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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  
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 نام خداوند نون و قلم به

 و عشق و غم یآزاد خداوند

 تو ماندن  یو برا  ستنیتوز یاست ، برا نیخوب و دلنش چه

 است ، دور از توبودن زیتلخ و غم انگ وچه

 ... باستیتو ناشک   یب ی؛ زندگ  یدانست یم کاش

 گناه  نیرمان:آخر نام

 ی:فاطمه حاتم آبادسندهینو

 : خالصه

http://www.romankade.com/
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 از جنس غم، به نام رها است. رها که دختر تنها و به شدت  یدرباره دختر داستان

 عا  یو سر شودیم نیه ازدواج موقت با رادممجبور ب یلیاست، بنابر دال یاحساس

 !شودیاو م ی دلبسته

 تلخ آنهاست.   یو خم زندگ  چیآغاز راه پرپ ست؛بلکهیداستان ن انیعشق آنها پا اما

 که یگناه دختر پاک و معصوم داستان؛ مربوط به عشق اوست، عشق به کس نیآخر

 او ممنوعه است! یبرا

 پارت((  139 ی))دارا

 98/ شروع: 11/4
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 #مقدمه

 . ندیبب یرا کس  تی ات را بر سر کن، نگذار موها ی: روسرگفتند

 همه  یرا به رو تمیتر فرو کردم و با لبخند رضا شیچادرم ب   ری را در ز میها شمیابر

 . دمیپاش

 خندند.  یرا بلند نکن، دختر ها بلند نم   تی: صداگفتند

 برود.  رونی ب شانیکشتم و نگذاشتم آه و ناله   میرا در گلو میها خنده

 نمان، زود بازگرد خانه. رونیشب ب  مهی : تا نگفتند

 دوستش ند ی گو یگوش کردم؛ اما جان جانانم، م شانیاعتراض به حرف ها یب

 باش.  نداشته

 توانم...  یخدا که نم به
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 ی مرورش م هی کرده ام و هر ثان  فیخود تال یاست که برا یداشتن تو درس دوست

 .کنم

 ی م یجار میاز آرامش که در رگ ها   یریداشتن تو شده ملکه ذهنم و اکس  دوست

 .شود

 ات را به  ی است که زندگ یگفتند: از دوست داشتنش دست بکش، گناه یوقت

 کشاند. یم ینابود

 ال ام رو به زو یمنجمد شد، بهت بر من غالب شد و آرامش زندگ  میدر رگ ها خون

 . رفت

 خواهم یتوانم، اگر دوست داشتنش گناه است، م  یباز کردم و گفتم: نم زبان

 خواهم عذاب و  یباشم، اگر دوست داشتنش عذاب است، م  ای آدم دن نیتر گناهکار

 گناهم عشق به او نیخواهم آخر  یدر آغوش خود حل کنم، من م زی را ن  زجرش
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 . باشد

 باشد که تماما  عشق است و بس...   یگناه" من دوست داشتن کس نی"آخر
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 1#پارت_ 

 : نفس 

 با آهنگ  یکند و گاه  یم یکه کنارم نشسته است و رانندگ ی عاشقم را به مرد نگاه

 مرد را دوست دارم. باورم  نیرخ ا میکند، دوختم. چه قدر ن یم  یهم خوان شاد
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 یکه خطبه  ی درست از همان موقع  ش،یچند ساعت پ  نیشود کامران از هم  ینم

 را خواندند مال من شده است.  عقد

 . چهردیبگ یرا به باز میواجازه دادم باد موها دمیکش نی را پا   نیماش ی پنجره

 صورتم را   شیآرا نیام را دوست دارم، چه قدر ا یعروس دیلباس سف  نیا قدر

 با اوست را دوست  وندیکه مربوط به کامران و پ  یزیدارم، اصال  من هر چ دوست

 !دارم

 که قرار بود با کامران ازدواج کنم و پدر و  یافتادم. روز شی سال پ کی ادی به

 مان به هم خورد.  یتصادف کردند و عروس یهمگ زمی و تنها خواهر عز مادرم

 بود، نبود تا  یمادرم خال  یدر چشمانم حلقه بست. چه قدر امروز جا اشک

 از جانم چه قدر ذوق و شوق  زتری. خواهر عزندیرا در لباس عروس بب  رکشدخت

 نبود تا در آغوش گرمش فرو  زمیتک خواهرش؛پدرم، پدر عز یعروس یبرا داشت

 .دیبگو ک یدردانه اش را تبر زیدختر عز  یو عروس روم

 !امشبستی ن  یو زار هیشد. نه! امشب وقت گر ری از چشمانم سراز یاشک ی قطره

 و چهار  زمیعز یبه خاطر از دست دادن خانواده   یز هشت ماه افسردگبعد ا من

 به احترام خاک خانواده ام منتظر ماند، به عقد دائم زم یکه کامران عز یماه

 در آمدم.  کامران

 کامران به خودم آمدم:  یباصدا

 کنن؟  یفکر م  ینفس خانم ما دارن به چ -

 ! ییکه چه قدر دوست دارم آقا نیبه ا -
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 داغش را به یبرد، لب ها  شیسردم را در دستش گرفت و به سمت لب ها دست

 لب  یدستم کاشت. گرما یبر رو  یآرام و دل چسب یدستم چسباند و بوسه  پشت

 مرد خودخواه و نی. من چه قدر ادیزده ام را گرما بخش  خیسراسر تن  شیها
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 را دوست دارم!  مغرور

 با  گهید ادینگام نکن نفس. شب که درسته قورتت دادم حالت جا م یوراون ج -

 به من.  یزنیزل نم  تی وحش یچشما اون

 کردم.  ادیدرجه ز  نیرا تا آخر نیضبط ماش  یاز سر شوق کردم و صدا یا خنده

 .میبا آهنگ کرد  یتر کرد و با هم شروع به همراه شی را ب ن یسرعت ماش کامران،

 سفارس نکنم، تو هم از  گهینفس جان، مادر، مراقب کامرانم باش. کامران جان د -

 خوب مراقبت کن. عروست

 گفت:  یمادرش را ندارد سرسر یها حتینص یحوصله  گریکه معلوم بود د  کامران

 چشم مامان جان، چشم. -

 . میبر گهیبال مادر جان. ما د یچشمت ب  -

 من نیگفت: به سالمت! اگه گذاشت دمین شن که فقط م ییلب و با صدا ری ز کامران

 عروس خانوم و مال خودم بکنم. نیا

 و با عشق به کامرانم زل زدم.  دمیخند  زیر  زیر

 . قلبم میمشترکمان حرکت کرد یبا کامران به سمت خانه   یخداحافظ  یاز کل بعد

 است.  فیقابل توص  ری . حسم غدیکوب یام م  نهیوار به س وانهید



 گناه  نیآخر

7 
 

 وانهیکردم. ما د میام تقد یرا به کامران، مرد زندگ میها یگ دختران یایدن امشب

 !مینفس کنار هم باش  نی تا آخر میو قسم خورد میعاشق هم هست وار
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 2#پارت_ 

 : رها

 ی به خودم انداختم.چشمان نهیدرآ یگذاشتم.نگاه میجانم درون گوش ها یهنزفر

 ی لیمن خ ی! چهره یمشک یو موها ی کامال معمول  یچهره ا  ،یدرشت ومشک  نسبتا

 عاشق من شود و   دیشاهزاده سوار بر اسب سف کی شودی است، چطورم یمعمول

 اش ببرد!؟  ییایرا به کاخ رو من

 را کامال داخل مقنعه ام میپوچ و مسخره ام خنده ام گرفت. موها  ازافکار

 . من عاشق ححابم هستم!فرستادم

 _مامان جان من رفتم.

 مراقب خودت باش دخترم! -

 لب گفتم و از خانه خارج شدم.چقدر گوش دادن به آهنگ را هنگام قدم   ریز یچشم

 . ستیمن لذت بخش تر ن  یکار برا نیاز ا یکار چیدوست دارم!اصال ه زدن

 _سالم به دوستان خلم! عه عه نه، گلم.

 !نیآورد فیسالم.چه عجب شما تشر کی_عل

 !باز قر قر کردنت شروع شد؟ نای_َاه مب

 _دلتم بخواد .
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 .حواست کجاست؟ ناایت ی_ه

 !،سالمی...عه راستزهی_ها؟..ام..چ

 با ته نای.مبمیکرد دنیبه من انداخت وبعد هردو باشدت شروع به خند ینگاه  نایمب

 گفت:  زدیموج م  شیکه در صدا یخنده ا ی مانده

 چلغوز بگوزودتر قرار  ی پسره  نی.بابا به استیبچمون عاشقه تو باغ ن  نی_ا

 ! یریاز دست م یروبزاره.دار یعروس 
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 با آقامون درست حرف بزنااااا. ی_چلغوز خودت 

 .میسوارش  می_بسه بچه ها اتوبوس اومد.بر

 .درمیسه کالس خسته کننده ساعت سه بعداز ظهر ازدانشگاه برگشت بعدازگذراندن

 بود! یگریدرعالم د نایاما ت میدیو خند میگفت یکل  نای من و مب اتوبوس

 که عقد کسالهی  زاره؟شمایرو نم   ی.چرا فرزاد قراره عروسگمیم یدارم جد نای_ت

 .  نیکرد

 اس! گهیام ماه د ۲۱ ی خونمون بودن.عروس  شبید نایاتفاقافرزاد ا-

 با  میرفت  نایت  یوبعد به سو میگرد شده به هم نگاه کرد ییبا چشم ها نای و مب من

 !میاش کرد یتف مال یکل مانیها بوس

 ساعت از روز مادرم خواب بود و پدرم هم سر کار! به سمت  نیمعمول در ا طبق

 م یلباس ها ضی پرتاب کردم و بعد از تعو یرا به گوشه ا لمی حرکت کردم وسا اتاقم

 است.درس،کتاب،دانشگاه و.... کنواختی  یل یمن خ ی.زندگدم یتخت دراز کش یرو



 گناه  نیآخر

9 
 

 من وجود  یدر زندگ  یزی انگ جانیاتفاق ه چی. چرا هیزندگ نی!خسته شدم از اآه

 چطور بود؟خوب بود!همه به گرفتمیمثل سرطان م یضی مر کی!مثال اگر ندار؟

 دا ینجات پ یلعنت  ییتنها نیازا یو من کم شدندیآمدند،نگرانم م یم دنمید

 موقع روز  ن یااست!پدرم  بیپدرم پاره شد.عج یافکارم باصدا ی!رشته کردمیم

 کند؟ ی چه م درخانه

 با من  یجور هیکردم به خاطر تو و بچه هامون بوده.چرا  ی_الهام جان،من هرکار

 که انگار من مجرمم؟  یکن یم  رفتار

 ؟یکرد یخاطر ما دزد  ؟بهیگیم یمعلوم هست چ  چی_ه

 .من فقط بهش میبود ک یباهم شر امرز یخدا ب  یالهام!من و اون تهران  هیچ ی_دزد

 رو بهش ندادم!   میبودم و بده بدهکار

 ها! شهیپسره رو کم کن. واسمون دردسرم  نیرو بده شر ا شی و بده ای _خب پس ب

 میتقد ینصف کار خونه رو دو دست  دیکه با ینجوریها.ا یگیم یزیچ هی_تو هم 

11 

 به شازده پسرشون! کنم

 که وارد خونه   یپول نیو گرنه ا یبهشون بد  دیحقشونه پس با نیا یگی_مگه نم

 حرومه! یکن یم

 پوال واسشون پول خورده! نی،ا رهیآخه؟اونا پولشون از پارو باال م هی_حرومه چ

 که هست،به هرحال حقشونه . ی_هرچ

 . یزنی _َاهههه الهام توهم که همش حرف خودتو م
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 ا گرفت.آنه  یتنم لرزش نامحسوس دیشدن محکم در که به گوشم رس دهیکوب یصدا

 کارخانه  نیا یعن یداشت؟  کیپدرم! اصال مگر پدرم شر کیردند؟شر ی چه حرف م از

 ست یپسر ک  نی هم داشته که فوت شده است؟ اصال ا یگریجز پدرم صاحب د به

 ! کند؟ی صحبت م نگونهیپدرم راجع به او ا که

 3#پارت_ 

 ام مرا از افکارم نجات داد. یزنگ گوش یصدا

 _بله؟

 ؟ ی_سالم رهاجونم خوب

 ؟ ی.توچطوریس_مر

 لباس  نایفرزاد ا یخونه  میبر می خوایم د؟فرداشبیخر میبر یای _خوبم.رها!م

 ندارم.  مناسب

 ک یکه سر  یینایندارم آن هم با ت  دی خر یراکم داشتم.اصال حوصله  نینه!هم یوا

 خواهد یکه م ییحاال چه برسد به لباس ها دادیوسواس به خرج م یساده کل  دیخر

 فرزاد بخرد! یرفتن به خانه  یبرا

 ندارم.   دیخر یخستم،حوصله   یلیمن خ ،یبر  نایبا مب شهیم  نای_ت

 گفت:  زدیدر آن موج م یکه ناراحت ییباصدا

12 

 ،خودم  یایب خوادینداره توهم نم یاد،اشکالی ب تونهیشب مهمون دارن نم نایا نای_مب

 ! رمیم
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 تنها برود:  امدبگذارمین دلم

 باها... امی من م ادینم نای_خب...حاال که مب

 وگفت:   دیحرفم پر انیم به

 ! رمیخودم م یایب  خوادی_نه نم

 . گه ید امی!گفتم میلوس ی لیخ  یدونست ینا،م ی_ت

 گفت:  یباسرخوش 

 خونتونم.   یجلو۵رهاجونم.من ساعت  یزاری تنهام نم دونستمی_م

 میزانوها ن یا پااش ت یام که بلند یتوس یبه همرا مانتو یتنگ مشک شلوار

 ام یرا درون روسر میبه همان رنگ تنم کردم.بادقت موها یو روسر دیرسیم

 در خانه متوجه  یبا مادرم ازخانه خارج شدم.جلو یو بعد از خداحافظ  فرستادم

 شدم.  نا یمادر ت  دیسف یپرادو

 اون دفعه تا دو روز باهات  ستی ن  ادتی؟ی مامانتو برداشت نیماش  نا،توبازی_ت

 ! کردی نم  صحبت

 بهم داده،سوما اون دفعه نشویدفعه مامان خانمم خودش ماش  نی_اوال سالم،دوما ا

 ؟یاالن دارم.حاال قانع شد ینداشتم ول نامهیگواه من

 چرا ماتت برده؟  گهید فتی.درضمن سالم! ...خب راه بمی_بله بله من تسل

 _ها؟باشه. 

 یگریشده است. انگار در عالم د ی نطوریروزها چرا ا نیا  ستیهم معلوم ن  نایت

 !کندیم  یزندگ
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13 

 ی آب یمانتو کی دنیو رو کرد،باالخره به خر  ریکل پاساژ را ز نایت  نکهیاز ا بعد

 جفت کفش  کیو   ینفت یآب یو شلوار ل دیرس یم شیزانوها  یکه تا باال یآسمان

 . میداد که از پاساژ خارج شو تی ،رضا یمشک

 باران کردم.باهزار   ریقدم زدن ز  دم؛هوسیاز پاساژ را که د رونی ب  یباران یهوا

 ی هندزفر شهیکردم که خودش تنها باز گردد و من هم مثل هم یرا راض   نایت  یبدخت

 باران شروع به قدم زدن کردم. ریگذاشتم و ز میرا درون گوش ها زمیعز

 ن ی...قشنگه خنده هامون...دوست دارم اابونی"گرفته شعر و بارون...من و تو و خ

 ..."ارو ی گرِم  یکوچه هارو...دستا یس ی...خهوارو

 را نوازش  میباران گونه ها یام شدم وقطره ها یآهنگ دوست داشت محو

 شودیم دایپ  ید؟کسیآ یدر م  یکنواختی نیمن از ا یروز زندگ  کی یعنی.کردندیم

 وار مرا دوست داشته باشد؟! وانهیازته قلبم عاشقش شوم و او هم د که

 ! وارد کوچهدمیدر افکارم بودم و متوجه نشدم چه موقع به کوچه مان رس غرق

 خانه مان پارک شده بود توجهم را جلب   یکه جلو یبلند مشک یشدم، شاس  که

 جره سمت راننده برده و بود و با راننده صحبت . پدرم سرش را داخل پنکرد

 : دیرسی فاصله به گوش م نی از ا شانیصدا کرد،یم

 ی اج یاحت چیکه از حق و حقوقم بگذرم، درسته به اون پول ه ستمین ی_من آدم

 حقمو بخوره! یکس دم یاجازه نم یول  ندارم،

 ! یلرزونی قبر م  یکارات تن پدرت رو تو نیبا ا  ی_کدوم پول؟کدوم حق؟پسر، تو دار
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 مثل برادر نداشتم بود واسم ،حاال تو  م،یبود  قیباهم رف امرز ی خدا ب  یو رضا من

 یدر خونه  یاومد یبلند شد یچ  یبرا  ؟یزنیسر من داد م ینجوریا یاومد

 !امرزتهی بهت نگفتم فقط به احترام اون پدرخدا ب یزی تا االن چ من؟اگر

 ی ول  رمیم امنش،منیآر یآقا ریق به جانب رو به خودت نگح یآدم ها ی افهی_ق

 . رمیگ یباش حق خودمو مادر و برادرم رو تمام و کمال ازت پس م مطمئن

 تر از آن  یجد  هیبلند را نگاه کردم. قض یکه ممکن بود دور شدن شاس ییجا تا
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 از  شتریبدهد، من او را ب ی. پدرم امکان ندارد به او پولکردمی است که فکر م یزیچ

 ! شناسمیم خودم

 ؟یسادی_رها جان بابا، چرا اونجا وا

 _سالم بابا. 

 ؟ ی_سالم دخترم .خوب 

 بابا.   ی_مرس

 !کردیداشت تا مغض استخوانم را سوراخ م یکنجکاو

 ن؟ یکردیباهاش جر و بحث م ینجوریبود ا  یک نی_بابا،ا

 کور خونده؛ من  یول رهیبزور از من پول بگ خوادینفر که م هیبابا جون،  یک چی_ه

 .دمیپول زور نم یکس به

 پول حق آنهاست!   نیکه به پدرم به مادرم گفت ا دمی زور!من خودم شن  پول

 4#پارت_ 
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 : نیرادم

 نیسرم کم شود.ا یاز درد طاقت فرسا یدردناکم را فشار دادم تاکم یها قهیشق

 من افتاده است . یاست که وسط زندگ  یچه بدبخت گرید

 . دیبه گوشم رس نیراست یقوطه ور بودم که صدا درافکارم

 ؟ ین یتو اتاقشونن خانم ام نی_رادم

 _بله.

 و وارد اتاقم شد.  دیبه در کوب  یا ضربه

 د؟یهست ،خوبی_سالم جناب تهران
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 _سالم.

 کنم؛ یآماده م  تیخواستگارکه اخمات توهمه.منو باش دارم خودمو واسه  نمی بی_م

 ! یمثل برج زهرمار نشست نجایوقت تو ا اون

 غه یماه ص شی ش شهیحاضر م  یدختر ه؟کدومیچ ین؟خواستگاریراست یگیم 転ﾁD｣_ﾎD___  ی_چ

 هستم که  یهم بشه، به نظرت من آدم یکه راض میریمن بشه آخه؟اصال گ ی

 ماه ولش کنم؟ شی کنم و بعد ش غهیرو ص یدختر

 نیمن اهل ا ی گیکه م  دیبکن یکار دیخوای ماه نم شیش نی_برادر من، شما که تو ا

 بده.  حی رو توض طتیبه دختره هم شرا  ستم،ین کارا

 . اصال کو دختر؟ شهین،نم ی_نه راست

 نو یاز رفتاراش ا لیکه طلوع عاشقته.کل فام یدونیخودتم خوب م نی_رادم
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 !یماه توهم عاشقش شد ش ی ش نیتوا دیشا یدی. خدارو چه ددنیفهم

 . هر روز صد زارمیب  ییدخترا نیمن از چن یدونیچرا؟ تو که م گهیتود نی_راست

 بشه آخه؟ یکه چ ابونی تو خ  ادیم کنهی م شیآرا قلم

 ؟ی_تو چه کار به دختر مردم دار

 جوب  هیآبم تو  یدختر نی همچ هیجان، من با  نیراست گهید  نجاستی _مشکل هم

 . رهینم

 اون پروانه رو  یخوایکه اگه م یدونی ؟میپروانه کسب رو بزن  دیق یخوای م یعنی_

 ! ینامه داشته باش غهیحداقل ص  ای یسند ازدواج داشته باش ای دیبا یریبگ

 اعصابم خورد هست،توبدترش  یکاف ی!من به اندازه دونمیم  ن،یراست دونمی_م

 . نکن

 ماه طلوع رو تحملش کن بعد هم که شیش  گم،یمن به خاطر خودت م ی_داداش

 ی دنبال زندگ رهی خودت، طلوع هم م یزندگ  یپ یریتموم شد تو م غهیص  مدت

 . خودش

 نیا کنمیتحمل کنم!خواهش م ویآدم نی همچ تونمیروز هم نم هیمن  ن،ی_نه راست

 تمومش کن.  بحثو
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 شد؟  یچ امنشیآر نیا  نمی!بب ی_باشه.خود دان 

 بهش نگفتم به حرمت سن و   یچی. اگه تا االن هکنهی .انکار مرهی_حرف تو َکِتش نم 

 . کنمیاقدام م یامروز فردا از راه قانون  نیهم  یبا بابا بوده ول شی و دوست سالش
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 بگذر!  رشی ولش کن.از خ م،خبیندار اجیپول احت  نیما که به ا نی_رادم

 . رمی گی.تا قرون آخرشو ازش مرمیحرف زور نم  ری_نه من ز

 من ناراحت   یاز حرفا کنمی.فقط خواهش میداداش یدونی _بازم هر جور صالح م 

 که بابا تنهامون گذاشته تو مثه کوه ییساال نی. تواخوامی رو م  تی .من خوبنشو

 الزم باشه جونمم واست  یکنم،حت ی الزم باشه واست م یمنم هرکار ،یبود پشتم

 .دمیم

 .کنمیالزم باشه واستون م یرو ندارم هر کار ی_من که جز تو ومامان کس

 کنم. یدگیشرکت رس  ی_قربونت برم.من برم فعال به کارا

 جور دختر ها  نیباطلوع...نه! من از ا دیبا یعنیگذاشتم.  ز یم یدردناکم را رو سر

 هم به آنها اضافه شد. امنشیجناب آر نیمن کم بود ا  یها ی! بدبخت متنفرم

 چشم ها نیچشمانم ظاهر شد. ا یجلو  اهیرابستم. ناگهان دو چشم س چشمانم

 امنش یآر یخانه  یلحظه که از جلو  نیاست که آخر یبه همان دختر متعلق

 ی خوش پوش و با حجاب.ناگهان جرقه ا ی.دختردمید نهیکردم؛ از درون آ  حرکت

 منش!  ایذهنم خورد! دختر آر  در

 5#پارت_ 

 : رها

 نماز به من آرامش  شهی. همگذارمیو آن را در کمد م کنمی ام را جمع م سجاده

 ام  یدر زندگ یمشکل  چیام کم کرد. من ه یاز آشفتگ یحال هم کم  دهد؛یم یخاص 

 آمد. از  یدر م یکنواختی نیام از ا  یکاش داشتم،تا زندگ  ی ا یو ندارم،ول  نداشته



 گناه  نیآخر

17 
 

 به  یبرا یتالش چیگذاشتند و من ه ارم یهر چه خواستم پدر و مادرم در اخت یبچگ

 دغدغه و آرام من را  یب  یزندگ یها آرزو  یبعض  دیآوردنشان نکردم . شا دست
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 یکه پر از اتفاق ها یی را دوست ندارم.زندگ یزندگ  نی باشند، اما من ا داشته

 . نجاستیهفته ا کیو  دیآ یامروز از اصفهان م ایاست! خوشحالم که رو یتکرار

 ازدواج کرد  ا یگذشته که رو میو ن کسالی . از میآ یدر م ییتنها  نیاز ا یکم حداقل

 کوچولو تنگ شده است. با  ای مه یتنها شدم. چقدر دلم برا یل یبه اصفهان رفت خ و

 . دلم کندیرا عاشق خود م یاست،که هرکس نی ریدارد،اما آنقدر ش  کسالیتنها  نکهیا

 نیا تواندیکه م  یمهران هم تنگ شده است. تنها کس  یمسخره  یها یشوخ یبرا

 ببرد، مهران است. داشتم دنبال لباس   نیو مغرورم را از ب  یجد شهیهم ی چهره

 خشک شوم:  میمادرم باعث شد سر جا ادیفر یکه صدا گشتمیم مناسب

 تو  ؟یدخترتو به پول بفروش  یخوایم  ؟ی_تمومش کن کاوه.تو عقلتو از دست داد

 ؟ یشد حی انقدر وق یک

 ی سراغ زندگ رهیم ی و بعد هرک کننی م غهیماه ص شی؟شیکنی_چرا شلوغش م 

 .بعدشم خودش گفتش کهرهی گیپول رو از من نم گهیاون پسره د ینجوریخودش؛ا

 غه یص هیباهم داشته باشن،اون فقط  ست یقرار ن یرابطه ا چی ماه ه شیش نیا یتو

 ! نیهم دخوایم نامه

 ؟ یحرفش چ ر ی _از کجا معلوم که راست بگه،هان؟اگه زد ز

 ! ستیکارا ن  نیاهل دروغ و ا امرزشه،یمثل پدر خدا ب  شناسمیرو م نی_من رادم
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 غه یاز ص زد؟یحرف م  یزی.او از چه چزدیپدر و مادرم قلبم کند تر م  یهر کلمه  با

 خواهد من را به پول بفروشد؟!  یدردانه اش؟ او م زی دختر عز ی

 نامه بخواد؛حرف  غهیپسره راست بگه و فقط ص  نیکه ا میری گی_اصال فرض م

 ماه جدا شدن؟ شی شده و بعد ش غهیدخترشون ص گن ینم ؟مردمیچ مردم

 ارن؟یچقدر پشت سرش حرف در م  یدونیم

 ابونیتو کوچه و خ میبر میخوایبفهمه،ماکه نم  ستی قرار ن ی الهام؟کس یگیم ی_چ

 .یگیم یزیچ هیکرده که!تو هم  غهیدختر ماص  هاالناسیا میبزن داد

 یبشه آره؟ اون کارخونه  غهیکه دخترت ص دهیاجازه م رتت ی_نه کاوه؛ نه! تو غ

 واست از دخترت مهم تره؟  یکوفت
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 اره یسر رها ب  ییبال خوادی پسره م نیکه ا دادمیدرصد هم احتمال م کی_من اگه 

 !نیخواد،همینامه م غهیص هیاون فقط  یتو دهنش،ول   زدمی م یکیاول  همون

 بود   یاگه خودش راض پرسم؛یرها رو مجبور کنم، نظرشو م  خوامی من که نم بعدشم

 ! کننی م غهیص

 را نداشتم.بدنم مانند کوره داغ شده و عرق  شانیحرف ها  دنیتحمل شن گرید

 گریارزشم! د یپدرم ب  یمن انقدر برا  یعنیام نشسته است.  یشانیپ یبر رو یسرد

 لرزانم از پله ها یکه بشنوم.با قدم ها خواستمینم  یعنی دم،یشنیرا نم  شانیصدا

 : ختمی ر میمانده بود را در صدا یکه در بدنم باق یآمدم و تمام جان  نیپا

 بدونم؟ دیافتاده که من با یچه خبره؟اتفاق  نجای_ا
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 و گفت:   دیکش یفی خف غی اند ج دهیکه جن د ین مانند کسا مادرم

 ؟ یمادر؟مگه...مگه خواب نبود  یینجای_رها جان!تو ا

 شدم.  داریاذان داد ب می_نه! گوش

 به چشمانم گفت:  رهی کامل خ یبا خونسرد پدرم

 باهات  یموضوع هیدر مورد  خواستمی م ،اتفاقای_آره رها جون،خوب شد اومد

 کنم. صحبت

 و گفت:  دیصحبت پدرم پر  انیمادرم به م ناگهان

 _کاااوه.

 آشفته رو به مادرم گفتم:  یحالت با

 که  دمیدم،شنی حرفاتون رو شن یمامان من همه  یکن  یمخف یخوای از من م وی_چ

 ...غی من...من ص نیخوای که م دمی،شن نیمنو به پول بفروش نیخوایم

 جا خوش کرده  میدر گلوکه  یو بغض اوردمی ، طاقت ن دمیحرفم که رس  ینجایا به

 کردند! دایصورتم پ یمزاحمم راه خود را بر رو یشکست و اشک ها بود

 ت یبکنه،چرا خودتو اذ یکار نی همچ  هیبابات  زارمی_رها جان مامان،بخدا نم

 ؟ یکن یم
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 گفت:  تی باعصبان پدرم

 رو بزرگت کردم،نزاشتم آب تو دلت تکون  دم،تویهمه سال زحمت کش نی_ا

 من که گفتم اون ؟یبابات انجام بد  یبرا  کیکار کوچ هی یخوا یتو نم بخوره،حاال
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 نامه  غهیص هیبا تو نداشته باشه،اون فقط  یکار چیقول داده ه پسره

 ! نیخواد،همیم

 به او دانستمینم نم،یبب یصورت پدرم را به خوب  گذاشتندیام نم  یلعنت یها اشک

 ی کس غهیص توانمیاست ،اما من نم دهی زحمت کش یل یمن خ یپدرم برا م؟یبگو چه

 زنگ در که بلند شد مادرم  ی.صدالرزدیاز فکر کردن به آن تمام تنم م ی!حتشوم

 رو به پدرم گفت:  دستپاچه

 ها!! ینگ یزیموقع جلو مهران چ هیاومدن !کاوه  نایا ایرو ی_وا

 صبرانه   یب شی پ یتا چند لحظه  نکهی درب رفت تا آن را باز کند.با ا یبه سو وبعد

 قدم بزنم و   خواهدیآنها راندارم! دلم م یبودم، اما االن اصال حوصله  ایرو منتظر

 فکرم آزاد شود! یرا گوش کنم تا کم زمیعز یها آهنگ

 6#پارت_ 

 را به خودم  بود، من یشاداب مهران که با پدر و مادرم در حال احوال پرس یصدا

 رفتارکنم. یکردم کامال عاد یقدم برداشتم و سع شانی.به سوآورد

 _سالم.

 دلم واست تنگ شده بود دختر! نم،چقدریبغلم بب ای !بی_سالم خواهر

 ن؟یهست ف،خوبی_سالم عرض شد رها خانم،احوال شر

 کردم.  یسالم رلبیروبه مهران ز  رفتم،یم ای رو یکه به سو یدرحال 

 !یساکت و درهم  ینجوریا ومدهین  رتی _آخ آخ ، توباز خواستگار گ

 گفت:  یساختگ یبا اخم  د،یکشی که مرا به آغوش م یدرحال  ایرو
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 نکن! تی _مهرااان، خواهرمو اذ

 گرفت  می تصم دیپکر مرا که د افهیق یعن ینگفت،  یزیچ  گریو د  دیخند مهران

20 

 !دینگو یزیچ

 توانست یپدرم نگاه کنم ،چطور م یبه چشم ها  خواستیدلم نم یناهار حت  زیسرم

 اما امروز  کردیم  یپرحرف شهیشدن دخترش حرف بزند! مهران مثل هم غهیص از

 خورش فسنجان هم نتوانست حال مرا خوب یکس حوصله او را ندارد! حت چیه

 عاشق فسنجان بودم و هستم! بعد از شستن ظرف ها به بهانه شهیکه هم یمن کند،

 بود که من  دهیهم فهم ایبه سمت اتاقم حرکت کردم.انگار رو ایه خواباندن م ی

 !گذاشتیکه سربه سرم نم ستیخوش ن  حالم

 . به دیراه رفتم تا باالخره خواب یخمار خواب بود.در آغوشم گرفتمش و کم   ایمه

 معصوم و غرق در خوابش نگاه کردم. چقدر او را دوست دارم! باز افکار  ی چهره

 ... خدا لعنتت کند! اما گناه او چه بود؟،آهیتهران نیند.رادمبه سراغم آمد مزاحمم

 حقش؟!  خواستن

 به در خورد.  یکه ضربه ا  کردمینگاه م  ایغرق در خواب مه  یطور به چهره  همان

 ! دی_بفرما

 شدم.   یبه حال یحال  دمیپدرم را که د ی چهره

 ست ین یپسر بد شناسمیرو م نیمن رادم نیبب ؟یفکر کرد  شنهادمی_دخترم، به پ

 !فتهی ب  ستیقرار ن  یاتفاق خاص چیماه ه شیش   نیباش تو ا مطمئن
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 رو به پدرم گفتم: زدیموج م میکه در صدا یغم با

 بود، اما حاال  یآدم بد رهی پولشو ازتون بگ خواستیآقا م نیکه ا ی_چطور تا وقت 

 موضوع صحبت  نیا یدرباره  گهی د کنمی شده؟ پدر جان، خواهش م یخوب  آدم

 ... غیزن ص ستمی. من حاظر ندینکن

 گفتم:  یچنگ انداخت،اما با هزار بدبخت   میبه گلو یلعنت  بغض

 بشم!  یکس یا غهیکه...زن ص ستمی_حاظر ن

 شما   نیب یاتفاق  ستیاست، قرار ن غهیفقط اسمش ص نی_ِد آخه دختر خوب ا

 ! فتهیب

 صورتم روان شدند، با عجز رو به پدرم گفتم:   یبر رو میها اشک

 اون ی غهیص   خوامی...نمخوامینم ؟؟منیاگه خودت بخوا ی_بابا، مگه شما نگفت
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 پسره اومده سراغ من؟چرا حاضر شده پولشو نیبشم! اصال..اصال چرا ا پسره

 ! کنمیم ن،خواهشینخوا نویداره. بابا تو روخدا از من ا ینقشه ا هیمطمئنا  ره؟ینگ

 نفر  هیبا  خوادیم  نیتو کارش داره واسه هم یو گور ریگ هیدختر؟اون   هی_نقشه چ

 ! یکنیاز اندازه بزرگش م شیب ی.تو دارنیکنه هم غهیص

 ...خوامیمن نم یول  ،ی_ول

 و گفت:  دیحرفم پر انی نسبتا بلند به م یی و باصدا تی باعصبان

 ی کردم ول یشما ها هر کار یخوشبخت  یخب!نخواستم.مقصر منم که واسه  لهی_خ

 .ی من کن یبرا کیکار کوچ هی یستی حاضر ن تو
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 گرد شده وارد اتاق شد و گفت:  ییبا چشم ها  ای رو ناگهان

 ن؟ یجون شما خوب نجا؟بابای_چه خبره ا

 چه خبره! نجایبپرس ا  زتی _از خواهر عز

 به  هی. با گردیاز اتاق خارج شد و درب اتاق را محکم به هم کوب تی با عصبان  و

 پناه بردم. ایرو آغوش

 گفت:  دیکش یکمرم م  یکه دستش را نوازش گونه بر رو یدرحال  ایرو

 !فتادهی ن  یرو به من گفت!حاالکه اتفاق زینکن،مامان همه چ هیزم،گری _عز

 خش دار گفتم: ییصدا با

 همون پدر  نیا شهیباورم نم یبابا رو ناراحت کنم ول  خوامی من... من نم ای_رو

 بشم؟! یکس  غهی...صغی که من ص خوادیمهربونمه! آخه بابا چطور م شهیهم

 به خدا! حاال شه،بسپرشیدرست م زی!همه چینکن خواهر ت ی _انقدر خودت رو اذ

 هم  ایمه نیحال و هوات عوض بشه. ا میبزن  یدور هی رونی ب میپاشو باهم بر هم

 !گهی. ِد بلند شو دششیپ ادیمهران ب  گمیخوابه م که

 رونیاز اتاق ب  میلباس ها ضیلذت بخش است خواهر داشتن! بعد از تعو چقدر

 : شدیم دهیپدرم شدم که از درون اتاقش شن یصدا یکه متوجه  آمدم

 . ستیکار ن  نیبه ا ی _گفتم که دخترم راض
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_..... 

 بکن... احترام خودتو نگه دار! خوادیدلت م  یر غلط _ه
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_ ..... 

 _برو بابا! 

 خودت کمکم کن!   ای! خداکندیصحبت م   ی با جناب تهران حتما

 ی برا ایمه یقرار یدر شهر باالخره با تلفن مهران که خبر از ب دنیچرخ  یاز کل بعد

 را فراموش  میغصه ها یهمه  ای. کنار رومیبه برگشت شد  یراض دادیرا م  مادرش

 کردم؟ یخواهرم نبود چه م کنم،اگریم

 ن یا ینظر من را به خود جلب کرد.آر یبلند مشک  یشاس م یدیخانه که رس یجلو

 !خواهد؟یچه م  نجای! باز ادمشیخانه د یجلو  شیاست که دو روز پ ین یماش همان

 باعث توقفمان شد. یو مردانه ا رایگ یصدا میشدی که رد م نی کنار ماش از

 باهاتون صحبت کنم!  دیمنش، با ای_خانم آر

 7#پارت_ 

 : نیرادم

 گذاشتم. انسان چقدر  زی م یو سرم را رو دمیکوب ز یم یرا رو لمیموبا تی عصبان با

 ... آرهدیبا نم،ینش  یباشد؟ انگار من به او بدهکارم! اما من ساکت نم  حی وق تواندیم

 است .  نی به سراغ دخترش بروم! تنها راه حل هم دیبا

 شه یام را تنم کردم و مثل هم یبه همراه شلوار خوش دوخت مشک  یدیسف  راهنیپ

 دوش گرفتم! زمی عطر عز با

 ی که شباهت گرید ی دخترش را به همراه دختر دم،یکه رس امنشیآر یخانه  یجلو

 گرفتم تا بازگشتشان  میتصم آمدند. رونیکه از خانه ب  دمیاندازه به او داشت، د یب
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 که یدختر کنمیتا باالخره برگشتند.فکر م  دیبمانم.حدود دوساعت طول کش  منتظر

 ن یاست، در ع  بی ع یو ب  بی دختر واقعا نج نیاست خواهرش باشد! ا همراهش

23 

 است! یاز نظر من عال نیباحجاب است و ا  یپوش خوش

 گفتم:   یشدم و با خونسرد ادهی پ نیخواستند وارد خانه شوند از ماش  یوقت

 باهاتون صحبت کنم!   دیبا امنش،ی_خانم آر

**** 

 : رها

 گشاد یکه با چشم ها ییایخاطر از رو نیکه او با من کار دارد به هم زنمی م حدس

 به  رتی زل زده بود درخواست کردم که به خانه برود و او با ح یتهران  نیرادم به

 بعد به خانه رفت .   یانداخت و لحظات ینگاه  مانیدو هر

 ی مشک یو شلوار دیسف یساده  راهنی پ نکهیپسر واقعا فوق العاده است! با ا نیا

 ن یرادم زی !در حال آنالکندی توجه آدم را به خود جلب م بیتن کرده است اما عج به

 مرا به خودم آورد:  شیکه صدا بودم

 تا باهاتون صحبت  نی ماش یتو نیای_اگر نگاه کردنتون تموم شد لطفا چند لحظه ب

 .کنم

 و جذابش  یلعنت  یانداخت! با اخم به چهره  یم  کهیپرو، داشت به من ت ی پسره

 آن را جذاب تر کرده بود نگاه کردم و گفتم:  ششیته ر که

 ! یندارم جناب تهران ی_من با شما کار
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 زد و گفت:   یپوزخند

 . کشهیطول نم شتریلحظه ب  _چند

 نداشت، داشت؟  یکه ضرر شیحرف ها دنیشن

 را باز کردم  نشیماش ییبزنم در مقابل چشمان متعجبش در جلو ی حرف نکهیا بدون

 عطر  نی. ادیچی ام پ ی نیدر ب  رشینظ  یعطر ب  یشدم. بو ری جاگ  یصندل  یرو و

 و با غرور  رشینظ  یب  یشد. باصدا نیزد و سوار ماش  یاست! پوزخند معرکه
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 شروع به صحبت کرد:  یخاص 

 دیمن و پدرتون خبردار هست ن یب یاز ماجرا دونمیامنش،نمیخانم آر  دینی_بب 

 چ ی! من هرنیبار نم ریوجه هم ز چیپدر شما به من بدهکار هستن و به ه یانه،ولی

 به من زور بگه و حقمو  یقبول کنم کس تونمیبه اون پول ندارم اما نم یاج یاحت

 پدرتون یوارد بشم و نصف کارخونه  یاز راه قانون  تونمیمن اگه بخوام م. بخوره

 ی مشکل هی  یکار رو بکنم ول نیهم  خواستمیهم م روزید ن یتا هم رمی ازش بگ رو

 و شرط گرفتن   رمی شرکتم پروانه کسب بگ یواسه  خوامیاومده. من م شیپ واسم

 شنهاد ینامه صاحب شرکته! من هم به پدرتون پ غهیص ایکسب سندازدواج  پروانه

 نکه یمثل ا ی کنم، ول غهیبا شما ص  رم ی پولشون رو ازش بگ  نکهیا یکه به جا دادم

 امنش؟ی مخالفتون رو بدونم خانم آر لیدل تونمی! منیمخالفت کرد شما

 ی حرف ها را بر زبان م نیپسر چقدر راحت ا نیگرفت. ا  یلرزش نامحسوس تنم

 محکم باشد و نلرزد  میکردم صدا ی . سعبردیسوال م ریمن را ز تی و شخص آورد
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 !شدیمگر م اما

 بشم! یکس هیا غهیزن ص شمی! من حاظر نمیکامال مشخصه جناب تهران لشی_دل

 !خوامینامه رو م غهی! من که به پدرتون گفتم فقط صفهممی _نم

 بعد با تمسخر گفت:  و

 صد تا دختر وجود داره که حاضرن واسه  ایدن نیتو ا ه،یمعن ی_ترس شما کامال ب 

 من اگه دنبال اون  دیرو بدن و مطمئن باش شونیشب با من بودن تمام زندگ هی

 ن یاز همونا، لطفا دست از ا یک یسراغ  رفتمی بودم م گذرهیکه تو سر شما م  یزیچ

 !نی پوچتون بردار  افکار

 گر ید کند؟یدارد من را مسخره م کشد؟یپسر دارد طرفدارانش را به رخ من م  نیا

 اش بمانم!  یلعنت ن یلحظه در آن ماش کی  خواستی دلم نم یحت

 خارج شوم گفتم:  نی که ازماش  کردمی که داشتم در را باز م یحال  در

 !یتهران  یتون بشن آقا غهیص  دیاز کشته مرده هاتون بگ یکیبه   دی_بر

 را گرفت و مانع رفتنم شد:  میماتو نیآست عیسر

 باهاشون کنار  تونمیو نم ادیدخترا خوشم نم پیت نیکه از ا نهین ا_مشکل م

 اومدم سراغ شما  نکهیا لیجلف متنفرم! تنها دل  ی! از دخترامی تهران  نیرادم  ام،منیب

25 

 ی شما ب یندارم پس نگران  یقصد چیمن ه د، یستیکه شما مثل اونا ن نهیا هم

 !مورده

 را از پشتم شی خارج شدم.صدا ن یو از ماش دمیکش رونیرا از دستش ب  نمیآست
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 که گفت:  دمیشن

 یی . نذار فکر کنم دختر ترسورمیگی! باهاتون تماس م دی_تا فردا به حرفام فکر کن

 !یو جازد یهست

 . بهدمیندادم و وارد خانه شدم و در را محکم به هم کوب ش ی به حرف ها  یجواب

 ترسو است!  یچه کس دهمیترسو! نشانش م دیگویم من

 8پارت_ #

 را که در خانه  میگذشتم و وارد خانه شدم. پا اطی و از ح  دم یکش یق یعم  ینفس

 : دیو سوت به گوشم رس غیج یکر کننده  یصدا گذاشتم

 _تولد تولد تولدت مبااارک!

 است که فراموش کرده ام!  بیامروز تولد من است! عج آه

 چندششان حالم را بهم زدند! حاال  یبه سمتم آمدند و با بوس ها نای و مب  نایت

 بردهبود!   دیمرا به خر ای که چرا رو دمیفهم

 بچه گری. دمیکرد یو مسخره باز میدی و خند میگفت  نایو مب نا یساعت هشت با ت  تا

 بروند.  خواستندیم ها

 اون  یفتدو ساعته ر گهیزود باش د نااای. مبمیریم میدار گهی_خب رها جون ما د

 !ی پوشیلباس م یدار تو

 .گهی!اومدم دی زن ی چقدر قر م نای_اه ت

 نم،کجا؟ یبب دی_صبر کن 

 .گهیخونمون د میریم می_دار
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 . رونی ب  نیزاری پاتونو نم نی_نچ نچ تا کادو هامو ند

26 

 !زمی عز میما خودمون کادو  نه،یسنگ پا قزو ستی _واه واه واه! رو که رون 

 ! میجون ما خودمون کادو  نایت  ی_گل گفت

 . دیبر زارمینم دی_به هر حال تا کادو ند 

 که طرح گل  ینقره ا فیدست بند ظر نای و بعد مب میدیمن خند ییبه پررو هرسه

 و  دیسف یکه شکوفه ها  یصورت  ر ی هم تاپ حر نایدر دستم انداخت و ت  داشت

 آن داشت به دستم داد. یرو ییبایز

 بچه ها! چقدر خوشگلن،دستتون درد نکنه.  ی_وا

 .زم یعز کنمی _خواهش م

 . یکنیجبران م می_قابلتو نداره عروس 

 ! نایت  ییپرو یل ی_خ

 رها جان.   رسمیتو نم  ی_به پا

 و بچه ها به خانه شان رفتند. شب که میصحبت از هم دل کند یبعد از کل  باالخره

 ی خانگ   کی! بعد از شام کمیهم دار یبه خانه آمد متوجه شدم جشن خانوادگ پدرم

 . مهران با دی. نوبت به کادو ها رسدیچسب  بی و عج می خورد  یرا با چا مادرم

 به دستم داد و گفت:  یجلو آمد و پاکت یسرخوش 

 در آمدنتان.  یدگ یاز ترش  یرها خانم،با آرزو یکادو نمی_ا

 و به جنس  یبه رنگ گلبه یروسر کیو درون پاکت را نگاه کردم.   دمیته دل خند از
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 بود! ی! واقعا عال شمیابر

 داداش مهران! ی_مرس

 واسش دی با گهید دس،یکه اونم از قضا ترش میندار شتری خواهرزن ب هی_ما ک 

 !میتموم بزار سنگ

 !ی کنی م دهیترش  دهیترش   یسالم شده،ه ستیمن تازه ب ه؟یچ دهی_ترش 

 ه؟ یمشکل دهیبه خواهرزنم بگم ترش  خوادی_آقامن دلم م

 وگفت:  دیدست مهران را گرفت و او را کش ایرو
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 !نمیور بب  نیا ای ب ی زنی_اه مهران چقدر حرف م

 آن بود دستم داد. جعبه را باز کردم و   یرو یقرمز ونیکه پاپ  یمشک یبعد جعبه  و

 بود! با ی آوردم. واقعا ز رونیرا ب  ییو طال بایز  ساعت

 جونم.   ایرو  ی_مرس

 . زمی_قربونت عز

 مادرم به سمتم آمد و گفت:  سپس

 بهش گفتم  یچشه هر چ  ستیبابات که معلوم ن نیمن مامان جان، ا یکادو نمی_ا

 !رهیبگ خوادیم یچ گهیقبول نکرد، به منم که نم میر ی بگ یزیچ هیباهم  ایب

 ی چرم یو مجلس کیش  فیرا از دست مادرم گرفتم و درونش را نگاه کردم.ک پاکت

 رنگ قرمز درون آن بود. به

 چقدر خوشگله مامان!دستت درد نکنه.  ی_وا
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 _قابلتو نداره مامان جان.

 نگاه شیدر چشم ها خواستیانداختم! دلم نم نیکه به سمتم آمد، سرم را پا پدرم

 شدم! فیخار و خف ی جناب تهران  شیبه خاطر او من امروز پ کنم،

 رها خانم.   دی_بفرما

 را از   یمشک یکوچک مخمل یپدرم دوختم.جعبه  یرا باال آوردم و به دست ها سرم

 درونش بود! داشتم با  چیسو کیاست.  بیگرفتم و درش را باز کردم. عج  دستش

 که پدرم گفت:  کردمینگاه م چیبه سو تعجب

 هر وقت  یبه اسم خودمه ول دم،یامروز واست خر  نیکه هم یمگان چیسو نمی_ا

 به نامت!  زنمشیم یبخوا

 که نسبت به پدرم داشتم  ی. تمام عشقدمیگنج یدر پوست خود نم یخوشحال  از

 بعد پدرم سرش را کنار  یا قهیو به او نگاه کردم . دق ختمیدرون چشمانم ر را

 آورد و گفت:  گوشم

 نظرت رو عوض کنه  نیماش  نیا دوارمیبهم گفت باهات صحبت کرده، ام نی_رادم

 !یبهش جواب مثبت بد ک
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 از  یرشوه بود! رشوه ا  کی نیماش نیام دود شد و به هوا رفت!ا یخوشحال  تمام

 پدرم! یسو

 ی کنار تخت یرا که رو  نیماش چیشدم. سو  داریاز خواب ب ید یبا سر درد شد صبح

 شدند:  دهیپدرم مانند پتک به سرم کوب یحرف ها دمید ام
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 !یجواب مثبت بد نیکنه و به رادم نظرت رو عوض  نیماش نیا دوارمیام-

 چهارتا شد! من تا ساعت دوازده   میساعت که نگاه کردم از تعجب چشم ها به

 بودم! چقدر خوب است که امروز جمعه است و دانشگاه ندارم! خواب

 را میامتحان روز شنبه جزوه ها یاز خوردن صبحانه به اتاقم برگشتم تا برا بعد

 لحظه  نیرادم  یمن درس بخوانم! چهره  گذارندیمگر م افکار مزاحم نیکنم. ا مرور

 ام زنگ خورد:  یرود. غرق در افکارم بودم که گوش   یچشمم کنار نم یاز جلو یا

 _بله؟

 . یتهران  ن یهستم،رادم ی_تهران

 من را از کجا آورده است!  یاست،شماره  بیعج

 _سالم

 . امنشی_سالم خانم آر

 ن؟ یمنو از کجا آورد ی_شما، شماره 

 _پدرتون بهم داد.

 کنند، یو آن دعوا م نیشماره دادن به ا ل ی را به دل شانیپدر ها بچه ها یهمه  جالبه

 پسر داده است! نیوقت پدر من خودش شماره ام را به ا آن

 ن؟ی فکر کرد شنهادمی_به پ

 گفتم:  تیچند لحظه سکوت کردم و بعد بدون مکث و با قاطع  یبرا
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 ! کنمیرو قبول م شنهادتونی_پ
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 9#پارت_ 

 تنم گر  دمیشنیرا که از پشت تلفن م شی نفس ها یسکوت کرد. صدا یلحظه ا یبرا

 سرشار از تمسخر گفت:  یبا لحن هی! بعد از چند ثانگرفتیم

 پدرتون کارساز بود!  ی_پس رشوه 

 را  یشازده بود و حاال هر اتفاق نیا یدشمن خون  روزیاز دست پدرم! تا د یوا یا

 !گذاردیدست او م کف

 !فهممی_رشوه؟منظورتون رو نم

 زد و با همان لحن گفت:  یخند تک

 خانم! گهید گمیخوشگله رو م  نی_همون ماش

 خونسرد  کردمیم  یکه سع یگردنش را بشکنم! با لحن  یاستخوان ها خواستیم دلم

 گفتم:  دیاینظر ب به

 من  میکادو بود از طرف پدرم و تصم هیدمه؟ اون فقط تول  ی_آه، منظورتون کادو

 رو  ممیشدم تصم ادهی پ نتونیکه از ماش روزینداره، من از د یبه اون ربط  اصال

 !یجناب تهران  گرفتم

 محضر.  میدنبالتون که بر امی_جالبه! به هر حال من فردا م

 ؟ یچ ی_محضر برا

 کرد و گفت:  یکوتاه یبار دوم خنده  یبرا

 خانم محترم! مگه ستیبا خودتون روشن ن فتونی شما هنوز تکل نکهی_مثل ا

 ! خب دشیپدرتون و همسر جد  نی ب  غهیص یمحضر برا می فردا قراره بر دیدون ینم
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 !گهیخودمون د نیب  غهیص یمحضر برا میبر گهید معلومه

 !کردیم  یداشت اعصابم را خط خط گرید

 ن؟ یبا نمک  یل یبهتون گفته خ  ی_تا حاال کس

30 

 ! دونمیخودم م  ستیبه گفتن ن  ازی_ن

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ن؟ ی ایم ی_ک

 خوش!  کنم،روزیم جی_ساعتش رو براتون مس

 ن یا دیبه او بدهم تلفن را قطع کرد! من با یمنتظر بماند که جواب  نکهیبدون ا و

 بنشانم!   شیرا سر جا  یاز خودراض پسر

 ا یرو  نیب  یخال یرفتم. تنها جا  زی پشت هم گذاشتم و به سمت م  یکی هارا دوتا  پله

 شدم. به محض نشستنم  ریآن جاگ یو رو دمیکش رونیرا ب یمادرم بود. صندل  و

 سرش را کنار گوشم آورد و گفت:  ایرو

 وقت نشد ازت بپرسم.   روزی_د

 گفت:  یبا لحن طلبکارانه ا و

 بود؟  ی _اون پسره ک

 م و گفتم: به او زد  ییدندان نما لبخند

 !گهیبود د دمی_دوست پسر جد

 بود؟  یک  نمیرها،بگو بب  ینمک یب  یل ی_خ
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 گفتم:  یالی خی ب با

 . یکن غهیباهاش ص  دیبا گهیکه بابا م  ن یهم ،یتهران  نی_رادم

 را به دستم زد و با لبخند گفت:  آرنجش

 ها بعدشم   یکن  غهیباهاش ص ستیبد ن گمیو جذاب بود،م پی _چقدرم خوشت

 !نیو ازدواج کن یبزن  مخشو

 رو قبول کردم!   غهیص شنهادی! البته پیاز خود راض ی_ازدواج! امکان نداره، پسره 

 گفت:  دهیبر دهیو بر  دیپر شیکه در دهانش گذاشته بود در گلو  یسوپ قاشق
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 ؟ ی_تو چه کار کرد

 تمام گفتم: یخونسرد با

 محضر!  میریقبول کردم،فردا هم م یچ ی_ه

 تاسف به چپ و راست تکان داد و گفت:  یرا به معنا  سرش

 چه کار کرد که... نیتو ماش  نمی ! ببزاشتمیتنهاتون م دیمختو زد! نبا روزی_پس د

 و گفتم:  دمیحرفش پر انیبه م کالفه

 مدت  نیتو ا  گهیبابا فکر کردم، راست م یمن به حرفا ؟یچه کار ا،یرو  یگیم ی_چ

 نداره! بعد یکه به من کار م،اونیکنی م غهیه صما شیش م،ی کن یما کار ستی ن قرار

 خودش!   یسراغ زندگ ره یم  یماه هر ک شیش

 !یتو عقلتو از دست داد نکهیمثل ا ری _نخ

 مهران بحثمان نصفه ماند:  یباصدا



 گناه  نیآخر

36 
 

 ن یا ستایرها خانم مث که شما حواست ن  د؟یکن یپچ پچ م یشما دوتا چ  ی_ه

 ی ! تازه پایمخشو بزن یتونینم گهیکه بغلت نشسته قبال ازدواج کرده، تو د یخانم 

 !ونهیبچه هم در م هی

 زدم و گفتم:  یحوصله ا  یب  لبخند

 مال خودتون، من فردا قرار محضر دارم جناب! تونی_همسر گرام 

 برگشت. پدرم از همه زودتر  میحرف شش جفت چشم متعجب به سو  نیگفتن ا با

 گفت:  یا خوشحال خودش آمد و ب به

 دخترم! ی_پس باالخره قبول کرد 

 مادرم خواند،  یاز چشم ها شدیرا م ی زدم و فقط سرم را تکان دادم.ناراحت یلبخند

 ! مهران با خنده رو دیگو ی نم یزیمشخص بود که به خاطر حضور مهران چ کامال

 جمع گفت:  به

 عمر با  هی خوادیم هیدوماد خوشبخت ک نیچه خبره؟ ا نجایبه ما بگه ا یک ی_بابا 

 کنه؟  یرهاخانوم ما زندگ  نیا
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 گفت:  یبا دستپاچگ پدرم

 رو گهیهمد میدیماهم د گهیداره، د یخواستگار هی هیمدت هی_ِام...راستش رها جان  

 مین یباشن تا بب غهیمدت ص  هیقرار شد  گهید هیدارن و پسره هم پسرخوب دوست

 . خوادیم یچ خدا

 !یپس مخ پسره رو زد ولیرها؟ بابا ا  گهی_راست م
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 را  گریانداختم. چقدرهم که ما همد نیو سرم را پا دمیپاش شی به رو یزهرخند

 !میدار دوست

 10#پارت_ 

 : نیرادم

 ام  یو کت شکالت  یمشک شرتیکتان وضابدارم را به همراه ت  یمشک  شلوار

 عطر مست  نیا  یخودم هم از بو یبا عطرم دوش گرفتم، حت  شهی. مثل همدمیپوش

 ام را در دستم رهیت یرا با ژل به باال فرستادم و ساعت قهوه ا می! موهاشومیم

 مرتب  زیمطمئن شدم همه چ یبه خودم انداختم. وقت نهیدر آ ی. نگاه انداختم

 یقدم را که به سمت در سالن برداشتم صدا نیزدم. اول  رونیاز اتاقم ب  است

 متوقفم کرد:  نیراست

 ن؟ یبری م فیتشر ییجا ی_به به! به سالمت

 گونه گفتم:  زمزمه

 محضر.  میدنبال رها،بر رمی _دارم م

 کردم و گفتم:  شی بازو یروانه  یضربه ا  ع یکه سر دیکش یسوت

 ها! یبه مامان نگ  یزیموقع چ هی نی! راستشنوهی_چه خبرته! االن مامان م

 عروس خانومو منتظرش نذار.  نیخب بابا. حاال برو ا لهی_خ

 رنگم شدم و به  یمشک  یشدم. سوار سانتافه  اطیروانه اش کردم و وارد ح   یاخم

 حرکت کردم.  امنشیآر یخانه  سمت

 ک ی. بعد از د یای به رها زدم و منتظر ماندم تا ب  یتک زنگ دم یخانه شان که رس به
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 ی داشت و بلند یطرح سنت نشیآست یکه بر رو یسرخ آب ی خره آمد.مانتوباال ربع

 را  شیکه کامال موها یمشک یبه همراه روسر  دیرسیم ش ی زانوها نی تا پا آن

 بودن  کیش نی ع پسندم،در ی را م شی ها پیت  بیبود به تن کرده بود.عح پوشانده

 و مناسب هستند! دهیپوش

 ی را باز کرد و سوار شد و با لحن ییآمد و در جلو نیسالنه به سمت ماش سالنه

 و مغرور گفت:   خونسرد

 _سالم.

 ! نیآورد فی _سالم،چه عجب تشر

 نشده که! یزی چ گه،ید نیمنتظرم موند یکم هی. حاال دی_متاسفم کارم طول کش

 برنم به سمت محضر  یحرف نکهیاش زدم و بدون ا یبه خاطر گستاخ یشخندین

 کردم .  کتحر 

 و میآمد رونی نامه، از محضر ب غهیگرفتن ص  لیو تحو غهیاز خوانده شدن ص  بعد

 . کامال دیبه وضوح د شیغم را در چشم ها شدی. ممیحرکت کرد  نیسمت ماش به

 شد! ی است که چطور راض بیعج  یول  ستیکار ن نیبه ا یاست که راض  مشخص

 سراسر  یبی کردم. سکوت عج یپل نی ضبط ماش یرا بر رو ی تیکالم و ال یب آهنگ

 به ساعت انداختم،  یو نه او! نگاه  گفتمیم یزیرا فرا گرفته بود. نه من چ  نیماش

 را میکه آمده بود ی. ناگهان به سمت دوربرگردان رفتم وراهدادیرا نشان م دوازده

 . با تعجب به سمتم برگشت و باالخره سکوت را شکست: برگشتم
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 ؟ یگرد ی_چرا برم

 گفتم:  یو سرد یلحن جد با

 ! یشیمتوجه م ،ی_اگه چند لحظه صبر کن 

 ی شد و سرش را به سمت پنجره برگرداند. به راحت انینما ش یابروها انی م یاخم

 دختر  نیکردن ا تی اذ یچرا ول  دانمیشده است. نم  یکه عصبان  دیفهم شدیم

 !دادیبه من مزه م  بیعج
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 ی شدم. رها هاج و واج نگاه ادهیپ ن یتوقف کردم و از ماش   یک یرستوران ش  یجلو

 نرم تر از گذشته گفتم:  یکم یشد. با لحن  ادهی پ نیمن انداخت و از ماش به

 . رسونمتیبعدا م می ناهار بخور میبر  ؟یکنی نگام م ینجوری_چرا ا

 زد و گفت:   یپوزخند

 ن یحاال زد م؟ یکرد غهیص  یچ یما برا نیفراموش کرد نکهیمثل ا ی_جناب تهران

 بشه؟ یرستوران که چ نیو منو آورد  یهمه چ ریز

 من چه فکر کرده است! با  یکرد.او در باره  یحرفش به شدت مرا عصبان نیا با

 به رنگ شبش نگاه کردم و گفتم: یو خشک به چشم ها یجد  یلحن

 ر ی چاکتم؟ نخ نهیعاشق س یدختر؟ فکر کرد یفکر کرد یخودت چ شی _تو پ

 وقت از  نیکه تا ا نهی! من اگه آوردمت رستوران فقط به خاطر ایفکر کرد اشتباه

 رستوران، ارمتی دونستم که ب فمیو من وظ  یمن االف شد یبه خاطر کارها  روز

 هات رو بزار کنار! یباف  الی خ نیا خواهشا
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 وارد رستوران شدم. چطور جرعت کرد، آن حرف هارا به یحرف   چیبعد بدون ه و

 بزند!  من

 ی بعد رها وارد رستوران شد و پشت صندل  ینشستم و لحظات  زهای از م یک ی پشت

 مطمئنا غرورش اجازه  یول  دمید شیرا در چشم ها یمان یمن نشست. پش یرو روبه

 .دادیرا به او نم  یعذرخواه ی

 و گه  کردیم یباز  شیاها مشغول خوردن شدم. رها فقط با غذااز آوردن غذ بعد

 و  می. بعد از اتمام غذا از رستوران خارج شدگذاشتیقاشق در دهانش م کی یگاه

 خانه شان توقف  یجلو  یخانه شان حرکت کردم. وقت یبه سو یحرف چیه بدون

 ن یاما سرش را پا دیبگو یزیبرگشت و دهانش را باز کرد تا چ میبه سو کردم

 منتظر نماند که جوابش را بدهم! یکرد و رفت. حت  یلب خداحافظ  ریو ز انداخت

 گاز فشار دادم و به سمت شرکت  یرا رو  میمطمئن شدم وارد خانه شد، پا یوقت

 کردم.  حرکت

 11#پارت_ 
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 : رها

 بود که به یبه خاطر حرف  دیرا بسته بود! شا میچرا اما بغض راه گلو دانمینم

 ی  غهیص نیهم به خاطر ا  دی! شاکندیم یمن چه فکر یزدم. حاال درباره  نیرادم

 دور از چشم پدر و مادرم  کردیپر تمسخر محضردار که فکر م  یو نگاه ها مسخره

 افکارشان را درست  خواهندیم یمردم ک  دانمیشده ام، بود! نم نیرادم ی غهیص
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 کند گناه کرده است! غهیکه ص ی! مگر هر کس کنند

 ی لب سالم ر یبود. ز  ایکه مشغول صحبت با رو دمیحال که شدم مادرم را د وارد

 و خواستم از کنارشان رد شوم که مادرم با تمسخر گفت:  گفتم

 من که نتش؟ی مادرزنش بب یاوردی_محضر خوش گذشت؟ پس چرا آقا دوماد رو ن

 ! نمیرو بب شونیحاال موفق نشدم ا تا

 که شبی! از دکردی م یدردم کم بود و حال مادرم داشت با روح و روانم هم باز سر

 . داردیدست از سرم بر نم  یسر درد لعنت ن یمادرم دعوا کردم ا با

 من خامت کرده! یه مخت رو زد آره؟ دختره ساده پسر ؟ید یچرا جواب نم  هی_چ

 !یکرد  یچه اشتباه بزرگ یفهم ی دستمال انداختت دور م هیماه که مثل  شی ش بعد

 رو به مادرم گفتم:  یحالت زار با

 اعصابم خورد هست،  یکاف یمن به اندازه  د،یتمومش کن کنمی_مامان خواهش م 

 ! دیبدترش نکن شما

 یکه بخوا یبا اون پسره هر غلط گهیتو چرا اعصابت خورده تو که د زمی _عز

 !یبکن  یتونیم

 به مادرم  یبا ناباور ایآورد! رو یرا به زبان م  ییحرف ها نیمادرم چن  شدینم  باورم

 کرد و گفت:  نگاه

 ن؟ یشناخت  ینجوریمامان؟ شما رها رو ا یگیم ی_چ

 جانم را حرکت دادم و به   یب یرا نداشتم! پاها شانیحرف ها  دنیطاقت شن گرید

 خشک شدم:  میمادرم سر جا یاتاقم حرکت کردم. ناگهان با صدا سمت
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 ....دیکه نبا دیبکن  ی_رها! اگه اون پسره....اگه...اگه کار

 بغضم  یاعتماد است! با هزار بدبخت  ی! چطور انقدر نسبت به من ب گفت؟یم اوچه

 رو به مادرم گفتم:  یفرو بردم و با حال زار را

 م یکم زندگ هی بود که  نیکنم فقط به خاطر ا غهیص  نی_من اگه قبول کردم با رادم

 زیحاال که همه چ دیخونه آدمم! فکر کرد  نی. بابا منم تو اادیدر ب یکنواخت ی نیا از

 ندارم؟  ازی به مهر و محبت ن گهید  نیگذاشت ارمیاخت در

 . دیلرزیم می شدند و صدا یورتم روان مص یمهابا بر رو یب   میاشک ها گرید حال

 خودتون گرم بود، صدبار بهم یسرتون به کارا ن،همشیوقت کنارم نبود چی_ه

 .نیبار به حرفام گوش نداد کی! نینکرد  شیبار عمل هی یمن مثل دوستتم ول یگفت

 بود ادامه دادم:  هیبه داد شب شتر یکه ب ییباصدا

 از  یوقت خوره یهمه امکانات به چه درد من م نیو پول و ا  زاتی تجه نی_آخه ا

 ی ل یمن خ یباهاش درد و دل کنم! فکر کرد  ستیکس ن چیتا شب تنهام و ه  صبح

 ن یخودم با رادم تی کنم؟ آره من با خواست و رضا غهیص  نی با رادم  ادیم خوشم

 وقت خونه  چیکه ه ییخسته شدم، از تو  یلعنت یزندگ  نیکردم چون از ا غهیص

 خسته  یکس رو ندار چیه یکه حوصله  یانقدر خسته ا یا یهم م یو وقت یستین

 خسته شدم! فروشهیکه همش دنبال پوله و خونوادشو به پول م ییاز بابا شدم،

 شده بودند  یجار  شیگونه ها یبر رو  شیکه اشک ها یبعد بدون توجه به مادر و

 وارد  یندادم. وقت  یجواب  ایرو یسمت اتاقم حرکت کردم و به رها رها گفتن ها به
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 که به مادرم زدم، شدم! من قصد ناراحت   ییشدم تازه متوجه حرف ها اتاقم

 که من  ینیاز رادم یرا نداشتم! اما چه کنم که دلم از همه گرفته است! حت  کردنش

 !خواهدیم  شیانجام شدن کارها یفقط برا را

 مهربانم یگذاشتم و شروع به حرف زدن با خدا میزانوها یناکم را بر رودرد سر

 و همه جا کنارم بوده است! شهیکه هم  یتنها کس  کردم،

**** 
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 : نیرادم

 ام  یآوردند! گوش یمختلف م ی. همش بهانه هادمیفرمان کوب یبر رو یمشت کالفه

 رها را گرفتم. بعد از رفتار  یشماره  تی داشبرد چنگ زدم و با عصبان یاز رو را

 از دستش ناراحت بودم!  یلیخ  روزشید

 : د یخسته و گرفته اش، از پشت تلفن به گوشم رس یصدا یطوالن  یاز مدت بعد

 _بله؟

 . نمی_سالم...رادم

 _سالم، بله شناختم. 

 ؟ ی_خواب بود

 خورده خستم! هی_نه، 

 یگفتن که امضا یکسب اقدام کردم ول  یگرفتن پروانه  یا _راستش،من امروز بر

 زنگ زدم. نیهم الزمه، به خاطر هم  همسرتون
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 ام؟ یب  ی_ک

 حرفش شوکه شدم.  از

 _کجا؟ 

 گفت:  یکالفگ با

 ام؟ یب  دیبا یک گمی منم باشه؟ خب م یامضا دیبا نی_مگه نگفت

 وقفه گفتم:  یب دمی اش را که فهم یکالفگ

 دنبالتون.  امیده م_اگر فردا صبح وقتتون آزا

 شه؟یکه نم  ری_من ساعت هفت صبح کالس دارم تا نه. بعدش هستم. د

 دنبالتون! امیخودم م د،ی_نه. فقط آدرس دانشگاه رو برام بفرست

 گفت:  یجد  یلحن با

 .امیخودم م  ستی_الزم ن

38 

 تر از خودش گفتم:  یجد  یلحن با

 که گفتم.  نی_هم

 و تمسخر ادامه دادم: ظی غ وبا

 بچه جون.   اری _رو حرف شوهرت حرف ن

 نشست و بعد از  میلب ها یبر رو تی رضا  یاز رو یتلفن را قطع کردم. لبخند و

 نوشته بود:  امیفرستاد و در آخر پ  میآدرس را برا یقیدقا

 جناب شوهر! " دی"بفرما
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 اش زدم و به سمت خانه حرکت کردم.  یبه خاطر لجباز یا قهقهه

 12ارت_ #پ

 : رها

 ره یخ یهدف به گوشه ا ی. بدمیفهم  یاستاد را نم یکلمه از حرف ها کی یحت

 مرا به خودم آورد:  نای ت یبودم که صدا شده

 _رها...رها با توام! 

 ؟ یگیم یچ ه،ی_چ

 !معلوم هست حواست کجاست؟زنهی _استاد دو ساعته داره صدات م

 کرد یگرد شده به من نگاه م یبه استاد که حاال با چشم ها  ینگاه  یحوصلگ یب  با

 .انداختم

 معلوم هست حواستون کجاست؟  امنشی_خانم آر

 استاد! دی_ببخش

 . دیری برگتون رو بگ  دیایب  دی_بفرما

 قرار گرفتم،   یاستاد هاشم  یدرست روبه رو یحرکت کردم. وقت  زشی سمت م به

 که فقط من بشنوم گفت:  یو طور آرام

39 

 رو ینمره ا نیامتحانتون واقعا افتضاح بود،از شما انتظار چن  امنشینم آر_خا

 نمره واقعا از شما  نیا ن،یمن بود یدانشجوها  نیجزء بهتر  شهی! شما همنداشتم

 !نیهستش که من بتونم کمکتون کنم، خب بهم بگ  ی! اگه مشکلدهیبع
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 حالت ممکن گفتم:   نیخشک تر با

 سرم شلوغ بود وقت نکردم مطالعه  ی! فقط جمعه کمستی ن ی_نه استاد مشکل

 !کنم

 شده گفت:  کیبار ییمرموز و چشم ها یحالت با

 ن،یکنفرانس داد یخودتون به خوب  شیپ ی_اما شما مطالب درس آخر رو هفته 

 !نینداد یمربوط به اون بخش هم جواب درست یسواال یحت  شما

 !ختیری داشت اعصابم را بهم م گرید

 رفته.  ادمی نی_گفتم که استاد، وقت نکردم مطالعه کنم به خاطر هم

 م یبرا  یبودند که اتفاق دهیام حرکت کردم. بچه ها هم فهم ی بعد به سمت صندل و

 ی زیچ م،یگو یبه آنها نم  یزیتا خودم نخواهم چ دانستندیاست، اما چون م افتاده

 . دندینپرس

 را از  میپا نکهی. به محض امیاز اتمام کالس با بچه ها، از دانشگاه خارج شد بعد

 .دمیدرب د یرا روبه رو نیرادم  یمشک یگذاشتم، سانتافه  رونیب دانشگاه

 .دی کار دارم، شما خودتون بر ییجا  ام،ی باهاتون ب تونمی_بچه ها من نم

 گفت:  یبا کنجکاو  نایمب

 ت یزیچ هیتو    ؟یچونی پی مارو م یدار هیچند روز هیحواست هست  چی_رها ه

 ....هیاز وضع امتحانت! آخه تو چت شد  نمی! اهست

 شد که به سمت ما  رهی خ  ینیساکت شد و با تعجب به رادم  نای مب نی رادم یباصدا

 آمد. یم
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40 

 ن؟ یارینم فی ! تشرامنشی_خانم آر

 : دی پرس  جیگ  یبا حالت  نایت

 ؟ یکنی نم ی_رها جان! معرف

 جواب داد:  یخشک وجد یزودتر از من، با غرور و لحن  نیرادم

 _از آشناهاشون هستم!

 گفتم:  یلحن قاطع با

 !امی من االن م د،یمنتظر باش نی_شما داخل ماش 

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 ! نیبرم تو ماش نیآورد فیهر وقت شما تشر دمیم حی _ترج

 نا ی که فقط مب یورکردن من را داشت! آرام، ج وانهیشک قصد د یپسر، ب  نیا

 گفتم:  بشنود

 . دمیم  حیواستون توض  زوی_بعدا همه چ

 که دمیرفتم. د  نیرد شدم و داخل ماش نی رادم یاز جلو یمکث  چیه یبعد ب  و

 !دیآ یم  نیترسناک به سمت ماش   یبا اخم نیرادم

 قد بلند که یرا پارک کرد، پسر نیماش  یزدم ونه او! وقت ی مقصد، نه من حرف تا

 را باز گذاشته بود و شلوار  شیکه دکمه ها  یخی یل  راهنیبه همراه پ دیسف  شرتیت

 شباهت نبود به سمتمان حرکت  یب ن یبه تن داشت و به رادم یکتان و مشک  تنگ

 : دیلب غر  ری ز تی با تعجب و عصابان  نی. رادمکرد
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 !نی_راست

 گفت:  نی روبه رادم یاست با سرخوش  نیاسمش راست دم یکه حال فهم یپسر

 ازت! ترسهیاخم نکن، آدم م  ی_سالم عرض شد برادر جان! تو رو خدا اونجور

 وحشت ناک گفت:   یبا لحن  نیاست! رادم نی او برادر رادم پس

41 

 ؟ یکنی چه کار م  نجایسالم! تو ا کی_عل

 _اومدم زن داد...

 و گفت:  حرفش را قورت داد د،یرا د نیرادم یبرزخ  یچهره  یوقت

 اخم  ،ی! حرص نخور داداشگهیمنم بخوان د یامضا دی_اومدم... خب گفتم شا

 !یشی م الیگودز هیشب یکن یم

 نثارش کرد و روبه من گفت:  ییبروبابا نیرادم

 ! نی_برادرم راست

 برگشت و گفت:  نیبعد با اخم به سمت راست و

 که لطف کردن به من کمک کردن!  یهمون کس امنش،یهم خانم آر شونی_ا

 به دلم نشست!  بیکردنش، عج یمعرف طرز

 و گفت:  دیپاش میجذاب و مردانه به سو  یلبخند

 !امنشی_خوشبختم خانم آر

 دادم و گفتم:  لشیتحو یلبخند

 طور!  نی_منم هن
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 کیهستم.  نی منتظر رادم نی مسخره، حال در ماش یاز امضا کردن آن کاغذها بعد

 برعکس برادرش   نی! راستکندی بحث م نیبا راست  نیاز ماش  رونی که ب شودیم  یربع

 از او و برخوردش خوشم اریبرخورد، بس نیاست. در اول  یم یگرم و صم اریبس

 !آمد

 شد و به سمت خانه مان  نی کرد و وارد ماش  یبا برادرش خداحافظ نیرادم باالخره

 ی . آرامش بخش و ب نشستیبه دلم م بیکالمش عج  یب یکرد . آهنگ ها  حرکت

 جذب   شرتیبه همراه ت  یچسبان   ینگاهش کردم، شلوار ل  یرچشم یبود! ز  رینظ

 ی چرا هر کار دانمی! نم دیآ یبپوشد به او م یزیبشر هر چ  نیبه تن داشت. ا  یمشک

 خانه مان   یچشم از او بردارم! ناگهان متوجه شدم، جلو توانستمینم  کردم،یم

42 

 !میهست

 !ندنتوی _خوش حال شدم از د

 که رنگ تعجب گرفت، تازه متوجه شدم چه گفتم! نگاهش

 ... ِامم. خداحافظ!یعنی_

 گفت:  بیعج یباال رفته و نگاه  ییابروها با

 _خدانگهدارتون!

 وارد خانه شدم.  عی صبر نکردم و سر گرید

 13#پارت_ 

 زده بودم، به شدت اعصابم خورد بود:  نیکه به رادم یخاطر حرف به
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 !"دنتونی"_خوش حال شدم از د 

 چند روز چه مرگم نیا ستی! معلوم ندیپر رونیچه بود که از دهنم ب گرید نیا

 لب گفتم و   ریز  یکه شدم چشمم به مادرم خورد. سالم ییرایاست! وارد پذ شده

 . از آن روز کهجواب شوم، به سمت اتاقم حرکت کردم دنی منتظر شن  نکهیا بدون

 با او چشم در چشم خواستیدلم نم یحت  گرید دم،یحرف ها را از مادرم شن آن

 !ستندیخانه ن هیو بق ایطور که معلوم است رو نی! اشوم

 درس بخوانم.  یگرفتم کم میتصم  م،یلباس ها ضیاتاقم شدم و بعد از تعو وارد

 فم یرا از درون ک میکه جزوه ها  نیکرده ام! هم یکم کار یل یچند روز خ نیا

 زنگ خورد:  لمیموبا درآوردم،

 _سالم.

 ن؟ی_سالم...رها خانم! خوب هست

 رو ندارم!  یکی انداختن تو  کهی ت یحوصله   نای_َاه، مب

 ی بود،صبح جلو  یبرج زهرمار ک نیچند وقت چته؟ ا نیا دیبگ  دی_خب پس بفرما 

 دانشگاه؟

43 

 گفت:  رتی کردم، او با ح فیتعر نای مب یرا برا زی همه چ نکهیاز ا بعد

 شما...  یعنیاون پسره... یعنی...یعنی_

 کردم! غهیچته؟ آره، من با اون پسره ص نای_َاه مب

 کرد و گفت:  یمکث
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 رفت!  دمیرها، فقط من موندم! ترش  ی_وا

 !شهیتموم م غه یماه مدت ص  شیبابا؟ بعد ش  یگیم ی_چ

 _من که دلم روشنه! 

 کرد.  دنیبلند شروع به خند یبا صدا وبعد

 !دادمیمسخره کردن هات رو م  نیکه قشنگ جواب ا  یبود نجا یاگه ا نای_مب

 گفت:  زدیموج م  شیکه در صدا ی خنده ا یته مانده  با

 !ستمی_حاال که اونجا ن 

 هم بگو از اون موقع صدبار بهم زنگ زده!  نایبه ت  نا،یمب  ی_راست

 ، سالم به شوهر برج زهرمارت برسون! _باشه

 داد زدم:   یساختگ تی عصبان با

 !نااااای_مب

 که  ایرو یو با صدا  دمیخند شیها  یباز وانهیرا قطع کرد! در دلم به د یگوش که

 حرکت کردم. ییرای به سمت پذ زد،ی را صدا م من

 ! دیخر میاصفهان. االنم رفته بود میگردیبرم میرها. ما دار ی_اومد

 تعجب گفتم:  با

 _چرا انقدر زود؟ 

 .یخواهر می بمون میتونینم  نیاز ا شتری_واسه کار مهران، ب

 ی ! با هر بدبختشدم یمن باز هم تنها م  ا،یچنگ انداخت . با رفتن رو میبه گلو بغض

44 
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 بغضم را قورت دادم و گفتم:  بود،

 . نیبزن   به ماسر شتری_چه بد! آقا مهران ب 

 دو روز نباشم د،یدونیکار من رو م  طیشما که شرا  یول ام،ی _اگه بتونم که حتما م

 جام!  ارنیرو م  گهید یکی

 تکان دادم و سکوت کردم.  شیحرف ها دیتاک یسرم را به معن  یآرام به

 را به آغوشم  ای ام قصد گرفتن نفسم را داشت! مه یبغض لعنت  ،یخداحافظ هنگام

 رفتم و قطره اشک   ایو او را به دست مهران سپردم. سپس به آغوش رو فشردم

 تا صبح در آغوش خواهر  خواستیآمد. دلم م نیاز گوشه چشمم پا یمزاحم

 وقت دل کندن بود! گریبمانم اما د زمیعز

 چشم دوختم و سپس وارد خانه  نشانیکه امکان داشت به دور شدن ماش  ییجا تا

 است . از پله ها باال رفتم و وارد  ریخانه واقعا دلگ  نیغرق در سکوتمان شدم! ا ی

 خسته  ییتنها  نیکردم! من از ا هی که شروع به گر دینکش قهیشدم. به دق اتاقم

 کردم. تنها   زمیعز یرا برداشتم و شروع به گوش کردن آهنگ ها  لمی. موباشدم

 آهنگ ها هستند! ن یمن، ا ییتنها همدم

*** 

 : نیرادم

 ی از رو یلبخند  ،یخارج  یوارد کردن دارو ها یکت مهتا برااز جلسه، با شر  بعد

 زدم و وارد اتاقم شدم. تی رضا

 تو اتاقم. نیاریقهوه واسم ب هیلطفا  ،ین ی_خانم ام
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 . ارمی_چشم، االن م

 ی از جلو یرها لحظه ا یگذاشتم و چشمانم را بستم. چهره  زی م یرا رو  تلفن

 ! در افکارم غرق بودم که با سوزدیم  تشیمعصوم ی! دلم براشدیمحو نم  چشمانم

 به خودم آمدم:  یمنش یصدا

45 

 قهوه تون رو آوردم! ،ی_جناب تهران

 داخل.  دی_بفرما

 نسبتا بلند گفتم: یی. با صداختیریاعصابم را به هم م ،یمنش رهی خ نگاه

 سر کارتون! نی بر ن؟یستادیچرا ا ،ین ی_خانم ام

 من و من جواب داد:  با

 ! دی_آاا... ببخش

 زنگ  لمیاز اتاق خارج شد. مشغول لذت بردن از طعم قهوه بودم که موبا وبعد

 بدون توقف دکمه اتصال را لمس کردم:  دمی. شماره خانه را که دخورد

 _سالم مامان جان!

 ؟ ی_سالم پسرم، خوب

 ! ی_خوبم مادر

 _مزاحم کاِرت که نشدم؟

 ن؟ یداشت یکار ه؟یچه حرف نی_نه مامان! ا

 خونه کار دارم باهات .  ای _آره مامان، امشب واسه شام ب



 گناه  نیآخر

54 
 

 شده؟  یزی_چ

 یی گفتم امشب شام سه تا ،یشرکت  یکارا ری درگ یلیچند وقت خ  نیا زم،ی_نه عز

 . ادیهم درب  نیتو و راست یخستگ میباش  باهم

 ن؟ یندار ازی ن یزی. چامی _باشه مامان جان، م

 _نه پسرم. 

 خدانگهدار! نمتون،یبی _پس م

 . زمی ظ عز_خداحاف 

 نکه یحرکت کردم. بدون ا نیو به سمت اتاق راست  دمیکوب ز یم یقهوه را رو فنجان

 مشغول صحبت با  نیبزند وارد اتاق شدم .راست  یحرف نیراست  یدهم منش اجازه

46 

 تماس را قطع کرد و گفت:  د یبود، من راکه د تلفن

 شده؟  یزی_چ

 نه؟ ی_به مامان گفت 

 گفتم؟  ی_چ

 ؟ یرو گفت غهیص هیقض شناسمی ! من تو رو منی_خودتو به اون راه نزن راست

 شدم که برم به مامان بگم؟ من اگه به مامان بگم که ری_برو بابا! مگه از جونم س

 !یکن ی کلمو م تو

 14#پارت_ 

 آرام تر از قبل شده بود، گفتم:  یکه کم  یلحن با
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 م؟یشام باهم باشواسه  ا یمامان زنگ زد گفت زود تر ب یچ ی_پس برا

 اصال تو رو  چارهیشرکت، مامان ب   یای_برادر من! تو از صبح زود تا نصف شب م 

 !ادی در ب تیخستگ  یذره زودتر بر هی! خب دلش خواسته نهیب ینم

 ه؟ ی_اون وقت کار مهمش با من چ

 دارم؟  بی_من از کجا بدونم! مگه علم غ

 گرانه گفتم: دیتهد یلحن با

 ! یگفت یزیبه حالت اگه بفهمم به مامان چ یوا ن،ی_راست

 !  دمیلب گفت که من نفهم ریز یزیسر داد و چ یا خنده

 را کردم تا  می خانه حرکت کردم. تمام سع  یپدال گاز فشردم و به سو یرا رو میپا

 شرکت به هم یروزها واقعا کارها نیساعت نه از شرکت خارج شوم. ا بتوانم

 ست!شلوغ ا  اریاست و سرم بس  ختهیر

 دهیاو از من زود تر رس  نکهی. مثل ادمیرا د نی راست نیکه شدم، ماش اطی ح وارد

 وقت است که یل یدلم را مالش داد. خ مه،یق ی! وارد سالن که شدم، بواست

47 

 مادرم را نخورده ام! یغذاها

 راست به سمت آشپزخانه حرکت کردم. وارد  کی م،یلباس ها  ضیاز تعو بعد

 .دمیکه شدم، مادرم را در حال خرد کردن کاهو د آشپزخانه

 _سالم عرض شد مامان خانم!

 ! یایحاال خوبه قراربود زود ب ،ی_سالم! چه عجب اومد 
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 !ادیزود م رهیکار در م  رینگاه نکن از ز نیراست نیسرمون شلوغه! به ا یلی_بخدا خ 

 ! دیاونم االن رس اد؟یا زود م _نه بابا بچم کج

 را استشمام کردم.  مهی قابلمه را باز کردم و عطر ق درب

 مامان، دلم واسه غذاهات تنگ شده بود! ی_وا

 غذا خوردن! ی حت  ،یرسی نم یکار چی به ه ی_از بس سرت رو گرم اون شرکت کرد

 خورم؟ یگفته من غذا نم ی_مامان جان ک 

 که منم غذا اد یرو صدا بزن ب نیحرفا رو برو راست نیبگم واال. حاال ول کن ا ی_چ

 بکشم. رو

 حرکت کردم.   نیزدم و به سمت اتاق راست یلبخند

 ! نی... راستنی_راست

 آمد وگفت:  رونیاز اتاقش ب  دهیپر  یورنگ   یدستپاچگ با

 _ب..بله؟

 شما حاضره!  ای_ب

 ؟ ی_چ

 شام حاضره! تو چته؟ گمی_م

 ! یچی_هان؟ ...ه

 قهیحرکت کردم. بعد از چند دق یغذاخور زینگاهش کردم و به سمت م  مشکوک
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 .میهم به ما ملحق شد و هر سه نفر در سکوت مشغول خوردن غذا شد نیراست
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 باالخره مادرم سکوت را شکست و گفت:  قهیاز چند دق بعد

 ن؟ ی_رادم

 که قاشقم را درون ظرف ماست فرو کردم، گفتم:  یحال  در

 _بله.

 طوره؟ _رها جان چ

 ، یدر پ  یپ یو بعد از ُسرفه ها  دیپر میکه درون دهانم گذاشته بودم در گلو ییغذا

 دوختم و با من و من گفتم:  نی ناباورم را به راست نگاه

 ؟ ی_چ

 گفت:  یبا خونسرد مادرم

 !یکن  یرو مخف  یزیاز من چ خوادی گفت،نم زویبهم همه چ نی_راست

 گونه ادی و فر دمیکوب زی م یمشتم را رو تی از کوره در رفتم و با عصبان  ناگهان

 : گفتم

 !!!!!!نی_راست

 را از من نداشت، گفت:   یحرکت  نی که توقع چن نیراست

 ...ی...تا ک نی_بب 

 و گفتم:  دمیحرفش پر انیوحشتناک به م یلحن با

 من دخالت نکن! یصد دفعه بهت گفتم تو کارا  نی_راست

 گفت:  یاک ش یبا لحن  مادرم

 درسته از ؟ی شد یعصبان ینجوریمن از دستت دلخور بشم، تو ا  نکهیا ی_به جا
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 مثل  یخانواده رو دوش توئه، ول نیتنهامون گذاشت، بار ا  امرزت ی پدر خدا ب یوقت

 به من  دیاول از همه با یشد یدختر  هیرفته من مادرتم! تو اگه عاشق   ادتی نکهیا

 ! یبکن غشیدور از چشم من ص   یبر نکهینه ا یگفتیم
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 !؟دیگویگرفت،عاشق شدم! مادرم چه م یبار رنگ ناباور نیا نگاهم

 لب  یبر رو یزد و لبخند کج  میبرا ینگاه کردم که چشمک   نیراست یچهره  به

 نشست!  شیها

 کنم یحاال که فکر م   یاز دستت ناراحت شدم ول یلیپسرم من اولش خ نی_بب 

 اون ینشده، فقط خونواده  یزی! حاال هم چیشد ییتو واسه خودت آقا نمیبیم

 دونن؟ یم

 انداختم و گفتم: نیسرزنش گرانه به راست ینگاه

 ! دوننی_بله م

 بودم! بهی_پس من فقط غر

 نگفتم! نیمشخص نبود به خاطر هم  یزیهنوز چ ه؟یچ  بهی_نه مامان جان غر

 به وجود آمد و گفت:  بیعج  یچشمانش برق  در

 ازش؟  یندار  یزیچ یعکس  ؟یروس خانمو به ما نشون بدع  نیا یخوای_حاال نم 

 _راستش عکس... نه ندارم!

 ی! خب اصال فردا بگو واسه یعکس ازش ندار هیکه  هیچه معشوقه ا نی_وا، ا

 ! نجایا ادیب  ناهار
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 تکان دادم و روبه مادرم گفتم:   نیرادم یتاسف برا یرا به معنا سرم

 هماهنگ کنم باهاش! دیبا  ره،یرها دانشگاه م شه،ی_فردا؟ نه فردا که نم

 گفت:  یبی عج یشاد با

 از طلوع سر تره که تو رو عاشق   یل یسوال دارم ازت در موردش، حتما خ ی_کل

 کرده! خودش

 را تکان دادم و در دلم گفتم:"تا از نظر شما سر تر بودن، چه باشد!" سرم

 ش؟ ی شناسی_حاال از کجا م 

 گفتم:  یطوالن  یاز مکث  عدب
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 ! دشیشناسیباباست، شما نم یاز دوستا یکی _دختر 

 گفتم:  عیبپرسد که سر یگریتکان داد و خواست سوال د یسر

 !میکن ی خستم، بعدا در موردش صحبت م ی ل ی_مامان جان من خ

 در را یو با خود به داخل اتاقم بردم. وقت  دمیرا کش نیبدون مکث دست راست و

 و گفتم:  دمیرا در هم کش میاخم ها بستم

 مزخرفات  نی ! آخه من از دست تو چه کار کنم، هان؟ انیراست ن،ی راست ن،ی_راست

 !!هیچ گهیمعشوقه د ؟یبه مامان گفت هیچ

 15¨_م¥_ K#پارت______

 گفت:  یخونسرد با

 شده؟  یزی_حاال مگه چ
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 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ل یقول دادم که بعد از تحو امنشیشده!؟ من به آر  یزیمگه چ یپرس ی_هه! تازه م

 امضا و از  یسر هیماه که  شی سراغ دخترش نرم و بعد ش گهینامه د غهیص گرفتن

 پروانه کسب درست شد هر کس بره  یچرت و پرتا که ازمون گرفتن و کارا نیا

 تو روربه خوامی م  ایهشون؟ بگم رها جان ببگم ب  یخودش، حاال برم چ  یزندگ دنبال

 ؟مگهیشناس ی!؟ اصال تو مگه مامانو نمانهی پسندتیم نم ینشون بدم بب  مادرم

 ذره عقل تو  هیچرا  نیراست ی!؟ واادی خوشش م ییاز چه جور دخترا یدون ینم

 ست؟ ی ن کلت

 زد و گفت:  یمرموز لبخند

 ه یبه رها قض یخوایم یو چجور ادیخوشش م  ییدخترا پی مامان از چه ت نکهی_ا

 ربط داره جناب برادر!  یل یبه من خ یزیچ  ای ینداره ول یبه من ربط  ی بگ رو

 ه؟یاون چ  یدونیم

 ادامه داد: دیرا که د سکوتم

 سهیو انقدر از خودت قد یدیتو حاال حاال ها تن به ازدواج نم دونمیم نکهی_ا

 که از نظرت  نی دختر! هم نیا یول ،یدون یکس رو در حد خودت نم چیکه ه یساخت

 که دونمی خودم م  فهیخوبه و من وظ   یلیخودش خ  کنهی همه دخترا فرق م با
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 تر کنم!  ک یبه هم نزد شماهارو

 کرو و گفت:  میبازو یروانه  یبعد مشت و
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 بود  ابونی کرده بودم، االن جام وسط خ غهیرو ص  یکیها! من اگه  میخودمون  ی_ول

 داره؟ یبر م ضاشیتبع  نیمامان دست از ا یوقت تو...ک  اون

 انداختم و گفتم:  میابروها انیم یِگِره

 کردم، در ضمن تو غلط  غهیبا رها ص یچ یکه من برا  یدونی_خوبه خودت م

 !یکن  غهیرو ص  یکس یکن یم

 کنان گفت:  قهقهه

 !می _باشه باشه، من تسل 

 ، یبه مامان گفت ینکرد ی! اصال کار درست نیاز دستت ناراحتم راست یلی_درضمن خ

 مسخرت هم اصال قانعم نکرد! یها لیدل

 را باال انداخت و گفت:   شیها شانه

 که بچه هاتون از سر و کولتون باال رفتن، اون وقت هرشب واسه  گهی_چند سال د

 ! یکنی دعا م من

 یدعوا هیماه  شیبعد ش   یول نش،یتا مامان بب ارمیو؟ من رها رو م ت  یگیم ی_چ

 !میخور یما به درد هم نم میگیو م میندازی راه م یساختگ

 تکان داد و گفت:  یسر

 منم از گهی! بابا زودتر ازدواج کن برو دیآدم ش یخوایتو نم  نکهی! مثل اری _نخ

 !شمیراحت م  شرت

 پرتاب کردم، با خنده از اتاقم خارج شد.   شیرا که به سو بالشم

 موضوع را با رها  نیتخت گذاشتم و چشمانم را بستم. حاال چگونه ا یرا رو سرم
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 !نیاز دست تو راست یوا یبگذارم! من به او و پدرش قول دادم! ا انیم در

 به دست و صورتم  یشدم. ساعت شش صبح بود. آب  داریب لمی آالرم موبا یصدا با

52 

 به همراه دو عدد شکالت از خانه خارج شدم. ری ش وانیل کیعد از خوردن و ب زدم

 ن یراست  نیماش دنی! با دخوردمیم زهای چ نیصبحانه از ا یها بود که به جا  مدت

 متوجه شدم که هنوز حرکت نکرده است.  اط،ی ح در

 یکالمم سپرده بودم. اما افکارم جا یو گوش به آهنگ ب  کردمی م یآرامش رانندگ با

 چشمانم  یاز جلو رشیلحظه هم تصو ک ی ی! حتامنشی! رها آرزدندیپرسه م یگرید

 !دانمیچه بود را نم  لشی! دلشدینم دور

*** 

 : رها

 ام را برداشتم و به سمت استاد بد اخالقمان قدم برداشتم. بعد از یامتحان ی برگه

 دادم، به بچه ها با اشاره فهماندم که در  لشیرا تحو کمی زی برگه امتحان ف آنکه

 شد. دایربع باالخره سرو کله شان پ  کی. بعد از گذشت  مانمیمنتظرشان م اطیح

 !نیاومد ی_چه عحب 

 سخت بود پدرم در اومد!  یل یخ ی_وا

 ! کجاش سخت بود؟ نایت  یگیم یچ_

 به برگت؟  یبود دهیلحظه چسب  نیتا آخر ی_اگه سخت نبود واسه چ

 بود!  یجواباش طوالن نکهیا ی_برا
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 ؟یرها، تو چه کار کرد نمی! بب یگی_آره تو هم که راست م 

 ی جد روزیاز د یبود درسو گذاشته بودم کنار، ول  ی_منم خوب دادم، چند وقت

 کردم به درس خوندن! شروع

 وگفت:  دیکوب میآرنجش را به بازو نا، یمب

 !یخر خون خودم   نی_آفر

 . میروانه اش کردم و هرسه به طرف سلف دانشگاه حرکت کرد یساختگ یاخم

 یها یصندل  یو چون تمام میکاکائو وارد کالس شد ریو ش کیاز خوردن ک بعد

 .میشو   ریو جاگجل یها یدر صندل میعقب پر شده بود مجبور شد فیرد
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 جاد یخانه که شدم، طبق معمول خانه در سکوت مطلق فرو رفته بود . بدون ا وارد

 به  لمیبودم که زنگ موبا میلباس ها  ضیصدا وارد اتاقم شدم و مشغول تعو سرو

 کردم!  دایپ  یب یحالت عج  دم،ید لمیموبا یرا که رو نیرادم یدرآمد. شماره  صدا

 اتصال را لمس کردم:  یمکث دکمه  یاز کم  بهد

 _سالم!

 گفت:  یو بعد از مکث کوتاه  دیکش یق یعم  نفس

 ن؟ ی_سالم. خوب 

 . ی_مرس

 به  بیغر بی عح ی! لطفا دوباره فکر هانمتونیبب دی_راستش زنگ زدم بگم که با

 .گمیبهتون م  نیاریب فیباهاتون دارن که اگه تشر یک ینزنه! من کار کوچ ذهنتون
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 پر تمسخر گفتم:   یهم من را به خاطر آن روز مسخره کرد! با حالت باز

 !نی _آدرس رو برام بفرست

 دلم خنک شد! با  یتماس را قطع کردم! حاال بهتر شد! کم  یمکث  چیبعد بدون ه و

 بود نگاه کردم. در  انی آن نما یرو  نیرادم  امیکه حال پ لمیبه صفحه موبا  لبخند

 نوشته بود:  امی پ انیپا

 !یگرسنت بود که خداحافظت رو خورد یلی م خ_فکر کن

 پرتاب کردم! یرا به گوشه ا لمیزدم و موبا یلبخند

 16#پارت_ 

 یرنگم که تا رو  یخاکستر یخاطر پالتو  نیبه هم  رفت،یم یرو به سرد  زیپا یهوا

 مهران بود، تنم کردم.شلوار  هیکه هد یگلبه  یرا به همراه روسر دیرس یم میزانوها

 رنگم  یتوس یحرکت کردم. چکمه ها اطیه تن کردم و به سمت حهم ب یتنگ  یمشک

 که  زمی عز نی و به سمت ماش دمیرا پوش دیرس یم میزانوها  یاش تا باال یبلند که

 گرفته بودم، اما نامهیکه گواه  شدیم یسال کیپدر جانم بود، رفتم.  ی رشوه

 نداشتم!  نیماش
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 فرستاده بود توقف کردم و  میآدرسش را برا نیکه رادم یشاپ دنج   یکاف یجلو

 شاپ شدم. با   یکردم، وارد کاف  یسرم خال  یعطر را رو ی شهیش  نکهیاز ا بعد

 که کنار پنجره بود  یزیگشتم که باالخره او را پشت م  نیدنبال رادم چشمانم

 ب ی به تن کرده بود و عج یشکالت   شرتیبه همراه ت ی.کت اسپرت قهوه اافتمی
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 بود و   لشیدر موبا یزیکردن چ پیآمد . مشغول تا یآن همه آدم به چشم م انیم

 با وقار و دوستانه سالم کردم، که سرش را باال گرفت و  ییمن نشد! با صدا متوجه

 کم کند گفت:  تشیاز جد یذره ا نکهیا بدون

 _سالم!

 شیجلو خواستمینم  گریشدم. د ریآن جاگ یو رو دمیکش رونیمقابلش را ب  یصندل

 گفتم:  یخاطر با غرور خاص  نیبه هم  اورمیب کم

 کار دارم!  ی ل یچون من خ نیلطفا زودتر بگ ن،ی که کارم دار نی_پشت تلفن گفت

 را باال انداخت و با پوزخند مخصوصش گفت:   شیابرو یتا کی

 .گمیبرادرم رو م ادتونه؟یرو که   نی_قصد مزاحمت ندارم، فقط راست

 تکان دادم و او ادامه داد:  شیحرف ها  دیتا  یرا به معن سرم

 چ یمن و شما رو به مادرم گفته و من به ه نیب  غهیص هیقض نی_راستش. ..راست

 غه یص نیا لی خوشبختانه از دل  یموضوع رو بفهمه! ول نیمادرم ا خواستمی نم وجه

 خبره! یب

 ت: گف  شدیتر م قیکه پوزخندش عم یحال  در

 موقت ی  غهیص  لیدل نیو به هم میبه مادرم گفته ما عاشق هم بود نی_راست

 !میتا باهم آشنا بش میکرد

 کند ادامه داد: یاز تعجب گرد شده ام توجه  یبه چشم ها نکهیا بدون

 خاطر  نیبه هم کشم،ی خونوادم رو به دوش م  تی_بعد از فوت پدرم، من مسئول

 پسرش رو  یمشتاقه که معشوقه  ی لی منو دوست داره! حاال هم خ یلیخ  مادرم
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 !نهی بب

 را نصفه گذاشت.  ن یرادم یآمد، حرف ها مانی گرفتن سفارش ها یکه برا یشخص
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 ادامه داد: نیاز گرفتن سفارش ها، رادم بعد

 یخونه  نی ای روز ب هی خوامیکه م  نهیبه خاطر ا  نجایا نیا ی_اگه ازتون خواستم ب

 ی زیرابطه چ نیا یاز سرد دی! نباهیزن باهوش یل ی. البته مادرم خنتتیرم ببتا ماد ما

 !میکه انگار واقعا عاشق هم هست مینشون بد یجور هی دیبا بفهمه،

 سراسر تمسخر گفتم:  یکردم و با لحن زیرا ر میها چشم

 م یمادرتون تظاهر کن  یو جلو میازدواج کن دینکنه با شه؟یم ی _اون وقت آخرش چ

 ! یرفته جناب تهران ادتونیشما قول قرارتون رو  نکهی!؟ مثل امیخوشبخت  یلیخ که

 که یمگر در مواقع د،یای سراغ من ن گهینامه د غهیگرفتن ص  لیشد بعد از تحو قرار

 !شهیپروانه کسب م یبه کارها مربوط

 و مرا وادار بهرا در دستش گرفت  میپالتو نیبلند شدم که آست میبعد از جا و

 پر از خشم گفت:   یکرد . با لحن  نشستن

 ی عقل  یهم به خاطر ب نیقول وقرارم نزدم و نخواهم زد! ا ریوقت ز چی_من ه

 من هم دیکار مسخره رو کرده! مطمئن باش  نیا یواسه چ دونمیکه نم نهیراست

 مجبورم! درضمن  یول  ستم،یمادرم ن یمسخره جلو شینما نیبه ا یراض چندان

 و منم به شه یماه تموم م شیرابطه همون طور که بهتون قول دادم بعد ش نیا

 اومده! شی پ نمونیب یزی چ ای ییدعوا هیکه  گمیم مادرم
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 انداختم . من نه تنها از  زد،یم یبه سرخ   تیبه چشمانش که از عصبان  ینگاه

 خانه  خواستیدلم م یل یناراحت نشدم، بلکه خوشحال هم شدم! خ شنهادشیپ

 گفتم:  یجد  ی! با لحن نمیرا بب شان

 یکه جلو  ییتموم بشه و رفتار ها زی ماه همه چ شیکه بعد از ش دیدی_قول م

 !دی برداشت نکن یا گهیرو جور د کنمی م مادرتون

 ی با حالت زد و انگشت کوچک دست راستش را به سمتم گرفت.  یپرتمسخر لبخند

 به دستش نگاه کردم که گفت:  جیگ

 !گهید کنمی کارو م نی قول بده؟ خب منم دارم هم یگی_مگه نم

 نداشت! من به او محرم  ی. لمس کردن دستانش که اشکالدمیمنظورش را فهم  تازه

 ! چاندمی! دست لرزانم را به سمتش بردم و انگشت کوچکم را دور انگشتش پهستم

 ی کوچک ی، برق سه فاز از تنم رد شد! انگار کرم هاگرمش را که لمس کردم دست

56 

 !کردندیپوستم حرکت م  ریز

 که از لمس دستش  یتا متوجه حال خوش دمیکش رونی دستم را از دستش ب عیسر

 بلند شدم و گفتم:   یصندل ینشود! سپس از رو داشتم،

 و مادرتون  امیتا ب  دیو به من بگ دیروز رو به جز شنبه و چهارشنبه انتخاب کن کی_

 ! نمیبب رو

 زد و گفت:  یخشک   لبخند

 !کنمی _باهاتون هماهنگ م
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 حرکت کنم که  نمی. خواستم به سمت ماش میآمد رونی شاپ ب  یهر دو از کاف وبعد

 : گفت 

 !رسونمتونی_من م

 دادم و گفتم:  لشیتحو یلبخند مچهین

 آوردم....خداحافظ!  نیماش _خودم 

 بشر انقدر غرور داشت که  نیشد و رفت! ا نشی را تکان داد و سوار ماش  سرش

 ام را هم نداد! یجواب خداحافظ  یحت

 که یهنگام ،یا هیثان  یشدم و به سمت خانه حرکت کردم. حت نمی ماش سوار

 و   بیحس واقعا عج نی! اشدیچشمانم محو نم یرا لمس کردم از جلو دستش

 بود!  یداشتن دوست

 17#پارت_ 

 . بعد از آن روز که همراهش به گذشتی بودم م دهیرا د نیکه رادم یهفته از روز کی

 روز به خانه شان  کیاز او ندارم . خودش گفت که  یخبر  گریشاپ رفتم، د یکاف

 اما ... بروم،

 شتم چشمانش رادا یدلتنگش بودم! سع دی.... شا دیدلم گرفته بود! شا بیعج

 زنگ خورد.  لمی کنم که موبا تصور

 _سالم.
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 ؟ی_سالم...چه طور
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 خوبم! رها؟   ی_مرس

 _بله؟

 م؟ یبزن یدور هی میباهم بر  ی_امروز وقت دار

 گفتم:  یخوشحال با

 سر رفته بود! یل ی! اتفاقا حوصلم خنایمب ی_وا

 خوبه!۴_خب . .. به نظرم ساعت 

 هم هست؟  نای دنبالت. ت امی_آره خوبه. من م

 با آقا فرزادشون رفتن دربند! شونیا ر،ی _نخ

 زدم و گفتم:  یا قهقهه

 _واو، آقا فرزادشون! 

 و بعد از قطع تماس به ساعت نگاه کردم که سه و ربع را نشان  دیهم خند نایمب

 اش تا  یام که بلند یمشک  زهیپا یرفتم و مانتو  می. به سمت کمد لباس هادادیم

 ام را  یو نخ  یتنم کردم. شال آب  یبه همراه ساپورت مشک   دیرسیم میپاها مچ

 از  یرا کامال داخل آن فرستادم. وقت  میبستم و موها یآن را به مدل لبنان  برداشتم

 ی . با لحندمید  ونیزیتلو یمطمئن شدم، از اتاق خارج شدم و مادرم را جلو ظاهرم

 گفتم:  آرام

 بزنم.  یدور هی رونی ب  رمی م نای_مامان، من دارم با مب 

 به دو هفته  کیشد. نزد ونیزیتلو یسرش را تکان داد و دوباره مشغول تماشا  تنها

 را دوست ندارم!  تی وضع نیکه رابطه ام با مادرم سرد شده است! من ا است
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 هم اضافه شد!  یکی  نیام کم بود، ا ییتنها

 دوساعت در  نکهیحرکت کردم. بعد از ا  نای شدم و به سمت خانه مب نمی ماش سوار

 خسته شد و گفت:  نایباالخره مب م،یها بدون هدف راه رفت ابانیخ

 !میبخور  یبستن هی ابونیاون طرف خ میبر ای!بیرها، مردم از خستگ ی_وا
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 باال انداختم و گفتم:  یلبخند شانه ا با

 ! می_بر

 نگاه  ناینشسته بودم و به مب یفروش  یمقابل بستن  یصندل  یکه رو یحال  در

 رون ی از سرم ب نیفکر رادم یبود، لحظه ا یشکالت  یبستن دی که در حال خر کردمیم

 است که به جانم افتاده است! یض یچه مر نی! ارفتینم

 چشمانم تکان داد، به خودم آمدم! یرا جلو   یکه بستن  نایمب

 تو؟  یی_کجا

 :جواب دادم یلبخند مصنوع  با

 جام!  نی_هم

 کرد و گفت:   کیرا بار شیها چشم

 !شناسمیم شتر یدختر! من تو رو از خودم ب چونی _منو نپ

 چانه ام گذاشت  ریچسباندم. دستش را ز یانداختم و زبانم را به بستن  ییرا پا سرم

 در چشمانم گفت:  رهی سرم را باال آورد و خ و

 نه؟ شدهیچ ی گ ی_نم
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 گفتم:  دیآ یاز ته چاه در م ایکه گو ییصدا با

 !رهی نم رونیلحظه ام از سرم ب  هی نی_فکر رادم

 شد و گفت:   رهیبه چشمانم خ یناباور با

 که...  یبگ یخوایم  یعن یرها؟   یگیم ی_چ

 ی انداختم و به بستن نی. سرم را پادیبگو خواهدیکه چه م دمیفهم شیچشم ها از

 آشفته و  یبلند شد و با حالت  یاز رو صندل یعصبان  نایشدم. ناگهان، مب رهی خ ام

 گفت:  یعصبان 

 ! رها دو هفته هم نگذشته،یکنیم غهیص  یبا کس یکنیغلط م ی_تو که جنبه ندار

 !یوقت تو عاشقش شد اون
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 گفتم:  یدستپاچگ با

 گفتم عاشقش شدم؟ یتو؟ من ک  یگیم ی_چ

 انقدر خرابه؟  یحال مسخرت واسه چ نیا ی_پس اگه عاشقش نشد

 گفتم:  دیلرزیکه از بغض م  ییصدا با

 ا یدلم واسه رو نکهیدوهفتس رابطه ام با مامانم سرد شده، واسه ا نکهی_واسه ا

 که تو  ییمث آدما یکه من از صبح تا شب تو اون اتاق لعنت نیشده، واسه ا تنگ

 .... نکهیان تنهام، واسه ا یانفراد سلول

 شد! یبر صورتم جار مین گرفت و اشک هاتوان صحبت کردن را از م هیگر

 از آنها با ترحم نگاهم  یکه با تعجب و بعض ییهق هق و بدون توجه به آدم ها با
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 دادم: کردند،ادامهیم

 که انقدر زود   نهیواسه هم دی...شادیخسته شدم! شا  کنواختمی  یزندگ نی_من از ا

 وابسته شدم! نیرادم به

 دستان سردش گرفت و  انیرنگ غم گرفت. آرام کنارم نشست و دستم را م نگاهش

 : گفت 

 ناراحتت کنم!  خواستمینم  د،ی_ببخش

 زدم و گفتم:  یام لبخند یصورت اشک  با

 _اشکال نداره!

