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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  
 
 
 
 
 

 ♡من تو را ی خوشبخت یو برا دآفری مرا که آن نام به♡

 

 

 !خرمی را م  ات یی رمان: تنها نام

 : عاشقانهژانر

 ( حنانه.س ) قلم: راحاّنا به

 یغالم ی عاشقانه عل یانجمن رمان ها کاربر

 

http://www.romankade.com/
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 مقدمه: 

 نه یسکوت آ یصدا

 است  دهیچیاتاقش پ یفضا در

 نگاهش  یپا ی وقت

 لغزد ی م نهیآ در

 اش ی شان ی پ یارهایدر ش انگار

 ی جستجو به

 پردازد ی م اشی فصل زندگ چهار

 پندارد ی م  ی را کودک چاالک  بهار

 رد یاگر دستش را نگ که

 افتد ی و کال م دهیمقصد نرس به

 شده لیرا فصل فس  تابستان

 دانست ی م ز ییپا  یآوارها ریز در

 زمستان را هم  و

 شمرد ی سال م  ینامه  انیپا

 !؟یکنی : به چه فکر مدمیپرس

 ...!رمیگی را اندازه م  نهیآ : عمقگفت
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 _معاکف

 

 

 

 

 

 . دیکش  نهیتن آ یوار رواش را نوازشسبابه انگشت

 نشسته بود...  ی قلیآن سطح ص یخاک رو قدرچه

 فکر کرد؛  ی کم

 . اوردین ادیبود، به  دهید نهیبار که صورتش را در آ نیاز آخر یاصحنه چیه اما

 نداشت! شیخو دنیبه د یعالقه ا شی بود، اما مثل هم سن و سال ها جوان

 کرد؛ ی فرق م  زیهمه چ نیاز ا شیپ البته

 .گذشتی م دیانسان جد نیپنجاه و ُنه روز از زادروز ا تنها

 کرد. زیکوچک تم رهی دا کیرا به اندازه  نهیاشک مانندش را برداشت و سطح آ ی شیآرا پد

 نامرتبش را صاف کرد.  یو لبه ها دیبزرگش کش  یبه روسر  یدست  نه،یبه آ رهیخ

بر آن دو، به  هیدسته عصا گذاشت و با تک یرو یگر یدست راستش را هم مثل د سپس
 سمت در رفت. 

 نفس زنان وارد هال شد. نفس
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 نفس نفس زنان پرده را کنار زد؛ و ستاد ی پنجره ا پشت

 زد.  دیرا د ی پشت اطیحدستش را به دیوار تکیه داد و 

بود،  دهیخر شانی برا وانیکه ک ی آب پاش یو با تفنگ ها دندی دوی ها دور حوض م بچه
 . کردندی م  سیرا خ گریدهم

 .کردی شستن فرش ها بودند و دا بر اعمالشان نظارت م  یو ترالن هم در تکاپو توار

 زمستانه شرکت داشت؛  ی تکان خانه نیدر ا شیپ سال

 امسال... اما

 گریخت. لبان خشکش انیاز م ی سوزناک  آه

را کرد تا به ذهنش اجازه ورق زدن دفتر  اشی راه افتاد و تمام سع یسمت در خروج به
 گذشته را ندهد. 

 از خانه خارج شد.  ش،ی را باز کرد و به کمک عصاها در

 تو! دیبه ام ی زمزمه کرد: اله رلبیو ز  دیکش  ی ق یعم نفس

شده بود حس   ختهیو کوتاه، عطرش را که با هوا آم قینفس عم کیکار با  یابتدا همان
 کرد!

 کند...  ریرا خدا به خ نیاز ا پس

 داشت؛ ی و آهسته قدم برم  آرام

 ...شدی م  ترکیو نزد  کی نزد شی دور و دورتر و به کشتارگاه آرزوها از خانه هرلحظه

 . مودیپی را م هاابانیبارش گوشه گوشه خلرزان و غم نگاه

 جرقه بر کوه باروت خاطراتش شد. ن یمحمود اول ی کباب



  

6 
 

 شان؛ ی شگید در پارک همبو ی چوب  مکتیآن ن ،یبعد جرقه

سوزان تابستان حفظ  یآن دو را از گرما عشی وس هی که با سا ی مجنون دیکنار ب درست
 بود! شانی و شاهد عاشقانه ها کردی م

 داشت. ی گر ید یحال و هوا زی امروز همه چ ای گو

 به او بود...!  هیشب زیچ همه

 و آسمان...!  نی ها، ابرها، درختان، خانه ها، زم آدم

 !زی و همه چ همه

 .ردینفس بگ ی تا کم  ستادیا ابانیخ گوشه

 شده بود. ریگنفس مشقت بار و نبود؛ اما راه رفتن با آن وضع، لیطو رشیمس

  دهیرا تراش شیبه تن داشت و موها یدیسف راهنیشد که پ ی جذب مرد جوان نگاهش
 بود.

 !آمد به نظر می  اشهیهم شب او

 کادو کرد! شیبود که خودش در روز مرد برا ی هم، درست مثل آن لباس لباسش

 !؟یدانی م

 !ی نیبی تمام شهر را "او" م  ،ی که باش دلتنگ

 نباشد؛ اشهیاگر شب ی حت

 !شودی و بند دلت پاره م یشوی غرق خاطرات م شیهاراه رفتن و خنده با

 ...! ست ی دلتنگ  ا،یدرد دن نی العالج تر نا  یقی
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 داده بود، برداشت. هیتک واریرا که به د عصا

 دسته آن حلقه کرد.  یبغلش و مچ دستش را هم رو ریعصا را ز یباال قسمت

 نمانده بود.  ر یاز مس یز یچ گرید

 را شمرد؛ شیها قدم

 دو، سه، چهار، پنج... ک،ی

 .دیقدم رس نیستمیو شمرد تا به ب شمرد

بود، باال آورد و به  دهیپوش ی حواسی توار که موقع آمدن در اوج ب یرا از کفش ها نگاهش
 .ستیقامت خانه نگر

 !ی سرنوشت شوم  چه

 دو ظهر بود.  ساعت

 تا با هم ناهار بخورند! دیچی را م زیم دی ساعت با نیا در

 نرفت... شیپ یبا روند عاد زیچ  چیکه ه افسوس

 که با خودش آورده بود را باز کرد. ی کوچک فیک

 داخلش نبود؛  یادیز زیچ

 کرد. دایرا پ دشیکل ی به راحت پس

که خواست درب را باز کند، تازه متوجه   نیو هم ستادیو زنگ زده ا ی درب آهن مقابل
 شد. دشیدسته کل

 .ستینگر اشی دوست داشتن  دیرا باال آورد و به دسته کل دستش
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 حک شده بود. شیرو  نیبه الت  اریبود که نام زان ییطال دیکل کیآن، به شکل  یفلز  زیآو

آن  یرو اینِتهجنس و رنگ بود و نام  نیاز هم ی هم به شکل قفل اریزان دیکل دسته
 !د یدرخش ی م

 ظواهر ماجرا بودند؛ هانیا اما

 را باز کند!  اریگاه نتوانست قفل قلب زان چیه قت،یحق در

 زمان برده بود؛  شیها یادگار یهمه عکس ها و  ختنیر دور

 از قلم افتادند.  زهایچ ی لیباز هم خ اما

 خیلی چیزها...

 !دیدسته کل نیهم مثل

فراموش کردنش را در   یو ادا  ندازدیآن را دور ب آمدی که دلش نم یدار گل  راهنیپ ای
 ...!آوردی م

 آورد. رونیشده بود، ب دهایو کل دیدسته کل نیکه رابط ب یرا از آن حلقه فلز  دیکل هردو

 آب پرتاب کرد. یرا به سمت جو یادگار ی دیآن دسته کل درنگی ب

 گرفته بود که فراموش کند؛  میتصم

 آمده بود! جانیا نیهم یبرا

 شد؛ اطیرا باز کرد و وارد ح در

 توار داد... ینگاهش را تنها به کفش ها اما

 ...دلش را به درد آورده بودند یبدجور  هاابانیو خ  کوچه
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که در بر، داشت  ی شک با انبوه خاطرات ی بو  خانه مشترکشان بود اطیح گریکه د نیا
 . گرفتی جانش را م

 .فتدین یی خانه شد و باز هم تالش کرد که نگاهش به جا وارد

 نگاهش را تنها به جفت پاهایش داد و قدم راند. 

 مسیر های این خانه را از بر بود؛

 یک قدم به راست...

 سه قدم مستقیم... 

 دو قدم دیگر به راست و و چرخش به سمت اتاق مشترک سابقشان...

شان را هم مثل چیزهای دیگر، نادیده  ه عروسی دونفر  یو تابلو ، اما تختوارد اتاق شد
 گرفت. 

 ؛ برداشت اریزان یشان را از کشوسمت کمد رفت و ساک مسافرت  به

 تکیه داده و مقابل کمد، نشست. سپس عصایش را به دیوار

 .د یچی سپس در دل ساک م زد،ی و تا م  آورد ی م  رونیب ی کی یکیرا  شیها لباس

 . کردی استشمام م  ترقیو عم شتری بار عطر او را ب نیا

او را به خود  حهیخود هم را یبود و لباس ها متری فقط چند سانت  شان یهالباس فاصله
 گرفته بودند. 

 هایش، تصور نکند!توانست چشم ببندد و زانیار را درون تک تک جامهجا دیگر نمی این

 تمام. شیساک پر شد و لباس ها باالخره
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 بیج یتو ی ها را به سختکه به جا مانده بود را هم برداشت و آن یکتاب شعر  دو
 ساک جا کرد. یی جلو

 !نیهم

 ساک بود و بس...!  کی نی مشترک هم ی دگ او از شش ماه زن سهم

 بر عصا به سمت در راه افتاد؛  هیاش انداخت و با تکشانه یساک را رو دسته

 برگشت.  واریشد و به سمت د مانیلحظه آخر پش  اما

 خانه را در آغوش گرفته بود.  نیعروس و داماد ا  یبایکه عکس ز یوار ید همان

 نشد. شان زیبا عروس و دامادی که ته قصه

 پر از بغض...

 پر از درد...

 پر از دلخوری...

 . توانستی نم

 بودن به آن همه خاطره ناممکن بود.  تفاوت ی ب

 بار هزارم از نظر گذراند. یآن عکس را برا یتک اجزا تک

 شد. رهیجلوتر رفت و به صورت خندان خودش خ ی قدم

  اهیخوش به حالت! من که س ا؟ ینِتهزد و گفت: حال خوب داشتن چه حس داره  یلبخند
 بخت شدم! 

 پررنگ تر شد و دلش خون تر...  لبخندش
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 . دیکوب نیبرداشت و به زم وارید ی عکس را از رو ی حرکت ناگهان کی  ی ط

 به قاب شکسته، باز با همان لبخند گفت: حاال بهتر شد! رهیخ

 با خودش برد.را هم مچاله کرده و  عکس

 هم نامحرم بودند؛ به

 کند.  یی خودنما وارید یعکس، هنوز هم رو نی درست نبود ا پس

 ساکش جا کرد و از آن خانه شوم خارج شد.  یمچاله شده را هم تو عکس

قدر  ای که تا چند وقت پیش، معبدگاه آرامشش بود، حال آنانگار فضای سنگین خانه
 کرد.می آور شده که نفسش را تنگ عذاب

 میان درگاه ایستاد و چند نفس عمیق کشید. 

 سوخت که گویا جسمی سنگین روی آن قرار گرفته.چنان می اش آنقفسه سینه

 قدم آخر را هم برداشت و سرانجام، مرز بین خانه و کوچه را پیمود. 

 آشنا در سرش زنگ زد. یبا صدا ی نامش توسط شخص یرا که بست، نجوا  در

 !ا؟ینِته_ 

 صادر نکرد... ی فرمان چیمغزش ه ه،یچند ثان یبرا

رو سر   ادهیزرد و قرمز پ یها  کیی موزا نیکه از ب ی اهانیو به گ ستادیا شی سرجا فقط
 آورده بودند، زل زد. رونیب

 خودش بود، نه؟! یصدا

 آری! 
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 بی شک خودش بود.

 نیا گفتن، قلبش را به بازی بگیرد!توانست با یک ِتهفقط او می 

 . دیسرعت بخش  شیبه قدم ها ند،یبرگردد و بعد از پنجاه و ُنه روز او را بب کهنیا یجا

 بلند شد: صبر کن!  شی دوباره صدا اما

 به راهش ادامه داد. درنگی اما باز هم ب  اینته

 را دارد. اشنهیقصد شکافتن س ای که گو دی تپی م یطور  قلبش

 !دیلرز ی تمام تنش م چ،ی که ه شی ها دست

 نفس زدنش هم به خاطر آن دو قدم نبود...  نفس

 است.  دهیرا دو یکه انگار مسافت بلند دیکش ی نفس م یطور  اما

 با تمام وجود حس کرده بود؛  گریبار د کیرا تنها  ع یاسترس فج نیا

 !شان یی جدا روز

 اش سرد!آن روز، قلبش مچاله شد و چهره یادآور ی با

 آورد.  ادیکه سرش آمده بود را به  یی تازه بالها ای گو

  ی بلند خودش را به او رساند و با فاصله کم یی با قدم ها ایناز جواب دادن ته دیناام ار،یانز
 پشت سرش به راه افتاد. 

 ؟ی دی_ چرا جواب نم

 گرفت! دهیاما باز هم وجودش را ناد اینته

 بله گفتن ندارم؟ هیارزش  ا؟ینو دلخور گفت: ته کالفه
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 جمله بارها در سرش اکو شد... نیا

 بله گفتن...؟  ارزش

 مرد مجنون؟! نی ا گفتی م  چه

 بار با تمام جان و دل به او بله نگفته بود؟  کی مگر

 نبود. زیچ چی مزد دستش ه اما

 !زیچ چیه

 به بن بست هم نخورده بودند؛  ی حت

 بود! ی پوچ و ته لیمشت دل کیمملو از  رشانی مس ته

 جلو بزند؛ اینجدول ها رفت تا از ته ی را از رو ی طاق شد و چند قدم طاقتش

 و راه او را سد کرد. ستادی مقابلش ا سپس

 کمتر از آن بود که دو نفر کنار هم راه بروند.  روادهیپ عرض

و  ضیعر یاز جو  ی حت  ایجدول راه رود،  یرو توانستی شکسته نم یهم که با آن پا اینته
 شود. ابانیبدون پل بجهد تا وارد خ

 بود. زانیار یپوئن مثبت برا کیموضوع  نیا

 مثل قبل دستش را نگرفت. ا،ینبا مخاطب قرار دادن ته زمانهم

 اشاره است تا منفجر شود! کیکه منتظر  دانستی م

 و؟ صدام یشنوی گفت: م  ی آرام به

 . ستینگر باالخره سر بلند کرد و با نگاه سردش او را اینته
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 !ه؟یو خشک گفت: چ ی عصب

 کرد از جبهه گرفتن او، خودش را نبازد. ی اما سع اریزان

 . میبا هم حرف بزن دیرا با زبان تر کرد و گفت: با اشدهیخشک یها لب

 مگه؟  یو نزدزد و با تمسخر گفت: حرف آخرت  یبار پوزخند  نیا اینته

حرف آخرش بود، بارها   اریاما خودش با آن چند جمله که به قول زان دانست، ی را نم اریزان
 ُمرد و زنده شد!

چون از   م،یعاشق هم میکنم. من و تو فکر کرد  یدر حق جفتمون نامرد  تونمی " _ نم
 ی رمنطق ی رو غ زیهمه چ ی تا بفهم  ی کم فکر کن هی هیهم بستنمون. اما کاف شیبه ر ی بچگ

 !میجلو برد

 ! من... دوستت دارم!اریزان میزن و شوهر گهی_ ما د

 ! " اینطرفه مثل باتالقه ته هی! اما حس دونمی _ م

 آمد؛ رونیآن روز ب الیاز فکر و خ اریزان یصدا با

 بود! نیخب قسمتمون ا ؛ید یو بهم حق م ی کنی درکم م  ی _ تو گفت

 !قسمت؟ 

 !؟ چارهیدر حقت کردم، دختر ب یی وفای که ب افسوس گفتی نم چرا

 انداخت؟ ی را به گردن قسمت م  زی همه چ چرا

 بود! پناهی تنها و ب ا،ینقسمت هم مانند ته نا  یقی

 ...!دهدی و زوزه سر م   شودی گرگ م  تیبرا یی و پا دستی هر ب ،ی بره که باش آخر

 کنار بذار برم...  ایو گفت: باشه، قسمتمون بود. ب دیکش  ی نفس  ی سخت به
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 من هنوز حرف..._ 

 و داد کنم؟! غیج ایور اون ی ش ی گفت: گم م ینسبتا  بلند یکوره در رفت و با صدا از

به او عقب عقب رفت و وارد  رهیطور خحرکت را نداشت، همان  نیکه انتظار ا اریزان
 شد.  ابانیخ

 به راهش ادامه داد. ی حرف چیه ی هم ب اینته

 بود! ستادهیجا اهنوز همان اریزاننمانده بود که به خانه برسد؛ اما  یز یچ

 آرام بود؛ مظلوم و ساکت! شهی هم اینته

 زده کرد... رت یرا ح  اریزان شیرو نیا دنید  خاطرنیهم به

 بدون عابر برداشت. ابانیگرفت و چشم از آن خ  ی نفس کالفه

 به سمت اتاقشان رفت. میخانه شد و مستق وارد

غذا خوردن  یساعت را به جا کی  نینخورده بود، اما قصد داشت ا یز یچ  شبید از
 استراحت کند.

لبش  یرو یقاب عکس ازدواجشان لبخند ی خال یجا دنیکه وارد اتاق شد، با د نیهم
 نشست.

 عکس را با خودش برده بود! اینته پس

 نفس راحتی کشید و لب زد: پس انقدرها هم بی تفاوت نیست...

گفت و همان جا  ی آخ ش،یکف پا ی به سمت تخت برود که با حس درد سوزناک  خواست
 .ستادیا

 را باال آورد. شی پا وار،یبر د هیتک با
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 بود.  دهیرا بر شی نه چندان کوچک پا شهی تکه ش کی

 نگاه کرد.  نیبار به زم نیا

 قاب شکسته نفسش رفت! دنید با

 ه بود...!کرد  ی قلبش را زخم ، به جای پایش،شهیکه آن ش انگار

شان را  عکس دونفره نیمحبوب تر  ،یاحساس یاینکه آن ته دیگنجی تصور هم نم  در
 شکسته باشد.

 و با خود گفت: خودم کردم که لعنت بر خودم باد...!  دیکش  ی آه

 است! دهیسراب د   کردی خانه احساس م دنیبا د ت،یدر گوشه دگر از وال اینته

 حد جانش را نگرفته بود؛ نی تا ا یر یمس  مودنیوقت پ چیه

 . دیدر حد جان دادن عذاب کش  قا  یدق ن،یسنگ مهیشکسته و ساک ن یآن پا با

 زنگ را نزده بود که در با ضرب باز شد. هنوز

 به دا که در را گشوده بود، نگاه کرد.  جانیترس و ه با

 !دمیقلبش گذاشت و گفت: ترس یرا رو دستش

 ؟ ی_ کجا رفته بود

 ...امخونهشد و گفت:  اطیو گرفته، وارد ح خسته

 ! اریخونه زان ی عن یحرفش را اصالح کرد:  شان،یی جدا یادآور ی با

ای خدا! : دینال اش،یُکرد ظ یرا به سمت آسمان بلند کرد و با لهجه غل شیدست ها  دا
 کنی به جانم؟ قدر عمر میدی و عذاب می چه
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  نیشما طالق نگرفت م؟یتو روستا انگشت نما ش یخوای کرد و گفت: م اینرو به ته بارنیا
 ا؟ ینته

  ی از چشم او مخف شدند،ی م  یاش جار گونه یکه رو  یی را به دا کرد تا اشک ها پشتش
 بمانند.

 تو اتاقم! رمی گفت: م  ی همان حال به آرام در

 توار بود. ،یبعد خان

 . دیکه عقب کش  دریرا بگ شیبه سمتش آمد و خواست بازو  ی نگران با

 ؟ ی! کجا رفته بودوونهیکمکت کنم د سای_ وا

 !تونم ی گفت: خودم م  کالفه

 سوال و جواب نشود.  نیاز ا  شیبه سمت اتاقش گام برداشت تا ب و

اشک ها  میعظ لیتوسط س  شیها که در اتاق را بست، بغضش شکست و گونه نیهم
 شد. سیخ

 ! ندیبب توانستی امروزش را در خواب هم نم  ی حجم از بدبخت  نیا

 نشست.  نیزم یمقابل آن، رو  یی لنگان به سمت کمد رفت و جا لنگ

 .دیچ شی در کشو  حوصلهی آورده و ب رونیرا از ساک ب شیها لباس

 ها استفاده کند. وقت فرصت نکرد از آن چینو مانده بودند و ه شانی لیخ

 قدر بود؟ چه  شانی عمر زندگ مگر

 شش ماه ناقابل!  فقط

 رفت. نیسوخت و از ب اشی چشم بر هم گذاشت، جوان  تا
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 .دیخواب نیزم یجا روو همان دیکش  ی آه

رو دوست دارم، اون هم دوستم   گهید ی کی! من اینطرفه مثل باتالقه ته هی" _ حس 
 داره... "

 نبود! اریزان ریتقص

 داد. شیبها یادیخودش بود که ز مقصر

 گذاشت! ایندا بود که نامش را ته  ریهم تقص دیشا ای

 ... زدی م اد ی نامش هم فر یتنها بودن را معنا نیا

 است. رشیاز تقد یجزو هانیگفت، همه ا اریطور که زانهمان پس

 جواب، وارد اتاق شد. یبه در خورد و ترالن بدون منتظر ماندن برا یا تقه

 ستادهی درگاه ا نیرا چرخاند و به او که ماب شی چشم ها شه،یتر از هم حوصلهی ب اینته
 بود، زل زد. 

 ار؟ یخونه زان ی _ رفت

 ... اریزان خانه

 خانه مشترکشان بود! ش،یخانه تا پنجاه و ُنه روز پ آن

 قدر کم ست...!سعادت و شقاوت چه  نیکه مرز ب کردی درک م ی به خوب حاال

جا.  اون ی جلوتر آمد و دوباره گفت: زاوش گفت رفت  ی قدم  د،یرا که د  اینته  سکوت 
 ؟ یبرگرد یخوای م

 خواهر مجنونش؟! گفتی م  چه

 برگردد؟ 
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 !د؟یمایبرگشتن مانده که آن را بپ یبرا ی راه مگر

 بودند زاوش و ترالن! الیخخوش چه

 !گرندیدکی یکه در و تخته الحق

 مانده بود؛  ی گذشته، تنها چند مشت خاکستر باق ی آن زندگ از

 را با خاکستر بنا کرد؟  یز ی چ شدی مگر م آخر

 سکوت را شکست و آهسته جواب داد: نه! باالخره

 اما ولکن ماجرا نبود. ترالن

 تخت نشست. یرا بست و رو در

 ؟ ی_ پس چرا رفت

 دست از سرم بردار ترالن.. تو رو روح بابا ارمیب ولمیشد و گفت: رفتم وسا  زیخ مین کالفه

 ؟ یخور ی و گفت: چرا روح بابا رو قسم م  دیکش  ی نیمتعجب و شوکه ه ترالن،

 کمتر سوال و جوابش کردند؛  ی در خان قبل کهنیا مثل

 خواهر پرحرف و زبان نفهمش نشود! ریتا اس  آوردی به اتاقش پناه نم کاش

 داد و خودش را درآغوش گرفت.  هیکمد تک به

 هم با سکوت مملو از حرفش جواب ترالن را داد.  باز

 داشت؛ تینهای به وسعت ب  یی تک تک سواالت او، جواب ها یبرا دیشا

 اول و محبوبش، سکوت بود و سکوت! نهیگز شهی هم اما

 نکرد. هی خواهرکش خو گرفته بود که گال یسکوت طاقت فرسا نی به ا گریهم د  ترالن
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 ساعت بود.  یعقربه ها  کی ت  کیت  آمد،ی که م یی تنها صدا قهیچند دق یراب

 !کردی م  دادی در اتاق ب ادشیحاال با فر شد،ی نم دهیهرگز شن یکه در مواقع عاد ی صوت

عقربه ها ساعت را دور  دیبا گریکه چند بار د کردی به آن ساعت، محاسبه م رهیخ ترالن
 بزنند تا به روز موعودش برسد...

 کرد؛ی نم ریس ای دن نیهم در ا اینته

 پنجاه و ُنه روز! نی تمام ا مثل

غوطه   ش ی پ ی باف دا، اما تمام هوش و حواسش در ساعتقرمز و دست ی به قال نگاهش
 ور بود.

 را هدف گرفت. اینبار ته نی نگاه ترالن، ا ریت 

 زده شد.صورتش، او هم غم نیحالت گنگ و غمگ دنید با

 مطلقه شده بود! ی بداقبالش در نوزده سالگ  خواهر

افکار باعث  نیو هم گذاشتی بر رابطه او هم م ی م یمستق  ریتاث ا،ینو ته اریزان یی جدا
 شده بود از خواهرکش غافل شود.

 آمد و چهارزانو خودش را به او رساند.   نییتخت پا  یرو از

 بلد نبود! ی مهربان 

 کند. میرا ترم اینرا کرد که دل شکسته ته اشی تمام سع اما

چند وقت  نی ا یحلقه کرد و گفت: اصال  به اتفاق ها فشیظر یرا دور شانه ها دستش
 .گذرهی م زی! همه چا ینفکر نکن ته

 گفت؛ ی م  راست
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 . گذردی م

 ...بردی از جانمان را با خودش م یاتکه گذرد،ی که م هیهر ثان اما

 ا؟ ین_ ته

 داده بود، گفت: بله؟  هیکه سرش را به شانه ترالن تک طورهمان

 ؟ یدیرو د اری_ زان

 . ختیافتاد و دلش فرو ر اریدار زاننگاه تب ادیهم به  باز

 را دوست داشت! اریزان

 که خودش را شناخت و از آب و گل درآمد...  ی همان وقت  از

 !د یرسی به او نم وقتچیه کاشیا اما

کنارش باشد   ی مدت یاست که برا نیبهتر از ا ی لی هرگز عشق او را نداشته باشد، خ کهنیا
 . زدیدرهم فرور زیو بعد همه چ

 بود.دشوار  شینبوِد او هنوز هم برا هضمِ 

 درک کند؛ توانستی نم

تر بوده، حال   کیاز همه کس به تو نزد شی پ یکه تا چند ی کس شودی مگر م آخر
 باشد!؟  نتیدورتر

 خواهند کرد.  دایسواالت ترالن ادامه پ د،یاگر بله بگو دانستی م

 آرام جواب داد: نه!  یبا همان صدا نیبنابرا

 ...گف _ اما زاوش
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 .ونریشانه ترالن برداشت و گفت: بسه، بسه! برو ب یرا از رو سرش

  مانیحال خرابش پش  دنی را نگاه دارد، اما با د یتر به او بپرد که احترام بزرگ خواست
 شد.

 گفت و برخاست.   ی اعلیبرآن،  هیکمد گذاشت و با تک یراستش را رو دست

  یزار  هی باز گر  ی ن ی! َنش واشافهیو غر زد: ق ستی نگر اینته هیبه صورت آماده گر  دوباره
 !ها ی کن

 کرد.  نییباال پا متری اما بدون نگاه کردن به او، سرش را چند سانت اینته

 و اتاق را با هم تنها گذاشت.  این اتالف وقت، ته هیبعد از چند ثان باالخره

 داشت؛  ی خفگ حس

 !دهندی و آن را هل م ستادهیاتاق ا یوارهایپشت د  ی کسان  ای گو

 . شودی تر ماتاق هرلحظه تنگ و تنگ یفضا کردی م  گمان

 را فراموش کرد و به خس خس افتاد. دنیکه نفس کش یطور 

 گذاشت و محکم فشرد؛  شی گلو  یرا رو دستش

 برود! نیکه راه نفسش را بسته بود، از ب ی آن بغض لعنت دیشا

 بود! دهیاتاق ته کش  ژنیاکس ای گو

 به سمت پنجره رفت. کنانی ل ی شد و ل بلند

 کرد هوا را ببلعد.  ی برد و سع  رونیپنجره ب را از سرش

 شده بود، افتاد. زانیو آران که از آن آو اطینگاهش به درخت انگور گوشه ح اما
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 آران؟ ی کنی م  کاری زد: چ  ادیبرد و فر رونیرا از قاب پنجره ب اشباالتنه

 شد. نیشده بود، شکست و پخش زم زانیکه از آن آو یموقع شاخه ا همان

 آمد و به سمت ُقلش رفت. رون یهم با ترس از پشت درخت ب باران

 که دست باران بود، افتاد.  ی خیبه م بارنیا اینته نگاه

 شد. دی تشد حسش

 رفت! ی اهیبار واقعا  راه نفسش بسته شد و چشمانش س نیا

 نشست. نیزم یجا سر خورد و روتنش سست بود، که همان قدرآن

 !شدی نم  نیاز ا تری عال

 درخت انگور، مثال  مظهر عشقشان بود! آن

 به دو کودک شش ساله بفهماند. شدی را نم  نیا اما

 !شودی قلبش مچاله م ند، یبی که درختش م   ی بیبا هر آس کردندی دو که درک نم آن

 مقصر نبودند... پس

 آن را کاشته بودند. اریکمک زانشمع عمر پدرش خاموش شود، با هم به  کهنیاز ا قبل

 پدرش و عشقش! خودش،

 از دست داده بود.  ی ها را به نوعآن یحال هردو اما

اش غمسار تنه یرو یادگار ی ی حکاک  ایبود که به خاطر شکستن شاخه،  ی منطق  پس
 شود؟ 

 !نه
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 به دور از عقل بود. کامال  

 برود؛  نیو از ب ندیبب بی بهتر که آس همان

 ...! رودی م نیتا به امروز، خود از ب  ی آن و مرور خاطرات کودک دن یبا هربار د وگرنه

 حس کرد که توار وارد اتاق شد. ی زمان را وقت  گذر

 به خودش آمد و صاف نشست.  ناگاه

از اتاق را روشن  ی نور قسمت کهیغرق ظلمات بود و باز شدن در، باعث شده بود بار جاهمه
 کند.

 بود. سیخ سیبه راه انداخته بودند، خ شی هامکه چش  ی از باران صورتش

 پاک کرد. اشیلباس ُکرد نیتوار المپ را روشن کند، نم اشک ها را با آست کهنیاز ا قبل

 بعد اتاق توسط توار روشن شد.  یچند

 را زد و صورتش را با دست پوشاند.  شیروشن که نور چشم ها  قدرآن

 تر از عسل بود؛ نیریش شانی کم نگذاشت زندگ  اریزان یبرا زیچ چیوجود سن کمش، ه با

 انگشت به دهان بمانند! شانیی خبر جدا  دنیهم باعث شد همگان از شن نیهم

 که چشم خودش را زد!  یرا زد؛ مثل نور  اریدل زان ین یریش نیهم دیشا

 بود.  ی ک یتار نیاته اقتیل

 نبود! ی آن زندگ قیهم ال اریزان پس

 زم؟ یعز ی _ خوب

 را باال آورد و به توار نگاه کرد.  سرش
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 .آموختی صبور بودن را از او م دیبا

 !ساخت ی را م  اشی زندگ  دیبا

 _ جانم؟

 شام.  ای_ ب

او را از سر باز کند، ادامه داد: دا نگرانته. انقدر عذابش  یتکرار  یبا بهانه ها کهنیاز ا قبل
 !ینده خواهر 

 ! دمیرا تکان داد و به آهسته گفت: باشه... عذاب نم سرش

 .ای_ پس ب

 سرتکان داد و گفت: اآلن...! دوباره

 مخالفت کرد.  شهیکمکش کند که مثل هم خواست

 .امی_ خودم م

اشه. پس من برم سفره رو بندازم. و نرمش گفت: ب  نیبا همان لحن دلنش  توار،
 !هامیمنتظرت 

 .ستیبخار گرفته نگر شه یهم دوباره سرتکان داد و به ش اینته

 بود؟! دهیهم بار آسمان

 بارش باران را تماشا کند؛ خواستی م  دلش

 .فتدیهم دوست نداشت نگاهش به درخت انگور ب ی از طرف  اما

 .نگاه کردن به باران زد دیق
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 در خور او نبود!  گر یها دعاشقانه نیا

 و به سمت در رفت. مودیکوچکش پ یاتاق را با گام ها عرض

 کوتاه از اتاق خارج شد. یرا خاموش کرده و با همان قدم ها المپ

 .بردند ی سر سفره نشسته بودند و از قرار معلوم در انتظار آمدن او به سر م همه

 شده بود و خبر نداشت! ی مشخص مه چه

 شده بود. میتقس مهیبه دو ن اشی زندگ انگار

 و پس از آن. اریجدا شدن از زان  قبل

 را از او نگرفته بود؛ اری تنها زان یی جدا نیا

 به راه انداخته بود.  اشی در گوشه گوشه زندگ  ی موج قابل توجه بلکه

 هراسان شدند.  ا،ینته دنیبا د دوقلوها

 نگاهشان هم نکرد.  ی حت  اینته اما

درخت  یرو دنیتر از شکستن شاخه و خط کش  میعظ ی لیداشت که خ ی مشکالت
 محبوبش بودند. 

 کرده بود. ی خداحافظ اشی زندگ  یزهایافراد و چ نیروزها با محبوب تر  نیا

 !ستی ن یز یها چدرخت که در مقابل آن  نیا

 !ن یکنار مه بش  ایجا به جا شد و گفت: دورت بگردم روله! ب شیدر جا دا

 زد و کنار دا نشست. ی جانی ب لبخند

 !داشت ی و بد بود، باز هم دا او را مانند جان دوست م  کردی م  ی چه که تلخ هر
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 ...گریبود د  مادر

 فرشته از جانب خدا...!  کی

 به کمر باران زد. یاش را هم دراز کرد و آرام با پا ضربه اشکسته یکه نشست، پا نیهم

 ش کرد و آهسته گفت: جونم خاله؟نگاه ع یسر باران

 باشد گفت: دفعه آخرتون بود که...؟! یجد کردی م  ی که سع  ی لحن با

 شهیلحن ممکن تقاضا کرد: بله؛ فقط اگه م نیسر تکان داد و با مظلوم و مودب تر ع یسر
 به مامان نگو!

 اش اشاره کرد.زد و با چشم به بشقاب دست نخورده یلبخند

 گفت و مشغول خوردن شد. یباز هم چشم  باران

 نداشت! یادهی فا چیه با  یدو تقرکردن آن هیو تنب دعوا

 کرده بود. ی را عاص چارهی موضوع توار ب نیو هم دهیسر به فلک کش  شانیهاطنتیش

را  شی غذا شد،ی ن و توار مطرح م ترال نیکه ب ی گاه ی گاه و ب یبه صحبت ها توجهی ب
 .خوردی م

 فقط شنونده بود.  ایناما ته زد،ی م  ی هم گاه حرف  دا

 ا؟ ینزد: ته شیکه ترالن صدا  ی شنونده بود، تا وقت فقط

 بلند کرد و گفت: بله؟ سر

 . ی و باز کن بره تهران. تو هم باهاش برو که گچ پات  خوادی _ زاوش فردا م 

 برهم خوردن قاشق و چنگال قطع شد. یصدا قهیچند دق یبرا
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 . کردندی نگاه م هیجو حاکم، ساکت شده بودند و به بق ریباران و آران هم تحت تاث ی حت

. نگران ادیهم م  بایداد و دوباره سکوت را شکست: ز ایننگاهش را از صورت دا به ته ترالن
 نباش! 

 و چنگالش را درون ظرف رها کرد و به ترالن نگاه کرد. قاشق

خوبه دفعه قبل با   ؟یکنی نگاهم م یجور نیتکان داد و گفت: چرا ا نی به طرف یسر  ترالن
 . ی زاوش رفت

و راه  میرفت المیترالن؟! اون دفعه فرق داشت. اوال  که تا ا ی گ یم ی گفت: چ  یلحن تند با
موقع زاوش برادرشوهرم بود! من باهاش تا تهران برم، مردم  دوما  اون م؛ینداشت ی چندان

 ...گنینم

 بزند.  ی و به دا نگاه کرد تا او حرف دیرا بر اشجمله

! فقط زمیاهرته عز چندان مخالف نبود که گفت: اآلن هم زاوش شوهرخو ایدا هم گو اما
 نگران نباش!  ،یقراره باهاشون بر  دوننی م  بایخودش و ز

 و گفت: اگه اشکال نداره، چرا از همه پنهان کردن؟  دیزده خند بهت

. زاوش یدستش را در هوا تکان داد و گفت: تو هم که به عالم و آدم شک دار  ترالن
 یهم خواستگار  رمردهای. نترس بهت چشم نداره؛ اآلن پی بدبخت خواسته تو راحت باش

 !رنیدخترمطلقه نم

 را گفت و با شتاب از سر سفره برخاست... نیا

 ؟!ی ن یبی م

 شد!  ختهیر ی اشک  ی شد؛ نه حت دهید یز یآمد و نه چ یی صدا نه

 شکست! ی دل  اما
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 !یتلخ نی... به همی راحت نیهم به

در دل خواهرش   یچه آشفته بازار  منظور،ی ب دیحرف شا  نیبا هم دی فهمی ترالن م کاش
 به راه انداخت.

 ؟ ی چ  ی عنی _ مامان... مطلقه 

 تر شد!حرف آران، خجول نیا با

 دنبالمون. ادیاآلن بابا م ن،یحاضر ش نیی: ساکت! بدو دیبا اخم به آن دو توپ توار

 ... _ اما مامان هنوز غذا نخ

 ها گرفت و به اتاق برد. آن یبلند شد و دست هردو توار

 .ختیهم به نوع خودش از معرکه گر وا

 ماند و دا... ایفقط ته ن حاال

 پربغضش را باال آورد و به دا نگاه کرد.  نگاه

 کرد: بهم گفت مطلقه! تیاز ترالن به او شکا هیبا گر  ش،ی های کودک مثل

 !نش رنجور هم گرفته شد و چشما دا

 . آمدی از دستش بر نم  یو هرلحظه شاهد آب شدن پاره تنش بود و کار  هرروز

 فقط مشکالت خودش بودند. کاشیا اما

 ... شدندی دلش نم ینمک بر زخم ها هیبق کاش

و گفت: از سر دل نگفت مادر!   دیمانند دخترکش کش   شمیابر یرا به موها  دستش
 . کنهی م  یکه... با همه تند شی شناسی م
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  اریمن بود که زان  ریو شکست دا! مگه تقصکرد: دلم هی شدت گرفت و باز گال اشهیگر
 شد؟ مگه من طالق گرفتم؟  یی هوا

 و دم نزند.  زدیرا در خورش بر زیتوان نداشت همه چ گرید

 ...! شودی ذوب م  انتیاطراف یمهر ی دلت از آتش ب ی گاه ،ی هم که باش ی آهن آدم

 درد و دل کند.  ی و کم  دیداشت بگر ازیهم حاال دلش ذوب شده بود و ن او

 بود، کاسته شود. شیها یاز انبوه درد ساخته شده از خودخور  یا ذره دیشا گونهنیا

  ی ت یسفره پهن شد، اهم یکه رو اشی دامن دا گذاشت و به لباس بلند محل یرا رو سرش
 نداد.

! آخه من که خود زدی به سرم نم ی عاشق  یموندم، اما هوا ی _ کاش تا آخر عمرم تنها م 
 !؟یو خوشبخت ی خدا پسم زده رو چه به زندگ

 زیهمه چانشاءاهلل  ...یآورد ی و گفت: کفر نگو باوانم! چه کنم که بداقبال دی لب گز دا
 ... گذرهی روزها هم م  نیا  شه،ی درست م

 شدت گرفت و در خود مچاله شد. اشهیگر

 . دیرسی اش، کامال  واضح به اتاق ترالن م مظلومانه یهاهیگر  یصدا

 بود؛ ی و از دست خود عصب دیچی پی هم کالفه دور خودش م او

معذرت   کیبرود و با  رونیاز اتاقش ب دادی که داشت، اجازه نم  یآن غرور مزخرف  اما
 درآورد...! اینرا از دل ته زی و آغوش خواهرانه همه چ ی خواه

 نکن نور چشمم! هی دخترکش را نوازش کرد و گفت: گر  سر

 . شمی کنم، سبک م هیدا! بذار گر تونمی بغض گفت: نم  با
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 و گفت: باشه، دا تصدق سرت! دی کش  یجان سوز  آه

 .ستیرا با دست پوشاند و از ته دل گر صورتش

 !ن یداشتند آن قطرات بلور ی هم که چه وزن  واقعا  

دلش   یاز رو ی م یحجم عظ کردی ورتش، احساس ممهمان کردن هر قطره اشک بر ص با
 برداشته شده است. 

 فقط سکوت بود سکوت... قهیدق چند

 . شدی م دهیشن اینته نیف نی ف یهم صدا ی گاه 

 انداخت. نیدا در خانه طن یی الال ی بعد اما، صدا ی کم

 ...! خواندی م  شیتر بود براکوچک ی که وقت یا ی محل یی الال همان

 چاوم یی نایب ست؛ی_ روله خوشه و

 نور چشمانم(  ام،ی )فرزند دوست داشتن 

 انم یژ یوایئه ژنوم و ه یز یه

 ( م…یزندگ دیو ام  می)توان زانوها

 تم ی وه هر چاوه ر ته؛ییتا د  هه

 چشم به راهت هستم(  ؛ی)تا برگرد

 هه ر راده ژه نم تی منال ی لورک  هه

 ( دهمی تکان م  طورنیرا هم ات ی )گهواره بچگ

 انمیژ ی نه مام  یال یال
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 ( امی نهاِل زندگ  نیا یال ی)ال

 باخوانم  ی نهیو  من

 )من مثل باغبان هستم( 

 ده که م تی ری دل چاود به

 !( کنم ی )با دلم از تو مواظبت م 

 انمیوه ده ردت له گ  بخه

 )بخواب دردت به جانم( 

 ه یال نمیریش یکورپه  ه؛یال هیال  هیال ی ه

 ( ییال یال نمیرینوزاد ش ،یی الال یی )الال

 ین یئاواتم د  یمژده  ؛ ی نیتاکوو سبه  بنوه

 بخواب تا فردا!(  اورد؛ یب می )مژده آرزو

 نم؛یریش  یبه ر خوله  ی ئه

 !( نمیریبچه ش ی)ا

 نم یهه موو ژ ی ئاوات

 (امی تمام زندگ  ی)آرزو

 ؛ی نینام کیتار یو شه

 ( ماند ی نم  کی)شب تار

 یسه ر  تهی روژ د ی شک یت 
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 ...(دیآی دم باال م)نور صبح

 انمیژ ی مام نه یال ی_ آهنگ الی خالق  مظهر

 نتوانست ادامه دهد. گرید  د،یکه رس جانیا به

 و حالش بدتر.  شدی م  طاقتی ب ا ینته ستیگری م  اگر

 باصدا نشود. اشهیادامه نداد تا گر پس

 .دندیدو رونیو دادکنان ب غیپرشور و ج شهیاتاق باز شد و آران و باران مثل هم در

 داد و از جا بلند شد.  هیتک  نیرا به زم دستش

 چند روز.  نیا  میمزاحمتون شد ی و گفت: حساب  ندیاشاره کرد که بنش  توار

 ...نی موند ی حاال؟ امشب هم م  یر یدخترم! کجا م ی اما بلند شد و گفت: مراحم  دا

 . دیرا بوس شیدا را گرفت و رو دست

... اومده وانیستتت... کمقطع گفت: قربون... د شیبوسه ها انیهمان حال و م در
 دنبالمون!

 .دیآمد و او را هم بوس این به سمت ته سپس

 !ی خواهر  ی _ فدات شم مهربونم! از دست ترالن ناراحت نش

 ! باشه.زمیزد و گفت: خدانکنه عز یلبخند

 . میتا بر  نیگفت: خاله رو ببوس شی رو به دوقلوها  توار

 کردند.  ی و خداحافظ دندیو آران هردو او را بوس باران

 کند.  ی هم سالم وانیکرد که به ک شانی تا دم در همراه  دا
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به سمت اتاقش رفت و با خوردن قرص خواب، باالخره آرام گرفت و در عالم  اینته اما
 فرو رفت... یخبر ی ب

 شد.  داریدا از خواب ب یصدا با

 ...رسهی ! اآلن زاوش م اینزد: ساعت پنج ظهره ته ادیداخل هال فر از

 .ادآوردیرا به  طشیتا شرا دیطول کش  ی کم

 گذشته... شب

 فکرش را بست و کنار گذاشت! جاهمان

 نداشت.  ی را، آن هم اول صبح  یخودخور  حوصله

 کن دختر. داریرو ب اینبار ترالن را صدا زد: برو ته نیا دا

 شدم دا!  داریجواب داد: ب یاگرفته و معتادگونه یصدا با

 تخت بلند کرد.  یتن سستش را از رو سپس

 !رفت؟ ی با زاوش م  دیبا

 گفت اآلن است که برسد... دا

 در کار نبود! ی حق انتخاب پس

 گفت.  ریخصبح به حواسی اتاق خارج شد و ب از

 ! زمیعز ریخشب به  گهی با طعنه گفت: د دا

 قرص خورده بودم متوجه گذر زمان نشدم.  د،یزد و گفت: ببخش  یلبخند

 دا گرفته شد. ترالن هم...! نگاه
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 بزند.  شی به دست و رو ی شد تا آب اطی دو، وارد حبه نگاه آن توجهی ب  اینته اما

 کور شود.  شیساعت باعث شده بود اشتها نیتا ا دنیخواب

 ار بخورند.خب ترالن و دا تا کنون منتظر او مانده بودند که در کنار هم ناه اما

 نبود دلشان را بشکند. درست

دو دست لباس و  ی کیکند و  ی شد که ترالن ساکش را خال نیرا که خوردند، قرار بر ا ناهار
 کند. ایرا مه ازشیمورد ن لیوسا

 شد...  رهیاو خ ینشست و به تکاپو ششیزآرا یم ی صندل  یهم رو اینته

 ه؟ یچ نیا ا؟ین_ ته

 . دیگرفت و به سمت ترالن چرخ نهیاش را از آُمرده نگاه

 ه؟ یچ ،ی _ چ

 را باال گرفت و با چشم به آن اشاره کرد.  یامچاله شده کاغذ

 ...! نی_ ا

 .هیچ نمیسر تکان داد و گفت: خب بازش کن تا بب حوصلهی ب

 . تو ساک خودت بود. گهیمچاله شده را باز کرد و گفت: معلومه عکسه د  کاغذ

آورد، ترالن آن را باز کرده و  ادیساک گذاشته بود را به  بیکه در ج شانی عکس عروس تا
 مقابلش گرفت. 

