه فقط شهرزاد... نه فقط رادمهر، بلکه هممون. از اختالف عموتون و  میکرد

  صسرانجامش مشخ دیکه باالخره با یمهمه... عشق، عشق یلی خ زیچ هی مرگ مادربزرگتون؛ اما 
دوتا جوون همو دوست   نیکه ا دونستنی همه خانواده م ش،یسال پ  شی. از همون پنج، ششدیم

 مانعشون شد. ییهایو بلند یدارن و به هم دل بستن؛ اما خب پست 

 شد و با لبخند، ادامه داد:  رهیخ  نیبه زم  یکم

 ... من خودم...هیعقد و عروس خیوقت، وقته صحبت درمورد تار گهیگذشته... د نایحاال از ا-

 ورد و روبه آقاجان گفت: بود، صورتش را باال آ  نییکه تا آن لحظه سرش پا شهرزاد

  دیحرف هست که با یسر  هی. میبا اجازتون... من و رادمهر تنها باهم صحبت کن  شهیآقاجون... اگه م-
 زده بشه.
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 او را اصالح کند، گفت:  یآنکه جمله یکنج لبش نشاند و برا یلبخند نا،یش

خوبه که اجرا   یل یبشه. پس خاجرا  دیرسمه و با هیها صحبت  نیکه، باالخره ا  نهیالبته... منظورش ا-
 بشه. نه... شهرزادجان؟!

 و گفت:  دیاش کشبه چانه یدست ،ی رعل ی کرد. ام دییتکان داد و حرف او را تا  یسرش را به آرام شهرزاد،

عقد و   خیماهم تار د،یکنی تا شما صحبت م د، یکم صحبت کن هی نی رادمهر عمو بلندشو با شهرزاد بر-
 . میکنیرو مشخص م  یعروس 

کتش را بست. دستش را دراز کرد و به شهرزاد گفت که بلندشود.  یازجا برخاست و دکمه رادمهر
ازجا برخاست و همراه او به سمت اتاقش رفت. در اتاق را باز کرد و وارد شد.   ه یشهرزاد بعد از چندثان

به آن اتاق رفته    که یبار   نیکنج لبش نشاند. آخر یاتاق نگاه کرد و لبخند کمرنگ لیبه وسا یرادمهر کم
 بود.  خبری کرد و هفت ماه از او ب یبود، از شهرزاد خداحافظ

. ندیبنش رشیتحر زی پشت م  یصندل یتختش نشست و به رادمهر هم گفت که رو یرو شهرزاد
 نشست.  ی صندل  یرادمهر، سرش را آرام تکان داد و رو

را مرور کرد و رادمهر هم   دید به او بگوکه قرار بو ییهاآنها برقرار بود. شهرزاد، جمله نی ب یب یعج   سکوت
 نه؟ ایرا خوانده است   امیکه چطور متوجه شود او پ کرد ی با خودش گمان م

حال   ن یبه چشمان مهربان و درع میبزاقش را فرو فرستاد و قفل زبانش را باز کرد. مستق شهرزاد،
 شد و گفت:  رهی نگران او خ

که  یکس خوادی که عاشقشم، دروغ نشنوم. دلم نم یوقت از کس  چیه خوادی رادمهر... من دلم م-
... امشب قبل  نیهم یمدام بهم دروغ بگه و بخواد منو از سر خودش باز کنه. برا کنه،ی م یباهام زندگ 

 ازت بپرسم، پاسخ بده.  خوامی که م یسوال  نیام رو بدم، لطفا به اجواب بله  نکهیاز ا

راحت شد. پس درست حدس زده بود، او به خاطر    امیاز خواندن پ الشیآن جمله، خ دنیبا شن  رادمهر
 حال و روز افتاده بود. نیبه ا  امیپ

  شیاز پ یهاگفت که سوالش را بپرسد. شهرزاد، جمله  رلبیتکان داد و ز یسرش را به آرام  رادمهر،
 : دی شده در ذهنش را به زبان آورد و پرس  نییتع
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 هنوز... نه؟! رونهی ! سوگند بن؟یسوگند رو گرفت که... که یتو... تو به من دروغ گفت-

تخت   یبرخاست و کنار او رو شی. ازجا دیکش یق یرا ماساژ داد و نفس عم شی هاپشت پلک  رادمهر
 نشست. دست لرزان او را در دست گرفت و جواب داد:

. بله... درسته... سوگند ستیاما االن نه... امشب وقتش ن کنم؛ی م فیرو برات تعر زیچشم... همه چ-
... االن اگه بهت بگم،  گهیشکل د هی... به یکنی هست و آزاده؛ اما نه اونجور که تو فکر م  رونیاالن ب

کم صبر داشته باش، آخر هفته  هیپس صبر کن.  ،یخوب تمرکز کن یتونی و نم زهیری ذهنت به هم م
  ییو چه فکرها یدیکش یاز صبح تاحاال چ دونمی... مدونمی . مکنمیم فی رو برات تعر زیهمه چ

دفعه ذهنت رو نسبت به من خراب نکن شهرزاد... من اونقدرا هم که تو  نیاما ا ؛یدرمورد من کرد
 بد نيستم. كنيی فکر م 

ورد، االن  سوگند... سوگند که اون همه بال سر من و تو آ کنم؟ی م فیبعدا برات تعر  یچ یعن یرادمهر... -
 ! ن؟یتفاوتی و تو و همکارات انقدر ب  چرخهی شهر م نی راست راست داره تو ا

 آرام گفت:  رلب،یاو سرش را تکان داد و ز یهادر جواب به گفته رادمهر

رو بهت نگفتم، فقط به خاطر حال خودت   لشیاما شهرزاد من اگه دل دونم؛یم  ناروی... همه ادونمی م-
گرفتم فعال  میچندوقت اتفاق برامون افتاده؛ که تصم نینگرانت کنم، انقدر تو ا خواستمی بود. نم

 بهت نگم.   یچیه

 ادامه داد: اورد،ی ب  نییرا پا  شیولوم صدا کردی م یکه سع یمکث کرد و درحال  یکم

 اما... ستم؛یسرعموت ن پ گهی... درسته دمیازهم دور شد ی لیمن و تو خ-

 : د یپرس رلبیبه او انداخت و ز یبهت زده نگاه شهرزاد،

 ! ؟یدونی تو... تو م-

 جواب داد: کرد،ی دست او را نوازش م یکه با انگشت شستش، رو یو درحال  دیخند  یکم رادمهر

 زایچ نیا دنی مملکتم، فهم نیا سی من پل ا،ی شهرزادخانم منو دست کم گرفت دونم؟ی نم یکردی فکر م-
 نداره! یمن کار  یکه برا
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را بداند. هم خوشحال بود و   هیکه او قض کرد؛ی شد. اصال فکرش را هم نم  رهیمتعجب به او خ شهرزاد،
کند و از   فیتعر شیقرار نبود او تمام ماجرا را برا گریطرف خوشحال بود چون د کیهم ناراحت. از 

کرد که از همه ی اش بود، تصور مخاله  یچهارماه که خانه نیناراحت بود چون در تمام ا گر،یطرف د
 ماجرا باخبر است. 

 بزند، گفت:  یاخم کرد و قبل از آنکه شهرزاد حرف یرادمهر، کم

کن   یذره صبور  هیذره بهم زمان بده...  هیاما شهرزاد  کنم؛ی م فیبرات تعر نمیچشم ا یچشم... به رو-
 .دمی م  حیرو بهت توض  زیکنم، اون وقت همه چ سیاداره رو راست و ر یتا کارها

خجل زده لبش را گزيد و صورتش را از او مخفي كرد. چقدر ذهنش نسبت به او خراب شده   شهرزاد،
كرد. اين دفعه نگاهش رنگ ديگري داشت، صداقت كالمش به هايش گوش مي بود. بايد به حرف 

 شد.يده ميوضوح در چشمانش د 

 دست نوازشي به سر او كشيد و گفت:  رادمهر،

 شهرزاد خانم... ميشه يه نگاه به اينور هم بندازين؟! اينجا...-

هايش  نگاهي به او كه انگشتش را به روي خودش گذاشته بود، انداخت و لبخندي مهمان لب شهرزاد،
 كرد.

 رو بدي؟  اشخواي جواب بلهها... نمي اينجا... خيلي وقته منتظره-

 یشد. با خود گمان کرد، خودش را در آغوش او جا رهیبه صورت او خ  ترقینگفت و دق یز یچ شهرزاد
 او را ببوسد؛ اما خودش را کنترل کرد. صورتش را باال گرفت و جواب داد: یدهد و گلو

 بله...-

ت گردن گذاشت. هايش را پش چشمان رادمهر، دل شهرزاد را لرزاند. ازجا برخاست و يكي از دست  برق
كمي از مسافت اتاق را طي كرد و سرش را باال گرفت. زيرلب چيزي گفت و چشم برهم گذاشت. دليل  

 بود.   یکاف شیبرا   ایدن کیبود. همان »بله« شهرزاد،  زیچ کیاش آن همه خوشحالي 

را باز کرد   شیهااو، رادمهر چشم  ی. با خنده دیخند  زیاش گرفت و راز حال و روز رادمهر، خنده شهرزاد
 شد. رهی و به صورت او خ



 ی شگیهمان هم

280 
 

 زانو زد. دو دست او را در دست گرفت و گفت:   نیزم یسمتش برداشت و مقابلش رو یقدم

  ینذارم حت  دمی که خوشبختت کنم، بهت قول م  دمیمن... بهت قول م یایرو  یشهرزاد... شهرزاد -
 .یجهان بش  یدختر رو نیترخوشبت  کنمی م یکار  هیقطره خون از دماغت بچکه،  کی

. دلش از بابت  کردی م تی احساس رضا د،یدی زده م جانی او را آن همه خوشحال و ه  کهن یاز ا شهرزاد
 احساس آرامش کند. توانستی او قرص قرص بود. چقدر خوب بود که او را درکنارش داشت و م

 : دیو پرس دیخند یکم

 سراغمون! نیآیم گهی! االن دم؟یبر-

از کنار او تکان بخورد، به اجبار سرش را تکان داد و ازجا برخاست.   خواستی نم  که دلش رادمهر؛
 دستش را دراز کرد و گفت: 

 ... دییبفرما-

پارکت   یرا به رو  شی دو، نوک عصاآن دنی. آقاجان با دوستندیاز اتاق خارج شدند و به جمع پ هردو
 و به جمع که درحال صحبت بودن، گفت ساکت شوند.  دیکوب

 : د یکنج لبش نشاند و پرس یلبخند

 رو باالخره؟!  ین یریش  نیا میخب... بخور-

که  ی. شهرزاد درحال دیبه صورتش کش  یبه شهرزاد انداخت و دست ینگاه  یرچشم یز  رادمهر،
 جواب بله را داد. رلبیو ز   دیسرخ شده بودند، لبش را گز شیهاگونه

برد    فشیداخل ک  یدست اسمن،یرا دور همه چرخاند.   ین یری ازجا برخاست و ظرف ش نایجواب او، ش با
 آورد.  رونیب  فیکوچک از ک یجعبه کیو 

جعبه را از دستش گرفت و به سمت   یداد و اشاره کرد به سمت شهرزاد برود. عل  یرا به عل جعبه
 خت. به صورت او اندا یو مهربان، نگاه ستادیا شیشهرزاد، قدم برداشت. جلو

 همه حرفا زده شده؛ اما... گهید بای دخترم... تقر-
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 ادامه داد: آورد،ی م رونی که دستنبد طال را از جعبه ب یدرحال 

 .نی که خوشبخت بش  دوارمیتر هست. امو واجب  مهم  یز یشما دوتا از هرچ  هیاما االن خوشب -

را   اشیشان یبه شکل فرشته داشت را دور مچ دست او بست و پ  زیآو کیکه  دیسف یطال دستبند
  یها بعد از کل آن  یتشکر کرد. هردو شیبه دستبند انداخت و ذوق زده از عمو ی . شهرزاد، نگاهدیبوس
و   یرعل یمبل نشستند و مشغول صحبت با جمع شدند. ام  یرو دن،یشن  یخوشبخت  یو آرزو کی تبر
 شانیمراسم عروس یعقد و ششم همان ماه را برا ینوروز را برا  دیهمان ع ای  نیاول فرورد روز یعل

سر   ییبال  دیترسی انتخاب کردند. از همان لحظه استرس به جان رادمهر افتاد و نگران سوگند شد. م
هرحال چند   نرود. به  رونیو ب  ندیکه داخل خانه بش دیمدام به او بگو توانستینم  گرید اورد،ی شهرزاد ب

 خانه را ترک کند.  ازش،یمورد ن  لی وسا دنیخر یو او مجبور بود برا کردند ی عقد م  گریروز د

شهرزاد، صحبت   تی با احمد و سرهنگ درمورد امن دیکرد و ازجا برخاست. با یآن احساس نگران  کی
.  دیبود، چرخ ستادهیرادمهر که وسط سالن ا  ی. همه مشغول صحبت بودند؛ اما نگاه شهرزاد روکردیم

  یهرچه که هست به سوگند مربوط باشد، ا د یترسیبه او انداخت و نگرانش شد. م  یمتعجب، نگاه
 کند. تیبعد از گذشت چندسال، احساس آرامش و رضا توانست ینبود و او م  نطوریکاش ا

 را برداشت و با احمد تماس گرفت. بعد از گذشت سه بوق، جواب داد:   لشیموبا رادمهر،

 رو روشن کرده.   لشیاداره، سوگند موبا دیزنگ بزنم... خودتون رو برسون خواستمی االن م نیآقا هم-

را در دست فشرد و برگشت. تک    لشیانداخت و  تلفن را قطع کرد. موبا اشیشان یبر پ   ینیچ  رادمهر،
 کرد و بلند گفت:  یاسرفه

  د،یاونجا باشم، شما شامتون رو بخور دیاومده که من با شیتو اداره پ  یمشکل هی ،یهمگ یبا اجازه -
 .گردمی بر م رید یل یمن خ

کنج لبش نشاند و   یو با چشم و ابرو به او شاره کرد که بماند؛ اما رادمهر لبخند دیلبش را گز اسمن،ی
بر   زیچ چیناراحت شد؛ اما خودش را کنترل کرد و ه یاز خانه خارج شد. شهرزاد، کم یبعد از خداحافظ

 .اوردیزبان ن 

 به شهرزاد انداخت:  ینگاه یبا مهربان  اسمن،ی
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  طیشرا نی... مدام تو راه رفت و آمد به ادارست، واقعا کنار اومدن با انهی... رادمهر شغلش همزمی عز-
 .گهیهم داره د ارویسخت نیا یسخته؛ اما خب عشق و عاشق یلیخ

حال  نیشاد و در ع یو به چهره   دیخند  زیبود، ر دهیها را صبح از زبان رادمهر شنکه آن حرف  شهرزاد
 چشم دوخت:  اسمن،ینگران 

کم سخته و  هیحرفارو پسرتون هم بهم گفته و منم قبول کردم. درسته  نیا یزن عمو... همه دونمی م-
 .کنمی نداره... باالخره عادت م  یاما اشکال  آره؛ی به وجود م یناراحت 