 گذاشتم و چهار پله اطیرا در ح  نی! ماشنایزدم، نه مب یراه برگشت نه من حرف  در

 کردم و وارد خانه شدم. مادرم درون  یا طدرب ورود به خانه بود ر یکه جلو یا

 منتظر  نکهیلب گفتم و بدون ا  ریز یمشغول درست کردن شام بود. سالم آشپزخانه

 لباس  نکهیباشم، به سمت اتاقم حرکت کردم. به محض ا شی از سو یجواب دنیشن

 صفحه ی را که بر رو نیزنگ خورد. شماره رادم لمیرا عوض کردم، موبا میها

 و سپس دکمه اتصال  دمیکش ی قیضربان قلبم دوبرابر شد! نفس عم ،دمید لمیموبا

 لمس کردم.  را
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 _سالم.

 ن؟ ی _سالم...خوب

 . ی_مرس
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 خواستمیخونمون! م  نیایناهار ب  یدعوتتون کنم که فردا برا خواستمی_راستش م

 و سرتون شلوغه، دیریشما دانشگاه م نکهیدعوتتون کنم اما با توجه به ا زودتر

 د؟ یندار یفردا برنامه ا یپنجشنبه! شما واسه  یواسه  گذاشتم

 شده بود که گفت:  جادیدرونم ا یبی عج یشده بودم و شاد  شیصدا محو

 اد؟ ی_الو! صدام م

 به خودم آمدم و گفتم:  عیسر

 که اگر اجازه  دیبا پدرم هماهنگ کن دیهست! با یمشکل هی. فقط ادی _بله صداتون م

 !امیب داد

 جواب داد: یمکث  چیه بدون

 نداره! یمشکل  د،ی_با پدرتون قبال صحبت کردم، گفتن اگر شما موافق باش 

 18#پارت_ 

 نشست! میلب ها یبر رو ت ی رضا  یاز رو یلبخند

 دنبالتون! امی_من فردا ساعت دوازده م

 ! ستین  ی_باشه، مشکل

 _روزخوش، خدانگهدار!

 _خداحافظ!

 که  کردمی فکر م نیبه صورتم نگاه کردم! داشتم به ا نهیرا قطع کردم و در آ  تماس

 : د یکش رونیمادرم مرا از افکارم ب  یچه بپوشم که صدا  فردا

 ؟یقبول کرد یراحت  نی_واقعا برات متاسفم! به هم
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 زنت  یبگم حق ندار تونمیمن که نم شه،یاالن شوهر رها محسوب م نی_خب رادم
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 که!خونتون   یببر رو

 نامه رو  غهی و فقط ص ادی قول داده که سراغ رها ن یکاوه! مگه خودت نگفت ی_وا

 شد؟  ی! پس چخوادیم

 ! بعدشم، تنها ادیدو ساعت خونشون و م  رهیم فته،ی ب  یاتفاق ستی_حاال هم قرار ن

 ! یکنیموضوع رو بزرگش م یدار یخود یمادر و برادرش هم هستن، ب ستین که

 داره؟ اون از دخترت  ی! اصال به من چه ربط نیکردن منو دار وونهی_شماها قصد د

 ذره هیاز تو که  نمیاز دستت خسته شدم، ا گهیم سادهیتو روم وا شیپ یهفته  که

 !یدیمن گوش نم  یحرفا به

 به خاطر حرف  یدر قلبم فرو رفت! من حت  یزیمادرم، مانند خنجر ت  هیگر یصدا

 هم نکردم!  یاز مادرم عذر خواه میها

 مادرم که  یکردم و جلو یط ،یک یسرعت از اتاقم خارج شدم و پله ها را دو تا  به

 کاناپه نشسته بود، زانو زدم و گفتم:  یرو

 بودم،  ی! اشتباه کردم! من اون روز عصبان دیببخش ؟یکن یم هیگر ی_مامان... دار

 نکن  هی! تو رو خدا گرنیذره به منم حق بد هیمنم آدمم  یگفتم! ول  یچ  دمینفهم

 ؟یجواب بد یخوای!.... مامان نممامان

 چه شد  دانمیاشک آلودش شدم، نم یرا باال آورد و من غرق در چشمان عسل   سرش

 ! دمیبو صانهیناگهان به آغوشش پناه بردم و عطر تنش را حر که
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 خسته شدم، من اگه قبول کردم که کنواختی یزندگ  نی_مامان به خدا من از ا 

 یزیبود! به خدا من قصد اون چ میتنها نی بشم فقط به خاطر هم  نیرادم ی غهیص

 رو ندارم! دیکن ی شما فکر م که

 و گفت:  دیپاش  میبه رو ینی ری دلچسب و ش لبخند

 من نگرانتم! من اون پسره رو   یول شناسم،یمن دخترمو م زم،یعز دونمی_م

 کاراش داره! نیاز ا یچه قصد دونمی! نمشناسمینم

 گفتم:  کردم،ی را پاک م م یکه اشک ها یحال  در

 چ یماه ه شیش  نیتو ا دمیهم نداره، من بهتون قول م یقصد بد  ه،ی_پسر خوب

 ن؟ یکن ی م یحاال باهام آشت فته،ی ن  یاتفاق
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 گفت:  شدیترم  قیکه لبخندش عم یحال  در

 _من باهات قهر نبودم، فقط از دستت دلخور بودم.

 ! کردیگاهم به پدرم افتاد که با لبخند به ما نگاه مزدم و ن یلبخند

 رفتن به یکه برا   یشدم و از استرس داریاز خواب ب  لمیآالرم موبا یبا صدا صبح

 نرفت!  نیپا می لقمه از گلو کی یداشتم، حت نیرادم ی خانه

 گرفتم و مشغول سشوار یساعته ا میده بود که به حمام رفتم و دوش ن  ساعت

 شدم . بعد از  دیرسیکمرم م  نیاش تا پا یام که بلند یلخت و مشک یموها دنیکش

 م یرو کردن لباس ها  رویرا به سرم زدم، مشغول ز میموها یخوشبو   ستالیکر نکهیا

 کنم. سارافون دایام پ یدوست داشتن یمهمان  نیا یبرا  یتا لباس مناسب شدم
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 اش  یمشک یسارافون  ریبود، به همراه ز میزانوها یا رواش ت یکه بلند یا روزهیف

 ام را درون پاکت گذاشتم تا در خانه  یا روزهیف یو روسر  یمشک یشلوار دمپا و

 که آن را به ی و بلند یبه همراه شال مشک  یدار مشک سهیپل  یبپوشم. مانتو شان

 مورد  یپلنگ  شرتیام را به تن کردم . سو یبستم و شلوار تنگ مشک  یلبنان  مدل

 هیقرمزم که هد یچرم فیو ک دمیرا پوش   پوشاندیام که فقط باالتنه ام را م عالقه

 به ساعت   یاز طرف مادرم بود را برداشتم و با عطرم دوش گرفتم. وقت تولدم

 ربع به دوازده بود.  کیکردم، ساعت  نگاه

 گرفته نیمادر رادم یکه از قبل برا  یشکالت  یبا مادرم، جعبه   یاز خداحافظ بعد

 دم یام را پوش  یچرم یسرخ برداشتم و کفش ها یبه همراه دسته گل رز ها بودم

 .دمیدر د یرا جلو  نی رادم یمشک یبه محض خارج شدن از خانه، سانتافه  و

 ی ! با لحن دمی که شدم، عطر مردانه و مست کننده اش را با طمع بلع نی ماش وارد

 ی جوابم را داد و در سکوت به آهنگ ب  تیسالم کردم که او هم به همان جد یجد

 گوش سپردم!  رشی نظ یب کالم

 که اطی کاخ بود تا خانه توقف کرد. وارد ح هیشب شتریکه ب  ییالیو یخانه ا یجلو

 درخت ها پل  انی و پر از گل و درختشان که در مبزرگ   اطیح  یمحو تماشا م،یشد

 به وجود آورده بود، شده بودم که گفت:  ییایرو یقرار داشت و صحنه ا یچوب

 من  یلیکه انگار خ  دیوانمود کن  یجور دیو با میما عاشق هم هست گم،ی_باز هم م
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 !دیدوست دار رو
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 را به سمتش چرخاندم و گفتم:  سرم

 از  کنمیفقط خواهش م دم،یالزم باشه انجام م یهستم و هر کار یخوب گری_من باز

 !دیبرداشت نکن  یزی من چ یرفتارا

 ار ی تکان داد و شانه به شانه هم وارد سالن بس یزد و سرش را به آرام  یپوزخند

 .میو مدرن خانه شان شد بزرگ

 19#پارت_ 

 شده  خوردیخانه شان به چشم م یجا   یکه در جا یا یو هنر بایز یتابلوها محو

 از تابلوها که  یک یبود! محو   رینظ  یخانه که نه، کاخ، جالب و ب  نیا زی. همه چبودم

 چشم از تابلو  ن،یراست یخاص مرموز داشت، شده بودم که با صدا یطرح 

 جلو آمد و با چشمک گفت:   یبا سرخوش  نی. راستبرداشتم

 الم، زن داداش گلم!_س

 اکتفا کردم و گفتم:  یلحن خطاب کردنش خنده ام گرفت، اما به لبخند کوچک  از

 _سالم!

 دندان یکردم که لبخند یکه در دستانم قفل شد، با تعجب به او نگاه نیرادم دست

 و گفت:  دیپاش میبه رو  یاما مصنوع  نما،

 _سالم مامان جان!

 _سالم پسرم!

 پشت سر من قرار داشت، به  قایچرا دستم را گرفته است! مادرش دق دمیفهم  حاال

 گفتم:  نیدلنش یو لبخند   نیمت یخاطر بر گشتم و با لحن نیهم
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 _سالم!

 خوش   ی! در نگاه اول، او زندیکاوی سراسر وجودم را م ن،ی کنجکاو مادر رادم نگاه

 و  ری شال حراز  یکم  شیبلوند شده بود که موها ییو موها م یمال یشیبا آرا پوش،

 !خوردیکرده بود، به چشم م جادیا ییبایتضاد ز دشیسف راهنیاش که با پ  یمشک

 بودنش کامال مشخص بود، گفت:  ی که مصنوع  یلبخند با
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 .نیستادی وا نجایچرا ا د،ینیبش ن یای _سالم، رها خانم!ب

 شدم. هنوز در شوک  ری جاگ یرنگ یریش  یکاناپه  یرو نیزدم و کنار رادم یلبخند

 بودم که مادرش گفت:  نیدستان رادم یدوباره  لمس

 شد؟  یشربتا چ  نی_سارا! سارا! پس ا

 خانم!   ارمی_االن م

 سپس روبه من گفت:  و

 . یتوهم برو لباساتو عوض کن که راحت تر باش ارهی_دخترم، تا سارا شربتا رو ب 

 هم بلند شد و  نیسرم را تکان دادم و از جا برخاستم که رادم یحی لبخند مل با

 : گفت 

 اتاق من! میبر  ای_ب

 و به صورت   شدیدوم خانه شان ختم م یکه به طبقه  ییبه سمت پله ها وبعد

 آخر چشمم به یدر وسط خانه شان قرار داشت، حرکت کرد. لحظه  یچی مارپ

 را  شیکارها  ی! معن کردینگاه م نیبه رادم یخورد که با لبخند مرموز نیراست
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 ! فهممینم

 حرکت کردم . نیانداختم و بعد از گفتن با اجازه، پشت سر رادم نیرا پا سرم

 دست مبل  کی بود! دو اتاق خواب و  ری نظ یشان، ب  ییایرو یدوم خانه  ی طبقه

 خانه شان   زیداشت! مشغول آنالطبقه وجود  نیدر ا ونیزیتلو کیبه همراه   یراحت

 از اتاق ها شد و من هم پشت سرش حرکت کردم. وارد  یکی وارد  نیکه رادم بودم

 که شدم گفت:  اتاق

 _کجا؟ 

 نگاهش کردم که گفت:  یجی گ با

 دنبال من راه یچ یاتاق منه! برا یاتاق بغل گه،ی_خب برو لباستو عوض کن د

 !یمن لباس عوض کن یجلو  یخاینکنه م ؟یافتاد

 و گفتم:  دمیپاش شیاز سر تمسخر به رو یلبخند
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 سوال ازت دارم!  هی د،ی_ببخش

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 _بپرس! 

 شما؟  ی_من چند بار اومدم خونه 

 خنده  یکه هنوز ته مانده  ییو با صدا  قهیسر داد و بعد از چند دق یقهقهه ا ناگهان

 گفت:  زدیآن موج م در

 ! ستیحالت خوش ن هنکی_تو مثل ا
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 گفت:  کردیفرق م ششیپ قهیکه صدو هشتاد درجه با چند دق ییبا لحن جد وبعد

 !یومدین  نجایمعلومه که تا حاال ا ه؟ی_منظورت چ

 گفتم:  یزینشست و با لحن تمسخرآم  میلب ها یبر رو  یمندانه ا روزیپ  لبخند

 من  یجناب باهوش، وقت  دی... ببخشومدم ین نجایکه من تا حاال ا ی_پس قبول دار

 اتاق شماست؟  یک یبدونم کدوم   دیاز کجا با نجا،یبارمه که اومدم ا  نیاول

 حرکت کردم.  نیصبر کنم به سمت اتاق رادم یلحظه ا نکهیبعد بدون ا و

 توجهم را به خود  ن،ی رادم یاز چهره  ی بزرگ دیوسف اهیاتاق که شدم، عکس س وارد

 را  میلباس ها داشتم،یبرنم اهشیشمان سکه نگاه از دو چ یکرد. در حال جلب

 بار به نیآخر یتخت خوابش گذاشتم. برا یام را رو یقبل یکردم و لباس ها  عوض

 ی که قرار بود جلو یش یبه خاطر نما ی ب یعج  ینافذش نگاه کردم و شاد یها چشم

 که  یو به سمت اتاق  دمیکش ی قیدرونم به وجود آمد! نفس عم م،یاجرا کن  مادرش

 به در  یکوتاه ی بود، حرکت کردم. ضربه  نیراست یشک برا ی در آن بود و ب  نیرادم

 کردم و گفتم:  وارد

 تنها  ادی ز نجایا  ستیخوب ن  ن،یپا می بر دیبفرما ست،ین ی_شوهر جان اگه مشکل 

 ! میباش

 ب، یرا در ذهنم تصور کردم. عج نیرادم نی خشمگ یو چهره  دمیخند زی ر زی ر وبعد

 رم! کردنش را دوست دا تیاذ

 آمد و گفت:  رونیب  یتصوراتم با لبخند مرموز  برعکس
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 ! زمممیهمسر عز می_بر

 که دستم در یحرکت کرد. هنگام   نیدستم را در دسش گرفت و به سمت پا و

 ت یکه به من اهم نیهستم. با ا یگرید یای در دن کردمیبود، احساس م دستش

 دارم! یاما کنارش آرامش خاص دهد،ینم یچندان

 مبل نشسته یرو   یالیخی که با ب دمیرا د  نیو راست میآمد نیهم پا یبه شانه  شانه

 و بعد  مینشست یمبل دو نفره ا یبر رو  نیراست ی. روبه روکندیکار م  لشیبا موبا و

 ی نی ریمان شربت و ش یسارا است جلو دمیکه حال فهم یدختر قهیچند دق از

 هم به ما اضافه شد و هر چهار نفر در سکوت مشغول خوردن نی. مادر رادمگرفت

 را همان دختر خدمتکار شکست و گفت:  نمانی. سکوت ب میشد  ینیری و ش شربت

 اومده! شیواسم پ یکار هی من امروز زودتر برم؟  شهیخانم، م دی_ببخش

 گفت:  یبا لحن مهربان  نیرادم مادر

 شه یامروز نم کنه،یدرد م  هیپامم چند روز نیکه مهمون دارم، ا  ینیب ی_سارا جان م

 !یبر

 گفتم:  نیروبه مادر رادم دم،یرا که د  چارهی درهم دختر ب ی چهره

 بره!   دی_من هستم، بزار

 20#پارت_ 

 اش را بفهمم و سپس گفت:  یروانه ام کرد که نتوانستم معن ینگاه

 !یفت یبه زحمت ب  یکار کن شهینم  نجا،یا یروز اومد هیتو  زم،ی_نه عز

 زدم و گفتم:  یلبخند
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 مادر منم هست!   نی که! مادر رادم ستی ن یزحمت  د،ی_شما هم مثل مادر خودم هست

 مکث کرد و گفت:  یو سپس مادرش نگاه کردم. کم نیبا لبخند به رادم و

 من  یکه بدون اجازه  دم یحق م نیبه رادم زنه،ی شما دوتا موج م ی_عشق تو رفتارا

 کنه!  غهیروص تو

 ! سپس رو به سارا گفت: دانمیرا نم  فیتعر ایبود   هیحرفش، کنا نیا
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 . دمیمنم با کمک رها جان کارهارو انجام م  ،یبر  یتونی_پس تو م

 بلند شدم و دستش را در دستم فشردم و گفتم:  نیبعد از مادر رادم  بالفاصله

 . دینیشما بش  کنم،ی_من جمع م 

 شود و سپس گفت:  زیزد که باعث شد چشمانش ر یلبخند

 ناهارو آماده کنم! لیبلند شم، وسا دیبا گهی_نه د

 ! دیشما بر کنم،ی بعدشم کمکتون م ارمیم ناروی_من ا

 را به دستانم سپرد و گفت:   ینیس

 !ی_باشه هر جور راحت 

 یاست! همه  امدهیکامال مشخص بود که از من خوشش ن شیرفتارها از

 واقعا  ستیمن که قرار ن  ست،یو سرد است! اما مهم ن   یصنوع م شی لبخندها

 خانه باشم!  نیا عروس

 ش ی . تمام مدت، با دقت در کارهامیسرش حرکت کردم و وارد آشپزخانه شد پشت

 رفتارش نرم تر شده بود. یاو کمک کردم و او کم به
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 و  دنیگرفتند که ظرف ها را بشو می تصم  ن،یو راست نیاز خوردن ناهار، رادم بعد

 . سرم را با پوست گرفتن  میبزرگ خانه شان تنها بود ییرایدر پذ نیو مادر رادم من

 گرم کرده بودم که سکوت را شکست و گفت:  یپرتقال

 ن یاز دست رادم یل یخ  دم،یرو شن هیقض نیا نی_راستش من اول که از راست

 !رهی بگ میخودش تصم یزندگ یحق داره واسه  نیرادم دمیشدم اما بعد د  یعصبان 

 ی و من هم خوشبخت نیدوست دار ی لیخ  گرویکه مشخصه شما دوتا همد نجوریا

 ی دختر بد نکه ینه ا ومد،یدر نگاه اول اصال ازت خوشم ن نکهی. با اخوامی م پسرمو

 هم به نیبود! رادم یا گهید زیچ ن یها، نه! من تصواراتم از معشوقه رادم یباش 

 ت یاهم ی لیخ  زایچ  نیبود و به حجاب و ا یمذهب  یلیبرده! اون هم خ   پدرش

 قش یکه سل  یمن دختر نکهیسرنوشت اونو با من آشنا کرد و با ا یاما باز دادیم

 ی وقت یول دادیم ری سر حجابم بهم گ  یلیاون عاشقم شد! اولش خ  ینبودم ول  باشه

 ی لیخ  دوننیهم م همه نه،یرادم یشد! طلوع دخترخاله  الیخی ب  دمیگوش نم دید
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 من  کنه،ی هم بهش نم یتوجه  نیکوچک تر یحت  نیرادم یدوست داره ول  نویرادم

 اما  کنهیجلب توجه م شتریب  یلیعاشقش شده حتما خ نیکه رادم  یکردم کس  فکر

 رو نگفتم که تورو  زایچ نی! من ا امرزشهیپدرخدا ب  هیکه اونم شب  نمیبی م حاال

 ی ول  ومدیدرسته اولش ازت خوشم ن  یبفهم  خواستمیکنم، فقط م ناراحت

 حرف نداره! نمیرادم ی قهیسل دمی...االن داالن

 بدون توجه به چشمان متعجبم به سمتم حرکت کرد و دستم را در دستش  سپس
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 زد و گفت:  یو لبخند فشرد

 دختر گلم! ی_خوشبخت ش 

 سرم  بزنم و تنها  ینتوانستم حرف یمتعجب شده بودم که حت شی از حرف ها آنقدر

 به خودم آمدم:  نیراست ینشاندم. با صدا میلب ها یبر رو ی تکان دادم و لبخند را

 !یری دست زنمو نگ ینجوری تو ا رمی به حالت من زن بگ یمامان، وا ی_وا

 هم نیسر داد و مادر رادم یکرد و سپس قهقهه ا نیرادم یبازو یروانه  یمشت

 اش کرد.  یهمراه

 _دخترم، بازم به من سر بزن! 

 _چشم حتما. با اجازتون!

 به سمت خانه مان حرکت کرد.  نیشدم و رادم نی ماش وارد

 مامانم انقدر خوشش اومده ازت؟  ی_چه کار کرد

 زدم و گفتم:  یمرموز لبخند

 !ادی از من خوششون م عینکردم، من کال خاصم همه سر ی_کار خاص

 نگفت!  یزیتا خانه چ گریزد و د  یپوزخند

 21#پارت_ 

 : نیرادم
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 خسته ام و بیبود، که از بعداز ظهر خورده ام! عج  یفنجان قهوه ا نیسوم نیا

 را نشان  قه یدق یام که هفت و س  یبه ساعت مچ  یگرفته است! نگاه خوابم
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 یرا برداشتم و شماره  لمیموقع چه وقت خواب است! موبا نیانداختم. ا داد،یم

 : دیچ یمردانه اش در گوشم پ یکه صدا دیطول نکش یا قهیرا گرفتم. دق نیراست

 _ سالم شادوماد، حالت چطوره؟ 

 .گمیم  یچ نیحوصلتو ندارم؛گوش کن بب  ن،ی_راست

 گذشته را نداشت، گفت:  یشاد  ش،یکه صدا یحال  در

 ! دی_بله قربان، بفرما 

 گفتم: به حرص خوردنش زدم و  یلبخند

 اد، یخوابم م بی خستم، عج یل ی_حاال ناراحت نشو، زنگ زدم بگم بهت که من خ

 بخوابم. تو حواست به اوضاع شرکت باشه! کمیخونه   رمیزودتر م  امروز

 ؟ یخواب یکه شب نم یبرادر من! مگه تو ربات  نهی هم یمونی م  داریتا صبح ب ی_وقت

 دم؟ یمن شب نخواب  یدونی_تو از کجا م

 گفت:  یلحن مرموز با

 ؟ یکردیبه عروس خانوم فکر م ی... نکنه داشتگهید دونمی_م

 نسبتا بلند، گفتم:  یصدا با

 !نی_راااست

 خنده گفت:  با

 غلط کردم!  د،یببخش د،ی_ببخش

 گفتم:  یحوصلگ یب  با

 گه؟یراحت باشه د المی_پس خ 
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 _آره داداش، برو راحت بخواب. خواب عروس..
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 و گفتم:   دمیحرفش پر انیم به

 نه؟  ای یکن ی تمومش م نی_راست

 و گفت:  دیخند

 _نه!

 کردن مرا دارد! وانهی پسر قصد د نیسپس، تماس را قطع کرد! ا و

 شدم و وارد سالن خانه شدم. مادرم مشغول صحبت با تلفن بود.  ادهیپ  نمیماش از

 تلفن را قطع کرد و به سمتم آمد و گفت:  عیسر د،یرا که د من

 شده مادر؟  یزی_چ

 زدم و گفتم:  یجان   یب  لبخند

 _سالم عرض شد! 

 را باال فرستاد و گفت:  شی ابروها

 _سالم!

 تر کردم و گفتم:  قیرا عم  لبخندم

 بخوابم. کمی خسته بودم، زودتر اومدم که   د؟یکنی نگام م ینجوری_چرا ا

 کرد و گفت:   زیرا ر  چشمانش

 با خودت چه کار  ی! داریموقع از شرکت اومد نیکه ا یچقدر خسته بود  نی_بب 

 ؟ یکن یم
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 را درون دستم گرفتم و گفتم:  دستش

 مامان جان، من خوبم! دی_نگران نباش

 زد و گفت:   ینگران لبخند

 رو دعوت کردم! المونیفام یهمه  گه،یهفته د ی... جمعه ی! راستدوارمی_ام
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 گفتم: یرا باال انداختم و با لحن مرموز میرواب یتا کی

 _به چه مناسبت؟ 

 با عروس گلم! یی_آشنا

 آشفته گفتم:  ی! با لحن رسدی احساس کردم، خون به مغزم نم یا لحظه

 ؟ ی_چ

 جلو آمد و گفت:  یبا نگران  مادرم

 شد؟ ینجوری! حالت خوبه؟ چرا رنگت انی_رادم

 فرو کردم. حتما بازهم فشارم باال رفته است!  میرا درون موها دستم

 !شه یقرصامو بخورم، درست م ست،ین یزی_چ

 ! یختیبهم ر ینجورینگفتم که تو ا  یبد  زی_آخه من که چ

 _نه گفتم که خستم.

 به سمت اتاقم حرکت کردم که مادرم گفت:  وبعد

 _پس خودت به رها خبر بده!

 فشردم و سرم را تکان دادم و  خون شده بود را یشک مثل کاسه  یکه ب چشمانم
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 سمت پله ها حرکت کردم.  به

 واریآتش داغ بود، به د یو سرم را که مانند کوره   دمیاتاق کوب واریرا به د مشتم

 ش یصدا هیرها را گرفتم. بعد از چند ثان  یرا برداشتم و شماره  لمی. موباچسباندم

 : د یچی گوشم پ درون

 _سالم.

 ن؟ ی_سالم. خوب 

 گفت:  یاز مکث کوتاه بعد

 ن؟ ی! شما...شما خوبی_مرس

 زدم و گفتم:   یپوزخند
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 هیآخر هفته  ی! راستش زنگ زدم بهتون بگم که مادرم براشمینم  نی_بهتر از ا

 ! دیداده که شما هم دعوت بیترت   یمهمون

 گفت:  هیاز چند ثان بعد

 ؟ یی_چه مهمون

 شما با خانوادم!  ییآشنا ی_مهمون 

 ... دیتونیبعد از شش ماه م دی نمطمئ یول  د،ی_ببخش

 و گفتم:   دمیحرفش پر انیم به

 _نگران نباش! 

 مکث کرد و گفت:  یکم
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 نداره! یاشکال  امی _باشه م

 چند  تی از عصبان گرینشست و د می لب ها یبر رو یچرا اما لبخند محو دانمینم

 نبود! یخبر شمیپ لحظه

 _روزخوش...

 به خاطر آورده است گفت:  یزیکه چ یمانند کس  ناگهان

 _قطع نکن! 

 آرام گفتم:  یلحن با

 ؟ ی_چ

 کالفه گفت:  یحالت با

 تونمیاز دوستامه، نم یک ی یبعد عروس  یهفته  یاومد، جمعه  ادمی_راستش...االن 

 ! امیب

 افتاد که گفت:  میابروها انیم یگره

 ! امی ب تونمیکه نم دی و بگ دیکن یاز مادرتون عذرخواه شهی_اگه م

 دم که گفت: کر سکوت
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 اد؟ ی_الو... صدام م

 ...خدانگهدارتون!گمی! به مادرم مادی _بله صداتون م

 ز یم  یرا بر رو لمیمنتظر جواب بمانم، تماس را قطع کردم و موبا نکهیبدون ا و

 !انداختم
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 و صورتم قرمز شده بود. قرص فشادم را به   کردی م ییدردم بدجور خودنما سر

 ی داشتم، ب یبی خوردم و سر دردناکم را فشردم. حالت عج یآب  وانیل همراه

 ی بکوبم! قرص مسکن  واریهرچه دم دستم است را به د خواستی! دلم میحوصلگ 

 قهیو حالم که از چند دق یحوصلگ   یب نیتختم انداختم! ا  یو خودم را رو خوردم

 رها که نبود!؟  امدنی تر شده بود، به خاطر نصد درجه بد  شیپ

 22#پارت_ 

 : رها

 شدم. چقدر دلم رهیبه آن خ یرا مقابل صورتم گرفتم و با ناراحت  لمیموبا

 گذاشتم و چشمانم  زمطالعهیم یدوباره به خانه شان بروم! سرم را رو خواستیم

 و  دیدر دستم لرز امی! ناگهان موباکردی مرا رها نم یلحظه ا نیبستم. فکر رادم را

 نا، ی نام مب دنیبه صفحه اش انداختم و با د  یزنگ خوردنش بلند شد. نگاه یصدا

 اتصال را لمس کردم.  یمکث، دکمه  بدون

 _سالم رها. 

 !ی از ما کرد یادیخانم، چه عجب  نای _سالم مب

 بار به من زنگ هیتو صد سال  زنما،ی _رها خوبه من هر روز به تو زنگ م

 شلوغه نه؟ یل ی!سرت خیزنیم

 و گفتم:  دمیخند

 ...گهی_د

 ها، ما  نائهیت هیعروس گهیمثال هفته د رون؟یب  میباهم بر  ی_رها امروز وقت دار
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 !میدینخر یچ یه هنوز
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 !کنهیداره ازدواج م نایت نیا شهیاصال من باورم نم قا،ی_آره دق

 فرزادم مغز خر خورده ها! نی_همون، ا

 و سپس من گفتم:  میدیدو خند هر

 . میدنبالت که بر امی_به نظرم ساعت چهار خوبه، م

 زوده!!  یلی_رها! چهار خ 

 چه برسه به گهید ،یزن ی کل شهر و دور م یبخر یروسر هی  یخای _کجا زوده، تو م

 !نیا

 ؟یندار یخب، پس من چهار منتظرتم! کار لهی_خ

 . نمتی بی_نه ؛م

 _خداحافظ.

 . دوش دادیرا نشان م میبه ساعت انداختم که دو و ن ینگاهرا قطع کردم و   تماس

 کردم و  کی ام نزد ینی آنهارا به ب م، یموها ستالیگرفتم و بعد از زدن کر یکوتاه

 بعد از دوش گرفتن هستم. میموها ی کردم. عاشق بو میرا پر از عطر موها مشامم

 !زنمی را به آنها م ستالمی که کر یوقت  مخصوصا

 به تن کردم و شال زرد  یخ یو  یل یبه همراه مانتو  ینفت  یدمپا گشاد آب  یل شلوار

 که میو کفش ها فیرا کامال داخل آن فرستادم. ک میرا به سر کردم و موها رنگم

 نمی از مادرم سوار ماش یرنگ شالم بود را به دست گرفتم و بعد از خداحافظ  هم
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 حرکت کردم.   نایو به سمت خانه مب شدم

 توقف کردم که همان لحظه از خانه خارج شد. با لبخند وارد  نایخانه مب یجلو

 شد و گفت:  نیماش

 _سالم.

 را در دستم فشردم و جواب سالمش را دادم. دستش

 د؟یخر یواسه  میبه نظرت کجا بر  نای_مب
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 واسه تولدت ازش تاپ گرفته بود به نظرم خوبه، لباس  نای_اون پاساژه که ت

 داره. حرکت کن تا آدرسشو بهت بگم.هاش حرف ن  یمجلس

 ی پدال گاز فشردم و به سمت آدرس   یرا رو میپا  نیاز روشن کردن ضبط ماش بعد

 گفت حرکت کردم.  نایمب که

 ی. لحظه مینکرد  دایپ  یمناسب زیکداممان چ چیاما ه م،یو رو کرد  ریپاساژ را ز کل

 نظرم را به خود جلب کرد.  یکه لباس میاز مغازه ها رد شد یکی  یاز جلو آخر،

 و از  شدیبود و در قسمت کمر تنگ م  پوریبود که تا کمر گ ید یسف یمجلس راهنیپ

 بود!  یلباس عال  نیبود و پفدار شده بود. از نظرم ا دیپارچه ساده سف نیبه پا کمر

 .میو با هم وارد مغازه شد   دمیرا کش  نای مب دست

 خوبه! یلیلباسه خ  نیرها ا ی_وا

 ازش خوشم اومده. یلی ه خ_آره من ک

 م؟ یری بگ نیدوتامون از هم هینظرت چ گمی_م
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 ها!  میما ساقدوش ی_موافقم، ناسالمت

 . ساعت هفت م یدیو بعد از پروف دو تا از همان لباس را خر م یدیهر دو خند سپس

 .میبه خانه برگرد میگرفت میو تصم میشد  نیو سوار ماش بود

 نگه داشتم که گفت:  نایخانه مب یجلو

 !میبخر یزی امروز چ  کردمی _اصال فکرشم نم 

 و گفتم:  دمیخند

 _خودم نجاتت دادم!

 و به سمت خانه مان  میاز هم جدا شد یخداحافظ یو بعد از کل دیهم خند او

 کردم.  حرکت

 . بعد از سالم، بالفاصله لباسم را به مادرم نشان دمیخانه که شدم مادرم را د وارد
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 گفت:  زی آم نیتحس یو او با نگاه  دادم

 خوشگله! یل ی_خ

 !میدیخر نیخوشش اومد، دوتامون از هم یل یهم خ نایاتفاقا مب گه،یمنه د قهی_سل

 شما! یهم دار  ی_چه اعتماد به نفس 

 و به سمت اتاقم حرکت کردم. لباسم را  دمیپاش شیبه رو  ییدندان نما لبخند

 بود! ی به خودم انداختم. فوق العاده عال ینگاه نهی و درآ  دمیپوش

 پله  کرد،ی شام دعوت م یمادرم که مرا برا یانداختم و با صدا میبه جزوه ها ینگاه

 س ینشستم. پدرم حوله به دست، از سرو زی را پشت سر گذاشتم و پشت م ها
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 گفتم: آمد و   رونی ب  یبهداشت

 _سالم بابا. 

 هم  رونیتو اتاقت ب  یری _به به رها خانم، سالم! پارسال دوست امسال آشنا! م

 !رونی غذا خوردن بکشونت ب نکهیمگر ا ،یاینم

 رسم کردم.  زیرو م  یرا بر رو ینامفهموم  یانداختم و طرح ها ریرا به ز سرم

 بعد از شستن ظرف  شهیدر سکوت صرف شد و من هم مثل هم شهیمثل هم  شام،

 به سمت اتاقم حرکت کردم. ها

 ام را در دست گرفتم و مشغول مطالعه شدم. اما شخص  یدوست داشتن  رمان

 !ی تهران نیتمرکز کنم! رادم گذاشتینم  یمزاحم

 چک را   نمیرا برداشتم و وارد تلگرام شدم. مخاطب لمیبه سرم زد! موبا یفکر ناگهان

 اش شدم. در  یویو وارد پ دمیکش  ینفس راحت افتمیاسمش را  یو وقت  کردم

 حبس کرده   نهیدانلود شود، نفسم را در س لشیکه منتظر بودم عکس پروفا  یحال

 شرت یشدم! ت اهشی! باالخره عکسش دانلود شد و من محو چشمان سبودم

 تش قرار دار کنار صور  هیبه تن داشت و دست راستش را به صورت زاو  یزرشک

 دن ی. با دکردیبود که صد برابر جذاب ترش م  انیدر صورتش نما یبود و اخم داده

 دارد.  یقدرتمند ی عضله ها نیمطمئن شدم که او با رفتن به باشگاه چن یبعد  عکس

 میخواب چشم ها یک  دمیاش شده بودم که نفهم یدوست داشتن یعکس ها محو
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 ربود.  را
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 23#پارت_ 

 شد،  یسپر ن یرادم ادی اش با  قهیکه هر دق زی نفرت انگ یهفته   کی نیا باالخره

 ناراحت!  ایخوشحال باشم   دانمیاست و من نم نای ت ی! درست فردا عروسگذشت

 به مراسم شودی ! اما مگر م بودمیم نی نبود، من کنار رادم نایت  یفردا شب عروس اگر

 نروم!؟  زمی دوست عز یعروس 

 ن ی رادم یدوست داشتن یهر شب قبل از خواب، عکس ها ش، ی پ یاز هفته  قایدق

 نیرادم یکه انقدر زود دلبسته  فرستمی ام لعنت م جنبهیو به قلب ب کنمینگاه م را

 است! شده

 و وارد تلگرام   دمیتخت دراز کش یرا برداشتم و رو  لمیعادت هر شبم، موبا طبق

 شدم.  نیرادم  یرو کردن عکس ها روی و مشغول ز شدم

 حساس کردم قلبم متوقف شد و نبض زدن را فراموش کرده است!ا یا لحظه

 فرستاد! یامیپ میدر تلگرام برا نیرا باور نداشتم! رادم دمیدیکه م یزیچ

 ز یچ چیو ه زی چ چینه ه ،یقیام باال زده! نه سکوت،نه موس یوانگی"_ امشب د

 ! جز..."دهدینم  نیرا تسک یوانگید نیا گر،ید

 وار  وانهی! قلبم ددمیهزاران بار، ده هزار بار خواندمش و منظورش را نفهم صدبار،

 گفتم:  رلبی ام فشردم و ز نهیس ی! دستم را بر رودیکوبیام م نهیس به

 تو چته؟  ،یلعنت ری _آروم بگ

 یاز سو یگرید امی آنهارا باز کردم متوجه پ ی هم فشردم و وقت یرا رو چشمانم

 شدم:  نیرادم
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 از  رد،یگی از عقلش فرمان نم گری انسان د گذرد،یوازده شب م"_ ساعت که از د 

 ! شب خوش!"ردی گیفرمان م قلبش

 " مانند خنجر در قلبم فرو رفت.  12:15در ساعت  دیبازد نی بعد، "آخر  یلحظات و

 را از او   رقصندیکه در ذهنم م  یسواالت  نیمنتظر نماند تا جوابش را بدهم و ا یحت

 چشمانم خسته شد، نکهیرا خواندم و بعد از ا  امشیپ گر ی! هزاران بار دبپرسم

 ام چسباندم و چشمانم را بستم! نهیرا به س لمیموبا
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 یمانند صاعقه ا شبیچشمانم را گشودم و اتفاقات د لمیآالرم موبا یبا صدا صبح

 شد، یشدم. باورم نم نیرادم یویوارد تلگرامم شدم و وارد پ  عیذهنم گذشت. سر از

 ی عنیفرستاده بود، نبود!  شبیاش که د یدوست داشتن  امینبود! پ  یزیچ چیه

 بودم! دار ی! نه من مطمئنم که بدمیدیخواب م داشتم

 به تن کردم و به  یمانتو و شلوار عیرا درون کاورش گذاشتم و سر میها لباس 

 ، یتوقف کردم و با زدن تک بوق نای مب  یخانه   یحرکت کردم. جلو نمیماش  سمت

 . میحرکت کرد شگاهیآرا یاز خانه خارج شد و با هم به سو نایمب

 بود، من در  می صورتم و درست کردن موها شیمشغول آرا شگر یکه آرا یمدت  تمام

 فرستاده بود در سرم  میبرا نیکه رادم ی. مدام جمله اکردمیم  ریس یگرید عالم

 آنقدر خوانده بودمش، حفظش شده بودم!  شبی. دشدیم تکرار

 ز یچ چیو ه زی چ چینه ه ،یقیام باال زده! نه سکوت، نه موس یوانگی"_ امشب د

 ! جز..."دهدینم نی را تسک یوانگید نیا ،یگرید
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 دومش قلبم مانند گنجشک  یجمله  یادآوری!!! با ایآه خدا ؟یجز چ ؟ یچ جز

 کرد:  دنیبه تپ  شروع

 ! از قلبش ردیگی از عقلش فرمان نم گری انسان د گذرد،ی"_ساعت که از دوازده شب م

 ! شب خوش!"گردیم فرمان

 به خودم آمدم:  شگریآرا یدر افکارم بودم که با صدا غرق

 خودتو نگاه کن!  ریرو بگ  نهیآ نیا ای دختر! ب یمثل ماه شد ی_وا

 یادیچندان ز شیآرا نکهیابه خودم انداختم. با  یرا در دستم گرفتم و نگاه نهیآ

 شده بود. بایز  اریهم بس میکرده بود. مدل موها ر ییتغ  اریاما چهره ام بس نداشتم،

 شده بود.  بای ز اری حرکت کردم. او هم بس  نایسمت مب  به

 ؟ یرها خودت  ی_وا

 ! یستیانگار تو، تو ن ی_من که خودمم ول

 لباس  ضی و بعد از تعو میدیانداخت و سپس هر دو خند میبه سو  یجیگ نگاه
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 و  میبا هم برو  نای. قرار بود من و مب میحرکت کرد یبه سمت سالن عروس  مانیها

 گرفتم امشب را بدون فکر کردن به   می. تصمندیای هم خودشان ب مانیها خانواده

 بگذرانم!  نیرادم

 پدال گاز فشردم و با  یرا رو میکردم و پا ادیرا تا حد ممکن ز  نیضبط ماش یصدا

 .میکرد یبا آهنگ شاد  یشروع به همخوان نا،ی به همراه مب یسرخوش 

 24#پارت_ 
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 ض یبودند. بعد از تعو دهیو فرزاد نرس  نای . هنوز تمیوارد سالن شد نا،یهمراه مب به

 نا یه مبب یو فرزاد هم وارد شدند. نگاه کالفه ا نایکه ت می، متوجه شد مانیها لباس 

 و گفتم:  انداختم

 دوباره مانتومو بپوشم.  یعنی_نه! 

 که انگار از من کالفه تر بود گفت:  او

 ببره تو مردونه! فشویزود تشر دوارمی_متاسفانه بله، ام

 را به همراه شلوار خوش دوختش، دوباره تنم کردم و به   دمیسف  ری حر یمانتو

 دوست خودمان است! در آن نایهمان ت نیا شد،ی. باورم نممیبه راه افتاد نای ت سمت

 کرده  ریی تغ اریمانند فرشته ها شده بود. چهره اش نسبت به قبل بس د،یسف لباس 

 یقلبم برا میو من از صم زدیموج م گر یکدیبه  شانی! عشق و عالقه در نگاه هابود

 به آغوشش  یک  دمیتر از جانم خوشحال بودم! به سمتش رفتم و نفهم  زیعز دوست

 در کنار  شهیشدم و در دلم آرزو کردم تا هم  رهی در چشمانش خ یلحظه ا. دمیکش

 اشک  دیچرا، اما در چشمانم اشک جمع شد. شا دانمیخوشبخت باشند! نم فرزاد،

 شب دوست  نیا امد،یدوستم. دلم ن یو خوشحال یبود به خاطر خوشبخت  یشوق

 نا یگوش ت  ریز   ییطانی را گرفتم و با لحن ش میاشکها یرا خراب کنم؛ جلو یداشتن

 : گفتم

 به یوا گهید  ده،یفرزاد با نگاش داره قورتت م نی_امشب فاتحت خوندس، بب 

 که تنها با هم... یروز

 : د یحرفم پر انیرا فشار داد و به م دستم
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 _دارم برات رها خانوم. 
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 و گفتم:  دمیخند یسرخوش  با

 واسه هفت   یهمون تو شوهر کرد  خوام،یقربونت، نم  ؟یشوهر دار ؟یدار ی_چ

 بسه! پشتمون

 زد و گفت:  یا سانهیخب   لبخند

 اون وقت من دارم واست!  زم،یعز یکن ی _تو هم شوهر م

 انداخت و گفت:  رونی ب نای و من را از بغل ت  دیدستم را کش نای مب ناگهان

 دختررو! نیا  نمیبرو اونور بب  ایشما دوساعته، ب دیگیم ی_چ

 گفت:  یبا لحن بچه گانه ا  نایت

 خانمههه!  نایمن اسم دارم، اسمم هم ت ه،ی_دختره چ

 مهمان ها شدند . بعد  هیبا بق   یو فرزاد، مشغول احوال پرس  نای و ت میدیسه خند هر

 داد که به بخش  تی باالخره آقا فرزاد رضا  ،یو عکاس یبردار لمیرقص و ف  یکل از

 لباس  م،ی حجابمان را حفظ کرده بود که تا آن لحظه نای برود. من و مب مردانه

 . میو کنارش نشست میرفت نا یت یو به سو میرا عوض کرد مانیها

 جمع  انیو او را به م دمیرا کش  نایشاد دلخواه من که پخش شد، دست ت  آهنگ

 یجمع چشمم به دختر  انی. در ممیبا آهنگ کرد  یشروع به همراه ییو سه تا آوردم

 نازک  نایت یبرا یپشت چشم  یو گهگاه  دیرقص یو افاده م  سیکه با ف خورد

 .کردیم
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 آن یو هرسه رو میعروس حرکت کرد گاهیبه سمت جا م،یخسته شد یوقت

 گفتم: نای. رو به ت مینشست

 موهاشم مش کرده؟ ده،یدکلته پوش  یلباس مشک  هیاون دختره ک نای_ت

 با خنده گفت:   نایمب

 داره. مثه خون آشاما  یزیچ ییباهات دشمن یانگار ه،یاون ک گهی_آخ آخ راست م

 !کنهی نگاه م بهت

 که ته مانده خنده در آن ییبا صدا  نایو سپس ت  میدیخند  یمدت طوالن هرسه،

 گفت:  زد،یم موج
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 !زمهی_خواهر شوهر عز

 .میبود تا دوباره هرسه از خنده منفجر شو یحرف کاف  نیا

 ضبط  یفرزاد به راه افتادم. صدا  نیپدال گاز فشردم و دنبال ماش  یرا رو میپا

 ی با آهنگ همخوان  نایکرده بودم و به همراه مب  ادی حد ممکن ز  نیرا تا آخر  نیماش

 گفت:  نایکه مب میکردیم

 و گرنه االن با دست  یایخودت ب ن یبا ماش یکرد ی_رها خوب شد مامانتو راض

 !میکجا بود ستیمعلوم ن مونهیبابات که مثل الک پشت م  فرمون

 و گفتم:  دمیخند

 دادیاجازه نم  اد،یسرت م ییبال هی ی ریم  ،یکنی م یتو تند رانندگ  گفتی_مامانم م

 ! خودمو کشتم تا باالخره اجازه داد.که
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 که در حال عوض کردن آهنگ بود گفت:   نایمب

 تو، حقم داره نگران بشه. هیدست فرمون خرک نی_واال با ا

 کردم و گفتم:  یساختگ اخم

 شو!  ادهیپ  ی_ناراحت

 و گفت:  دیخند

 گفته من ناراحتم. ی_نه بابا ک

 دسته  نای. تمیفرزاد قرارداشت  نیکنار ماش  قایکردم و دق شتریرا ب  نی ماش سرعت 

 ش جواب م،یتکان داد و من با بوق ها مانیآورد و برا رونی ب نی را از پنجره ماش گلش

 دادم. را

 مشترک یبه خانه    دنی. تا رسمیرا کمتر کردم و پشت سرشان قرار گرفت  سرعتم

 . بعد میدیو از ته دل خند میبود را امتحان کرد یباز وانهیهر د نایو فرزاد، با مب   نایت

 با او، به  یحرکت کردم و بعد از خداحافظ  نای به سمت خانه مب نایت یبدرقه  از

 خانه حرکت کردم. سمت
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 و فرزاد از ته قلبم دعا کردم.   نایت ی خوشبخت یبالش گذاشتم و برا یرا رو سرم

 !دمیواقعا به من خوش گذشت و بعد از مدت ها، از ته دل، خند امشب

 تا چشمانم گرم خواب شد. دیطول نکش یا هیخسته بودم که ثان آنقدر

 25#پارت_ 

 : نیرادم
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 که  دینکش  یو شماره اش را گرفتم. طول دمیکش  رونیب فمی را از درون ک لمیموبا

 : د یچی خمار به خوابش در گوشم پ یصدا

 _بله؟

 _سالم!

 _سالم...شما؟ 

 به پوزخند داشت و سپس گفتم:  ینشست که شباهت میلب ها یبر رو یکج  لبخند

 !نمی_رادم

 بلند شد و گفت:   یبه صورت ناگهان  شیصدا تن

 !؟ خواب بودم، متوجه نشدم.دی_شما

 سرد گفتم:  یلحن با

 _ساعت خواب!

 گفت:  یسردرگم  با

 _مگه ساعت چنده؟ 

 _دوئه ظهر! 

 گفت:   زدی که ُبهت و تعجب در آن موج م ییصدا با
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 !!دمی ! چقدر من خواب ی_وا

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ! نیبه خودتون فشار آورد  یلیخ  شبی_حتما د
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 من و من گفت:  با

 که... شدیبود، نم میمیصم   یاز دوستا یک ی یعروس شبی_خب... د

 و گفتم:  دمیحرفش پر انیخشک به م  یلحن با

 رو به فردا شب منتقل کرده،  ی ! زنگ زدم بهتون بگم که مادرم مهمونستی_مهم ن

 د؟یندار یکه مشکل  شما

 گفت:  دیلرزیم  یکه کم ییسکوت کرد و با صدا یا لحظه

 _نه!

 دادم: ادامه

 دنبالتون! امی_پس من فردا ساعت هفت، خودم م

 گفت:   دیرسی که انگار از ته چاه به گوش م ییصدا با

 _باشه. 

 .دمیبخش انیزدم و با گفتن روز خوش، به تماس پا ت ی رضا  یاز رو یلبخند

 شرکت شدم که  یدر شرکت، مشغول انجام کارها یاز خوردن ناهار مختصر بعد

 شروع به زنگ خوردن کرد:  تلفن

 ؟ ینی _بله خانم ام

 پروانه کسب تماس  یکارها یواسه  گنیزنگ زدن، م یسحراب  یآقا ،ی_جناب تهران

 .گرفتن

 . دی_وصلش کن

 _چشم.
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 .دی چی پ یدر گوش  یسحراب  یبعد صدا یلحظات 

84 

 ف؟ یاحوال شر ،ی تهران ی_سالم آقا

 د؟ ی_سالم، متشکرم! شما خوب

 هم شما و هم همسرتون انجام  ش،ی آزما یسر هی دیه با_ممنونم، زنگ زدم بگم ک

 پروانه کسب. یواسه  دیبد

 ؟ یشی_چه آزما

 . گهید شیچند تا آزما  هیو  ادیاعت شی_آزما

 گفتم:   تی تمسخر و عصبان با

 من معتادم!؟ دیبگ  دیخوایم یعنی! ؟یسحراب  یآقا هیها چ یمسخره باز نی_ا

 دست  د،یکن ی گرفتن پروانه کسب ط یبرا دیکه با هیمراحل  نایا ،ی_نه جناب تهران 

 ! ستیهم ن من

 مونهیشلوغه، م  یلیفردا هم که سرم خ کنم،ی خب، اما من امروز که وقت نم اری_بس

 د؟یکه ندار  یدوشنبه؛ مشکل  واسه

 . پس من دوشنبه صبح منتظرم! یهم عال یلیخ  ر،ی _خ

 _روزخوش. 

 ی درب و سپس قدم ها یگذاشتم. صدا زی م یفشارم را خوردم و سرم را رو قرص

 یبرداشتم چهره  زی م ی. سرم را از رودیآ یکه به سمتم م دمیرا شن یکس

 .دمی را د  نیراست سرخوش
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 گفتم:  کردم،ی بود را مرتب م زمی م یکه رو ییکه پرونده ها یحال  در

 خانم نیا ؟یدر بزن یتاق من بش وارد ا یخوایم  یوقت یستیتو هنوز بلد ن  نی_راست

 !کنهیچه کار م  ستیهم معلوم ن ینیام

 به من شباهت داشته باشد، گفت:  کردیم  یکه سع یلحن با

 ن یا ؟ی تو محل کارت بخواب دینبا ،یا ی سر کار م یوقت یستیتو هنوز بلد ن  ن،ی_رادم

 داده! ادی  یبه تو چ  ستیخانم هم معلوم ن مامان

85 

 دادنش به درب اتاق برخورد کرد  یپرتاب کردم، که با جا خال  شیرا به سو  خودکارم

 گفتم:  یحال   یبلند شد. با ب نیراست  یسپس قهقهه  و

 ؟ یداشت ی_کار

 گفت:  یال یخی من قرار داشت نشست و با ب ز یم یکه روبه رو یکاناپه ا یرو

 که نداشتم، فقط دلم واسه داداشم تنگ شده بود! یکار س،یجناب رئ دی_ببخش

 _آره جون خودت! 

 گفت:  یرا نازک کرد و با لحن دخترانه ا شیصدا

 . رمیگیامروز طالقمو ازت م نیهم ششش،یکه تو، ا یمنو ندار یدلتنگ اقتی_ل

 سر دادم و گفتم:  یا قهقهه

 ... دیدیتو رو م ینیخانم ام خوادی، فقط دلم م نی _خدا نکشت راست

 تو! گفتم  ایزده رو من  یقفل  ایچشه،  ستیهم معلوم ن  ین یخانم ام نیا ی_وا

 !یگوش نکرد ار،ین  مجرد
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 .اوردمیرو م یا گهیداشت وگرنه صددرصد کس د ی_بنده خدا گرفتار

 باال انداخت و گفت:  یا شانه

 ؟یبه رها زنگ زد  ی_راست

 کردم و گفتم:  زی را ر چشمانم

 !نیآورد فی_پس بگو شما چرا تشر

 را باال انداخت و گفت:  شی ابروها

 نه؟  ای یداداش جان، حاال زنگ زد گهی_فضولم د

 گفتم:  ییلحن سرد و جد با

 _آره زنگ زدم. 

 تکان  یو سپس سرش را به آرام دی آن را د شدیم یزد، که به سخت یمحو لبخند

 .داد
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 . چشمانم را از هم گشودمکردیم تمیاذ نینگاه راست ینیرا بستم، اما سنگ چشمانم

 گفتم:  و

 ؟ یدی_تا حاال آدم ند

 گفت:  یسرخوش  با

 بودم تا حاال!  دهیند شوینجوریاما ا دم،ید ادی_آدم که ز

 را باال انداختم و گفتم:  میابرو یتا کی

 ؟ ی_چجور
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 زد و گفت:   یپوزخند

 و...  یدنده و از خوراض  کی_کله شق و 

 و گفتم:  دمی پر شی حرفها انیم به

 کنه؟  رونتیب  ین یبگم خانم ام ای  رونی ب یری م نی_راست

 و دستانش را باال برد و گفت:   دیبلند خند یصدا با

 !می_آقا من تسل 

 برادر شوخ و سرزنده  نیبه خاطر داشتن همچ یسپس از اتاق خارج شد. لبخند و

 را دوست دارم!  نیمن چقدر راست نشست. میلب ها یبر رو یا

 26#پارت_ 

 : رها

 فرو کردم. فکر  میپرتاب کردم و دستم را درون موها  یرا به گوشه ا لمیموبا

 ! کندی م رییفرستاد، رفتارش تغ میرا برا  امیبعد از آن شب که آن پ  نیرادم کردمیم

 ش یاو هم از من خوشش آمده است؛ اما...اما چرا بازهم حرف ها کردمیم  فکر

 ز یگونه حس کردم! فردا شب همه چ نیهم ا دیبود! شا یخشک و جد انقدر

 ! در افکارم غوطه ور بودم که مادرم درب اتاقم را گشود و گفت: شودیم مشخص

 گه،ید! پاشو یناهار آمادست.صبحونه که نخورد  ای بلند شو ب  ؟یداری_رها جان...ب
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 پس؟  ینشست چرا

 . امی به دست و صورتم بزنم، م یآب هیاالن مامان، بزار   امی_م
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 را بافتم، پله هارا پشت  میموها نکهیسرش را تکان داد و رفت. بعد از ا یآرام به

 نشستم. زی گذاشتم و پشت م سر

 واسه ناهار؟  ادی_مامان، بابا نم

 !امی _نه سرش شلوغ بود گفت نم

 لب گفتم:  ری زدم و ز  یپوزخند

 سرش خلوته بابا!؟ ی_ک

 ؟ یگفت  یزی_چ

 مامان جان. یچ ی_ه

 فردا شب را به خاطر  یمهمان  هیشدم. ناگهان قض هیخوردن خورش بام مشغول

 روبه مادرم گفتم:  ختم،یر ی خودم م یبرا یآب وانیکه ل  یو در حال آوردم

 _مامان!

 _بله؟

 ... راستش...زهی...چگمی_م

 گفت:  یکالفگ با

 ؟ یکنی_خب حرفتو بزن، چرا انقدر ِمن وِمن م 

 دعوتم کرده، الشونیبا فام   ییآشنا یفردا شب منو واسه   ن،ی_راستش، مادر رادم

 ! رمیازتون اجازه بگ  خواستم

 زد و گفت:   یپوزخند

 چرا از من گهیحرف، حرِف خودتو باباته! د  ن،یدینم تی_شماها که به حرف من اهم
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 ؟ یری گیم اجازه

 !گرفتمی_نه مامان، اگه نظر شما واسم مهم نبود، که ازتون اجازه نم 
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 را باال انداخت و گفت:  شی ابروها

 ! یبر دمی _حاال کا نظر من واست مهمه، من اجازه نم

 آرام گفتم:  یکرده باشند، شد! با لحن یکه بادش را خال  یمانند بادکن حالم

 _آخه چرا؟ 

 شده بود گفت:   یکه انگار عصبان او

 و بعد  فتهی ب ستیقرارن  یاتفاق چی ه گفتیکنه م غتیص  نکهی_چطور تا قبل از ا

 ه یبا مادرش،  یی بار واسه آشنا هیشد؟   یو ِاِله و ِبِله! پس چ  میشیماه جدا م شیش

 ازدواج موقته و نیاگه ا ؟یچ یعنیهاشون!  هیپس فردا همسا الش،یفام بار

 پس؟  هیچ ای مسخره باز نیا یصور

 از  یبه طور اتفاق  یعنیخبر نداره!  یصور ی غهیص نی_آخه... آخه مادرش از ا

 موضوعو یجور هیو اونم خواسته   میکرد غهیکه ما ص دهی شن ن یبرادر رادم زبون

 پسرشم! ماهم یمن معشوقه  کنهیاونم فکر م م،یکنه، گفته ما عاشق هم درستش

 تا مادرش متوجه نشه! میکنی وانمود م ینجوریاون ا یجلو میدار

 کرد و گفت:   زیرا ر  چشمانش

 !یستی_خب مادرش بفهمه، تو که مسئول ن

 من و من گفتم:  با
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 از من درخواست کرد که کمکش کنم،  نیاما رادم ستمی_ِاممم... آره من مسئول ن

 قبول کردم!  منم

 شد و سپس گفت:  شیمهمان لب ها یپوزخند

 برو!  یبر یخوای! خب... اگه مرنطوی_که ا

 نشست که گفت:  میلب ها  یبر رو یلبخند

 ها!  یپسره نش نیا یعاشق و دلبسته   یموقع الک هیرها، مواظب باش که   ی_ول

 با  یسرم را تکان دادم و مشغول باز  د،یپرکش میلب ها یکه لبخند از رو  یحال  در

 رفت!  نیکامال از ب میشدم. اشتها میغذا
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 به همان رنگ  یبه تن کردم. روسر یتنگ و آب یبه همراه شلوار ل   یمخمل آب یپالتو

 حرکت کردم.  دیشدم به سمت مرکز خر نمیسر کردم و سوار ماش به

 ی به همراه ساپورت مشک   دیرسیم  میاش تا مچ پاها یکه بلند  ییطال یمانتو

 دم یهم خر ییو طال  یمشک بی و کفش ترک فیو ک  یمشک ی کردم. روسر یداریخر

 نشاندم.  میلب ها یبر رو یتمندیلبخند رضا و

 به  دیرسیم  میزانوها ن یکم رنگ تا پا یصورت   راهنیپ ، یمشک یراسته  شلوار

 لم یو در حال برگشت به خانه بودم که موبا  دمیبه همان رنگ هم خر یروسر همراه

 خورد. زنگ

 _بله؟

 _سالم.
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 ؟ی_سالم چطور

 اونجا.  امیب خواستمی تو زنگ زدم خونتون، م یی. کجای_مرس

 _واقعا؟ 

 . رونی ب ی_آره، مامانت گفت رفت 

 ی لباس مناسب مهمون  نا،یا نیرادم یبرم خونه  خوامیفردا م د،ی_من اومدم خر

 !نداشتم

 حوصلم سر رفت تو خونه! ام،یمنم ب  یگفتی_خب م

 . گردمیاالن دارم بر م گهی_د

 ؟ یندار ی_باشه، کار

 ؟ی ....ناراحت شدنای_مب

 _نه...

 _مطمئن؟ 
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 _آره!

 _باشه..خداحافظ. 

 _خداحافظ!

 از دستم ناراحت  نایفرستادم و به فکر فرو رفتم. مطمئنا مب  فمیرا داخل ک  لمیموبا

 ر یاما من انقدر درگ بردی! او هر کجا که بخواهد برود، مرا همراه خودش مشد

 !فراموش کرده ام یشده ام که او را به کل نیرادم
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 حرکت کردم. با مادرم تماس   نایپدال گاز فشردم و به سمت خانه مب یرا رو میپا

 که ینکرد. به دسته گل یو او هم مخالفت  رومیو گفتم که به خانه شان م گرفتم

 نشست.  میلب ها یبر رو یتیانداختم و لبخند رضا ینگاه دمیخر  شیبرا

 27#پارت_ 

 : د یبه گوشم رس ان یمادر مب  یخانه شان را فشردم که صدا زنگ

 ه؟ی_ک

 _منم، رها!

 ! زمی تو عز ایب ؟یی _ِااا... رها جان شما

 . کردیگرد شده نگاهم م ییکه با چشم ها دمیرا د یینایشدم و مب اطشانی ح وارد

 پرنشاط گفتم:  یی زدم و دسته گل را به سمتش گرفتم و با صدا  ییدندان نما لبخند

 !زمی _سالم به دوست عز

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 ؟ یکن یچه کار م نجای_سالم! تو ا

 برگردم؟  ی_اگه ناراحت 

 و من را به داخل خانه برد و گفت:  دی را کش میپالتو نیآست

 !دا  یجد یگی چرت و پرت م یل ی_خ
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 میلب ها یبر رو  ین یمادرش لبخند مت دنیجوابش رادبدهم که با د خواستمیم

 و گفتم:  نشاندم
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 مزاحم شدم! دی_سالم، ببخش

 در دستش فشرد و گفت:  یرا به گرم ستمد

 . یتو هم مثل دختر خودم ه؟یچه حرف  نیا زمی_نه عز

 . نی_لطف دار

 گذاشتم و گفتم:  نای مب یرا جلو  دمیخر یو بسته ها میشد نایاتاق مب وارد

 بهت نشون بدم.  نارویاومدم ا یکنجکاو یلیخ  دونستمیم  ای_ب

 بود که گفتم:  م یرو کردن لباس ها روی زد. مشغول ز یکرد و لبخند  زیرا ر  چشمانش

 من که وقت نکردم بهش زنگ بزنم! ؟یدار یخبر نای_از ت

 طور!  نی_منم هم

 ادامه داد:  یبا لحن مرموز سپس

 ه؟ یاالن در چه حال یکنی_فکر م

 وارد یضربه ا نایخنده ام گرفته بود، با آرنجم به دست مب   نا،یکه از تصور ت  من

 و  دمیکش رونی ب فمی را از درون ک لمینثارش کردم! موبا یب کوفتل ریو ز کردم

 سرخوشش  یصدا  ،یقیبلندگو گذاشتم. بعد از دقا یرا گرفتم و آن را رو  نایت  شماره

 : دیچ یپ  یگوش در

 _سالم.

 ف؟ یخانم، احوال شر نای_سالم، ت

 _خوب خوبم!

 گفت:  نایمب
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 ! یخوب باش  دمی_با

 ؟ ییتو هم اونجا نا،ی_ِااا...مب
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 !نجای_نه رها اومده ا

 !هیمن خال ی_پس جا

 گفتم:  یلحن طلبکارانه ا با

 ها پر کردن!  یما رو بعض ی_فعال که جا

 گفت:  نایکه مب دی بلند خند یبا صدا  نایت

 !میکن تجربه کسب کن فیمشترکت واسمون تعر یخانم، از زندگ  نای _خب ت

 گفت:  تیبا عصبان   نایت

 _مرض! 

 گفت:  نایکه ت میاز خنده سرخ شده بود گرید نای و مب من

 !د ی_شما دو تا عقل ندار

 ! یتو دار ستین  ،ی_آخ

 و من در ساعت هشت از  میتماس را قطع کرد  نایکل کل با ت  یبعد از کل  باالخره

 خارج شدم و به سمت خانه مان حرکت کردم.   نا،ی مب ی خانه

 به مادرم، وارد اتاقم شدم.  میخانه شدم و بعد از نشان دادن لباس ها  وارد

 خاطر شام نخوردم و تنها به خوردن موز  نیبه هم  کردم،ینم  یاحساس گرسنگ  اصال

 بسنده کردم.   یپرتقال و
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 ام فکر کردم.  یبه زندگ  نیرادم  یتخت گذاشتم و به وارد شدن ناگهان یرا رو سرم

 ش،یهاحماقت خودم که چقدر زود دلبسته اش شدم فکر کردم. به سرد بودن  به

 ! چه شد که من انقدر زود دلبستهشیپوزخندها  ش،یغرورش، اخم ها ش،ی ها یتلخ

 ام؟ کم بود یی حماقت بزرگ شد!؟ تنها  نیباعث ا یزیدلداده اش شدم!؟ چه چ و

 داشتنم!؟ محبت

 رو کردم. هرچند   روی را ز شیرا برداشتم و به عادت هر شبم عکس ها لمیموبا

 ! اگر شدمینم  ریاش هم س یمیقد ینگذاشته بود، اما من از عکس ها یدیجد  عکس
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 فراموشش کنم؟! نه...نه توانمیم ایاو چه کنم!؟ آ  یشش ماه تمام شود من ب نیا

 !!توانمی... من بدون او نمایخدا

 28#پارت_ 

 زدم و  میبه موها یرا قطع کردم. شانه ا لمیرا از هم گشودم و آالرم موبا چشمانم

 بار  نیصبحانه آماده نبود تعجب کردم. چند زی م نکهیآشپزخانه شدم. از ا یراه

 نکردم. داشتم هاج و واج به اطرافم افت یاز او در یرا صدا زدم که جواب مادرم

 چسبانده شده بود، نظر مرا، به خود  خچالی  یکه بر رو یادداشتیکه،  کردمیم نگاه

 کرد.  جلب

 واسه ناهار درست کن، تا من  یزیچ  هیلطف کن  د،یخر ی"_رها، من رفتم واسه  

 ." برگردم

 آن  کردم،یرا در دستم مچاله م ادداشتیکه کاغذ  یو در حال دم یکش یکالفه ا نفس
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 دور انداختم!  را

 صبحانه ام شدم.  یدنش براآوردم و مشغول آماده کر رونیب  خچالی از  یمرغ تخم

 فکر کردم  نیبودم، به ا زی صبحانه ام را خوردم و در حال جمع کردن م  نکهیاز ا بعد

 است! لبخند  یغذا، ماکاران نیناهار درست کنم! راحت تر  یبرا یزیچه چ که

 کردم  یام را ِپلِ  یرا از اتاقم آوردم و آهنگ دوستداشتن لمیزدم و موبا  یتمندیرضا

 !کردمی م یآشپز سپردم،یکه گوش به آهنگ مورد عالقه ام م یدر حال و

 راه کمی! کشمی که ازت دست نم یدونینم وونهیدلم، مگه د ره یدلم، درگ رهی" به توگ

 وونهیآخرش از دست تو د گهینمونده د یزیعشقو تو چشام، چ نیباهام، بب  ایب

 ...."بشم

 کیام را دم انداختم.  یانبود که کارم تمام شد و ماکار قهیدوازده و ده دق ساعت

 چرخانده  یام بودم که صدا  یرمان خواندم. غرق در رمان دوست داشتن یساعت
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 در قفل و سپس ورود مادرم مرا به خود آورد.  دیکل شدن

 _سالم مامان. 

 !یراه انداخت  یی_سالم، به به چه بو

 انه شدم گاز است به سرعت وارد آشپزخ  یرو یکه تازه به خاطر آوردم ماکاران  من

 را خاموش کردم. خوشبختانه هنوز نسوخته بود! گاز

 را عوض کرده بود، با لبخند وارد آشپزخانه شد و   شیکه لباس ها یدر حال  مادرم

 : گفت 
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 .شی _سوزوند

 "نه" باال فرستادم. لبخندش یرا به معن میدادم و ابروها لشیتحو یژکوند  لبخند

 تر شد و گفت:  قیعم

 !یکه مردم از گرسنگ  نی بچ زوی _خوبه. م

 ی و منتظر مادرم نشستم. با دست و صورت  دمیرا چ  زی م یخاص ی قهیدقت و سل با

 نشست.  زی آنها را شسته است وارد آشپزخانه شد و پشت م دادیکه نشان م سیخ

 گفت:  دیکشیخود غذا م یکه برا یحال  در

 ! یکنی گوش م  گمیبهت م یها! هرچ  ی_امروز خوب سرحال 

 باال انداختم و مشغول یشانه ا دانستمیخودم را م یسرحال   لیل د یکه به خوب من

 غذا شدم.  خوردن

 آنها  میموها ستالی گرفتم و بعد از زدن کر یساعته ا میپنج بود که دوش ن ساعت

 یراسته ا یام به همراه شلوار مشک   یصورت  یو روسر راهنی بستم. پ یپس یبا کل  را

 به همراه ساپورتم   ییگذاشتم و سپس مانتو طال یرا درون پاکت  دمیخر روزید که

 را کامال به  میبستم و موها یام را به صورت لبنان  یمشک  یبه تن کردم. روسر را

 قا یو به ساعت که دق دمیو کفش هم رنگشان را هم پوش فی آن فرستادم. ک  داخل

 نشست. حتما االن میلب ها یبر رو ینگاه کردم. لبخند داد،یرا نشان م  هفت

 با عطر خوش بو ومست کننده ام دوش گرفتم،  نکهیمنتظرم است. بعد از ا نیمراد

 مرتب است، از  زیمطمئن شدم همه چ یبه خودم انداختم و وقت نهی در آ ینگاه
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 با مادرم کردم و از خانه خارج شدم.  یسرسر یخارج شدم. سپس، خداحافظ اتاقم

 درونم  یبی عج یو شاد دمیرا د نیرادم یمشک یمحض خروج از خانه، سانتافه  به

 سالم دادم که او هم جوابم را با تکان دادن یشدم و به آرام   نیداد. وارد ماش رخ

 به تن داشت و کت  یمشک  یبه همراه شلوار ل یجذب توس  شرتیداد. ت سرش

 ی اش، تمام فضا یبه دلم نشست. عطر دوست داشتن   بیو اسپرتش عج یخاکستر

 کالمش  یدادم و به آهنگ ب هیتک نیماش ی شهیرا پر کرده بود. سرم را به ش  نیماش

 سپردم.  گوش

 جواب سالمم را با تکان دادن سرش داد! چطور  یبه من نگاه هم نکرد! حت  یحت او

 و حالت  دمیعاشق من شود! در دلم به ساده بودن خودم خند  تواندیم یآدم نیچن

 را بسته میآورد و راه گلو یفشار م میبه گلو یدرونم رخ داد. بغض لعنت  یبی عج

 را تار کرده بودند  دمیکه د یمزاحم  ی. چشمانم را به هم فشردم تا اشک هابود

 را از ذهنم خارج کنم و به   یافکار منف یکردم تمام ینشوند. سع میگونه ها یراه

 با اقوامش آشنا شوم!  خواستی دلم م یلیامشب فکر کنم. خ یمهمان 

 29#پارت_ 

 . استرس تمام وجودم را فرا گرفتهمیبزرگشان شد اطیبه شانه هم وارد ح شانه

 بود که  یکه به استقبالم آمد، خانم  یکس  ن ی. وارد سالن خانه شان که شدم، اولبود

 داشت. به محض ورودم، دستم را درون  نیبه مادر رادم یاندازه ا یب  شباهت

 گرفت و گفت:  دستانش

 نمو یعروس رادم  خواستیچقدر دلم م یدون ینم ،یدلم، خوش اومد زی _سالم عز
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 .نمیرادم ی.من خاله بزرگه نمی بب

 زدم و گفتم:  یقدرشناسانه ا لبخند

 _سالم، خوشبختم! 

 ک یآنها را  نی رادم یاقوامش به استقبالم آمدند و خاله  ینگذشت که تمام  یزیچ

 کرد.  یمعرف کی به

 ! یهمسرم مجتب نمیمن هستن. ا یمهال و مهتاب دخترا نای_ا

 کردم و او ادامه داد: یتک تکشان سالم و احوال پرس با
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 !میمنو مهنازه. مر ی  کهیخواهر کوچ  نی_ا

 کرد و دستم را که ینها سالم کوتاه برخورد خواهر کوچکشان واقعا جا خوردم. ت از

 دست دادن با او جلو برده بودم در هوا ماند! یبرا

 است ادامه داد: دیاسمش مهش دمیکه حال فهم نیرادم ی خاله

 .مهیهم طلوع دختِر مر نی_ا

 که آنها را بر  یفرخورده ا  یو موها یعسل  یبا چشم ها یطلوع اوست! دختر پس

 ی چهره اش نشانده بود. پوزخند یبر رو  یظی غل شیبود و آرا ختهیصورتش ر یرو

 و دستم را در دستش گرفت و گفت:  زد

 خودت  ، یتر نیپا  یل یتو از من خ ،یری رو ازم بگ نیرادم دمی_بهت اجازه نم

 که یسراغ من، سراغ کس ادیو م شهیازت خسته م نی روز رادم هیکه  ین یبیم

 داره! اقتشویل
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 نیا یروز اول جلو  خواستی. دلم نمزدی م یبه سرخ   تی رنگم از زور عصبان مطمئنم

 نشاندم و سرم را کنار  میلب ها یبر رو   یخاطر لبخند نی. به هم اورمی کم ب دختر

 بردم و آرام زمزمه کردم:  گوشش

 ی ل یخ  رونیُرژت که از لب هات زده ب  نیپنبه دانه! اتفاقا با ا ندی _شتر در خواب ب

 ! یشتر شد هیشب

 شدم و لبخند  رهی به خون نشسته اش خ یعسل  یها لهیرا عقب آوردم و در ت سرم

 بود، چگونه توانستم به او لقب شتر دهم! با بایزدم. او واقعا ز یا روزمندانهیپ

 خانم، من را به دی مهش یکه حرف ها میدیکش یهم خط و نشان م یبرا  مانیچشمها

 آورد:  خود

 ن یپسراشون فرز ناهمیخانومش فرزانه است. ا نمیابه. اهم تک برادرمون مهر نی_ا

 فرهاد هستن.  و

 و مهناز خانم شدم و با  نیتازه متوجه راست  یبا همگ یاز سالم و احوال پرس بعد

 و میمبل ها نشست یبر رو یکردم و سپس همگ یهم سالم و احوال پرس آنها

 گرم گرفتم و   شیو دختر ها دخانمی زود با مهش یلی. خمیحرف زدن شد  مشغول

 مهرشان به دلم نشست.  بیعج
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 کرده بود و با او مشغول دایصحبت کردن پ  یبرا یجفت  یاز شام هرکس بعد

 حوصله ام سر رفته بود، به آشپزخانه رفتم و  دا  یکردن بود. من که شد صحبت

 خانم که به خواست خودش او  دیشدم که مهش ییرایمهناز خانم مشغول پذ کمک



 گناه  نیآخر

121 
 

 گفت:  زدم،ی جان صدا م دیمهش را

 کارا رو! نیا میدیما انجام م نیبش  ایب ؟یتو چرا بلند شد  زمی _عز

 زدم و گفتم:  یلبخند

 نیبه رادم یجان، مادر منم هست. و نگاه عاشقانه ا نیمادر رادم هیچه حرف نی_ا

 نشسته نیرفت! طلوع کنار رادم جیسرم گ  یلحظه ا دمیکه د یزیکه با چ انداختم

 نکه یگرفت. با ا نیدهان رادم یرا که خودش پوست گرفته بود جلو یو پرتقال  بود

 ن یبه خوردن آن پرتقال ندارد و فقط به اجبار ا یعالقه ا چی ه نیبود، رادم معلوم

 پرتقال را با  یتکه ها کیبه  کیبودم. طلوع  یاما من بدجور عصبان  کند،یرا م  کار

 به او  ینگاه میهم بدون ن نیو رادم گذاشتیم نیو عشوه در دهان رادم ناز

 : گفت یم

 . خورمی_خودت بخور طلوع، من نم

 : گفتیاوهم در جواب م و

 بخور نوش جونت!  ،یدوست دار یلیتو پرتقال خ  زم،ی_نه عز

 رفت.  یاهیاز بدنم خارج شد و چشمانم س کبارهیکه در بدنم داشتم به  یجان   تمام

 ی جان  مهی! نکردم ی و من فقط او را نگاه م گذاشتیم وهیمن م نیدر دهان رادم او

 محکم باشد به  کردمی م یکه سع ییدر بدنم مانده بود را جمع کردم و با قدم ها  که

 گفتم:  نی نلرزد ، رو به رادم کردمی م یکه سع ییحرکت کردم. با صدا سمتشان

 قهیدو دق هیدلم واست تنگ شد  نم،یاون طرف تر، منم بش یریکم م هیمن، _عشق 

 دور بودم.  ازت
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 جابه جا شد و من   یزد و دستم را در دستش گرفت و کم ییبای لبخند ز نیرادم

 حلقه شد،  میکه دور شانه ها نینشستم. دست رادم نیطلوع و رادم  نی ب قایدق

 هستم. خودم را به آغوشش فشردم و ناگهان  یگرید یا یکردم در دن  احساس

 درونش بود و در هوا خشک شده   یبه دست طلوع افتاد که برش پرتقال چشمم
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 که طلوع بشنود  یینشست و با صدا میلب ها یرو یا روزمندانهی . لبخند پبود

 : گفتم

 دوست دارم!  یل ی! خنمی_رادم

 ور کرد و لبخند که مشخص بود تعجب کرده است، خودش را جمع و ج نیرادم

 مردانه اش نشاند و گفت:   یچهره  یبر رو ییبایز

 دلم! زی عز  شتری_من ب

 شده بودم و مستانه عطر تنش را   یبه حال  یحال نیرادم یجمله  نیا دنیشن از

 گفت:  نیکه ناگهان راست دم یبویم

 داره! یبدآموز  د،یکنی م دیمجرد نشسته ها، شما دوتا چه کار دار نجایا ،یه ی_ه

 محکم تر من را  نیفاصله گرفتم، اما رادم نیاز رادم یخجالت سرخ شدم و کم از

 آغوشش فشرد و گفت:  به

 دارم، به تو چه!  ارشوی_همسرمه اخت

 گرفت و گفت:  نیچشمان فرز یو دستش را جلو دیبلند خند یبا صدا نیراست

 جوونا زشته! نیجلو ا گمیداداش، فقط م  ستمی_من که حسود ن
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 جمع نگاهم به طلوع افتاد که با  انیو در م میدیخند نیحرف راست  نیبا ا یهمگ

 دلم  یاز او نداشتم اما از طرف یکه دل خوش نیچشم به من دوخته بود. با ا نفرت

 دردناک است! اما هر چقدر هم که بیطرفه عح  کی. عشق سوختیم  شیبرا

 !دهمیت نم را از دس  نیباشد، رادم دردناک

 چیداشتم را ه نیکه در آغوش رادم یبه من خوش گذشت. لذت  بیشب عج  آن

 زمان متوقف شود و من تا ابد در آغوشش  خواستیتجربه نکرده بودم. دلم م وقت

 ام تمام شد و من االن در کنار  یدوست داشتن  یاما افسوس که مهمان  بمانم،

 .مینشسته ام و در حال حرکت به سمت خانه مان هست نیدرون ماش نیرادم

 م یو غرورش فرو رفته است و هر دو سکوت کرده ا یدوباره در جلد سرد نیرادم

 ن یکالمش است! اما من به هم یآهنگ ب شکندیرا م نمانیکه سکوت ب یزیتنها چ و

 و فقط عطر  نمیبنش  نیام ساعت ها در سکوت کنار رادم یهستم. راض یراض هم
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 را حس کنم! تنش

 شد و  ادهیپ ن یشدم و منتظر بودم حرکت کند که ناگهان از ماش  ادهی پ نشیماش از

 ی دوست داشتن میچقدر برا شدیم دهیمردانه اش که تنها با نور مهتاب د قامت

 !بود

 پروانه کسب یبرا شیچندتا آزما میبر دیرفت بهت بگم، فردا با  ادمی ی_راست

 .میبد
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 تعجب گفتم:  با

 ؟ یشی_چه آزما

 !زایچ نی و ا ادی اعت شیآزما دونم،ینم قی_ خودمم دق

 تکان دادم و گفتم:  میتفه  یرا به معن سرم

 بدم؟  شی آزما دی_اما چرا من با

 را باال انداخت و گفت:  ضشیعر یها شانه

 ی دنبالتون، مشکل امی که اونا گفتن! من فردا صبح ساعت شش م هیزیچ دونم،ی_نم

 د؟یندار که

 .ستین  ی_نه مشکل

 ممنونم! یمنو از دست طلوع نجات داد نکهی_درضمن بابت ا

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 کنارت نشسته! نکهیاز ا ومدی _چقدرم که تو بدت م 

 وارد   یتاسف به چپ و راست تکان داد و با گفتن شب خوش یرا به معن  سرش

 شد و رفت. نشیماش

 ی ب یعج  یکه امکان داشت او را با چشمانم بدرقه کردم و احساس دلتنگ ییجا تا

 دم،یوجودم را فرا گرفت! کاش آن حرف را به او نزده بودم! من که خود د  یتمام

 !خوردیبه اجبار پرتقال ها را از دست طلوع م  او

 صبر کردم تا   ی. کم کردی م تیمحض چشمانم را اذ یکی خانه که شدم، تار اردو
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 عادت کند و سپس به سمت پله ها حرکت کردم. آرام پله هارا  یک ی به تار چشمانم

 ی را عوض کردم و سرم را رو میسر گذاشتم و وارد اتاقم شدم. لباس ها  پشت

 ن یدر آغوش رادم شی پ یساعت نکهیاز فکر کردن به ا یگذاشتم. لحظه ا بالشم

 ش یب  یشیآنها نما یهمه  نکهیدلم را قلقلک داد. اما با فکر ا یبی عج یخوش بودم،

 !خواهمیخودم را م  یمهربان و دوست داشتن نی. من رادمکردی کالفه ام م نبود،

 خواب از گرید نمش،یفردا قرار است بازهم بب  نکهیبه خاطر ا یساده حت من

 ی . اشک لعنتکندی به من فکر نم یلحظه ا یفرار کرده است آن وقت او حت  چشمانم

 هستم، از خودم متنفرم که انقدر زود   فیمهمان چشمانم شد. من چقدر ضع دوباره

 وانیبرداشتم و به همراه ل زمیم یاز کشو یشدم! قرص مسکن  یمرد نی چن عاشق

 ام کم  یاز سردرد لعنت یخواب را به چشمانم بازگرداند و کم  دیخوردم که شا یآب

 .کند

 خورده شبیکه د یقرص مسکن  یشدم. حت داریاز خواب ب ی ب یبا سر درد عج  صبح

 به همراه شلوار تنگ  یبلند و مشک  یمانتو یحالیهم اثر نکرده است! با ب  بودم

 جادیا ییسرو صدا نکهیبه سر کردم. بدون ا ینفت   یآب یو روسر دمیپوش یمشک

 قه یاز خانه خارج شدم. به ساعت که نگاه کردم، ساعت پنج و چهل و پنج دق کنم،

 ی با سنگ ی. مشغول باززدی . کوچه خلوت بود و پرنده هم در آن پر نمدادینشان م را

 شرت یسرم را باال گرفتم.ت ن،یرادم ن یبود شدم که با توقف ماش میپاها یجلو که

 اش شدم. مگر  یبه تن داشت. محو صورت مردانه و خواستن یبلند مشک نیآست

 بود و او را دوست نداشت! نیکنار رادم شودیم
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 ر یلب دادم و سرم را به ز  ریز یشدم. سالم نی جلو را باز کردم و وارد ماش درب

 داد و حرکت کرد. آب دهانم را قورت دادم و  ین ی. او هم سالم آرام و دلنشانداختم

 : گفتم

 نداشتم! ی منظور خوام،ی معذرت م شبمی_بابت حرف د

 سرش را به سمتم بچرخاند گفت:  نکهیا بدون

 _کدوم حرف؟ 

 در بهتون گفتم!  یکه جلو  ی_همون حرف 
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 را به سمتم چرخاند و گفت:   سرش

 !ستی_مهم ن

 رد و بدل نشد. نمانی ب ی ا مقصد حرفت  گریرا به سمت پنجره چرخاندم و د سرم

 که مقابل  یبه سمت خانه مان حرکت کرد. هنگام نیها، رادم شی از اتمام آزما بعد

 گفت:  یزیمان قرار گرفت،با لحن تمسخرآم  خانه

 قبل یباز مثل دفعه   دمیخوردن صبحانه دعوتتون کنم، اما ترس یبرا خواستمی_م

 دار یب یزود نیه خاطر من صبح به ا! به هر حال متاسفم که بدیبرداشت کن  بد

 !نیشد

 کردم آرام باشم و سپس گفتم:  یشدم. سع  یکه زد به شدت عصبان  یا هیکنا از

 ...خب من یدانشگاه بودم. ول  دی_واقعا هم کارتون تمام وقتمو گرفت. من االن با

 که در حقتون  یدانشگاه تا لطف دی شما هم منو برسون  ارم،یم لمویوسا رمیم االن



 گناه  نیآخر

127 
 

 یزیچ هیمن تو دانشگاه  دیجبران بشه! درضمن نگران صبحانه من هم نباش کردم

 ! خورمیم

 از  یمنتظر جواب نکهیاش انداختم و بدون ا یعصبان  یبه چهره   یثیخب   لبخند

 شوم به سمت خانه حرکت کردم.  شیسو

 نیز اکدام ا چی اش باز نشد. اما ه یدوست داشتن  یاخم ها یلحظه ا  یراه حت در

 بود که من کنارش هستم! نیمن مهم نبود، مهم ا یبرا ها

 31#پارت_ 

 و من سخت مشغول خواندن گذشتیم یدوست داشتن  یروز، از آن مهمان دو

 یرا به گوشه ا میو جزوه ها دمیکش  یخستگ یاز رو یا ازهی بودم. خم میها درس

 و به سقف  دمیحوصله شان را نداشتم! وسط اتاق دراز کش  گریکردم. د پرتاب

 ن،یبه صدا درآمد. شماره رادم لمیشدم. در افکار خودم غرق بودم که موبا  رهیخ

 خاص درونم به وجود آورد. دکمه اتصال را لمس کردم و   یآرامش شه،یهم مثل

 را به گوشم چسباندم.   لیموبا بالفاصله،

 _سالم!

 گفت:  کند،ی را کنترل م تشیکه معلوم بود عصبان ین و با لح دیکش یق یعم  نفس
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 _سالم!

 : دمیپرس دیشک و ترد با

 افتاده؟ ی_اتفاق 
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 را نداشت؛ با خشم گفت:  یشگی آرامش هم شیصدا

 ؟ یافتاده؟ چرا...چرا بهم نگفت یاتفاق یپرس ی _تازه م

 گفتم:  یسردرگم  با

 !فهممینگفتم؟ منظوتو نم وی_چ

 زد و گفت:  یصدا دار  پوزخند

 !!؟ی دونیکه نم یبگ یخوای م یعنی_

 کالفه شده بودم، با عجز گفتم:  گریکه د من

 افتاده؟ ی چه اتفاق  یبگ شهی_م

 زد:  ادیفر

 مثبته!  شتی_مثبته...جواب آزما

 گفتم:  د،یلرزیم میکه صدا یحال  در

 ش؟ ی مث..بته؟ ک ...دوم آزما ی_ج...جواب... چ

 اش ادامه داد: یقبل تی عصبان با

 !ادیت_اع

 کردم و سپس گفتم:  دنیبلند شروع به خند یصدا با

 اصال قشنگ نبود! تونی_شوخ 

 و گفت:  دیکش  ییپر سر و صدا نفس

 ندارم خانم محترم!  ی_من با شما شوخ

 کردند. مگر یسرم خال  یرا رو یخ ی. انگار پارچ آب دمی اش ترس یلحن جد از
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 دور از تصور  میاسمش هم برا ی!! حتادیمن معتاد باشم و خودم ندانم! اعت شودیم

 !است

 گفتم:  دیترد با

 !کنمی_باور نم 

 که معلوم بود، آن را کنترل کرده است که بلند نشود، گفت:  ییصدا با

 بدم! من با  لتونیمزخرفات تحو یکسری که زنگ بزنم به شما و  ستمین کاری _من ب

 ... واقعا واستونی! ول فرستمیالن عکسش رو واستون م. ادمیخودم د یها چشم

 !نیمنو خراب کرد یشغل ندهیکارتون آ نیکه با ا متاسفم

 داشت! میحکم ناقوس مرگ را برا د،یچ یپ  لیکه در موبا یممتد  یبوق ها یصدا

 مثبت بود! مگر شمی! در عکس جواب آزماکردمیباور نم   دمیدیرا که م یزیچ

 !شودیم

 اما جواب نداد! گر،یبار، دو بار، سه بار د کیرا گرفتم، جواب نداد!  نیرادم  شماره

 ک یرا از نزد گاریس  یدستانم گرفتم! آخر چطور ممکن است! من حت نیرا در ب سرم

 اش  یلعنت یمثبت است! دوباره شماره  ادمی اعت شیام، آن وقت جواب آزما دهیند

 خاموش بود!  لشیگرفتم، اما موبا را

**** 

 : نیرادم

 پدال گاز فشردم و به سمت خانه حرکت کردم. بدون توجه به چشمان یرا رو میاپ



 گناه  نیآخر

130 
 

 کردم و وارد  یوقت روز تعجب کرده بود، پله هارا ط نیکه از آمدن من در ا مادرم

 روزها  نیکه ا چارهی ب واریو مشتم را به د دمیشدم. درب اتاق را به هم کوب اتاقم

 من از دست دادن پروانه کسب لی ! دلدمیداشت، کوب میبوکس را برا سهی ک حکم

 ن ی ! چطور ممکن است، رها، همان دختر گستاخ و درعشناسمی! من خودم را منبود

 ی چه م یلعنت ش یآزما نیمعصوم، معتاد باشد! نه، امکان ندارد! پس...پس ا حال

 !د؟یگو

 بار جوابش را  نیصدم  یو برا  دمیکش  رونی ب فمیرا از درون ک  شیآزما برگه

 یکه دست خودم نبود کاغذ را مچاله کردم و به گوشه ا یتی! با عصبانخواندم
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 مانند کوره داغ  شه،یکردم. دستانم را در دو طرف سرم قرار دادم. مثل هم پرتاب

 قه ی. نبض شقزدی م یبه صورتم انداختم که به سرخ ینگاه نهی بود. درون آ شده

 سرم پاره شود.  یاالن است که رگ ها نیاحساس کردم ، هم  دم،یرا که د میها

 خوردم. ضربه یآب  وانیآوردم و به همراه ل رونیتختم ب یفشارم را از کشو  قرص

 به در وارد شد و سپس مادرم وارد اتاق شد. یا

 قرصات کو؟   ؟یشد یشکل  نیحالت خوبه؟ چرا ا نی_رادم

 گفتم:  یحوصلگ یب  با

 خوبم!   ست،ین میزی_چ

 قرصات کجاست؟  گمی ! مستین  تیزی چ_آره 

 رو کردن اتاقم کرد. دستش را گرفتم و گفتم:   روی شروع به ز و
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 !شمی بگذره خوب م قهیخوردم، چند دق یکی_االن 

 انداخت و گفت:  میبه سو یمهربان  نگاه

 با رها بحثت شده؟ ؟یکنیم کاری با خودت چ ی_من نگرانتم مادر، دار

 زدم و گفت:  یشد. لبخند مصنوع میاتفاقات برا ادآوریرها، دوباره  نام

 اومده، انشاءا شی واسه شرکت پ  یمشکل هی_ _نگران نباش مامان جان،  حل

 .شهیم

 زد و گفت:  یپر مهر لبخند

 !_ _انشاءا

 که در حال حاضر به یزیباشگاه شدم. تنها چ یام را برداشتم و راه یورزش ساک

 ورزش است!  دهد،یآرامش م من

 32#پارت_ 

 : رها
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 . روبه راننده آژانس گفتم: دمیرا که از سرما، سرخ شده بود به هم مال دستانم

 ! دیتر بر عیکم سر هی شهی_م

 گفت:  تی اخمو با عصبان  راننده

 د؟ یجواب بد دیخوای_من تصادف کنم شما م

 شد، یم زی که از آسمان لبر ییچسباندم و به برف ها شهیحوصله سرم را به ش یب

 دوختم! چشم
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 آژانس را هیکرا یمکث  چی. بدون هدمیشان رس یربع، باالخره به خانه  کیاز  بعد

 و زنگشان را فشردم.  دمیکش  یقیشدم. نفس عم ادهیپ نی کردم و از ماش حساب

 : دیچ یسارا در کوچه خلوتشان پ یکه صدا  دینکش یطول

 _بله؟

 _منم ساراجان، رها! درو باز کن!

 وارد شدم. به سالن که عا  یمن هستم درب را باز کرد و من سر دیکه فهم  سارا

 با چشمان متعجب مهناز خانم روبه رو شدم.  دمیرس

 _سالم مهناز خانم، حال شما خوبه؟ 

 به چشمان سرخ و متورمم نگاه کرد و سپس گفت:  یا لحظه

 چرا چشمات انقدر سرخه؟ افتاده؟  ی_سالم دخترم، اتفاق

 هواست! یواسه سرد ست، ین یزی_ِامم...چ

 تکان داد و سپس گفت:   یرا به آرام  سرش

 ؟یستادیتو دخترم، چرا دم در وا  ای_ب

 از مبل ها نشستم  یکی  یلبم نشاندم و همراهش رفتم. رو ی بر رو  یمصنوع لبخند

 سپس گفتم:  و

 هست؟  نی_مهناز خانم، رادم

 ؟ یری گیاز من م نویکه خبر رادم یهست ی_نه باشگاهه. تو چه نامزد
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 کردم به خودم  یاست. سع  یقبال هم گفته بود که مادرش، زن باهوش نیرادم
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 باشم.  مسلط

 زنگ زدم  ی هرچ  رون،ی ب میخاموش بود، امروز هم قرار بود باهم بر  لشی_موبا

 نداد، نگرانش شدم! جواب

 کرد و   زینگفتم؛ زدم. چشمانش را ر  یدروغ نکهیبه خاطر ا ت ی رضا  یاز رو یلبخند

 : گفت 

 واسه شرکت  یمشکل هی گفتیخورد بود، م یل یاومد خونه اعصابش خ ی_وقت

 موند، بعدشم رفت باشگاه! یا قهیاومده. چند دق شیپ

 یشد. قهوه ا ییرای لحظه سارا به همراه دو فنجان قهوه، وارد سالن پذ نیهم در

 به وجود آمده بود   نمانیب  ین یرا با آن مشغول کردم. سکوت سنگو خودم  برداشتم

 مهناز خانم آن را شکست و گفت:  که

 ره یم نیکه رادم یگه باشگاه  یدونی! منی_بزار زنگ بزنم به سپهر، دوست رادم

 ! یینجایبگه تو ا نیکه به رادم گمیسپهره، به اون م مال

 زدم و سپس گفتم:  یقدر شناسانه ا لبخند

 مهناز خانم! ی_مرس

 حداقل بگو مهناز جون! ؟یاریبعد اسم من م هیخانم چ نی_ا

 گفتم:  ییبایشد و با لحن ز  انینما میلب ها یبر رو یبار لبخند واقع نیا

 _چشم!

 بعد، مهنازخانم برگشت و گفت:  یقهوه شدم. لحظات  دنی مشغول نوش درسکوت

 !ادیب گمی_زنگ زدم به سپهر، گفتش االن م
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 !نیلطف کرد ی_مرس

 به  میبزار  یرو واسه ک یعقد و عروس خی رها جان، تار گمی! مکنمی _خواهش م

 ! میآشنا بش شتریروز خوانوادت رو دعوت کنم باهم ب هی دیبا نظرت؟

 یکه در ذهنم دنبال جمله  یبه من وارد کرد. در حال ی حرفش، شوک بزرگ  با
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 بلند شد:  نی شاداب راست یناگهان صدا گشتم،یم  یمناسب

 ! سالم زن داداش!نجاستیا یک  نی_به به، بب 

 شد.  انینما میلب ها یبر رو یمحو لبخند

 ن؟ ی_سالم، خوب 

 کو مامان؟  نیرادم  نی! پس ای_مرس

 !ستین  یاومد و رفت، بلند شو برو شرکت کس ی_تو که خواب بود

 کجاست؟ ن ی_پس رادم

 _باشگاهه! 

 ؟یندار ی زن داداش کار  رم،ی_عجب! اتفاقا من دارم م

 !ی_نه موفق باش 

 د؟یندار  ی. پس من رفتم، مامان جان شما کاری_مرس

 _نه مامان جان مراقب خودت باش! 

 _چشم، خداحافظ! 

 شد. اطشانیوارد ح نی رادم نیگذشت که ماش نیربع از رفتن راست کی حدودا  
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 کردم  یو سع  دمیکش یق یسرارسر وجودم را فرا گرفت. نفس عم ،یبی عج استرس

 آشفته، وارد سالن   ییبا موها نیکه رادم دینکش یخودم را حفظ کنم. طول آرامش

 ی به من کرد و با لحن  یزی به مادرش کرد و نگاه تاسف برانگ  یشان شد. سالم خانه

 آرام باشد گفت:  کردیم یسع که

 ؟ یکنی چه کار م  نجایتو ا زم،ی _سالم عز

 بدتر بود! آب دهانم را میلحن، از صدبار مردن برا نیگفتنش، آن هم با ا زمیعز

 دادم و گفتم:  قورت

 ،یزنگ هم زدم جواب نداد ،یومد ین دمیباهم، د رونی ب  می_امروز قرار بود بر

 شدم!   نگرانت
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 قرار گرفت و با پوزخند گفت:  میرا به مادرش کرد و روبه رو پشتش

 .ز.م!یخبرت گذاشتم، ع.ز.  یب  دی_واقعا؟ ببخش

 ری. داشتم زدادیرا بخش بخش و گفت و انگار قلبم را درون مشتش فشار م  زمیعز

 که مهناز خانم از درون آشپزخانه گفت:  شدمیمالمت گرش آب م نگاه

 کم هی برم  منم د،یجان رها رو ببر تو اتاق خودت راحت حرف بزن نی_رادم

 کنم. استراحت

 به مادرش نگاه کند، گفت:  نکهیا بدون

 بره خونشون! خوادی _نه مامان جان رها م

 هم فشار دادم. مادرش به جمعمان اضافه شد و گفت:  یرا رو میها دندان
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 زم؟ ی عز  یبر یخوای_م

 بعد  مونمیم ششیپ  یساعت مین هی ست،ی خوب ن نیبرم، اما حال رادم خواستمی_م

 . رمیم

 تکان داد و گفت:   یرا به آرام  سرش

 به کارام برسم.  رمیمن م د،ی _پس شما راحت باش 

 به سمتش رفتم و دستش یافتاد. با خونسرد نیرادم نیخشمگ یبه چهره  نگاهم

 درون دستم گرفتم و گفتم:  را

 تو اتاقت، اونجا راحت ترم!  میبر زمی _عز

 ت اتاقش حرکت کرد. به سم  یحرف   چیو بدون ه دیکش رونیرا از دستم ب دستش

 33#پارت  

 و سپس درب را بستم. به سمتم برگشت و گفت:  میاتاقش شد وارد

 ! شنومیم  د،ی_بفرما

 !ستمی_من معتاد ن

 شد و گفت:  انیخوش فرمش نما یلب ها  یرو  یپوزخند
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 منه که مثبت اومده! یعمه  شی _پس اون جواب آزما

 و گفتم:  دمیرا در هم کش میها اخم

 !ستممم یاومده، من م.ع.ت.ا.د ن شیپ  یاشتباه دیشا دونمی_من نم

 را باال داد و گفت:  شی ابروها د،یمن را د  تیکه قاطع او
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 !یدیم  شی_باشه، دوباره آزما

 زدم که گفت:  یلبخند

 درو ببند!  یرفتی م ی_لطف کن داشت 

 هم فشردم و گفتم:  یرا رو می خشک شد. دندان ها میلب ها یرو لبخندم

 !امیب  نجایرو خاموش نکن، که من مجبور نشم تا ا   تی_شما هم لطف کن گوش

 و گفت:   دیتختش دراز کش یکند، رو میبه سو ینگاه  نکهیا بدون

 اعصابم خورد شده  زد،ی باز زنگ م کردم،یقطع م  یهرچ  زد،یبهم زنگ م  ینفر ه  هی_

 بهم زنگ نزنه! گهیخاموش کردم که د مویبود، منم گوش  یفکر کنم مزاحم تلفن بود،

 به هم فشررم و از اتاق خارج شدم و سپس درب اتاق را به  شتریرا ب میها دندان

 کردم آرامش خودم را حفظ  ی. مشتم را درهم فشردم و سعدمیبه هم کوب  شدت

 نکردم. ناگهان شیدایهرچه دنبال مهناز خانم گشتم، پ دم،یپله ها که رس نی. پاکنم

 درب اتاقش شدم که باز است. درون اتاق را که نگاه کردم، متوجه شدم  متوجه

 حرکت کردم و از خانه خارج شدم. هنگام  یاست. آرام به سمت درب خروج  خواب

 می. تصممیا ی خودم ب نیآنقدر ذهنم مشغول بود که فراموش کردم با ماش  آمدن

 به خانه برگردم.   یبا تاکس گرفتم

 را برداشتم و  لمیتشکر کردم و به اتاقم بازگشتم. موبا از اتمام شام از مادرم بعد

 در گوشم  نیراست یرا گرفتم. بعد از خوردن چند بوق، صدا  نیخانه رادم  ی شماره

 : دیچ یپ

 _بله؟
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 منو؟ َرهام!  نی_سالم، شناخت

 گفت:  یشتریب  تیم یصم با

 زن داداش؟  ی_خوب 

 نقش بست.  میبر لب ها یلبخند

 مهناز جون هست؟  ،ی_مرس

 ؟ ی_مامان؟ آره هست. کارش دار

 بود، نتونستم دهیبرگردم خواب خواستمیم ی_آره، صبح که اومدم خونتون؛ وقت

 کنم ازشون! یخداحافظ 

 سر داد و گفت:  یا خنده

 د؟ی مامان تو رو تنها گذاشت و رفت خواب یعنی_

 و گفتم:  دمیخند

 فکر کنم مهناز جون خسته بود، گهیدبعد   ن،یرادم  شی_نه بابا، من رفتم تو اتاق، پ

 ! دیخواب

 گفت:  یلحن مرموز با

 تو اتاق؟   نیکردی _چه کار م

 که گقت:  دمیرا شن  نیراست یصدا ناگهان

 ن؟ یراست هی_ک

 رهاست!   ای_رهاست، با مامان کار داره... مامان...مامان...ب
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 گفت:  سپس

 ؟یندار یکار گه،ی! من برم دیکردیتو اتاق چه کار م  یباشه نگفت  ادتی_

 زدم و گفتم:  تشیمیصم   نیاز ا یلبخند

 _نه، خوشحال شدم. 
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 طور، خداحافظ!  نی_منم هم

 _خداحافظ!

 : دیچ یگرم مهناز خانم در گوشم پ یبعد، صدا یلحظات 

 _سالم دخترم! 

 د؟ی _سالم مهنازجون، خوب 

 _قربونت برم، چه خبرا؟

 !ی! راستش زنگ زدم واسه خداحافظ ی_سالمت

 تعجب گفت:  با

 ؟یبه سالمت یبر یخوایم یی _جا

 و سپس گفتم:  دم یخند هیثان چند

 زنگ زدم! نیکنم، واسه هم ینشد که خداحافظ ن،ی_نه بابا، بعد از ظهر خواب بود

 و گفت:  دیخند اوهم

 !شمونیپ یموندیکاش شام م  ،یرفت  دمی_آره بلند شدم، د

 گفتم:  دم،یجو یکه پوست لبم را م یحال  در
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 ! _ _انشاءا گهیبار د هی

 ن؟یرو بدم به رادم یگوش یخوای دخترم، م ی_دستت درد نکنه زنگ زد

 گفتم:  عیسر

 ِاممم ،یعنی_نه نه....

 و گفت:  دیحرفم پر انیم به

 رهاست!  ایجان...ب  نی...رادمنی _خجالت نکش دخترم، بزار صداش کنم! رادم

 م فشردم.و مشتم را به ه  دمیام کوب یشانیرا به پ دستم

 _رها جان از من خداحافظ.
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 _خداحافظتون!

 ی عصبان  شیو منتظرش ماندم. هنوز از حرف ها دمیرا در هم کش میها اخم

 : د یچی و جذابش در گوشم پ یلعنت یبعد، صدا ی! لحظاتهستم

 دلم! زی _سالم عز

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ف؟ ی_سالم، احوال شر

 !یمامان گفت کارم دار زم،ی_خوبم عز

 کار ندارم! ر،ی _من؟ نخ

 منم دلم واست تنگ شده!  زم،ی_آره عز

 خنده ام را کنترل کردم و گفتم:   یبدبخت با
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 من اصال دلم برات تنگ نشده! ی! چه بد! ولیوا ی_واقعا دلت واسم تنگ شده؟ اِ 

 آرام تر کرد و گفت:  یرا کم شیصدا

 ی نجوریتو در اتاق خودتم ا نم،یبب  ؟یندادن در اتاقو محکم بهم نکوب ادی_بهت 

 ؟ یبندیم

 گفتم: یلحن خونسرد با

 ! بندمشی _در اتاق همسر خودمه، هر جور دلم بخواد م

 زدم و مشغول باز کردن بافت  یسپس بدون مکث، تماس را قطع کردم. لبخند و

 شدم. میموها

 34#پارت  

 : نیرادم

 ضرب گرفته بود و  ن یزم یبر رو شیمشهود بود. با پا شیهادر تمام رفتار   استرس

 گذشت که اسمش را صدا زدند:  یساعت می. ندیجو  یلبش را م پوست
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 نوبت شماست!  دیبفرما  امنش،ی_خانم آر

 دادم و  هیمقابل، تک واریبه من انداخت و سپس وارد اتاق شد. به د ینگاه مین

 دارم و مطمئنم نانیبه او اطم یگریاز هر کس د شتریماندم تا برگردد. من ب منتظر

 ! غرق در افکارم بودم دیایاشتباه ب شی جواب آزما شودیاما مگر م ست،یمعتاد ن او

 به صدا درآمد. لمیموبا که

 منو؟  نیبه جا آورد  ،ی_سالم جناب تهران
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 شما؟  ر،ی _سالم، نخ

 هستم جناب! ی_سحراب 

 و گفتم:  دم یکش یکالفه ا نفس

 ؟ یجناب سحراب دی_بله..خوب 

 همسرتون مثبت اومده، واقعا ش ی جواب آزما  دمیشن ی راستش وقت  ،ی_مرس

 ! دیکن افتی پروانه کسب رو در د یتونینم گهیکه شما د د یدون یشدم. م متاسف

 را در هم فشردم و گفتم:  مشتم

 هستم! ریگی اومده، من پ ش یپ یاشتباه  دی_مطمئن باش

 پروانه  دیتون یصورت شما نم  نیا  ری باشه، در غ دیگیکه شما م نطوریا دوارمی_ام

 . دیکن افتیرو در کسب

 گفتم:  تی را به هم فشردم و با عصبان میها دندان

 د یهمسرم با یچ یبرا رمیپروانه کسب بگ خوامیکه من م یوقت فهمم،ی _من نم

 پروانه  خوادیکه م یکه کس به وجود اومده یقانون  نیچن  ی بده؟ اصال ک  شیآزما

 ازدواج کرده باشه؟  دیبا  رهیبگ کسب

 !ستیدست من ن زای چ نیا ،یجناب تهران  دیخودتون رو حفظ کن ی_خونسرد

 گفت:   یبا لحن مرموز سپس

 نیانقدر نگران باشه! حداقل ا ستین  ازینداشته باشه، ن  یکه مشکل ی_درضمن کس 

 !دیهمسرتون بش ادیباعث شد شما متوجه اعت اتفاقات
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 ی . با لحن خشن دیآ یم  رونی هوا آتش ب یام به جا ین یب یکردم از پره ها احساس

 : گفتم

 !دیگوشتون فرو کن  یتو نوینداره، ا یمشکل چی_همسر من ه

 ی من برا ی! به راستزدیم  یگردنم متورم شده بود و مطمئنا  رنگم به سرخ یها رگ

 !ختم؟یبه هم ر نگونهیا رها

 که چشمش نی موقع، رها از اتاق خارج شد. تماس را قطع کردم و رها هم نیهم در

 گفت:   یاند به سمتم آمد و با نگران دهیکه جن د یمن افتاد، مانند کسان به

 چرا صورتت انقدر سرخ شده؟  ؟ی_تو خوب

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 _خوبم! 