 ...!اری_ خودت و زان

 را با درد بست و گفت: بندازش دور! شیها چشم
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 . دیکش  ی نی زده ه رت یح ترالن

 عکس وصل بوده است! نیبه ا اینکه جان ته دانستی م او هم  ی حت

 ؟ یکنی م ی _ شوخ

 . دیاش لغزگونه یشد و رو یمژگانش جار  یاز ال ی اشک هقطر

 به هم فشرد و گفت: نه! شتریرا ب شیها چشم

  یرادیعکس ا هیداشتن باشد، گفت: خب نگه انه یدلجو کردی م  ی که سع ی با لحن  ترالن
 نگهش دار. یخوای نداره ها! اگه م

اومد  رمردیپ هیفردا زد و گفت: اگه فردا پس یبسته پوزخند یهمان چشم ها با
 !؟یچ دیرو د ن یو ا امیخواستگار 

 زده شد.اش شرمسار و غمباز هم ترالن از گفته و

 !مینزن ی خودمان، زخم بر دل کس یزخم ها امیالت یبرا  میگرفتی م  ادی کاش

 را به درد آورده بود. اینرا گفته و دل نازک ته دیچه نباو صد افسوس که آن افسوس

 بودم و... ی گفت: خب... من عصب زد،ی م  ادیدر آن فر ی مان یکه پش  ی لحن با

 جمله را گفت؛  یجانیا تا

 !د ینچرخ یی و دلجو  ی باز هم زبانش به معذرت خواه اما

 شد. رهیرا باز کرد و به او خ شیچشم ها ی به آرام اینته

 رد؛ ینگاهش را بگ اینپا و آن پا کرد تا ته نی ا ی کم

 .فتادیاتفاق ن نیا اما
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 تو دف...  ذارمشی و معذب از نگاه افسونگرش، عکس را تا زد و گفت: م کالفه

رو  کارنیدور، خودم ا شیبنداز  یخوای و مطمئن گفت: اگه نم یجد ی اما با لحن  اینته
 !کنمی م

و  عکس هی  نیفقط هم ایکرد او را منصرف کند: از زان ی شد و سع  شانی نگاهش پر دوباره
 ؟یببر  نیرو هم از ب ن ی ا یخوای ! م یدار 

 نبرد؟  نی و از بمن اریزد و گفت: زان ی تلخ لبخند

و  اوردیها رو در نعاشق  ی ادا ی کرد که الک ی مردونگ  ی لیفکر کن! اون خ کمهی_ خب 
دلش   ی بعد بفهم یو سه تا بچه بزا ی کن  ی عمر باهاش زندگ هی  ی خواستی طالقت داد؛ م 

 ده؟ یدی و متو، اون یجا شهیبوده و هم گهید ی کیبا 

اون نبود؟ اگه  شیو داد زد: مگه از اول دلش پ دیکوب شیآرا زیبه م ی مشت  ی عصب
 من!  ی ازدواج داد و تر زد به زندگ شنهادیمطمئن نبود غلط کرد بهم پ

 .دادی م  عشیفج ی نشان از حال روح ا،ینته  ابیکم تیعصبان

 کرد او را درک کرده و ادامه نداد. یترالن سع  نیبنابرا

 عکس را دوباره تا زد و در سطل زباله گوشه اتاق انداخت. حرف،ی ب

 به سطل زباله انداخت. ینگاه حسرت بار  اینته

 بود! اشی زندگ ی ش نی ارزشمندتر یآن سطل مثال  زباله، حاو اکنون

 ...!آمدی بر سر دلش م  یی چه بال زد،ی هربار که ترالن عکس را تا م داندی م خدا

 لباس را هم درآورد.  نیرفت و آخر ایندوباره به سمت ساک ته ترالن
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کند، گفت:   زانیو بامزه را آو  ی تا آن لباس عروسک  رفتی م که به سمت کمد  طورهمان
 ؟ید یلباس رو از کجا خر نی... ارسهی م گهی زاوش دو ساعت د

 هم به لباس نگاه کرد.  اینته

اکرم خانم. دو  ی فروشآورد و گفت: از لباس ادیرا به  اشیدار یتفکر، محل خر  ی از کم پس
 ...؟می خور ی م  ی کیکه به تار ادیب گهیساعت د

رو  ی البد سرکار بوده. اکرم... همون گه،ید دونمی کرد و گفت: نم زانیلباس را آو ترالن
 که کنار دبستان سروش بود؟  ی گیم

 جواب داد: نه! اون اکرم که مادرشوهر کلثومه.  حوصلهی ب

 ی جالب یزها ی چ ی دوبار سر زدم، ول ی کیدوباره به لباس نگاه کرد و گفت: آخه من  ترالن
 قشنگه. ی لیخ نینداشت. ا

 گفت: مال تو! حسی ب

 نگاه کرد.  اینسر چرخاند و متعجب به ته ترالن

 !د یبخش ی نم  ی را به کس اشی شخص لیوسا  وقتچیکه ه او

 کند. یگر ینگاه ترالن، باعث شد افکار د طرز

 . دمشیلباس هنوز روشه؛ تا حاال نپوش  کتیگفت: ات   ع یسر

 ش؟ یبه من بد  یخوای طور مچه ی . ولستیمهم ن نیطور متعجب گفت: اهمان ترالن

 ومده؟ ی_ مگه خوشت ن

 بغض کرد و سرش را تکان داد! ناگاه

 دختر هم مانند خودش مجنون شده بود! نیا ایبا تعجب نگاهش کرد. گو  اینته بارنیا
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 گفت: بغض...؟ ی و سوال  متفکر

 .دی دو رونیساک را وسط اتاق رها کرد و ب  جواب،ی اما ب ترالن

چرخاند تا   نهیرا رو به آ اشی رفتنش را دنبال کرد و دوباره صندل  ریتا لحظه آخر مس اینته
 . ندیصورتش را بب

  یکه ناراحتش کرد ی گفت  ی گفت: مگه چ نهیدرون آ ری خم شد و خطاب به تصو زیم یرو
 !ا؟ ینته

 خدا!به ی چ یبار از زبان خودش گفت: ه نیرا تند تکان داد و ا سرش

 . دیتر رفت و آهسته خند عقب

 نخواستت. اریکه زان نهی ! همی کن ی اش همه رو ناراحت م _ همه

 آورد. ادیپس زده شدنش را به  قتیحق ،یهم در اوج ناباور  باز

 خودش ندانسته بود...! قی او را ال ی لعنت اریزان

تر بودم که! اصال  غلط خوشگل  لیز همه فامو گفت: من ا دیصورتش کش  یبه اجزا ی دست 
 و نخواست!کرد من

 ... شهیهلل که بدبخت مانشاءا ! آره. اشهوونهیزد و گفت: مشکل از خود د  یلبخند

 شدند.  یجار  شی حرف بغض کرد و اشک ها نیا با

 ؟ ی سرش را تکان داد و گفت: نه نه! غلط کردم خدا! بدبختش نکن تند

که نکرد! مشکل از منه،  یو نخواست؛ کار بد: اون فقط مندیشدت گرفت و نال اشهیگر
 نه اون!

 . ستی نگر نهیاز دل آ شیها را کج کرد و به درخشش چشم سرش
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 .دیکوب نهیو بدون فکر، مشتش را در آ ی ناگهان ی لیخ

 بزرگ، ترالن و دا خبردار شدند. نهیشکسته شدن آن آ بیمه یصدا با

 شد؟  ی چ  نیجد السادات! ترالن برو بب ایبه صورتش زد و گفت:   ی زده چنگ رت یح دا

 رفت.  ایناز جا برخاست و به سمت اتاق ته زی ت  ترالن

 اما آرام تر از او به راه افتاد. دا

 تر از ترالن وارد اتاق شود.  ریباعث شده بود از سرعتش بکاهد و د شی پاها درد

 هراسان شده و در جا مانده بودند. هردو

 آن بود. یشده بر رو ی و رد خون نقاش نهیشکسته آ یها به تکه نگاهشان

 به سمت کمدش رفت.  ی الیخی بلند شد و با ب شیکنان از جا ی ل  ی ل اینته

 ها خوبه؟ لباس نیهم ای_ به نظرتون، مانتو بپوشم 

وقت  هی! هوا سرده، وونهیپالتو بپوشم د دیزد و گفت: نه بابا! با رخنده یز  ی پق سپس
 !ارهی هوو سرم م اری... بعد زانخورمی سرما م 

 و گفت: دستت...  دیکش  ی غیج ترالن

 ؟ ی اول به درگاه نگاه کرد و گفت: دستم چ  اینته

 اش نگاه کرد. و نابود شده ی آورد و به دست زخم نییانگاهش را پ سپس

 داشت... یبد درد

 !ف یتوص رقابلی بد و غ ی لیخ ی لیخ

 !گهیزخم د هی و گفت: اوپس! باز هم  دیکش  ی پوف
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 . اوردیرا ب هیاول یتا جعبه کمک ها دیبه سمت آشپزخانه دو ترالن

 چارچوب در نشست.  نیجا سر خورد و ماباما همان دا

 ...یسر دسته گلم آورد یی چه بال نی! بباریبه جونت زان زهی بر شی: آت دیهق کنان نال هق

 کرد.  هی چرخاند و مو گریدکیدور  ،یعذادار  نهیریرا به رسم د دستانش

 خارج شد. ی وانگیحال بد او، انگار به خودش آمد و از آن جلد د دنیبا د اینته

! برم ی م ادمیرو از  زیچنکن دا! به روح بابا همه هی را به مادرش رساند و گفت: گر خود
 فقط اولش سخته...

 .ها بود که آرام شودحرف  نیاما دلش ُپر تر از ا  دا

 به سمت او رفت تا دستش را پانسمان کند.  ترالن

و اآلن دستش شده؟ی نکن دا! مگه چ هیان حال رو به دا گفت: توروخدا گر هم در
 ... کنمی پانسمان م 

از دستش هم باعث نشد نگاهش را  شهیش دنیکش  رونیدرد ب ی به کار شدن و حت دست
 .ردیاز دا بگ

 ار؟یزان ایخود است  زانش،یحال عز نی خود فکر کرد که مقصر ا با

 که هردو... البته

 .رندیرا فراموش کند تا همه آرام بگ اریبود که زان نی راه درست ا پس

 راه درست بود...! نیراه، هم نیدشوارتر  شهی هم اما

 ... 
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بود و انتظار زاوش را  ستادهیگچ گرفته و دست پانسمان شده، مقابل در ا یپا با
 . دیکش ی م

 !یسرد  یو چه هوا یز یوضع رقت انگ چه

 .شدندی م کی که به او نزد د یرا د ی نیماش یسر کوچه، چراغ ها از

 اومد... گهیکرد و گفت: د ترکیکاپشنش را به هم نزد یها قهی

 چرخاند و به دا و ترالن نگاه کرد.  سر

 تکان داد و گفت: اومد! شانی برا ی دست 

  انشیی رو روبه هیهمسا ن،یحس ی و دست دوم زاوش، مقابل خانه عل ینوک مداد دیپرا
 پارک کرد. 

 با او صحبت کند! ی جلو رفت تا کم  اینبه بهانه بردن ساک ته ترالن

 . دیترالن را کش  شد و گونه ادهیپ نیبا لبخند، از ماش شهیهم مثل

 طوره؟ من چه ی _ خانم

 شد. رهیاش خگچ گرفته یانداخت و به پا نییصحنه سر پا  نی ا دنیبا د اینته

 که حسادت کند... نه

 نبود! طورنیجان دا که ا به

را بهتر و   اشی زندگ خواستی خودش بود و از خدا م ی خواهرش، خوشبخت ی خوشبخت
 بهتر کند.

 برادرش را داشت! یرنگ و بو بیزاوش، عج یها ی مهربان  اما

 بلد بود.  یی و دلربا دنیبلد بود؛ ناز کش  ی هم مهربان اریزان
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 را به فنا داد...  اشی وارونه شد و جوان زی که همه چ فیح

 .دیبه سمت دا رفت و دستش را بوس زاوش

 کرد؛ ی را م کارنی ا شهیهم هم اریزان

 ...!دیبوسی دا را م یپا ل،یآن اوا ی حت

 داغون؟! یطور آمد و گفت: چه ایناز دا به سمت ته بعد

 شدم! ی زامب هیشب ؟ی ن یبی به شکل لبخند کش آمد و گفت: م شیهالب

 هم کل روستا خواهانتن. یجور نیسرت گل دختر! هم یزد و گفت: فدا یلبخند

 ...ستندیروستا خواهانش ن کل

 !بودند

 شود! اشی وارد زندگ  اریزان کهنیاز ا قبل

. تو نهیتو ماش  بایکرد و بحث را عوض کرد: ز یا تک سرفه ا،ینحالت صورت ته دنید با
 سردت نشه.  ن،ی هم برو بش 

 ند؟یشان را بببود تا عروس فلک برگشته امدهین نییپا بایز

 ندارد.  ی اشکال

 شده! ریاز او س اریمقصر است که زان اینته  کردی فکر م ه،یهم مثل بق او

طالق و  الیخی اما ب اورد،یبرادرش افتاد که بر سرش هوو ب یبه پا اینته ندیتا بب نبود
 شود! یی جدا

 آمده بود؟ ایندر آن شش ماه، چه بر سر ته دانستی چه م  او
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 حق داشت که قضاوت کند! پس

 دا و ترالن دست تکان داد.  یو برا دیکش   نییرا پا شهیش بایز

 ...امینم نیی پا گهیمن سرماخوردم د دیعمو! سالم ترالن جان! ببخش _ سالم زن 

 دخترم. حواست باشه زاوش خوابش نبره. ریجوابش را دادند و دا افزود: سفر به خ هردو

 راحت، حواسم هست.  التونی_ خ

 کرد. ی و خداحافظ دیبه آنان، دا و ترالن را بوس توجهی ب اینته

 رفت و نشست. نیبه سمت ماش سپس

 !دینشن بایاز جانب ز ی سالم کرد؛ اما جواب آهسته

 را بست. شی ها اد و چشمد هیتک  ی صندل  ی پشت  به

 که زاوش هم سوار شد و به راه افتاد.  کردی زمزمه م  ی الکرس  هیآ رلبیز

 . دیرسی م  جهیکمتر به نت کرد،ی و هرچه فکر م دادی گواه بد م  دلش

حس را از خودش دور کند و به قول دا نفوس بد  نی قرآن، ا ات یکرد با خواندن آ ی سع
 نزند.

 رو به خودت سپردم...!  زیچگفت: همه شیخطاب به خدا رلبی و ز دیکش  ی نفس

*** 

 !دیکش  یاخفه غیگذاشت، از شدت ذوق ج نی زم یرا که رو شیپا

 بار گام برداشته است.  نیاول  یرا داشت که برا یی کودک نوپا حس

 نو مبارک! یبا خنده گفت: پا زاوش
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 . ستیکرد و به او نگر ی تبسم 

و اتفاقات ناگوار را فراموش کرده   دهیرا چش  یدو ماه، طعم شاد  نیبار در ا نیاول یبرا
 بود.

 ست. ی م ینعمت عظ ،یکه سالمت الحق

کرده   یاو شاد یرا باز کرده بود، زاوش هم پا به پا شی چند ساعت که گچ پا نیتمام ا در
 بود!

 خورده بودند.  ی را به رستوران برده و پس از ناهار، با هم بستن او

 بود. ی خوب ی لیخ روز

 !شد ی هم مسرور م ی کوچک مثل ناهار و بستن یزهای چ نیبا هم اینته

 راه برم! تونمی م گهیقدردان به زاوش، پچ زد: د ی نگاه با

 گلم!  ی آبج  ی تون ی هم مثل خودش زمزمه کرد: البته که م زاوش

 ... گرید نیریحس ش کی دوباره  و

 بودند.  اشی از خاطرات کودک  ی دو عضو جدانشدن  ار،یو زان زاوش

 بودند! مهیبا زاوش اخت بود و مثل دو ن شتریب ی از همان بچگ حال،نیا با

زاوش از ترالن همه جا  یو پس از آن خواستگار  ا ینو ته اریخبر ازدواج زان ی که وقت  یطور 
 !کرد ی باور نم کسچیپخش شد، ه

کرد، تنها زاوش   شیو همسرش رها دیشنی هم که از خواهر خودش، ترالن، طعنه م حاال
 کنارش ماند...!
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داشت،   که از اول سفر قصد گفتنش را ی حرف یفرصت را برا د،یرا که د  اینته  سکوت 
 شمرد.  متیغن

 ا؟ ی نپارک نشست و گفت: ته مکتین یرو

 جواب، نگاهش کرد.  یجاجا متوقف شد و به کی هم باالخره  اینته

 _ زان... 

 اش!حدس زدن ادامه یبود برا ی سه حرف کاف  نیهم

 نگو! ی چی را به نشانه سکوت فوق سرش نگاه داشت و گفت: درموردش ه دستش

 .یدیو که نم و باز ادامه داد: جواب خودش امدیاما کوتاه ن زاوش

 شد! یطور  کیبا او تماس گرفته، ته دلش  اریزان کهنیفکر ا از

 بود و کم سن و سال... دختر

و  ادیاو را از  ی راحت نیهمعشق و همسرش شود و نتواند به  نیاول فتهیداشت که ش حق
 قلبش پاک کند. 

 _ به من... زنگ... زده؟ 

 زد و گفت: هزار بار! یحرف، لبخند نیاز ا زاوش

 کرد.   قیتزر اینبه ته یلبخندش حس بد نیا

 و سست عنصر بودن... فیضع حس

 ام رو عوض کنم. شماره دیسنگ شد و گفت: پس با دوباره

  نی! خب بذار واسه آخرا ینته ی کن ی م یداد و گفت: لجباز  رونینفسش را محکم ب زاوش
 . ی و باهاش صاف کندلت خوادی و بهت بزنه؛ مبار حرفاش
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 جمله دوم بود. ی اما، پ  اینفکر و هوش ته تمام

 بار؟  نیآخر یبرا

 دو واژه...؟ نیاستفاده از ا دهدی م  ی معن  چه

 !؟ی ... چی عن یگفت:  فیضع یی و با صدا مقطع 

 .ستادیاز جا برخاست و مقابلش ا زاوش،

 : بهش زنگ بزنم؟دیپرس  ی م یلحن مال  با

 تکان داد. ی باز هم سرش را به نشانه نف اینته

 !یسرتق  ی لیو با حرص گفت: خ کالفه

 نشست.  مکتین یبار او رو نی نداد و ا ی جواب

 در کار نبود... یبار  نیآخر

 کند؛ بیرا ترغ اینرا بزرگ جلوه دهد تا ته زیهمه چ خواستی م  زاوش

 .شناختی م ی را به خوب او

 پچ پچ باران از دل آسمان برخاست.  ینگذشته بود که صدا یچند

 شد. ی خال یِ پلک زدن، پارک خال کی با

که سنگ در حال بارش  یی گو  بردند،ی کنانشان را با خود م هیو مادرها فرزاندان گر پدر
 است!

 اما باران را دوست داشت...  اینته

 اکثر دختران عاشق!  مثل
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 او هم همانند آن پدر و مادرها، حکم سنگسار را داشت! یکنون باران برا اما

 ...آمدندی فرود م  شانشیپر  یقطرات باران نبودند که بر زلف ها نیا

 همان خاطرات بودند...! نیقیبه  قطع 

 ا؟ ین_ ته

برادر شوهرش  شیپ یکه تا چند ستینگر یپر غمش را باال برد و به صورت مرد  نگاه
 !ستین شی پسرعمو ب کیو حاال  شدی محسوب م 

 که سهل است؛ زاوش

 پسرعمو بود و بس! کیکه همسرش بود هم حاال تنها  اریزان خود

 .یخور ی سرما م  م؛ی_ بر

 برخاست.  حرف ی ب

 آور بود! انیقلبش ز یتنش نه، اما برا یماندن برا رباران یز نیاز ا شیب

 زهوار در رفته نشست. ی صندل یرا باز کرده و رو نیماش در

 هم سوار شد و هنوز ننشسته، سخنانش را از سر گرفت؛ زاوش

 رفت؟ ی مگه جونتون واسه هم در نم ن؟یشما چه مرگتون بود که جدا شد فهممی _ من نم

 مرگش نبود! چیودش هاما خ دانست، ی را نم اریزان

 ...خواستی ساده م   ی زندگ  کی فقط  او

 خانه ساده و اتفاقات روزمره ساده... کی

 نداشت! ی شرط چیهم ه یروز خواستگار  ی حت
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. اگه تو هامون پاره باشه اگه کفش ی رو داره، حت   دنیارزش دو ی گفت: زندگ  اریبه زان تنها
 این مسیر پا به پام بدویی، حرفی ندارم!

 جهیبه نت ابدیو اشتباه از خودش ب ریتقص یاتا ذره دیش یاندی هر چه که م  خب،
 . دیرسی نم

سن برچسب مطلقه بودن بر  نیدر ا خواستی از آن روستا، دلش م  ی چه کس آخر
 بکوبند؟  اشی شان یپ

دستور داد و من   اریاز خودش برخاست: زان یشد و به طرفدار  لیسمت زاوش ما ی کم
به من   همه  سه،ری چون زورتون به اون نم ن؟یِخر اون رو بچسب نیریاطاعت کردم! چرا نم

 ن؟ ی دیم ریگ

 چشم دوخت.  ی نگاهش کرد و دوباره به جاده باران ه یهم چند ثان زاوش

 !داد ی سفت و محکم حق را به او م نشست،ی که م  کیهر  یصحبت ها یپا

 را قضاوت کرد.  ماتشانیاحساس دو نفر شد و تصم انیم ی بود، قاض یکار دشوار  چه

 ؟ یو فرار کرد یباهاش حرف نزد ی چرا اون روز که برگشت   ،ی_ تو که پر از حرف

رو به  زیو گفت: حرف دارم، اما نه با اون! همه چ  دیکش  اشی شانیبه پ ی کالفه دست اینته
 ...دمشیشدم. بهش بگو بخش  الشیخی خدا سپاردم و ب

 و از خداوند، سعادتش را طلب کرد. دیدر دل باران او را بخش  جاهمان

 .ردیخودش هم آرام بگ ار،یزان یهایناجوانمرد دنیبا آمرز دیشا

 نداشت؛ ی هم گناه  او

 سقف رفت. کی  ریز ایناشتباه گرفته بود که با ته میتصم
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 اشتباه، دخترک را نگون بخت کرد! میهم به جرم آن تصم بعد

 .گرفت ی جوانب مثبت را هم در نظر م  دی به قول ترالن، با اما

 چه؟   گرفتی م  یی به جدا میبعد تصم شد،ی شان سه نفره م خانواده یفرداروز  اگر

 !ست ی طلب بخشش کرده کاف  این که از اشتباهش آگاه شد و از ته نیهم

 افکارش پاره شد. سمانیکالم زاوش، ر ی چیق با

بعد از  قا  یدق ی عنیمن مقصر بودم.  گهیحق با خودشه، اما اآلن م کردی _ اولش فکر م 
 ر... لتیوسا ی و بعدش هم که تو رفت  دیتو رو شن ی خبر خودکش کهنیا

 به زاوش نگاه کرد.  رانشینگاه ح با

 !؟ی خودکش گفت

 رسانده بود؟  اریرا به زان ی خبر کذب نی همچ ی کس  چه

 نکرد... ی هم فکر به خودکش  اشی لحظات زندگ  ن ی که در پست تر او

 کردم؟  ی زاوش را قطع کرد و گفت: من خودکش سخن

 _ حاال همون ناموفق! 

 زده؟  ی حرف نیهمچ  ی زاوش. ک  ستین نیتکان داد و گفت: منظورم ا سر

 نوبت زاوش بود که متعجب شود. بارنیا

 پس پات...  ؟ینکرد  ی _ تو خودکش

 افتادم.  وونی _ نه نه! من از رو ا

 نگاه کرد که افسار آن پاره آهن از دستش خارج شد.  اینبه ته قدرآن
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 شد. آمد،ی که به سمتشان م  ی ون یزودتر از زاوش متوجه کام اینته

 و داد نکرد؛  غیج

  یرحمت و بهشت ماورا نی قر شانی زاوش تا مسئله را درک کند، روح هردو دانستی م
 خواهد شد!  دانشانیجاو

 به سمت چپ چرخاند.  شدی که م یی و تا جارا به فرمان رساند  دستش

 .میزمزمه کرد: بسم اهلل الرحمن الرح رلبیز

 نداشت؛  ادیقرآن را به  ات یاز آ کی  چیلحظه، هآن در

 شدند... زانی همان بسم اهلل ضامنشان شد که از مرگ گر اما

بیابان   خار ی وارد بوته ها  نیبعد، ماش ی زاوش از عمق جانش برخاست و کم  ادیفر یصدا
 شد.

که به لطف خدا پشت سر گذاشتند، به   یاساعت هردو زبان بسته و در فکر حادثه مین تا
 . بردندی سر م

 ! دیابرها رقص انیاش تا به آسمان و مبه خنده افتاد و قهقه اینته ناگاه

 بود! ریناپذ  انیسر دراز داشت و پا یی خنده گو نیا

 ؟ ی خندی م  ی به چ  ا؟یننگاهش کرد و گفت: ته ی با ترس و نگران زاوش

 اش شدت گرفت.و خنده  ستیگرد شده زاوش نگر یهاچشم به

 ... هنوز... تو گوشمه!غتی... ج ی... نه؟ صدایدی... ترسی لی! خشه ی... باورم... نمی_ وا

 به خنده افتاد.  د،یکه کش  ی غیج ادیهم با  خودش

 .قیتبسم عم کیخنده صدادار! در حد  کینه  اما
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 د؟ یموضوع خند نیچرا انقدر به ا اینته

 تر شد... مصمم  مشیاو ربط داد و بر تصم ی به افسردگ  دلیل، اماگرچه بی  سوال را نیا

 بودند. بایکه منتظر برگشتن ز شدی م  ی ساعت مین

 برگزید.چند سال پیش، به دلیل شغل همسرش، زندگی در تهران را 

شان چندان خوب  دیدند و رابطهشاید در طول سال، تنها یک بار برای نوروز زیبا را می 
 نمود. نمی 

هایشان، تصمیم برگشت به روستا برای مدتی چند حاال زیبا برای عروسی زاوش و برنامه
 ای گرفته بود.هفته

 شد...ای چندان نزدیک، عروسی زانیار هم به آن افزوده شاید هم در آینده

 . فتدیب ی داغ  زیچ دیباعث شد زاوش به فکر خر نیسرد بود و هم قا  یعم هوا

 . دیکش  شهیش یرو ی در خودش جمع شد و انگشتش را به آرام وارنیجن اینته

 .دی باعث شد تنش به لرزه درآ ،یدما در آن نقطه تالق اختالف 

 کاپشن زاوش را به هم چسباند و خودش را در آغوش گرفت. یهالبه

 گرم بماند.  اینکرده و از کاپشنش گذشت تا ته یهم مانند برادرش، جوانمرد زاوش

 او، گرمش کند! دنیبا در آغوش کش  کردی م  ی سع  ،ی مواقع  نیدر چن اریزان البته

 لبش نشست؛ یرو یمحو لبخند

 خون را احساس کرد.  یکه شور  یطور  د،یگز هیتنب یلبش را برا ع ی سر اما

 را ممنوع کرده بود! اریچون فکر کردن به زان دانست،ی خودش م قیدرد را ال آن
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 بودند؛  یگر یو آغوشش اکنون سهم کس د او

 باشد!  ارشیاو هم کنار  ،ی باران یهوا  نیبسا در ا چه

 بود؛  قتیحق

 گرفت.  ی ق یتصور حق نیدلش از ا ی ول

 غرورش شود. زشی ش فشرد تا مانع ررا به کف دست  شیها ناخن

 غرورش برابر بود! زشیها، با رآن اشک زشیر

 ... کنمی بهش فکر نم  گهیدور! د اندازمشی م جانیگفت: هم رلبیرا تکان داد و ز سرش

 . شدندی م  دهیهم کوب یرو ش یشد و دندان ها  شتریتنش ب لرزش

 کنسول گذاشت؛  یرا رو یمملو از چا  یکاغذ یها وانیباز شد و زاوش، ابتدا ل نیماش در

 سپس خودش هم نشست.

متوجه لرزش   د،یبگو یز یکه چگرفت، اما قبل از آن  اینها را به سمت ته وانیاز آن ل ی کی
 او شد. ی عیرطبیغ

 ا؟ ی نتعجب نامش را صدا زد: سردته ته با

 لرزان گفت: نه، خوبه.  یی با صدا اینته

 . ی شی بخور، گرم م ونیرا جلوتر گرفت و گفت: ا وانیل

 آن را از دستش گرفت.  ،یرلبیتشکر ز  با

 یکه از چا یو بخار  وانیل یرقصان رو بدنه کاغذ  یآدمک ها ساکت، به طرح طورهمان
 ماند. رهیخ رفتی باال م
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 . ادیهاست که بزنگ زدم، گفت تو راهه؛ اآلن بای_ به ز

 را تکان داد و آهسته گفت: باشه...  سرش

 کرد؛ی زدن حرفش دست دست م  یبرا ا،ین با نگاه به ته زاوش

 داشته باشد که او آزرده نشود.  ی انیگونه بچه دانستی نم

 . شدی م  مانینزده پش  ی دهان باز کرد، اما هنوز حرف  چندبار

 دور نماند.  اینحرکاتش از چشم ته نیا

 ؟ ی بگ یخوای م  یز یچرخاند و گفت: چ سر

 نبود؛ یز یدگر راه گر  بارنیا

 .زدی حرفش را م دیبا

 ...خوامی م  رسن،ی ها مگفت: تا اون ا،ینته یهانگاه کردن به چشم بدون

 شد. مانیاش پش هم از گفته باز

 امکان نداشت قبول کند.  گفت،ی را به او م زیصادقانه همه چ  اگر

 شد! ی بافمجبور به دروغ پس

 ...؟یخوای دوباره به پنجره بخار گرفته نگاه کرد و گفت: م اینته

 تر شود. آرام  یباعث شد کم کرد،ی نگاهش نم کهنیا

 هام آشنات کنم. از دوست یکیبا  خوامی اش را آزاد کرد و گفت: محبس شده نفس

 را در ذهنش تکرار کرد؛بار آن جمله  نیچند  ا،ینته
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  شیابروها  انیتر و گره مکه به لب داشت کمرنگ یاش، لبخندهربار تصور کردن دوباره با
 . شدی مستحکم تر م 

 نگاه کرد.  دهیچرخاند و به زاوش رنگ پر سر

 که...  شهی نم لیسر باز نکند، گفت: اگه داداشت طالقم داده، دل کردی که تالش م  ی بغض با

 !ستی. اون دوستم پسر نی: نه، نه! اشتباه متوجه شددیحرفش پر انیم ع ی سر زاوش

 !؟ ی باال رفته نگاهش کرد و گفت: چ یابروها با

 ی عمر باعزت زندگ  هیخدا!  یگفت: ا رلبیبه اطراف کرد و ز ی درمانده نگاه  زاوش
 ...!می کرد

 دونه؟ ی زاوش! ترالن م نمتیبا تعجب گفت: بب اینته

 !اریو وسط نترالن یو گفت: جون خودت پا دیکش  ی پوف

 ؟ ی گرفت  ادی اریزد و گفت: عادتونه نه؟ تو هم از زان یشخندین

 کالفه نگاهش کرد.  زاوش

 بزنند. اری او را هم با چوب زان خواستی نم دلش

 شد! مانیاش به شدت پش گفته از

 دروغ بهتر بود! نیاز ا گفتی را م  زیاگر صادقانه همه چ ای گو

 .دیکوب شه یبه ش ی بخواهد حرفش را اصالح کند، کس  کهنیاز ا قبل

 به پنجره سمت راننده نگاه کردند. هردو

 شدی هم م شهیدختر را با وجود بخار ش کیبلند و الک زده  یاز ناخن ها  یر ی تصو
 داد. صیتشخ



  

56 
 

با من آشناش   یخوای زاوش؟ م ی کشی نگاه شماتت بار به زاوش، گفت: خجالت نم با
 ؟ ی کن

 .اینته ستین ی کن ی که فکر م  یطور نیگفت: نه نه! ا ی عصب

 و در را باز کرد.  دیدر را به سمت خود کش  رهیدستگ  حاتش،یبه توج توجهی ب  اینته اما

 د؛ یگذاشت تا خارج شود که زاوش کاله کاپشنش را کش  رونیراستش را ب یپا حرف ی ب

 _ صبر کن!

 رفت. نیی انداخته بود، متوقف نشد و پا  شیهاشانه یچون کاپشن زاوش را تنها رو اما

خفه دختر بلند  غیج یدر را باز کرد که صدا حواسی جا رها و بکاپشن را همان زاوش
 .شد

 .ستادیاز راه ا غ،یج یصدا دنیبا شن اینته

 . ندیرا بب دشانیجد ی برگردد و مسبب بدبخت خواستی نم دلش

 تا اسرار پنهان را متوجه شود؟! ماندی م  ای گفت،ی را به ترالن م  زیو همه چ رفتی م دیبا

 گرفت بماند.  میتصم ،ی درون  یهابعد از کش مکش باالخره

 انیمتوجه جر دیشود، پس با بختاهیترالن هم مثل خودش س  خواستی نم دلش
 . شدی م

 به صورتش نگاه کرد.  ز،یو قبل از هرچ دیچرخ

از  زتریکه باعث شده بود زاوش او را به ترالن عز  ابدیرا در آن دختر ب یز ی چ خواستی م
 دهد. حی جانش، ترج

 داشت! ارینسبت به معشوق زان  شهی که هم ی حس
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 بود؛ دهیهنوز او را ند اما

 . ندینب ارشیآن مخرب را کنار زان وقتچیبود ه دواریام گرچه

 ... ارشیزان

 .دیافکار پوچ و غلطش خط کش  یهم با خودکار قرمز بر رو باز

 هرگز متعلق به او نبود! اریزان

 !زمیبرداشت و با لبخند گفت: سالم عز یباز  ی دست از کول ا،ینته رهینگاه خ دنیبا د دختر

 اما جوابش را نداد؛ اینته

 کردن او، غرق شده بود! زیدر آنال چون

  ی بود و کاله بافتن ختهیر  شیشانه ها یاش را آزادانه روشده تی الیها یبایز یموها 
 سرش گذاشته بود.   یرو ی رنگ ی صورت

 هم به تن کرده بود.  ی متیچرم و گران ق یپالتو

 بودند! سینف شیلباس ها همه

 و به اندازه بود. بایز صورتش هم  شیآرا

 . ستیدختر نگر ینگاهش را باال آورد و به موها دوباره

 بود؛ ،ی تهران   یمطابق با تصوراتش درمورد دخترها یحدود  تا

 کاله بر سر داشته باشند! ،یروسر  یبه جا کردی فکر نم اما

 الله؟  نیبه زاوش نگاه کرد و گفت: ا ی رچشمیز دختر

 هوا سرده.  م،یتا حرف بزن نیتو ماش ایگفت: ب اینچپ چپ نگاهش کرد و رو به ته زاوش
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 زاوش و آن دخترک چرخاند. انیاخم آلودش را م نگاه

 نشست.  اشی قبل یرفت و در جا نیمحکم به سمت ماش   یبا قدم ها سپس

 شدند. نیاز او وارد ماش تیو آن دختر هم به تبع زاوش

 افکارش شناور بودند... انیسه سکوت کرده و م هر

  خدایی نکرده و دیآی را بفهمد، تحملش سر م  انی که اگر دا جر دیش ی اند ی م  نیبه ا اینته
 .ستدیای قبلش م

دچار  اینمانده بود، به حال و روز ته اشی فاصله کوتاه که تا عروس نی هم در ا ترالن
 . شدی م

 !کرد ی درمورد خواهرانش کمر خم م وان،یشوهرش ک یهامتلک  ریهم ز  چارهیب توار

 !زدی همانند ترالن، سرکوفت نم  اینبود که ته نیحداقلش ا اما

به گوش ترالنش برسد، چه  انینکرده جر یی که اگر خدا کردی فکر م نیهم به ا زاوش
 د؟ یآی م شانی بر سر زندگ یی بال

 نبود. مانیپش  حالنیا با

 .دیکوشی م اش، ی به زندگ  اینبرگرداندن ته یبرا دیبا

 ند؟ یسکوت آن دو بنش  یپا  دیبا ی که تا ک  نیهم به ا بهیغر دختر

 ر ساعت بعدش برسد!امکان نداشت به قرا رفت،ی م ش یپ طورنیهم اگر

را روشن کرد و به حرف آمد:   یبزند، خود او بخار  ی از زاوش بخواهد حرف کهنیاز ا قبل
 ...میجان! شم اینته

 . ستیبه او نگر شانشی با نگاه پر اینته
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 که زاوش، قادر به ادامه دادن حرفش نشد.  یطور 

 می. شمستین ،یکنی که فکر م یطور داد و گفت: باور کن اون رونینفسش را ب کالفه
 خودش نامزد داره. 

 شما؟  میگید  ی جلو برد و گفت: چ ی دو صندل انیاش را از مبا تعجب باالتنه دختر

 سوء برداشت کرده ... این_ ته

تا به تو کمک کنه. نه فقط به   جاستنیا میشم ا؛ینته نیادامه داد: بب ایندوباره رو به ته و
 .ختهیهمه رو به هم ر ی زندگ  یکه تو دار  ی حالنی مون! اتو؛ به همه

 سرش را چرخاند و به آن دختر نگاه کرد.  اینته

 بچگانه او را نزد روانشناس ببرند؛ یهم خواسته بودند با ترفندها گریبار د کی

 را کند. کارنیزاوش هم ا کردی فکر نم اما

 درسته؟  ی _ تو... روانشناس 

 سر تکان داد.  دختر

 شد. سیبه زاوش نگاه کرد و چشمانش خ بارنیا اینته

 کرد.   امیدر تنش ق سرما

 از زاوش هم سرد شده بود! بارنیا

 همه خراب شده! ی که زندگ  ست یمن ن ری_ تقص

 ... گمیزدم؟ دارم م ی حرف نی شد و گفت: من همچ کالفه

سرم! من   ی باال یآورد ونیکه ا ستمین وونهی بود، گفت: من د هیشب ادیکه به فر یی صدا با
 ...ی عشق الک هیفقط عذادارم، عذادار 
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نگفته تو  ی ! کس زمیدر آرام کردن او داشت: آروم باش عز ی سع حشیمل یبا صدا دختر
با  ی هم واسه کس ی افسردگ نی. ایات نگرانتن، چون افسرده شد. خانوادهیاوونهید

دارم که طالق چندتا مراجعه کننده با اوضاع تو  یمن روز  ی دونی . مهیعیتو طب طیشرا
 هی. اما فقط کاففتهیواسه همه ممکنه اتفاق ب رکناز عشقشون جدا شدن؟ باو ایگرفتن 
 ...ی تا همه چ  یبخوا

  ادهیبار مصمم تر از قبل پ نیشعار مانند او، در را باز کرد و ا یهابه حرف  توجهی ب نیا اما ته
 .. شد.

*** 

 !گرید  زیانگروز دل کی

 بود؛  ی عال  زیچ همه

 ...دیباری که نم نم م  ی باران

 بود... شهیاز هم تری که صاف و آب ی آسمان

 ... خواندند ی که سرخوش آواز م ی پرندگان 

 ... دندیدوی م گر ید کیاز غم عالم، به دنبال  خبری و ب یکه با شاد ی کودکان

 بودند...  ی مراسم عروس  یکه در تکاپو یاخانواده

 رنگ بود! ی و صورت ی لیتر، آن پاکت مستط ی عال  زیاز همه چ و

 که پاکت را در آغوش گرفته بود، نگاه کرد.  رشیتحر  ز یچرخاند و به م سر

 هارا دعوت کرده بودند. اشک ، ی نواز  همانیهم چشمانش در اوج م باز

 عروس و داماد نگاه کرد.  یفانتز  ی بار، آن را برداشت و به نقاش نی کمیبار هزار و  یبرا



  

61 
 

 " ...دیکه دل داد و دلبر آفرنام آن  به" 

 دل و دو دلبر؟  کیممکن بود،  گونهچه

 !؟یکی اری و  ی کیخدا   ند،یگو ی نم مگر

 اند.نبوده شیب یاو، از همان ابتدا دروغ  یحرف ها  پس

 ها بنا کرد.آن دروغ هیرا برپا  اشی بود که زندگ  الیخخوش چه

 .دیعاشقانه گذراند و به نام عروس و داماد رس ات یاب یاز رو یرا سرسر  نگاهش

 ... نیو اسر اریزان

 بود. وارشانیبه د وارید  هیهمسا  شناخت،ی را م اریزان عروس

 نه!پدری یا خانه عمویش، خانه  هی همسا البته

 خودشان... در آن خانه مشترک...  هی همسا

 از عمق وجودش برخاست. ی آه

 نشست. نهیدفتر خاطراتش گذاشت و مقابل آ را در دل کارت 

و  دلت خوادی و بهت بزنه؛ مبار حرفاش نی! خب بذار واسه آخراینته ی کن ی م ی" لجباز 
 . "ی باهاش صاف کن 

 بار... نیآخر

 . دیفهمی منظور زاوش را م حاال

 باشد!  دشیجد ی پشت سر زندگ  ی آه کس  خواستی قرار بود مزدوج شود و نم اریزان

 نگاهش را به کارت دعوت سپرد.  دوباره
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 عذابش نشود؛  هی آن را بسوزاند تا ما خواستی م  ابتدا

 داد. رییرا تغ مشیسپس تصم اما

 دل نبندد...!  ی پس، به کس نیتا ز  دی دی هرروز و هرساعت آن را م دیبا

 نشست.  ششیآرا زی و م نهیآ مقابل

 !دیبخش  ایناتاقش را به ته نهیوقت ترالن آنبود چه معلوم

 .ی از نوع قبل گر،یهمدم د  کیهم  باز

 ست؛ین ی قبل نهیآ نه،یآ نی نبود که ا مهم

 سفره دل را مقابل آن، باز کند. توانستی و م  دید ی بود که خودش را م نیا مهم

 .دیکش  نهیصورت آ یرا رو دستش

 از گرد و غبار نبود؛ یبار خبر  نیا

 وصال آب و جارو کرده بودند.  نیتمام روستا را به مناسبت ا چ،یکه ه خانه

 نرود... شدی نم

 خواهرش هم در همان مجلس بود! ی عروس  چون

 شب باشد. کیگرفته بودند مراسم ازدواجشان در  میتصم  دوبرادر

 بود! رحمانهی ب

 را مجبور به رفتن کرده بوند.  اینته  کارشان،نیا با

 برود و در هم بشکند... بود مجبور
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با  ی عنی دارم!  گمیداشتم، م  گمیگفت: من دوسش دارم! نم نهیزد و خطاب به آ یلبخند
 باز هم... هاش،یها و نامرد یوجود بد

 را برداشت. شیاز رژها ی ک یو  دیکش  ی آه

 بود.  دهیخر ش یبرا یدر دوران نامزد اریکه زان همان

دارم   مانیکه بداقبال بودم، ا نی به ا دا  ین شد. اما مهیهمه الک هانی شانس و ا گنی_ م
 !نهیآ

 را تکان داد و به حال خود افسوس خورد. سرش

 ... کردی درد و دل م نهیافتاده بود که با آ یچه روز  به

 زاوش حق داشت. دیشا

 واقعا  مجنون شده بود! دیشا

 به قول آن زن...  ای

 چه بود؟  اسمش

 !می! شمهان

 گفته بود، افسرده شده است.  میطور که شمهم همان دیشا

 دانست؛ ی را نم زهایچ نیا

  ی کوبیرقص و پا انیامشب م دیرا، با اریکه تمام حسش به زان دانستی م  ی به خوب اما
 چال کند...! گرانید

 .دیلبش کش  یرو  ی لب را به آرام رژ

 هم رژ زد!   نه،یآ اش،ی شگ یو همدم هم قیرف یرا جلو برد و برا دستش
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 ان.! همه آمادها ینمتعجب گفت: ته  دنش،یوارد اتاق شد و با د توار

 ام! باال انداخت و گفت: من هم آماده شانه

از عروس و  شتری... امشب بزمنیعز نیبا اخم به سمت کمدش رفت و گفت: بب توار
دختره   گن یتا ابدالدهر م یایب ی پاش یطور نیا  ی. اگه بخواکننی دامادها به تو توجه م

 بود. اریکشته مرده زان د،یچشم سف

 ...کردی نم درک

 از مردم پنهان کند؟ دیاست را با قتیکه حق یز یچ چرا

 بود! اریاو واقعا  کشته مرده زان خب

 خطابش کنند؟! دیخاطر، چشم سفآنست که به یبد  زیچ ی عاشق  مگر

 ر. توا  یر یگی گفت: سخت م  نه،یبه آ  رهیخ طورهمان

 لباس بود.  افتنی  یاما در تکاپو  توار

 بود را انتخاب کرد.  دهیخر اینته یبرا شیکه خودش سال پ ی لباس  سرانجام،

 بپوش! ونی_ ا

 سر چرخاند و به لباس نگاه کرد. اینته

 آن لباس به شدت مخالفت کرده بود.  دنیپوش یدا، برا یپسرعمه ی قبل در عروس سال

 .شومی به عروس ها م هیلباس شب نیبا ا گفتی م

 نما.هم تنگ بود و بدن ی کم

 قبلش را.  ادیداشت، نه وزن ز ی دندگ کی مخالفت و  یبرا ی کنون نه توان اما
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 گفت، نصف شده است! شدی م  با  یتقر 

 بروند. وانیبه دا گفت که دوقلوها را بردارد و با ک ز،یقبل از هرچ توار

 .فتندیراه ب گریساعت د  کیفقط آن دو در خانه مانده بودند و قرار شد کمتر از  حاال

 یو هر چه که به نظرش الزم بود را رو دیدوی م  گریبه سمت د  ی با عجله از سمت  توار
 . گذاشتی تخت م 

 صورتش.  شیاو پرداخت؛ سپس به آرا یا را هم به درست کردن انبوه موه ی ساعت مین

 کارها نداشت. نیا یبرا ی نزهت  چیاما ه اینته

 ساده برود؛  ی عروس  کینبود که به  قرار

 قتلگاهش بود! جاآن

 کرد. نش یگزیجا ی م یاو را پاک، رنگ مال رهیآخر توار، رژ قرمز ت  در

 که آغشته به رنگ قرمز رژلب بود، را بدرقه کرد. ی بارش دستمال با نگاه غم اینته

 بود! دهیبرام خر اری_ زان

 !؟ ی : چدیو پرس  دهیرا به وضوح نشن شیصدا  توار

 نداد. ی جواب  اینته اما

 فشرد. نهیآ یرا برداشته و رو رژلب

 شده و رژلب هم از وسط شکسته شد. دهیبه گند کش  نهیکه آ یطور 

 ...! اریزان یها یادگار یاز  گرید  ی کیهم  باز

 نزد.   ی حرف  ی ول  کرد،ی او نگاه م یها یباز  وانهیمتعجب به د توار
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را  آوردی فراموش کردنش را درم  یکه ادا یدار گل راهنیاز برداشتن جسد رژلب، پ بعد
 هم برداشت. 