 نی. با خودش گمان کرد ادیلبش نشاند و او را در آغوش کش کنج  تی از سر رضا یلبخند اسمن،ی
پسرش   یچهره یرا تو  تی بعد از چند سال، احساس رضا  توانستی دختر کجا و سوگند کجا؟ اکنون م

 دهد.  صیتشخ

 *** 

 انداخت:  یو به احمد نگاه  د ینوش یاز چا یاجرعه 

 رو روشن کرد؟  لشیموبا یشده؟! ک  یچ نمی خب... بگو بب-

رو با   ینفر با اداره تماس گرفت و گفت که زن هی د،یشما رفت نکهیساعت بعد از ا میگرد... نجناب سر -
ها رو به اون محله اعزام و بچه  می. آدرس رو ازش گرفتدهید م،یکرده بود یاون مشخصات که آگه 

 .می کن دایازش پ  مینتونست یاثر  چیاما ه م؛یکرد

 سرش را آرام تکان داد:  رادمهر،

 کجاست؟  نید ی! فهمن؟ی ردش رو بزن  نیخب... حاال تونست-

که اون فرد پشت خط بهمون داد. مثل  هیهمون آدرس  قایبله آدرسش رو داخل پرونده گذاشتم، دق-
 . مونهی کرده، خدا م  یاون محله خودش رو مخف  یوقته اونجا ساکنه؛ اما کجا یل یخ نکهیا

برداشت و روبه  یو ازجا برخاست. کاپشن چرمش را از پشت صندل  دیکش ششی ربه ته   یدست رادمهر،
 احمد گفت: 
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ها رو نفرست اونجا. بذار خودم برم و  کدوم از بچه  چ ی... هزنمیسر به اون محله م هیمن خودم -
 بشم.  کیبذاره بهش نزد نهیاگر منو بب  دیباهاش صحبت کنم، شا

 کرد.  دییو دستور رادمهر را تا  دیکوب نیزم  یراستش به رو یچپش را کنار پا یپا احمد،

به محل مورد   قهی دق ستی را از احمد گرفت و به سمت آن محله حرکت کرد. بعد از گذشت ب آدرس
 خارج شد.    نیرنگ را از داخل داشتبورد برداشت و سرش کرد و از ماش یمشک  ی. کاله بافتندینظر رس

به  یکند. دست دایساعت پ نیبود او را در ا دیانداخت. از دو بامداد گذشته بود. بع به ساعتش ینگاه
  یکردن او، هرکار  دایپ یمقابلش قدم برداشت. حاضر بود برا دانیو به سمت م دیکش شیموها

 اش وارد شود. خانواده  ا یبه شهرزاد   یبی انجام دهد. قصد نداشت آس

خاموش بودند و رادمهر از   ابانیآن خ یهاشد. تمام چراغ   یض یعر  ابانی وارد خ دان،یاز رد کردن م بعد
صورت   یبرف، رو یهاو دانه دادیرادمهر را قلقلک م  یهاگوش  آمد،یکه م یآن بابت نگران بود. سوز 

به  قهیچنددق ذشترا تندتر کرد. بعد از گ شیها. بزاقش را فرو فرستاد و قدمنشستندی م شیو موها
 . دیسوپرمارکت کوچک رس کی

. ستادیا شی اخم کرد و سرجا یدور شد. کم یبه داخل سوپر انداخت و چندقدم ییگذرا نگاه
که داخل سوپر بود،  یبه فرد  ترقیدق یآورد و عقب گرد کرد. کم رونی ب  بشی را از داخل ج  شیهادست
 انداخت و از حدسش مطمئن شد.  ینگاه

او فرار کند. نفسش را محکم   دنیگمان کرد ممکن است با دداشت وارد سوپر مارکت شود؛ که  قصد
 سوپرمارکت شد.  یکنار  یفرستاد و وارد کوچه رونیب

شد   نشیآورد. وارد مخاطب رونیب  ب یرا از داخل ج لشیموبا  ه،یفکر کرد و بعد از گذشت چندثان  یکم
 داد. امیداده بود، پ امیو به همان شماره؛ که سوگند بهش پ

را ارسال کرد. صورتش را چرخاند و متوجه او شد. از سوپر مارکت    امیانداخت و پ  اشی نیبر ب  ینیچ
 قه،یدور شود و بعد از گذشت چنددق یدر دست داشت. گذاشت تا کم سهیآمده بود و چند ک رونیب

 دنبالش با فاصله راه افتاد.

 اشل یگذاشت و موبا نی زم یرا رو دیخر یهاسه یسوگند بلند شد. ک یاعالن گوش یلحظه صدا همان
 را باز کرد.  ام ی و پ  دیاسم رادمهر، بلند خند دنیبرداشت. با د بشیرا از داخل ج 
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 ستادیا شی بد او، سرجا  تیوضع دن یکرد. رادمهر با د یک یریستیه یزمزمه کرد و خنده  رلبیرا ز  امیپ
 .ردی نوشت که فردا باهاش تماس بگ امشیبار داخل پ نیارسال کرد. ا شی برا یگر ید ام یو پ

را گرفت و   اشی نی را خواند. با دست، آب ب دیجد  امیقصد داشت به راهش ادامه دهد؛ که پ سوگند،
شد و نفس حبس شده اش را   یمخف  اشی کنار  نیصورتش را چرخاند. رادمهر به سرعت پشت ماش

 فرستاد.  رونیب

برداشت. به راهش ادامه داد و بعد از گذشت   را  دیخر یهاسهیرا نداد و ک امیجواب پ سوگند،
را روشن   لشیموبا ی. چراغ قوه ستادیشد. رادمهر، سر کوچه ا یک یتنگ و تار یوارد کوچه قهیچنددق

وسط   ی آب  ی. جوندیخودش را بب یکرد و سمت کوچه گرفت. با آن نور کم، فقط توانست چندقدم 
 .دیرسی م  بد فاضالب به مشام رادمهر یقرار داشت و بو  وچهک

نشست و به سمت اداره   نیشده را بازگشت. داخل ماش  یو مسافت ط دیکش اشی ن یبه نوک ب  یدست
کرده و خودش را  یزندگ ابانیمدت در آن خ نیحرکت کرد. با خودش گمان کرد پس سوگند، تمام ا

 گفت:  رلبیو ز دی فرمان کوب یکرده است. دستش را رو یمخف

 بندازم سوگند؟ رتی گ یچجور -

به سر شهرزاد    یی. هراس داشت تا قبل از آنکه او را بازداشت کند، بالدیترسی م یل ی... خدیترسیم
اتفاق   نیزود ا ای ری. پس مطمئن بود که ددانستی خودش و شهرزاد را م  ی. آدرس خانهاوردیب
را به  دندهدستش را فشرد و . کردی واگذار م یگر یبه فرد د ایو  کردی خودش آن کار را م ای. افتدیم

 سرعت جابه جا کرد. 

 *** 

بابت   نایبه خودش انداخت و از ش  نهیدر آئ  یو ازجا برخاست. نگاه دیهم مال یرا به رو شیهالب
  یشالش را کم  یجلو یصاف شده   یصورتش انجام داده بود، تشکر کرد. موها  یکه رو یحی مل شیآرا

 مرتب کرد و گفت: 

 .شهی م لی... االن سال تحوگهید میبر-

گام   ییرایچشم برهم گذاشت و دست او را گرفت. هردو از اتاق خارج شدند و به سمت پذ نایش
 برداشتند. 
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آقاجان برگذار کنند. هرچه قدر در آن   یقرار شد تا مراسم عقد را در خانه  شیپدر و عمو  میبر تصم  بنا
ها تا دوماه  بود. تمام نوبت  دهی فا یکنند، ب  ادیدر محضر پ  یوقت خال کیکردند تا  یهفته سع کی
 مین، تصمیشهرزاد و رادمهر نداشت. بنابرا یبرا یخال یجا یمحضر  چیپر شده بود و ه گرهمید

 یو همان جا خطبه   اوردندیاز دوستان آقاجان بود را به خانه ب یکیکه  یدیگرفتند تا حاج آقا جمش
 دنیدست و کل کش یشد و همان لحظه صدا ییرایوارد پذ  نایعقد خوانده شود. شهرزاد همراه ش

 کهربا و پگاه بلند شد. 

آماده کرده بودند، رفت.   شانیکه از قبل برا یگاهیسمت جا نایانداخت و به کمک ش  ن ییرا پا  سرش
کرد تا    یناراحت شد و سع  یبود. کم   دهیاما مثل آنکه هنوز نرس ند؛یچشم چشم کرد تا رادمهر را بب 
با رادمهر تماس   یواشکیشد و   اشی و ناراحت یمتوجه نگران اسمنیخودش را آرام جلوه دهد؛ اما 

 . رسدیم گرید قهی گرفت. بعد از آن که تماس را قطع کرد، بلند اعالم کرد که تا چنددق

 و گفت:  کرد زیرا ر  شیها. چشمدیشهرزاد را بوس یسمت شهرزاد رفت و گونه  کهربا

 ... اایری مارو بگ ییپسر دا نیا یباالخره موفق شد  طونیش یا-

 او نازک کرد و جواب داد: یبرا  یپشت چشم  شهرزاد،

 برسه.   رید دیهست... تو روز عقدش هم با میشما، آن تا ییپسر دا  نیآخه چقدرم ا-

. مطمئن بود که خودش  دیزنگ، دلش لرز یجمله را که گفت، زنگ خانه به صدا در آمد. با صدا نیا
به او   دیو ناراحت جلوه دهد، با یکرد تا خودش را عصب  ی و سع  دیبه سر و صورتش کش یاست. دست

 که از دستش ناراحت است.  فهماندیم

  دنیا پشت سرش بست. پگاه و کهربا، با دوارد خانه شد و در ر د،یسبد گل رز قرمز و سف  کیبا   رادمهر
کنج لبش نشاند. شهرزاد با   یکردند و رادمهر در جواب به آنها لبخند کمرنگ دنیاو شروع به کل کش 

و آشفته    قراری آنقدر ب  شانی شک کرد. امکان نداشت رادمهر در جمع خانوادگ ی او کم تیوضع دنید
 . شودی ند مربوط مسوگ ایباشد. مطمئن بود هرچه که هست به اداره 

اواخر نقش داشت؛ اما باز   یهااتفاق  نیا یر یدرسته خودش در شکل گ  سوخت،ی او م  یبرا دلش
. شهرزاد  اوردی بر زبان ن زیچ چی . دوست نداشت او آنقدر زجر بکشد و هسوختی او م  یدلش برا
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  طوراما رادمهر آن  کرد؛ی را اعالم م  اشی تیو نارضا  آوردیهرچه که در دل داشت را بر زبان م  گفت،یم
 و ناراحت کند.  نیغمگ شیهاچرا که دوست نداشت شهرزاد را با حرف  گفت،ی نم ز یچ چینبود. ه

مشغول فکر کردن شده بود؛ که حضور رادمهر را در کنارش متوجه نشد. رادمهر، صورتش را   قدرآن
 او برد و گفت:   کینزد

 !یر یگی نم ل یشهرزاد خانم... تحو-

  دنینشده بود. رادمهر با د یکیبه خودش آمد و صورتش را چرخاند. اصال متوجه آن همه نزد شهرزاد،
را به لبخند کنج لبش داد. سرش را آرام تکان داد   شانیرا کمرنگ کرد و جا  شیهاصورت شهرزاد، اخم 

به خودش گرفته بود،   یاشکل و رنگ تازه  ،یح یمل شی او که اکنون با آرا یبایبه صورت ز  ترقیو دق
 نگاه کرد. 

بفرستد.   شیهاه یادوکلن او را به ر ی. دوست داشت تا بودیکش یق یو نفس عم  دیلبش را گز شهرزاد،
خودش و رادمهر،   انیم ی کیهنوز به آن نزد دی. شاکردی احساس معذب بودن م یک یاز آن همه نزد

 عادت نکرده بود.

 !خوننای ! االن خطبه رو م؟یبزن  یخوای نم  یخب عروس خانم... حرف-

قند در دلش آب شد. چقدر خوب بود که هر بار از طرف او   لویک لویخانم« ک  »عروسیکلمه  دنیشن  با
 کرد،ی م شیآن جور صدا یگر یفقط از جانب او بود و اگر کس د دهمیشا شد،ی خطاب م  یگر یجور د

 نبود. ندش یخوشا  یلیخ

به   ینشستند. رادمهر، دست شانیهردو به خودشان آمدند و صاف سرجا ،یدیحاج آقا جمش یصدا با
تا رژ لبش   دیهم مال یرا به رو شیهالب  گر،یکرد. شهرزادهم بار د یاو تک سرفه دیکش شیموها

. آن قدر دیای او در ب یقرار بود به عقد رسم گرید یقهیکه تا چنددق  شد؛یپخش شود. باورش نم 
 بود را در دست گرفت.  شی پا یداشت که ناخداگاه، دست رادمهر؛ که به رو جانیو ه دلشوره

به صورت او نگاه کند. نفسش را   دیکشی خجالت م گر،ید ییسو دستش را گرفته بود و از سو کی از
 فرستاد؛ که حاج  رونیب

 عقد کرد:  یشروع به خواندن خطبه  آقا
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البته اگه از نظر حاج محسن   کنم،ی عقد رو شروع م ی... خب بنده خطبه می بسم اهلل الرحمن الرح -
 نداشته باشه.  یمورد

 به او گفت که ادامه دهد.  رلبیسرش را تکان داد و ز آقاجان،

. زوجت  یمن سیفل  یفمن رغب عن سنت   یخب پس مبارک باشه... »النکاح سنت  یل یخ-
 المهر المعلوم«  یالمده المعلومه عل ی)رادمهر احتشام( فی)شهرزاد احتشام( موکلیموکلت

  رلبیکنج لبش نشاند و ز یبرداشت و سمت شهرزاد رفت. لبخند زی م یجلد قرآن از رو کی اسمن،ی
 از آن را بخواند.  یاه یگفت که آ

جلد کالم و اهلل   کی شام با رادمهر احت یشما رو به عقد جناب آقا لمیوک  ایشهرزاد احتشام، آ زهی دوش-
مشخص شده   یه یشاخه گل رز قرمز با مهر ستیشمعدان و ده شاخه نبات و ب  نهی جفت آ ک یو  دیمج

 لم؟ ی! وکاورم؟ی در ب یو هفتاد و هفت سکه تمام بهار آزاد صدیهزار و س  کیبه مقدار 

بار سوم   یشده بود که تا عاقد برا   دیتهد نای نگفت چون از دوروز قبل توسط پگاه و ش یز یچ شهرزاد،
 ندهد. یاش را تکرار نکرده است، او جواب جمله

 حاج آقا.  نه یعروس رفته گل بچ -

انداخت و   کردی به او نگاه م شدی م یبه کامران؛ که مدت ی. نگاه دیخند  زیآن جمله را گفت و ر پگاه
 داخت. ان ن ییسرش را پا

 .دیپوست دستش کش  یدست شهرزاد گذاشت و انگشت شصتش را رو  یدستش را رو رادمهر،

رادمهر احتشام با   یشما رو به عقد آقا  میوکل کنم،یبار دوم عرض م یشهرزاد احتشام، برا زهی دوش-
 !اورم؟یمعلوم در ب یه یمهر

 ...ارهیعروس خانم رفته گالب ب-

  اورم؟یشما رو به عقد جناب رادمهر احتشام در ب  لمیوک ایآ کنم،ی بار سوم عرض م یخب، برا  اری بس-
 شهرزاد خانم؟  میوکل

 داد.  رلب ی زد و جواب بله را ز  یگذاشت. لبخند شی پاها یو آن را رو دیجلد قرآن را بوس شهرزاد،
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. عاقد از رادمهر هم دندیشروع به دست زدن کردند و پگاه و کهربا هم مانند دفعات قبل، کل کش همه
 و او هم جواب بله را داد. دیسوال پرس

رادمهر گذاشت و   یپا یها رفت. دفتر را رورنگ را از عاقد گرفت و سمت آن  ی دفتر بزرگ مشک  ،یعل
ها امضاء کرد، دفتر و خودکار را به برگه ری ز آنکه زبه او گفت که کجاها را امضاء کند. رادمهر بعد ا

 ها را امضاء کند. کدام برگه ری به اوهم گفت که ز  یشهرزاد داد و عل

بوده   اشی زندگ یامضا نیترقشنگ  نیها امضاء کرد، با خودش گمان کرد که ابرگه  ریاز آنکه ز بعد
 است.