 شد و گفت:  انینما ش ی ابروها انیم یگره

 ه؟ یچه خوب بودن نی_ا

 ام گذاشت و سپس با تعجب گفت:  ی شانیپ  یرا رو دستش

 شده؟  یچ یبگ یخوای نم  ؟؟ی_چرا انقدر داغ

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 !یاریدکترا رو در ب یادا خوادیتو، نم ی_هنوز دکتر نشد

 تر شد و گفت:  ظی غل اخمش

 نگران شدم!  یواسه ک نی_منو بب 

 گفتم:  یپررنگ تر شد و با لحن شوخ پوزخندم



 گناه  نیآخر

144 
 

 بابا فشارم باال رفته حتما! ستین یزیبه خانم دکتر برخورد! چ ی_وا

 مرد خشن انقدر تعجب کرده نیلحن ا ریی رنگ تعجب گرفت. حتما از تغ نگاهش

 ی که در دلش است را، از رو یزی دختر ساده است! تمام چ نی! چقدر ااست

 !دیفهم توانیم شی رفتارها

115 

 ؟ی_مگه فشار دار

 را آرام تکان دادم و سپس گفتم:  سرم

 شد؟  ی_چ

 گفت:  یسردرگم  با

 شد؟ یچ ی_چ

 شت؟ ی_آزما

 ! ادیجوابش م گهی_آها...دوباره گرفت، گفتش دو روز د

 .میحرکت کرد نمیسرم را تکان دادم و با هم به سمت ماش دوباره

 به وجود آمده بود. ضبط  نمانی ب یقی و نه او! سکوت عم زدمیراه نه من حرف م  در

 کالمم سپردم. غرق در آهنگ شده بودم  یرا روشن کردم و گوش به آهنگ ب   نیماش

 گفت:  که

 کالم؟   یب شهی_چرا هم

 از ترسمیاالن م ی... ولیکنه! ول فی حالم رو توص  تونستینم یآهنگ چی_قبال ه

 آهنگ باکالم گوش بدم!  نکهیا
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 و گفت:  دیتعجب به سمتم چرخ با

 ؟ یترسی_م

 ! ترسمی_آره م

 خواست ینگفت. مطمئنم دلش م یزی چ گریرا به سمت پنجره چرخاند و د  سرش

 بپرسد، اما غرورش اجازه نداد. یسوال

 برداشتم. پرونده را به   یصندل یپرونده را هم امضا کردم و کتم را از رو   نیآخر

 سپردم و به سمت خانه برگشتم. ینی خانم ام دست

 است. ضربه  دهیبود. مشخص است که مادرم خوابدر سکوت مطلق فرو رفته  خانه

 دوست یوارد کردم و سپس، وارد اتاقش شدم. چهره  نی به درب اتاق راست یا
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 اش غرق در خواب بود. من چقدر تک برادر شوخ و مهربانم را دوست  یداشتن

 را عوض کردم و  میزدم و به سمت اتاق خودم حرکت کردم. لباس ها  ی! لبخنددارم

 ی آهنگ با کالم خواست،یرا در دست گرفتم. دلم م لمی. موبادم یتختم دراز کش یرو

 !¡ترسمی! از آهنگ با کالم م ترسمی...میتهران نیکنم، اما نه! من...رادم گوش

 35#پارت  

 به من آرامش  شه،یرزش هماز باشگاه خارج شدم. و میلباس ها  ضیاز تعو بعد

 پدال گاز فشردم و به سمت دانشکده رها حرکت کردم.  یرا رو می! پادهدیم یخاص 

 که قبال هم آنهارا  گریمنتظر ماندم، که به همراه دو دختر د قهی دق ستی ب حدود

 ی را برداشتم و شماره اش را گرفتم. کم  لمیبودم از دانشکده خارج شد. موبا دهید
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 صله گرفت و سپس جواب داد:آن دو دختر فا از

 _بله؟

 منتظرتم! نی_تو ماش 

 من، دنی به اطراف انداخت و با د  یسپس تماس را قطع کردم. نگاه متعجب و

 در چشمانم نگاه کرد و سپس به سمت همان دو دختر حرکت کرد. بعد از  یقیدقا

 رخم دوخت و   میشد. نگاه متعجبش را به ن نی به سمتم آمد و وارد ماش یقیدقا

 : گفت 

 _سالم!

 _سالم!

 افتاده؟ ی_اتفاق 

 گفتم:  یرا به حرکت درآوردم و بعد از مکث کوتاه  نیماش

 !میریبگ شتوی که جواب آزما میری_م

 نگفت! یزیچ گریتکان داد و د  یرا به آرام  سرش

**** 

 : رها
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 همزمان، دو حس متفاوت به سراغم آمد. احساس غرور و  شی جواب آزما دنید با

 گذشتم و به سمت  نیرا در دستم فشردم، از کنار رادم شی آزما ی! برگه تیعصبان 

 بود، رفتم. شیکه مشغول کار با موبال  یپرستار
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 خانم! دی_ببخش

 را باال آورد و گفت:   سرش

 . دی_بفرما

 را هم به دی جد ش یآزماگذاشتم و برگه  شی را جلو  یقبل  شی جواب آزما  عکس

 دادم و گفتم:  دستش

 شمیاالن جواب آزما یمعتاد بوده باشم ول  ش ی_چطور ممکنه من تا چند روز پ

 باشه؟   یمنف

 . پرستار دو وستیهم به جمعمان پ  نیشد. رادم انینما ش ی ابروها انیم یگره

 گفت:  یرا باهم چک کرد و بعد از مکث کوتاه  شیآزما

 ی زیچ  ینوفنیاستام  ،یقرص مسکن ،ی بد شیآزما یقبل که اومد یدفعه  زم،ی _عز

 ؟ینکرده بود مصرف

 و سر درد داشتم! ی به شدت احساس دلتنگ   ،یفکر کردم. آن شب بعد از مهمان یکم

 من قرص مسکن استفاده کرده بودم!  ،یآر

 ص مسکن خورده بودم!قر کرد،ی درد م یلی_سرم خ 

 زد و گفت:  ی_لبخند مهربان 

 !زمی جوابش مثبت اومده عز نی_واسه هم

 افتاد که نگاهش را به ما  نیرا به دستم داد. چشمم به رادم لمیبرگه و موبا سپس

 باال انداخت و سپس هر دو  یبه سمتش زدم و اوهم شانه ا یبود! پوزخند دوخته

 . میآمد رونی آنجا ب از
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 کالم، ذهن مرا به شدت  یبرقرار بود و آهنگ ب نمانیدر راه، سکوت ب شهیهم مثل

 چه؟ کاش غرور مسخره ام اجازه  یعن ی! ترسدیکرده بود. از آهنگ با کالم م ریدرگ

 از او بپرسم! دادیم
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 _خداحافظ!

 _خدانگهدار! 

 خداحافظ، از خدانگهدار استفاده  یبه جا شهیچشمانم بدرقه اش کردم. هم با

 که ممکن بود به دور شدنش نگاه کردم و سپس وارد خانه شدم.  ییتا جا. کندیم

 را عوض  میبه مادرم، وارد اتاقم شدم. لباس ها رم،ی دادن علت تُاخ حی از توض بعد

 د یرا سف  نیو زم باردیشدم. برف ، آرام آرام م  رونی و از پنجره، نظاره گر ب کردم

 یبرا دیدارد! دوستش دارم. کم کم با یبی عج ی! اسفند حال و هواکندی م پوش

 ی که کس  کردمی فکرش را هم نم یحت  ،یروز  نینو آماده شوم! پارسال، در چن سال

 ب یعج   یخود کند! زندگ یمرا دلبسته  نگونهیام شود و ا یوارد زندگ نی نام رادم به

 است! دهیچ یپ

 . دیکش رونیام ب یمرا از افکار دوست داشتن  لم،یموبا یصدا

 ! انی _سالم مب

 تو؟  ی_سالم، خوب 

 _اوهوم!

 !یست ی_به نظرم سرحال ن
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 !دمید  نوی_نه خوبم! باز رادم

 و گفت:  دیکش یکالفه ا نفس

 !الیخ ی_ب

 !دیواسه ع  دیخر میروز بر هی نا،ی مب  گمی! مالیخی _آره ب

 ! یگی_آخ آره راست م

 .ادی ب میهم بگ نای_به ت

 که! دیخر ادی با ما نم گهیخانم خانما ازدواج کرده د نی_ا

 و گفتم:  دمیخند

119 

 اومد! دی_حاال بهش بگو شا

 م؟ یبر  ی_باشه، حاال ک

 _فردا خوبه؟ 

 !هی_آره عال 

 _پس تا فردا خداحافظ!

 _خداحافظ.

 که نعمت خداوند بود، را نگاه کردم! کاش من هم با،ی ز یکردم و برف ها یپل یآهنگ

 !کردمی را به تن م  نیام با رادم یعروس دیسف راهنی پ ن،یروز مثل زم  کی

 36#پارت  

 که در یرا از دست راستم، به دست چپم منتقل کردم. با خستگ دیخر یها پاکت
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 گفتم:  نایمشهود بود، روبه مب میصدا

 ! رمی میم  یمن دارم از خستگ م،ین یبش  ییجا هی میبر ای ب نا،یمب ی_وا

 !ی _رها تو که تنبل نبود

 و سپس گفتم:  میشد یو همراه هم وارد کافه ا دمیرا کش دستش

 _حاال تنبل شدم، حله؟

 گفت:   دیخندیکه م یباال انداخت و در حال  یا شانه

 _حله!

 گفتم:  نا یسفارشاتمان آماده شد، روبه مب نکهیاز ا بعد

 !ادیشد نتونست ب  فیباهامون؛ح  ادی ب خواستیدلش م نایت گم،ی_م

 گفت:   د،ینوشی از قهوه اش را م یکه جرعه ا یحال  در

 .ومدی! وگرنه حتما مادی_آره، خواهرشوهر جونش خونشون بود، نتونست ب 
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 خونشون؟  م یبر هینظرت چ گمی_م

 خواهرشوهرش اونجاست!  گمی_ دارم م

 باال انداختم و گفتم:  یا شانه

 _خب باشه!

 فکر کرد و گفت:  یکم

 ! می! برستای _بدم ن

 را در دهانم گذاشتم.  کیاز ک یزدم و تکه ا یلبخند
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 : دی چی فرزاد، در کوچه پ یصدا  قه،یدرب را فشردم و بعد از چند دق زنگ

 ه؟ی_ک

 گفت:  نایمب

 ! نایت یآقا فرزاد، دوستا می_ما

 تو!  دیخانم، بفرما  نای مب یی_عه شما

 با، یآپارتمان با فرزاد و خواهرش فر اط ی . در حمیوارد خانه شان شد نایهمراه مب به

 . میرو شد روبه

 که خواهر فرزاد قصد برگشت به خانه  میمتوجه شد یاز سالم و احوال پرس بعد

 او را برساند.  خواهدیرا دارد و فرزاد هم م شان

 _خوب شد رفتش!

 !قای_دق

 . بعد از میدرب خانه را باز کرد و ما هم وارد شد نایکه ت میدرحال خنده بود هردو

 .میشد  گریکدی و صحبت با  وهیمشغول خوردن م ،یسالم و اهوال پرس  یکل

 ! دیبا ما خر یا یفقط اومده بود که نزاره تو ب  بای فر نیا نا،ی_ت

 گفت:  یبا لحن با مزه ا  نایت
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 پرو!  ی! دختره قای_دق

 و گفت:  دیبلند خند یصدابا    نایمب

 اد؟ یبدت م   چارهی ب  نی_تو چرا انقدر از ا
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 ! رهیرو اعصاب آدم راه م نکهیا ی_برا

 ما!  میدیخر  یچ نیبب   نایحرفارو، ت  نیا دی_ول کن

 رو کرد و سپس با   روی گذاشتم و او هم تمامشان را ز شی را جلو مانیدهایخر

 گفت:  یناراحت 

 !نیدی خر زی _شما که همه چ

 گفت:  نایمب

 ! دیتو هم با آقا فرزادتون برو خر ده،یع گهیهفته د هی گه،ی_آره د

 !ششیا رم؟ینم  ی_فکر کرد

 .میاز خانه شان خارج شد نایو خنده با مب   یشوخ یو بعد از کل میدیسه خند هر

 اصرار کردم که به خانه شان برسانمش، قبول نکرد و خودش با  نایبه مب هرچه

 رفت. آژانس

 ی. خانه مان حال و هوادمیچ زیم یبر رو  ،یخاص  قهیرا با سل  نیهفت س ی سفره

 کار  لیبه دل ای مانده بود. رو دیربع به آغاز سال جد کیگرفته بود. تنها   یگرید

 . به دیایبه تهران ب  زدهمیس یه برانتوانست در کنارمان باشد، اما قول داد ک مهران،

 . شمارش معکوس شروع شد مینشست نی هفت س یپدرو مادرم پشت سفره  همراه

 یکه جلو یزیچ  نیمقلب القوب و االبصار.... چشمانم را بستم و اول ایسپس  و

 دعا کردم، دعاکردم  شی بود! برا نیشد، چشمان به رنگ شب رادم  انینما چشمانم

 گذشت و سپس  یقی.... عاشق من شود! دقا،نهیعاشق شود! نه عاشق هر کس که

 با پدر و مادرم  یبوس دهی! چشمانم را گشودم و شروع به دی شمس   ۱۳۹۸سال  آغاز
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 صحبت کردن،   یزنگ زدم و بعد از کل  نای و مب  نایرا برداشتم و به ت لمی. موبامیکرد

 و  یو مشغول خوردن چا میرا قطع کردم. هر سه نفر کنار هم نشسته بود  تماس
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 گرم مهناز  ی زنگ خورد! تماس را که متصل کردم صدا لمی که موبا میبود ینی ریش

 . دیچ یدر گوشم پ  خانم

 _سالم دخترم، سال نوت مبارک! 

 _سالم مهناز جون سال نو شما هم مبارک! 

 ت ی گوش یول م،ی زنی بهت زنگ م میدار نیکه هم من، هم رادم  شهیم یساعت مین هی_

 بود! الاشغ

 ! دیکوب یام م نهیوار به س وانهیقلبم د ن، یاسم رادم دنیشن  با

 ! کردمی_داشتم با دوستام صحبت م 

 صحبت کن! ن یبا رادم اینداره دخترم، ب ی_اشکال

 درونم به وجود آمد! یق یعم یشاد

 _خوشحال شدم! خداحافظتون!

 _خداحافظ!

 37#پارت  

 ی دیع  نیبهتر  نیشک ا یو ب  دیچ یاش در گوشم پ یمردانه و دوست داشتن یصدا

 بود! امسالم

 _سالم!
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 گفتم:  یآرام یصدا با

 _سالم!

 طرف مقابل  ک یبه وجود آمد. انگار هر کداممان منتظر تبر نمان ی ب یمرگبار سکوت

 سکوت را شکست و گفت:   نی! باالخره رادممیبود

 مبارک!  دتی_ع

 کوچکش که با لحن سرد  یجمله  نیر آسمان هستم. با هماحساس کردم د یا لحظه

 جنبه ام را به تکاپو انداخت! آب دهانم را قورت دادم و  یخشک گفت، قلب ب  و
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 : گفتم

 تو هم مبارک!  دی_ع

 به وجود آمد که گفت:  نمانیب یهم سکوت مسخره ا باز

 ؟یندار یمامان باهات کار داره، با من کار ایب  زم،ی _عز

 اما بازهم خوشحالم که ستم،ین  زشیو من عز  ستین یگفتنش، واقع زمی عز هرچند

 گفتم:  شهیآرام تر از هم  ی. با لحنکنمیاو صحبت م  با

 ندارم! خداحافظ! ی_کار

 _خدانگهدار رهاخانمم!!

 کردم ی نم تصور مرا در ذه  رشینشست. داشتم تصو میلب ها یبر رو یمحو لبخند

 . دمیمادرش را شن یدوباره صدا که

 _رها جان؟ 
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 _جانم؟ 

 همه هستن، ده، یبرنامه واسه شمال چ هیبهم زنگ زد، گفتش  دیاالن مهش نی_هم

 .می خوشش اومده، گفتش حتما تو رو هم ببر یل یکه از تو خ دهمیمهش

 بود که همراهشان بروم، اما... میکه از خدا من

 !شمی _نه من مزاحمتون نم 

 گه؟ید یایدخترم، پس م هی_مزاحم چ

 !دنیپدر و مادرم اجازه نم یعنی... شهی_ِاممم... خب نم

 ! کنمی رو بده به پدرت من خودم باهاش صحبت م ی_خب گوش 

 . دینوش یرا م ش ی را به پدرم انداختم که با آرامش چا نگاهم

 _اما...

 رو بده بهشون!  ی_اما و اگر نداره،گوش

 _باشه، از من خداحافظ!

124 

 _خداحافظ دخترم!

 را به دست پدرم سپردم و آرام زمزمه کردم:  لمیموبا

 !نهی _مادر رادم

 را به گوشش چسباند.   لیرا صاف کرد و موبا شیصدا

 : دمیپرس  یرا به دستم داد. با سردرگم  لیغرق بودم که پدرم موبا افکار خودم در

 شد؟  ی_چ
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 زد و گفت:  یمردانه ا لبخند

 دنبالت! انیصبح م  شی جمع کن که فردا ساعت ش لتوی_امشب وسا

 میبه سو ی! مادرم نگاه مرموزدمیگنجیدر پوست خودم نم   یاز خوشحال  گرید من

 و گفت:  انداخت

 ه؟یچ یواسه   یخوشحال نی! ای_چقدرم که خوشحال شد

 را گاز گرفتم و گفتم:  لبم

 تو خونه! بهتر از خونه موندنه که! رهی_خب...راستش...حوصلم سرم

 تاسف تکان داد و سپس به سمت اتاقش حرکت  یزد و سرش را به معنا  یپوزخند

 !!گریر است داست! ماد  دهیرا فهم  نی احساس من نسبت به رادم کنم،ی . فکر مکرد

 فکرش  یشدم. حت  لمیاز خوردن شام، به اتاقم رفتم و مشغول جمع کردن وسا بعد

 !نیبروم! آن هم با جان جانانم، رادم  یمسافرت نیکه به چن کردم،یهم نم را

 بر  یرفتم. ناخوداگاه لبخند شیرا برداشتم و دوباره به سراغ عکس ها لمیموبا

 من خواهد شد! یبرا د،یع  نیبهتر  شک ی امسال ب دینشست. ع میلب ها یرو

 ن ی هفته کنار رادم کیقرار است  نکهی از فکر ا یتخت گذاشتم، اما حت یرا رو سرم

 گونه عاشق خود کرده  نیآمد! او چه دارد که من را ا یخواب به چشمانم نم باشم،

 است؟
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 چشمانم را باز کردم. ساعت پنج صبح بود. بعد از خواندن  لم،ی آالرم موبا یصدا با

 که  ،یبلند و مشک یام آماده شدم. ماتتو یسفر دوست داشتن  یصبح، برا  نماز
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 . شالدمیام را هم پوش یقرمز داشت، را به تن کردم و شلوار تنگ مشک یگلها

 زم، یسرم کردم و بعد از دوش گرفتن با عطر عز یام را با طرح خاص یمشک

 مرتب است، از  زیمطمئن شدم همه چ یبه خودم انداختم و وقت  ینگاه نهیرآد

 با   لیدل نیکرده بودم به هم یبا پدر و مادرم خداحافظ  شبیخارج شدم. د اتاقم

 آرامش  دم،ی را که د نیرادم  یمشک یراحت از خانه خارج شدم. سانتافه   الیخ

 ی شدم و بعد از سالم و احوال پرس نی درونم به وجود آمد. وارد ماش یبی عج

 به تن  یجذب سبزرنگ  شرتی. تمی رد و بدل شد، حرکت کرد  نمانیکه ب  یکوتاه

 خواست ی. دلم مدیکشی اش را به رخم م یلعنت یعضله ها یکه به خوب داشت

 بهنظرش گرفته ام  ری که بفهمد ز  دمیها، فقط و فقط نگاهش کنم! ترس ساعت

 را بستم! میکالمش سپردم و چشم ها یخاطر گوش به آهنگ ب نیهم

 38#پارت  

 توقف کرد. هردو  یرستوران سنت یجلو  نیساعت؛ رادم کیبعد از گذشت   حدودا ،

 ن ی. چشمم به مهناز خانم و راستمیو وارد رستوران شد  میشد ادهیپ  نیماش از

 خانم و آقا مهراب و خانواده شان شدم.  میجان و مر دیو سپس متوجه مهش افتاد

 م یبه جز مر یبلند سالم کردم و همگ   ینشاندم و با صدا میلب ها  یبر رو یلبخند

 ت ی میدادند. مهال که به شدت با او احساس صم  یو طلوع، جوابم را به گرم خانم

 کنار  یاحوال پرس یبه سمتم آمد و دستم را در دستش فشرد و بعد از کل  کردم،یم

 شدم. ر یو مهال جاگ نیرادم

 فر  یو موها ی دارد. چشمان عسل  یب یعج  ییبای دختر ز نیبه طلوع افتاد. ا چشمم
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 نگاهم شد، که او هم چشم به من  ین یاش حرف ندارد! انگار، متوجه سنگ خورده

 ن یشده بودم، که رادم  کرد،یاش که با نفرت نگاهم م یعسل ی ها لهی. محو تدوخت

 : گفت 

 ؟ یخورینم چرا صبحانت رو زمی _عز

 کردم و گفتم:  یمصلحت یبه خودم آمدم و سرفه ا عیسر

 ! زمیعز خورمی_م
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 لب  یبر رو ی اراده، لبخند یدرست کرده بود. ب میافتاد که برا یبه لقمه ا چشمم

 ن یشک ا  ینشست. لقمه را از دستش گرفتم و آن را در دهانم گذاشتم. ب میها

 عمرم بود! یصبحانه  ن یبهتر

 رفتن یآماده  یرفت و همگ  نشیاز خوردن صبحانه، هر کس به سمت ماش  بعد

 خانم و آقا  میجان و مر دیو مهش ن ی راست نیدر ماش  نی. مهنازخانم و راستمیشد

 خودشان بودند. یها نیه شان در ماشهر کدام به همراه خانواد مهراب،

 حرکت کردم و سوارش شدم. نیرادم  یدوست داشتن نیسمت ماش به

 کالم  یآهنگ ب شهیبه وجود آمده بود و مثل هم  یسکوت مرگبار نی ماش درون

 و  دمیکش رونی ب فمی را از درون ک می شکست.فلش آهنگ ها یرا م  نمانیب  سکوت

 : گفتم

 _با اجازه!

 به فلش انداخت و گفت:  ینگاه
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 ه؟یچ نی_ا

 گفتم:  دم،یکشی که فلش خودش را م یدرحال 

 _آهنگ با کالم! 

 کوتاه، دوباره به روبه رو چشم  یاما بعد از اخم د،یبگو یزیرا باز کرد تا چ  دهانش

 گفتم:  ی. با لحن مظلوم دوخت

 !ترسهیآدم ازت م ؟یکن ی نگاه م ینجوری_خب بگو نذار، چرا ا

 شد.  انی نما شی لب ها یاش، بر رو ی شگیچرخاند و پوزخند هم را به سمتم   سرش

 ؟ یعن ی یترسی_االن تو از م

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 ! یکنی نگام نم ی_االن که اونجور

 گفت:  یرا تکان داد و بعد از مکث کوتاه   سرش
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 _فلشتو بده من!

 سرعت گفتم:  به

 دور؟ شی بنداز یخوای_م

 سر داد و سپس گفت:  یبلند قهقهه ا یبا صدا ناگهان

 دختر! بده من فلشت رو!  یا وونهی_تو د

 ، یشده بودم، فلشم را به دستش دادم و او، در کمال ناباور جیگ یکه حساب  من

 پخش شد:  نیماش  یدر فضا  ییبایزد و آهنگ ز نیماش  ستمیرا به س فلش
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 تنها  ا،یو تنها نزار!منایجا نکن ی! خودتو تو دل کسای وا نکن ی"_ در قلبتو رو کس 

 ! من کهخوامی کم تو رو م گهیم یک خوام،ی بازم تو رو م یهم بد بش ی! هرچ اینزار

 عشق تو گن،ی همه م گمیآخه من نم خوام؟؟ی! نگفتم تو رو م خوامیتو رو م  گفتم

 قم یرف یآ قن،یدلو به تو دوباره! همه نارف نیا دم،ی... پس نمدمینداره! نم وفا

 بگم گرفته؟!" یقرارم به ک ینا نداره دل ب گهیدلم گرفته...د ییکجا

 احساس مشغول ی! کامال بدمیفهمی نم زیچ چیرخش انداختم! ه  میبه ن ینگاه

 ام سپردم.  یو گوش به آهنگ دوست داشتن دمیکش یاش بود! آه یرانندگ 

 اه به همر گریبار د  کی! باستی! مازندران واقعا زمیدیاز گذشت دو ساعت، رس  بعد

 توقف کرد و  ییبایبزرگ و ز یالیو ی جلو نی. رادممیآمده بود نجایبه ا میها عمو

 و مشغول جابه جا کردن  دندیهم رس هی. کم کم بقمیشد  ادهیپ  نیاز ماش  هردو

 .میشد  الیها به داخل و ساک

 خشک شدم!   میحرف مهناز خانم، سرجا نیا دنیبا شن یا لحظه

 اتاقو گذاشتم واستون عروس گلم! نی! بهترنیاتاق تو و رادم نمی_رها جان، ا

 خودم را جمع و جور کردم و گفتم:  عیاست. سر دهی کردم رنگم پر احساس
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 ! ی_بله، مرس

 تخت خواب دونفره  ک یبود.  یاتاقم را باز کردم و وارد اتاق شدم. اتاق بزرگ درب

 ی از رنگ ها یب ی! اتاق ترک یبهداشت  سیو سرو ونیزیکاناپه و تلو کیهمراه  به

 بودم و به  ستادهیکه در چهارچوب درب ا شدیم یا قهیبود. چند دق دیو سف بنفش
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 من را به خودم آورد:  نیرادم یکه صدا کردمیفکر پ   نیام با رادم یاتاق هم

 تو!  امیب  خوامینداره، برو کنار م  ی_اگه اشکال 

 جابه جا شدم و او وارد اتاق شد. یکم

 ؟یسادی داخل؟ چرا اونجا وا یساکتو بزلر یخوای_نم

 اتاق منو وتوئه!  نی_مادرت گفت که...گفت....گفتش ا

 گفت:  یحالت  ریی تغ چیه بدون

 ؟ ی_ خب، که چ

 و کنار گوشم گفت:  ستادیکنارم ا د،یرا که د سکوتم

 ! ستمیافکار پوچت رو کنار بزار! من عاشق دل خستت ن نی _صدبار بهت گفتم، ا

 !!ارمیسرت نم ییبال  نترس

 ام در چشمانم  یلعنت یبه شانه ام زد و از کنارم گذشت. اشک ها یتنه ا سپس

 و من...منه  زندی م هیتفاوت است و چقدر راحت به من کنا یبست. او چقدر ب  حلقه

 چقدر زود عاشقش شدم!  احمق،

 39#پارت_ 

 به  ینگاه نهیدر آام را پاک کردم.  یلعنت یشدم و اشک ها ی بهداشت سی سرو وارد

 عاشقم  نیفر بود، رادم میاگر موها ای بود  یاگر چشمانم رنگ  دیانداختم. شا خودم

 یآمد! چهره  یچهره ام خاص تر بود، از من خوشش م  یاگر کم  د،ی! شاشدیم

 و نقص بود! بیع  یاو کامال ب یشد! چهره  انیچشمانم نما یجلو طلوع

 ی بهداشت سیاز سرو عایفکر، سر نیمن عاشق طلوع باشد! با ا نی...نکند، رادمنکند
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 حرکت کردم.  الیو اطیشدم و به سمت ح  خارج

 !یاستراحت کن یخوایم ،یگفت خسته ا نیرادم ؟یی نجای_رها جان، تو ا
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 مکث کردم و سپس گفتم:  یکم

 هوا به سرم بخوره بهتر باشه!  کمی_فکر کنم 

 : زد و گفت  ییایجان لبخند ز دیمهش

 ! میبر  ای. تو هم بایکنار در  میریم می_ما دار

 . سرم را به سمتش چرخاندم و میخارج شد الیرا تکان دادم و با هم از و سرم

 : گفتم

 کجان؟  هی_بق

 کردم.  یجابه جا م  لویاونا زودتر رفتن، منم داشتم وسا که،ی نزد  الیبه و ای_در

 ی کنار طلوع است راحتم نم نیرادم  نکهیسکوت کردم. فکر ا ایبه در  دنیرس تا

 !گذاشت

 را تند کردم و خودم را به آنها  میافتاد. قدم ها هیچشمم به بق ایبه در دنیرس  با

 ق یدو به دو سوار قا خواستندیکرده بود، م دایخودش پ  یبرا ی. هر کس ُقل رساندم

 بود که طلوع خودش را به  نیبود شوند. جالب تر از همه ا  ایکه کنار در ییها

 ی ق یبا او باشد. مشتم را فشردم و نفس عم  خواستیچسبانده بود و م نیرادم

 . او دمیچ یپ نی . به سمتشان حرکت کردم و دستانم را از پشت دور کمر رادمدمیکش

 من دنیاز حرکت من تعجب کرده بود سرش را به سمتم چرخاند و با د  که
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 را باال برد و گفت:  شی ابروها

 ؟ینبود الیمگه تو و زمی ز_ع

 را در گردنش فرو بردم و گفتم:  سرم

 جون اومدم! دی_با مهش 

 دستانم گذاشت و گفت:  یمردانه اش را رو دستان

 ؟ یموافق  یسوار قی_با قا

 نشاندم.  میلب ها یبر رو یموافقت تکان دادم و لبخند  یرا به معن سرم

 ختم یطلوع شد. تمام نفرتم را در چشمانم ر  یچشمانم، قفل چشمان عسل یا لحظه
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 ! ردیرا از من بگ  نمیرادم دهمیسرم را چرخاندم. اجازه نم و

 . میهم ، در آن نشست یو روبه رو میها رفت قیاز قا یکی به سمت  نیهمراه رادم به

 شدم. جان جانانم  یدوست داشتن  ی. محو چهره میمشغول پارو زدن شد هردو

 ک ی نیکنم! اگر ا یبدون او زندگ توانمیزود پنج ماه گذشت! من چگونه م چقدر

 فکرش را بکنم. تمام  خواهمی نم یچه!؟ حت  نمیاو را نب گری تمام شود و من د ماه

 من کالفه شده بود گفت:  ی رهیدوخته بودم. او که از نگاه خ  نیچشم به رادم مدت

 ؟ یدی_تا حاال آدم ند

 صورت بگذرد. بغضم را پس زدم و  نیمانده به ا  ی ماه باق کی  نیا خواستینم دلم

 : گفتم

 ازت بکنم؟   یدرخواست هی تونمی_م
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 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 _بگو!

 بوده، اگر قبول  کنواختی شهیهم میتنها بودم! زندگ میزندگ یتو شهی_من...من هم

 ی کنواخت ی نیاز ا میبود که زندگ  نی بشم، فقط به خاطر ا ت یا غهیکه زن ص  کردم

 مونده رو  یماه باق کی نیا شهی...مشه یدارم! م یدرخواست  هی! و حاال ازت ادیب در

 تو حداقل انقدر منو  شهیم ؟یننداز کهیانقدر بهم ت  شهیم  م؟یدوست باش باهم

 ؟یند عذاب

 سرم را باال آوردم و  دم،یانداخته بودم. سکوتش را که د نی مدت سرم را پا  تمام

 و  میشد رهی در چشمان هم خ  هیثان نیو نافذش شدم. چند یچشمان مشک  قفل

 لبخند، با تمام  نینشاند و سرش را تکان داد. ا شیلب ها  یبر رو یلبخند سپس

 ی لبخند واقع نی در آن وجود نداشت! ا  یتفاوت داشت! تمسخر و سرد شی ها لبخند

 .دمیگونه ام کش یاحساس کردم. دستم را بر رو میرا بر گونه ها یزی چ ی! گرمبود

 کردند؟! دنیشروع به بار یک میها اشک

 ن یاز خوردن شام هر کس به سمت اتاقش حرکت کرد. وارد اتاق که شدم، رادم بعد

 یانداخته بود. باال شی رو ییپتوبود و  دهیکاناپه دراز کش یکه بر رو دمید را
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 در خواب هم یغرق در خوابش نگاه کردم. او حت یو به چهره   ستادمیا سرش

 بزرگ بر   کلی. او چگونه با آن ه دمیتخت دراز کش ی! روکندی اش را حفظ م جذبه

 یشب را بر رو  نیاست! از خودم بدم آمد که باعث شدم رادم دهیکاناپه خواب  یرو
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 بخوابد! کاناپه

 خواب چشمانم را   یک دمیشدم و نفهم  رهی مردانه اش خ یشب را به چهره   تمام

 !ربود

 40#پارت_ 

 . دور تا شدیم  دهیاز درز پرده به چشمانم تاب یمیرا از هم گشودم. نور مال چشمانم

 وارد کردم و   ینکردم. به کمرم کش و قوس دایرا پ نیاتاق را گشتم، اما رادم دور

 غرق در سکوت بود. چشمم  ال،یلباس مناسب از اتاق خارج شدم. و دنیاز پوش  بعد

 خواب هستند. وارد  ی. حتما همگدادیساعت افتاد که هفت صبح را نشان م به

 . از آشپزخانه خارج شدم و دیچ یام پ ین ینان تازه، در ب یکه شدم، بو  آشپزخانه

 که ناگهان حس درون باغچه بودم،   یبایز  یشدم. محو گل ها  الیبزرگ و اطی ح وارد

 زدند! خ ی سرم  یرگ ها کردم

 ی بود! هاج و واج به چهره  دهیبود که به من آب پاش نیرادم نی! اشدینم  باورم

 باال انداخت و گفت:  یکردم که شانه ا ینگاه م  خندانش

 نستا،  ینره! حاال هم اونجا وا ادتیوقت    چیرو ه مونیروز دوست نی_خواستم اول

 !شهیصبحانه رو آماده کن که االن ورزش منم تموم م  برو

 میلب ها یبررو یشد. ناخودآگاه لبخند اطی سپس مشغول درجا زدن در ح و

 لب زمرمه کردم:  ریقلبم گذاشتم و ز ی. دستم را بر رو نشست

 !ی_آروم باش لعنت 

 کردم و سپس به سمت آشپزخانه  زان یآو  ز،یرخت آو یرا بر رو  سمیخ یها لباس 
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 صبحانه شدم. با ظرافت   زیم دنیمشغول چ ،یکردم. بعد از دم کردن چا حرکت

 .ختمی ها را در استکان ر یو چا دمیراچ زی م یخاص 

 رو صدا کنم کدبانو!  هیبق  رمی! من میچه کرد نی_به به، بب 

 چند  نیهمان رادم نیا شدیزد و از آشپزخانه خارج شد! باورم نم یچشمک  سپس

 ! کردمیم یاست! کاش زود تر از او درخاست دوست شیپ  روز
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 چه  دمیفهم ی نم یچشم دوخته بودم. حت  نیطول خوردن صبحانه، تنها به رادم در

 ! خورمیم

 ل ی. بعد از جمع کردن وسامیبه آبشار اوبن برو میگرفت م یاز صبحانه، تصم بعد

 .میو حرکت کرد میها شد نیسوار ماش  یهمگ

 _فلشت همراهته؟ 

 تکان دادم. فلش را در دستان مردانه اش  دیتا یزدم و سرم را به معنا یلبخند

 گذاشت. چقدر لذت بخش است، در  نیماش  ستمیو او هم فلش را در س گذاشتم

 ی و از اعماق وجودت حس خوشبخت  یجان جانانت گوش به آهنگ بسپر  کنار

 ! یباش داشته

 و   نیبود! تمام مدت دست در دست رادم یفوق العاده ا اریاوبن، مکان بس  آبشار

 مرد خوش قلبم را دوست  نی و من چقدر ا میرفتیهم راه م یبه شانه  شانه

 !دارمیم

 ی آبشار واقعا ب  یشدم و سرما شد،یم ری که از آبشار سراز  یاصرار مهال وارد آب به
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 بود!  رینظ

 منتظره دستانم را در  ری حرکت غ کی  یو من در ط   وستیهم به جمعمان پ نیرادم

 شده بود. لبخند  سی خ شی . سرتا پادمیپاش نیفرو بردم و آبش را به رادم آب

 که  میدیکرد. آن قدر به هم آب پاش دنیزد و او هم شروع به آب پاش  یا سانهی خب

 شده بود! ی ک یبا آب  مانیپا سرتا

 هوا سرد نبود، اما من لرز گرفته بودم. دستانم را باال بردم و گفتم:  نکهیا با

 !می_من تسل

 سر دادو گفت:  یا قهقهه

 ! ی_شما تاج سر

 باهم  مانی! انگار با چشم هامیو قفل چشمان هم شد میهردو سکوت کرد یا لحظه

 مهنارخانم به خودم آمدم:  ی! با صدامیکردیم  صحبت
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 !رونی ب  دیایخب! ب دیخوری سرما م د؟یا بچه ا...مگه شماهنی _رها، رادم

 و به سمت  میسرما و لرزش بدنم را به خاطر آوردم. هردو از آب خارج شد تازه

 غذا شدند و  هیبزرگترها مشغول ته م،یدیکه رس الی. به ومیحرکت کرد  نیماش

 ن یاستراحت به اتاق خودشان رفتند. رادم یتر هاهم هر کدامشان، برا جوان

 میتصم م،یلباس ها  ضیو من هم بعد از تعو ردی داشت دوش آب گرم بگ میتصم

 که صبح  نیرادم  شرتیکه ت دمیتخت دراز کش یاستراحت کنم. بر رو یکم گرفتم

 را با ولع  نم ی. آن را برداشتم و عطر رادمدمیکاناپه د یبود، بر رو دهیرا پوش آن
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 تنفس  شتریو ب  شتریا بکردم. لباسش را به خودم فشردم و عطرش ر میها هیر وارد

 . کردم

 هم عاشق من شود؟! نی که رادم شودیم یعنی

 41#پارت_ 

 . هوا رو به میکه به کنار ساحل برو میگرفت میهشت غروب بود و تصم ساعت

 بودم و   دهیچیپ  نی تنومند رادم ی. تمام مدت دستانم را دور بازوها رفتی م یکی تار

 ادامه یتوانم به زندگ ینباشد، من نم ی. اگر روزبردمیبودن در کنارش لذت م از

 ان یماه به پا ک یتنها  نکهیاز فکر کردن به ا یتوانم! حت ی! به خدا قسم که نمدهم

 مانند روح در تنم است! من ن،ی! عشق رادمردی گیمانده است، تمام تنم لرز م غهیص

 روح چگونه زنده بمانم!؟  بدون

 سرش را کنار گوشم آورد و گفت:  نیدر افکادم بودم که رادم غرق

 !!ادی ! بخدا دردم میدستم فرو نکن  یاون ناخونات رو انقدر تو شهی_م

 و گفتم:  دمی دستم را عقب کش  یحرکت ناگهان  کی یط در

 ...حواسم نبود!دی_ببخش

 ناخونت رو دستم مونده! ی! جایچکار کرد نی_آخ آخ آخ...بب

 دستش یرا در دستانم گرفتم و انگشتم را نوازش گونه بر رو  دستش ینگران  با

 قفل  نیبود! سرم را که باال گرفتم در نگاه رادم یاراد ری. تمام حرکاتم غ دمیکش

 اش را  یداشت. سرد و خشک نبود! اما...اما معن یگرید ی. نگاهش رنگ و بوشدم

 رون ی بود! دستش را از درون دستانم ب  ی! هرچه بود، دوست داشتندمیفهم ینم
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 وارد کرد و گفت:  یام ضربه ا یشانیو با انگشتش به پ دیکش

134 

 دختر! یپا گربه ا هی_تو 

 ! آنقدر محو افکارم بودم، کهزندی م یکردم، رنگم از خجالت به سرخ  احساس

 کنم! ینشدم با دست او چه م متوجه

 اد و سرزنده اش گفت: ش شهی هم یو با صدا وستی به جمعمان پ نیراست

 امروز فردا قراره عمو بشم! نیهم نکهیها! مثل ا دیزنیمشکوک م یلی_شما دوتا خ 

 که رنگم مانند لبو سرخ شده زنمیکرد! حدس م نیرادم یروانه   یسپس چشمک و

 کرد و گفت:  یاخم مصلحت نی. اما رادمباشد

 نه؟ ن،یراست خارهیتنت م  نکهی_مثل ا

 سرش برد و گفت:  یرا باال شیبا خنده دست ها ن،یراست

 نگفتم که!!  یزی! من اصال چیدی_نه برادر من، اشتباه شن

 .میدیهرسه خند سپس،

 ی روز ها و شب ها، ب  نیبود. ا  رینظ ی . واقعا ب میخورد یکباب  یماه ایکنار در شب،

 ن یکنار رادم شودیعمر من هستند! اصال مگر م یروز ها نیتر یدوست داشتن شک،

 و خوشحال نبود؟!  بود

 و گفت:  د یکش  رونی ب بشیرا از درون ج لشیموبا نیبودم که رادم   ایدر محو

 عکس باهم  هی ایعکس ازت ندارم؟ ب  هیکه من  یهست ی_تو چه جور دوست 

 !میریبگ
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 که گرفت،   یکردم. عکس سلف  کینزد نیبه رادم شتریزدم و خودم را ب یلبخند

 بود که تا به حال انداخته بودم. من...کنار جان جانانم!  یعکس  نیتر  یداشتن دوست

 ه یها و ثان قه یدق نی از بهتر یادگاریبه  یآوردم و من هم عکس  رونیرا ب  لمیموبا

 عمرم گرفتم! یها

 کاناپه بخوابد  یبر رو   شبیمانند د خواست،یم نی. رادممیاتاق مشترکمان شد وارد
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 را گرفتم و گفتم:   شیجلو اما

 !خوابمیکه! بزار من اونجا م  یش یکاناپه جا نم یرو   کلت،ی ه نی_تو با ا

 زد و گفت:  یب ی و عج یطان ی ش  لبخند

 خواستم رو کاناپه بخوابم!  ی_من که از اولشم نم

 ! من هم به سمت کاناپه حرکت کروم که گفت: دیتخت دراز کش یسپس بر رو و

 _کجا؟ 

 تعجب گفتم:  با

 !گهی_برم بخوابم د

 بخواب!  نجایهم ای تخت دو نفرس! ب نی_خب ا

 مانند دو کاسه، از تعجب گرد شده بود. چشمانم

 نگاه نکن!  یکه! اونجور خورمتی_نم

 پشتش را به من کرد و چشمانش را بست! آب دهانم را قورت دادم و به  سپس

 و  دمیتخت دراز کش یبر رو نیتخت خواب حرکت کردم و با فاصله از رادم سمت
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 ه خواب فرو رفتم. ب ینشدم ک متوجه

 42#پارت_ 

 ک ی نیعمرم را در ا یروزها نیشک بهتر یهفته هم به سرعت گذشت و ب  کی نیا

 دایهفته شد ک ی نیسراسر وجودم را فراگرفته بود. در ا یبی گذراندم! غم عج هفته

 به  ش،ی بایز یبه خنده ها  ش،یها یبه شوخ  ش،ی ها یبه مهربان ن،یبودن رادم به

 و تا صبح نگاه کردنش، عادت کرده بودم! دنیها در کنار او خواب  شب

 ن یرا پا  نیماش یرا داشت! پنجره  میام قصد سوراخ کردن گلو یلعنت  بغض

 باد که به سرم خورد، دوباره سرم را داخل  یبردم. کم  رون یو سرم را ب  دمیکش

 تنگهم  دهدیعطرش را م یکه بو نشیماش  یدلم برا یآوردم. من حت  نیماش

 خودش کرده است! وانهیکه او مرا د ی! به راستشودیم

 ؟ یکن ی فکر م ی_به چ

136 

 اش دوختم و گفتم:  یدوست داشتن مرخیبه ن چشم

 !یچ ی_ه

 را به سمتم چرخاند و گفت:   سرش

 !بهی_عج 

 به؟ی عج ی_چ

 بار اشک تو چشمات جمع  هی ،یزن یلبخند م  هویتوهم بعد  رهی اخمات م هوی_آخه 

 به  یکه دندوناتم معلومه! حاال مطمئن شهیم قیبار اونقدر لبخندت عم هی شه،یم
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 ؟یکردی فکر نم یچیه

 گفتم،:  یطوالن ینظر گرفته است!! بعد از مکث  ری ! تمام مدت مرا زشودینم  باورم

 !کردمیراز فکر م  هی_داشتم به 

 را باال برد و گفت:  شی ابروها

 _راز؟! 

 سکوت  گرینشاندم. او هم د میلب ها ی بر رو  یتکان دادم و لبخند یبه آرامرا   سرم

 نگفت! یزی و چ کرد

 . فکر میدر آنجا بمان  یکم میگرفت میو تصم میدیرا د ییبایراه جنگل ز  نیب در

 و  نمیبنش یگوشه ا  خواستیام را گرفته بود. دلم م یتمام انرژ نی از رادم ییجدا

 را  میروزها نی بدون رادم توانمیبلند! من چگونه م یکنم، آن هم با صدا هیگر فقط

 کنارم آمد و گفت:  نیشب برسانم! در افکارم قوطه ور بودم که رادم به

 رازت بگو دست از سر دوست من برداره! خب؟ نی_به ا

 در چشمانم حلقه بست. قطره اشک  میشدم و اشک ها رهی چشمان نافذش خ در

 شد.  انینما نیرادم  یابروها انیم یشد. گره  ریچشمم سراز یاز گوشه  یمزاحم

 روان شدند.  میگونه ها یمانند ابر بهار بر رو میانداختم و اشک ها نیرا پا سرم

 چانه ام گذاشت و سرم را باال آورد و گفت:  ریرا ز دستش

 نکن،خب؟  هیمن گر یوقت جلو  چیه گهی_د
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 ادامه داد: دیرا که د سکوتم
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 گهید ی... ولی ول  دم،یواست انجام م ادیکه از دستم بر ب  ی_من دوستتم، هر کمک 

 نکن، خب؟  هیمن گر یجلو

 گرفت. آنقدر در آغوشش  یشتریام شدت ب هیوار درآغوشش فرو رفتم و گر وانهید

 آمدم و گفتم:  رونیام بند آمد. از آغوشش ب  هیکه گر ماندم

 !یبهم کردبود که   یکمک نیبزرگتر نی_ا

 یتکان داد. رگ ها  ینشاند و سرش را به آرام شیلب ها یبر رو  یمصنوع یلبخند

 . قبال هم گفته بود که فشار خون زدیم  یمتورم شده بود رنگش به سرخ گردنش

 گفتم: ی. با لحن آرامدارد

 _قرصات همراهته؟

 اش نشسته بود، سرش را تکان داد و گفت:  یدوست داشتن یکه بر چهره  یاخم  با

 ! نهیداشبرده ماش ی_تو

 ی را به همراه قرصش، به او دادم. لحظات میبود دهیراه خر نیکه در ب  یمعدن آب

 و  میناهار را در همانجا بخور میگرفت میو تصم دندیهم به جمعمان رس هیبق بعد

 که مبادا طلوع   شدمیور نمد نیاز رادم یلحظه ا ی. حتمیاز آن به تهران باز گرد بعد

 دست خودم نبود!  نیطلوع حساس شده بودم و ا یرو دایاو شود. شد کینزد

 متحرک شده  یو من مانند مرده ا گذشتیام م یروز از سفر دوست داشتن دو

 با او صحبت کنم!  یو کم نمیرا بب ای بودم تا رو زدهمیصبرانه منتظر س  ی! ببودم

 داشتم، از ن یکه با رادم یخاطرات ی بکوبم تا تمام واریسرم را به د خواهد،یم دلم

 پاک شود.  ذهنم
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 43#پارت_ 

 .ستین  یکردن فی مانده است. حال و روزم توص غهیمدت ص  انی هفته به پا کی  تنها

 دو کلمه با مادرم صحبت کنم،  توانمیو زود رنج شده ام! نم  ری شدت گوشه گ به

 به شدت افت کرده است و چند  می ! نمره هاودشیکلمه سوم به دعوا ختم م چون
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 دهم، یرا نم شانی خبرم! هر دفعه جواب تماس ها یب  نایو مب نا یکه از ت  شودیم یروز

 ی صدا دنیمن را آرام کند، شن تواندی که م یزیحوصله شان را ندارم! تنها چ چون

 ام. درست از  دهیکه نشن شودیم یاست که آن هم دو هفته ا نیبخش رادم آرامش

 از من نگرفته یخبر چیخاموش است و ه  لشیموبا م،ی که از سفر برگشت یروز

 چشمانم ریمتحرک شده ام! ز یمانند مرده ا شه،یتنها تر از هم  نجا،ی! و من ااست

 مادرش هم در خانه ی. حت رودی نم نیپا میغذا هم از گلو یشده است و حت  اهیس

 کنم! به شی دایتوانم پ  ینم  رومیو من به هر کجا م ستی هم ن نیراست  ست،ین

 خبر رفته است! نکند...نکند  یب نگونهیاو افتاده است که ا یبرا یچه اتفاق  یراست

 ش، یها یمهربان  ش،ی ها تیحما ش،یرفته است! نکند تمام بودن ها  شهیهم یبرا

 بوده است!  ای رو ش،یپوزخند ها  ش،یها اخم

 را لمیخشک شده بود! موبا میاشک ها گریکرده بودم که د هیروزها آنقدر گر نیا

 اش را گرفتم، اما جواب نداد! یلعنت یبار شماره  نی صدم یو برا برداشتم

 ی صدا دنیدرد فقط با شن نیاز دردش کم شود، اما ا یدردناکم را فشردم تا کم سر

 ! شودیجانانم کم م جان
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 تمام  نایت  یشماره  دنیکه زنگ خورد با عجله به سمتش رفتم اما با د لمیموبا

 گرفتم جوابش را بدهم. دکمه اتصال  میام دود شد و به هوا رفت! تصم  یخوشحال

 آمد گفتم:  یکه انگار از ته چاه درم ییلمس کردم و با صدا  را

 !نای_سالم ت

 نا یمنو مب ی گینم ! دختر تویجواب ما رو داد یسالم رها خانم! چه عجب  کی_عل

 ؟ید یاصال چرا جواب مارو نم  ؟یایچرا دانشگاه نم ؟یی! تو کجامینگرانت

 کالفه گفتم:  یلحن با

 _حالم خوش نبود! 

 هان؟ یدادیچرا جواب نم ؟ یحالت خوش نبود؟ خب چرا نگفت  ن؟ی_هم

 .مین یبیدانشگاه همو م امی فردا م ست،ی بسه! من حالم خوب ن کنمی خواهش م  نای_ت

 حافظ! خدا فعال

 تماس را قطع کردم.  یمکث چیبدون ه و

 حرکت کردم. مادرم در آشپزخانه، بر   نیبه دست و صورتم زدم و به سمت پا  یآب
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 رون یکنارش را ب  یگذاشته بود. صندل زیم ینشسته بود و سرش را رو یصندل یرو

 شانه اش گذاشتم و آرام گفتم:  یو کنارش نشستم. دستم را بر رو دمیکش

 ؟؟ ی _مامان....خواب

 در چشمانم گفت:  رهی را بلند کرد و خ  سرش

 افتاده یشده؟ چه اتفاق  ی چ یگیمن بخوابم؟! چرا نم زارهیتو م  الی_مگه فکر و خ
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 ؟یختیتو انقدر به هم ر که

 ی لیخ م؟ی دار خچالیتو  یزی! چنیشدم، هم ضیکم مر هی! فکر کنم یچ ی_ه

 !گرسنمه

 !یبخور ارمیم یزی چ هی_چه عجب که تو گرسنته! صبر کن االن 

 کردم و  یپل یحرکت کردم. آهنگ  نمیجانم را برداشتم و به سمت ماش   یب یها قدم

 به سمتم  نایو مب نایسمت دانشگاه حرکت کردم. به محض ورودم به دانشگاه، ت به

 که از من یزی کردن مرا داشتند اما تنها چ وانهیقصد د شانیو با سوال ها آمدند

 جمله بود:   کی نی هم دند،یشنیم

 بودم!  ضی_مر

 شده بودم   رهیخ  یهدف به گوشه ا ی. ب دمیفهم ی استاد را نم ی از حرف ها چکدامیه

 در افکار خودم غرق بودم. بعد از اتمام دانشگاه هرچقدر بچه ها اصرار کردند که  و

 کنارم آمد و در گوشم گفت:   نایردم. در آخر مببه کافه بروم قبول نک همراهشان

 که چته! پس لطفا به فهممی من از چشمات م ،یبود ضی_فکر نکن باور کردم که مر

 دروغ نگو! یکی من

 کرد و رفت. مشتم را در هم فشردم و  ی خداحافظ  نایاز ت یمکث چیسپس بدون ه و

 هم به سمت خانه حرکت کردم.  من

 ی عنیدوختم!  نی رادم اهیس ل یبار هزارم چشم به پروفا یرا برداشتم و برا لمیموبا

 خانه شان را گرفتم اما یو چند بار شماره  نیاو افتاده است! چند یبرا یاتفاق چه

 جوابم را نداد. چکسیه
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 داشتم گریود! دنب  نیاز رادم یخبر چیبود و ه  نیو پنجم فرورد ستیب  امروز

 بر درب  یمشک یپارچه  دنی! به سمت خانه شان حرکت کردم و با دشدمیم وانهید

 مغزم به یجا  یرا فراموش کرد! افکار مزاحم از جا دنیقلبم تب یشان لحظه ا خانه

 من! نی آوردند! نکند...نکند رادم یهجوم م سرم

 !شدی حس م یاز فکر کردنش هم تمام تنم ب  یحت

 لرزان به خانه شان  ییمانده در بدنم را جمع کردم و با قدم ها یجان باق مهین

 بعد  یکردم و آن را فشردم! لحظات  کی شدم. دست لرزانم را به زنگشان نزد کینزد

 : دیچ یسارا در کوچه پ یغم زده  یصدا

 ه؟ی_ک

 لرزان گفتم:  یی قورت دادم و با صدا  یدهانم را به سخت آب

 _َرهام... 

 باال!  دیرها خانوم، بفرما یی_شما

 کرده  زانیبه آنها آو یی. انگار وزنه هاکردندیام نم  یاری میدرب را گشود. پاها سپس

 برداشتم و وارد خانه شان  یحرکت کنم. باالخره قدم توانستمیو من نم  بودند

 .شدم

 44#پارت_ 

 را که به  یمشک یکوت بود. سارا به استقبالم آمد. لباس هاشان غرق در س  خانه

 جاخوش کرده بود و قصد خفه  میدر گلو یتمام تنم ِسر شد! بغض لعنت دم،ید تنش



 گناه  نیآخر

178 
 

 ی بپرسم که مهناز خانم با لباس ها  یرا داشت! دهانم را باز کردم تا سوال کردنم

 از اتاقش خارج شد. دهیپر  ییو رنگ و رو یمشک

 کرد. هیبه سمتم آمد و من را در آغوشش گرفت و شروع به گر دنمیمحض د به

 ام نهیاز س  خواهدیم کردمیو احساس م دیکوبیام م نه یوار به س وانهید قلبم

 افتاده است، اما  یبار دهانم را باز کردم تا بپرسم چه اتفاق نیبپرد. چند رونیب

 !توانستمینم

 را  شیآمد و با دستمالش اشک ها رون ی مهناز خانم از آغوشم ب قه،یاز چند دق بعد
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 گفت:  یکرد و با لحن غم زده ا پاک

 ! ای...ب نیبش ای که تو روهم ناراحت کردم دخترم! ب دی_ببخش

 افتاده است. در افکار مزاحمم غرق بودم که  یچه اتفاق دی گو ی! چرا نمی..لعنتآه

 و گفت:   وستیبه جمع دو نفره مان پ سارا

 ام؟ یسر به خونمون بزنم و ب هیحاال که رها خانم اومده من برم  شهی_خانم، م

 خانم سرش را تکان دادو گفت:   مهناز

 _برو!

 و گفتم:  دمیکش ی قی! نفس عمشدمیم وانهیداشتم د گرید

 شده؟  شی طور یکس  یعنی...یک  شده؟ی_مهنازخانم، چ

 ه یکرد! با گر هیحرفم سرش را به سمتم چرخاند و دوباره شروع به گر نیا با

 راه خودشان را بر  گرید می! اشک هاشدیبه هم فشرده م شتری و ب شتریقلبم ب  شیها
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  رفتم. مبل بلند شدم و با دو به طبقه باال یکرده بودند. از رو دایپ میگونه ها یرو

 جان یعنیدر گذاشتم.  رهیدستگ  یو دستم را بر رو ستادمیا نیاتاق رادم یجلو

 ! احساس کندی نم یاتاق زندگ  نیدر ا گریاو د یعنیمرا تنها گذاشنه است؟!  جانانم

 . با دستان لرزانم درب اتاق را باز کردم!رودی م جیسرم گ  کردمی داشتم. حس م یخف 

 را تار کرده بودند. چشمم دمید میفرو رفته بود. اشک ها  ی در سکوت مرگبار اتاق

 را پاک کردم و به سمت  میام شدت گرفت. اشک ها هیکه افتاد گر نیعکس رادم به

 را باور  دمید یکه م یزیافتاد. چ نی حرکت کردم که چشمم به تخت رادم  عکس

 ! مکردینم

 بود! به سمت تخت حرکت کردم و  دهی تخت خواب یمن بود که بر رو نی...او رادماو

 من بود! دست نیاو خودش بود! او رادم یصورتش کنار زدم. آر یرا از رو پتو

 لرزانم گفتم:  یگذاشتم و با صدا شی بازو یرا بر رو لرزانم

 شو!  داریب  نی...رادمنی_رادم

 که او زنده است! شد یهنوز باورم نم  انگار

 !نمی_رادم

 هردو محو چشمان هم یا هیکلمه چشمانش را باز کرد و ثان نیمحض گفتن ا به
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 شک اشک شوق بودند! یب م،یبار اشک ها نی. امیشد

 نسبتا بلند گفت:   یینگران و صدا  ینشست. با لحن شیبلند شد و در جا  عیسر

 شده؟؟  شی زیمانم چما ؟؟یکن یم هیشده؟ چرا گر ی_چ
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 غرق در اشکم  یچهره  یبر رو  یرا به چپ و راست چرخاندم و لبخند سرم

 . نشاندم

 ؟ یکن یم هیگر یچرا دار شده؟ی_پس چ

 گفت:  یعصبان یبا لحن  دیرا که د سکوتم

 ؟ یزن یچرا حرف نم  شده؟یچ گمی_ِد م

 افتاده؟  یچه اتفاق نجا یخاموش بود؟ ا تی چرا گوش  ؟ی_کجا بود

 ؟ یکردیم هی گر یداشت نی_واسه ا

 ی نگفتم. کم یزیچ گریتکان دادم و د شی حرف ها دیتاک یسرم را به معن تنها

 تر کرد و گفت:  کی را به من نزد  خودش

 نکن؟  هیمن گر یوقت جلو چی_مگه نگفتم ه

 چانه ام گذاشت و سرم را باال  ری انداختم و سکوت کردم. دستش را ز نیرا پا سرم

 در چشمانم گفت:  رهی. خ آورد

 من یجلو گهیاالن بهم قول بده د ن یرفته بوده! اشکال نداره، از هم  ادتی _حتما 

 نم یبب   ینجوری من فشار خون دارم! من تو رو ا یدونی! مگه نمینکن  هیگر ینجوریا

 ، ینکن هیگر  ینجوریمن ا یجلو گهی! قول بده داد؟یسرم م یینظرت چه بال به

 خب؟ 

 انگشت کوچکش را به سمتم آورد و من هم انگشت کوچکم را دور انگشتش  سپس

 و گفتم:  دمیچ یپ

 !دمی_قول م
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 ی اش بودم و قلبم ب  ینشست. محو صورت خواستن  شیلب ها یبر رو یناب  لبخند

 چشم از ی! او هم انگار حس و حال مرا داشت. لحظه ادیکوب ی ام م نهیبه س  مهابا

 به چشمان من بود! در خلسه رهیداشتم و او هم خ  یاش برنم  یمشک یها لهیت
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 زنگ درب به گوشمان خورد.  یکه صدا میفرو رفته بود یو دوست داشتن   نیریش

 به خودش آمد و با گفتن  عیسر نیحس حالم دود شد و به هوا رفت! رادم  تمام

 بود  دهیچ یام پ ین یاش در ب یاز اتاق خارج شد. عطر دوست داشتن گردمیبر م ناال

 نجاست، یا نی رادم نکهیا نیری در دلم به وجود آورده بود. حس ش یقیعم  یشاد و

 من بود! یبرا ایحس دن  نیشک بهتر یب

 رفتم. بعد از  نیاز اتاق خارج شدم و به طبقه پا دجانی مهش یصدا دنیشن  با

 ن یو ما دوباره به اتاق رادم مانمیاو گفت که من کنار مهناز م ،یو احوال پرس  سالم

 افتادم!  نیراست ادی. به محض ورودمان به اتاق، ناگهان  میبرگشت

 گفتم:  نی افتاده باشد! با لحن سراسر استرس رو به رادم یاو اتفاق یبرا نکند

 کجاست؟  نیاست_ر

 45#پارت_ 

 به خود گرفت و گفت:  یمتفکر افهیق

 ؟ ی_شرکته! کارش دار

 و گفتم:  دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 _نه!
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 که یکاناپه ا ی تختش نشست. من هم بر رو یرا باال برد و بر رو  شیابرو یتا کی

 آشفته گفتم:  یاتاق بود نشستم و با حالت  در

 ی مشک یپارچه ها نیخاموش بود؟ ا تی چرا گوش ن؟یمدت شما کجا بود نی_ا

 شده؟  شیطور یکس  د؟یدیپوش یچرا همتون مشک  ه؟یچ

 زد و گفت:  یلبخند

 صحبتات دختر!  نیب  رینفس بگ هی_

 گفتم:  یآشفتگ با

 داشتم سکته  شی چند لحظه پ نیمدت دلم هزار جا رفت! تا هم نی_خب من تو ا

 !کردمیم
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 انداخت و سپس گفت:  نیچهره اش درهم شد و سرش را پا یکم

 هی. اونجا مامانم کردنیم  یبودن اما کانادا زندگ ی رانیا نکهی مادرم با ا ی_خونواده 

 بودن! تا  یمی باهم صم یل یخ  یلیهم. خ یداشت که مثه خواهر بودن برا دوست

 . جدا شدن مادرم از دوستش رانیبرگردن ا  رنیگیم میخونواده مادرم تصم نکهیا

 هم مامانم با  نجای. ارانیا انی و م کنهی باالخره دل م یواسش سخت بوده ول  یلیخ

 و من تو  زدیبهمون سر م  رانیا ومدی درارتباط بود و هر وقت دوستش م دوستش

 نکهیبه هم شده بودم. تا ا ادشونیز یکه باهاش داشتم، متوجه عالقه  یدارید چنتا

 خت ی واقعا بهم ر  دیخبرو شن نیا یدف کرد و مرد! مادرم وقتتصا شیوقت پ  چند

 کانادا! میرفت یشد که همگ نیا و
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 خاموش بود!  تی _خب چرا گوش 

 و منم  میتنهاش بزار قهیدو دق میکردی بود که ما جرعت نم ختهی_مادرم انقدر بهم ر

 رو داشتم که مادرم هم نی. همش ترس اکردمی جز مادرم فکر نم زی ج چیبه ه اصال

 و مثل پدرم تنهامون بزاره! ادیسرش ب  ییبال

 رمش یدر آغوشم بگ توانستمیغم زده اش انداختم. کاش...کاش م یبه چهره  ینگاه

 نیبه او آرامش دهم! کاش ا میبکشم و با بوسه ها شیموها یدستم را در البه ال و

 ! کاش االن، او همسرم بود و من به اوداشتیدست از سرم بر م ،یلعنت غرور

 از دو دوست بود و او هم مرا دوست  شتریما ب ی! کاش رابطه دادمیم آرامش

 !داشت

 شانه اش گذاشتم و با  یکاناپه بلند شدم و کنارش نشستم. دستم را بر رو یرو از

 مصمم گفتم:  یلحن

 ن یراست شده به خاطر تو و ی! نگران نباش! مادرت حتشهیدرست م زی_همه چ

 !شهیخوب م  حالش

 نشاند. محو  شی لب ها یبر رو  ییرا به سمتم چرخاند و لبخند خواستن  سرش

 را برهم زد. دلم نمانیزنگ خورد و آرامش ب لمیکه موبا میبود  گریکدی چشمان

 فاصله گرفتم و  نیبکوبم! از رادم واریرا به د لمیدر آن لحظه موبا خواست،یم

 . مادرم بود!دمیکش رونیب  فمیرا از ک  لمیموبا

 ؟ یی_الو رها...کجا
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 !نمیرادم  شی_من...اوم...پ

 سکوت کرد و سپس گفت:  یا لحظه

 _قبل از ساعت هشت خونه باش. 

 حس   نیسپس تماس را قطع کرد. حتما از دستم ناراحت شده است! اما االن بهتر و

 را دارم چون کنار جان جانانم هستم! ایدن

 _مامانت بود؟ 

 _اوهوم!

 نه؟  اد؛یاز من بدش م یلی کنم خ _فکر 

 ن ی. در هممی کرد دنیشروع به خند  مانی را باال انداختم و سپس هردو میها شانه

 وارد اتاق شد.  دجانیبه در خورد و سپس مهش یضربه ا حال،

 یدور هیبا رها  دیبه دست و صورتت بزن، بعد بر یآب هیجان بلند شو   نی_رادم

 که هم دیبزن  یدور هی دیبر ،یمامانت بود یکارا ریدرگ یل ی چند روز خ نی! ادیبرن 

 ! پاشو خاله جان، پاشو قربونت برم! ادیاز تنت درب یرفع بشه هم خستگ تونیدلتنگ

 نشست و سپس گفت:  نیرادم یلب ها  یبر رو یلبخند

 _چشم خاله جان! 

 بال پسرم!  ی_چشمت ب 

 نیسپس از اتاق خارج شد. من هم به سمت درب اتاق حرکت کردم که رادم و

 : گفت 

 _کجا؟ 
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 را باال بردم و گفتم:  میابروها

 ؟ یلباساتو عوض کن  یخوای_مگه نم

 تکان داد. میحرف ها دیتاک  یزد و سرش را به معن   ییدندان نما لبخند
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 گذاشته بود و من غرق در آهنگ شده بودم:  ییبای آهنگ ز ن،ی ماش در

 خالصه میبدون تو، آرومم کنارت چون، همه زندگ  خوامیبهم بدن نم  اروی"همه دن

 خوام از دستت بدم، واست   یتو. خدا تو رو داده ب من، اصال نم یتو چشما شهیم

 ... !¡ "کنمی م یهرکار

 را به سمتش چرخاندم و گفتم:  سرم

 ؟ یترسینم گهی_د

 بود، گفت:  دهیمنظورم را فهم هم که او

 !ترسمینم گهی_نه د

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ؟ یدیترسیم  یچ یبرا یبگ شهی_م

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 ! یفهمیم  زوی _به وقتش همه چ

 46#پارت_ 

 به میکه راه رفت ی. کممیشد ادهیپ  نیتوقف کرد و هردو از ماش   دیمرکز خر یجلو

 برگشت و گفت:  سمتم
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 مگه نه؟ گه،ید می_ما دوست

 حرفش تکان دادم. ادامه داد:  دیزدم و سرم را به تاک یق یعم  لبخند

 ی ادگاری هیکه تو  نهیا شنهادمیاز دوستم داشته باشم! پ یادگاری هی خوادی_دلم م

 ه؟یواسه تو! نظرت چ یک یمنم  ری من بگ واس

 گفتم:   یخوشحال شده بودم، با لحن سرخوش   اریبس  شنهادشیکه از پ من

 _قبوله!
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 زد و گفت:   ییدندان نما لبخند

 _پس من برم! 

 یدود یجلوتر از من حرکت کرد. محو قامت مردانه اش شدم که در آن پالتو و

 نبود! دم یدر د گریبه خودم آمدم که د یشده بود! وقت ری نظ یب  اری بس بهاره

 دانستم ینم ینکردم! من حت  دایپ یمناسب  زیتمام مغازه ها گذشتم، اما چ یجلو از

 بخرم!  خواهمیم چه

 ! کردی را جلب نم تمیرضا یزیچ چیو ه  کردمیرا نگاه م یدرون هر مغازه ا دیام نا

 هیهد نیشد! بهتر جادیدر ذهنم ا یجرقه ا یمغازه کتاب فروش  دنیبا د ناگهان

 است! نیرادم یبرا

 ! افتمشیام گشتم. باالخره  یشدم و دنبال کتاب دوست داشتن  یشکتاب فرو وارد

 کتاب شاهکار است. من واقعا آن را دوست دارم! سپس به  نیاز تو! ا شیپ من

 را برداشتم! از  یریمش دونیشعر رفتم و کتاب شعر فر یکتاب ها یقفسه  سراغ
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 هستند! یعال  ،یریمش دونیفر یمن شعرها نظر

 نگذشت که  یکتاب ها را حساب کردم، از مغازه خارج شدم. لحظه ا نکهیاز ا بعد

 نقش بسته بود و من  لمیموبا یصفحه  یبر رو نیزنگ خورد. نام رادم لمیموبا

 !دمیپرستینامش را هم م یحت

 : دیچ یاش در گوشم پ یو دوست داشتن  رایگ یاتصال را فشردم و صدا دکمه

 کارت تموم شد؟  ؟یی _رها کجا

 موم شده! _آره، کارم ت

 ؟ یاوک ن،ی ماش  شی پ ای _خب...ب

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ! ی_اوک

 ستادهیپشت به من ا نیرساندم. رادم نی را تند کردم و خودم را به ماش میها قدم

 و کنار گوشش گفتم:   ستادمی. پشتش ابود
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 _من اومدم!

 نشاند و گفت:  شیلب ها یبر رو  یو لبخند خاستن   دیبه سمتم چرخ عیسر

 !میکه بر نی_بش

 م یبرا نیدوست داشتم بدانم رادم  یلیتمام وجودم را فرا گرفته بود. خ یکنجکاو

 به کجا برود! محو افکارم بودم  خواهدیم دانستمینم  یگرفته است. حت یزیچ چه

 توقف کرد و گفت:  ابانیکنار خ که
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 ! می_بلند شو بر

 تعجب به اطرافم نگاه کردم و گفتم:  با

 ا؟ _کج

 نشاند و گفت:  شیلب ها ینابش را بر رو یاز آن لبخند ها گرید یکی

 !یفهمیشو خودت م  ادهی_پ

 ی جلو نی. رادممیو شانه به شانه هم به راه افتاد میشد  ادهیپ  نیدو از ماش  هر

 و گفت:   ستادیا یفروش  یبستن

 ؟ یخوریم ی_چ

 فکر کردم و سپس گفتم:  یکم

 ! یشکالت  ی_بستن

 ک یبعد با  یشد. لحظات   یفروش یسرش را تکان داد و سپس وارد بستن  یآرام به

 خارج شد.  یفروش یاز بستن وهیو آب م یبستن

 . نمینشست و به من هم اشاره کرد که بنش یمکت ین  یرا به دستم داد و بر رو  یبستن

 م؟یتو اون پارکه قدم بزن  میبر شهی_م

 !میباشه بر ،ی_خب اگه تو دوست دار

 همه به من توجه کند و من نی ا نیرادم شودیدلم غوغا به پا شد. مگر م در
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 نباشم! خوشحال

 .میبلند شد و شانه به شانه هم شروع به قدم زدن در پارک کرد  شیجا از
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 و گفتم:  دمیچرخ ن ی ام را خوردم و به سمت رادم یاز بستن یکم

 دنده و غد  هی یلی خ اون اوال ،یباش ینجوریا یروز هیکه   کردمی _اصال فکرشم نم 

 !یبود

 کرد و گفت:  یساختگ اخم

 دنده بودم؟ هی_من 

 تکان دادم. شیحرف ها دییرا به تاک سرم

 _من غد بودم؟ 

 زد و گفت:  یا سانهیهم سرم را تکان دادم! لبخند خب  باز

 دنده بودم! هی_که من غد و 

 ! من که از حرکت ختیسرم ر یاش را بر رو  وهیتمام آب م  ،یبه طور ناگهان و

 غرق در خنده اش نگاه کردم و  یشده بودم، هاج و واج به چهره  جیاش گ یناگهان

 : گفتم

 ؟ یکنی _چکار م

 ام را به صورتش پرتاب کردم  یکرد و من هم بستن دنیبلند شروع به خند یصدا با

 گرد شده نگاهم کرد و من هم ی. با چشماندمیبا دستم آن را به تمام صورتش مال و

 اش، نتوانستم خودم را کنترل کنم و شروع به  یغرق در بستن یچهره  دنید از

 کردم.  دنیخند

 خنده اش را   نی. رادممیچند نفر شد ی رهی متوجه نگاه خ م،یخودمان که آمد به

 برد.  نیو مرا به سمت ماش  دیرا کش میمانتو نیکرد و آست کنترل
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 گفت:  ن یو سپس رادم میشد  نیدو سوار ماش هر

 !نمیاز اون دستماال بده بب  یکی ،ی_آبرومو جلو مردم برد 

 با خنده گفتم:  دادم،یبه دستش م ی که دستمال یحال  در
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 استاد! ،ی_خودت اول شروع کرد

 و گفت:  دیصورتش کش  یرا رو دستمال

 !مونهیجواب نم  یکارت ب نیبدون ا  ی_تو که حقت بود ول

 باال انداختم و گفتم:  یا شانه

 ! کوستیست رسد ن_هرچه از دو

 را به حرکت درآورد.  ن یو ماش  دیهم خند او

 رفت رستوران! شهیسر و وضع مگه م نیببرمت رستوران، حاال با ا خواستمی_م

 و گفتم:  دمیخند

 !دمی_اشکال نداره، عوضش بعد از مدت ها از ته دل خند

 نگفت.  ی زی چ گریشد و د  رهیدر چشمانم خ یا لحظه

 درب خانه مان توقف کرد و گفت:  یجلو

 ! رونی ب می_امروز که نشد، فردا حاضر شو واسه ناهار باهم بر

 زدم و گفتم:  یلبخند

 _باشه! خدافظ تا فردا! 

 _خدانگهدار! 
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 تنها پنج روز به  نکهیا یادآوری با  یشدم. حت نش یلبخند، محو دور شدن ماش با

 !ردیگی مانده است، تمام تنم لرز م غهیمدت ص انیپا

 47#پارت_ 

 است. وارد  ریخانه شدم و بعد از سالم به مادرم، متوجه شدم از دستم دلگ وارد

 که به میدیشدم و ناگهان متوجه پاکت کتاب ها، در دستم شدم. آنقدر خند اتاقم

 !میها را فراموش کرد نیا یکل

 من گرفته یبرا یزی چه چ نیرادم یعن یمانند ُخره به جانم افتاد.  یهم کنجکاو باز
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 باشد؟!  تواندیم یزینبود، پس چه چ یزی! در دستانش که چاست؟

 برداشتم یتخت نشستم. برگه ا یرا عوض کردم و کالفه بر رو میحرص لباس ها با

 آن نوشتم:  یبر رو   سیبا روان نو و

 ... یو هم جانان  یاز شاه و گدا؛ چشم بد دور که هم جان  بردی _جلوه بخت تو دل م

 ی لیاز تو گذاشتم. خ شی رمان من پ یزدم و کاغذ را البه ال ت ی رضا  یاز رو یلبخند

 !شودی شعر چگونه م نیبعد از خواندن ا نیرادم افهیدارم بدانم، ق دوست

**** 

 : نیرادم

 ه تن کردم. کاله کپ ب  یبه همراه شلوار تنگ و کتان مشک یساده ا یمشک  شرتیت

 به  ینگاه نهی را هم به سر گذاشتم و بعد از دوش گرفتن با عطرم، در آ  دمیسف

 را  نمیماش چی است، سو یعال زیمطمئن شدم همه چ نکهی انداختم. بعد از ا خود
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 و از اتاقم خارج شدم. برداشتم

 آشپزخانه شدم و به مادرم گفتم:  وارد

 ن؟ یالزم ندار یزی _مامان ___________جان واسه شب چ

 انجام داد.  دارویخر روزی د نی_نه مادر، راست

 _حالتون بهتره مامان؟ 

 کمکم نگران نباش پسرم.  ادیبه سارا هم زنگ زدم ب   زم،ی_آره عز

 راحت باشه؟ المی_پس خ 

 _آره مادر، برو خدا به همرات! 

 یا قهیبه او زدم تا از خانه خارج شود. دق یخانه رها توقف کردم و تک زنگ  یجلو
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 که از خانه خارج شد. نگذشت

 به همراه   دیرسیم  شیزانوها یاش تا رو یبا بنفش، که بلند  بیترک یمشک یمانتو

 ی و سرخ آب   یصورت   یبا گل ها  یمشک یبه تن داشت. روسر یراسته مشک  شلوار

 م یرا کامال پوشانده بود. حجاب رها، واقعا برا شیه موهابه سر کرده بود ک هم

 بود! زی برانگ  نیتحس

 گفت:  ییبای شد و با لبخند ز نی ماش وارد

 _سالم!

 نشاندم و بعد از گفتن جواب سالمش، حرکت کردم.  میلب ها یبر رو یمحو لبخند

 دادم، یم حیو من هم ترج   شکستی در حال پخش، م یقی را موس نمانیب  سکوت
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 نزنم.  یحرف 

 و  میشد ادهیپ ن ی . بام تهران! هر دو از ماشمیدیبعد به مقصد دلخواهم رس یقیدقا

 به رها گفتم:  رو

 دارم! یا گهید یشب برنامه  یقشنگ تره، اما واسه  یل یشباش خ  نجای_ا

 متفکرش را به سمتم چرخاند و گفت:  افهیق

 _شب؟ برنامه؟ 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 م؟ یهم باش داره تا آخر شب با ی_اشکال

 را باال انداخت و گفت:   شیها شانه

 که نداره، اما من به مامانم نگفتم!  ی_اشکال

 _خب بهش زنگ بزن!

 از من فاصله گرفت  یو کم  دیکش رونی ب  فشی را از ک  لشیرا تکان داد و موبا  سرش

 ی که برا یینقشه ها یادآوری. محو تهران بزرگ شدم و از ردی با مادرش تماس بگ تا

 نشست! میلب ها  یبر رو  یناخودآگاه لبخند دم،یکش رها

 .دیکش رونی مرا از افکارم ب داد، یرها که خبر از موافقت مادرش، م یصدا
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 به وجود آمده بود که رها گفت:  نمانیب  یمسخره ا سکوت

 رو بهت بدم؟  میادگاری رفت  ادمی  روزی د ی_دقت کرد

 را باال بردم و گفتم:  میابروها
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 نرفت!  ادمی_من که 

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 بهم؟  شی_پس چرا نداد

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 امروز بهت بدمش!  خواستمی_چون م

 نگفت. سکوت را شکستم و  یزیچ گری را باال انداخت و د شیزد و شانه ها یلبخند

 : گفتم

 م؟ یناهار بخور می_بر

 ! می_بر

 که در آن گردنبند   یمخمل یرا گرفت، جعبه  مانیگارسون، سفارش ها نکهیاز ا بعد

 با طرح ا  دیآوردم و به سمت رها گرفتم و _ طال سف  رونیشلوارم ب  بیرا از ج  بود

 : گفتم

 رها خانم!  یادگاری نمی_ا

 نشست. جعبه را از  شی لب ها یبر رو  یبه وجود آمد و لبخند یچشمانش برق  در

 آورد و گفت:  رونیرد. گردنبند را از جعبه بگرفت و آن را باز ک دستم

 !؟_ _ا

 ازش؟  ومدی _خوشت ن

 سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد و سپس گفت:  به

 !هیعال نی_نه... ا
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 گردنبند را به گردنش بست و  یزدم و رها هم بعد از مدت ت ی رضا  یاز رو یلبخند
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 : گفت 

 ! کنمی وقت از خودم جداش نم چی_ه

 دختر را دوست داشتم! نیتر شد و من چقدر ساده بودن ا   قیعم لبخندم

 هم در دستش بود را به دستم داد و گفت:  روزیکه د یپاکت

 من!  یادگاری نمی_ا

 از آن ها  یک ی را از دستش گرفتم و درش را باز کردم. دو کتاب در آن بود.  پاکت

 زدم و  یداز تو! لبخن شی کتاب رمان من پ یگریبود و د یریمش  دونیشعر فر کتاب

 : گفتم

 دوست دارم؟  یلیکتاب خ یدونست ی_از کجا م

 زد و گفت:  یق یعم  لبخند

 _واقعا؟ 

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 نا ی! اکننی کتابا فرق م  نیبخونم! اما ا  کنمی انقدر سرم شلوغه وقت نم ی_آره ول 

 !خونمشونیرها خانمه! حتما م  یادگاری

 تر شد و من ادامه دادم: قیعم  لبخندش

 کنم ی فردا شروع م نیبودم! از هم دهی از تو رو شن  شیاز کتاب من پ فیتعر یل ی_خ

 جاش رو باز کنم و واست بخونم! هیکتاب شعر! بزار   نیا یخوندنش! ول به
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 چانه اش گذاشت و گفت:  ری را ز دستانش

 _بخون که منتظرم!

 از کتاب را باز کردم و شروع به یحرفش تکان دادم و صفحه ا دیرا به تاک سرم

 کردم:  خواندن

 باز از آن کوچه گذشتم  یتو مهتاب شب ی_ب

 به دنبال تو گشتم   رهیتن چشم شدم و خ همه
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 شد از جام وجودم  زی تو لبر دارید شوق

 که بودم! وانهیآن عاشق د شدم

 48#پارت_ 

 فوق العاده است!  یریمش  دونیفر ی_شعرها

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 غرق در شعرهاش بشه! تونهی! آدم مرهی نظ ی_ب

 . بعد از خوردن ناهار ، دیبخش  انیرا آورد و به بحثمان پا مانیسفارش ها گارسون

 حرکت کردم.   یسمت پارک جنگل به

 ی. از کنار دکه امیشد ادهیپ  نیتوقف کردم و هر دو از ماش  یدنج یجا در

 که رها گفت:  میگذشتیم

 ! میبخر یخورده خوراک  هی ایب  نی_رادم

 موافقت تکان دادم و  ینشست. سرم را به معن میلب ها یبر رو  یاراده لبخند یب
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 به سمت دکه، حرکت کردم.  سپس

 و شکالت، به سمت رها که با لبخند   لی پفک، لواشک، پاست  پس،ی پر از چ یپاکت با

 بود حرکت کردم.  منتظرم

 چخبره؟  ،ی_وا

 از در نتونم برم تو! گهیاز تو شکمو ترم دختر! فکر کنم اگه نرم باشگاه، د _من

 و گفت:  دیخند

 ؟ یگرفت ایچ نمی_بده بب 

 در آن انداخت و گفت:  یها را به دستش دادم و او نگاه یخوراک  پاکت

 !!لمی ! من عاشق پاستیگرفت لی پاست نیرادم ی_وا

 زدم و گفتم: یق یعم  لبخند

 ! مینیبش مکتا ی رو اون ن  میبر  ای_ب

156 

 .میحرکت کرد یمکتین یرا تکان داد و هردو به سو  سرش

 می.در فکر نقشه هاشومیمصمم م ممی در تصم  شتریکنار رها هستم، ب شتریب هرچه

 چشمانم تکان داد و گفت:  یکه دستش را جلو  بودم

 ها! خورمیاالن همشون رو م ؟یی_کجا

 و گفتم:   دمیبلند خند یصدا با

 ! زمی جونت عز_نوش  

 حرکت در چشمانم زل   یرا فراموش کرد. ب  دنینفس کش یکردم لحظه ا احساس
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 شد. رها  داریپد  میلب ها یبر رو ی. خود به خود لبخند گفتینم یزیبود و چ زده

 از تمام حرکاتش مشخص است. حال، کامال مطمئن  نیعاشق من است و ا واقعا

 درست است!  ممیکه تصم هستم

**** 

 : رها

 ی راه نجات  خواهدی افتاده است و م ری که در قفس گ یام مانند گنجشک  چارهی ب قلب

 به من چه گفت؟!  نی سخت بود! رادم  می. باورش برادیکوبیام م  نهیکند؛ به س دایپ

 ی ب  نقدریخطاب کرد! آه، قلب من که ا  زمیعز هستم؟! او من را داریمن ب  یراست به

 نبود! پس چه مرگش شده است؟!  جنبه

 ی . چشمک کردیصورتم را نوازش م  ش،ی که نفس ها یتر آورد. جور  کیرا نزد  سرش

 گفت:  یو با لحن آرام زد

 جذابم نه؟  یل ی_خ

 هوش و هواسم را از سرم پرانده ، یبه کل  شیشده بودم و نفس ها جیکه گ من

 گفتم:  بود،

 ؟ ی_چ
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 سر داد و گفت:  یرا عقب برد و سپس قهقهه ا  سرش

 ! بگو خجالت نکش!گهیجذابم د  یلی بهم، حتما خ ی_آخه زل زد

 با  یانداختم و مشغول باز نیکردم صورتم از خجالت سرخ شد. سرم را پا حس
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 م گذاشت و سرم را باال آورد. سپس، چانه ا ری ام شدم. دستش را ز یروسر ی هیحاش 

 : گفت 

 رها خانم! یشیخوشگل تر م  شهیم ی_لپات گلگل

 به رنگ شبش  ی. غرق در کهکشان چشم هاستمی ن ایدن نیدر ا  کردمی حس م گرید

 در  گرید هیشک، اگر چند ثان  یو در دلم غوغا بود. او با من چه کرده است؟! ب بودم

 بلند شد و  مکتی ن  یاز رو نیدادم. رادم  یرا از دست م ارمیماندم اخت یحالت م نیا

 : گفت 

 خونه که مامانم منتظرته! پاشو رها خانم!  می_بلند شو بر

 شک قشنگ  ین،بی نشست. دوست داشتن رادم یبه دلم م بی عج شیخانم ها رها

 هم به من حس  نیرادم  کنم،یام افتاده است. فکر م  یاست که در زندگ یاتفاق نیتر

 او هم مرا دوست داشته شودیم یعنی! کردیرفتار ها را نم   نی. اگر نداشت، ادارد

 ! باشد

 ! یافتنیدست  د،یو شا بایز  ییاهایرو  ریبود. درگ  ریفکرم درگ  ن،یمدت در ماش تمام

 به  نی. مهناز خانم و راستمیدیساعت هشت غروب بود، که به خانه شان رس حدودا  

 وارد  م،یداشت گریکدی که با  یگرم  یآمدند و بعد از سالم و احوال پرس استقبالم

 بهتر شده بود، اما مثل گذشته نبود!  یلی. حال و احوال مهناز خانم، خ میشد خانه

 رفت و دوباره به حالت   یدر فکر فرو م قهیچند دق یلحظه خوب بود و برا کی

 گشت.  یبرم  یعاد

 نیها را من به عهده گرفتم که راست  شستن ظرف  تیاز خوردن شام، مسئول بعد
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 گذاشت.   ییظرف شو نی شد و ظرف ها را در ماش مانع

 گفت:  نیو سپس رادم  میخورد یچهار نفر، کنار هم در سکوت چا هر

 تو هم که نی. راستیخسته شد  یلی_مامان جان شما برو استراحت بکن، از صبح خ

 برو به کارات برس، منم با   ،یکن ستشیتا فردا اون پرونده ها رو راست و ر قراره
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 اتاقم کارش دارم! میری م رها

 و گفت:   دیخند نیراست

 من و مامان رو بهونه  یچرا کار و خستگ یبا زنت خلوت کن یخوای_برادر من؛ تو م

 ؟ یکن یم

 پرتاب کرد و سپس  نی ها برداشت و به سمت راست وهیاز ظرف م یب یس نیرادم

 : گفت 

 نه؟  ن،یراست خارهی_تنت م 

 زد و گفت:  یقهقهه ا نیراست

 گم؟ ی_مگه دروغ م

 را گرفت و گفت:  نی دست راست مهنازخانم

 نکن! تیبرو انقدر داداشتو اذ  ای_ب

 گرفت و گفت:  یمظلوم ی افهیق نیراست

 منه که  ری! تقص دیکنی منو دعوا نم گهید رون،یبچه اومدن ب هی_فردا صبح که با 

 چه کار کنه! خوادیم فهمهی. اون داغه االن نمخوام ی داداشمو م صالح
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 رفت و گردنش  نیبا دو به سمت راست نیانداختم و رادم نی را از خجالت پا  سرم

 گرفت و گفت:  را

 ؟ یگفت یبگو چ گهیبار د هی_

 سرش برد و سپس گفت:  یسر داد و دستانش را باال یقهقهه ا نیراست

 _غلط کردم! 

 از مهناز  یو من بعد از خداحافظ   میدیخند نیراست یها  یچهار نفر به شوخ  هر

 به اتاقش رفتم.   نیبه همراه رادم خانم

 49#پارت_ 

 کاناپه  یبر رو  م،یکه درست روبه رو ینینشستم و به رادم نی تخت رادم یرو  بر
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 چانه اش گذاشت و گفت:  ریبود، چشم دوختم. دست راستش را ز نشسته

 ور بود؟ _امروز چط

 زدم و گفتم:  یلبخند

 خوش گذشت!  ی ل یخ  یلیبود، خ   ی_عال

 نشست و سپس گفت:  شیلب ها یبر رو یهم لبخند او

 ی برم دنبال کارا دی! من از فردا باشهی تموم م نمونی ب غهیمدت ص گهی_چهار روز د

 ی لیخ  نیبه خاطر هم رم،ی بگ نیزم هیمزائده شرکت کنم و  هیتو  خوامی! ممزائده

 شلوغه! سرم

 تخت نشست و ادامه داد: یبلند شد و کنارم، بر رو  شیجا از



 گناه  نیآخر

202 
 

 گفت، امشب شهی! در واقع منمتی وقت نکنم بب گهیچهار روز، د نی_احتماال تو ا

 واست خاص و  مونیروز دوست  نیآخر خواستیما بود! دلم م یشب دوست  نیآخر

 کم بود، مونی مدت دوست دی! شایخوشحالم که لذت برد یل یالعاده باشه! و خ  فوق

 برام!   یبود یبود. تو واقعا دوست خوب   رینظ  یب اما

 !؟ نه...مینیرا نب   گریهمد گری! مگر قرار است دزندیحرف ها را به من م نیچرا ا او

 ی تمام شده باشد! اشک در چشمانم حلقه بست و عرق سرد زی ندارد همه چ امکان

 من عاشق تو  وانهید میبزنم و بگو ادیفر خواستیام نشست. دلم م یشانیپ یرو  بر

 . سرم دمیشنیرانم شی حرف ها گری. دداد یاجازه را نم نیاما غرور مسخره ام ا هستم

 را تار کرده بودند. دمید میشده بود و اشک ها نیسنگ

 ها!! مونهیخوشگل؟ شب آخر دوست یندار ی_تو حرف

 ! من چقدر ساده فشردی آورد و قلبم را م یحرف ها را بر زبان م  نیراحت ا چقدر

 بغضم را فرو دادم و با  یکه فکر کردم او هم مرا دوست دارد! به سخت بودم

 لرزان گفتم:  ییصدا

 که تموم شد! فیقشنگ بود، ح یلیخ  مونی_دوست

 زد و گفت:  یلبخند

 !ستمی_اما من از تموم شدنش، اصال ناراحت ن 
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 را بسته بود و قصد خفه  میدم. بغض راه گلورا فراموش کر دنینفس کش یا لحظه

 ! با اورمی معده ام را باال ب اتیتمام محتو خواهمیم کردم،یرا داشت. حس م کردنم
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 آب دهانم را قورت دادم و گفتم:  یبدبخت هزار

 خستم!  یلیخونه؟ خ یمنو برسون  شهی_م

 را تکان داد و گفت:   سرش

 .شمیمنم حاظر م  یکن  یخداحافظ  نی_تا تو از راست

 رفتم و  نی را در هم فشردم و از اتاقش خارج شدم. به سمت اتاق راست مشتم

 ز ی وارد اتاقش شدم. پشت م دیبفرما  دنیو بعد از شن  دمیبه در کوب  یا ضربه

 زد و گفت:  یمن لبخند دنیاش نشسته بود و سرش در چند برگه بود. با د مطالعه

 _چه زود کارتون تموم شد زن داداش!

 زدم و گفتم:  یزهرخند

 کنم ازت! ی_اومدم خداحافظ

 بلند شد و به سمتم آمد و سپس گفت:   شیجا از

 _حالت خوبه؟ 

 لرزان گفتم:  ییسرم را تکان دادم و با صدا یآرام به

 _خوبم! 

 تر آورد و گفت:  کینزد  یرا کم  سرش

 ! مطمئن باش! شهیدرست م زی_همه چ

 حرف را زد؟!  نیما رخ داده است، پس چرا ا نی ب یزیچه چ دانستینمکه  او

 آمد و گفت:  نی بپرسم که رادم  یاز او سوال خواستمیم

 م؟ ی_بر
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 را تکان دادم و گفتم: سرم

 ! می_بر
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 گفتم: نیرو به راست سپس

 _خداحافظ!

 اش گفت:  یشگ یلبخند هم با

 _خداحافظ زن داداش!

 تفاوت  یانقدر ب  ن ی کاش رادم یکاش واقعا زن داداش او بودم! ا ی! زن داداش! اهه

 مرا دوست داشت!  یکاش کم  ی! انبود

 است که  یقیدقا نیآخر نیا یعنی. شدیام، لحظه به لحظه بزرگ تر م یلعنت  بغض

 !کنمی است که عطرش را استشمام م یبار نیآخر نیا یعنیهستم؟!  نیرادم  کنار

 شد. به سرعت آن را پاک کردم که  ر یشمم سرازچ یاز گوشه  یاشک مزاحم  قطره

 که سکوت  یزی. تنها چزدینم  یحرف چکسی ه ن،یمتوجه آن نشود! در ماش نیرادم

 بود:  یقیموس شکستیرا م نمانیب

 مانه یاز پ ،یچرخ یبه دور شمع م  یرقص یپروانه وار م ،ی نقص یام ب  دهی"_ شن

 م یدر تقو امدی ام مثه تو ن دهی! شنیی ایدن  شیکل آرا ،ییبایام ز دهی! شنیترس ینم

 ...." یشمس

 نقص است اما  یو ب  بایمن ز نیآهنگ هم قصد جانم را کرده بود. رادم نیا یحت

 با   نی! نکند رادمد یای! نکند... نکند بعد از من طلوع به سراغش بستیمال من ن گرید
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 درد نیفکرش را بکنم. قلبم توان ندارد! توان ا خواهمی نم یازدواج کند! نه... حت او

 شک مرا خواهد  یباشد، ب  یگریکنار شخص د نیرادم نکهیرا ندارد. ترس ا یدور

 !کشت

 و او  رمشیبار در آغوشم بگ  نیآخر یحداقل برا  خواستیدلم م یخداحافظ هنگام

 احساس خال به وجود آمده را برطرف کنم، اما افسوس  یبه خود بفشارم تا کم  را

 گفتم:  رلبی. زشدینم که

 _خداحافظ!

 _خدانگهدار رها خانم!

 ی از قلب  یدانی از قلب عاشق من؟ چه م یدانیبه من نگو رها خانم! تو چه م یلعنت

 ! ؟یاز عاشق یدانیتو چه م شود؟یم یبه حال یتو حال  یبا هر کلمه  که
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 بود که او  یبار  نیآخر نیا یعنیکه ممکن بود، دور شدنش را تماشا کردم.  ییجا تا

 زنده بمانم! من بدون او خواهم مرد! توانمی! نه! من بدون جان جانانم نم دم؟ید را

 سر و صدا وارد خانه شدم و به سمت اتاقم رفتم. به محض ورود به  جادیا بدون

 بدون ی! من زندگشدمینم ی خال کردم،یم هیکردم. هرچه گر هیشروع به گر اتاقم

 ام  یلذت بخش تر است! از فردا زندگ میخواهم! بخدا مردن برا یرا نم  نیرادم

 خواهم! یرا نم   یلعنت  یزندگ نی! مثل گذشته! نه، من اشودیم کنواختی  دوباره

 50#پارت_ 

 دم یفهمیاز درس و دانشگاه م یزیگذشت. نه چ ییجدا ،ییهفته از آن روز کذا  کی
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 !یو زار هی و گر یغذا بخورم. کارم شده بود زل زدن به گوشه ا توانستمینه م و

 ترم را خواهم افتاد! ن یآنقدر افت کرده بود که مطمئنا ا میها نمره

 که ییچشم ها  ده،یرنگ پر یو به خودم نگاه کردم. صورت  ستادمیا نهیآ یرو روبه

 ن یروزها که من انقدر در غم رادم نیالغر و ناتوان! ا ی افتاده و بدن یگود در

 کنار طلوع است؟ با او خوش است؟ اصال  کند؟یاو چه م  شوم،یو آب م سوزمیم

 میم اشک ها! باز هکندی !؟ نه، بخدا که به من فکر نمکندیبه من فکر م  یا لحظه

 فرو کردم و سر دردناکم میموها یام شدند. دستاتم را البه ال  چارهیچشمان ب  مهمان

 ه یو ساعت ها در آغوشش گر کردمیکنارم بود تا اورا بغل م  یفشردم. کاش کس  را

 کردنم را بپرسد، دست نوازش گرش را  هیگر لیاز من دل نکهیو او بدون ا کردمیم

 بود!  نجایا ای کاش رو ی! ادی کش یم میموها یرو  بر

 ن یپا میاز گلو یلقمه ا یبه دست و صورتم زدم و وارد آشپزخانه شدم. حت یآب

 روزها چه نیتو ا  نکهیا دنیدادن به من و پرس  ری . مادرم هم کارش شده گرفتینم

 بوده است که حاال بخواهد باشد.  ی! ک ستیشده است! پدرم هم که اصال ن مرگت

 ! دهدیم حی را به خانواده اش ترج یآن کارخانه لعنت شهیهم

 و در حال خوردن آن بودم که مادرم گفت:  ختمیخودم ر  یبرا  یآب وانیل

 .ادی _رها امشب قراره واست خواستگار ب

 پشت سر هم رو به مادرم  ییو بعد از سرفه ها دیپر میکه خورده بودم در گلو یآب

 بلند گفتم:  ییصدا با

 ؟ ی_چ
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 و گفت:  دیرا در هم کش ش یاخم ها مادرم

 هم بهش گفتم نه، تو  ی! هرچانیب دی نگاه نکن! بابا جونت گفته حتما با ی_اونجور

 ی جواب مثبت بد ست یتو هم الزم ن  ان،یکه! قراره امشب ب رهی فرو نم گوشش

 !بهشون

 و گفتم:  دمیکوب زیم یرا بر رو مشتم

 ! انیکه ن  دی_بهشون بگ

 ! انیبابات گفته ب مگیم ؟یکن یبلند م  یچ ی_صدات رو برا

 گفتم: یدستانم گرفتم و با حالت زار نیرا ب سرم

 ! دی! تو رو خدا ولم کندیداری_بابا، چرا دست از سرم بر نم 

 گفت:  ی چانه ام گذاشت و سرم را باال آورد با لحن عصب ریرا ز دستش

 هان؟ تو معلوم  م،یدست از سرت بردار یگیکه حاال م می _مگه ما چه کارت کرد

 چته، هان؟ یگ ی! چرا نمیکن یم  یدلت از کجا پره، سر ما خال ستین

 بلند شدم و گفتم: میجا از

 _بسه مامان، بسه! 

 سپس به سمت اتاقم حرکت کردم. وارد اتاق شدم و درب را به شدت به هم و

 گذاشتم و شروع  میزانوها یرا در شکمم جمع کردم و سرم را بر رو می. پاهادمیکوب

 به  نیبه جز رادم یگریقرار است شخص د نکهیکر به اف یکردم! حت  هیگر به

 که تا صبح حسرت در آغوش  یی! چه شب هادادیعذابم م  د،یای من ب یخواستگار
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 ام  یاجازه دهم که به خواستگار یام، حال چگونه به کس دهیرا کش  دنیخواب  نیرادم

 ! د؟یایب

 را که در  یزیشدم. چ نیرادم یویرا آوردم و بعد از مدت ها وارد پ لمیموبا

 ینوشته بودم و در البه ال شیکه برا ی! تکه کاغذشدیباورم نم  دمیدیم لشیپروفا

 گذاشته بود:  لشیگذاشته بودم! از آن عکس گرفته بود و آن را در پروفا کتاب

 ..."یو هم جانان  یاز شاه و گدا؛ چشم بد دور که هم جان بردی "_جلوه بخت تو دل م

 ی اش عکس  یبعد  لیصورت غرق در اشکم نشست. پروفا یبر رو یلبخند ناخودآگاه
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 د یبا رنگ سف یآن طرح  یبازو یکه بر رو  یجذب یمشک شرت یخودش بود. ت از

 و  یبه تن داشت. کاله کپ مشک ،ینفت  یآب  ی شده بود به همراه شلوار ل رسم

 یها قهی که بر سرش گذاشته بود، جذبه اش را صد برابر کرده بود. دق یچرم

 به فکر من است  نی که حتما رادم کردمی فکر م نیحو عکسش بودم و به ام یطوالن

 گذاشته است. غرق در افکارم بودم که مادرم وارد  لشیدست خطم را در پروفا که

 شد و گفت:  اتاقم

 منم واست لباس مناسب  یبه دست و صورتت بزن؛ تا تو برگرد یآب  هی_پاشو رها، 

 و گفتم:  دمیکش ی. نفس کالفه اکنمیم انتخاب

 ان؟ی ن شهی_نم

 نشست و گفت:   کنارم

 که! اصال خودت به پسره بگو من قصد یجواب مثبت بد ستی_مامان جان، قرار ن 
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 ! یباهاش ازدواج کن دمیاجازه نم  اد،ی خوشم نم نایاز ا نیندارم! منم همچ ازدواج

 پاشو تا منم لباس بزارم واست.  پاشو،

 شدم که یی شدم و بعد از خارج شدن متوجه لباس ها ی بهداشت سی سرو وارد

 ی و روسر یمشک  یبه همراه شلوار نخ یگذاشته بود. سارافون زرشک  میبرا مادرم

 !یو مشک   یزرشک بیترک

 کردم.  یرا سر تا پا مشک میآنها، لباس ها یها را درون کمد گذاشتم و به جا لباس 

 ی نگاه نهیباشند! در آ  یمشک دیبا میمانند عزاست ، پس لباس ها  میمراسم برا نیا

 به خود زدم. ناگهان چشمم به گردنبند الل  یخود انداختم! عطر تلخ به

 کردم آرامش  ی خانه کرد. سع میبود، افتاد. بغض دوباره در گلو نیرادم  ادگاری که

 مطمئن شدم، از از ظاهرم  نکهیو بعد از ا دمیکش یق یرا حفظ کنم. نفس عم خودم

 زون یتلو یکاناپه روبه رو  یبه پدرم کردم و رو رلبیز یرفتم. سالم  نیها پا پله

 در کانال ها شدم. دنیو مشغول چرخ نشستم

 حدودا  هفت غروب بود که زنگمان به صدا درآمد. مادرم جواب داد و آن ها  ساعت

 راه  یبغض بزرگو  میدرب، منتظرشان بود یبه داخل دعوت کرد. هر سه نفر جلو را

 را بسته بود. میگلو

 51#پارت_ 
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 جان جانانم   شیانداخته بودم و منتظر آمدنشان بودم، اما فکرم پ  نیرا پا سرم

 کاش مرا یمرا فراموش کرده است؟! نه. .. ا ایاو االن کجا است؟! آ یعنی! بود
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 آشنا به گوشم خورد.  ییافکار بودم که صدا نی هم رینکرده باشد. درگ فراموش

 من خواب هستم؟! نه. .. ای! آکردمیباور نم  دمیدیرا که م یزی را باال آوردم و چ سرم

 است! و او که در  ستادهیا نی! او مهنازخانم است! کنار او هم راستشود؟یم مگر

 تا من  ردی بگ نیرا پا  یلعنت یکاش آن گل ها ست؟یدارد ک یدسته گل بزرگ دستش

 آمد و مرا در  کمی با پدر و مادرم نزد یناز خانم بعد از احوال پرس . مهنمیرا بب  او

 گرفت و گفت:  آغوشش

 _سالم عروس گلم!

 بسنده کردم.  یکه هنوز در ُشک بودم تنها به سالم کوتاه  من

 اش گفت:  یشگیآمد و با لحن هم  نیاز او راست بعد

 شه؟ یدرست م زیگفتم همه چ یدی_سالم زن داداش، د

 ی آب دهانم را فروبردم و سالم کوتاه  ی هنوز آمدن آنها را باور نداشتم . به سخت من

 کردم. نیراست به

 من است؛ او  نیاو رادم ی! آردمیگرفت، چهره اش را د نیگل را که پا دسته

 من آمده  یاست که به خواستگار نی او خود رادم یجانان من است! به راست جان

 گرفت و گفت:  میا جلو. به سمتم آمد و دسته گل راست

 _سالم رها بانو! 

 ایخدا میبزنم و بگو ادی فر خواستی که بخندم! فقط دلم م  ایکنم  هیگر دانستمینم

 جهان   یآوا نیو لحن خطاب کردنش قشنگ تر نیطن نیشک ا ی! رهابانو! بشکرت

 !بود
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 از اعماق وجودم زدم و گفتم:  یلبخند

 _سالم.

 آرام ادامه دادم:  اری بس و

 نم! _جان جانا
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 را کنار گوشم آورد و گفت:   سرش

 !یگفت  یچ  دمی_شن

 با یکت و شلوار ز نیزدم و دسته گل را از دستانش گرفتم. چقدر در ا یلبخند تنها

 به  بیعج  د،یسف  راهنی و پ  یبود. قامت مردانه اش در آن کت و شلوار مشک شده

 ی گل ها را بر رو نکهیو من بعد از ا میشد  ییراینشست. هر دو وارد سالن پذ دلم

 ها بود. کنارش  یچا ختنیگذاشتم وارد آشپزخانه شدم.مادرم مشغول ر زیم

 و گفتم:  ستادمیا

 بودم!  دهیرو پوش یکه برام گذاشته بود یی_کاش اون لباسا

 اخم نگاهم کرد و گفت:  با

 پسره نه؟  نی_چرا اون وقت؟ واسه ا

 نگفتم. مادرم از آشپزخانه خارج شد و من هم یزیرا باال انداختم و چ میها شانه

 حرکت کردم.  ییرایرا برداشتم و به سمت سالن پذ  یچا ینیس  ،یقیاز نفس عم  بعد

 ی ن ی. سدمیپاشیلبخند م  شیو من هم به رو کردی م فیمدام از من تعر مهنازخانم

 زد و گفت:  یگرفتم، لبخند نی رادم یرا که جلو یچا
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 خوردن داره، رهابانو! ییچا نی_ا

 را دوست داشتم! شیمن چقدر رهابانو گفتن ها و

 ن یدو خانواده شروع شد و من تمام مدت سرم را پا نیب یا شهیکل یها صحبت

 که یشهر منم! کم  نیآدم ا نیخوشبخت تر  کردم،یبودم و احساس م انداخته

 ه اتاق من ب ن،یکه من و رادم م،ی گرفت میبه خواست مهناز خانم، تصم  گذشت،

 نیبه ا ی مادرم مشخص بود که راض  ی. از تمام رفتار هامیو صحبت کن میبرو

 ازدواج  یگذارم جلو ی! من نم کنمیم ی اما من هرطور شده او را راض  ستین ازدواج

 !رند ی را بگ  نیو رادم من

 بر   ش،یروبه رو  قایمطالعه ام نشست و من دق زیپشت م  نیو رادم  میاتاقم شد وارد

 شدم و سپس او   رهیدر چشمانش خ  یطوالن قیتخت خوابم نشستم. دقا یرو

 : گفت 

 درسته؟  ،ینی بب نجایمنو ا ی_انتظار نداشت
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 حرفش سرم را تکان دادم و او ادامه داد: دیی زدم و به تاک یلبخند

 خواست یهمش دلم م دمت،یشد! اون َاَوال که د یچ  دمی_راستش خودم هم نفهم

 روز چشم باز کردم و  هیاما  ومدی کار خوشم م نیاز ا ییجورا  هیبدم و   حرصت

 بهت چپ نگاه   یکه ناراحتت کنم، اگه کس ومدیدلم نم ی عنی تونم؛یکه نم دمید

 تو هم به من حس  دونستمیگردنشو خورد کنم! و البته، م  خواستیدلم م کردیم

 و   کردمی م نیحجابت رو تحس شهیاز تموم رفتارات مشخص بود. من هم نی! ایدار
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 دم یمدت د هیسراغ تو اومدم و بعد از   یکه داشت ینجابت و حجاب  نیخاطر هم به

 و  یتنها بود شهیهم  یشمال که بهم گفت یتونم ازت دل بکنم! اون روز تو ینم که

 از خودم گرفت که دلم  م،یباهات خوب باشم و مثه دوتا دوست باش یخواست ازم

 پس چرا انقدر  ،یتو که دوسش دار ن، یکردم! با خودم گفتم رادم تتیانقدر اذ چرا

 خوام یم زیچ هی نکردم! حاال  یمخالفت  چیخاطر بود که ه نیبه هم  ؟یکنیم تشیاذ

 ؟ یکن یبپرسم! رها بانو، با من ازدواج م ازت

 رون ی ام ب نهیاالن است که قلبم از س کردم،یقلبم آنقدر تند بود که حس م  یها تپش

 ُغد و مغرور  نیاو همان رادم ای! آ کردمیرا باور نم  دمیشنیکه م ییزهای ! چبپرد

 اخم بر  شه یو هم  کردی من را مسخره م یاست که روز  ی! او همان کساست؟

 من درخواست ازدواج من است که از   نیرادم  نیا ایآ کرد؟یم  ییاش خودنما چهره

 من اگر به او  یعن یتمام شد؟  یعن ی! دار؟یب ایمن خواب هستم  ای!؟ خداکندیم

 که من در آغوش گرم  یروز رسدیم یعنی! م؟یشویما مال هم م گر،یبله د میبگو

 چشمانم را باز کنم؟!  شیبخوابم و صبح با نوازش ها نیرادم

 که اشک شوق در چشمانم حلقه بسته بود در چشمان به رنگ شبش نگاه یحال  در

 و گفتم:  کردم

 _بله!