 .دیو چرخ دیاتاق چرخ انیم

 .گذاشت ی از او به جا م یز یچ دینبا گرید

 . دادی رنگ زباله جا م ی مشک  سهیرا در ک دید ی چه که م  هر

 نداشتند. ی باز هم تمام  انداخت،ی را دور م اریبه جا مانده از زان لی هرچه که وسا ای گو

 و از خانه خارج شد.  دیلباس منتخب توار را پوش درآخر

 آورد.  رونیز سطل زباله برا ا لینبود به سرش بزند تا آن وسا دیبع

 را انتخاب کرد.  شی را به خانه عمو نی تر کی سطل زباله از خانه، و نزد نی دورتر پس

از وجودش را به   یزباله، تکه ا سهیداد و با دور انداختن آن ک رونیب یرا به سخت نفسش
 سپرد...! ری دست تقد

 ؟ یاینم اجان،یننامش را نجوا کرد: ته ی به آرام  توار

 کرد و گفت: تو برو.   نییکه برگردد، سرش را باال پاآن بدون

 . میحداقل من و تو با هم بر م؛ی شد میکه. به هزار شاخه تقس شهی_ نم

 را بسته و حرفش را تکرار کرد: برو! شی چشم ها کالفه

 .ایب یتوار کوتاه آمد: باشه؛ پس زود باالخره

 رفت و زمان هم رفت... او

 د؛ یکند گذشتنش را نفهم ای تند
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 تا با احساسش اتمام حجت کند! ستادهیجا امدت آنچه دانستی نم  ی حت

 انشیو عذاب دادن اطراف یقرار ی ب  ،یدرد نیکه در مقابل چن دانستی را م  نیا اما
 است.  دهیفای ب

 !شکستی م  صدای لبخند زده و از درون، ب دیبه آن، تنها با دنیبخش  امیالت یبرا

 دوباره اعالم حضور کنند، برگشت و وارد خانه شد. شیاشک ها کهنیاز ا قبل

 که مبدا عشق ناکامش بود... یاخانه

 . ندیآمد بگوخوش همانانیبودند تا به م ستادهیمقابل در ا نی و پدر اسر عمو

 زد و گفت: سالم عموجان، سالم آقا نورمحمد! یزور لبخند به

 آمد گفتند. جوابش را داده و خوش  یی رو با خوش هردو

سرد، خواست از کنارشان بگذرد که عمو دستش را    ی کنم ی او تنها با گفتن خواهش م  اما
 گرفت. 

 داد و سر چرخاند. رونیب یرا به سخت نفسش

 شروع ماجراست... تازه نقطه  نی امشب، سر دراز دارد و ا دانستی م

 _ جانم؟

 خم شود.  ی به خاطر قد بلندش، محبور شد کم عمو

 برد. اشی را به بچگ اینحرکتش، ته نیا

آن عروسک   اینتا ته  کرد،ی را پشت سر پنهان م شی و دست ها شدی مقابلش خم م   ی وقت
 ! ندیرا نب ی و چشم آب یی موطال 

 خرد؛ی م یاسباب باز  اینته یکه چرا فقط برا زدی هم غر م  اریزان
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 یپسر لوسش را به اسباب باز  ،ی با آن حجم از خستگ شدی مجبور م چارهیب یعمو و
 به دست آوردن دل او هم پول خرج کند. یببرد و برا ن ی الدشهاب ی فروش

 ا،ینته ی هم با خوشحال  ی و از همان کودک کردی وقت به او حسادت نم  چیاما ه زاوش
 !شد ی مسرور م

  ی فرستاد و گفت: شرمنده خودت و مادرت شدم دخترم. بزرگ رونیرا آه مانند ب نفسش
 !ی که اومد یکرد

 نگفت؛ چیه اینته

 نبود. شیب ی قسمت از حرف او، اشتباه  نیا چون

 به خرج نداد... ی منشبزرگ اینته

 نهاد. یخانه پا نیخاطر ترالن در افقط و فقط به او

 بود. زیعز  شیو برادر براخاطر زاوش که همچهم به ی کم دیشا

 د؛یرا بخش  اریکرد و زان ی بار بزرگ  کی نیاز ا شیپ

 آرزو کرد.   ن،ی با اسر اشی خوشبخت یهم برا بعد

 !د؟یآ اریزان ی داشت که به عروس  ی قدر روح بزرگ مگر چه اما

 کردی که داشت، هر چه که عزم فراموش کردنش را م یای و حس دوگانگ  ی وجود کالفگ با
 .دی رسی نم یی باز به جا

 زمان، حاللش شود. دیکرد شا فکر

 ! یآر 

 است... طورنیهم
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 .شودی رنگ و سپس فراموش م رفته در خاطرش کم رفته

جلو که  رمی هست! من نم ی خوشبخت قی... الاریرا فشرد و گفت: آقازان شیعمو  دست
 !نیبگ کی من بهشون تبر جایبگم. شما  کیتبر

 بار بود؛قدر مشقتچه و

 یبوده، تنها بگذارتت و تو مجبور شو  ات یی پناه تنها شیشانه ها روزی که تا د یمرد
 !یخطابش کن هابهیهمانند غر

 "آقا" قبل از اسم او... شوندیبود استفاده از پ سخت

 مضحک! اریو البته بس سخت

 را از نظر گذراند. اینمملو از غم، صورت ته ی با نگاه عمو

 بود! شتریاز کپن پسر من ب اقتتیاصال  ل ،یهست  ی خوشبخت قی_ تو ال

 تکان داد. نیزد و سرش را به طرف یلبخند

 درست نبود. زین نیا

 .شدندی بر سرش نازل نم یی بالها نیداشت، چن اقتیل اگر

 بحث نکرد. حالنیا با

 ناراحت کند... نی از ا شیفرزندش، ب ی عمو را در روز عروس  خواستی نم دلش

 برم. مزاحمتون نشم.  گهی_ من د

 لب به تعارف تکه پاره کردن باز کند، از کنارش گذشت و جلو رفت. کهنیاز ا قبل

 . دییپای بود و اطراف را م ستادهیسردرگم ا اطیح انیم
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 .افتیا نر هیشده چشم چرخاند، دا و بق دهیچ ی زهایم  انیم هرچه

 شد. دهیعروس و دامادها کش  گاهینگاه سرکشش ناخودآگاه به سمت جا اما

 .دندی خندی م  زیگاها  هم ر زدند،ی و زاوش نشسته و گپ م  ترالن

 . ختیاز عمق جانش گر ی راحت نفس

 نبود. گریاز عروس و داماد د یخوشبختانه خبر 

 .دی گو  کی شمرد که به خواهرش و زاوش تبر متیرا غن فرصت

دو متوجهش شدند؛ هردو به آن ستد،یبا کهنیرفت و قبل از ا  شیاقدام لرزان پ با
 احترامش از جا برخاستند.

 .ستیرا نگر شانیهردو  ن،یریش یلبخند با

 شده بودند در لباس عروس... و داماد! بایز چه

 !زمی عز ی_ خوش اومد

 را دوباره به صورت آراسته خواهرش برگرداند.  نگاهش

 خودش افتاد.  ی عروس  ادیبه  ی در چشمانش حلقه زد، وقت  اشک

 ترالن را طلب کرد.  ی خوشبخت  ش،یاز خدا عاجزانه

 . ردیاو، ناخودآگاه جلو رفت تا در آغوشش گ ی نگاه باران دنیبا د ترالن

 موکول کند؛ اشیی کرد آبغوره گرفتن را به وقت تنها ی هم سع  اینته

 !یی اوقات فراغت مملو از تنها نینداشت از ا کم

 .ی خوشحالم ترالن! انشاهلل خوشبخت ش ی لی و با لبخند گفت: خ دیرا بوس خواهرش
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 زد و گفت: قربونت برم! قسمت خودتت بشه.  لبخند

 ...؟!رمردهایاز همون پ ی کیکه زاوش نشنود، گفت: البد با  یو طور  آهسته

که در   ی حرف ادیکردنش بودند؛ اما باز هم به  ی شوخ انگریب اینلحن و چشمان ته کهنیا با
 پرانده بود، افتاد و شرمنده شد. تیاوج عصبان

 جمله ترالن مانده بود.  انی اما فکرش م زاوش

 " قسمت خودت بشه!" 

 .دینشست و چهره در هم کش  شیابرها انیناگاه م ی اخم

 !دانست ی خودش م را همسِر برادر  اینهنوز ته ای گو

 شد. ترکیاز ترالن دور و به زاوش نزد  ی قدم  ا،ینته

 داداش.  گمیم کی دهنده صورتش بود، گفت: تبر نتیهمان لبخند که ز با

 .ستیسربلند کرد و به او نگر خت؛یاش گرباالخره از حصار افکار آزاردهنده زاوش

خود را در اتاق حبس کرده بود تا   اینته  زد،ی شان سر مچند وقت هرچه که به خانه نیا
 ! ندشینب

 . ستین ریکه دگر از او دلگ دادی کلمه آخر، نشان م  نیا اما

 .زمی _ ممنون عز

 ازدواج مجدد کند.  یاو هم آرزو  یهرچه کرد، نتوانست برابه دنبال آن، 

 نه؟! ای بود  رحمانهی ب

 !دانستی نم اریرا همسر زان نی هنوز اسر ی حت
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 کابوس است.  کی زیهمه چ کردی احساس م  ه،یهم مانند بق او

 !زد؟ یپشت سر را در هم فرور ی گونه توانسته بود همه پل هاچه اریزان

 دست و هلهله برخاست. یتکان داد و خواست عقب گرد کند که صدا سر

 کند. دایاش را پتا مسبب احوال آشفته دیچرخ  قرارشی ب نگاه

 اش کرده بودند!دوره همانانیبود و م ستادهیاز او ا  ی فاصله کم با

 ...کردی اسپند دود م  ی کی

 ...ختیری نقل و نبات بر سرشان م ی کی

 .انداختی پرپر شده را به سمتشان م یهاو گلبرگ دادی شاباش م یگر ید

 ها را با نگاهش بدرقه کرد.افتادن گلبرگ ریآورد و مس نییرا پا سرش

 شباهت داشتند؛  اینبه ته یز یاز هرچ  شتریگلبرگ ها ب  آن

 و عروسش پخش شود! اریزان یرپایرا هم پرپر کرده بودند، تا ز او

 داشت و مملو از درد بود. بغض

 با آن درد و دل کند. ی تا کم  خواستی را م  اشنهیآ دلش

 بود؛  دهیرا ند ایناو هنوز ته ار،یزان کمشان باوجود فاصله  با

 هم داشت. حق

روستا در آن حضور داشتند، نوبت به او  شتریب میکه ن ی باشکوه ی عروس  نیچن در
 که نگاهش کند. دیرسی نم

 رفت. اطیاز ح ی را چرخاند و به سمت شیرو
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 ودند.و دوقلوها نشسته ب  وانیکه دا و توار، به همراه ک جاهمان

 . شدی حداالمکان از او دور م دیبا

منتظر بودند دست از پا خطا کند تا فردا  همانانیکه توار گفته بود، تک تک م طورهمان
 جور شود. شانی هابتیبساط غ

 برگشت؛ 

 از پشت سر هم او را شناخت! ارینگاه زان اما

 به سمتش گام بردارد؛ شدی باعث م  یز یچ

 . ی درون  یندا کی مثل

 که قدم اول را برداشت، کالفه متوقف شد. نیهم

 .گشتی برم  مشیاز تصم دینبا

 و شش سال سن داشت؛ ستیب رسرش،یخ

 عاجز بود. یر یگ میهنوز هم مانند کودکان از تصم اما

 انداخت. نی به اسر ی نگاه

 ...ماندی به او وفادار م  دیزن بود؛ با نیپس، همسرش ا نیز

 مغموم و آرام کنار توار نشست.  اینته

 داد. یهم آمد و خود را در آغوشش جا باران

 ...گذشتی قدر زمان کند م بود و چه ی روز نحس  چه

 .آمدی که به سمتشان م د یعمو را ددور زن از
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 .دندیزیبه احترامش از جا برخ همه

 . ندیاو را نب زیانداخت تا نگاه تمسخرآم ن یی سرش را پا اینته

 کرد.  تی به او هم سرا ش،ی عموافکار زن  سیمغناط انگار

 گریدکیبا  اریدرمورد انتخاب زان اطیح نیافتادند که در هم یروز  ادیهر دو به  حاال
 صحبت کردند. 

 شناسد؛ ی گفت پسرش را م  او

 اند. با هم بوده ی تنها به وجود او عادت کرده، چون از بدو کودک داندی م  گفت

 داشت. مانیها به قدرت عشق، اوقتآن اینته اما

 نه! اآلن

 . دانستی م  ی معن ی را پوچ و ب هانیبود، تمام ا ستهیکه تجربه و ز  یی زخایوجود چ با

 .نیقدم رو چشم ما گذاشت ن،ی _ خوش اومد

 شون خوشبخت بشن. . انشاهلل همهزجان یبا لبخند گفت: قربان دستت عز  دا

 داخل؟ عاقد اومده. نی ایزد و گفت: انشاهلل. نم یهم لبخند او

 کنان، با هم روانه شدند.دنبالش رفت و صحبتبه دا

 د؟ یستیگفتم شما تکه هم ن اینبه ته یدی : دگفتی باز هم به دا م احتماال  

 و به او حق داد. دیکش  ی آه

 همه حق داشتند؛ به جز خودش!  اصال  

 .وانیها، توار و کو پشت سر آندوان دوان به سمت خانه رفتند  دوقلوها
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 بود که با تلنگر توار از داخل خانه، برخاست و وارد شد.  ینفر  نیآخر اینته

 که در خانه نگاهش را جلب کرد، سفره عقد بود.  یز یچ نیاول

از ذهنش ثبت کند تا به قلب زبان  یارا گوشه ری تصاو نیتمام ا کرد ی تالش م  داشت
 !ستیدوست داشتن ن قیال اری نفهمش بفهماند زان

 غلغله بود. خانه

 نشستن نداشته باشد. یبرا یی هم باعث شد جا دنشیرس رید

 ...رفتی م  شیپ یبا روال عاد زیچ همه

 .یبهتر از روال عاد ی لیهم خ دیشا

 مراسم چهارصد نفره کجا؟! نیکجا و ا  اینپنجاه نفره ته ی عروس  مراسم

 هم لبانش را دوخت و فکرش را بست! باز

 حق حسادت نداشت... او

 ...! کردی م ی خوشبخت یدو آرزو آن یبرا دیبا

 داشت جمع را ساکت کند... ی تعارف کردن بود و عاقد سع  ی نیریدرحال ش ن،ی اسر خواهر

 . کردندی م به عروس و داماد نگاه یهمه ساکت شدند و با شاد با  یتقر حاال

 شده بود! رهیخ شیکه به پاها ایناز ته ریبه غ همه،

 . دیدو جفت پا را مقابلش د قرارگرفتن

 بود.  نی اسر خواهر
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را هم قطع  زشانیپچ پچ ر یگفت و خواهش کرد که صدا  میبسم اهلل الرحمن الرح عاقد
 کنند تا شروع کند. 

 را رد کند؛ ی نیریسر بلند کرد تا تعارف ش اینته نیب نیا در

داخل  ی واسه چ اخانمینگفت: ته شیبلند صدا شهیصورت او، با تن هم دنیاسما با د اما
 تو اتاق باشه. وهیدوبخته و ب ایعقد کنن؛ شگون نداره مطلقه  خوانی م  ن؟یاومد 

 بر جمع حاکم شد...!  یچه سکوت زجربار  و

 چه رسم جالبی...

 افتاد.هایشان چنین اتفاقی نمی عروسی قبال  در 

 دانست...ها را ننگ نمی کسی مطلقه

 اما گویا همه چیز دست به دست هم داده بود که او را در هم بشکند!

 نبود. یاز آن پچ پچ آهسته هم خبر  ی حت  گرید

 و در لحظه، چندبار شکست؟! دیقدر عذاب کش که چه ی دانی چه م تو

 مه رد کرد. ه یبغض دارش را از رو نگاه

 . ستندینگری متفاوت به او م  ی با نگاه  کیبه  کی

 . دیدو اریزان یدوباره نگاه سرتقش رو و

 بار، حس تنفر به او وجودش را در بر گرفت. نیاول یبرا

 نگاهش را به نگاه او گره زد. د،یباری از آن م نهیانزجار و ک یکه شعله ها ی چشمان  با

 که توجه همه را به خود جلب کرده بود؛ فیح
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 ...!زدی م اد یتنفرش را فر ورنه

 نگاه را نداشت. نیا  دنیطاقت د اریزان

 . دیدی آزرمجو و باعاطفه او را غرق نفرت م شهی چشمان هم ی وقت  دیچیبه هم پ دلش

 آگاه نشود.  این از دل پردرد ته نیاز ا شیربود تا ب نگاه

 بماند! ی داشت تصورش از او، مثل قبل باق دوست

 اش گرفت!انداخت، خنده ریکه به ز یاو و سر  ی شرمزدگ  دنیاما با د اینته

 . گرفتی خنده در مقابل چشمان بهت زده همگان، لحظه به لحظه شدت م  نیا

 انگشت به خودش اشاره کرد و گفت: من... مطلقه... ام؟! با

 شد! شد،ی م  دیچه که نباآن و

 درمورد او سوژه جمع شد.  شانی هابتیها آغاز و غپچ  پچ

 !ساختندی م  ی و سرگرم  حی خود تفر یکه از حال بد او برا کردند ی م  ی انصافی ب

 از آنان نگذرد و حال و روزش را بر سرشان آورد. خدا

 شد. مانیکرد و در لحظه پش  نیهم نفر باز

 !نه

 ست! ی حال و روز را خودش درک کرده بود... کاف نیا

 .دیایهم ن ابانیاست که چه بهتر بر سر گرگ ب یکه گفته اند، درد طورهمان

 به سمتش آمد.  توار

 به پا کرده بود! یز یباز هم آبرور یی گو
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 از جمع، او را از خانه خارج کرد. ی را گرفت و با معذرت خواه  دستش

 ...دیو خند دیو خند دیخند

 تر! قیتر و عم بلند

 همراه شد.  شیاشک ها زش یکه با ر یاخنده

 بود! ستنی آماده گر شهیهم مثل هم توار

 کرد راَمش کند؛ ی در آغوش گرفت و سع د،یلرز ی کوچک م  یارا که مانند پرنده اینته

 شده بود. لیدردناک تبد ی اش به هق هقکنون خنده اما

 ... رون... کردن! ی ... بارینو... از... اتاق... عقد... زا_ من

کنان گفت: خب اون  نیف نی که توار به او داده بود پاک کرد و ف ی را با دستمال اشی نیب
 . کردنی م رونیرو هم ب اریزان دی ست! باهم دوبخته

 بچزونش. ات ی سرت خواهرجون! به جهنم. با خوشبخت ی_ فدا

 شد؟ ی م  مگر

 بسم اهلل. ا،ینجن شده بود و ته ی خوشبخت

 ...!ختیگر ی م  شانی کیو هربار   آمدندی کنار نم گرید کیهرگز با وجود  ی بخت کیو ن او

 توار فارغ کرد و گفت: تو برو.  یهارا از حصار دست شیهاشانه

 و دودل او را نظاره کرد.  رانیح توار

 !ستی_ حالت خوب ن

 تنها باشم. خوامی برگرداند و گفت: اما م  رخساره
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 از کنار او گذر کرد.  حرف ی بعد، توار برخاست و ب ی کم

 . بردی با او لذت نم  ی صحبتکس از هم چیروزها، ه نیا

 گذشته نداشت.  یا ینبه ته ی شده بود که شباهت لیتبد گریانسان د  کیبه  ای گو

 است...  افتهی انیپا زینشان داد همه چ دنیدست و کل کش  یکه گذشت، صدا ی کم

 پر بود؛  دلش

 شد. رهیحکم حبس ابد داد و تنها به آسمان خ  شی هابه اشک اما

 .دیاش چکچانه یباران رو قطره نیاول

 گم شد و کم کم قطرات باران اوج گرفتند. شی موها یالالبه یبعد

 د؛ یلرز ی م  تنش

 . ی و روحان ی از شدت سرما و هم فشار عصب هم

 زمزمه کرد: رلبیلرزان، ز یهمان صدا با

 سرشار توفانم بپرس  نهیرا از س نکته

 ست یجز تو ن  ی نقش چیه  رمیهمه لوح ضم در

 جانم بپرس نهیاز آ می گوی را م چهآن

 عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم آتش

 بپرس  رانمیو یایباور از دن یندار  گر

 عشق توام  انگریدر پرده همه خن پرده

 بپرس خوانمی که م یو شوقم را از آواز  شور
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 امی چراغ هست  سوزدی تب عشق تو م  در

 از اشعار سوزانم بپرس  نکیرا ا سوزشم

 در شبستانم نسوخت  ی شمع چیه التیخ جز

 از شبستانم بپرس ی از شمع ار نپرس  یبار 

 " یمنزو نی"حس

 بود؛ یی بایز شعر

 !شد ی خالصه م اریزان  یتنها در صدا اینته  یبرا اشیی بایاما ز

 .خواندی وار مشعر را زمزمه نی او، ادر چشمان رهیو خ  کردی را نوازش م شیکه موها ی وقت

از خواب   ار،یزان یهایو حاال با چوب نامرد افتهی انیپا نیریش یا ی رو نیا کهنیا مثل
 بود. دهیزیبرخ

 کمک خواستن نکرد.  یبرا ی اما تالش شد؛ی م  شتریتنش هر لحظه ب لرزش

 نطلبد.  یار ی رندی گی را جشن م  اشی که بدبخت ی و از کسان رد یبهتر که بم همان

 کرد... امیدر تنش ق انیمقابل چشمانش شده، غفلت و نس یاپرده ی اه یناگاه س به

*** 

 تا برم!  نی و بد_ موادم

 برگشت.  اینتعجب به سمت ته با

 مواد بود؟! دیخر ی و سن کمش پ زیجثه ر  نیدختر، با چن نیا

 ...شدی نم باورش
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که سمندون برام آورد رو بهم  یایزد: نامردها! حداقل اون قرمه سبز  ادیدوباره فر اینته
 . نیبد

 !د یگوی م  انیهذ  چارهیبود که متوجه شد، دختر ب جانیا

 . دیکش  اشی شان یبه پ ی سمت تخت او رفت و آرام دست به

 . سوختی در تب م  داشت

 گشنمه! _

 خواست عقب گرد کرده و پرستار را خبر کند؛  بارنیا

 دستش را گرفت. ی ناگهان ی لیخ ا،ینهمان موقع ته اما

 جدالسادات! ایو گفت:  دیعقب پر  ناگاه

 ؟ ی خمار و سرخش گفت: تو، خواهرشوهر بابام یبا چشم ها اینته

 اش گرفته بود. خنده تیآن وضع در

 خنده گفت: نه واال! با

 .ی گفت: دروغ نگو! خودش یاگونهو مست ده یبا لحن کش  اینته

 .گرفتی هرلحظه باال م شیصدا

 گو، اعتراف کن!! دروغی_ تو خواهرشوهر بابام

 . آره خواهرشوهر باباتم!ما یکرد  یر یو گفت: عجب گ دیکش  ی پوف

 .دیزد و آرم یحرف، لبخند محو نیا دنیشن با

 نبود. یگفتن خبر  انیبار از هذ نیهم افتادند، اما ا یرو شی هاهم پلک باز
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 را بست. شی هاچشم هیچند ثان یکنار تخت نشست و برا ی صندل  یهم رو او

دوستانه از حس انسان نی ا! و چراغ نفتی منی گیره  زمزمه کرد: همه رو برق م کالفه
 شد؟  دایپ یکدوم گور 

 فرستاد و از اتاق خارج شد.  رونیرا محکم ب نفسش

 . ستادیکه ابتدا با او صحبت کرده بود، ا یبه پرستار  رو

 !ناز؟یزد: پر   شیبه نام او برد و صدا ی لباسش، پ یرو  کتینگاه به ات  با

 . ستیبه او نگر جانیبا تعجب و ه چارهیب پرستار

 !زاد؟ک ین یکه لرزش و اضطراب در آن نهفته شده بود، جواب داد: بله آقا یی صدا با

 .دی باال پر شی ابروها

 !شناخت ی پرستار هم او را م نیا پس

  ی گل دختر! چهارچشم  بالی ات بگفت: بله یو پرانرژ  ی م یصم شه،یزد و مثل هم یلبخند
 و دو باشه تا من برگردم. ستیحواست به اتاق ب

 .دیدو  اینبه سمت اتاق ته ع ی گفت و سر ی زده چشم هم ذوق او

 خنده سر تکان داد. با

 زنان! نیبودند ا ی موجودات  چه

 . دیسرش کش  یآمد و کاله کاپشتش را رو رونیدرمانگاه ب از

 .دیباری و م  دیبار ی هم آسمان داشت م هنوز

 کسچ یباران مانده و در آن خانه شلوغ، ه ریچند ساعت ز  چارهینبود دخترک ب معلوم
 متوجهش نشده بود.



  

83 
 

و آسفالت نشده روستا گذر کرد تا به خانه پدر زاوش  ی شد و از جاده خاک نشیماش سوار
 برسد.

 هم نبود؛ ی لیدرمانگاه تا آن خانه، خ فاصله

بعد هم   ی و کم  شدی م  دهیموش آب کش  ی باران قص نی ا ریز رفت،ی نم  نیاگر با ماش اما
 .کردی آن دختر را اشغال م یتخت کنار  دیبا

 شد. ادهیجا مقابل در پارک کرد و پرا همان نیماش

 . زدی پرسه نم  دهید  اطیدر ح یاموجود زنده چیچنان باز بود و هخانه هم درب

 از درختان پناه گرفت.  ی کی  ریو ز اطیح هل داده و داخل رفت؛ سپس گوشه ی را کم در

کرده، سپس نماد   دایسرچ کوتاه پ کیآورد و شماره زاوش را با  رونیب  بشیرا از ج ی گوش 
 سبز رنگ تماس را فشرد. 

 نداشت که زاوش زنگ تلفنش را بشنود؛  دیحجم از سر و صدا، ام نیا با

 برخالف تصورش، بعد از سه بوق جواب داد.  اما

 _ جانم دادا؟ 

 زاوش.  اط،یتو ح ایب قهیدق هیو مختصر گفت:  کوتاه

 اضافه، به تماس خاتمه داد.  یابدون کلمه و

 شد. اطیعبور کرد و وارد ح همانانیم انیآسا از مبرق زاوش،

 .دادی گواه بد م  دلش

 نگاه کرد.  اینته یبه جا زیاز هرچ شیپ

 بود؛  دهیقبل، از پشت پنجره او را د قه یدق ستیب نیهم
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 شد.  دهیمانند پتک بر سرش کوب اینته ی خال یحال جا اما

 چرخاند.  اطیرا گرداگرد ح نگاهش

 ...نه

 نبود. ایناز ته یخبر  واقعا  

 داشته باشد. دیدرب ورود هم د یکنار  هیرفت تا به ناح  جلوتر

 شد. اشنهیرید قیمتوجه رف ا،ینته یبه جا بارنیا

 را.  ایننبوِد ته یِ نگران ایاو را داشته باشد،  دنی ذوق د دانستی نم

از هرگونه لرزش و اضطراب باشد، گفت:   یعار  کردی م  ی که سع  ی حنسمتش رفت و با ل به
 !زاد؟ کی مستر ن یاومد ی کِ 

 ؟ یبود ی گذاشت و گفت: دنبال کس بشیرا در ج ی جواب زاوش، گوش یاو به جا اما

 شد.  لیدر اعماق دل ناآرام زاوش تبد یدیام یحرفش، به کورسو نیا

 با خبر باشد.  اینته یکه او از جا کردی خدا م خدا

 ست.  دهیهاش هم کشتنش بود؛ چشم دیلباس سف هی_ آره، دخترعموم. کم سن و ساله. 

 !یمشخصات درب و داغان چه

 ...دیو لباس سف دهی کم سن و سال، با چشمان کش  یدختر 

بودند که به لطف خط چشم،   ی امروز دختران کم سن و سال  همانانیم شتریب نصف
 .چشمانشان دست آهو را از پشت بسته بود

 رنگ به تن داشتند. دی هر سه نفرشان هم، دو نفر لباس سف از
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 !امدین ادشیبه  ایناز ته یگر ید زی هر چه که فکر و تامل کرد، چ اما

 

 دخترعموته؟  ی . گفت دمید و ی کس همچین  هی_ 

 دوباره سر تکان داد: آره دخترعمومه. البته زن...  زاوش

 زبان بست. ناخودآگاه

 کند...!  ی بود که مثل قبل، او را زِن برادرش معرف کی نزد

 : زِن...؟! دیاز درخت گرفت و کنجکاوانه پرس  هیتک

 کجا رفت؟  ید یو گفت: خواهِر زنم هم هست. ند  دیکش  ی پوف  زاوش

 ؟یآورد و گفت: فندک دار  رونیب  بشی را از ج گاریپاکت س خونسردانه،

 .کردی م  ی زاوش را از او حرص   شهی اعصاب خردکن، هم یخونسرد نیا

 _ نه، ندارم. 

 آورد.  رونیب بشیرا از ج یمانند  ی چوب ی را گوشه لبش گذاشت و فندک اتم گارشیس

 دارم! شهی گفت: اشکال نداره، خودم هم تفاوت ی ب

 .شدی پا بند نم یرو زاوش

 آماده باشد، مثل خوره به جانش افتاده بود.  اینبر سر ته یی بال کهنیا فکر

 زد و گفت: اون حالش خوب نبود. کجا رفت اهورا؟   شیبه موها ی چنگ

 . دیاشاره کرد که جلو آ حس،ی باز هم خونسرد و ب اهورا

 از او بدهد؛  ی جلو رفت و منتظر ماند تا آدرس  درنگی ب
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با کف دست( نثارش   ی شان ی )ضربه به پ یای کف گرگ ،یانحرکت ناگه کی  ی اهورا ط  اما
 کرد!

 ؟ ی زن ی م  ی زده عقب رفت و گفت: واسه چ رت یح زاوش

بارون  ریحالش خوب نبود چرا ز ی ! وقت ؟ی_ آخه احمق! شکالت هم مغز داره، تو ندار 
 تا اآلن هفت تا کفن پوسونده بود... اومدمی اگه من نم ن؟یولش کرد

 تر کرد؛دل زاوش را آشوب شیها  حرف 

 آسوده شد. اینبابت ته الشیحداقل خ اما

 وون؟ یح  ی کنی و گفت: پس چرا قبض روحم م   دیکش  ی راحت نفس

 شد.  نشیبه او، سوار ماش توجهی باما  اهورا

 نزد.  ی پس حرف  د،ی آی که زاوش به دنبالش م دانستی م

 در سمت شاگرد را باز کرد و نشست.  فکری هم شد و زاوش ب طورهمان

 ا؟ ینته شیپ یر ی_ م

 تکرار کرد.  رلبیرا ز اینبود، چند بار نام ته دهیکه زاوش پرس ی به سوال توجهی ب

 ه؟ ی. ُکردی _ چه اسم جالب

 . کمربندش را بست و گفت: آره زاوش

 شه؟ ی م ی چ  اشی : معندیدوباره پرس اهورا

 تنها!_ 

 . ستی نگاهش را از جاده گرفته و به زاوش نگر ه،یچندثان یقرار گرفته و برا ریتاث تحت
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 !ی نیاما غمگ  با،ینام ز چه

 فرزندش، افزود! یدختر موردعالقه برا ینام ها ی گانیاسم را هم به با نیا

باشه.   ات ی موقع حدس زدم که عروس و چراغ زده بودن؛ تازه اون سه یتون ر_ به خونه
 . ی گفت ی کاش از قبل بهم م

 زد و گفت: آره! یوصال، لبخند نیریترالن در لباس عروس و حس ش ادیبا  زاوش

 ؟ یرو تو برد اینته  ینکنه موادها نمیآره؟ بب ی متعجب نگاهش کرد و گفت: چ  اهورا

 .دیآرام خند و

 ه؟یچ  اینمواد ته ؟ی _ چ

دختره رو ببر که از کار و  نیی پا ایبابا. ب ی چیدرب درمانگاه پارک کرد و گفت: ه مقابل
 افتادم.  ی زندگ 

 . کنمی ات شدم اهورا. جبران م_ شرمنده

 .رفت نیی پا حرف ی نداشت، ب ی که حوصله تعارف پراکن اهورا

 لش آمد. گرفت و زاوش هم به دنبا شیو دو را در پ ستیاتاق ب ریمس

 !کردی نشسته بود و سرمش را چک م اینهنوز کنار ته چاره،یب نازیپر 

 را هم خود به گردن گرفت.  صشی ترخ یکارها انجام

 به هوش آمده بود؛ اینته

 از اطرافش نداشت. ی که درک  نمودی و منگ م جیقدر گآن اما

 کرد.  تیهدا ی او را در آغوش گرفته و به سمت در خروج  با  یتقر زاوش
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 بماند. اینرها کرده و کنار ته مهیرا ن ی شد که دا عروس نیبر ا قرار

 .شدی شروع م  اشیی گو انی تب و لرز داشت و گاه هم هذ هنوز

 کند. یتا از او پرستار  نشستی م نشیبر بال ی حتما  کس  دینداشت و با ی ف یتعر حالش

 پرستارتر از مادر...؟ ی چه کس  و

 پارک کرد. اینمقابل خانه ته یی را جا نیماش

 خانه ها چرخاند؛ نیرا ب نگاهش

داشت، اشاره کرد و گفت:  ی که با مشخصات گفته شده زاوش همخوان یدر  به
 جاست؟ نیهم

باز هم تشکر کند: آره. دستت دردنکنه، تو زحمت  دیتکان داد و الزم د یسر  زاوش
 . یافتاد

  کرد،ی م  ادتریرا ز یکه درجه بخار  ی کاپشنش را به هم چسباند و درحال یلبه ها اهورا،
دختره   نی رو هم به کارتت زدم! حواست به ا ات ی عروس  ی. کادوکنمی گفت: خواهش م 

 باشه.

 نه انقدر. ی سرده، ول  المی زمزمه کرد: المصبا گفتن ا  زند،ی که با خود حرف م  یی گو  و

نصف مراسم   م،یبر ایحداقل ب ؟یبود که کرد یچه کار  نیشرمنده گفت: ا ی با لحن زاوش
 او... ی مونده. ب 

دوش   هیشم  ی راض دیکنن شا امی ضربه فن کوی: اآلن اگه با نانچدیحرفش پر انیم اهورا
کله بخوابم! اصال  اصرار نکن که راه نداره، افتخار   هی انیو تا فردا که بچه ها م رمیبگ
 .دمینم

 اش زد.به شانه ی و دست  دیخند زاوش
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 .ی _ هرطور راحت 

 . نایو ا یی واسه راهنما شمی_ حاال بعدا  مزاحمتون م

روستا دو  ی اهال د؟یکنی شروع م ی : از کِ دیگفت و کنجکاوانه پرس یا دهیحتما  کش  زاوش
 ماهه که منتظرتونن.

 فردا. شاهلل فردا پس_ ان

 گفتم حواست بهش باشه؟ یدیافزود: شن ا،ینبا اشاره به ته و

 و دارم.زد و گفت: آره! هواش یلبخند معنادار  زاوش

 خب. پس فعال .  لهی_ خ

 کرد.  تی را تا اتاقش هدا اینکرده و ته ی هم خداحافظ  زاوش

دکتر را به دا منتقل کرده و راه افتاد تا قبل از   یحرف ها قش،یعم ی هم باوجود نگران بعد
 مراسم برسد.  ی همه متوجه نبودش شوند به باق کهنیا

*** 

 .دیرا به هم کوب ش یهاذوق دست با

 زاوش؟ ی گی_ واقعا  م

 . میقرار گذاشت گهیساعت د می! اتفاقا  نوونهیبا خنده گفت: معلومه د  زاوش

 . نمشیبب کیوست دارم از نزدد ی لیخ ام؟یمن هم باهات ب شهیم ی_ وا

که بالش  ی انداخت و در حال گرید یپا یراستش را رو یپا تفاوت،ی کالفه و ب اینته
 را باالبرد.  ونیزی تلو  یصدا کرد،ی جا مجابه ی را کم  رسرشیز

 . رودی دو مانند سوزن در مغزش فرو مصحبت کردن آن یصدا کردی م  احساس
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 یخانه درندشت را برا نیاز ا گرید یانقطه ستادن،یسر او ا یباال یجاحداقل به   کاش
 .دندیگز ی حرف زدن برم

 اینهم ته زدندی م  ادیبود که زاوش و ترالن اگر فر ادیقدر زآن ونیزی تلو یصدا حال
 .دیشن ی را نم شانی صدا

 کرد.  ی با هم تالق شانیهردو  دی و نوم وسی ما نگاه

 باشد!  تفاوت ی ب قدرنیا  اینته کردندی نم فکر

 نشست.  اینجا، درست کنار تهبار سر داد و همانحسرت  ی نفس  زاوش

 را خاموش کرد.  ی لعنت ونی زی کنترل را از دستش ربود و تلو زیاز هر چ شیپ

منتظر   آورد،ی به بدنش کش م   ی از خستگ  کهی را دراز کرد و در حال شی دوباره پاها اینته
 زاوش آغاز شود! یو سرزنش ها خیماند تا توب

 _ معلوم هست چه مرگته؟ 

 از جواب سوال، باال انداخت. ی را به نشانه ناآگاه  شیهازد و شانه یی نمادندان لبخند

 آمد؛ ی جوره با او راه مو همه کردی زاوش درکش م  تنها

 خسته شده بود!  ی و قص ی جاده شق ن ی از ا زیاو ن ایگو ماا

 کم لبخند مضخرفش را از لب پاک کرد. کم

 هم از او خسته شده بود؟! زاوش

 تا عمق جان او رخنه کرد. ا،یننگاه ته ای گو

 وارد شود. متیاز در مال  دیکرده و با یکه تند دیهم فهم خودش

 گرفت.  ش ی هاپنجه انیرا م  اینته فی برد و انگشتان ظر شیپ دست
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و در   دیشتاب زده دستش را عقب کش  اینهنوز لب به سخن گفتن باز نکرده بود که ته اما
 نشست.  یجا

 حرکتش دل زاوش را زد!  نیا

 . دادی حق را به او م ی ط یو در هرشرا  شهیهم حال،نیا با

در ذهنش پراکنده  یافکار بد شدی درست نبود و باعث م  طیشرا نی لمس او در ا دیشا
 شود.

 . شدی م اریخود با زان دیمنکر شباهت شد دینبا البته

کند، ترالن  یی و دلجو ی که خواست عذرخواه  نی جوانب را از نظر گذراند و هم نیا تمام
 ... بود؟ مگه زاوش یکار چه گهید  نی! ااینو گفت: ته  دیکش  ی نیه

بود، کامال   ی حرکت انعکاس  هی! دیداد و گفت: ببخش  رونیسش را بنف ی کالف  اینته
 . یرارادیغ

 !ستنیهم دنبال من ن رمردهایپ  دونمی با پوزخند افزود: وگرنه خودم م  و

 گرفت.  شیاتاقش را در پ ر ی پا خاست و مسحرف، به نیدنبال ا به

 را فشرد.  اشقهیبا نگاهش او را بدرقه کرده و درمانده شق زاوش،

 آوردن آن عاجز بودند! رونیجماعت از ب  کیرا در چاه انداخته بود که  ی احمق سنگ اریزان

 را در آغوش گرفت.  شی کنار او نشسته و زانوها ترالن

 م؟ یکن کاری _ چ

بشه،   ی درصد احتمال داشت راض  هی ! اگه م؟ی کن کاری نگاه کردن به او، گفت: چ  بدون
 .یخرابش کرد ی جنابعال
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 دایپ یدستت رو پس زد، حس بد یطور اون دم ید ی راند: خب وقتشد و سخن دلخور
 اصال ! دیکردم. ببخش 

که زاوش مچ  ندیقهرکردن برگز یاز خانه را برا گرید یاکرد تا گوشه امیاو هم ق سپس
 دستش را گرفت...

 و در آغوش او فرود آمد.تعادل از دست داد  ترالن

 . کردی زاوش بود و تپش منظم قلب او را حس م نهیس  یرو یی جا سرش

در آن   یشده بودند و درد بد دهیبه هم کوب ش ی هنگام افتادن، استخوان مچ پاها در
 ؛شده بود جادیا هیناح

 راستش.  یخصوصا  در پا

 بود.  ی نداشت همان درد جزئ تیاهم شیکه برا یز یدر آن لحظه تنها چ اما

 یهارا تا چشم نشیچشمش کنار زد و نگاه شرمگ یرا با خجالت و ناز از رو شیموها 
 زاوش باال برد. 

بود،   قشیکه نشان از تفکر عم ی شان، با اخمعاشقانه تیبه موقع توجهی اما ب زاوش
تنها گذاشتن   ست،یعمو هم نترالن. حاال که زن می کن اشی راض دیشده با یگفت: هرطور 

 ...ارهیسر خودش ب یی وقت بال هی ترسمی . م سکهی اوج ر اینته

 . کردی او فکر م یهاصامت و خموش به حرف  ترالن

 بزند؟  ی دست به خودکش اینبود ته ممکن

 کرد؛ی نم  گمان

 قلبش شد!  ختنیهمان احتمال کوچک هم باعث فرور  اما
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 رف زدم..._ من با اهورا ح

  ی حرف زیآن ن آمدی ماند تا درمورد مصاحبتش با اهورا و پ رهیزاوش خ یهابه لب دوباره
 بزند؛

 نگفت! اما

و آخرش هم  کنهی م  مونچارهیب ادیزاوش. اگه خودش نخواد ب ی شناسی رو که م  این_ ته
 . شهینم ی راض

 پا پس بکشد. ی راحت  نینداشت به هم الیاما خ زاوش

 ! ادی. نخبله ی_ خ

 گرد شده نگاهش کرد.  یهابا چشم ترالن

 جا بزند؟  یزود نیکرده بود که به ا یهمه پافشار  نیا

 شده بود امروز! بیعج مردش

 .میار یاش را کامل کرد: اهورا رو منگشوده بود که زاوش جمله دنیبه سوال پرس لب

 جا شد.متعجب در آغوش او جابه ترالن

 جا؟ نیا ادی_ اهورا ب

 .دیترالن را نرم بوس  یآورد و موها نییرا پا سرش

 !زم یرا آزاد کرد و با لبخند گفت: آره عز نفسش

 یدی. دمی کنی خب خودمون حال و هواش رو عوض م  ؟یبه اهورا داد یر ی_ زاوش! چه گ
 نداشت. ی ذوق چیه دنشی که برعکس من، واسه اومدن اون و د

 صحبت کند.  ی مورد با کس نیدر ا خواستی نم ی ول  زاوش
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 باشد! اشنهیر یکس، همسر و معشوقه داگر آن ی حت

  ای. حاال بدمیترالنم، بهت قول م شهی بلند شد و گفت: حالش خوب م شیاز جا ن،یبنابرا
 تا من هم به اهورا خبر بدم.  میواسه شام کن یفکر  هی

گفت و به دنبال او روانه  یابرد، باشه ادیفاصله موضوع را کامال  از  ن یهم که در ا ترالن
 شد.