خوشحال بود؛ که پسرش را در لباس را برداشت و دور همه چرخاند. چقدر   ینی ظرف ش اسمن،ی
 به شهرزاد انداخت و با احساس گفت:  ی. رادمهر، نگاهدیدیم یداماد

 .گمی م کی . تبریخب شهرزاد خانم... باالخره مال خودم شد-

او زبانش قفل   دنیبزند، نداشت. بازهم با د  یبه او انداخت؛ اما توان آنکه حرف یهم نگاه شهرزاد
 او شده بود. یو قانون یبزند، مخصوصا االن که همسر شرع   یحرف توانستی شده بود و نم 

و دو   دیبرگشت. رادمهر و شهرزاد را بوس قهی عاقد را تا کنار در بدرقه کرد و بعد از گذشت چندق آقاجان،
 را سمت رادمهر گرفت.  یگر یرا سمت شهرزاد و د شیک ی آورد.  رونیب  بشیاز ج یتراول صدهزارتومان

  ولیسال تح یقه یدق کیکرد و روبه جمع گفت که ساکت شوند، تا  ادیرا ز ونی زیتلو یصدا  نایش
 .ردی مشترکشان را جشن بگ لیتحو دی ع نی و شهرزاد دل تو دلش نبود تا اول شدیم

دمهر  شدند و را  یشده است، همه مشغول روبوس لیبرنامه که اعالم کرد سال، تحو  یمجر  یصدا با
 .دیشهرزاد را بوس  یهاو گونه یشانیاستفاده کرد و پ تیهم از موقع

 و  گفت:  دی بوس  گریرا بار د اشیشان یطور که او را در آغوش گرفته بود، پ  همان

 . ییرایز  یعشق همان پرسش ب یکه تو ا ل؛ی و دل هیاست به توج ازی را چه ن یعاشق -

قلب او گذاشته و چشمانش را بسته بود.  ی. دستش را روختیفرو ر ت، یآن ب  دنیشهرزاد با شن قلب
گاه از او جدا   چیکرد. با آنکه اگر به خودش بود، ه شی و از خودش جدا دیاو را بوس گریرادمهر، بار د

 داد از او جدا شود.  حیترج  ل،یاما با توجه به حضور فام شد؛ی نم
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شده بود  دهی عبه که با مخمل قرمز پوشج  کی. دیرا بوس شانیهردو ی شانیسمتشان رفت و پ  ،یرعل یام
 آورد و سمت رادمهر گرفت. رونی ب  بشی را از ج

 تا خودم براتون بخرم.  ن،یمن به شما دوتا... به مادرت گفتم حلقه نخر یکادو نمیا-

 لبش نشاند.  یگوشه یدر جعبه را باز کرد و لبخند کمرنگ  رادمهر،

الماس کوچک داشت را برداشت و داخل انگشت شهرزاد فرو برد. شهرزاد هم  کیتر که کوچک  یحلقه
و از او   دیساده بود را برداشت و داخل انگشت رادمهر کرد. پدرش را بوس نگیر  کیتر که بزرگ  یحلقه

اما کار   د؛یجا خوش کرد. لبش را گز  شی داخل گلو ینیهمه اال مادرش، بغض سنگ دنیتشکر کرد. با د
 چشمش سر خورد.  یاز گوشه یاته بود و قطرهاز کار گذش

را به  اشیشان یشهرزاد حلقه کرد. پ  یمقابلش گذاشت و دستش را دور شانه  زی م یجعبه را رو  رادمهر،
با حرکت رادمهر، آرام شده بود، لبخند   یی. شهرزاد که گودی را بوس شیهااو چسباند و رد اشک یشانیپ

 آمد. رونیام شد، از آغوش او ب که آر قهیزد و بعد از چنددق  یکوچک

 *** 

 زنگ بزن. هی یهم خواست یز ی... مراقب خودش باش، چمیمادر ما رفت-

متنفر بود؛ اما نشستن  ینیشان کرد. با آنکه از خانه نشچشم برهم گذاشت و تا دم در بدرقه  شهرزاد،
بار به   کی یاهفته  شی. زن عمودادی م حی در خانه را به شرکت در آن مجالس حوصله سر بر ترج

 . انداختندیراه م  یو در آنجا مراسم قرعه کش رفتی از دوستانش م یکی یخانه 

معذب  ای ی احساس ناراحت شیعمو یدر خانه  گریرا برداشت. د  ونیزیمبل ولو شد و کنترل تلو یرو
  شیعمو یو تا آخر شب در خانه شدی که صبح زود از خواب بلند م  شدیم یاهفته کی. کردی بودن نم

او   رادمهرنصفه شب،  ک یساعت  یکایو نزد خوردی . صبحانه و ناهار و شام را در منزل آنها مماندیم
 . رساندیخودشان م یرا به خانه 

که  کردی . اصال فکرش راهم نمدیجوشی و سرکه م  ریبود و دلش مانند س اشیفردا مراسم عروس  پس
گذشت. ازجا برخاست و   یو رنج  یسخت چیساده و آسان، بدون ه یلیخ  زیانقدر زود بگذرد. همه چ

به اتاق او غبطه   یاز کودک شهیسمت اتاق رادمهر رفت. درش را باز کرد و وارد اتاقش شد. هم
  زیتخت دونفره وسط اتاق قرار داشت با م کی. یو آب   دیسف لیبا وسابود   یخورد. اتاق بزرگیم
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کمرنگ بود با   یآب هایوار یگذاشته شده بود. تمام کاغذ د یقد یکه کنج اتاق، کنار پنجره  وتریکامپ
 . یر یو رنگ ش دیاز سف یاحاله 

هرزاد؛ که  برعکس ش د،یپسندیرا م  چهیقال  ای مکان بدون فرش  شتر یبه فرش عادت نداشت و ب کال
تختش نشست.   یکرد و رو یاز اتاق را ط یدوست داشت کل سالن را با فرش بپوشاند. مسافت کم 

  یدیفرستاد. صورتش را چرخاند و متوجه قاب عکس سف اشهیادوکلن او را به ر یخم شد و بو یکم
عکس او و خودش به وجد آمد و قاب را برداشت. همان   دنیکنار تختش شد. با د یپاتخت یوبه ر

در رستوران انداخته بودند. او کنار رادمهر نشسته بود و رادمهر دستش را   یبود؛ که دسته جمع یعکس 
 او حلقه کرده بود. یدور شانه

زنگ  یتخت دراز بکشد؛ که صدا یگذاشت. قصد داشت رو شیو قاب را سرجا دیعکس را بوس یرو
قدم برداشت. دستش را به کمر زد و فکر کرد   ییرایبلندشد. از اتاق خارج شد و به سمت پذ  لشیموبا

کرد.  دایمبل پ  یرا ال  لشیمبل را کنار زد و موبا یرو یهارا کجا گذاشته است. کوسن   لشیکه موبا
ا آمد  زده تماس را برقرار کرد. ت  جانی رادمهر، ه یشماره  دنیرا برداشت. با د لشیو موبا دیکش یپوف
 رادمهر زودتر، بلند گفت:  د،یبگو یز یچ

 ؟ یدی تلفنت رو جواب نم  یچ یبرا ؟ییشهرزاد، معلومه تو کجا-

بودن را از جانب رادمهر    یو عصب ادی آن همه فر لیتلفن خشکش زده بود و دل یبهت زده پا شهرزاد،
 .دانستی نم

 ؟یشنوی منو م ی! صدا؟ی الو... الو شهرزاد خوب-

 ؟ یزنیشده؟! چرا داد م یز یرادمهر... چ -

که   ییکارا نیا یها رو هم بکش. همه در خونه رو قفل کن و پرده  گم،ی م یشهرزاد... گوش کن چ -
ناشناس رو که اصال جواب نده.  یهم زنگ زد جواب نده، شماره  یگفتم رو انجام بده لطفا، هرکس

 چیگفتما، اگه زنگ خونه رو زدن، به ه یچ  یوقت فراموش نکن هیگفتم؟! شهرزاد...  یچ یدیفهم
 ان؟عنوان در رو باز نکن، همه خونه

 اش را ماليد و جواب داد:شهرزاد كه تازه به خودش آمده بود، كمي شقيقه-

 ام... پگاه با كهربا رفته بيرون، زن عمو هم خونه يكي از دوستاشه. نه... فقط من خونه -
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 بلند گفت:   دستش را روي فرمان كوبيد و رادمهر،

 اي خدا بگم چيكارت نكنه سوگند... شهرزاد، تمام چيزايي كه گفتم رو يه بار تكرار كن. -

با شنيدن اسم سوگند، رنگ از رخسارش پريد. مطمئن شد هرچه كه هست به او مربوط   شهرزاد
 يف كرد.شود. بزاق دهانش را به سختي فرو فرستاد و تمام آن چيزها را مو به مو براي رادمهر تعرمي

شهرزاد... توروخدا حرفام رو جدي بگير و نه در رو به روي غريبه باز كن و نه جواب تلفن كسي كه -
 شناسي رو بده، فهميدي؟ نمي 

هايش، از دستش خارج شده بودند، سرش را آرام تكان داد و زيرلب  كه ديگر كنترل اشك  شهرزاد؛
 »باشه«اي گفت. 

هاي رادمهر را عملي كرد. آنقدر حالش بد بود؛ كه دستانش مدام  را قطع كرد و مو به موي توصيه  تلفن
  یسرد شده بودند را رو خچالی. دستانش که مانند  دیجوشی و سرکه م  ریلرزيدند و دلش مانند سمي

 .کردی م یتا آشپزخانه را مدام ط ییرایهم گذاشت و مسافت پذ

داخل   تیسکوئیعدد ب  کی کرد. به سمت آشپزخانه قدم برداشت و  جهیگذشت و احساس سرگ یکم
دهانش  یواقعا حالش بد بود. دستش را رو ند،یبی که تار م  کردی دهانش گذاشت. احساس م

 آب را باز کرد و چندبار صورتش را با آب، تر کرد.  ری شد. ش ییگذاشت و وارد دستشو

 یشد. قصد داشت رو  ییزایان، تر کرد و وارد پذکرد؛ که حالش بهتر شده است. لبش را با زب  احساس
 زنگ تلفن خانه به خودش آمد.  یاما با صدا  ند؛یمبل بنش 

که چه کند،  دانستی از ترس، به لرزش افتاده بودند و توان آنکه راه برود را نداشت. نم  شیزانوها
 بود و    یمیشان قدتلفن خانه 

آن گذاشت.  یمت تلفن رفت و دست لرزانش را روبه س  دی. با تردافتادی اش نم صفحه  یبه رو  شماره
باشند، چون آنها عادت    نایش  ایپدرش   دیترسیچه کند. م دانستی نم شد،ی م وانهیواقعا داشت د

 . رندیاو تماس بگ  لینداشتند با موبا
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نگفت تا فرد پشت خط، شروع به  یز یتلفن را برداشت. چ کند،ی لبش را م  یهاکه پوست  یدرحال 
 یخنده  یقصد داشت تلفن را قطع کند؛ که صدا د،یکه سکوت پشت خط را د  یصحبت کند. زمان 

 گوشش را کر کرد.  یکی ریستیه

بودند؛ که تلفن مدام در   ادی او، حدس زد که سوگند باشد. لرزش دستانش آنقدر ز یتوجه به ته صدا با
 .شدی دستش جابه جا م

جواب  یبه خودش برا  رلبیگوشش دور کرد و ز خی از ب یفرستاد. تلفن را کم  رون ی کم برا مح   نفسش
 دادن تلفن، ناسزا گفت.

 رفت؟  شی پ  یو خوش یعروس خانم؟! مراسم عقد به خوب   یبه به... چطور -

نشست. حالش آنقدر خراب شده بود؛ که  ش،یدو زانو ینتوانست خودش را کنترل کند و رو گرید
 شتن تلفن را هم نداشت. توان نگه دا یحت

بدون آقا داماد برگذار   دیرو با ی شد... چون عروس  فی ح  یزبونت رو موش خرده عروس خانم؟! ول-
 . یکن

او شد. با خودش   ینفس حبس شده اش را رها کرد و سخت، مشغول فکر کردن به گفته شهرزاد،
! بغضش را فرو  اورد؟ی سر رادمهر ب یی داشته باشد؟ نکند بال تواندیم یایحرف او چه معن کردی گمان م

 فرستاد و باالخره دهن گشود:

 س... سوگند... توروخدا...-

 کنم؟! نکشمش؟  کاری چ ؟ی... توروخدا چ میدیشمارو هم شن یبه به باالخره ما صدا-

 واریافتاد. به د نیزم یهم که در بدن شهرزاد بود، کامل از بدنش خارج شد و به رو یذره جان کی آن
 را بغل کرد.  شی داد و زانوها هیتک

 رو انجام بده.  گمی که م ینزن، به جاش کار  یشهرزاد... خودت رو به موش مردگ-

و منتظر   دیکش یق یاو بدهد. نفس عم یهاکرد حواسش را به گفته  یبه خودش آمد و سع شهرزاد،
 شد تا او حرفش را بزند.
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سرنوشت خودت و شوهرجونت تو اومدن   دم،ی که من بهت م یرسبه آد یآیم  یش یاالن پا م نیهم-
 گهیساعت د کی و  یمونی همونجا م ای ،یدی و جون خودت و اون سرگرد رو نجات م یآی م ایتوئه. 
 ... حاال انتخاب با خودته...یر یگی م لی آقات رو تحو یجنازه 

شباهت داشت،   دنیکش  غیبه ج  شتریکه ب یبلند یبزند؛ که او با صدا یقصد داشت حرف شهرزاد،
 ادامه داد: 

خودت و شوهرت رو   ومدهی باهاته، ن سی .... بخدا بفهمم پلااایدی رادمهر هم خبر نم  ای س یبه پل-
 . ایاون دن فرستمیم

که چه خبر است   دیبوق ممتد، تازه فهم یصدا دنیجمله را گفت و تلفن را قطع کرد. شهرزاد با شن  نیا
ازجا   کرد،یم شیهاگونه یرا روانه شیهااست. همان طور که اشک شده ی و مرتکب چه اشتباه 

  دیترسیسو م کینه؟! از  ای ردیبا رادمهر تماس بگ دانستی رفت. نم  لشیبرخاست و به سمت موبا
است تا خودش و رادمهر   نقشه کیاو  یهاتمام حرف  کردی گمان م گرید یو از سو دیایسرش ب  ییبال

 .اندازدی را در خطر ب

را نفرستد؛ اما همان لحظه،    امیکه پ کردی او شد. دعا دعا م  امیرا برهم فشرد و منتظر پ شیهاانگشت
 شد. انیصفحه نما یرو یناشناس یبلند شد و شماره   لشیاعالن موبا یصدا

باز کرد و آدرس   دیرا با ترد  امیبرداشت. پ را  لیپوست لبش را کند و موبا اش،ی شگیعادت هم مانند
منطقه را   ایفرستاده شده را خواند. با خواندن آدرس، ترسش دو برابر شد. تا به حال نام آن محله 

 . کردی م شتریاش را ب استرس و دلهره  نی بود و هم دهینشن

بلند   اریشده بود، بس اشی متوجه اختالل روان شیهانداشت. از صحبت  یوانگیبا مرز د  یافاصله  واقعا
 . کردی م یکی ریستیه یهاو خنده زدی حرف م

فکر   یامانتو و شال برگشت. لحظه کیفکر کردن نداشت. به سمت اتاقش رفت و با  یبرا یزمان  گرید
  و با آژانس تماس  دیکوب نیزم یرا رو شی پا اش،یخال  یهاب یج دنیدارد؛ اما با د نی کرد که ماش

 گرفت. 