 52#پارت_ 

 خوش فرمش نشاند و گفت:  یلب ها یبر رو  یمردانه ا لبخند

 آب تو دلت  زارمی و نم مونمیکه زنده هستم کنارت م یروز نی _از امروز، تا آخر



 گناه  نیآخر

214 
 

 همنفس  هیهمراه  هیدوست،  هی نگاه چپ بهت بندازه! یکس زارم ی بخوره! نم تکون

 رها بانو!  دمیتا آخر عمرم؛ بهت قول م مونم،یم واست

 که  یزدم و تمام عشق یصورتم روان بود، لبخند یکه اشک شوق بر رو یحال  در
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 ا ی . مگر از من خوشبخت تر هم در دنختمی داشتم را در چشمانم ر نیبه رادم نسبت

 دارد؟! بخدا که ندارد! وجود

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 ؟ یدیپوش ی_حاال چرا سر تا پا مشک

 زد و ادامه داد: یچشمک  سپس

 رنگ عشقه؛ نه؟  ی_مشک

 تنها لبخند زدم و او گفت:  من

 بگو دختر! یزیچ هیزبونت بند اومده! خب  یدیمنو د نکهیتو مثل ا ر،ی _نخ

 بگم! یچ دونمی_واقعا نم

 باال رفت و گفتم:  میبدون اراده صدا اگهان،ن

 نه؟  ؟یپاک کرد اماروی _اون شب خودت پ

 زد و گفت:   یلبخند مچهین

 اما؟ ی _کدوم پ

 !یکه اونشب ساعت دوازده فرستاد امایهمون پ گه،ینکن د تی_اذ

 شود و سپس گفت:   زی ر یکرد که باعث شد چشمانش کم  یاخم
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 پاک کردم! اماروی رها بانو! بله خودم پ کنمینم  تتیوقت اذ چیه گهی_من د

 آورد!  یدر دلم به وجود م ییچه غوغا شیحرف ها نیبا ا  دانستیشک او نم یب

 و با لبخند گفتم: ختمیعشقم را در چشمانم ر تمام

 ؟ ی_چرا پاکشون کرد

 از مغزش فرمان  گهیآدم د گذرهی هم بهت گفتم ساعت که از دوازده م امی_تو پ

 داد، ی! منم اونشب واقعا مغزم بهم فرمان نمرهی گیقلبش فرمان مبلکه از  ره،ی گینم

 !کنمیدارم چه کار م دونستمینم

 زد و ادامه داد: ییبایز  لبخند
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 ها رو پاک کردم، غرورم  امیکه چه کار کردم و اون موقع بود که پ  دمی_صبح فهم

 بهت اعتراف کنم که عاشقتم! دادیاجازه نم بهم

 نمی لذت بخش بود. دوست داشتم ساعت ها بنش میبرا شیحرف ها دنیچقدر شن  و

 سخت بود که تمام  میکند. باورش برا فیتعر میو نابش را برا نی ریاو داستان ش و

 او هم مرا دوست داشته کردمی بوده ام و به او فکر م نیکه من عاشق رادم یمدت

 است! دهیکش ینقشه م ییروزها  نیچن یو برا است

 !نی_رادم

 !نی _جان رادم

 از میصدا کردم ی م یکه سع یشک امشب قصد کشتن مرا دارد. درحال یب او

 نلرزد گفتم:   یخوشحال
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 ؟ یدیترسی_چرا از آهنگ با کالم م 

 زد و گفت:  یا قهقهه

 کرده ها! ری _بدجور ذهنتو درگ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 !!دی_شد

 گفت:  شد،یم دهیلبخند د شیلب ها  یکه هنوز بر رو  ی___________حال در

 بودم که  یبه آهنگ با کالم نداشتم، نه عاشق کس  ی_راستش اون اوال حس خاص

 نیغمگ یعاشقانه گوش بدم، نه شکست خورده بودم که بخوام آهنگ ها آهنگ

 . اما از کردمیکالم گوش م یهم آهنگ بآرامشم  یواسه   رم،یکنم و فاز دپ بگ گوش

 خورد یبه گوشم م یآهنگ عاشقانه ا یوقت  شم،یدارم عاشقت م دمیکه فهم ییجا هی

 از  دم،یترسیقبول کنم که عاشقتم! م خواستمی چشمام. نم ی جلو ومدی تو م ریتصو

 رها بانو!  ترسمینم گهی! اما االن ددمی ترس یغرورم م شکستن

 آرام کردم و گفتم:  یرا کم  لحنم

 رها بانو!   یگی_چقدر قشنگ م

 نشاند و گفت:  شیلب ها یبر رو یطان ی ش  لبخند

170 

 ! فیتموم شد، ح  غهیکه مدت ص فی_ح

 را باال انداختم و سپس گفتم:  میابرو ی تا کیزدم و  یلبخند

 شد؟ یم ی_اگه تموم نشده بود چ 



 گناه  نیآخر

217 
 

 کرد و گفت:   زیرا ر  چشمانش

 رها بااااانو! شهیم یل_اگه بگم که لپات دوباره گلگ

 انداختم و او گفت:  نیکلمه هم صورتم گل انداخت. سرم را پا  نیبا گفتن ا یحت

 شد!  یباز گلگل  ا،ی_ب

 سر داد و بلند شد و گفت:  یسپس قهقهه ا و

 بهمون.  کننی_پاشو، پاشو که االن شک م

 و مهناز خانم به سرعت گفت:  میرفت  نیسپس هر دو از پله ها پا و

 شد؟  ی_چ

 گفت:  نیانداختم و رادم نیسرم را پا من

 ! _ _انشاءا رهیخ

 بلند شد و گفت:  شی از جا مهنازخانم

 و بعد به سمت مادرم  دیعروس گلم. مرا در آغوشش کش  نمیبغلم بب   ای_مبارکه، ب 

 یی . اما پدرم با خوشرودیرسی به نظر م یکردند. مادرم ناراض  یو باهم روبوس   رفت

 و  میکرد نیری کاممان را ش ،ینی ریکردند و سپس با ش یروبوس  نیو راست  نیرادم با

 امشبش مانند  یام شده بودم. حرف ها یتمام مدت محو مرد دوست داشتن من

 وار دوستش دارم! وانهیبود . من د یو دوست داشتن   نیریش  میبرا  یناپلئون ینی ریش

 !خواهدیو هم مرا ماست که ا ن یچقدر دلنش و

 نشان شدن من یکه معن یمهناز خانم در دستم انگشتر  ینیری از خوردن ش بعد

 و دوست   بایز  اری بود اما بس فیظر نکهیبود را در دستم انداخت و با ا  نیرادم یبرا
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 بود.  یداشتن
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 و زودتر مراسم ازدواج را میکن یعروس  دیهفته شروع به خر نیشد از هم قرار

 .شدیمحرم و صفر شروع م گریچون چند ماه د  میریبگ

 تمام وجودم را فرا گرفت. من چقدر به  یخانه مان که خارج شدند، حس دلتنگ از

 وابسته هستم! نیرادم

 یآهنگ میبرا ن یرا برداشتم و وارد تلگرامم که شدم متوجه شدم رادم لمیموبا

 ردم و با لذت گوش به آن سپردم: است. آن را باز ک فرستاده

 مانند، همه خوب حال مرا حال و  یمن همه انگشت به دهان م دنی"_ امشب از د

 برپا کن، من که در تاب و تبم تو  ایتازه ب  یمن آتش لوفری. گل ندانندیمرا م احوال

 کن!!" با یو شبم ز بتابان

 53#پارت_ 

 . میبرو رونی ب  یعقد و عروس دیخر   یتا برا میقرار داشت  نیبه همراه رادم امروز

 ن یتا در ا میماهه بخوان کی یا غهی و ص   میقبل از آن قرار بود به محضر برو البته

 .  میرا انجام ده مانیراحت تر کارها  یمانده به عروس  یماه باق کی

 به  یبه تن کردم. روسر یپف  نیزرد و آست یبه همراه مانتو ینفت  ی آب  یل شلوار

 مرتب است از  زیمطمئن شدم همه چ نکهیهم به سر کردم و بعد از ا شلوارم رنگ

 یدلم احساس شاد یجا یافتاد در جا میبایخارج شدم. چشمم به انگشتر ز خانه

 !میشده بود گر یکدی یبرا گرید نیوجود آمد. من و رادم به
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 حرکت کردم  نی . به سمت ماش دمیرا د  نیرادم نیخانه که خارج شدم ماش   اطیح از

 کتان و  یو شلوار مشک ینسکافه ا شرتی به همراه ت  یوارد آن شدم. کت اسپرت ل و

 شده بود!  یبه تن داشت و چقدر خواستن یتنگ

 زدم و گفتم:   ییدندان نما لبخند

 _سالم!

 _سالم رها بانو! 

 زم؟ یعز می_بر
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 ! می_بر

 . میحرکت کرد دی رشد، به سمت مرکز خ  یجار نمانیب غهیص یخطبه ها  نکهیاز ا بعد

 . کردمی عوض نم ایدن یداشتم که آن را با همه  یاحساس ناب نیرادم  کنار

 فقط میروز انجام شود، قصد داشت کی در  یآنجا که قرار بود که عقد و عروس از

 . مینکرد دایپ یاما لباس مناسب  میرو کرد ری . تمام مغازه ها را زمیریعروس بگ لباس 

 و نه من!! کردیم دایپ ی مناسب  زیچ نیرادم نه

 مرکز شهر اونجا چند تا پاساژ هست، لباساشم  میبر  ای! بستین  یچی ه نجای_رها ا

 .میاونجا رو بگرد میبر خوبه،

 !می_باشه بر

 گفتم:  نیو من رو به رادم میشد  نیماش سوار

 !شهی_باورم نم 
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 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 شه؟یباورت نم  وی_چ

 !میهست مونیو االن دنبال لباس واسه عروس  یدوسم دار ،یتو کنارم  نکهی_ا

 که شهینم  دایکس پ چیکه ه کردمیفکر م شهی! همشهی _راستش منم باورم نم

 که  گفتیبه من نم  یروز هیپدرم هستم، اگر اون  ونیمن باشه! من تو رو مد هیسلق

 وقت  چیه  دیشا  رمیرو پس بگ  یاز پدرت داره و از من بخواد که بده  یبده هی

 ن یقشنگ تر نی و ا یاالن تو کنارم ی. ول موندمیتنها م  شهیو واسه هم   دمتیدینم

 من! یافتاده، رها بانو میکه تو زندگ  هیاتفاق

 یو به اندازه ا  رمشیدر آغوشم بگ خواستیکنم. دلم م هیگر ایبخندم  دانستم،ینم

 افکار بودم که دستم را در دست  نیدوستش دارم او را به خود بفشارم. در هم  که

 کوتاه اما لذت بخش به آن زد و گفت:  یو مردانه اش گرفت و بوسه ا بزرگ

 مهربونم! ،یکه هست ی_مرس

 را فشردم و گفتم: دستش

 ! مونمی! بدون تو زنده نمیهام هی واسه ر ژنی_مثل اکس
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 زد و گفت:  یلبخند

 کاردستت بدم!  یخوای م نکهیا _مثل

 . دمیخند  زیر  زیانداختم و ر نیرا پا سرم

 دستم را نیکه سراسر آن لباس عروس بود. رادم میشد یک یپاساژ بزرگ و ش  وارد
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 گفت:  نیو رادم میشد یدستش گرفت و من را به طبقه دوم برد. وارد مغازه ا در

 ازش خوشم  یل یو خ  دمیگوگل د یلباس عروس رو تو نیکاتالوگ ا شی _چند روز پ

 و سپس به لباس  شی نیو بب  میای روز باهم ب هیو آدرسش رو نوشتم تا  اومد

 یآن زرق و برق ها ی. از سر تا پادیبود با رنگ سف یاشاره کرد. لباس  یعروس 

 بلند و چسبان بود و تا  شیها نی. آستدیدرخشیبود و مانند ماه در شب م یا نقره

 هم داشت ی. تاج درخشان و نقره اشدی کمر تنگ بود و از کمر به بعد پفدار م تقسم

 گفت:  نیمحو آن بودم که رادم یطوالن یها قهیبود! دق ر ینظ  یاش ب  ییبایز که

 _چطوره؟ 

 _فوق العاده است!

 زد و گفت:  یلبخند

 م؟ یری بگ نوی _پس هم

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 !هیعال  نی_آره ا

 . میرفت نیرادم  یبرا  یام، به سراغ لباس یلباس عروس دوست داشتن  دیاز خر بعد

 و  یقهوه ا یو کروات  دیسف  راهنیبه همراه پ  یو خوش دوخت یو شلوار مشک  کت

 و سپس به سمت  میکرد یداریهم خر ییبای چرم و ز ی. کفش ها میدیخر  براق

 ده شده بود. هر وقت واقعا در آن لباس ها فوق العا نی. رادمم یمان حرکت کرد خانه

 و در دلم هزاران بار  شدیآمد قند در دلم آب م یاش با آن لباس ها در ذهنم م چهره

 !رفتمی صدقه اش م  قربان



 گناه  نیآخر

222 
 

 ناهار را مهمان ما باشد. نی. قرار بود رادممیوارد خانه مان شد ن،یهمراه رادم به
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 کنار  نیازدواج من و رادم هینرم تر شده بود و با قض ینسبت به اول کم  مادرم

 میرا به مادرم نشان داد دهایبابت خوشحال هستم! خر نیبود و من واقعا از ا آمده

 د یایهم به تهران ب  ایرو گرید یاو واقعا از آنها خوشش آمده بود. قرار بود هفته  و

 دور از تصور  نیا رادمازدواج ب می. واقعا برامیآماده شو ی عروس  یکارها یبرا تا

 !بالمیو من چقدر از داشتنش به خودم م  بود

 54#پارت_ 

 بود.  نیمن و رادم یفردا روز عروس  قایماه هم گذشت و دق کی نیسرعت ا به

 گفتم:  نایبه خانه مان آمده بودند. رو به مب  نایو مب   نایاز صبح ت  امروز،

 ! یترشیم یها! دار یتو فقط موند نا،ی_مب

 و گفت:  دیرا در هم کش صورتش

 شوهر آخه! نیا هی_همون بهتر که بترشم، اه چ

 به من زد و گفت:  یچشمک  ند،ینب  نای که مب یبه طور  نایت

 ! دهیبو م فیپ  فیپ گهیم رسه،ی_گربه دستش به گوشت نم 

 زد و گفت:  نایت یبه بازو نا ی . مبمیکرد دنیسپس هردو شروع به خند و

 _برو بابا! 

 !گم؟ی_مگه دروغ م

 و گفتم:  دمیندخ
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 !گهیم  ینجوریا اد،ی نم  رشی شوهر گ چاره ی ب  نیا ،یگیهم درست م یلیخ  زمی_نه عز

 رفت و گفت:  یچشم غره ا نایمب

 نه! ای  یگیرو م  نایفردا شبم هم مینی _باشه رها خانم، باشه! بب

 کردم و گفتم:  زی را ر چشمانم

 بچه!  یترسون یم ی_منو از چ

 زد و گفت:  یا سانهیخب   لبخند
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 ! یفهمیفردا خودت م  ،یچ ی_ه

 را به سمتش پرتاب کردم و گفتم:  بالشم

 !یشعورررر یب  یل ی_خ

 و سپس گفتم:  میسر داد یقهقهه ا هرسه

 رو اداره   یزندگ هیبه بعد  نیاز ا تونمی م دونمیاسترس دارم، نم یل ی_بچه ها، من خ

 من نتونم کارامو درست انجام  ایازم خسته شه،  نیروز رادم هینه!؟ نکنه  ای کنم

 منو نخواد! گهیو اون د بدم

 شد و گفت:  جادیا نا یمب یدر چهره  یاخم

 !!شششی! ایخوب  نی_از خداشم باشه، دختر به ا

 زدم و گفتم:   یلبخند مچهین

 استرس دارم! یل ی_خ

 به آن وارد کرد و سپس گفت:   یدستم را در دستش گرفت و فشار کوچک نایت
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 حسو داشتم نیازدواج کنم، هم خواستمی_نگران نباش رها، منم اون موقع که م

 خونه  یبه کارا شه یمطمئن باش! عشق باعث م کنه،ی درست م زویعشق همه چ اما

 معجزه است! هی! عشق یکن  دایعالقه پ کنهی م یکه شوهرت توش زندگ یا

 زدم و دستش را فشردم و گفتم:  یلبخند

 دارم! یاالن حس بهتر ،یرو گفت   نایکه ا ی_مرس

 با ضرب به پشت   نایکه مب میدر چشمان هم نگاه کرد یزد و لحظات ییبایز  لبخند

 ضربه زد و گفت:  مانیدو هر

 ! دینکن شی هند لمی_خب حاال ف

 گفت:   نا یو سپس مب میدیخند  یسه مدت طوالن هر

 ها!  میبود باهم آشنا شد شیچند وقت پ  نیذشت! انگار هم _بچه ها! چقدر زود گ

 !تونیعروس  امیب  یروز  هیکه بخوام  کردمی فکرشم نم یموقع حت اون
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 ادامه داد: نم،یب یاز اشک درون چشمش م یهاله ا کردمی که حس م یحال  در

 !مینره که ما باهم دوست ادتونیموقع  هی_

 انداخت و گفت:  شیابروها  انی م یگره نایت

 بره! مگه من که االن ازدواج کردم شما ها رو فراموش   ادمونیکه  یچ یعنی_

 !؟کردم

 هم سرم را تکان دادم و گفتم:  من

 ! محاله نیستی واسم کم تر ن   ایاز رو ن، یکنارم بود طیشرا نی _شماها تو سخت تر
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 کنم! فراموشتون

 یشانه  یرا بر رو یکیآن  گذاشتم و  نایمب  یشانه  یاز دستانم را بر رو یک ی سپس

 و ادامه دادم:  نایت

 _دوستون دارم!

 ی . مدتمیرا در آغوش گرفت گریهر سه نفرمان نشست و همد  یلب ها یبر رو  لبخند

 مادرم ما را به خودمان آورد:  یکه صدا م یحالت ماند نیهم در

 ببر واسه خودتون. ایشام آماده است! ب ای _رها جان ب

 را بلند کردم و گفتم:  میصدا یکم

 !امی_چشم مامان جان، االن م

 کردن پله ها وارد آشپزخانه شدم و ظرف  یسپس از اتاق خارج شدم و بعد از ط و

 را گرفتم و هنگام برگشتن، مادرم گفت:  غذاها

 ! یدارشیزود ب  یتون یو گرنه نم یکار دار یفردا کل دی_مامان جان، شب زودتر بخواب

 زدم و گفتم:  یلبخند

 _چشم مامان جان!

 زد و سرش را تکان داد. از آشپزخانه که خارج شدم به پدرم  یهم لبخند او

 و گفت:   دیزد و گونه ام را کش ی . پدرم لبخندبرخوردم

 خوشگل  یشی عروس م  یتو دار شهی باورش م یمارو نگاه کن! ک ی_دختر کوچولو
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 ! بابا
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 ی به آغوش پدرم بروم او را به اندازه  خواست ی در چشمانم حلقه بست. دلم م اشک

 ی مشغول کارها شهیکه کنارم نبوده است فشارش دهم. اگرچه او هم ییسالها تمام

 را در کنارم نبود اما من عاشقانه دوستش دارم! یوقت  چیبود و ه  شرکت

 به سمت اتاقم حرکت کردم.  ری زدم و با گفتن شب بخ یتنها لبخند  شهیهم مثل

 کنم،  فیتعر ش یبرا میها یو از روزمرگ نمی دوست داشتم در کنار پدرم بنش شهیهم

 که پدرم گرفته است از  ینان داغ یها با نوازش مادرم بخوابم و صبح ها با بو شب

 در پدرم مشغول خوردن صبحانه  ی دست ها دنیشوم و بعد از بوس  داریب خواب

 با پدر و  یخوب  یرابطه  دیوقت نتوانستم آن طور که با  چیآنها شوم اما ه کنار

 ن یدارم از ا گریشدم. حال که د زهای چ نیمتوجه ا ریداشته باشم و چقدر د مادرم

 ! رومی م خانه

 را درآغوش گرفته بود و به سمت  ایشدم که مه   ایرا باال آوردم و متوجه رو سرم

 کنارم آمد و گفت:  دی. مرا که درفتی م آشپزخانه

 ؟ ی_کجا به سالمت

 و گفتم:  دمیخند

 . میبا بچه ها شاممون رو بخور  رمی_م

 زد و گفت:   یمصلحت پوزخند

 !یریگینم  لیما رو تحو یعروس شد  گهی_بله د

 را باال انداختم و گفتم:  میابروها

 !گهید گهی_د
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 زد و گفت:  یلبخند

 راحت باش!  زمی _برو عز

 _فدات شم من! 

 گفتم:  رفتم،ی که از پله ها باال م یدر حال و
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 _مهران کوش؟ 

 سبز شد و گفت:  میمهران جلو ناگهان

 _قبلنا آقا مهران بودما! 

 زدم و گفتم:   ییدندان نما لبخند

 ! ی_هنوزم هست

 کرد و گفت:   زیرا ر  چشمانش

 مهران، بار آخرت باشه! ینشنوم بگ گهی_د

 کردم و گفتم:   زیهم چشمانم را ر من

 _باشه مهران!

 55#پارت_ 

 .و سپس با خنده وارد اتاقم شدم. به دیرا به چپ و راست تکان داد و خند  سرش

 به سمتم هجوم آوردند و گفتند:  نایو مب نایورودم به اتاق ت  محض

 !؟یبساز ای یاریشام ب  ی_رفت

 و گفتم:  دمیخند



 گناه  نیآخر

228 
 

 ه؟ یمشکل کردم،ی_داشتم دو کلمه با خانواده اختالط م

 گفت:  نایو ت  دندیخند

 !ی_نه فقط اون غذاها رو بده که مردم از گرسنگ 

 _شکموووو!

 _عمته!

 و عمم! یی_تو

 و گفت:  دیظرف غذا را از دستم کش نای مب ناگهان

 شما دو تا!   نیچرت و پرت بگ نیخوایحاال تا صبح م   نم،یبب نوی_بده من ا
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 گفتم:  نای. رو به ت میو خنده شام را خورد یشوخ   یکل با

 نگفت؟  یزی _فرزاد چ

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 _ها؟

 نگفت؟  یزی چ ،ی بمون نجایا یخوای شب م  یگفت گم،ی_م

 نگفت!  یزی_آها، نه چ

 _عجب! 

 گفت.  یزیچ ه ی_البته ___________

 گفت:  نایمب

 گفت؟  ی_چ
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 !شهی_گفت دلم واست تنگ م

 و گفت:  دیچهره اش را در هم کش نایمب

 چندشا!  ،یی_ا

 زنگ خورد . نام جان جانانم  لمیبودند که موبا گر یکدیمشغول بحث با  نای و مب  نایت

 !دمیپرستیو من چقدر عاشقانه او را م  دیدرخشی آن م یماه بر رو مانند

 ام نهیوار به س  وانهیقش دکه قلبم از عش یبالکن اتاقم شدم و در حال وارد

 اش در گوشم  ی و دوست داشتن رایگ یدکمه اتصال را لمس کردم. صدا د،یکوب یم

 بود:  ایدن  یسمفون نیقشنگ تر  نیشک ا یو ب  دیچ یپ

 _سالم رهابانو! 

 !نمی_سالم رادم

 !ن یبه رادم  یچسبونیرو که م  یتی))م(( مالک نی _انقدر دوست دارم ا

 گفتم:  ینشست. با لحن آرام میلب ها یبر رو یلبخند ناخودآگاه
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 !یمال خودم بمون  دیو تا آخرم با ی من نی_رادم

 _شک نکن رها بانو!

 ی صدا دنی. چقدر لذت بخش بود شنگفت ینم یزیسکوت کردم و اوهم چ یا لحظه

 ! باالخره سکوت را شکست و گفت: شی ها نفس

 !می کنیازدواج م میما فردا دار شهی_رها باورت م

 سمت خونمون!  میریم میو دار می نشست نیموقع کنار هم تو ماش نیفردا ا ثالم



 گناه  نیآخر

230 
 

 خودمون! ی خونه

 !نی_چقدر قشنگه حرفات رادم

 کرد و گفت:  یصدا دار ی خنده

 !دمیو درسته قورتت م کنمی لقمت م هیخونه،  میدی_بعد که رس

 بلند گفتم:  یصدا با

 !نییییی _رادم

 زد و گفت:  یا قهقهه

 _بزار فردا شب بشه! آخ آخ آخ!

 را مظلوم کردم و گفتم:  لحنم

 !ادی _دلت م

 !ادیُقلَوَمم م ،یچی_دلم که ه

 کردم که گفت:  سکوت

 ؟ یدیترس هی_چ

 _نه فقط...

 ؟ ی_فقط چ

 _فکر کنم از ازدواج با تو منصرف شدم! 
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 شد و گفت:  یخشک و جد شیصدا  یطور ناگهان به

 _مسخره! 
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 کردم!  ی_شوخ 

 نشنوم! گهید ست،یقشنگ ن شمی_شوخ 

 را مظلوم کردم و گفتم:  لحنم

 منو بزن!  ای_حاال ب 

 اش ادامه داد: یهمان لحن جد با

 به  یحت خوادیدلم نم ،ی مونیروز هم مال من م کیو تا ابد و  ی_رها تو مال من 

 حرفو نزن!  نیا گهیفکر کنم پس د نبودنت

 گفتم:  یآرام  اریبودم با لحن بس یگریدر عالم د شیحرف ها دنیکه از شن من

 _چشم.

 دنبالتون که  امیدلم! حاال برو بخواب که صبح ساعت هفت م  زی بال عز ی_چشمت ب 

 . شگاهیآرا میبر

 !نمی_مراقب خودت باش رادم

 رهابانو!  نطوری_تو هم هم

 _خداحافظ.

 _خدانگهدار. 

 ن ین و رادمدونفره مان زل زدم. م یرا مقابل صورتم گرفتم و به عکس ها  لمیموبا

 کنار هم کند،ی م دیاو خر کنم،ی او غذا درست م ی. من برامی شویهم م یفردا برا از

 و....  میخوریم غذا

 !کندی م قیرا به سراسر وجودم تزر  یتصورش هم آرامش و خوش یحت
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 گفتم:  نایبالکن خارج شدم و وارد اتاق شدم. روبه مب  از

 کوش؟  نای _پس ت
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 !یی_رفته دستشو

 تر شد و گفت:  کینزد ینشستم. کم نای و کنار مب دمیخند

 بود؟  نی_رادم

 لبخند داشتم، گفتم: میلب ها یکه بر رو یحال  در

 _آره خودش بود. 

 را آرام کرد و گفت:  شی صدا یکم

 ! رهیدوستم رو ازم بگ خوادی م کنمیحس م شه،یم میحسود ن یوقتا به رادم ی_بعض

 را دور شانه اش انداختم و گفتم:  دستم

 !یزی واسم عز شهیمارو از هم جدا کنه، تو تا هم  ستیقرار ن  کسچ ی_ه

 خارج شد و گفت:  یبهداشت   سیاز سرو نایموقع ت  نیهم در

 ن؟ یدیشما دوتا! باز چشم منو دور د نی_خوب خلوت کرد

 و گفتم:  دمیخند

 م یبخواب م،یتشکارو پهن کن نیکمک کن ا ایب  یانقدر چرت و پرت بگ نکهی_به جا ا

 . میکار دار یفردا کل که

 تخت  یبر رو نای. مبمیپهن کرد نی زم  یرا تکان داد و تشک ها را بر رو  سرش

 ی . در دلم آشوب به پا بود. حتمیدیخواب  نی زم یبر رو  نایو من و ت  دیخواب
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 قرار است فردا  نکهیهم بگذارم. فکر ا یچشمانم را بر رو  یلحظه ا توانستمینم

 صبح بود که یها کی ! نزدکردی شوم، حالم را دگرگون م نیخانه رادم عروس

 !دمی نفهم یزیچ گریگرم خواب شد و د چشمانم

 56#پارت_ 

 . شدیشدم. چشمانم از زور خواب باز نم  داریاز خواب ب  لمیآالرم موبا یبا صدا صبح

 نا یو مب  نایبه ت ی. نگاهدادیبه ساعت خورد که شش صبح را نشان م چشمم

 و خواستم دمی سرم کش یآنها خواب هستند. من هم پتو را رو که دمیو د انداختم

 ی آه... امروز... امروز روز عروس کنند؟یچه م نجایا نایو مب  نایبخوابم. اما ت   دوباره

 به دست   یشدم و آب یبهداشت   سی. وارد سرودیاز سرم پر یاست!! خواب به کل من
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 بلند گفتم:  یصورتم زدم و سپس با صدا و

 شد! رید  دی....پاشنای....مبنای_ت

 بالشم را به سمتم انداخت و گفت:   نایت

 رو سرت!   یخونه رو گذاشت  ی_چته سر صبح

 !ادایم نیشد! االن رادم  رید نم،یبب   دی_پاش

 به بدنش وارد کرد و گفت:   یبلند شد و کش و قوص شیاز جا نایمب

 رده ها!ک  ری ! نوارت گنیرادم نیرادم  یما رو ه ی_کشت

 بابا لنگه ظهر شد!  دی! پاشیگیم ونی_چته چرا هذ

 بلند شد و گفت:   تیبا عصبان   نایت
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 تازه، کجا لنگه ظهره! شهی_ساعت ش

 گفتم:  کردمی که درب اتاق را باز م یحال  در

 !نمی بب دیاز جونتونه، پاش  زتری دوست عز ی_عروس 

 آمدم و به سمت   نیو من هم از پله ها پا دندیدو بهم نگاه کردند و سپس خند هر

 شده بود و مشغول آماده کردن صبحانه بود.  داریحرکت کردم. مادرم ب   آشپزخانه

 . ری_سالم مامان، صبح بخ 

 نان به همراه  یکه مقدار یکنم. در حال  دارتیب  امیب خواستمیاالن م زم،ی _سالم عز

 گفتم:  گذاشتم،یم  ینی در س ری و پن یچا

 هنوز خوابه؟ ایگذاشته بودم رو زنگ. رو موی_گوش

 .میدار شگاهیکنم، با هم وقت آرا  دارشیب  دی_آره خوابه با

 د؟ یبزار دیخوای ___________کجا م اروی_مه

 به  رهیخونه، مهران م  ادیکارش تموم شد م ایبعد که رو داره، ی_مهران نگهش م

 برسه.   کاراش

 ! نطوری_که ا
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 دنبالتون؟  ادی م یک نی! رادمیراست گه،ی_آره د

 . ادی گفتش که ساعت هفت م شبی_د

 ! دیحاضر ش نی که. زود باش برو که برس مهیو ن  شی_االن ش

 را تکان دادم و با گقتن باشه، به سمت اتاقم حرکت کردم.  سرم
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 بود. به  شیهم مشغول شانه کردن موها نایبود و ت  دهیرا پوش شی لباس ها  نایمب

 گفت:  نایورودم به اتاق، ت محض

 ؟ی صبحونه بساز  ی_رفت

 و گفتم:  دمیخند

 که ساعت هفت  میرو بخور نایا دی ای . بکردمی _نه بابا، داشتم با مامانم صحبت م

 . ادیم نیرادم

 گفت:  گرفت،یصبحانه را از دستم م  ینی که س یدرحال نایمب

 ! یصبحونه بساز  ی_واال من سه ساعته حاضرم، تو رفت

 ها!  یکنی ُقرُقر م یلیخ  دایجد نای_مب

 گفت:  گذاشت،یدر دهانش م یکه لقمه ا یدرحال 

 !زنهی _عمت ُقر م

 .میو مشغول خوردن صبحانه شد  مینشست نای کنار مب نایو به همراه ت دمیخند

 ی، چشمم به سانتافه و به محض خارج شدن از خانه میسه از خانه خارج شد هر

 و  دمید نجایا نیماش  نیبار او را با هم  نی اول یافتاد. درست برا نی رادم یمشک

 ام شود! یاو، تمام زندگ یکه روز کردمی فکرش را هم نم یحت

 ر ی جاگ نیهم در پشت ماش نایو مب  نایشدم. ت  نی جلو را باز کردم و وارد ماش درب

 .میحرکت کرد شگاهیبه سمت آرا ی مختصر یو بعد از سالم و احوال پرس شدند

 چرخاندم و گفتم:   نی را روبه رادم خودم

185 
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 !نی_رادم

 .نی _جان رادم

 و   شتریشده و هر روز ب یمانند روح در بدنم جار نیبه تکاپو افتاد! عشق رادم قلبم

 جوابم نگونهیو او ا! دوست داشتم بارها و بارها نامش را صدا بزنم شودیم شتریب

 بدهد . با لبخند گفتم: را

 کنن؟ شی گل گل یبزار یخوای رو مگه نم  نی_ماش

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 ؟ یچ یبرا ی_گل گل

 !گهیامشب د ی_وا، خب واسه 

 ! خوادی_آها! نه نم

 انداختم و گفتم:  میابروها انیم یگره

 خواد؟ ی _چرا نم

 ام وارد کرد و گفت:  یشانیبه پ یانگشتش ضربه ا با

 !گهید گهی_د

 خارج   نیاز ماش نایو مب  نایتوقف کرد. ت شگاهیآرا یدرست در همان موقع، جلو و

 گفتم:  نی و من روبه رادم شدند

 !گهی_بگو د

 زد و گفت:   ییدندان نما لبخند

 ! یفهمی_خودت م 
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 ! یمرموز یل ی_خ

 سر داد و گفت:  یا قهقهه

 !دونمی_م

 شدم.  ادهیپ  نیاز ماش نیبا رادم  یزدم و بعد از خداحافظ یلبخند

186 

 را فشرد و سپس روبه من گفت:  شگاهیزنگ سالن آرا  نایمب

 تموم شد خدا بخواد؟  فاتونی _تعر

 گفتم:  یلحن نازک  با

 حسود! ششش،ی_ا

 .م یوارد آنجا شد شگاهیو با باز شدن درب آرا  میدیهر سه خند سپس

 در آخر  خواهدیبه صورتم نگاه نکنم. دلم م شمیدر کل زمان آرا دادمیم  حیترج 

 وجود  یا نهینشستم که مقابلش آ ییصندل  یخاطر بر رو نی به هم نمی را بب خودم

 که خانم  شگرمی خودشان بودند. آرا یکارها  ریهم هر کدام درگ نای و مب نای. ت نداشت

 له ام سر رفتهبود و من به شدت حوص میبود مشغول درست کردن موها یجوان

 نوشتم:  نیرادم یرا برداشتم و وارد تلگرام شدم. برا  لمی. موبابود

 ! سرت کجاها گرمه؟"ینیکه تو آنال نمیبی"_م

 که جواب داد: دینکش  هیثان به

 به خاطر  یام بد یبهم پ  یخوایکه حوصلت سر رفته و م گفتیبهم م یحس هی"_

 شدم!" نیآنال نیهم
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 نوشتم:  شینشست. برا میلب ها  یبر رو یلبخند

 عشق..." یعن یکه به هر بهانه دلم تنِگ توست  نی"_هم

 نوشت:  میگذشت و سپس برا هیثان چند

 ُزالل تر از تو  ارند،یاز تو بس  باتریز ارند، ی نامم! باال ُبلندتر از تو بس ی"_تو را"بانو"م 

 !!"یی...اما "بانو" توزین

 را حس کردم! من   یودم خوشبختوج  یجا  یقلبم گذاشتم و در جا یرا بر رو دستم

 مرد را دوست دارم!  نیا چقدر

 57#پارت_ 

 نوشت:  میبعد برا یلحظات 

 !" نمتیبیکار دارم، ساعت پنج م یل ی"_رهابانو من برم، خ

187 

 : نوشتم

 !"زمی"_مراقب خودت باش عز

 خانومم!"  شتری"_تو ب

 را دوست داشتم! مانیچقدر عاشقانه ها و

 درون  ریتصو  ای. آکردمیباور نم  دمید یرا که م  یزیصورتم گرفتم و چ  یرا جلو نهیآ

 من هستم؟ نهیآ

 گفت:  نایبه سمتم آمدند و ت نای و مب  نایت

 !یمثه ماه شد یی! وایکرد ریی !! چقدر تغ؟یرها خودت  ی_وا
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 زدم و گفتم:  یلبخند

 !یشد  ی_تو هم عال

 و گفت:  ستادیکنارم ا  نایمب

 _رها شب فاتحت خوندس!

 زدم و گفتم:   شیبه بازو یا ضربه

 خانم! نای مب شهی_نوبت توهم م

 و مرا در آغوشش گرفت و گفت:  دیخند

 خوشگل من! یخوشبخت بش  شاالی_ا

 خودم فشردمش و گفتم:  به

 مهربونم! ی_مرس

 که خبر از آمدن شگریآرا یو با صدا می شد  رهیبه هم خ  یو لحظات میهم جدا شد از

 لباس عروسم بلند  یها نیکه آست یی . از آنجامیبه خودمان آمد دادیرا م نیرادم

 انداختم و تاجم را  میموها یداشت که آن را بر رو یشنل نداشت و تنها شال  بود،

 را  نیرادم ی قهیبه خود نگاه کردم و در دلم سل  نهیآن گذاشتم. در آ یبر رو هم

188 

 را  دهیپوش یجالب است که او هم مانند من لباس ها   اریبس میکردم. برا نیتحس

 بابت خوشحال هستم. نیو من واقعا از ا پسنددیم

 در آن کت و شلوار خوش دوخت،  نی رادم دنیشدم و با د  شگاهیآرا یراهرو وارد

 بار در دلم قربان صدقه اش رفتم.  هزاران
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 ن یو سپس رادم میدر چشمان هم نگاه کرد یطوالن یها هیشدم و دق کشینزد

 و گفت:  دیام رابوس  یشانیپ

 دختر!  ی_معرکه شد

 ازدواج کنم، دستش را در  نیبا رادم خواهمی که امروز م  شدیهم باورم نم  هنوز

 فشردم و گفتم:  دستم

 !نی _عاشقتم رادم

 به صورتم برخورد   شیکه هرم نفس ها کیکرد، آنقدر نزد کیرا به صورتم نزد  سرش

 .   کردیم

 . میو از هم فاصله گرفت میهردو به خودمان آمد نایمب  یصدا با

 م؟ یکه بر هی_نظرتون چ

 من جواب داد: یبه جا نیانداختم و رادم نیرا پا سرم

 ! می_بر

 هیکه به آتل م یداشت میهم تصم نیشدند و من و رادم  یبا آژانس راه نای و مب  نایت

 افتاد که در یبنز نیچشمم به ماش میکه خارج شد شگاهی. از آرامیبرو یعکاس 

 هم  نیاز ماش ی قسمت یقرار داشت. حت  دیرز قرمز و سف یآن گل ها یجا یجا

 برگشتم و  نیبود!! به سمت رادم  رینظ ینبود. تمامش گلباران بود واقعا ب  مشخص

189 

 : گفتم

 فوق العاده است! نی! انیرادم ی_وا
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 و گفت:  دیخند

 رو فراهم   نشیبهتر زی تو از هرچ ی! من واسه دمیخر نوی_سانتافم رو فروختم، ا

 رها بانو! کنمیم

 نشاندم و گفتم: میلب ها یبر رو یق یعم  لبخند

 مرد من! ،یکه هست ی_مرس

 آن کاشت و سپس به همراه هم یآرام بر رو یرا در دستش گرفت و بوسه ا دستم

 .میکرد حرکت هیو به سمت آتل  میشد نی ماش وارد

 : میبا آهنگ کرد  یرا روشن کرد و هر دو شروع به همخوان نیضبط ماش  نیرادم

 "_آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتا! از تو چه پنهان سر به

 جان و  ،ییورد زبانم تو   ،یی! ضربانم تودارید یاز لحظه  چارهی شده، دل ب تیهوا

 تو!!" ییمنم، محو تماشا منم، عشق تو دایتو! عاشق و ش ییعشق تو ،ییتو جهانم

 58#پارت_ 

 و به سمت  میشد  نیسوار ماش  میانداخت هیدر آتل  ییبایز یعکس ها  نکهیاز ا بعد

 و من تمام  کردی م یو با آهنگ همراه  دیرقصی م نی. در راه رادممیحرکت کرد سالن

 ی ایدر دن کردمی م  ابرها بودم. حس یبودم. امشب من بر رو  شیمحو تماشا مدت

 او یرو به آن رو کرد و قلب من تا ابد برا  نیمرا از ا یزندگ نیهستم. رادم یگرید

 و بس!  کوبدیم

 و  زدیبه صورتم م یبردم. باد خنک  رونیو دسته گلم را ب دم یکش نیرا پا  پنجره

 من است! یشب زندگ نی . امشب فوق العاده ترکردیرا دگرگون م حالم
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 من کو؟  ی_رها گوش 

 و گفتم:   دمیسمتش چرخ به

 ؟ یچه کار وسط رانندگ  یخوای م ی_گوش

190 

 زنگ بزنم به دوست دخترم! خوامی_م

 انداختم و گفتم:  میابروها انیم یگره

 _دوست دخترت!؟ 

 زد، یموج م شیخنده در صدا یکه هنوز ته مانده  یبلند سر داد و در حال یا قهقهه

 : گفت 

 ؟ یکنی م  یرو چرا اونجور افتی کردم بابا، ق ی_شوخ 

 و گفتم:  دمیکوب شی را به بازو مشتم

 ! ی_عوض

 ام؟  ی_من عوض

 را به سمت پنجره چرخاندم و گفتم:  میرو

 خب، اه! سادی_قلبم وا

 قلبم گذاشت و سپس گفت:  یکرد و دستش را بر رو کمی را نزد  سرش

 ! سهیمن زنده ام وا ی_قلبت غلط کرده تا وقت 

 را به سمتش چرخاندم و گفتم:  سرم

 !شمیم  وونتیدارم د شتریبا دلم، هر روز ب  ینجوری_نکن ا
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 رها بانو!  تمیمن روان ،یمن ی وونهی! اگه تو ددیخوشش آ ندیبب وانهیچو د وانهی_د

 ! نمیمنو بده بب ی اون گوش حاال

 ردم، گفتم: آو یم رونی ب  نیرا از داشبرد ماش لشیکه موبا یحال  در

 چه کار؟  یخوای م ی_نگفت

 ی گذاشت و آن را طور یلمبرداریف یشد و آن را بر رو  لشیموبا نیدورب وارد

 که دنبال آهنگ مناسب ی. در حال فتدی در آن ب مانیهر دو ریکرد که تصو میتنظ

 گفت:  گشت،یم

 رو  نایا مینیبا هم بش رنی که بچه هامون از سر و کولمون باال م یروز هی خوامی_م

191 

 !مینی بب

 را در دستم گرفتم و گفتم:  شی بازو

 !خوامی_نم

 ؟ یخوای نم ی_چ

 _بچه! 

 را به سمتم چرخاند و گفت:   سرش

 ی بشن، باهاشون باز زونمیدوست دارم. آو یل یخوبه. من خ یل ی_چرا؟ بچه که خ

 !یببرمشون پارک، رستوران، شهرباز کنم،

 فشار دادم و گفتم:  شتریرا ب شی بازو

 _نگوووو! 
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 و گفت:  دی توقف کرد و کامال به سمتم چرخ ابانیخ  کنار

 _چرا؟!

 انداختم و گفتم:  نیرا پا سرم

 ! نهگهید یو هرجا یپارک و شهرباز  یمنو ببر ، یمال من باش دی_چون تو فقط با

 مال من باشه! دی! تمام تو بااونارو

 در چشمانم گفت:  رهیچانه ام گذاشت و سرم را باال آورد و خ ریرا ز دستش

 . تو دمیم حیتو رو به اونا ترج  یتار مو هیمن  م،یاگه صدتا بچه داشته باش ی_حت

 !رهی تو رو بگ یجا تونهیکس نم چیکس ه چیو ه  یقلب من جا دار یتو

 ام چسباند و گفت:  یشانی اش را به پ یشان یجلوتر آمد و پ یکم  سپس

 رها بانو!  ،ییتو دنمینفس کش  ی_بهونه 

 مثل من یجنبه ا یآدم ب  یبرا یکیهمه نزد نی. ادیکوبیام م نهیمهابا به س یب قلبم

 و عطر مست کننده اش در  خوردیداغش به صورتم م ی! هرم نفس هاستین خوب

 . دمیفهمینم یزیچ گریبود. خمار چشمان براق و نافذش شدم و د دهیچی ام پ ینیب

192 

 فاصله گرفت و گفت:  یبه خودش آمد و کم  نیرادم ناگهان

 واسه آدم که! یزاری حواس نم  ابونه،ی خ  نجای_مثال ا

 قلبم گذاشتم. در یو دستم را رو دمی کش یق یکه هنوز در ُشک بودم، نفس عم من

 بدون مکس جوابش را  دمیرا که د ای مد. نام روبه صدا درآ  لمیموقع موبا نیهم

 :دادم
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 _الو!

 ! د؟یمعلوم هست شما کجا چی_رها، ه

 انداختم و سپس گفتم:  نیبه رادم  یلبخند نگاه  با

 !می رس یاالن م م،ی_تو راه

 !نجاستیا هیِ عاقد از کِ   نیای_باشه، فقط زود ب 

 ! میرسیاالن م ،ی_باشه خواهر

 و گفتم:  دمیچرخ نیاز قطع تماس روبه رادم بعد

 برو خب عاقد منتظره!  ؟یسادی_پس چرا وا

 مان توقف ی سالن عقد و عروس  یرا به حرکت درآورد. جلو  نیزد و ماش  یلبخند

 من باز کرد و دستم را درون  یشد و سپس درب را برا اده یپ  نی. ابتدا رادمکرد

 هم پابه  لمبرداری. فمیوارد سالن شدهم  یبزرگ و مردانه اش گرفت و پابه پا دست

 .کردی را ثبت م مانیآمد و تمام کارها یم مانیپا

 در آنجا حضور  کیو فقط اقوام درجه  میوارد سالن مخصوص به عقد شد ابتدا

 یرا بر رو یرنگ  یهم نبودند. مهال و مهتاب تور نقره ا نایو ت   نایمب  ی. حتداشتند

 قند هارا به عهده  دنیسا  تیگرفته بودند و سارا، دخترخاله ام هم مسئول سرمان

 تا  دوارمیخوشحال هستم. ام  اریبابت بس  نیجمع نبود و از ا انی . طلوع مداشت

 ! نمیمجلس هم او را نب انیپا

 را در دست گرفتم و شروع به خواندن کردم. همزمان عاقد گفت:  قرآن

 بنده  ایآ  امنش،ی خانم رها آر زهی مه، دوش _عروس خانم، سرکار محترمه و مکر
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 جلد کالم ا  ک ی هیشما را با محر لمی _ وک یشاخه گل رز مشک کیبه همراه  دیمج

193 

 لم؟یبنده وک ایآ اورم،یب در

 ن ییرا تع  هیکه قرار بود مهر ینشست. روز میلب ها یبر رو یلبخند  هیمهر دنیشن از

 باشد اما من قبول   نیسنگ هیو هم مادرش اصرار داشتند مهر نیهم رادم م،یکن

 ام  یروز از تو جدا شوم، تمام زندگ  کیگفتم که اگر قرار باشد    نی. من به رادمنکردم

 !خواهمیاز تو م یشاخه گل رز مشک   کی خاطر تنها  نیو به هم شودیو تار م  رهیت

 59#پارت_ 

 او هم در جواب به من گفت:  و

 مرگ هم ما رو جدا یما رو از هم جدا کنه، حت تونهیمرگ نمبه جز  زیچ چی"_ه

 من مطمئنم!" م،یبا هم  ایاون دن یچون ما بعد از مرگ هم تو کنهینم

 نشست! میلب ها یلبخند بر رو ن،یرادم نیری قشنگ و ش یحرف ها یادآوریاز  یحت

 گفت:  یبا لحن بامزه ا سارا

 !نهی_عروس رفته گل بچ 

 بار سوم جواب دادم:  یرا تکرار کرد و من برا شی جمله ها  گریبار د عاقد

 پدر و مادرم، بله! ی_با اجازه 

 ش یپ یکه هفته  یو حلقه ا دیبه سمتم چرخ نیسوت و کف بلند شد. رادم یصدا

 را در دستم انداخت و با لبخند کنار گوشم گفت:  میبود دهیهمراه هم خر به

 من! یبای_مبارک باشه ز
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 انداختم، گفتم:  ی حلقه اش را در دستش م که  یهم درحال من

 !زمی_عاشقتم عز

 خوش فرمش نشاند.  یلب ها یبر رو  ییبایرا در دستش فشرد و لبخند ز دستم

 آرام   یلیخ  نی. رادممیحرکت کرد ی از خروج عاقد ما هم به سمت سالن اصل بعد

 سرش را  یسرم گذاشت. کم  یسرم برداشت و تنها تاجم را بر رو یرا از رو شالم

 آورد و گفت:  کمینزد

 _امشب چه شود!
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 . دمیخند زی ر زیبه آن وارد کردم و ر  یبودم فشار دهیچی پ شی دستم که دور بازو با

 و سوت کردند و   غیهمه دورمان جمع شدند و شروع به ج میسالن که شد وارد

 به  نای و مب  نایجالب کرده بود. ت اریننده هم فضا را بسکر ک  یقی موس یصدا  نیهمچن

 ن یمن و رادم کیآمدند و مرا در آغوششان گرفتند. هر کدام از اقوام نزد سمتم

 .گفتندی م کی آمدند و تبر یم

 با  مانیکه جلو میشد یتیو محو جمع  میعروس و داماد نشست گاهیدو در جا هر

 گذاشتم و سرش را به سمت خودم  نیرادم  یچانه  ری. دستم را زدندیرقصیم یشاد

 صورتش شدم و گفتم:  ک ینزد یوکم چرخاندم

 !یدخترا نگاه کن نیاز ا یکی به حالت اگه به  ی_وا

 و گفت:  دیخند

 نگام افتاد بهشون!  یدید هوی گهی_چشمه د
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 به وجود آوردم و گفتم:   میابروها انیم یگره

 ! ارمی و از کاسه در م ناخونام چشمات نیبهشون با هم وفتهی _اگه چشمت ب

 سرداد و سپس گفت:  یا قهقهه

 بهم واسه هفت پشتم بسه!  یبار با ناخونات چنگ انداخت هی_نه تو 

 وارد کردم و گفتم:   شیبه بازو یا ضربه

 !ینگاه به اون دخترا بنداز میبه حالت ن یوا ،یطرف  ی_پس حواست باشه با ک

 کرد و سپس گفت:  کمی سرش را نزد یکم

 اگه ثابت بشه اون دختر تو  یحت اد یبه چشم من نم یدختر چیه  ی_تا تو هست

 رها بانو، تو!  ییقلبمه و اون تو ینفر ملکه  کیتکه! من فقط و فقط  ییبایز

 !دیمعنا بخش  کنواختمی یکه به زندگ  یاز عشق شد. عشق به مرد زیلبر چشمانم

 . استرس دیآ یبه سمتمان م یسراسر مشک یی که با لباس ها دمیطلوع را د ناگهان

 حالت در چهره ام شد به پشت   رییکه متوجه تغ نیوجودم را فرا گرفت. رادم تمام

 . در آن لباس دیرا در هم کش شی اخم ها د،یطلوع را د ی نگاه کرد و وقت سرش

 شده بود. بای ز اریبس ظش،یغل ش یفرخورده اش و آرا ی با موها یمشک دکلته

 ی و سپس او کم  میهم جوابش را داد ن یکرد و من رادم یسالم د،یکه رس کمانینزد
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 گفت:  نیشد و روبه رادم کتری ما نزد به

 دوست داشتم پسرخاله! هنوزم دوست دارم، تا آخر عمرم هم دوست  یل ی_خ

 ! ارمیدرم تهیعفر نیتو رو از چنگ ا یروز هیداشت و مطمئن باش  خواهم
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 ما بماند، سالن را ترک کرد. تنم به یاز سو یب منتظر جوا نکهیسپس بدون ا و

 روز طلوع  کی ام نشست. نکند  یشان یپ  یبر رو یبست و عرق سرد خی باره  کی

 را در دستم گرفتم و او با  نیفکر، دست رادم  نی! با اردیرا از من بگ نیرادم

 غرق در وحشت من نگاه کرد و گفت:  یمصمم به چهره  یا چهره

 ؟یدار یتو به من اعتماد ده؟ی_چرا رنگت انقدر پر

 حرفش تکان دادم و او گفت:  دییرا به تاک سرم

 جز  ندازهیمن و تو فاصله نم نیب  زیچ چیبدون که ه ،ی_پس اگه به من اعتماد دار

 !دمی بهت قول م نوی! امرگ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 کامل دارم.  نانیرد من، من بهت اطم مرده و قولش! م گنی_م

 جمع  انیبه سراغمان آمد و گفت که به م  لمبرداریموقع، ف نی و در هم  دیهم خند او

 کنند و نور سالن قطع  یما خال  ی. از همه درخواست کرد که آن وسط را برامیبرو

 پخش شد و من و   ییبایبخش سالن رقص نور بود! آهنگ ز  ییو تنها روشنا شد

 .می کرد دنیهم شروع به رقص یپابه پا ن،یرادم

 عروس دوماد  رن، ی گیوسط دست همو م انی م رن،ینظ  یزوج ب هی"_عروس دوماد 

 ی با پرنسس. عروس دوماد محو تماشا رقصهیمجلس، شاهزادمون م یها ستاره

 لحظه هاشون، تو قاب عکس  مونهیم  یادگاریهم،  یدایعاشق و دلداده و ش هم،

 بچه هاشون...." یبرا

 مادر  یبه خانه   ی. قرار بود همگمیاز سالن خارج شد  ،یاز اتمام مراسم عروس بعد
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 و بعد از آن به خانه خودمان!  میبرو نیرادم

 گذاشت، با  یآهنگ شاد نکهیبعد از ا نی و رادم  میشد نیسوار ماش نیهمراه رادم به
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 رد. شروع به حرکت ک سرعت 

 60#پارت_ 

 برده رونیبودم و دسته گلم را از آن ب دهیکش نی را تا آخر پا  نیماش یها شهیش

 ی لحظه ا یاز من نداشت؛ حت یهم دست کم نی. رادمدمیخند یو از ته دل م بودم

 . رفتیکنار نم  شی لب ها یاز رو لبخند

 تو!  اری _رها دستتو ب

 و گفتم:   دمیسمتش چرخ به

 _چرا؟ 

 نشاند و سپس گفت:  شیلب ها یرا بر رو  نشیدلنش یاز آن لبخندها یکی

 تو، تا بهت بگم چرا. اری_ب

 گلم را به داخل آوردم و گفتم:  دسته

 _خب بگو! 

 را باال اندخت و با لبخند به من چشم دوخت.   شیرا باال زد و ابروها  نیماش سقف

 دستانم را از هم باز  بلند شدم و مینشاندم و از جا میلب ها یبر رو یهم لبخند من

 . سرم را به خواندیو همزمان با آهنگ م کردیم  یآرام تر رانندگ یکم نی. رادمکردم

 و از عمق  خوردی به صورتم م یآسمان گرفتم و چشمانم را بستم. باد خنک  سمت
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 ! کردمی م یاحساس خوشبخت وجودم

 که گفت:  دمیرا شن   نایمب یهمان لحظه صدا در

 ! یچالق بش  یوفتین  تی شب اول عروس ن،یبش  ری _رها بگ

 بلند گفتم:  ینشستم و با صدا یصندل یرو  بر

 چقدر خوبه! یدونی_نم

 چرخاندم و گفتم: نیسرم را به سمت رادم سپس

 اگه عذاب باشه!  یکه با تو باشه خوبه، حت یزی _البته هرچ
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 _فدات بشم من!

 !وونهی_خدا نکه د

 ه یکنار جاده توقف کرد. بق یناگهانبه صورت  نیو رادم م یدیهر دو خند سپس

 .میها خارج شد ن یاز ماش یو همگ ستادندیپشت سرمان ا بی ها هم به ترت نیماش

 دورتا دورمان را گرفتند و مشغول رقص شدند. سپهر، دوست  لیفام یها جوان

 هم به جمع  نیکرد. راست دنیهم دست او را گرفت و او را وادار به رقص نیرادم

 و هر سه نفر با خنده مشغول رقص شدند.   وستیپ  آنها

 فکرش را  یشده بود. حت  یخواستن  اریشدم. با آن کت و شلوار، بس  نیرادم محو

 لحظه لحظه در کنارش   ینیری روز با او ازدواج کنم و حال دارم ش  کی کردم،ینم هم

 ! چشمیرا م بودن

 گفت:  نای کنارم آمدند و مب نا،ی و مب  نایافکارم غرق بودم که ت در
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 خودتون؟ یخونه  میریاالن م_

 را به سمتش چرخاندم و گفتم:  سرم

 خودمون.  یخونه  میری مهناز جون، بعدش م ی خونه  میری_نه اول م

 _خودتو آماده کن قشنگ، باشه؟ 

 زدم و گفتم:   شیبه بازو یا ضربه

 !رسهی نوبت منم م سای_وا

 تر کرد و گفت:  کیخودش را به ما نزد  یکم نایت

 آقا دوماد! رقصه ی_چقدرم خوب م

 نگفتم. یزیچ گریو محو قامت مردانه اش شدم و د دمیخند

 و به سمت خانه مهنازخانم، حرکت  میها شد نی سوار ماش یبعد، همگ  یلحظات 

 .میکرد

 خون  یگرفت و ما از رو مانیمهنازخانم اسفند دود را جلو م،یخانه که شد وارد

 .میو وارد خانه شد میکرده بودند، رد شد یقربان مانیکه برا یگوسفند
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 و سپس گفت:  دیبه سمت مادرش رفت؛ دستش را بوس نیرادم

 !یش یاز دستم راحت م رمی م گهیکردم مادر جان، د تتیاگه اذ دی_ببخش

 گفت:  کردی را پاک م  شیکه اشک ها یدر حال مهنازخانم،

 پدرت تنهامون گذاشت، بار خانواده رو دوش تو  یپسرم. از وقت ینطوری_نگو ا

 مادرجان! _ بوده. انشاا یهمسرت باش ی هیسال سا یو سالها  یبش خوشبخت
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 من را در آغوش گرفت و گفت:  سپس

 جان، خوب از عروست مراقبت کن. رهاجان، عروس گلم، تو هم حواست  نی_رادم

 باال!  رهیکه زود فشارش م یدونیمن باشه، م  نیرادم به

 زدم و گفتم:  یبخندل

 _چشم مهنازجون!

 را در آغوش خود گرفت و گفت:  ن یراست  ن،یرادم سپس

 . یحواست به مامان باشه داداش نی_راست

 زد و گفت:  یهم لبخند او

 راحت داداشم!  التی_خ

 به سمت من آمد و گفت:  سپس

 که امشب جون سالم به در نهیآرزو برات بکنم، اونم ا هی خوامی_زن داداش فقط م

 ! یببر

 وارد کرد و  یضربه ا نیراست  یبه بازو نیانداختم. رادم نی خجالت سرم را پا  از

 : گفت 

 نه؟ ،یستی_تو آدم بشو ن 

 سر داد و گفت:  یا قهقهه

 _نه!
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 درخواست کردم که من نیاز رادم م،یکه انجام داد یمفصل یاز خداحافظ بعد
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 آدرس را میبرا نیقبول کرد . رادم یمخالفت  چیه یو او هم ب  نمیفرمان بنش پشت

 و  نای. مبمیمشترکمان حرکت کرد یو به سمت خانه  میشد  نیو سوار ماش خواند

 هم پشت سرمان  نیو سپهر دوست رادم  ایبه همراه فرزاد، پدر و مادرم و رو  نا،یت

 بودم و  دهیمشترکمان را ند یتا به االن خانه  نیآمدند. من، به خواست رادم یم

 بودم!  دنشیصبرانه منتظر د  ی. ب نمیبار بب نیاول یامشب آن را برا بود قرار

 61#پارت_ 

 جا نگهدار!  نی_هم

 ن یرا با رادم میبود. جا بایو ز کیش  اریرا به آپارتمان مقابلم دوختم که بس  نگاهم

 . وستندیهم به جمعمان پ هیبرد. بق  نگیرا داخل پارک  نیماش  نیکردم و رادم عوض

 و گفت:   ستادیرو به من ا پدرم

 . ما همدیاستراحت کن دیبر دیشماهم خسته شد  م،یایداخل نم گهی_رهاجان ما د

 !زمیعز میدیقبال خونه رو د که

 لحظه را دوست دارم.  نیبه سمتم آمد و مرا در آغوشش گرفت. چقدر ا سپس

 حسرت آغوش مردانه و محکم پدرم را داشتم! شهیهم

 که اشک   یم رفتم و او مرا در آغوش خود گرفت و درحالاز پدرم به سمت مادر بعد

 گفت:  خت،یری اش فرو م یچشمان عسل از

 !زدلمی_مراقب خودت باش عز

 خودفشردمش و گفتم: به

 _چشم مامان جون!
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 !دمیبه او گفت، که آنها را نشن ییزهای را در آغوش گرفت و چ  نیهم رادم پدرم

 هم به  نایو ت نایو آنها هم رفتند. مب میکرد  یو مهران خداحافظ ای از آنها با رو بعد

 ن یدر گوش رادم ییزهایرفتند. سپهر هم چ  یآمدند و بعد از خداحافظ سمتمان

 در جوابش گفت:  نیو رادم  گفت

 . کنمی درستش م ق،یراحت باشه رف   التی_خ
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 رفت.  یاو هم بعد از خداحافظ سپس

 پدر و مادرم تنگ  یاالن دلم برا نیشد. از هم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک قطره

 اما در هرحال دلم کردمی با آنها صحبت نم ادی در خانه بودم هم ز یوقت نکهی. با اشد

 ! شودیتنگ م شانیبرا

 گفت:   نیرادم م،یشدیکه سوار آسانسور م یحال  در

 خانم خوشگلم ناراحت باشه! نمی _نب

 حلقه کردم و گفتم:   شیرا دور بازو دستم

 .شهی_دلم واسه مامان بابام تنگ م

 را در دستش گرفت و گفت:  دستم

 واسه خونمون،   ن،یوقت راست یوقت و ب  یها ی_منم دلم واسه مامانم، شوخ

 که مطمئنم انقدر  ستادهیکنارم ا یخوشگل هیاما، االن  شهی تنگ م زیهمه چ واسه

 پر کنه! اونارو واسم یخال   ینقص هست که جا یو ب  خوب

 گفتم:  م،یشدیکه از آسانسور خارج م  یحال  در
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 نکن آقا داماد! ی_انقدر دلبر

 باز کرد و گفت:  دیخانه را با کل  درب

 بکنم؟  ینکنم واسه ک ی_واسه تو دلبر

 کردم و گفتم:  یزیر اخم

 !یکن یدلبر یا گهیواسه کس د ی_غلط کرد

 لوسترها را روشن کرد و  نی. رادممیسر داد و به همراه هم وارد خانه شد یا قهقهه

 خانه مشترکمان شدم.   ییبای محو ز من

 ده یچ یخوشرنگ  یبا رنگ آب یراحت یسمت آن مبل ها  کیبود که در   یبزرگ سالن

 ون یکرده بود. تلوز جادیا ییبایز بی هم بود که ترک یآب یواریبود و کاغذ د شده

 ها قرار داشت. آن  یروبه رو هم

 یی طال بیترک ی واریرنگ به همراه کاغذ د  یریش  یسلطنت یمبل ها  گریسمت د در
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 بودند. سه اتاق خواب هم به یریو ش  ییاز طال یب یبود. پرده ها هم ترک  یکرم و

 آورد و  کمیسرش را نزد نیبود. رادم  ری نظ  یهم ب رهی. آشپزخانه و غخوردیم چشم

 : گفت 

 _چطوره؟ 

 _فوق العاده است، حرف نداره! 

 اتاق مشترک من و  دمیبرد که حال فهم  یو دستم را گرفت و مرا به اتاق دیخند

 که نیاز رادم یبود. قاب عکس  دیبنفش و سف یاز رنگ ها یب یاست. ترک نیرادم
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 به تن داشت و چشمانش را بسته بود و لبخند بر لب داشت هم یدیسف  راهنیپ

 تر قاب عکس من بود که درست کنار   بیتختمان نصب شده بود. از همه عج یباال

 از من در شمال گرفت.  نیبود که رادم  یقرار داشت. همان عکس نیعکس رادم قاب

 به تن داشتم.  یتوس ی به همراه روسر یبهاره توس  یعکس پالتو در

 سمت قاب عکس ها رفتم و گفتم:  به

 چه خوبن!  نای_ا

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 !گهید مینی_ما ا

 مانکن لباس مردانه.  کیمانکن لباس زنانه و  کیتوجهم به دو مانکن افتاد.  ناگهان

 و گفتم:  دمیچرخ  نیتعجب به سمت رادم با

 ه؟ یچ نای_ا

 ند و دستش را دور شانه ام انداخت و گفت: تخت نشا یرا بر رو من

 اون شهیروشون تا هم  می_اونا رو آوردم که لباس عروستو با کت شلوار منو بزار

 ی قشنگ روز ازدواجمون بندازن، حت یخاطره ها  ادیاتاق باشن و ما رو  ی گوشه

 !میشد ری پ یوقت

 و گفتم:  دمیمرتبش کش  شی ته ر یرا بر رو دستم

 .نی رادم  یخوب یل ی_تو خ

  

 . ناگهان چشمم به مانکن ها افتاد که افتم یرا ن  نیرا از هم گشودم اما رادم چشمانم
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 کار را  نیا نی بر تنشان بود. حتما رادم نیعروسم به همراه کت و شلوار رادم لباس 

 ی بر رو یواقعا جالب است! لبخند نیرادم ی دهیا نیاست. محو آنها شدم. ا کرده

 زدم، از اتاق خارج شدم. اطرافم را میبه رو یآب  نکهینشاندم و بعد از ا میها لب

 .افتمیرا ن نیکردم اما رادم نگاه

 صبحانه بود. با  زیم دنیمشغول چ  نینان تازه مرا به آشپزخانه کشاند. رادم یبو

 گفتم:  یسرحال 

 _سالم!

 و گفت:   دیسمتم چرخ به

 ! یشد داری_سالم، رها خانم! چه عجب ب 

 به بدنم وارد کردم و گفتم:   یو قوس کش

 _خسته بودم خب!

 و گفت:  دیخند

 ! یرو گذروند ی_بله بله، واقعا شب سخت

 سر داد و به یکه در دستم بود را به سمتش پرتاب کردم و او هم قهقهه ا  یا حوله

 !مینان و حل  ر،ی رفتم. خامه، عسل، پن زی ادامه داد. به سمت م کارش

 !ی_به به چه کرد

 گفت:  د،یکشی م رونیب میرا برا  یکه صندل یدرحال 

 بانو!   دینیبش دی ! بفرما گهید مینی_ما ا
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 نشستم و گفتم:  یصندل یرو  بر

 ؟ یریکجا م ن،یبش ای _خودتم ب

 بشه! لی که صبحونمون تکم زمیهم بر یی_بزار دوتا چا

 برگشت و  یبعد، به همراه دو استکان چا  یرا تکان دادم. لحظات زدم و سرم یلبخند

 درست کرد و به دستم داد. لقمه را از دستش گرفتم و  ینشست. لقمه ا میرو روبه

 گفتم:  خوردم،ی که آن را م یدرحال 

 !رهی نم ادمی وقت  چیدوتا لقمه رو ه  ی_مزه 

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 بودن؟ ی_و اون دوتا چ 

 که االن بهم نی هم شمیکی و  یبود که تو راه شمال واسم گرفت یاون لقمه ا شی کی_

 !یداد

 زد و گفت:   ییدندان نما لبخند

 نره؟ ادمونیوقت  چیکه مزش رو ه یلقمه به ما بد هی یخوای_شما نم

 و آن را  ختمی ر یتوت فرنگ یمرباآن خامه، به همراه  یبرداشتم و بر رو ینان  تکه

 شد و گفت:  نهیگرفتم. دست به س شیجلو

 تو دهنم! شی خودت بزار دی_با

 و دستم را به سمت دهانش بردم و او هم دهانش را از هم گشود و به دمیخند

 و  دمیکش رونی انگشتانم را گاز گرفت. انگشتانم را از دستش ب یناگهان صورت

 : گفتم
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 ؟ یکنیچکار م  ن،ی_آخ رادم

 را کش داد و گفت:  لبخندش

 !رهی نم ادمیوقت مزشو  چیخوش مزه بود، اصال ه یل ی_خ

 سرش را جلو آورد و گفت:  یکم  سپس
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 انگشتاتو، آخ آخ چقدرم سرخ شده!  نمی_بب 

 اندم و او آمد و کنارم نشست و گفت: چرخ یگریرا به سمت د سرم

 بود که کردم! منتظر  یکار نیتر ک یکوچ  نیا ،یهنوز منو نشناخت ؟ی_االن قهر

 هم باش رها بانو! گمید یها یطونیش

 و گفتم:   دمیسمتش چرخ به

 ؟ ییها یطونی_مثال چه ش

 زد و گفت:   ییدندان نما لبخند

 !یفهم ی به وقتش خودت م ره،ی _اگه بگم که مزش م

 ی آنها کاشت و چشمک  یبر رو یبرد و بوسه ا شی انگشتانم را به سمت لب ها سپس

 را به خاطر آورده است گفت:   یزیکه انگار چ  ی. ناگهان، به صورت زد

 ادته؟یرو که   نایپروانه کسب و ا هیرها! قض ی_راست

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 !ادمهی_اوهوم، 

 داد و گفت:   یاش را به صندل هیتک
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 ن ی. همادنیز   یلیهامون هم خ بیرق  م،یدار یکه ما شرکت داروساز یینجا_از او

 ا یبه ازدواج   ازی گرفتن پروانه کسب اصال ن یمتوجه شدم که برا شیروز پ چند

 ر ی همش ز نایتو! ا  یبرا  ادیاعت شیچه برسه به آزما ست،ین  زای چ نینامه و ا غهیص

 کاراش باعث بشه که  نیبوده که با دادن رشوه خواسته با ا بمونیشرکت رق  سر

 ! رهیما نتونه پروانه کسب بگ شرکت

 چانه ام گذاشتم و گفتم:  ریرا ز دستم

 _چه جالب! 

 را تکان داد و گفت:   سرش

 اتفاقا ما دوتا رو باهم آشنا کنه! نیبا ا خواستهی خدا م نکهی_آره واقعا جالبه! مثل ا
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 زدم و گفتم:  یلبخند

 شکرت! ایخدا م؛ی بگ  دیکه با نجاستی_ا

 من کرد!  یرو وارد زندگ یفرشته ا نی_واقعا هم شکرش که چن

 گفتم:  ختم،یریم می که درون آن حل   یبرداشتم و درحال یا کاسه

 شد.  رتیصبحونت رو بخور که د  ای_ب

 گرفت گفت:  یرا از دستم م میحل  یکه کاسه  یدرحال 

 بشه؟  رمی د دی_چرا با

 شرکت؟   یبر یخوای_مگه نم

 درون دهانش گذاشت و سپس گفت:  یقاشق
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 قبال هم بهت  یبرم. راست دیاما از فردا با نی_نه، امروزو کارها رو سپردم به راست

 . دعا کن که شرکت ما ادیمزائده شرکت کردم، فردا جوابش م هیبودم تو  گفته

 رو  رسهیکه برنده مزائده بهش م ین ی اون زم خوامیم میبشه! اگه برنده بش برنده

 شرکت انبار بزنم. واسه

 دستش گذاشتم و گفتم:  یرا رو دستم

 !شهیخدا بخواد، همون م  ی_هرچ

 شود. سپس گفت:   زی ر یزد که باعث شد چشمانش کم  یلبخند

 مهربونم! یکه هست ی_مرس

 63#پارت_ 

 : نیرادم

 اذان چشمانم را از هم گشودم. چشمم به رها افتاد که سرش را بر  یصدا دنیشن  با

 و َلختش  یمشک یفرو رفته بود. موها یقی گذاشته بود و به خواب عم میبازو یرو

 اش شدم. یدوست داشتن یصورتش کنار زدم و محو چهره   یاز رو را

206 

 م یبازو یاما به آرام خواست،یدلم نم نکهی اش کاشتم و با ا یشان یپ یبر رو یا بوسه

 بالش گذاشتم. دستم را نوازش  یو سرش را بر رو  دمیکش رونی سرش ب ری از ز را

 آمدم و وارد   نیتخت پا یو سپس از رو  دمیبلندش کش یموها یبر رو گونه

 تخت  یرا گرفتم، کنار رها، بر رو  میوضو  نکهیشدم. بعد از ا یبهداشت   سیسرو

 و گفتم:  نشستم
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 _رها جان...رها خانم....پاشو اذانه...پاشو نمازت رو بخون! 

 چشمانش را از هم گشود و گفت:  ،یسخت به

 _چه زود صبح شد!

 نشاندم و گفتم: میلب ها یبر رو یمحو لبخند

 ! شهیاالن نمازت قضا م زم،ی _پاشو عز

 بلند  میبه بدنش وارد کرد. خواستم از جا یکنار زد و کش و قوس  شیرا از رو پتو

 که دستم را گرفت و گفت:  شوم

 !می نه گوش ،یکن ی م داریکه تو منو واسه نماز صبح ب هیحس خوب یل ی_خ

 کاشتم و آرام زمزمه کردم:  شیها شمیابر یبر رو یا بوسه

 ! یزمی _عز

 رد آشپزخانه که شدم، رها راام را جمع کردم و سپس از اتاق خارج شدم. وا سجاده

 و بر  دمیکش رونی ها را ب یاز صندل  یکی صبحانه است.  زیم دنیکه مشغول چ دمید

 گذاشت  میکه در آن املت درست کرده بود را جلو یا تابهیآن نشستم. رها ماه یرو

 گفت:  و

 ! دی_بفرما

 کردم و گفتم:  تابهیماه کیرا نزد سرم

 هم داره! یی_به به، چه بو

 نان برداشت و درون آن از املت گذاشت و آن را به دستم داد. سپس گفت:  یا تکه
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 _مزش چطوره؟

 را درون دهانم گذاشتم و گفتم:  لقمه

 _حرف نداره!

 نشاند و گفت:  شیلب ها  یبر رو یلبخند

 ! انشاءا یدعا کردم که مزائده رو برنده بش یلیخ  ،ی_ _خب خداروشکر! راست همه

 درست بشه! زیچ

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 دانشگاه؟ !_ _انشاءا یبر یخوایرها، امروز م  یراست

 را تکان داد و گفت:   سرش

 تا دوازده!  شهی_آره ساعت نه کالسم شروع م

 و گفتم:  دمیخند

 _خوبه تا دوازدهه!

 کرد و گفت:   زیرا ر  چشمانش

 _چرا؟ 

 !موندمیر مناها یمن ب یاونجور ،ی_چون فکر کردم تا ساعت دو و سه کالس دار

 _شکمو!

 را باال انداختم و گفتم:  میها شانه

 تو!  امی تونم ب  یاز در نم گهی_قبال هم بهت گفته بودم که اگه باشگاه نرم د

 آورد و گفت:  کمی سرش را نزد یکم
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 !کشنی م شی بشه شهرو به آت ریکه غذاشون د یهست یی_نکنه تو از اونا

 دادم و گفتم:  یام را به صندل هیتک

 بزنم، چون اگه شهرو  شی شهر هست که عمرا شهرو آت یتو ی ک ی_قبلنا آره، اما االن 
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 ! شمیمنم نابود م ینجوریو ا سوزهیم  شیآت ن یبزنم اونم تو ا  شیآت

 و گفت:  دیخند

 !گهید ی_دلبر جان 

 که او گفت:  دمیهم خند من

 هم گهیچند وقت د  از درسام عقب افتادم، یلیچند وقته خ نیا نیرادم ی_وا

 !وفتمیترمو ب  نی. فکر کنم اشهیترم شروع م نیا یامتحانا

 کردم و گفتم:  ی_اخم

 _فدا سرت، اصال خودتو ناراحت نکن! 

 بعد رها  یقیشدم. دقا میلباس ها ضیبه اتاق مشترکمان رفتم و مشغول تعو سپس

 کرد، ی را مرتب م راهنمیپ ی قهیکه  یو درحال  ستادیا میوارد اتاق شد و روبه رو هم

 : گفت 

 !یبود کل ی_کاش کچل و زشت و بده

 را باال انداختم و گفتم:  میابرو یتا کی

 _چرا؟ 

 ام گذاشت و دستانش را دور کمرم حلقه کرد. سپس گفت:  نهی س یرا بر رو  سرش
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 !کردنی دخترا نگاهت نم هیبق  ینجوری_ا

 ام جدا کردم و صورتش را دستانم قاب گرفتم و گفتم: نهیرا از س  سرش

 ی نفر تو هی نهی! مهم استیبه من نگاه کنن، مهم ن خوادی_اونا هرچقدر که دلشون م

 !ییمن جا داره و اونم تو قلب

 زد و دستانم را درستش گرفت و گفت:  یلبخند

 نشه! رتی_برو که د

 : و گفتم دم یگونه اش کش یرا نوازش گونه بر رو دستم

 _مراقب خودت باش رها بانو! 
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 خداحافظ! زم،یعز نطوری_تو هم هم

 ام گفتم:  یشگیعادت هم  به

 _خدانگهدار! 

 64#پارت_ 

 اش پاسخ دادم یشدم. به سالم منش  نی محض ورودم به شرکت وارد اتاق راست به

 ک ی یمشغول بررس نیو وارد اتاق شدم. راست دمیبه در کوب یسپس ضربه ا و

 و  دمیکنار کش  ش یبود. پرونده را از جلو دهیرا در هم کش شی بود و اخم ها پرونده

 : گفتم

 شد؟  ی_چ

 سالم!  کی_عل
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 شد؟  یچ گمی_سالم، م

 گذشته را نداشت، گفت:  یشاد  ش یکه صدا یحال  در

 شد؟ یچ ی_چ

 شرکت ما برنده   شد؟یمزائده چ جهینت گه،ی! معلومه دنیمنو راست ی_مسخره گرفت 

 نه؟ شد،

 گفت:  د،یآ یم رونیکه انگار از ته چاه ب  ییرا مشغول پرونده کرد و با صدا  خودش

 _نه!

 کردم و گفتم:  کیگذاشتم و سرم را به صورتش نزد  زشی م یرا رو دستانم

 اصال بامزه نبود! تی_شوخ 

 در پرونده فرو کرد و گفت:  شتریرا ب  سرش

 ! کنمی نم ی_شوخ 

 ابروانم انداختم و گفتم:  انیم یو گره  دمیرا از دستش کش  پرونده

 !م؟یما باخت  یعنی_
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 ش یروبه رو  یصندل  ینگفت. بر رو یزی تکان داد و چ دیی تاک  یرا به معن  سرش

 دستانم گرفتم و گفتم:   انیو سرم را م  نشستم

 ی  جهینت کردمی فکرشم نم م؟یرو کجا بزار میکه سفارش داد ییداروها نی_حاال ا

 بشه! نیا مزائده

 من نشست و گفت:  یکنار یصندل  یبلند شد و بر رو  شیاز جا نیراست
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 از همه جالب تره؟ شیچ  یدونی_م

 و گفتم:   دمیسمتش چرخ به

 ؟ ی_چ

 فقط و فقط با تفاوت صد تومن، تو مزائده برنده شده! بیشرکت رق نکهی_ا

 ادامه داد: نی. راستدمیکوب یصندل  یرا مشت کردم و آن را به دسته  دستم

 هیتفاوت انقدر کم باشه!  شهیکاسست! آخه مگه م مین ریز یکاسه ا هی_شک ندارم 

 !لنگهیم نجایا یزیچ

 را باال بردم و گفتم:  میابرو یتا کی

 نفر رقم مزائده رو لو داده؟ ه ی یبگ یخوای م یعنی_

 را باال انداخت و گفت:  شیبلند شد و شانه ها  شیجا از

 !یگیکه م نطوره ی هم گهیبهم م یحس  هی یول دونم،ی_نم

 بلند شدم و گفتم: میجا از

 بگم واال! ی_چ

 تو حالت خوبه؟ فکر کنم باز فشارت رفته باال! نمی_بب 

 سرم گذاشتم و گفتم:  یرا رو دستم

 االن. خورمیم  رمی_آره، تو اتاقم قرص دارم. م

 بهش فکر نکن! ادی _باشه، ز

 منتظر آسانسور بمانم،  نکهیسرم را تکان دادم و از اتاقش خارج شدم. بدون ا تنها
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 گفتم:  یکردم و به محض ورودم رو به منش یها را ط پله

 !نیاریآب واسه من ب  وانیل هی ،ین ی_خانم ام

 !یچشم جناب تهران -

 دم بریمبلغ را باالتر م  ی. کاش کمدمی اتاقم شدم و درب را به شدت به هم کوب وارد

 به در یمزائده به نفع ما تمام شود! در افکارم غرق بودم که ضربه ا ی جهی نت تا

 را از دستش گرفتم وانیآب وارد اتاقم شد. ل یوانیبه همراه ل یو سپس منش  خورد

 ام را به هی او هم از اتاق خارج شد. قرص فشارم را به همراه آب خوردم و تک و

 ن یفکر نکنم. در هم یزی کردم به چ یدادم. چشمانم را بهم فشردم و سع یصندل

 بودم که تلفن زنگ خورد.  حالت

 _بله؟

 تو!  انیب خوانیبرادرتون م ،ی_جناب تهران

 !ادی _بگو ب

 _چشم.

 نشست و گفت:  می ق شد و روبه رووارد اتا نیبعد راست یلحظات 

 ؟ یداداش ی_خوب 

 تکان دادم و گفتم:  یرا به آرام سرم

 _آره خوبم!

 ؟ یبگم که خوشحال بش  یزیچ هی_

 !گهیوقت د هیندارم. بزار واسه  اتویشوخ یحوصله  نی_راست
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 آورد و گفت:  کمی را نزد  سرش

 بودها! طاتونی _درباره بل

 بردم و گفتم:  کشی سرعت سرم را نزد به

 شد؟  ی_اوک
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 بلند شد و گفت:   شیجا از

 . ستیتو االن حالت خوب ن  ام،ی_بزار بعدا م

 دستش را گرفتم و گفتم:  مچ

 شد؟  یچ نمی سرجات، انقدرم حرف اضافه نزن. بگو بب نی_بش

 ها را به دستم داد و گفت:  طیبل

 شد!  یاوک د،ی_بفرما

 و گفتم:  دمیخند

 ! ی! مرسیبهم بد یتونستیبود که م  یخبر نی_بهتر

 اروپا بهتر بود، بعدا هم دیرفتیاگه م گم،یمن هنوزم م  یول  کنمی _خواهش م

 مشهد! دیبر دیتونستیم

 را به چپ و راست تکان دادم و گفتم:  سرم

 ! ادیخوشش م  یلی_نه، من مطمئنم رها هم خ

 من برم فعال! ،یدونی_هرجور خودت صالح م

 _برو به کارات برس!
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 شروع به زنگ خوردن کرد. شماره را   لمیاز اتاقم خارج شد، موبا نیکه راست نیهم

 مکث کردم و سپس دکمه اتصال را فشردم و  یخاطر کم  نیبه هم شناختم،ینم

 : گفتم

 د؟ ی_بفرما

 : دیچ یدر گوشم پ یمردانه ا یصدا

 که مزائده رو  ی صاحب شرکت ش؛یهستم.کامران آسا شیآسا ،ی_سالم جناب تهران

 شد!  برنده

 65#پارت_ 

 را در هم فشردم و گفتم:  مشتم
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 . دی_بفرما

 نداره  یشرکت شما هستم، اگه اشکال  یراستش من االن جلو  ،ی_جناب تهران

 چند کلمه باهاتون صحبت کنم.  خواستمیم

 مکث کردم و سپس گفتم:  یکم

 دوم هستم! یداخل، من طبقه  دیبفرما  ستین  ی_مشکل

 .رسمی _االن خدمت م

 فکر بودم که  ر ی درگ دایاو با من چه کار دارد؟! شد یعنیسپس تماس را قطع کرد.  و

 من وارد شد و گفت:  دیبفرما  دنیو بعد از شن  دیبه در کوب یضربه ا یمنش

 با شما کار دارن! من بهشون گنیاومدن م شیبه نام آسا ییآقا هی ،ی_جناب تهران
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 از قبل هماهنگ شده! گن یم  یول شهینم گفتم

 داخل! دشونی_بفرست

 وارد اتاق شد. به او   شیبعد کامران آسا  یگفت و از اتاق خارج شد. لحظات یچشم

 که  دیفهم توانستیهم م یاز چند متر ی با من هم سن باشد. حت  با،یکه تقر خوردیم

 و شلوار تنگ  یمشک  شرتیبه همراه ت ی اش را عمل کرده است. کت کتان مشک ینیب

 هم بر چشمانش داشت که به محض ورود آن  یآفتاب نکیبه تن داشت. ع  یشکم و

 از صورتش برداشت.  را

 آمد و دستش را به سمتم دراز کرد و گفت:  کترینزد

 ! یتهران ی_سالم آقا

 او دست دادم و گفتم: به

 .دی نیبش  دی_سالم! بفرما

 نشست و گفت:   همانی م یصندل یمن، بر رو ینشستم و او هم روبه رو زمی م پشت

 وقتتون رو  ادی من ز ی. ولدیحقم دار  ن،یهستم تعجب کرد  نجایا نکهیاز ا دونمی_م

 بدم!  یهمکار شنهادی. من فقط اومدم که به شما پ رمی گینم

 را باال انداختم و گفتم:  میابروها یتا کی
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 ؟ ی_همکار

 یاهمکار م یتونیو ما م  هی! شرکت ما هم مثل شرکت شما داروسازی_بله همکار

 قرار  نجایاز ا رونیروز با هم ب  کیکه  کنمیم شنهادی. من پمیهم باش یبرا  یخوب
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 بدم! حی رو واستون توض  مونیهمکار اتیتا من هم جزئ  میبزار مالقات

 ی که ضرر شیحرف ها دنیاما شن شناختمیاو را نم  یدرست و حساب  هرچند

 گفتم:  یو سرد ی! با لحن جدنداشت

 ! دیکن جی. زمان و مکان رو واسم مسنینداره، شمارم رو که دار ی_باشه مشکل

 را در هم گره کرد و گفت:  دستانش

 !دیندار ی_به نظرم فردا مناسبه البته اگه شما مشکل

 فکر کردم و سپس گفتم:  یکم

 !ستین  ی_نه مشکل

 گفت:  شد،یبلند م شی که از جا  یرا تکان داد در حال  سرش

 ! روزخوش! رمیگ یس م_در مورد زمانش باهاتون تما

 خدانگهدار! ارخب،ی_بس

 را  لمی. موبادادیرا نشان م قهیبه ساعتم انداختم که دوازده و پنج دق ینگاه

 در گوشم شی بایز یکه صدا دی نکش   یرها را گرفتم. طول  یو شماره  برداشتم

 : دیچ یپ

 جان.  نی_جانم رادم

 _سالم رهابانو. 

 . زمی _سالم عز

 ؟ یی _رها کجا

 !رونی االن از دانشگاه اومدم ب نی_هم
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 با خودت؟  یبرد  نی_ماش

 _نه، چطور مگه؟ 

 اونجام!  گهید نیده م هیدنبالت،   امیمن دارم م  سای_وا

 _چه زود کارت تموم شد!

 ...ی_تموم که نشده، ول 

 ؟ یچ  ی_ول

 !یفهم ی خودت م ،یچ ی_ه

 و گفت:  دیخند

 _باشه پس منتظرتم!

 با  یو رها بعد از خداحافظ ستادمیاه ادانشگ یبعد جلو ی قهیده دق قایدق

 آمد و وارد آن شد. نیبه سمت ماش دوستانش

 _سالم!

 _سالم، دانشگاه چطور بود؟

 _بد نبود! 

 پدال گاز فشردم و گفتم:  یرا رو میپا

 _خوبه! 

 : د یبعد پرس یلحظات 

 ؟ یری م نجای_چرا از ا
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 توقف کردم و گفتم:  یو مجلل کیرستوران ش  یجلو

 !میرستوران ناهار بخور می_بر

 و  دمیکش رونیب  بمیها را از ج  طیرا گرفت، بل  مانیگارسون، سفارش ها نکهیاز ا بعد

 درون آنها را نگاه کرد،  نکهیرها گذاشتم. رها، آنها را برداشت و بعد از ا  یرا جلو  آنها
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 : گفت 

 مشهد! طی ! بلنیرادم ی_وا

 !شنبس ی_بله، واسه 

 دهانش گرفت و گفت:  یرا جلو دستش

 !یچقدر خوشحالم کرد یدون ینم ی! واگهی_چهار روز د

 خوشحال   شتریب  نیاز ا دیببرمت اروپا، اما فکر کردم شا خواستمی_راستش م

 !یبش

 ! یخوشحالم کرد  یلی_آره واقعا! خ 

 کامران در  یبه صدا درآمد. دکمه اتصال را فشردم و صدا  لمیلحظه موبا نیهم در

 : دیچ یپ گوشم

 ن؟ یبه جا آورد  ،ی_سالم جناب تهران

 بله شناختم! ش،یآسا ی_سالم آقا

 .فرستمیکه براتون م یبه آدرس دی اریب  فیشام تشر ی_زنگ زدم بگم که فردا برا

 ی اگر اشکال  ارمش،ی همراه خودم ب خوامی من چون همسرم خونه تنهاست م  درضمن،
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 که نفس جان تنها نباشه! دیاری شما هم همسرتون رو ب نداره

 مکث کردم و سپس گفتم:  یکم

 ! ستین  ی_باشه مشکل

 .فرستمی! من االن آدرس رو واستون میعال اری_بس

 ک یبعد، آدرس   ینکرد. لحظات ی را با رها مطرح کردم و او هم مخالفت   انیجر

 1فرستاد.  میکه قبال هم به آنجا رفته بودم را برا یسنت رستوران

 1پارت رمان مراجعه شود  نیکامران و نفس به اول یادآوری یبرا
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 بار سوم گفتم:  یو برا  دمیرا پوش  میها کفش

 ؟ ی_رها، اومد

 بست از خانه خارج شد و گفت:   یرا م فشی ک پی که ز یحال  در

 !گهی_اومدم د

 !؟یکن ی چه کار م یه دارسه ساعت فهممی _نم

 گفت:  د،یپوش یرا م شی که کفش ها یدرحال 

 . یزن یتو هم انقدر ُقر م  شدم،ی _خب داشتم حاضر م

 و من گفتم:  میهمراه هم وارد آسانسر شد به

 کنه؟ ی با شوهرش صحبت م ینجوری_آدم ا

 از  نکهی. با اد یکتم را گرفت و گونه ام را بوس قهیو  ستادیا ش یانگشتان پاها یرو
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 خوشم آمده بود، اما گفتم:   اری بس کارش

 بود؟  یبوست چ نی_مناسبت ا

 را باال انداخت و گفت:   شیها شانه

 رم؟ یاز شما اجازه بگ  دیشوهرمو بوس کنم با خوامیم ی من وقت د،ی_ببخش

 س گفتم: . سپمیرا در دستم گرفتم و هر دو از آسانسور خارج شد دستش

 منم دست شماست! یاجازه  زم،ی_نه عز

 و گفت:  دیخند

 ! یبگ  نویا دمی_با

 .دمیباال انداختم و من هم خند یا شانه

 فرستاده بود توقف کردم و به میآدرسش را برا  روزیکه کامران، د یرستوران  یجلو

 و به سمت او  افتمیکه کامران را  د ینکش  ی. طولمیرها، وارد رستوران شد همراه
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 . میکرد حرکت

**** 

 : رها

 که یو با پسر ستادیا زهای از م یکی یجلو   نیحرکت کردم. رادم نیسر رادم پشت

 ی مشک وریشد. پل ینام او کامران است، مشغول سالم و احوال پرس  دمیفهم  حال

 هم به گردن انداخته یرنگ یا روزهیف  بیبه تن داشت. صل  یهمراه بافت مشک  به

 با  بایز  اریبس  یآمد. کنار او دختر  یبه چشم م یلیو دماغ عمل کرده اش خ  بود
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 به   یآب یبود. احتماال او همسر کامران است. پالتو ستادهیدرشت و سبز ا یچشمان

 یی خودنما بی رنگش عج یقهوه ا یشال همرنگ آن به تن داشت و موها  همراه

 ! به سمتم آمد وکردی اش من را که دختر بودم جذب خود م ییبایز  ی. حتکردیم

 را به سمتم دراز کرد و گفت:  دستش

 _سالم، من نفسم، همسر کامران!

 زدم و دستش را درون دستم فشردم و گفتم:  یلبخند

 منم رها هستم! زم،ی _سالم عز

 ن یهم با کامران کردم و کنار نفس و رادم یمختصر یسالم و احوال پرس سپس

 آوردم.  یکردند که از آنها سر در نم ییو کامران شروع به بحث ها نی. رادممنشست

 کرد و گفت:  یشدست یکه نفس پ میچه بگو دیکه حال با کردمی فکر م نیبه ا داشتم

 ندارم و دوست  یخانواده ا چیکشوندم. آخه من ه نجایکه شما رو هم تا ا دی_ببخش

 رانه. اون هم که امشب با شما قرار من کام یندارم. تنها خانواده  ادیهم ز یم یصم

 شد که به کامران  نیمنو تنها بزاره و من رو با خودش آورد. ا ومدیدلش ن  داشت

 که من تنها نباشم. دیایکه از همسرتون درخواست کنه که شما هم ب گفتم

 و گفتم:  دمی پاش   شیبه رو یلبخند

 نیاتفاقا منم تو خونه بدون رادم ه؟یحرفا چ  نیا زم،ی _با من راحت باش عز

 ! رهیسر م حوصلم

 زد و گفت:  یمحو لبخند
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 _پدر و مادرت تهران هستن؟

 ازش  یدور یخواهرم ازدواج کرده و رفته اصفهان، راستشو بخوا   ی_آره تهرانن ول

 تنها خانوادت همسرته، پس پدر و مادرت  یتو گفت  یسخته! راست یلیخ واسم

 کجان؟ 

 گفتم:  عیاش در هم شد و احساس کردم اشک در چشمانش حلقه بست. سر چهره

 .یبگ خوادیقصد ناراحت کردنتو نداشتم! اگر سختته نم زم،یعز دی_ببخش

 را به چپ و راست تکان داد و سپس گفت:   سرش

 اونجا قدم  می بر هیداره نظرت چ یتپش  اطیح هی نجاینداره! ِامممم... ا ی_نه اشکال 

 کنم؟  فیمن هم واست تعر م،یبزن

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 نداره! ی_از نظر من مشکل 

 زد و سپس روبه کامران گفت:  یلبخند

 تا غذاها آماده میکم قدم بزن  هی یپشت  اطیتو ح  میریمن و رها خانم م زم،ی _عز

 .بشه

 کرد و گفت:  لی مهمان صورتش بود را به لبخند تبد شهی که هم یاخم  کامران

 _برو عشق من! راحت باش! 

 سرش را کنار گوشم آورد و گفت:  نیرادم

 _مراقب خودت باش رها بانو! 

 دستش گذاشتم و گفتم:  یرا بر رو دستم
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 !شتری_تو ب

 رستوران  اطی وارد ح   گریکدیزد. نفس به سمتم آمد و به همراه   یو چشمک دیخند

 به وجود آورده   ییبای ز یرنگارنگ زده بودند و فضا یاسر آن را چراغ ها. سرتمیشد

 .بودند
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 را به سمت نفس چرخاندم و گفتم:  سرم

 ! یبگ خوادی نم یش یم تیاگه اذ گمی_م

 هم به من نگاه کرد و گفت:  او

 ت یکم سبک بشم، اما...اگه تو اذ هی نفر بگم تا  هیبه  خوادی دلم م یل ی_نه اتفاقا خ

 من... یشیم

 و گفتم:   دمیحرفش پر انیم به

 بگو!  زمی_نه عز

 67#پارت_ 

 و سپس او گفت:  مینشست  یمکتی ن یهمراه هم بر رو به

 . میبا هم ازدواج کن میخواستیمن و کامران م شی سال و هفت ماه پ کی_حدودا  

 هی. من میکردی م یو اونجا زندگ  رازیش  میکار پدرم رفته بود یاون موقع برا ما

 یاونا بودم تا کارا شی و پ نایکامران ا یوقت بود که اومده بودم خونه  چند

 پدر و مادرم و  مون،یهفته مونده به عروس  کی . درست میرو درست کن مونی عروس

 تهران که تصادف کردن و هر سه تاشون...  ومدنیداشتن م کترمی کوچ خواهر
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 کرد. او را در آغوشم گرفتم هیناخودآگاه شروع به گر د،یحرفش که رس ینجایا به

 گذشت که گفت:  قهیآرام شود. چند دق یدادم سکوت کنم تا کم  حی ترج و

 کاش مادرم بود که  یا گمیبا خودم م شه،یدلم واسشون تنگ م یل یروزا خ  ی_بعض

 تا اون واسم ذوق کنه.  گفتمیاز عاشقانه هام با کامران واسش م بغلش و رفتمیم

 هام براش بگم. کاش پدرم بود یو از روزمرگ دیخواهرم بود تا باهاش برم خر  کاش

 شده حسرت و تو دلم مونده. نایا ی. همه  رمی مردونش رو تو دستام بگ یدستا تا

 !؟کردمی چه کار م دیاگه کامران نبود با دونمینم

 من جدا شد و ادامه داد: از

 تونم یگرفته بودم و اگه کامران نبود م ی افسردگ دای_بعد از فوت خانوادم من شد

 وار عاشق کامرانم! وونهی! من دگشتمیبرنم  یوقت به حالت عاد چیکه ه بگم

 دستش گذاشتم و گقتم: یرا بر رو دستم
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 شهیر کنم اما همخواهرت رو واست پ   یجا تونمیوقت نم  چی وقِت ه چیه دونمی_م

 !یدوست رو من حساب کن  هیمثل  یتونیم

 شماره ام را به او دادم و گفتم:  سپس

 ! زارمیواست کم نم ی_مطمئن باش تو دوست 

 زد و گفت:  یلبخند

 االن که باهات درد و دل کردم چقدر حالم بهتر شد!  یدونینم  زم،ی واقعا عز ی_مرس

 !زمی _عز
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 هم تموم شده! ونیکه حتما کار آقا می_به نظرم پاشو بر

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 .می_آره پاشو بر

 و نفس هم کنار کامران نیو من کنار رادم میرستوران شد  یسالن اصل وارد

 . کامران گفت: نشست

 خودمون واستون سفارش  ی قهیجان هم به سل نی. منو رادمن ی_خب به موقع اومد

 !میداد

 از چشمان نفس هم  یو محو او شد. حت دیکامران پاش   یبه رو یلبخند نفس

 است که چقدر به کامران عالقه دارد! مشخص

 ن، یبه همراه رادم  یو بعد از خداحافظ میاز خوردن شام از رستوران خارج شد بعد

 .میخانه شد یراه

 د؟ یدیرس  یا جهی_به نت

 را کم کرد و گفت:  نی ضبط ماش یصدا یکم

 بعد جوابم رو بهش  یقرار شد فکرامو بکنم و هفته  مشارکت داد، شنهادی_بهم پ

 .بگم
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 که مزائده رو از شما برنده شده؟ ستین یکامران همون کس نی_مگه ا

 را تکان داد و گفت:   سرش

 _آره همونه!
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 مشارکت بده؟ شنهادیداره به تو پ یلی_خب چه دل

 را باال انداخت و گفت:   شی_شانه ها

 با هم   یلیشما دو تا مث که خ یشک دارم. ول  هیذره به قض هی خودم هم  دونم،ی_نم

 ! نیشد یم یصم

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ی ل ی. خکردیم  فیرو واسم تعر شی. امشب داشت زندگهیدختر خوب  یل ی_نفس خ

 ! سوزهیواقعا دلم براش م  ده،یکش زجر 

 گفت:  نیرادم م،یوارد آسانسور شد نکهیو بعد از ا میآپارتمان شد وارد

 واسش افتاده؟ یاتفاق_مگه چه 

 و   کننیبا هم ازدواج کنن خانوادش تصادف م  خواستنیکه م یوقت  چارهی _ب

 و حاال تنها  وفتهیعقب م کسالی ازدواجشون  نیواسه هم رن،یمیم همشون

 کامرانه! نی نفس هم ی خانواده

 گفت:  کرد،یکه درب خانه را باز م یدرحال  نیو رادم می آسانسور خارج شد از

 _چه بد!

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 ا یفردا شب دعوتمون کرده، رو یمامانم واسه  ن،یرادم یسخته! راست  یلی_آره خ 

 ؟ یندار یتو که مشکل ان،ی قراره ب ناهمیا

 گفت:  کردی عوض م شرتیرا با ت  راهنش ی که پ ی_در حال

 ازشون واسه مشهد! میهم کن  یخداحافظ میتون یم زم،ی_نه عز
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 و دستانش را به دو طرف باز کرد. دیدراز کش تخت یبر رو سپس
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 نشستم و گفتم:  کنارش

 ! هی_آره فکر خوب

 میتنومندش خواباند و سرش را درون موها یبازو یرا گرفت و من را بر رو دستم

 کرد و گفت:  فرو

 توئه رها بانو!  یعطر موها ا،یعطر دن  نی_بهتر
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 گذاشتم و چشمانم را بستم. کنار گوشم زمزمه کرد:  نیرادم یشانه  یرا بر رو سرم

 ؟ ی ترسیم  مای_از هواپ

 در چشمانش گفتم:  رهیرا بلند کردم و خ  سرم

 اژدهاس که ازش بترسم! مای_مگه هواپ

 !یترس یگفتم حتما م ،یبه من، چشماتم بست ید یچسب  نی_آخه همچ 

 رفتم. سپسفاصله گ  نیاز رادم یچرخاندم و کم  مایرا به سمت پنجره هواپ سرم

 : گفتم

 !چسبمیبهت نم گهید یترسم، تو هم ناراحت ینم  ری _نخ

 تر کرد و گفت:  کیخودش را به من نزد یکم

 ! یترسیتو هم نم گهید ینجوریبهت. ا چسبمی_خب تو نچسب به من، من م

 و گفتم:   دمیسمتش چرخ به
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 خان!  نیرادم ترسمی_من نم

 و گفت:  دیخند

 !یترسی_خجالت نکش، بگو که م

 و گفتم:  دم یکش یکالفه ا نفس

 ! یترسی... نکنه تو میول  ترسم،ی_واقعا نم
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 کرد و گفت:   زیاش پوِکر شد. چشمانش را ر افهیق

 بترسم!  مایاز هواپ کلمی ه نی_فکر کن من با ا

 بترسد به شدت خنده ام گرفت. خودش   مایاز هواپ نیرادم نکهیفکر کردن به ا از

 فرود آمد. مایبعد، هواپ  یو لحظات دیخند  اریبس هم

 وارد  نکهی. بعد از امیرفت میکه از قبل آن را رزرو کرده بود یهمراه آژانس به هتل  به

 گفت:   نیرادم م،یشد اتاقمان

 ؟ یستیحرم؟ خسته که ن مینماز ظهر بر یبرا هی_رها االن ساعت دهه! نظرت چ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ک یتا ساعت   م،یکنی خورده هم استراحت م هی م،یری دوش بگ هی دی_خب اول با

 هم خوبه! یلیحرم، خ میری نماز ظهر م یمونده. بعدش برا یلیخ

 ! امی و ب  رمی دوش بگ ه یپس من برم  ،ی_اوک

 ن یرا که رادم یگرفتم مدت زمان  میتکان دادم و تصم شیحرف ها دییرا به تاک سرم

 که دینکش یهم گذاشتم و طول  یبخوابم. چشمانم را رو یکم  ردی گیم دوش
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 گرم خواب شد. چشمانم

 !شهیم ریکه د  ری دوش بگ هی_رها، رها خانم پاشو. پاشو برو 

 که پشت به من مشغول دمیرا د ی نیاز هم گشودم و رادم یرا به سخت چشمانم

 به بدنم  یبلند شدم و کش و قوس میبا حوله است. از جا ش ی کردن موها خشک

 تخت نشست.  یکنارم آمد و بر رو نیکردم. رادم وارد

 ها! یدی_خوب خواب 

 . امیو ب  رمیتا من دوش بگ  یبخواب  یتونیخسته بودم، حاال تو م  یلی_آره خ 

 و گفت:  د یدراز کش شی درجا

 خستم!  یلی_آره، خ 

 و گفتم:  دم یکش شی را بر رو پتو
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 !یخوری سرما م  ی_حموم بود

 بهتر بود! میعاشقانه برا ینگاهم کرد که از صدهزار تا کلمه  یزد و طور یلبخند

 را به میموها ستال یکر شهیساعته، از حمام خارج شدم و مثل هم میاز دوش ن بعد

 نکه ی. با ادادی. ساعت دوازده را نشان م دیچ ی ام پ ین یزدم و عطرش در ب میموها

 و به   میکن ارتیاول ز تا میشدیزودتر آماده م  دیبود اما با ک یبه هتلمان نزد  حرم

 ک یهنوز خواب بود. کنارش نشستم و سرم را نزد نی. رادممیظهر هم برس نماز

 گفتم:  یگذاشتم و به آرام شی بازو یبردم و دستم را بر رو صورتش

 ها!  شهیم ریپاشو د نم،یجان... رادم نی_رادم
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 بود،  ختهیرا که در صورتش ر میرا باز کرد و دستش را باال آورد و موها  چشمانش

 اش چسباند و گفت:  ین یب به

 است؟ یعطر دن ن یموهات بهتر ی_تا حاال بهت گفته بودم، بو

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ! یگیجمله رو م   نی_فکر کنم هرشب ا

 کاشت و گفت:  می موها یبر رو یا بوسه

 بوشون رو دوست دارم!  یل ی_خ

 کردم با چشمانم به او بفهمانم که چقدر دوستش دارم!  یزدم و سع یلبخند

 تا حرم  میگرفت  میو تصم میاز هتل خارج شد م،یهر دو حاضر شد نکهیاز ا بعد

 م،یکرد دایپ   یمناسب زی و اگر چ میگونه مغازه ها را هم نگاه کن  نیو ا میبرو ادهیپ

 .میبخر ی سوغات یبرا

 گرفتم و آن را به یاز خادم ها چادر رنگ  یک یحرم، از   اطیبه ح یدرب ورود یجلو

 زد و گفت:  یلبخند جذاب نیکردم. رادم سر

 !ادی بهت م  یلی_چادر خ 
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 زدم و گفتم:  یلبخند

 فکر  نیقائل بودم اما تا حاال به ا یارزش خاص یچادر یخانم ها یواسه  شهی_هم

 روز بخوام چادر بپوشم! هیکه  نکردم

 که در آن صحن  ینگفت. به سقاخانه ا یزی چ گریدر چشمانم کرد و د یا رهی خ نگاه
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 و گفت:  ستادیا نیرادم م،ی دیبود که رس  اطیح از

 ها!  ینکن   ریمنتظرتم، د نجای _بعد از نماز ظهر هم

 و گفتم:  دمیخند

 _چشم قربان!

 کردم، ی م ارتی اما رضا را ز حیکه ضر ی جداشدم و وارد حرم شدم. هنگام  نیرادم از

 داشتم. انگار سراسر وجودم غرق در آرامش شده بود و  یآرامش خاص  احساس

 ی خواندم، برا  حیرا در کنار ضر  ارتی نماز ز نکهینداشتم. بعد از ا یدغدغه ا چیه

 ی ت خواندم. طبق قراراز شبستان ها رفتم و نماز را به جماع  ی کیجماعت به   نماز

 دمیرا د  نیرادم  نکهیداشتم، به کنار سقاخانه رفتم و به محض ا نیبا رادم که

 و گفتم:  ستادمیا کنارش

 قبول باشه! ارتتی_ز
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 زد و گفت:  یلبخند

 تو هم قبول باشه، گلم! ارتی_ز

 و گفت:  ستادی مغازه ا کی یجلو نی. رادم میهر دو از صحن حرم خارج شد سپس

 !امیمن االن م سایوا  نجای_تو هم

 باهات!  امی_خب منم م

 . امیباش من االن م  نجای_نه تو هم

 ی قبول حرفش تکان دادم. لحظات  یرا باال انداختم و سرم را به معن  میابرو یتا کی
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 آمد. به سمتش رفتم و گفتم:  رونی پاکت ب کیبه همراه  بعد
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 ؟ یگرفت ی_چ

 زد و گفت:   ییرایگ  لبخند

 !یفهم ی_بعدا م

 زدم و گفتم:  شیبه بازو یمشت

 !گهی_بگو د

 را گرفت  مانی گارسون سفارش ها یبرد. وقت   یرا گرفت و مرا داخل رستوران دستم

 چادر  کیزدم و درون پاکت را نگاه کردم. درون آن  یرا به دستم داد. لبخند پاکت

 نگاه کروم و گفتم:  ن یمتعجب به رادم یاست. با چهره ا ب یعج می! واقعا برابود

 _چادر؟ 

 نشاند و گفت:  شیلب ها  یبر رو یلبخند

 و  ادیخوشم م ی لی. البته که من خیچادر بپوش  خوامی_آره. اما من اصال ازت نم

 نکه یا یو تو هم برا کنمی وقت مجبورت نم چیاما ه یدارم که چادر بپوش دوست

 ن یط بهش فکر کن و اگه خودت به ا. فقیخواد چادر بپوش ینم  ،یخوشحال کن  منو

 بپوشش!  ،یرو دوست دار دنیکه چادر پوش یدیرس  جهینت

 سرم را تکان دادم.  یبه چادر انداختم و به آرام  ینگاه گر، ید بار

 گذشت و هم اکنون، در فرودگاه تهران یم میکه به مشهد رفت یهفته از روز کی

 . سپس به سمت میشد نیو سوار ماش میفرودگاه شد  نگی . وارد پارکمیهست
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 .م یمان حرکت کرد خانه

 ی کاناپه، روبه رو یبر رو  شیلباس ها ضی بعد از تعو نیرادم م،یخانه که شد وارد

 دراز کرد. سپس گفت:  زیم یرا بر رو شینشست و پاها ونیزیتلو

 _آخ که چقدر خستم!

 گفتم: ختم،یری خود م یآب برا یوان یکه ل یدرحال 

 بخواب!  ری_خب برو بگ
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 داد و چشمانش را بست و سپس گفت:  هیرا به کاناپه تک   سرش

 .برهی ساعت هفت غروبه! االن بخوابم، شب خوابم نم ست،ی_االن که وقت خواب ن 

 و گفتم:  دم یآب را سر کش  وانیل

 به فکر شام باشم!  دی_آره خب، منم با

 رها بانو؟  یدرست کن یخوایم ی_چ

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 ! یهان یکه انگشتاتم باهاش بخور یزیچ هی_

 زد که از چشمانم دور نماند. و چقدر لذت بخش است کار کردن   ییدندان نما لبخند

 !¡کشدی که جان جانانت در آن نفس م یخانه ا در

 داشتم فسنجان   میهم مانند من فسنجان دوست داشت، تصم نیکه رادم ییآنجا از

 گاز گذاشتم، برنج را هم دم انداختم و سپس به  یکنم. خورشتم را که بر رو درست

 ش یپا یبود. سرم را بر رو  ونیز ی تلو یرفتم که مشغول تماشا  ینی رادم سمت
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 و سپس گفتم:  دمیکاناپه دراز کش یو بر رو گذاشتم

 خسته شدما!  ش،ی _آخ

 فرو کرد و گفت:  میموها یرا در البه ال دستش

 وشگله؟خ  یدرست کرد ی_چ

 که  شی نگفتم. نفس ها یزی نشاندم و چ میلب ها یبر رو یرا بستم و لبخند چشمانم

 کرد و گفت:   زیصورتم برخورد کرد، چشمانم را باز کردم. چشمانش را ر با

 نه؟  یگی_نم

 را باال انداختم و گفتم:  میدر چشمان نافذش، ابروها رهیخ

 !گمی_نه نم

 زد و ناگهان گونه ام را محکم گاز گرفت. سپس سرش را به کاناپه  یا ثانهیخب   لبخند

 داد و گفت:  هیتک
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 حال اومد!  گرمیج  ش،ی _آخ

 گفتم:  دم،یمالیکه گونه ام را م یحال  در

 _دردم اومد!

 را کش داد و گفت:  لبخندش

 ! ادیدردت ب خواستمی_منم م

 را بستم و گفتم: چشمانم

 !یری گیاز نممنو گ گهیبهت شام ندادم، د ی_وقت
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 چانه ام گذاشت و گفت:  ریرا ز دستش

 !خورمیخودتو م  ی_اونجور

 گفتم:  یبرداشتم و چهارزانو نشستم. سپس با لحن مظلوم شیپا یرا از رو سرم

 ! یگیتو به من زور م  ست،ی_قبول ن

 کاشت. سپس، گفت:  میموها یبر رو یرا به خودش چسباند و بوسه ا من

 _من غلط کنم بهت زور بگم رها بانو!

 را دور کمرش حلقه کردم و گفتم:  دستم

 !ینطوری_نگو ا

 بعد گفت:  یلحظات 

 !ی که مردم از گرسنگ اریغذارو ب  نی_حاال پاشو ا

 و گفتم:  دمیخند

 _چشم قربان!

 بال!  ی_چشمت ب 

 وارد آشپزخانه  نی موقع رادم نی. در همدمیشام را چ زیآشپزخانه شدم و م وارد

 و گفت:  شد
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 !؟ یرها فسنجون درست کرد ی_وا

 _بلهههه! 