 شود.  ایزودتر آماده و مه زی همه چ گر،یدکی  یار یعزمشان را جزم کردند تا با  هردو

 ادشیبه   یز یکه ناگاه چ کردی شده، برنج پاک م  زی ر یهاداشت با دقت و چشم زاوش
 افتاد. 

 به ترالن انداخت. ی نگاهمیبلند کرد و ن سر

 ترالن... ی _ راست

 شد و گفت: بله؟ لیبه سمتش ما ی کم  ترالن،

 بود؟  ی منظورش چ ی دون ی تو م ان؛یهم سمت من نم  رمردهایگفت پ این_ ته

 روز و دهان لقش شناور شد.افکار ترالن به سمت آن قیباز هم قا و

 . دیو مملو از موج احساسات بد، لبش را گز شرمزده

 بلند نبوده که ترالن بشنود. یبه قدر  شیکرد صدا الیسکوت او، خ دنیبا د زاوش

 گفتم خانم؟! ی چ یدی_ شن

 !دونم ی مشغول کرد و آهسته جواب داد: نم یخود را به سرخ کردن سبز  ترالن،

اعتماد  ی ل ی. قبال  خاز چه قراره انیجر مینیبب م،یباهاش حرف بزن دیپس حتما  با ؟ی_ جد
 ها. کال  عوض شده. نفس داشتبه
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لبش نشاند و دوباره به سمت قابلمه مملو از  یرو ی کج و ی هم لبخند مصنوع ترالن
 برگشت و حواسش را به آن داد. یسبز 

 را که پاک کرد، آن را به دست ترالن سپرد و رفت تا با اهورا صحبت کند.  برنج

را  ا،ینته ا یمتعلق به ترالن است  دانستی که مقابل در بودند و نم یا ی صورت یهایی دمپا
 شد. اطیبه پا کرد و وارد ح

  دیآمده و قلب خاک را سف نییکوچک برف، رقص کنان پا  اریو بس ی هشت ضلع یهادانه
 کرده بودند. 

 . خوردندی به چشم م اطیخنجر مانند هم در گوشه گوشه ح یها لیقند

 شده بود. خبندانیعصر  هیجا شبهمه با  یتقر 

 نمود؛ی بس ناجوانمردانه سرد م  هوا

 سردتر بود. ی زمستان  یامروز از تمام روزها اصال  

هم با  شی پاشنه پاها  شدی کوچک که باعث م یها  یی نسبتا  نازک و دمپا شرت ی آن ت  با
 .دی لرزی داشت م با  یبرخورد کند، تقر نیزم

 . دیاز بخار بازدمش همراه با آن در هوا رقص ی داد که حجم رونیرا ب نفسش

  بشیرا از ج ی نشست و گوش اطیح دهیتخت پوشانده شده با فرش قرمز و پوس لبه
 آورد.  رونیب

  یهوا  نیدر ا خواستی با خودش کرده بود که م یچه فکر  وانهید  ینبود اهورا معلوم
 ببرد. رونیها را بسرد آن

 هوا باخبر نبود.  تیاز وضع احتماال  
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 ریاش اسسر و شانه انیرا م یاش شماره اهورا را لمس کرد و گوش زده خی یهاانگشت با
 کرد. 

 ها را گرم کند.کرد با ها کردن آن یهردو دستش را مقابل دهانش گذاشت و سع  سپس

 .دیچیگرفته اهورا در گوشش پ  یچهارم نخورده بود که صدا بوق

 _ هوم؟!

 !زادکین یجناب آقا  شهیسالم عرض م برخالف او، سرحال و قبراق گفت:  زاوش

گفت: سالم...   دیکش ی که پتو را حداالمکان باال م ی جا شد و در حالجابه شیدر جا اهورا
 سالم!

 ؟ ی_ خواب بود

 کرد و گفت: هنوز هم هستم! یادره دهان

 ... یبذار  ی زمزمه کرد: اگه جنابعال ی به آرام و

 ی آورده و به ساعت آنالوگ نقش بسته بر صفحه گوش  نییرا پا ی متعجب گوش  زاوش
 نگاه کرد؛ 

 . دادی ظهر را نشان م قهیدق ستیو ب شانزده

 اهورا؟  یرا باال آورد و گفت: واقعا  تا اآلن خواب بود  ی گوش دوباره

 کالفه گفت: اه زاوش خواب و خوراک من به تو چه مربوطه؟ کاِرت...؟  اهورا

 ی راض ای نرا پرتاب کرد: خواستم بگم ته یی نها ری ت  میستقم  د،یاهورا را که د ی حوصلگ ی ب
 . ادینشد ب

 قاصر شد. ی و زبانش از گفتن هر حرف دیحرف، خواب از سر اهورا پر نیا با
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 . ردیبگ ی م یتصم نیچن  کردی فکر نم اصال  

 !ند؟یبب کی جالب نبود او را از نزد اینته  یبرا ی عنی

 شک گفت: الو، اهورا؟  با

 بود، نشست.  دهی جا که خوابشده و همان زیخ مین اهورا

 داد،ی م  گرشیرا به دست د ی که گوش ی داده و در حال هیسرد پشت سرش تک وارید به
 نشد؟  ی راض ی چ  ی عن یگفت: 

 لجباز...  یبابا. دختره دونمی داد و گفت: چه م رونیرا پرصدا ب نفسش

 بود اصال ؟  ادشیو : مندیحرف زاوش، پرس  انیو م  دهیکوب نیبه زم ی مشت  نیخشمگ

و  جیکه؛ گ یدیدرموردت نزده. البته خودت هم د ی حرف چی_ فکر نکنم، چون تا اآلن ه
 منگ بود.

 گفت؛ ی و م  گفتی م  زاوش

 !کندی تر مو کالفه نیاش اهورا را خشمگبا هرجمله دانستی نم اما

 اصال  مشتاق نشد! میدرموردت گفت  ی و هر چ می کرد ی. هر کار گهی_ خالصه آره د

 از جا بلند شد تا المپ را روش کند. ده،یکش  ی پوف

نمانده بود که  یز یکرد و چ ر یگ  نیزم یولو شده بر رو ی راهسه میبه س شیراه پا انیم
 شود؛ نی نقش بر زم

 تعادلش را حفظ کرد. یناهار خور  زیبر م هیلحظه آخر با تک اما

فرود   نی آن بود و نبود، بر زم یباعث شد هر چه که رو زیبر لبه مفشردن دستش  هرچند
 !دیآ
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 شد!  لیتبد ریشفهرست بود که به خاک نیهم جزو ا اشی داشتن دوست ی ک یسرام ماگ

  ادمیزد و گفت: تازه  ی خط، بشکن یسوشده در آن جادیا یبه سروصداها توجهی ب زاوش
 بگم! ترالن شام درست کرده؛ گفت تو رو هم دعوت کنم.  خواستمی م  ی اومد چ 

 کا... ی اما ممنون، کل ده؛یکاناپه نشست و گفت: زحمت کش  یو سرد رو تفاوت ی ب اهورا

 ! ادیب ییجا شهینم ی راض ا ینگفت: البته خونه مادر زنم، چون ته یبا لحن مرموز  زاوش

 . امدیاز جانب اهورا ن یی صدا چیه هیچندثان

  تعارف ی نثارش کرده و بعد ب  یاو را هضم کرد، ابتدا فحش بد یها حرف  کهنیهم اما
 !شم ی گفت: باشه پس، مزاحمتون م

 !ی اعل یو گفت:  دیخند صدای ب زاوش

 تمام تنش از سرما خشک شده است! کردی را که قطع کرد، حس م  تماس

 برگرداند و وارد خانه شد.  بشیرا داخل ج ی گوش 

 _ ترالن جان؟ ترالن؟

 آورد و گفت: جانم؟  رونیسرش را از آشپزخانه ب نترال

 . به اهورا زنگ زدم.زمیعز بالی نگاهش کرد و گفت: جونت ب ی نی ریبا لبخند ش زاوش

لباسش  نیشده بود را با آست یاز چشمانش جار  ازیهنگام خرد کردن پکه به ی اشک ترالن
 پاک کرد و گفت: خب؟!

 !ادی ... مگهید ی چی_ ه

 زاوش! شهیباورم نم  یذوق نگاهش را باال آورد و گفت: وا با

 هم بگو حاضر شه. اینزد و گفت: به ته یکودکانه ترالن، لبخند  ی زدگ هم از ذوق او
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گفت: بذار لحظه    کرد،ی خرد م ی نیرا هم نگ ازیتکه پ  نی که آخر ی تکان داد و در حال سر
 .ارهیآخر بهش بگم که نتونه نه ب

 دل کنده و وارد آشپزخانه شد. یباالخره از بخار  زاوش

 ؟ یخوای . کمک نمزمیعز  ی _ هرطور خودت راحت

 !زحمتی رو بهم بده، ب مویلغوره و آبآب یلبخند گفت: بطر  با

 رفت و گفت: تو کدومه؟  نتی به سمت کاب زاوش

 .یی گاز، بغل ظرفشو یباال نتی_ کاب

 یناغافل رو یاآورد و بوسه ن ییکه گفته بود را انجام داد، سپس سرش را پا یکار  زاوش
 گونه او کاشت!

 !کرد ی دست و پنجه نرم م  اشی خوابی با ب ایندو، تهفاصله چند قدم از معاشقه آن با

 گرفت کتاب بخواند. میآخر کالفه شد و تصم در

 . کردی را گرم م شی هاپلک یقو ی خواندن کتاب مانند مسکن  ن،یاز ا شیپ

 نبود دوباره امتحانش کند. بد

ها دراز دستش را به سمت قفسه کتاب شد،ی که م  یی به بدنش کش داد و تا جا ی کم
 کرد. 

 . دیکش  رونیب ی را رندوم و تصادف دانست،ی که نامش را هم نم  ی قرمز رنگ کتاب

 کتاب را مقابل صورتش نگه داشت.برگشت و  ی هم به حالت قبل  باز

 . دیجلد آن کش  یرو ی را برگردانده و دست آن

 عشق! ملت
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 گنگ مقابل صورتش نقش بست.  یر یتصاو 

ساعته خونه اومده؟   میکه شوهرت ن ی! توجه دار یخون _ چه خانم هنردوست و کتاب
 !هادمیطالقت م  ی اش کتاب بخونهمه یبخوا

 پرتاب کرد. یوار یو کتاب را به سمت کمد د  دیکش  ی غیج ناخودآگاه

 نداشت! یادهیفا چیه  اریزان یها یادگار یدور انداختن  ای گو

 . ختیری هر چه که داشت و نداشت را دور م دیبا

 ...رفتی م  ی اتاق لعنت نی و از ا کردی اتاقش را هم با اتاق سابق ترالن عوض م  دیشا

 ... دادی را م شانی تا جوان  ی خاطرات کودک  یبو شیخانه که سر تا پا نیاز ا و

 ! المیروستا و شهر ا نی از ا ی حت

 ممکن بود با فرار کردن از زادگاهش، او را فراموش کند؟  اما

 !نه

 !زدیبگر توانستی خودش که نم از

  کرد،ی م  فیآن تعر یاش را براروزانه ینشسته بود و کارها نهیمقابل آ ی وقت  روزی د نیهم
 گردنش.  ی کوچک رو ینگاهش جلب شد به گود

 !دیبوسی را مآن  اریزان  شهی که هم یی جا

 !افتادی م اریزان ادیخودش هم به  دنیبا د  ی حت او

 کرد.   ی که داشت را پل ی آهنگ نی را برداشت و شادتر اشی گوش 

 . دییجو ی م  یزار یرا محاصره کرده بود، ب اشی همه غم و اندوه که زندگ نیاز ا گرید
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 حال متمرکز کند. یتا ذهنش را رو دیرا فشرد و کوش اشقهیشق

حالت بد شد، نه تنها  ی که وقت   یدی. دید یو درفته! خودت زنش گهید  اری. زاناینته نی_ بب
  ات ی رو از زندگ ی ... حاال مثل آدم اون آشغال عوضدیکس به دادت نرس چیبلکه ه اریزان
 کن! رونیب

! به دا قول دادم... به  تونمی : من م تواندی کرد که م نی و به خودش تلق دیکش  ی نفس
زاوش قول دادم... به ترالن قول دادم... به توار هم قول دادم... به همه قول دادم! پس 

 بتونم.  دیبا

 برگرداند.  شی برداشت و سرجا  نیزم یرا از رو کتاب

 قبل نسبتا  بهتر بود. یاز روزها حالش

 به وجود آمده، عادت. طیو به شرا کردی را هضم م  زیکم کم داشت همه چ انگار

 را با حوصله شانه زد. اشدهیژول ینشست و موها نهیآ یروروبه

 آمد. ادشیبه  بهیاز آن مرد غر یگنگ و خاکستر  یر یهم تصو  باز

 مگر عطر سردش! نداشت، ادیاز او به  زیچ چیبود که ه بیعج

 ی محو روی لب هایش پدیدار گشت لبخند

 داشت! مانیبود... اما به مرد بودن او ا ی چه کس  دانستی نم

 بود... مرد

 و از خود گذشته بود... رخواهیخ

 هم مهربان...!  ی کم دیشا

 از ذهنش گذشت و رفت. یاو مانند باد  ادینگذشته بود که  یز یچ
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 یهایتو فانتز  قدرنیاگه ا دی! شانه یآ ی بست و گفت: ه ی را محکم دم اسب شیموها 
وضعم نبود!   نیا دادمی اهلل بله مفتحبه پسر حاج ار،یزان یو جا شدمی ام غرق نم عاشقانه

 اون هم زن گرفت البته!

بود، اما   وونهی خان! طفلک د زیهم به پسر بلور و پرو دیشا ایفکر کرد و باز گفت:  ی کم
و   مینشستی م  گهیدکنار هم حرف،ی اآلن ساکت و ب شدم،ی ! اگه زنش مآزاری ساکت و ب
 !م یکردی و نگاه م بارش برف 

 کرده و مشغول بافتن شد.  میرا به سه قسمت تقس شیزد و موها  یپوزخند

 که گذشت... نیا

 ا قلب!نه ب ند،یرا با عقل برگز ماتشیپس تصم نیآموخته بود که ز ی به خوب اما

مرگ و  نیبه پا کرده که مرز ب اشی در زندگ   یی غوغا  ،نهیسمت چپ س چهیماه آن
 قدم بود...!  کی فقط  اشی زندگ 

 به در نواخته شد و ترالن، بدون مکث وارد اتاق شد. یا تقه

 رخ داده است! انشانیم ی امشاجره شیپ ینه انگار که چند  انگار

 زم؟ یعز یلبخند گفت: حاضر  با

 لب زد: نه!  نهیبه آ رهیخ اینته

 شمرد؛ی نشسته بود و خواستگارانش را م هاوانهید مثل

 !زدی با هرکدام را محک م  اشی عاقبت زندگ  سپس

 ها.  رسهی م  زادکین ی_ عه چرا؟ اآلن آقا

 و دست از افکار پوچش برداشت.   دهیکش  ی پوف
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 ه؟ یچه خر گهید زادکی_ ول کن توروخدا! ن 

 اش؟ ی شناس ی تو نم ی عن یو گفت: زشته!  دیلب گز ترالن

که ترالن و زاوش به راه انداخته بودند، برخاست و گفت: برو   یدیجد یباز  نیاز ا کالفه
 به دا زنگ بزنم.  خوامی لطفا . م رونیب

 . کنهی بانو؛ اآلن حتما  داره استراحت م بود خونه خاله دهی_ من اآلن زنگ زدم. تازه رس

 رالن نگاه کرد.و به ت   دیکش  ی ق یعم نفس

 . دادی نم  صیو دروغ حرفش را تشخ راست

 دروغ. ی و چه کس دیگوی راست م   ی چه کس دانستی روزها، نم  نیا اصال  

 بانو هم معادالتش را برهم زده بود.خاله یناگهان ی ضیمر  نیا

 . به خاطر من!اجانین_ زشته ته

 افزود: جون ترالن! اورد،یبهانه ب  کهنیاز ا قبل

 حوصله بحث و توان مقاومتش را از دست داده است؟  این داشت که ته ادی به

شود و دلش  زیلبر ایننمانده بود که کاسه صبر ته یز یهم، چ دادی جانش را قسم نم اگر
 سکوت بخواهد. 

را قبول   ی ز یو آرامش، هر چ یی تنها قهیچند دق یبه دست آوردن حت  یبود که برا گاهآن
 !کرد ی م

 کوتاه آمده است.  دیفهم د،یرا که د سکوتش

 داد.   همانشیخبر از آمدن م اط،یح ی زنگ بلبل یبزند که صدا یگر یحرف د خواست

 او باز کند. یتا در را برا  دیدو رونیهول و وال از اتاق ب با
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 باز رها کرد. مهیطور ناتاق را هم همان در

 خیره شد.ترالن  یه رفتارهامتعجب ب اینته

 نبود.  یای دختر مضطرب و استرس  وجهچیبه ه او

 نگران شود.حد آشفته و دل نیتا به ا ی همان یسابقه نداشت با آمدن م اصال  

 ست؟ ی شان شده بود، کنامش نقل و نبات خانه روزهانیکه ا زادکیجناب ن نیا مگر

 ند؛ یمرد خاص را بب نی کنجکاو بود که ا ی کم  دلش،ته

ترالن و زاوش در مورد او گوش نداده و   یجمله از حرف ها کیبه  ی تا امروز حت  کهنیا با
 توجه نکرده بود... 

 شد. رهیتخت نشست و به فرش کف اتاق خ یرو

 رفت؟ ی م دیبا

 .رودی به ترالن گفته بود که م  خب

 بعد؟  یچند ایاآلن از اتاقش خارج شود،  ن یبهتر است هم اما

موقع خارج شدن از  همان یعن یاول،  نهیکوچک فکر کرد که گز مات یتصم نیبه ا قدرآن
 شد! رممکنیاتاق، سوخت و غ

گرچه گنگ اما به  شانی هاو خنده ی شوخ یو صدا  گذشتی م  زادکیاز آمدن ن ی ساعت مین
 . دیرسی گوش م 

 . برود رونیخود ب رند،یزاوش سراغش را بگ ایترالن  کهنیبود قبل از ا بهتر

 برخاست.  شیگفته و از جا ی عل ای

 مناسب بود. با  یلباس عوض کردن نداشت، گرچه لباسش تقر  حوصله
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 سرش انداخت. یچنگ زد و رو زی آورخت یرا هم از رو اشی گلون

 اق خارج شد.از ات  نه،یرا پوشاند و بدون نگاه به آ شی موها شدی که م  یی تا جا سپس

 مرد نداشت.   نیبه ا ی خوب حس

 دعا کند درست نباشند! توانستی که فقط م  دندیچرخی در سرش م یبد یفکرها

 .دیتر شنزاوش و آن مرد را واضح یو گوگفت  یرا که در راهرو نهاد، صدا شیپا

  کردمی سن اون بودم فکر مباور کن من هم ن؟یانقدر زود شوهرش داد  ی چ_ خب واسه
 !ادیحساب مبه ی! اصال  کودک آزادکنهی که با آدم مخالفت م ه یجنس مخالف کس

  ه؟خودشی چ یاش را کنترل کند، گفت: کودک آزار خنده کردی م  ی که سع ی در حال زاوش
 خواست ب... 

 ماند. کارهمهیاش نجمله اینبا آمدن ته اما

 نداشت؛ دینه مشغول بود و آن مرد هم به او د که در آشپزخا ترالن

 تنها زاوش متوجه آمدنش شده بود. حاال

 .ستینام، نگر زادکیزاوش، از پشت به مرِد ن رهیبه نگاه خ توجهی ب

 به او نداشت؛ ی کار هم حس خوب یابتدا همان

 ها، گل به چمن هم آراسته شد.حرف  نیا دنیبا شن حاال

 دو خودش بوده است!بود که موضوع بحث آن مطمئن

 .زندی گپ م  بهیچه درمورد سرگذشتش با آن مرد غر یزاوش، برا دانستی نم اما

 موضوع قحط آمده است؟  مگر
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 احتمال وجود داشت... کی تنها  انیم نیا در

 !دیخدا کند اشتباه از آب درآ فقط

را  اشی شان ی پ یشده رو ینه، عرق جار  ایاست  دهی شن یز یچ اینته انستدی که نم  زاوش
 هم از خواهرخانم ما! نیپاک کرد و با استرس گفت: اهوراجان، ا

 برخاست و به پشت سرش نگاه کرد.  یبالفاصله از جا زاد،کیهمان ن ای اهورا

 بر لبانش نقش بست.  یلبخند محو  د،یرا که د  اینته  صورت 

 گفت: سالم! شی رایرسا و گ یصدا با

 جوابش را بدهد. ی به خوب ای نزاوش باعث شده بود انتظار نداشته باشد که ته یهاحرف 

 از جانب او آماده کرده بود! ی العمل هر عکس یرا برا خود

 فراتر از تصور او رفتار کرد. ی کم اینته اما

 چیفقط به زور سرش را تکان دهد، ه ایسالم،  کیعل دیبا اخم بگو  کهنیا یبه جا مثال  
 کاناپه نشست! ینزد و رو ی حرف

 در هال ننشسته بود! ی جز خودش و زاوش کس ییگرفت، گو  دهیوجود اهورا را ناد کامال  

  ی آقا واسه چ نیگفت: ا د،یکشی که خشم از آن زبانه م یی هابه زاوش کرد و با چشم رو
 ؟ جا این اومده

 !ا یننگاه کرد و جواب داد: زشته ته تفاوت ی ب یشرمزده به اهورا زاوش

 و بده!جواب من قا ؟یزشته دق یرا کج و ماوج کرد و گفت: چ اشافهیق

 ... یقد یهااز دوست ی کیکرد با آرامش او را قانع کند: اهوراجان  ی سع

 ن؟ یخودتون دعوتش نکرد چرا خونه کنه؟ی م  کاری چ  جانی_ اگه دوست توئه، ا
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 به جمعشان ملحق شد. ابد،یرا ب شانیعلل سر و صدا کهنیا  یترالن هم برا حاال

 ؟ یشده آبج ی _ چ

  ادگونهیفر  یی از جا برخاست و با صدا ،ی عصب یها با همان صورت گرفته و حالت اینته
داره که  یبه تو چه ربط ام،وونهیو ندارم زاوش. اگه من د کارهات  نیتحمل ا  گهیگفت: د

تون گم اآلن همه نی! همگهید  نیبس کن ؟ی کن ی ام روانشناس جمع م واسه یدوره افتاد
 ! رونیب دیش

 و تمام تنش را عرق سرد پوشانده بود.  دیلرزی م  ت،یشدت عصبان از

طور آن اشنهیکه س دهیرا دو ی فراوان  ریبود و انگار مس ی هم به سخت دنشیکش  نفس
 . کردی خس خس م

 او را درک نکرده و با شتاب از خانه خارج شد!  شه،ی مثل هم ترالن

 انداخت. ا ینبه ترالن و ته ی هم مردد نگاه زاوش

 ها باشد.از آن ی ک یکنار  توانستی حالشان نامساعد بود و تنها م  هردو

بود، با چشم به او اشاره کرد  تفاوت ی سخت هم خونسرد و ب طیدر شرا شهی که هم اهورا
 راحت باشد! ایناز بابت ته الشیکه خ

 ؛داشت نان یبه او اطم زاوش

 .ادیز اریبس

گرفته بود را دوان دوان دنبال   شیکه ترالن در پ یو اتالف وقت، راه  ی بدون معطل پس
 کرد. 

 شده بود! ی بساط  عجب
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  کرد،ی را پاک م شی هاو اشک  دادی م یترالن را دلدار  ی و مهربان  یدر اوج صبور  کهنیا با
 شد. او کالفه یباز از بچه

 شود؛ ی متوجه شده بود و حق داشت که عصب گرید یطور  با  ی موضوع را تقر  اینته

 کرد؛ ی او را درک م طیشرا دیترالن حداقل با اما

 که خانه را ترک کند! نه

 !گذاردی پا در خانه دا نم گرید گفتی تمام، م یباز بود که با لج نی از همه ا بدتر

 دادن نداشت. یدلدار  یبرا ی توان  گرید زاوش

 را جمع کند.  انیبود اهورا بتواند جر دواریام فقط

را رنجانده  ی بود که باز هم کسان دهیتازه فهم  ایندو، تهاز آن ادینچندان ز یافاصله با
 است!

 الزم شده بود!حق با زاوش بود و واقعا  روانشناس دیشا

 شده که فراموش کرد اهورا هنوز در خانه است! ریافکارش قل و زنج انیم قدرآن

 تار شد.  دگانش،یمقابل د ری رفت و تصو ی اهیچشمانش س یالحظه یبرا

 هال، نشست.  واریو د  ی سر خورد و در تقاطع در خروج  نیزم یرو جاهمان

 !شدی تر و منزجرتر م شرمزده کرد،ی خود فکر م یهابه حرف  شتریچه ب هر

 دچار شده بود... ی دوقطب  یمار یب کیبه  انگار

 ...!کنمی که ناراحتشون م  اموونهی بغض زمزمه کرد: من د با

 داشت! نیقیشدن خود  وانهی به د حاال،
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و مجنون شده و سر به  وانهیاز او جدا شود د اینروز ته کیاگر  گفت،ی م اریها زان قبل
 !گذارد ی م ابانیب

 !یی بایافسانه ز چه

 افسانه معکوس شد. نیمتاسفانه، ا اما

 !اینشد هم ته وانهی که د ی را رها کرد و احتماال ، آن کس  زیبود که همه چ  اریزان

 جمله دلش به درد آمد.  نیا دنیلحظه سکوت کرده بود، با شنکه تا آن اهورا

 شوند؟ ریدلگ این مثل ته یاز دختر  توانستندی م  گونهچه

 مانند کودکان پاک و زالل بود! او

 ؛از ترالن، او را هدف گرفت شتریب اینته یها حرف  ری ت  کهنیا با

 نشد.  نیچرکاز او دل یاو ذره فتادهین یاتفاق چیکه ه انگار

با خود عهد بست که با تمام توانش او   ا،ینته ی نگاه مظلوم و باران دنیجا با دهمان بلکه
 منجالب نجات دهد...  نیرا از ا

 

 قدم برداشت و مقابلش زانو زد.  اینسمت ته به

 وار، در خود مچاله شده بود.  نیو جن شی زانوها یسرش رو با،یو ز یاثر هنر  کی مثل

 زده بود را نوازش کند؛ رونیب ی محل یکه از آن روسر  یی برد تا موها شیپ دست

 به خودش آمد و دستش را مشت کرد! هیاما در ثان

 کند؛ انتینبود به اعتماد زاوش خ قرار
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 یاری رساند.  اینبود، تا فقط و فقط به ته جانیا او

 !نیهم

  یجا داشت، برا ی از در خروج ی که با فاصله کم یو بلند ی و کمد کفش چوب  اینته انیم
 نشستنش مناسب بود. 

 هرلحظه نگاه بدزدد.  اینچشم در چشم شوند و ته کهنیکنار او باشد تا ا دادی م  حیجتر

کوچک   ی او، کم  بتیبه ه ی نشستن آدم یجا برانشست، متوجه شد که آن کهنیهم
 است!

 کرد به زور هم که شده خودش را جا کند؛ ی سع

 از درد سست شد!  اینو شانه ته دیلرز ی که کمد به آن بزرگ  یطور 

اندیشید  می که  یی ا ینهمراه داشته باشد، وجود تهدرد به کهنیاز ا شتریحرکت ب نیا اما
 در خانه تنهاست را از ترس لبالب کرد!

 . ستیو به سمت راستش نگر دیزده از جا پر  وحشت

اهورا که در آن فاصله نشسته بود و با  دنیتوهم زده است اما با د کردی م الیخ
و چهار زانو    دیهفت آسمان کش  یبه بلندا ی غیج کرد،ی او را نظاره م اشیاگربه یهاچشم

 !دی به سمت در دو

 و با خنده گفت: نترس بابا، منم! الیخی اما ب اهورا

 و سکسکه افتاد! هیشدت ترس به گر  از

 بود! دهیلحظه هم صورتش را ند کی  ی حتبا اهورا  ی ن یهمنش  یقهیچند دق نیدر ا او
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ربا وارد خانه شده است و از تنها بودن او آدم ای دزد  یابهیغر  کردی م الیحاال خ و
 سوءاستفاده خواهد کرد.

 شد که زاوش و ترالن را از خانه رانده.  مانیته دل پش  از

 بزند! ادیگرفتن، نامش را فر یار ی دینبود که به ام کسچیه حاال

 به در، از جا برخاست و خواست از خانه خارج شود؛  هیتک با

 حرکت در را بست.  کیموقع اهورا خود را به او رساند و با  همان

سوسک    کیباز کردن در و خارج شدن مقاومت کند؛ اما او مثل  یبرا  اینبود ته منتظر
 !دیاز خانه دو گری د ی کوچک به سمت 

 شدت گرفت. اشخنده

دختربچه گرگم به  هیسن دارم با  نی تکان داد و گفت: تو ا نیرا با تاسف به طرف سرش
 مونده بود! نمی! همکنم ی م یهوا باز 

 لحظه به من گوش...  هیهمان خنده به سمت آشپزخانه رفت و گفت:  با

 محکم بر صورتش فرود آمد.  یز یوارد آشپزخانه شد، چ کهنیهم اما

 بزرگ! ی قابلمه مس کی  احتماال  

 به عقب رفت.  ی را بست و قدم  شی هادرد چشم با

 از صورتش را از دست داده بود! یم یاحساس ن یی گو

 را برداشت! امرزشیها رفت و ساتور پدر خداب نتیبا اقدام لرزان، به سمت کاب اینته

 تر بود. راحت الشیخ ی کم حاال

 از عفت خودش دفاع کند!  توانستی م حداقل
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 برود.  نیاز ب یداشت، باعث شده بود ترسش تا حدود ی دفاع لهیوس کی که  نیهم

ها  همسن تو، سال یدخترها ؟یترس ی م  ی ! از چای نته  یدختر ُکرد هیزمزمه کرد: تو  رلبیز
 !ستین یز یکه چ  قویپسره ر نیتو جنگ از خودشون محافظت کردن. ا 

بدتر که    نی ! از اکننی و اعدامت م  ی کش ی رو م ارویفکر کرد و دوباره افزود: فوقش  ی کم
 ...ستین

 برو! رونیمن ب اآلن از خونه نیبلندتر گفت: هم بارنیو ا  دیکش  ی ق یعم نفس

 !زمی ری و مادامه داد: وگرنه خوِنت دواریرا باال گرفت و تهد ساتور

 چشم راستش را باز کرد.  ی به سخت اهورا

 . کردی متوسط، درد م  رهی دا کیچشمش به اندازه  دور

 !ی درد عاد کی نه

 و وحشتناک! بیعج اریبس یدرد

 !زند ی رنگ شده و دکور صورتش را برهم م  ی بادمجان  گرید  یچند احتماال  

 نشده بود. ی عصب اینباز هم از ته حال،نیا با

از کار  اشی و ناراحت  تیعصبان یسنسورها دختر،نی چرا در مقابل ا دانستی نم
 !افتادند ی م

 دختر! من دوست زاوشم. گل ی کن ی آرامش گفت: اشتباه م با

 !یگیگفت: دروغ م  زدهرت یح اینته

 . دیکش  ی فپو کالفه

 بود! زاریدهد ب حیرا توض زیهمه چ کهنیا از
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ترالن و زاوش رفتن، من به خواست خدا موندم که به    ؟یدیو نداومدم من ی _ مگه وقت
 بشم! دیدست تو شه

 آورد؛ دوست زاوش که مهمانشان بود... ادیرا به  یی زهایچ  کیتازه  اینته و

 !گر یگند د کی  دوباره

 !کرد ی م  اشمهیق مهیق د،یفهمی را هم م نی اگر ا زاوش

 خارج شد.  اشی آورد و از حالت تدافع نیی را پا ساتور

 ؟یین! تو اهوراآها_ 

وصل شده بود   واریکه به د یایی سرتاپا  نهیموقع نگاهش به آنداد؛ چون همان ی جواب
 ...افتاد

 دارم.  یبردار  لمیسرم فردا ف ری... خیسر صورتم آورد  یی چه بال نی_ شت! بب

 ؟ یبردار لمیو کنکجکاو گفت: ف متعجب

 . نمیبب اریبردار ب خی کهیت  هیجواب سوال گفت:   یباز هم به جا اهورا

 که گفته بود را انجام دهد. یگذاشت تا کار  نتیکاب  یساتور را رو ع یسر

 . کردی م  یکار خراب نی از ا شتریب دینبا

 به سمت او رفت.  خیکمپرس  با

 .دیبه زاوش نگو یز یگونه درخواست کند چکه چه دیش یاندی با خود م  داشت

 را به سمتش گرفت. خی

 و بکش...! خودت زحمتشیسرش را بلند کرد و گفت: مرس اهورا
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 _ من...

ها! از من   نهیبی : اگه خوب نشه، زاوش هم م دیحرفش پر  انیم یز یآمطنتیلبخند ش  با
 گفتن بود. 

 نکند؛  دشیکه تهد دیکرد و خواست بگو ی اخم

 .دیرس ی چندان معقول به نظر نم  طیشرا نیجبهه گرفتن در ا اما

 کرد فاصله الزم را حفظ کند. ی دسته مبل نشست و سع  یرو

 صورت او را لمس نکند. جورهچیرا نوک انگشتانش گرفت تا ه خی

 چشم او گذاشت.  ر یرا ز خیزحمت دستش را دراز کرد و  به

 را بست. شی هاو درد صورتش، چشم خی یماسر از

محو  جورهچیکه ه ندیلبش بنش  یرو یباعث شد لبخند اینرفتار ته نی ا ی طرف از
 ...شدی نم

 ؟ ی خندی _ به من م

! با اون خندمی گفت: معلومه که به تو م   ی را باز کرد و با تک خنده آرام شی هاچشم
 !ی رو هم گرفته بود تی وای جکلیژست ما ی قابلمه مس

 اش را کنترل کند.هم نتوانست خنده اینته

 !کردم ی رو نم  کارنی ا نی هست زادکین یشما آقا دونستمی ... اگه مدی_ ببخش 

 ماند. رهیخ ای نطور متبسم، به تهشد و همان لیاهورا به لبخند تبد خنده

 او را به نام کوچکش خوانده بود.  شی پ قهیچند دق نیهم

 !کرد ی آقا، استفاده م شوندی پ کیبه همراه  اشی لیو از فام بستی افعال را جمع م  حاال
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 حس ذوب شدن را داشت. اش،رهینگاه خ ریز اینته

  وهاشلمی... همه فتیوا ی ج کلیکرد و گفت: ما یاعوض کردن بحث، تک سرفه یبرا
 !دمید

 متعجب ابرو باال انداخت و گفت: نه بابا!  اهورا

رو دوست دارم.  نیشاهاز همه هم قدرت  شتریخدا! بذوق سر تکان داد و گفت: آره به با
 بار نگاهش کردم! یاو خرده ستیفکر کنم ب

 .ادیخوششون ب ی جنگ یهالمیدخترها از ف دمی_ چه جالب. کم د

 ت داد. اش را از دسکنترل خنده یالحظه یبرا اینته

و بزن بزن   ی جنگ یهالمی ! من فم یکرد ی مسئله بحث م نیبا شوهرم سر ا شهی_ هم
  لمیاز ف ری! غاومدی خوشش م ی عاشقانه ترک  یهالمیدوست داشتم، اون برعکس از ف

 !میرو با هم نگاه کن ی لمیف چیه می نتونست مون،یعروس

 .افتیاش کاهش کم شدت خنده کم

 ...می تفاهم داشت زیچ هی _ راستش، فقط تو 

 ؟ ی چ  یوصل کرده بود گفت: تو گریدرا به هم شی هاو که ابر یبا همان اخم محو اهورا،

 زد و نگاهش را تا چشمان او باال آورد.  ی کج لبخند

 ؟ ی کنجکاو سرش را تکان داد و گفت: نگفت اهورا

  دمیدوست داشتن... اما بعد فهم یتو کردمی ها فکر متر شد و گفت: اولپررنگ  لبخندش
که... حتما  زاوش بهت گفته   ی دون ی ! م میاشتراک داشت مونیلیفام یاسم ها یکه فقط تو

 پسرعموم بوده. 
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 !ستمی. اما من روانشناس ن_ آره، گفته

 اند؛داشته ی کاف ریاو تاث  یرفتارها ای گو

به حرف او شک  ند،یگوی همه دروغ م  پنداشتی چند وقت م نیدر اکه  یی ا ینته چون
 نکرد!

 !شعوره ی ب ی لیرو بهت گفته؟ خ امی زندگ  ی _ پس واسه چ 

حرصت از زاوش رو سر چشم من   ستی! قرار نیهم فشرد و گفت: ه یرا رو شی هاچشم
 !های کن ی خال

 . دیاز فشار دستش کاه ع ی و سر دیمنظورش را فهم اینته

 هم دوباره چشمانش را باز کرد.  اهورا

با او چشم در   ا،ینموقع مخاطب قرار دادن ته  دادی م حیقبل، ترج  قهیچند دق برخالف 
 چشم باشد. 

 امیگردشگر  یخان، قرار شده که امسال چند قسمت از مستند نوروز زاوش شنهادی_ به پ
خودمون بمونه، من اولش فقط واسه رد  نیشما اختصاص بدم. البته ب یرو به روستا

 جذاب باشه. قدرنیشما ا یروستا کردمی نکردن حرف زاوش قبول کردم و فکر نم

 شه؟ ی پخش م ونیز یاز تلو ی عن یبا دهان باز گفت: مستند؟  اینته

گفت:   د، یکش ی را از دستش م  خی کهی به صورت او انداخت و در حال ی تفاوتی نگاه ب مین
 ؟یدونست ی مگه تو نم 

 جواب داد: نه! یالحن شل و وارفته با

طور  ها حال تو رو خوب کنن! چهبرنامه نیبا ا خواستنی کرد و گفت: م  یاتک خنده اهورا
 ؟ ی خبر نداشت
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و از  نشستندی کنار او م  ی ع یضا عا  یافتاد که ترالن و زاوش به طرز فج یی روزها ادی به
 .کردندی صحبت م  زادکیآمدن ن

 گرفت.  اشخنده

 شوت و احمق شده بود! قدرت چه

 .المیا یزاگرسه، ُکلم هم عروس روستاها  عتیعروس طب  المیگفت: ا آهسته

 اشه. لقب برازنده نی روستا شده بود، گفت: ا نیا فتهیش  ایهم که گو اهورا

 آسمان افکارش به پرواز درآمد.  یدوباره به سو اینته اما

 فرد خاص بود! کی  زادکی اهورا ن کرد،ی طور که فکر مهمان پس

 مستندساز شده بود... کی زبانی م  اینامروز، ته ی عنی

 اش گم شود... مستند ساز گفته بود از خانه کی به

 مستندساز خاص مانده بود تا حال او را خوب کند... کی

 چشمش فرود آورد! یرا رو ی به اشتباه او را دزد پنداشته و قابلمه مس  اما

 بود؟  دهیحال او را نداست، پس چرا تا به ونی زیمستند ساز خاص تلو کی اگر او  اما

 د؛ یرسی که آشنا به نظر نم اسمش

 .دیآ ادشیبه  یز یچ دیند، شااو را نگاه ک یشتر یکرد با دقت ب ی سع

گفت:   داد،ی صورتش حرکت م یرا رو خیمقابلش،  ینهیبه آ رهیطور که خهمان اهورا
 ازدواج کنم! تونمی که نم هی شغل من طور

 ازدواج کند؟ توانستی نم



  

118 
 

 که تنها انتخابش تجرد باشد؟! ستی ح ی مس شی کش  مگر

 وجود داره؟  ی تی گفت: چرا؟ مگه مانع و ممنوع متعجب

رو از   هامشهیپبرگشت و گفت: نچ! چون طرفدارها و عاشق اینبه سمت ته طنتیش با
 !دم یدست م

 !دهدی م  هیکنا  یاهورا، بو حرف نی کرد ا حس

 یهاگورخر و االغ نیب یمملو از حرص گفت: برو بابا! کدوم دختر  ی زد و با لحن یپوزخند
 کنه؟ ی مستند نگاه م  ی ک  گهیاصال  د گرده؟ی رازبقا دنبال شوهر م 

من خواستم اول  ؟ی کنی نگاهم م رهیخ قدرنیو گفت: پس چرا ا دیبلند خند اهورا
 !ینش ی فردا شاکرو بهت بگم که فردا پس میالعظ ی اهلل، صدق اهلل العلبسم

 بلند شد و گفت: واقعا  که! شیحرص از جا با

 سمت اتاقش رفت؛ به

اگه تو   نیبب ؟یر یزد: حاال کجا م ادیفر با  یکه تقر  دیشنی اهورا را م یهمچنان صدا اما
  ی و دوست داشته باشن من مشکلدختر، شوهرت  هاونیلیم که ی نداشته باش ی مشکل 
 ندارما!

 !زاد کیجناب ن د،یزد: لطفا  در رو هم پشت سرتون ببند ادیحرص فر با

 . دیخنده او را شن یصدا تنها

 بود! بایز دنشیخند

 ...یشنوی اصوات آن م یالرا البه ی که زندگ  یی هااز آن خنده درست

 ...اندی سرگرم کردنت کاف یطاقت فرسا، برا یهاکه در زمان یی هاخنده
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 !یافت ی خودت هم به خنده م لیدلی ب  ،یی هاخنده نیچن  دنیهم با د ی گاه 

 تن کند.به  را  اشی راحت یهازد و به سمت کمد رفت تا لباس یلبخند

 نه... ایاست او رفته دانستی نم

 داد در اتاقش بماند. حی ما ترجا

 . کردی بر تنش م اهیکم کم داشت رخت س آسمان

 .ستادیرا به سمت پنجره کج کرد و پشت آن ا راهش

جمع  نیزم یانوارش را از رو کیبه  کی کوله بارش را بسته بود و داشت،  دیشرخو
 . کردی م

 به دست فراموشی سپرد.  که گذر زمان را ماند رهیبه غروب آفتاب خ قدرآن

 ! شدی کامال  کامل م اشیی امشب، تنها ای گو

 را هم نداشت.  اشنهیحوصله صحبت کردن با آ ی حت

 ...یاشب کسل کننده چه

 حدود دو لقمه خورد.  یز یخودش املت درست کرد و چ یبرا

 نگفت... یز یآن روز چ یهاهم که دا زنگ زد، از آشوب ی وقت

 ست؛یعاد زیرفتار کرد که انگار همه چ یطور 

 نبود! اما

 .کردی م  یباز شده و لج دهیاز او رنج ا،ینته تِ یعصبان  یحرف کوچِک از رو کیبا  ترالن

 ندارد.  ی اشکال
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 هم حق داشت. او

که خواست به سمت اتاق خوابش برود، تلفن خانه  نیخانه را دو بار قفل کرد و هم در
 زنگ خورد.

 حالت دو خودش را به تلفن رساند و جواب داد.  با

 _ بله؟

 گرفته زاوش، قلبش را به درد آورد. یصدا

 ا؟ ینته ی _ خوب

 گفت: سالم! آهسته

 _ سالم. 

 ترالن... خوبه؟ ؟ی_ تو خوب

 .دهی. ترالن هم خوابمیگفت: ما خوب حوصلهی ب زاوش

 خنده گفت: لج کرده که ارتباطش رو با من قطع کنه، نه؟  با

 زدن نداشت. یبرا ی حرف زاوش

 شده بود! رحمی ب بیعج ترالن

 هم سمتش نخواهد رفت.  ردیبم ایناگر ته ی بود حت  گفته

 و منطق است. لیدلی ب شی که زاوش با او حرف زد، قانع نشد که کارها هرچه

 _ من...

 جان! بذار راحت باشه._ اشکال نداره زاوش
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باهاش  یطور ادامه داد: من هم مقصر بودم که اون گونهنی ا د،یزاوش را که د سکوت 
 حرف زدم. گرچه مخاطبم در اصل اون نبود!

 ؟یالزم ندار  یز یتر بشه. چآروم ششی _ صبر کن تا آت 

 بغ کرده گفت: نه!  د،یکش ی م  ی فرض یخط ها زیم یکه با نوک انگشتش رو  ی حال در

 _ درها رو قفل کن. به اهورا گفتم حواسش بهت باشه.

 گفت: اهورا؟ متعجب

 رو اجاره کرده! نیحسی عل  ی_ آره... طبقه باال

 خونه مال پسر و عروسش نبود؟گفت: وا! مگه اون متعجب

 تهران. گردهی مستنده تموم بشه، برم  نی. کار استیموندگار ن ی ل ی_ خب اهورا که خ

 خارج شد. شیهوم مانند از گلو یی صدا

 از او حفاظت کند. بهی مرد غر کیبود  قرار

 جالب! قدرچه

  اشی مرد ناآشنا در زندگ کی دورش نبود که تعصبش را بکشد و اجازه ندهد  ی کس  گرید
 پرسه بزند. 

 !گری بود د  یی تنها یهاتیهم از خاص نیا

 کرد... ی انصاف ی درمورد زاوش ب دینبا البته

 را داشت.  اینته یو در هرلحظه هوا شهیهم او

  یداشت که از او خواسته بود هوا مانیدوست مستند سازش ا نی هم حتما  به ا حاال
 را داشته باشد. اینته
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 ...را نسبت به اهورا نداشت اشهیحس بد اول گریهرحال، د به

 ...بردی نم خوابش

 . گرید زیچهر ایدر شب بود  یی ترس از تنها لیدلبه

 بود.  جهینتی ب دنیخواب یبرا شیهرحال تالش ها  به

 . نشستی م  واریدر و د  یبه تماشا ی و هرازگاه  زدی روح در خانه پرسه م مثل

زنگ در  یآب بنوشد، اما همان موقع صدا  ی وانیبه سمت آشپزخانه رفت تا ل کالفه
 برخاست. 