 کی قهیدق کی. هر دیترسیخودش هم م یه یاز سا یزد. حت رونی پول برداشت و از خانه ب یمقدار 
 . هنوز هم شک داشت که او راست گفته باشد.کردی و پشت سرش را چک م  گشتی بار، بر م 
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مقابلش، در خانه را بست و سوار شد. آدرس را   نیماش  دنیرا باز کرد و وارد کوچه شد. با د اطی ح در
 داد.  هیتک شهیبه راننده داد و سرش را به ش

شد و باز   مانیاما هر صددفعه پش رد؛ی آورد تا با رادمهر تماس بگ رونیرا ب  لشیراه، صدبار موبا   نیب در
 پرتاب کرد.  فشی را داخل ک  لشیموبا

مخصوصا آن که راننده از شهر خارج   کرد،ی ا بدتر محال و روز شهرزاد ر رفت،یم  یک یکه روبه تار هوا
 و بدون چراغ شده بود. کیتار  یاشده و وارد جاده

افتاد. بعد از   شیپاها یرو زانی پاره شد و آو اشکه یت هیشالش کلنجار رفت؛ که  یهاشه یبا ر آنقدر
 را پارک کرد و گفت:  نیساعت، راننده ماش میگذشت ن

 هم نداره. ی . قابلشهیده تومن م-

که کنارش   نیماش  کی با  یمیقد یخانه   کیبه جر  زیچ  چیبه دور و برش انداخت. ه  ینگاه شهرزاد،
 .شدی نم دهیپارک شده بود، د

آورد. سمت راننده گرفت و قصد  رونیب  یتراول ده هزارتومان   کیفرو برد و   بیرا داخل ج  دستش
 : د یشود؛ که روبه راننده پرس ادهی داشت پ

 !د؟یبرام بکن  یکار  هی شهی ... میم-

تکان  یچه کار  یبه صورت رنگ گچ شهرزاد انداخت و سرش را به معنا ینگاه نه،یاز داخل آئ راننده
 داد. 

 کوچک نوشت و سمت راننده گرفت. یبرگه کی  یرادمهر و پدرش را رو یشهرزاد، شماره -

  دیری ها تماس بگشماره   نیاز ا یکیبا   شهیبا آژانستون تماس نگرفتم، م گهیساعت د کیاگر... اگر تا -
 ن؟یرو بهشون بد  نجایو آدرس ا

 جا منتظرتون بمونم؟ نی هم نیخوای اومده خانم؟! م شیپ  یمشکل-

 . دیکار رو بکن نیهم شهینه... فقط اگه م-
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که به لرزش افتاده  یدست گفت. شهرزاد، با یرلب»باشه«ای برگه را از دست شهرزاد گرفت و ز راننده،
 خارج شد.  نیرا فشرد و از ماش  رهیبود، دستگ

  دانستیاست. اصال نم  ستادهیهرز ا یهاعلف  یگذاشت، احساس کرد؛ که رو  نی زم یرا که رو شیپا
  لی آن محدوده شد. قصد داشت موبا فیرا برداشت و متوجه آنتن ضع لشیکه کجا آمده است، موبا

 صفحه، ظاهر شد.  یاز سوگند به رو یامیپ بندازد؛ که  فشی را داخل ک

 قهیلب تکرار کرد و به همان جا که گفته بود، قدم برداشت. بعد از گذشت چنددق ری فرستاده را ز متن
 که پشت   یای به در چوب

گذاشته بود.  ری لرزش بر اعصاب او تاث نیو ا  دندیلرزی م شی. زانوها و پاهاد یقرار داشت، رس خانه
و   دیمردانه مقابل صورتش د یدر گذاشت و قصد داشت در بزند؛ که دست یدستش را مشت کرد و رو

 را پوشاند.  شیهاو لب   ینیکه با اتر آغشته شده بود، ب یدرنگیسف یپارچه 

فرد پشت سرش   یرا رها کرد و دستانش را باال برد. قصد داشت خودش را از دستان قو اشفیک
 افتادند. گریکدی  یبه رو شیهامقابلش تار شد و پلک  ریتصو قهیاما بعد از چنددق نجات دهد؛

را هم  فشی او را بلندکرد و ک کل،ی ه یشد. مرد قو هوشیدستان مرد افتاد و کامل ب یبه رو شهرزاد
 : د یبه سوگند انداخت و پرس  یبرداشت. نگاه

 کجا بذارمش خانم؟! -

و جواب   دیپر نی. چندبار باال و پائ دی و سمتش دو دیبد شهرزاد، بلند بلند خند تی وضع دنیبا د سوگند
 داد:

 هست، دستمزد امروزت توشه... زی م یپاکت هم رو هی... گهیببرش تو خونه، خودت هم برو د-

 و بلند، گفت:   دیکش غیدفعه ج چند

 ...شی داشته باش یتونی نم  گهیمال من شد، د گهی هات دتموم شد رادمهر خان... شهرزاد قصه-

 و آرام  گفت:  دی صورت شهرزاد کش یبلندش را رو  یهاناخن 

 . یبه آقاداماد نگاه کن ی کنی خودت شرم م گهی ... دیبش داریب یخدافظ عروس خانم... وقت-
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 *** 

. قصد دیصحبت چندنفر به گوشش رس  یتکان داد و همان لحظه صدا یاش را به سختسبابه انگشت
افتاده بودند و او توان باز کردنشان   شیهاپلک  یند؛ اما انگار دو وزنه به روداشت چشمانش را باز ک

 را نداشت. 

بار نفس   نیصورتش شد. چند یبه رو یفرو فرستاد و متوجه دستگاه یدهانش را به سخت بزاق
. باالخره توانست صداها  کردندیبا پوست صورتش برخورد م شیهاو هربار بازدم نفس  دیکش ی قیعم

 : گفت ی که بلند م آمدی م  یزن جوان یدهد. صدا صیرا ازهم تشخ

 دستشم تکون داد.   نی... نگاه کنآدی دکتر فکر کنم داره بهوش م-

سمت صورتش آمد و  یشدن بود، دست  هوشیکه او دوباره درحال ب  قه؛یاز گذشت چنددق بعد
 یهابرداشت و نورش را داخل چشم  بشی از داخل ج را یارا باز کرد. دکتر، چراغ قوه  شیهاپلک 

که هردو چشمش را چک کرد، رو به پرستار بازگشت و گفت که سرمش را   ی شهرزاد انداخت. زمان 
 عوض کند. 

 فرو رفت.  یق یچندبار دستش را تکان داد و دوباره به خواب عم شهرزاد،

 *** 

  یو رو رنگ ی گذاشت و به صورت ب  زیم  یرا رو وانیل  نا،ی تشکر کرد. ش رلبیو ز  دیآب نوش یاجرعه 
 یظاهر  یلبخند فقط جنبه نیکه ا دانستی زد؛ اما خودش م  یای خواهرش چشم دوخت. لبخند زورک 

 نداشت.  تی شهرزاد، در آن وضع دنیاز بابت د ی دل خوش چیدارد و ه

  یرا صاف کند. نگاه  شیکرد تا صدا یاداد و تک سرفه  هیبه بالشت پشتش تک  نا،یبه کمک ش شهرزاد
داخل اتاقش انداخت و متوجه حضور عمو، زن عمو و پدرش شد؛ که درحال صحبت   یشهیبه ش

 زد نگاه او را دنبال کرد و گفت:  نا،یبودند. بزاق دهانش را فرو فرستاد و صورتش را از درد جمع کرد. ش

 اتفاقات رادمهره و ...  نیمسئول تمام ا گهی م  ه،یعصب یلیبابا خ -

 : دیحرف او پر انیم یبا غصه و نگران  شهرزاد

 داره؟ من... من... یبه رادمهر چه ربط-



 ی شگیهمان هم

297 
 

آب  وانیل  کیبه او چشم دوخت و با   یعصب نا،ینتوانست ادامه دهد. ش گریو د  دیامانش را بر سرفه
را   اشنهیدستش، پشت قفسه س  یک یگذاشت و با آن  ش یهالب  یرا به رو وانیل یسمتش رفت. لبه 

 تر نفس بکشد. ماساژ داد تا راحت 

 انداخت:  ینگاه  نای بهتر شد، نفسش را رها کرد و به ش یبعد از آنکه کم  شهرزاد

 ... دادمی تلفنش رو جواب م دیمن نبا رفتم،ی م  دینداره، من نبا یبه اون... اون ربط-

بود، از   ی . کالفه و عصب دیشنی؛ که خودش هم به زور آن را م و خش دار بود  فیضع شیصدا  آنقدر
.  شهیبود، آن هم از پشت ش دهیبار د  کیاما رادمهر را فقط  گذشت؛ی چندروز م   مارستان،یآمدنش به ب 

 !قدرنآ  گریها را رادمهر بداند؛ اما نه داتفاق  نیباشد و مسبب تمام ا  یپدرش حق داشت که عصب

  ایراه برود  توانستی سخت م  یل یمرخص شد. خ  مارستانیهرزاد از بچندساعت هم گذشت و ش آن
چسبانده و به عابران در   نیماش یشه یرا گرفته بود. صورتش را به ش  شیمدام بازو نایحرکت کند و ش

 رهمرا د  شیبه او انداخت و ابروها یمقابلش نگاه نهی از داخل آئ ،یرعل ی. امکردی نگاه م ابان،یخ
  یقصد نداشت که او و رادمهر را باهم روبه رو کند. دخترش تا پا کرد،ی م یفکر اساس هی دی. بادیکش

 بود.  یاله یمعجزه کیرفته بود و حال خوبش، اکنون فقط  شی مرگ پ

دستان رادمهر بود. آن لحظه تمام   یرو هوشی فکر کرد که شهرزاد، ب یارا دور زد و به لحظه دانیم
. دخترش را سالم به او دیاو کش ی را برا شیهاد و تمام خط و نشان کر یرا سر رادمهر خال  تشیعصبان 

مواظبت کند؛   وداده بود، روز عقدشان از او قول گرفته بود تا با جفت چشمانش از او مراقبت   لیتحو
 آورد.  مارستانیبه ب میاما او به عهدش وفا نکرد و شهرزاد را با آن حال و روز وخ 

 یشد و آه بلند نیشان، غمگخانه اطی ح دنیخارج شد. شهرزاد با د نی و از ماش دیرا کش  یدست ترمز
رادمهر تنگ   یرا روانه نکرد. دلش برا شیهارا چنگ زد؛ اما از ترس پدرش، اشک  شی . بغض گلودیکش

رادمهر   یدور اما تحمل  ند؛ی را نب گریمدت هم د هیکرده بود؛ که آنها  یپدرش فکر خوب  دیشده بود، شا
به رادمهر   دنیرس یو تابش را برا  چیو راه سخت و پر پ گشتی که به عقب باز م یاشت. زمان را ند

 .شدی و دلتنگش م  آوردی دلش طاقت نم د،یدیم

زد. برگشت و پدرش را کنار در، مشغول صحبت با   شی صدا یرعل یداشت وارد خانه شود؛ که ام قصد
است. به سرعت   ستادهیگمان کرد که رادمهر هم در کوچه ا اسمن،ی دنی. با ددید شیزن عمو
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شان، بسته شده به درخت کنار خانه  یبود که توسط مرد یگوسفند د،یکه د ی ز یسمتشان رفت و چ
 بود.

رادمهر شد. پشت فرمون    نیرا جمع و جور کرد و سر و ته کوچه را از نظر گذراند و متوجه ماش  خودش
 مان گذاشته بود.فر یرا رو اشی شانینشسته و پ

  یبازو ،یرعل ی او تنگ شده بود؛ که متوجه تکرار اسمش توسط پدرش نشد. ام یدلش برا آنقدر
 گوسفند، رد شود.  یشده  ختهیدخترش را در دست گرفت و گفت که از خون ر

آن مرد کارش را بلد   ای. شدی گوسفند انداخت. گذر زمان را اصال متوجه نم یبه الشه  یزده، نگاه بهت
 . کردی م ریس یگر یشهرزاد در عالم د  ایرا تمام کرد و  زبانی کار گوسفند ب  عیسر یلیبود و خ 

رادمهر را در کنارش حس کرد.    قهیشود. بعد از گذشت چنددق ادهیبه رادمهر اشاره کرد تا پ  اسمن،ی
بود. نگاهش رنگ  دهیکه آن چشم و ابروها را ند شد؛ی م یبه صورتش انداخت، چند روز  ینگاه

 رنگ عذاب وجدان، رنگ معذرت، رنگ عشق... ، یمانیداشت، رنگ پش یگر ید

  کردند،یباهم صحبت م  یرعل یو ام  اسمنیفاصله که  نیخون رد شدند و برگشتند. در ا یاز رو هردو
 : دیپرس  رلبیبود، ز ن یرادمهر دست شهرزاد را در دست گرفت و همان طور که سرش پائ 

 ...ی! بهتر ؟یخوب -

جوابش را داد. رادمهر، سرش را تکان داد و دستش را ول    رلبی به دستش انداخت و ز  ینگاه شهرزاد،
 نشست.  نشیآرام از آنجا دور شد و داخل ماش  یل یکرد. خ

. هردو وارد  شودی درست م زیبه او قول داد که همه چ اسمنیکرد و  یخداحافظ   اسمنیهم با  شهرزاد
که با   ند؛یقصد داشت کنارش بنش  نای. شدیتختش دراز کش یرو نایخانه شدند و شهرزاد به کمک ش

 مخالفت شهرزاد روبه رو شد. 