 قاشق در  کی . سپس ختیخودش ر یبشقاب پر برا کی نشست و  زی م پشت
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 گذاشت و گفت:  دهانش

 خوش مزس! یل ی_دمت گرم، خ

 که با ولع غذا  نیبه رادم یطوالن یها هیقند در دلم آب شد. ثان فش،ی تعر از

 دهانش نگاه  یبخورد، جلو خواستی را که م یناگهان قاشق خورد نگاه کردم.  یم

 و گفت:  داشت

 به پسرمردم! یدوساعته زل زد یکشی خجالت نم ؟ یخوری_چرا خودت نم 

 گفتم:  ختم،یر یآن خورش م  یکه بر رو یو درحال دمیخودم کش یبرنج برا یبشقاب 

 شوهر بندس و هرچقدر دلم بخواد نگاش  یگیپسر مردم که م نیا نکه،ی_اول از ا

 آدم دوست داره تا  یکن ی م فیو تعر یخوریغذا م یجور هیتو  نکه،یهم ا کنم؛دومیم

 و نگاهت کنه!  یتو فقط غذا بخور ایدن  آخر

 و سرش را به چپ و راست تکان داد و سپس گفت:  دیخند

 !یبردیمحرفات جون سالم به در ن نی که امشب خسته ام وگرنه امشب با ا فی_ح

 70#پارت_ 

 را تندتر کردم تا زودتر به خانه برسم. وارد آسانسور ساختمان شدم و  میها قدم

 را در آشپزخانه گذاشتم. سپس دی خر  یاز ورود به خانه به سرعت پاکت ها بعد

 داد. یبه ساعت انداختم که ُنه شب را نشان م یرا عوض کردم و نگاه میها لباس 

 و قارچ را سرخ کردم و در آخر رب را به آن اضافه ازیچرخ کرده، به همراه پ گوشت

 .ختمیها را درون آب جوش ر   ی. سپس ماکاران کردم

 کردم:  یپل یرا روشن کردم و آهنگ لمیاتاق شدم و موبا وارد
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 ی کنارم یوقت یدارو ندارم ،یدستام یو گرم ینشست شمی و پ ی"چه خوبه هست

 شونه به شونم دونمی! آره میامروز و فردام  ؟یامیدن ی دون یم ،یدردام مرهم
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 !..."یهمرام شهیهم

 ن یبود و ا  دیبه تن کردم. پوستم سف  دیسف  شرتیام را به همراه ت یل  شلوارک

 بر  یرنگ  یسرم بستم و رژ جگر یرا باال می. موهاکردی م ییخودنما  بیها عج لباس 

 نکه یبه خودم انداختم. با ا ینگاه م،یچشم ها ش ینشاندم. بعد از آرا میلب ها یرو

 کرده بود.  ریی تغ ارینداشتم، اما چهره ام بس  یادی ز شیآرا

 ی دهایام را دم انداختم. صبح خودم کل یوارد آشپزخانه شدم و ماکاران  دوباره

 ال یبا خ  ل ی دل نینتواند درب را باز کند. به هم برداشتم که بشی را از ج نیرادم

 از اتاق  نی وارد اتاق شدم و بعد از دوش گرفتن با عطر مورد عالقه رادم راحت

 ن یرادم ریکه تصو فونیکه زنگ به صدا در آمد. درون آ دینکش  یشدم. طول   خارج

 گفتم:  ی با لحن خاص  دم،ید را

 باال سرورم!  دی_بفرما

 به در وارد کرد. درب را باز کردم و   یبعد ضربه ا یزد و وارد شد. لحظات  یلبخند

 . به محض ورودش گفت: ستادمیپشت درب ا خودم

 از پشت در خوشگله! رونی ب  ای_ب

 یمات در چشمانم شد. قدم یخودش درب را بست و لحظه ا د،یرا که د سکوتم

 شت شصتش را چانه ام گذاشت و انگ ریو به سمتم آمد. دستش را ز برداشت
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 یو دستم را در دستش گرفت و آن را بر رو دیگونه ام کش یگونه بر رو نوازش

 گذاشت و گفت:  قلبش

 !رون؟یقلبم ِبَپره ب  یخواینکن، م ینطوری_با من ا

 م یلب ها یرا بر رو  شیآورد و لب ها  کینگفتم. سرش را نزد یزی زدم و چ یلبخند

 فاصله گرفت و گفت:  ی کماز آن گرفت.  یطوالن یو ب*و*س*ه* ا* گذاشت

 ی رژو نزن! فقط و فقط جلو نیکس ا  چیه یشده بود، جلو  یخواستن  یلی_لبات خ 

 کن! شی آرا خودم

 را دور گردنش حلقه کردم و خودم را محکم به او چسباندم. سپس گفتم:  دستم

 مال من باشه! دی_تمام من مال توئه و تمام توهم با
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 وار گفت:  زمزمه

 _مطمئن باش که هست!

 از او فاصله گرفتم و گفتم:  یکم

 شام آمادس!   زیم ی_تا لباسات رو عوض کن 

 ی و طول  دمیرا چ زی م یخاص  ی قهیرا تکان داد و وارد اتاق شد. با دقت و سل  سرش

 ش یبرا نکهینشست و بعد از ا زی هم وارد آشپزخانه شد. پشت م نی که رادم دینکش

 هانش گذاشت و گفت: در د یقاشق  دم،یکش یماکاران

 خوش مزس! یل ی_خ

 گفتم:  دم،یکشیخودم غذا م یکه برا یحال  در
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 من غذا درست کنم و بد بشه؟ محاله! گه،ی_بله د

 و گفت:  دیخند

 در گوشم گفت؟ منم گفتم ییزایچ  هیسپهر  ادتهی مونیرها! شب عروس ی_راست

 ! کنم؟یراحت درستش م  التیخ

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 .ادمهی_آره 

 گفت؟  یم یچ  یدونی_م

 گفت؟  یم ی_نه، چ

 ماست در دهانش گذاشت و سپس گفت:  یقاشق

 خواست به تو بگم یخوشش اومده. م نا یدوستت مب نیاز ا یل یگفتش که خ ی_م

 امروز تو باشگاه دوباره بهم گفت.   نکهیرفت. تا ا ادمیمنم که کال  ،یبهش بگ که

 چانه ام گذاشتم و گفتم:  ریز را دستانم

 _چه جالب! 

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی
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 جالبه؟ شی_چ

 . زایچ نیچه باحاله و از ا نیدوست رادم نیبه من گفت ا نایمب  ی_آخه شب عروس 

 !شونیدوتا هم برن سر خونه زندگ  نی_خب پس حتما بهش بگو، بزار ا

 زدم و گفتم: یمحو لبخند
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 !گمی_حتما بهش م

 71#پارت_ 

 ن یتر نیری و ش  نیبهتر میتوانم بگو یگذرد و م  یم نیماه از ازدواجم با رادم دو

 گذرد نه تنها از احساسم به  یم شتریکه ب یام را گذراندم. هر روز یزندگ یها لحظه

 .شودیهم م شتریو ب شتریشود، بلکه ب   یکمتر نم نیرادم

 است که در روز تولدش کنارش هستم، یسال  نیاول  نیاست و ا نیتولد رادم امروز

 وقت آن را فراموش  چیبسازم که ه ییایرو یروز شیبرا خواهمیخاطر م  نیهم به

 . نکند

 فسنجان به همراه مرغ  شیفسنجان دوست دارد، برا اریبس  نیکه رادم ییآنجا از

 هم به تن کرده بودم که با پوست تنم  یو براق  دیکرده ام. لباس دکلته سف درست

 ش یبسته بودم و آرا یرا هم با طرح خاص  میداشت. موها ییبای ز اریبس  تناسب

 را هم زدم و   نیرادم یصورتم نشاندم. رژ مورد عالقه  یهم بر رو ییبای اما ز ظیغل

 دوش گرفتم. نیرادم ی عطر دوست داشتن  با

 آوردم و آن  رونی ب خچالی را از  کی. کمانده بود یباق نیربع به آمدن رادم کی  تنها

 در کنار  یبرق ها را خاموش کردم و به همراه برف شاد یگذاشتم. تمام زی م یرو را

 که یچادر خواهمیکه م میبگو نی داشتم به رادم می. امشب تصمستادمیا درب

 واقعا  نمیبی موضوع فکر کردم و حال م نیبه ا  یلیگرفته است را بپوشم. خ میبرا

 را  ممیکه تصم یرا هنگام نیرادم یدوست دارم چهره   یلیرا دوست دارم! خ  چادر

 !شودیخوشحال م   یلی. حتما خ نمیبب  م،یگو یاو م به
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 گذشته بود. د، یایقرار بود ب  نیکه رادم  یساعت از وقت میساعتم نگاه کردم که ن به
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 خچالیرا درون  کی . لوسترها را روشن کردم و کامدیساعت هم گذشت اما او ن کی

 بار دوم، سوم، چهارم  ی. برادمینشن ی را گرفتم، اما جواب نیرادم  ی. شماره گذاشتم

 اش را گرفتم  یمنش ی. شماره دمینشن  یپنجم هم شماره اش را گرفتم اما جواب  و

 بوغ جواب داد: نیبعد از چند که

 ! ین ی_الو، خانم ام

 د؟یخوب هست  ،ی_سالم خانم تهران

 گفتم:  دیکوبیام م نهیبه س یکه قلبم از شدت استرس به تند یدرحال 

 اونجا هستن؟ یجناب تهران یعن ی...ِامممم... نی_رادم

 مکث کرد و سپس گفت:  یا لحظه

 افتاده؟ ی که از شرکت خارج شدن. اتفاق شهی م یدوساعت شونی_ا

 بار، دوبار، سه  کی را گرفتم.  نیراست یتوجه کنم، شماره  شیبه حرف ها  نکهیا بدون

 من  نیرادم یبرا  یدهد! نکند اتفاق  یرا جواب نم لشیچرا موبا ایو چهار بار! خدا  بار

 گرفته بودم تا  نیرادم یکه برا یساعت مارک دار یاست. نگاهم به جعبه  افتاده

 خواهم فکرش را بکنم!  ینم  یبه او بدم افتاد. نکند جان جانانم...نه! حت امشب

 به  تی را با عصبان  لمی. موبادمینشن یرا گرفتم اما جواب  نی رادم یشماره   دوباره

 ن یرادم یبرا  یچه اتفاق یعنیدستانم گرفتم.  انی پرت کردم و سرم را م یا گوشه

 است؟! افتاده
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**** 

 : نیرادم

 شدم و بالفاصله گفتم:  نیاتاق راست وارد

 داشت؟  تی واقع یکه پشت تلفن به من گفت ییزای چ نیا نی_راست

 را تکان داد و گفت:   سرش

 من و اعتراف کرد  ش یاومد پ یمنصور  شیپ ی قهیچند دق نی داره. هم تی _آره واقع

 نیا ی هیبهش رشوه داده و اونم رقم مزائده رو بهش گفته! قض  شیکامران آسا که
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 و گفته همش نقشه بوده. اون کامران شتیهم که کامران اومده پ نایو ا مشارکت

 به  ینجوریاعتماد تو رو جلب کنه و به شرکتمون نفوذ کنه! ا ینجوریا خواستهیم

 از  یک ی و که ما ر تونستهیو م کردهی م دایپ یاطالعات شرکت دسترس تمام

 هم عذاب یمنصور نیاز وسط برداره! ا میشرکتش بود یَقَدر برا یها بیرق

 رو به من گفت! نایگرفته بود، اومد ا وجدان

 و گفتم:  دمیکوب زیم یرا بر رو مشتم

 _آدرس خونشون رو که داده بودم بهت، بدش به من!

 چه کار؟  یخوای _آدرس خونشون رو م

 ! ارمیسرش ب  ییچه بال دونمی! مزیهمه چ یب  یبرم سر وقتش، پسره  خوامی_م

 !کنمی م تی شکا ازش

 شرکتشون.  میری_خب بزار فردا با هم م 
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 را بلند کردم و گفتم:  میصدا

 آدرسشو بده به من! گمی_بهت م

 شد و گفت:  کمینزد یکم

 ! فردا با همالیخی ب شه،یم تیز ی چ هیاونجا  یریباال، م  رهی_داداش فشارت م

 . میریم

 توجه   یو ب دمی کش رونی رفتم. آدرس را از درون کشو ب  زشی زدم و پشت م  کنارش

 تواند یکس نم چی از شرکت خارج شدم! ه زد،یم میکه پشت سر هم صدا نیراست به

 !دهمیمن کاله بگذارد، نشانش م سر

 شدم. زنگ واحدشان را ادهیپ  نمیخانه شان توقف کردم و بدون مکث از ماش یجلو

 : دیچ یدر کوچه پ شیکه صدا د ینکش  یو طول  فشردم

 _بله؟

 _بازکن! 

 باال! دیبفرما ،یجناب تهران  دی_عه شما

 ن یسوم رفتم. هم یرا که باز کرد، وارد ساختمان شدم و با آسانسور به طبقه  درب
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 هیشان تک  که به چهارچوب درب خانه دمیاز آسانسور خارج شدم، کامران را د که

 اش را از چهارچوب گرفت و دستش را به سمتم دراز هیتک دیبود. من را که د داده

 و گفت:  کرد

 جان؟ نیرادم  ی_چطور
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 اش را گرفتم و او را به عقب هل دادم که باعث شد درون  قهی تی خشم و عصبان  با

 . وارد خانه شدم و گفتم: فتدی ب خانه

 از  ؟ی! من به تو اعتماد کردم، اما تو چه کار کردشی_واقعا برات متاسفم جناب آسا

 جلو، با رشوه مزائده رو از من  یاز اولش هم با نقشه اومد ،یبه من خنجر زد  پشت

 !یبرد

 و گفت:  ستادیا میرو روبه

 ؟ینکنه توهم زد ؟یگ ی_چرا چرت و پرت م

 اش را گرفتم و گفتم: قهی

 !ی_انکار نکن کارات رو عوض

 72#پارت_ 

 !رونیمن برو ب یام حاال گمشو از خونه  ی_آره اصال من کاله بردار و عوض 

 : دمیکش ادی شدم و فر یحرفش عصبان  نیا دنیشن  با

 ! ی_دهنتو ببند عوض

 موقع نفس، همسر کامران به سمتمان آمد و دستم را در ستش گرفت و  نیهم در

 : فت گ

 ولش کن! ؟یکن ی _چه کار م

 کس جز رها بانو حق ندارد به من دست بزند! دستم را از چیداند که ه ینم  انگار

 ر یو او را به عقب هل دادم. ناگهان کامران خودش را از ز  دمیکش رونیب دستش

 ی و به پشت سرم رفت. سرم را که به عقب چرخاندم با نفس  دیکش رونیب دستانم
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 افتاده بود و غرق در خون بود! نیزم ی رو شدم که بر رو روبه
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**** 

 : رها

 داشت. ساعت از دوازده گذشته بود و میشمار ساعت حکم ناقوس مرگ را برا هیثان

 را گرفتم که نی راست یشماره  گریبار د ینشده بود. برا نیاز رادم یخبر چیه هنوز

 : دی چ یپ  یگرفته اش در گوش یبوق سوم صدا با

 _سالم زن داداش!

 را فرو بردم و گفتم: بغضم

 توئه؟ شیپ ن یدلم هزارجا رفت! رادم دیشماها کجا  ی_وا

 آمد گفت:  یکه از ته چاه درم ییصدا با

 . نجاستی_آره ا

 رو بده بهش.   ی_گوش

 سکوت کرد و سپس گفت:  یا لحظه

 !شهی_نم

 لرزان گفتم: ییکه هزاران فکر به مغزم هجوم آورده بود، با صدا یدرحال 

 افتاده؟! نیواسه رادم یاتفاق شه؟ی_چرا...چرا نم 

 ... یول  فتاده،ی که ن ی_نه اتفاق 

 !دیجونم به لبم رس  ن،یخب بگو راست ؟یچ  ی_ول
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 سکوت مرگبار گفت:  هیاز چند ثان بعد

 الش خوبه! ح  نی_رادم

 گونه گفتم:  ادیفر
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 شما؟  دیبهش هان؟ اصال کجا  یدینم  وی_اگه حالش خوبه چرا گوش

 _بازداشتگاه! 

 ؟یچ ی _با..با..بازداشتگاه برا

 !دمیم  حیتوض  ایبرات، ب  فرستمی_آدرسشو م

 جان جانانم  یکه برا یشیو تمام آرا دمیصورتم کش یمرطوب را بر رو دستمال

 که در  یو با بغض دیچک  نیچشمم پا یاز گوشه  یبودم را پاک کردم. اشک کرده

 را هم پاک کردم و بعد از  نیرادم  یجا خوش کرده بود، رژ دوست داشتن  میگلو

 فرستاده میبرا نیکه راست یشدم به سمت آدرس  نمی سوار ماش میلباس ها ضیتعو

 حرکت کردم.  بود،

 آشفته گفتم:  ی حرکت کردم و با حالت به سمتش   دمیرا د نی راست نکهیمحض ا به

 ن؟ یشده راست ی_چ

 _سالم!

 گفتم:  یکالفگ با

 شده؟ یچ گمی_سالم، م

 ی کتش را در دستانم گرفتم و در حال   ی قهیاندخت و سکوت کرد.  ن یرا پا  سرش
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 صورتم روان شده بود گفتم:   یبر رو میاشک ها که

 هان؟ ،یگ ینم یچ یافتاده؟ چرا ه نیواسه رادم ی _تو رو خدا بگو، اتفاق

 را باال آورد و گفت:   سرش

 نکن، آروم باش!  هیفقط تو گر گم،ی...مگمی_م

 را پاک کردم. سپس گفتم:  میاز او فاصله گرفتم و اشک ها یکم

 _بگو...بگو من آرومم!

 رو بازداشت کردن! به خاطر... به خاطر قتل عمد. قتل عمد نفس فرهمند،  نی_رادم
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 ! شیکامران آسا همسر

 حرف  یرا فراموش کردم. او چه گفت؟ از قتل چه کس دنینفس کش یا لحظه

 ی که بعد از مدت ها با من دردو دل کرد و زندگ چارهینفس!؟ همان دختر ب  زد؟یم

 من او را کشته است؟ نه! نیمرده است؟! رادم او یعنیکرد!   فیتعر میرا برا  تلخش

 واری. دستم را به دچرخدی به دور سرم م نیندارد! احساس کردم کل زم امکان

 به سمتم آمد و گفت:  عی سر نیتا مانع از افتادنم شود. راست گرفتم

 زن داداش؟  ی_خوب 

 ام را فرو بردم. به  یکه بود بغض لعنت  یسرم را تکان دادم و با هر بدبخت تنها

 جمع شدن اشک در   لیرا به دل ن یکه راست یسرم را باال گرفتم و درحال  یسخت

 گفتم:  دم،یدیتار م  چشمانم

 کجاست؟ نی_االن رادم



 گناه  نیآخر

305 
 

 بازپرسه!  شی_پ

 سر  ییچه بال ی عنیدستانم گرفتم.  نی ها نشستم و سرم را ب  ی از صندل یک ی یرو  بر

 خواهد آمد؟!  مانی زندگ

 73#پارت_ 

 یی آشفته و لباس ها یی باز شد و کامران با موها یساعت بعد درب اتاق مین حدودا  

 درهم بود. ش ی و اخم ها زدی م یاز اتاق خارج شد. چشمانش به سرخ نامرتب

 نگاه او  نیو نفرت بود. من از ا نهینگاهش به من افتاد. نگاهش پر از ک یا لحظه

 دست بند به نی بعد رادم  یات! از کنارمان گذشت و از آنجا خارج شد. لحظدمیترسیم

 انداخته بود و به شدت آشفته و  نی از همان اتاق خارج شد. سرش را پا دست

 حالت به هم فشرده شد. به سمتش  نیچهره اش در ا دنیبود. قلبم از د شانیپر

 مانده بود، گفتم:  یکه در بدنم باق  یجان یو با ته مانده  رفتم

 ؟ یچه کار کرد نی_رادم

 در چشمانم  شد،ی نم دهیگذشته در آن د ییروشنا گریچشمان به رنگ شبش که د با

 انداخت.  نی کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد و دوباره سرش را پا نگاه

 را گرفته بودند، خواستند حرکت کنند که با التماس  نیکه دستان رادم ییافسرها

 : گفتم
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 ! دیلحظه صبر کن هی_

 از آنها گفت:  یکی
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 کنار!  دی خانم، لطفا بر شهی_نم

 از آنها گفت و او بعد از چند  یک یدر کنار گوش  ییزهایبه سمتمان آمد و چ نیراست

 گفت:  قهیدق

 نشه! یطوالن ادی ز قه،ی_فقط چند دق

 شده بود را در   یکه درون دستبند زندان نی. دستان رادممیاز آنها فاصله گرفت  یکم

 گرفتم و گفتم: دستم

 ن؟ یرادم شیکشت ی چ ی... برایچ یشد؟ برا ینجوری_آخه چرا ا

 گفت:   د،یبار  یآنها م یکه غم از سر و رو یچشمان  با

 کس جز تو حق  چیبشه! دستمو گرفت، ه ینطوریخواستم ا یخواستم...نم  ی_نم

 ! رهیدست منو بگ  نداره

 حرف بزن منم بفهمم!  یجور ه ی ن،یرادم  یگیم ی_چ

 آورد و گفت:  کمی زدرا ن  سرش

 ، یقول بده نشکن ،یباش یواسه من افتاد تو قول بده قو ی_ رها بانو، هر اتفاق 

 ! یبده محکم باش قول

 صورتم روان شده بودند، گفتم:  یبر رو م یکه اشک ها یحال  در

 تار مو از سرت کم بشه من خودمو زنده  کیاگه فقط  ن،یحرفا رو نزن رادم نی_ا

 ! زارمینم

 را که از اداره م ینکردم. پا  یتوجه نیرادم یادهای از آنجا خارج شدم و به فر سپس

 . جان جانانم چگونهدیگونه ام چک  یباران بر رو یگذاشتم، قطره ا رونیب  یآگاه
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 یبازو یکه هر شب بر رو یرا در بازداشتگاه به سر کند؟! من چه کنم، من امشب

 او  یچگونه ب گشودم،یو صبح ها با نوازشش چشم از هم م دمیخواب یم  تنومندش

 را صبح کنم؟! شب
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 !یخوری سرما م نیتو ماش میبر ا ی_زن داداش، ب

 را به سمتش چرخاندم و گفتم:  سرم

 شه؟یم  یچ ن،ی_رادم

 !هیچ  یحکم قاض مینی بمونه تا بعد بب دیبازداشتگاه با ی_امشب رو تو

 آزادش کرد؟  غهیبا وص  شهی_نم

 را تکان داد و گفت:   سرش

 !شهی_نه، جرمش قتل عمده، نم

 شدم و گفتم:  کش ینزد یکم

 کشتش؟  یچ ی_برا

 داد و گفت:   نیاش را به ماش هیتک

 رفت  یوقت نم  چیمن بود، اگه من اون حرفارو بهش نزده بودم ه ری _همش تقص

 ! اونجا

 تو بود؟  ریتقص  یچ یعنی  ن،یراست  یگیم ی_چ

 انداخت و گفت:  ن یرا پا  رشس

 غروب اومد به من گفت که رقم مزائده رو اون  یکایشرکت، نزد یاز کارمندا یکی_
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 نفوذ به  یو کامران هم برا میکامران لو داده و باعث شده که ما مزائده رو بباز به

 که نی! رادمارهی داده تا از کاراش سر در ب یهمکار شنهادی پ  نیما به رادم شرکت

 و  شهیم ریاونجا باهاش درگ نا،یکامران ا یشد و رفت خونه  یعصبان دیشن  نارویا

 نیاز هم جداشون کنه که رادم ادیم  شنوهیدادشونو م  یداد و ب یصدا  یوقت  نفس

 عقب و اونم... دهیم هلش

 ش یاشک ها انی. در مدندیلرزیم هیاز زور گر شیزد و شانه ها هیگر ریز ناگهان

 : گفت 

 !هیمنه لعنت ریمنه، تقص ری همش تقص ادیسر داداشم ب یی_اگه بال

 و  خت؟یریاشک م نگونهیشاد و سر زنده بود که ا شهیهم  نیهمان راست نیا ایآ
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 پدرش بوده و هم یبرادرش که هم جا یبرا  ،یاشک برادر دنیسخت است د چقدر

 ! برادر

 ! دونمیمن م شه،یدرست م ینکن، همه چ هی تو رو خدا گر نی_راست

 تر از جونت به خاطر  زی بگم؟ بگم پسرت، پسر عز یبگم، هان چ ی_به مادرم چ 

 روز حکم اعدامش رو با  هیبه بعد منتظر باش که  نیزندانه، بگم از ا یعمد تو قتل

 ! ینی بب چشمات

 و گفتم:   دمیکش ادیحرف، تمام تنم به لرزه افتاد. فر نیا دنیشن  با

 یهان؟ من شده خودم به جا یاریرو به زبون ب  نایانقدر راحت ا یتوم یم ی_چطور

 کامران یاعدامش کنن! شده صبح تا شب دم خونه  زارمی اما نم رمیم یم نیرادم
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 اعدام کنن!  مویرو زندگ  نمیرادم زارمیاما نم وفتمیو به پاش م شنمیم

 شدم و به سرعت به طرف خانه مان حرکت کردم.   نمیوارد ماش سپس

 نیرادم یکه برا   ییو کادوها زیم  یرو یبرق را زدم و بادکنک ها و غذاها دیکل

 درون قلبم فرو رفت. وارد اتاق شدم و چشمم به لباس  یبودم، مانند خنجر گرفته

 یکه هنوز ته مانده  ییتخت افتاده بود و دستمال مرطوب ها یکه بر رو دمیسف

 ه یافتادم و شروع به گر نیزم یآن بود، افتاد! ناخودآگاه بر رو  یبر رو شمیراآ

 . کردم

 74#پارت_ 

 صبحانه  نکهیو بدون ا دمیرا پوش میبعد از خواندن نماز صبحم، لباس ها صبح

 از خانه خارج شدم. بخورم

 را   نیکامران حرکت کردم. ماش یپدال گاز فشردم و به سمت خانه  یرا بر رو میپا

 .دادیخانه شان متوقف کردم. به ساعتم نگاه کردم که هفت صبح را نشان م یجلو

 چشمم یاز گوشه  یدادم و قطره اشک مزاحم هیتک نی را به فرمان ماش  سرم

 مشترکمان مشغول خوردن  یبود، کنار هم در خانه  نیشد. اگر االن رادم  ریسراز

 از  نیکه با ماش  دمیرا د  یفرمان که برداشتم کامران یاز رو! سرم را  میبود صبحانه

 به شدت در هم  شیبود و اخم ها دهیپوش   یخانه خارج شد. سرتا پا مشک  نگیپارک

 مرا اعدام کند. به نیاما محال است بگذارم رادم کردمی . کامال حال او را درک مبود
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 و مانع حرکتش شدم.  ستادمیاو ا نی ماش یشدم و جلو ادهی پ نیاز ماش  سرعت 
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 ن یماش  یو با اخم به چشمانم زل زد. کنار پنجره  دیکش نیرا پا   نیماش ی شهیش

 لرزان گفتم:  ییو با صدا ستادمیا

 _سالم!

 گفتم:  دم،یرا که د  سکوتش

 ... نویتا... تا ازت بخوام رادم نجای...اومدم انجای_اومدم ا

 : د یکش ادیشد و فر ادهی پ نی به سرعت از ماش نینام رادم دنیشن  با

 !ااااری من ن ی_اسم اون حروم زاده رو جلو

 قلبم گذاشتم. اشک یاش به شدت ُشک شدم و دستم را بر رو یحرکت ناگهان از

 که نفس نفس  ی من گفت حروم زاده! در حال  نیچشمانم جمع شد. او به رادم درون

 گفتم:  زدم،یم

 ! ستیمن حروم زاده ن نی_رادم

 صورتم بود،   یمتر میکه صورتش در ن  یمانتوام را در دستش گرفت درحال ی قهی

 : گفت 

 !ار یمن ن  یرو جلو ی_بهت گفتم اسم اون عوض

 کتش را در  ن یشود که آست  نشیمرا به عقب هل داد و خواست سوار ماش سپس

 که  ین در حال و م  دیبه سمتم چرخ ت یگرفتم و مانع رفتنش شدم. با عصبان  دستم

 صورتم روان شده بود، گفتم:  یبر رو میها اشک

 _تو رو خدا نزار اعدامش کنن! 

 شد. سپس گفت:  کمینزد  یزد و کم   یپوزخند
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 ! اون نفسمو ازم گرفت، من بدون نفسم گرفتمیصدبار جونشو م  تونستمی_اگر م

 کنم! یزندگ تونمینم

 ادامه داد: ادی فر با

 د یتاوان کارش رو بده. اون با  دیبا  تی وض! اون شوهر عتونمی_بدون اون نم 
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 بشه! مجازات

 و گفت:  دیآخر به سمتم چرخ یرفت و لحظه  نشیبه سمت ماش  سپس

 ! نمتینب  نجایا گهی_د

 گونه ام روان شده یمهابا بر رو یمزاحمم ب یشد و رفت. اشک ها  نشیسوار ماش  و

 بود،  نی. اگر رادمکندی م ینیام سنگ نهی س یبر رو یسنگ  کردمی و حس م بودند

 نم یبه سمت ماش  یدیگونه با من حرف بزند! با نا ام نیگذاشت او ا یوقت نم  چیه

 متوقفم کرد:  یی آشنا یکردم که صدا حرکت

 _زن داداش!

 آمد گفتم:  یکه از ته چاه درم ییچرخاندم و با صدا نی را به سمت راست سرم

 ؟ یکن یچه کار م  نجای_تو ا

 اشاره کرد و گفت:  نشیماش به

 . رمی بگ تیتا رضا  یاریمنو ب دیافتاده گفت حتما با یچه اتفاق  دی_مامان، تا فهم

 لرزان یینشوند، با صدا زی از چشمانم لبر میاشک ها کردم،ی م یکه سع یدرحال 

 : گفتم
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 !دهینم  تی _رضا

 ؟ی_تو باهاش صحبت کرد

 ردم. مهنازخانم حرکت ک   نشیحرفش تکان دادم و به سمت ماش  دییرا به تاک سرم

 خارج شد و دستانش را از هم باز کرد و مرا در   نیمن از ماش دنیمحض د به

 گرفت و گفت:  آغوشش

 ایدار و ندارمه، پسرمه! خدا نیرادم  م؟یشد؟ حاال چه کار کن  یدخترم چ یدی_د

 کمکمون کن! خودت

 مرا از خودش جدا کرد و ادامه داد: سپس

 ی هرکار فتم،ی بده، به پاش م تیتا رضا نمیشی_شده از صبح تا شب دم خونش م 

 منو اعدام نکنه! نیاما اون رادم کنم،یم بخواد
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 را از گونه ام پاک گردم و گفتم:  میها اشک

 !دهینم  تی _رضا

 به حرف من گوش کنه هان؟  دیشا د،ی_شا

 و ناراحته!  یعصب  یل یاون خ  کنم،ی _فکر نم

 سکوت کرد و سپس گفت:  یا لحظه

 باهاش صحبت کنم، اما تو برو خونه رنگ به صورتت نمونده! چشمات دی_من با

 خون، برو خونه استراحت کن.  یکاسه  شده

 رفتم که به نیبا او به سمت راست یسرم را تکان دادم و بعد از خداحافظ یآرام به
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 چشم دوخته بود و در فکر فرو رفته بود. شی ها کفش

 !نی_راست

 خودش آمد و سرش را باال گرفت و گفت:  به

 _جانم زن داداش. 

 ؟یگرفت لی وک  نیرادم ی_برا

 پرونده نداره! نیبه ا یدیام ادی اما اونم ز م،ی_آره گرفت

 شدم و حرکت کردم. وارد  نمیوارد ماش یکوتاه یرا تکان دادم و با خداحافظ  سرم

 نیخانه که پر از بادکنک بود، قلبم را به هم فشرد. ا یفضا گر ید یشدم و بار خانه

 ی اتفاقات افتاد؟ مگر چقدر از زندگ نیندارد. چرا ا ییمعنا چی ه نیبدون رادم خانه

 بودن را  نیدر کنار رادم ین یری! من تازه دوماه بود که داشتم شگذرد؟یم مشترکمان

 چرا من؟! ا،ی ! خدامدیچشیم

 و از خانه خارج شدم.   دمیپوش یدر خانه ماندن را نداشتم. سر تا پا مشک طاقت

 ام را در گوشم گذاشتم و گوش به آهنگ سپردم:  یهنزفر

 واسه اون  رمی بم تونمیاالن م نیهم اد، یکه تو فکرتم بارونه بند نم دونهی"آسمونم م

 از  خوامیم شه،یتو روزم شب نم  یب  یبر  دوننیشهر م  یهمه  ات،یچشم س دوتا

 !" چهیکه صداش تو کل شهر بپ  رمیبم  یجور هی عشقت

 به آنجا  ن یبا رادم شهیهستم که هم یدر پارک دمیچشم باز کردم و د ناگهان
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 ها شروع به  وانهی. کنار حوض نشستم و محو خاطراتمان شدم و مانند دمیآمد یم
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 کردم!¡  دنیخند

 75#پارت_ 

 ها  ابانیو من هنوز در خ  دادیم دوختم که هشت شب را نشان مرا به ساعت چشمم

 من بخواهم  ایکه نگرانم شود،   ستین   نیرادم گریدارد؟ د یت ی. چه اهمزدمیم پرسه

 موضوع فکر  نیخواهم به ا  ینم یرا... آه حت   نیاو غذا درست کنم. اگر رادم یبرا

 !کنم

 به سمتم آمد و گفت:  دی. تا مرا ددمیرا د  نای آپارتمان شدم که ناگهان مب یالو وارد

 فرزاد اومد گهیبود د نجایهم ا نایت  نجام،یا شهیتو دختر؟ از ساعت ش یی_کجا

 هم که خاموشه!  قتیشوهر عت نیا یگوش  یدیکه جواب نم  تمیرفت. گوش دنبالش

 انداختم و  نای بر صورتم روان شدند و خودم را در آغوش مب  میخودآگاه اشک ها نا

 کردم. دستم را در دستش گرفت و مرا به واحد خودمان برد. بعد از  هیبه گر شروع

 نشاند و گفت:  مانیاز مبل ها یکی  یمرا بر رو  م،یوارد خانه شد نکهیا

 کجاست؟  نی رادم ؟یدیپوش یشده رها؟ چرا مشک ی_چ

 ی با کالفگ   نایصورتم روان شدند. مب یبر رو  میدوباره اشک ها  ن،ینام رادم دنیشن  با

 نشست و گفت:  میرو روبه

 ! دیجونم به لبم رس  شده،ی_خب بگو چ

 انداختن زندان! نوی....رادمنی_رادم

 افتاد و سپس گفت:  ش ی ابروها انیم یگره

 ؟ یچ ی_برا
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 آمد، گفتم:  یکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

 _قتل...قتل عمد. 

 گفت:  ی دهانش گرفت و بعد از سکوت طوالن یرا جلو دستش
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 ؟ ی_آخه...آخه چطور؟ قتل ک

 و مرگبار، گفت:   یطوالن یکردم و او بعد از سکوت  فیتعر شیرا برا  ماجرا

 ده؟ ینم  تی رضا  یعنی...یعنی_

 توان فکر کردن را نداشتم، وارد اتاق مشترکمان شدم و گفنتم:  گریکه د من

 !دونمینم  نایمب دونمینم_

 گفتم:  نایخوردم و رو به مب  یقرص مسکن  میلباس ها ضی بعد از تعو و

 بخوابم! خوامیم ست،ی من اصال حالم خوش ن یول  نایمب  دی_ببخش

 تکان داد و گفت:   یرا به آرام  سرش

 خونمون!   رمی _باشه، پس من م

 ! دی_واقعا ببخش

 نداره، مراقب خودت باش! ی_نه اشکال 

 ی از خانه سرم را بر رو نایزدم و تنها سرم را تکان دادم. بعد از خروج مب یلبخند

 گذاشتم و قرص مسکن، کم کم اثر کرد و خواب چشمانم را ربود! بالش

 داشتم کالفه  گریکردم. د ی را ط یلعنت یراهرو نیبار طول و عرض ا نی صدم یبرا

 از افسرها گفت:  یکیکه  شدمیم
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 داخل! دیبفرما  امنش،ی_خانم آر

 ن یدر ا زی من است که پشت آن م نیو وارد اتاق شدم. او رادم  دمیکش یق یعم  نفس

 مرتب  گریمرتبش، د شهیهم شیسوت و کور به انتظار من نشسته است. ته ر اتاق

 ش ی رفته و رنگ و رو  یو بلندتر از حد معمول شده است. چشمانش در گود  ستین

 آشفته است و احساس  اری دستش بس کی مرتب و  شهیهم یاست. موها دهیپر

 ی چهره  یبر رو یلبخند دنمیندارد. به محض د  یاصال حال و روز خوش کنمیم

 اش نشاند و گفت:  گرفته
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 رها بانو! ی_اومد

 نشستم و دستانش را که  شی. روبه روفشردیبم را بهم مگرفته بود و قل شیصدا

 دستبند بود در دست گرفتم و گفتم:  یزندان

 نم؟ یرادم ی_خوب 

 دهانش را فرو برد و گفت:  آب

 من! یخوب شدم، رها بانو دمی_االن که تو رو د

 کرد  کمیسرش را نزد نیشد و رادم ر یچشمم سراز یاز گوشه  یاشک مزاحم  قطره

 گفت:  و

 ی وقت  یدونینکن! تو نم  هیمن گر ینکن رها، قبال هم بهت گفته بودم جلو  هی_گر

 !یلعنت  یدون ینم  اد،یسرم م  ییچه بال نمیب یم  اشکاتو

 گرفته گفتم:  ییصدا با
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 نکنم؟! هیو گر نمی بب تیوضع نیتو رو تو ا ینکنم، چطور هیگر ی_چطور

 د و نم را با دستانش پاک کر میرا به سمت صورتم آورد و اشک ها  دستانش

 و گفت:   دیمانده بود را بوس یدستش باق یرا که بر رو  میها اشک

 ... یمنو اعدام کنن ول دیشا ام،ین  رونی وقت از زندان ب چ یمن ه دیشا د،ی_شا

 و گفتم:  دمیپر شیحرف ها انیم به

 کامران  یاعدامت کنن، به پا زارم ی. نم کننی تو رو اعدام نم  ن،ی_تمومش کن رادم

 اعدامت کنن!  زارمی...نمزارمینم  یول  کنمیبخواد م  یهر کار وفتم،یم

 که رگ گردنش متورم شده بود، گفت:  یشد و در حال  انیدر چهره اش نما  یاخم

 ؟ید یرها، فهم یبر یسراغ اون عوض ی_حق ندار

 انداختم و گفتم:  نیرا پا سرم

 شش، ی! تا االنم چند بار رفتم پیتا تو آزاد بش کنمیکه الزم باشه م ی_من هر کار

 ! یتا تو آزاد بش رم،یام م گهیباشه صدبار، هزاربار، ده هزار بار د الزم

 یحق ندار گهی د ؟یرفت  یچ یرها، برا یچ یبرا ؟یاون عوض شیپ  ی_رها تو رفت
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 ؟یدی اونجا، فهم یبزار پاتو

 گفتم:  تی در چشمانش با عصبان رهیخ

 منو  یتونیو تو هم نم  دمیرو انجام م  شهیتو م یکه بدونم باعث آزاد ی_هرکار

 ! یکن  منصرف

 او بمانم از آنجا خارج شدم! چقدر دلم یاز سو یمنتظر جواب  نکهیسپس بدون ا و
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 بغلش  ریدل س کی  توانستمیکاش م یتنگ شده است. ا  نیآغوش پرمهر رادم یبرا

 بکنم!  میها هیو عطر تنش را وارد ر کنم

 76_ #پارت 

 و من به همراه پدر و  کردیرا صادر م  نیحکم رادم یبود که قاض  یروز  امروز

 و  دمیو مهناز خانم را د  نی. به محض ورود، راستمیدادگاه شد یوارد راهرو مادرم،

 به سمتم آمد و مرا در آغوشش گرفت  دی. مهناز خانم، مرا که دمیسمت آنها رفت به

 گفت:  و

 اد؟ یم نمیسر رادم ییچه باال یعنی_

 متحرک شده بودم، تنها سرم را تکان دادم و  یروز بود، مانند مرده ا نیکه چند من

 گرفته و آرام گفتم:  ییصدا با

 !دونمی_نم

 را از خودش جدا کرد و گفت:  من

 دختر، تو حالت خوبه؟ دهی _چقدر رنگ و روت پر

 تکرار کردم:  دوباره

 !دونمی_نم

 سرش را به چپ و راست تکان داد و سپس به در چشمانش حلقه بست و  اشک

 به سمتم آمد و نی با آنها شد. راست یپدر و مادرم رفت و مشغول احوال پرس سمت

 گفت:  شد،ینم دهی گذشته در آن د یسرزندگ گریکه د ییصدا با

 _سالم زن داداش.



 گناه  نیآخر

319 
 

250 

 بود، فرو بردم و گفتم:  م یگلو یشگیروزها مهمان هم نیرا که ا بغضم

 _سالم.

 وارد راهرو  گریدست بند به دست به همراه دو افسر د ن،ی لحظه، رادم نیهم در

 بلند و   اری بس ششیبود و ته ر ختهیبه شدت آشفته و به هم ر  نیرادم ی. موهاشدند

 ینافذش از غم، کدر شده بود و در آن لباس ها شهیشده بود. چشمان هم نامنظم

 گذشته تفاوت کرده بود. به سمت آنها رفتم و  نیبا رادم اری اه بسبازداشتگ یتوس

 به شدی. اشک در چشمانم حلقه بسته بود و مانع مستادمیا نیرادم یرو روبه

 نشاند و گفت:  شیلب ها یبر رو ی. لبخندنمی چهره اش را بب یخوب

 _دلتنگت شده بودم رهابانو! 

 را فرو بردم و گفتم: بغضم

 ! شتری_من ب

 که تمام صورتش غرق در اشک بود، گفت:  یبه سمتمان آمد و درحال  ممهنازخان

 !ی! چقدر آشفته شدیمادر، چقدر الغر شد نی_رادم

 بود دراز کرد و دستان مادرش را در  ی دستانش را که در دست بند زندان نیرادم

 گرفت و گفت:  دست

 به رها باشه! شتریحواست ب دینکن مامان جان، بعد من تو با هی_گر

 متوجه نکهیصورتم روان شدند و بدون ا یبر رو میاشک ها نیحرف رادم نیا با

 : دمیکش ادیفر م،یگو یچه م شوم
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 منو تنها  ی! تو حق نداریبرگرد دیانقدر مزخرف نگو، تو با   ن،ی_تمومش کن رادم

 !یحق ندار  ،یبزار

 دستانم را گرفت و گفت:  مادرم

 ! خجالت بکش! یزنیمداد  ی_چه خبرته رها، واسه چ

 و گفتم:  دمیکش رونی را از دستش ب خودم

 _ولم کن، دست از سرم بردار! 
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 گردنش  یو رگ ها  زدی م یافتاد که به سرخ نیرادم یچشمم به چهره  یا لحظه

 رفتم و  بردی را داخل اتاق م نیکه داشت رادم یشده بود. به سمت افسر متورم

 وار زجه زدم و گفتم:  وانهیلباسش را گرفتم و د نیآست

 قرصاشو بخوره! دیفشارش باال رفته، با ست،یحالش خوب ن نی_رادم

 کرد و گفت:  یاخم

 کنار!  دی لطفا بر شه،یدادگاه شروع م ی_االن جلسه 

 سرش را به سمتم چرخاند و گفت:  نیرادم

 نکن! هینکن رها، گر هی_گر

 لحظه کامران وارد  نید که وارد اتاق شود. در همرا وادار کر نیافسر، رادم سپس

 را گرفتم و گفتم:  شیدادگاه شد و خواست وارد اتاق شود که جلو یراهرو

 !کنمی واست م یبخوا یبده، هرکار  تی_تو رو خدا رضا

 و گفت:  دیرا در هم کش شیها اخم
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 ؟ ی_هرکار

 سرم را تکان دادم و گفتم:  عیسر

 ! ی_هرکار

 زد و گفت:   یپوزخند

 سمو زنده کن! _نف

 گفت:  نیهم آمدند و راست هیو بق نی از کنارم گذشت و وارد اتاق شد. راست سپس

 . می_بهتره ما هم بر

 فقط به دم،یفهم یکس را نم  چیه یاز حرف ها  کی چیدادگاه، ه یطول جلسه  در

 و  هیبه خودم آمدم که مهناز خانم شروع به گر یچشم دوخته بودم. هنگام نیرادم

 افتاد و  نیزم  یرفت و دو زانو بر رو  یکرد. به سمت قاض دنیکش ادی و فر یزار

252 

 : گفت 

 اعدامش کنن.  دیگناهه! نزار یپسر من ب  ،ی قاض  ی_تو رو خدا آقا

 من را اعدام کنند!؟  نیرادم خواهندیگفت؟! آنها م یچه م او

 م یام نشست. از جا یشان یپ یبر رو یآتش داغ شد و عرق سرداز  یمانند کوره ا تنم

 رفت و  یاهی بردارم که چشمانم س  یبه سمت قاض یشدم و خواستم قدم بلند

 ! دمینفهم  یزیچ گرید

 تخت  یدسته  یکه سرش را بر رو  دمیرا که از هم گشودم، مادرم را د چشمانم

 دقت متوجه شدم  یو خوابش برده است. سرم را چرخاندم و بعد از کم گذاشته
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 اتفاقات  ی! ناگهان تمام مارستان؟ی چه در ب یهستم. اما برا مارستانیمن در ب که

 درهم  یمهنازخانم، چهره  یها  هیچشمانم ظاهر شد! گر یجلو لمیف مانند

 ! مانمیهم زنده نماعدام شود، من  ن ی! به خدا قسم اگر رادمنمی....آه رادمنیرادم

 77#پارت_ 

 کامران یچند روز کارم شده بود، به خانه  نی. ادیحکم فرا رس یروز اجرا باالخره

 ی را عوض کردم و جلو  میبود! لباس ها هودهی و التماس کردن، اما تمامش ب رفتن

 فرو رفته! یو چشمان درگود دهیالغر و رنگ پر ی . صورتستادمیا نهیآ

 اتاق افتاد یخواستم از اتاق خارج شوم چشمم به دو مانکن گوشه  یکه م یهنگام

 بر تن آنها بود، افتاد! خاطرات مانند  ن یلباس عروسم به همراه کت و شلوار رادم که

 از میشدند و همراه با آنها اشک ها یچشمانم رد م یاز جلو لمیف یصحنه  کی

 وارد اتاق شد. ا ی شد و رو به در وارد یلحظه ضربه ا نیروان بودند. در هم چشمانم

 ؟ یخواهر می_بر

 جاخوش کرده بود، گفتم:  میکه در گلو یرا به هم فشردم و با بغض چشمانم

 ! می_بر

 دادم و چشمانم را بستم.  هیتک نیماش ی شهیرا به ش سرم
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 توئه رها بانو!" یعطر موها ا،یعطر دن  ن ی"_بهتر

 دستانم گرفتم و گفتم:  نیرا ب سرم

 _نه...نه!!
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 گفت:  یبا نگران  ایرو

 رها؟  ی_خوب 

 را باز کردم و گفتم:  چشمانم

 باشم؟ مگه می شاهد مرگ تموم زندگ  دیکردم که االن با یمگه من چه گناه ا،ی_رو

 ی دوسش دارم، چجور نویمن رادم  ای زجر بکشم؟ رو  دیچند سالمه که انقدر با من

 نم؟ یو مردنشو بب   امیب

 شد و درب سمت مرا هم باز کرد و من را هم ادهی پ نیتوقف کرد و از ماش ایرو

 انداخت. سپس گفت:  میکرد و دستش را دور شانه ها ادهیپ

 . زدلمی_آروم باش عز

 پدر و  ن،ی. همه بودند. مهنازخانم، راستمیآنجا شد ریسرد و دلگ یراهروها وارد

 ی. گوشه ادید یکس را نم چیه بود انگار یگرید ی! مهناز خانم در حال و هوامادرم

 خودش بود و  یشدم. هرکس در حال و هوا رهی خ نیو در سکوت به زم ستادمیا

 به سمتمان آمد و گفت:  نیرادم لی . وکگفتینم یزیچ

 داخل! می_وقتش شده، بر

 که طناب دار به گردنش  دمیرا د نیرادم ییو کذا کیمحض ورود به آن اتاق تار به

 صحنه،  نیا دنیقرار داشت. از د شی پا ریدر ز یچوب  ییشده بود و صندل ختهیآو

 من بود، او جان جانان من بود که نیام قطع شد. او رادم نهیکردم نفس در س  حس

 . چشمم بهمی شد رهیدر چشمان هم خ یدار به دور گردنش بود! لحظه ا طناب

 کم بود. به سمتش ح  یبود و منتظر اجرا ستادهیا یافتاد که در گوشه ا کامران
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 گونه گفتم:  ادی زانو زدم و فر شی و جلو رفتم

 منم نابود  رهی منو اعدام نکن. بخدا اگه اون بم نِ یکارو نکن، رادم نی_تو روخدا ا

 فقط تو رو خدا اعدامش  کنم،ی واست م یبخوا  یهر کار کنم،ی. التماستو مشمیم

 ! نکن
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 بلند شد:   نیرادم یصدا ناگهان

 !گهیبلند شو! بسه د گمی_رها بلندشو، بهت م

 : دم یکش ادیفر

 ! رن؟یو منتظر بمونم تا جونتو بگ  نمیبش ینطوریبس کنم، هان؟ هم  ی_چطور

 رو به کامران گفتم: سپس

 قتل که از عمد نبوده، تو رو خدا ببخشش!  نیا ،یندار نتیس ی_تو مگه قلب تو

 گفت:  هید و با گربلند کر نیزم  یبه سمتم آمد و مرا از رو مادرم

 _آروم باش رها!

 و گفتم:  دمیکش رونیدستش ب ریرا از ز خودم

 !یکشی چرا منو نم  ایآروم باشم، خدا ی_آخه چطور

 : دیکش ادی وار فر  وانهید نیرادم ناگهان

 نکن! هیگر  ینجوری_بسه رها، بسه! صدبار بهت گفتم ا

 لحظه کامران  نی دوختم. در هم زدی م یچشم به صورتش که به سرخ  ادش،ی فر با

 رفت و گفت:  نی سمت رادم به



 گناه  نیآخر

325 
 

 نه؟  ،یدوسش دار یل ی_خ

 کرد و گفت:  یاخم  نیرادم

 !مهی_معلومه که دوسش دارم! تمام زندگ

 و گفت:  دیکش ادیفر

 واسم بود، آخه مگه ژنی_منم دوسش داشتم، منم نفسمو دوست داشتم، مثل اکس

 ! رمی گیازت م تویزندگ ینفس بکشه؟ نفسمو ازم گرفت  تونهیم  ژنیاکس بدون یکس

 سمت بازپرس پرونده رفت و گفت:  سپس

 ! دمیم تی _من رضا
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 ! غرق در افکارم بودم که شودی! باورم نم دهدیم  تیچه گفت؟! او گفت که رضا او

 و گفت:  دی به سمتم چرخ  کامران

 شرط داره! هی_اما 

 گفتم:  یمکث  چیه بدون

 ! کنمی چون و چرا قبول م یباشه ب  ی_هرچ

 کرد و گفت:   زیرا ر  چشمانش

 !یبا من ازدواج کن  دی_با

 انداختم و گفتم:  می ابروها انیدر م  ینیچ

 ؟ ی_چ
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 و گفت:  ستادیام ا یقدم ک یزد و به سمتم آمد و درست در   یپوزخند

 هر  ت یعوضاون شوهر   خوامی_هوا برت نداره دختر! من عاشقت نشدم، فقط م

 که کرده یو زنده بشه! مرگ واسه جبران کار رهیبم  یتو کنار من  نکهیا دنیبا د  روز

 و زنده بشه!  رهی هر روز بم دیبا کمه،

 گونه حرف بزند! دستانم را مشت کردم و  نیمن ا نیرادم یحق ندارد درباره  او

 : گفتم

 . اون قتل هم یدیخالفتو م یتاوان کارا یتو دار ،یهست  یآشغال عوض  هی_تو 

 به عشق تو ندارم  یازیهست من ن  نیرادم یبوده، درضمن تا وقت  یاتفاق  کامال

 !شی آسا جناب

 پررنگ تر از قبل شده بود، گفت:  یکه کم  یپوزخند با

 کن که  یواسه ما سخنران  نیشوهرت دسته منه، حاال تو تا صبح بش ی_مرگ و زندگ 

 مرگ شوهرت رو با  ای یکن یبا من ازدواج م  ایا توئه، ِاِله و ِبِله! انتخاب ب نیرادم

 ! ینی بی م چشمات

 گفت:  تی با عصبان نیرادم
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 بهتره! یل یخ  رمیامکان نداره با تو ازدواج کنه! من بم ه،ی_جواب رها منف

 را فرو بردم و گفتم: بغضم

 !کنمی _قبول م

 _خوبه! 
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 : دیکش ادیفر نیرادم ناگهان

 منو  دیخواینم د؟یکنیهمو نگاه م نی سادیشماها چرا وا کنم؟ی قبول م یچ یعنی_

 د؟ یکن اعدام

 به کامران انداخت و گفت:  ینگاه  بازپرس،

 ن؟ یبد  تیرضا نیخوایشما م  ش،ی_جناب آسا

 : دیکش ادی فر نیرادم

 بدن!  تی رضا خوانینم  ری _نخ

 را باال انداخت و گفت:  شی ابرو یتا کی کامران

 !دمینم  تی _نه، رضا

 را گرفتم و گفتم:   راهنشیپ ی  قهیسمتش رفتم و  به

 !؟دمیم  تیرضا ی_مگه نگفت

 زد و گفت:   یپوزخند

 ! ستین یشوهرت راض نکهی_مثل ا

 به وجود آوردم و گفتم:   میابروها انیم یگره

 !نی_طرف حساب تو منم، نه رادم

 سکوت کرد و سپس گفت:  یا لحظه

 ی به روز یچکار کنم! وا دونمیمنم م  یبر  یرآبیز یباشه اگه بخوا ادتی_باشه، اما 

 تونم یم یکه تو فکرشو بکن  ی! من آب از سرم گذشته، هرکاریرفت  یرآبیبفهمم ز که

 ! بکنم
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 را تکان دادم و گفتم: سرم

 ! رمی نم یرآبی_ز

 کرد و گفت:   زیرا ر  چشمانش

 ! دمیم تی _خوبه!... جناب بازپرس من نظرم عوض شد، رضا

 سرخ به من نگاه یافتاد که با چشمان  نیاز اتاق خارج شد. چشمم به رادم سپس

 . به سمتش رفتم و گفتم: کردیم

 ی ری بم  دیبا گفتیاگه کامران م یتار مو ازت کم نشه، حت هیتا   کنمی م ی_من هرکار

 بدون، من با هرکس ازدواج  نوی! اما... اما امکردیآزاد کنم، من قبول م  نویرادم تا

 ه ی یکنم، قلبم فقط و فقط برا یهرکس زندگ یکنار هرکس باشم، تو خونه  کنم،

 ! یمونیتا آخر عمرم هم تو م  ،یینفر تو هینفر زندم و اون  هی  دیو به ام کوبهیم  نفر

 سرش را  ینشاندم و دستش را در دستم فشردم. کم میلب ها  یبر رو یلبخند سپس

 آورد و گفت:  کمینزد

 هم نقطه ضعفم  یو اون کامران عوض  نمیبب   یکی اگه تو رو کنار  شمی_من نابود م

 کرد! دایپ رو

 کردم و گفتم:  یاخم

 ا ی تو رو به تمام دن یتار مو کیبدون من  نویو ا یاگه تو نباش شمی_منم نابود م

 !دمیم  حیترج 

 که به سمتم آمد دمیز اتاق خارج شدم. به محض خارج شدنم، کامران را دا سپس
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 گفت:  و

 طالقت رو انجام بده، شمارت رو هم به من بده که روز بعد از  یفردا کارا نی_از هم

 ! یایبه عقد دائم من درب  دیبا طالقت

 از کنارش گذشتم. در راه خانه میبگو یزیچ نکهیام را به او دادم و بدون ا شماره

 . مطمئنم از فردا جنگ و دعوا بر سر ازدواج من با کامرانگفتینم یزی چ چکسیه

 !شودیم شروع

258 

 79#پارت_ 

 . نفس دادیرا نشان م میو ن ازدهیبه ساعتم انداختم که  یبار دوم نگاه یبرا

 بعد  یقی رنگ مقابلم دوختم. دقا یو چشم به درب خاکستر دمیکش یا کالفه

 به سمتم آمد و گفت:  یسرباز

 . امنشیداخل خانم آر دی_بفرما

 برداشتم و پشت سر سرباز به  یقدم د، یلرزیاز شدت استرس م میکه پاها یحال  در

 نشسته بود و یزیکه پشت م  دمیرا د  نیافتادم. وارد اتاق که شدم رادم راه

 ستبندش دوخته را در هم گره زده بود و چشمانش را به دستان در بند د دستانش

 !نمی گونه بب نی پرغرور و جذبه ام را ا  شهیسخت است که مرد هم می. چقدر برابود

 نشستم. سرش را باال آورد و چشمان شیرو به جلو برداشتم و روبه رو یقدم

 مم یکرد تا مرا از تصم یمدت هرکار نیرا به چشمانم دوخت. در ا دلخورش

 سالم کردم و او هم همان گونه ی! با لحن آرام امدمیکند، اما من کوتاه ن  منصرف
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 ام را که از صبح قصد خفه کردنم را داشت فرو بردم  یجوابم را داد. بغض لعنت آرام

 که بر اثر بغض لرزان شده بود، گفتم:  ییبا صدا و

 شترکمون م یکه من به عنوان همسرت باهات دارم. زندگ هیمالقات نیآخر نی...انی_ا

 عمرمو  یروزا  نیکوتاه بود، همش دو ماه بود اما من تو اون دوماه بهتر  یلیخ

 بازوهات  ینبود، که رو یتر از اون حس نیری برام ش یحس چی. هگذروندم

 د یحاال با ی...ول یتا من خوابم ببره، ول یکردی و تو موهامو نوازش م دمیخواب  یم

 فردا! نیجدا بشم. هم ازت

 که به خاطر  یصورتم روان شدند. درحال   یبر رو میو اشک ها دیام ترک  یلعنت  بغض

 ادامه دادم: دم یدیصورت جان جانانم را تار م میها اشک

 _اون شب...من اون شب که نفس کشته شد، واست جشن تولد گرفته بودم، واست 

 چیه یگرفته بودم، عطر مورد عالقت رو زده بودم، رژ مورد عالقت که گقت کادو

 به بعد هم نی و حاال از ا یومدیرو زده بودم، اما تو ن  نشیزتو حق نداره بب ج  کس

 ! من کنمی کارا رو نم نیکس ا چیه یبدون که واسه  نویا ،یقراره تو همسرم نباش که

 !کوبهیتو م یکه باشم، قلبم فقط و فقط برا ای دن یهرجا

 مدت سکوت کرده بود و با اخم به چهره ام چشم دوخته بود. دستش را در  تمام

 گفت:  ،یق یفرو برد و بعد از دقا شیموها انیم
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 ! چون دستمو گرفت، چون به منیدون یچرا نفس رو ُهل دادم؟ نه نم یدونی_م

 کس جز تو حق نداره به من دست بزنه، اون  چیدونست ه یزد، اون نم  دست
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 منو نداره! من به خاطر تو  یلمس دستا یکس به جز تو اجازه  چیه دونستینم

 یی تو ،یبود میکه تمام زندگ  ییتو دم،ی دادم عقب، حاال دارم تو رو از دست م  ُهلش

 اعدامم کنن واسم بهتر بود، به یزاشتیاگه م ،یداد یمعن کنواختمی  یبه زندگ که

 که بهتر بود! داخ

 دستان سردم گرفتم و گفتم:  انیرا در م  دستانش

 ؟ یخواست ینم نویتو که ا شدم،ینابود م شدم،یم  یمن روان  کردنی_اگه اعدامت م

 شونه هات بزارم و با آرامش بخوابم،  یوقت نتونم سرم رو رو چیه گهید دیشا

 نتونم تو گهید دیشا زم،ی موهات کنم و بهمشون بر ینتونم دستمو ال گهید دیشا

 خوشه که تو  نیهام بکنم اما الاقل دلم به ا هیفرو برم و عطرت رو وارد ر آغوشت

 ! یکشیآسمون نفس م نیهم ری و ز یشهر نیهم یتو

 در چشمانم گفت:  رهیخ

 ره؟ یقلبت نگ یمن رو تو یکس جا چیه یدی_قول م

 وچکم را به سمتش دراز کردم. او هم انگشتشخاطرات گذشته مان انگشت ک ادی به

 و سپس گفتم:  دیچ یدور انگشتم پ را

 !دمی_قول م

 بود، بلند شد:  ستادهیاتاق ا یسرباز که در گوشه  یصدا

 _وقتتون تموم شد! 

 ن ی آخر نی ا ست،یمهم ن  مینبود! اما برا نجایکاش او ا یبه سرباز کردم. ا  ینگاه

 قبل از طالق است! مالقاتمان



 گناه  نیآخر

332 
 

 برخاست. او دستانش در بند   شیهم بعد از من از جا نیبلند شدم و رادم میجا از

 . اما من دستانم را از ردی مرا در آغوش گرمش بگ شهیتوانست مانند هم یو نم  بود

 یرا، جان جانانم را در آغوشم گرفتم و سرم را بر رو نمیگشودم و رادم هم

 اش گذاشتم. سپس گفتم:  نهیس

 اما  استیعطر دن نیکه موهام خوشبو تر یگفت ی_تو هر شب قبل از خواب بهم م

 ن یقلب تو قشنگ تر یکه صدا نهیوقت بهت نگفتم، و اون ا  چیرو ه یزیچ هی من
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 ! استیدن یسمفون 

 اشت و گفت: سرم گذ یاش را بر رو چانه

 از صدبار اعدام واسم شم،یکه دارم از تو جدا م نی_درسته من اعدام نشدم اما هم

 ... بدتره

 ادامه داد: یبعد از مکث بلند و

 _رهابانو! 

 سرباز گفت:  گرید یبار

 _وقت تمومه!

 جدا شدم و گفتم:  نی از رادم یسخت به

 _خداحافظ جان جانانم!

 اش گفت:  یشگیزد و به عادت هم یزهرخند

 _خدانگهدار رهابانو! 
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 اش نگاه  یدوست داشتن یبار آخر به چهره  یسمت درب اتاق حرکت کردم و برا به

 و سپس از اتاق خارج شدم.  کردم

 ام را  ی. هنزفرد یصورتم چک  یباران بر رو یکه خارج شدم، قطره ا یآگاه یاداره  از

 ن آهنگ در گوشم شروع به قدم زدن کردم. و با پخش شد  دمیکش رونیب  فمیک از

 !کردیم هیو مرا وادار به گر رفتیمانند خنجر بر قلبم فرو م  آهنگ

 حال من بد شد درو   خوام،یتو، دستاتو م یمن بازم تنهام، سردمه ب  رون،ی "_بارونه ب

 بارونه بارونه بارونه، باز شدم  ،یاالن تو هم فکر من هست  دونمیم ،یبست روم

 !"وونهید وونتیبارونه بارونه بارونه، باز شدم د وونه،ید وونتید

 80#پارت_ 

 درهم پدرم  یبه چهره   یعاقد، به خودم آمدم. سرم را باال آوردم و نگاه یصدا با

 چشم  نیدرهم بود و به زم شیاز او نداشت. اخم ها ی. مادرم هم دست کم انداختم
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 آنها پدر و مادر  ی. روبه روکردینگاهم م یبود که با دلسوز ایبود. تنها رو دوخته

 بودند. ستادهیبودند ا دهیپوش اهی لباس س  یبه همراه خواهرش که همگ کامران

 بود! چشمانم نی هم نیازدواج نبود، اما تنها راه نجات رادم نیبه ا  یکس راض چیه

 لرزان گفتم:  ییبستم و بغضم را فرو بردم و سپس با صدا را

 ه!_بل

 زد و گفت:  یلبخند عاقد

 ! _ _انشاءادیبش خوشبخت
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 نگفتم. پدر و مادرم بالفاصله از محضر خارج شدند. مادر  ی زی زدم و چ یزهرخند

 به سمتم آمد و گفت:  کامران

 ی و تنها هست  ستنیازدواج ن نیبه ا ی واست سخته که پدر و مادرت راض دونمی_م

 باهات داشته باشم. من واقعا یاز منم انتظار نداشته باش که رفتار خوب  اما

 رو دوست داشتم. درسته اون پدر و مادرش رو از دست داده بود اما من عروسم

 وار وانهیکه د یکامران  دونمیواسش کم نزاشتم و حاال نم یوقت تو مادر چیه

 همسرش نگذشته با تو ماه از مرگ  کیکه هنوز  دهیتو د یتو ینفس بود، چ عاشق

 !ادیخوشت ب   دوارمیمن و پدر کامرانه، ام یکادو  نیکرده! ا ازدواج

 قبال هم گفته بود که موضوع را به خانواده اش نگفته است و آنها فکر  کامران

 موضوع را  نی ا دیهم داشت که آنها نبا یادیز دییاو مرا دوست دارد! تاک کنندیم

 وانمود کنم که انگار عاشق کامران هستم! یآنها جور یجلو   دیو من با بفهمند

 کنم، جعبه را از دستش گرفتم و گفتم:  جادیدر چهره ام ا یحالت   ریی تغ نکهیا بدون

 ! ی_مرس

 نشاند و سپس به همراه پدر کامران از آنجا  شیلب ها ی بر رو  یمصنوع لبخند

 برخاست و گفت:   شیشدند. کامران از جا  خارج

 م؟ ی_بر

 گفتم:  یلحن سرد با

 رو جمع کنم!  لم یبرم خونه وسا دی_با
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 نشاند و گفت:  ش ی ابروها انیم یگره

 !برمتی منتظرتم، خودم م نی_تو ماش 

 خواهر   انا،یاز سمت من شود از آنجا خارج شد. ک یمنتظر جواب نکهیبدون ا سپس

 به سمتم آمد و گفت:  کامران

 دوست  یل یشماها خبر داره منم، درسته من نفسو خ نیب ی هیکه از قض  ی_تنها کس

 جدا  هی! حساب منو از بقییماجرا نی ا یتو قربان ،یندار یاما تو هم گناه داشتم

 ! یمن حساب کن یدوست رو هی به عنوان   یتونیم کن،

 نشاندم و دستم را درون دستش که به سمتم دراز میلب ها ی بر رو  یمصنوع لبخند

 بود گذاشتم. کرده

 به سمتم آمد و مرا در آغوش خود   ایاز محضر خارج شد، رو انای ک نکهیاز ا بعد

 و گفت:  گرفت

 ی. به رفتاراکردمیکارو م  نیتو بودم هم یمنم اگه به جا ،یدار یچه حال  فهممی_م

 !یاز مرگ نجات داد نویکارت رادم نیفکر کن که با ا نیتوجه نکن، به ا اونا

 شد، گفتم:   یاشک از چشمانم جار یکه قطره ا یحال  در

 شو یخواستن ی_آره از مرگ نجاتش دادم اما آغوش گرمشو از دست دادم، خنده ها 

 گاهمو از دست دادم، من دارو ندارم رو از دست دادم! تازه  هی دست دادم، من تک  از

 تازه داشتم از ته دل احساس  کردم، ی کنارش بودن رو حس م ین یریش داشتم

 شد؟  ی.... اما چکردمی م یخوشبخت

 به خودش فشار داد و گفت:   شتریب مرا
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 بسپار به خدا انشاءا  زم،یدرست بشه! _ _آروم باش عز زیچ همه

 مرا از خودش جدا کرد و گفت:  سپس

 !زدلمی _اشکاتو پاک کن عز

 اصفهان؟  یبرگرد یخوای_تو م

 را تکان داد و گفت:   سرش
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 .میگرد ی _آره بعد از ظهر برم

 !یموند  یم شمی_کاش پ

 را در دستش گرفت و گفت:  دستم

 ! موندمیوگرنه حتما م  تونمی_نم

 از او به سمت  یمفصل یو بعد از خداحافظ میهردو از محضر خارج شد سپس

 کامران گفت:  ن،ی رنگ کامران حرکت کردم. به محض ورودم به ماش یخاکستر جک

 !یومدیم رتریخورده د هی_

 مقصد انیچشم دوختم و تا پا  نی از ماش  رونیجوابش را بدهم به ب نکهیا بدون

 نگفتم.  یزیچ

 81#پارت_ 

 خانه نگه داشت و سپس، گفت:  یجلو

 ساعت طول نکشه! میاز ن شتری_ب

 خارج  نیجوابش را بدهم از ماش نکه ینفرت به چشمانش نگاه کردم و بدون ا با
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 چشمانم ظاهر شد. از شب  یجلو نی. وارد آسانسور که شدم، خاطراتم با رادم شدم

 ن یتا هم می کردیو عاشقانه صحبت م  میکه در آسانسور کنار هم بود ی عروس اول

 ! شیوقت پ  چند

 ی شده بود و در جا  نیخانه مان هنوز تزئ  آسانسور خارج شدم و وارد خانه شدم. از

 ز ی م یگرفته بودم بر رو نیرادم یکه برا  ی. ساعتخوردیآن بادکنک به چشم م یجا

 چادر بپوشم، اما  خواهمیکه م میبگو نیبه رادم خواستمیو چادرم! آن شب م بود

 شد؟! چه

 تاق، برداشتم و وارد اتاق خواب شدم. به محض ورودم به ا زی م یرا از رو چادرم

 بر تن آن  نیکه لباس رادم یاتاق افتاد. به سمت مانکن  یگوشه   یبه مانکن ها چشمم

 هیبلند شروع به گر یها آن را در آغوشم گرفتم و با صدا وانهیرفتم و مانند د بود

 شده  سیخ م یبر اثر اشک ها نیرادم  راهنیبه خودم آمدم که تمام پ   ی. وقتکردم

 .ختمیرا درون آن ر می. از مانکن جدا شدم و چمدان را برداشتم و لباس هابودند

 ن یتولد رادم یکه برا دمی! لباس سفم؟یآ ینم  نجایوقت به ا چیه گرید یعنی
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 مرا در  نیرادم  نکهیشک حسرت ا یتخت افتاده بود. ب یبودم، هنوز بر رو دهیپوش

 ماند! یم یتا ابد بر دلم باق ندیلباس بب  آن

 ی را که در شب خواستگار یدیسف راهنی رفتم و پ نیرادم یسمت کمد لباس ها  به

 اش برداشتم و درون چمدانم گذاشتم. ی تن داشت را به همراه عطر دوست داشتن  به

 تخت خواب یمان را هم برداشتم و درون چمدان گذاشتم. بر رو یعروس  آلبوم
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 و در آغوشش  نی که کنار رادم یی. چه شب هادمیآن کش یو دستم را بر رو نشستم

 ن یوقت ا چی کاش ه یخواستم. ا ی و صبح با نوازشش از خواب برم دم یخوابیم

 افتاد!  یها نم اتفاق

 ی به سرتا سر خانه انداختم و سپس از خانه خارج شدم. جا  یبار نگاه نیآخر یبرا

 او را  یخال یا و من چقدر ج کردیم  یتداع میرا برا نیآن خانه خاطرات رادم یجا

 وقت  چیخورد. ه نیرادم  نی! از آسانسور که خارج شدم، چشمم به ماشکنمی م حس

 کنم! یبه سراغم آمد را فراموش نم   نی ماش نیبا ا نیمان را که رادم یعروس شب

 نکه یکامران شدم. بدون ا نیخارج شدم و وارد ماش  مانیدوست داشتن یخانه  از

 ن یتوقف کرد و از ماش  کیبزرگ و ش  یآپارتمان  یحرکت کرد. جلو دیبگو یزیچ

 خارج شدم و بعد از برداشتن چمدانم به همراه هم نیشد. من هم از ماش ادهیپ

 بود. وسط خانه  یکرم و قهوه ا بیبا ترک ینسبتا بزرگ  ی. خانه میآپارتمان شد وارد

 بودم که کامران گفت:  ستادهیا

 ! ای_دنبالم ب 

 رفت و گفت:   یتاق به سمت ا سپس

 اتاق توئه! نی_ا

 وارد اتاق شوم که مشتم را در دستش گرفت و گفت:  خواستم

 ، یوارد اونجا بش یحق ندار ،یبزار ییاتاق روبه رو یبه حالت اگه پاتو تو ی_وا

 ؟ یدیفهم

 و وارد اتاق شدم و درب را به شدت به هم دمیکش رونیرا از دستش ب مشتم
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 اگر تو  ی! به راستزندیاو با من چگونه حرف م ینیکه بب  ییکجا نم،ی. رادمدمیکوب

 صحبت کنند؟!   نگونهیا تیبا رهابانو یدادیاجازه م یبود

 کردم. هی در پشت در نشستم و شروع به گر همانجا،
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 که فکر کردم تازه متوجه  ی. کمرا از هم گشودم و به اطرافم نگاه کردم چشمانم

 بلند  میکردم، پشت در خوابم برد. از جا هیآنقدر گر شبیکه من کجا هستم! د شدم

 از  یب یبود، با تخت دو نفره ترک ی و به اطرافم نگاه کردم. اتاق نسبتا بزرگ شدم

 هم یدر کنار آن قرار داشت. پنجره ا ش یآرا زیبه همراه م یا  نهی. آدیو سف   یزرشک

 . شدیآپارتمان باز م اطیتخت وجود داشت که به روبه ح  کنار

 را هم نیو عطر رادم راهنی . پدمیرا درون کمد چ میرا برداشتم و لباس ها چمدانم

 . از اتاق خارج دادیکنار آنها گذاشتم. به ساعتم نگاه کردم که ُنه صبح را نشان م در

 کردن گاز بود.  زیکه مشغول تم دمیرا د  یو وارد آشپزخانه شدم. ناگهان زن شدم

 بکشم که زن به سمتم آمد و گفت:   غیج خواستمیم

 دیتهس دشونی هستم خدمت کار آقاکامران. شما همسر جد  می_سالم خانم، من مر

 درسته؟

 قلبم گذاشتم و  یبودم، دستم را بر رو  دهیاو به شدت ترس یناگهان  دنیکه از د من

 : گفتم

 _بله خودمم!

 زد و گفت:  یلبخند
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 د، یبگ دیداشت ی هستم، هر کار نجای_من هر روز از ساعت هشت صبح تا ده شب ا

 .درخدمتم

 را باال انداختم و گفتم:  میابرو یتا کی

 ن؟ یکردیکار م نجای_شما قبال هم ا

 !کنم ی واسشون کار م نجایآقا کامران ازدواج کردن ا  ی_بله من از وقت

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 _آهان.

 براتون؟  ارمی_خانم صبحانه حاضره، ب

 !ییبرم جا خوامی_نه، م
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 آمد و گفت:  کمینزد یکم

 !دیبر  ییگفتن که نزارم جا_آقا کامران گفتن که...

 کردم و گفتم:  یاخم

 _چرا اون وقت؟ 

 ! دیگفتن نزارم بر شونیا ست،یمن ن ری _بخدا خانم تقص

 را تکان دادم و از آشپزخانه خارج شدم. وارد اتاق شدم و درب را به شدت به  سرم

 او هستم که اجازه ندارم از خانه خارج شوم!؟ ی. مگر من زنداندمیکوب هم

 82#پارت_ 

 لم یدر موبا شی که صدا دینکش یرا گرفتم و طول  نایمب یشماره   تی عصبان با
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 : دیچ یپ

 تو؟ یدلم، چطور زی _سالم عز

 ! نایمب  ستمی_خوب ن

 .میکم باهم صحبت کن هیما  یخونه  ا ی_بلند شو ب

 !زارهی _نم

 ؟ ی_چ

 واسم ِبپا گذاشته! رون،ی از خونه برم ب زارهی _نم

 سکوت کرد و سپس گفت:  یا لحظه

 اونجا! امی! آدرستو بفرست خودم مشعوری ب ی_غلط کرده پسره 

 _باشه! 

 _پس فعال خداحافظ! 

 که  یدرختان   یفرستادم و به سمت پنجره رفتم و مشغول تماشا شی را برا آدرس

 بوده است، چه ینیفصل غم گ می برا شهیهن زی بود، شدم. پا ختهیر  شانیبرگها

267 

 ه جان جانانم از من دور است!به االن ک برسد

 ساعت بعد زنگ خانه به صدا در آمد. از اتاقم خارج شدم که درب را باز  کی حدودا

 آمد و گفت:  می جلو می. ناگهان مرکنم

 ن؟ یهست ی_منتظر کس 

 کردم و گفتم:  یاخم
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 _بله!

 ؟ ی_ک

 _دوستم.

 من اجازه ندار... یخانم ول دی_ببخش

 و گفتم:   دمیحرفش پر انیم به

 _برو بابا! 

 به سمتم آمد و میباز کردم. مر شیدرب را برا نا،یمب دنیاو را کنار زدم و با د سپس

 : گفت 

 من مجبورم به آقا کامران خبر بدم.  یخانم ول دی_ببخش

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 بکن!  خوادی دلت م ی_هر کار

 وارد خانه شد. او را به خود فشردم و او گفت:  نایبعد مب یلحظات 

 ؟ یخوب  زدلم،ی _سالم عز

 آخه؟! ی_سالم، چه خوب بودن 

 از خود جدا کرد و گفت:  مرا

 ___________واست! رمی _بم
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 تو اتاق!  میبر ا ی_عه خدا نکنه، ب

 . میحرفم تکان داد و سپس به همراه هم وارد اتاق شد دیی تاک  یرا به معن  سرش
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 را عوض کرد، روبه او گفتم:  شیلباس ها  نایمب  نکهیاز ا بعد

 ؟ یاوردی رو ن نای_چرا ت

 زد و گفت:  یلبخند

 ! تو همادیکالسش تموم بشه م نکهیاز من برداشته، بعد از ا شتریواحد ب هی_اون 

 !گهیکنار د یکال درس و دانشگاهو گذاشت که

 چانه ام گذاشتم و گفتم:  ریرا ز دستم

 گذاشته، بعدشم گاردیواسم باد رون،ی ب  امیمن از خونه ب  زارهینم گهیکامران د نی_ا

 ی کارا ریچند وقت انقدر درگ نیکه درس بخونم، ا کشهیمغزم نم  گهیاصال د من

 ش یتونستم فکر کنم؛ االنم غم دور ینم یا گهید زیچ چیبودم که اصال به ه نیرادم

 !هیخود یاز درس بفهمم، اومدنم به دانشگاه ب یزیمن چ زارهینم

 گرفت و گفت:  شیرا درون دست ها دستم

 !رهی که تمام زحماتت به باد م ینجوریا ی_ول

 زدم و گفتم:  یتلخند

 ! خوره؟یدرس و دانشگاه به چه دردم م ست، ین نمی رادم ی_وقت

 م یاز جا تی درب اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد. با عصبان میحال، مر نیهم در

 و گفتم:  برخاستم

 ؟ یدر بزن  دیاول با یبش  ییوارد جا یخوایم ی ندادن وقت ادی_به تو 

 مِ  یکم  گفت:   یلیمِ  یو ِمن کرد و سپس با ب ن

 !دی_ببخش
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 گفتم:  نهیبه س دست

 ؟ یداشت ی_کار
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 را باال انداخت و گفت:  شی ابروها

 !انیم گهی د قهیهم گفتن که تا چند دق شونیرو گفتم، ا هی_به آقا کامران قض

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 درم پشت سرت ببند!  رونی بفرما ب ؛یخب، خبرتو داد لهی_خ

 نشستم و گفتم:  شی رفتم و روبه رو  نایکرد و از اتاق خارج شد. به سمت مب یاخم

 دختره! آخه من نیتحمله! مخصوصا ا  رقابلیخونه غ نیا  زیهمه چ نا،یمب ی_وا

 کنم؟  یزندگ نجایعمر ا هی یورچط

 را تکان داد و گفت:   سرش

 سخته! یلیخ  کنم،ی_واقعا درکت م 

 بود، به  میکامران که در حال صحبت با مر یشد که صدا یبه سکوت سپر یلحظات 

 : دیرس گوشم

 _االن کجاست؟ 

 _داخل اتاق! 

 اش وارد اتاق شد.  یشگیهم یکه درب اتاق را باز کرد و با اخم ها دینکش یطول

 انداخت و سپس گفت:  ستینگریکه با نفرت به او م یینایبه مب  ینگاه

 کارت دارم!  رونی ب  ای_ب
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 انداختم و گفتم:  میابروها انیم یگره

 بگو! نجایهم یدار ی_هر کار

 که قصد خفه کردنم را  یرا در دست گرفت و درحال  راهنمیپ ی قهیسمتم آمد و  به

 : دیکش ادیفر  تی با عصبان داشت،

 ا ی ب  یعنی رونی ب  ایب گمیبهت م  ی! وقتکنمی حرفو دوبار تکرار نم  هیوقت  چی_من ه

 !رونیب

 و گفت:  دیرا کش راهنشی پ نیبه سمتمان آمد و آست  نایمب
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 !نی پا اریچته تو؟ صداتو ب ،ی_هو

 پرتاب شد و  یبه گوشه ا  نایکه مب د یکش رونیب  نای از دست مب یرا طور  راهنشیپ

 روبه من گفت:  سپس

 !یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ  ،ینباش  رونیب گهید  ی قهیدق کی_اگه تا 

 منتظر جواب بماند، از اتاق خارج شد و درب را به شدت به هم نکهیبدون ا و

 رفتم و او را بلند کردم و گفتم:   نای. به سمت مب دیکوب

 ؟ حالت خوبه نا،ی_مب

 یی بال هیداره، وگرنه  کارتی چ یوحش نیا نیبب  رونی_آره من خوبم، تو زودتر برو ب 

 !ستین  شیحال  یچ ی ه نی! اارهیم  سرت

 سرم را تکان دادم و سپس از اتاق خارج شدم.  ینگران  با
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 واریگذاشتم، کامران به سمتم آمد و مرا به د رونی را از اتاق ب میکه پا نیهم

 و گفت:  چسباند

 من؟ یتو خونه  یدختررو آورد ن یا یک  ی_تو با اجازه 

 بکشم، گفتم:  رونی دستش ب ریخودم را از ز کردم،ی م یکه سع یحال  در

 خودم!  ی_با اجازه 

 کرد و گفت:  شتریب می دستش را به گلو فشار

 خودت؟  ی_اجازه 

 خودم!  ی_آره اجازه 

 داغش با صورتم برخورد یکه نفس ها یصورتم کرد. به طور  کیرا نزد صورتش

 . سپس گفت: کردیم

 ی بدون اجازه  گهی بار د کیمن!  ،یدیفهم زنم،یخونه رو من م   نی_حرف اول و آخر ا

 ! رونی خونه بره ب نیمنتظر باشن جنازت از ا دیدوستات با  نیهم یبکن  یکار من

 که به یکه به خاطر فشار  یکه بود دستش را کنار زدم و درحال یهر بدبخت  با
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 گفتم:  کرد، ی خس خس م میوارد کرده بود، گلو میگلو

 که یگاردیباد نیاز ا نی! ایکنیرفتار م ینجوریکه با من ا  ستمیتو ن  ی_من زندان

 یگی م نکهیاز ا نمیا رونیب ی از خونه بر یحق ندار  یگیو م یگذاشت واسم

 کردم، هان؟  یمن! مگه من چه گناه دنید ادی ب دیکس نبا چیه

 کرد و گفت:  کمی را به هم فشرد و سرش را نزد شیها دندان
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 !یتو زن او آشغال هست ،ینیکه زن رادم نهی_گناه تو ا

 گفتم:  ادیداد و فر با

 !یمن درست حرف بزن عوض  نیرادم ی_درباره 

 خون را که در  ی . شوردیکوبجمله با پشت دستش به دهانم   نیا دنیمحض شن به

 دهانم بردم.  یحس کردم، دستم را جلو دهانم

 چشمانم گرفت  یشده بود جلو یکرد و دستم را که خون زیچشمانش را ر کامران،

 گفت:  و

 اون  یطرفدار  گهیبار د کیفقط  گهی بار د  کیاگر  کنم،ی من بهت رحم نم ؟ین ی_مب

 آسمون به حالت زار بزنن! در  یکه مرغا  ارمی به سرت م  ییبال یرو بکن  یعوض

 !کنمینم  نینباشه، وگرنه سالم بودنشو تضم نجایدختره ا نیا  گهیربع د  کیتا  ضمن

 وقت حق ورود به آن را ندارم و  چیشد که به من گفته بود ه یوارد اتاق سپس

 افتاد که با پوزخند به من زل زده م ی. چشمم به مردیرا به شدت به هم کوب درب

 به او کردم و سپس وارد اتاقم شدم. به محض ورودم به اتاق   ینگاه پرنفرت .بود

 دیبود. مرا که د ستادهیبود و کنار درب ا دهیرا پوش شیکه لباس ها دمیرا د  نایمب

 به سمتم آمد و گفت:  عیسر

 تو بلند کرد؟  یدست رو یچه کارت کرد؟ به چه جرعت   یرها، اون عوض  ی_وا

 خواست از اتاق خارج شود که دستش را گرفتم و گفتم:  و

 !ارهیسرت م ییبال هی ست،ین شی حال  یچی ه نیا نا،ی_نرو مب

 گذاشت.   میلب ها یدرآورد و بر رو فشیاز ک  یدستمال
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 !دیمن بود رها، ببخش  ری چه کار کرده؟! همش تقص نیبشکنه دستش! بب شاالی_ا
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 را درون دستم گرفتم و گفتم:  دستش

 !ینکرد یآخه، تو که کار هیتو چ ری قص_ت

 برخاست و گفت:   شیاز جا زدی در چشمانش موج م یکه نگران  یدرحال 

 !میبهونه دستش ند نیاز ا شتری_بهتره من برم که ب

 ره یتکان دادم. خ شی حرف ها دییتاک یبرخاستم و سرم را به معن میهم از جا من

 و گفت:  دیکش رون ی از آن ب یبرد و کارت عروس فشی چشمانم دستش را درون ک در

 گه؟ید یایمنو سپهره، م ی عروس گهید ی_هفته 

 شده  سیخ هی گر لیبه دل میکه گونه ها یکه بخندم. در حال   ایکنم  هیگر دانستمینم

 نشاندم و گفتم:  میلب ها یبر رو یلبخند بود

 ! مرغا یقاط ی_پس باالخره تو هم اومد

 تکان داد. دستش را  دییتاک یزد و سرش را به معن  یلبخند شی اشک ها انیهم م او

 دستم گرفتم و گفتم: انیم

 بود!  نیمنو خوشحال کنه هم تونستیکه م یزی_تنها چ

 !ی ای_بهم قول بده که م

 را از صورتم پاک کردم و گفتم:  میها اشک

 ! امیقول چراغ جادو بزاره م  نی_اگه ا

 به وجود نمانی ب  یو ناگهان سکوت مرگبار میسر داد یاشک قهقهه ا انی در م هردو
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 .آمد

 زاره؟ینم  یعنی_

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 !دونمی_نم

 کرد و گفت:  یاخم

 بزاره!  دی_با
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 مرا در آغوشش گرفت و گفت:  سپس

 نزار!  نیسربه سر ا ادی_مراقب خودت باش، ز 

 و گفتم:  دم یکش یکالفه ا نفس

 _باشه! 

 از اتاق خارج شود به او  خواستی آخر که م یاز من جدا شد و لحظه  یسخت به

 : گفتم

 دلم براش تنگ شده. یلیسالم برسون، بگو خ نای_به ت

 خداحافظ! زم،ی_باشه عز

 _خداحافظ!

 ! ییکذا یخانه  نیا یکننده  وانهید ییباز هم من ماندم و تنها و

 84#پارت_ 

 یاز آهنگ ها یکی و گوش به  دی درخشیماه بودم که دلبرانه در آسمان م محو
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 آهنگ ها نیبه همراه او ا  نیاول که در ماش یسپرده بودم. آن روزها نمیکالم رادم یب

 آنقدر عاشق او شوم که بخواهم به  کردمی فکر نم یلحظه ا  یحت  دادم،یگوش م را

 هم!بد  ینجات جانش تن به هر کار خاطر 

 وارد اتاق شد و  می. مردیکش رونیشد و مرا از افکارم ب   دهیبه در کوب  یا ضربه

 گذاشت و گفت:  زی م یغذا را بر رو ینیس

 رو ندارن! یدار ضی مر یچون حوصله  دی_آقا کامران گفتن حتما غذاتون رو بخور

 جوابش را بدهم دوباره سرم را به سمت پنجره نکهیزدم و بدون ا  یپوزخند

 ی مطمئن شدم از اتاق خارج شده است سرم را چرخاندم و نگاه  ی. وقتچرخاندم

 متنفرم!  یبود، افتاد. آه...من از قورمه سبز یغذا که در آن قورمه سبز ینیس به

 کردم  یاما هر کار م،یرا بشو میدرون اتاقم شدم تا دست ها ی بهداشت سی سرو وارد

 اتاق ها  نیب یکه در راهرو  یبهداشت  سی گرفتم به سرو می. تصمشدیآن باز نم آب

 نه. از اتاقم خارج شدم و  ایگونه است  نیآب آنها هم هم نمیدارد بروم تا بب وجود
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 صدا  نیبه گوشم خورد. ا ییرا باز کنم که صدا یبهداشت  سی درب سرو خواستمیم

 وارد آن شوم! خواستم وارد دیوقت نبا چیبود که کامران گفته بود، ه یاتاق از

 مانند ُخره به جانم افتاده بود! یشوم اما کنجکاو یبهداشت   سیسرو

 داخل آن یباز بود و تا حدود مهیبه سمت اتاق حرکت کردم. درب اتاق ن باالخره

 اتاق  یوارهای از د یگوشه ا ی. حتکردمیباور نم  دمیدیرا که م یزی بود. چ مشخص

 مرا که  یکه حت  یینفس! عکس ها ینبود، سراسر اتاق ُپر بود از عکس ها  مشخص
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 عاشق  نگونهیکه کامران حق دارد ا ی! به راستکردیبودم جذب به خود م دختر

 باشد!   نفس

 نفس را در  یاز عکس ها  یکیکه  دمیسرم را آن طرف تر بردم و کامران را د یکم

 به گوشم  شی است. صدا دهیتخت دراز کش یگرفته و خودش هم بر رو دستش

 گفت:  یکه م دیرس

 زارم یخونه که پامو م نیا ی. هرجاهی خال   یلیروزا جات خ  نی _نفسم، نفس جانم، ا

 چقدر دلم پر  یدون یبه خدا که نم  ،یدونی. تو نمشهیچشمم ظاهر م یجلو رتیتصو

 کنم، عطر تنت  ینازتو باهاشون باز یکه بغلت کنم، دستمو فرو کنم تو موها کشهیم

 ی ! کامران بدون تو که حکم نفس واسش داشتیبود نجایکاش ا ینفس بکشم! ا رو

 !مونهینم زنده

 مرد خودخواه و از  نیا یدلم برا یقلبم درد گرفت. لحظه ا ش یحرف ها  دنیشن از

 ی سفت زی بروم که ناگهان با چ یبهداشت سیسوخت! برگشتم که به سرو یخودراض

 آن جسم سفت   دمیعقب رفتم و سرم را باال گرفتم که فهم ی کردم. کم برخورد

 بوده است. خواستم از کنارش رد شوم که محکم مشتم را گرفت و مانع  میمر

 شد. با اخم گفتم:  رفتنم

 ! نمی_دستمو ول کن بب

 زد و گفت:   یپوزخند

 آره؟  ، یبود سادهی_گوش وا

 نداره! یربط  چی_به تو ه



 گناه  نیآخر

352 
 

 زد و گفت:  یطان ی ش  لبخند

 نداره! آقا کامران...آقا کامران. ایداره  یبه من ربط  دیفهم ی_االن م
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 کامران ،یحرکت ناگهان  نیدست من را گرفت و به داخل اتاق ُهل داد. با ا سپس

 ه ک یبر چهره اش نشاند. در حال  یعکس نفس را کنار تخت گذاشت و اخم  قاب

 بست، گفت:  یرا م راهنشی پ یها دکمه

 اتاق بشه؟ نیحق نداره وارد ا  یچه خبره؟ مگه نگفته بودم کس نجای_ا

 را صاف کرد و گفت:   شیصدا میمر

 بودن.  سادهیپشت در گوش وا شونی_ا

 . کامران ستادیرو به کامران ا  نهینازک کرد و دست به س میبرا یپشت چشم سپس

 ره ی که در چشمانم خ ی. در حال ستادیام ا  یقدم کی به سمتم برداشت و در  یقدم

 گفت:  بود،

 درم پشت سرت ببند!  رون،یبرو ب  می_مر

 را نازک کرد و گفت:  شیصدا

 _چشم آقا کامران!

 ار یبس یاز اتاق، کامران مرا به درب اتاق چسباند و با صدا میمحض خروج مر به

 گفت:  یآرام

 ؟ یاتاقم رد نش نیا ی قدم کی از  ی_مگه من بهت نگفته بودم حت

 : دیکش ادی فر د،یرا که د سکوتم
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 _مگه نگفته بودم؟

 لرزان گفتم:   ییاش، شوکه شدم. با صدا یناگهان ادیفر از

 _من...من فقط داشتم...من..

 حس کردم  ی. لحظه ا فتمی ب نیزم یبه صورتم زد که باعث شد بر رو   یلیس ناگهان

 یاز گوشه  یلی که بر اثر درد س یقطره اشک  عیطرف صورتم ِسر شد! سر کی

 . چهارزانو کنارم نشست و ندی روان شد را پاک کردم که کامران آن را نب چشمم

 : گفت 

 . ارمی سرت ب ییهر بال تونمینفرت دارم که م  یعوض نی_من اونقدر از اون رادم 

 ! حاالم یبر رونیسالم ب  نجایبعد از ا یدفعه  دمیکارات باش، بهت قول نم مراقب
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 چشمام دور شو!  یاز جلو پاشو

 ام را پر از نفرت کردم و  یآخر چشمان اشک  یبرخاستم و لحظه  میاز جا یسخت به

 چشمانش نگاه کردم و گفتم:  به

 مطمئن باش! ،یدیکاراتو م  نیا یب همه روز جوا هی_

 کردم. به سمت کمد رفتم و هی اتاقم شدم و درب را بستم و شروع به گر وارد

 تخت  یکه با خود آورده بودم، به همراه عطرش برداشتم. بر رو نی رادم راهنیپ

 ام  ینیزدم و آن را به ب  راهنشیرا به پ  نیاز عطر رادم ینشستم و کم خواب

 را در آغوشم گرفتم. در نیرادم راهنیبالش گذاشتم و پ  ی. سرم را بر رو چسباندم

 بر صورتم روان بودند، زمزمه کردم:  میکه همچنان اشک ها  یحال
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 بهت  یتنهام، دلم واست تنگ شده! راست یل یمن خ نم،یرادم  یبود  نجای_کاش ا

 است؟ یعطر دن  نیبودم عطر تنت بهتر گفته

 86#پارت_ 

 افتاد که بر  نیرادم راهنیاز هم گشودم و چشمم په پ یسخت  را به میچشم ها صبح

 به  یشدم تا آب   یبهداشت سیتخت بود. آن را درون کمد گذاشتم و وارد سرو یرو

 خواستهیانگار او فقط م کند،ی آب امروز کار م ری است، ش ب یبزنم. عج  میو رو سر

 بخورم! یلیاز کامران س شبید که

 که خارج شدم، نگاهم به ساعت افتاد که ُنه صبح را نشان  یبهداشت   سیسرو از

 در خانه  یگرفتم کم  میکامران از خانه خارج شده باشد. تصم دی. االن بادادیم

 رو در رو شوم! میخواهد با مر یهر چند دلم نم  بچرخم،

 ی صدا، صدا نیشک ا   ی. بدمیرا شن یدختر یخنده  یاتاق که خارج شدم،، صدا از

 نبود!  میمر

 . وارد آشپزخانه که دیآ یکه دقت کردم متوجه شدم صدا از داخل آشپزخانه م  یمک

 از  خواهدیها را باز کرده است و م نتیاز کاب یک یکامران پشت به من، درب  شدم

 یدختر یغذاخور زی ها، پشت م ی از صندل  یک ی یآن فنجان بردارد. بر رو درون

 و  دیبرداشت، به سمت من چرخ  نتی بود. کامران که دو فنجان از درون کاب نشسته

 سکوت کرد. آن دختر، رَ  یمن لحظه ا دنی با د نگاه کامران را دنبال کرد و چشمش   د
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 ن یبه ا  قاتیکه معلوم بود با تزر ییبود با چشمان سبز و لب ها یمن افتاد. دختر به
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 بود،  یاز سبز و مشک یبی را که ترک ش یموها عمل کرده! ین یدرآمده اند و ب  وضع

 زد و  یشد و لبخند کمینزد یکرده بود. کم جادیا شیبا چشم ها یجالب  یهماهنگ

 : گفت 

 !یی تو کنهیم  فیما ازش تعر یپسرخاله  نی_پس رها خانم که انقدر ا

 کرد و گفت:  ز یچشمانش را ر سپس

 بگو! یزیچ هیبا با ؟ی! حاال چرا انقدر ساکتیبا تصوارتم فرق دار یل ی_خ

 ی انداخت و اخم میحال کامران به سمتمان آمد و دستش را دور شانه ها نیهم در

 کرد و گفت:  یساختگ

 نکن خانوممو!  تی_اذ

 بلند سر داد و سپس رو به من گفت:  یا قهقهه

 که  یکامران خان عاشقت شده، اونم بعد نفس نیکه ا یمار دار ی_دختر تو مهره 

 !داد؟یجونشم واسش م کامران

 نشاندم. دوست داشتم هرچه میلب ها یبر رو ینگاهش کردم و لبخند مصنوع   تنها

 کامران دستش را از دور شانه ام باز کند. احساس گناه داشتم که شخص  زودتر

 به جز جان جانانم به من دست بزند! یگرید

 کامران است، دستم را یدخترخاله  دمیکه حال فهم یافکار بودم که دختر نیهم در

 و روبه کامران گفت:   دیکش رونی و مرا از آغوش کامران ب گرفت

 شد!  رتیبه ما قرض بده، خودتم برو شرکت که د رها جونتو  قهی_حاال دو دق

 نشاند و گفت:  شیلب ها یبر رو  یلبخند کامران،
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 من کارت دارم!  رونی ب  ایلحظه ب هی! رها جان  زمی_باشه عز

 را  میپا نکهیرا تکان دادم و به همراهش از آشپزخانه خارج شدم. به محض ا  سرم

 را کنار  شیرا در دستش گرفت و لب ها میگذاشتم، کامران بازو رونی آشپزخانه ب از

 کنار گوشم زمزمه کرد:  یآورد و آرام اما عصب گوشم

 من یکدوم از خانواده  چیمگه بهت نگفتم ه ت؟ی به خر یخودتو زد  ای ی_تو خر
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 به حالت رها،  ی! وامیما عاشق هم  کنن ی ! اونا فکر مه؟یما چ یکه رابطه   دوننینم

 !ی دیکه ساغر بهت شک بکنه فهم یرفتار کن  یه حالت اگه طورب یوا

 و گفتم:  دمیکش رونیرا از دستش ب   میبازو

 که  یکه انقدر شعور ندار ییتو نی! اتی خودمو زدم به خر  نکهی_من نه خرم، نه ا

 نشم! من مگه ینجوریکه من ا یقبلش به من بگ یمهمون دعوت کن  یخوایم اگه

 که بخوام غزل عاشقونه واست بخونم که نجاستیدارم که اون ا  بیغ علم

 جانت بهمون شک نکنه! دخترخاله

 کامران را یکامران از آشپزخانه خارج شد و بازو یموقع دخترخاله  نیهم در

 برد، گفت:  یم یکه او را به سمت درب خروج  یو در حال گرفت

 رها!  نیدل بکن از ا گه،یبرو د  ای_ب

 سرش برد و گفت:  یرا باال شی دست ها کامران

 ! رمی _باشه باشه م

 رو به من گفت:  سپس
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 _خداحافظ عشق من! خداحافظ ساغر جون!

 تمام گفتم:  یل یم یرا کردم و با ب  میسع تمام

 ! زمی _خداحافظ عز

 که به سمت من  یکامران که متوجه شدم نام او ساغر است، در حال  ی دخترخاله

 گشت گفت:  ی بازم

 ! یکام یبا ی_با

 نشاند و گفت:  ییرایداخل سالن پذ یاز مبل ها  یک ی یمرا بر رو سپس

 !تی کامران، خوشبختم از آشنا ی_خب رهاجون، من ساغرم دخترخاله 

 را که به سمتم دراز کرده بود در دستم فشردم و گفتم:  دستش

 _خوشبختم!
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 و گفت:   دیبلند خند یصدا با

 ! یکنیرفتار م  نیسرسنگ یلیخچون  ومدهیفکر کنم اصال از من خوشت ن ی_ول

 . رمی گیبا آدما گرم م  رید کمی...راستش من کمیمن  زمی_نه عز

 با همه راحتم! ستم،ین ینجوریمن اصال ا ی! ولنطوری_که ا

 زدم و او ادامه داد: یلبخند

 با  ی! من از بچگ یعادت کن ینی بب نجایمنو ا ونیروز درم  هی نکهیبه ا دی_درضمن با

 مثل  انای. و کامران و کمیهست یم یبا هم صم یل یبزرگ شدم. خ  انای و ک کامران

 وابستم! آره  شتریهم به کامران ب  انایاز ک  یمنن! من حت  یبرادر نداشته  خواهر



 گناه  نیآخر

358 
 

 !یتحملم کن یهر روز خونتون پالسم! تو هم مجبور نکهیخالصش ا گهید

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند

 قدمت سر چشم! زم،ی عز هی_تحمل چ 

 شانه ام وارد کرد و گفت:  به یا ضربه

 راحت باش باهام! ،یپاره کن   کهی تعارف ت خوادی_نم

 کرد و گفت:  زی زدم و سرم را تکان دادم. چشمانش را ر  یگرید لبخند

 م؟ یناهار دوستانه باهم بخور هی  نجایا ادی بگم ب  انایزنگ بزنم به ک هی_نظرت چ

 87#پارت_ 

 زدم و گفتم:  یآنها را نداشتم اما لبخند یاصال حوصله   نکهیا با

 ! هی_عال

 گفت:  داشت،یکه شالش را از سرش بر م  یزد و در حال  ییهم لبخند دندان نما  او

 ! امیزنگ بزنم، تو هم برو مشغول صبحونت بشو تا من ب رمی_خب پس من م

 ز ی حرفش تکان دادم و به سمت آشپزخانه حرکت کردم. پشت م دییرا به تاک سرم

 ی دانم چرا اما احساس خوب  ینان در دهانم گذاشتم. نم یتکه ا لی م یو ب نشستم

 به ساغر نداشتم. غرق در افکارم بودم که ساغر وارد آشپزخانه شد و روبه  نسبت
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 و سپس گفت:   دیمال ری آن پن یبر رو ینان برداشت و کم ینشست. تکه ا میرو

 . فکر کنم منتظر بود من نجاستیا گهیساعت د میزنگ زدم، گفتش تا ن  انای_به ک

 بگم!  بهش
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 بسنده کردم و   یکرد. تنها به لبخند کوتاه دنیبلند شروع به خند یسپس با صدا و

 کرد و گفت:  کمیسرش را نزد یدر دهانم گذاشتم. کم یگرینان د تکه

 ؟یخوری م ی_چرا نون خال

 لبخند  کردمیم ی که سع  یو در حال دمی کش یق یاش کالفه شدم. نفس عم یپرحرف  از

 گفتم:  بزنم،

 ندارم! لی_م

 داد و گفت:   یاش را به صندل هیتک

 ! ومدهیمعلومه اصال از من خوشت ن ،یدیجواب منو م یکه تو تلگراف  ینجوری_ا

 . ادیب  انایتا ک نمیبب ونیزی تلو کمی برم  من

 رفتارم  یبه سرد نکهیا یز آشپزخانه خارج شود. برابرخاست که ا  شیاز جا سپس

 و  ستادمیا  شی برخاستم و به سمتش حرکت کردم. روبه رو مینکند، از جا شک

 : گفتم

 ! یکنی . کم کم عادت مهینجوری_من مدلم ا

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 _خب؟ 

 ام را باال انداختم و گفتم:  شانه

 . هینجوریمن مدلم ا ،یگفتم که ناراحت نش گه،ی_خب نداره د

 زد و گفت:  میبه بازو یا ضربه

 حرفام!  نیمن پوست کلفت تر از ا زم،ی من ناراحت شدم؟ نه عز ی_فکر کرد
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 دختر  نیکرد و از آشپزخانه خارج شد. ا دنیبلند شروع به خند یسپس با صدا و

 است!  بیعج  واقعا
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 صبحانه را جمع کردم از آشپزخانه خارج شدم و وارد حال شدم.  زی م نکهیاز ا بعد

 ساغر نشستم و گفتم: کنار

 کجاست؟ میمر ،ی_راست

 بود، گفت:  ونیزی که مشغول عوض کردن کانال تلو یدرحال 

 _کامران فرستادش بره!

 را باال انداختم و گفتم:  میابروها

 _آهان!

 . سپس، گفت: دیانداخت و به سمتم چرخ  یرا به گوشه ا کنترل

 ! دی_من در تعجبم شد

 را باال بردم و گفتم:  میابروها

 _چرا؟ 

 شد و گفت:  نهیبه س دست

 کردم  یدرصدم فکر نم کیکامران تو رو انقدر دوست داره آخه؟ من اصال  ی_چطور

 ! بهیعج   یلینگاه کنه، اما االن برام خ  یدختر چیاز نفس به ه بعد

 به؟ ی_چرا عج

 ی ل یتو رو خ دمینفسه اما االن فهم ی  وونهیکامران د کردمی_خب...خب من فکر م
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 از اون دوست داره! شتریب

 چانه ام گذاشتم و گفتم:  ریرا ز دستم

 ؟یدیرس  جهینت نیبه ا  ی_اون وقت چطور

 بهم گفت نگران رهام، دلم  ؟یاستخدام کرد موی_امروز به کامران گفتم که چرا مر

 تو خونه تنهاش بزارم!  ادینم

 ش یابرو یتا ک ی کردم. ساغر  دنیبلند شروع به خند یحرف با صدا نیا دنیشن  با

 صورتش داشت، گفت:  یکه بر رو یباال داد و با لبخند محو را
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 حرف من؟  نی خنده داشت ا شی! حاال چمیدیشمارو هم د  ی_چه عجب ما خنده 

 گفتم:  زد،یموج م  میخنده در صدا یکه هنوز ته مانده  یحال  در

 !یچ ی_ه

 نگاهم کرد و گفت:  مشکوک

 ؟ ی_مطمئن 

 را میچه مر یداند که کامران برا یحرفش تکان دادم. او چه م دییرا به تاک سرم

 فکر بودم که زنگ خانه به صدا درآمد. ساغر  نیکرده است! در هم استخدام

 کرد و گفت:  می بازو یروانه  یا ضربه

 _پاشو درو باز کن که خواهر شوهرت اومد! 

 بعد  یباز کردم. لحظات   شیدرب را برا دم،یرا د  انایک یرفتم و وقت فونی سمت آ به

 که با من کرد، به سمت ساغر  یکوتاه یخانه شد و بعد از سالم و احوال پرس  وارد
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 کرد.  یبا او احوال پرس مانهیو صم   رفت

 است. برخالف  یاحساس کردم دختر خوب و مهربان دم،یرا د  انایاول که ک  روز

 یسورمه ا یبه همراه روسر یآب یداشتم. در آن مانتو یاحساس خوب انای به ک ساغر

 شده بود!  یدوست داشتن  اریچهره اش بس  رنگ،

 کرد و کنار من نشست. ساغر، در بالکن مشغول  ضی را تعو شی لباس ها نکهیاز ا بعد

 شد و با  کمینزد یکم انای . کدیشن یما را نم یهابود و صحبت   لشیبا موبا  صحبت

 گفت:  یآرام  لحن

 ؟ ی_خوب 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ! ی_مرس

 کرده و  یباهات بدرفتار یل یتا االن خ  دونمیم شناسم،یخوب م یل ی_من داداشمو خ

 و کامران مجبورت کرده  یمنو ندار  یحت  ایساغر  یکه اصال حوصله  دونمیم نمیا

 . کنمیو واقعا درکت م   یدر ظاهر خودتو باهاش خوب نشون بد که

 دستم را در دستش گرفت و گفت:  سپس
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 قبال هم بهت گفته بودم. از همون روز که تو محضر  نویو ا ی ندار  یگناه چی_تو ه

 ل یکامران به دل یبه جا خوامی. حاال میهست یدختر ساده و خوب  دمیفهم دمتید

 کنم. کامران واقعا عاشق نفس بود و اگه یهاش ازت معذرت خواه یبدرفتار

 ! ستیمطمئن باش دست خودش ن کنهیم  یبدرفتار
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 بردم و گفتم:  کشیرا نزد سرم

 !کنمی _اشکال نداره، کم کم به کتکاش عادت م

 کرد و گفت:  یاخم

 _واقعا متاسفم! 

 آمد مشروب باشد به  یکه به نظر م  شهیش کیلحظه ساغر به همراه  نیهم در

 آمد و گفت:  سمتمان

 د؟ یخور یداره! من که عاشقشونم، شما نم  نایکامران هنوزم از ا  ی_وا

 و گفت:  دیخند  انایک

 !دیشما بفرما   یول میستی_من و رها که اهلش ن 

 88#پارت_ 

 #دو_سال_بعد 

 به بدنم  یبلند شدم. کش و قوس  م یاز جا یرا از هم گشودم و به سخت چشمانم

 ی تخت برداشتم و داخل کمد گذاشتم. در ط یرا از رو نیرادم راهنی کردم و پ وارد

 تا به خواب روم من  ردی کنارم نبود تا مرا در آغوشش بگ  نیدوسال که رادم نیا

 کار  نیو ا کردمیو عطرش را استشمام م  گرفتمیاو را در آغوش م راهنی پ هرشب

 مانند  نیرادم  یخال  ی. جادادیروزها به من آرامش م نیبود که در ا یکار تنها

 در دلم شده بود و قصد نداشت مرا به حال خود رها کند. به همه یخون ی لخته

 وقت   یوقت و ب ی آمدن ها م،یدر کارها  میمر یها دنیعادت کرده ام. سرک کش زیچ

 ی حت آنها عادت کرده ام اما یکامران. به همه  یها یو بداخالق نجایبه ا ساغر
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 نم، یرا نب   شیعکس ها  یرا از ذهنم پاک کنم. اگر روز نیرادم ادی یتوانم لحظه ا ینم

 . نیو خاطرات رادم  ادیتوانم آن روز را به شب برسانم. تمام من پر شده از  ینم
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 ! کند؟یاو االن در زندان چه م یعنی

 است  بی. عجدمیکه وارد آشپزخانه شدم، کامران را د نیاتاقم خارج شدم و هم از

 را باز  خچالیبه او بکنم، درب  یتوجه  نکهیاو به شرکت نرفته است. بدون ا که

 کیگذاشتم.  زی م یبر رو ریآوردم آن را به همراه پن رونیو ظرف نان را ب  کردم

 کامران نشستم و یروبه رو ز،یو پشت م ختمیخودم ر یهم برا یچا فنجان

 خودم  ینگاه کامران را بر رو ینیخود شدم. سنگ یدرست کردن لقمه برا شغولم

 یقیبه آن نکردم و به خوردن صبحانه ام ادامه دادم. دقا یاما توجه  کردمی م حس

 کرد و گفت:   زیآورد و چشمانش را ر کمیگذشت، کامران سرش را نزد که

 چرا امروز نرفتم شرکت؟  یدونی_م

 به او انداختم و گفتم:  یسرد نگاه

 شرکت! دینرفت یبدونم که چرا جناب عال ستی_برام مهم ن

 زد و گفت:   یپوزخند

 ! یدنشیخبر که مطمئنم دوساله منتظر شن هیخبر بهت بدم،  هیتا  نجای_موندم ا

 شدم. سکوتش را که   رهیحرکت در چشمانش خ   یو ب دمیاز خوردن کش دست

 گفتم:  دم،ید

 ؟ ی_چه خبر



 گناه  نیآخر

365 
 

 داد و گفت:   یاش را به صندل هیتک

 _تو که واست مهم نبود من چرا خونه موندم! 