 شد.  نیبر زم خیجا، ماند و هماناز کار افتاده شیکرد پاها  حس

 شست. ن اشی شان ی پ یبه لرزه درآمد و عرق سرد رو تنش

 پشت در است.  ی چه کس ندیبه سمت پنجره برود تا بب کردی نم جرئت

نشده و دوباره   دیناام ،یخاموش خانه و جواب ندان کس یچراغ ها دنیشخص، با د آن
 زنگ را فشرد.

 ...شدی نم  گونهنیا

 . کردی مقابله م   شی با ترس ها دیبا

 دونهی نم  ی داده؛ وگرنه کس  ریدهد: حتما  ترالنه که انقدر گ یکرد خودش را دلدار  ی سع
 ام. خونه یمن تو

 . نهیرا تکان داد و گفت: آره هم سرش

 سرش انداخت و به سمت پنجره آشپزخانه رفت. یدار دا را رو گل چادر

 د؛یسرک کش  ی آن را باز کرد و کم  انیاهلل گو  بسم
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 پشت در است.  ی کس فاصله مشخص نبود چه نیاز ا اما

 و پنجره را بست.   دیکش  ی ق یعم نفس

  توانستی ساده م  غیج کیبا  فتد،یب یسر شب بود و اگر قرار باشد اتفاق هنوز
 ها سپرده شده بود، را خبردار کند.که توسط دا به آن یی هاهی همسا

  ی کیهم  دی حتما  ترالنه، شا زنن؛ی دست خودش کالفه شد و زمزمه کرد: دزدها که در نم  از
 . هاهیاز همسا

 به راه افتاد.  ی را جزم کرد و به سمت در خروج عزمش

 کرد؛  ی تا دروازه را به زور ط اطیح فاصله

 .فتدیخورده و ب  چیسست پ شیبود پا کیکه چند بار نزد یطور 

 .دیبه در رس باالخره

 ه؟ی: کدیلرزانش پرس یباز کردن در، با صدا بدون

 _ منم!

بر فرق   ی نشسته و دو دست نیزم  یجا روهمان خواستی اهورا، دلش م یصدا دنیشن با
 سرش کوبد!

 !ستیندهدش، ول کن ن مارستانیت   لیتحو نیاته تا ای گو

 در را باز کرد که با صورت بشاش او مواجه شد. یال

 گی بر او قالب گشت. و شرمزد  دی صورتش را د یکبود  ز،یاز هر چ قبل

 شود؛  ی طوالن  احساس شرم نیاهورا اجازه نداد ا اما

 گفت: سالم خانوم!  ینسبتا  بلند یصدا با
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 !سیکرده و گفت: ه  اخم

  جانیآورده بود، ادامه داد: ا رونیزدن کل کوچه ب دنید یکه سرش را برا ی در حال سپس
 !شه یبد م ننیها بب هیاگه همسا ؟یکنی م کاری چ

 . ستین ی نترس کس  ؟یاز لبانش، گفت: خوب ی با همان لبخند جدا نشدن اهورا

  ی باشد، گفت: ممنون. نگفت ترمی مال کردی م  ی که سع  ی و با لحن دیدا را جلوتر کش چادر
 شده؟ ی چ

 ریافتاد پن ادمیتازه  کردم،ی داشتم کوردن بلو درست م  ؟یچدار دار  ریپن نمی_ خواستم بب
 ندارم.

 زد!نما دندان یلبخند و

 ؟ ی شام درست کن یخوای با تعجب گفت: ساعت دوازده شبه، تو تازه م  اینته

 گفت: خب آره!  الیخی را تکان داد و ب سرش

 گفت: نه، ندارم.  ست،یکه نام برده است چ یی زهایبود چ دهی که اصال  نفهم اینته

 ؟ ی لبخند پررنگ اهورا اشاره کرد و گفت: حاال چرا انقدر خوشحال  به

قرض  هاهینداشتم از همسا   ی کنم، بعد هر چ ی دوست داشتم تو روستا زندگ  شهی_ هم
 .هی! حس باحالرمیبگ

 تعجب به او نگاه کرد.  با

 موضوع، به قول خودش باحال بود؟! نی ا زیچ چه

 د؛یرسی و جالب به نظر نم  نیچندان دلنش  ،ی قرض کن یز یچ تیها هی از همسا کهنیا

 زده کرده بود؟!ذوق قدرنی چرا اهورا را ا پس
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 ؟ی_ شام خورد

 اآلن هم برم بخوابم.  یگفت: آره؛ اگه اجازه بد حوصلهی را تکان داد و ب سرش

 .ریخرا تکان داد و گفت: باشه! شب به دستش

 گفت و در را بست. یر یخشب به آهسته

 لبش را کش داد.  ارادهی ب یلبخند

 بود! وانهی مرد د نیا

 کرد.  زانیخانه شد و اول از همه چادر دا را آو وارد

 فرستاد؛  شیهاهیمشک نشسته بر دل چادر را با لبخند به ر یبو

 اهورا جا مانده بود! شیفکرش پ اما

 کرد؛  ی کتاب قطور فلسفه باف کی او، به اندازه  یها درمورد خنده ظهر

 نبودند.  بایز شیهاکه تنها خنده دیحاال فهم اما

 !برد ی هم به همان اندازه هوش از سر آدم م شی هاچشم

 ... شیهاحرف 

 ...کردی م  قیکه هزاران هزار آرامش و حال خوب را به آدم تزر شی صدا اصال  

نامعلوم زل زده  یابه خودش آمد که معلوم نبود به چه مدت، متبسم به نقطه ی وقت
 است!

 خودش را جمع و جور کرد و به سمت آشپزخانه رفت.  ع یسر

 شد. رهیرا باز کرده و به خانه دوطبقه مقابلشان خ پنجره
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 طبقه باال روشن بودند؛  یهاالمپ

 خانه را سلب کرده بود. دنیکه با روزنامه پوشانده شده، امکان د یی هاپنجره اما

 !اینته یشد وونهیواقعا  د کهنیو گفت: نه، مثل ا دیکش  ی آه

 . دیرا بست و پرده را هم کش  پنجره

 رفت؛ی مالش م دلشته

 .بردی اش را سر مفکر کردن به پختن غذا هم حوصله ی حت  اما

 داشت، اهورا! ی دل خوش چه

حوصله   یادیکه تلفظش را هم فراموش کرده بود، ز یی شب و پختن غذا نصف
 . خواستی م

 ذوق بود.خوشباحوصله و  یاز قرار معلوم، اهورا مرد هرچند

 !اینمانند پدر ته درست

 نبودند؛ اد یز یی مردها نیچن

 همراه صورتشان نباشد... شهیکه اخم جزو هم ی کسان

 دعوا و جدل استفاده نکنند...  یبرا یانکرده و از هربهانه دادی داد و ب ی الک

 لبخند به لب داشته باشند...  شانی های با وجود خستگ  شهی که هم ی مردان 

  ی بر صورتشان باشد، حت ی قابلمه مس دنیخصوصا  اگر کوب ان،یاطراف ی مقابل بدخلق در
 نشوند! ی هم عصب لونیاپس کی

 ناب بودند! قه،یکهن و عت یها ی رخاکیمانند ز ،ییمردها نیچن
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 .انکار کرد دیرا هم نبا اشی وانگی د البته،

 را زد! اینساعت نگذشته، دوباره زنگ خانه ته میشق بود که نکله  قدرآن

 مهین ،زنگ در یبا صدا برد،ی کم داشت خوابش ممبل کز کرده و کم یکه تاکنون رو  اینته
 شد. اریهوش

 خدا!  ی: ادیو با عجز نال دیکوب نیرا به زم  شیپا کالفه

 رفت. اطیچادر دا را چنگ زد و به سمت در ح هی با حالت گر

که در با   د یدر را کش  ریسرش انداخت و زنج یراه، چادر را کج و ماوج و نامرتب رو نایم
 باز شد. یبد یصدا

 !؟یکرد  نی نگاهش کرد و گفت: در رو چرا همچ، رو مخ  یبا همان خونسرد اهورا

 ؟ یدار  کاری معتادگونه جواب داد: چ   ی و با لحن کالفه

ات  گفتم واسه ،یکه دستش بود را باالتر گرفت و گفت: فکر کردم شام نخورد ی بشقاب 
 . ارمیب

 !دیکل پرخوابش به حرف نیا با

 او جا خوش کرده بود، زل زد. یهادست انیکه در م ی گرد شده به بشقاب  یهاچشم با

 ... بایفوق ز ی ن یزایو د  قهیبا سل یی غذا

  ی مرد، کم  کی شکل، آن هم توسط  نیکردن آن بد نیو تزئ یی غذا نیکردن چن درست
 باور بود! رقابلیغ

 یمن دارم دلبر  ،یو بزنتا مخم یار یتو واسه من غذا ب کهنیا یتوروخدا؟ جا ی نیبی _ م
 !کنمی م
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 گرفت و به او نگاه کرد.  اشخنده

 داشت! حق

بود را اهورا انجام  دهیشنو دلبری برای پسران  هیکه درمورد دختران همسا  یی کارها  تمام
 !داد ی م

 ریچون پن ی ! ولادیکه البته م اد؛یخوشت ب دوارمیرا جلوتر آورد و گفت: فقط ام دستش
 . هیاقهیبه هرحال سل اد؛یخوشم نم ی لیگودا استفاده کردم. خودم خ ر یچدار نداشتم، از پن

 .دی اهورا، بشقاب را از دستش کش  خودی ب حات ی از توض کالفه

 ممنون!  ی لی خ ی لی_ خ

 نجوا کرد: خواهش! ی زد و به آرام یمحو لبخند

بهم بگو.  ی الزم داشت یاگهید  زیقورت داد و گفت: اگه چ ی آب دهانش را به سخت ا،ینته
 کمکت کنم! تونمی و تخم مرغ م  ی نیزم بیو س ازیدر حد پ

 بشه!الزمم  دوارمیو گفت: ام دیخند آرام

 بزند.  ی نتوانست حرف گرید بارنیا

 .رفتندی و م آمدندی تا نوک زبانش م کلمات 

 عاجز شده بود... ی از گفتن هر سخن ایگوئ

 انداخت.  ریاهورا، شرمزده شد و سر به ز یهااز نگاه کردن به چشم باالخره

 ! ندیرا بب دشیجد یهایباز  ی اقی نی که ا ی دا خال یجا

 ...! اریزان یالبته جا و
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! اوج ها ینکرد ،ی فکر کرد اریزد: به زان بیو به خودش نه دیرا در هم کش  شیهااخم
 . ی بودنه که اون زن داشته باشه و تو بهش فکر کن ی عوض

 شده بود.  ی عاص  ی دست خودش حساب از

 نهاد. اشی در زندگ یپا بیمرد عج نیتازه تمام شده که ا اریزان موضوع

 ...دیرسی موضوع، اصال  خوب به نظر نم ن یو ا شدی م  کی داشت به او نزد یادیز

 بر لبان اهورا نشاند! گرید یانداختن، لبخند ریسر به ز نیا

 دوست داشت.  ی را کم  اینته گاهی گاه و ب  یها خجالت

 !یفقط کم البته،

 مزاحمت نشم. گهی_ پس... د

 باز هم ممنون... ه؟یچه حرف نیواکنش نشان داد: نه، ا  ع یسر

 !یبود ادمیافتاد، ادامه داد: که به  ریکه باز هم به ز ی و با نگاه  ی سخت به

 نگاهش کرد.  رهیطور خهمان اهورا

 شده... نیمن عج یتو با لحظه ها ادی  دیبگو خواست

 لب بست! اما

 . شی هالب دوختن نیا یداشت برا اریبس لیدال

 ...ریخبهآهسته گفت: دوباره شب پس

 به راه افتاد... یی روبه سمت خانه روبه ا، ینجواب ته یبدون منتظر ماندن برا و

*** 
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 برخاست. کمیبار هزار و  یزنگ تلفن برا  یصدا

 !کرد ی را نثار زاوش م ایدن یهاتمام فحش شکی اگر زبان داشت، ب چارهیب

 زاوش؟  هیرفت و جواب داد: باز چ فنزتل ی به سمت م کالفه

 ا؟ ینو گفت: ته  دیرا جو شیهابا استرس ناخن زاوش

 نه؟  ایحاضر بشم  یذار ی شدم از دستت! م  وونهی و گفت: د دیکش  ی هوف  اینته

 ؟ ی کردی م کاری پس تا اآلن چ ؟ی_ هنوز حاضر نشد 

که از  صاحابی تلفن ب نیواسه ا گشتم،ی م  ی حرص گفت: داشتم دنبال پماد سوختگ با
 اش در اومده!سوخته یبو یبس زنگ زد

 دنبالت؟ امی! باریخب، جوش ن  لهی_ خ

 _ نه، نه، نه! خداحافظ.

 به تماس خاتمه داد.  درنگی ب و

بود، به دنبال  ختهیر نیکه کف زم یی قرص ها انیدرد به سمت آشپزخانه رفت و م با
 نداشت، برای درد کمرش گشت. ادینامش را هم به  ی که حت  ی قرص زرد رنگ خشاب

 نبود که نبود! اما

 مانده است؛  ی ها باقاز آن ی کی داشت که  نانیاطم

 . کردی نم شی دایپ گشت،ی هر چه که م اما

 کن پرتاب کرد. گرمافتاد و جعبه قرص را به سمت آب هیبه گر ،ی شدت فشار عصب از

 بود! دهیبه مرز جنون رس ،ییدوهفته تنها  نیا در
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 . کردی با او رفتار م یسرد تی گرفته و در نها دهیوجود اهورا را هم تا حد ممکن ناد  ی حت

 نگریست.و به واحد اهورا  ستاد ی پنجره ا پشت

 بود. اشیمستندساز  یو کارها یبردار لمیف ریچند روز، او هم درگ نیا

 نشد.  یبردار لمیمحل ف دنیبار هم مشتاق د کی  ی تمام مردمان روستا، حت  برخالف 

 همان روستا بود و اهورا هم همان مستندساز معروف... روستا

 خود را زحمت دهد! یبردار لمیصحنه ف  دنید ینداشت برا ی لیدل پس

کاهش  یکه ترالن برا ی و عسل ی کوه گرفت به جوشانده پونه میبار، تصم  نیاول یبرا
 لب بزند! کرد،ی دردش استفاده م 

 . دیاش را در هم کش انزجار به فنجان نگاه کرد و چهره با

 شد؛ی بهتر م  ی لیتا داروخانه برود، خ توانستی م  اگر

 کرده بود.  اش وانهی د ،ی الحظه  یهم زاوش با تلفن ها یطور نیهم اما

 چندش نداشت! ع یآن ما یا خوردن  دنیجز درد کش  ی انتخاب ای گو

 .دیفنجان را سر کش  یحرکت، تمام محتوا کیرا گرفت و با  اشی نیب ناچارا  

 طعم عسل باعث شده بود قابل تحمل شود.  البته،

 طور که از ظاهرش برداشت کرده، بدمزه نبود!آن درواقع 

 ظاهر قضاوت کرد! یرا از رو یز یچ دیکه نبا گفتندی م  راست

 ؛ برداشت نیزم یرا از رو هاقرص

 کمر راست کرد.  ی به سخت
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 از خانه خارج شد.  د،یسرش انداخت و بعد از برداشت کل یرا رو اشیروسر 

 تر کند!حال خوبش را خوب توانستی بود که م  یز یراه رفتن، تنها چ ادهیپ

 کرده... شهیدرد در تمام وجودش ر کردی حس م  د،یخانه رسبه سفره ی وقت

 . دیایتا نفسش باال ب  ستادیدم در ا ی کم

 جا نشسته بودند، رفت.که بار قبل هم آن  ی به سمت تخت  سپس

بودند و  دهیکش  ی میضخ یها لونینا اطیداخل ح یهاهوا، دور تخت یسرد خاطربه
 دشوار بود.  ی داخلشان کم  دنید

 به لرزه در آمد! شیو پاها دیکه رفت اهورا را به وضوح د جلوتر

 به حال خودش زد.  یپوزخند

 جا شود.باعث شده بود مغزش جابه ادیز یی تنها ای گو

 هم قلبش...  دیشا

 زده هم وجود داشت، کامال  احمقانه بود! ی تازه جوان ی اگر حس  اما

 شد؛ رانی و دهیو شش ماه نرس دیداشت هجده سال به طول انجام اریکه به زان ی احساس

 جز احساس زودگذر نبود... یز یدر نگاه اول که حتما  چ ی عشِق به قول نیا

 .دادی خودش حق م به

 اهورا و شهرتش...  تیموقع

 نهفته شده در ذاتش... یهای مهربان 

 ...شی بایز لحن
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 بخشش...  ی زندگ  یهاصحبت

 خودش...  ی و افسردگ  یی تنها

 دهد. لشیکج شده و افکار مزخرف تحو  ی باعث شده بود تا ذهنش کم  هانیا همه

 از او بود و بس... یراه معالجه، دور  تنها

 شده و بدون نگاه کردن به ترالن و اهورا، آهسته سالم کرد.  وارد

 جوابش را دادند. ی سه به نوع هر

 زاوش، باالخره کوتاه آمده بود.  گاهی گاه و ب یهم با اصرارها  ترالن

 .م یسفارش داد ی _ برات خورش تره کوه

 . ستیرا بلند کرد و به زاوش نگر سرش

 باال انداخت و گفت: باشه! شانه

رو امتحان کنه.   المیا ی سنت  یاهورا هم غذاها م؛یهمه مثل هم سفارش بد می_ خواست
 بعدا  هم قراره تو مستندش استفاده کنه.

 . شدی محسوب م  نی جور توه کی به اهورا،  ی تفاوتی ب گرید

 را به سمت او چرخاند. نگاهش

 .دادی برابر نشان م  نی را چند کلشیکه تنش بود، ه ی کاپشن 

 هم سر، گردن و دهانش را پوشانده بود.  ی رنگ ی و کاله مشک شال

 سردش است. کماکان مشخص بود که حالنیا با

 .نمودی تر م روزها گرم هیامروز از بق کرد؛ی نم  ی چندان  یاما احساس سرما اینته
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 بود! یی سرما اریبس اریقرار معلوم، اهورا بس از

 .ادیخوشتون ب دوارمیگفت: ام آهسته

 گفت: ممنون. ی تفاوتی هم با لحن ب  اهورا

 او هم سرد شده بود! پس

 انداخت. ریزد و سرش را به ز یپوزخند

 بافت؟ ی را م یابچگانه یهاقصه نیبودند که چن دهیچند بار هم را د مگر

 که به افکارش آگاه شود! یاز آن روز  یوا دانست؛ی هم او را بچه م   یطور نیهم اهورا

 بود... دهیافتاد که از او شن یاجمله نیاول ادی

  کردمی سن اون بودم فکر مباور کن من هم ن؟یانقدر زود شوهرش داد  ی چواسه" خب 
 ... " ادیحساب مبه ی! اصال  کودک آزادکنهی که با آدم مخالفت م ه یجنس مخالف کس

 را با تاسف تکان داد. سرش

 سال پنداشته بود!وکم سن ی واقعا  او را کودک اهورا

 پس؟   ارنیغذا رو م ی _ کِ 

 . دیسوال را از زاوش پرس نی ا ،ی ا کالفگبود که ب ترالن

 سخت شده بود! شیبرا اینتحمل کردن ته ای گو

 زم؟ی عز م،یبخور یی هوا  هی می بر یخوای _ م

 !شهی م ی برو برگرد قبول کرد: عال ی ب ترالن

 رفت. رونیبفضای بسته  از آن ع ی سر و
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 گرد شده رفتنشان را تماشا کرد. یهابا چشم اینته

 او را با اهورا تنها بگذارند؟  توانستند ی م  طورچه

شده  ندی مااپن قدرنیگذاشته که ا ریبر افکار زاوش تاث ،یدوست تهران  کیداشتن  نکند
 بود؟!

را  انداختی به او م  ی نگاه مین ابونیو هرکس که در کوچه و خ دیدر ی جامه م روزید تا
 زد؛ی کتک م

 .آورد ی دو فراهم م آن  یی تنها یفرصت را برا قهیدقبهدم حاال

 مسخره و بودار شده بود! زیچ همه

 ...ستیهدف زاوش چ دیفهمی م کاش

 ست؟ ی_ سردت ن

 رونیکاپشنش ب بیرا از ج یی بایو ز ی چرم  یها را به اهورا داد که دستکش نگاهش
 تا بپوشد. دیکش 

 سردته.  ی لیانگار تو خ ی _ نه؛ ول

 آره.  ،ی ماه قهر نکن هیهم  نیگفت: اگه واسه ا  تفاوت ی تکان داد و با همان لحن ب  یسر 

 قهر؟

 !شد ی م یشان داشت جدرابطه ی شوخ ی ... انگار شوخنه

 اخم گفت: مگه نامزدتم که قهر کنم؟ برو بابا! با

 باال آورد. این گرفت و تا چشمان ته  شیهاناباورش را از دستکش نگاه

 دختر؟  یشد وونهی _ نامزد؟! د
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 وقتچیپر نکن! من ه زهایچنیو با او گفت: ذهن کوچولوت  دیجذاب خند شهیهم مثل
 !ی بهم اعتماد کن  هیبهت نگاه کنم. کاف ی کنی که فکر م یطور اون ستیقرار ن

 . ندیزانوانش گذاشت تا اهورا، لرزششان را نب انیرا م شیها دست

 !نمودی دختر بچه چهارساله م  کیا که پنداشته بود، او در ذهن اهور طورهمان

 ؟ ی : اعتماد... کنم... که... چدیپرس دهیبر دهیبر

در حد همون  ی . حت میو به هم کمک کن میدوست باش میزد و گفت: تا بتون یلبخند اهورا
 !یکه گفت   ی نیزم بیو س ازیپ

 . دیخند ی به آرام و

 نگفت.  چیزد و ه ی هم لبخند کج اینته

 اضافه شده بود! شی های به بدبخت دیمعضل جد کی

 ...ستی گری و به حال خود م نشستی م دیبا

 شد!؟  یشدایمرد مستندساز از کجا پ نیا آخر

 داشت.  یاحساس بهتر  ی کم  د،یها را که پوش دستکش

در  یپا  شدی هم باعث نم اینته دنیسرد است، د حدنیتا ا المیا یهوا  دانستی م  اگر
 روستا بگذارد! نیا

 .بودنش، بود یی سرما  نی هم د،یاز پا در آ شدی باعث م  ی نقطه ضعفش که گاه  تنها

 !شدی سوژه تمسخر و خنده پدرش م شهیموضوع هم هم  نیا

و   کردی نقل مجلس م  ،ی و بحث  ی بودنش را در هر مهمان یی بودن پوست و سرما  دیسف
 ازدواج کند! ی شی ت ی پسر ت نیبا چن  شودی نم ی راض ی زن چیه گفتی م
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 . دانستی م  نیسن را هم هم نیمجرد بودنش تا ا لیدل

 لبش نشست و سر تکان داد. یرو یلبخند مورد،نیپدرش در ا یهاحرف  ادی با

 جا شد و به اطراف نگاه کرد. جابه شی کالفه در جا اینته

 بهتر بود. گر،ید یمنطقه از جاها نیا نترنتیا

 آورده و صفحه گوگل را باز کرد.  رونیپالتو ب بی را از ج اشی گوش 

 "  زادکی" اهورا ن

 بود که قصد سرچ کردنش را داشت. یز یچ نیا

 باال آمد.  یشنهادی پ یجستجوها نیرا نزده بود که نامش در ب اشی ل ینون اول فام هنوز

 کرد.  کیآن کل یباال انداخت و رو ابرو

 را سرچ کرده است! یی ایتالیمدل جذاب ا  کیاحساس کرد نام  ش،ی هاعکس دنید با

 تر بودند!از خودش هم جذاب شی ها که عکس الحق

 !هیجذاب و پرحاش ی... مستند ساز زادکین اهورا

 ...هیپرحاش

 چه؟  ی عن ی قا  یدق

معلوم نبود،  شانی هاکه راست و دروغ حرف  ییها تیتوسط آن سا خواستی م  دلش
 درمورد اهورا بفهمد. یز یچ

 را باز کند؛ تیسا  نیبرد تا اول شیرا پ انگشتش

 شد.  مانی راه پش  انیم اما
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 در مورد اهورا بداند؟  نیاز ا شی داشت ب ی لیدل چه

 ...کردی خود را از او دور م دیبا

 دور! ی لیخ

 را کنار گذاشت.  اشی و کالفه گوش دیکش  ی پوف

 ؛گذشتی از رفتن زاوش و ترالن م  ی ساعت مین

 انگار قصد بازگشتن نداشتند.  اما

 گپ نزده بودند! گریدکیبا  ی طوالن قدرنیهم ا یدر روز خواستگار  ی حت

 فقط اطراف را رصد کرده بود و از درد لب میگزید.  مدت،نیتمام ا در

 گم شده بود؛ اشی گوش   یایدر دن ی هم حساب وجدانی ب یاهورا

را  اینو اعصاب ته خاستی برم بوردیک یهاتق تق دکمه انیاش مخنده یصدا ،ی هرازگاه 
 !کردی خرد تر م 

 نتوانست تحمل کند. گریساعت که سه ربع شد، د مین

 .دیرا پوش شیها رفت و کفش رونیغضب ب با

 _ کجا؟ 

 سمت اهورا برگشت و کوتاه جواب داد: قدم بزنم.  به

 هوا؟  نی_ تو ا

 .ستیمن سردم ن ؟ینگفت یز یها چچپ نگاهش کرد و گفت: چرا به اون چپ

 بلند شد و به دنبال او رفت. شیاز جا لیمی ب اهورا
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 .امی_ صبر کن من هم باهات ب

 نتوانست حرصش را پنهان کند. گرید بارنیا

  ی زندگ جانی من نوزده ساله ا  ؟یایبا من ب یخوای و گفت: تو م  دیکوب نیرا به زم شیپا
 .ستین یاز یپس به بودن تو ن  ؟یفهم ی . اکثرا  هم تنها بودم... مکنمی م

و اطراف  خوامی من هم م  ؟یشیم ی خب؛ چرا عصبان لهیباال رفته گفت: خ یابروها با
 . نمیبب

 لب باز کرد؛  اینته

عکس  هی شهی. مزادکین یاو، اهورا را مخاطب قرار داد: سالم آقا یجابه گرید یی صدا اما
 م؟ یریبگ

 نی ایگشاده جواب داد: چرا نشه! فقط ب ییگرفته و با رو  ایننگاهش را از ته اهورا
 !فتهیهام روشن بمن چشم م،ینور باش ریسمت که زاون

 که اهورا گفته بود رفتند.  یی و به جا دندیچهارنفر خند هر

هامون رنگ چوب درخت که چشم یی ماها زاد؛ک ین یآقا هی_ شما که چشم هاتون رنگ
 م؟ یبگ ی چ هیگالب

. هیاهست که قهوه ایقشنگ تو دن زیچ همهنیو گفت: چرا رنگ چوب؟ ا دیهم خند اهورا
 مثل آهو!

 پوزخند نگاهشان کرد.  با

 !آهو؟ 

 بود! شعوری انسان ب کیکه نمونه کامل  واقعا  
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 ها؟ عکس نیاز ا شدی م دشانیجماعت چه عا نیا اصال  

 واقعا ؟  خورد،ی مستند ساز به چه دردشان م ک یگرفتن با  عکس

 بود، ارزشش را داشت! ستیفوتبال ایخواننده  گر،یاگر باز باز

همه خوبن و مستندسازها   ،ی بشر مشکل دار  نیتو با ا به خودش گفت: حاال که خطاب
 !گهی بد؟ باالخره آدم معروف، آدم معروفه د

 ... معروف 

 !ردیبهتر بود خودش هم با او عکس بگ دیشا

 ُکرد خوشگلن... یدخترا  بودمدهی_ شن

 برگشت. هوراسمت ا به

 زده بود! ضیعر یحرفش، لبخند نیاز ا ناخودآگاه

 . دانستی م بایاهورا، چهره او را ز پس

 تر شد.پررنگ  لبخندش

 جا بود!فقط در آن ایچند لحظه، انگار دن یبرا

نه  ی دوباره به دخترها، گفت: ول  ی برگشت و با نگاه ا،ینبه نگاه ته توجهی اما ب اهورا
 انقدر!

 آمد.  رونیب نیریکم لبخندش محو شد و از آن خلسه ش کم

 مخاطب آن جمله، خودش نبود! پس

 حرص گفت: آهان!  با
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 تکان داد.  یبه او نگاه کرد و سرش را سوال  متعجب

 !ی گذروندی باهاشون وقت م  شتریو گفت: ب دیاما با همان حرص خند اینته

 دو تا کجا رفتن؟  نیقسمت نشد. ا گه یو گفت: د دیکش   شیبه موها  ی دست 

 . زننی م باال انداخت و گفت: البد دارن قدم شانه

 _ هوم... مثل عاشقا!

 را چرخاند و آرام نگاهش کرد. سرش

 زدند؛ ی هم داشتند قدم م خودشان

 ها؟ مثل عاشق اما

 !نه

 شد. رهیچند لحظه سکوت کرده و تنها به او خ یهم برا اهورا

 تا از او جلو بزند.  دیسرعت بخش  شی هازد و به قدم  یشخند ین ناخودآگاه

 نشسته بودند. ی تخته سنگ یترالن و زاوش شد که رو  متوجه

 خود را به آنان برساند؛  گر،یداد و خواست با چند قدم د رونیرا کالفه ب نفسش

 دست اهورا شد.  ریاس شی بازو اما

 رونیدستش را از چنگ او ب ع ی شدنش واکنش نشان داد و سرمعمول به لمس طبق
 . دیکش 

 ه؟ یگفت: چ  ی را قورت داد و به سخت دهانشآب

 انداخت. اینته یهاشانه یاو، کاپشنش را در آورد و روبه حرکت تفاوت ی ب اهورا
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 به اهورا نگاه کرد.  زدهرت یح

 !اورد؟ یها را در بجنتلمن یخواسته بود ادا  مثال  

 برداشت.  شیهاشانه یو کاپشن را از رو  دهیکش  ی پوف

بر تک تک کلماتش گفت: من گرممه،   دیرف است، با تاککودک ط  کیکه انگار با  یطور 
 . خب؟ ستیها ن یجنتلمن باز  نیا ی. پس اآلن جایبندی م  خی یتو هم دار 

 . لج نکن.اینکرد و گفت: بپوشش ته ی اخم اهورا

  یتو شه؟یم تی حال ست،یسردم ن گمیکردم از دست تو ها! م یر یگفت: عجب گ ی شاک
 ؟ یسرک بکش  دیبا زیهمه چ

 نه؟  ای ی پوش ی _ م

 ؟ ی ن یبی و نمخودم  یپالتو ؟ی! کور پوشمی : نم امدیهم از موضعش کوتاه ن باز

 زاوش و ترالن متوجهشان شده بودند. حاال

  نمیبی که اهورا تند گفت: بله م آمدندی دو از جا برخاسته و داشتند به سمتشان م  هر
 پالتوی لک دار! هی. اون هم  یپالتو دار 

 ؟ ی سر تکان داد و پچ زد: چ ناباور

 به قعر چاه افکارش سقوط کرد.  اینو ته بدون ادامه ماندهبا آمدن زاوش، حرفشان  اما

خشک شد! قشنگ منظورش را فهمیده  شیکرد تمام تنش از کار افتاد و در جا حس
 بود....

حد  نی تا ا کرد،ی مسئله را به او گوشزد م  نیا  گرید ی بود و کس  یگر یاگر وقت د  دیشا
 .شدی گران تمام نم  شیبرا
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 اهورا...  اما

 فرق داشت! اهورا

او   یهاشانه یخودش دست به کار شده و کاپشن را رو کند،ی نم  ی حرکت اینته دید  ی وقت
 انداخت.

 شده بچه ها؟  ی _ چ

 ... ی چی زد و آهسته گفت: ه یدر جواب زاوش، تنها لبخند اهورا

کاپشن اهورا را سفت و محکم گرفته بود تا   کهی انداخت و در حال ترنییرا پا سرش
 .د یبه سمت در رستوران به راه افتاد و نگاه هر سه را به دنبال خودش کش  فتد،ین

 برم. دیو مختصر گفت: من با تند

 . دیبه دنبالش دو ع ی سر زاوش

 _ کجا؟ 

 را تندتر کرد.  شی هاکلمه حرف، قدم کیاو بدون  و

 بکوبد! واری سرش را به د ر،یدل س کیتر به خانه برسد تا   ع یهر چه سر خواستی م  فقط

 اه باز چت شد؟  ا؟ین_ کجا ته

 . ستیزاوش، اآلن وقتش ن کنم ی گفت: خواهش م  ی لرزان یصدا با

پنداشت که حتما    گونهنیدر قبالش درک و منطق به خرج داد؛ ا شهیزاوش هم مثل هم و
 دارد. یضرور  یکار 

 برسونمت. ایپس حداقل ب ،خبله ی_ خ

 بهتر بود.  د،یرسی به خانه م  ترع یمقاومت نکرد. هر چه سر ی ک ی نیبرابر ا در
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 .نمود ی دشوار م ی هوا کم یبا وضع خودش و سرما ریمس نی ا مودنیپ ی طرف از

 تکان داد و گفت: ممنون. سر

 . ارمیب  ونیتا ماش سای_ وا

 داد.  هیگفت و به در رستوران تک یاباشه

 فکر نکند؛ چیکرد به ه یهم گذاشت و سع  یرا رو شی هاچشم

 بهتر بود.  گونهنیا

 ترمز کرد؛ با اشاره دست گفت سوار شو. شیزاوش مقابل پا نیماش

 هم بدون اتالف وقت در را باز کرده و نشست.  اینته

 نیطن نیماش یصفامنش، خواننده محبوب زاوش در فضا نیوار از حسزمزمه ی صوت
 انداخته بود. 

 امد ینون  ی کاشک  مدید وارهیئ

 توام ِبچم سفر سالمت  ی وت

 شه یهم یراچم ئه رمی د ی وت

 امت یق یگوشه ینشان دا میپوه

 شم یکز کز بن ینشان دا میپوه

 م یهر ئاخ بکش  تی داخ دور له

 هسم  ی تا وخت ینشان دا میپ و

 عشق نارم و موال قسم...  ناو
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 چشم گشود.  ن،یحس توقف ماش با

 .میدی_ رس

گفت: باز هم ممنون،  گذاشت،ی م رونیرا ب شی از پاها  ی ک ی کهی را باز کرد و در حال در
 خداحافظ.

 تکان داد و به راه افتاد.  ی دست  زاوش

 بیعج انشان،یم دلش از فاصله ی را درک کند، اما گاه اینته دیجد یرفتارها کردی م  ی سع
 . گرفتی م

 نهاد و در را بست، زاوش هم به راه افتاد.  اطیکه پا در ح نیهم

 گشوده، وارد شد.  دی با کل زیخانه را ن در

 دسته مبل انداخت. یاز تنش در آورد و رو ی کاپشن اهورا را به آرام ز،یاز هرچ شیپ

 که انگار اهورا درونش پنهان شده بود! کردی با آن رفتار م یطور 

 را در آورد و بدون نگاه کردن، گوشه از حمام پرتابش کرد. اشی لعنت یاز آن، پالتو عدب

 وارد هال شد؛ دوباره

 . کردی ناهار م یبرا یفکر  دیبا

 شد. دهیوارد آشپزخانه شود، نگاه سرکشش به سمت کاپشن اهورا کش  کهنیاز ا قبل

 مبل برش داشت. یبه آن زده و از رو ی چنگ

 است.  ی ع یطب یی هالباس نیمانند اهورا، داشتن چن  یفرد یداشت. البته برا ی گرم  جنس

 کاپشن گرم، باز هم لرز کرده بود؛  نی او که با وجود ا اما
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 کند؟ ی سرد چه م  ینازک در آن هوا راهنیپ کیبا  حاال

 نشسته بود. شیهالباس یعطر کاپشن او، هنوز رو  حهیرا

 سرد و آشنا...  ی لیخ یبو کی

 . دیبرده و بو کش  اشی نیبه سمت برا  کاپشن

 فرصت تفکر دوباره داشته باشد، زنگ در به صدا در آمد. کهنیاز ا قبل

 آن را برداشته و از خانه خارج شد.  رد،یاهورا آمده تا کاپشنش را پس بگ کهنیفکر ا با

 شد که آمد.  خوب

 !کردی سرما خوردن او نم ریفکرش را درگ گونهنیا

 سرعت ببخشد.  شی بار سوم برخاست و باعث شد به قدم ها یزنگ برا یصدا

 _ اومدم، اومدم!

 .دیکش  ی ق یو نفس عم ستادی در ا پشت

 لبش نشاند و در را باز کرد. یرو یا شل و وارفته لبخند

 شد! ی اهورا، بادش خال یچهره متبسم توار به جا دنید با

 گفت: سالم. آهسته

 هم در را هل داده و وارد شد.  توار

 ؟ ی . خوبیزنان گفت: سالم خواهر  نفسنفس

 تخت انداخت و در را بست. یجا رورا همان کاپشن

 دادن در مورد اهورا و کاپشنش به توار را نداشت. حیوجه حوصله توض چیه به
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 جواب داد: ممنون، خوبم. افتاد،ی به دنبالش راه م کهی حال در

 ست. ها دست و بالم بستهبهت سر بزنم؛ با وجود اون وروجک ادیز تونمی _ شرمنده نم

عادت کردم. دا هم که تا سال  گهیسرت، د یشانه باال انداخت و گفت: فدا الیخی ب
 موندگاره! لیتحو

 کاناپه پرت کرد.  یخودش را رو و

بانو اصال  هم شال و کتش را درآورد و گفت: امروز باهاش حرف زدم. حال خاله توار
 . ستیتنها ندا دست گهیهم رفته بندر؛ د میمساعد نبود. البته خداروشکر مر 

 بانو نداشت. با خاله یادیز  خاطرات 

که ازدواج کرده بود، به همراه شوهر و پسر همسرش به بندر رفته   ی همان شانزده سالگ از
 بودند. 

هم قصد برگشتن به  کردی رفته و پسر او خارج از کشور کار م  ایکه شوهرش از دن حاال
 شهرشان را نداشت.

 بود.  دهینوزده سال، تنها سه بار او را د نیدر طول ا دیشا

 . دیکش ی خون را مخون،   ی خونش بود و به قولهرحال همبه اما

 گفت: انشاهلل حالش خوب بشه. آهسته

 کمک؟  یایبانو وصله. مو گفت: آره وهلل. دا جونش به خاله دیکش  ی هم آه  توار

 شد. بانو جدا گشته و وارد آشپزخانهافکار خاله از

 ؟ ی ها رو تنها گذاشت_ بچه

 امروز زود اومد. وانیپهن کرد و گفت: نه. ک نیزم یرا رو سفره
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 گذاشت. نتیکاب یآورد و رو رونیب سهیغذا را از ک یهاقابلمه

 هوا را معطر کرده بود. یسبز قرمه یبو

حال گفت: دستت دردنکنه توارجان، اما جون را هم سر سفره برد و در همان لیوسا هیبق
 . ستمین من هم که بچه زنه؛ی بهم سر م شی نکن. ترالن کم و ب کارهانی از ا گهیمن د

 بخور؛ حرف نزن! نیبشقاب او را از برنج پر کرده و گفت: بش  الیخی ب توار

نشستن   یرا برا رنگشانی چهارخانه آب هاز سفر یگر یچپ نگاهش کرد و ضلع د چپ
 . دیبرگز

 . زدی ذوق م یدا سر سفره، بدجور تو ی خال یجا

 .شدی عذاب کمتر م  نی خب، به مرور ا اما

 عادت کرد! اریکه به نبودن زان طورهمان

 ها فرق داشتند.جنس نبودن البته،

 ... گرید ی بود و دا به نوع زی عز شی برا ی به نوع اریزان

 رفت که برود؛  اریزان

 .ردیگی کوتاه را در بر م یدوره زمان  کی و نبودنش،  ستی برگشتن دخدایدا به ام اما

 رفتن، رفتن پدرش بود. گرید نوع

 نخواهند شد.  یعاد وقتچی ه یی دردها  نیچن

 . شدی و دلش صدپاره م  سوختی جگرش م افتاد،ی او م ادیوقت که به  هر

 ...دادی اش را مپدرانه یهای مهربان یخانه بو یجا یهم جا هنوز
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  .ننیمستندساز رو بب یآقا نی آران و باران رو خونه زاوش برد. قرار شد ا وان،ی ک روزی_ پر
 اما انگار قسمت نشد.

 شناسن؟ ی سرش را بلند کرد و گفت: مگه آران و باران اون رو م متعجب

هربار که  ان؟ی من عقب مونده ذهن یهامگه بچه ا؟ ینابرو باال انداخت و گفت: وا ته توار
به ُکلم  دنیباباست. اآلن هم که فهم هیآقاهه شب نیا  گنیم ننش،یبی م  ونیز یتو تلو 

 اومده غوغا به پا کردن.

 وانه؟یک هیرا پنهان کند: اون شب اشی زدگ رت یح نتوانست

 کوچولو، آره! هیشانه باال انداخت و گفت:  توار

 را تکان داد و به غذا خوردن مشغول شد. سرش

 !یی هاحرف  چه

 وانیکجا و ک دیروشن و پوست سف یو ابرو با آن چشم ده،یچهارشانه و ورز یاهورا آخر
 سبزه الغرانداِم بلند قد کجا؟!

 به کنار؛  هانیا

 !شناخت ی و او نم شناختندی آران و باران هم اهورا را م ی حت

 امروز! دیشنی م  یی زها یچ عجب

 .ختمیش رتو تونیروغن ز ی کل ی هم بخور، چون تو دوست داشت  یراز ی_ ساالد ش

 د؛ یشنی توار را م  یهاحرف 

 نداشت.  دنشانیفهم یبرا یتمرکز  اما

 زد و سرش را به نشانه موافقت تکان داد. یلبخند حالنیا با
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 اهورا بود.  ی هم و غمش پ  تمام

 عذاب وجدان گرفت.  دا  یکاپشن او را آورده، شد کهنیا از

 ؟ یخور ی جان، نم این_ ته

 از لبه سفره فاصله گرفت.  آهسته

 !ی کشی م  ری _ نه! دستت درد نکنه توار. واقعا  تصورم رو از کلمه خواهر به تصو

و به ! تو فقط خوب شو، ما جونمونزمی زد و گفت: فدات شم عز یهم ذوق زده لبخند توار
 . میزی ری پات م 

 شود...  خوب

 احوال است که خوب شود؟  ضیمر  مگر

 .پنداشتی حداقل افسرده م ای وانهیاو را داحتماال  توار هم  ! هان

 بلند شد تا سفره را جمع کند. شیجا از

 تکان داد.  یرا آزاد کرد و سر  نفسش

 شده بود.  رممکنیدشوار و غ شیدرست و غلط هم برا صیتشخ روزهانیا

 باعث شد عزم رفتن کند. وانیک  ی در پ ی پ ینشست و بعد هم تماس ها ی ساعت  کی  توار

 دایرو پ زادکین یرستوران آقا هی ها تو گفت با بچه وانیبلند شد و گفت: ک شیجا از
 کردن. 

 خونه!گفت: سفره ناخودآگاه

 خونه.سفره ،یگیهم سرش را تکان داد و گفت: راست م توار
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 . دیشده بود، چرخ اشی که تازه متوجه سوت یی اینافتاد و سمت ته ادشی  یز یچ ناگاهبه

 ؟یدون ی _ تو از کجا م 

 .گهید دمیگفت شن وانی ک ی .. وقت.نگاهش کرد و گفت: خب سردرگم

 العمل توار ماند. و منتظر عکس  دیکش  ی راحت نفس

 چرا... دانستی نم

 که نخواهد درمورد اهورا با او صحبت کند.  شدی باعث م ی درون  ی حس  اما

 تا عمقش را بخواند! توانستی نگاه ساده م  کیچون توار با  دیشا

تا   دیچرخ نهیگفت و دوباره به سمت آ یادهیحرفش را باور کرد که آهان کش  ای گو
 را درست کند. اشیروسر 

 گرفته. لشونیتحو  ی خدا هم حسابباهاش عکس گرفتن. اون بنده ی ها کلبچه گفتی _ م

 کنترل کرد.  عا  یرا سر ندیلبش بنش  یرو  رفتی که م یلبخند

 بود.  ی مردم  اهورا

 !شد ی گرفتن آن سه دختر، عذاب جانش م  لیمثل تحو ی که گاه ی مردم  قدرآن

 .دیچیتفکر، رفته رفته در هم پ نی از ا شیهااخم

 را عذاب جان بخواند؟ ی موضوع نیهمچ دیبا چرا

 بود! دهیکه از دست خود به مرز جنون رس آوخ

 را فراموش نکرده بود که... اریکامال  زان هنوز

 کاناپه انداخت.  یخودش را رو کالفه
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 سپرده شود.  ی تمام و کمال به دست فراموش ارینمانده بود که زان یز یچ

 را دوست داشت.  او

 داشت! اما

 را با او نکرده بود.  هایباز  نیا اریبود که زان ی مربوط به زمان  زیچ همه

 او و اهورا جوانه بزند. انینو م ی احساس نبایست حاال،

 !دادی حکم حبس ابد را م نهیشود، به قلبش درون قفسه س نی که چن رفتی م  اگر

 . دیرا بوس شیآمده و رو اینسمت ته به

 برم. گهی_ من د

 به پا خواست و افکارش را پس زد. ع ی هم سر اینته

 . ی_ خوش اومد

چه صبح چه نصف شب، بهم  ، یو گفت: هر وقت کار داشت  ستیبه او نگر ی با مهربان  توار
 زنگ بزن. باشه؟

 تکان داد و دست توار را فشرد.  دییرا به نشانه تا  سرش

 . خداحافظ.یایب خوادی نم گه،ی_ خب د

 زد و دست او را رها کرد.  یلبخند

 لب زد: خدانگهدار. ستهآه

 کاپشن اهورا افتاد. ادیتوار از خانه خارج نشده بود که به   هنوز

 پرتش کرده بود.  اطیتخت داخل ح  یرو طورهمان
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 زد: توار! ادی و نامش را فر  دیبه سمت توار دو ع یسر

 شد؟ ی بود، به سمت او برگشت و گفت: چ  دهی را هم نپوش شیهاکه هنوز کفش توار

 ات کنم!بدرقه سایزد و گفت: حواسم نبود بگم، وا  یادستپاچه لبخند

 متعجب نگاهش کرد و گفت: خب باشه!  توار

 را به پا کرد.  شیهایی زد و دمپا  یی نمالبخند دندان دوباره

  یشتر یعجب بو توار، هرلحظه با ت  فتدیقدم شد که نگاهش به تخت نکنار او هم یطور 
 !کردی نگاهش م 

 خداحافظ. گه،یزمزمه کرد و گفت: خب د رلبیز ی اآخر استغفراهلل در

 او توان داده و منتظر ماند تا از کوچه خارج شود. یهمان لبخند دستش را برا با

 گذشت! ریو لب زد: به خ دیکش  یق ینفس عم سپس

 اهورا شد.  نیبود، که متوجه ماشدر را نبسته هنوز

  نیورود ماش یشد تا در ها را برا ادهیپارک کرده و پ نیحسی مقابل خانه عل موقع همان
 باز کند.