که در مورد حال   د؛یشنی پچ پچ او و پدرش را م یاز اتاق خارج شد و او را تنها گذاشت. صدا نیبنابرا
 .کردندی صحبت م  گر یکدیو روز او با 
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آب شد. از آنکه   سی شدند و صورتش خ  یبالشت گذاشت، چشمانش اشک ی که سرش را رو همان
 یهم برا یاما همان چندروز دور  د؛یدی زود او را م ای رینداشت. به هرحال د یحس خوب  کرد،ی م هیگر

 دشوار بود. یل یاو خ

 *** 

را  اتاق  یشده و سکوت مطلق همه فضا   کیباز کرد. هوا تار یزنگ در، چشمانش را به آرام  یصدا با
کس داخل خانه نبود. به سمت   چی شد. ه ییرایبرخاست و وارد پذ شیاز جا یفرا گرفته بود. به سخت 

در را باز کند   دیترسی نه؟ م ایمردد ماند که در را باز کند  اسمن، یو   یعل دنیقدم برداشت و با د فونیآ
 .دیرا از پشت سرش شن  یرعل یام یبرد؛ که صدا فونی شود. دستش را سمت آ  یعصب یرعل یو ام

 . انیباز کن باباجان، خودم گفتم که ب-

استقبال از عمو و زن   یدر را باز کرد و قدمش را  برا کرد،ی که متعجب، پدرش را نگاه م یدرحال 
و آقاجان، وارد خانه شدند.  اسمنی و  یگذشت و عل ی تندتر کرد. کم یبه سمت در ورود ش،یعمو

 . شدندیم ا یدر دست داشتند و حال و روز شهرزاد را جو سه یک  کید، شهرزا ادتیهرکدام به مناسبت ع 

همه به خودشان   ،یرعل یام یگذشته است. با صدا ریو گفت که بخ دیشهرزاد را بوس یشان یپ  آقاجان،
 یشانه یدستش را رو اسمنیمبل نشستند. شهرزاد، قصد داشت به آشپزخانه برود؛ اما  یآمدند و رو
 او گذاشت. 

  یاتفاق نیفکر کردم. ا یلیشهرزاد و رادمهر خ  ی... من از صبح تا حاال در مورد رابطه نیومدکه ا یمرس-
 یبرا یای اتیو ح یجد یهم مسئله یلی نبود، بلکه خ ی ارزشی ب  ایشهرزاد افتاد، اتفاق ساده  یکه برا

 بزرگ رخ داده.  یلیخ یمعجزه  هیسالم نشسته، واقعا   نجایشهرزاد و جونش بود. شهرزاد اگه االن ا

 گفت:  رلبیرا پاک کرد و ز اشی شانی پ  یعرق رو  بش،ی با دستمال داخل ج آقاجان

 گذشت خداروشکر... شهرزاد بابا االن حالت خوبه که؟ ری بخ-

 را برهم گذاشت.  شیهامهربان به آقاجان انداخت و در جواب به او، چشم  ینگاه شهرزاد،

همه بال سر دختر من اومد، من  نیدوتا هنوز ازدواج نکردن و ا  نیبا حال االنش ندارم... ا  یمن کار -
 دخترم رو  ینی با چه تضم
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هست؛ اما امروز   یاز ما به زندگ شتریو حواسش ب  سهی پسر شما؟! درسته خودش پل  یخونه  بفرستم
 !؟یچ فتهی و جون شهرزاد به خطر ب ادیب  شیپ  یمشکل هیسوگند حل شد، فردا اگه دوباره  یهیقض

 جواب داد: داد،ی او تکان م یهاگفته نیکه سرش را آرام آرام در ح یدرحال  یعل

ما  یجزو خانواده  یروز  کیسوگند  کنه،ی فرق م  یل یخ هیقض  نیا یرعلیدرسته... همش درسته؛ اما ام-
  ییبالها نی زد رادمهر بوده. پس اتر نامما رو خورده و از همه مهم یبوده، چندسال نون و نمک سفره

افراد  یبا همه   که... رادمهر یخانوادگ یبه رابطه گردهی دوتا جوون اومده، همشون بر م نیکه سر ا
 .شهی تکرار نم گهیاومد و د شی مورد استثناء پ هی نینداره... ا  یخانوادگ یداخل پروندش، رابطه

 یهااستفاده کرد و حرف  تیهم از آن موقع اسمنیاو فکر کرد.  یهانگفت و به حرف  یز یچ ،یرعل یام
 را ادامه داد: یعل

 نیکه ا  یچندسال نیتو ا شناسم،ی من پسرم رو خوب م ری طوره... آقا ام نی بله بخدا قسم که هم-
  نیاول نیا  اد،یب  شیپ یمورد نی خودش انتخاب کرده، تا به حال امکان نداشته همچ   یشغل رو برا

  ست،ین   نجایپروندش شده. بخدا قسم... به جون خودش که االن ا یاش هم قاطکه خانواده هیبار
سرش اومد. رادمهر،   ییچه بال ست،یشهرزاد خونه ن   دیفهم یکه وقت د؛یدونی . شما نم گمی م استر

همش به   نه،ی دوست داره، عاشقشه... اگه االنم قبول کرده که شهرزاد رو چندوقت نب یل یشهرزاد رو خ
 کنه.  یچی از گفتتون، سر پ خواستهی شما بوده؛ که نم  یخاطر رو

انداخت. با   یبه پدرش؛ که سخت مشغول فکر کردن بود، نگاه ی چشم ریو ز  دیلبش را گز شهرزاد،
 او و رادمهر به هم بخورد.  نیشده باشد. دوست نداشت که ارتباط ب یکه راض کرد ی خودش دعا دعا م

 گفت:  یرعل یآقاجان هم در آمد و روبه ام یداهمان لحظه، ص در

بذار برن سر خونه   ،یکنیم  تی دوتا رو اذ نیهمه فکر کردن نداره که، چرا انقدر ا نیپسرم... ا-
 نیا یگذشت... شهرزاد هم تو ری حادثه بود؛ که حاال خداروشکر بخ  هی... اتفاق امروز گهید شونیزندگ

  میبر دینبا یعن ی رونی ب میکه از خونه نر گهی و م زنهیزنگ مرادمهر به هممون  یماجرا مقصره... وقت
مقصره؛   نجایپس شهرزاد ا م،یجواب بد دینبا یعنی م،یکس رو جواب ند چیتلفن ه گهیم یوقت رون،یب

 .دهیکه تلفن اون خانم مشکل دار رو جواب م
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اش  گانهانداخت و باز به خودش به خاطر آن کار احمقانه و بچه  نیخجل زده سرش را پائ شهرزاد،
نکرد و   یاعتراض چیه نیناسزا گفت. خودش هم قبول داشت که اشتباه از خودش بوده است، بنا برا

 کرد.  دییآقاجان را تا  یهاحرف 

و مهربان    دودل مانده بود. بزاقش را فرستاد ،یز یانداخت. انگار که بر سر گفتن چ یرعلیبه ام ینگاه
 نگاهش کرد: 

 ! د؟یبگ یز یچ  نیخوای بابا... شما نم-

 جواب داد:  کرد،ی م یپشت لبش باز  لی بی که با س  یشهرزاد، به خودش آمد و درحال یبا صدا یرعل یام

انجام بده   یکار  هی دیدوتا ندارم؛ اما... اما آقا رادمهر با نی با ارتباط ا  یشرط دارم... من مشکل هیمن -
 ببره خونش. رهیو بعد دست شهرزاد رو بگ

حرفش را بزند. شهرزاد آن قدر استرس داشت؛ که   یبه او انداختند تا ادامه یمتعجب، نگاه همه
 مدام درحال کندن پوست لبش بود. 

برگذار بشه؛ که... که از کارش   یبره و مراسم عروس نجایاکه شهرزاد با رادمهر از   دمی اجازه م یمن زمان -
  شون،یدوتا برن سر خونه زندگ نیا  دمی که از کارش استعفاء بده، من اجازه م  یاستغفاء بده. فقط وقت

 وگرنه... طالق!

که پدرش انقدر   کرد؛ی . اصال فکرش را هم نمدی»طالق« رنگ از رخسارش پر یکلمه  دنیبا شن شهرزاد
که چه   ردی او نظر دهد. طالق بگ یزندگ یآنقدر راحت درباره  توانستی باشد. او چطور م ریسختگ

را   گریکدی از عقدشان نگذشته بود و او و رادمهر در آن مدت فقط دو سه بار  شتریشود؟! دوهفته ب
 بودند. دهید

که به   نی کرد. هم شیهاگونه یرا روانه  شیهاو اشک  ردیحال بدش را بگ   ینتوانست جلو گرید
مدت با  نیشود. اگر در تمام ا وانهیبود تا د یکاف  ای دن کی کرد،ی او و خودش فکر م ییجدا

 نیبه هم  توانستی فقط و فقط رادمهر بود. او نم لشی مشکالتش، دست و پنجه نرم کرده بود، دل
 اما از او جدا نشود. رد؛ی ها را با جانش بپذاز رادمهر بگذرد، حاضر بود تمام اتفاق  های آسان و یسادگ

 را کنترل کند، گفت:   شیولوم صدا کردی م یکه سع یپر از خشم به پدرش انداخت و درحال  ینگاه
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 ی... چجور یمن... چجور  رم؟ ی ! من از رادمهر طالق بگن؟یگی م  یچ نیفهمی بابا شما... شما م -
 کار رو انجام بدم؟  نیا تونمیم

  یانداخت و عصب اشی شانیبر پ  ی ن یچ د،یکوب  کیسرام ی رو را  شیاز جا برخاست و نوک عصا آقاجان
 انداخت:  یبه پسرش نگاه

! من ش؟یآری ساده به زبون م نقدریکه ا هیمرد؟! مگه طالق بچه باز یزنی که م هیچه حرف نیا-
همه  نیکه بعد از ا یاونم درحال ؟یدوتا رو ازهم جدا کن  نیا ذارهی ... خودت واقعا وجدانت میچیه

 دن؟ یمشکل به هم رس

گفت که بلندشود.  رلبی انداخت و ز اسمنیبه  یکرده بود، نگاه اریکه تا آن لحظه سکوت اخت ؛یعل
 و گفت:  ستادیا شانیجلو  ه،یهردو از جا برخاستند؛ که شهرزاد با گر

زده؛   یحرف  ه یو  هیاالن عصبان شناسم،ی من بابام رو م د،ی صبر کن  قهیدق هیعمو... زن عمو... توروخدا -
 ... توروخدا...شهیم مونیپش گهید قهیاما دو دق

 انتخاب با خودشونه.  گهیکنار، من حرفم رو زدم، حاال د ای شهرزاد... ب-

به پدرش انداخت و به سرعت جمع را ترک کرد. وارد اتاقش   یبار نگاه  نیآخر یبا بغض برا شهرزاد
االن در کنارش   نایکاش ش  یپدرش را درک کند، ا تتوانسی . اصال نمدیشد و در را محکم به هم کوب

رادمهر تنگ شده بود، دلش  ی. دلش براستیگر ریدل س کیتخت پرت کرد و   یبود. خودش را رو
داشت، هرسه ترکش کرده بودند،    ازیشان نمادر و مادرجان هم تنگ شده بود. اکنون که به همه یبرا

او نسبت به   ادیز ی. شهرزاد از عالقهرفتی م باالخره م البته رادمهر هنوز ترکش نکرده بود؛ اما اوه 
و همه کس را خط   زی کارش، دور همه چ یکه رادمهر حاضر است برا دانستیکارش اطالع داشت و م

  یبا او خداحافظ شهیهم یبرا یست یبایبود. م دهیفا  یب  اشهیو گر ینگران گرید نیبکشد. بنابرا
 . کردیم

  یخسته شده بود. درست زمان گر یرا بست و صورتش را داخل بالشت فرو کرد. واقعا د شیهاچشم
باتالق   کی و او را داخل  افتادی بد م  یل یاتفاق خ کی رو به بهبود است،  زی همه چ کردی که فکر م

را  گرانیمراعات د دیدرست شود، چقدر با زیتا همه چ کردی صبر م  دیبا گهی. چقدر دانداختیم
 کرد؟ی کس مراعات حال او را نم چی! چرا هشد؟یپس خودش چه م کرد؟یم
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را   شیاتاقش رفت. عمو و زن عمو یبرخاست و به سمت پنجره  شی شدن در، ازجا دهیکوب یصدا با
شد   ادهیپ  نی . خبر نداشت که رادمهر هم آمده است. از ماشرفتندی رادمهر م  نی که به سمت ماش  د؛ید

زبان  زرا ا  زی که همه چ یبا خبر شود، زمان زی. مثل آنکه قصد داشت از همه چستادیآنها ا یو روبرو
  شیبازو یآنها برود؛ اما عل  یزد. قصد داشت سمت خانه   شیبه موها یشد و چنگ یعصب د،یشن  یعل

 به او گفت.   یز ی را گرفت و چ

  یبه رو یکرد و دست یاز مسافت کوچه را ط ینشستند و منتظر رادمهر شدند. کم نیداخل ماش هردو
اتاق شهرزاد   یبه پنجره  یرفت و قبل از آن که سوار شود، نگاه  نیگردنش گذاشت. به سمت ماش

کم کم محو شد. نفسش را رها کرد و پشت فرمان  اشی شان یپ یشهرزاد، اخم رو دنیانداخت. با د
 . ستنش

 *** 

کنج    یپوست دستش، لمس کرد. لبخند کمرنگ یبرد و قطرات باران را به رو رونیرا از پنجره ب  دستش
نم باران و   یو بو   دیکش یق یانگشتانش حرکت داد. نفس عم نیقطرات را ب  جان،ی لبش نشاند و با ه
و  خود  یبرا نیماه، لبخند زده بود و ا کیفرستاد. باالخره بعد از  شیهاهیخاک نم زده را به ر

 بود. بی عج   یلیاش خخانواده 

عمرش را در   ی. روزهاشدیخشنود م اریبس  کرد،یرا از داخل اتاقش، مشاهده م عتیکه طب یزمان
و هم خوشحال بود، هم ناراحت. رادمهر کنارش نبود درست؛ اما حاال   کردیم یفصل سال گذر  ن یبهتر

 دهیداو را ن گرید د،یشان دخانه   یآرامش کند. از همان شب؛ که او را جلواحساس  یکم توانست یم
  افتیدر یبار با او تماس گرفت؛ اما جواب   کی یاش! حتاز خودش بود و نه خانواده  یبود. نه خبر 

 نکرد. 