 را به هم فشردم و گفتم:  میها دندان

 _حاال واسم مهم شد! لطفا بگو! 

 تر شد و گفت:  قیعم پوزخندش

 از زندان آزاد شده! نی! رادمگمیهم خوب، بهت م یل ی_خ

 او گفت که جان جانانم  . او چه گفت؟ستادیاحساس کردم قلبم از حرکت ا یا لحظه

 از دوسال  شی! بنم؟ی امکان دارد که بازهم او را بب یعنیزندان آزاد شده است؟!  از

 شهیهم شیته ر  ش، یاخم ها ش،یخنده ها ی. چقدر دلم برادمیکه او را ند است
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 است، تنگ  ا یدن یسمفون  نیو ضربان قلبش که قشنگ تر ش یعطر موها مرتبش،

 دهانم گرفتم. یاست! اشک شوق در چشمانم حلقه بست و دستم را جلو شده

 گرفت و گفت:  یاش را از صندل هیتک کامران

 که تو با  نهیب  یم نه،ی بی که تو رو کنار من م یوقت  نمیبب افشوی دوست دارم ق یل ی_خ

 خوشحال  یل ی! خشکنهیو م نهیب ی . م یکنی م یو کنار من زندگ  یازدواج کرد من

 زارم!   یمن نم یعنی ،یتون ینه؟ اما نم یکنارش باش  خوادیدلت م  یل ینه؟ خ یشد

 تاوان گناهش رو بده! دیو زجر بکشه! با نهیبب دیاما اون با یندار یتو گناه  هرچند

 و زنده بشه! رهی هر روز بم دیبا

 ام گذاشتم چارهیقلب ب  یاز کنارم رد شد و از خانه خارج شد. دستم را بر رو سپس
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 او االن کجا  یعن یصدبرابر شده بود.   شیتپش ها ن،ینام رادم دنیاز شن یحت که

 است! نیراست  شیهم پ دیمادرش؟ شا دنیبه د ایبه خانه مان رفته است  است؟

 بروم، او را  دنشیبروم و به د رونی ب یزندان لعنت نیتوانستم از ا یکاش م ی... اآه

 همسر او  گریفرو کنم. اما...اما من د شیو دستم را درون موها رمی آغوشم بگ در

 ! رمیتوانم او را در آغوشم بگ  ینم گری. من... من دستمیمحرم او ن گریمن د ستم،ین

 ن یآخر ادی یآورد و قصد خفه کردنم را داشت! وقت  یفشار م میبه گلو یلعنت  بغض

 . نگاهش نگران و آشفته بود. دلش دیگریافتم قلبم درد م یدر زندان م نگاهش

 هنوز هم آن گونه مرا یعن ی. خواندمیرا از چشمانش م نیخواست بروم و من ا ینم

 ی کلمرا به  نکهیا ای...ایرهابانو هستم؟!   شیهنوز هم من برا ی عنیدارد؟  دوست

 ممکن است؟ او از من قول گرفت که  یزیچ  نیکرده است؟! اما مگر چن فراموش

 شود او مرا فراموش کرده  یاو به قلبم راه ندهم، حال مگر م یرا به جا یکس

 فشارش را به موقع  ینشده است؟ قرص ها  ضیحال او خوب است؟ مر  ای! آباشد؟

 طاقت  گریقرارم د  یقلب ب نیشوم. ا یم وانهیمن! دارم د یخورد؟ آه خدا یم

 از او را ندارد! ییجدا

 89#پارت  

 گفت:  یکه م دمیکامران را شن یساعت ده شب بود که صدا حدودا  

 ؟ ییکجا می....مرمی_مر

 . نجامی_بله آقا، من ا

 من اومدم. ،یبر یتونیم گهی_د
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 _چشم آقا.

 . ازستادیا نهیبعد درب اتاق را باز کرد و در چهارچوب درب، دست به س یلحظات 

 در چشمانش گفتم:  رهی بلند شدم و خ میجا

 بد نبود! یزدیدر م هی_

 زد و گفت:   یپوزخند

 !کنمی خودمه، هرکار دلم بخواد م ی_خونه 

 زدم و گفتم:  یهم پوزخند من

 نبود! ادمی_بله بله 

 کرد و گفت:  زی جلوتر آمد و سپس چشمانش را ر یکم

 ! نجایا ادیتو راهه، داره م نی_رادم

 قرار بود بعد از دوسال یعنیقلبم نامنظم شدند.  یحرف، تپش ها نیا دنیشن  با

 نم؟ یب یمن خواب م ای! آنم؟یرا بب نمیرادم

 صورتم کرد و گفت:  کی افکار بودم که کامران سرش را نزد نیهم در

 اون شی پ  و یری بدم که تو از من طالق بگ تی تا رضا نجایا ادی ب خوادی_اون م

 قول  ریز یدم و تو... تو اگه بخوا ینم  تی هم رضا رمی بدون من بم نویاما ا ،یبرگرد

 چ یکارا، به ه نیو از ا یقرار فرار بزار لمایف نیدونم مثه ا  ینم  ای یقرارمون بزن  و

 به همون  خورم،ی. رها من قسم م یکنی خودتو نابود م  یو فقط زندگ یرسی نم ییجا

 رو   یزندگ ی بکن  یکار نیکه اگه چن  خورمی که نفس رو ازم گرفت قسم م ییخدا
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 نه ی. من از اون ککشمشیبه خدا که م کشمش،یرو م  نی. رادم کنمی زهر م واست

 ی خرابش کن یو اگه تو بخوا نمیاونو بب دنیو با تو ازدواج کردم تا زجر کش  دارم

 اون دیکه به ام ی م، کسآب از سرم گذشته، دار و ندار گهیکشم. من د یرو م  نیرادم

 و مطمئن باش من  ستیواسم مهم ن یچ ی پس ه ست،یکنارم ن  گهید کردمیم  یزندگ

 بهش  نجایزنم، پس حواست به کارات باشه. امشب که اومد ا  ینم یرو الک  یحرف 

 به حالت  یحرفا... وا نیو از ا یبگو که عاشق من شد ،یدوسش ندار گهیکه د بگو

 ! یبر  یرآبیز یبخوا اگه

 بعد از دوسال توانمی. من چگونه مدی از اتاق خارج شد و درب را به هم کوب  سپس
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 به   ییحرف ها ن یتوانم چن یچگونه م  رم؟ یو او را در آغوشم نگ  نمیجانانم را بب  جان

 فقط زنده  نی خودم از خدا خواستم رادم شی بزنم؟ اما...اما درست دوسال پ او

 بکنم تا  یم به او گفتم که حاضرم هر کارشهر نفس بکشد. من خود نیو در ا بماند

 به  دیهمسرم نباشد. حال با گریاگر از من جدا شود و د یزنده بماند، حت  نیرادم

 عمل کنم! قولم

 است؟! نیاو رادم یعن یزنگ درب مرا به خود، آورد.  یافکار بودم که صدا نیهم در

 خواهد خود را آزاد کند، به یاست و م یکه در قفس زندان یمانند پرنده ا قلبم

 . درب اتاق را باز کردم و از اتاق خارج شدم. به محض خروج از دیکوبیام م نهیس

 کامران به سمتم آمد و گفت:  اتاق،

 قول  ریمطمئن باش اگه ز زنم،ی نم یرو الک  یحرف  چینره، من ه ادتی _حرفامون رو 
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 !کنمی که گفتمو م ییتمام کارا ،یقرارمون بزن  و

 ام گذاشتم و نهیس یرفت و درب را باز کرد. دستم را بر رو فونیبه سمت آ سپس

 لب زمزمه کردم:  ریز

 آروم باش!  ر،ی _تو رو خدا آروم بگ

 وانهیبفهمد که من هنوز د دینبا نی. رادمدمیکش یق یرا بستم و نفس عم چشمانم

 !د؟یتواند به او دروغ بگو یچشمانم م انوسیاو را دوست دارم. اما مگر اق وار

 یاش به گوشم خورد. دوسال بود که صدا یدوست داشتن یبعد صدا یلحظات 

 یگرفته بود، مثل گذشته نبود! به سخت شیبودم. صدا دهیو جذابش را نشن مردانه

 من است. او جان جانان من است که روبه نیاو رادم یرا باال آوردم. به راست سرم

 به رنگ شبش شدم. آه که چقدر یدر کهکشان چشم ها است. غرق ستادهیا میرو

 نگاه بودم! نیا دلتنگ

 : رم ی بگ نیکامران باعث شد که نگاهم را از چشمان نافذ رادم یصدا

 !شنومیخب م  ،یکارم دار ی_گفت

 کنم، یتونم زندگ ی! من بدون رها نم ی_اومدم بهت بگم که طالق رها رو بد

 کنه! یدگتونه بدون من زن  یکه رها نم همونطور

 ی . چشمانش را کمستادیا شی روبه رو نهی رفت و دست به س  نیرادم  کینزد کامران

 کرد و سپس گفت:  زیر
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 کنه؟  یتونه زندک  یرها بدون تو نم ی_مطمئن 



 گناه  نیآخر

370 
 

 زندان رو تحمل  یها ی. من اگه سختمیو هست می_خب معلومه، ما عاشق هم بود

 مدت منتظر من بوده! نیفقط به خاطر رها بوده و مطمئنم رها هم ا کردم

 فاصله گرفت و گفت:   نیاز رادم یکم کامران

 هم خواستیو اگر هم دلش م ادی خواد با تو ب  ی_رها رو که مطمئن هستم دلش نم

 دادم که تو از زندان  تی رضا یمن چطور یفراموش کرد نکهی. مثل اذاشتمینم من

 ! یبش آزاد

 کرد و گفت:  یاخم  نیرادم

 ! اد؟یخواد با من ب  یکه رها دلش نم هی_منظورت چ

 را باال انداخت و گفت:   شیها شانه

 !ه؟یمنظورم چ یدیانقدر نامفهوم گفتم که نفهم یعنی_

 و گفت:  ستادیام ا یقدم کیسمتم آمد و درست در  به

 گه؟یم ی_اون چ

 نلرزد، گفتم:  کردمیم  یکه سع ییدهانم را فرو بردم و با صدا آب

 !امیخوام با تو ب یمن نم  گه،ی_درست م

 90#پارت_ 

 مکث کرد و سپس گفت:  یشد. کم انینما ش ی ابروها انیم یگره

 ؟ یایب یخوا  ینم  یچ یعنی_

 : دیکش ادیفر د،یام را که د یطوالن سکوت

 ؟ یایب یخوا  ینم  یچ یعنی! کنمی _با تو دارم صحبت م
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 نشوند، گفتم:  ی جار میاشک ها کردمی م  یکه سع یدهانم را فرو بردم و در حال آب

 درسته من تا چند وقت هنوز عاشقت بودم اما بعد  گذره،یم مونی_دو سال از جدا

 که از تو بهترم هست و عاشق کامران شدم! ما االن عاشق دمیچند وقت، فهم  از
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 ! یو جدا کنمار یتون یو تو نم میهست هم

 شد. رگ گردنش متورم شده بود و  یهر لحظه سرخ تر و سرخ تر م نیرادم ی چهره

 . مطمئنم باز هم فشارش باال رفته است! ترساندیاش مرا م  یتند و عصب  یها نفس

 جان جانانم،  میبار دهانم را باز کردم تا بگو نی! چندوفتدی او ب یبرا یاتفاق  نکند

 . از دمیترس  ی. از خشم کامران م دمیترسیون مخوب است؟! اما نگفتم، چ حالت

 ی شد به راحت یبه خون نشسته بود و م  نمی! چشمان رادمدمی ترس  یم  شیدهایتهد

 یو بوسه ا  رمیخواست سرش را در آغوشم بگ ی. دلم مدیرا در چشمانش د یدلخور

 که هر روز که میهنوز هم دوستت دارم، به او بگو م،یگونه اش بکارم و بگو یرو  بر

 !شومیات م وانهی د شتریو ب شتریکنم، بلکه ب   یگذرد، من نه تنها تو را فراموش نم یم

 سرد رو به او گفتم:  یکه در دلم بود را کنار گذاشتم و با چشمان یی حرف ها  تمام

 نجا ینداره ا یل یپس دل ام،ی من که گفتم باهات نم ؟یسادیوا نجایا یچ ی_االن برا

 ! یبمون

 آورد و گفت:  کمی را نزد  سرش

 ! امنشی بهت بگم خانم آر یزیچ هی خوامیاما قبلش م رمی_م

 مرا  نی رادم یبار ک  نیندارم آخر ادی! به امنشیبهم فشرده شد. خانم آر قلبم
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 ی او بودم! چرا چشمانش مانند گذشته سرد و ب یصدا کرد؟! من رهابانو نگونهیا

 کرد؟! نگونهیمن او را ا یحرف ها  یعنیشد؟   روح

 : دیکش رونی مرا از فکر ب شی صدا یبایز یسمفون 

 بهم  یقول هی  یاومد شمیپ یخداحافظ  یبازداشتگاه، که برا یاون روز تو ادتهی_

 ؟یداد

 ادامه داد: د،یرا که د سکوتم

 ! ندازمیم  ادتی! اشکال نداره خودم ستین  ادتی_نه، 

 شود قول و  یشود آن روز را فراموش کنم؟! مگر م یمگر م د؟یگو یچه م او

 را فراموش کنم؟! قرارمان

 هرکس  شی پ ، یباش یکنار هرک  ،ی که هرجا باش  ی_تو اون روز به من قول داد

 شهیکه هم یتو بهم قول داد ره،ی منو تو قلبت نگ یکس جا چیه  ،یکن  یزندگ

290 

 !یفراموش کرد زویهمه چ  ،یقولت زد ری اما ز یبمون یمن باق  یرهابانو

 چهره اش شده بود، ادامه داد: همانیکه م یکرد و با اخم   زیرا ر  چشمانش

 منم ،یزد ز یهمه چ ری ز یراحت  نیو به هم  ی_پس همونطور که تو فراموش کرد

 !زیهمه چ ری فراموش کنم و بزنم ز زویهمه چ تونمیم

 دنیتپ ی. قلبم، لحظه ادیسپس از خانه خارج شد و درب را به شدت به هم کوب و

 چه گفت؟!  نی صورتم روان شدند. رادم یمزاحمم بر رو یفراموش کرد! اشک ها را

 مرا دوست نداشته باشد؟! تواندیمرا فراموش کند؟! او گفت که م تواندیکه م گفت
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 انند آن روزها که تازه با او آشنا شده امکان ندارد! اما...اما چرا چشمانش م نیا نه،

 شتر یو ب شتریقلبم ب کردم،ی فکر م شتریاحساس شده بود؟! هرچه ب  یسرد و ب بودم،

 ! غرق در افکارم بودم که کامران با لبخند به سمتم آمد و گفت: شدیهم فشرده م به

 ! یهست یخوب  گری_واقعا خوشم اومد! باز 

 شتر یتنفرم نسبت به کامران ب گذشت،یکه م هیو هر ثان قهیلحظه و هر دق هر

 راهنش یپ ی قهیاحساس شود.  یمن دوباره سرد و ب  نیشد. او باعث شد که رادم یم

 بر صورتم روان بودند، گفتم:   میکه اشک ها یدر دستانم گرفتم و در حال را

 ! ادیازت بدم م ،یهست  یآشغال عوض هی! تو خورهی_ازت متنفرم، حالم ازت بهم م

 گفت! ی نم یزیشد و چ  رهیام کامران مات و مبهوت به من خ  یحرکت ناگهان نیا از

 گفتم: زدم،ی م نیرا بر زم می که مشت ها یزانو زدم و در حال  نی زم یرو  بر

 ماجرا بودم؟ چرا  نیا یمن کجا ؟یداشتم که عشقمو ازم گرفت ی_آخه من چه گناه

 تونم! اون گفت که منو فراموش  یمن بدون اون نم یعوض  ؟یکارو کرد نیمن ا با

 !ادیتوئه، ازت متنفرم، ازت بدم م  ری! همش تقص کنهیم

 گفت:  یآرام یبا صدا د،یخرابم را که د حال

 .ی استراحت کن  دیبا ست،ی_تو حالت خوب ن

 91#پارت_ 

 : نیرادم
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 وقت امروز را فراموش  چیو از خانه خارج شدم. ه دمیخانه را به هم کوب  درب
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 کنم! یرا فراموش نم   بردی کامران را که از خرد شدن من لذت م یهره کنم! چ ینم

 توانم  ینم یارزش خرد شدم، شکستم! حت یآدم ب کی یجلو یتهران  نیرادم من،

 ی صدا یوقت  یکه حت ییمن، همان رهابانو یکنم! چطور ممکن است رهابانو باور

 حرف ها را بر زبان آورد؟! نیچگونه ا د،یکوب ی قلبش تندتر م دیشن  یم مرا

 به نگونهی! چه شد که اشناختم؟یمانند گذشته عاشق نبود، او را نم شیها چشم

 کنم؟!  یتوانم زندگ یلحظه بدون او نم  کی یکه حت یمرا فراموش کرد؟! من یراحت

 از من انتقام گرفت! ینقطه ضعف من در دمورد رها بود و کامران هم به خوب  تنها

 ی با موها یدرب را ببندم، دختر خواستمی ن را باز کردم و تا مساختما یاصل درب

 عمل کرده، با   یو دماغ  یق یتزر یکه هم رنگ چشمانش بود به همراه لب ها سبز

 رو به من گفت:  یتو دماغ  ییصدا

 ! با واحد سه کار دارم!دیآقا لطفا درو نبند دی_ببخش

 را باال  میابرو یتا کی! کندیم یکه کامران در آن زندگ یسه! همان واحد  واحد

 و گفتم:  انداختم

 ن؟ یدار شی آسا یبا آقا  ی_نسبت

 گفت:  ز،ینفرت انگ یبا عشوه ا دختر،

 د؟ی شناسی_شما کامرانو م 

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 _از دوستانش هستم! 

 زد و گفت:   ییدندان نما لبخند
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 _دخترخالشم!

 مکث کرد و سپس  یدرب کنار رفتم. کم یتکان دادم و از جلو یرا به آرام سرم

 : گفت 

 !پی خوشت یخوشبختم آقا یل ی_خ

 یی دخترها  نیاز چن شهیشدم. هم  نیسرم را تکان دادم و سپس وارد ماش  تنها

 که با خود  ییجلب توجه چه کارها یکه برا ییبودم و هستم! دخترها  متنفر
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 کنند! ینم

 ن یشک ا ینشست. ب  میلب ها یبر رو  یخورد! لبخند محودر ذهنم  یجرقه ا ناگهان

 است!  میتصم ن یبهتر

**** 

 : رها

 مانند ُخره به   یزل زدم. فکر واریها به د وانهیو مانند د دمی تخت دراز کش یرو  بر

 به سراغ طلوع برود! نیمرا داشت. نکند رادم یافتاده بود و قصد نابود جانم

 گفت:  یساغر به گوش خورد که م یصدا

 ! نمیکنم بب دارشیبزار ب خوابه،یزن تو چقدر م  نی_ا

 !دهی_نه ساغر تازه خواب 

 کنم!  دارشی کامران، بزار ب یکن یلوسش م یدار یل ی_تو خ

 اگر ساغر وارد  خورمیشد. قسم م  دهیکش نیدر افتاد که پا رهیبه دستگ چشمم
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 کنم! یرا بر سر او خال  تمیان شود، چشمانم را بببندم و تمام عصب اتاق

 کامران باال رفت:  یحال صدا نیهم در

 برو اون طرف!  ایب  ده،یاالن خواب گمی_ساغر بهت م

 ها! یروش حساس یل یخ  ؟یزنی خب، چرا داد م لهی_خ

 که  دمیکش یکه کمرنگ شد، متوجه شدم از اتاق دور شدند. نفس راحت شانیصدا

 .افتم یدست او نجات  از

 او را در قلبم  یجا یکه به او قول دادم کس یروز ادیافتادم.  نیرادم ادی بازهم

 او زنده باشد و در  نکهیا یوقت نفهمد اما من فقط و فقط برا  چیاو ه دی! شاردینگ

 برسد که من  یشهر نفس بکشد، آن حرف ها را به زبان آوردم. امکان ندار روز نیا

 ! کند؟یاو مرا فراموش م ایرا فراموش کنم اما آ نیرادم
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 به صفحه آن ینگاه  نکهیبه صدا درآمد. بدون ا لمیدر افکارم بودم که موبا غرق

 اطرات گذشته خ  ادی دیچ یکه در گوشم پ نایمب  یدکمه اتصال را فشردم. صدا کنم،

 و سپهر بروم اما کامران نگذاشت. آن  نایمب یبه عروس خواستمیکه م ی. روزافتادم

 یکردن! از آن روزها که برا هیاتاق زل زدن و گر  واریکارم شده بود، به د شب

 را از من گرفته  لمیبودم چون کامران موبا دهیرا نشن شیمن آمده بود صدا دعوت

 را به  لمیکه کامران رفتارش با من بهتر شده است و موبا شود یم ی. چند ماهبود

 ی گناه چیماجرا من ه نیاست که در ا دهیپس داده است. انگار او هم فهم من

 !ندارم



 گناه  نیآخر

377 
 

 مرا به خودم آورد:  نایمب یصدا

 تو دختر؟  ید ی_الو...رها...چرا جواب نم

 نا؟ ی_مب

 ؟یدیرها چرا جواب نم  ی_وا

 را فرو بردم و گفتم: بغضم

 در دلم برات تنگ شده!_چق

 ! دمینه صداتو شن دمت،یدو ساله که نه د نطور،ی_منم هم

 نجا؟ یا یای_م

 رون؟ یمنو از خونه بندازه ب قتی_که دوباره اون شوهر عت

 به سرش که منم  زنهیوقتا م  یبهتر شده! فقط بعض  ست،یمثل اون موقع ن گهی_د

 ! دمیم جوابشو

 . ارمیهم م نارویاونجا، ت  امی _خب پس من فردا م

 !دمیدوساله که اونم ند ارش،ی _آره حتما ب

 ؟یندار یکار زم،ی_باشه عز

 _نه، خداحافظ.

 به سمتم آمد و گفت:  دیمرا د نکهیاتاق خارج شدم و ساغر به محض ا از
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 ؟ یشد داری _به به عروس خانم، ب 

 نشاندم و گفتم: میلب ها ی بر رو  یمصنوع لبخند
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 _آره، کامران کو؟ 

 _تو آشپزخونه!

 راه ساغر گفت:   نیرا تکان دادم و به سمت آشپزخانه حرکت کردم. در ب سرم

 ؟یری گینم  لیما رو تحو گهیشده د ی_چ

 را بلند کردم و گفتم:  میصدا

 !نهیمن مدلم هم ،یکن ی فکر م ینجوری_تو ا

 !یگیم  نوی_آره آره دوساله هم

 قهوه در  ختنیبه حرفش ندادم و وارد آشپزخانه شدم. کامران مشغول ر  یجواب

 را باال انداخت و دست   شیابرو یتا کی به سمتم برگشت و  دیبود. مرا که د فنجان

 به وجود آمد که سکوت را   نمانیب یداد. سکوت مسخره ا  هی تک نتیبه کاب  نهیس به

 و گفتم:  شکستم

 بهت بگم! زیچ هی_اومدم 

 داد و گفت:  را تکان  سرش

 ! شنومی_م

 ! نجایا انیب خوانی _دوستام، فردا م

 92#پارت_ 

 گفتم:  ع یبه وجود آمد که سر ش ی ابروها انیم یگره

 ست؟ یبس ن ،یکرد یخونه زندان نینگاه نکن، دوساله که منو تو ا ی_اونجور

 گذاشت و از آشپزخانه خارج  ینیقهوه را در س یرا به من کرد و فنجان ها پشتش
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 کاناپه نشستم و گفتم:  ی. پشت سرش از آشپزخانه خارج شدم و کنارش بر روشد

 _کامران!
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 کرد و گفت:   زیچشمانش را ر ساغر

 ه؟ ی_موضوع چ

 و گفت:  دیمرا در آغوش کش کامران

 ! زمی نداره عز ی_اشکال

 و گفت:   دیخند ساغر

 چه خبره؟ نجای به منم بگه ا یک ی_بابا 

 اش زد و گفت:  یشانی به پ یضربه ا کامران

 ! نجایا انی ب خوانیرها م یفردا دوستا یچ ی_ه

 دستانم را دور گردن  یاراد ری که از ته قلبم خوشحال شده بودم، به صورت غ من

 حلقه کردم و او را به خودم فشردم و گفتم:  کامران

 ! ی_مرس

 شد. من چگونه...چگونه او را انیچشمم نما یجلو نیخاطراتمان با رادم یا لحظه

 ! از کامران جدا دم؟یگونه کامران از سر شوق به آغوش کش نیکردم و ا فراموش

 شد   ینم زی چ چی. از نگاه کامران همیدر چشمان هم شد رهی خ یو لحظه ا شدم

 . دیناگهان از کنارم بلند شد و وارد اتاقش شد و درب را به شدت به هم کوب دیفهم

 به من کرد و گفت:   ینگاه گنگ ساغر
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 ِچش شد؟  نی_ا

 را از کمد  نیرادم راهنی برخاستم و وارد اتاقم شدم. پ میبه او ندادم. از جا  یجواب

 از تو را  ریغ یو آن را به خود چسباندم. من چگونه توانستم کس دمیکش رونیب

 به آغوش بکشم؟! نگونهیا

 ن یرادم یزدم. صدا زانو  نیزم  یبر صورتم روان شدند. بر رو میاشک ها ناخودآگاه

 : د یچی گوشم پ در

 "ره؟یمنو تو قلبت نگ یکس جا چیه یدی"_قول م

 زمزمه کردم:  دیلرزیکه از زور بغض م ییصدا با
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 کس! چیه ن،یرادم  رهیگ یکس تو قلب من نم  چیتو رو ه ی_جا

 که چشمانم  یرا از خودم جدا کردم و آن را مقابل صورتم گرفتم. درحال   راهنشیپ

 تار شده بود، گفتم:  میاشک ها لیدل به

 خودم  کردم،یکتت رو واست مرتب م  ی قهیکه خودم  یی_دلم تنگ شده واسه وقتا

 غذا  خوندم،یواست آهنگ م ختم،یریدهنت، موهاتو به هم م زاشتمی لقمه م واست

 بدم؟ عطرش  یتو رو به کس  یهمه خاطره جا نیمن با ا شهی! مگه مکردمی م درست

 ی دانیام چسباندم. تو م ینی زدم و به ب  راهنشی برداشتم و آن را به پ زیم  یاز رو را

 و  دمیتخت دراز کش  یتو به صبح رساندم؟! بر رو راهنیرا با پ   ییمن چه شب ها که

 کردم، خواب چشمانم را  میها هیرا وارد ر   نیعطر رادم ریدل س  کی نکهیاز ا بعد

 . ربود
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 ظهر  کیبه ساعت انداختم که  یچشمانم را باز کردم. نگاه ی ب یبا سر درد عج  صبح

 م یام! از اتاق که خارج شدم مر دهیخواب ادی که انقدر ز شدی. باورم نمدادینشان م را

 که با پوزخند گفت:  دمید را

 !نی شد داری_چه عجب ب 

 از کنارش رد شدم و  یتفاوت  یعادت کرده بودم، با ب  شیعنه هابه ط گریکه د من

 ی آوردم و بعد از خوردن آن نگاه رونی ب  خچالینان از  یآشپزخانه شدم. تکه ا وارد

 ساعت دو به  نا ی و ت نا ی. قرار بود، مبدادیرا نشان م میو ن کیساعتم انداختم که  به

 گذاشتم و در  یکالم  یآهنگ ب نیرادم ادی دادم و به  هیتک ی . به صندل ندیایب  نجایا

 من چقدر الغر شده بود، چقدر شکسته شده بود! حتما در   نیفرو رفتم. رادم فکر

 کرده است! چقدر دلم ریی به او سخت گذشته است که انقدر تغ یل یخ زندان

 و آنقدر به خودم رمشیدر آغوشم بگ دمیاول که او را د یلحظه  خواست،یم

 فرو رفته بود  یام رفع شود! بر چشمانش که در گود یکه تمام دلتنگ شبفشارم

 و من بعد از مدت ها  نجاست یکه چقدر خوشحالم که او ا می بزنم و به او بگو بوسه

 من  یعنیشود!   یهم نم گریکه نشد و د فیعطر تنش را تنفس کنم، اما ح توانمیم

 وقت  چیه گریمن د یعنیرا داشته باشم؟!   نیتا آخر عمرم حسرت آغوش رادم دیبا

 شتر یو ب  شتریب هیجان جانانم صدا بزنم؟! قلبم هر ثان ای نم یتوانم او را رادم ینم

 وارد ید یمن االن کجاست؟ نکند عشق جد نیرادم  یعنی! کردیم یقرار یب

 گذاشتم، فراموش  انیدر م  او تمام دار و ندارم را یاش شود و مرا که برا یزندگ
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 !کند

 _خانم، دوستاتون اومدن!

 برخاستم و از آشپزخانه خارج شدم. به محض  میاز جا م، یمر یصدا دنیشن  با

 دستانش را از هم گشود و مرا در آغوشش  نایبچه ها به سمتشان رفتم. ت دنید

 و گفت:  گرفت

 واست تنگ شده بود! یلی_رها، دلم خ 

 گفتم:  یآرام یصدا با

 _منم!

 بود؟  ن یشدنت هم  ی_االن ته احساسات

 جمله؟ نیبازم ا  نا،ی_ت

 و گفت:  دیخند

 ادته؟ی_

 رفتم و او را در آغوشم  نای حرفش تکان دادم و سپس به سمت مب دییرا به تاک سرم

 . در چشمانم نگاه کرد و گفت: گرفتم

 ! یبا خودت؟ چقدر الغر شد ی_چکار کرد

 زدم و گفتم:  یتلخند

 !الیخ ی_ب

 را باال بردم و گفتم:  میصدا ناگهان

 ی مرغا! شب عروس  یقاط یاومد  ؟یباالخره ازدواج کرد یدید گذره؟ی_خوش م 
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 بود خانم؟  چطور

 انداخت و گفت:  نیبه وجود آمد. سرش را پا ش ی ابروها انیم یگره

 کس نبود سر به  چیکس نبود! ه چیانگار ه یبود رها. تو که نبود یخال   یلی_جات خ 

 ! ستیکس ن چیانگار ه  یستیتو که ن کردمیبزاره! حس م  سرم
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 اما نذاشت. التماس کردم، به پاش افتادم، اما نذاشت!  امیب  خواستیدلم م یل ی_خ

 شانه ام گذاشت و گفت:   یدستش را بر رو نایت

 _اشکال نداره، گذشته ها گذشته! بهش فکر نکن. 

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند

 وقت! چیفراموشش کرد، ه شهیوقت نم چیه گذشته اما ه_آر

 93#پارت_ 

 برخاستم و بعد از  میچشمانم را از هم گشودم. از جا لمیآالرم موبا یبا صدا صبح

 بود!  یواقعا روز خوب  روزیوضو نمازم را خواندم. د گرفتن

 ن یکه رادم ییروزها ادی. به دادیبه ساعت انداختم که هفت صبح را نشان م ینگاه

 ش یکرد و من برا یکرد افتادم. او ورزش م  یشد و ورزش م  یم دار یزود ب صبح

 ! غرق در شدمیم  شی و من محو تماشا  خوردیکردم. او صبحانه م یآماده م صبحانه

 تخت بلند  یبودم که ناگهان درب اتاق باز شد و کامران وارد اتاق شد. از رو  افکارم

 را باال انداخت و گفت:  شیابرو یتا کیو با تعجب به او نگاه کردم.  شدم

 !یباش  داریکردم ب  ی_فکر نم
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 را باال انداختم و گفتم:  میها شانه

 ؟ یداشت ی! حاال کاریباش  زی کردم تو انقدر سحرخ ی_منم فکر نم

 واسش خواستگار اومده، اونم شی ساغر بهم زنگ زد، گفت که چند وقت پ شبید_

 شون یعروس یخودشون عقد کنن تا کارا یاومده و امشب قراره تو خونه  خوشش

 ی حوصله بر رو  ی. بیبهت بگم که آماده بش امی. گفتم بمیبشه، ما هم دعوت یعوک

 نشستم و گفتم:  تخت

 _باشه! 

 ساغر  یخوشحال شدم چون وقت  اری از اتاق خارج شد. از خبر کامران بس سپس

 شود. فقط دلم  یباشد و سرش شلوغ م نجایهر روز ا ستیقرار ن  گریکند، د ازدواج

 که یشخص یازدواج کند!؟ دلم برا خواهدیم یبدانم او با چه کس خواهدیم

 مل است. در هر تح رقابلیچون او واقعا غ سوزد،یبا او ازدواج کند م خواهدیم

 ! بهرودیباز هم از رو نم  یکن یهرچه با او سرد و خشک رفتار م  کند،یدخالت م  یکار
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 آن شخص حتما عاشق ساغر است!  هرحال

 با  داریبه د  یچندان راض نکهینگاه کردم. با ا نهیبار به خودم در آ نیآخر یبرا

 دار ید نین کردم تا در اولبه ت  ییبایمرتب و ز یکامران نبودم، اما لباس ها ی خانواده

 با همان رنگ که  یبه همراه روسر یسبزآب  ی. مانتومیایبه نظر آنها بد ن یخانوادگ 

 ف یآن بود به سر کردم. ک  یبر رو یو مشک  یسرمه ا ،یبا رنگ نارنج ییها طرح

 روشنتر بود را هم به گردنم انداختم و بعد از   یکه رنگش از مانتوام کم یسبزآب
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 به خود زدم، از اتاق خارج شدم. به محض خروجم از اتاق،  یم یعطر مال نکهیا

 داشت به همراه شلوار کتان  یکه راه راه مشک یدیسف راهنی که پ دمیرا د کامران

 انداخت و سپس  میبه سرتا پا یبود. نگاه ستادهیتن کرده بود و منتظر من ا به

 به سمت درب حرکت کرد. پشت سرش حرکت کردم و  د،ی بگو یزی چ نکهیا بدون

 . کامران شروع به حرکت کرد. میشد  نیاز خروج از ساختمان هردو سوار ماش  بعد

 به من بکند، گفت:  ینگاه نکهیبعد بدون ا قیدقا

 نارو ی. من دوسال اینگ  یزیچ یربط  یموقع حرف ب  هی_پس حواستو جمع کن، 

 منتظرن تا تو رو  یل یهم خ نایتا مثال معشوقمو بهشون نشون ندم و ا چوندمیپ

 . حواست باشه...نی بب

 و گفتم:   دمیحرفش پر انیم به

 تمومش  کنمی ! گفتم که حواسم هست، پس خواهش میکرد  وونمید روزهی_از د

 !کن

 روز هم قرار بود نقش  کیافتادم.  نی رادم ادی نگفت. به  یزی چ گریکرد و د یاخم

 بود! نکند گذشته دوباره درحال  با ی کنم. چقدر آن روزها ز یاو را باز ی معشوقه

 ی امکان ندارد، من حت نی! نه، اشوم؟ی من عاشق کامران م یروز یعن یاست؟!  تکرار

 وار عاشق او  وانهید کردم،یم  یرا باز نیرادم یهمان روزها که نقش معشوقه  در

 را  یکس ن،ی ! اما حال از کامران متنفرم و امکان ندارد با وجود عشق رادمبودم

 او کنم! نیگزیجا

 نگه داشت و هر دو از  ییالیخانه و  کی یدر افکارم بودم که کامران جلو غرق
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 . زنگ درب را فشرد و بعد از چند لحظه ساغر گفت: میخارج شد  نیماش

 تو! نیا یب  د،ی_عه کامران اومد
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 . میخانه شد اط ی هم وارد ح یا گشود و من و کامران شانه به شانه درب ر سپس

 خانه شان یوارد راهرو اطیبود. بعد از عبور از ح ینسبتا بزرگ و دلباز اطیح

 ی را صورت شیبه تن داشت و موها ید یکوتاه سف نیآست راهنی . ساغر که پمیشد

 زده بود، به سمتمان آمد و کامران او را در آغوش گرفت و گفت:  رنگ

 از بابت تو راحت شد وروجک!  المی_باالخره خ 

 زد و گفت:   ییدندان نما لبخند

 !گهی_بله د

 به سمت من آمد و مرا در آغوش گرفت و گفت:  سپس

 چقدر خوشحالم!  یدون یرها نم  ی_وا

 خونمون! یا یهر روز نم  گهیخوشحالم چون د یل ی_منم خ

 فاصله گرفت و گفت:  یکم

 خونتون!  امی_اتفاقا هر روز با شوهرم م

 زدم.  یمصنوع یکرد و من هم لبخند  دنیشروع به خند سپس

 !؟ی جان، کجا رفت  نیآشناتون کنم! رادم زمی که با شوهر عز دیای_خب ب 

 94#پارت_ 

 حبس  نهی. نفسم را در سمیجمله من و کامران، هر دو به هم نگاه کرد نیا دنیشن  با
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 وجود دارد!  ای در دن  نیمثبت فکر کنم. هزاران رادم یزهایکردم به چ ی و سع کردم

 آشنا  ییافکار بودم که صدا نی! غرق در استیمن ن نیکه رادم ینی هر رادم ،یآر

 صدا نینبود؟! ا میآرامش بخش شب ها یصدا، سمفون نیصدا...ا  نی. ادمیشن

 خواستم  ینم  یعنیتوانستم،   ینواختم نبود؟! نم کی یروز و شب ها  ری نظ یب یِملود

 روبه رو شوم.   میبا کابوس شب ها دمیترس یمن م دم،یترسی. م اورمی سرم را باال ب که

 کامران که کنارم  یبه بازو ی. چنگرودیم  یاهیحس کردم چشمانم س یا لحظه

 انداخته بودم  نیبود، زدم تا تعادلم را از دست ندهم. همانطور سرم را پا ستادهیا

 آورد و گفت:  کمیکامران سرش را نزد  که

 ؟ ی_خوب 
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 گفت:   یدوست داشتن  یجوابش را بدهم، همان صدا خواستمیکه م نیهم

 د؟ی _سالم رها خانم، خوب

 نیباال گرفتم. من امانده بود، جمع کردم و سرم را   یرا که در تنم باق یجان   تمام

 نگاه سرد و  نیشناسم. من ا یمردانه را م یرایگ یصدا نیشناسم. من ا یرا م  چهره

 ی نگاه سرد و جد نیاز پنج ماه، من با حسرت ا شیشناسم. ب یاحساس را م یب

 ر یاست، ز ستادهیا میکه روبه رو یمرد  نیرا به صبح رسانده ام. من دو ماه با ا شبم

 است؟! چرا نگاهش درخشش  بهیغر م یبرا  نقدریام. اما چرا اکرده   یسقف زندگ  کی

 !ست؟یچ گریروح شده است؟! رها خانم د یرا ندارد؟! چرا دوباره سرد و ب  گذشته

 او نبودم؟! یمن رهابانو مگر
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 نلرزد، گفتم:  میصدا کردم،ی م یکه سع یحال  در

 _سالم!

 ! تونیخوشبختم از آشنا دم،یاز ساغرجان شن یل یرو خ فتونی _تعر

 یکس م،یقول نداد گریمن! مگر ما به همد ی چارهی! ساغرجان!...آه قلب بساغرجان

 . نه، او به من قول نداد، من به او قول دادم. چقدر ساده ردیرا در قلبمان نگ   مانیجا

 ماند!  یکه فکر کردم که عشق من تا ابد در دل او م بودم

 را پس زدم و گفتم:  میها اشک

 !نیمچن _ه

 به سمتمان آمدند و بعد از   انایو مادر ساغر به همراه پدر و مادر کامران و ک پدر

 دنی. نفس کش میو آنجا نشست  میرفت  ییرای با آنها به سالن پذ یو احوال پرس  سالم

 کنار ساغر نشسته بود و او هم دستش را دور  نیسخت شده بود. رادم میبرا

 . دیخند یو م گفتیدر گوشش م ی زی حلقه کرده بود و مدام چ  نیرادم یبازوها

 قلب  گذشت،یکه م یا هیساعت هم قصد کشتنم را داشتند. هرثان یها هیثان

 .شدیبه هم فشرده م شتریو ب  شتریام ب چارهیب

 سرش را کنار گوشم آورد و گفت:  کامران

 تو بالکن، کارت دارم!  ایلحظه ب  _ چند

 و من هم با گفتن   دمیکش یق یگفت و از جمع خارج شد. نفس عم یدیببخش سپس

302 

 گار یکه در حال س دمیرا د  یجمع را ترک کردم. وارد بالکن شدم و کامران  ،یدیببخش
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 و من هم به آسمان ستادمیشده است. کنارش ا رهی است و به آسمان خ دنیکش

 گفت:  قهیدوختم. بعد از گذشت چند دق چشم

 من مطمئنم! ست،ی عاشق ساغر ن نی_رادم

 شدم. همانطور که  رهیحرف سرم را به سمتش چرخاندم و به او خ  نیا دنیشن  با

 شده بود، ادامه داد: رهی آسمان خ به

 ب کرده. اما خاطر ساغر رو انتخا نیباشه و به هم  کیخواد به تو نزد ی_اون فقط م

 یگوشه ا هیامشب بکشش  نیواسم. هم ستین  انایکمتر از ک   زه،ی واسه من عز ساغر

 !رونیساغر بکشه ب  یبهش بگو که پاشو از زندگ و

 کار را کرده است؟! نیبه خاطر من ا ن یرادم یعنی! د؟یگو یکامران درست م  یعنی

 ی زیچ شدینم روح بود،  ینبود. سرد و ب شه یچشمانش چه؟ چشمانش مانند هم اما

 من نبود!  نی! آن چشم ها چشمان رادمدیآنها فهم  از

 در کنج دلم به وجود آمده بود، گفتم:  دیاز ام ی که نور کمرنگ یحال  در

 خودشو بدبخت کنه!  نیذارم رادم یمطمئن باش نم  یگیباشه که تو م  نطوری_اگه ا

 شام   زیمشغول آماده کردن م یاز بالکن خارج شدم و متوجه شدم که همگ سپس

 وارد آشپزخانه شدم، مادر ساغر گفت:  نکهی. به محض اهستند

 !یکه کار کن شهیخونمون نم   یکه اومد هیبار نیاول ن،یتو برو بش زمی _عز

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند

 ! دیشما کار کن نمیکه زشته من بش ینجوری_ا

 !زمی عز نی برو بش ،یکار کن  یکه شما مهمون نهی_زشت ا
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 ن یزدم و از آشپزخانه خارج شدم. چشم چرخاندم و رادم یخداخواسته لبخند از

 ی ق یبود و اخم کرده بود. نفس عم لشیکه سرش در موبا افتمی ییرایدر پذ را

 ستادم،یکه ا شی لرزان به سمتش حرکت کردم. روبه رو  ییو با قدم ها دمیکش

 را صاف کردم  میشد. صدا رهی در چشمانم خ یحس چیرا بلند کرد و بدون ه  سرش

 گفتم:  و
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 کارت دارم! اط،یتو ح  یای _چند لحظه م

 گفت:  یرا تکان داد و با لحن رسم   سرش

 _حتما! 

 سرد بود و  ی ا کم . هومیشد اطیبرخاست و به همراه هم وارد ح  شیاز جا سپس

 به وجود آمده بود. درست روبه  نمانی ب  یریآمد. سکوت مرگبار و دلگ یم یبد سوز

 و گفتم:   ستادمیا شیرو

 بگم... خواستمیبگم که...م خواستمی_من م

 رها خانم؟  د،ی زنی _چرا حرفتون رو نم

 ! رهاخانم! دستانم را مشت کردم و گفتم:خوردیکلمه بهم م  نیاز ا حالم

 اما من  ،یبا ساغر ازدواج کن یخوای م یبش  کیبه من نزد  نکهیا یتو برا دونمی_م

 و  یش یم تیهم خودت اذ ینجوریچون ا یکارو نکن  نیکه ا  کنمیدرخواست م  ازت

 نجات جون تو با کامران ازدواج ی. درسته من براشهیساغر نابود م یزندگ هم

 کارو نکن!  نیاما تو ا ستمین مونی هم پشو اصال کردم
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 95#پارت_ 

 ک یکامال به من نزد یبه سمتم برداشت و وقت  یسکوت کرد. سپس قدم یا لحظه

 صورتم آورد و با همان لحن خشکش گفت:  یمتر میسرش را در ن  شد،

 ی ستیعاشقم ن یتو چشمامو گفت  ی کامران، که زل زد ی_تو همون روز تو خونه 

 دستتم درد ،ی . درسته تو به خاطر من با کامران ازدواج کردیمن تموم شد واسه

 دم ی. منم با خودم فکر کردم و دیکه حاال عاشق کامران هست یاما خودت گفت نکنه

 ! اتفاقا یعاشق من بمون  ستی تا ابد که قرار ن ،یباش یا گهیعاشق کس د  یدار حق

 ومد، یدر نگاه اول ازش خوشم ن. دمیروز که از خونتون در اومدم، ساغرو د همون

 بود که دنبالش رفتم  نیکشوند. ا یمنو به سمت اون م ییروین هیچرا  دونمینم اما

 کل فکر و ذکرم پر شده از  دمیگرفتم. چند روز بعد د ادیآدرس خونشون رو  و

 عوض  ایبگم که من عاشق ساغرم و اونو با دن خوامیامشب م نی! حاال، هم ساغر

 با اون ازدواج نکردم، من با ساغر  یمن واسه کس  دیگران نباش شما هم ن کنم،ینم

 کردم چون دلم دنبالش بود! ازدواج

 که من شکستم.  دیزد و از کنارم رد شد و وارد خانه شد. رفت و ند یلبخند سپس
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 آورد، قلب مرا در  یکه بر زبان م یکه با هر کلمه ا دی. نددیو ُخرد شدنم را ند   رفت

 ن یمن به خاطر تو تن به ا ی. لعنتزدی خون آن لبخند م ختنیفشرد و به ر یم هم

 من به خاطر تو دوسال با  دم،یام را به گند کش یدادم، من به خاطر تو زندگ ازدواج

 که بلد بود، کتک زدن  یبا من نداشت و تنها کار یتفاهم  چیکردم که ه یزندگ  یمرد
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 کار ها را انجام دادم، آن وقت تو  نی ر تو، به خاطر عشق تو ابود! من به خاط  من

 ! از من به ؟ییگو یو از عاشق شدنت م  یکن یراحت در چشمان من نگاه م نقدریا

 کار را کردم؟! نیتشکر ا ی! مگر من برا؟یکنیازدواج با کامران تشکر م  خاطر 

 افتادم.  نیزم ی وزنم را نداشتند. خم شدند و من بر رو ینیتحمل سنگ گرید میپاها

 کرده اند که هر   یدادم. چشمان مظلوم من چه گناه دنیبار  یاجازه  میاشک ها به

 با   یکرده است که حت یچه گناه مینوا یرا تحمل کنند؟! قلب ب میاشک ها دیبا  روز

 ی ن چه گناه! اصال م زند؟ی و َدم نم شودیصد برابر م شیهم تپش ها نیرادم ادی

 ! من ست؟یگناه من چ ؟ین یبی چرا مرا نم ایهمه زجر بکشم؟! خدا نیا دیکه با دارم

 گر یبخدا د ؟یکن یم  تیتو بوده ام و هستم، پس چرا انقدر مرا اذ ادیبه  شهیهم که

 من تاوان چه گناه رسد،یمن به چهار ماه هم نم یها یندارم! کل خوشبخت تحمل

 !دهم؟یرا پس م یا نکرده

 گذاشتم و زمزمه کردم:  نی زم یرا بر رو سرم

 ؟ ی کنی چرا راحتم نم ؟یُکش ی_چرا منو نم 

 _رها...رها... حالت خوبه؟

 یآمد. ا ی نگاه کردم که به سمتم م یبرداشتم و به کامران  نیزم  یرا از رو سرم

 دن ی. مِن احمق، با شندیپرس  یآمد و حالم را م  یم نیاو رادم یبه جا کاش

 هنوزهم عاشقش هستم. از اول هم ساده بودم. زود دل بستم، ن،یرادم یها حرف

 !شناختمشیکه نم یکس به

 که در  یبلندم کرد. با اخم  نیزم یکنارم آمد و دستم را گرفت و از رو کامران
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 شده بود، گفت:   انیاش نما چهره

 ؟یختیبهت گفت که انقدر بهم ر یچ  ی_اون عوض

 را در دستم گرفتم و گفتم:  راهنشیپ ی قهی

 ی من ،یکرد یباز نیکه منو وارد ا یی! تو ییرحم تو  یب ،یینامرد تو ،ییتو ی_عوض

 اونو از مرگ نجات بدم  خواستمینداشتم، من فقط عاشق بودم و م یگناه چیه که
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 تو! از  یعوض  یمنو فروخت، منو فروخت به اون دخترخاله  یاون به راحت اما

 !خوره یحالم از همتون بهم م اد،یبدم م همتون

 ک ی. ناگهان زدمیحرف ها را م  نیو ا دمی کوبیاش م  نهیبه س یدر پ  یرا پ میها مشت

 و تازه متوجه شدم که کامران به من  ستادم یحرکت ا یصورتم آتش گرفت. ب   طرف

 زدم و گفتم:   یزد. پوزخند یلیس

 بزن! من از   خوادیبزن هرچقدر دلت م ؟یهم بلد یکار نی از ا ری_آره بزن، مگه غ

 ن یکه ا کردمیرو حس م یزندگ   ینیری بودم، تازه داشتم ش  چارهیبدبخت و ب  اولش

 ! ینحسم رو کامل کن  یافتاد، حاال تو هم بزن، بزن تا زندگ اتفاقا

 را به چپ و راست تکان داد و سپس گفت:   سرش

 گردم.  یمنتظر باش االن برم نجای_هم

 سرم را باال گرفتم و زمزمه کردم: وارد خانه شد. سپس

 به نام رها  یبنده ا گهیخوام، د ینم  یچ یازت ه گهیباهات قهرم، د گهید ا،ی_خدا

 !یندار
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 با خودت؟   یگیم یدار ی_چ

 آمد. یکه به سمتم م دمیآوردم و ساغر را د نیرا پا سرم

 خونه.آخر هفته قراره  نیبرگرد  نیخوای م ست،ی_کامران گفت حالت خوش ن

 کلک نکنه قراره برادرزاده واسم ؟یها! چرا انقدر ساکت  یای حتما ب میری بگ یعروس 

 ؟یاریب

 ادامه داد: د،ی نگفتم. سکوتم را که د  یزی زدم و چ  یپوزخند

 ه؟ ی_سکوتت عالمت چ

 و گفتم:  دم یکش یکالفه ا نفس

 !کنهیذره سرم درد م هیساغر، دلت خوشه!  یگیم ی_چ

 باال انداخت و گفت:  یا شانه

 ی خونه خداحافظ   ی_آره مشخصه، در ضمن اصال نگران نباش از طرفت از اهال
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 ! کنمیم

 شدم. تنفر نسبت به ساغر، تمام  رهی سرم را تکان دادم و به دور شدنش خ تنها

 را فشار دهم ش یبا دستان خودم، آنقدر گلو خواستیرا پر کرده بود. دلم م وجودم

 دهمیو به آنها نشان م  میآ یم م،یآ یبود! حتما م شانیجان دهد. آخر هفته عروس تا

 !ستمیآن دختر ساده و زودباور گذشته ن گری. من دستمیسابق ن یمن آن رها که

 96#پارت_ 

 ی زیچ  گریو او شروع به حرکت کرد. د میشد  نیهمراه کامران وارد ماش به
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 نگاه کردم و در فکر فرو رفتم. رونیه به ب . از پنجرکردیم یگفت و تنها رانندگ  ینم

 به ازدواج با من را  میاز همان اول که تصم نیکه رادم دانمیم یدانم! به خوب یم

 که نمانیب ی مادرش رابطه  یجلو  نکهیا یمرا دوست نداشت، بلکه برا گرفت،

 بود لو نرود با من ازدواج کرد. اما من از اعماق وجودم او را دوست داشتم  یدروغ

 بفهمد که من هنوز هم او را دوست  دیکس نبا چیدارم و خواهم داشت. اما ه و

 را  میاشک ها ی کس دهمیاجازه نم گری اگر از درون هم نابود شوم، د  ی. من حتدارم

 یدیامشب آدم جد نیمن را ساده فرض کنند! من از هم دهمی! اجازه نم ندی بب

 خواهند، من خودم  یارند و نم اگر آنها مرا دوست ند دهمیشوم و به همه نشان م یم

 مانم چون غرورم همراه من است! یوقت تنها نم چی دوست دارم. من ه را

 شدم و  ادهیپ نی . از ماش میهست نگیخودم آمدم و متوجه شدم که ما درون پارک  به

 وارد میبگو یزی چ نکهیبدون ا میسر کامران حرکت کردم. وارد خانه که شد پشت

 را در بغل  می نشستم و زانوها نیزم  یشدم و درب را بستم. همان جا بر رو اتاق

 اما  کنمیم  رییتو تغ  یکنم، من برا یم  رییمن تغ یو به فکر فرو رفتم. آر گرفتم

 دارد. یل یچه دل رییتغ نیبفهمد ا دیکس نبا چیه

 با کامران ازدواج کردم،  یکنم که از وقت یوقت پدر و مادرم را فراموش نم چیه

 زتر ی ! خواهر عزامدند ی ن دنمید یبار برا  کی یبار با من تماس نگرفتند، حت کی یحت

 لحظه در کنارش بودن بدهم کی  یام را برا یجانم که حاضر بودم تمام زندگ  از

 خواهر   ادیبه  یاز من نگرفت. دو سال گذشت اما حت یبار سراغ کی یحت

 ی برا یبهانه ا شهی. دوستانم که همفتاد یُ اوست، ن عاشق کردیکه ادعا م  کوچکش
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 را دارند و تو...  دنمیبه د امدنین

 گرفتم و ادامه دادم:  میرا برداشتم و آن را روبه رو نی رادم راهنیپ

 که حاضر بودم تمام دارو  یی. تورمی که هر لحظه حاضر بودم واست بم یی_تو
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 با  کردمیکه فکر م  یی. تویشهر نفس بکش نیو تو ا  یبدم تا فقط زنده باش ندارمو

 که تو  کنمی وقت امشب رو فراموش نم چی. هیو از ته قلبت عاشقم یفرق دار همه

 ! یگفت دتیو از عشق جد یسادیوا روم

 و در همه جا به شهیمن که هم ؟یکن  یرفتار م  نگونهیچرا با من ا گریتو د ا،یخدا

 عاشقش بودم؟! خودت هم  نکهیکرده بودم جز ا یگر من چه گناهبودم! م ادتی

 کنارش  یکه عشق من به او پاک بود و از ته قلبم بود، پس چرا نگذاشت یدانیم

 گر یاز امشب تو د ؟یدهیبرعکسش را به من م خواهمیچرا هر چه از تو م بمانم؟

 ، یباش  یکردم که تو از من راض  یزندگ یطور شهی! من همیبه نام رها ندار یا بنده

 گریخواهم، نه من د یتو را نم  گری! من دیمرا نداد یوقت جواب کارها چیتو ه اما

 !یمن هست یخدا گریتو هستم و نه تو د ی بنده

 کمتر از  یزیانداختم. مگر من چه چ نهیبه خودم در آ یبرخاستم و نگاه میجا از

 به  یچهره ا شی هستم. من بدون آرا اتر بیهم ز یل یاز ساغر خ یدارم؟! من حت  ساغر

 گونه نیشود. تو ا  ینم  بایو باز هم ز کند ی م شی دارم اما او هزار جور آرا ییبایز نیا

 که تو  شومیندارد، من هم همان طور م ی! اشکال ؟یجناب تهران  یپسندیرا م  دخترها

 یی صدبار بگو  یو روز یرا بکش  یدر کنارم باش نکهیحسرت ا خواهمی. میپسندیم
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 تا تو  کنمیم یاست! مِن احمق هنوز هم دوستت دارم و هرکار گرید زی چ کی رها

 !یرا از دست داده ا  یکه چه کس یبفهم

 _هفته_بعد کی#

 من  نیمن! مگر او هنوز هم رادم نیمن است! هه.. رادم ن یرادم  یعروس امشب

 امشب در کت  نیرادم  نکهیاز فکر به ا ی! حتشودیساغر م نی! او امشب رادماست؟

 چه  گرید زند،یاست، اشک در چشمانم حلقه م ستادهیکنار ساغر ا یشلوار داماد و

 ی و زار هی! اما نه...امشب وقت گرنمیکه او را در آن لباس کنار ساغر بب  ی وقت برسد

 با چشمان خود  دیکرده ام! همه با  ریی بفهمند که من تغ دی ! امشب همه باستین

 زنده توانمیفقط م نیمن بدون رادم ی! آرتوانمیهم م نیکه من بدون رادم نندی بب

 بفهمد!  دیکس نبا چیه یکنم، ول  یتوانم زندگ یاما نم  بمانم،

 یبه همراه مانتو ی رنگ ی و به خودم نگاه کردم. تاپ مشک ستادمیا نهیآ یجلو

 ی رنگ کرده بودم، بر رو یَلختم را که بلوط یبه تن داشتم. موها یمشک  جلوباز

 آن انداخته بودم. گردنبند  یرنگم را بر رو یبودم و شال مشک  ختهیر میها شانه
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 گردنبند در _ا  نیندارم اما ا یبا خدا کار  گریبر گردنم است. درست است د هم

 ود! کم ب زیچ کی مرتب بود، اما  زیاست! همه چ نیرادم یادگاریاست، چون  گردنم

 ادم ی. دمیمال  میرا برداشتم و آن را به لب ها نیرادم یرنگ مورد عالقه  یجگر رژ

 و حال  ندیرژ را بب  نیجز خودش ا یخواهد کس  یدلش نم گفتیاو به من م دیآ یم

 مرا دوست ندارد، پس حتما  گری. هرچند او دزنمیاو م یرژ را برا نیهم ا من
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 !زنمیاش م یرژ را در مجلس عروس نیکه من ا ستیمهم ن شیبرا

 راهن یبه همراه پ یکه کت و شلوار مشک  دمیاتاق خارج شدم و کامران را د از

 را باال انداخت و به من  شی ابروها دیبه تن داشت. مرا که د  دیو کروات سف  یمشک

 شد. به سمتش رفتم و گفتم:   رهیخ

 م؟ ی_بر

 گفت:  د،یبار یم  شیکه تعجب از سر و رو یلحن با

 ؟یا ی ب یخوایم  ینجوری_ا

 ؟ یدار ی_مشکل

 که ندارم فقط... ی_نه مشکل

 ؟ ی_فقط چ

 97#پارت_ 

 باال انداخت و  یمتعجب شده بود، شانه ا اری حالت و رفتار من بس  رییکه از تغ او

 : گفت 

 !میبر ،یچ ی_ه

 برداشتم سپس به همراه هم از خانه خارج  زی م یرا از رو یمشک  یگل رزها دسته

 و  دمیکش نیرا پا نی ماش ی. پنجره میگفت  ینم  یزیکدام چ چی . در طول راه همیشد

 باغ  ینگذشت که کامران جلو ی زی. چ ردیبگ یرا به باز  میدادم باد موها اجازه

 . میو وارد باغ شد میشد ادهیپ  نیهر دو از ماش ن،ی. بعد از پارک ماش ستادیا یبزرگ

 اقوام دنی! اما با دمیاحساس کردم اشتباه آمده ا یآنقدر شلوغ بود که لحظه ا باغ
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 خواست با آنها روبه رو   یمتوجه شدم اشتباه احساس کرده ام. اصال دلم نم ن،یرادم

 انداختم و از کنارشان  نیسرم را پا لیدل نیو آنها مرا بشناسند. به هم شوم

 خواست  یراه بروم اما دلم نم  یتوانستم به راحت  یو نم د یلرزیم می. پاهاگذشتم
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 موضوع بشود.  نیمتوجه ا کامران

 ش ی به او انداختم که او با ابروها ی حلقه کرد، نگاه گنگ می را که دور بازو دستش

 با آنها  یکوتاه یحوصله سالم و احوال پرس  یو مادرش را به من نشان داد. ب پدر

 که کامران گفت:  نمیبنش  ییخواستم در جا یو م  کردم

 .میهم به عروس دوماد بکن  یسالم هی می_بر

 خواست با آنها روبه رو شوم، اما  ینامنظم شد. دلم نم شیام، تپش ها وانهید قلب

 !شدمیبا آنها روبه رو م دیکه چه؟! باالخره که با آخرش

 نلرزد، گفتم:  میصدا  کردمیم یکه سع  یسرم را تکان دادم و در حال  یآرام به

 ! می_بر

 ی مشک یرا به دسته گل رزها  میانداخته و چشم ها نی طول راه سرم را پا در

 که  ی! شاخه گلیشاخه رز مشک  کیام را به خاطر دارم.   هیبودم. خوب مهر  دوخته

 از او  ادگاریتا آن را به  دیوقت به دستم نرس چیه نیدر زندان بودن رادم لیدل به

 معشوقه ام دیمان و عشق جد ییسالگرد جدا یبرا خواهمیم  دارم. اما حال من نگه

 دهم! هیهد  یاو دسته گل مشک به

 د،یکامران را د نکهیو سرم را باال آوردم. ساغر به محض ا  دمیکش یق یعم  نفس
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 میها دنینفس کش لی را باز کرد و به آغوشش رفت. سرم را چرخاندم و دل دستانش

 است، چقدر جذاب و مردانه است. بای. چقدر زدمید ی. او را در لباس داماددمید را

 او به ایمرتب است. آ شهیمانند هم  ششیکوتاه تر است و ته ر شهیاز هم شیموها

 ی حرف ها ای! آ م؟یما در لباس عروس و داماد در کنار هم بود یدارد که روز خاطر 

 گفت:  یشبش را به خاطر دارد که م آن

 اگه ثابت بشه اون دختر تو  یحت ادی به چشم من نم یدختر چیه یت"_تا تو هس

 رها بانو، تو!" ییقلبمه و اون تو ینفر ملکه  کیتکه! من فقط و فقط  ییبایز

 از اول  دیکرده است! اصال شا رونیشک که به خاطر ندارد. او مرا از قلبش ب یب نه

 کند! نگاهم قفل چشمانش شد.  رون ی در قلبش نبودم که حال بخواهد مرا ب هم

 به آنها نگاه کرد  هی ثان نینگه داشت. چند میلب ها یو بر رو دی کش نیرا پا  نگاهش

 اما دی بگو یزی چ خواستیدوباره نگاهش را به چشمانم دوخت. انگار م و

 مانند  گریم ها دبخوانم. آن چش یزیتوانستم چ یتوانست. از چشمانش نم  ینم

 یکرد! ا ریینبود، درست از آن روز که به او گفتم عاشق کامران شده ام تغ  گذشته
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 نجات  یآوردم. اما جان جانانم، من برا ی و آن حرف ها را بر زبان نم شدمیالل م کاش

 !یدیفهم  یکاش م یتو آن حرف ها را زدم و ا جان

 ک یتوانستم زبان باز کنم و تبرگل را به سمتش گرفتم اما هر چه کردم ن دسته

 جا خوش کرده بود و قصد خفه کردنم را داشت. نگاهش را   می! بغض در گلومیبگو

 گفت:  یدوخت و سپس آنها را از من گرفت و با لحن آقامنشانه ا یمشک  یرزها به



 گناه  نیآخر

401 
 

 رها خانم!؟  نیدی_چرا زحمت کش

 ی عنیرا مشت کردم. باز هم به من گفت رها خانم! چقدر خونسرد است.  دستم

 آن روزها را فراموش کرده است؟!  واقعا

 زدم و بعد از فرو بردن بغضم، گفتم:  یزهرخند

 ! ستین ی_زحمت 

 من، مراهم در آغوش  دنیهمان لحظه، ساغر از کامران جدا شد و به محض د در

 و گفت:  گرفت

 !یرهاجون خوش اومد ی_وا

 را از او جدا کردم و گفتم:  خودم

 !زمیعز ی_مرس

 گل آوردن واسمون. دنی_ساغرجان، رها خانم زحمت کش

 و دسته گل را از او گرفت و گفت:  دی چرخ نی سمت رادم به

 دوست دارم؟ یرز مشک یدونستیرها از کجا م  ی_وا

 گفتم:  ام را مهار کنم، یلعنت یاشک ها کردمی م یکه سع یحال  در

 !یدوست دار دونستمیشد، نم ی_تصادف

 و گفت:  دیخند

 ! ریبرام بگ ی به بعد رز مشک نی _خب حاال بدون. از ا

 نگفتم. چقدر راحت دسته گل را به ساغر داد و یزیچ گریزدم و د  یمصنوع لبخند

 ش یبرا یچه رز مشک یداند که من برا یواقعا نم  یعنیکرد.  یبه فراموش  وانمود
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 تحمل آنجا  گریواقعا فراموش کرده است! د دیکند! شا یوانمود نم دیام؟! شا آورده

 در آن کت و شلوار خوش دوخت،  نیرادم  یقامت مردانه  دنیرا نداشتم. د ماندن

 ی. صدادادیعذابم م نیرادم یساغر دور بازو ی. دست حلقه شده دادیم عذابم

 زده ام خی! با دستان دادیغ عذابم مبا نیا زی. همه چدادیکر کننده عذابم م یقیموس

 لبخند بزنم، گفتم:   کردمی م  یکه سع یکامران را گرفتم و در حال دست

 م؟ینی بش می_کامران جان بر

 را دور شانه ام حلقه کرد و گفت:  دستش

 فعال ساغر. می تیخانومم، ما رف می_بر

 زد و گفت:   ییدندان نما لبخند

 _برو فدات شم! 

 . میسالن حرکت کرد یها یو صندل زی از م یک یو به سمت  میکنار آنها گذشت از

 98#پارت_ 

 ک یکامران دستش را دور شانه ام حلقه کرده بود، وگرنه هر لحظه نزد خوشبختانه

 شوم!   نیبرود و نقش زم  جیسرم گ بود

 . دندیرقص یشدم که سرخوش م یو من محو مردم مینشست زهای از م یک ی پشت

 و از ته دل  دمیرقصی م ا،یاز آنها بودم و فارغ از دن  یکی  یمن به جا کاش

 یگرفتم با کامران ازدواج کنم، خودم گفتم که هرکار میکه تصم ی! زماندمیخندیم

 که چقدر از من دور باشد. آن روزها  ستیمهم ن میزنده بماند و برا  نیتا رادم کنمیم



 گناه  نیآخر

403 
 

 نیرا مطمئن بودم و آن ا  زیچ کیمشکل باشد اما  نقدریاز او ا یدور کردمی نم فکر

 از او بهتر از مرگ  یدور یاو، صدر در صد بهتر از مرگ اوست! آر یکه دور بود

 عشقمان، قول و دیرا بزند! ق  زیهمه چ دیدور باشد و ق  نکهیاما نه ا اوست

 خوشمان!  یروزها  قرارمان،

 درب  یاز باغ، جلو رونی ب یم بلند شدم تا ک  می. از جاکردیباغ حالم را بد م  یفضا

 که بلند شدم، کامران مچ دستم را گرفت و گفت:  نی قدم بزنم. هم آن

 ؟ یری_کجا م 

 کم قدم بزنم.  هی رمی_م
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 !امی_منم باهات م

 سرد گفتم:  یلحن با

 تنها قدم بزنم! خوامی_م

 او شوم، به سمت درب باغ حرکت  یاز سو یمنتظر جواب  نکهیسپس بدون ا و

 . کردم

 دوختم.  کرد،یم  ییسرم خودنما یکه باال یو چشم به ماه ستادمیدرب باغ ا یجلو

 منو  یوقت نی به نظرت من امشب خوشگل نشدم؟ پس چرا رادم ه؟ی_نظر تو چ

 نگفت؟  یچیه دید

 . کردمیبود که با ماه صحبت م دهیرس یی به خودم زدم که کارم به جا  یپوزخند

 ن داداش!_ز
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 صدا، نی. اشناسمیم  یصدا را به خوب  نیمن آشناست! من ا یصدا چقدر برا نیا

 ن یاست! سرم را به سمت صدا چرخاندم. درست است، او راست نیراست یصدا

 دو سال مردتر شده بود  نینگاه کردم. در ا شتریتر شدم و او را ب کینزد ی. کماست

 زدم  یشده بود. لبخند بای ز اریرنگ بس یدر آن کت و شلوار خوش دوخت سرمه ا و

 گفتم:  و

 !نی_راست

 تعجب داشت.  یرنگ و بو نگاهش

 لحظه نشناختمت!  هیزن داداش،  یکرد ریی _چقدر تغ

 زدم و گفتم:  یزهرخند

 زن داداش؟ یگی_هنوزم به من م 

 انداخت و گفت:  ن یرا پا  سرش

 !یمون یواسه من زن داداش م شهی_تو تا هم 

 در چشمانم گفت:  رهی سرش را باال گرفت و خ سپس

 . من مطمئنم عاشق ساغر شناسمیِچش شده. من داداشمو م نیرادم دونمی_نم
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 ست ین  یکیِاال و ِبال من عاشقشم! آخه  گهیکفش و م  هیاما پاشو کرده تو  ستین

 چرا با طلوع ازدواج ومدیخوشت م  ییدخترا نیهمچ هیبگه تو اگه از   بهش

 چه مرگش شده! دونمی! من نم ینکرد

 !کنهی _زمان آدمارو عوض م
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 ر ییمگه تو تغ ؟یفراموش کرد نویدوسال رادم نیمگه تو بعد ا کنه،ی _نه عوض نم 

 ؟یکرد

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند

 ی عنی نیخب ا م؟یاول نشناخت یکردم! مگه نگفت ریی_آره فراموشش کردم، تغ

 کردم! رییکردم! من به خاطر عشقم تغ  ریی من تغ نکهیا

 شد و سپس گفت:  داریابروانش پد انیم یگره

 ؟ یگیپسره کامرانو م  نی_عشقت؟ نکنه ا

 وارد باغ شوم  خواستمینگفتم. از کنارش رد شدم و م  یزیباال انداختم و چ یا شانه

 را گرفت و گفت:  میجلو نیراست که

 فراموش  گرو یهمد یزود نی. به همنیشما دو تا عاشق هم بود شه،ی_باورم نم 

 ن؟ یکرد

 !نی _دو سال گذشته راست

 دوسال گذشته است اما نه تنها  ی از کنارش گذشتم و وارد باغ شدم. آر سپس

 اگر  ی! حتشودیهم م شتریکم نشده، بلکه روز به روز ب ن یمن به رادم ی عالقه

 ی زود نیکشم اما او به هم یدست نم  هم بگذرد من از عشق او گریسال د ستیدو

 وقت عاشق  چیبودم که مردها ه دهیام شن یفراموش کرد! از دوران نوجوان مرا

 فرق دارد! ایدن یمرد من با همه  گفتم،یبا خودم م   شهیشوند اما هم ینم

 من  نیآمدند. او...او رادم یباال نم  میرا فراموش کرد. نفس ها دنیقلبم تپ  یا لحظه

 است که  ینیاست؟! او همان رادم دنی که دست در دست ساغر در حال رقص است
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 من است که با لبخند در کنار  نیقلب او هستم؟! او رادم یگفت من تنها ملکه  یم

 یشل شدند. لحظه ا میرفت و پاها ی اهیرقصد؟! چشمانم س  یم دشیجد عروس

 شد و مرا محکم دهیچ یپ  میدور بازو یام، دستشده  نیپخش زم کردمی فکر م که

 . مرا به دمی داشت. سرم را به سمت صاحب دست چرخاندم و کامران را د نگه
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 اش چسباند و گفت:  نهیس

 _حالت خوبه؟ 

 گفتم:  یخودم را از او جدا کنم که مرا محکم تر گرفت. با لحن عصبان  خواستمیم

 _ولم کن، من حالم خوبه!

 ها نشاند گفت:  یاز صندل یک ی یمرا بر رو نکهیبرد و بعد از ا  نزمایبه سمت م  مرا

 یچون دوسال شب زنده دار کنمی من باور نم  یکرد ریی_هر کسم باور کنه تو تغ

 به  ستیپس الزم ن  دمیهاتو د یباز وونه یهاتو د هی. گردمیپسره د  نیواسه ا هاتو

 ! یدروغ بگ من

 نشست و ادامه داد: میرو به رو د،یرا که د سکوتم

 ول یرو واسش گذاشت تی رو که تمام زندگ ییمتاسفم که تو نیرادم ی_واقعا برا

 اسم ما مردا بد در  شنیباعث م  ییآدما نی! همچدیعشق جد هیو رفته دنبال  کرده

 !بره

 گفتم:  تی کردم و با عصبان  یاخم

 درست صحبت کن!  نیرادم ی_درباره 
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 و گفت:  دیخند

 و  ین یب  یم یتوجه ی همه ازش ب نیتو ا گه،یواسش متاسفم د گمیم نی_واسه هم

 !یکن یم یازش طرفدار هنوزم

 من، جان  نیرادم ی. آرمینداشتم که بگو یزیچ یعنینگفتم.  یزیکردم و چ سکوت

 یدو دست خواستی که اگر جانم را م یفروخت. من یمن، مرا به راحت جانان

 !کردمی م مشیتقد

 99#پارت_ 

 ن یرا پا  نیماش ی  شهی. شمیعروس حرکت کرد  نیهمراه کامران، پشت سر ماش به

 ی ام کم کند. قرار بود به خانه  یاز آشفتگ یبخورد و کم میتا باد به سر و رو دمیکش

 کرده بودند. دنیشروع به لرز  میاالن دست و پا نی. از هم میبرو  مهنازخانم

 بر قلبم فرو  یزیو مانند خنجر ت  شدندیم یتداع می برا  یکی  یکی  خاطرات
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 کنم. قلب ناتوانم  یبزنم و خودم را خال  غی بزنم، ج ادی فر خواستیرفتند. دلم م یم

 را نداشت!   یهمه بدبخت نیتحمل ا گرید

 ؟ یبش ادهیپ  یخوای_نم

 اده یپ  نی. از ماشمیآنها هست یخانه  یخودم آمدم و متوجه شدم که درست جلو  به

 به  یرا به خوب  نیرادم یآمدم، افتادم. جمله ها نجایکه به ا  یبار نیاول  ادیو  شدم

 کنم. و حاال،  یمادرش نقش باز یبرا یبه خوب خواستیدارم که از من م ادی

 !رومی آنها م یاوست و من به عنوان مهمان به خانه  یعروس 
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 کامران حلقه کردم که او با تعجب نگاهش را به من دوخت. با  یرا دور بازو دستم

 تفاوت به او گفتم:  یب  یحنل

 ببرن!  یرابطمون پ یبه سرد  دینبا ی_خودت گفت

 .میخانه شان شد اطی تکان داد و وارد ح دیی تاک  یرا به معن  سرش

 من پر از  یخانه برا نیا یجا یشدند. جا یچشمانم، طوفان  انوسی باز هم اق و

 است! خاطره

 را گرفته بودند و با آهنگ   نیافتاد که همه دور ساغر و رادم  اطی به وسط ح چشمم

 گذاشته بود و با او  نیرادم ی نهیس ی. ساغر هم دستانش را بر رودندیرقصیم

 ساغر در کنار  یمن به جا  یشد. روز یگونه ام جار یاشک بر رو ی. فطره ادیرقصیم

 بودم!  نیرادم

 از اقوامشان شده بود. بغضم را فرو بردم و رو به یک ی مشغول صحبت با  کامران

 گفتم:  یمصنوع یبا لبخند انکامر

 !گردمی_کامران جان، من االن برم

 اما حرفش را خورد و تنها گفت:  دی بگو یزی چ خواستیم

 منتظرتم.   نجایهم زم،ی_باشه عز

 حرفش تکان دادم. به سمت  دییتاک  یتر کردم و سرم را به معن قیرا عم  لبخندم

 از افراد داخل خانه بودند و  یخانه حرکت کردم و وارد آنجا شدم. تعداد سالن

 بودند. از کنار آنها گذشتم و به سمت پله ها حرکت کردم. گریکد یصحبت با  مشغول

 ی کی لرزانم را  یشد. قدم ها ینم دهیدوم د یکس در طبقه  چیپله ها باال رفتم. ه از
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 ی حرکت کردم. دستم را بر رو نیبرداشتم و به سمت اتاق رادم یگریاز د پس

 درب اتاق را باز  دم،یکش یق ینفس عم نکهیدرب گذاشتم و بعد از ا ی رهیدستگ

 درب بود  یکه درست روبه رو نیمانند گذشته بود. قاب عکس رادم زی. همه چکردم

 .دمی کش ششیته ر  یآن رفتم و دستم را بر رو ی. جلو خوردیچشم م به

 گه یبار د هیفقط  نکهیواسه ا زنهی ! من دلم پر میلیخ ن،یرادم ینامرد یل ی_خ

 کنار  یموهات فرو کنم و نوازششون بکنم، اون وقت تو االن دار یتو دستمو

 منو رهابانو  گهیبار د هی نکهیواسه ا زنهی ! دلم پر م؟یرقصی م دتیجد ی معشوقه

 ...کنارم یباش  ،یباهام حرف بزن  ،یبرام بخند ،یری منو تو آغوشت بگ ،یکن صدا

 !یباش 

 افتاد که بر   نیفشار رادم یاز قاب عکس فاصله گرفتم. چشمم به قرص ها یکم

 ی از چشمانم جار یمطالعه اش بود. آن را در دستم گرفتم و قطره اشک ز یم یرو

 !وفتدیاو ب  یبرا  یها را بخورد و اتفاق نیروز فراموش کند ا کی . نکند شد

 ش یرفتم و درب آن را باز کردم. سرم را درون لباس ها شیسمت کمد لباس ها  به

 عطر تنش تنگ شده ی. چقدر دلم برادمیبو صانهیکردم و عطر آنها را حر فرو

 !است

 دم،یکامران را که د یشروع به زنگ خوردن کرد. شماره  لمیلحظه، موبا نیهم در

 اتصال را فشردم:  ی دکمه

 _بله؟
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 .میبر میخوایم ای رها؟ ب یی_کجا

 . امی_باشه االن م

 ی بار آخر نگاه  یتماس را قطع کردم و به سمت درب اتاق حرکت کردم. برا سپس

 ی سخت  زیسر تا سر اتاق انداختم و سپس درب اتاق را باز کردم که درب به چ  به

 باال آوردم و در صورتش متوقف شدم.  شیکفش ها یکرد. نگاهم را از رو برخورد

 100#پارت_ 

 ؟یکرد هیزن داداش؟گر یکن یچه کار م  نجای_تو ا

 گفتم: کالفه
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 !ستمیزن داداش تو ن گهیزن داداش؟ من د  یبه من نگ شهیم نی_راست

 زد و گفت:   یپوزخند

 تو  ؟یستی زن داداش و تو زن داداشم ن گمیکه من بهت م یش یم تیاذ ه؟ی_چ

 تو اتاقش چون دلت واسش  یرفت  نمیآره؟ واسه هم یکردیم هیگر نیرادم واسه

 ! آره تو هنوزم عاشق ین یکنارش بب گروید یک ی یشیم  تیشده، چون اذ تنگ

 هم بدتر از توئه،  نی. رادمنیهم با خودت هم با رادم ،یکن یلج م  یاما دار ینیرادم

 ! کنهیداره لج م اونم

 . سردستیاون نگاه سابق ن گهی. نگاش دشناسمیم نویمن رادم کنه،یلج نم  نی_رادم

 ...گهیمنو دوست نداره، منم...منم د گهیروح شده! اون د  یب شده،

 و گفت:  دیحرفم پر انیم به
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 !یهنوز دوسش دار دونمیم گذره،یم ی تو دلت چ  فهممیم ستم،ی_بسه! من احمق ن

 یی چه بال دونمی! من مزهیهمه چ یاون ب ر یتقص ه،یاون کامران عوض ری تقص همش

 بکنه! تونهیدلش بخواد، نم یکه بفهمه که هر غلط  کنمیم یکار هیمن  ارم،یب  سرش

 انتقام  ست،یهم دور ن یل یروز که اون روز خ هیبهت گفتم زن داداش، من   یکِ  نی بب

 ! رمی گیازش م نمویو داداش رادم تو

 زدم،  شیرفت. هرچه صدا  نیسپس از کنارم گذشت و به سرعت از پله ها پا و

 و  اوردیسر کامران ب یی در دلم خانه کرد. نکند بال یب ینداد و رفت. ترس عج  یجواب

 شروع به زنگ   لمیخودش دردسر درست کند! غرق در افکارم بودم که موبا یبرا

 ت پله ها حرکت کردم و بدون به سم میدیآن د یکرد. نام کامران را که بر رو زدن

 به سمتش حرکت کردم.  دم،یجواب بدهم، آن را قطع کردم. کامران را که د نکهیا

 قلبم نامنظم شدند.  یبودند. بازهم تپش ها ستادهیا نیکنار او ساغر و رادم درست

 به سمت آنها   دمیکش یق ینفس عم نکهیقلبم گذاشتم و بعد از ا یرا بر رو دستم

 کردم.  حرکت

 به شانه ام زد و گفت:  یضربه ا د،یساغر مرا د نکه،یمحض ا به

 گهیخودمون، م یخونه  میبر میخوای م نجایاز ا سایوا گمیکامران م نیبه ا ی_هرچ

 هیتو بگو نه! حتما  ی. من اون روز به تو گفتم نکنه حامله اشهیرها خسته م نه

 .گهیهست د ییخبرا

 در دهان ساغر بکوبم تا انقدر مزخرف  یخواست با پشت دستم ضربه ا یم دلم
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 که کامران زودتر از من گفت:  میبگو  یزی. دهان باز کردم تا چدینگو

 دختر جون!  ومدهیبه تو ن  شی_فوضول

 _باشه آقا کامران باشه!

 و سپس گفت:   دیخند کامران

 .میبر گهیما د زدلم،یعز ی _خب، خوشبخت بش

 ن ینشاند. چشمم به رادم شیموها یبر رو  یر آغوش گرفت و بوسه ااو را د  سپس

 ام قصد خفه کردنم را  ی. بغض لعنتکردیبه آنها نگاه م  یکه با لبخند محو  افتاد

 بزنم، تو چه مرگت   ادیو فر رمیکتش را در دستم بگ ی قهی خواست ی. دلم مداشت

 ن یتا ابد ا دیتوانم. با ی! اما نم؟یمرا فراموش کرده ا یزود نیاست؟! چرا به ا شده

 نشان ندهم! یام نگه دارم و از درون بسوزم اما به کس نهیرا در س غم

 دم یکش رونیب  فمی. فلشم را از کمیو به سمت خانه حرکت کرد میشد  نیماش سوار

 وصل کردم.  نی آن را به ضبط ماش  و

 ی روز هیرفتن تو  یتو بودم و، غصه تو گذشت کنار  یکه ب ییاون روزا ی"_همه 

 خاطره بودمو هیچه تلخه که من  ییکجا دونمیتمام وجودمو، نم گرفت

 ُزل یبه چشم ک دونمیهمه خاطره، نم  نیاز عشق تو دل بکنم تو ا تونمی...نمبس

 که دوست داره   یبره، هنوزم عشق و خاطره هات تو دل کس ادمینگاتو  بزنم،

 ...."هست

 101#پارت_ 

 . وارد میو به سمت واحدمان حرکت کرد میشد ادهیپ نیهمراه کامران از ماش  به



 گناه  نیآخر

413 
 

 من به سمت اتاقم حرکت کردم کامران هم به سمت اتاقش. درب  م،یکه شد خانه

 را در بغل  مینشستم و زانوها نیزم یدادم. همانجا بر رو  هیرا بستم و به آن تک اتاق

 مشترکشان یر کجا هستند؟! به خانه شان، خانه  و ساغ نی االن رادم یعنی. گرفتم

 ام قصد خفه کردنم را داشت. احساس  یاند؟! کنار هم خوشند؟! بغض لعنت رفته

 نا  میدهد. نفس ها ینفر قلبم را در مشتش گرفته و آن را فشار م  کیکردم  یم

 است که من دارم؟! از یچه حال نیآمدند. ا یباال نم یشده بودند و به درست منظم

 از  یحس خفگ نیآب بخورم که ا یوان یبرخاستم و وارد آشپزخانه شدم تا ل  میجا
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 آب را از درون آن برداشتم. بدون ی شهیرا باز کردم ش  خچالی دور شود. درب  من

 هم شد.  شتریام کم نشد، بلکه ب  ی. اما نه تنها از حس خفگدم یآن را سر کش تحمل

 را ببندم،  خچالیدرب  خواستمیآخر که م یگذاشتم و لحظه  خچالیرا در  شهیش

 ی مشروب الکل  شهیش نیا یشک محتوا  یسبز رنگ افتاد. ب یا شهیبه ش چشمم

 . کندیبودم که کامران از آنها استفاده م دهی! قبال هم داست

 !!کند؟یمشروب حال مرا خوب م نیبه جز ا یزیچ ایآ

 و به آن نگاه کردم. خوردن مشروب حرام است اما مشروب را برداشتم  ی شهیش

 !!ستیمهم است؟! نه مهم ن مگر

 نیکردم. اگر به آن معتاد شوم چه؟! ا کیآن را باز کردم و آن را به دهانم نزد درب

 نیکنم و در ا یزندگ نیمن که قرار است تا آخر عمر بدون رادم ست،یمهم ن هم

 ن یشک بهتر یحالم را خوب کنم و ب یطور دیحالم بد است، پس با شهیهم صورت
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 است!  نیهم راه

 را سر  شهیمنصرف کند، ش ممیفکر کنم تا مرا از تصم یگرید زی به چ نکهیا بدون

 !دمیکش

**** 

 : کامران

 فرستادم. دوست داشتم، تا صبح   رونی گرفتم و دود آن را ب گاریاز س یگرید کام

 نفس، بدجور  یخال   یبکشم. جا گار یو پشت سر هم سدر بالکن بمانم  نجایهم

 روزها عذاب وجدان هم نیکشاند. ا یرا به جنون م  وانهیکند و مِن د یم ییخودنما

 دوباره عاشق شده  ز،یهمه چ  یب نیقلبم اضافه شده است. آن رادم یضخم ها به

 زجر  نجایا چارهیدختر ب  نیآن وقت ا  کند،یم ی خودش زندگ  یبرا یو به راحت است

 نجات جان  یرا که برا یباشد که عشق شخص فیکث تواندیآدم چقدر م کی. کشدیم

 یبا دخترخاله  قا یتن به ازدواج با دشمن خودش را داده است، کنار بگذارد و دق او

 ازدواج کند؟! دشمنش

 گر یکنم تا چند روز د یفرستادم. فکر م  رونیزدم و دود آن را ب   گاریبه س یگرید ُپک
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 است و  گاریمن س ییروزها تنها مرحم تنها نیکنند! ا دایپ  یمشکل جد میها هیر

 !بس

 سر  یی. نکند رها بالدیبه گوشم رس ی زیشکستن چ  یدر افکارم بودم که صدا غرق

 آورده باشد! به سرعت از بالکن خارج شدم و وارد اتاق رها شدم، اما او را  خودش
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 بلند گفتم:  ی. از اتاق خارج شدم و سر تا سر خانه را نگاه کردم. با صداافتمین

 ...رها!؟رهایی_رها...رها کجا

 که پشتش به من بود. آرام  دمیدهد؟! وارد آشپزخانه شدم و او را د یجواب نم  چرا

 تم و گفتم: سمتش رف به

 ؟ید ی_رها..چرا جواب نم

 و معلوم بود  زدیم یشد. چشمانش به سرخ  رهی سمتم برگشت و در چشمانم خ به

 که  یمشروب ی شهیکردم! ش  یباور نم  دم یدیرا که م یزیندارد. چ یو روز خوش  حال

 بودم در دست رها بود و سر آن شکسته بود.  دهیآن را خر شیچند روز پ  نیهم

 که رها به سمتم آمد و گفت:  میبگو یزیچ خواستم

 ! یزاریمنو تنها نم  دونستمی. من میایم دونستمیم ؟یی تو نمی رادم ن،ی_رادم

 ی لیپس چه دل ی شمیحاال تو پ  ،یتو اومد یخودمو بکشم ول خواستمیم نی...بب نی بب

 که من خودمو بکشم؟ داره

 در آغوش گرفت و ادامه داد: مرا

 من  یهر شب که تو نبود یدونی. منمی بود رادمبغل کردنت تنگ شده   ی_دلم واسه 

 م یکه شب خواستگار یرهن یهمون پ دم،یخواب یو م  کردمیبغل م  رهنتویتو پ  یجا به

 !یبود دهیپوش

 را در گردنم فرو کرد و گفت:   سرش

 . دلم واسه آغوش گرمت تنگ شده بود نمیعطر تنت تنگ شده بود رادم ی_دلم برا

 جانانم!  جان
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 که با دستانش بازوانم را گرفته بود، ادامه داد: یاز خودش جدا کرد و در حال مرا

 ی و رفت  یمنو ول کرد گفتنیهمه بهم م ،یدوسم ندار گفتنیهمه بهم م نی_رادم

 ت ی تا منو اذ گفتنی. آره اونا دروغ م گنیکه دروغ م  دونستمی ساغر. اما من م سراغ
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 ؟یچرا ساکت ؟یگینم  یزیچرا چ  نی...رادمنی! رادمکنن

 اشتباه گرفته است! دستش را نیمشروب را خورده است. او مرا با رادم مطمئنم

 و گفتم:  گرفتم

 . میبر  ای_ب

 _کجا؟ 

 . میبخواب می_بر

 ؟یو بر یمن که خوابم برد تنهام بزار یخوای_م

 شده بود، سوخت. باز  نیکار رادم ی که قربان  چارهیدختر ب  ن یا یدلم برا یا لحظه

 ماجرا  نیدختر را به ا نیا یوقت پا چی کاش ه یعذاب وجدان به سراغم آمد. ا هم

 ش یبود که امشب را تنها نیاو بکنم ا یبرا توانستمیکه م  ی! تنها کارکردمی نم باز

 !نگذارم

 زدم و گفتم:  یلبخند

 !زارمینم تنهات  زمی_نه عز

 چسباند و گفت:  میرا محکم به بازو  خودش

 کتکم شهیاون هم ترسم،یوقت نرو. من از کامران م چیه گهیتو رو خدا د نی_رادم
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 !زنهیم

 کردم! تیرا اذ چارهی دختر ب نیخودم بدم آمد که انقدر ا از

 !شتمیمن پ م،یبر ایب  زمن،یعز هی_کامران ک

 102#پارت_ 

 تخت خواب نشاندم.  یرا به اتاقش بردم و بر رو او

 . زمیبخواب عز  ای_ب

 میبازو یرا گرفت و من را هم کنار خودش خواباند و سرش را بر رو دستم

 . گذاشت

 وقت  چیه گهید دمیترسیبودم؟! م دهیبازوهات نخواب یبود رو   یاز ک یدونی_م
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 بازوها بخوابم و حسرتشو به گور ببرم!  نیا یرو نتونم

 دستم را نوازش  شد،یم یاز چشمم جار یکه بعد از مدت ها قطره اشک یحال  در

 وگفتم:  دمیسرش کش  یبر رو گونه

 بخواب!  زم،ی_بخواب عز

 که به دینکش یدر آغوشم فرو کرد و طول  شترینگفت و خودش را ب  یزیچ گرید

 سرش  ری آرام دستم را از ز  اریبس قه،یفرو رفت. بعد از گذشت چند دق خواب

 یو از کنارش بلند شدم. وارد اتاقم شدم و بعد از باز کردن دکمه ها دمیکش رونیب

 قاب عکس نفس را دستم گرفتم و گفتم:  راهنمیپ

 نداشت! یگناه چی! اون هکردمیماجرا م نیاونو وارد ا دی_من اشتباه کردم، نه؟ نبا



 گناه  نیآخر

418 
 

 شد. دلم  ریه اشک از چشمام سرازقطر هینفس، امشب بعد مدت ها  هیچ  یدونیم

 نداشت و من با اون چه کار کردم؟! عشقشو ازش  یگناه چی سوخت. اون ه براش

 ن یوقت اونو وارد ا چیکاش ه یرو براش جهنم کردم! ا یکتکش زدم، زندگ گرفتم،

 رو با اون  یکار نی! امشب از خودم بدم اومد. من حق نداشتم همچ کردمی نم ماجرا

 اون دختر به درد اومد! به نظر  یرور و سنگدلت امشب دلش برا! نفس مرد مغ بکنم

 !کشهیعذاب وجدان آخرش منو م نیچه کار کنم؟! ا تو

**** 

 : رها

 داشتم که تا به حال  یبی را از هم گشودم و به سقف زل زدم. سر درد عج چشمانم

 دستانم گرفتم و آن انیبرخاستم و سرم را در م میرا تجربه نکرده بودم. از جا آن

 کردن مرا دارد! وانهیسر درد قصد د نیفشار دادم. ا را

 دهم. از نیگرفتم به آشپزخانه بروم و با خوردن قرص به سر دردم تسک  میتصم

 عقب رفتم و درون  یبروم. کم  رونیاتاق رد شدم و خواستم از اتاق ب ی نهیآ یجلو

 ن یا ،یمشک  یمانتو نیام؟! ا دهیکردم. چرا من با مانتو خواب به خودم نگاه نهیآ

 رنگ! چشمم به گردنبند ا  یگردنم افتاد _ رنگ موها، رد به جا مانده از رژ جگر در

 ساغر،  ن،یرادم  ،یچشمانم گذشت. عروس یمانند صاعقه از جلو شبیاتفاقات د و
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 نفسم، مشروب!  یخرابم، تنگ حال

 را به شبیاتفاقات د  کنمی مشروب خوردم! اما چرا هرچه فکر م شبیمن د یآر
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 آورم؟!  ینم خاطر 

 را  میاما مر دم،یرا عوض کردم و از اتاق خارج شدم. در خانه سرک کش میها لباس 

 صبحانه روبه رو   زی. حتما در آشپزخانه است. وارد آشپزخانه شدم و با م افتمین

 در یصبحانه نشستم و لقمه ا  زیکجاست؟! پشت م میاست، پس مر بی. عج شدم

 است که کامران مرا در خانه تنها گذاشته است! ب یگذاشتم. عج دهانم

**** 

 : کامران

 یبار هم برا کی یانداختم. من حت یکه در دستم بود نگاه یم یظرف حل به

 ی برا یزود  نیبخواهم صبح به ا نکهینگرفته بودم، چه برسد به ا میحل خودمان

 است! دارید نیا یبهانه برا نیبهتر نیاو ببرم! اما ا یو آن را برا رمی بگ میحل  یکس

 : د یچیخواب آلود ساغر در کوچه پ یصدا  قهیدرب را فشردم و بعد از چند دق زنگ

 ؟ ییتو نی_رادم

 _منم ساغر، کامران!

 باال!   ای_عه، ب

 که دمیساغر را د دم،یرا باز کردم و وارد آپارتمان شدم. به واحدشان که رس درب

 ی بر رو یچهارچوب درب منتظرم است. او را در آغوش گرفتم و بوسه ا در

 را به دستش دادم و گفتم:   مینشاندم. سپس ظرف حل شیموها

 ! ادیبخور که حالت جا ب نوی_ا

 زد و گفت:  یکمرنگ  لبخند
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 فدات شم! ی_مرس
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 _شوهرت کو پس؟ 

 مِ  یکم  ِمن کرد و سپس گفت:   ن

 _شرکته.

 نره شرکت؟! تونستی_حاال امروزو نم

 سرش شلوغه! یل ی_نه آخه خ

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 بدم بهت! نویخب منم برم، اومده بودم ا  ،ی_اوک

 حاال!  یموندی _حاال کجا؟ م

 .امیم گهیموقع د ه ی_نه شرکت کار دارم، 

 را تکان داد و گفت:   سرش

 _باشه، پس فعال. 

 _خداحافظ!

 درب شرکت  یحرکت کردم. جلو نیخانه شان خارج شدم و به سمت شرکت رادم از

 کردم و وارد شرکت شدم.  توقف

 هستن؟  ی_جناب تهران

 سرش را باال گرفت و گفت:  یمنش

 ن؟یدار ی! شما وقت قبل اوردن ین  فی_هنوز تشر
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 .انی تا ب مونمیم _من از اقوامشون هستم، منتظر

 زد و گفت:  یلبخند

 .شتونیپ انی خبر بدم تا ب نیبه آقا راست دی_پس اجازه بد

 را گفت و گفت:  یشماره ا سپس
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 ... یآقا ی_جناب تهران

 ! شی_آسا

 هستن! نجایا شیآسا ی_آقا

 .انیگفتن االن م نی_چشم...آقا راست

 نگفتم. یزیچ گری را تکان دادم و د سرم

 103#پارت_ 

 ر ی ز یسالم یمصنوع  یبرخاستم و با لبخند میوارد شد. از جا نیبعد راست یقیدقا

 به سمتم آمد و دستش را به  ییبود. با خوشرو  بیگفتم. رفتار او، اما عج لب

 دراز کرد و گفت:  سمتم

 _سالم آقا کامران، حال شما؟ 

 سراسر تعجب،  یرا در دستش که به سمتم دراز کرده بود گذاشتم و با لحن  دستم

 : گفتم

 ؟ ی_متشکرم، شما خوب 

 دو تا فنجون قهوه  ین یخانم ام ن؟یستادیچرا وا د،یمنم خوبم. بفرما ،ی_مرس
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 .ادی ب نمیتا داداش رادم اریما ب واسه

 _چشم.

 و ساغر  نیرادم  یاست! روز عروس شی چند روز پ نیهمان راست نیشد ا ینم  باورم

 هر لحظه ممکن است به من حمله ور  کردمی که حس م کردی به من نگاه م یجور

 نفرت را از چشمانش  دم،یدیم یکه او را در آگاه یهم، هنگام شی. دو سال پشود

 کرده است؟! ر ییگونه رفتارش تغ نی. حال چه شده است که اخواندمیم

 افکارم را پاره کرد:  یرشته  نیراست یدر افکارم بودم که صدا غرق

 خوبن؟  ی_رها خانم خوبن، پدر مادرتون، خواهرتون، همگ
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 که هنوز از رفتارش در شوک بودم، گفتم: یحال  در

 !رسوننی _بله سالم م

 گفتم:  نی. رو به راستوستیبا دو فنجان قهوه به جمع ما پ  یلحظه منش نیهم در

 ان؟ یتا برادرتون ب کشهی م طول یل ی_خ

 و سپس گفت:  دیاز قهوه اش را سر کش یا جرعه

 !امی_بهش زنگ زدم، گفت االن م

 که قهیرا تکان دادم و خودم را مشغول هم زدن قهوه کردم. حدودا  ده دق سرم

 اش بود.  یبه گوشم خورد که مشغول صحبت با منش ن یرادم  یصدا گذشت،

 برخاست و گفت:   شیاز جا نیراست

 فکر کنم داداشم اومد._
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 و   دیدرب چرخ رهیدستگ ه،یسپس از اتاق خارج شد. بعد از گذشت چند ثان و

 شهیکه هم  یبرخاستم و با اخم می در اتاق ظاهر شد. از جا نیقامت رادم سپس

 را باال انداخت و  شیابرو یتا کیگفتم. او هم  رلبیز یچهره ام بود، سالم مهمان

 را تکان داد و گفت:   سرش

 ! نی! خوش اومدشی_سالم، جناب آسا

 ادامه داد: زشیآم هینشست و با همان لحن کنا زشیپشت م سپس

 !ن؟یستادیچرا سرپا وا د،ین یبش  دی_بفرما

 گفت:  نیبزنم، رادم یحرف خواستمیها نشستم و تا م  ی از صندل یک ی یرو  بر

 ش؟ یجناب آسا دیداشت  یشی_فرما

 را صاف کردم و گفتم:  میصدا

 داشتم! یشی_آره فرما

 !شنومیم د،ی_خب بفرما

 دادم و گفتم: یام را به صندل  هیتک نهیبه س دست
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 رو بهت بگم  ییزایچ هیمشترک تو و ساغر تا  یخونه  یعنی _صبح رفتم خونتون، 

 نه بود و تا من  کنمی . ساعت فکر میو شرکت یستیساغر گفت که خونه ن اما

 . نیندار  فیعرض کردن که شما تشر تونیساعت ده شد و منش نجایا دمیرس

 ن یبپرسم کجا بود تونمی! منیآورد فینشستم تا شما تشر  نجایربع هم ا کی حدودا  

 شرکت؟  رمی م دیمن گفت یبه دخترخاله  که
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 و گفت:  ستاد یا میرا دور زد و روبه رو  زیبلند شد. م شی زد و از جا  یپوزخند

 تموم شد  شاتتونینداره که من کجا بودم، حاال هم اگه فرما  یربط  چی_به شما ه

 کار دارم!  یلیکه من خ رونی ب  دیبفرما

 سراسر خشم به او گفتم:  یلحن با

 با دخترخالم که حکم خواهرمو واسم داره ی_قبال هم بهت گفته بودم اگه بخوا

 !کنمی باهات رفتار م گهیجور د هی یزی هرچ ای شیچونیبپ  ا ی یکن یبدرفتار

 کتم را در دستش گرفت و گفت:  ی قهی

 نداره!  یربط  چیهم ه یکیبه تو  کنمی_من هرجور دلم بخواد با زنم رفتار م 

 را بلندتر کرد و گفت:  شی صدا سپس

 ! اوردمیسرت ن   ییبال هیچشمام دور شو تا  ی_حاالم از جلو

 کتم جدا کردم و با پوزخند به او گفتم:  ی قهیرا از  دستش

 ت ی از مراسم عروس یوقت شبی. د رمیو بعد م  گمیبهت م نویاما ا رم ی_من م

 رها انقدر حالش بد بود که به مشروب رو آورده بود، آره مشروب! باورت  میبرگشت

 ی و رفت یولش کرد یسرش اومد اما تو به راحت ییاون به خاطر تو هر بال شه؟یم

 به یتا بهت بگم واقعا برات متاسفم که پشت پا زد  نجای. اومدم اگهید یک ی سراغ

 از  شویبار روسر کی  شیچند روز پ ن یکه از عشق تو تا هم   یدختر نیهمچ عشق

 بار به من دست نزد چون عذاب وجدان داشت که کی! اوردیمن در ن  یجلو  سرش

 ازدواج گهی د یک یو با  یرفت  ی! اما تو به راحتیو توهم عاشق اون   ییتو عشقش

 ! یواقعا واست متاسفم جناب تهران ،یکرد
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 به سمت درب حرکت کردم و خواستم از اتاق خارج شوم که به سمتم آمد و سپس

 را گرفت و گفت:  دستم
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 رها مشروب مصرف  شبید یچ یعن ی ؟ی بافی بهم م  اتیتو؟ چرا چرند یگیم ی_چ

 کرده؟

 تر کردم و گفتم:  قیرا عم  پوزخندم

 !یعاشق نبود گهیتو که د ؟یشد، نگرانش شد  ی_چ

 انداخت و گفت:  ش ی ابروها انیم یگره

 ی که رها که حت بهیمن عاشق ساغرم، فقط واسم عج  ستم،ی_معلومه که عاشقش ن 

 بارم نمازش قضا نشده بود، دست به مشروب بزنه! هیعمرش  تو

 صورتش بردم و گفتم:   کیرا نزد سرم

 آره جناب  ؟یدی رو ند ششیاون آرا ؟ی دیرو ند  شبشید پی ت  شه؟ی_هه! باورت نم

 ! رها عوض شده، اگهیاعتقاداتش به خاطر توئه عوض یهمه  ری رها زده ز یتهران 

 !رهی اصال سمت سجاده نم گهیبار نمازش قضا نشده بود االن د هیموقع ها  اون

 . از هموندیکنار ساغر دکه تو رو  یشد؟ از همون روز ی نجوریا یاز ک یدونیم

 جان نامزدمه و رها رو نابود کرد. باعث تمام  نیکه ساغر با لبخند گفت رادم یروز

 که رسهیم  یروز هیو مطمئنم  یجناب تهران  ییکه واسه رها افتاده تو ییاتفاقا

 ! ستیدور ن ادی! اون روز زشهیرها از عشقت خسته م گهید

 104#پارت_ 
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 که قصد خفه کردنم را داشت، گفت:  یرا دور گردنم حلقه کرد و درحال  دستش

 اون  یکه با کلک و حقه باز یتو بود نینه من. ا  ییاتفاقاته تو نیکه باعث ا ی_اون

 خودتو دوست من نشون   ییکه با دورو یتو بود نی. ایرو از من برنده شد مزائده

 ه ی. آره درسته من بر اثر یکارت قصد نفوذ به شرکت من رو داشت نیو با ا یداد

 بود که خودت کرده ییشک تاوان کارا یباعث مرگ همسرت شدم که اونم ب   اتفاق

 . پس یدیماجرا کش نیرهارو وسط ا  یپا یکه با خودخواه  یتو بود نیاما ا یبود

 و منو بازخواست   یمن نگاه کن یتمام تو چشما ییو با پرو یس یوا نجایا یندار حق

 ! یسوزیکارات م ش یروز تو آت  هیاش که . االنم مطمئن بیکن

 به عقب هلم داد و گفت:  سپس

 ! رونی_از شرکت من گمشو ب 
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 از اتاقش خارج شوم گفتم:  خواستمی آخر که م یکتم را صاف کردم و لحظه  ی قهی

 آشغال انداخت  هیکه رها رو مثل  یاون کس  یکارارو کردم ول نی_آره من بودم که ا

 ! یتو بود دور

 و از آنجا خارج شدم. بازهم عذاب وجدان به سراغم دمیدرب را به هم کوب سپس

 ! وفتد؟یروز ب نیکردم که حال به ا یباز نیرا وارد ا  چارهیدختر ب نی. چرا من اآمد

 حال و روزش بهتر شود! یچه کنم که کم دانمیم اما

**** 

 : رها



 گناه  نیآخر

427 
 

 برخاستم میجا  در قفل درب چرخانده شد و سپس کامران وارد خانه شد. از دیکل

 زد و گفت:   یلبخند محو دیبه سمتش رفتم. مرا که د و

 _سالم.

 _سالم!

 و  ستادیا شیآخر درجا یکنارم رد شد و من هم با چشمانم دنبالش کردم. لحظه  از

 : گفت 

 ؟ید ی_مگه تا حاال آدم ند

 !دمی_چرا د

 ؟ یکنینگام م ینجوری_خب پس چرا ا

 ومده؟ یکجاست؟ چرا امروز ن می_مر

 را باال انداخت و گفت:  شی ابروها

 !ادی_خودم بهش گفتم ن

 سراسر تعجب گفتم:  یلحن با
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 _چرا؟ 

 سمتم آمد و گفت:  به

 ! ادیب  ستیالزم ن گهی_چون فکر کردم د

 فرار کنم؟ نکهیاز ا یترسی_نم

 که دوساله یخونواده ا شی پ ؟یک  شی پ یبر  ی. فرار کنیکن ی که فرار نم دونمی_م
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 که یاون پسر ای  پرسن؟ی حالتو م  ونیدرم هیکه  ییدوستا اینگرفتن؟  سراغتو

 که حالتو بد کنم  گمیرو نم نایاما ولت کرد و رفت؟! من ا ی واسش گذاشت جونتو

 همه نیبودم، بهش گفتم که واسش متاسفم که تو رو که ا نیرادم  شیامروز پ  یول

 ! گفت که من یدونیگفت؟ نه نم یاون چ  یدون یم یرو از دست داده ول  یعاشقش

 اونا همشون فراموشت کردن و  زم،ی و عاشق ساغرم. آره عز ستمی عاشقش ن گهید

 اتو یشدم اما حداقل باعث شدم که اطراف تونیاتفاقا و جدا نیمن باعث ا دیشا

 از یکنارت بودن اما االن که بهشون ن یخوب بود  یکه همشون وقت یبشناس شتریب

 که بدون اونا حالت بهتره! نه ینشونشون بد دیولت کردن! حاال تو هم با یدار

 و  یواقعا فراموششون کن دیو از پشت نقاب حالت بد باشه، نه! با ینقاب بزن  نکهیا

 بد و  یکه تو روزا یچون تنها کس  یکن  یخودت زندگ  یبرا ،یکن  یخودت زندگ یبرا

 دوست داره، خودته! پس  ایکه تو دن ی! تنها کس یکنارت بود، خودت بود تیناراحت 

 و  یکرد رییکه واقعا تغ یکه به همه نشون بد کنمی منم کمکت م ابیدر خودتو

 !یتون یاونا هم م بدون

 ، یر فکر فرو برد. آرمرا د شیاز کنارم گذشت و وارد اتاقش شد. حرف ها سپس

 را داشتند.  ایر ی صادق و ب یدوست یکه ادعا  یی آنها یمرا فراموش کردند حت همه

 ی! حتخواندیاش م یدختر زندگ  گانهیو مرا   کردیعشق م یکه ادعا یکس  یحت

 دوست داشتن مرا  یبگذارم و ادعا ای دن نیکه باعث شدند من پا به ا یکسان

 به آنها  دیبا ی! آرزترمیعز شیاز فرزندش برا گفتیکه م یآن خواهر ی. حتداشتند

 خودم را دوست  ینشانشان دهم که وقت دی! باتوانمیدهم که بدون آنها هم م نشان
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 خدا هم ندارم!   یحت یکس  چیبه ه ازین دارم،

 به درب اتاق وارد کردم. یسمت اتاق کامران حرکت کردم و ضربه ا به

 تو!  ای_ب

 دوختم که مشغول مرتب  یکردم و چشم به کامران باز مه یدرب را تا ن دیترد با
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 در تنش بود. شرتیت کردن

 !گهیتو د ایاونجا، ب  یسادی_چرا وا

 اتاق بزارم!  نیحق ندارم پامو تو ا ی_گفته بود

 تخت نشست و گفت:  یرو  بر

 !یاتاق گذاشته بود نیا یتو قبال هم پاتو تو ی_ول

 هلم داد داخل اتاق! می_اون موقع مر

 به من خبر بده.  خواستیو اونم م یبود سادهی_خب تو گوش وا

 ی جنابعال  شی کنه و خودشو پ ینیری خودش خواستیخبر بده؛ م خواستی_اون نم

 با  یفکر کردم دار شدم،یبود، داشتم رد م نستادهیکنه! در ضمن من گوش وا زیعز

 به عقلت شک کردم!  یکنیصحبت م   خودت

 داد و گفت: سر یا قهقهه

 تو.  ایحاال ب  ،ی_باشه تو خوب 

 زدم و سپس گفتم:   تیاز سر رضا یلبخند

 برج زهرمار! م،یدیشمارو د  ی_چه عجب ما خنده 
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 کرد و گفت:  یساختگ اخم

 ها! ی_بهت رو دادم، پرو شد 

 کامران را تا به  ی مهین نی. امیکرد دنیگفتم و سپس هردو شروع به خند ییبروبابا

 کردهی نفس چگونه او را تحمل م گفتمیم شهیهم نیبودم. تا قبل از ا دهیند حال

 داشته است با من آن نیکه نسبت به رادم یتنفر لیاو به دل نمی بی اما حال م است

 است! کردهی رفتار م گونه

 ؟ ی_به حرفام فکر کرد

 را کنار گذاشتم و گفتم:  افکارم

 دیرو انجام بدم و البته تو هم با یکه گفت یدارم کار می_بهشون فکر کردم و تصم
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 ! یراه کمکم کن نیا تو

 105#پارت_ 

 را تکان داد و گفت:   سرش

 دوست خوب واست باشم، پس  هی راه کمکت کنم و  نی_من بهت قول دادم تو ا

 رو بهت بگم.  ییزایچ  هی خوامیاالن م نیهم

 ادامه داد: د،یرا که د سکوتم

 کتکت زدم، دست خودم نبود. ایکردم  یباهات بدرفتار یروز هی_من... من اگه 

 ه یتو که  یتنفرم رو رو شدیو باعث م نیپر شده بود از تنفر نسبت به رادم وجودم

 بخواد به  نی که رادم کردمیفکرشم نم  یکنم. من حت  یخال  یهمسرش بود یروز
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 ن یرادم  یکارا یکه تو هم مثل من و نفس قربان  نمیبی پشت پا بزنه! حاال م عشقتون

 ی جا تونهیکس نم  چیوقت ه چیکمکت کنم. ه خوامیخاطر م  نیو به هم یشد

 دونمیواسم. همونطور که م یدوست هیرو واسم پر کنه و تو فقط به عنوان   نفس

 جاشو تو قلبت پر کنه و  تونهیکس نم چ یسرت آورده ه نیکه رادم ییهمه بال نیا با

 !میانداختن و جنگ و دعوا هم ندار کهیت گهیدوستم!در ضمن د هیتنها واسه تو  من

 دست بده! ،یهست یدوست نیاگه موافق ا حاال

 سکوت کردم و سپس گفتم:  یدستش را به سمتم دراز کرد. لحظه ا سپس

 !یبهم بد  یقول هی دی_قبلش با

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 ؟ ی_چه قول

 . یکارو نکن نیمن ا یحداقل جلو ای  یبد نگ  نیوقت پشت سر رادم چیه نکهی_ا

 تو پشت  یوقت خوامی و نم نمیرادم ی وونهیاحمقانه است اما من هنوزم د دونمیم

 !یوفت یاز چشمم ب یکنی صحبت م  نیرادم سر

 را تکان داد و گفت:   سرش

 که من از اون متنفرم و به خاطر تو  گمیدوست صادقانه بهت م هی_به عنوان 

 ی ول  ادیتو هم از ساغر خوشت نم  دونمی! مگمیدر موردش نم یزیچ چیه  جلوت

 !یدربارش بد نگ خوام یدوسش دارم و ازت م من
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 به دستم وارد کرد  یرا تکان دادم و سپس دستم را در دستش گذاشتم. فشار سرم
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 گفت:  و

 دم! کر دایپ  دیدوست جد هیلحظه  نی_از هم

 زدم و در همان لحظه زنگ درب به صدا درآمد.  یلبخند

 نجا؟ یا انی _دوستات قرار بود ب

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 _نه!