 نیی را باز کرده و پا نیشد که در ماش رهیبه او خ ارادهی شدند و ب نی بر زم خیم  شیپاها
 آمد.

بدنش به وضوح قابل   فیو لرزش خف را به تن داشت ی نازک نخ راهنیهمان پ هنوز
 بود. تیرو

 به درد آمد...  دلش

 بود. یاواقعا  مرد بخشنده اهورا
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 آن را باز کرد. دشیو با کل  دهیبه سمت در دو ع یسر

 برد. اطیرا داخل ح نیشود، سوار شد و ماش اینمتوجه ته کهنیهم بدون ا باز

 اهورا! نمونه،یقدر فاصله برفتنش را تماشا کرد و با خود گفت: چه ی هم به آرام  اینته

 شد. یهم از دست خودش کفر  باز

 !خواندی را به نام کوچک م  بهیبود و پسر هفت پشت غر  دهیروز چشم دا را دور د دو

 کاپشن اهورا افتاد. ادیرا ببند که به  اطیدر ح خواست

 افتاد.  اینآمد و نگاهش به ته اطیبستن در ح یاهورا هم برا لحظه،همان

 و کاپشن را چنگ زد. دی اهورا برود و فرصتش پوچ شود، به سمت تخت دو کهنیاز ا قبل

 ا؛یناو را نکرده بود که دوباره در باز شد و قامت ته ختنیاهورا زمان تفکر درمورد گر هنوز
 .داریپد

 کوچه جلو آمد.  انیو تا مقدم برداشت  د،یکاپشن را در دستان او د ی وقت

 .ستادی ا شیروو روبه  دییمایرا پ ماندهی هم فاصله باق اینته

 د؛یچه بگو  دانستی نم

 .کردی براق اهورا نگاه م  یها بود و به کفش ستادهیجا اهمان فقط

 او زل زده و منتظر بود تا حرفش را بزند. یموهاشهیهم به ر اهورا

 سر بلند کرد و کاپشن را به سمتش گرفت. باالخره

 که اهورا کاپشن را از دستش گرفت.  کردی کلمات را در ذهنش مرتب م  داشت

 !گفتم ی بهت نم  ،یر ی م دونستمی _ اگه م
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 : چرا؟ دیباالخره زبان باز کرد و متعجب پرس اینته

 .ی و بخور بعد ناهار بگم که الاقل غذات  ذاشتمی م  دیت: باباال انداخت و گف شانه

خواهرم  ی کیکنترل کرد و آهسته گفت: ممنون، ناهار رو با اون ی را به سخت لبخندش
 خوردم.

 و سرش را تکان داد. دیکش  ی نفس

 باز شدن دفترچه سکوتشان.  یبود برا  یآغاز  نیا و

 برم. فعال . گهیآور خسته شد و گفت: من دسکوت عذاب نی از ا اینته باالخره

 از او جدا شد...  ی هم با فعال  کوتاه و آرام  اهورا

 را در آغوش گرفت.  کرانشی ب یا یی و تنها ختیجمع گر انیهم از م باز

 بود. ترحوصلهی روزها ب  هیاز بق امروز

 .آمدی به مذاقش خوش نم زیچ چیه انگار

 دم کند. یخودش چا یا براسمت آشپزخانه رفت ت  به

 نگاه نکند.  یی رو نتوانست به پنجره خانه روبه ش،ی هاوجود تالش با

 عقب رفت. ع ی سر اینالمپ واحد اهورا روشن شد و ته موقع همان

 تازه وارد خانه شده بود؟  اهورا

 ...اینته ی باال انداخت و گفت: قرار بود بهش فکر نکن یاشانه

 .ختی ر یخودش چا یبرداشت و برا ی فنجان

 داغش را بدون قند، خورد. یاز چا یانشست و جرعه جاهمان
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 !یسر بر حوصله ی زندگ  عجب

 کند. جادیا شیدر لحظات طاقت فرسا ی گرفت تحول  میتصم

 پختن شام، شروع کرد. با

 شده بود.  زاریت خوردن بتخم مرغ و امل گرید

 د؛ یاستان را برگز ی بوم یاز غذاها ی کیتامل،   ی از لحظات  بعد

 ) کفته(.  ی راب یس کوفته

 غذا را درست نکرده بود؛  نی تا به حال ا هرچند

فراتر  یز یچ  فرستاد،ی م  شیهم برا اینته  ی و در زمان متاهل پختی که دا م یی ها کوفته اما
 از معرکه بودند. 

 . دیلرز بشیدر ج ی بود که گوش  ردانیو ش رابیحال چرخ کردن س در

را در آورد تا به تماس   اشی کی پالست یها دستکشرا خاموش و رها کرده و  گوشتچرخ
 پاسخ دهد. 

 . دیرسی به نظر م یی آشنا شماره

 بانوست. آورد که شماره متعلق به خانه خاله ادیکه جواب داد، تازه به  نیهم

 ذوق گفت: سالم دا! با

 ؟ ی گفت: سالم نور چشم دا! خوب زد،ی م  ادیرا فر اشی که دلتنگ ی هم با لحن دا

 جا رها کرد و رفت تا پنجره را ببندد. را همان یچا

  هیدلم برات  ؟ی گفت: قربونت برم! تو خوب  شد،ی پاک نم شیهالب یکه از رو یاخنده با
 بانو حال...ذره شده. خاله
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 را بست و تازه مغزش لود شد! پنجره

 !زد؟ی م د یبود که با آن نگاه خاص، او را د اهورا

 شیپ  لیحالش خوب شد، واسه سال تحو دیات هم بهتره. انشاهلل اگه قبل ع_ خاله
 .میهم

، گفت: انشاهلل خدا اهورا را فراموش کند کردی م  ی که سع  ی را تکان داد و در حال سرش
 جا...هم اومده اون می شفاش بده. توار گفت مر

 .رنیهاش مدرسه مبمونه. بچه تونهی نم  ادیاون هم ز ی _ آره مادر. ول

 ...قدرنیا ام،یمن هم ب ی ذاشت ی و گفت: اگه م  دیکش  ی آه

 . ی استراحت کن  دی! تو خودت بااین_ نه ته

 . دیکش  ی پوف

 که انگار از کما برگشته است! کردندی با او رفتار م یطور 

 شده باشد. رشیگ بانیحاد گر یاست که افسرد نیبودن ماجرا ا میوخ اوج

 الزم است؟  شیهمه خرده فرما  نیا  ،ی افسردگ  کی یبرا

  یگوش نکن. سمت افراد نی . تنها نمان. آهنگ غمگنینب نیغمگ لمی. کار نکن. فنیبش 
 ... ارینرو. سمت خانه زان کنندی را عوض م ات هیبانو که روحمثل خاله

 !اریباز هم زان و

 !دیکوب نتیسرش را به کاب کالفه

 شده بود. وانه ید رفتند،ی که در مغزش رژه م دهیهمه افکار پوس نیا از

 ؟ی_ ناهار خورد
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 .کردمی و گفت: نه؛ داشتم درست م  دیدردناکش کش  ی شان یبر پ ی دست 

  ورم یخدا ش. بهیباز وزن کم کرد نمیبب امی. ناینته های غر زد: به خودت برس  شهیهم مثل
 !کنمی حاللت نم

 المیخ گهیفرصت جواب دادن داشته باشد، خودش ادامه داد: البته د اینته کهنیاز ا قبل
 ازت راحته. 

 شده؟  ی مگه چ  ؟ی چ  ی عن یگفت:  متعجب

 همرات. مزاحمت نشم گل دختر! سالم برسون، خدابه گهی: خب دچاندیبحث را پ ع ی سر دا

 بود. اوردهین نیی را پا ی اما هنوز گوش  زد،ی بوق در گوشش زنگ م یصدا

 ...ی ضیضد و نق یرفتارها چه

بود؟ تازه آخرشم گفت سالم برسون!   ی را کنار گذاشت و گفت: واقعا  منظورش چ ی گوش 
 خونه سالم برسونم؟  واریبه در و د

 کرد ذهنش را با غذا درست کردن مشغول کند. یو سع  دیکش  ی پوف

 کنند؛  ی امروز قرار بود با ترالن آشت مثال  

 نشد.   ،یباز هم به نوع اما

 کرد. ریگ  ی بحران بزرگ انیم ش،ی گشتن غذا  از آماده بعد

 نه؟ ای ظرف ببرد،  کیهم اهورا  یبرا شدی م

 .زدی دست و پا م نهیدو گز نی ا انیم قا  یعم

 کرد؛ ی جبران م یاو را کم  کرانی ب یها لطف برد،ی م  اگر

 کند...  یگر ی ممکن بود اهورا برداشت د ی از طرف  اما
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 را بست؛  شیچشم ها  ،ی رسم کودک  به

به عرض  یااش را با فاصلهاشاره یهارا باز کرده و انگشت  شیهادست سپس
 مقابل هم قرار داد. ش،یهاشانه

 کرد، ببرم... زمزمه

 کرد.  کی به هم نزد ی را کم شیانگشت ها  و

 گفت: نبرم. دوباره

 تر کرد. کی ها را به هم نزدهم انگشت باز

 _ ببرم. نبرم. ببرم... 

"نبرم" ، نوک   یکرد که بار هشتم همزمان با کلمه کیرا به نزد شی هاانگشت قدرآن
 به هم برخورد کردند.  شیهاانگشت

 را باز کرد.  شیهاشده و چشم مغموم

 !م ینش  کی لب زد: تمام کائنات دست به دست هم دادن که به هم نزد آهسته

 بهتر که از هم دور بمانند.  نیهم اصال  

از دوست داشتنش هم  شدند،ی او م  دنیطور که مانع دها همانفاصله نی ا ایآ اما
 ...؟کردندی م یر یجلوگ

 تکان داد و مشغول غذا خوردن شد. نیرا به طرف سرش

 .میاون دختره، شم شیسر با زاوش برم پ هی دیشدم! با وونهیتاسف گفت: واقعا  د با

 مزه غذا را هم متوجه نشد.  ی که حت دیافکارش رقص انیم قدرآن

 طور رها کرد و به سمت اتاقش رفت.را همان زیم
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 داشت، آرامش بود و بس... ازیکه اآلن ن یز یچ تنها

*** 

 تو آرامش جان است  ی_ خم ابرو

 تو رود روان است   یسویگ  موج

 عاشق من  یدل من گر نشو شکندی م

 دل من خالق من  یمحبوب دلم وا  یی تو

 جان توفنا شوم به ی مرا رها کن گر

 اون نگاه تو...  یمعشوقه من فدا یی تو

 آرامش من  یی بهراد _ تو صادق

 سرش فشرد. یجا شد و بالش را روجابه شیدر جا کالفه

 صدا شد که باز هم خانه در سکوت غرق شد. قیهمان بالش عا انگار

ن بلند  آواز خواند یکه باز هم صدا بردی منظم شد و تازه داشت خوابش م  شی هانفس
 شد... 

 _I have a heart I swear I do 

 (دمیانجامش م خورمی )من قلب دارم، قسم م

But just not baby when it comes to you 

 انجام بدم( تونمی نم  شتیپ ام یم ی )اما فقط وقت 

I get so hungry when you say you love me 
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 ( ی عاشقم  ی گی تو بهم م ی وقت  شهی گشنم م ی لی)من خ

If you know what’s good for you 

 برات داره…(  ی چه خوب ی دون ی )اگه تو م 

 

 را درک کرد.  انیتازه جر انگار

 گوش داد.   یشتر یو با دقت ب ش ی تعجب سر جا با

 گذاشته؟  ی المللنیتو خونه کنسرت ب ی سرصبح  هیک  نیگفت: ا متعجب

 گفت و از جا برخاست.  ی اعلی

 ؛ دخترانه بود صدا،

 .ستیترس ن یگفت جا شدی م  با  یپس تقر

 .دیاو را دنبال کرده تا به در حمام رس ش،یگوش دادن به آوازها با

 

 _you’re up my anus 

 (بمیتو ج  ذارمی )تو رو م 

Now I’m gonna eat you fool ! 

 احمق!( خورمی )و حاال تورو م

I eat boys up, breakfast and lunch 

 صبحونه و ناهارم(  یبرا خورم،ی )من پسر هارو م 
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Then when I’m thirsty, I drink their blood 

 ( نوشمی هارو مخون اون شم،یهم که تشنه م ی )وقت

Carnivore, animal, I am a Cannibal 

 آدم خورم!(  هیمن  وون،یخوار، ح)گوشت

 

 ...شناختی م  ی صدا را به خوب نیا صاحب

 قطع شد!  شی به در زد که صدا ی حرص لگد محکم  با

 خونه خوابه؟ نیتو ا ی کی  ی گیخوار! نمآدم وونِ یخواِر ح_ گوشت

 آورد.  رونی در ب یرا از ال سرش

 کرده که چشمانش را به زور باز نگه داشته بود. ی قدر کفرا آن شیو موها  صورت 

 برات کنسرت زنده اجرا کنم. رونیب امیصبر کن ب ؟ی کن ی _ صدا رو حال م

 .رمیدوش بگ خوامی من هم م  ا،یو گفت: زودتر ب دیکش  ی پوف

 جواب، باز هم به خواندن ادامه شعر مزخرفش پرداخت.  یجا به

 از اتاق خارج شد. اینته

 .کرد ی دا را درک م روزیحرف د  ی معن  حاال

 تنها نماند. اینفرستاده بود، تا ته جانیرا ا انایل او

 لبش نشست. یرو یلبخند

 !آمد ی به نظر م  ی بودنش، فکر خوب ی از ناگهان جدا
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 حال او را خوب کند. توانستی بود که م  یاتنها موجود زنده انایل دیشا

ست؛ اما دوست  ی از زندگ یست، عشق قسمت  یاند که تنفس شروع زندگ گفته بایز چه
 ست! ی خوب قلب زندگ

 دوست نبود؛ کیتنها  انایل

 هم بود. شیهای کودک یو همباز  دخترعمو

 مطلع.   اشی زندگ جای جایالبته، از  و

اشک در  افتاد، ی م اش سخت و ُکشنده یدر روزها  غشیدری ب  یهای مهربان ادیکه به  هربار
 ...زدی چشمانش حلقه م 

 گه؟ ید زهیتم دم؛ی_ حوله تورو پوش

 ؟ ی . مگه از پشت کوه اومدهیشخص لهیحوله وس ایو گفت: ل دیکش  ی پوف

و هم  هال یهاتون گرمه؛ پنجرهقدر خونهبه سمت آشپزخانه رفت و گفت: چه تفاوت ی ب
 باز کن.

 زد: نه! غیج اینکه خواست پنجره آشپزخانه را باز کند، ته نیهم

 پنجره برخورد کرد.  زیکه سرش به گوشه ت  دیاز جا پر یطور  اینته ادیفر با

 ست؟لهیطو  جانیتر؟ اش ی زن ی م غیج ی بزند: واسه چ غینوبت او بود که ج حاال

 گفت: پنجره رو ببند.   ی بار با لحن آرام نی و ا دیکش  ی ق ینفس عم اینته

 چپ نگاهش کرد و پنجره را بست. چپ

 زنه؟ی م  دیخونه رو هم د یتو اروی_ مگه 

 حرف چه بود؟  نیاز ا منظورش
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 ... نکند

 ...؟اروی: دیسر تکان داد و پرس ی و سوال  متعجب

گفت:  زد،ی به آن م ی گاز محکم  کهی برداشت و درحال خچالی یاز تو ی بیس الیخی ب انایل
 . زادکیمستندسازه، اهورا ن نیهم

 شد. ی خال بادش

 خبر داشت! زیاز همه چ شه،ی مثل هم پس

 کرده.  ی نیگفت: شاگردم خبرچنیشش را باز کرد و بپرسد،  یز یچ اینته کهنیاز ا قبل

 _ هوف! زاوش. 

 . ستادیا نهیباال انداخت و مقابل آ شانه

 یزد ؛ی نکفنت کنم ته یگفت: ا نه،یصورت داغانش در آ دنیبزند که با د ی حرف  خواست
 .یکرد دهیو هم مثل خودت شتصورت من

باعث شده  ،در روز قبل نتیبه کابخود  سر دنینگاه کوتاه متوجه شد کوب کی بانیا هم ته
 کبود شود. اشی شان یبود پ

 اش گرفت.صورت اهورا که افتاد، خنده یکبود ادی به

 شان را نابود کرده بود!هرسه خودش

 ؛ی صبحونه که در رفت ریو گفت: از ز دیمبل دراز کش  یرا گاز زده، رو بشیدوباره س انایل
 واسه ناهار بکن! یفکر  هیحداقل 

 چه او را فرستاده بود؟  یبرا دا
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هم  انایل یکارها  ای راحت شود،  ایناز بابت خورد و خوراک و خواب ته  الشیخ کهنیا یبرا
 !فتد؟ یبر گردنش ب

اگه وقت شد خونه توار هم  نم،یها رو ببساعت اون میخونه ترالن. ن میر ی_ بعدازظهر م
 کار دارم. ی . اوف کل میریم

 درست کنم؟  ی را باز کرد و گفت: چ خچالیاو،  یها ی نیبه برنامه چ  توجهی ب

و زنش هم  اریبه زان ی . آها راستیکه بلد یز یچ هی. دونمی فکر کرد و جواب داد: نم  ی کم
 . عمو که جداست. میسر بزن دیبا

بر تنش نشسته بود،  اریکه از آمدن نام زان یابست تا لرزه هیچندثان یرا برا شی هاچشم
 رود. نیاز ب

 داشت؟ی برنم  اشی دست از سر زندگ چرا

 نوشته شده؛  ی ورقات دفتر سرنوشتش، با خودکار مشک نامش بر تک تک  ای گو

پر کرده   ای نکه تمام صفحات آن دفتر را ناجوانمردانه و بر ضد ته یای خودکار مشک  همان
 بود.

 فرق کوچک وجود داشت؛  کی حاال  اما

 متنفر شده بود! اریاز زان او

 کلمه... نیبه وسعت هم  قا  یدق

 .شدی هم منزجر م شی رو دنی از د ی حت

 کرده بود! باتریرا ز اشی تنفر به او، زندگ  انگار

 بهتر؟ نیاز ا یز یو چه چ  گشتی برم ی کم داشت به زندگ کم
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.  دیرس المیسالم به ا نشیزنگ به عموت بزن بگو ماش هیهم دارم. اول  دیعالمه خر هی_ 
 !ستیدخترش که مهم ن

درست کن،  وات مهی. تو همون قخوادی را عوض کرد: نه نم مشیتصم د،ینرس هیثان به
 . زنمی خودم زنگ م

بعد  ،یبلد ی هر چ  گهیغر زد: اول م رلبیبرگرداند و ز زریخرده شده را به فر یسبز  بسته
 .مهیق گهیم

که با مامان تنهات گذاشتم؟ آره، آره  ی کنی به جونم دعا م ی_ الو؟ سالم عشق خودم! دار 
 !دونم ی م

 ا با تاسف تکان داد.ر سرش

 مثال  با پدرش قهر بود! اآلن

 قهرها را کش بدهد.  توانستی بود که نم  نیا انا،یل یژگیو نی تربرجسته

 اش با او قطع نشده؛ رابطه لیدل نیبد فقط

 بود!  اشیشتر  نهیهم به عکس، ک اینته ی ژگ یو نی بارز تر وگرنه

 کرد. ش یشروع به خرده فرما یکار یکه تمام شد، به آشپزخانه رفت و از ب تماسشان

 ها.  خورهی هم محالمون به ؟ی ختی _ چرا انقدر روغن ر

 ست. به کارش ادامه داد و کوتاه گفت: اندازه اینته

 .ادی. کم باشه من بدم میکردی سرخ م  شتریب ازی_ پ

 بار جواب نداد؛  نیا

 تمام شوند! انایل یهاسکوتش باعث نشد حرف  اما
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 ... تست کردی ببی رو موها یقبال  ل ی _ راست

گفت: بذار اول درست کنم بعد بگو بد درست   ینسبتا  بلند یکوره در رفت و با صدا از
 کردی!

 م باید هم حساسیت به خرج بدم  یبخور میخوای و مدرهم فرو رفت و گفت: اون اشچهره

 . کنمی وسط پختنش سکته م  رسه؛ی به خوردن نم یبر  شیپ یجور نی_ اگه هم

 با تو حرف زد.  شه یفرو برد و گفت: برو بابا. اصال  نم اشی را در گوش سرش

 داد.  حیزاوش توض یبرا امکیپ کیامروزش را در غالب  یهابرنامه و

 تازه گرفت؛  ی می تصم او،امیپ دنیهم به محض د زاوش

 . روزیجبران خراب شدن ناهار د به

. میبر رونیواسه ناهار ب گمیم  هانی و توار ا نیو اسر اریمن به زان  شه،ی که نم ی ک ی ی کی_ 
 هوا هم امروز گرمه.

 مشورت کند.  زیرا نوشت و رفت تا با ترالن ن نیا

هوشت به  ادیزاوش خوشش آمده بود، نوشت: خوشم م میتصم نیهم که از ا انایل
 . گمیو منه ها، خودم جیگ یایندخترعموت رفته. البنه به ته

 می بر هانیگفت: ناهار رو ول کن؛ قراره با زاوش ا ا ینرا کنار گذاشت و خطاب به ته ی گوش 
 . میجوج بزن رونیب

 شد، گاز را خاموش کرد. تر  که آرام ی را بست و کم  شیهاچشم ه یچند ثان یبرا اینته

 امروز رو مودم، وگرنه... فی_ ح

 .رمی: من برم دوش بگدی پر اینحرف ته انیم
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 ؟ یگفت: مگه صبح حموم نبود متعجب

به خودم  دیبا دم؛یرو تا حاال ند اری. تازه زن زانمی بر رونیب میخواستی _ اون موقع که نم 
 برسم. تو هم حاضر شو.

 .دینفهم یز یاو چ یهاچنان مشغول شد که از حرف  اینفکر ته اما

 ...اریزن زان گفت

 !د؟ی آی هم م  اریزان مگر

 فرستاد و به سمت اتاق رفت تا حاضر شود. رونیرا محکم ب نفسش

 بود. ی کاف گرید اریکردن از زان فرار

 از عذاب خود بکاهد.  اریزان ی تا بتواند با فراموش  کردی م  یبه امروز دور  تا

 ...ستین  ختنیبه گر یاز یحاال که تمام احساسش را سوزانده، ن اما

 به خودش زد. یلبخند نهیآ یتو از

 جون؟ نهیآ تونم،ی گفتم م  ید یلب زد: د آهسته

 هنوز در حال دوش گرفتن بود؛ انایساعت گذشت و ل مین

 . ماندی نم ا،ینحمام رفتن ته یبرا یاوصاف زمان نیا با

آمدن  رونیآهنگ ب انایل د،یرفت و تا شلوار و جورابش را پوش شیهاسمت کمد لباس به
 نواخت. 

 بغلش زد و از اتاق خارج شد. ریرا ز شیهاحرص لباس با

 خودش را داشت.  یهاتی کردن هم مز ی تنها زندگ  انگار
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 کرد.  شی و شروع به شانه زدن موها دیبلند و نسبتا  گرمش را پوش شرت ی سو

 .فتندیکه زودتر راه ب دیورز ی و اصرار م زدی زنگ م بارکی قهیق عادت، هر پنج دقطب زاوش

 .زدیبرخ شیآرا زیقصد نداشت از مقابل م انایهم ل ی طرف از

بهش  شیساعت پ میزاوش کچلم کرد. ن نی. اایبه سمتش رفت و گفت: بسه ل کالفه
 .می گفتم راه افتاد

 . شهیهام مثل هم نمبه کارش ادامه داد و گفت: صبر کن؛ خط چشم الیخی ب

 امرانه گفت: گفتم بسه؛ بلند شو.  ی و با لحن دیرا کش  دستش

 . ستیبه خودش نگر ضیهم کوتاه آمده و با غ انایل

نکبتت با من مشکل داره؟ صبر  نهیآ نیشدم! نکنه ا قوانیل ریپن هی_ نگاه کن توروخدا؛ شب
 هم چک کنم... یی دستشو  نهیو تو آکن خودم

  یی به سمت دستشو  انایتا از برگشتن ل دیرا محکم تر گرفت و به سمت در کش  دستش
 کند. یر یجلوگ

 درست حرف بزن!  نهیدرمورد اون آ ؛ی ه  ی پرداخت: ه اشنهیاز آ یبه طرفدار  سپس

 را برداشت و از خانه خارج شد؛  نکشیع الیخی ب انایل

 گذاشته بود! اینته  ی وانگید یحرف را فقط پا  نیا

 . دیرسی چندان هم معقول به نظر نم نه، یبا آ ی دوست  البته

 باز کند. نیخروج ماش یرفت تا درها را برا انا،یگفته ل به

 ییروبه پنجره واحد دوم ساختمان روبه ز یاز هرچ شیاز درها را باز کرده و پ ی کی
 . ستینگر
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 خاموش بودند... هاالمپ

 باال انداخت و گفت: خب خاموش باشن. به من چه؟ اصال  به من چه؟  یاشانه

. گهیرو هم باز کن د  ی ک یآورد و داد زد: اون  رونیب نیسرش را از پنجره ماش انایل
 ؟ ی کن ی ذکر حاجت زمزمه م  یسادیوا

 .دندیرس هیاز بق  رتریرفتند، باز هم د نیدر حاضر شدن عجله کردند و توسط ماش کهنیا با

 یمتوجه شد باغ عمو را برا  کرد،ی م  ی ط انایکه ل یر یراه از مس انیاما م  د؛ینپرس ی سوال
 .انددهی گردش برگز نیا

 بکر و البته پر از خاطرات رنگارنگ...  عتیطب کی

 ا؟ ینته ،ی _ ه

 جواب داد: هوم؟ کرد،ی را نگاه م رونیبود و ب اشرچانهیکه دستش ز طورهمان

 .  ریاز من بگ لمیف هی ای_ ب

 تر بود؛اوقات، با حوصله هیبه بق نسبت

 لمیف شدند،ی م یاستور  ایکه قطعا  پست  انایل یهایرا گرفت تا از مسخره باز  ی گوش  پس
 .ردیبگ

هزار و دو، هزار  ک،یقطع کن. هزار و  ولمیبعد ف هی درآوردم چهار ثان ونکمیع ی وقت ن،ی_ بب
 و سه، هزار و چهار. خب؟

 .دیگفت و کامل به سمت او چرخ یاباشه

 ونی است نیاختاپوس نشه. ع هیکم ببر عقب که دماغم شب هی ولتی_ دسِت دسته ب
 ؟ یا. عقب موندهنسایهم وا نگیهاوک
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 و بس! کردی نها لب به خنده باز ماو، ت  یها جواب تک تک حرف  در

 کند؟  ی را توفانآرامی  نیروز به ا توانستی م  ی کس  چه

 گرفته بود.  یدر صدر آن جا اینو ته دهیو چرخ دهیامروز، چرخ گردون چرخ ای گو

 رد شد. انایل ی لیاسرائ ی بن یرادهایکه گرفته بود، توسط ا ی لمیبار هفتم ف یبرا

به غذا  می. بریر یبگ لمیف خوادی و گفت: اصال  نم  دیرا از دست او کش  ی گوش تینها در
 . رهی بگ لمی ازم ف اریزن زان دمیبعد م م،یبرس

 نثارش کرد. ی چشمک و

 به نشانه تاسف تکان داد. یو سر  دیهم غش غش خند اینته

 دپرس و غرق گذشته شود.  ار،یهر اشاره کوچک به سمت زان یقرار نبود برا گرید

 بود.  ندهیگذشته را بسته و نگاهش تنها به آ دفتر

 را به دورشان جمع کرد.  ، بقیهانایآهنگ بلند ل یباغ صدا یکه شدند، از همان ابتدا وارد

 زده بودند. مدت، ذوق نیبعد از ا انایل دنید یبرا همه

انتظار  ش،ی گارهایبود و همراه با شمردن س ستادهیکه کنار درخت ا یاز مرد  ریبه غ همه،
 ...دیکش ی را م  اینته دنید

 .دیپر رونیاز آن ب اینکامال  متوقف نشده بود که ته نیماش هنوز

 !ی زد: سالم به همگ ادیفر  یپرانرژ 

 بودند.  دهیچ یدر هم پ ،یپرسسالم و احوال یبود و برا ادیز تعدادشان

همه رد کرد تا   یاز رو کیبه  کیمرداب خارج شد و نگاهش را  نیاز ا هیزودتر از بق اینته
 . دیرس اریبه زان
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 د؟ یکش ی م گاریس داشت

 !بیعج چه

 کرده بود. ی نقاش شیگارهایرا با ته س نیعمو زم زهیپاستور پسر

 به مشکل برخورده؟  نیبا اسر اشی در زندگ نکند

 رفت.  انایت لرو برگردانده و به سم ع ی سر کند،ی او هم نگاهش م  دید  ی وقت

 او معذب شده بود.  م یاز نگاه مستق انگار

 . داره ازین ریبه تعم قیآالچ م؛ی پهن کرد راندازیور ز_ اون

 کرد.  تیهدا ی را زاوش گفت و همه را به سمت نیا

 ! اریهم همه، به جز زان باز

 نگاه کرد.  نیسر چرخاند و به اسر بارنیا اینته

 . آمدی عروس بود؛ اما شکسته به نظر م  تازه

 تجسس نکند. گرانید  ی زد که در زندگ بیو به خودش نه دیکش  ی هوف

 باعث شد از معرکه جا بماند. ه،یشدنش به بق رهیخ

شده بودند که فراموش کردند او را هم از  غرق انایل داریدر شوق د قدرنیا نامردها
 رفتنشان مطلع کنند.

 گرفت. کیاما ماندن او را به فال ن اریزان

 او را هم بشنود... یهاشده است حرف  ی پنداشت که باالخره، راض گونهنیا

 قدم برداشت.  اینله کرد و به سمت ته شی پا ریرا هم ز گاریس نیآخر
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 شده بود. رهیجا خ کی  لبش نشسته و به یرو یمحو لبخند

 .افتین ی خاص زیاو چ دگانیدر شعاع د د،یهر چه سرک کش اما

 بکشد؟  رونیب نیریخلسه ش  نیرا از ا اینته ی با چه حرف دانستی نم

اآلن به چه  اینکه ته نی ا خورد؛ی مثل خوره داشت مغزش را م ی فکر  گرید  ی طرف از
 د؟ یش ی اند ی م

 باز هم متوجهش نشد.  اینرا صاف کرد، اما ته شیصدا  یاتک سرفه با

 !ا؟ ینگفت: ته آهسته

 نخورد.  ی تکان  چیباز هم ه و

 شانه او گذاشت.  یدستش را جلو برد و رو مردد

 . ابدیعقب رفت تا از لمس دست او نجات  ع ی بار به خودش آمد و سر نیا

 بود؛  اینته یادهایمنتظر داد و فر هرآن

 ...ادیبدم م ی دون ی و کالفه گفت: تو که م  دیکش  قیعم ی او فقط نفس اما

 . کندی است که مثل قبل رفتار م دهی او را بخش  اینفکر کرد ته یالحظه یبرا

 کنارت بودم... ات ی ! از بچگدونمی تو رو م  زیچشد و گفت: من همه  کیبه او نزد ی قدم

 که. شهینم لیکنارم بودن. دل ی از بچگ های لیباال انداخت و گفت: خب خ شانه

 به اطراف کرد. ی نگاه

 خلوتشان را به هم بزند. ی ممکن بود کس هرلحظه

 من...  م؛یحرف بزن دی: بادی حرف او پر انیزده م شتاب
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 را از جا پراند.  شانی بوق ممتد هردو  یحرفش کامل نشده بود که صدا هنوز

 اش را آزاد کرد.اهورا، نفس حبس شده نیماش دنید با

 کند؛  ی خواسته بود شوخ حتما  

 داشت. ازیبه آن ن دا  ی شد ،یروز پرانرژ  نی در ا اینکه ته یز یچ

 ..!.ی پشت وانت  یها ی شوخ

 ست؟ یپسره، همون مستندساز پرآوازه ن نی_ ا

 .ی نیب ی مستند م  ادیاما تو ز دم؛یاش رو نشنسمت او برگشت و گفت: من که آوازه به

 نقش بست. اریبر لبان زان ی پررنگ لبخند

 !ادتهی_ هنوز 

 برگرداند.  یچپ نگاهش کرد و رو چپ

 شان گذشته.قدر از اتمام رابطه هنوز، انگار چه گفتی م  یطور 

 دو ماه و... تا  ینها

 محاسباتش گم شد. انیتفکر نصفه مانده و در م نیا

 سر کرده بود را نداشت؟  اریزان ی که ب یی آمار روزها گرید

 ! ندیروزها را بب نی که ا ی دا خال یجا

 .دندی دی بود و چهره اهورا را نم یدود  نیماش یها  شهیکه ش فیح

 پارک کرد. انایل نیسرسام آور از کنارشان گذشت و پشت ماش ی با سرعت اهورا نیماش

 . اینته میبا هم حرف بزن دی_ اآلن که نشد، اما حتما  با
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 نشست.  شی ابروها انیم ی اخم

 متحرک به جا گذاشت. یا از او مرده ی طوالن ی مدت یمرد برا  نیچه که بود، ا هر

 و فراموش کرد؛ دیرا بخش  او

 .اینهمان ته ا،یناست و ته اریهمان زان ار،یرفتار کند که انگار زان یطور  شدی نم لیدل اما

 .اریما نمونده، آقازان نیب ی سرد گفت: حرف ی لحن با

 کرد و از کنار او گذشت.  دیتاک دا  یبخش "آقا" شد یرو و

 تیشخص مثلکه  چه؛ راهش را به سمت اهورا کج کرد ایبود  اریحرص دادن زان  یبرا
 را پوشانده بود.  خود ی ها، حساب در مدرسه موش یی سرما

 ؟ ی خنده گفت: باز هم مجهز اومد با

 .د یاو را کاو یبا نگاه سردش سرتاپا اهورا

 که. ی نیبی گفت: م  تفاوت ی باال انداخت و ب شانه

 پررنگ تر شد. لبخندش

 . کنمی م  ات یی من راهنما ایطرفن؛ باون هی_ بق

 به راه افتاد. اینرا بست و پشت سر ته نیماش در

 کرد. ی تالق ارینگاهش با نگاه سرخ زان یا هیلحظه آخر، ثان در

 نامرد دخترک...  همسر

 او را شناخت.  شدی نگاه اول هم م  در

 ره؟ یم شیطور پ_ خب، کارها چه
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 .دیرسی که بشاش و سرحال به نظر م  ستینگر یی ا ینرا چرخاند و دوباره به ته سرش

با آن فاصله از هم، در بدو ورودش به وجود   این و ته اریزان دنیکه از د یکم حس بد کم
 رفت. نیآمده بود از ب

 . یی تو نه،یرو بب مونیلمبردار یصحنه ف  ستیکه مشتاق ن ی_ فکر کنم تنها کس

 یا یی نمای س لمیف هیگفت: خب اگه  زیآمطنتیش  یباال انداخت و با لبخند یاشانه اینته
مشت گورخر   هی تا  ی نداره! نها  دنی. اما مستند که دامیبود من هم دوست داشتم ب یز یچ
 هم دنبالشون.  رهایو ش دونی م

 اش دفاع کند.نکرد از حرفه ی و سع دیهم خند اهورا

 بود، نه؟  بیعج

 ...آمدی نوع خط قرمز به حساب م  کیکه شغلش   یی اهورا

 خنده اهورا، دلش گرم شد. دنید با

 ...ی حس  نیهمچ کی

 !شستند ی در اعماق دلش رخت م انگار

 .دندیاز بهشت رس یادرختان گذشتند تا به تکه انیاز م قدرآن

 اتراق کرده بودند.  هیکه بق جاهمان

 مشغول بود.  یبه کار  هرکس

 . زدی ها را باد مو آن چرخاندی کباب را م یهاخیس ستاده،ی کنار منقل ا زاوش

 نشسته بود. یاتوجه به جمع، ساکت و آرام گوشه ی ب  نیاسر
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ها نشسته و با بادبزن، مگس ها را از دور گوشت  بودن کنار کباب دیهم در اوج مف  ترالن
 . راندی م

 .زدی کباب ناخنک م یهاخیبود و به س دهستایبود که کنار زاوش ا انای از همه ل دتریمف اما

بزرگ خاندان وارد  کی ای متفرق شدند که گواز کارهایشان  ی آمدن اهورا چنان همگ با
 جمع شده است. 

 . گرفتی و با او عکس م دیپلکی هم با ذوق و شوق اطرافش م  انایل

 جمعشان کامل شد. زین اریآمدن زان با

 بودند... امدهین شانی و دوقلوها وان یکه توار، ک فیح

 کمک؟  یایب یخوای نم  ا،ین_ ته

 ریکه چرا حص کنمی گفت: من چهارساعته دارم فکر م راندازیبه ز رهیجواب دادن، خ یجابه
 د؟ یقسمت باغ انداخت نی تر داربیش یرو رو

 . کهیت  هی جز اونها رو آب دادن؛ همه جا نمناکه بهجواب داد: درخت ترالن

 نشست. نیباال داد و کنار اسر ابرو

 داشت سر صحبت را با او باز کند. دوست

 بپرسد؛ جواب بدهد؛ گپ بزند...  سوال

 ؟ یگذشته را برد یِ اینته ارِ یگونه دل زانبپرسد، چه مثال  

 ؟ یکرد ر یس اشی که آن مرد متعهد را از زندگ یکرد  یدلبر  گونهچه

 ؟ یپاک کرد اریزان ادیمن را از  ی هاکه خنده ،یدیگونه خندبپرسد چه ای

 !؟ یدیمملو از عشق، دزد ی را از آن زندگ اریزان ی گونه و با چه روشچه اصال  
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 ... خب

 ؛ یایو فراموش کرد دهیگفت بخش  شدی اوقات م  ی گاه 

مانده است،  ی پاک شده باق یاز آن نوشته ها یباز هم در گوشه از دفتر خاطراتت، رد اما
 نه؟

 رم؟ یبا تو هم عکس بگ ،ی خوای _ اگه م

 بود نگاه کرد.   ستادهیسرش ا یباال قا  یو به اهورا که دق ختهیافکارش گر از

 . شدی چشمانش دوچندان م یی باینور آفتاب، ز ریز

 . خورهی کرد و گفت: به دردم نم ی نچ

 نشست. اینرا در آورد و مقابل ته شیها کفش

 خوره؟ ی به دردت م ی _ چ

عکس  ی کس  ،یای نیو شهاب حس مرامی ک الدیفکر کرد و گفت: مثال  دوست دارم با م ی کم
 بندازم.

 جذابن! ی لیزد و گفت: خ یمرموز  لبخند

عکس  انایدارم با ل یدیتا د نی مبا تاسف سرش را تکان داد و گفت: واسه ه اهورا
 ؟ ی تو خودت رفت اندازم،ی م

 !اناستیل  کنم،ی که حسادت نم  ی و گفت: من به تنها موتث دیخند آرام

 قرار گرفته و سرش را تکان داد. ریتاث تحت

 !شتهیش  قی_ به قول شاعر، اون رف

 هست. . البته دختِر عموم هم یز یچ نیهمچ  هی ،یرا تکان داد و گفت: اِ  سرش



  

179 
 

که  ی ک ینه ها! اون ارهیزان ینشنود گفت: عموم که بابا ی که کس  یرا جلو برد و طور  سرش
 تهرانه. 

 اهورا پراند.  یدوباره لبخند را از لب ها حرفش،نیا با

 ار؟ یگفت پدر زان چرا

 استفاده کند.  زیاز زاوش ن توانستی م

 . بایز ی حت

 . کردی از نام او استفاده م  ا،ینو ته شناختی م اریرا بهتر از زان بایزاوش و ز اهورا

 داشته باشد؟  توانستی م  ی لیدل چه

 !شدیاند ی مشترکشان م   ی و خاطرات زندگ اریبه زان ه،یدر هر ثان اینته کهنیا فقط

 . دیو صامت، عقب کش  آهسته

 کند؛ انینگاه ب نیتا تمام احساسات درونش را با ا دینگاه کرد و کوش ایناخم به ته با

 ها بود. حرف  نی از ا ترجیگ  اینته اما

 بود؟  رت ی_ سنگ ز

هم   یی چندتا  هیهست.  ادیسنگ ز نیزم یو گفت: رو دیکش  راندازیز  یرو ی دست  سپس
 . کننی و سوراخ م دارن من

 نگاهش کرد و گفت: سنگ؟ حسی پوکر و ب اهورا

 نیهمچ هی ایتپه،  ایاآلن مثل کوه  جانیشانه باال انداخت و گفت: خب آره! ا اینته
 ...ادهیز بشیخدا! شبه هیزیچ
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 نیبهتره که تو ا ا،ینته نی گفت: بب یکامال  جد ی اش را باال آورد و با لحناشاره انگشت
 ک... ی . سعامیجد ی لیخ. چون من اآلن ی نزن یباز  جیو به گ مسئله خودت 

 داربیُسر و ش راندازیز ی رو ی که خواست کم  نیحرفش کامل نشده بود و هم هنوز
 جا شود، قانون جاذبه کار خودش را کرد!جابه

 .کردندی بود که همه فقط با دهان باز به اهورا نگاه م  ی حرکت ناگهان نیا قدرآن

بلند شود تا به  راندازیآن ز یداد از رو  حی آمده بود، ترج رونیب اشلهیکه تازه از پ نیاسر
 عاقبت اهورا دچار نشود!

 . دیبه سمت اهورا دو ع ی به خودش آمد و سر ایهم با بلند شدن او، گو  اینته

 شما؟ نینشستنه؟ عقل ندار یجا جانیتف تو روتون. ا یزد: ا ادیفر تیعصبان با

 .دند یلرزی م  شیهاخم شده و شانه اهورا

 کنارش نشست.  ی نگران با

 بود. ادینسبتا  ز جا،نی تا ا  راندازیز فاصله

 . ختیدرونش فرور یز یحس کرد چ ا ینشد و ته شتریاهورا ب یهاشانه لرزش

 بود.  دهید یمتعدد اقع را در مو اریزان هی گر  ن،یاز ا شیپ

 نداشت! ی حس  نیچن وقتچیه اما

نامش را به  داد،ی بغض م  یکه بو یی شانه اهورا گذاشت و با صدا یدستش را رو  آهسته
 زبان آورد: اهورا؟ 

 شدند؛ ی قطع نم یااهورا لحظه یهالرزش شانه و

 .کندی را از جا م ای نو قلب ته ستی گری م  صدای ب چنانهم
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 ؟ یکرد: اهورا؟ خوب شیصدا  دوباره

 اهورا سر بلند کرد تا با نگاهش جواب او را دهد.  باالخره

 صورت او را از نظر گذراند. یتک تک اعضا ا،ینته رانیح نگاه

 کرده بودند.  سیرا خ شیهاقطره اشک، گونه چند

 سه قطره. ایفقط دو  اما

 ...شی هالرزش شانه پس

 !د؟یخندی داشت م  او

 ... اینشده بودند و ته یجار  ادیهم از شدت خنده ز شی هااشک

 !شدی و زنده م   ُمردی داشت م  اینته

 ؟ یدیخند ی م ی را به زبان آورد: داشت  سوالش

 اهورا شدت گرفت.  حرف، خنده نیا با

...  لوی... کست ی... باحال... بود. با دوی لیگفت: خ ده یبر  دهیمقطع و بر  ش،ی هاخنده انیم
 وزن... مثل بهمن... پرت شدم.