گمان کرد که  د،یشنی پنجره اتاقش م یشه یش یبرخورد قطرات باران را به رو نی طور که طن همان
  خبریاما آنها از هم ب گذشت؛یماه از عقدشان م کیاشتباه محض بوده است.  کیازدواج آنها  دیشا

.  داشتبا دختران مجرد ن یمتاهل؟! به هرحال اکنون فرق ایکه مجرد است  دانستی نم  گریبودند. د
که از راه  ی بود تا زمان یدو نه از صبح تا شب منتظر فر  ردیرا داشت که هرروز با او تماس بگ  ینه کس

 و از سر و کولش باال برود.  دیبگو ید یخسته نباش  رسد،یم
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 نجور ی. حداقل ادیپنجره اتاقش بلند شد و پرده را بدون آنکه در پنجره را ببندد، کش یلبه  از
تختش نشست و دفتر خاطراتش را  یو قطرات باران را بشنود. رو عتی طب  یصدا توانست یم

زد و در   یدفترچه، نکرده بود. پوزخند  دیسف یمهمان کاغذها ،یمتن گریوقت بود که د یلی برداشت. خ
  یهم برا یز یمگر چ  نوشت؟ی م یز یاصال چه چ  سد،یبنو یز یرا بست. حسش را نداشت که چ رچهدفت

از   یتماس  ای ام یپ  کیاما تا کنون  گذرد؛ی ماه از عقد خود و همسرش م کی نوشتی نوشتن داشت؟ م 
همسرش، او را گروگان گرفت و قصد کشتنش   ینامزد قبل شی ماه پ نوشتیطرف او نداشته است؟ م

  یجلو شنهاد یپ  کیپدرش  نوشتی بهتر بود م  ایزنده ماند؟ یمعجزه اله  یله یاما به وس ت؛را داش
 د! رادمهر از کارش که با جون و دل قبولش دارد، استعفاء ده ایو   ردیطالق بگ ایگذاشت.  شیپا

را پشت سر   دهیچ یمشکالت و مسائل پ  نیدارد. او تمام ا ت یگفتنشان مسخره است؛ اما واقع درسته
 نگفت! چیگذاشته بود و ه

دوستش   نی کرد. بهتر اریاعتراض نکرد و در جواب به آن همه زور و ستم، سکوت اخت ایبار سکوت  کی
از همه قبولش داشت، از پشت بهش   شتریکه عاشقش بود و ب ینگفت! کس  چ یکرد، ه انتیبه او خ

  یکه واژه یمورد آخرهم که پدرش مسبب شد. اصال زمان نینگفت و ا زیچ  چیخنجر زد؛ اما باز ه 
 .شدی و زبانش قفل م دندیلرزیتمام بدنش م کرد،ی را در ذهنش مرور م القط

و اعداد   یخال  یصفحه  دنیمده باشد؛ اما با داز طرف او آ یامی پ ای را برداشت تا بلکه زنگ   لشیموبا
  میتصم اشندهیآ یو برا شدی دست به کار م دیشده است. خودش با ری د یلیساعت، متوجه شد که خ

 .گرفتیم

اش را گرفت. اصال انتظار نداشت؛ که جواب بدهد؛ اما بعد از  شد و شماره نشی مخاطب ستیل وارد
 جواب داد. یگذشت سه بوق، در کمال ناباور 

 بله؟!-

  یبدهد که در چه حالت  صیتشخ  توانستی بم و گرمش بود. از پشت تلفن هم م یدلتنگ صدا چقدر
 کار داشت.  یل یاتاقش نشسته بود و خ زیقرار دارد. حتما پشت م

 و؟!ال-
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و فقط به    دینگو چیدوم او به خودش آمد و بزاق دهانش را فرو فرستاد. دوست داشت ه  یجمله با
 شدن اسمش از زبان او، تمام افکارش را پس زد و سرپا گوش شد.  دهیاو گوش کند؛ اما با شن یصدا

 ؟یشنوی شهرزاد... م-

هرروز اسمش را از زبان   کرد؟یرا تجربه م یحس و حال خاص  کیبا هربار »شهرزاد« گفتن او،  چرا
 بود. باالخره به خودش آمد و جواب داد:  گریجور د  کیاما از زبان او  د؛یشنی صدنفر م

 ؟ یسالم... خوب -

 !؟یسالم، شما خوب  کیعل-

 ونیبود و او تمام آن حس و حال خوبش را مد دهیآرام شده بود، دوباره طوفان درونش خواب دوباره
 بود. شیهارادمهر و حرف 

 ! م؟ینیهمو بب  شهیم-

 مکث کرد و جواب داد: یکم

 .دمی که بهت م  یبه آدرس ای امروز خوبه؟! ب-

 خوبه؟  شیباشه... آدرس رو بفرست. ساعت ش -

 ...فرستمی. آدرس رو االن برات مایجا کار دارم، ساعت پنج ب هی شی نه ساعت ش-

 : دیگفت و قصد داشت تماس را قطع کند؛ که رادمهر پرس رلب یز یاباشه شهرزاد،

 گه؟ید یآی شهرزاد... م-

 .آمی م-

  ی. نگاهندیکه قرار است او را بب شدی تخت انداخت. باورش نم یرا رو  لشیرا قطع کرد و موبا  تماس
 گرفت خودش را آماده کند. می ساعت وقت دارد، تصم ک ی دیکه فهم یبه ساعتش انداخت و زمان

  شی مانتو و شالش را انتخاب کرد و سرجا نیرفت. بهتر شیهابرخاست و به سمت کمد لباس  ازجا
 بازگشت. 
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رفته   دیکه با او به مراکز خر دیتماس گرفت و به او گفت که اگر پدر باهاش تماس گرفت، بگو نای ش با
و   یرانندگ یزد. حوصله  رونی انداخت و از خانه ب نهی به خودش در آئ  یبار نگاه  نیآخر یاست. برا

 . رسدراحت منتظر شد تا به مقصد ب  الیگرفت و با خ  یای تاکس نیرا نداشت. بنابرا  کیتراف

صحبت انتخاب   یرا برا  نمایکه او س شدی شد. باورش نم ادهی پ نی و از ماش دیخند زی ر نما،یس دنید با
زود آمده است؛ اما مثل آنکه رادمهر هم زود    یکه کم دیبه ساعتش انداخت و فهم ینگاهکرده باشد.  

 زودتر از شهرزاد.   یلیخ  یآمده بود. حت

به ساعتش انداخت و همچنان منتظر ماند.  یداد بود، نگاه هیتک  شهیکنار گ واریکه به د یدرحال 
با   اشیماه از دور  کی. ندیکه زود آمده است؛ اما هرچه زودتر دوست داشت او را بب  دانستیم

 بود. دهیشهرزاد هم نشن یصدا یو او حت گذشتی شهرزاد م

ادوکلن  یبو  توانستی رفت. از همان مسافت هم م شهی راست سمت گ  کیشد و  نمای وارد س شهرزاد
را   شیهاعجله داشته است. قدم دارشانید یدهد. با خود گمان کرد پس او هم برا صی او را تشخ

قرار داشتند و هوا  نمای در س یکم یل یخ تی راه افتاد. جمع طی فروش بل رشیتندتر کرد و به سمت پذ
 سرد بود. اریسب

باران قدم   ریخرسند بود. دوست داشت ز اریبابت بس  ن یو شهرزاد از ا دیباریهم باران نم نم م  هنوز
 . دوست داشت با رادمهر هم قدم شود.ییبزند؛ اما نه تنها

کرد.   دایدر دست داشت، پ طیکه دو بل یدرحال  شه،یو او را کنار گ دیرس  یفروش   طی بل شهیبه گ باالخره
آن به عقب بازگشت   کیرا تکان دهد.   شیپاها توانستی آن قدر به وجد آمده بود؛ که نم دنشیاز د

او را در آن  شترید بیماه از او دور باشد. با کیاز نظر گذراند. از نظرش درست نبود؛ که  ها راو اتفاق 
  یبرا  یرا داشت که او را حت  نیاو بود و حق ا یو شرع یبه هرحال همسر قانون  د،یدی ماه م کی

 . ندی بب قهیچنددق

در آن   یبود، حت انداخت. چقدر عوض شده شیبه سر تا پا  یو نگاه ستادیا شی جلو قهیاز چنددق بعد
 کرده   ریی تغ یماه هم کل کی

به تن داشت با   یشلوار کتان مشک  کیزده و شهرزاد عاشق پوشش او بود.  پی ت شهی. مانند همبود
  شرتیآن ت  ری اش زبرنزه یهم در دست داشت. بازوها یطوس شرتیسوئ کیو  یاسرمه  شرتیت

به سمت   شهیمانند هم  شیبا غش کردن نداشت. موها  یاشده بودند و شهرزاد، فاصله   انیجذب، نما
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آن  یفتهیدر آمده و شهرزاد ش   ششی. ته رآمدی هم شلخته به نظر م یشده بودند و کم هراست شان
 شده بود.  دشیجد لیشکل و شما

سالم کرد. باالخره   برلیرا با هر دو دست گرفت و ز  فشیک یکرد، دسته  شیاز آن که کامل بررس بعد
کرد، خودش را کنترل کند،  یبه شهرزاد انداخت. هرچه قدر سع یآمد و نگاه رونیب  الیاز فکر و خ 

 بود و به سمتش گام برداشت.  دهیفای ب

را با زبان، تر   اشده یاو چشم دوخت. لب خشک یبایو به صورت معصوم و ز ستادیا اشی قدم کی در
اما مراعات   تش؛یو ببو ردی داد. قصد داشت او را سفت در آغوش بگ یرلبیکرد و جواب سالمش را ز

 . دیجمع را کرد و خودش را عقب کش

 زد و گفت:  یکه متوجه حال بد او شده بود، لبخند پررنگ  شهرزاد؛

 . یباش دنید لمیاهل ف کردمی ! فکر نم نما؟یچرا س-

 : د یپرس داشت،ی قدم بر م نمایس یکه به سمت سالن اصل  یاد و درحالرا آرام تکان د  سرش

 . خورمی نم  یچیه دنید لمیف نی ! من خودم معموال برم؟یبگ  یخور ی م یز یچ-

 ...خورمی نه من هم نم-

را به مامور کنار در سالن،   طشی کرد. بل ییسرش را تکان داد و او را به سمت سالن راهنما رادمهر
که با چراغ قوه در   یشدنش، پس گرفت. با شهرزاد وارد سالن شد و مرد دییداد و بعد از تا  لیتحو

 کرد.  ییراهنما شانیآنها را سمت صندل  کرد،ی آنجا تردد م

 لمیوسط سالن نشسته و منتظر شروع ف یهای صندل یجلو بودند و نه عقب. درست رو  یلیخ نه
سالن درحال   یبه دور و برش انداخت. فضا یگذاشت و نگاه  شیپاها یرا رو  فشی هرزاد، کبودند. ش

  یرو  ،یعالمه مواد خوردن کیو به همراه   جانیبا شور و ه ییهاپر شدن بود و خانواده
 .نشستندی م شانیهای صندل

که او   دانستی مکه حاال روشن شده بود، دوخت. ن نمایس ینگاهش را از آنها گرفت و به پرده  شهرزاد،
 بود.  یکاف شیبرا ایدن کی را انتخاب کرده است؛ اما همان که کنارش نشسته بود،  یلمیچه ف
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و   دیبه سر و صورتش کش یهم شروع شد. شهرزاد، دست لمیف تراژیسالن خاموش شدند و ت یهاچراغ 
دستش حس کرد.   یدست رادمهر را به رو یگرم قه،یشد. بعد از گذشت چنددق لمیمنتظر شروع ف 
. حالش بهتر شد و با  ردی . اصال انتظار نداشت تا او دستش را بگختیدست او، فرو ر یقلبش با گرما

 انداخت.  نمایس یبه پرده  یصد برابر، نگاه یاینرژ ا

 صورت او برد و  گفت:  کیصورتش را نزد   رادمهر،

 ؟ یتمرکز کن یماه، خوش گذشت؟! تونست  هی نیا-

 با صورتش قرار داشت، انداخت و آرام جواب داد: یکم یبه صورت او؛ که در فاصله  یهم نگاه شهرزاد

 نه من! ن،یکردی فکر م   دیبود... البته فکر کنم شما با  یشما خال یجا-

 را بهم قالب کرده بود، جواب داد: شیهاکه دست یرا باال انداخت و درحال شی ابروها رادمهر،

 هم بود که بخوام بهش فکر کنم؟ یز ی! مگه چکردم؟یفکر م  دیبا  یدرمورد چ-

 :دادی او نشده بود و همچنان جوابش را م تیمتوجه آزار و اذ شهرزاد،

 !نیزدیزنگ به من نم  هیو  نینبود   شیماه پ کی انیپس شما تاحاال در جر -

 شد:   رهیشهرزاد چسباند و با دقت به صورت او خ   یصورتش را کنار صورت او، به صندل   رادمهر،

 زنگ بزنم.  هی  یگفتی منتظر تماس من بوده؟! خب زودتر م ایرو یپس شهرزاده-

. با خودش  دیکه داده بود، احساس شرم کرد و نگاهش را از او دزد یایاز بابت آن همه سوت شهرزاد
را فشرد.   ش یته گلو ین یو شرط پدرش خبر ندارد. بغض سنگ  زیچ چیا از هواقع  دیگمان کرد که شا

 به خاطر آن که خبر نداشت، جوابش را داده بود!  یعنی

شدن ذهن و افکار او شد. قصدش هم  ری. متوجه درگدی به مراد دلش رس د،یکه سکوت او را د رادمهر؛
 شود.  یاش عملبود. دوست داشت ذهن او را گمراه کند تا نقشه  نیهم

که او  شد؛ی جمع به خودش آمد. اصال باورش نم یخنده یدرحال فکر کردن بود؛ که با صدا شهرزاد
 طنز دوست دارد. لمیمشخص بود که ف اش،یمغرور و جد تیطنز پسند باشد. بر خالف شخص 
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 شهرزاد... -

 جوابش را داد:  لبریآنکه نگاهش کند، ز بدون

 بله؟ -

  کنم،یباهات صحبت م یکه وقت یدونی بله. م یو بعد بگ  یبهم نگاه کن دینگو بله... با ینجور ینه ا-
 !یدوست دارم بهم نگاه کن

  یلی. اصال دوست نداشت؛ که او خ نداختیبه صورتش ن یاو عمل کرد و نگاه  یبر خالف گفته  شهرزاد
تفاوت نشان    یکرد خودش را آرام و ب یانش را فرو فرستاد و سعاش برسد. بزاق دهراحت به خواسته 

 دهد.