 بعد من هم از اتاق خارج شدم و  یق یبرخاست و از اتاق خارج شد. دقا  شیجا از

 . گشتیکه به سمت من بازم دمیرا د کامران

 بود؟  ی_ک

 _ساغر! 

 نزنم،  یو چون به کامران قول داده بودم در مورد ساغر حرف دم یکش یکالفه ا نفس

 ساغر به گوشم   یبعد صدا یقیاز کاناپه ها نشستم. دقا یکی  ینگفتم و بر رو یزیچ

 که  یو در حال  دمیکش یق یبا کامران بود. نفس عم یکه مشغول احوال پرس دیرس

 درب برخاستم و به سمت  میآرامش خودم را حفظ کنم، از جا کردمیم یسع

 به سمتم آمد و مرا در آغوشش گرفت  دیمرا د نکهیرفتم. ساغر به محض ا یورود

 گفت:  و

 حالتو   ینتونستم درست و حساب د یرفت یی هوی_دختر تو حالت خوبه؟ اون شب 

 ! بپرسم

 مرا از خودش جدا کرد و ادامه داد: سپس
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 م پسر باشه! فکر کنم بچتدیانکار کن ی حاال شما دوتا ه ،یتو حامله ا گمی_من که م

 !یخوشگلتر شد  یلیخ چون

 و گفت:   دیدست ساغر را گرفت و او را به سمت خودش کش کامران

 زوده واسه بچه دار شدن.  یلیحاال خ ؟یگ یساغر؟ چرا چرت و پرت م هی_بچه چ

 . نجایا ادی که واسه شام ب نیبرو لباساتو عوض کن تا منم زنگ بزنم به رادم ایب
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 و برم.  نمیبش قهی_نه کامران اومدم دو دق

 !نمیبرو بب  ،ینبود ی_تو که تعارف 

 و گفت:  دیخند مستانه

 _باشه، پس من برم لباسامو عوض کنم.

 گفتم:  یآرام اما عصبان ییمحض رفتن ساغر به سمت کامران رفتم و با صدا به

 رو به  نیاحالم از   نم،یباز بب نویآخه؟ من رادم  یکنیشام دعوتشون م ی_واسه چ

 !شهیرو م اون

 شانه ام گذاشت و گفت:  یرا بر رو دستش

 ی بتون دی! تو بایازش فرار کن  یتونی. تا آخر عمر که نمیبا ترست روبه بش  دی_تو با

 ! یایکنار ب  هیقض نیا با

 گفتم:  یلحن آرام با

 !ستهیمیوا  ارهیکم م یروز هیباالخره  دونمیتوانشو نداره، م گهی_قلبم د

 را در دستانش گرفت و گفت:  میها شانه
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 ! ؟یدیرو شروع بکنه، فهم دیجد  یزندگ  هیبمونه و  دی! باسهیوا دی_قلب تو نبا

 ... تونمی_من...نم

 !یبتون  دیرها، با یبتون  دی_با

 کرد و گفت:   یحال ساغر برگشت و نگاه مشکوک نیهم در

 ن؟ یکردی _چه کار م

 اش زد و گفت:  یشانی به پ یضربه ا کامران

 دختر! ومدهیبه تو ن  شی_فوضول

 که به  یسپس به سمت اتاق حرکت کرد. ساغر شانه اش را باال انداخت و درحال  و

 آمد، گفت:   یمن م سمت

 ی داره. دستتم بده به من واسه بچت اتفاق یچ ونیزیتلو  مینیبب  میبر ا یب  ا،ی_ب
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 .وفتهین

 صورتش  کینزد  یو سرم را طور دمی . به سمتش چرخکردیداشت کالفه ام م  گرید

 اش برخورد کرد. سپس بخش بخش گفتم:  ین ی ام به ب ینیکه ب  بردم

 !ستمیییییی_من.حامله.ن

 سرش برد و گفت:  یرا باال دستانش

 ! دی_باشه باشه، ببخش

 را از پشت سرم   شیحرکت کردم که صدا ونیزی و به سمت تلو  دمیکش یق یعم  نفس

 که گفت:  دمیشن
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 بخور که بچت خوشگل بشه!  ادیز بی س ی_ول

 دادم جوابش   حیزده است؟! ترج  یخودش را به نفهم  ایدختر نفهم است  نیا یوا

 نشستم که ساغر هم کنارم آمد و کنترل را برداشت و  ونیزیتلو یندهم. جلو را

 : گفت 

 کنه؟ ی خاموش نگاه م  ونهیزیکه آدم به تلو هی از عوارض باردار نمی_ا

 و گفت:  دیهست را بارش کنم که کامران سر رس قشیرا باز کردم تا هرچه ال دهانم

 زنگ زدم. نمی _خب به رادم

 نلرزد و ساغر به من شک نکند، گفتم:  میصدا کردمی م یکه سع یدرحال 

 گفت؟  ی_چ

 106#پارت_ 

 در چشمانم گفت:  رهیخ

 .واسمون ارنیب  رونی که شام سفارش بدم از ب نهی! نظرم اادی _گفتش که م

 !کنمی_نه! خودم درست م 

 به شانه ام زد و گفت:  یضربه ا ساغر

 چه برسه به تو! بزار سفارش  کنم،ی شام و ناهار درست نم  ستم،ی_من که حامله ن
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 .بده

 باال بردم و گفتم:   یرا کم میصدا

 شوهرم  یجلو ییغذا دمیم  حیدر ضمن من ترج  ستم،ی_صدبار گفتم من حامله ن
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 که معلوم یحاضر یآشغاال نیکه خودم با عشق واسش درست کردم نه ا بزارم 

 توشون هست! یچ  ستین

 او شوم، به سمت آشپزخانه حرکت کردم.  یاز سو یمنتظر جواب نکهیبدون ا سپس

 : گفتندیکه م  دمیشنیرا م شانیصدا

 هم شده ها!  یزنت حامله شده عصب نی_ا

 ندارم  ی ستیمن که با تو رودربا ت،سیرها حامله ن گمیها م یفهم ی _ساغر مث که نم

 بخوام ازت پنهان کنم، انقدر سربه سرش نزار خب!  که

 _باشه بابا، باشه. حاال بزار برم کمکش کنم. 

 !یکن یحواس اونم پرت م یریم  ،یبلد یآشپز یل یتو خ ستین نم،ی بب نی_بش

 وگرنه معلوم نبود چه  د،یای ب  نجایکه کامران نگذاشت او به ا دمیکش یآسوده ا نفس

 آوردم!   یسرش م ییبال

 یهمان غذا یدرست کنم؟! آر دیبا یزی! چه چکردمی به حال شام م یفکر دیبا حال

 ! فسنجان! نیرادم یو موردعالقه  یشگیهم

 به ینگاه نکهیحدودا  ُنه شب بود که برنجم را دم انداختم و بعد از ا  ساعت

 را عوض کنم. میانداختم، به سمت اتاقم حرکت کردم تا لباس ها خورش

 ی  افهیق گریبار د یکامران و ساغر در حال نبودند و مجبور نبودم برا خوشبختانه

 را تحمل کنم. ساغر

 آن کار شده بود به همراه شلوار  یرو  نیبا نگ  ییبای که طرح ز یرنگ  یمشک  شرتیت

 و پابند   دمیام را هم پوش یرنگ روفرش  ی مشک یبه تن کردم. کفش ها  یو تنگ کتان
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 به خودم  نهیو در آ ختمیر میشانه ها ی َلختم را رو یهم بستم. موها یرنگ یا نقره

 با ی نقص و ز یهم ب  شیبدون آرا یمن حت یشده بودم! چهره   یانداختم. عال  ینگاه

 رعکس ساغر! چشمم به گردنبند ا آن را _ بود، درست ب  دیکه در گردنم بود. با افتاد
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 لحظه هم آن را از کی یبه من شک نکند، اما نه! من حت ن یآوردم تا رادم یم در

 !کنمیجدا نم  خودم

 ام دوباره  جنبهیبودم که زنگ خانه به صدا درآمد. قلب ب   نهیچهره ام در آ محو

 به خودم عطر زدم و از اتاق خارج شدم. ساغر پشت  عینامنظم شد. سر شی ها تپش

 عقب تر از او بود. کنار کامران  یبود و کامران هم کم ستادهی ا نیمنتظر رادم درب

 و کامران دستم را در دستش گرفت و گفت:  ستادمیا

 ! یکه خوب یبه همه نشون بد  دی_حرفامون رو فراموش نکن، تو با

 وارد  یبه همراه دسته گل نیبعد رادم  یظاتنگفتم. لح یزی را تکان دادم و چ  سرم

 کرد و سپس دسته گل را به دستم داد. با یکوتاه یشد. سالم و احوال پرس خانه

 نشاندم و گفتم:  می لب ها یبر رو یکه بود، لبخند یبدبخت  هر

 ن؟ یدی_چرا زحمت کش

 بود! فهیوظ  ست،ین ی_زحمت 

 کرد. ساغر به سمت  ی به سمت کامران رفت و با او هم سالم و احوال پرس سپس

 رفت و گفت:  نیرادم

 منم هستما!  زم،ی _عز
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 زد و گفت:  یلبخند

 !یهست شهیشما هم زم،ی _بله عز

 ساغر او را در آغوش گرفت و گفت:  سپس

 _دلم واست تنگ شده بود!

 من تنگ شده  یگلو ایهوا کم شده،  ژنی. اکس رودی م یاهیکردم چشمانم س  حس

 !است؟

 ها رو بزار واسه خونتون! یلوس باز نی_ساغر ا

 شد؟!  تیکامران، حسود هی_چ

 رها رو دارم؟  یبشه وقت میحسود  دیبا  یچ ی_من برا
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 را در  یگریشخص د تواندیمن چطور م  نی. رادمدمیشنیرا نم  شانیحرف ها گرید

 ساغر است! پس  نی! او رادمستیتو ن  نیرادم  گری! رها، رها، رها! او درد؟ی بگ آغوش

 !تمامش کن گرید

 !امی خوشگلو بزارم تو آب و ب یگال نی_من برم ا

 که دمیکامران را شن یدور شدم. صدا زی نفرت انگ یجمله را گفتم و از آن فضا نیا

 : گفت 

 . زمی _برو عز

 صدا  نیاست. من دوست ندارم ا بهیغر میاز زبان کامران برا زمی عز دنیشن  چقدر

 !خواهمی و آرامش بخش خودم را م بایز یبخواند! من سمفون  زمی عز مرا



 گناه  نیآخر

439 
 

 و سپس گلها را  ختمی برداشتم و درون آن آب ر نتیاز درون کاب یستالیکر گلدان

 ی گلها نیمن گل ُرز دوست دارم پس ا دانست یکه م نیآن گذاشتم. رادم درون

 ن یمن در کوچکتر یعنیرا فراموش کرده است؟!  زیهمه چ یعن ی! ست؟یچ میمر

 ندارم؟! یاز قلبش هم جا  نقطه

 107#پارت_ 

 گذاشتم. زیم یبردم و آن را رو ییرایگل را همراه خودم به سالن پذ گلدان

 را تعارف کرده بود!  وهیمن ظرف م یکامران به جا خوشبختانه

 کامران نشستم و کامران، بالفاصله گفت:  کنار

 زم؟ ی واست عز  ارمی ب وهی_م

 : زهرمار زدم و گفتم  یبه تلخ یلبخند

 واسم؟ یاری_پرتقال م

 لحظه ساغر گفت:  نیهم در

 پاشو خودت بردار بخور!  ه؟یچ ایلوس باز نیا ششش،ی_ا

 شد؟  تیساغر خانوم، حسود هی_چ

 !دمیکامران نم  نیبه ا  نویرادم یتار مو هی ! من ؟ی_من؟ حسود
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 ش یاخم ها یمن حت نی! رادمیبده ایرا به کل دن  نیرادم یتار مو کیهم  دینبا یآر

 را عوض  ی. اصال بودن او زندگباستی هم ز شیها یاست. بداخالق نیریش هم

 ! کندیم
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 : دیکش  رونیکامران، مرا از افکارم ب  یصدا

 !گهید ی_باشه ساغر خانم، باشه، ما رو فروخت 

 کامران نشست و گفت:  یپاها یبرخاست و رو  شیاز جا ساغر

 !یخودتو دار  یتو جا ،ی_نه داداش

 دوختم که عکس  نیکردند. نگاهم را به رادم دنیروع به خندهر دو ش سپس

 چیمن حساس بود، اما حال بدون ه یرو  یل ی. آن روزها خنمی را بب العملش

 که بر لب داشت، به کامران و ساغر چشم دوخته بود. یبا لبخند محو  ،یاحساس

 به رها پرتقال بدم! خوامیم  نم،ی_ساغر پاشو بب

 بلند شدم و گفتم:  میاز جا عیسر

 .دارم ی_نه من خودم برم

 نکه یساغر همانجا بماند تا ا دادمی م حی حرکت کردم. ترج  وهیبه سمت ظرف م  و

 من بچسباند!  نیرا به رادم  خودش

 از آن را در دهانم گذاشتم. خوب به خاطر دارم  یرا پوست کندم و تکه ا  پرتقال

 . خوردمیت و من حرص مگذاش یپرتقال م  نیرا که طلوع در دهان رادم  یروز

 لذت بخش بود که کنار او نشستم و نگذاشتم او به کارش ادامه دهد! اما چقدر

 و َدم نزنم! نمیو ساغر را بب نی رادم یلحظه به لحظه عاشقانه ها دیبا حال

 داشتم و ی. حس خفگ رفتی نم نی پا میمانند زهرمار بود و از گلو میبرا  پرتقال

 آن را از توانستمیام کرده بود! کاش م  وانهید گریدچه کنم! قلبم هم  دانستمینم

 ی که تو حت  یکس یانقدر برا م،یبکشم و آن را فشار دهم و به او بگو رونی ام ب نهیس
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 َپر َپر نزن! ،یقلبش جا ندار یجا نیکوچکتر در

 که بود، خوردم و رو به کامران گفتم:  یپرتقال را با هر بدبخت نصف

 رو تو بخور.  شی بق  ای _کامران جان،ب
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 !گهیپرتقال رو خودت بخور د هی_

 ! رهینم  نی_من بدون تو از گلوم پا

 پرتقال را به سمت دهانش بردم و او هم با لبخند آن را خورد. سپس

 برخاستم و گفتم: میجا از

 .نمی شام رو بچ زی _خب من برم م

 برخاست و گفت:  شی هم از جا ساغر

 کمکت.  امی_منم م

 جوابش را بدهم، تنها سرم را تکان دادم و سپس به سمت آشپزخانه  نکهیا بدون

 کرد.  فیتعر اری غذا بس یو او از بو می دیشام را چ زی کردم. به همراه ساغر م حرکت

 به  یچسب پنج سانت خواستیتحمل بود. دلم م رقابلیغ میبرا شیها یحرف پر

 مانند سوهان روح بود، میرا که برا ش یصدا قهیچند دق یبزنم تا تنها برا  دهانش

 !نشنوم

 بر سر سفره  نیشام که آماده شد، کامران را صدا زدم و او به همراه رادم زیم

 بود تا بفهمم بعد از   نیحرکات رادم یشدند. تمام مدت، چشمانم قفل بر رو  حاضر 

 در  یحالت نی. اما کوچکتردهدیرا نشان م ین چه عکس العمل خورش فسنجا دنید
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 و  ختیخودش و ر یبرنج برا  یبشقاب یمعمول  اری نشد و بس  جادیسردش ا ی چهره

 . منشدمیم وانهیداشتم د گریخورش، مشغول خوردن آن شد. د  ختنیاز ر بعد

 در  یرییتغ نی کوچکتر یاما او حت اوردیب  ادیتا او خاطراتمان را به   کردمی م یهرکار

 .کردیم فیو از طعم آن تعر خوردیشد! ساغر با ولع غذا م  ینم دهید رفتارش

 همه  نیرا ُخرد کنم. من اگر ا  شیو ظرف ها  زمیرا به هم بر زی داشتم تمام م  دوست

 نفر هم انگار به  کینفر بود و آن  ک یو ظرافت به کار بردم، تنها به خاطر  قهیسل

 پاک کرده است! مرا از خاطراتش  یکل

 زم؟ یعز یخوری _چرا نم

 جمله را  نیا نی روز هم رادم کیرا باال آوردم و به چشمان کامران نگاه کردم.  سرم

 گرفت،  یراه  نی در آن رستوران ب میرا که برا  یوقت آن لقمه ا چیمن گفت. ه  به

 را که  یو هر کس زی ! هر چخوردی از خودم به هم م گری! حالم دکنمی نم  فراموش

 ی افتم! اصال انگار صدسال است که با او زندگ  یم نیخاطرات رادم ادی  نمیبیم
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 را به جز او در   یخاطره ا چیام کنار من بوده است که ه یام و او از اول زندگ کرده

 ندارم! ذهنم

 صورتم تکان داد و گفت:   یدستش را جلو ساغر

 تو؟  یینجای_ا

 نشاندم و گفتم:  میبر لب ها ی کامال مصنوع یلبخند

 افتادم! ی زی چ هی ادی_آره فقط 
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 تلخ تر و عذاب آور  میکه از زهر هم برا ییسپس شروع به خوردن غذا کردم. غذا و

 بود!  تر

 108#پارت_ 

 نشسته بودند و من هم مشغول درست کردن  ییرایدر پذ یاز خوردن شام همگ بعد

 قهوه بخورد و من هم یعادت داشت بعد از شام فنجان شهیهم  نیبودم. رادم قهوه

 . زدمیاش ُزل م  یدوست داشتن یو به چهره  دیکشی دراز م شی پا یرو  بر

 و زمزمه کردم:  دمیام کوب یشان یبه پ یمشت

 !شهینم دایتو ذهن من پ نیجز خاطرات رادم یخاطره ا چی_بسه، بسه، بسه! چرا ه

 !یبهش فکر کن   دی! اون دوست نداره، نباگهیکن د تمومش

 را که قسم  یکس توانمیجان جانانم را فراموش کنم؟! مگر م توانمیمگر م اما

 فراموش کنم؟! رد،یرا در قلبم نگ شی تا آخر عمرم جا یکس  چیه خوردم

 حرکت کردم. ابتدا  ییرای قهوه را برداشتم و به سمت پذ یفنجان ها  یحاو  ینیس

 گفت:  یگرفتم و او هم با لبخند مردانه ا نیرادم یرا جلو آن

 _متشکرم! 

 ی ساغر گرفتم. فنجان  یرا جلو  ینیبسنده کردم و سپس س  یبه لبخند کوتاه   تنها

 و گفت:  برداشت

 من قهوه دوست ندارم.  ی_وا

 گفتم:  الیخ یب  یلحن با
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 درست کن!  ییبرو واسه خودت چا ی_اگه دوست ندار

 . دیاری ب ییواسه من چا  دیمن مهمونما، شما با نکهی_مثل ا

 گفتم:  گذاشتم،یکامران م یقهوه جلو یکه فنجان  یحال  در

 پا صاحب  ه یتو خودت  ؟یی نجایکه هر روز هفته ا یهست  یتو چه مهمون زمی _عز

 پاشو خودت درست کن.  ،یا خونه

 کنار کامران نشستم و ادامه دادم: سپس

 ! ارمشیرفت ب  ادمی  ار،ی شکرپاشم ب یدرست کن  ییچا ی_رفت

 حرص بلند شد و گفت:  با

 !ارمیباش که ب دیام نی_به هم

 حرصش دهم، گفتم:  شتریداشتم ب یکه سع یحال  در

 دوست داره! نیری شوهر خودت قهوه ش م،یخوری_من و کامران که قهوه تلخ م

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 ؟ یدونی_تو از کجا م

 را که زدم جمع کنم،  یگند خواستمیم؟! مبود که بر زبان آورد یچه حرف نی! ایوا

 : گفتم

 با شکر دوست  نیآقا رادم دیگفتم شا گه،ید می_خب من و کامران که دوست ندار

 باشن! داشته

 چرخاند و گفت:  نیسرش را به سمت رادم ساغر

 ارم؟ ی_شکر ب 
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 !شهی م  یکه عال یاری_اگه ب

 که هنوز نگاهش مشکوک بود، سرش را تکان داد و به سمت آشپزخانه  یحال  در

 جمع  نیا خواستیرا بسته بود. دلم م میچرا اما بغض راه گلو دانمیکرد. نم  حرکت

 را ترک کنم.  زی و نفرت انگ نیسنگ
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 و شکرپاش به جمعمان  یچا وانیل  کیافکار بودم که ساغر به همراه  نیهم در

 بود به یکه مشغول خوردن چا یداد و درحال  نیبه رادمشد. شکرپاش را  اضافه

 جمع را شکست و گفت:   نیشده بود. کامران سکوت سنگ رهیخ  نیزم

 آماده شد!  تی! چه زود چا یبلد یجادوگر دونستمی_ساغر نم 

 گفت:  یطوالن یرا باال آورد و بعد از خنده ا  سرش

 نپتونه!  ییچا ه،یچ ی_جادوگر

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 من مهمونم! یگیاون وقت م ،یبهتر از من بلد زمیهمه چ ی_ماشاال جا

 ! یندازیم کهیامشب ت ی_خوبه حاال تو هم! ه

 باال انداختم و گفتم:  یا شانه

 !گم؟ی_مگه دروغ م

 گفت:  کامران

 !یگ ی_نه واال راست م

 را باال  میلب ها یذره ا توانستمینم ی کردند. حت  دنیسپس هردو شروع به خند و
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 تا لبخند بزنم، چه برسد به آنکه بخواهم مانند آنها قهقهه بزنم! ببرم

 از مبل ها نشستم و به یک ی یحوصله بر رو یرفتند، ب  نیساغر و رادم نکهیاز ا بعد

 هجم از درد هنوز  نیکه با ا میگویم ن یام آفر چارهیمقابلم ُزل زدم. به قلب ب وارید

 سالم است! هم

 که دقت کردم متوجه شدم  یاو در اتاق نبود. کم یق کامران را باز کردم ول اتا درب

 در  گاریبه س یق ی. ُپک عمستادمیبالکن باز است. وارد بالکن شدم و کنارش ا درب

 فرستادن دود آن، گفت:  رونی زد و بعد از ب دستش

 االن بدون  بهیواسم عج  ،یحجابت و اعتقاداتت حساس بود  یرو  یلیخ  یروز هی_

 تو بالکن!  ی اومد ینطوریاالن ا ای یگردیم نیرادم یجلو  یزیچ  ای یروسر چیه
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 تو اتاق!  میبر  ایهوا سرده، ب نجای_ا

 !گه؟ید میچوندی_االن پ

 ی و بر رو مینگفتم. به همراه هم وارد اتاق شد یزیام را باال انداختم و چ شانه

 . آن را برداشتم که کامراندمیمشروب را در کنار تختش د ی شه ی. شمینشست  تخت

 : گفت 

 ! ؟یاز اون بخور یخوای _نکنه باز م

 را از  شهیحرفش تکان دادم و مشغول بازکردن درب آن شدم. ش دییرا به تاک سرم

 گرفت و گفت:  دستم

 !ستیواست خوب ن ،یکرد خودی_ب
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 ! ستین   و واست خوبه، اون وقت واسه من خوب یخوری_چطور خودت م

 !ستیکه گفتم، واست خوب ن  نی_هم

 دستانم گرفتم. در همان حالت گفتم:  نیو سرم را در ب  دم یکش یکالفه ا نفس

 بهم بده.  گاراتینخ از س  هی_حداقل 

 !یسابق  یتو همون رها شهی_باورم نم 

 گرفته گفتم:  یی که صورتم غرق در اشک بود با صدا یدرحال 

 من شکستم، داغون شدم، خورد شدم! داغون شدم، ستم،یسابق ن  ی_من اون رها

 طاقت ندارم، کم آوروم!  گهید کشم،ی نم گهید ؟یفهمیم

 را به چپ و راست تکان داد و گفت:   سرش

 بالهارو سر  نیکه ا یاتفاقات شد! البته اون  نیاون باعث ا نه،یرادم  ری _همش تقص

 ! ینکن ای  یآورد من بودم پس االن حق ندارم بهت بگم چه کار کن تو

 کنارم گذاشت و از اتاق خارج  گاریمشروب را به همراه پاکت س  ی شهیش  سپس

 .شد

 برداشتم و با فندک  گارینخ س کیاز آن را خوردم.  یمشروب را باز کروم و کم درب

 ظیبه دود غل میگلورنگ کامران آن را روشن کردم و از آن کام گرفتم.  ییطال
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 آن بر نداشتم! دنیعادت نداشت و شروع به سرفه کردم اما دست از کش گاریس

 109#پارت_ 

 به اطرافم نگاه کردم و تازه یبرخاستم. کم میاز جا ید یبا سر درد شد صبح
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 به دور و اطرافم انداختم و با  یشدم من چرا در اتاق کامران هستم. نگاه متوجه

 ! ستیسر درد از چ  نیمشروب متوجه شدم که علت ا ی شهیو ش  رگایپاکت س دنید

 مینداشتم، از جا یحال و روز خوب  جهی که از شدت سر درد و سرگ یدرحال 

 از  یکی  یو کامران را بر رو دمی و از اتاق خارج شدم. اطرافم را گرد برخاستم

 . بهکردی م ییکه خواب بود هم اخم بر چهره اش خودنما یزمان ی. حت افتمیها  مبل

 کامران یرا برداشتم. سپس وارد حال شدم و پتو را بر رو ش ی بازگشتم و پتو اتاق

 بروم، کامران مچ دستم را گرفت و من  خواستمیآخر که م ی. لحظه انداختم

 در هیاو خم شده بودم، قفل در چشمانش شدم. چند ثان  یکه بر رو یدرحال 

 شد و سپس گفت:  رهی خ مانمچش

 ؟ ی_خوب 

 گفتم:  ینگاه گنگ با

 _هان؟

 تخت نشست. سپس گفت:  یدستم را رها کرد و بر رو مچ

 ؟ یهنوز تو َتَوُهم  ایحال و احوالت خوبه  گمی_م

 شدم و گفتم:  نهیبه س دست

 هنوز تو َتَوُهم باشم؟! دی_چرا با

 باال انداخت و گفت:  یا شانه

 ی ندازیبامن، حاال پتو م یبود  یوقت. دشمن خون چیه یکردی کارا نم نی_آخه از ا

 ! روم؟
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 نشستم و گفتم:  شیبه رو رو

 به خاطر َتَوُهمات  شبیتو د نکهیا یکی داشت.  لیپتو انداختنم چندتا دل نی_خب ا

 . در یدلم واست سوخت که نکنه سرما بخور نکهیهم ا یکی ، یدیرو کاناپه خواب من
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 !میاالن دوست یول  م،یع با هم دوست نبودما اون موق ضمن

 به خودش گرفت و گفت:  یمتفکر افهیق

 _قانع شدم! 

 کردم، ی که به سمت آشپزخانه حرکت م ی برخاستم و در حال  میزدم و از جا یلبخند

 : گفتم

 . نمییچی رو م زیمنم م  ،یبه دست و صورتت بزن یآب  هی_تا تو 

 گفت:  یلحن بامزه ا با

 !زی _چشم دوست عز

 ست، ی فکردم که کامران آنقدرها هم بداخالق ن یم نیشدم و به ا زیم دنیچ مشغول

 که با او دشمن هستند! کندی بد برخورد م یفقط با کسان  او

 ها! یکارا هم بلد نیاز ا نکهی_مثل ا

 بود پشت  د یکه از او بع ینگاه کردم که با لبخند  یرا باال آوردم و به کامران سرم

 نشستم و گفتم:  زی . من هم پشت منشستیم زیم

 ؟ یفکر کرد ی_پس چ

 صبحونه ام چون نیمن االن فقط به فکر خوردن ا کنم،یمن االن کال فکر نم نی_بب 
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 گرسنمه!  یلیخ

 شدند:  یزدم و باز هم خاطرات در ذهنم تداع یمحو لبخند

 نره؟ ادمونی وقت  چیکه مزش رو ه یلقمه به ما بد هی یخوای"_شما نم 

 و آن را  ختمی ر یتوت فرنگ یآن خامه، به همراه مربا یبرداشتم و بر رو ینان  تکه

 شد و گفت:  نهیگرفتم. دست به س شیجلو

 تو دهنم! شی خودت بزار دی_با

 و دستم را به سمت دهانش بردم و او هم دهانش را از هم گشود و به دمیخند

 و  دمیکش رونی از دستش ب انگشتانم را گاز گرفت. انگشتانم را یناگهان صورت

 : گفتم
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 ؟ یکنیچکار م  ن،ی_آخ رادم

 را کش داد و گفت:  لبخندش

 !رهی نم ادمیوقت مزشو  چیخوش مزه بود، اصال ه یل ی_خ

 سرش را جلو آورد و گفت:  یکم  سپس

 انگشتاتو، آخ آخ چقدرم سرخ شده!  نمی_بب 

 چرخاندم و او آمد و کنارم نشست و گفت:  یگریرا به سمت د سرم

 بود که کردم! منتظر  یکار نیتر ک یکوچ  نیا ،یهنوز منو نشناخت ؟ی_االن قهر

 هم باش رها بانو!" گمید یها یطونیش

 را  نیرادم گرید  یها طنتی وقت نشد ش چیمشترک ما آنقدر کوتاه بود که ه یزندگ
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 !نمی بب

 آمدم و کامران با نگاه  رونی از فکر ب دمیصورتم د یکامران را که جلو یها دست

 گفت:  یمشکوک

 تو؟  یی_کجا

 زدم و گفتم:  یتلخند

 اما رون،ی ب  امیازش ب  خوادی. دلم مزنمی باتالق خاطرات دست و پا م ی_البه ال

 ! تونمینم شه،ینم

 را باال  میابرو یتا  کیکه زنگ درب به صدا درآمد.  دیبگو یزیرا باز کرد تا چ  دهانش

 و گفتم:  انداختم

 _ساغر؟! 

 حرکت کرد.  فونیباال انداخت و سپس به سمت آ دانمینم یاش را به معنا شانه

 بعد به آشپزخانه بازگشت و گفت:  یلحظات 

 . اناستی_ک

 : دمیپرس دیترد با
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 _تنهاست؟ 

 را تکان داد و گفت:   سرش

 _آره. 

 و از آشپزخانه خارج شد. مشغول جمع کردن  دیرا سرکش یچا  یته مانده  سپس
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 ی که با کامران سالم و احوال پرس دمیرا شن انایک یبعد صدا یشدم و لحظات  زیم

 . کامران حاضر شدهوستمی. من هم از آشپزخانه خارج شدم و به جمع آنها پ کردیم

 به  کردم و بعد از رفتن کامران یسالم و احوال پرس انای که به شرکت برود. با ک بود

 بود   یدختر خوب و مهربان انای. کمیو کنار هم نشست  میرفت یی رایبه پذ انایک همراه

 با او داشتم.  ینسبتا خوب یدوسال رابطه   نیدر ا و

 کرده! یازم خواستگار ی ک شهی_رها باورت نم

 زدم و گفتم:  یلبخند

 هست حاال   ی! کیآقادومادو دوسش دار نی! معلومه تو هم ای_چقدرم خوشحال

 داماد خوشبخت؟  نیا

 !نیبرادر رادم ن،ی_راست

 110#پارت_ 

 عاشق  نیراست یعنیآمده بود فکر من مشغول است.  نجایبه ا انایکه ک  روزید از

 آن شبش را  دی. تهدشناسمیرا م نیامکان ندارد! من راست نیشده است؟! نه ا  انایک

 و ی. مطمئنم خواستگارردیگیبه خاطر دارم که گفت از کامران انتقام م یخوب  به

 ! ستی ن لیدل  یب انایاو به ک  یعالقه  ابراز

 را گرفتم.  نی راست یرا برداشتم و شماره  لمیتحمل کنم. موبا توانستمینم گرید

 : دیچ یمردانه اش در گوشم پ یکه صدا  دینکش یطول

 _سالم زن داداش!

 نشست.  میلب ها یبر رو یلبخند محو زد،یهنوز هم مرا زن داداش صدا م نکهیا از
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 ؟ ی! خوبنی _سالم، آقا راست

 خوبم!   ی_خوب باش
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 گفتم:  یمقدمه ا چیه بدون

 . نیراست  نمتیبب دی_با

 شده زن داداش؟  یزی_چ

 باهات صحبت کنم. یموضوع  هیدر مورد  دیبا  یکه نشده ول یزی_چ

 و کجا؟  ی. کِ ستین  ی_باشه مشکل

 امروز اما مکانش رو...  نی_هم

 و گفت:  دیحرفم پر انیم به

 تو شرکت.  نجا،ی_هم

 در آنجا است! امکان ندارد!! نی که رادم یی! جاشرکت

 شرکت نه!  ن،ی_نه راست

 نیبهت بگم که رادم دیبا یرو به رو بش  نیکه قراره با رادم ینگران نی_اگه از ا

 . ادیب  ستیشرکت و قرار هم ن ومدهین  امروز

 کجاست؟ کنار ساغر است؟ با  نیعالمت سوال در ذهنم به وجود آمد. رادم هزاران

 در خانه کنار هم هستند؟! ایبه مسافرت رفته است؟!  او

 _الو!

 را پس زدم و گفتم: افکارم
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 !فتمی االن راه م نی_من هم

 _پس منتظرتم. 

 به تن   یبود به همراه شلوار تنگ و مشک  یآن مچ یها نیکه آست ی رنگ یکرم  مانتو

 میاز موها یَلختم انداختم و دسته ا یموها یهم بر رو یبلند مشک ی. روسرکردم

 ز یمطمئن شدم همه چ یبه خودم زدم و وقت  یمیگذاشتم. عطر مال رونی از آن ب را

 .رفتمیم  نیبار بود که به شرکت رادم نیاست، از خانه خارج شدم. اول  مرتب

 انداختم. یفرستاده بود نگاه می برا  نیکه راست یرا برداشتم و به آدرس لمیموبا

 ساعت بعد به آنجا  میآژانس شدم و آدرس را به او دادم. حدودا  ن  نیماش سوار
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 مقابلم چشم دوختم. ری نظ  یشدم و به ساختمان بزرگ و ب ادهیپ  نی. از ماشدمیرس

 است!  نیکه از اول هم به خاطر آن با من ازدواج کرد ا نیشرکت رادم پس

 هماهنگ شده ی که قبال با منش ییسوم رفتم. از آنجا یشرکت شدم و به طبقه  وارد

 دم یرا د نیشدم. به محض ورودم، راست  نیوارد اتاق راست یمعطل  چیبدون ه بود،

 قهوه در دستش یکه فنجان  یبود و در حال ستادهیپشت به من، رو به پنجره ا که

 و شلوار  غهیروشن به همرا جل یبه رنگ آب  یراهنی . پکردی نگاه م رونی به ب بود،

 قامت مردانه اش را به رخ بیبه تن داشت و عج یو خوش دوخت کرم راسته

 به سمتم بازگشت و گفت:   دیبسته شدن درب را که شن  ی. صدادیکشیم

 ! ی! خوش اومدنجاستیا یک نی_بب 

 دم و گفتم: ز یلبخند
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 . ی_مرس

 ؟یسادیچرا سرپا وا ن،یبش  ای_ب

 م یهم روبه رو  نیرنگ نشستم و راست یچرم مشک  یراحت یاز مبل ها  یک ی یرو  بر

 . نشست

 نسکافه؟ ای یخوری_قهوه م

 نیمن از ا نی صحبت کنم. راست یموضوع  هیاومدم باهات در مورد  چکدوم،ی_ه

 پس  چونمی بزنم بپ  خوام یرو که م ی حرف  ای نمیکه دو ساعت مقدمه بچ ادیم بدم

 سر اصل مطلب!  رمیاول م نیهم

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو یتا کی

 !یکن ینگرانم م یدار ه؟ی_موضوع چ

 ؟ یهست  انایتو واقعا عاشق ک نی_راست

 را باال انداخت، گفت:  شیشانه ها نکهیکرد و بعد از ا یاخم

 کنم! ی_معلومه که عاشقشم، اگه عاشقش نبودم که مرض نداشتم ازش خواستگار
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 به او کردم و سپس گفتم:  یا رهی خ نگاه

 !؟ی_مطمئن 

 و گفت:   دیخند کوتاه

 د یبا یچ یدوسش ندارم برا یآخه وقت فهمم،یحرفاتو نم  نیا ی_معلومه! من معن
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 کنم؟  یخواستگار ازش

 ... دی_من فکر کردم شا

 ؟ یچ دی_شا

 ولش کن! یچ ی_ه

 را باال انداخت و گفت:   شیها شانه

 ! یمونیبحثا، ناهار که م  نیا الیخی ! حاال باوردمی_من که از حرفات سر در ن

 برخاستم و گفتم: میجا از

 برم خونه! دی_نه با

 _پس صبر کن زنگ بزنم آژانس واست. 

 را گرفت و به او   یمنش یحرفش، سرم را تکان دادم. شماره  د یکزدم و به تا یلبخند

 برخاست و گفت:   شی . سپس از جاردیآژانس بگ میکه برا گفت

 آژانس که گمیم ی. به منشادی تا آژانس ب  نیبش نجایتو هم ا ،ییبرم جا دی_من با

 چرا  دونمینم  یول  امی اومدا! به من گفته بود نم نیرادم ی خبرت کنه. راست اومد

 ! یباش انی! گفتم که در جراومد

 ام، گفتم:  دهیآخر او را نشن یکردم جمله  ی که وانمود م  یحال  در

 . من تو رو مثل برادر نداشتم دوستت دارم، دلم نی_مراقب خودت باش راست

 ! یواسه خودت دردسر درست کن خوادینم

 زد و گفت:  یلبخند
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 ؟ یندار یخودتو نگران نکن! کار  یالک_

 _نه!

 _پس فعال!

 _خداحافظ.

 ُزل زدم. کاش زودتر آژانس  میروبه رو واریکاناپه نشستم و به د یبر رو  دوباره

 من است  یدر دو قدم نیرادم  نکهی. فکر اشدمیشرکت خارج م  نیآمد و من از ا یم

 . کردیام م وانهید نم،ی او را بب  توانمیمن نم و

 اون قرار داد... نی_راست

 رو به رو شدم که در  ی نیو با رادم دمی برخاستم و به سمت درب اتاق چرخ میجا از

 در چشمانش شدم.  رهی در دست داشت، وارد اتاق شد. خ یکه پرونده ا  یحال

 بر تن داشت و در  یمشک یبه همراه شلوار راسته  یدیخوش دوخت سف راهنیپ

 . کردیم ییخودنما  بیعج بدنش

 انداختم و گفتم:  نیرا پا مسر

 _سالم.

 سکوت گرد و سپس گفت:  یا لحظه

 ...نی_سالم! راست

 و گفتم:   دمیحرفش پر انیم به

 کار داشت.  ،یی_رفت جا

 وارد اتاق شد و گفت:  یحال منش نیهم در
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 آژانس اومده. امنش،ی_خانم آر

 داشتم، گفتم:  یمبل برم یرا از رو   فمیکه ک  یرا تکان دادم و در حال سرم

 . امی_االن م
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 .ستادمیا نی رادم  یقدم کیجلوتر رفتم و در  یزد و از اتاق خارج شد. کم  یلبخند

 اش  نهیس ی دستم را دور کمرش حلقه کنم و سرم را بر ر و خواستیدلم م چقدر

 تنومندش و آغوش پرمهرش  یقلبش، عطر تنش، بازوها یتپش ها ی. دلم برابگذارم

 شده بود. تمام احساساتم  رهی و در چشمانم خ گفتینم یزیهم چ شده بود. او تنگ

 آرام گفتم:  یبا خودم، با لحن اریکنار گذاشتم و بعد از کلنجار بس  را

 خداحافظ!  د،ی_به ساغر جان سالم برسون

 زد و گفت:  یمردانه و خواستن  لبخند

 خدانگهدار! رسونم،ی م تونوی_بزرگ

 خداحافظ استفاده کند! یوقت از کلمه   چی! به خاطر ندارم هخدانگهدار

 ! او چقدرمی. ما چقدر از هم دور شده امیتعارف تکه پاره کرد گریکدیبا  بانهیغر چه

 که از  یآن همه عشق و محبت یبه پا  یکاش کم یمرا فراموش کرده!! ا راحت

 ماند!  یم ختم،یر ش یوجودم به پا اعماق

 ه یگذاشتم. سرم را به پنجره تک میام را درون گوش ها یآژانس شدم و هنزفر سوار

 آمد و عاشق  یها باران م لمیدر ف شهی جور مواقع، هم  نیُزل زدم. ا رونی و به ب دادم

 ! اما من باردیمن نم یباران هم برا ی. اما امروز حتزدیباران، قدم م  ریز  ابان،ی خ در
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 در  المی در خ  خواهدیدور شوم. دلم م ایدن  نیچشمانم را ببندم و از ا خواهدیم دلم

 آرامش داشته باشم!  یلحظه ا  ،یاز هر حس یقدم بزنم و خال  ابانیخ

 کردم و غرق در آن شدم.   شتریو ب  شتریآهنگ را ب یصدا

 که به چشمم خورد، ساعت بود که هفت  یزیچ  نیرا از هم گشودم و اول چشمانم

 که از شرکت بازگشتم تا هم اکنون خواب کی. از ساعت دادیرا نشان م  غروب

 ام! بوده

 ی زی شام چ یبه دست و صورتم زدم و از اتاقم خارج شدم. قصد داشتم برا یآب

 ی . کاش ساغر هم کممینباش یحاضر یکنم که بازهم مجبور به خوردن غذا درست

 که معلوم  یاضرح یمن مجبور نشود هر روز از آن غذاها نی بلد بود تا رادم  یآشپز
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 بخورد!  زندی ریدر آنها چه م ستین

 . دیاز اتاق کامران به گوشم رس ییوارد آشپزخانه شوم، صدا  خواستمیکه م نیهم

 که در بالکن  دمیرا د یوارد اتاق شدم و در کمال تعجب کامران  دیشک و ترد با

 به  یق ی. ُپک عمستادمیبود. وارد بالکن شدم و کنارش ا دن یکش گاریس مشغول

 زد و سپس گفت:  گارشیس

 ؟یشد  داری_ب

 حرفش تکان دادم و سپس گفتم:  د ییتاک یرا به معن سرم

 دستت؟ شب تا صبح  یباز گرفت ه یچ گاریس نیا ؟ی_آره. تو چرا انقدر زود اومد

 !ست یهات خوب ن هیواسه ر  نایا ،یکن یم سرفه
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 گفت:  گرفتیم گاریاز س  یگرید حال که کام در

 !ستی_حالم خوش ن 

 و گفتم:   ستادمیا شیبه رو رو

 افتاده؟ ی_اتفاق 

 را به چپ و راست تکان داد و گفت:   سرش

 دوست دارن! اما گرویکه همد گنی...مگنی! مشمیاومده بودن پ انایو ک  نی_راست

 گه یبهم م یاحساس هی! ستیوصلت درست ن  نیا گهیبهم م  یحس هیچرا  دونمینم

 که  یبا من بد بود. از همون روز اول  یلی ! اون اوال خ ستیبا من رو راست ن نیراست

 و ساغر، نگاهش پر از نفرت  نیرادم یشب عروس نی تا هم دمشید یاداره آگاه تو

 رو  انایک گهی رو به اون رو شده! م ن یشده که از ا یچ دونمیبود. اما نم  یزاری ب و

 باور کنم! تونمیچرا نم دونمیدارم اما نم دوست
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 و سپس گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 ! یکنیبزرگش م یدار یخودی ب دی! شاهیالک  تی نگران  دی_شا

 را به چپ و راست تکان داد و سپس گفت:   سرش
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 !یزک  یگفت یبه خرس قطب ؟یاصال ولش کن! تو چرا تا االن خواب بود دونم،ی_نم

 خاطر لبخند  نی خبر بماند، به هم ی ب  نیمن و راست داریکامران از ددادم  حیترج 

 زدم و گفتم:  یمحو
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 بودم! دهیخوب نخواب شبیعمته، دوما که د  ی_اوال که خرس قطب

 گفت:  اورد،ی را در ب میخواست ادا  یکه م یحال  در

 ! یخوب بخواب   شبید خواستیمن درست حرف بزن، دوما که م ی_اوال که با عمه 

 زدم و گفتم:   شیبه بازو یا ضربه

 !ر یعمتو بگ یادا ،ی_هو

 سر داد و گفت:  یا قهقهه

 !؟یمن چه کار دار یبه عمه  ی_هو

 و گفتم:  دمیبلند خند یبا صدا  گرفتیرا م میلحن ادا   نیبا ا نکهیا از

 کامران!  یا وونهی_تو د

 ! گفتیم نویهم شهی_نفس هم هم

 در  شیدوختم که دوباره اخم ها چشم ی. به کامران دیپر کش میلب ها یاز رو لبخند

 یچه کس  یاتفاقات افتاد؟! به راست نیداشتم. چرا ا یرفته بود. حس خفگ هم

 اتفاقات شده است؟! نی است و باعث ا مقصر

 بش ی آن را درون ج خواستیو م دیکش رونی ب  شیگارهایاز پاکت س یگرید گاریس

 . دمیکش رونی از آن ب یگاریرا از دستش گرفتم و من هم س گار یکه پاکت س بگذارد

 که زودتر از او گفتم:  دیبگو یزیکرد و خواست چ یاخم

 ده یافکار مزاحم نجات م نیکه االن منو از دست ا یزی نگو کامران. تنها چ یچ ی_ه

 !نهیهم

 رنگش را به سمت  ییشد و سپس فندک طال رهی حرکت در چشمانم خ یب  یقیدقا
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 به  یق یانداخته بود برد و آن را روشن کرد. ُپک عم ریگ شیلب ها نیکه در ب  یگاریس

 زد و سپس فندک را به سمتم پرتاب کرد و من هم آن را در هوا گرفتم. گاریس

 از آن گرفتم. دست کامران را گرفتم و به قیعم  یرا روشن کردم و کام گاریس
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 . مینشست زی که در بالکن بود، پشت م  یطرح چوب یها یصندل  یهم بر رو همراه

 سکوت مرگبار را بشکند:  نیکردم که ا یپل یگذاشتم و آهنگ زیم یرا بر رو لمیموبا

 حس  نیا گارم،یو پاکت س ییمنم و تنها دارم،یشب گذشت و من هنوز ب مهی"_ن

 ی چشما سی خ یگونه  هیباورم!   شهیاصال نم اتیباز وونهیآخرم، د ُکشهیم منو

 و لعنت به  ییحس تنها   نیکه رفت همه کسم بود، لعنت به ا یاون  یوا یا پرخون،

 دارم، یدارم، هر شب شبارو من تا صبح ب  یتو چه حال  یب نی بب ای ! بییدرد جدا نیا

 تو  یب  نیبب  ای ذره آرومم، ب هی کنهینم ساتمیوُ  یتو خراب و داغونم حت ی ب نی بب ایب

 ی که ب یعصب یآدم تنها هیشدم  بم،یبا خودم غر یتمدته ح هیاالن  گم،یآدم د هی

 !"رمی گیلحظه آروم نم  هی تو

 گرفت و گفت:  یاش را از صندل هیکامران تک ، یق یتمام شدن موس با

 آهنگ گوش نکرده بودم! یوقت بود با کس  یل ی_خ

 زدم و گفتم:  یتلخند

 ! نطوری_منم هم

 . میواسه شام سفارش بدم، بخور  یزیچ هی می_پاشو بر

 برم شام درست کنم! خواستمیاصال، م ی_حواسمو پرت کرد
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 . ازدههینشده، ساعت  ری_االنم د

 !یاملت خوش مزه درست کنم که دستاتم باهاش بخور هی تونمی_آره م

 سر داد و گفت:  یا قهقهه

 ! رمی میم یدارم از گرسنگ گهی_پس پاشو درست کن که من د

 : و گفتم دمیخند

 _چشم!

 در آن  نکهیبرداشتم و بعد از ا یا تابهیبه سمت آشپزخانه حرکت کردم. ماه سپس
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 . ختمیرب به آن اضافه کردم و سپس تخم مرغ ها را درون آن ر  یکم ختم،ی ر روغن

 هم وارد آشپزخانه شد و گفت:  کامران

 از جوجه کبابم خوش مزه تره!  نیهم داره! ا یی_به به چه بو

 زدم و گفتم:   شیبه بازو یا ضربه

 درست کنم واست آقا؟!  یشب چ ازدهیساعت  ی! توقع داری_باز منو مسخره کرد

 ! گیشلی_ش

 را به کمرم زدم و گفتم:  میها دست

 ؟یچ گهی_د

 !شهیم یعال گهیهم واسه دسر باشه د یژله بستن هیغذا و   شیسوپ واسه پ هی_

 صورتش   یرا پر از آب کردم و آن را بر رو یوان یآرام ل زد،یحرف م که همانطور

 دم،یمبهوتش را که د ی افهیکردم. ق دنیبلند شروع به خند یو با صدا ختمیر
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 گفتم:  زد،یموج م  میخنده در صدا یکه هنوز ته مانده  یدرحال 

 ! یاری درن یپرو باز گهید ی_تا تو باش 

 و گفت:  دیکش  کردی که آب از آن چکه م ششیبه ته ر یدست

 کارت باش رها خانم!  ی_منتظر تالف 

 زدم و گفتم:  یطان ی ش  لبخند

 !؟ی ترسون یم ی_منو از چ

 اش  یشان یکه ناگهان دستش را به پ دی بگو یزی چ خواستیکرد و م  زیرا ر  چشمانش

 و گفت:  دیکوب

 _سوخت، غذا سوخت! 

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 !یدادیغذا سفارش م یزدی گ مزن دی_از اولشم با
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 را بر  میاز موها یدسته ا نکهیانداختم و بعد از ا ینگاه نهیبه خودم در آ   گرید بار

 مرتب است، از اتاق خارج زیمطمئن شدم همه چ یو وقت ختمی صورتم ر یرو

 شده بود!  پیخوش ت   بیآمد. عج رونیبعد کامران هم از اتاقش ب   ی. لحظاتشدم

 یبه تن داشت. بافت خاکستر  یمشک نیبه همراه شلوار ج یو مشک یچرم  کت

 . ساعت و دست بند کردی م ییدر تنش خودنما بیبود که عج دهیهم پوش  یرنگ

 کرده بودند. عالوه  جادی ا شیبا لباس ها یری نظ یب  یهم که بسته بود هماهنگ یچرم
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 بود. مشغول یه بود که واقعا عال هم به گردنش انداخت یشال قرمز و مشک نهایا بر

 کردن او بودم، که گفت:  زی آنال

 ! می_اگه نگاه کردنت تموم شد، بر

 به شانه اش وارد کردم و گفتم: یضربه ا فمی ک با

 نداره! یبه تو هم ربط کنم،ی_من هرچقدر دلم بخواد نگاه م

 گفت:  م،یشدیکه از خانه خارج م یحال  در

 هستم!  یاعطراف کن که من پسر جذاب ی! ولی_انقدر نگاه کن تا خسته بش

 و گفتم:   ستادمیا شیو روبه رو میآسانسور شد وارد

 !ستم؟ین  یمن دختر جذاب ی_فکر کرد

 بود   رونیرا که از شالم ب میمکث، موها یانداخت و بعد از کم  میبه سرتا پا ینگاه

 و سپس گفت:  د یچ یدور انگشتش پ  را

 که  پتمیو نافذ شده، ت یخط چشمت وحش  نیچشمات با ا ه،یه عال_موهات ک

 !هیعال  ی! همه چخانوماَنست

 و من گفتم:  میشد نی ماش وارد

 _خب پس جذابم!

 _صد البته! 

 ! یتو هم جذاب ه،ینطوری_خب حاال که ا
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 سر داد و سپس گفت:  یا قهقهه
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 من جذابم؟! یتو هم گفت ،ی_آها چون من االن گفتم تو جذاب

 و گفتم: دمیهم خند من

 !گهی_آره د

 ی زیبه مقصد چ دنیتا رس  گریلبخند سرش را به چپ و راست تکان داد و د با

 . نگفت

 . میبعد شانه به شانه هم وارد خانه شد  یقیدرب خانه متوقف شد و دقا یجلو

 آمد. در  یزده به نظر م جانی ه اریبود که بس انایکه به استقبالمان آمد ک ینفر نیاول

 گرفتمش و گفتم: آغوشم

 _سالم، عروس خانم! 

 !شدمیم وونهیمن که داشتم د ی_سالم رها، خوب شد اومد

 _چرا؟ 

 !شمیم  یبپوشم! دارم روان یچ دونمی_من نم

 و گفتم:  دمیخند

 . کنمی خودم کمکت م میبر ای_خب ب 

 ! نمیبب دیسی_وا

 .میکامران هر دو به سمت او بازگشت یصدا با

 ها! مینجایخانم! ما هم ا انایسالم ک کی_عل

 زده برادرش را در آغوش گرفت و گفت:   خجالت

 داداشم، حواسم نبود! دی_ببخش
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 رو بهم یخواستگار نیبگو که من ا ،یمارو فراموش کن ی_اگه قراره شوهر کن

 !بزنم
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 کاشت و گفت:  گونه اش  یرو یا بوسه

 ! یدلم زِ ی! تو عزی_من غلط بکنم تو رو فراموش کنم داداش

 خانم، مادر کامران به  یکردند. در همان لحظه مهر دنیهر دو شروع به خند سپس

 گفت:  ی و بعد از سالم و احوال پرس  وستیپ  جمعمان

 !گهیتو د نیایب اط؟ی تو ح نیسادی_چرا وا

 مامان جان!  می_بر

 منصور   یبا آقا ی و بعد از سالم و احوال پرس میوارد خانه شد یهمگ سپس

 . به محض ورود به اتاق او، با میبه اتاقش رفت  انایپدر کامران، به همراه ک ش،یآسا

 که با  یافتاده بود، رو به رو شدم! در حال  ییاز لباس که هر کدام به جا یکوه

 به سمت کمدش برد و گفت:  و مرا دیدستم را کش  انای ک کردم،یبه آنها نگاه م تعجب

 دونم یشدم. نم وونهید یرو بپوشم! به کل  نایاز ا یک یکدوم   دونمیرها من نم  ی_وا

 رنگ روشن و شاد دخترونه! از صبحه  ای و خانومانه بپوشم  ن یو سنگ رهی ت یرنگا

 !دمینرس یا جهی نت چیاما به ه زنمی تن م نارویا دارم

 نشاندم و گفتم:  میلب ها یبر رو یکج  لبخند

 شدم! جیمنم گ ی! راستشو بخوایبش  جیگ یتعداد و تنوع، حقم دار نی_واال با ا

 تخت خوابش نشست و گفت:  یبر رو کالفه
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 !رسنی_پس چه کار کنم؟! االن م

 که  یباال انداختم و کنارش نشستم. ناگهان مانند کسان دانمینم  یبه معن یا شانه

 ذوق گفت:  را به خاطر آورده باشند، با یزیچ

 ؟ یبود دهیپوش ی چ تی خودت شب خواستگار ؟ی_خودت چ 

 که خاطرات  ینشست. در حال  میلب ها یبر رو یخاطرات، لبخند محو یادآوری با

 گذاشته شده بودند، گفتم:  شی چشمانم به نما  یجلو  لمیف کی مانند

 قراره واسه یکه ک دونستمیمن نم م،یخواستگار ادیقرار بود ب نیکه رادم ی_شب 

 دونستم یبابامه و من نم یاز همکارا یک ی! مادرم گفته بود پسر ادی ب میخواستگار

 !نهی پسر همون رادم نیا
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 تر شد و ادامه دادم:  قیعم لبخندم

 ی بودم، سر تا پا لباس مشک نیرادم یکه من عاشق دل خسته  یی_از اونجا

 کارو کروم  نی. استمیل نتا به خواستگارا بفهمونم از اومدنشون خوشحا دمیپوش

 با   انایتوش نبود، واسم مثل مراسم عزا بود! ک نیکه رادم یمراسم خواستگار چون

 گفت:  ذوق

 شد؟  ی_بعدش چ 

 در خاطرات غرق شدم و ادامه دادم: بازهم

 که اون شدی. باورم نمنمیب یدارم خواب م کردمیکه از در وارد شد، فکر م ی_لحظه ا

 ! دوست کنهی م میرو بهم تقد یو داره دسته گل ستادهیمن ا یکه روبه رو نهیرادم
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 به رنگ شبش ُزل بزنم. دوست داشتم یو تو چشما سمیساعت ها وا داشتم

 من اون  یدون ینگاه کنم. تو نم شیمردونه و خواستن یو به چهره  سمیها وا ساعت

 !یدون یداشتم، نه نم یچه حال  شب

 در ذهنم شروع به جوالن دادن کردند:  نیآن شب رادم یکردم و حرف ها سکوت

 ؟ یدیپوش ی"_حاال چرا سر تا پا مشک

 زد و ادامه داد: یچشمک  سپس

 رنگ عشقه؛ نه؟"  ی_مشک

 صورتم تکان داد و گفت:   یدستش را جلو انایک

 ناراحتت کردم؟ دی_ببخش

 114#پارت_ 

 د یلرزیاز زور بغض م  میکه صدا یرا به چپ و راست تکان دادم و درحال سرم

 : گفتم

 !ستی_مهم ن

 ش ی برخاست و به سراغ لباس ها شی را در دستش فشار داد و سپس از جا دستم

 . باز هم خاطرات به سراغم آمدند:رفت
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 رها بانو!   یگی"_چقدر قشنگ م

 نشاند و گفت:  شیلب ها یبر رو یطان ی ش  لبخند

 ! فیتموم شد، ح  غهیکه مدت ص فی_ح
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 را باال انداختم و سپس گفتم:  میابرو ی تا کیزدم و  یلبخند

 شد؟ یم ی_اگه تموم نشده بود چ 

 کرد و گفت:   زیرا ر  چشمانش

 رها بااااانو! شهیم ی_اگه بگم که لپات دوباره گلگل

 انداختم و او گفت:  نیکلمه هم صورتم گل انداخت. سرم را پا  نیبا گفتن ا یحت

 شد!"  یباز گلگل  ا،ی_ب

 قدمه گفتم:بود، آن روزها! بدون م  ییروزها چه

 اد؟یهم م نی_امشب رادم

 سرش را به سمتم بچرخاند گفت:  نکهیا بدون

 !اد؟یبرادرش ن  یمراسم خواستگار شهی_مگه م

 !د؟یای تک برادرش ن یشود او مراسم خواستگار ی. مگر مدیگو یهم م راست

 کدومو بپوشم؟! ی_رها باالخره نگفت

 را که  یرنگ  یصورت  ری انداختم. لباس حر ش یبه لباس ها یبرخاستم و نگاه میجا از

 با همان طرح و رنگ هم کنارش  یرنگ بود و کاله ینقره ا یها و پولک ها نی از نگ پر

 را برداشتم و به دستش دادم. بود

 !هی فکر کنم عال  یکی نی_ا

 را که در دست داشت نشانم داد و گفت:   یمشک لباس 

 تر  نیسنگ هیمشک نینظرت ا دوسش دارم اما به یلیقشنگه خودمم خ یل ی_اون خ

 ست؟ ین
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 کردم و گفتم:  یزیر اخم

363 

 هم هیصورت نی! ا؟یبپوش  یمشک یخوایمراسم ختم که م یبر یخوای_مگه م

 بپوش، با منم بحث نکن!  نویهم  ایهم خانومانه و خوش رنگ! ب که،ی و ش  یمجلس

 زد و گفت:   یلبخند مچهین

 _باشه! 

 .دیزنگ خانه به گوشم رس  یهمان لحظه صدا در

 رو بپوش.  نایتو هم هم  رم،یمن م  انا،ی _خب ک

 که دوباره دست پاچه شده بود، سرش را تکان داد و گفت:  یحال  در

 گه؟یخوبه د نی ا ی_باشه، فقط مطمئن 

 شانه اش گذاشتم و گفتم:  یرا بر رو دستم

 خوبه!   زم،ی_آره عز

 خانه شان  ییرا ی تن پله ها، وارد پذخارج شدم و بعد از پشت سر گذاش  انای اتاق ک از

 زد و دستم را در دستش گرفت.  یلبخند د،یو به سمت کامران رفتم. مرا که د شدم

 داشتم! ازیکامران ن یواقعا به مهربان   ییهمه تنها نیا انیم

 وارد خانه شدند. اول از همه، مهناز خانم وارد شد   یکی  یکیبعد مهمان ها  یلحظات 

 ی سالم و احوال پرس شی خانم و سپس با جناب آسا یبا مهر نیسرسنگ اری بس و

 در یلحظه ا دیمرا د یخشک و سرد هم به کامران سالم داد و وقت  اری . بسکرد

 و ستادیا میتوانست. جلو یاما نم دیبگو   یزیچ خواستیشد. انگار م رهی خ چشمانم
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 آرام گفت:   یرا به سمتم دراز کرد و با لحن دستش

 _سالم!

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 !دی_سالم، خوش اومد

 همان لحن آرامش جواب داد: با
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 ! ی_مرس

 کت و شلوار   نیو ساغر افتاد که وارد شدند. رادم نیاز او چشمم به رادم بعد

 به تن داشت. ساغر هم یدیسف راهن یو پ  یبه همراه کروات زرشک  یرنگ  یتوس

 هم که دشی سف  یبه تن داشت. روسر دیسف شرتیبه همراه ت  یسبز رنگ یمانتو

 داشت. دستش را دور  یهماهنگ  شیآن داشت، با ماتو  یسبز بر رو یها طرح

 ! آب دهانم راکردی کارش قلبم را هزار تکه م نیحلقه کرده بود و با ا نیرادم  یبازو

 وارد  نیکردم. بعد از آنها راست یسالم و احوال پرسبا آنها  ی دادم و به سخت قورت

 به چشم بی رنگ عج  یشد. قامت مردانه اش در آن کت و شلوار خاکستر خانه

 هم کنار آنها  یمشک یبه همراه کروات کرم رنگ با خالها د یسف  راهنی. پ خوردیم

 بود که تازه به جمع ما اضافه شده  ییانای. دسته گل را به ککرد یم  ییخودنما اریبس

 ی را آرام کنار گوشش گفت که باعث شد لبخند بر رو ییزهای و با لبخند چ داد

 با یبرازنده و ز  اریرنگ بس   یصورت یهم در آن لباس ها انای. کندی بنش انایک یها لب

 بود. شده
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 گفت:  یبه سمتم آمد و با لبخند جذاب و مردانه ا  نیاز آن راست بعد

 _سالم به زن داداش خودم!

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 !شنوهی صداتو م یکیاالن  وونه،ید هی_زن داداش چ

 !گم؟ی_بزار بشنوه. مگه دروغ م

 و گفتم:  دمیخند

 _فعال که داداشت کنار ساغر جونشه! 

 و گفت:  دیخند

 روزا، مطمئن باش!  نیا گذرهی_م

 115#پارت_ 

 ترسناک به نظر   شیانم افتاد. حرف هابه ج  دیحرفش باز هم شک و ترد نیا با

 رسد! یم
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 چشمانم تکان داد و گفت:  یرا جلو دستش

 ؟ یی_کجا

 ...انایتو واقعا ک نی_راست

 و گفت:  دیحرفم پر انیم به

 ؟؟ ی_رها جان، دوسش دارم، اوک

 زد، از کنارم رد شد و به یچشمک  نکهیتکان دادم و او هم بعد از ا یرا به آرام سرم
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 . کنار کامران وستم یبه جمع آنها پ ی. من هم بعد از مکث کوتاه وستیپ هیبق  جمع

 به سمتم روانه کرد.  یو او هم لبخند  نشستم

 من  یرا که جلو  یچا ینی شد. س ییرایوارد پذ یچا یبا فنجان ها انایبعد ک  یلحظات 

 آرام به او گفتم:  گرفت،

 نگاش نکن!  عی_انقدر ضا

 گرد شد و سپس گفت:  چشمانش

 معلومه؟! یعنی_

 و گفتم:  دمیخند  زیر  زی_ر

 !زمی_نه عز

 زد و از کنارم گذشت.  یو لبخند  دیکش یآسوده ا نفس

 انا یو ک  نیگذشت، راست یا شهیکل یساعت که به حرف ها کی بعد از گذشت  حدودا  

 خاطرات آن شب   یادآوری از  زیگر ی رفتند تا با هم صحبت کنند. برا  انای اتاق ک به

 برداشتم و بعد از پوست کردن آن، نصفش را به سمت کامران گرفتم  یب یس ییایرو

 گفتم:  و

 ! دی_بفرما

 گرفت، گفت:  یرا از دستم م ب یکه س یرا باال انداخت و در حال  شی ابروها

 _به به!
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 زد و ادامه داد: بیبه س یگاز
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 چرا؟  یدونیکه تا حاال خورده بودم خوش مزه تر بود! م ییبایاز کل س  بهیس نی_ا

 لبخند گفتم:  با

 _چون من واست پوست گرفتم!

 خواهرم بود! یخواستگار بیس نیاشتباه نکن! چون ا زم،ی_نه عز

 زدم و گفتم:   شیبه بازو یا ضربه

 کامران! یبد یل ی_خ

 سر داد و گفت:  یا قهقهه

 ! زمی کردم عز ی_شوخ 

 شدم.  نیرا با لبخند به چپ راست تکان دادم که ناگهان قفل در چشمان رادم سرم

 نگاهش  نی. از ادیرسی به نظر م شهی احساس تر از هم  یدر چشمانم بود و ب رهیخ

 روح و خوفناک!   ی! خشک و سرد، بدمیترسیم

 توانستم نگاهم را از  یرا اما نمچ دانمی. نم داشتیبر نم یگریکدام چشم از د چیه

 چشمان به رنگ شبش برادرم! آن

 را تکان داد و گفت:  نیرادم یهمان حال ساغر بازو در

 ن؟ یرادم یی_کجا

 برخاست و از  شی . سپس از جادمیگفت که نشن  ییزهایسمتش برگشت و چ به

 !شدیبه دنبال او بروم اما نم خواستیدور شد. دلم م جمع

 را به دستم داد و گفت:  یهمان حال کامران تکه موز در

 _موز بخور، حرص نخور!
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 که تکه موز را در دستم گرفتم، گفتم: یرا باال انداختم و در حال میابرو یتا کی

 حرص بخورم؟   دیبا  ی_برا چ

 باال انداخت و گفت:  یا شانه
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 کجا رفته! یتا بدون نیدنبال رادم یبر یتون ینم نکهیا ی_برا

 گفتم:  دهیبر دهی چشمانم از تعجب گرد شده بود، بر یحال  رد

 _تو...تو...

 شناسمت ی! مثه کف دستم مکنمیم ی! من دوساله با تو زندگدونم؟ی_من از کجا م

 خانم! رها

 که هنوز در تعجب بودم، گفتم:  یحال  در

 !ولی_بابا ا

 زد و گفت:  یلبخند

 ! یتو هنوز کامران خان رو نشناخت ی_ول

 به جمعمان بازگشتند. نی و راست انایخواستم جوابش را بدهم که ک یم

 که تازه به جمع بازگشته بود، نیدر هم بود، رادم شیمهناز خانم که اخم ها یجا به

 : گفت 

 شد داداش؟  ی_چ

 انی نما شینشاند که باعث شد چال گونه ها شیلب ها یبر رو ییرای لبخند گ نیراست

 سپس گفت:  شود،
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 برادرم!   ،ی_زن داداش دار شد

 برخاست و او را در آغوش گرفت و گفت:   شیزد و از جا یلبخند نیرادم

 برادر! زی _مبارک باشه عز

 . اما مهناز خانم حال و میکرد  یو با هم روبوس میبرخاست مانی از جا یهمگ

 ی با روز خواستگار  یلیوصلت نبود. خ نیبه ا  یدلش راض گرفته بود. انگار احوالش

 هم عروس گلم از سر زبانش  هیثان کی یمتفاوت بود! آن روز حت نیو رادم من

 بود! یگرید یایافتاد. اما حال، در دن ینم

 یحوصله دکمه ها یانداختم. ب یام را از سرم برداشتم و آن را به گوشه ا یروسر
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 به صورتم  نهی در آ یتخت انداختم. نگاه یرا باز کردم و آن را هم بر رو میمانتو

 هم دیشده بود. شا  بای برابر ز نیخط چشم چند نی. چشمان درشتم با اانداختم

 ...دی! شاکنمی گونه فکر م نیا

 درب، یباز شدن درب به پشت سرم نگاه کردم. کامران سرش را از ال به ال یصدا با

 گفت: آورده بود و  داخل

 تو؟!  امی _اجازه هست ب

 زدم و گفتم:  یلبخند

 داخل. دی_اجازه ما هم دست شماست کامران خان! بفرما

 د، یخودش د  یمرا که بر رو ی رهینشست. نگاه خ  یصندل  یاتاق شد و بر رو وارد

 : گفت 
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 ؟ یکنی نگاه م ینجوری_چرا ا

 باال انداختم و گفتم:  یا شانه

 ! یگینم  یچیه ، یساکت یول  نجا،یا یکه اومد یداشته باش یکار دی_خب معموال با

 داد و گفت:   یاش را به صندل هیتک

 حوصلم سر رفته! یچ ی_ه

 تخت نشستم و گفتم:  یهم بر رو من

 دار یب ینه حوصله  یبخواب یتونی نه م ره،ی دلگ یل یشب و روزا خ نی_منم! کال ا

 !یرو دار موندن

 را تکان داد و گفت:   سرش

 !یل یخ  ره،ی گدل یلی_آره، خ 

 سکوت کرد و سپس گفت:  یا لحظه

 ؟ یموافق گاری_با س

 خوشحال شده بودم، سرم را تکان دادم و گفتم: شنهادیپ نیکه از ا من
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 _آره موافقم!

 116#پارت_ 

 میگذاشتم، صدا زیم یآن را رو نکهیو بعد از ا ختمیرا درون ظرف ر  مهیق خورش

 بلند کردم و سپس گفتم:   یکم را

 _کامران...کامران.
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 _بله!

 شام حاضره.   ای_ب

 زد و گفت:  یلبخند مهیخورش ق دنیحاضر شد و با د  زیبعد کنار م  یقیدقا

 ام! مهی _به به! من عاشق ق

 گفتم:  دم،یکش یبرنج م  یبشقاب شیکه برا یحال  در

 _نوش جون!

 شود. سپس گفت:  زیزد که باعث شد چشمانش ر یلبخند

 مزش هم مثه بوش خوب باشه!  دوارمی_ام

 گفتم:  ییلحن پرو با

 _شک نکن! 

 درون دهانش گذاشت و گفت:  یقاشق

 _معرکس! 

 !دونستمی_م

 آن خواستمیو م  ختمیخودم ر یدوغ برا یوانیو مشغول خوردن غذا شد. ل دیخند

 ی که گره یکامران شروع به زنگ خوردن کرد. کامران در حال  لی بخورم که موبا را

 آمده بود، گفت:  دیابروانش پد انیم

 زحمت برو!   یغذا رو ول کنم، برم جواب تلفن بدم! خودت ب نی_من عمرا  ا

 را باال انداختم و گفتم:  میابروها
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 خواهش؟  ا یاالن دستور بود  نی_ا

 فت: را مظلوم کرد و گ  شی اخمو شهیهم ی چهره

 _خواهشه!

 سر دادم و سپس گفتم:  یا قهقهه

 ! ادیاصال بهت نم  رینگ  افرویق نی_تو رو خدا ا

 ل یکه هنوز خنده بر لب داشتم از آشپزخانه خارج شدم و موبا یدر حال  سپس

 ساغر بود! به آشپزخانه  شهی. مثل همافتمیاز کاناپه ها  یک ی یرا بر رو کامران

 ان گرفتم و گفتم: را به سمت کامر  لیو موبا بازگشتم

 _ساغره!

 گفت:  گذاشت،یماست در دهانش م یکه قاشق  یدرحال 

 _خودت جواب بده!

 را کنار بشقابش گذاشتم و گفتم:   لیموبا

 موردو شرمنده، خودت جواب بده! هی نی_ا

 را قورت داد، گفت:  شیغذا نکهیو بعد از ا دیخند

 _باشه! 

 هم خوبه....فردا یلی....اتفاقا خ ؟یگیم  یمنم خوبم....جد ی....سالم....خوب باش الو

 ....قربانت، خداحافظ! نمتیب ی! پس مهیچند؟...اوک ساعت

 روانه اش کردم و گفتم:  ینگاه گنگ ش ی حرف ها دنیشن  با

 کار داشت؟  ی_چ
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 و سپس گفت:  دیدوغش را سر کش  وانیل

 نرفتن، قراره برن شمال. ییکه از بعد عقدشونه جا نیو راست نای_گفت که فردا ک

 داده حاال که قراره اونا برن  شنهادیهم پ نیبه ساغر گفته که اوناهم برن، رادم  انایک

 خونه،  نیتو ا میوقته که موند  یل ی. منم قبول کردم، خمیهم باهاشون بر ما
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 بخدا!  دمیپوس

 گفت:  دیدرهمم را که د ی افهیق

 ؟ یترسیم  نی_هنوزم از روبه رو شدن با رادم

 هم  نمشی! دوتا حس متفاوت اومده سراغم! هم دوست دارم بب ه؟یچ  یدونی_م

 زد و  یحس ها نیهم ناراحت! ا شم، یخوشحال م دنشیندارم! هم از د دوست

 !کنهیم یآخرش منو روان  ضینق

 دستم گذاشت و گفت:  یرا بر رو دستش

 ترت  یکه نُکَشِتت قو یزی! مطمئن باش چیصبر کن  دیفقط با  شه،ی_درست م

 ! کنهیم

 موضوع  نیبا ا تونمیوقت نم  چی! مطمئنم من هکشه؟ی درد منو نم نیگفته ا ی_ک

 !دهیپس فقط مرگه که منو نجات م امیب  کنار

 !یتونی دارم که م مانیمن ا ،ی هست یی_تو دختر قو

 خواست از آشپزخانه خارج شود که گفتم:   یبرخاست و م  شیاز جا سپس

 غذاتو که! ی_کجا؟ نخورد
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 واسه فردا آماده کنم! تو هم برو آماده شو! لمویشدم، برم وسا ری_س

 نگفتم. یزیچ گری را تکان دادم و د سرم

 و به اتاقم ختمیخودم ر یقهوه برا یشام را جمع کردم، فنجان  زی م نکهیاز ا بعد

 د یمسافرت باشد، پس با نیان من قرار است در امن، جان جان نی. رادمرفتم

 او داشته باشم! یظاهر را جلو ن یبهتر

 را هم  ازیمورد ن لیوسا یتمام  نکهیرا درون ساک گذاشتم و بعد از ا میها لباس 

 را که  یبه همراه عطر او را هم کنار آنها گذاشتم. چادر نی رادم راهنی پ برداشتم،

 نیا یوقت است دلم برا یلیبود را هم در ساک گذاشتم. خ دهیخر میبرا نیرادم

 بار بروم که دوباره به سمتشان ریز خواهمیو حجابم تنگ شده است اما نم چادر

 ندارم!  یبا خدا کار گریچون د بروم

 دار یرا جمع کردم به تخت خوابم رفتم تا صبح بتوانم زود ب می لباس ها نکهیاز ا بعد
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 . شوم

 117#پارت_ 

 چشمانم را از هم گشودم. به محض   یکامران بلند شدم و به سخت یبا صدا صبح

 ان یم یاست. گره ستادهیسرم ا ی که باال دمیکامران را د م،یکردن چشم ها باز

 انداخت و گفت:  ابروانش

 ! یشد داری_چه عجب ب 

 گفتم: یو با لحن خواب آلود دمیکش یا ازهیخم
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 خب! ادی!؟ خوابم میسادی_چته تو مثه برج زهرمار باال سرم وا

 را به کمرش زد و گفت:  دستانش

 ! ؟یگفتیم ی چ ی! اگه جا من بودیدیخواب  ازدهی_حاال خوبه شب ساعت 

 حرکت  یبهداشت سیکه به سمت سرو ی به بدنم وارد کردم و در حال  یو قوس کش

 کردم، گفتم:  یم

 بمونم! داریکه تا صبح ب  ستمیشرمنده، من مثه تو جغد ن گهی_د

 شدم و  یبهداشت  سی به سمتم هجوم آورد که وارد سرو یساختگ یت یعصبان با

 که گفت:  دمیرا شن  شیدرب را بستم. صدا عیسر

 !دمینشونت م رونیب  یای_من جغدم آره؟ صبر کن ب

 را لوس کردم و گفتم:  لحنم

 ! اد؟یدلت م زم،ی _عز

 می! فقط زودباش که االن ساغر زنگ زد گفت تا ن ادی_آره دل که سهله، کبدم هم م

 . میکه با هم بر انیم گهید ساعت

 ی بهداشت س یبه دست و صورتم زدم، از سرو  یآب نکهیگفتم و بعد از ا یا باشه

 ش یسرم بستم و سپس شروع به آرا یرا با کش محکم باال میشدم. موها  خارج

 یبه همراه الک به همان رنگ را هم زدم و مانتو یکردم. رژ قرمز رنگ صورتم

 نکه یخسته بودم از ا  گری. ددمیرا از درون کمد برداشتم و آن را پوش یبلند یمشک

 ی سرم بستم و روسر یرا باال میخاطر تمام موها نیبه هم زد،ی دور و برم بر میموها
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 . دمیرا هم پوش یرنگ یمشک

 ی مرتب است، از اتاق خارج شدم و با کامران  زیمطمئن شدم همه چ نکهیاز ا بعد

 به تن داشت و  یمشک  یبه همراه شلوار ل  یکتان یمشک راهنیرو شدم که پ  روبه

 زد و   یرا باز گذاشته بود. به سمتش رفتم و او چشمک راهنشی اول پ یدکمه  چند

 : گفت 

 با هم! می_چه ست

 ام را عقب برد و ادامه داد:  یروسر یکم  سپس

 !یخوشگل تر  ینجوری_ا

 . به محض میزدم و سپس هر دو به همراه هم از خانه خارج شد یلبخند تنها

 غول به احوالشد و به سمتمان آمد و مش ادهیپ  نیکه از ماش دمیساغر را د خروج

 ی شرتیشد و به سمتمان آمد. درست همان ت ادهیپ  نیهم از ماش نیشد. رادم  یپرس

 لباس  نیبه تن داشت. او چرا ا شیبه تن داشت که روز رفتن به شمال دو سال پ را

 لباس را به تن  نیا یاتفاق ایخاطراتمان افتاده است  ادیبه  ایاست؟! آ دهیپوش را

 از فکر  یلباس را به تن کرده! او مرا به کل نیا یاست؟! معلوم است که اتفاق کرده

 کرده است!  نی گزیمن ساغر را در قلبش جا یرانده است و به جا  رونی ب  وذکرش

 زدم و با لحن خودش گفتم:   ی"سالم رها خانم" مرا به خودم آورد. زهرخند یصدا

 ! نی_سالم آقا رادم

 لحظه کامران گفت:  نیهم در

 !میکه به شب نخور میهم اومدن، بر  نیو راست  انای ب ک_خ
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 و  انای با ک  یکرد و بعد از سالم و احوال پرس  دیبا سر حرف کامران را تا نیرادم

 نیبود که رادم بی عج می. برامیو حرکت کرد  میها شد  نیسوار ماش ن،یراست

 به آن یادیکه شباهت ز یمشک یرا عوض کرده بود و دوباره سانتافه ا نشیماش

 را  نیرادم نی درون ماش میجلو نهیبود. از آ  دهیاش را داشت، خر یقبل ی سانتافه

 کاش به یگفت. ا یم ییزهایکردم که ساغر کنارش نشسته بود و با لبخند چ نگاه

 یی ! چه روزهاش ی نشسته بودم. درست مانند دو سال پ نی او من کنار رادم یجا

 . خاطرات آن روزها در ذهنممیه بود! آن روزها ما هنوز با هم دوست نشدبود

 نشاند.  میلب ها یشد و لبخند بر رو یتداع
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 و گفتم:  دمیکش  رونی ب فمی را از درون ک می"فلش آهنگ ها

 _با اجازه!

 به فلش انداخت و گفت:  ینگاه

 ه؟یچ نی_ا

 گفتم:  دم،یکشی که فلش خودش را م یدرحال 

 _آهنگ با کالم! 

 کوتاه، دوباره به روبه رو چشم  یاما بعد از اخم د،یبگو یزیرا باز کرد تا چ  دهانش

 گفتم:  ی. با لحن مظلوم دوخت

 !ترسهیآدم ازت م ؟یکن ی نگاه م ینجوری_خب بگو نذار، چرا ا

 شد.  انی نما شی لب ها یاش، بر رو ی شگیرا به سمتم چرخاند و پوزخند هم   سرش
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 ؟ یعنی یترس ی_االن تو از من م

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 ! یکنی نگام نم ی_االن که اونجور

 گفت:  یرا تکان داد و بعد از مکث کوتاه   سرش

 _فلشتو بده من!

 سرعت گفتم:  به

 دور؟ شی بنداز یخوای_م

 سر داد و سپس گفت:  یبلند قهقهه ا یبا صدا ناگهان

 دختر! بده من فلشت رو!  یا وونهی_تو د

 ، یم را به دستش دادم و او، در کمال ناباورشده بودم، فلش جیگ یکه حساب  من

 پخش شد." نیماش  یدر فضا  ییبایزد و آهنگ ز نیماش  ستمیرا به س فلش

 شد:  یپل  یرا روشن کرد و آهنگ  نیحال کامران ضبط ماش نیهم در

 آروم چشات، شب جنگل  شهیآروم هوا، بسته م شهیم کی"_با تو، تو راه شمال، تار
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 بهم بزن کنار  گهیم  اد،یو دوست داره ز اد،بارونیبارون م اد،ی بارون و باد، بارون م و

 تا تهش  یبشه اون صورت ناز، بهم بگ  سیخ  واش،یبارون  ری ز میهوا، بر نیا تو

 باهات...!" مونم ی باهات، م مونمیم

 ی. چه کسکردی م یرانندگ   یبه صورت کامران دوختم که با لبخند نامحسوس چشم

 خاطراتش با نفس افتاده است! ادیهم به   داویشا داند،یم



 گناه  نیآخر

487 
 

 119#پارت_ 

 ن ی. ماشمیو به سمت رستوران حرکت کرد میشد ادهیپ نیهمراه کامران از ماش  به

 است که  یهمان رستوران نیا میمطمئن شد م،یدیرا که آنجا د نی و راست نیرادم

 از  یخواست وارد آن رستوران شوم و کوه یآدرس آن را به من داد. دلم نم  انایک

 دهان نی خواست زم ی. با وارد شدن به رستوران دلم ماورمیرا به خاطر ب   خاطرات

 رحم شده است؟!  یانقدر ب نیچرا رادم یکند و من به داخل آن بروم. به راست باز

 نشسته بود اما من کنارش  میبا هم آنجا بود شیکه دو سال پ ییدرست همانجا او

 ! مگر من چهکند؟یکارها را با من م  نیا نی! ساغر کنار او بود. چرا رادمنبودم

 کارها بر سر اتفاق  نیتمام ا شودیعاشقش بودم؟! مگر م نکهیکرده ام جز ا یگناه

 باشد؟!  بوده

 ز ی باعث افتادنم نشود. کنار م جهی کامران حلقه کردم تا سرگ یرا دور بازو دستم

 ی آمد با آنها سالم و احوال پرس  یکه از ته چاه درم ییو من با صدا  میرفت  آنها

 کردم. ساغر که متوجه حال ناخوشم شده بود، گفت:  یا دوباره

 !دهیرنگت پر  کنمیحس م  ؟ی_رها تو خوب 

 کند، گفتم: به موضوع شک ن یداشتم کس یکه سع یدرحال 

 !شمیم یاالن اوک ستین یزیچ شه،یذره حالم بد م  هی نمی شیم  نیتو ماش ادی_ ز

 را باال انداخت و گفت:  شی ابروها

 شده! ینجوریحال تو چرا ا دونم یرو بهونه نکن، من م نیماش  زمنی_نه عز

 است، سراسر وجودم را فرا  دهی ساغر موضوع را فهم نکهیکه ترس از ا یدرحال 
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 بود گفتم:  گرفته

376 

 !نمیبش نی تو ماش   ادیز تونمیمن نم نه،ی__نه، واسه هم

 را به چپ و راست تکان داد و سپس گفت:   سرش

 !یتو حامله ا دونمیرو کاله نذار! من که م  یکی _سِر من 

 ا شک نکرده است، ام نیمن و رادم یکه او به رابطه   دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 جمع زد؟!  یبود که جلو   یچه حرف  نیاو را خفه کنم! ا خواستی دلم م یطرف از

 . از همه متعجبدیحرف ساغر سه جفت چشم متعجب به سمتم چرخ  نیگفتن ا با

 مشت مزخرفات بهم  کیدختر  نیبود! حال چگونه به او بفهمانم که ا  ن یراست تر

 بافد؟!  یم

 نگاه را تا به حال از او  نیدر چشمانم بود. ا رهیافتاد که خ نی چشمم به رادم ناگهان

 ی بر رو  ی. اخمدیرسی نافذش انگار دلخور به نظر م شهیبودم! چشمان هم دهیند

 آلوده به اشک انوسیچشم از اق یلحظه ا یشده بود و حت   انیاش نما چهره

 رو  نینگاه حالم را از ا نی! چرا ادهد؟ی م ینگاه چه معن نیداشت. ا یبرنم چشمانم

 امکان ندارد! او که نیاست؟! اما ا  یمن عصبان یاو برا یعن یکند؟!  یآن رو م به

 افتادم:  شی حرف ها ادیمرا دوست ندارد! به  گرید

 ی گذاشت و آن را طور یلمبرداریف یشد و آن را بر رو لش یموبا نی"وارد دورب 

 که دنبال آهنگ مناسب ی. در حال فتدی در آن ب مانیهر دو ریکرد که تصو میتنظ

 گفت:  گشت،یم
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 رو  نایا مینیبا هم بش رنی که بچه هامون از سر و کولمون باال م یروز هی خوامی_م

 !مینی بب

 را در دستم گرفتم و گفتم:  شی بازو

 !خوامی_نم

 ؟ یخوای نم ی_چ

 _بچه! 

 را به سمتم چرخاند و گفت:   سرش

 ی بشن، باهاشون باز زونمی. آودوست دارم یل یخوبه. من خ یل ی_چرا؟ بچه که خ

377 

 !یببرمشون پارک، رستوران، شهرباز کنم،

 فشار دادم و گفتم:  شتریرا ب شی بازو

 _نگوووو! 

 و گفت:  دی توقف کرد و کامال به سمتم چرخ ابانیخ  کنار

 _چرا؟!

 انداختم و گفتم:  نیرا پا سرم

 ! نهگهید یو هرجا یپارک و شهرباز  یمنو ببر ، یمال من باش دی_چون تو فقط با

 مال من باشه! دی! تمام تو بااونارو

 در چشمانم گفت:  رهیچانه ام گذاشت و سرم را باال آورد و خ ریرا ز دستش

 . تو دمیم حیتو رو به اونا ترج  یتار مو هیمن  م،یاگه صدتا بچه داشته باش ی_حت



 گناه  نیآخر

490 
 

 !"رهی و رو بگت یجا تونهیکس نم چیکس ه چیو ه  یقلب من جا دار یتو

 بچه دوست دارد! اشکال  یلیاست که او خ لیدل نینگاهش به ا نیا دی! شایآر

 که مادر او عشق  یداشت. بچه ا  یخواه  یروز تو هم بچه ا کی  ،یجناب تهران ندارد

 ! مادر او ساغر است، نه من!توست

 زدم و رو به ساغر گفتم:  یبه شدت مصنوع یلبخند

 آدم  یتو زندگ  ر ییتغ هیاما اگر بچه باشه هم خوبه،  ست،ین ی_فعال که از بچه خبر

 آب به دست و  هی! فعال من برم میبا کامران در موردش فکر کن دی! باادیوجود م به

 بزنم که حالم بهتر بشه!  صورتم

 نیبروم، چشمم به راست خواستمی آخر که م یبرخاستم و لحظه  میاز جا سپس

 چشم دوخته ن یدر هم رفته به زم ییو با اخم ها  زدیم یرتش به سرخ که صو افتاد

 داده بود و  هیتک  یکننده اش به پشت وانهیگونه نبود. با آرامش د نیاما ا نی. رادمبود

 !کندی م وانهیمرا د نیرادم  یخونسرد نی. آخرش اکردی روبه رو نگاه م به

 . دمیآب به صورتم پاش یرستوران شدم و به سرعت مشت ی بهداشت سی سرو وارد

 بروم  ییبروم! به جا خواهدیعالم نفرت دارم! دلم م یاز همه پر است! از همه  دلم

 ! ردیآرام بگ  مینوا یقلب ب  یکم دیتا شا نمی را نب   چکدامشانیه که

378 

 120#پارت_ 

 ران نشستم وبازگشتم. کنار کام زیآمدم و به سمت م رونی ب  یبهداشت   سیسرو از

 بود   نیسنگ اری نگاه کنم، مشغول خوردن صبحانه شدم. َجو بس یبه کس  نکهیا بدون
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 نشان دهم یقو ن یرادم یگرفتم خودم را جلو میگفت. تصم ینم  یزی کس چ چیه و

 ام رو به ساغر گفتم:  یباطن   لیبرخالف م و

 _ساغر! 

 که در دهانش بود را قورت داد و سپس گفت:  یا لقمه

 _جانم! 

 زدم و گفتم:  یمرموز لبخند

 چرا خودت بچه ،یکنی به من و کامران و بچه بچه م یداد ری _تو که انقدر گ

 ؟یارینم

 ، یدر پ  یپ یو بعد از سرفه ها  دیپر شیکه در دهانش گذاشته بود، در گلو یا لقمه

 با مِ  زد،یم  یکه رنگش به زرد یدر حال  ِمن، گفت:  ن

 جان؟!  نیزوده! مگه نه رادم یل ی_بچه...حاال...حاال خ 

 بود، گفت:  ز یکه لحنش تمسخرآم یرا باال انداخت و درحال  شیابروها نیرادم

 زوده! یل یدلم، االن خ زی_آره عز

 ی با صبحانه اش شد. به خوب  یانداخت و مشغول باز نیساغر سرش را پا  سپس

 یتالف خواستمیبحث ندارد. اما من م  نیا یبه ادامه  یبود که عالقه ا مشخص

 زدم  یطان ی ! لبخند شرمی است را از او بگ ختهیکه اعصابم را به هم ر ییروزها  یتمام

 گفتم:  و

 ...یشده ساغر جون؟ ناراحتت کردم؟ نکنه مشکل یزی_چ

 و گفت:  دیحرفم پر   انیبه م عیسر
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 !نی هم م،یبچه رو ندار یط حوصله  فق نیمن و رادم ه،ی_نه، مشکل چ

 کنجکاو شده بودم که  اری بس یبحث را تمام کنم و از طرف  نیکه قصد نداشتم ا من

379 

 گفتم:  ست،یچ ی همه ناراحت نیا لیدل

 حالت خوبه؟!  یمطمئن ده؟ی_چرا انقدر رنگت پر

 توانستم یشروع به سرفه کرد و سرش را خم کرده بود و نم نیرادم ناگهان

 به خنده  ختهی آم شیکه گذشت متوجه شدم، سرفه ها  ی. کمنمیرا بب  صورتش

 !است

 گذاشت و گفت:  نیرادم یشانه  یدستش را بر رو نیراست

 داداش؟! ی_خوب 

 بود   بیعج می. برازدیم  یسرش را بلند کرد. صورتش از زور خنده به سرخ نیرادم

 و گفت:  زد  یجی لبخند گ انای. کخنددیگونه م نیکوه سرد و پرغرور، ا نیا

 ! ؟یخندیچرا انقدر م ن؟یآقا رادم ی_خوب 

 د، یکش یقی نفس عم نکهیسرش را به چپ و راست تکان داد و بعد از ا نیرادم

 : گفت 

 تونم بگم! ی_اصال نپرس که نم

 زد و گفت:   یلبخند مچهین کامران

 ؟ی_اسکلمون کرد

 کرد و گفت:  زی چشمانش را ر نیرادم
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 یاالن از زور خنده راه یمن بود یبرادر من؟! فقط بدون اگه جا هی_اسکل چ

 ! یشده بود مارستانیب

 زد و گفت:  یلبخند گشاد ساغر

 ! یکن فیواسم تعر نیتو ماش  میباشه رفت  ادتی  زمی_خب عز

 نیساغر را ُخرد کنم! اما با ا یتک تک استخوان ها خواست،یلحظه دلم م نیا در

 جگرم خنک شد:  ن، یرادم حرف

 تونم بگم! یاما نم  زم،ی تاسفم عز_م

 نگاه انای. ک دمیدرهم ساغر خند ی افهیبه ق  زیر  زیانداختم و ر نیرا پا سرم

380 

 به من کرد و سپس گفت:   یمشکوک

 ؟یخندیچرا م گهی_وا! تو د

 خنده ام را جمع کردم و گفتم:  عیسر

 !یواسه قشنگ ،یچ ی_ه

 نگفت. کامران سرش را  یزیچ گریبه من انداخت و د  یهینگاه عاقل اندر سف   انایک

 گوشم آورد و آرام گفت:  کنار

 !کنهی خدا در و تخته رو با هم جور م گنی. راسته که مدیا وونهی_حقا که جفتتون د

 گفتم:  ی آرام یهم با صدا من

 !دهیکش واریدر و تخته د نیخدا ب  ی_فعال که بنده 

 گفت:  انایکه ک  دیبگو یزی دهانش را باز کرد تا چ کامران
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 !میهست بگو ما هم بشنو یزیبرادر من! چ میندار  ی_در گوش

 و گفتم:  دمیخند

 تره!   زمشی _فضول رو بردن جهنم، گفت ه

 را باال انداخت و گفت:  شی ابروها

 ! امتی رها خانوم؟ باشه! اصال قهر قهر تا روز ق هینجوری_عه! ا

 نم، ی "ساغر من تو ماشیو با صدا میکرد دنیشروع به خند انای حرف ک  نیبا ا یهمگ

 را دنبال  نی. با چشمانم رادممیدیبخش  انی" به خنده پاایکه تموم شد، ب صبحانت

 نیا لی بود. اما دل  ی. لحنش به نظر عصبشدیکه از رستوران خارج م کردم

 دانم! یچه بود را نم  تیعصبان 

 برخاست و گفت:  شیحال کامران هم از جا نیهم در

 !میما هم بر  دیبلند ش  گه،ی_خب د

 که کامران  ی. هنگاممیبرخاست مانیو از جا میبا حرف کامران مواقت کرد همه

 کنارم آمد و آرام در گوشم زمزمه کرد:  نیصحبت با ساغر بود، راست مشغول

381 

 نکن! تی _انقدر داداش منو اذ

 من شود، از رستواران خارج شد. "انقدر  یاز سو یمنتظر جواب نکهیبدون ا سپس

 اند؟!  یجور کیچه؟! چرا امروز همه  یعنی نکن!"  تیمنو اذ برادر

 121#پارت_ 

 به  ی. کامران نگاهمیو شروع به حرکت کرد میشد  نیهمراه کامران وارد ماش به
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 که کنج لبش نشسته بود، گفت:  یانداخت و با لبخند کوچک من

 ها!  ی_خوب بلد

 را باال انداختم و گفتم:  میابرو یتا کی

 بلدم؟  ی_چ

 ! ی! قشنگ حال ساغرو گرفتیری _انتقام بگ

 باال انداختم و گفتم:  یا شانه

 ! اون خودش حالش گرفتهدمیفقط سوال پرس رم،یحالشو بگ خواستمی_من که نم

 !شد

 نگفت.  یزیچ گریابروان کامران به وجود آمد و او د انیم یگره

 فرو کردم و گفتم:  شی را در بازو  ناخنم

 ! چرا اخمات رفت تو هم؟!رقضبی_الو...م

 خنده اش را کنترل کند، گفت:  کردیم ی___________که سع یدرحال 

 ؟ یگفت ی_تو به من چ

 نشاندم و گفتم: میلب ها یبر رو یدیپل لبخند

 ! ؟یستین  رقضبی! مگه مرقضبی_گفتم م

 سر داد و گفت:  یا قهقهه

 بود!  نیگفته بود االن حسابش با کرام الکاتب  نویجز تو ا  ی_هر کس

 و گفتم:  دمیخند

382 
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 چرا اخمات رفت تو هم؟ چون،ی _بله بله! حاال بحثو نپ

 اش بازگشت و گفت:  یبه حالت قبل  دوباره

 خت؟ ی از حرف تو بهم ر نقدری_چرا ساغر ا

 چشم دوختم و گفتم:  رونیپنجره به ب  از

 بدونم! خوادیدلم م یل ینم خ_م

 را  نمانی که سکوت ب یزیو تنها چ  می نگفت یزیچ چکدامیه گر یمقصد، د انی تا پا و

 بود.  یقیشکست، موس  یم

 را  نمانیمدت ب ی. سکوت طوالنمیدیاز گذشت سه ساعت به مازندران رس  بعد

 و گفتم:  شکستم

 کجا؟  میری_االن م

 از بابا گرفته.  دشویکل  انایما. ک  یالیو میری_م

 آرام   یزدم و با لحن یخوشحال شده بودم لبخند اریحرف بس   نیا دنیکه از شن من

 : گفتم

 _چه خوب!

 کننده توقف رهی خ  ییبای بزرگ با ز  اریبس   ییالیو یجلو نیبعد، هر سه ماش یلحظات 

 برد و چند   فشیدستش را درون ک  انای . کمیشد ادهیپ نی از ماش ی. همگکردند

 و گفت:   دیرا در هم کش شیبعد اخم ها یبود. لحظات   ریبا آن درگ یا قهیدق

 !ستی_ن

 : د یپرس دیبا ترد کامران
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 ست؟ ین ی_چ

 کجا گذاشتمش؟! دونمینم  د؛ی_کل

 اش زد و گفت:  یشانی به پ یضربه ا نیراست

383 

 به من! یرو که داد دی_کل

 و گفت:  دیکش ینفس آسوده ا  انایک

 !یگ ی_آخ راست م

 کند.  دایرا پ دی برد، اما هرچه گشت، نتوانست کل  بشیدستش را درون ج نیراست

 و گفت:  دیرا در هم کش شیها اخم

 نباشه؟! شهیمگه م بم،ی_خودم گذاشتمش تو ج

 گفت:  ساغر

 باز کنه.  هیدرو واسه بق  اط،یاز در بره باال، بپره تو ح یک ی _خب اشکال نداره، 

 گفت:  کامران

 در سالن رو   م،یرو باز کن   نجایصال به فرض که در ا! استای_ساغر تو حالت خوش ن

 ! مش؟یبشکن یخوای نکنه م م؟یکار کن چه

 و گفت:  دیکش ینفس کالفه ا ساغر

 !م؟ی بکن  دی_پس چه کار با

 که تا آن لحظه سکوت کرده بود،گفت:  نیرادم

 ما!  یالیو می_بر
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 گفت:  نیبه من انداخت و سپس روبه رادم  ینگاه کامران

 !شهیکه بد م  ینجوری_ا

 گفت:  نیرادم

 !میبر دیسوارش  شه،ی_اصال هم بد نم

 گفت:  نیراست

 .می! بهتره بره ی_به نظر منم فکر خوب

 ها  یتهران  یالیشدند تا به و  ن ینظر موافقت کردند و دوباره سوار ماش نیبا ا یهمگ

 توانستم قدم از قدم بردارم.   یبودند و نم دهیچسب  نیبه زم می. اما من پاهامیبرو

384 

 بود، به سمتم بازگشت و گفت:   دهیرس نیکه به درب ماش  کامران

 ؟ یای_پس چرا نم

 ام را پس زدم و گفتم:  یلعنت  بغض

 ! امی_م

 ن ی حرکت کردم. وارد ماش نیو به سمت ماش  ختمی لرزانم ر یتوانم را در پاها تمام

 انداخت. اما من چشمانم را بستم تا  میبه سو  یکامران نگاه مشکوک م،یشد که

 بروم!  نینازن  یِ لعنت یالیبه آن و خواهدی. من دلم نم رمیبازخواست او قرار نگ مورد

 ن یاز ا شتریب  خواهدیزنده شوند! دلم نم میخواهد خاطرات دوباره برا یدلم نم من

 توان ندارد. کم آورده است!  گریقلب د نی! بخدا که ابشکنم

 فرو  ی. بغضم را به سختدمید الیو  اطیدم را مقابل درب ح باز کردم و خو چشم
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 گفتم، اما دلم آرام نگرفت! اصال  راهیکه گم شد بد و ب یدی. هزاران بار به آن کلبردم

 هم در مازندران باشد؟!  شیآسا یخانواده   یالیو دیبا چرا

 که حاضر  یری شد. تصو انی چشمانم نما یجلو  ریتصو کی  الیمحض ورود به و به

 تمام دار و ندارم را بدهم تا دوباره به آن روز بازگردم! بودم،

 درون یبایز یشدم. محو گل ها  الیبزرگ و  اطی"_از آشپزخانه خارج شدم و وارد ح

 زدند!  خیسرم  یبودم، که ناگهان حس کردم رگ ها باغچه

 ی چهره بود! هاج و واج به  دهیبود که به من آب پاش نیرادم نی! اشدینم  باورم

 باال انداخت و گفت:  یکردم که شانه ا ینگاه م  خندانش

 نستا،  ینره! حاال هم اونجا وا ادتیوقت    چیرو ه مونیروز دوست نی_خواستم اول

 ! "شهیصبحانه رو آماده کن که االن ورزش منم تموم م  برو

 نیگل ها هستند، من هستم، رادم نی. استادمیبود آن روز! درست همانجا ا یروز چه

 ! ستیمانند گذشته ن  گرید زیچ چیهست، اما ه هم

 داخل! دیرها خانم؟ بفرما  نیسادیوا نجای_چرا ا

 راهنش یپ ی قهی  خواستیدر چشمانش شدم. دلم م رهی پشت سرم برگشتم و خ به

 ! قتیشف قیمعرفت! همان رف یمن هستم ب م؛یو بگو  رمیدرون مشت دستانم بگ را

 ! من ازیزدیم  شیرها بانو صدا یات! همان که روزگار یمعشوق زندگ گانهی همان
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 !ترسمیرفتار م یسرد نی! من از اترسمیچشم ها م نیا

 زدم و راههی احساساتم را کنار گذاشتم و من هم مانند خودش، خودم را به ب اما
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 : گفتم

 گال چقدر خوشگلن! نی_ا

 زد و گفت:  یلبخند

 گال خوشگلن، چون ُرزن! نی_آره ا
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 قلبم را صد برابر کرد؟! یجمله تپش ها نیحرفش چه بود؟! چرا ا نیا یمعن

 من گل رز را دوست  یتو به خاطر دار ایکه آ میدهان بازکنم و به او بگو خواستمیم

 که انکار کند که مرا فراموش کرده است، اما دهانم باز نشد و  می! به او بگوداشتم؟

 ی را که بر رو ی رِد اشک ندی انداختم و از کنارش رد شدم. رد شدم تا نب نیرا پا سرم

 که  ندی. رد شدم تا نبندینشسته است. رد شدم تا چشمان اشک آلودم را نب صورتم

 ! کوبدی ام م  نهیاو به س یمهابا برا یقرارم ب یب قلب

 گفتم:  نیشدم و به راست الیو وارد

 _کامران کدوم اتاق رفت؟ 

 دم، یفهم  یدلخور بودن او را نم نیا یکه نگاهش هنوز دلخور بود و من معن  یدرحال 

 : گفت 

 توش  یروز هی نیکه تو رادم هیاون اتاق یکه روبه رو یباال، اون اتاق  ی_طبقه 

 !دیبود

 و گفتم:   دمیرا در هم کش اخمم

 رفتار   ینجوری ا یچ یفهمم! برا یلحن پر از تمسخر و نگاه دلخورتو نم نیا ی_معن
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 !؟یکن یم

 زد و گفت:   یپوزخند

 حساس شدنتم اون  لی! حتما دلیزن داداش، تو حساس شد  شمی_من مثل هم
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 !تونهیتوراه

 و گفتم:  دم یکش یکالفه ا نفس

 هم  یهر ک  ؟یتو عقلتو از دست داد نیرفتاراتو! راست نی ا لیدل  دمی_حاال فهم

 که  یدوست داشتم! به نظرت کس  نویمن چقدر رادم یدونیتو که خوب م ندونه،

 فراموش کنه و به قول تو االن زویهمه چ تونهیبوده، االن م یکی عاشق  اونقدر

 داشته باشه؟! یتوراه

 آن را نشنوند، گفت:  هیداشت بق  ی که سع  یآورد و با لحن آرام کمی را نزد  سرش

 ی ! خودت گفت یکرد ریی تغ یرفته؟ خودت گفت ادتیرو   نیرادم  ی_شب عروس

 من به  یخوام! خودت گفت   یرو نم نیرادم گهیکردم و د رییگذشته و من تغ دوسال

 کردم! ریی عشقم تغ خاطر 

 باال نرود، گفتم: میصدا کردمی م یکه سع یدرحال 

 کردم، راستم گفتم! من واسه تنها عشق  ریی_آره من گفتم به خاطر عشقم تغ

 ی نیبود! رادم نی ! اون رادمنیاون عشق کامران نبود راست یکردم، ول  رییتغ  میزندگ

 که انگار صدپشت با من  کنهیوانمود م یجور هیو  ستین الشمیخ  نیع که

 !بستیغر
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 آخر  یخواستم از آنها باال بروم، اما لحظه   یبه سمت پله ها حرکت کردم و م سپس

 بازگشتم و گفتم:  نی سمت راست به

 تو رو به جون همون نی! اما راستیبهت گفتم چون تو مثل برادرم ناروی_من ا

 ی کس  شیحرفارو پ نیکلمه از ا کی  دمیقسمت م زهیکه انقدر واست عز یبرادر

 نسبت بهم عوض   دتید ،یو گفتم تا تو که مثل برادر نداشتمبه ت  ناروی! من اینگ

 !نشه

 انداخت و گفت:  ن یرا پا  سرش

 مطمئن باش درست  شه؟یدرست م  زیبهت گفتم همه چ م،یروز خواستگار ادتهی_

 من! ی! به من اعتماد کن خواهر بزرگه شهیم

 شد. او چطور  لی از کنارم رد شد و مشغول جابه جا کردن ساک ها و وسا سپس

 به هم  زیهمه چ نقدریکه ا یحرف بزند وقت  یزندگ نیتواند از درست شدن ا یم

 که در یبه او اعتماد کنم! به برادر نداشته ا خواهدیاست؟! اما...اما من دلم م ختهیر
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 م یبرا  شتریام ب یکه از خواهر تن  یادر! به بر دمیکش یام حسرت آن را م یزندگ طول

 قائل است! ارزش

 تنگ شده است.  ای رو یکه چقدر دلم برا کردمی فکر م نیرفتم و به ا  یپله ها باال م از

 بسپارد؟!  یگونه مرا به فراموش نیاو چگونه توانست ا یراست به

 بود.  لیکه مشغول جابه جا کردن وسا دمیرا د  یاتاق را باز کردم و کامران درب

 صورتم تکان داد،   یرا جلو  شیتخت نشستم. کامران که دست ها یحوصله بر رو یب
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 را باال انداخت و گفت:  شیابرو یتا  کیرا باال گرفتم.  سرم

 ؟ ی_خوب 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ام! ی_عال

 باال انداخت و گفت:  یا شانه

 قرار  هیبق می چون به تصم میشیم ی عال  گهیساعت د میتا ن ،یهم نباش  ی_اگه عال

 !ایلب در  میبر یهمگ شد

 برخاستم و گفتم:  میاز جا تی عصبان با

 ی می! چرا هر تصم ن؟یخوای وقت از من نظر نم چیکه ه شمیحساب نم هی_من جزء بق 

 د؟ یتا منو نابود کن دیچرا همتون دست به دست هم داد  د؟یریگیم دیخوایم که

 شده بود، ادامه دادم:  ختهیآم میو زجه با حرف ها هیکه گر یدرحال 

 ی تا من اون خاطرات لعنت دیکن یم  یچرا هرکار د؟یداری_چرا دست از سرم بر نم

 ! ارم؟یب  ادیبه  رو

 را در دستش گرفتم و گفت:  میآمد و شانه ها کمی نزد کامران

 ؟ یا ختهی_آروم باش دختر! چرا انقدر بهم ر

 را پس زدم و گفتم:  دستش

 خوام ی! نمرون ی ام! برو گمشو ب ختهینداره که چرا انقدر بهم ر یربط  چیتو ه _به
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 !نمتی بب
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 ام را به  یصورتم فرود آمد سکوت کردم و چشمان اشک   یکه بر رو یا یل یس با

 که از زور خشم،  یدوختم. درحال کردی که با اخم به چهره ام نگاه م یکامران صورت

 به هم فشرده اش گفت:  یدندان ها یاز البه ال زد،ی م یاش به سرخ  چهره

 هر  یتونیم  دمینم  ری بهت گ گهیحاال که باهات مهربون شدم و د ی_اگه فکر کرد

 ! رها بار آخرت ی رو زبونت، سخت در اشتباه یاریب  اد،یکه تو اون ذهنت م یزیچ

 که...  کمنمیم یو گرنه کار دم،یحرفا رو ازت شن  نیکه ا بود

 و گفتم:   مدیحرفش پر انیم به

 دوسال از تو کتک  نیاز کتک؟ نه جانم، من انقدر تو ا ؟ی ترسون یم ی_منو از چ

 ! امامیترسونیاز مرگ م یدار دمینه، شا ایشده!  یواسم عاد گهیکه د خوردم

 واسم میمرگ و زندگ  گهیآب از سرم گذشته! د گهیبهت بگم که من د دیبا متاسفانه

 ینجوریمردم، پس ا دمید نیکه ساغر رو کنار رادم ی! من همون روزکنهینم  یفرق

 ! شینکن جناب کامران آسا دیتهد منو
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 و از آن خارج شدم. به دمیدرب اتاق را محکم به هم کوب می تمام شدن حرف ها با

 دیآمد. مرا که د رونیب  ییخروج من از اتاق، ساغر هم از اتاق روبه رو محض

 : گفت 

 ها! میبر می خوایدختر؟ االن م یچرا حاضر نشد _پس تو

 نشاندم و گفتم:  میلب ها یشباهت به پوزخند نبود، بر رو  یکه ب یکج  لبخند

 !امیمن نم د،یببر فی_شما تشر
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 از کنارش گذشتم و بعد از پشت سر گذاشتن پله ها، وارد آشپزخانه شدم.  سپس

 .دمیآب را برداشتم و آن را سر کش ی شهیش

 !یآب بخور شهیکه تو ش هیکار زشت  یل ی_خ

 در سراسر  شیبعد تکه ها یآب از دستم افتاد و لحظات ی شهی صدا، ش  نیا دنیشن  با

 . دمیو به سمت صدا چرخ قلبم گذاشتم  یپخش شد. دستم را رو آشپزخانه

 را در هم میاخم ها دم،یبود را که د ستادهیا نهیساغر را که دست به س ی افهیق

389 

 نسبتا بلند گفتم:  ییو با صدا دمیکش

 !یاون هی اگه بهش بگن تو شب شه یم نیتو! البته به جن توه ی_چرا مثِل جن

 را درشت کرد و گفت:   چشمانش

 و گرنه خوب  ست، یو حالت خوب ن یحامله ا نکهیا یبه پا زارم ی _اوهوع! حرفاتو م

 ! دادمیم جوابتو

 با   انایشد. ک دایهم پ هیبق  یکه ناگهان سر و کله  میبگو یزی را باز کردم تا چ دهانم

 به سمتم آمد و گفت:  ینگران

 بود اومد؟  یچ  یصدا ؟ی_رها تو خوب 

 گفتم:  زدم،ی س مکه هنوز از زور ترس نفس نف  یدرحال 

 دم، یمثل اجل معلق اومد پشت سرم، ترس یک ی هوی  خوردمی داشتم آب م ،یچ ی_ه

 از دستم افتاد! شهیش

 برداشت و گفت:  ییجارو نیرادم
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 ! کنمی_اشکال نداره، فدا سرت! االن خودم جمعش م

 گونه صحبت  نیبود که با من ا نیرادم  نیشک کردم! ا می به گوش ها یا لحظه

 کرد؟!  یم

 حرف بر حسب تصادف از دهانش   نیمن نبود! انگار ا شی او انگار حواسش پ اما

 بود.  نیزم یرو یها شهیتوجه به من، مشغول جمع کردن ش  یبود. ب دهیپر رونیب

 ه یآشپزخانه تک  واریبه د نهیافتاد که دست به س نیچشمم به راست انیم نیا در

 به سمتش رفت و گفت:   انایک  چشم دوخته بود. نیبود و با اخم به زم  داده

 ؟ یجان خوب نی_راست

 متوجه نشوند گفت:  هیکه بق یآرام، طور  اریبس  نیراست

 !ستمیخوب ن اینداره که من خوبم  یربط  چی_به تو ه

 به دور برم  یگرفت و از آشپزخانه خارج شد. نگاه واریاش را از د  هیتک سپس

 حرف را  نیا ینشده بود اما من به خوب نی حرف راست یکس متوجه  چیه انداختم،

 داشته باشد؟! نکند آنچه انایبا ک  یرفتار  نیچن  نی! چطور ممکن است راستدمیشن

390 

 اتفاق افتاده است؟! دم،یترسیاز آن م که

 رو به من گفت:  نیها به طور کامل جمع شدند، رادم شهیش  نکهیاز ا بعد

 خورده شهی ش  نجاهایا گهیرف، دط  نیا یایاز اونجا ب  یتون یحاال م  د،ی_بفرما

 ! ستین

 چشمانش نگاه کردم و گفتم:  ری نظ یکهکشان ب  در
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 ...هویشد! من   ینجوریکه ا دی_ببخش

 و گفت:  دیحرفم پر انیم به

 _گفتم که فداسرت! 