 سرش را تکان داد. ناباور

 بود؟! یچه موجود  گرید او

 دهد.  اشیار یبرخاستن،  یخنده جمع هم بلند شد و زاوش آمد تا برا یصدا

 اند. او را هدف گرفته زیتمسخرآم ی همه با نگاه  کردی حس م  اینته

 حق داشتند. اما
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 احمق به تمام معنا بود! کی او

 کند؟ ی م ه یافتادن گر یمرد بالغ، برا کیمگر  آخر

 است.  دهید  بیاو فکر کرده بود که اهورا آس خب

 .دیتا عقلش سر جا آ  خوردی برم  یی سرش به جادر سیر افتادن، کاش  اصال  

 راه افتاد.  ی معذب شده و به سمت  ه،یبق رهینگاه خ ریز

 . ی استخر پرورش ماه ایبه سمت رودخانه،  احتماال  

 را به کف دستش فشرد.  شی هازد و از شدت حرص، ناخن شیبه سنگ مقابل پا یلگد

 .شدی کند، خوب م  ی تمام حرصش را بر سر اهورا خال توانستی م  اگر

 قرار گرفت... رشی در مس اریاهورا، زان ی جابهاما متاسفانه 

 !این_ ته

 به سمتش برگشت و گفت: هان؟ ی عصب

 ؟ ی ک ینزد اروی نی: تو چرا انقدر به ادید، نالکه انگار رو به قطع شدن بو ی نفس با

 کرد خودش را آرام کند. ی و سع  دیکش  اشی شانیبه پ ی دست  ا،ینته

 رفتار کند. شی مثل دو سال پ ار،یداده بود با زان قول

 . و نه پر از نفرت  کردی عاشقانه رفتار م دیبا نه

 ها قرار داشتند.آن دیدور نشده بودند و در معرض د هیاز بق ی لیخ هنوز

 چرا...  گمیم ؟یکر  ستم؟ی: مگه با تو نگرفتی هرلحظه اوج م  اریزان  یصدا حالنیا با

 .دی چرخ ارینتوانست خودش را کنترل کند و به سمت زان گرید
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. مگه تو  کهیو واسه من بلند نکن ها مرت و گفت: صدات  دیکوب اشنهیخشم تخت س با
که بخوام بهت جواب پس بدم؟ زاوش و خواهرم هستن؛ اگه قراره باشه  ی هست ی ک

 و دارن نه تو. ها حقشسوال جواب بشم اون

 زاوش حق داره و من نه؟  گهیگفت: حاال د  مغموم

 ادامه دهد.  رشی زد و برگشت تا به مس یپوزخند

 هم داشت، مردک پررو.  ی انتظارات  چه

 اش را به هم چسباند.شکسته یهااو را شکست و زاوش تکه اریزان

 به خودش داند؟  ترکینداشت او را نزد حق

 با شمام. ا؟ینته ار،یغذا حاضره. زان ن؟یها کجا رفتداد زد: بچه زاوش

 را کنار هم گذاشته بودند.  شانیدوباره نام ها که نیاز ا دی لرز تنش

 درست نبود! نیا

 را هم کنار هم گذارند. شانی هااسم دیدو، فرسخ ها فاصله نقش بسته و نباآن انیم

 . ستادیا شیدرجا

 قدم بزند. ی دوست داشت کم  اینبرگشته بود، اما ته اریزان

و  میزن ی کم قدم م هیما  د، ی: شما بخوردیاهورا را شن یکه صدا دی گو   چه دانستی نم
 . میایم

 ما؟ 

 !شد؟ی امروز با همه جمع بسته م چرا

 !دیرسی ناراحت به نظر نم  ی کی نیخب... از ا اما
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 م؟یو گفت: بر ستادیا اینفاصله کنار ته با

 باال انداخت و قدم اول را برداشت. شانه

 جالب باشد؛ توانستی م  یی جا نیزدن با اهورا، در چن قدم

 البته خطرناک!  و

 یبد اکشنیر  چیبه اهورا، ه اشی کی بود که زاوش و ترالن درمورد نزد بیعج شیبرا
 . دادندی نشان نم

  واریاز در و د گرفتند؛ی گرم م  اریماه قبل از ازدواجش، با زان کی  ی داشت وقت ادیبه  خوب
 !شدی م  حمله به سمتش

 زاوش.  ی توار، ترالن و حت  دا،

 دو خانواده کاستند! یاز رفت و آمدها ی و حت شدندی متعصب م  همه

 آمد... یگذاشت و به خواستگار  شیقدم پ اریزان کهنیا تا

 تا حداقل پام بشکنه. یی به جا کوبوندمی و م خودم شه،ی حالت گرفته م دونستمی _ اگه م

 !دمیاش را کنترل کرده و گفت: من فقط ترسخنده اینته

 نشده باشه؟  میز یچ کهنی_ از ا

 شده باشه...   تیز یچ کهنی_ از ا

 شت! مگه برات مهمه؟  ی به سمت او برگشت و گفت: هول متعجب

 تی زی. اگه چنمیو ببمستند روستام د،یباال انداخت و گفت: دوست دارم واسه ع شانه
 . فتادای کارها هم عقب م شدی م
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! من مغز  شه ی کنسل م افته،ی مقابل داد و گفت: عقب نم ریدوباره نگاهش را به مس اهورا
 . شنیو اگه نباشم همه فلج م ممیت 

 تکان داد. نیو سرش را به طرف دیخند

 رودخانه، راهش را کج کرد و اهورا هم به دنبالش روانه شد. دنید با

 م؟ینی: بش دیکه کنار رود بودند اشاره کرد و از اهورا پرس ی دو تخته سنگ بزرگ به

 . ی ها نشست و گفت: چه رودخونه قشنگاز آن ی کی  یرو حرف ی ب اهورا

 ؟ یکردی م  رکای چ مردم،ی : اگه م دیجوابش را نداده بود که ناگاه پرس اینته هنوز

 شد. فروغی افتاد و نگاهش ب  اینبر تن ته یالرزه

 درحال تکرار شدن بود... خیتار ای گو

 صحبت از نبود اهورا هم تنش را به لرزه درآورد؟! دیبا چرا

 . رهیمی فاصله، نم نیبا افتادن از ا ی سرد گفت: کس  ی با لحن اش،ی احساس درون برخالف 

 فرض کن. گمیم  نیشانه باال انداخت و گفت: من هم واسه هم اهورا

 شد؟ ی م  ی . به نظر خودت چ دونمی _ نم

 ام، از کجا بدونم؟ _ من که ُمرده

 .نهیجا رو ببهمه دیبه رودخانه گفت: خب روحت که با رهیسنگ نشست و خ یرو

شود،   دهیترش   یدختر  ،یپسر  ردیسروده که گر بم ی ط یشرا نی_ ام... شاعر در مورد همچ
 شود. تهیپسران کل جهان ل رندیگر بم

 ،یو در اوج وفادار  دمیپوشی م  واهتیو گفت: پس من هم تا آخر عمر س دیکش  ی پوف
 .کردمی ازدواج نم گهید
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 ؟ ی کن ی _ مسخره م 

 ؟ ی بشنو ی چ  یو گفت: خب دوست دار  دیخند

 نگاهش کرد.  رهیبه سمت او برگشت و خ کامل

 .ردیاز رودخانه نگاه بگ ایننگاه او، باعث شد ته ی نیسنگ

 هم محو شد.  اینقدر خاص بود که کم کم لبخند تهنگاه اهورا آن طرز

 رو دوست دارم.  زیچ هیآورد و گفت: اآلن، فقط  کیرا نزد سرش

 و صامت نگاهش کرد.  رهیطور خدهانش را قورت داد و همان آب

 .ستندینگر ی م گریکر یو تنها به  زدندی نم  ی حرف کدامچیه

 بود؛ مگر نه؟ یی بایز لحظه

  دنیقصد نگاه دزد کی چیو ه  دیلغزی م  یگر یصورت د یرو صانهیجفت چشم که حر دو
 نداشت.

 شان را کم و کمتر کرد. فاصلهاهورا خودش را جلو تر کشید و 

 انجامش بدم. دیتو وجودمه که حتما  با یز یچ  هیاما  ؛ی ممکنه ناراحت بش دونمی _ م

 جا را ترک کند.باید آن ترع یه سردانست کی م  اینته

 !توانست ی نم اما

 بود و توان حرکت نداشت. دهیچسب نی به زم شی پاها ای گو

 شد و هر لحظه منتظر بود که اتفاق بدی بیفتد  دهیچیاهورا دور کمرش پ یها دست

 !د یدرلحظه اهورا او را به سمت رودخانه هل داد و خود غش غش خند اما
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 را درک کند. تیتا موقع دیطول کش  یچند

 !یشعور ی ب ی لیخشم سرش را بلند کرد و گفت: خ با

و ممکنه ناراحت  خوامی اهورا شدت گرفت و گفت: من که قبلش گفتم معذرت م خنده
 شی!

 را پر کرد تا به او آب بپاشد؛ شیها مشت

 هیبشم بق س ی. اگه من هم خیه  ی پشت درخت پناه گرفت و گفت: ه ع یاهورا سر  اما
 !شهی که به ضرر خودت تموم م کننی ناجور م  یفکرها

 با او بود. حق

 آش نخورده و دهان سوخته.  شدی وقت م آن

 آمد و لباسش را حداالمکان چالند! رونیرودخانه ب از

 ف،ی. حدمید ری تصو  تیو به روادست به اهورا اشاره کرد و گفت: امروز گراز گردن کش با
 .کردمی م  ات یعمود ،ی ! وگرنه افق یکه نامحرم فیح

 .ی کن هیساعت که حرصت رو تخل هیدر حد  م؟یکن  غهیص یخوای و گفت: م دیهم خند باز

 مرد امروز قصد داشت به مرز جنون برساندش! نیا ای گو

 نثار اهورا کرد. یایفحش ُکرد رلب،یکه نشسته بودند راه افتاد و ز یی سمت جا به

 .دیرا بر سرش کوب ز یشدن، همه چ سی خ نیبود تا به جبران ا یگر یروز د کاش

 امروز خاص بود! اما

 انتقال داده بودند. گرید  یی را به جا راندازیز

 جاست.شدن، بهتر از پرتاب شدن از آن سیکه خ دندیرس جهینت نیبه ا ای گو
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 دو شدند.از همه متوجه آن شیو ترالن، پ اریزان

 ؟ یشد سیچرا خ اینخاک به سرم! ته ن،یبچه ها؟! ه نی _ اومد

 غضب به اهورا نگاه کرد و گفت: افتادم تو رودخونه.  با

 نه؟  ،یبود ی رو به برادرش گفت: تو پتو آورد زاوش

بلند شدنش را  نی و نگاه اسر اوردیب نیاز جا برخاست تا پتو را از داخل ماش ع یسر اریزان
 بدرقه کرد.

 سوخت. نیحس کرد دلش به حال اسر ، یالحظه یبرا اینته

فقط به درد ترحم  اشی را به هم زد؛ اما حال زندگ  ایناهورا و ته ان یآمد و رابطه م او
 .خوردی م

 .ستیالزم ن ار،ی_ ممنون آقا زان

هم ازش  نیاریبلند گفت: اگه ب یی با صدا این به راهش ادامه داد که ته حرف ی ب اریزان
 . ی حاال خود دان کنم؛ی استفاده نم

 .ختیهم دلش شکست و در هم فرو ر باز

 شده بود؟  بهیبا او سرد و غر  قدرنی ا اینهت  ی ک از

 نه؟  ایخودش بود،  ریتقص

 نشست. شیاز پا دراز تر برگشت و سرجا  دست

 . زدی نبود که حدس م یز یاصال  چ ا، ینته  یرفتارها نیا

 عوض شده بود... اینته

 احمقانه خودش به وجود آمد.  مات یهم به سبب تصم هانیا تمام
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 برد! نیرا از ب اریبا حرف بعد، رسما  زان اینته

و بهم  کاپشنش دیتو رودخونه، دندش نرم خودش هم با  فتمیآقا باعث شد من ب نی_ ا
 بده.

 او انداخت. یشانه ها یبا لبخند کاپشنش را در آورد و رو اهورا

 _ قابل شما رو نداره!

احساس  ی لیخ د،یتابی ها مبر آن میکه مستق  ی و درشت و آفتاب ز یوجود اتفاقات ر با
 . کردی سرما نم 

 ن؟ ی کرد یناباور نگاهشان کرد و گفت: آب باز  ترالن

 . اریزان م،یرفتی زد و گفت: کاش ما هم م   یهم لبخند نیاسر

 . دیفهمی نم یز یقدر غرق افکارش بود که چاما آن اریزان

 . ندیبب گری د یسر بلند کند و همسر سابقش را کنار مرد توانستی نم

 کرده بود؛  خودش

 که به راه انداخت تنها در چشم خودش رفت. ی دود آن آتش اما

 ارجان؟یکرد و آهسته گفت: زان ترکینزد اریخود را به زان ی کم

 . دیکش  ی ق یسر بلند کرد و نفس عم اریزان

 باشد، گفت: جانم؟  می مال کردی م  ی که سع  ی لحن با

 ؟ یآب باز  میبعد ناهار ما هم بر گمیم بال؛ی زد و گفت: جونت ب  یلبخند نیاسر

 دلش به رحم آمد. ن،یچشمان معصوم اسر  دنیکه با د اوردینه ب خواست
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 !زمیزد و گفت: باشه عز ی تصنع یلبخند

  یبرا ی کی گفت:   بست،ی را م پشیکه ز ی کاپشن اهورا را کامال  به تن کرد و در حال اینته
 لطفا .  زهی من برنج بر

 کباب را. سید  ارادهی ب ار،یبشقاب برنج به سمتش گرفت و زان  انایل

 ندارم.دوست  دهینگاه کرد و بعد گفت: ممنون؛ کوب اریبه دست زان هیچند ثان یبرا

 !یشده بود گفت: اما دوست دار  ی او عاص یاز رفتارها گریکه د اریزان

 ها. مونهی گرد شده نگاهش کرد و گفت: اگه من نخورم رو دست شما نم  یهاچشم با

 فوقش اشاره کرده و گفت: خوردی برداشته بود و تند تند م  دهیکوب خیزاوش که پنج س به
 . خورهی زاوش م 

 و دوباره سرگرم خوردن شد.  چپ چپ نگاهش کرد زاوش

 ؟ یدیدو گرفته و خطاب به اهورا گفت: جوجه رو بهم منگاه از آن اینته

 دوغ؟  ای یجوجه را به سمتش گرفت و گفت: دلستر دوست دار  سی د حرف ی ب

 .کدومچیشروع به خوردن کرد و گفت: فعال  ه باالخره

 کرد.  یر ینشده، احساس س ی از بشقابش خال ی مین

 نی را بخواهد که نگاهش به دست اسرد ظرف ساال انایرا بلند کرد و خواست از ل سرش
 جلب شد. 

 . یانقره فی ساعت ظر کی

داده  هیبه او هد ی عمو بود و روز عروس مادربزرِگ زن ادگاریکه  ی مثل همان ساعت درست
 بود...
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 اش پس داد. طالق هم آن را به همراه حلقه روز

 !نه

 آن نبود. مثل

 خودش بود! بلکه

 انداخت. ریدهانش را قورت داد و سر به ز آب

 . ستیمقابلش نشسته بدتر ن اریعروس زان کهنیاز ا ، یادگار ی ساعت  کی

 هست؟ 

 . زدیو ساعتش بگر نیباعث شد از فکر اسر بش،یزنگ تلفن از داخل ج یصدا

 منه.  ی به او کرد و گفت: فکر کنم گوش  ی نگاه اهورا

 .دمی_ آهان. باشه اآلن بهت م

 . افتیاهورا را  ی سمت راست کاپشن را گشت و گوش بیج سپس

نام شخص تماس   یآن را به دست اهورا دهد، نگاه فضولش رو خواستی که م  ی هنگام
 . دیدو رندهیگ

 و براق! ی قلب صورت ی موج یا کی به همرا  م،یشم

 از جمع خارج شد. ،یکوتاه دیرا گرفت و با ببخش  ی گوش  اهورا

 . آمدی آشنا م ای ننام، به نظر ته نیا

 آشنا.  ی لیخ ی لیخ

 !م یشم م،یشم م،یشم م،یتکرارش کرد: شم رلبیز چندبار
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 دچارش شد. ی حس بد اورد،ین ادیبه  یز ی چ کهنیا از

 با اهورا دارد...؟  ی بود که چه نسبت  نیا م،یتر از آشنا بودن نام شممهم اما

 !هی. عالدیجد ی ذهن  ی آشفتگ هیگفت:  رلبیرا تکان داد و ز سرش

 راه، تماس را وصل کرد.  انیبه سمت درختان باغ گام برداشته و م اهورا

 !م؟ی_ جانم شم

 جواب داد: سالم عسلم! م،یشم یمردانه به جا یی صدا اما

 ؟ ی زن ی زنگ م میبا خط شم نم،کی بابا؟ بالکت م یی و گفت: تو دیخند

 ک... ی نکنه رفت نمیبب شرف؟ی پسره ب ی کن ی و بالک مبابات  گهی_ حاال د

 .امیبردار لمیخدا! سر فگفت: نه به ع یحرف پدرش را در هوا گرفت و سر  ادامه

 و به کبدت گره بزنم.مستند گاو و پلنگت پخش نشه تا طحالت ن یا دوارمی_ فقط ام

 قدر متشابه است!و پدرش چه ایبه فکرش آمد که طرز فکر ته ن یالحظه

 پسر...  ی _ راست

 گفت و نگاهش به دو تخته سنگ کنار رودخانه افتاد.   ی هوم اهورا

 بر لبش نشسته و چشمانش برق زد. نیریش یلبخند

 را گذرانده بودند... ی لحظه ناب  عجب

 .می کردن دایپروژه زن پ یتو  می_ من و شم

 من که گفتم با ازدواج مجددت مشکل ندارم.  ی شانه باال انداخت و گفت: اوک تفاوت ی ب

 _ نه خر، واسه تو!
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 ن؟ یدیها چبرنامه نیگفت: باز از ا یبلند یصدا با

 فرق داره اهورا! نیخدا ا گفت: به جانیو با ه  دیرا از دستش کش  ی گوش میشم

 !ی شگ ی بحث هم نی گرفت از ا اشخنده

 همه فرق داشتند! مینظر شم از

 داره؟  ی چه فرق ی کی  نیخنده گفت: ا با

 ی لیخ ی ل یخ ی لیخ ی لیخ ی لیخ ی لیکرد: خ دیو تمج فی با آب و تاب شروع به تعر میشم
فردا رنگ خودته؛ فردا پسهاش همخوشگله! چشم ی لیخ ی لیخ  ی لیخ ی لیخ ی لیخ

کوچولوئه که فکر  قدرنیهاش ا. لبادیاز آب درم ی تون هم چشم رنگکه بچه نیمطمئن
 غذا بخوره. یخور یبا قاشق چا دیکنم با

مده. من هم از لب  ی و گوشت  ی: اآلن لب پروتز دیاهورا حرفش را بر د،یکه رس جانیا به
 !ادیخوشم نم کی کوچ

 بگم کم گفتم.  ی مهربون و باکماالته که هر چ  قدرنی_ اما مهم اخالقه؛ ا

 . دیلغز  اینته یرو قرارشی ب نگاه

 . کردندی م  ی داشتند خداحافظ  ایاز جا برخاسته بودند و گو  انایهمراه ل به

 را از ادامه دادن بازدارد.  میکرد شم  ی گفت و سع  ی لعنت

 .میشم م یزنی _ بعدا  حرف م 

 کرد! ستشیتماس را قطع کرده و او را هم وارد بلک ل سپس

به او زنگ بزند،   یاباشد و پدرش هر لحظه و به هربهانه یسفر کار  کی در  کهنیا از
 . آمدی چندان خوشش نم
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را در تلگرام به او ارسال  شی هاامیپ لیهم که از تماس گرفتن با پسرش عاجز بود، س او
 . کردی م

 ها رفت. گذاشت و به سمت آن بشیج یرا تو ی گوش 

 بود؛  دهیند اشتباه

 . کردندی را جمع م  لشانیداشتند وسا اینو ته انایل

 کرد.  شیاز احساسات، تماشا ی و با مخلوط  ستادیا این از ته ی فاصله کم با

 ن؟ یری_ م

 را برداشت و گفت: آره. فشینگاهش کند، ک کهنیبدون ا اینته

 ؟ یزود نی: به ادیپرس گرید ی رفت و سوال  ترکینزد قدمی 

 کنه. دیخر خواد ی م انایباز هم بدون نگاه کردن جوابش را داد: ل اینته و

 رفته بود.  شیاهورا پ لیباب م زیساعت همه چ نیا تا

 که خوب بود؛ یی اینته

 د؛یخندی و م  زدی و شاد، لبخند م سرحال

 . کردی م یو شوخ آوردی در م یهم خل باز  ی گاه 

 .دیرسی به نظر نم نیافسرده و غمگ گرید  ی حت

 ... خب

 شده است. کی به هدفش نزد ی عن ی نیا

 ...شدی م  ی عال ماند،ی هم کنار او م  گریچند ساعت د  اگر
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 من برسونمتون؟  یخوای و گفت: م  دیکش  ی ق یعم نفس

 هم نگاهش نکرد. باز

 داره. نیماش انای_ نه! ل

 شد؛ ی بد م ی لیخ ا،یتو با من ب گفتی م  ما  یمستق اگر

 !نه؟َ

 نگفت. یز یچ گریتکان داد و د یسر  ناچار

 آورده و به سمت اهورا گرفت.  رونیرا از تنش ب کاپشن

 هم، ممنون.  نیخاطر ا_ به

 زد و سر تکان داد.  ی کج لبخند

 شد. رهیسر بلند کرد و به اعماق چشمان اهورا خ یالحظه یبرا

 آشناست! ی لیعطرت خ ی... بو_ درضمن

 .دیرا بگو لشیو نماند که اهورا دل رفت

 جانش شده است.   ی که اهورا در آن شب ناج دانستی هنوز هم نم ا،ینته پس

که من روزها با فکر  ی در حال اد،ینم ادشیرو  دارمونید  نیزد و با خود گفت: اول یلبخند
 کردم!  ی زندگ  دنشید

 راه افتادند.  نیکرده و به سمت ماش  ی دو خداحافظ  هر

 برخالف شور و شوق هنگام آمدن، پر از سکوت بود.  برگشتنشان

 !دیکوبی م  واریو خود را به در و د زدی م  ادی که فر ی سکوت
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 شد؛ ی کلمه خالصه م کی در  ا،ینهم و غم آن لحظه ته تمام

 !میشم

 اند. قرارش داده چهی باز گر،ید ی بار  یکرد برا حس

 نام، قطعا  با اهورا در رابطه بود؛ میشخِص شم آن

 .گذاشتی قلب نم ی موجیکنار نامش ا  وگرنه

 گذاشته بود.  یپا  اشی به زندگ  گرید  یای قاتِل رو کی و

 ن؟ یبهتر از ا چه

 !دی که صدبرابر آن بگر  کردی بر سرش آوار م یی بال ایدن د،یخندی روز م  کیاگر  ای گو

 ؟ یایباهام م ای_ تو رو بذارم خونه 

 به خانه برود. میمستق دادی م حیبود و ترج حوصلهی ب

 .سهیهام خچون لباس رمیدوش بگ دیخونه؛ با رم یگفت: م نیبنابرا

 گفت و به سمت خانه راند. یاباشه تفاوت ی ب انایل

 کرده بودند.  اشوانهیکه د یفکر  یدغدغه ها نیهم کم نداشت از ا او

 در خودش غرق شده بود. ی حساب ار،یزان ی هاحرف  دنیشن با

 .دینفهم چی از امروز هم ه ی حت

 حق بدهد؟  ی به چه کس دانستی نم

 ا؟ ینته

 ار؟یزان
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 ن؟ یاسر

 شده بود؟! رهی دا نیاهورا که وارد ا ی حت ای

فاصله قابل   قتیبا حق کرد،ی گمان م اریچه درمورد زانکه آن دیفهم ی را به خوب نیا فقط
 داشت.  ی توجه 

 پولش را بردارد. فیشد تا به ظاهر، ک ادهیرا مقابل در پارک کرد و خودش هم پ نیماش

 ا؟ ی نگفت: ته انایرا عوض کند، ل شیهابه سمت اتاق رفت تا لباس اینته  کهنیهم

 و گفت: بله؟ ستادیراه ا انیم

 ؟ یدیرو م ات ی لحظه گوش هی_ 

 بار وارد اتاق شد. نیگرفت و ا انایرا به سمت ل اشی حرف و سوال اضافه، گوش  ی ب

 او شد و کارش را انجام داد. نیوارد مخاطب وقفهی ب انایل

 . ی ن رفتم ته_ من 

 .اریرو ب امی از داخل اتاق داد زد: گوش  اینته

 گذاشت.   زیم یرا رو ی سمت اتاق رفت و گوش  به

 عادت دارد موقع دوش گرفتن آهنگ گوش دهد.  اینکه ته دانستی م

 شام بخور. فعال .  ام،ی م ری_ من د

 . _ باشه، خدانگهدار

 تکان داد و وارد حمام شد؛  شی برا  ی ادامه دست در
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را داخل قفسه شامپوها   ی کرده و گوش  ی بخشش را پل آرامش یهااز آهنگ ی کی سپس
 نشود. سیگذاشت که خ

 شد. نیهم از خانه خارج و سوار ماش انایل

 زنگ زد. اریبه زان کرد،ی را روشن م  نیکه ماش ی حال در

 _ جانم دخترعمو؟ 

 ه؟ ی: کدیو اشاره پرس مایکه دلش گواه بد داده بود، با ا نیاسر

 گلم.  استیهم آهسته لب زد: ل اریزان

بهش  نی توی اومد، م  رونیکه از حموم ب گهیساعت د هیگفت:  کیبدون سالم و عل انایل
 .ی زنگ بزن

 ک...  ی زد و گفت: مرس  یلبخند محو اریزان

که اگه ناراحتش   ریرو هم در نظر بگ نیحرفش را قطع کرد: فقط ا یجد ی با لحن انایل
  ی واه دیپس بهش ام ؛یهم که باشه تو اآلن زن دار  ی . درضمن هر چ ی با من طرف  ،ی کن
 .یدینم

قدم  ستی فکر کردم و اآلن هم قرار ن زی. قبال  به همه چانایل دونمی و گفت: م دیکش  ی آه
 اشتباه بردارم.

 راحت حرفش را بزند. توانستی خاطر نم  نیداشت و به هم رنظریهرلحظه او را ز نیاسر

 کرده و به راهش ادامه داد... ی نداشت؛ پس خداحافظ یحرف گریهم د انایل

 .دیآ رونیگرفت ب میکه از حمام رفتنش گذشت، تصم ی ساعت  کی

 . دیکش  نیی را پا رهیو دستگ دیچیاش را به خودش پآخر حوله در



  

199 
 

 . شدندی م ی ها پشت سر هم پلو آهنگ خواندی همچنان داشت م خواننده

 در را فشرد.  رهیدستگ یشتر یو با فشار ب دوباره

 قصد باز شدن نداشت. ایگو اما

 .دیچیو حوله را محکم تر به خود پ دیکش  شی موها انیم ی دست 

 شه؟ ی_ اه! چرا باز نم

 را خشک کرد و دوباره آزمود.  دستش

 داد.  هیتک واریبه آن زد و به د یاز باز نشدن در، لگد ی عصب

 زد: کمک! ادی فر حواسی ب

 که خانه نبود. انایل اما

 !د؟یرسی به دادش نم ی کس  ی عن ی پس

که دستش قرمز و متورم  دیقدر محکم به سمت خودش کش را آن رهیو دستگ دیکش  ی هوف
 شد.

 . دیشد و عقب کش  دیاز تالش کردن ناام باالخره

 موضوع متمرکز کند. یکرد ذهنش را رو ی سع

 نبود؛ انایل

 .این جز تهدر خانه نبود، به کسچیواقع ه در

 شد؛ ی درآورده و باز نم یدر مسخره باز  رهیدستگ

 شده بود.  ی هم آن داخل زندان اینته
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 کمکش کند؟  توانستی م  ی کس  چه

 آمد، اهورا بود.  ادشیکه به  نهیگز نیاول

 . دینامش، ابرو درهم کش  یادآور ی با

بسازن اما ازش  ی حموم  لیو ازم فس رمیخانمش کمک کنه! حاضرم بم می_ اون بره به شم
 کمک نخوام. 

 درهم شد. اشچهره

 نبود... ی قلب اهورا خال پس

 زد. اشی شانیبه پ یاو ضربه دیکش  ی پوف

 نباید به این چیزها فکر کند.  اآلن

 سررشته داشت.  ز،یزاوش بود که از باز کردن دل و روده همه چ نه،یگز   نیبهتر

 کرد؟ ی خبرش م دیگونه باچه اما

 درست مثل پریشب مثل دیشب 

 باز هم دیوونه وار عکساتو دیدم 

 ات شدم من درست وقتی که وابسته

 و دیدمهای یکی دستات تو دست

 پریشب مثل دیشب درست مثل 

 شدم تنها ترین آدم خدایی

 همین امشب که نیستی مثل هر شب
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 قدر دیدن داره حالم خدایی...!چه

 ارشاد_ زیبای من!

 .دیرس ی خواننده را دنبال کرده و به گوش   یرد صدا نگاهش

 !نهی: ادیکش  غیو ج  دیذوق باال پر با

 .اوردیرا با خودش داخل حمام ب ی گوش  دادی دا خانه بود، هرگز اجازه نم اگر

 نداشت. گرانیبه کمک خواستن از د ی اجیاگر دا بود، احت هرچند

 را برداشت؛ ی گوش 

 آه از نهادش برخاست. ،یدرصد باتر  دنیبا د اما

 !رد؟یتماس بگ  توانستی گونه مدو درصد شارژ، چه با

 زاوش ارسال کند. یبرا  امک،یپ کیرا در قالب  شیگرفت تمام حرف ها  میتصم

  ی آجر اول  ریهم ز دی. کلایکردم! فقط توروخدا زودب ری _ زاوش خودت رو بهم برسون. من گ
 از سمت چپه. منتظرتم. 

 را اصالح کند؛ ی را بخواند و اشتباهات نگارش امشیپ گریبار د کی نکرد  وقت

 و خاموش شد. دیدر دستش لرز   ی گوش  ارسال کردبه محضی که پیام را 

 رنگ نشست. ی کوچک آب هیچهارپا  یو گوشه حمام و رو دیکش  ی پوف

 .شدی کم کم داشت سرد م  هوا

 خودش جمع شد و آب داغ را باز کرد. در

 . ندیبی را م امیزاوش چه وقت آن پ دانستی نم
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 به او بزند. ی تا تک زنگ آوردی دوام م شتریب ی کم ی گوش یباتر  کاش

 کرد که نشان از سرماخوردنش بود. یاعطسه

 .دیکش ی و انتظار آمدن زاوش را م دادی را تکان م شیو مضطرب پاها ی عصب

 کرد ذهنش را آرام کند و صلوات بفرستد.  ی سع

 گونه در دلش جا شده.حجم از استرس چه نی معلوم نبود ا اما

 !ا؟ین_ ته

 . و به سمت در رفت  دیاز جا پر ع یسر

 نکرد... اشتباه

 ناواضح، نامش را بر زبان آورد. یی بود که صدا  مطمئن

 گفت.   یخداروشکر  رلبیز

 . دیرا د امشیبود که زاوش زود پ بیعج اما

 ؟یو دار زد: من تو حمومم زاوش؛ صدام داد

 . دیاز جانب زاوش نشن ی و جواب  گفت

 مردد شد.  ی کم

 توهم زده؟  نکند

 شک گفت: زاوش؟ با

 در، بلند شد.  رهیاز باز کردن دستگ ی ناش یی به درخورد و صداها یا تقه

 زد. یذوق لبخند با
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 توهم نبود! پس

 موفق شد در را باز کند.  باالخره

 لبخند خواست تشکر کند اما... با

 مقابلش محو شود. ری تصو دیپلک زد و پلک زد، شا زدهرت یح

 داشت. قتیبودنش حق  ایگو اما

 که زاوش نبود...! او

کرده بود و زاوش،   ریدر حمام گ گریبار د کی. کردی اگر زاوش بود که سر بلند نم اصال  
 رفت... رونیبدون نگاه کردن قفل در را گشوده و ب

 رونیبزند: برو ب غیو با تمام توانش ج  کنار در پناه گرفتهتنها توانست  ط،یآن شرا در
 !اریزان

 اتاق رفت؛  نهیو به سمت آ دینگاه دزد  ع یسر اریزان

 نداشت.  دیبه حمام د گریکه د  یی جا

 بود! ختهیدر درونش فرور یز یچ ای گو

 ... ب یعج ی آشفتگ کی

 گفت: من منتظرتم. فی ضع یی لرزانش را مشت کرد و با صدا یها دست

 را گفت و از اتاق هم خارج شد.  نیا

 . دیآ رونیب میاز آن شوک عظ اینتا ته دیطول کش  ی کم

 . کردی بار عطسه م کی ه،یو در هر ده ثان دیلرزان و سرد پوش یهارا با دست شیهالباس
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 را به شارژ زده و آن را روشن کرد. ی گوش   زیاز هرچ شیپ

 که به زاوش داده بود را چک کرد. ی ام یپ نی آخر نان،یاطم یبرا

 بود... همان درخواست کمک.  امیهمان پ اما

 بوده؟  اریزاوش دست زان ی گوش  ی عن ی پس

 تر افتاد. قبل  امیرا کنار بگذارد که نگاهش به دو پ ی گوش خواست

 رو بهت بگم. نیازدواجم با اسر لیدل دیباهات حرف بزنم، با دیجواب بده؛ من با این_ ته

 افتاد.  نی زم یرو ی و گوش  دیلرز  دستش

 بود! اریشماره، شماره زان نیا

 داده و از او طلب کمک کرده بود. امیپ اریبه زان او

 شده؟ ویچرا نامش زاوش س اما

 از نظر گذراند.  کیبه  کیرا  شانی ها امیرا سرچ کرد و پ اریبار نام زان نیا

 نام هم که زاوش بود! اریمخاطب زان نیا

 . دیسوت کش  مغزش

 گونه ممکن است؟ چه آخر

 ...نشیکه به مخاطب او

 را گرفته بود.  اشی در لحظه رفتن، گوش  انایکه ل  ادآوردیبه  ناگاه

 ... ی عنی

 را با هم عوض کرده بود؟  اریزاوش و زان یشماره ها انایل
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 !دیآ ی م  رونیب اشی نیکرد دود از مغز و ب حس

 کار خودش بود. قطعا  

 رخ دهد.  یاتفاق بد ی لیکار احمقانه، باعث شده بود خ  نیبا ا او

 . ندیتنها نصف بدنش را پوشانده بود، ببکه  ی او را با حوله کوتاه  اریزان مثال  

 بود؛  دهیمتشابه د یقبال  هم او را در حالت ها هرچند

 طالق... ی قبل از آن خطبه لعنت اما

 از شرم، اتاق را ترک کرد.  ی سرش انداخت و همراه با حمل کوه  یرو یروسر 

 از جا برخاست. دنش،یبا د اریزان

 را از مقابل چشمانش پاک کند. شیپ قهیچند دق ریهم نتوانسته بود تصو هنوز

 که نبود؛ یاراد

 عذاب جانش نشود. نیاز ا شیتا ب  بردی م  ادیاز  ورنه

تو    دونستمی کردن خود را آغاز کرد: من نم حیتوج وقفه ی بزند، ب ی حرف اینته کهنیاز ا قبل
... باور کن قصدم فقط کمک کردن بهت اینته. خوامی واقعا  عذر م ؛یسادیپشت در وا
 و...خودم عی سر ،یداد امیپ یطور اون ی بود. وقت

. اشتباه از من و شما نبوده. اریممنون آقازان ی لی: خدیحرفش پر انیم  حوصلهی هم ب اینته
 بدم اما... امیبه زاوش پ  خواستمی من هم م 

 . یو گفت: به هرحال لطف کرد  دیکش  ی ق یعم نفس

 زد. یپوزخند ار،یچهره متفکر زان دنیبلند کرد و با درا  سرش

 ها، خبر داشت.عوض شدن شماره نی او هم از ا پس
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 ننیها بب  هیدرضمن اگه همسا رم؛یو نگوقتتون گهیکرد و گفت: د اناینثار ل  ی لب فحش  ریز
 . شهیبد م

 ها کور و کر شده بودند! هیبود که همسا ی وقت چند

 متوجهت نشوند.   هاهیبرو تا همسا گفتی هرگز نم زد،ی اهورا در خانه را م ی وقت  مثال  

 نداشت! یگر یبهانه د ار،یدک کردن زان یبرا اما

 ...اهورا

 ...اهورا

 ...اهورا

 گرفت؟ ی پنج حرف نهفته شده بود که با تصور او هم آرام م نیدر ا ی بیعج یروین چه

 برد؛ نی آرامشش را از ب گری شوند، چهار حرف د  لیافکارش به لبخند تبد کهنیاز ا قبل

 !م یم ،ی م،یم ن،یش

 خواهد شد!  اشی روز زندگ نی قطعا  بهتر ست،یکه بفهمد نسبت او با اهورا چ یروز 

 کرد و از خانه خارج شد.  ی آهسته خداحافظ اریزان

 رفته است. ی اصال  متوجه نشد کِ  ای نسر و صدا بود که ته ی رفتنش ب قدرآن

 و به سمت آشپزخانه رفت.  دیکش  ی پوف

 شد. ترظیبه پنجره اهورا افتاد و اخمش غل نگاهش

 الهو...بو مردک

 !نه
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 لقب را به او نسبت دهد! نی بود اگر ا ی انصافی ب

 بود. نقص ی ب یمرد اهورا

 دارد. اشی نفر را در زندگ کی  ،ینقص ی مرد ب  هر

 ...ستیمستثنا ن عدهقا نیاو هم از ا خب

 کند.  ی و تا جوان است، عاشق ابدیاست را ب قشیکه ال  ی کس  تواندی م

 تصور گرفت.   نیاز ا دلش

 . شدی بود، خالصه م دهیکه از اهورا شن یاجمله نینقطه قصه آن دو، در اول نیتلخ تر  اما

 !دانستی کم، او را بچه م  ی فاصله سن نیبود که با ا زیانگغم چه

 است...  ی احساس  نیچن یهم از رو گاهشی گاه و ب یهاتوجه قطعا  

 خانه گرفت. مشتاقش را از طبقه دوم آن یهاو چشم دیکش  ی آه

 او گشود. دنید دیاهورا پنجره اتاقش را به ام د،یکه پرده را کش  نیهم اما

 .دیاز قهوه داغش را نوش یاجرعه ا،ینبه پنجره خانه ته رهیخ

 اندک باشد؛ شیجرعه ها کردی م  ی سع

 اندک!  ی لیخ ی لیخ

 نه؟! شد،ی نوع گول زدن خود محسوب م  کی

 برده بود؛  رونیاش سر از پنجره بقهوه دنینوش یبرا مثال  

 !رساند ی را م نی خالف ا قتیحق اما

 !د یدی از آن پنجره را م ریغ یی جا شیچشم ها قه،یو هفت دق ی در آن س وگرنه
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 .دیرا هم ند اینته هیسا ی که منتظر ماند، حت  هرچه

 !گشت ی ورق برم آمدی زودتر م  ی فقط کم  ،ی کم  اگر

 گذاشت.  زیم یهم دست از پا درازتر پنجره را بست و ماگ قهوه را رو سرانجام

 جا بود؟ آن اریهنوز زان ی عنی

 افتاد. اینبه خانه ته اریلحظه ورود زان ادی دوباره

 زد.  شیموها  انیم ی متشنج شده و چنگ اعصابش

 و متاسفانه هنوز مانده بود.  ماندی دو م آن انیم ی وجه اشتراک چیه دینبا

 دارد. دیخر انایچون ل گردندی گفت که به خانه برم اینته ،لحظه رفتن از باغ در

 رفته است؛ ییبه تنها  انایل دادی حاال در خانه مانده بود، نشان م  کهنیا

 .دیند اطیاو را هم در ح نیماش ی حت  چون

 تنها بود! اینآمد، ته اریزان ی وقت  پس

 فکر کرد.  گرید  ی کم

 به هنگام ورود، عجله داشت.  اریزان

 چرا؟! اما

 شان دوباره زنده شده است؟ رابطه  نکند

 را مشت کرد.  شی هاتکان داد و دست یسر 

 امکان نداشت. نیا

 مجرد نبود؛ گریکه د اریزان
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 او را داشته باشد. دنیقصد بخش  آمدی هم به نظر نم  اینته

 اگر...  اما

 رها کند. مهیداد آن تصورات پوچ را ن حیو ترج دیکش  ی پوف

 گرفت بدون شام بخوابد.  میرا گذرانده بود، تصم ی هم که امروز، روز پر تنش  اینته

 در رها کرد. یرا رو  دیرا قفل و کل درها

 آن را گشود.  به سمت پنجره رفت و کشانازهیخم

که اهورا در آن نفس   یاعادت شده بود هرشب قبل از خواب، به پنجره خانه شیبرا انگار
 نگاه کند.  د،یکش ی م

 خانه خاموش بودند؛  یهاالمپ

 بود. دهیاهورا هم امشب زود خواب پس

 . دیرا بست و دوباره پرده را کش  پنجره

 آن پرت کرد.  یآزاد، به سمت تختش رفت و خود را رو ی با ذهن سپس

 نداشت. یحس بد گریرا با هم عوض کرده، د اریشماره زاوش و زان انایل کهنیا از

باعث شد  ن،یاز خانه سر کند و هم رونیب دیبا انایپشت در، ل دیامشب با وجود کل چون
 آسوده به خواب رود...! ی الیبا خ

*** 

را آغاز  زشیانگبود که توسط آن صبح دل یز یموقع خواندن، چ  انایداد و هوار ل یصدا
 کرد. 

 از جا برخاست.  ع ی که در برنامه امروزش بود، سر  یی کارها  یادآور ی با
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 ی مثال  خانه را جاروبرق خواند،ی که با آهنگ بلند بلند م ی هدفون زده و درحال انایل
 . دیکش ی م

 را فشرد. ی دکمه آف و آن جاروبرق ند،یکه بب یاز کنارش رد شده و طور  اینته

 ؟ یز یری گفتن، کرم م ریصبح به خ یهدفون را دور گردنش انداخت و گفت: جا ع یسر

 رو روشن کردم! ی شانه باال انداخت و گفت: فقط جارو برق اینته

 ترک کرد.  ی بهداشت سی جمله، هال را به مقصد سرو نیبا گفتن ا و

 تا اآلن خاموش بود؟  ی عن ی! ی_ وا

 افزود: من کل خونه رو جارو کردم! هیبا حالت گر  و

 کل خانه را جارو بزند. گریبار د کیکه مجبور شد،  خالصه

 را فردا. گرید میاز نظافت خانه را امروز انجام داد و ن ی میکرد ن  ی هم سع  اینته

 بود فرداشب، دا به خانه بازگردد.  قرار

 در خانه دخترش بماند. ی و قرار بود مدت  افتهیخاله بانو بهبود  حال

 داد.  تیهم باالخره به برگشتن رضا دا

 درآورده بود. دیجد یباز  ک ی انایامروز ل البته،

 میهم تصم اینقرار امروز از طرف ته یبا دوست اهورا آشنا شده بود، برا ی که به تازگ  او
 گرفت. 