چندساعت   نیا یخوای ماه بس نبود، حاال م کی ؟یدزدینگاهت رو هم از من م گهیشهرزاد خانم؟! د-
 ؟ یکن غ ی هم نگاهت رو ازم در

قند در دلش   لویک لویاو، ک یهاکه با حرف  کردی او باز شد. احساس م یهاشهرزاد، کم کم با حرف  خی
مرد  نیمغرورتر یزمان  کی کشد،ی که دارد اکنون نازش را م  ی. با خودش گمان کرد که کسشودیآب م

 زد؟ی حرفا را به او م  نی جهان بوده است. پس االن چرا داشت ا یرو

او آب شد و   یچشم و ابرو دنیانداخت. دلش با د یو به صورت او نگاه اوردینتوانست طاقت ب  گرید
  شی ابرو انی اخم م نیگزیبود، لبخند کمرنگش را جا دهی. رادمهر؛ که حاال به هدفش رسدیکش یدآه بلن

اش را در دست گرفته بود و با انگشت  طرف گونه ک یصورت او گذاشت.   یکرد و دستش را رو
 . کردی پوست صورتش را نوازش م شصتش،

  دم؟یکشی ماه چ کی نیا یمن تو یدونی من آسون گذشت؟! م یماه برا کی  نیا یکنی چرا فکر م-
!  مم؟یچقدر سرزنشم کردن به خاطر تصم یدونی چقدر سگ دو زدم تا بتونم استعفاء بدم؟! م یدونیم

 چرا االن کنارت نشستم و کارم رو انتخاب نکردم؟!  نجام؟یاما چرا االن ا

. با خود گمان کرد که تمام آن  کردی را باور نم   بود دهیدر چشمان شهرزاد، حلقه زد. آن چه که شن اشک
داشت. او به خاطرش از کار محبوبش   تیاست؛ اما نبود... تمامشان واقع ایرو ایخواب  کیها حرف 

کرد که رادمهر  ی . گمان م کردیفکر م  گریجور د کیماه،  کیاستعفاء داده بود و شهرزاد در تمام آن 
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  نیکرده بود، با ا یکه سپر  ییهاکرده است. در تمام شب را گرفته و کارش را انتخاب   مشیتصم
 که رادمهر با او تماس گرفته است و قرار محضر گذاشته است.  د؛ی پری کابوس از خواب م

کرد. چقدر ذهنش نسبت به او خراب شده بود.  شیهاگونه یرا روانه شیهاو اشک  دیرا گز  لبش
 تا از کارش استعفاء دهد؟! کردهی ماه، تالش م  کی او در تمام آن  یعنی

 : د یزد و پرس  یاو شده بود، لبخند کمرنگ یهاکه متوجه اشک  رادمهر

چشمات رو   گهیرو جلب کنم، پس چرا د  تتیتا بتونم رضا کنمی چرا؟ من که تمام تالشم رو م  هیگر-
 !؟یکنی م  یبارون

را ادامه دهد.   نشیو دلنش  بایز یهاآن حرف را ادامه دهد تا او هم  اشهیدوست داشت گر شهرزاد،
را پاک کرد؛ اما رادمهر دستش را گرفت و خودش مشغول  شیهاو اشک  دیکش شیهابه پلک  یدست

 پاک کردن صورتش شد.

  نیترن یری ش  ،جزویکی و هراس داشت؛ اما آن تار دیترسی مطلق م یکی از تار شهیبا آن که هم شهرزاد
و قصد داشت   کردی م یاو سپر  یها. هنوز هم در بهت حرف آمدی به حساب م اشی زندگ   یکی تار

 . دیهرچه زودتر آن خبر خوش را به پدرش بگو

 ازجا برخاست و رو به رادمهر گفت:  نیبنابرا

 به بابام بگم که... خوامی خونه؟ م میبر-

د و توسط فشار  به خودش آم کردند، ی شهرزاد اعتراض م ستادنیافراد پشت سرش که از ا یصدا با
 گفت:  رلبیرا جمع کرد و ز شیهانشست. لب  شی مچ دستش، سرجا یدست رادمهر به رو

 !گه؟ید میبر-

 آرام جواب داد:  ی ل یانداخت و خ اشیشان یبر پ   ینیچ  رادمهر،

 دونه؟ی گفته که بابات نم  یدختر؟! بعدشم... ک هیاحاال چه عجله-

  زیچ چیو ه  دانستی پدرش م یعنینداشت.  گریرا د  یکی  نیشهرزاد باز هم گرد شدند. توقع ا چشمان
ها که تمام آن شب یعنیبه او نگفته بود؟! واقعا از پدرش انتظار نداشت؛ که آنقدر او را زجر دهد. 
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 یمطلع بود و اصال به رو زیپدرش از همه چ کرد،ی و در خانه قدم زنان فکر م  زدی به سرش م  یخوابی ب
 آورد؟ ی خودش نم 

 ذهن شهرزاد را خواند و سرش را به دوطرف تکان داد:   رادمهر،

  زیهم تازه از همه چ چارهی . اون بستیعمو، ظالم ن  یکنی شهرزاد خانم، اونقدرا هم که فکر م  ری نخ-
م. ازش خواستم  کرد فیباهاش تماس گرفتم و تمام ماجرا رو براش تعر شیپ یمطلع شده. من هفته 

 !یشی قدم م ش یپ  یخودت ک نمینگه تا بب  یز یبه تو چ

. متوجه د یشده بود، سرش را آرام تکان داد و خجل زده لبش را گز زیکه تازه متوجه همه چ شهرزاد؛
چه  قیدق دانستی . نمگرفتیزودتر با او تماس م  یل یخ  یستیبای زنگ زده است و او م  ریشد که د

.  شیاهلب یآغوش گرم او را کرده بود همراه با چاشن یدارد. خوشحال بود. نبود؟! دلش هوا یحس
عاشق او شده و تمام ذهن و فکرش رادمهر شده   یچقدر بودن در کنار آن مرد را دوست داشت. از ک

  د؟یترسی کردند. چرا هنوز م  دنیبود؟! بازهم زمستان درون قلبش النه کرد و دستانش شروع به لرز
و  رگردانداش توسط رادمهر، رو بشدن چانه دهیبر سر راهشان قرار داشت؟! با کش یچه مانع گرید

 چشمان او را از نظر گذراند.  یمشک

 ؟ یکنی فکر م یبه چ گهیشده خانم؟! د یدوباره چ-

  توانستی که از تپش ضربان قلبش نم لرزاند؛ی »خانم« آنقدر دلش را م یکلمه دنیشن یعنی! خانم؟
ها و جمالت از زبان او در گوش شهرزاد، آنقدر جذاب بود؟ او با  لحظه فارغ شود! چرا تمام کلمه  کی

 شد؟ یم ده یتمام ذهنش سمت او کش کرد،ی »خانم« خطابش م یکس یدلش چه کرده بود؛ که وقت

 م؟یذره راه بر هی هینظرت چ  م،یدینفهم  لمی ف نیاز ا یچ یما که ه-

! قدم زدن در وست؟یپی م تی داشت به واقع شیاهای تک تک رو یعنیکنج لبش نشاند.  یلبخند
آن فصل بود... چرا  یهااز نوبرانه یکه جزئ ی... آن هم در کنار رادمهر، با نم نم باران فصل بهار ابانیخ

رام بودن آ حساسا گریوقت بود که د ی لیخ  کرد؟ی م یبی آرام بود و در آن حال غر ایآنقدر ناآرام بود؟! 
 !دیفهم یآرام بود و نم  دی... پس شاکردی را تجربه نم 

 ؟یآی ! نم؟یی شهرزاد خانم... کجا-
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را در سرش پرورانده بود و حاال...   یهمچون روز  یایکه همراهش نرفت... شش سال رو شدیم مگر
عابران راه برود و دست سردش را در دست داغ او؛   انیبود که کنار او آرام آرام م شی چه حرفا! از خدا

کردن  کرمجال ف گریبود، بگذارد. د ی زمستان یتلخ در روزها یاستکان چا کیکه حس و حالش مانند 
چه کار؟ حاال که مرد  خواستیم نما ی به خودش نداد و ازجا برخاست و همراه او از سالن خارج شد. س

 نداشت.  زهای و آن چ لمیف یبه تماشا یاز ی را در کنارش داشت، ن شی اهایرو

بود که  یا مانند دختر بچه  شیشد. حال و هوا  ریاو اس یچه شد؛ که در دستان مردانه و قو دینفهم
.  کردیخوب حس م  یل ی. مخصوصا او که نبود مادر را خکردی ها مادرش را مالقات م بعد از مدت 

 چیکاش ه یپدرش هم قبول داشت... ا یبه عنوان مادر و حت   ش،یاهایرادمهر را عالوه بر مرد رو
 . کردی رادمهر م بینص یابوسه  یواشک ینبود و او  انیدر آن م یعابر 

کم داشت و آن هم   زی چ کیهوا فقط  نیانگشانش فشرد. ا انی را دراز کرد و نم نم باران را م دستش
مادرش را   یمنکر رادمهر شود؛ اما جا توانستی ... نمکردی م یقرار  یروزها ب ن یمادرش بود. چقدر ا

و کوتاه نثارش کرد و   نیریش یابزند، رادمهر بوسه یپر کند. قبل از آن که حرف  توانست ی کس نم  چیه
 شد.  رهی داشتند، خ یگر یدر چشمانش که اکنون رنگ و برق د

و    بایکه چقدر بوسه گرفتن از طرف معشوق ز یزد. به راست یو لبخند دیلبش کش یرا رو انگشتش
و   یصاحب آن خوشبخت   توانستی زودتر م  یلی. خدیفهم ریکه شهرزاد آن را د ف یح  یبود؛ ول  نیدلنش

 بود.  یبزرگ یاو واژه یزندگ یبرا  گرید یل یخ  یخوشبخت  دیلذت شود... نه، شا

 گشنمه، شما چطور؟  ی! من که حساب م؟یخب خانم کجا بر-

درون آن مرد بود که شهرزاد دوستش  یز یاو را هم دوست داشت. اصال چ یهاجمع بستن  یحت
 . شدیخود م یاو از خود ب  ینداشته باشد؟! واال که نبود... آن دختر با هر کلمه

بر   ینیاسم او چ دنیآورد. با د رونیو دلچسبش، ب  نیری او را از افکار ش فش،ی داخل ک یبره یو
نبود که او از تمام ماجرا خبر دارد! فارغ از هرگونه ترس و  انداخت؛ اما اصال حواسش  اشی شانیپ

 گوشش برد.  خی را ب لیاتصال را فشرد و موبا یاسترس، دکمه 

 ؟ ییشهرزاد... بابا کجا-
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.  دیگنجی بود و در پوست خودش نم   یحال و روزش وصف نشدن داد؟یبه او م  یچه جواب  دیبا
صحبت کردن نداشت. با   یبرا یرمق  گریاو، د اریدر حصار دست او بود و قلبش در اخت شیهاشانه 

 پدرش را منتظر گذاشته است.  یلیمتوجه شد که خ ش،یبازو یفشار دست رادمهر به رو

 چطور...  یعن یبابا... من با... -

شام   یرو برا ... زن عموت زنگ زد و هممونایباباجان، فقط خواستم بگم شب زود ب  شمی مزاحمت نم -
رو مشخص کنن... در ضمن، به آقا رادمهر هم سالم   تیعروس  خی تار خوانیکه م نیدعوت کرد. مثل ا

 برسون. 

... آن هم شهرزاد که؛ گرید شدی م نی... عاقبت دروغ گفتن به پدر هم همدی کرد و لبش را گز شرم
 انداخت.  فیک یرا تو شلیکرد و موبا  یاز پدرش خداحافظ  رلبی . زکردینم  رییتغ یاحرفش ذره 

آن جمله در مورد پدرش هم صدق کند.  کردی هستن؛ اما فکر نم زی ت  یلیبود که مادرها خ دهیشن
به صورت رنگ و رو   یو نگاه  دی. سمتش چرخ ستدیو منتظر شد تا رادمهر هم با  ستادیا شی سرجا
آمده است! آن دختر از چشمان   ش ی پ یچه مشکل گرید  دانستی شهرزاد انداخت. فقط خدا م یرفته

 قهیدق  کی نیری ش یباهم در تضاد بودند، نه به آن خنده  زشیبود، همه چ بیرادمهر واقعا عج
 و نه به حال و روز االنش... ششیپ

 ده؟یچرا رنگت پر شده؟ی ! چ؟یشهرزاد... خوب-

-.... 

ماندند... دو  حرکتی ب صورتش هم همان طور ثابت و  ی... بلکه اجزاچینکرد، ه  افتی که در یجواب
 شد:  ایصورت سرد و کوچک او قاب کرد و حال بدش را جو  یدستش را به رو

 !ی شده دختر... نصفه جونم کرد یخب بگو چ -

 خونه شما...  میقراره... قراره بر-

را به  ش ی از آن صورت مهربان و خونسرد نبود؛ بلکه جا یخبر  گرینگاه رادمهر عوض شد... د رنگ
 داد. یدرهم رفته و عصب یابروها

 شهرزاد اگه...  نیگفتن؟ بب  یز ی بابام چ ایشده؟ مامانم  یچ-
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 رو مشخص کنن... من... من...  یعروس  خیقراره تار-

 چیه گرید  ند،ی خب بب دند؟یدیکنج لبش نشاند و او را محکم در آغوش گرفت. عابران م یکج  لبخند
نداشت! اکنون زنش را در آغوش   یتفاوت   یلیاو خ ی... بودن و نبودنشان برا کردی او نم  یبرا یفرق

 .كردی به آن اندازه، حالش را خوب نم زی چ چیداشت و ه

كمي جلوتر كشيد. دوست نداشت نامحرمي به همسرش    ي شالش رااش را بوسيد و لبهنم زده  موهاي
 اش خيره شد: اش را بوسيد و درچشمان نم زدهنگاه كند. پيشاني 

 دن؟! تو كه من و نصفه جون كردي دختر!اينجوري خبر مي -

شد. دوست داشت  خانم، شهرزاد خانم، شهرزاد... چه قدر اسمش از زبان او شيرين خطاب مي  دختر،
ي ناچيز از زبان او دنياي ديگري را براي  هه بزند، تا او مدام صدايش كند. يك واژهخودش را به بيرا

 ساخت. شهرزاد مي 

زد و اين از همه اش دل را نمي آن لحظات براي او شيرين گذشت. كم بود ولي شيرين، شيريني چقدر
 تر بود. چيز براي او مهم 

 *** 

هايش فرستاد. از آخرين باري كه غذاي ريهعميقي كشيد و بوي تند ساندويچ كالباس را به   نفس
 گذشت. اصال كي غذا خرده بود كه بخواهد فست فود بخورد.بيرون خرده بود، چندسالي مي 

 مانتوي شينا را كه درحال تماشاي ويترين لباس شب بود، كشيد و گفت:  يلبه

گشتم... بيا ديگه، بيا شينا... بريم ساندويچ بخوريم؟! بخدا دلم ضعف رفت از بس اين خيابونا رو -
 بريم... 

 واي شهرزاد سرم رفت، نيم ساعت نشده اومديم خريد، اونوقت خسته شدي؟!-

 شه.انقدر اين خانمم رو اذيت نكنيد، االن گشنشه، حرف حاليش نمي -
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سر چرخاندند و به صورت رادمهر كه دو كيسه ساندويچ در دستش داشت، خيره شدند. نگاهش   هردو
اش را با زبان، تر كرد و بدون توجه  ي در دستش دوخت. لب خشكيدهگرفت و به كيسهرا از صورت او 

 به شينا، سمتش رفت. 