 کنم! هیکه گر ایبخندم  دانستمیزد و از آشپزخانه خارج شد. نم یچشمک  سپس

 گونه صحبت کند! نیممکن است او با من ا چطور

 گفت:  د،یرس  یکه خوب به نظر نم یدرحال  انایآشپزخانه خارج شدم و ک از

 ! ایلب در  میبر میخوای _رها، برو لباساتو عوض کن، م

 زدم و  یرو به آن رو شده بود، لبخند  نیاز ا نیرادم یکه حالم بعد از آن جمله  من

 : گفتم

 !امی_االن م

 پشت سر گذاشتم و وارد اتاق شدم. با ورود به اتاق  یپله ها را با خوشحال  سپس

 بود.  شیبود و مشغول ژل زدن به موها ستادهیا نهیآ یکه جلو  دمیرا د کامران

 هم گردنش یبه تن داشت و گردن بند سبز یبه همراه شلوار مشک   یمشک اسلش

 ی نخ راهنیپ کی کنم، به سمت ساک رفتم و  یبه او توجه  نکهیبود. بدون ا انداخته

 آن داشت و  یبر رو  بیج  کیکه تنها  یبه همراه دامن سبز ساده و نخ ،یمشک

 آن بود، برداشتم. به محض خروج کامران  یاز جنس خود پارچه باال یکمربند

 ی مشک یسرم بستم. روسر یرا باال میکردم و موها ضیرا با آنها تعو میها لباس 

 سرم انداختم و کاله کپ هم رنگ دامنم را هم سرم گذاشتم. یرو را هم بر یرنگ

 مرتب است، از  زیمطمئن شدم همه چ یبه خودم انداختم و وقت نهی در آ ینگاه
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 خارج شد.  ییهم از اتاق روبه رو  نیخارج شدم. به محض خروج از اتاق، رادم اتاق
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 نک یبه تن داشت و ع یرنگ با شلوار ضابدار مشک یسرمه ا  یآب  یل  راهنیپ

 گفت:  یبا لحن رسم د،ی. مرا که دکردیم  ییدر چهره اش خودنما بیاش عج یآفتاب

 ! دی_بفرما

 که  نیراست م،یدیپله ها که رس نیزدم و جلوتر از او به راه افتادم. به پا  یلبخند

 به تن کرده بود و   با همان طرح  یبه همراه شلوار مشک یبا طرح سرباز یشرتیسو

 سرش گذاشته بود، گفت:   یبر رو یکرم رنگ کاله

 !میبر گهی_خب عروس و دوماد هم اومدن، د

 کرد و گفت:  نیراست یروانه  یاخم  ساغر

 !؟ هی_عروس دوماد چ

 حلقه کرد و گفت:  نیرادم  یآمد و دستش را دور بازو نی به سمت رادم سپس

 ؟ یبهش بگ یزیچ یخوایجون نم نی_رادم

 زد و گفت:  ی لبخند مچهین نیرادم

 ! زمیعز ریشوخه! تو به دل نگ ،یشناسیرو که م نی_راست

 بود تا تمام حال خوشم دود شود و خاکسترش به هوا برود.   یجمله کاف کی نیهم

 ! زشی! ساغر عززشیعز ی! هه! آرزم؟یعز

 !میبر گهی_خب د

 خارج شد.  الیگفت و سپس از و تیجمله را با عصبان نینگاه کردم که ا ینیراست به
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 هم پشت سر او راه افتادم. من
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 و   انای و ساغر و پشت آنها ک نیجلوتر از همه و پشت سرش رادم  نیراه راست در

 ن ی زم یدر دست گرفته بودم و آن را بر رو یو آخر از همه من بودم. چوب  کامران

 بودم و صدبار خودم را لعنت فرستادم که  یحوصله تر از هر وقت ی. ب دمیکش یم

 همراهشان آمدم!  چرا

 گفت:  یم  انایکه به ک دمیکامران را شن  یصدا انی م نیهم در
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 اون پسره هم جدا؟ ییدعواتون شده؟ چرا تو جدا نیبا راست نمی تو؟ بب ی_خوب 

 ! ستین  یزیشد، وگرنه چ نمونی ب کیبحث کوچ هی_نه داداش، 

 افتاده بهم بگو تا خودم به حسابش برسم! یاگه اتفاق ست؟ین  یزیچ ی_مطمئن 

 ! رها کوش؟ گهید الیخیها! ب یداد ری_نه داداش من! گ

 سمتم برگشت و دستم را گرفت و من را کنار خودش آورد و گفت:  به

 دختر؟  ی_تو چرا عقب موند

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند

 قشنگ تره! یی_تنها

 را باال فرستاد و گفت:   شیابرو یتا کی

 ! ستیاصال هم قشنگ ن یی_تنها

 همراه باشه! دیزیکه با  نهی_آدم تنها باشه بهتر از ا 
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 که چشمانش از تعجب گرد شده بود گفت:  یدرحال 

 ؟ی! احتماال با کامران که نبودد؟یزی_

 وارد کردم و زمزمه وار  نیبه زم یانداختم و با چوب در دستم ضربه ا نیرا پا سرم

 : فتمگ

 ! دیزی_صد رحمت به 

 ...کامران باتوام! ن؟ی_باز دعوا کرد

 شلوارش فرو برده بود و  بیبه کامران نگاه کردم که دستانش را در ج   یرچشمیز

 در هم بود.  شیها اخم

 و گفت:  دیکش ینفس کالفه ا  انایک

 باهات ندارم!  یحرف گهی_کامران، من واقعا د

 یشاهزاده  نی رساند و من ا نیرا تندتر کرد و خودش را به راست شی قدم ها سپس

 ی بداخالق یرا دنبال کردم و بازهم متوجه   انای را تنها گذاشت. با چشمانم ک ابوالهول
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 موضوع صحبت کنم!  نیا یبا او درباره  دی شدم. حتما با نیراست

 ا یتوجه به کامران به سمت در  ی. ب میدیرس ایبه در قه،یبعد از پنج دق  حدودا  

 نیشد ا یمواجش چشم دوختم. چه م یو به آب  ستادمیآن ا یکردم. جلو حرکت

 و  ایدن نیکرد از دست ا  یشد مرا راحت م  یبرد؟ چه م  یمرا با خودش م ایدر

 !ش؟یها آدم

 بود و چشم ستادهیکه کنارم ا ی. درحالدیکش  رونیمرا از افکارم ب  نیراست یصدا
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 ته بود، گفت: دوخ ایدر به

 !ست ی قشنگ ن یی_تنها

 گفتم:  یلحن تمسخرگونه ا با

 ! ستیهم اصال قشنگ ن ی_بداخالق

 چشم دوخته بود،گفت:  مرخمی که به ن یو درحال  دیسمتم چرخ به

 بداخالق؟  یبهش بگ ادی دلت م ،یو ماه یخوش اخالق نی_پسر به ا

 و گفتم:  دمیهم به سمتش چرخ من

 که من سراغ  یبود  یپسر نی و خوش برخورد تر نی تو خوش اخالق تر یروز هی_آره 

 برد از   یسرحال و خوش خنده که آدم لذت م یانقدر شوخ بود یروز هی! داشتم

 کردن با تو! صحبت

 ابروانش انداخت و گفت:  انیم یگره

 کردم با  یمن االن چه فرق د یببخش  ستم؟یخوش خنده ن ستم؟ی_مگه االن شوخ ن

 موقع؟ اون

 شدم و گفتم:  کتریبه او نزد یکم

 که  ی! همونییای دن ی کهیداداش کوچ نیمن بهتر ی! هنوزم براینکرد یفرق چی_ه

 اما... مه،یباعث خوشحال  شهیکه همه یمنو بخندونه! اون تونهیم هنوزم

 را تکان داد و گفت:   سرش

394 

 ؟ ی_اما چ
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 ی کردی که ادعا م یبا همسرت! کس  ؟یکنیرفتار م   ینجوریا  انایبا ک  ی_اما چرا دار

 ! یعاشقش

 دم، یاش را که د یسکوت کرد. سکوت طوالن  ایبه در رهی برگشت و خ ای سمت در به

 : گفتم

 !کنهی داره نگات م یاز اون دور چجور نینگاه بهش بنداز! بب هی! نی_باتوام راست

 چرا انقدر  ؟یشد ینجوریباره، اما تو چرا ا یعشق م انایک  یاز چشما نیراست

 ؟ یسرد باهاش 

 بودم، به سمتم برگشت و گفت:  دهیند  نیوقت در رفتار راست چیکه ه یت یعصبان با

 با  نکهیکرد! به خاطر ا اهیس مونوی برادرش زندگ نکهیچرا؟ به خاطر ا یدون ی_م

 اون مزائده رو برنده شد و بعدشم دست از کاراش برنداشت! خودشو دوست  کلک

 اه یبده! تا به شرکتمون نفوذ کنه! تا به خاک س بشینشون داد تا فر داداشم

 نیاتفاق همسرش کشته شد! داداش من که ا هیشد؟ بر سر  ی ! بعدش چبنشونمون

 خود  یکارا ی جهی از قصد نکرد! من مطمئنم اگه همسرش مرد فقط و فقط نت کارو

 کار کرد؟ دست گذاشت رو ناموس داداشم! دست گذاشت  یبود! اما اون چ  کامران

 وارد  یطوالن یکه بعد از مدت ها  یتنها عشق داداشم! دست گذاشت رو کس  ور

 ما شده بود. اون یما شده بود و با ورودش باعث خوشحال  یخونواده   یزندگ

 کرد از عشق تو نسبت به داداشم. انتقام گرفت از داداشم، اما انتقام سوءاستفاده

 نداشت،  یرو! داداش من ناخواسته باعث مرگ همسرش شده بود، گناه شی گناه یب

 تاوان گناهاش رو بده! اون  دیاون ازش انتقام گرفت! اما اون گناه داره! اون با اما
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 بفهمه من ساکت   دیمونه! با ینم  جهینت  یکدوم از کاراش ب چیبفهمه که ه دیبا

 با  رمی گیبکنه! انتقام تمام کاراش رو ازش م خوادیدلش م  یتا هر غلط  نمیش  ینم

 و  ستمینبودم، ن انای وقت عاشق ک چی ! رها من هزهی که براش عز ی! کس خواهرش

 شدم، فقط و فقط به خاطر انتقام از برادرش  کینزد انایشد! اگه من به ک نخواهم

 !بود

 125#پارت_ 

 شدم و گفتم:  رهیاخم به چشمانش خ  اب

 کرده؟! مگه خودش انتخاب  یگناهه! اون چه گناه یهم ب انای وسط ک نی_اما ا
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 با کار کامران نداره! تو  یفرق چیکار تو ه  ن،یکه برادرش کامران باشه؟ راست کرده

 انا ی! کیری انتقام بگ  گهینفر د هیتا از   یکنی م یگناه رو قربان  یآدم ب هی یدار هم

 ی انقدر ب یتو ک شه؟ینابود م یاگه بفهمه دوسش ندار یدونیم ؟یفهم ی م عاشقته

 ؟ یشد رحم

 ت ی با عصبان می . از بچه ها که دور شددیرا گرفت و مرا به دنبال خودش کش نمیآست

 باال نرود، گفت:  کردیم  یکه سع ییصدا و

 ساال که بابا  نیکه تو ا  یدارم، کسرحم شدم که برادرم، تمام دارو ن  یب  ی_من از وقت

 پر از  یساال نیرو که تو ا ی! کسدمیمثه کوه پشتم بود رو داغون د م،ینداشت

 که  یاون شب یدونستی! تو مدمی د ونیبود رو گر اوردهیخم به ابروش ن  یسخت

 کامران تا تو رو برگردونه،  یشما، خونه  دنیاز زندان آزاد شده بود و اومد د نیرادم
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 اونقدر فشارش رفته بود باال  یدونستیبود؟! م  یچه حال یتو باهاش برنگشت یوقت

 یهر لحظه ا یدونستیبود؟! تو م یبستر مارستانیحالش بد شد و دو شب تو ب  که

 ! نه؟یاوردی سرش م ییچه بال یگفت یاز عشقت نسبت به کامران واسش م که

 که حاال که روبه  یتو چشماش و بهش گفت  یتمام زل زد یرحم  یاما با ب یدونست ینم

 من  یدون یوقت به من نگفت! م چیه  نیرادم ناروی! اکنهیم  تتیاذ ساده،یوا روت

 و  دید یکه کابوس م ییمن نصف شبا وقتا ناروی! ایدون  ینه نم دم؟یفهم یک  نارویا

 ! اون انقدر تودار بود که حاضر بود از دمیشن یازش م دیپر   یاز خواب م ادی فر با

 دم ی. شن دمیرو شن زای چ نیمن ا ینگه! ول یزیکس چ چینابود بشه اما به ه درون

 ه یاما صبحش با  د،ید یکه تا صبح کابوس م ییپدرم، دارو ندارم چه شبا  برادرم،

 تا نکنه من بفهمم و ناراحت بشم!  شدیاز کنارم رد م لبخند

 شده بود، گفتم:  سی که صورتم از اشک خ یدرحال 

 بره، بره  خواستمی_من...من اگه گفتم عاشق کامرانم فقط به خاطر خودش بود! م

 کرده بود که اگه وانمود به عشقش   دمیکامران دوباره برش نگردونه زندان! تهد تا

 دش بهش دروغ گفتم! حال منم اون! من فقط واسه خوکشهیرو م  نی رادم نکنم،

 رحم! من یب  یگیکه به من م هیرحم  یب نینداشت! ا نیاز رادم  یدست کم روزا

 اون دونستمی وقت نم چیبود اما...اما ه نیخود رادم یکردم فقط واسه  یهرکار

 انقدر حالش بد بوده!  ای شده  مارستانی ب یراه

 زد و گفت:  یتلخند

 ، یست یکه تو کنارش ن ی _بد بوده نه زن داداش! بد هست و خواهد بود! تا زمان
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 مونه!  یبد م  حالش

 ام اوج گرفته بود، گفتم:  هیکه گر یدرحال 

 کنار ساغر حالش خوبه!  ین یبیم یحرفو نزن! تو که خودتم دار نیا نی_راست

 چقدر کنار هم خوشن!  نیکن، بب نگاشون

 زد:  ادیفر

 حالش بده! داره از درون نابود شتری ب  ی! داداش من از هر وقتستی_ِد خوش ن 

 ی چ شیدکترش چند وقت پ یدونی! مزنهیو دم نم  سوزهی! داره از درون مشهیم

 تو ُکما! رها اون داره تو رهیفشارش بره باال، م ینجوریگفت؟ گفت اگه بازم ا بهم

 تو عاشق  کنهیمن فکر م ی چارهی ! داداش بارهیو به روش نم  سوزهیتو م عشق

 شما دوتا  یپچ پچا یرستوران چقدر حالش بد شد وقت یتو یدی! ندیشد کامران

 ! ارهیبره دووم نم  شی پ ینجوریبخدا داداشم اگه ا د؟ید رو

 وار عاشقش بودم  وانهیکه د یدهانم گرفتم و زار زدم به حال مرد یرا جلو دستم

 هم نیصورت راست  یکه بر رو یانجام دهم! درحال  یکار  شی توانستم برا ینم و

 نشسته بود، ادامه داد: اشک

 نگم! زارویچ نی کس ا چیوقت، به ه چی_ازم قول گرفته بود! قسمم داده بود که ه

 ن ی! رها، رادمنم یچشمام آب شدن تک برادرمو بب ایو  نمیبش  تونمی! نمتونمینم اما

 ذره هواش  هیواست سخته اما  ونمدیظاهرش آرومه اما از درون نابوده! م فقط

 ! ریهمه با کامران گرم نگ نیاون ا یداشته باش! حداقل جلو رو
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 لباسش را گرفتم و مانع  نیپشتش را به من کرد و خواست برود که آست سپس

 در چشمانش گفتم:  رهی شدم. به سمتم بازگشت و من خ رفتنش

 توان نداره! خستست، رد  گهیحرفارو! قلب من د نیا یوقت نزده بود چی_کاش ه 

 ه ی نینحس رو ندارم! فکر رادم یزندگ نیتحمل ا گهید کشم،ینم گهی! من دداده

 ن ی! بهم بگو من از ایرو سوزوند گرمی حرفات ج  نیو با ا کنهی هم منو رها نم  لحظه

 ادامه بدم، هان؟  یبعد چه جور به

 شد و گفت:   رهیخ  ینامعلوم  ینقطه  به

 ! هم انتقام تو رو هم برادرمو!رمیگی_بخدا که انتقامتون رو م
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 نکرد!  یمن توجه  یگفتن ها نیراست ن،ی حرکت کرد و به راست هیبه سمت بق  سپس

 در کنار  یساعات  خواهمی کامران فرستادم، به آنها اعالم کردم که م یکه برا یامی پ با

 تنها باشم و به آنها گفتم که بدون من به خانه بازگردند. دور شدنشان را که ایدر

 شدم و با خودم   ایچشم دوختم. واردآب در ایبازگشتم و به در ای به سمت در دم،ید

 : گفتم

 نگران چه دی با دانمینم  د؟یآ یبالها دارد به سرم م نیچرا ا ؟ین یبی حالم را م ایدر

 گر ید یقربان کیکه  چارهی ب  یاناینگران ک ای نیراست یباشم؟ نگران کارها یکس

 نگران ایندارد؟!  یاحوال خوش  نیراست ینگران جان جانانم که به گفته  ای! است

 که حال  یدارم وقت یتیقلب خسته و شکسته ام؟! اصال من چه اهم نیو ا خودم

 جانانم بد است؟! جان
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 درست شود! زیبا مرگ من همه چ دی... شادیشا

 126#پارت_ 

 کردم:  یِپل  یو آهنگ دمیکش رونی ب بمی را از ج لمیموبا

 ش یجا گذاشت ی که چجور ن،یرو بب  یآلوده ماه  نیا ای ! بریبگ توی"_تا ِگل آلودم ماه 

 دلت  ابونِ یتو ب زدم،یُتنگت م  واریزدم، به در و د ارویدر دی! من واسه تو قنیزم  رو

 زدم!"  نفس

 جسدم است که  نیا گرید یقیتا دقا دانستمیبود و م دهی آب به گردنم رس گرید

 که بدجور با حالم  یکه به آهنگ  ینکردم و در حال یشود اما توجه یدر آب م  شناور

 را در آغوش گرفتم.  ایدر شتری و ب شتریب  دادم،یداشت، گوش م یهمخوان

 نامردا، منو َتک ننداز!  نیبغلم کن، بغلم کن که شدم تنها، بغلم کن، بغلم کن ب  ا،ی"_در

 آدما ُبر خوردم،  نیُمرداب با ا نیا یاشتباه کردم که از دست تو ُسر خوردم، تو ا،یدر

 کم آوردم!"  بد

 اما زدم یکم شده بود. دست و پا م سژنیسرم در آب فرو رفت و اک  گرید

 ! یکشی چه خوب مرا به آغوش م ا،یدر یبکشم! آه ا نرویتوانستم خودم را ب ینم
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 بود که به یصورت کامران  دم،یکه د  یزیچ  نیرا از هم گشودم و اول چشمانم

 داده بود و خوابش برده  هیبودم، تک ده یآن خواب یکه من بر رو یکاناپه ا ی دسته

 رفت.  یم  یاهیداشتم و چشمانم س یب یعج  ی جهیبرخاستم. سرگ می. از جابود

 در تنم  یبه لباس ها ست؟یچ یبرا  یلعنت ی جهیسرگ نیرا به سرم گرفتم. ا دستم
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 و  یساپورت مشک ،یمشک یبه همراه گل ها  یمشک ییانداختم. مانتو ینگاه

 ها را بر تن کرده باشم؟! نیآورم که ا  ی! چرا به خاطر نمیمشک  یروسر

 انا ی لرزان به سمت جلو حرکت کردم. ک ییا قرم هابرخاستم و ب میاز جا یسخت به

 ی آن ساغر درحال ینفره نشسته، خوابش برده بود و روبه رو کیمبل  کی یرو  بر

 آن طرف تر  یگذاشته بود، خوابش برده بود. کم  یغذاخور ز ی م یسرش را بر رو که

 چه خبر است؟ چرا هرکس  نجایبود. ا  دهیخاموش خواب ونیزیتلو یجلو نیراست

 ی الیو نجای...انجایکجاست؟! ا نجایاست؟! اصال ا دهیاز خانه خواب یگوشه ا در

 یچشمانم رد شد. حرف ها یاز جلو لمیف  کیمانند  زیها است! ناگهان همه چ یتهران 

 ! منایکامران،در یل یس ن،یحال خراب رادم انا،یبا ک  شی ها یبداخالق  ن،یراست

 مرا نجات داده است؟! یشدم اما چه کس ی غرق م  ایدر در داشتم

 او کجا رفته است؟! نکند طاقتش  یعن ی! افتمیرا ن  نیخانه را گشتم اما رادم سراسر

 ! من دیچرخ ی رفته است؟! تمام خانه داشت دور سرم م   نجایشده است و از ا تمام

 یلحظه که لحظه به  یلعنت یزندگ  نی مرا با خود ببرد تا از دست ا ایدر خواستمیم

 او هم مرا یهم مرا پس زد! حت  ایزجرآور است، رها شوم اما در میبرا آن

 ! نخواست

 ی حال خرابم از پله ها باال رفتم و وارد اتاقمان شدم. ساکم را برداشتم و تمام با

 آن را در  نیافتاد که رادم یچشمم به چادر انیرا در آن گذاشتم. در آن م میها لباس 

 آن را در آغوشم گرفتم و سرم را در آن فرو بردم. گرفته بود.  میبرا مشهد

 که گرفته ام یم ی باعث شد در تصم نی چشمانم روان شدند و هم یبر رو میها اشک
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 لمیوسا هی گذاشتم و مشغول جمع کردن بق  فمی تر شوم. چادر را درون ک مصمم

 و گفتم:  دمیآن کش یبر رو  یدست دم،یرا که د  نیرادم راهنی . پشدم

 ام یهمدم تنها  دیروز عمرم هم با نیاز امروز تا آخر  ،یبود امی _دو سال همدم تنها

 ی رم تا کس ی خواد، پس من م یآدما منو نم  نیا نیکس ب چیدونم ه ی! میباش 

 به تحمل من نباشه! مجبور

 و ساکم را  فی. ک دمیآن را کش پیرا درون ساک گذاشتم و ز نی رادم راهنیپ
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 از پله ها ی دراور بود، برداشتم و به آرام یکامران را که بر رو چیو سو برداشتم

 که  اطینشود. ولرد ح داریب یرفتم. درب سالن را با دقت باز کردم تا کس  نیپا

 نبود که مجبورم  لی دل نیمن به ا یناراحت نیکرد. ا یم  ینیسنگ میبغض بر گلو شدم

 بود که  لیدل نیبغض و حال خرابم به ا نیام را ترک کنم! ا ی و محل زندگ  الیو نیا

 دانستمیبود که نم لی دل نیبغض به ا نیروم! ا یاز جان جانانم م  یخداحافظ بدون

 همچون ماهش نگاه کنم! یبار به چهره  نیآخر  یکجاست تا برا او

 خارج شوم که  یاما دوست داشتن  یلعنت یالیقدم بردارم و از آن و خواستمیم

 . به سمت آن صدا که حرکت دمی شن  الیو یپشت اطی را از ح یخش خش یاصد

 که به ماه  یدر دستش بود و درحال گارینخ س کیکه  دمیرا د یمرد ی هیسا کردم،

 از  گرینخ د کی  گارش،یگرفت. با تمام شدن س  یکام م گاریدوخته بود، از س چشم

 رون یبه آن زد و دودش را به ب   یقیو آن را روشن کرد. ُپک عم دیکش  رونیب  پاکت

 او ی! آرشدیواضح تر م میشدم، چهره اش برا  یتر م کی. هرچه به او نزدفرستاد
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 که ین یاست! همان رادم نیاو رادم یگونه آشفته است! آر نی من است که ا نیرادم

 وقفه و پشت سر   یگونه، ب نیمتنفر بور! حال چه شده است که ا گاریاز س یروزگار

 رخش چشم دوختم.  میو به ن ستادمیاش ا یقدم کیکشد؟! در  یم گاریس هم

 کارم به سمتم بازگشت  نیپرتاب کردم. با ا یرا از دستش گرفتم و به گوشه ا گاریس

 ک یاندم و نش می لب ها یبر رو یدر چشمان به اشک نشسته ام شد. لبخند رهی خ و

 اش چشم دوختم.  یمردانه و دوست داشتن یبه چهره  ریس دل

 127#پارت_ 

 سکوت را شکستم و گفتم: یطوالن  یاز مدت بعد

 عمر حسرت  هیو قراره   یستیو ن  یکردم رفت ی! فکر م یینجای_چقدر خوبه که ا

 ا یشدم  وونهید  یحرفا رو بزنم فکر کن  نیا نکهیبعد از ا دیبه دلم بمونه! شا دنتید

 و  یکه صدام زد یشدم، من از همون روز وونهیزده به سرم! آره من د نکهیا

 شدم! من از همون روز  وونتیباهاتون صحبت کنم" د دیبا  امنشی"خانم آریگفت

 االن دونمیشدم! نم وونهیافتاد د رتینظ یب یکه چشمم به کهکشان چشما یاول

 قول و قرارش و عاشق  ریزد ز یکه به راحت یکس هی! یکن یفکر م یمن چ ی درباره

 عاشقش  دیرو د   یکی که انقدر سست عنصر بود که تا  یکس هی ایشد  گهید یکی

 ی کس چیمن نه قبل تو و نه بعد تو عاشق ه خورمی! اما نه جان جانانم! قسم مشد

 یی نفر تو کیو اون  دهینفر تپ کیواسه   ایدن نیا ی! قلب من فقط و فقط تونشدم
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 !نمیرادم
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 زدم و ادامه دادم: یعصب   پوزخند

 ها اما تو تا آخر عمرم فقط و  یمن نباش نیرادم گهیتو د ه یاز نظر بق دی_البته شا

 خاطر  نیمن اگه بهت گفتم که عاشق کامرانم فقط به ا نی! رادمیمن  نیرادم فقط

 چی! بخدا من هکشهیکرده بود که اگه نگم عاشقشم تو رو م   دمیکه کامران تهد بود

 رو بغلم   رهنتی پ ییکه من چه شبا ینیتا بب  یشقش نبودم! تو نبودعا وقت

 تا  ی! تو نبوددمیخوابیم کردمیعطر تو رو استشمام م  نکه یو بعد از ا گرفتمیم

 رو که تو   یشب  یدی! تو ندزدمیحرف م   رهنتی تو با پ یبه جا  ییمن چه روزا ینی بب

 تو! دست به یبه صبح رسوندم! من! رها بانو  یرو من چجور  یساغر ازدواج کرد با

 رو به اون رو شدم اما   نیشدم، خدا رو گذاشتم کنار! من از ا  یگاریزدم، س مشروب

 ی که هرکار وی! منیدیدیو سرد! انگار اصال منو نم ینبود! خشک بود التمیخ  نیع تو

 شدم و  کترید ! به او نزیدیواسه توئه که انقدر نابودم اما تو منو ند یتا بفهم  کردم

 سردش را درون دستانم گرفتم و ادامه دادم: دست

 !یکردم که دوسم ندار یفکر م روزی د نی! تا همیفراموشم کرد کردمی _من فکر م

 !یشد مارستانیب  یبهم گفت! بهم گفت که راه زویبهم گفت! همه چ نیراست اما

 ! منو ببخش که فکر کردم به یدیدیکه تا صبح کابوس م  ییگفت که چه شبا بهم

 ی راحت شده که فراموشم نکرد المی! اما االن که خیزد  دمویق یراحت  نیهم

 رو که کنارم  ییکسا نیا نمی! تا نب یکنار ساغر نمیبرم تا نب  خوامیبرم! م خوامیم

 ! یاما مال من نباش یتو باش یوقت شمی و زنده م رمیم ی! من مستنیاما تو ن هستن

 من! نِ یرادم  کنهیم  میت نوازش موهات رواناگه بمونم حسر من
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 و گفتم:  دمیکش ششیته ر یرا بر رو دستم

 و به  یموند نجایکه االن ا نی! اشکال نداره، همیگینم یچی ! بازم هی_بازم ساکت

 کردم! مشروب  ادی مدت گناه ز نی! من تو ایدونی! مهیواسم کاف یگوش کرد حرفام

 ی حجابم رو گذاشتم کنار، نماز نخوندم و از همه مهم تر دوست داشتن مرد  خوردم،

 ی گناهم رو بکنم و برا نیآخر خوامیازدواج کرده و زن داره! اما امشب م که

 !ه؟یگناه من چ نیآخر یدونیپاک باشم! م شهیهم

 صورت غرق در اشکم نشاندم و گفتم:   یبر رو یلبخند دمیرا که د  سکوتش

 گناه من بغل کردن توئه! نی _آخر
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 نشان دهد، دستانم را درو کمرش  یمنتظر بمانم تا عکس العمل نکهیبدون ا سپس

 قلبش را که یتپش ها یستبرش گذاشتم. صدا ی نهیس یکردم و سرم را بر رو حلقه

 به  شتریو ب  شتریآغوشش تنگ شده بود! ب  یکه چقدر دلم برا دمیتازه فهم دم،یشن

 ی دستانش را بر رو یکردم. ناگهان گرم میها هیفشردمش و عطرش را وارد ر خودم

 خواست یاو هم مرا در آغوش گرفته است؟! دلم م یحس کردم. به راست  کمرم

 از آغوشش  یبمانم! به سخت یمتوقف شود و من تا ابد در آغوش او باق زمان

 آمدم و گفتم:  رونیب

 انا یک گهیکن. م حتشیذره نس هینگرانته!  یلیباشه! خ نیبه راست  شتری_حواست ب

 اتفاقا  نیباهاش ازدواج کنه! نذار ا خوادیواسه انتقام م گهیدوست نداره! م رو

 بشه!  یهم مثل من قربان انایتکرار بشه و ک  دوباره
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 ن یآخر یبود. برا  رهیگفت و تنها در صورتم خ  ینم  یزیهم سکوت کرده بود و چ باز

 اش نگاه کردم. چشمان نافذش، ته یدوست داشتن  یچهره   یبه تک تک اجزا  بار

 به اخمش،  ختهی آم شهیژل زده اش، ابروان هم یمرتب و پرجذبه اش، موها شیر

 ! با گفتن "دوستت کنمیچهره را فراموش نم  نیوقت ا چیاش! من ه ینیها و ب  لب

 ن یرا برداشتم و به سمت ماش فمی از کنارش گذشتم و ساک و ک ی" آرامدارم

 حرکت کردم.  کامران

 گفتم:   ینسبتا بلند یصدا با

 دم خونه! ذارمیرو م نشی_صبح به کامران بگو ماش

 ال یشدم و از و  نیکرد! سوار ماش یام م وانهیسکوتش د نینگفت و ا  یزیهم چ باز

 که قبال هم به آنجا رفته بودم، حرکت کردم.  یشدم. به سمت امام زاده ا  خارج

 شدم. وارد امامزاده شدم و کنار  ادهیپ  نیو از ماش  ستادمیامامزاده ا یجلو

 بر  میبرخورد کرد اشک ها  ارتگاهشیدستم به ز نکهیرفتم. به محض ا ارتگاهشیز

 چیه گریکه قرار بود د  ینیرادم یکردم. برا هیصورتم روان شدند. از ته دل گر یرو

 ک ی یکه دو سال بود که دلتنگشان بودم و آنها حت یخانواده ا ی! برانمشینب وقت

 رش ی گ بانیآتش انتقام گر دمیترس  یکه م  ینیراست یهم به من زنگ نزدند! برا بار

 برادرش بود! یکارها یکه قربان  ییانایک ی! براشود

 128#پارت_ 

 تنها  نقدریخودم که ا ی. برادمیکش ی سخت  نقدریکردم! خودم که ا هیخودم گر یبرا

402 



 گناه  نیآخر

524 
 

 دانستم به ینم  یبه بعد قرار بود آوراه باشم! من حت نیخودم که از ا ی! براهستم

 بروم؟!  دیبا کجا

 کردم. به ساعت که نگاه کردم، پنج صبح را  هیگر ارتگاهیکنار ز یطوالن  یها ساعت

 فم یبرخاستم و چادرم را از ک  میاز جا د، یگوشم رس اذان که به یداد. صدا یم نشان

 ن ی زم یسرم را بر رو ارتگاهیز یسرم انداختم و جلو ی. آن را بر رودمیکش رونیب

 و گفتم:  گذاشتم

 !یگرفتمت کنارم بود دهیکه من ناد ییدونم تو تمام روزا یکه م ییخدا یا ا،ی_خدا

 مهربون  یتو خدا  ،یدونم، اما تو بزرگ  یم نارویا یگناهکارم! همه  یل یخ دونمیم

 گهیدم د یکردم و قول م شبیگناهم رو د نی! من آخریبخش  یدونم منو م ی! میمن

 ! بگو کهیو کنارم یزن یمنو پس نم   هیوقت گناه نکنم! بگو که تو هم مثل بق چیه

 ! یدیبخش منو

 سمت سبک تر از گذشته شده بودم! به  یبرداشتم. حال کم نیزم  یرا از رو سرم

 وضو گرفتم دوباره به امامزاده بازگشتم. نکهیامامزاده رفتم و بعد از ا ی وضوخانه

 خواستم بعد از  یداشتم که م یخوب   اریپهن کردم. حس بس  نی زم  یبر رو یا سجاده

 وقت  چیاست، وگرنه ه دهیکه خداوند مرا بخش دانمیها نماز بخوانم! م مدت

 داد! یدوباره نماز خواندن را به من نم قیتوف

 شدم. به ساعت که نگاه کردم، ساعت شش  نیامامزاده خارج شدم و سوار ماش  از

 د یبه کجا با دانستمیروشن شده بود. هنوز هم نم بای داد و هوا تقر یرا نشان م صبح

 که گرفت،  نی سکوت در ماش نی. دلم از اکردمی ! تنها به سمت تهران حرکت مبروم
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 را روشن کردم:   نیماش طضب

 ، ییچرخه تو ساحلش تو یکه هر طرف م ،ییای شدم مثل در  ،ییتنها نی"_امان از ا

 ن، ی! خدا منو بب یی مقابلش تو نه،یتمام فکرش ا نه،یتو قلب هر آ نه،یب  یم سرابتو

 !"نیخدا منو بب   ست،یمن ن یجا  نجایدونم ا یم  ست،یمن ن  یای رو  یزندگ نیا

 صورتم روان شدند. دستانم یبر رو میاشک ها اریاخت  یب د،یآهنگ که رس ینجایا به

 که دمیآوروم، د نیباال آوردم تا اشکانم را از صورتم پاک کنم. دستم را که پا را

 است. فرمان را میدرست در روبه رو یدیمخالف است و پرا نیدر ال نمیماش

 خارج شد و...   لیراز گارد  نیتا به آن برخورد نکنم. اما ماش چرخاندم
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 : نیرادم

 قرار  نکهیکردم. فکر ا  یرا ط یلعنت  اطیح  نیبار طول و عرض ا نیهزارم  یبرا

 ن ی. من اگر با ساغر ازدواج کردم، فقط به اکردیام م وانهید نم، یرها را نب  گرید است

 یهستم؟! آر نجایاما او که رفت! پس من چرا ا نم،یبب  شتریبود که رها را ب  لیدل

 صبح را نشان   ی قهیدق یبه دنبال او بروم! به ساعتم نگاه کردم که پنج و س دیبا

 تهران  یاست! اما اشکال ندارد! هرکجا  دهیداد. حتما تا به حال رها به تهران رس یم

 ال یو از وشدم   نمیخواهم کرد! سوار ماش  شیدایهم باشد، پ  گرید یشهرها  یحت ای

 . حتما اگر کردمی م یکننده رانندگ  وانهید یشدم. وارد جاده شدم و با سرعت   خارج

 ی بر رو ینکن" مشت یجان انقدر تند رانندگ  نی "رادم گفتی کنارم بود به من م رها
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 کاش  یاو را نگه نداشتم. سکوت کردم و ا شبی. لعنت به من که ددمیکوب  فرمان

 کردم!  ینم  سکوت

 چرا انقدر جاده شلوغ است؟!  یزود نی! صبح به است؟یچ گرید یلعنت کیتراف نیا

 ی ! انگار که آن جلو تصادفستین  کیتراف نیکه دقت کردم، متوجه شدم ا یکم

 افتاده است!  اتفاق

 رها! نه، امکان ندارد! رها یمانند صاعقه از ذهنم گذشت. نکند...نکند برا یفکر

 باشد. دهیبه تهران رس دیباسه نصف شب حرکت کرد. تا االن او  ساعت

 شدم و با  ادهیپ  نی. از ماشدیکشیم  نیاز ماش  رونیمرا ب  ییرویدانم چرا اما ن  ینم

 جدا شده بود و ته  یبه کل  لی از گاردر یشدم. قسمت کیبه محل تصادف نزد دیترد

 تکه آهن مچاله شده بود، در ته آن کی که مانند  ینی مشخص بود ماش یبه خوب  دّره

 ی که با عجله شخص  دمیکه جلوتر رفتم ماموران اورژانس را د یداشت.کم وجود

 گریکه د  ییبردند. با قدم ها یاورژانس م  نیاز محل تصادف به سمت ماش را

 کردم.  یباور نم  دمید یبه سمت آنها حرکت کردم. آنچه را که م کردندیام نم  یهمراه

 یچهره  نیبود. ا دهیتخت خواب یمن بود که رو یصورت غرق در خون رهابانو نیا

 دنیتخت افتاده بود! نفس کش  یحرکت بر رو  یمن بود که ب یبانو یرها معصوم

 ! با دو به سمت آنها سوختیاز آتش م یسخت شده بود و سرم مانند کوره ا میبرا
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 : دمیکش  ادیو فر رفتم

 من! چشماتو باز کن! غلط کردم، اشتباه کردم که سکوت کردم!  ی_رهااااا! رها بانو
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 ! تو رو خدا چشماتو باز کن! رهااااااا!یبر ذاشتمیکاش نم  یا

 قرار است بر  ییزانو زدم. چه بال نی زم  یرا که داخل اورژانس بردند، من بر رو او

 انقدر زجر بکشد؟! دستانم را از هم باز کردم و گفتم:  دی. آخر او چرا بادیایب  سرش

 نداره! یگناه چیاتفاقا منم! اون ه نی! باعث اری! رهارو از من نگاااااای_خدا

 !رشیتحمل داغ رهارو ندارم، توروخدا ازم نگ گهیکم آوردم، د گهی! من دخدااااااا

 و ادامه دادم: آسفالت داغ جاده گذاشتم یرا بر رو سرم

 چقدر دوسش دارم!  یدون  یبعدش منو هم بکش! خودت که م ش،ی _اگه ازم گرفت

 اون بوده که طاقت آوروم، پس ازم  دهیروز و شبا فقط به ام  نیکه ا یدون یم

 !رشینگ
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 و سرم از زور درد در حال منفجر شدن بود. دو زدمی ضربه م نی زم یبر رو میپا با

 کس از آن  چی منتظر بودم، اما هنوز ه یاتاق لعنت نیشد که در پشت ا  یم یساعت

 شد.  ینم خارج

 من کجاست کاوه!؟ یسرش اومده؟ رها ییمن کجاست؟ چه بال ی_رها

 ام  یشانیپ  یکه بر رو یبرخاستم و عرق سرد میمادر رها از جا یصدا دنیشن  با

 بود، با دستم پاک کردم و به سمتشان حرکت کردم. مادر رها به محض  ستهنش

 با خشم به سمتم آمد و با داد و زجه گفت:  د،یمرا د نکهیا

 ! تو از اولش هم قدمت نحس بود! ؟یمن چه کار کرد  یمن کجاست؟ با رها ی_رها

 ق ! حاالم که ازت طالدیروز خوش ند هیمن  یبچه   یتو زندگ یپا گذاشت  یوقت از
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 کرد؟!  اقتیل  یب یکه دخترم واسه تو یی! بس نبود کارا؟یکن  یولش نم  گرفته

 سرش  ییحاال چه بال  ،یو زجرُکشش کرد ی جلو چشمش زن گرفت  یکه رفت اولش

 !؟یعوض  یآورد

 و ادامه داد: دیام کوب نهیرا به س  شیها مشت

 ! چرا؟!!!؟یسرش آورد ییچه بال یگی! چرا نم؟ید ی_چرا جواب نم 
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 و خواهر رها به سمتمان آمدند و هر دو دستان مادر رها را گرفتند. پدر رها  پدر

 : گفت 

 ه؟ یکارا چ  نی_آروم باش الهام! ا

 نشوند، عمرشو،  اهی دخترمو به خاک س ؟یآروم باشم کاوه؟ چجور ی_چجور

 ! دخترِ رهی جونشو بگ خوادیقلبشو نابود کرد، حاال هم م  لشو،یتحص  شو،یجوون

 یپسره! هرچ نیافتاده! واسه خاطر ا مارستانیمن االن رو تخت ب یچاره  یب

 شازده با اون  نیاز دست اونه! مگه دختر من واسه خاطر نجات جون ا میکشیم

 من  یچاره  یدختر ب  یچشما یآقا رفت جلو نیازدواج نکرد؟! اونوقت ا رقضبیم

 گرفت! دخترمو زجرکش کرد!  زن

 گفت:  هیبا گر  خواهرش

 ! تو رو خدا انقدر یاریسر خودت م ییبال هی_مامان تو رو خدا آروم باش! االن 

 نکن! ت یاذ خودتو

 سرم را به  خواستیاند. دلم م ختهیبه گردنم آو ییلویصد ک یوزنه ا کردمی م حس
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 ا را از زبان آنها نشنوم!ه هیو کنا شی ن  نیکنم اما ا یبکوبم و آن را متالش وارید

 یدادم و چشمانم را از زور سر درد بهم فشردم. دستم را که بر رو هیتک  وارید به

 ! مطمئنا  اگر زندی م رونیآتش از سرم ب  ی ام گذاشتم، احساس کردم شعله ها یشانیپ

 بمانم، خواهم مرد!  یخبر  یب  نیدر ا گرید یکم

 آمد. چشمانم را از هم یکه به سمتم م دمیرا شن یکس یهمان لحظه صدا در

 . با ستادمیگرفتم و مقابلش ا واریام را از د هی. تک دمیخواهر رها را د  ایو رو گشودم

 : دینگران پرس   یحالت

 _رها...رها حالش چطوره؟!

 گذشته را نداشت، گفتم:  ییرایجذبه و گ گریکه د ییصدا با

 !ومدنین  رونی و ب  ینترفتن تو اون اتاق لع میکه اومد شی _از دو ساعت پ

 گرفت و گفت:  واریرا به د دستش

 دلت اومد که بعد اون... یچطور دونم ی...نمدونمیدوست داشت، نم  یلی_رها خ 
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 سکوت باال آوردم و گفتم:  یرا به معن دستم

 !یقضاوت کن  یپس اجازه ندار  ،یدون  ینم  یچ ی_تو ه

 صورتش روان بودند، گفت:   یبر رو شیکه اشک ها یکرد و درحال  یاخم

 با  یکه باعث شده عشق رها رو کنار بذار تی لعنت لی_خب بگو که بدونم! اون دل

 رو بگو تا بدونم!  یازدواج کن یا گهید کس

 بلند نشود، گفتم:  کردمی م یکه سع ییصدا با
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 یکه رفتم خونه  یوقت! اون روز چیوقت عشق رها رو کنار نذاشتم! ه چی_من ه

 دوسم نداره! گفت االن که  گهیگردونم، ُزل زد تو چشمامو گفت، د تا برش کامران

 حرفاش قلبم رو سوزوند! کمرم رو خم  نی! با اکنهیم تشی اذ سادمیروش وا روبه

 من  یدون یگذروندم! تو نم ادشی رو تا صبح با   ییچه شبا یدونی! نابودم کرد! نمکرد

 ! دمیکش یاون پر از خاطرات رها بود اما خودش نبود چ یجا  یکه جا یخونه ا تو

 اون کس  نکهیاز فکر ا شدمیم  یتحمل کنم! داشتم روان شوی تونستم دور ینم من

 وقت  چیبشم. ساغر ه کیرو دوست داره! با ساغر ازدواج کردم تا بهش نزد یا گهید

 وادش رو که خون ییها تیمن نبود! اون فقط با من ازدواج کرد تا محدود عاشق

 و بعد می کن  یازدواج صور هیگذاشته بودن رو نداشته باشه! قرار شد  واسش

 که من و رها قبال با هم  دونستیهرکس بره دنبال کار خودش! اما اون نم ازدواج

 کم که گذشت، ساغر روم حساس  هیخواستم هم بدونه!  یو نم  میداشت یا رابطه

 ک یداشت خودشو به من نزد یشبانه و سع یها یرفت مهمون ینم گهیبود، د شده

 تونم  یسابقش رو بهونه کردم و گفتم که نم ی! اما من روابطش با دوست پسراکنه

 داشت. من فکر کردم که  یاون دست از سرم برنم  ی! ولامی کنار ب یدختر نیچن با

 که شهیم  یموضوع به شدت ناراحت شدم اما چند روز نیشده و از ا عاشقم

 منو تونهیبگه که م خواستهیاز دوستاش م یک یبا  یاون سر شرط بند دمیفهم

 در کار نبوده! یخودش بکنه و اصال عشق جذب
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 و ادامه دادم: دم یکش یکالفه ا نفس



 گناه  نیآخر

531 
 

 اون عاشق  دمیم تازه فه دم،یرها رو د  یخانوادگ داریچندتا د یتو نکهی_بعد از ا

 بود و من داشتم با ساغر  رید یل یخ گهیو بهم دروغ گفته! اما د ستین کامران

 از دستم یکار چیمتوجه حال خرابش شدم اما ه ی. شب عروسکردمیم ازدواج
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 و   کردیساغر دستش رو دور بازوهام حلقه م نکهیاز ا خوردی ! حالم بهم مومدیبرنم 

 بود که خودم شروعش کرده  یباز نیکنم چون ا یتونستم کار یبود اما نم   کنارم

 و  کننی که کنار کامرانه و باهم بگو بخند م  دمید یها م یاز مهمون ی! تو بعضبودم

 بود که با  ن یبکنم ا تونستمیکه م  ی! اما تنها کارشدیرو به اون رو م نیاز ا حالم

 آروم بودم،  کردم،یسکوت م  شهیُزل بزنم! من هم ش یمشک یبه چشما حسرت

 و  سوختمیو استوار بودم جلوش، اما از درون نابود بودم! من از درون م  سخت

 نازشو  یموها گهیبار د هی نکهیا یبرا زد ی حالم خوبه! من دلم پر م کردنی فکر م همه

 و  شدمیاز کنارش رد م یهام بکنم اما با خونسرد هیکنم و عطرشو وارد ر نوازش

 من عاشق ساغرم و کنارش  کردیو اون فکر م  دادمیم لیبهش تحو  یمصنوع لبخند

 ی الی خیکه وانمود به ب یکه ساکته، کس یخانوم! کس ای! شما بگو رو خوشبختم

 لبخند رو لباشه واقعا حالش  شهیحالش خوبه و هم کنهیکه وانمود م یکس  کنه،یم

 ا یدرست کنم تمام دن  هیحال خرابم رو با گر خواستمی! بخدا قسم، من اگه مخوبه؟

 رو که شبا تا مرز سکته  یقلب شکسته ا کنهیکس درک نم  چی ! هداشتیآب برم ور

 رو که عشق و یمرد خسته ا فهمهی کس نم چی! هدهیکس نفهم چیاما ه رفته

 تو  ختهی رو ر ز ی و همه چ اوردهی اما خم به ابروش ن یا گهی کنار کس د ناموسش
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 ا ی نشکنه! تا مادر و تک برادرش ناراحت نشن! رو نیاز ا شتریتا غرورش ب خودش

 ، یتجربه نکرد  دم،یرو که من کش  ییوقت دردا چیکه ه یوقت یتو حق ندار  خانوم،

 ! یکن قضاوتم

 ی مدت یشد. سکوت طوالن رهی خ نیزد و به زم هیتک  واریبه د  دیرا که شن  میها حرف

 گفت:  هیبه وجود آمد که با گر نمانیب

 شش یکاش پ ی! ادهیکش یمن چ ی چارهی ب  ید بوده پس رها_شما که انقدر حالت ب 

 !ششیپ میبر  ذاشتیباشم واسه زخماش! اون کامران نامرد نم یمرحم  هیتا  بودم

 د ی. تهدنمشیکه بب  ذاشتینم دنشید  میرفتیازش گرفته بود! هر وقتم م لشویموبا

 بار که زنگ زده بودم به رها  هی! کنهیم  تیاونجا رها رو اذ میکه اگه بر کردیم

 رو  یگوش کرد،ی که اونجا کار م  ی. اون کس دمیرو شن  دادشون یداد و ب یصدا

 کلمه جوابم رو داد! گفت کیشده فقط   یچ دمیازش پرس  یبود، هرچ  برداشته

 ششیپ گهینکنه د تی رها رو اذ نکهی تا آقا کتکش نزنه! از ترس ا نجایا دیاین گهید

 !دهیکش  یمن چقدر سخت ی چارهی! خواهر ب میرفت ینم

 ی دست رو یمن را کتک زده است؟! او با چه اجازه ا یچه گفت؟! کامران رهابانو او

 من بلند کرده است؟! یرها
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 ! انگار زدیم ی همه فشار را نداشت. مطمئنم رنگم به سرخ ن یتاب ا گرید چشمانم

 گرفتم تا مانع از افتادنم اروی. دستم را به ددیچرخی داشت دور سرم م مارستانیب

 و گفت:  دیبه سمتم چرخ  ای. روشود
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 شد؟! حالتون خوبه؟ ی_چ

 سرم را تکان دادم و گفتم:  یسخت به

 .شمی_قرصامو بخورم بهتر م 

 را پشت سر گذاشتم و بعد از خروج از   یلعنت یآن راهرو  یبه سخت سپس

 فشارم را برداشتم و  یاز قرص ها یک ی حرکت کردم.  نمیبه سمت ماش مارستانیب

 یی چه بال نیگذاشتم. ا نیفرمان ماش یآن را خوردم، سرم را بر رو نکهیاز ا بعد

 ! د؟یایمن ب ی  چارهی ب یسر رها ییآمد؟! قرار است چه بال مانیکه بر سر زندگ بود
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 ی نیاستفرمان برداشتم و ر یخورد، سرم را از رو نیماش ی شهیکه به ش یضربه ا با

 کند.  یدر هم به من نگاه م  ییکه با اخم ها دمید را

 گفت:  نی را باز کردم و از آن خارج شدم. به محض خروج از ماش   نیماش درب

 داره؟! تی واقع یکه پشت تلفن گفت  ییزایچ نی ا ن؟یشده رادم ی_چ

 تاسف وار گفت:   یحرفش تکان دادم و او با حالت د ییتاک یرا به معن سرم

 !یوا ی_ا

 مرا به سمت خودش کشاند و در آغوش گرفت.  سپس

 گفتم:  یلحن آرام با

 خستم!  ن،ی_خستم راست

 گفت:  یلحن محکم با

 ه یذارم  ی! مطمئن باش نمرمیگ یداداشم! انتقام زن داداشم م رمی گ ی_انتقامتو م
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 بره! نیکامران پا یخوش از گلو آب

 آمدم و گفتم:  رونی موضوع را به خاطر آوردم از آغوشش ب نیکه تازه ا من
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 زده،  انایکه رها درمورد تو و ک ییحرفا نی! انی آقا راست یانداخت  ادمی_خوب شد 

 که نداره، داره؟  قتیحق

 کرد و گفت:  یاخم

 و نخواهم شد!! من با ستمینبودم، ن   انای وقت عاشق ک چیداره! من ه قتی_آره حق 

 خوام ی! مرمی انتقام بگ ی! از اون کامران عوضرمی ازدواج کردم تا انتقام بگ انایک

 !هیهو ،یبفهمونم جواب ها  بهش

 . دمیبه صورتش کوب یل یتمام شدنش حرفش دستم را باال بردم و به شدت س با

 اش  ینیو خون از ب دیام محکم بود که سرش به سمت چپ چرخ  یل یس آنقدر

 به سمتم بچرخاند، دستش را باال آورد و آن را  سرش را نکهیشد. بدون ا  ریسراز

 از  یکه دلخور  ی. با چشماندینشسته بود کش شیلب ها یکه بر رو  یرد خون یرو

 آرام، گفت:   یو با لحن د یبار یآن م یو رو سر

 که جونشو ی! کستو؟یتنها  یترتو؟! تک برادر شب ها ک ی! برادر کوچ؟یزن ی_م

 واسه خودته! اجازه کنمی م یمن هرکار ،ی! اشکال نداره داداشذاره؟یم واست

 کرده  یعمر برام پدر هیکه  یبرادر بزرگم، کس یو زندگ  ادیمثه کامران ب یکی  دمینم

 ی بکن یهرکار یخوای فوش بده، م یخوای بزن، م یخوایو بره! تو م  زهی بهم بر رو

 کنم درسته!  یکه فکر م کنمیرو م یمن کار ی! ول بکن
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 ت ی در چشمانش، با عصبان رهی ز کنارم رد شود، که دستش را گرفتم و خا خواست

 : گفتم

 همون  قایدق نی! اهی! دو رو هیکار درست، نامرد یکه تو اسمشو گذاشت یکار نی_ا

 ماجراش  نینداشت اما اون وارد ا یگناه  چیکه کامران با رها کرد! رها ه هیکار

 رها رو به یرها نسبت به من استفاده کرد و زندگ یاز عالقه   اش،ی! با خودخواهکرد

 یی همون بال یکامران! دار یتو جاپا ی! آره برادر من! تو هم پا گذاشتدیکش ینابود

 که اون سر رها آورد!  یاریم انایسر ک  رو

 آرام تر کردم و ادامه دادم: یرا کم  لحنم

 اشتباهو تکرار  نیا دی! تو نبایهست یتهران  ی! تو پسر رضایتو برادر من نی_راست

 !یکن

 محکم، گفتم:  یو لحن   تیبا جد دم،یرا که د  سکوتش
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 نداره! یبه من ربط زای چ نیو اصال ا  یستین  ای یهست  انایدونم عاشق ک ی_من نم

 با   تیزندگ  یپا  نیمثل آدم بش ایماجرا بکن!  نیبه حال ا یفکر هینشده  ریتا د اما

 که عاشقته یدونیوابستت بشه! م نیاز ا شتریبهش بگو و نذار ب زویهمه چ ای  انا،یک

 ! به خدا قسمیدیمسخررو ادامه م یِ باز نیهنوزم ا یکه بفهمم دار یبه روز یوا و

 یِ باز نیکنم! پس زودتر ا یتو چشمات نگاهم نم یحت گهی! دزنمی م دتویروز ق  اون

 رو تمومش کن! زی انگ نفرت

 ی صندل  یشدم. پدر و مادر رها بر رو مارستانیاز کنارش رد شدم و وارد ب  سپس
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 آن  ی! کمکردیبه من نگاه م   یبودند و مادر رها هنوز هم مانند دشمن خون نشسته

 چشم دوخته بود. نیآشفته به زم یبود و با حالت ستادهیدرب ا یجلو  ا،یتر رو  طرف

 و گفتم:  ستادمیاش ا یچند قدم در

 نشد؟  ی_خبر

 او به  یشد. درست رو به رو رهی خ نی نه تکان داد و دوباره به زم یرا به معن  رشس

 ن یبعد راست  یقی. دقاستادمیا یاز آن اتاق لعنت یزدم و به انتظار خبر هیتک  وارید

 ی سر نیکرد و او هم مانند راست ایبه رو  یبه جمعمان اضافه شد و با سر، سالم هم

 به روبه نهیو دست به س ستادیا واری من کنار د با فاصله از ی او تکان داد. کم یبرا

 شد.  رهیخ  رو

 بود، از اتاق خارج  یانسال یهمان لحظه درب اتاق باز شد و دکتر رها که مرد م در

 به سمتش رفتم و گفتم:  عی. سرشد

 دکتر؟ حالش چطوره؟   یشد آقا ی_چ

 د؟ی_شما همسرشون هست 

 به هم فشرده ام یدندان ها یرا به قلبم فرو کرد. از ال یخنجر ایسوال، گو نیا با

 : گفتم

 !ری _خ

 گفت:  ایرو

 حالش چطوره؟  دیبگ شهی_من خواهرش هستم. م

 که چطور طاقت آوردن! بهی من عج  ی_متاسفانه خواهرتون رفتن تو کما! اصال برا
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 ت ی بود با اون وضع  یمعجزه بوده و گرنه هر کس هی نیتونم بگم که ا یشک م  بدون
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 کردم که  یکرده بودم و فکر نم  دی! من به شخصه ازش قطع اماوردیدووم نم هیاول

 کماست! من مطمئنم  یزنده موند و االن هم تو یبمونه، اما در کمال ناباور زنده

 شماست که بعد از اون تصادف سخت جون سالم به در برده،  ضیپشت مر خدا

 منتظر  نکهیجز ا  ستیاز ما ساخته ن یکار چیچون ه د،یواسش دعا کن یلی خ پس

 !انی به هوش ب شونیتا ا میبمون
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 که رها در آن بود، به یاتاق  ی شهیاز پشت ش یحرکت چیه یشد که ب یم  یساعت کی

 ها  یچی اش پشت آن باندپ یمعصوم و دوست داشتن ی چشم دوخته بودم. چهره رها

 بود. دکترش گفت معلوم  دهیتخت خواب یحرکت بر رو  یشده بود و ب  یمخف

 !! اما نه!دیایوقت به هوش ن  چیه د یو اصال شا د،یای چه موقع به هوش ب ستین

 دانم که امکان ندارد  یرود! م  ینم ییمن بدون من جا یدانم که رهابانو یدانم! م یم

 تنها بگذارد! مرا

 یرها نشستم و دستم را در البه ال یها، با فاصله از خانواده   ی از صندل یک ی یرو  بر

 اتفاقات  نیام کرده بودم که ا یدر زندگ یاشتباه ایفرو بردم. من چه گناه  میموها

 افتاد؟! میبرا

 : دیکش رونیساغر مرا از فکر ب یصدا

 ! ؟یینجایو ات نی! رادمنی_رادم
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 گفتم:  یحوصلگ یرا باال آوردم و با ب  سرم

 ! نجامیکه ا ینی بی_م

 زد و گفت:   یپوزخند

 که  یی_جالبه! کامران که شوهر رهاست تا االن، کنار من تو خونه بود، اون وقت تو

 ! یینجایا یبا رها ندار  ینسبت چیه

 ی . از جلودندیهم از راه رس انایکه کامران و ک م،یبگو یزیباز کردم تا چ  دهان

 ی لی م یکردند و من هم با ب یبِد مادر رها گذشتند و کنار من آمدند. سالم یها نگاه

 را دادم.  جوابشان

 و آرام گفت:  نیغمگ یبا لحن  انایک
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 کجاست؟  نی_راست

 ابروانم انداختم و گفتم:  انیم یگره

 به سرش  ییهوا هی اطی بود، فکر کنم رفت تو ح نجایا شیپ  قهیچند دق نی_تا هم

 ! بخوره

 وار گفت:  زمزمه

 ! ششی_من برم پ

 برخاستم و رو به کامران  میسپس جمعمان را ترک کرد. با رفتن او، من هم از جا و

 : گفتم

 کارت دارم!  اطی تو ح میبر  ای_ب
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 گفت:  ساغر

 کجا؟  گهی_وا، شما د

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ! ه؟یدارم؛ مشکل ی کار خصوص قمی_با رف 

 کامران را گرفتم و او را به  ینگفت. بازو یزیچ گرینازک کرد و د یچشم پشت

 رون یرا از دستم ب  شیبازو م،یکه شد مارستانیب اطی . وارد حدمیخود، کش  دنبال

 و گفت:  دیکش

 _چته تو؟؟!

 را در مشتم گرفتم و گفتم:  راهنشی پ ی قهیخشم  با

 هان؟! ،یدست رو رها بلند کرد یاجازه ا آشغال تو به چه یِ _عوض

 را پس زد و گفت:  دستم

 !کنمی دلم بخواد م یدارم! هر کار ارشوی _زنمه، اخت

 یمتر م یچسباندمش. سرم را در ن واریشدم و به د وانهیحرفش د دنیشن  با

 بردم و گفتم:  صورتش
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 !ی بکن خوادیدلت م  یکه هرکار  یکنی _تو غلط م

 و گفت:  دیرا در هم کش شیها اخم

 یو پشت پا زد یزن گرفت  یکه رفت  یچرا ُقُلمبه شده؟ اون روز رتتی رگ غ ه،ی_چ

 دور و  ی آشغال انداخت هیکه رها رو مثه  یرفته؟! اون روز  ادتیعشقتونو  به
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 مگه ؟یعاشق ساغر ی گفت یرفته؟! مگه نم ادتیمن  یسراغ دخترخاله  یاومد

 پس االن چرا رنگت مثل لبو سرخ شده؟! ؟یرها رو فراموش کرد یگفت  ینم

 فشردمش و گفتم:  واریبه د شتریب

 نداره! یربط چیمن به تو ه ی_کارا و حرفا

 زدم:  ادیفر و

 ! ؟یدی_فهم

 و گفت:  دیام کوب نهی_دستش را به س

 هم بهت گفتم! گهیبار د هی! یزن  یحرف م  یحواست باشه با من چجور نی_رادم

 ! از کنمی بدبختت م یخواهرمو داره، گفتم اگه بدبختش کن   یمن جا ی دخترخاله

 !یتو سرش کاله گذاشت  ن،یرادم کنمی م  چارتی ! بیدوسش ندار دونستمیم اولشم

 !یاحساساتش سوء استفاده کرد از

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 وءاستفاده کردم؟! ! من از احساسات ساغر س؟یکار یآقا کامران، کجا یکار ی_کجا

 که خونوادش واسش   ییها تیاون فقط با من ازدواج کرد تا از محدود بدبخت

 ! چرا خواهر مونهیکه ساغر مثل خواهرت م ییبودن، خالص بشه! آقا گذاشته

 موضوع نیکه ا یکرده هان؟! چرا انقدر ازش دور یرو ازت مخف  زایچ  نیا جونت

 بهت نگفته؟! رو

 و گفت:  دیدر هم کش شتریرا ب شی ابروها م،یحرف ها دنیشن  با

 ! ؟یگی_چرا مزخرف م
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 زدم و گفتم:   یپوزخند

 جناب! ساغر   رینه؟! نخ  یکی بهش نزد یل یخ یکردی_حرف حق تلخه نه؟! فکر م 
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 و چه  رهیم یبا ک  ره،ی که معلوم نبود کجا م ییهمه رو دور زده! چه شبا خانومتون

 ! کنهی م کار

 زد:  ادیفر

 ! ؟یچه کاره بود شعوری_پس توئه ب

 کردم و گفتم:  یوحشتناک اخم

 قول یسر هیما قبل ازدواج با هم  نکهیحرف دهنتو بفهم! دوم هم ا نکهی_اول از ا

 خودش و کار به اون   یبره سراغ زندگ  ی! قرار شد بعد ازدواج هرکمیقرار گذاشت و

 یدخترخاله  یکارا ریکه خودمو درگ دمیدینم  یلینداشته باشه! منم دل یکی

 بکنم!  یجنابعال

 زد و گفت:   یپوزخند

 ، یپارت رفتیخودش! حتما ساغر شبا م  یبره سراغ زندگ  ی_آها! بعد ازدواج هر ک 

 دوست دخترات نه!  یخونه   یرفتیهم م تو

 خواست  یباعث شد تا دستم را باال ببرم و با ضرب در دهانش بکوبم. تا م حرفش

 چسباندمش و  واریرا گرفتم و دوباره به د شراهنیپ ی قهینشان دهد،  یالعمل عکس

 : دمیوار غر وانهید

 ی حت یا  گهیرها به دختر د ریرو زبونت! من به غ  یاریرو م   ی_بفهم چه کثافت
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 !گه؟ید یکینشد  نیمنم مثِل امثال توئم که با خودم بگم ا ینکردم! فکر کرد  نگاهم

 نفر شدم و اونم رهائه! پس  کیبار تو عمرم عاشق   کی! تنها یتهران نی! رادممن

 !اریاون دهن نجست ن یتو  اتی چرند انقدر
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 کرد و گفت:   زیرا ر  چشمانش

 ! فکر ؟یتهران  نیجناب رادم یعاشق شد ای دن نیا یفقط خودت تو ی_فکر کرد

 رها حاال که با   ینکنه فکر کرد ایفکر کردم؟!  یا گهیمن به جز نفس به کس د یکرد

 ! منم عاشقش ینفس تو قلبم نشوندم؟! نه جناب تهران  یکردم، اونو به جا ازدواج

 و هستم و خواهم بود! بودم،

 آرام که صد و هشتاد درجه با لحن  یجدا کردم و با لحن  راهنشیپ ی قهیرا از  دستم
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 ام متفاوت بود، گفتم:  یقبل

 !ینفست رو دوست داشت دونمی _اگه رها به هوش اومد، بهم برش گردون! م

 بار  نیاول یبرا ی... ول یکنارت نباشه! ول گهیاتفاق باعث شدم تا د هیبر سر  دونمیم

 ز یکه انقدر واست عز  یخواهش ازت بکنم! تو رو به خاک همون نفس هی خوامیم

 که تو ین از همون لحظه ارها رو به من برگردون! من تقاصم رو دادم! م بود،

 رها بهم گفت منو دوست نداره و عاشق توئه، تقاصم رو پس دادم! کمرم  خونتون

 پسم زد! چون تو با برق  میشد، غرورم خورد شد، چون تنها عشق زندگ خم

 ره ی و به خارج شدنم از خونت خ یبهم نگاه کرد  دمیکه تو چشمات د یخوشحال
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 رها تو بغل تو   نکهی! کابوس ادمیدی! شبا کابوس م دیکش مارستانی! کارم به بیشد

 و... نشسته

 و چشمانم رفتی م جی. سرم گ کردمیم  یاحساس خفگ دم،یحرفم که رس  ینجایا به

 و تار شد!! رهی چشمانم ت یجلو  زیچه شد اما ناگهان همه چ دانمی! نمیاهیس

 خته یسرم آو یبود که باال   یُسُرم دم،یکه د  یزیچ  نیرا از هم گشودم و اول چشمانم

 نشسته  یصندل  یکه بر رو دمیرا د نی . سرم را به سمت راست چرخاندم و راستبود

 داده بود، خوابش برده بود. هیکه به آن تک  یو درحال بود

 شده بود، افتادم و نفسم  میکه بارها و بارها کابوس شب ها یصحنه ا   ادیهم به  باز

 است که  یتیچه وضع نیشده ام؟! ا ف یقدر ضعان یام حبس شد. من از کِ  نهیس در

 ۱۹که در سن  یهست یی! تو همان پسر تک و تنها؟یتهران  ن یجناب رادم ،یدار تو

 روز  نیکه به ا یتو هست  نی! ا؟یبعد از مرگ پدرت، سر پناه خانواده ات شد ،یسالگ

 !؟یمن! تو چه بر روزگار من آورده ا ی! آه! رها بانو؟یا افتاده

 تخت بلند شوم که یاز رو خواستمی. م دمیبرخاستم و ُسُرم را از دستم کش میجا از

 نزده  یشد. هنوز هم با او حرف رهی شد و به چشمانم خ  داریاز خواب ب نیراست

 بزنم؟! چگونه توانستم رمی به گوش تک برادر عز یلی! من چگونه توانستم سبودم

 گذاشته است!! میرا که جانش را برا یبشکنم؟! دِل کسرا  دلش

 را شکست و گفت:   نمانیمرگبار ب  سکوت
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 ! د؟یرس  نجایبهت گفت که انقدر فشارت رفت باال که کارت به ا یچ  ی_اون عوض
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 هم نگرانم است! چهره اش به خاطر من است که انقدر درهم و گرفته است! هنوز

 بزنم؟!  یلیچگونه توانستم به او س من

 ! با رمی از کامران انتقام بگ یذاشتیکاش م ی! انیرادم یگرفتیکاش جلومو نم ی_ا

 هو یبزنه، اما  دمویق نی! اشکال نداره که رادمرمی گیگفتم از کامران انتقام م خودم

 بزنه؟!  دتو یق نی! رادم؟یگیم  یچ یفهم ی م نیخودم اومدم و گفتم، راست به

 ات، یتنها  یبدون برادرت، پدرت، دوستت، همدم شب ها یخوای م یچطور وقت اون

 ! رمی از اون نامرد انتقام بگ یذاشتیو م یزد  ینم  دمویکاش ق یا ی! ول ؟یکن  یزندگ

 زدم، اما هنوز هم دلش یلیبه او س نکهی! با ازندی هم از انتقام من حرف م هنوز

 نیبه ا یهستم که برادر یاو را بزنم! من چگونه برادر د یخواهد که من ق ینم

 زدم؟!  یل یرا س  یخوب

 صورتم روان   یبر رو میکه اشک ها یو درحال  دمشیدر آغوشم کش اری اخت یب

 شدند، گفتم:  یم

 ! ببخش که دست روت بلند کردم!ی_ببخش داداش

 در چشمانم گفت:  رهی از خودش جدا کرد و خ مرا

 ن ی! ایمن دی! تو تمام امیتو پشت و پناهم نی! رادمکنهیم هیکه داداشم گر نمی _نب

 ! یسخت یباش! تو مرد روزا یداداش من؟! پاک کن اشکات رو! قو هیچ یبرا  اشکا

 سالت بود! غم پدر داشت نابودت  ۱۹فقط  میکه پدرمون رو از دست داد یروز تو،

 سخت  ی! تو تویمحافظت کرد ریش هی! از من، از مامان، مثه یاما َدم نزد کردیم

 ! من بهت قول ادی! رها بهوش م یاریکم ب دیپس اآلنم نبا ،یاوردی کم ن طیشرا نیتر
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 نکن!  ه یاولش بشه! تو فقط گر یمثل روزا زیهمه چ  دمی! بهت قول مدمیم

 بود، نشسته میگونه ها یکه بر رو  یرد اشک یدستش را باال آورد و بر رو سپس

 و گفت:  دیکش

 نکن!  هی_گر

 قبول کردن حرفش،  یخسته ام نشاندم و چشمانم را به معن یچهره   یبر رو یلبخند

 هم فشار دادم.  یرو  بر
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 _سال_و_ده_ماه_بعدکی#

 و  دیبه خودم انداختم. کت و شلوار چهارخانه سف ینگاه نهیدر آ  گریبار د کی

 با کت و شلوارم داشت به تن   ییبایکه تضاد ز  رهی قرمز ت شرتیبه همراه ت ،یمشک

 با عطر،  نکهی. ساعت و دستبند ست با آنها را هم در دست انداختم و بعد از اداشتم

 سپس بهو  دمیشاخه گل رز قرمز خر  کیگرفتم، از خانه خارج شدم. در راه  دوش

 حرکت کردم. مارستانیب  سمت

 زدم و گفتم:  یلبخند دم،یبخش را که د  پرستار

 که نکردم؟  ری_د

 زد و گفت:  یبود، لبخند یانسال ی که خانم م  پرستار

 !نیبه موقع اومد شهی_مثل هم

 نیکه ا ییتکان دادم و وارد راهرو  یداشتم، سر میلب ها یکه بر رو یلبخند با
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 دومم شده بود، شدم.  یمانند خانه  روزها

 سر و  نکهیها، نشسته، خوابش برده بود. بدون ا یاز صندل یکی  یرها بر رو پدر

 بستم. کنار تختش   یکنم، وارد اتاق رها شدم و درب را به آرام جادیا ییصدا

 شاخه گل را در دست رها گذاشتم، گفتم:  نکهیو بعد از ا نشستم

 زدم واست!  ی پ یچه ت  نیخودم! امروز حالت چطوره؟! فقط بب  ی_سالم به رهابانو

 دختر عاشقم شدن! ستای ده ب هیکنم تو راه  فکر

 تخت گذاشتم و سرم را یلبه  یکردم. دستانم را بر رو دنیسپس شروع به خند  و

 آنها، سپس ادامه دادم: یبر رو هم

 افتادم  یاون روز ادیافتادم!  یزیچ  هی ادیامروز صبح که از خونه دراومدم،  _رها

 که! اصال مگه ادتهی! نیو راست انا یشمال! با کامران و ساغر و ک  میرفته بود که
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 ر ی من زدم ز هوی ادتهی! ؟یحال ساغرو گرفت یچجور ادتهینباشه!  ادتی شهیم

 خنده!  ری چرا من زدم ز یبدون یکنجکاو یلی! مطمئنم خ خنده

 زدم و ادامه دادم:  یلبخند

 شده  ثی خب یلیخ   افتی ! قدمیخند ی! من داشتم به تو مدمایخند   ی_من به ساغر نم

 رو  یمعصوم بود شهیکه هم ییتو ی افه یق ی! من وقتیبانمک شده بود  یلی! خبود

 تا خودتم  گرفتمیخندم گرفت! اصال کاش ازت عکس م  دمید ثیخب   یاونجور

 ! شینی بب

 شدم و ادامه دادم: نهیبه س دست



 گناه  نیآخر

547 
 

 کنم ی ! حس میرو دست خرس قطب  ی! بابا زد ؟یبش  داریب یخوا یرها! تو نم نمی_بب 

 رو که   ییو واست روزا  نجایا امیسال و ده ماه و دو روز که دارم م کی نیتو ا من

 گهیچطوره د گمی! مرهی گیخوابت م  شتریتو ب کنم،یم فی تو گذروندمو تعر یب

 نگم؟! واست

 و گفتم:  دمیخند

 کیگفتم؟! گفتم  یچ ی! رها دقت کردیکنجکاو یلیخ دونمی! چون مگمی_نه! م

 و  یدیخواب نجایکه تو ا یی من تمام روزا شهیو ده ماه و دو روز! باورت م  سال

 ی ل یکردم که خ دایآهنگ پ هی شی ! تازه چند وقت پشُمرم؟یبستست رو م  چشمات

 من سکوت کردم!  ،یکرد ی! اون شب که ازم خداحافظ یدون ی! مخورهی امروز م به

 ! کاش اون شب محکم تو بغلم نگهت مونمیپش  یلینگفتم! اما امروز خ یچیه

 وونه یمن هنوزم د وونتم،یمن، من عاشقتم، د یرهابانو زدم،ی م ادیو فر داشتمیم

 ! اما ادیبال به سرت ب  نیتا ا یکه نگفتم و گذاشتم بر فیدوست دارم! اما صدح وار

 من هر روز ساعت دو  ،یبمون   تیوضع نیا یهم اگه تو، تو گهیحاال تا صد سال د از

 ادتهیکه عاشقتم! رها بانو!  گمیفاصله هزار بار م  نیکنارت و تو ا امی چهار م تا

 ی اگه تو ناراحت باش یگفتیم ادتهی!  ؟یاری تو هم دووم نم  رمی اگه من بم یگفتیم

 شم،یم وونهید  ،یوقت چشماتو باز نکن چی! رها، بخدا اگه هشم؟یناراحت م منم

 شهی! همون که همتی! من رها بانو! مرد زندگ رمی میتو م یمن ب شم،یم  یروان

 ! ایمن نابود بشم؟! نامرد بشم!! پس به هوش ب  یخوایو غرور بود! تو که نم پرجذبه

 !نمیرو بب یدوباره رنگ خوشبخت بزار
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 را برداشتم و  لمینشسته بود را پاک کردم. موبا شمیکه بر ته ر ینِم اشک سپس
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 را آوردم و گفتم:  آهنگ

 یی حرفا نیآهنگو گوش کن که حرف دِل منه! گوش کن تا ا نیا ای! ب زمی_خب عز

 قلبت به  دیو شا  یسال و ده ماه و دو روزه سر قلبم مونده رو بشنو کیکه  رو

 !یو برگرد ادیب  رحم

 کردم و به همراه رها، گوش به آن سپردم:  یل آهنگ را پِ  سپس

 مونده، تو ی حرف هی! دمتیساله و ده ماهه و دو روزه که ند کی"_امروز درست، 

 بگم بهت، که دوست دارم، بهت بگم، دوِست دارم، دوِست دارم،  خوادیدلم م دلم،

 دارم، دوِست دارم! دوِست

 دیشا گهیبهم، دلم م  یگفت ادیم ادمی  اد،یم ادمی  اتیقشنگ  اد،ی م ادمینگات  یوقت

 تا که منم  نمت،ینب گهید دیبهم شا ی! گفت نمتینب   نمت،ینب نمت، ینب  نمت،ینب گهید

 بهت.... بگم

 !دمتیساله و ده ماهه و دو روزه که ند کیدرست  امروز

 هم یداریعکستو تو کتابم، من اما تو ب  یتو خوابم، جا نذار یاین گهید یقول داد تو

 ساله و ده ماهه و دو روزه که...." کی نیخوابتو، هر روز تو ا نمیبی روز م هر

 را از صورتم پاک گردم و گفتم:  میکه تمام شد، اشک ها آهنگ

 ! رهابانو! ی رفت  یوقت نم چیدوست دارم ه گفتم،یاگه اون شب بهت م دی_شا

 !ی! پس قول بده برگرد یشنو یحرفامو م دونمیم
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 کردم و او هم مثل یبود، سالم دهیاتاق خارج شدم و به مادر رها که تازه رس  از

 دانست و حق هم یاتفاقات م نیسرش را تکان داد. هنوز هم من را مقصر ا شهیهم

 !داشت

 گذرد! درست   یسال و ده ماه و دو روز م کیکه رها تصادف کرده است،  یروز از

 از ساعت دو تا چهار  یعنیال و ده ماه و دو روز است که من ساعت مالقات، س کی

 ی که روزگار یروم! خانه ا یو بعد هم به خانه مشترکمان م میآ یرها م دنید به

420 

 کردم!  یم  یدرون آن با رهابانو زندگ  ،ییایاما رو کوتاه،

 کیبود!  مرا هم نداشت، اما جالب دنیچشم د یاول، مادر رها حت یروزها آن

 ی جالب بود! پرستار بخش رها، دکتر او و حت  اریبس  انیم نیدر ا موضوع

 ی عیمن کنار رها هستم، حالت او طب  یگفتند، وقت  یم مارستان،ی آن ب یها دنتیرز

 مادر رها  انیم نی! در ازدی ر ی روم، حال و احوالش بهم م یم  یاما درست وقت است

 شد که  یدکتر رها با او صحبت کرد، او راض نکهیمرا نداشت و بعد از ا دنید چشم

 رها روم. دنیفقط در ساعت مالقات به د من

 ه یقض نیکنم با ا  یشنود! فکر م  یمرا م یکنم که رها حرف ها  یاحساس م یخوب  به

 توانم کنارش باشم و جالب است  یآمده است که من فقط در زمان مالقات م  کنار

 و ضربان قلبش نامنظم   زدیر یکنم، حال و احوالش بهم م رید قهیدق کیاگر  که

 خطرناک است!  اریدکتر او، بس ی شود که به گفته  یم
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 دن یاول بود که ساغر را طالق دادم. چرا که کامران بعد از فهم یروزها همان

 بود و او را مجبور کرد که از من طالق  یاز دست ساغر عصبان اریبس  قت،یحق

 نداشتم، طالقش دادم! یمشکل  هیقض نیبا ا گر ی. من هم که دردیبگ

 در  یگاریکه س دمیآن طرف تر کامران را د یشدم و کم  مارستانی ب اطی ح وارد

 گرفت. هر روز که  یزده بود، از آن کام م  هیتک واریکه به د ی داشت و درحال دست

 ب یعج  میاست. برا دنیکش گاریمشغول س شهی. هم نمیب یاو را م  میآ یم  نجایا به

 نسبت به رها ندارد!  ی! او که حس دیآ یم مارستانی که چرا به ب است

 شهیکه هم یکوتاه به او کردم. او هم با اخم  یشدم و سالم  کشی نزد شهیهم مثل

 اش را به زبان  یشگیهم یکرد جوابم را داد و جمله  یم ییچهره اش خودنما در

 : آورد

 _رها چطور بود؟ 

 دادم و سپس گفتم:  رونیرا ب  نفسم

 ! ساکت، آروم، معصوم! شهی_مثل هم

 نیسوزد. چگونه با ا یاو م یشدم. دلم برا نیاز کنارش گذشتم و وارد ماش  سپس

 ! چگونهند؟ی همسرش را نب  شهیهم  یکنار آمده است که قرار است برا موضوع
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 ی کند؟! من با او چه کردم؟! اما....اما من مقصر نبودم! آر یتواند بدون او زندگ  یم

 اتفاقات خودش بود! نیاما باعث تمام ا کنمی چه م دمیفهم ی بودم، نم یعصبان  من

 اگر  کرد،ی از آن خود نم ،یشده را با کلک و حقه باز نینفر  یاو آن مزائده  اگر
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 افتاد! یاتفاقات نم  نیوقت ا چیه داد،یرا دوست من نشان نم  خودش

 کردم  ضیرا تعو میرا در قفل درب چرخاندم و سپس وارد خانه شدم. لباس ها دیکل

 اتاق افتاد. چه یخواستم از اتاق خارج شوم که چشمم به دو مانکن گوشه  یم و

 !¡ییایبود آن شب رو  یشب

 136#پارت_ 

 صبح را  ازدهیبود که   یساعت دم،یکه د  یزیچ  نیاول را از هم گشودم و چشمانم

 برخاستم و بعد  میام! از جا دهیخواب اد یز  نقدریاست که من ا بیداد. عج یم نشان

 دوست یرا گرفتم. بعد از چند بوق، صدا  نیراست یشماره  لم،یبرداشتن موبا از

 : د یچیبرادرم در گوشم پ یداشتن

 جان؟  نی_جانم رادم

 ؟ یخوب ،ی_سالم داداش

 جان؟  نی رادم یداشت یمنم خوبم! کار ی_تو خوب باش 

 شرکت، تو   امینداره ب دهیفا گهیچرا خواب موندم! االنم د  دونمیمن نم  نی_راست

 سر برم امازاده صالح!  ه ی خوامیکارا رو هماهنگ کن، من م خودت

 هم نباش، حله! یچی _برو داداش، نگران ه

 زدم و سپس گفتم:  یمحو لبخند

 !نیراست  یکه هست ی_مرس

 گفت:  ی لحن دوست داشتن  با

 !شهیها، زن داداش نگرانت م ینکن ری_د
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 کردم و سپس وارد اتاق شدم.  یبا او خداحافظ شد،یتر م قی که لبخندم عم یدرحال 

 به تن   داسیبا طرح آد یبه همراه شلوار سبز مغز پسته ا یبلند مشک  نیآست شرتیت

 که بعد از آزاد شدنم از زندان آن را بر  یساعت م،یو بعد از ژل زدن به موها کردم

 من از رهاست! یادگاری  نیآخر  نیبودم را در دست انداختم. ا افتهی ز یم یرو

 تولدم گرفته بوده است! یساعت را برا نیاو ا مطمئنا

 و به  فتمریافتادم که با ساغر ازدواج کرده بودم اما به خانه نم  ییشب ها ادی به

 خانه پر است  نیا یجا یرساندم! جا یرها به صبح م   ادیآمدم و شبم را با   یم نجایا

 نجا یکه او دوباره به ا نمیرا بب   یشود روز یم ایمن! آ یعطر و خاطرات رها بانو از

 است؟! بازگشته

 را به سمت   نیو از خانه خارج شدم. ماش دمیرنگم را پوش  یمشک یها بوت

 دانم یخواهم از او بخواهم که رها را به من بازگرداند! م یصالح راندم. م  امامزاده

 اندازد! ینم  نی را زم میرو که

 را متوقف کردم و سپس به سمت امامزاده حرکت کردم. وارد امامزاده که  نیماش

 سراسر وجودم را فرا گرفت. کنار   یو دوست داشتن بیعج  یحال و هوا شدم،

 را به آن چسباندم. چشمانم را بستم و آرام زمزکه  و سرم ستادمیا ارتگاهشیز

 : کردم

 _امامزاده صالح! تو بخواه! تو از خدا بخواه که رها رو به من برگردونه! من بدون

 ازش بخواه  یخدا آبرو دار  شیکه پ ییادامه بدم! خودت کمکم کن! تو تونمینم رها
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 منو بهم برگردونه! یرها بانو تا

 م و متوجه شدم هنگام نماز ظهر است. از قبل وضو به خودم آمد  یاز مدت بعد

 یخاطر نمازم را به جماعت خواندم. بعد از خواندن نماز رو به رو نیبه هم داشتم،

 نامه شدم. بعد از خواندن  ارتیامامزاده صالح نشستم و مشغول خواندن ز ارتگاهیز

 که،مدت ها بود از  یداشتم. حس یو دوست داشتن بیقرآن حس آرامش عج  یکم

 رها قرار است با کامران   دمیکه فهم یمحروم بودم! درست از روز اعدامم! روز آن

 را نداشتم!  یحس آرامش  نیکند! از همان روز تا به االن چن ازدواج

 که آنها را برق گرفته است به ساعتم نگاه کردم که پنج غروب  یمانند کسان ناگهان

423 

 دنیبه د دیداد! چرا زمان از دستم در رفت؟! چرا فراموش کردم که با ینشان م را

 بروم؟!  رهابانو

 را داخل  لمیحرکت کردم. موبا  نیسرعت از امامزاده خارج شدم و به سمت ماش به

 کامران!  یو حت انای، ک ای رو ن،یاز راست سکالیجا گذاشته بودم. هزاران م نیملش

 که  دینکش یرا گرفتم. طول نیراست یرا به حرکت درآوردم و سپس شماره   نیماش

 : د یچی در گوشم پ نی راست یگرفته  یصدا

 ؟ ییتو کجا نی_رادم

 پر از استرس گفتم:  ییصدا با

 شده؟  یچ ن،ی شده شده راست ی_چ

 از پشت تلفن به گوشم یزی نامفهوم و گنگ و البته وحشت انگ یکه صداها یدرحال 
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 بار   نیآخر یو برا  اینشده ب ری"تا د دمیشن  نیجمله از راست کیتنها  د،یرس یم

 . صدبار، هزار دیچ ی ممتد بوق، مانند ناقوس مرگ در گوشم پ ی!" سپس صدانشی بب

 ده هزار بار، شماره اش را گرفتم اما جواب نداد. بار،

 . ننگ بر تو زدی م یو مطمئن بودم رنگم به سرخ  کردمیم یمرگبار رانندگ یسرعت با

 ! یرها برو دنیبه د یکه فراموش کرد نیرادم

 که رها در آنجا بود.  دمیرس  یکردم و به بخش یرا ط مارستانیب  یسرعت راهرو با

 که با اندوه  ینیمعلوم نبود. خواستم از راست یزیبودند و چ دهیها را کش پرده

 دردآور،  ییبپرسم که ناگهان مادر رها به سمتم آمد و با زجه ها یزی کرد چ یم نگاهم

 و گفت:  دیام کوب نهیرا به س  شیها مشت

 ! بخشمتیچشم و رو! بخدا که نم   یب  یتو ش،ی تو ازم گرفت ،ی_تو دخترمو کشت 

 تم اما ! بهش گفیخوریتو به دردش نم  دونستمیمنو پس بده! از اولش هم م یرها

 منو بهم  ی چارهی ! دختر بگذرمیمن چشماش کور شده بود! ازت نم  یساده  دختر

 بده! پس

 کردم،  یرا حس نم د یکوب  یام م نهیکه به س یی! مشت هادمیشن  یرا نم  شیصدا گرید

 را که  یکامران  دم،ی د یپدر رها را نم ی دهیکمر خم دم،ید یرا نم  ایو رو انا یک یها هیگر

 من رفته ی! او چه گفت؟! گفت که رهابانودمید یرا نم  زدیم ی به سرخ  شیها چشم

 من رفته  ی! اما...اما رهابانودیگو یراست هم م ،ی! او گفت من مقصرم؟! آراست؟
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 امکان ندارد!! نی! ااست؟
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 رفتم که ی کنم. مادر رها را کنار زدم و به سمت اتاق یچه م دمیفهم ینم گرید

 : دمیکش  ادی وار فر وانهیام بود. د ییتنها همدم کسالی

 _رها باااااانو! رها بااااانو بلند شد! 

 و کامران به سمتم آمدند و مرا نگه داشتند. نیدرب را بازکنم که راست خواستم

 و گفتم:  دمیکش رونیب  شانیرا به شدت از دست ها میها دست

 من ُمرده باشه؟؟ یرها بانو شهیمگه م د،ی_ولم کن

 را در دست گرفت و گفت:  میشانه ها نیراست

 هنوز  ؟یکنینگفتن! چرا شلوغش م یزینشده، هنوز که اونا چ یزی_داداشم، هنوز چ

 خبر ندادن که... که

 . اوردیرا به زبان ب  زی نفرت انگ یسخت بود، آن کلمه  شیبرا انگار

 به سمتمان آمد و گفت:  یلحظه، پرستار نیهم در

 لطفا! دیرو سرتون؟ آروم باش  دیگذاشت مارستانویبره ب_چه خ

 و گفتم:  دمیرا در هم کش میها اخم

 باشه   یبار نی آخر نیا دی...شادیشا نمش؟ یبب   نیزاری آروم باشم؟ چرا نم ی_چجور

 ! نمشیبیم که

 خودتونم بهتره! ضی واسه مر نیجناب! ا  دی_لطفا خود دار باش

 که،مادر رها رو به میبگو  یزیشده بودم، دهان باز کردم تا چ  یکه باز هم عصبان من

 زد، گفت:  ی که در سراسر آن خشم و نفرت موج م ییو با چشم ها ستادیا میرو
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 ها؟ نکنه  ؟یشوهرش ؟یپدرش  ؟یبرادرش  ؟یسادیوا نجایکه ا  ییرها ی_تو چه کاره 

 !یا بهی غر! تو با دختر من صد پشت ینه جناب تهران  ؟یهنوزم شوهرش یکرد فکر

 ! اگه دختر من به هوش اومد، یکه انگار از اولم نبود یبرو! جور نجایبرو! از ا پس

 که  چارمی که ببخشمت و از رها، دختر ب نهیتونم واست بکنم ا یکه م یتنها کار که

 شده بود بخوام تا ببخشه و فراموشت کنه!  اقتی ل یتوئه ب ی چهی عمر باز هی
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 ....اگر هم...اگر

 و ادامه داد: دیکش یکالفه ا نفس

 نت یهزار بار نفر یو روز بخشمتیبدون تا آخر عمرم نم   ومدی_اگر هم بهوش ن 

 !!وفتهیمن ب ی چارهی دختر ب یاتفاقا واسه  نیا  ی! تو باعث شدکنمیم

 خسته و گرفته گفتم:  ییصدادهانم را از هم گشودم و با  یسخت به

 بمونم! من... دیبزار  د،ی_من...من عاشق َرهام! بزار

 بلند گفت:  ییو با صدا دیحرفم پر انیم به

 !رونی برو! برو ب  گمی_بهت م

 و با قدم  دمیبه سمت مخالف او چرخ د،یچرخ  یدور سرم م نی که زم یحال  در

 خارج شدم.  مارستانینا استوار از ب ییها

 دم یو د کردی گرفتم تا مانع از افتادنم شود. سرم به شدت درد م واریرا به د دستم

 ی کشد. من حت  یزبانه م میآتش از سر و رو یکردم شعله ها ی شده بود. حس م  تار

 ! من صددیگو یمادرش راست م یآر ،یرا ندارم که کنار او باشم! آر نیا ی اجازه
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 او  ینفس ها نی آخر نیدارم! اما اگر ابا او ن   ینسبت چیام! من ه بهیبا رها غر پشت

 حجم از درد را  نیتاب ا گری! چشمانم دکند ی ام م یفکرش هم روان  یچه؟! حت باشد

 و تار شد.  رهی چشمانم ت یجلو زی همه چ کبارهیچه شد اما به  دانمی. نم نداشت

 138#پارت_ 

 #سه_ماه_بعد 

∞♡∞♡∞♡∞♡ ∞♡∞♡∞♡ ∞♡∞♡ ∞ 

 که به نوبت سوار سرسره  ییپارک نشستم و به بچه ها یها  مکتیاز ن  یک ی یرو  بر

 ن یاز ا یکی یچشم دوختم. کاش من هم به جا  کردند،یم یو سرخوش باز شدندیم
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 ها بودم!  بچه

 حوصله بودم   یروزها آنقدر ب نیبه صدا درآمد. ا لمیافکار بودم که موبا نیهم در

 پشت خط است!  یچه کس نمی خواست به خودم زحمت دهم و بب  یدلم نم یحت که

 را برداشتم.  لمیرا نگاه کردم و موبا فمی شخص دست بردار نبود! درون ک نیا اما

 حوصله  یخواستم جوابش را بدهم قطع شد! ب یناشناس بود. تا م یا شماره

 آخر چشمم به آن نامه افتاد. همان یاش فرستادم و لحظه   ی قبل  یرا به جا لمیموبا

 که تا به حال صدبار خوانده بودمش!! یا نامه

 به خواندنش را گرفتم.  میبار تصم  نیکمی صد و  یو برا دمیکش رونی ب فمی را از ک آن

 ی دوباره جلو  ش،ی بای . خط خوانا و زدمیکش رونی را باز کردم و تکه کاغذ را ب پاکت

 خواندن دوباره اش کرد:  شد و مرا وادار به  انینما چشمانم
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 ی واقع قی رف هیوقت نتونستم واسش  چیکه ه ی قی! رفزمیعز قی"_سالم به رف

 !ینسبت به من دار  یچه حس ،یخونی نامه رو م نیا یاالن که دار دونمی! نمباشم

 که تو مدت  یبدون خوامی! اما میبهم ندار  یحس چیه  ای یزاری ب ،یمتنفر ازم

 اد یحرف از نظر تو مسخره ب  نیا دی دوستت داشتم! شا یل یکوتاهمون خ یدوست

 میدو سال که با هم بود نیدوست، دوستت داشتم! من تو ا ه یباور کن من مثل  اما

 در حقت  دونمی! مادیکه از من خوشت ن  یکردم و تو حق هم دار یبهت بد  یلیخ

 اون  ای زدمیکه بهت م ییکردم، اما باور کن دست خودم نبود اون کتکا یبد  یلیخ

 قرار شد با  گهیکه د ی! وقت یتحملش کن یکه شب و روز مجبور بود یگند اخالق

 اونقدر  خواستمی کار هام رو جبران کنم. م یگرفتم همه  میتصم م،یدوست باش  هم

 دونستمیاما نم  یمنو فراموش کن  یها یواست باشم تا تو بد  یخوب دوست

 بزرگ شده بودم! پدرم   ینجوریا یمن از بچگ زم،ی کارو بکنم! عز نیا دیبا یچطور

 !گرفتمیمن هم از اون الگو م عتا  یکرد و طب یمشروب مصرف م  د،یکش  یم گاریس

 ! یدست به مشروب ببر ای  یبکش گاریخواست تو هم مثل من س ی اولش دلم نم من

 نا یکه از ا ییاون ساعتا دمید  یوقت  کنه،ی آرومت م زای چ نیا دمید یوقت اما

 گرفتم خودم بهت اونا رو بدم  میتصم ،یکن ی فکر م نیکمتر به رادم یکن یم استفاده

 خودشو   یوقت دوستشو با دستا  چیدوست خوب ه هی! اما رمیجلوتو نگ و

 حالت خوب  خواستمیمن انداختم! اما باور کن من فقط م یتو چاه! ول ندازهینم

 ! نیهم باشه،

 رو  یلیکنم اما اون س حی توج یرجو  هیکار ها رو  نیاگه بتونم ا  یحت دونمیم
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 دست روت  مونمی دوست یتو روزا یبودم که حت ی! آره من انقدر دوست بدتونمینم

 کنم اما بدون اونقدر دلتنگ نفس  حی اون کارمو توج یچجور دونمیکردم! نم بلند

 ! منتظر کنمی چه کار م دمیفهم  یو انقدر خاطراتش بهم فشار آورده بود که نم بودم

 ! اما بهیتو و بگه کامرانم تو چقدر خوشگل شد  ادیتو از در ب  یاون به جا بودم

 شد که دست روت  یچ دونمی! نمیبود  یو از شانس من عصبان  یتو اومد  جاش

 عذاب وجدان گرفتم! یلی کردم اما بدون بعدش خ بلند

 ، یتنها باش  ی خوایو م  دیهمه بر یو گفت  یداد امیبهم پ  یروز لب ساحل وقت  ناو

 بود که حالش خراب بود!  ینرفتم! از دور حواسم بهت بود! حواسم به دوست من

 تو آب دست و  یتو دار دمیبه خودم اومدم د  یحواسم کجا رفت اما وقت  دونمینم

 نیکم ا هیباعث بشه تا تو   کارم نی ا دوارمی! اومدم و نجاتت دادم و امیزنیم پا

 !یرو ببخش چارتیب  دوست

 نامه رو فقط برات نوشتم تا ازت  نیا ارم،یسرت رو درد ب  خوامی جان، نم رها

 !یتو منو ببخش  دوارمیکنم و ام یخواه معذرت

 برگردم! یک دونمیمن با ساغر رفتم فرانسه و نم  یخونینامه رو م نیا یکه دار االن

 مدت چه کارا که نکرده و من  نیتو ا  ستیکم با ساغر صحبت کنم! معلوم ن هی دیبا

 دیبرگشتم که بع انایک  یعروس یبرا  یروز هی دیراحت بوده! شا المیبابتش خ  از

 ی ! من نه تنها دوست خوبارهیقلبش ب   یرو تو  یبتونه کس نی بعد راست انایک دونمیم

 هیرها! من  یخواهرم رو هم نابود کردم! راست یبلکه با کارام زندگ نبودم،
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 سراغت رو  یل یدو سال خ نی بکنم! خانوادت تو ا دیهم با  گهید یعذرخواه

 که بهت  دیاما من نذاشتم! ببخش ننتیبار اومدن در خونه تا بب  نیچند گرفتن،یم

 من  یو فکر کن  یتو به من اعتماد کن خواستمیفراموشت کردن! من فقط م گفتم

 که نفس  ی! تا زمان یمن  قیموندم! تو تا ابد رف یهستم که واست باق  یکس تنها

 بگم از کنارت رد بشم اما یزیچ نکهیبدون ا نمتیبب  یروز هیاگه  دی! شاکشمیم

 دوست، دوستت دارم!  هیو مثل  یقلبم یتو شهیهم بدون

 "شیدارت، کامران آسا دوست

 !یخودت حتما به فرانسه رفته ا ی! به گفته یاالن کجا هست دانمیجان، نم کامران

 من از یکاش برا  ی! اینجات نداده بود ای مرا از در ییکاش آن روز کذا  یا اما
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 ! من از همان دمتیکه بخش میتا به تو بگو یگذاشتیشماره به جا م  کی خودت

 از عشقت  ی و دور ی! تو فقط عاشق بوددمتیبخش یکه تو مرا طالق داد یروز

 کنم!  یتو را درک م  یبالها را بر سرت آورد و من به خوب نیا

 139#پارت_ 

 افتادم که به یروز ادیبرخاستم و شروع به قدم زدن در پارک کردم. به  میجا از

 گفت بهوش آمدنت هم مانند زنده ماندنت بعد از آن  یآمدم و دکترم م  هوش

 معجزه ها  نی کاش ا یا ا،یخداکنم اما  یناشکر خواهمیمعجزه است! نم تصادف

 ن یگناهم بغل کردن رادم نیروز به تو قول دادم که آخر کی افتاد! من  ینم اتفاق

 اما نشد! من باز هم گناه کردم و آن گناه دوست داشتن اوست! من هنوز هم  باشد،
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 هنوز مرا  ایو آ  کندیاو کجاست، چه م دانمینم  یکه حت یرا دوست دارم! درحال او

 خاطر دارد؟! به

 به  یکینزد یبرا نیکه رادم دانمی! مدانمیرا م زی همه چ کنمیچرا اما حس م  دانمینم

 رفته  یمشترکمان م یبا ساغر ازدواج کرده، بعد از ازدواج با او هر شب به خانه  من

 کرده است! فی تعر میها را برا نیتمام ا ی! انگار شخص گرید  یزهایچ  یلیو خ  است

 !ست؟ی به خاطر ندارم او ک اما

 به آنجا  ن یبا رادم یکه روز دمید  یرا باال گرفتم و خودم را در پارک جنگل سرم

 و من صورت  ختیر  میاش را بر رو وهیکه آب م یبودم! همان روز آمده

 کردم! یک ی یاش را با بستن  یداشتن دوست

 ر یکرم درگتو را نداشتم چون هنوز هم ف یشدن از سو دهیبخش   اقتی من ل ا،یخدا

 او ازدواج کرده است! اگر دیاست که دوست داشتنش گناه است! اصال شا یمرد

 من! مرا ببخش!  یشود؟! آه خدا یگونه باشد گناهم دو برابر م  نیا

 _رها بانو! 

 شده ام وانهیزدم. آنقدر د  یکه اشک در چشمانم حلقه بسته بود، پوزخند یحال  در

 شنوم!   یرا م شیتوهم زده ام و صدا  که
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 !؟یبرگرد یخوای_رها بانو، نم 

 من است؟! نیرادم  یدوست داشتن یواقعا سمفون  نیا ا یمن خواب هستم  ایآ

 چهارشانه اش! ته کلی و چشمم به او افتاد! قد بلند و ه دم یپشت سرم چرخ به
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 او جان جانان من  ی! آرشی و لب ها ین یاش، ب ختهیبه ژل آم  یمرتبش، موها شیر

 یام! اشک ها دهی است که من از آن شب تصادفم او را ند یهمان چهره ا نی! ااست

 همچون ماهش  یشدند تا به چهره  یدر چشمانم حلقه بسته بودند و مانع م مزاحمم

 کنم! نگاه

 که  یزانو زد و در حال میپا یشد، جلو کمی نزد یبه سمتم برداشت و وقت  یقدم

 گفت: گل رز قرمز را به سمتم گرفته بود،  یا شاخه

 رها بانو؟!  یکن ی_با من ازدواج م 

 ا یزار بزنم   یپرواز کنم، از خوشحال  ایکنم، زانو بزنم  هیگر  ایدانستم بخندم  ینم

 !قهقهه

 گفت:  د،یرا که د سکوتم

 که! عروس خانوم خودش ُگله!!  ستیآخه گل الزم ن  اره؟ ی_عروس رفته گل ب

 گفتم:  یشد و با لحن آرام و لرزان  ریاز چشمانم سراز یشاد اشک

 _بله!

 با لبخند گفت:  نیو رادم  میمحضر خارج شد از

 _عروس خانوم ما چطورن؟!
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 زدم و گفتم:  یلبخند

 ام!  یهستن عال نجای_االن که آقا دوماد ا

 و گفت:  ستادیا میرو روبه
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 _رها من اگه با ساغر... 

 سکوت باال آوردم و گفتم:  یرا به نشانه  دستم

 فیواسم تعر  زوی نفر همه چ هیبودم،  دهیکه خواب ی! وقتدونمیم  زویمن همه چ_

 !کرد

 زد و گفت:   ینیدلنش  لبخند

 نفر درد نکنه!  هیخب دست اون  ؟ی_جد

 و گفتم:  دمیخند

 !میری عکس با هم بگ هی ای ب نیرادم گمی_م

 !زمی_باشه عز

 لبخند بزن! هی...آها، خب ارمیدر ب لمویموبا سای_وا

 اخماش تو هم باشه! شهیهم دی! مرد بازنهی_مرد که لبخند نم 

 !گهینکن، بخند د تی اذ نی_عه رادم

 ! ریعکستو بگ ینجوری_حرفشم نزن، هم

 !یافتاد یچقدر جد نی _نگاش کن تو رو خدا، بب
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 ! یتحملش کن دیبا گهید یشد  یمرد جد نیتو هم عاشق هم  زمی_خب عز

 ! یمن یتو تمام زندگ نم،یرادم نمکی_من تو رو تحمل نم 

 ! ادیبهت م یل یخ یل یرها، چادر خ ی_راست

 !یقبال هم بهم گفته بود نوی_ا
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 !گم یبهت م نویهم ا گهی_از امروز تا صد سال د 

 مدت ازت دور بودم؟! نیچرا ا یدونیم نی_رادم

 زم؟ ی _چرا عز

 بزرگ و مهربون رو فراموش کرده بودم! ی_چون خدا رو گم کرده بودم! من خدا

 از  یک یحاال   زمی! عزمیکن یاون روزا رو با هم و در کنار هم جبران م ی_حاال همه 

 آماده  دی! تازه بعدشم بامیبر ادهیآهنگ خوشگالت رو بزار که قراره تا خونه پ اون

 !نیو راست انایک یعروس میکه شب بر میش

 بپوشم!  یمن چ نیرادم ی_وا
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 !نمی ! حاال اون آهنگو بزار ببدمی_نگران نباش خوشگله، لباس واست خر

 آهنگ: نمی_چشم ا

 تو سر و  یعاشق، ا ی وانهی_"من در تب و تاب توام، خانه خراب توام، من مِن د

 عاشق! من عاشقتم تا ابد، دور شود  هیپنهان من، جان تو و جان  ی مهیمن، ن سامان

 ات از شب و  ه یفقط، کم نشود سا یماه اله  یمن و تو، ا یا یبد، از من و دن چشم

 ی مهر و ماه، تو جان بخواه، ا یمن و تو! سوگند به لبخند تو، دِل من بند تو ا یروزا

 مهر و ماه، تو جان بخواه.... یآرامشم، ا ییخواهشم تو یهمه  تو

 انگار دلم  نمتیب   یهر بار که م زد،ی ر یشهر بهم م  کیآتش چشمان تو از  یرس یم تو

 از  رانمی و ح رانم ی ح  ،ییایشب رو نیاز ا رتمی! من با تو پر از شوقم و در ح زدیر یم

 ... ییبایهمه ز  نیتو چرا ا نکهیا



 گناه  نیآخر

565 
 

.   

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