 واي رادمهر، غذا خريدي؟ از كجا فهميدي من گشنمه، اصال از كجا پيدامون كردي؟ -

زد و  یآنکه جوابش را بدهد، لبخند یاما برا اورد؛یب ادش یآن شب را به  یهانداشت اتفاق  قصد
 گفت: 

 نصب کردم.   تیگوش یهست که تو یابیفقط به خاطر رد م،یینجایشهرزاد خانم... اگه االن همه ا-

اش را  مشابه یهااگر آن شب و تمام شب  شدیشد. چه م رهیخ  سهینگفت و فقط به ک یز یچ شهرزاد
قضاء نداشتند و او  ان خی کنار آمده بود؛ اما مثل آنکه خاطرات تار ی. تازه با خودش کم کردی فراموش م

 . کردندی را رها نم 

 . شهیبخور سرد م-

بشود و خاطرات   یهمان شهرزاد قبل  توانستیم ی را به دستش داده بود؟ پس ک  جیساندو یکِ 
را تجربه  یطعم خوشبخت توانستی لحظه نم چیکه ه کردی باور م  دیبا گریتلخش را فراموش کند؟! د

 بسازند.  وانهید ک یاده بودند تا از او و همه کس دست به دست هم د زیکند. همه چ

 کنم.  زشی شهرزاد حواست کجاست؟ بذار تم-

مانتواش را پاک کرد و   یشده به رو ختهیر یآورد. نوشابه  رونی ب  بشی از ج یزانو زد و دستمال شیجلو
کاش زبانش قفل   یاو به فکر فرو رفته بود؟ ا با حرف  یعن یانداخت.  ینگاه نشی به صورت غمگ

 موقع باز شود.  ی. لعنت به دهاني که ب آوردی گاه آن جمله را بر زبان نم  چیو ه شدیم

 نداشتم! یبخدا منظور  ؟ی... از دست من دلخور یشهرزاد-

همان طور که  و  آمدی اش به حساب ماز گذشته  یکه تنها مقصر نبود... به هرحال او هم جزو رادمهر
. به هرحال  آوردیم ادیخاطرات بدش را هم به  کرد،ی خوبش را با او در ذهن مرور م یهاخاطره 

 آمدند.دانست كه در بدترين شرايط، خاطرات بد، زودتر از هر چيزي به عيادتش مي مي

 ِد حرف بزن لعنتي... من بايد اون صداتو بشنوم تا ببينم حالت چطوره... -
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ي كافي در سرش  آزارش بدهد؛ اما رمقي به حرف زدن نداشت. جمله به اندازه نداشت؛ كه قصد
 داشت؛ اما خودش فرد مناسبي براي گفتنشان نبود.

برخاست و ساندويچش را روي ميز پرت كرد. چرا حالش به يك باره آن قدر خراب شده بود؟ اين  ازجا
قش بود، حقش بود كه بخواهد كمي از دانست... شايد هم حروزها زودرنج شده بود و دليلش را نمي 

 د؟ ديگران دلخور شود؛ اما رادمهر چي؟ رادمهر كه ديگران نبود، پس چرا از او شروع كرده بو

زد اما نه كسي در انتظارش بود و نه رفت... قدم مي كه چه شد و كجا هست... فقط راه مي نفهميد
شد، تازه فهميد كه چه خبر است. نگاهي   مكاني كه بخواهد وقتش را آنجا بگذراند. دستش كه كشيده

  تشخورد و صوراش به باال و پائين تاب مي ي سينهبه صورت خشن و عصبي رادمهر دوخت، قفسه
 غرق در عصبانيت بود. 

 خواي خودت رو به كشتن بدي؟ كني شهرزاد... ميمعلوم هست داري چيكار مي-

كرد؟! او  آمد، تازه فهميد كه كجا ايستاده است... وسط خيابان چه كار ميصداي بوق ممتدي كه مي با
 ي پيش كنار رادمهر بود. پس چرا يك باره سر از آنجا در آورده بود؟ كه تا چنددقيقه

 بيا بريم...-

قدمي برداشت تا سمت ماشين برود؛ اما دستش در دست شهرزاد قفل شد. چرخيد و با نگراني   ررادمه
دانست كه حال خوبي ندارد و غريبي  اش بود، نگاهي به شهرزاد انداخت. مي كه عصبانيت هم چاشني

 كرد؟!كند؛ اما چه بايد ميمي

 رادمهر... توروخدا، توروخدا كمكم كن... -

كرد؟ اش سرخ خورد و روي لبش نشست. چرا طلب كمك مي ش به روي گونه هاي از ميان مژه اشك
حالش آنقدر خراب بود؛ كه درخواست كمك داشت؟ شايد هم خراب بود... واقعا حال خوشي نداشت،  

 خواست تا دستي نوازش بار بر سرش بكشد.دلش آغوش او را مي 

كنن... چرا دست از سرم...  لم نمي من ديگه خستم... بخدا ديگه خسته شدم، اين خاطرات لعنتي و-
 دارن؟چرا دست از سرم بر نمي
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كنم همه چيز رو فراموش كني،  دارن... همه چي درست ميشه، بيا بريم... من خودم كمك ميبر مي -
 شهرزاد بهم اعتماد كن!

،  هايش هم ديگر اعتماد نداشتكرد! اين روزها به چشمچقدر با شنيدن آن جمله غريبگي مي اعتماد؟
 كرد.كرد... او جور ديگري بود. بايد به حرفش اعتماد مي چه برسد به...! نه رادمهر فرق مي 

ماشين شد و كمربندش را بست. پوزخندي زد و به سالم بودن كمربند فكر كرد. حتي كمربند هم  سوار
 ي آن را نداشت كه بخواهد بر سرش جر و بحث شود. حوصله 

 *** 

و سمتش گرفت. ليوان آب را هم از روي ميز برداشت و همراه قرص، به   را از جلدش بيرون آورد قرص
خوردش داشت. چقدر يك باره حالش بد شده بود... يعني او مسبب تمام حال بدش بود؟ مانع  

  ودكرد؟ نكند حال بدش به خاطر وجقرار مي ديگري كه بر سر راهشان قرار نداشت... پس چرا آنقدر بي 
اي كه بخواهد ازش  كه شهرزادكمي سرد شده است؟ شده بود؛ اما نه به اندازه كرد او بود؟ چرا فكر مي 

 دوري كند!

ي كوچكي به دستش زد و از اتاق خارج شد. اميدوار بود تا  كه مطمئن شد خوابيده است، بوسه  زماني
 با كمي استراحت خوب شود.

بود با رفتنشان به زير يك   كرد... مطمئنهم دست كمي از او نداشت؛ اما مراعات حالش را مي  خودش
 توانست مراقبش باشد.شود، چرا كه بيشتر پيشش بود و بيشتر ميسقف همه چيز درست مي

 *** 

شد و خواب را به هر  خوابیید، خسته ميهايش را به سختي باز كرد. اين اواخر خيلي ميچشم الي
ريكي مطلق بازهم به سراغش داد. سكوت سنگيني فضاي اتاقش را پر كرده بود و تاچيزي ترجيح مي 

  ينجور آمده بود. از آخرين تصويري كه به ياد داشت، رادمهر كنارش بود و قرصي را داد بخورد كه ا
 بيهوش شده بود. 

زمخت را از رويش كنار زد و پاهايش را روي زمين آويزان كرد. كش و قوسي به بدنش داد و  پتوي
اي سرش گيج رفت؛ اما توجهي نكرد و در اتاقش را باز كرد. بيرون هم دست ازجا برخاست. لحظه 

 كمي از اتاقش نداشت. پس ترجيح داد تو همان اتاق بماند. 
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پاسخ از جانب رادمهر شد. يعني چقدر خوابيده بود؛ كه ي را برداشت و متوجه چند تماس ب موبايلش 
 حتي صداي زنگ موبايلش را نشنيده بود! 

معطلي تماس را وصل كرد و  اش خيره شد. رادمهر بود! بيدر دستش تكان خورد و به صفحه  موبايل
 تلفن را بيخ گوشش برد.

 الو رادمهر؟ -

 سالم و عليكم خانم خوابالو... ساعت خواب! -

 يدارم نكردي؟! چند ساعته كه خوابيدم؟ چرا ب-

يه پنج شيش ساعتي ميشه... راستش خودمم خسته بودم، رفتم خونه يه ذره استراحت كردم؛ اما  -
 ساعت گذاشتم كه بيدارت كنم.

كمرنگي كنج لبش نشاند و خيالش از بابت نگراني او، آسوده شد. چقدر خوب بود كه او را در   لبخند
 موهايش كشيد و ياد حركات ظهرش افتاد! شرمنده شد و لبش را گزيد: كنارش داشت! دستي به 

 رادمهر... ممنونم...-

 بابت؟! -

 مرسي از اين كه اين همه وقت هوامو داشتي، واقعا اگه تورو نداشتم چيكار...-

ام تشكر نكن، من در قبال تو وظيفه دارم و مسئولم، به خودم و  شهرزاد... ديگه از من بابت وظيفه -
هاي  كنم... اين چندوقت اتفاق ت قول دادم كه تا آخر عمر، مراقبت باشم... حالت رو هم درك ميخود

 ي ما تاثير گذاشت. عجيبي افتاد و به نحوي روي همه 

برد... او برايش هم همسر بود و هم زد، بهترين جمالت را به كار مي زد و زماني هم كه مينمي  حرف
كرد. خيلي خوب توانسته بود اين را در آن چندسال تشخيص يك روانشناش كه حالش را درك مي 

 دهد.  شايد وقتش بود كه خودش را رها كند و حرف دلش را به او بزند. 

 كني؟م نمي مسخره رادمهر... يه چيز بگم -

 مكث كرد و بعد از گذشت چند ثانيه جواب داد: كمي
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 توني حال امروزم رو بسازي؟!آد... بگو ببينم مي تا ببينيم چي پيش مي-

 زنم... بگم؟عهه رادمهر اذيت نكن ديگه... دارم جدي حرف مي -

 شنوم... جانم بگو مي -

زد و هيچ يك از آن الفاظ را به  را صدا ميجانم گفتنش، ذهن او را بهم ريخت. كاش فقط اسمش  آن
 ي خودش كنم. برد تا شهرزاد را مدهوش و شيفته كار نمي 

 گي شهرزاد خانم...نمي -

 دوست دارم... -

-...... 

گفت ناراحت شد چه؟ چقدر صبر كرده  به چه معنا بود؟ تعجب كرد يا خوشحال شد؟! اگر مي  سكوتش
نود... پس ناراحت و غمگين بود، دوست داشت يك بار ديگر  بود تا اين دو كلمه را از زبان او بش

 اش را تكرار كند...جمله

 چي... چي گفتي؟!-

 خواي براي بار دومم بشنوي، درخواستم رو قبول كن.گم... اين اولين بار بود و اگه مي ديگه نمي-

جان دهد...    ! مگر امكان داشت او چيزي بگويد و رادمهر قبول نكند؟ حاضر بود برايشدرخواست؟
 پس درخواست به چه معنا بود؟ 

 كنم.جانم... هر درخواستي داشته باشي، قبول مي-

 فرداي عروسي... -

 *** 

ي ميز، ضرب گرفته بود و تمام حواسش را پرِت آهنگ ماليمي كه  اش به روي شيشهانگشت سبابه  با
كرد؛ اما نه در حضور  يبگي مي شد، كرده بود. چقدر اين فضا برايش ناآشنا بود... غردر كافه پخش مي 
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  راو كه با كت و شلوار يكدست مشكي و پيراهن سفيد، روبه رويش نشسته بود و چشم ازش ب 
 دانشت.نمي 

رفتند تا او را  اش كه از در و ديوار باال مي هاي زندگي خواب يا رويا نبود؟! يعني تمام كابوس  يعني
خواست  هم خيلي وقت بود كه تمام شده بود و او نميديوانه كنند، اكنون ديگر تمام شده بود؟! شايد 

 كه قبولشان كند! 

ي طاليي درون انگشتش كشيد و الماسش را لمس كرد. با آن حلقه هم غريبگي به حلقه دستي
كرد... عجيب بود؟ نه نبود... شهرزاد خيلي وقت بود كه ديگر طعم خوش زندگي را نچشيده بود و مي

  ركرد؟ براي چه قراهم نيست بچشد. پس اكنون آنجا در كافه چه كار مي  كرد كه ديگر قرارگمان مي
 گذاشته بود؟ اصال با چه كسي قرار گذاشته بود؟

ي يك ليوان چاي داغ دلچسب بود را به روي دستش حس كرد،  كه گرمي دست او كه به اندازه همان
ي پيش  رش بود و هفته فهميد كه كجا هست و با چه كسي قرار گذاشته است؟! درسته... او همس

مراسمشان گرفته شده بود... سندش هم در دست جفتشان قرار داشت. خودش قرار امروز را گذاشته  
بود... چندين سال بود؛ كه قرار همچين روزي را در سرش برنامه ريزي كرده و اكنون به دستش آورده  

 بود.

كنم، يگه دارم به افكارت حسودي مي تموم شد؟! كاشكي منم يه ذره تو اون ذهنت جا داشتم، بخدا د-
 كني.تو به اونا بيشتر از من ميرسي و فكر مي 

 كنم؟! از كجا معلوم كه به خودت فكر نمي -

دست او را در دستش گرفت و بوسيدشان... بوییدشان و با خيال راحت، نفسش را آزاد كرد.   هردو
خودش! تنها يك هفته بود كه او را به  ديگر خبري از آن شهرزاِد غريب و سردرگم نبود... خودش بود و 

 دوستشكرد صد سال هست كه او را دارد. گذشت، احساس مي دست آورده بود؛ اما هر دقيقه كه مي
 ها از دستش بدهد.داشت و قصد نداشت كه به آن راحتي 

م وصل  اش را به دست او چسباند... همه چيز مانند يك پازل به هي او را بوسيد و پيشانيحلقه نگينِ 
شده بودند و فقط يك مهره از آن باقي مانده بود. يك مهره كه ديگر به دست شهرزاد، در جايش قرار  

شان... آن پازل با آن ي آغاز زندگي شان... يا بهتر است بگويد مهره ي آخر زندگي گرفت. مهره مي
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پازلي كه ديگر از اول  شد... رسيد و پازل ديگري جايگزينش ميي در دست شهرزاد، به پايان مي مهره 
 كرد...كردند... نه تنها خودش، بلكه با همراهي شهرزاد بايد درستش مي بايد هردو درستش مي 

ي آخر پازل را در دستش گرفت و با لبخند، نگاهي به رادمهر انداخت. براي گذاشتن تيكه شهرزاد،
ت آن تيكه را بگذارد و پازل  اي، خيلي هيجان داشت... دوست داشي آخر آن پازل ده هزار تكهتيكه

 جديد را شروع كند؛ اما نه تنهايي... با كمك او قصد آن كار را داشت. 

سفيد رنگ آخر را در دستش چرخاند؛ كه با صداي گارسون به خودش آمد. هردو به مرد جوان،   يتيكه
 منو به دست خيره شدند و قبل از آنكه حرفي بزند، زيرلب گفتند: 

 همون هميشگي... -

ي كنارهم كشيد. ديگر تمام شده  هاي چيده شدهآخر را در جايش قرار داد و دستي به روي تكه  يتيكه
بود... يا بهتر است بگويد... شروع شده بود، زندگي آن دو شروع شده بود، آن هم با يك قهوه به طعم 

 »همان هميشگي«.

 

 پايان 

 24/4/99فالح تفتي                طناز

     

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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