 بروند. یبود به کوه نورد  قرار

 را به ساعت پنج غروب موکول کرده بود! یقرار کوه نورد اش،ی ذات  ی دندگکیبا  انایل
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 خنده سرش را تکان داد. با

 .ساعت پنج غروب، هر دو شستند و ُرفتند تا

 از کارها تمام شد؛ ی مین با  یتقر 

 رفت. شیبهتر پ زی همه چ انا،یکه با وجود ل البته

 چهار بود که عزم رفتن کردند.  ساعت

 داشت.  ی خاص ی لیخ ی ذوق زدگ  دار،ید  نیا یبرا اینته

 شده بود.  ختهیاسترس هم با آن آم ی کم  البته،

 برنخورد.  یی بود که در آن مکان، به آشنا دواریام فقط

 . کردی خود عمل م  نیبار داشت برخالف قوان نیاول یبرا

 را نقض کند! نشیآمده بود تا همه قوان اهورا

 هنوز؟  نی فتادیاهورا خوبه؟ راه ن ،ی سالم! خوب َبه_ الو؟ 

 فرصت جواب دادن نداشت! چاره،یب الدیکه م دیپرسی تند و پشت سر هم م  قدرآن

ولوم   نیاز تتلو، با آخر یکمربندش را بست و ضبط را روشن کرد که آهنگ شاد اینته
 را لرزاند! نیماش

  کرد،ی م  ایننگاهش را حواله ته نی که بدتر ی آن را کم کرده و در حال یصدا  ع یسر انایل
  کشهی قدر طول مچهدستش رفت رو ضبط. نه بابا! حاال  اینگفت: نه ته الدیخطاب به م

 م؟ یبا هم بر سمیوا  ن؟یایب

 گوش سپرد. الدیم یمکث کرد و به حرف ها  ی کم
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  م،یریباهاتونه! پس ما م دونی چ همه مستندسازِ  یزد و گفت: اوه بله! آقا ی سوت سپس
 . زمی. فعال  عزنیایشما هم ب

 بود؟  ی چه سم  نی. ااینرا کنار گذاشت و گفت: دستت از کمر فلج شه ته ی گوش 

 بود؟  ی چه سم  ،ی و گفت: چ  دیسمتش چرخ به

 ؟ یچرا ضبط رو روشن کرد گمی_ م

 آن را باال برد. یصدا سپس

 سگ پشمالو داره هیصورت اخمالو داره،  هی

 دم ینه ند ش؟ی دیند نمیمثل هلو داره، بگو ب  پوست

 داره یر یكبیداداش ا هیداره،  یر یت  كسیام و ا ی ب

 دم ینه ند ش؟ی دیند نمیداره، بگو ب ی ل یكه چه است یوا

 بو داره مو داره، بدن خوش بلنده

 دمینه ند ش؟یدیند نمیتتلو داره بگو ب عشق

 گامبو داره  یبابا هی رو داره،  ی کم  هی

 دمینه ند ش؟یدیند نمیدماغ كوچولو داره بگو ب هی

 كه دوسش دارم دیبهش بگ نشیدید اگه

 به بوسش دارم اجیحالم بده احت دیبگ

 رمی گی سرطان دل م  نمشیاگه نب دیبگ

 رمیگ ی خوشگل م اری هیكه  دیكن دشیتهد ای
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 ! رمیگ ی خوشگل م اری هی رمیم ادیاگه ن دیبگ

 ! چرت و پرت...ایل هیچه آهنگ نیرا خاموش کرد و گفت: ا ضبط

 گفت: مجید خراطها بذارم که تا ماه آینده افسرده شیم؟چپ نگاهش کرد و  چپ

 _ آخه باید مفهوم داشته باشه یا نه؟

دستش را به معنای برو بابا تکان داد و گفت: مگه کالس ادبیاته که همه چی مفهوم 
 خوای برو شاهنانه صوتی گوش بده. داشته باشه. مفهوم می 

 ره ضبط را روشن کرد. نیا، دوباتوجه به تهسپس بی 

 .دندیرس  الم،ینماد شهر ا ران،یاز اهورا و دوستش به کوه قالق زودتر

 را دوست داشت.  جانیا اینته

 ؛ آمده بود گریبار ددو با وجود عالقه وافرش، تنها  البته

 اش. هردو بار هم در زمان مجردی

 نداشت. یبه کوه نورد یاعالقه  اریزان آخر

 شده بود. لیتکم انایشان به لطف ل  یکوهنورد لیوسا

 . دیکاوی اش مداده بود و همه جا را با نگاه تشنه هیتک نیلذت به ماش با

 قله داشت. نیفتح کردن ا یبرا یار یبس ذوق

 هم خود را به آن دو رساندند. الدیبعد، اهورا و م یچند

 ها گپ زد. با آن ی م یگرم و صم ی لیخ انایکه فقط آهسته سالم کرد، ل اینته برخالف 

 بود.  انایل ی ژگ یو نیا
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 ...!ی داشتنمهربان، دوست ،یرو گشاده ،یاجتماع

  اینگفت: ته اینخطاب به ته مقدمه ی ب  الد،یهمه آماده باال رفتن از کوه بودند که م با  یتقر 
 بهمون بده. رانیدرمورد قالق ی ح یتوض  هی ی کنی م  ی زندگ جا نیخانم، شما که ا

 ؟ ی به اهورا کرد و آهسته گفت: مثال  چ  ی ابتدا نگاه  اینته

 باال.  میریم ی از چ می. حداقل بدونی گفت: هرچ  ی شانه باال انداخت و با لحن شوخ  الدیم

 منظور داشت، نه؟! او

 بپرسد! زدانشیمستندساز و همه چ انا یاز دوسِت به قول ل توانستی م  وگرنه

 او را در هوا گرفت.  منظور

درس  رستانیکه تا دوم دب یبه اهورا بفهماند دختر  ،یرپوستیو ز زیر ی لیداشت خ قصد
 !ستیاو ن قیخوانده ال

 دوهزارمتر ارتفاع داره...  با  یگفت: تقر فیضع یو با همان صدا  دیکش  ی ق یعم نفس

 قدر؟ چه ی عنی با  ی: تقر دیحرفش پر انیدوباره م الدیم

 ... خب

 نداشت! ادیهم به  قیدق قدرنی باال بود اما ا با  یتقر اطالعاتش

! درست  نی گفت: دوهزار و صد و پنجاه و دو متر. آفر تیاو، اهورا با اخم و جد یجا به
 . ی گفت 

 قوت قلب گرفت! شوند،ی معلم خوشحال م  قیکه از تشو  یی آموزها دانش مثل

  لمیکوه برداشتن و ف نیا یرو از رو یآزاد دانیگفت: طرح م  یبلندتر  یبار با صدا نیا
 از صحنه هاش.  ی شده، البته بعض یبردار لمیکوه ف  نیا یداالهو هم پا
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ادامه دادن  ینگاه مشتاق او، برا دنیو با د کردی صحبت کردن، به اهورا نگاه م  هنگام
 . گرفتی م  یانرژ 

از  ی کیسال هشتاد و دو، به عنوان  یتو رانی. قالقدهیقله رو م ی معن  المیا ی_ قال به ُکرد
 !یمنطقه خوب کوهستان ه ی. المهیا یثبت شده و از نقاط مهم گردشگر  رانی ا ی آثارمل

 مانعش شد.هورا که ا دادی داشت ادامه م  هنوز

 . زمیبود عز ی _ اطالعاتت عال 

 انداخت.  الدیبه م ینگاه معنادار  و

بعد  م،یبزن هاطرف نی ا ی گشت  هی میرا گرفت و گفت: ما بر ایندست ته مقدمهی ب سپس
 .ن ی باال. شما بر میایم

 . دیاو را به دنبال خود کش  الد،یو م انا یرا گفت و بدون توجه به جواب ل نیا

 گفت: اهورا! متعجب

 مقابلش پچ زد: جان اهورا؟!  ریبه مس رهی هم با لبخند و خ او

 ؟ یمون کردقورت داد و گفت: چرا دو دسته ی دهانش را به سخت آب

 .میبا هم حرف بزنن. بهتر بود ما نباش  خوانی ها م _ چون اون

 قبول کرد. را حرفش  نیا

 قرار آن دو، سرخر شوند. نی نبود در اول درست

 اما تنها شدنش با اهورا هم...

 سعی کرد افکار بدش را برای یک روز هم که شده کنار بگذارد.

 پیش از این، خودش را ثابت کرده بود...اهورا 
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 . شهیم الیمثل بهشته. بهار و تابستون که واو  جانی به اطراف کرد و گفت: هوف! ا ی نگاه

رو هم به  جانی موقع انمونده. اون یز یتکان داد و گفت: خب تا بهار چ یسر نیا ته
 مستندت اضافه کن.

 . بگذارتش نیی صخره بزرگ، پا یرا گرفت تا از رو اینته کمر

 گذاشت؛  نییپر او را بلند کرده و پا  مثل

که در حال غش کردن بود، گفت:  اینبه ته توجهی رفت و ب نییخودش هم پا سپس
 . شهیرو شامل نم المیا یجاها هیخانم کوچولوئه! بق هی  یمستند ما، فقط درمورد روستا

 ...به ماندن کند ی تا او را راض زدی م یداشت به هر در  اینته

 و اهورا برود! دیایکه ب یدیاز ع دیترسی م

 جذاب تره. ی لیُکلم خودمون هم تو بهار خ عتی_ خب... طب 

اما به خاطر  م،یکرد  یبردار لمی! اون قسمت ها رو پارسال فدونمی تکان داد و گفت: م سر
 .میکنی . از اون ها هم تو مستند امسال استفاده ممیاز مشکالت، نشد کاملش کن یسر  هی

 ن؟ یکه اومد   نیگرد شده گفت: پس پارسال شما بود یبا چشم ها اینته

 .مینیکم کنار آبشار بش  هی ایگفت: آره! ب  حسی باال انداخت و ب شانه

 . رفتی هم پذ اینته

 به سمت دو تخته سنگ کنار آبشار رفته و نشستند.  هردو

 را درآورد.  نکشیشد و ع رهیخ اینلبخند به ته  با

 ! هیقشنگ ی_ جا

 خیلی.هم با ذوق سر تکان داد و گفت:   اینته
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تنها   ی عنی م؛یگفت: من و تو با هم عکس نگرفت آورد،ی م رونیرا ب اشی که گوش ی حال در
 که باهام عکس نگرفته. ی هست  ی کس

 ... شه ی م سیخ ات ی با اشاره به آبشار آبشار گفت: گوش اینته

 با او بود. حق

باعث شده  نیبا آبشار داشت و هم ی نشسته بودند، فاصله کم شانی که رو  یی ها صخره
 کند! سیآب لباسشان را خ یبود ترکش ها 

 .ریبود، داد و گفت: پس تو بگ شتریاش با آبشار بکه فاصله اینرا به دست ته ی گوش 

 را گرفت و گفت: باشه. ی لرزانش گوش یهابا دست اینته

 رم؟ یرا باال برد و گفت: بگ دستش

 ! ریگوشش پچ زد: بگ ریدستش را دور کمر او حلقه کرد و ز ی ه آرامب اهورا

 وزن کم کرد! لویده ک قه،یدر طول آن چند دق کردی حس م  اینته

 .شی بود بر خط قرمزها دهیباز هم اهورا خط کش  و

 ...؟!دادی نم ی ت یچرا اهم اما

 راه افتادند.  رانیرا که گرفتند، به سمت درختان بلوط دامنه قالق عکس

 لحظه هم دستش را ول نکرد! کی ی لحظات، اهورا حت  نیتمام ا در

 دو درخت بلوط، با فاصله و مقابل هم نشستند.  انیم

 ست؟ یات ناش را درآورد و گفت: گشنهکوله اهورا

 !ی لیجواب داد: چرا، خ تعارف ی ب اینته
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  ی کل نی قراره امروز برگرده، واسه هم الدیآورد و گفت: م رونیاش باز کوله جعبه چند
کمکم    بخرم، ی ! من هم اگه بخوام سوغات انایل  یی . البته با راهنمادهیخر ی محل ی نیریش
 ؟ یکنی م

 ماند. ره یدهانش را قورت داد و به اهورا خ آب

 داشت. یگر یشان رنگ درابطه الد،یو م انایل

 کرد؟ ی م  سهیها مقا خودشان را با آن اهورا

 . کنمی تکان داد و گفت: باشه، کمکت م  یسر 

ماجرا   نی بخرد و گره کور ا یز یهم چ میشم یگرفت برا  میتصماهورا  ن،یب نیدر ا دیشا
 باز شد! 

وقت شرمنده  هیکه  میامتحان کن وهاشی اول را باز کرده و گفت: بهتره سوغات  جعبه
 اش نشه!خانواده

 اهورا؟  ،ی کن ی م  ی ناباورانه گفت: شوخ  یاخنده با

 نگاهش کرد و گفت: نه!  تیاما با جد اهورا

 . الدهیها مال م_ اما اون

 . اشکال نداره. خرمی براش م ی گفت: خب برگشتن  تفاوت ی هم خونسرد و ب  باز

هر طور شده  خورند،ی را م دهی چه که خرهرآن ایناهورا و ته دانستی اگر م  الد،یم طفلک
 !سپارد ی ها را به اهورا نمنداشتن کوله، آن لیو به دل دیخری کوله م  کیخودش 

 ه؟ ی چ نیرا برداشت و گفت: اسم ا ی پروانه شکل کوچک  ی نیریش

 .یکله کنج ی نیری_ ش
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 ؟ یچ نیگفت: ا  خورد،ی را م ی که کله کنج  ی را برداشت و درحال یگر ید

 بر ساق. ی_ بژ 

 برد. اینته یهاها را برداشت و به سمت لب ی از کله کنج  ی کی

 معرکه ست! نی_ ا

 د؛ یرسی به نظر م یاو عاد یبرا

 را از دست اهورا خورد، هزار بار ُمرد و زنده شد! ی نیریتا آن چند ش  اینته اما

اخل از د گرید ی را درآوردند، اهورا ظرف ی نیریش یکه ته جعبه ها ی آخر هم وقت در
 آورد. رونیاش بکوله

 امرسان شباهت داشت! یدوقلو خچالیبه  شتریب دن،یکوله بزرِگ در حال ترک آن

 !ستینمیالد مال  نی. البته ایبه اصل کار  میرسی _ خب... م

 شکالته؟  نای! ای به ظرف گفت: وا رهیخ اینته

 !زم یهم با لبخند گفت: آره عز اهورا

 !خوره ی شکالت ها به هم م  ن یسرد شد و گفت: حالم از ا اینته نگاه

 اهورا رفته رفته از لبانش محو شد. لبخند

 چرا؟  ؟ی_ جد

متنفرم. به   نیریش یزهایشانه باال انداخت و در حال بلند شدن گفت: کال  از چ اینته
 خود صد درصدم! ی جاش عاشق شکالت تلخ نود تا حت 

 .طورنی ! من هم همیو گفت: چه تفاهم دیآرام خند اهورا
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اطراف را   یآشغال ها  هیرنگ زباله انداخت و بق ی مشک  سهیرا در ک شانی هاآشغال سپس
 هم جمع کرد.

 ؟ ی دیخر نیریش ی متعجب گفت: پس واسه چ  اینته

 گام برداشت. اینرا بست و به سمت ته سهیک اهورا

 به راه افتادند. رانیبه سمت کوه قالق رند،یکه دست هم را بگ نیبار بدون ا نیا

 باشه. یجور نی دخترها ا قه یسل دی_ گفتم شا

 بود! دهیخر اینته تیها را به نآن شکالت  پس

گفت   شهیکامال  متفاوت داره. نم تیشخص هی ی و گفت: خب هر کس دیتصور خند نیا از
 که همه دخترها مثل همن.

 شده بود. ی خال بادش

که   نی. مثال  اگهیهم وجود داره د ی ت یکل هی ی را نگاه کرد و گفت: آره ول  اینحس ته ی ب
 خوشتون مباد.  ی تون از رنگ صورت همه

 ! متنفرم! یو گفت: وا دیباز هم خند اینته

 اکثر دخترها دوست دارن. گهید  ونی ا ؟ی چ  اهی_ واقعا ؟ خب... گل و گ

 هویمن هم  ؛دیدسته گل رز خر هیبرام  اریبار زان هیها هم متنفرم! خنده گفت: از گل با
 کنترلم رو از دست دادم و زدم... 

 حالش گرفته شد و ادامه نداد.  ناگاه

 زد. یرا برگرداند و پوزخند شی هم رو اهورا

 بود! اریزان ادیهر لحظه به  اینته
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.. بهشون  کند: البته. ی را ماست مال هیکرد قض ی سع  د،یاهورا را که د ی رفتگ درهم نیا
 . نیواسه ا کمهیدارم.  تیحساس

 . امدین رونیاهورا اصال  از آن حال و هوا ب اما

 را خوشحال کند؛ اینته تواند ی م  کردی م فکر

 انداخت! اریزان  ادیفقط او را به  اما

 به آن شکالت ها فکر کرد.  دوباره

 بود! زاریتلخ به شدت ب یزها یواقع از چ در

 نشان دهد! گرید یرا طور  اشقهیسل کردی م یرا جذب کند، سع  ای نکه ته نیا یبرا اما

 .دنی به قله رس انایو ل الدیجا رو. م_ عه اون

 .می ریتکان داد و گفت: ما هم اآلن م یسر 

 . دیو باال پر دیرا به هم کوب ش یهاذوق دست با

 . آمدی به نظر م  ی روز خوب  امروز،

 نکته خوبش، فقط اهورا بود... البته

 بار کوه را فتح کرده، نفسش گرفت.  کی

 رفتند. نیی باال و پا گریدوبار د الدیم با شباهت داشت، همراه ی که به بز کوه انایل اما

 د؛بمان این داد کنار ته حیاهورا هم ترج ان،یم نیا

 . شدی همراه م انایو ل الدیاگر او نبود، با م گرچه

 و اهورا، معرکه شد. انایروز با وجود ل آن
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جا معروف آن یاز رستوران ها ی کیشدن هوا، ماندند و شام را هم در  کیهنگام تار تا
 خوردند.

 رفت تا به پروازش برسد. الدیم سپس

دعوت کرد و قرار شد   یافهدشوار بود، آن دو را به کا شیدل کندن برا ایهم که گو اهورا
 جا بگذرانند. را هم آن ی ساعت مین

 .دی تلخ را برگز طعمی  شه،ی مثل هم اینسفارش داد و ته ی با بستن وهیکوکتل م انایل

 اینمورد با ته نیاش در اگفته بود ذائقه شیبود که اهورا، چند ساعت پ جانی ا مشکل
 . ستی کی

 او هم سفارش داد! یبرا پس

 همه! هیشب هامونقهیبا لبخند نگاهش کرد و گفت: سل سپس

 تا لبخند بزند. دی نگاهش کرد و کوش یبا حالت زار  اهورا

 !زمی_ آره عز

 زد و به سمت جلو خم شد. یهم لبخند او

 خوبه، نه؟! ی لینجوا کرد: خ  آهسته

تماشاگر باشم و  نی و آوردزد و گفت: من ی سوت  انایبزند، ل ی اهورا حرف کهنیاز ا قبل
 تو بحث مشارکت کنم.بشه  که نیبگ یز یچ هی کنم؟ خو  قیتشو

 نزدند. ی آن دو نگاه از هم برداشتند، اما همچنان حرف  باالخره

 . شدمی م  دتریمف کندمی رو پشت بوم چاه م  رفتم ی گفت: م  رلبیو ز  دیکش  ی پوف انایل

 . دیچ زیم یگارسون آمد و سفارشاتشان را رو باالخره
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 و گفت: دمت داغ.  دیرا مقابل خود کش  اشی بستن

 . نیخور ی زهرمارها رو م نیطور اچه دونمی رو به آن دو ادامه داد: نم و

 را خورد.  اشی از بستن ی با لذت قاشق  و

 و جرعه از قهوه تلخش را خورد.  دیکش شیهم با لبخند، فنجانش را پ اینته

 هردو به اهورا نگاه کردند.  پسس

 زد و قهوه را برداشت.  ی تصنع یناچار لبخند به

 .زدندی تلخ، به شدت حالش را به هم م  یهاطعم

 . چندیپی اش در هم م دل و روده کردی فنجانش هم حس م  یبا نگاه کردن به محتو ی حت

 نداشت! نیجز ا ی راه

 برد و... شیرا سمت لب ها فنجان

 !دیدو  یی همان جرعه اول، حالش به هم خورد و به سمت دستشو با

 متعجب گفت: حامله بود؟  انایل

 !ا یل ی گیم ی چپ چپ نگاهش کرد و گفت: چ اینته

 اش مسموم بود. خورد و گفت: گمونم قهوه اشی از بستن گرید ی قاشق الیخی ب

 کرد.  یگر یگمان د  اینته اما

 بود و احتماال  امروز سرما خورده بود.  ییسرما  ی لیخ اهورا

 ایکه در دن یی گو خودش و هر انسان دروغ زیاز هرچ شی آمد، پ رونیب  یی از دستشو ی وقت
 کرد! نیوجود داشت را لعن و نفر
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 شد اهورا؟  ی گفت: چ ی و با نگران دی به سمتش دو اینته

 !زم یعز  ی چیزد و گفت: ه یلبخند

 . ینگران گفت: سرماخورد ی گذاشت و با لحن وا  ی شانیپ یدستش را رو پشت

 د؛ ینه بگو خواست

 بزند.  ی او غرق شده بود که نتوانست حرف یبایآن چنان در چشمان ز اما

 نگران شده بود؟  اینته

به مغزش خطور   یباعث شد که افکار  نیحس را تا به حال تجربه نکرده بود و هم نیا
 کند!

 شدم انگار.   ضیکم مر هی_ آره 

 کرد.  ی ر سرفه مصنوعچند با و

 دکتر... میدستش را گرفت و گفت: باشه، بر یتر  قی عم ی با نگران اینته

 . ستیمخالفت کرد: نه، نه! الزم ن  ع یسر

 _ اما اهورا...

! نگران زمیعز  شمی مظلوم باشد، گفت: خوب م کردی م  ی که سع  ی زد و با لحن یلبخند
 نباش.

 . میگفت: پاشو بر انایرا برداشت و خطاب به ل فشیک

 که نصفه و... میخورد و گفت: برو بابا! پول داد  ی از بستن گرید ی قاشق انایل

 !انایل رونیاخم گفت: ب با
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 و از جا برخاست.  دیکش  ی پوف

 راه افتاد.  ی و به سمت در خروج  دیدوباره دست اهورا را کش  اینته

 و اهورا در هم گره خورد.  اناینگاه ل  یالحظه یبرا

 گشود.  لومترها یرا به شعاع ک ششیزد و اهورا ن ی بود، چشمک  دهیرا فهم انیکه جر انایل

مخ بزنه،  خوادی م  گهید ی کی ها!  هیوونیاش نگاه کرد و گفت: عجب حنصفه ی بستن به
 ...ی . هع مونهی من بدبخت نصفه م ی بستن

 د.رفتن رونیو اهورا ب ایناو حساب کند، ته تا

 اهورا باز کرد و منتظر ماند تا سوار شود.  یرا برا در

 برو. من خودم...  انایلبخند نگاهش کرد و گفت: تو با ل با

قبلش هم  گرفتم، نامهیگواه  شیشش ماه پ نیهلش داد و گفت: هم  نیسمت ماش به
 نگران نباش. زانیار حسابی باهام کار کرده.

 نیا ماند.خیره در چشمان ته

 گفت زانیار...!باز هم 

 ل...  گمیو گفت: به خاطر خودت م نشست

 نماند تا اهورا حرفش را کامل کند و در را محکم بست! منتظر

 کرد و گفت: محبتش هم با خشونته! آرامی تک خنده  اهورا

 بار در راننده را باز کرد و پشت رل نشست. نیا

 نگاهش کند. ی تا موقع رانندگ دیکامال  به سمت او چرخ اهورا
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 . ردیبگ دهیکه نگاه او را ناد کردی اما تمام تالشش را م اینته

 .اد یبهت م ی _ رانندگ

 !اد یبهت م شتریکه حرف بزند، ادامه داد: البته مامان بودن ب نیاز ا قبل

 ؟ ی گیم  ونیزده نگاهش کرد و گفت: چرا ا بهت

 ...دمتیهات د  صاف نشست و گفت: اون روز با خواهرزاده شیبار سرجا نیا

 گوشه لبش جا خوش کرد. یلبخند

 بود.، که آران و باران را به پارک برد شیچند روز پ  منظورش

 ...!کردی از پشت آن پنجره، نگاهش م  ی او هم گاه پس

*** 

  یشنوی جذابه! م ی لیخ ی لیخ ی لیتخت انداخت و گفت: خ یرنگش را رو ی ارغوان لباس
 ؟ ینته

 و گفت: اوهوم.  دیرا ساب نهیمصرف کرده باشد، با وسواس آ شهیکه ش ی مثل کس  اینته

 درمورد دوست اهورا نداشت. دنیبه شن ی ل یتما

 خود او بود. مهم

 !گذشتی روز م  کیتنها  دارشان، ید نیآخر از

 داد. لشیاو سوپ برده و دم در تحو یبرا

را از   اشی خستگ ودر جوابش گفت  که گویا از زاوش آموخته بود، یی بایهم جمله ز اهورا
 برد! نیب
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 هه چه کسم  یتو اینکسم، ته من به  تی" _ له دور

 "  ی امیتو همه دن تنها کسم و ی تو من ب هیاز دور

 داشت.  ادیهم آن لحظه را به  هنوز

 سوپ از دستش رها شود...! ی نیبود س  کیجا مات شد و نزدهمان ی وقت

 کرده بود. ی کیبودن اهورا، شب و روزش را  ضیمر  دغدغه

 هم تشکر کرد. شیها  یگفت که حالش خوب شده و از پرستار   روزی همان د اما

 نکند! تیرا اذ اینته آمدی دلش نم  گریاز دو روز، د  بعد

 . ستیبه آمدنش ن یاز یبه او فهماند که ن یطور  پس

 !کردی م  ی و باز هم احساس دلتنگ دهیروز او را ند کی تنها

 . کردی م جادی ا اشی در زندگ  ی کوتاه هم خالء بزرگ   ی لیخ ی او حت نبود

 بزرگ. ی لیخ ی لیخ

 ؟یدون ی هم باشعور بود. م  ی لی خ ی لی_ خ

 سر تکان داد و گفت: اوهوم! دوباره

. اصال   کردی رفتار م  ی جنتلمن واقع  هیخدا! مثل  یچسباند و گفت: وا  اشنه یرا به س لباس
 گم؟یچرا دارم به تو م

 گفت: مگه من چمه؟  تفاوت ی انداخته و باز هم ب انایبه ل ی نگاه مین

هات جز اهورا کس البته، چشم ؛یشعور ی و ب ذوقی سمت در اتاق رفت و گفت: ب به
 !نه یبی رو نم یاگهید
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 زد و از اتاق خارج شد. ی چشمک سپس

 بود.  انایبا ل حق

 . دید ی را نم کسچیجز اهورا، هبه او

 ...فهمدی موضوع را نم نیکه خود اهورا ا فیح

 . نمودی م  ی نظرش اهورا مرد مهربان در

رساند  مارستانیکه او را به ب کسی  ار،یزان ی بود در روز عروس دهیحاال که فهم مخصوصا  
 اهورا بود. 

 گذاشت. ششیآرا زیم یزد و دستمال را رو یلبخند

 دی. شای فهم ی نم  ونی. اآلن اه یآدم تکرار نشدن هیاهورا   نه؟یآ ی دونی پچ وار گفت: م  پچ
اما   ست؛ین کی درجه  کنمی انقدرها هم که من فکر م  دی ! اصال  شای وقت هم نفهم  چیه
 من...   ی زندگ یتو

 فکر کرد.  ی کم

 تر لب زد: دوستش دارم!داده و آهسته رییاش را تغادامه جمله سپس

 با هم برخورد کردند. ش یآهسته که انگار فقط لب ها قدرآن

 .دیبه گوش خود هم نرس ی حت  شیصدا

 سست شد. ش یو پاها دیوجود، تنش لرز نیبا ا اما

 !نهیخودمون بمونه، آ نینشست و گفت: ب یصندل  یرو آهسته

 را پاک کرد. زیم ،ی شتر یبرداشت و با وسواس ب دستمال را دوباره

 شده بود! وانهی امروز د انگار
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 و مدام اضطراب داشت. دادی به خرج م ی و وسواس  تیشکاک زیبه همه و همه چ نسبت

 .رفتی م دیخر یسر هم برا  کی دیبا

 ببرد. شی پ ی را عال زیگرفته بود همه چ میتصم این قرار بود دا به خانه بازگردد و ته امشب

 بماند و بعد به تهران برگردد.  گرید ی هم برخالف برنامه، قصد داشت کم  انایل

 وقت متوجه نشد. چیرا ه میتصم رییتغ ن یا لیدل اینته البته

 برود. دیتا به خر دیرا پوش شی هاخانه که تمام شد، لباس  نظافت

 کرد بود؛ هیته  یی بلندباال ستیل شبید

 گذاشت. فشیکوچک ک بیفراموشش کند، آن را داخل ج کهنیاز ا قبل

 در را بست و خارج شد. انایاز ل ی بدون خداحافظ سپس

 را هم فراموش کرد.  دشیکل ی حت

 ؟ ی بهش فکر کن یخوای قدر م. چهاینو گفت: بسه ته دیکش  ی پوف

 !؟ی _ به ک

 . دیاز جا پر ناگاه

 را بشنود.  شینداشت موقع تفکر درمورد اهورا، صدا انتظار

 .دیاز حضور او، به عقب چرخ نانیاطم یبرا

 بود؛  خودش

 گرم.  یهااز لباس ی انبوه  ریجذاب و ز شهیهم مثل

 زد و گفت: سالم. حالت خوبه؟  یادستپاچه لبخند
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 سالم. آره، گفتم که خوب شدم. کیهم سر تکان داده و گفت: عل اهورا

 برنداشت. اینصورت ته یاش را از روت، اما همچنان نگاه بازپرس گونهرا گف  نیا

 هول شود. ی کم ایننگاهش، باعث شد ته طرز

. کردمی را در هم گره زد و با من من گفت: ام... داشتم به امشب... فکر م شی ها دست
...  نیکم نباشه. واسه هم یز یچ خوامی قراره مادرم برگرده و من هم... من هم م

 اش... استرس دارم.همه

 . دادی م  حی توض  ی کس یرا برا زیبار بود که همه چ نیاول

 بود! زاریدادن ب حی از توض معموال ،

 مثال نقض! نی... امان از ااما

 ؟ی. کمک الزم ندار ی _ عه به سالمت

 از لطفت.  ی نه! مرس .باال انداخت و گفت: خب.. شانه

 . ایباهام ب یخوای اگه م رون؛یب رفتمی اشاره کرد و گفت: من هم داشتم م  نشیماش به

 کرد؛ی مخالفت م دیبا

 نکرد! اما

 انداخت. نیحسی اهورا و پنجره خانه عل ن،یبه ماش  ی نگاه مردد

 از نهادش برخاست. آهو  دی موقع پرده لرزهمان

 ها، کور و کر نشده بودند؛  هیهمسا  پس

که همه از صحبت کردنشان   دانستی و نم شدی موقع حرف زدن با اهورا کور و کر م او
 خبر دارند! 



  

231 
 

 صبر کن تا دور بزنم. کمهیرفت و گفت:   نیبه سمت ماش د،یرا که د ایندودل ته نگاه

 . ستادیتر اتکان داد و عقب یسر 

 داشت.  ی ب یغر حس

 .ندیب ی بار بود که اهورا را م  نیاول یبرا انگار

 ...ی زدگ شرم، ذوق  جان،یه ،یاسترس، دستپاچگ اق،یاشت

 خوب و بد بود. یهااز تمام حس ی مجموع

 ...نمودی م شانی پر قدرنی حاال که از احساسش مطمئن شده بود، ا دیشا

 زد.  ی و تک بوق  ستادی ا اینته مقابل

 کرد اضطرابش را کنترل کند؛ ی و سع   دهیکش  ی قی هم نفس عم این ته

 قدم برداشت. سپس

 نه؟!  ای نشستی اهورا م   نِ یماش یِ کنار  یِ صندل یبار که رو نیاول

 را به خاطر نداشت! زیچ چیآن لحظه ه در

 م؟ی_ خب... کجا بر

 دیبه آن، گفت: اول با ی اجمال ی آورد و با نگاه رونیب فشیک بیرا از ج ستیل
 بخرم بعد... یی موادغذا

 شکار کرد! ستش،یاو را به ل رهیبه سمت اهورا بازگشت و نگاه خ دفعهکی

 ... ی_ اگه کار دار 

 ؛ چه خط قشنگی داری!ستیتکان داد و گفت: مهم ن سر
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 کرد.  یخوددار  شیهاو به زور از نقش بستن لبخند بر لب  دیکش  ی ق یعم نفس

 !ست یمهم ن  گفت

 مهم تر است.  شیحداقل از کارها ایمهم است؛  شی برا  اینته ی عن ی نیا

 .یپس کار دار ممنون! کردن با انگشتانش گفت:  یانداخته و درحال باز  نیی سر پا اینته

 خارج شد. شیاوهوم مانند از گلو ی صورت

 کرد.  ی را پل ستیآهنگ ل نی تعارف تکه پاره کند، اول اینته کهنیقبل از ا سپس

 آهنگ نداشت!  ن یاز پخش ا یمنظور  چیه قت،یحق در

کلمه به کلمه آن آهنگ   کرد،ی دست و پنجه نرم م  دشیبا حس جد  ی که حساب اینته اما
 ؛ دیرا با دقت کاو

 

 دستاشه  یرگ خواب تو، تو رمیگ

 مث من باشه مغرور و عاشق رمیگ

 دوست داره  رمیمث حرفاشه، گ رمیگ

 خودم، که عاشقت شدم! اندازه

 !دادی داد ب یا

 اد یم ادت یاون لحظه رو  باز داره

 اد یب ادت یو چشمام ی بست  چشماتو

 ... ینخوا ی حت اگه
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 ادیم ادت یو بگه عشق من ی هر ک  گهید

 از قلبم تو رو خط زدم راحت برو  من

 من بد عادت کرد تو رو  یباز  وونهید

 تو رو  ارمیکم نم یدوست دارم ول  بد

 از قلبم تو رو خط زدم راحت برو  من

 من بد عادت کرد تو رو  یباز  وونهید

 تو رو! ذارمی تنها م یدوست دارم ول  بد

 و  زنمیمثل پروانه پر م  شمیم

 و  فهمنیو مهر جا که من گهید رمیم

 که درد داره  ی تلخ یواسه حرفا رمیم

 رحمه خاطره  ی آره، ب فهممتیم

 داد ی داد ب یا

 اد یم ادت یباز اون لحظه رو  داره

 … ی بست  وچشمات 

 

 درجا ُمرد! رد،یشکل بگ شیهالب یرو  رفتی که م یلبخند

 آهنگ.  نیداشت ا یدشوار   ریتفس چه

 "من از قلبم تورو، خط زدم راحت برو؟!" 
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 . ستی به اهورا نگر ی رچشم ی و ز دیرا گز لبش

 داشت که اهورا او را خط بزند؟ امکان

 رد؛یمثبت از آن آهنگ را به خودش بگ یا کرد تکه ی سع

 بهتر بود! گونهنیا

 مث من باشه مغرور و عاشق..." رمی"گ

 نبود؛ یاهورا که مرد مغرور  اما

 مهربان بود و مهربان و مهربان. کرانی به وسعت ب او

 ت.غرور در وجود نهفته نشده اس  ی اکه چکه ی راست به

 .جستی م  یزار یاز مردان مغرور ب شه،یهم

و بعد برچسب غرور بر آن زنند، در نظرش  ازارندیخود، معشوقه را ب یبا رفتارها  کهنیا
 .آمدی خوش نم

 !د یکش ی آتش برجان او م شی اهورا مغرور نبود، اما با نگفته ها  حاال

 بود، خط بزند.  امدهیاز آن جمله که به مذاقش خوش ن ی قسمت یکرد رو ی سع

 مثل من باشه، عاشق و عاشق!" رمی"گ

 دوست داره  رمیحرفاشه، گ مثل رمی"گ

 خودم، که عاشقت شدم..." اندازه

 ! یآر 

 کرد. ش ی هالب همانیو لبخند را م خواستی بود که م  یز یچ نیا
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 همان لبخند به سمت اهورا برگشت.  با

 نداشت. یی ابا ند،یاو لبخند و برق چشمانش را بب کهنیاز ا گرید

 !کردی م  ی بافالیخودش خ یاهورا مانده و داشت برا  رخمیبه ن رهیخ

 . ردیباعث شد لبخندش رنگ بگ زدند،ی که در ذهنش پرسه م  ی تصورات 

 ...بایرنگ ز کی

 !ایگالکوس و کاتل ،ییکهربا انیم یز یچ دیشا

 اش گرفت. مزخرف خنده بی ترک نیبار از ا نیا

 نه! نه،

 ناب بود! ی همان عسل قا  یلبخندش، دق رنگ

 .کرد ی در خودش غرق شده بود که گذر زمان را حس نم قدرآن

 کس نبود. چیو ه زیچ چیمتوجه ه اصال  

 کند. ی زندگ   شی اهایساعت هم که شده در رو کی ی داشت، برا دوست

 زده شد!افکارش شرم  یشرویخودش هم از پ ی کم کم، حت و

 _ از کدوم ط... 

 ندازد؛یب اینبه صورت ته  ی نگاه مین خواست

 او متعجب شد. رهینگاه خ دنیبا د اما

 !ا؟ ینصورت او چرخاند و گفت: ته یاعضا یرا رو نگاهش

 تکان داد و گفت: جانم؟! یهمان حالت، سر  با
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 ه شد!زد رت یاز اهورا، خودش ح پیش

 نگاه کرد؛  گرید  ی به سمت  ع یگرفت و سر  شیاز پا  ی محکم  شگونیخود، ن هیتنب یبرا

 . گشتی به دنبال افق م ای گو

... تو رمیگی جانم رو به خودم نم نی! ای بود اهات یتو رو دمیبا خنده گفت: باشه فهم اهورا
 . دهیبهت پا نم ی شک یهم حواست باشه که ه

 . دیگردنش را شن  یمهره ها یکه صدا دیبه سمت اهورا چرخ یطور 

 باور کند؛ توانستی تکه از سخن او را نم نیا

 !دهد؟ی به او پا نم  ی کس

 !رحمانه ی البته، ب و مضحک!  چه

 !؟ ی گفت  ی: چ دیپرس نیبنابرا

 !دیاو مانند ابر بهار بگر یرو یبود که اهورا همان حرف را تکرار کند، تا جلو منتظر

 که نبود؛  ی شوخ

 دهد.  رییرا تغ این ته  ی زندگ  ریس توانستی م یبا هر حرف و طرز تفکر  اهورا

هات  گرفتن شگونیاگه ن نهیگفت: منظورم ا اینته یجواب آن پرسش و با اشاره به پا در
 .ی پا سر کن هیبا  د ی. اون وقته که باشهیبه فلج شدنت ختم م ،ی رو ادامه بد

 کرد.  دای دوباره حالت مورب پ ا،ینته یلب ها و

 دهد! رییرا تغ زی همه چ توانستی از او م ی که گفته شد، هر حرف طورهمان

 را به سمت خالف اهورا برگرداند.  شی کرد و دوباره رو یاخنده تک



  

237 
 

 از کدوم طرف برم؟  ی : نگفتدیشهر بود که اهورا پرس  یاهویبه ه رهیخ

 هم بلند شد. اشی زنگ گوش یصدا همزمان

 به چپ. چیجواب داد: بپ گشت،ی را م فشیکه ک ی حال در

 .بتهی_ فکر کنم تو ج

 گفت و آهسته افزود: ممنون! ی آهان

 آورد. رونیب بشیرا از ج ی گوش  سپس

 نداشت.  ی هوش و حواس  چیدر کنار اهورا، ه انگار

 . دادی نم  صیرا هم تشخ لشیموبا یصدا یِ پرت بود که جا قدرآن

 _ بله؟

 نازک و دخترانه جواب داد: جفت پاهات نعله. یی صدا

 گفت: شما؟! متعجب

و  من گهیزهرمار. اآلن د  یآمده و گفت: ا رون یاز آن حالت لوس و پرعشوه ب صدا
 !؟ ی شناس ی نم

 افتاد.  ادشیبه  یز ی قطع کند که ناگاه، چ خواست

 !شناخت ی را خوب م  وانهیدختر د  نیا

 !؟ یی _ تو

 ها.  یار یو نم... اسممنی_ نه اونم. بب

 گفت: چرا؟  متعجب
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زنگ زدم که اهورا نفهمه  یی ارو ی هیمن با خط  ا؟ینته هیسوال ستیو گفت: ب دیکش  ی پوف
 منم. 

  ه؟یک ی گیکه م اروی نیبفهمه؟! اصال  ا دی_ خب چرا نبا

: دیو بگو  دهیدست از سواالتش کش  اینگفت که باعث شد ته  ی و بلند، َاه دهیبار کش  نیا
 نزن. غیج هایی باشه انقدر مثل آنگوال

ترم دو سال ازت بزرگ زیمن تم آنگوالیی؟ دوباره برآشفت: واقعا  که. ا،ینحرِف ته نیا با
 ها.

 به اهورا کرد.  ی نگاه  حوصلهی ب

 بود؛  ی رانندگ  ی ظاهر، تمام حواسش پ به

 اینبود که بفهمد آن شماره ناشناِس درحال صحبت با ته نیدر واقع، تنها هدفش ا اما
 !ست یک

 اآلن کار دارم. بعدا ...  خب؛له ی_ خ

حرف بزن که انگار   یجور  هی. ها ی : نه، نه! قطع نکندیپر  اینحرف ته انیزده مو شتاب تند
 .ی زنی پسر حرف م هیبا 

 ؟یشد وونهی کنم؟ د یکار  نیهمچ  دیزد و پچ پچ وار گفت: چرا با اشی شانیبه پ یاضربه

 گرفت اعالم حضور کند. م یاهورا باالخره تصم د،یکه رس جانیا به

 !ا؟ ین: مزاحمه تهدیکنجکاو پرس ی به او انداخته و با لحن ی نگاه مین

 دست اشاره کرد: نه. با
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 ی فرصته که بفهم نی. اآلن بهتری نته اریدرن یباز  بخاری شد! ب ی ذوق زده گفت: عال انا،یل
 نه. ای دوستت داره 

 که دوسش دارم؟! ی دون ی شد و گفت: اصال  تو از کجا م زیکاسه صبرش لبر گرید

 نشان دهد! تفاوت ی نتوانست خودش را ب گریاهورا د و

ترمز گذاشت و  یرا رو شی کرد که ناگاه پا امیدر او ق ی جمله چنان شوک نیا دنیشن با
 متوقف شد.  ، یبه طرز بد نیماش

 خلوت بود. ابانیخ

 از کنارشان عبور کرد. نیماش کی بعد  قهیخلوت، که فقط چنددق قدرآن

 فتاد؛ یاهورا ن یبرا ی اتفاق

 شد. دهیکوب شهیکه کمربند نداشت، سرش به ش اینته اما

 کرد؛ ی حس م اشی شانیاز پ هی در آن ناح یبد درد

 شد؛  جادیدرد بدتر، در گوشش ا اما

 داشت. ایندر پاره کردن پرده گوش ته ی فرابلندش سع غیبا ج انایل یی گو

 نیا؟!شعور. تهنیا هستی؟ غلط کردم! جواب بده بی نیا؟ ته_ چی شد؟ ته

 . اریداده بسکوتاه بود و اتفاقت رخ زمان

 ترمز کرد؟  لیکه اهورا به چه دل دیشی اندی م  نی، فقط به الحظه در آن اما

 خت؟ یلبانش گر انیکه از م ی خاطر آن جمله لعنت به

 . کردی اهورا پاک م ادیهرطور که شده، آن جمله را از  دیبا
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 زمزمه کرد: مفلوکت خواهم کرد! ی در گوش انا یخطاب به ل ابتدا،

 راحت کرد.  ا،یناو را از بابت مساعد بودن حال ته الیجمله، خ نیهم

 برگرداند. بشیرا داخل ج ی تماس را قطع کرده و گوش سپس

 ... شونی ! پ؟ی به او کرد و گفت: خوب ی نگاه  ی با نگران اهورا

 عقب رفت. یرارادیغ شهی مثل هم ایناو را لمس کند، ته ی شانیکه خواست پ  نیهم

 بند کرد به چشمانش! ه،یچند ثان اهورا

 لحظه فراموش کردم بهت نامحرمم! هی د؛یزد و گفت: ببخش  ی لبخند محو سپس

محرمش    دیبه شک افتاد که شا اینادا کرد، ته ی دگ یو رنج ضیجمله را با غ نیا چنان
 باشد!

  ی حت دم،یبه لمس همه واکنش نشون م دا  یباال انداخت و گفت: خب... من جد شانه
 . دونمشی زاوش که برادر خودم م

جلو آورده،   ی بود که اهورا سرش را کم اوردهیاش را به زبان نآخر جمله نیش هنوز
 ؟ ی چ اری: زاندیپرس مقدمهی ب

 تر رفت.عقب ی دهانش را قورت داد و کم  آب

 برد. ورشیبه قلبش  جانیاز ه ی قدر اندک بود که ناگاه، حجم اهورا با صورتش آن فاصله

 زانوانش فشرد تا اهورا از لرزش آن آگاه نشود.  انیرا م شیها دست

 داد.  راهنشیپ یی حوش دکمه باال یی هراسانش را هم به جا نگاه

 جلوه کند. یبه چشمان اهورا نگاه و عاد توانستی نم نیاز ا شیب

 ! ار؟ی: زاند یو آهسته پرس دهیکش اشدهیخشک یها لب یرا رو زبانش
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 کرد! ی اهورا نقاش  یهالب یبر رو یز ی پرسش، پوزخند تمسخرآم نیا یموقلم

 تا آسمان فرق داشت.   نیزم ا،ین گفتن او و ته اریزان

 !؟یدانی م

 تا آسمان!   نیزم قا  یدق

 داشت! ی پدرکشتگ  زیبا نام او ن ایگو  اهورا

 ... اینته اما

اهورا  ی جز خنده برا ی بر حروف نام او را به زبان آورد که راه دیو با تاک دهیکش  یطور 
 نگذاشت! ی باق

 !زدلیدارد عز اریانواع بس خنده

 داد؛ی تمسخر نم ی حت ای یشاد  یخنده، بو نیا

  ی هودگیب یماورا ی شده بود، حس رشده،یبا قلب تسخ یگرفتار دختر  کهنیاز ا فقط
 داشت. 

 خنده سر و تهش را هم آورد. نیدر ا شدی که تنها م  ی ناشدن فی توص ی حس

 !کشاند ی م   ریخنده، شکست اهورا را به تصو نیا

 . دونمی و م خودم جوابش ال،یخی تکان داد و گفت: ب یسر 

 استارت زده و دوباره به راه افتاد. سپس

 مغزش را اشتباه به هم وصل کرد.  یهامینگفت، س چیه اینته  کهنیا

 تنش را به لرزه در آورده بود.  قت،ی خالف حق یتصور 
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 ...فیح

 جا مانده است. ایندر گذشته ته اریزان دانستی که نم فیح

 بود! گر ید یمرد  اینقلب ته نی شاهنش  حال،

 . انداختی که با چشمانش، لرزه بر قلب او م یمرد

 . انداختی تک تک کلماتش، لرزه بر قلبش م یادا با

 .انداختی م اینراه رفتنش لرزه بر قلب ته  ی برگرداندن و حت یرو با

 .انداختی گفتنش، لرزه بر قلب او م اینمخصوصا  هنگام ته ن،یو دلنش  بایز یآن صدا با

 !انداختی م اینباز هم برزه بر قلب ته گاهش،ی گاه و ب   یهاتوجه با

 .شدی جلوه داده م  بایز ایندر نظر ته کرد،ی ر کار که م او ه اصال  

لرزه بر قلب او   لیدلی باز هم ب کرد،ی م  ی اآلن که اخم کرده و غرق تفکر رانندگ نیهم مثال  
 انداخت!

 نتوانم بست  دهیاهورا زمزمه کرد: شب ها گذر که د مرخیبه ن رهیخ

 همه از خواب و من از فکر تو مست  مردم

 ریزی  خونم خویش دست به که باشد

 دست...! به مقصود دامن بدهم جان تا

 گرفت. بیشتری او، تعجبش رنگ  تابی نگاه ب دنی برگشت و با د  اینبه سمت ته متعجب

 !؟ ی _ چ

 نشان دهد! توانستی بود که بعد از جدل، م  ی تنها واکنش نیا
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 . ردیرا سخت در آغوش بگ اینته یهابهت زده اهورا، باعث شد لبخند، لب چهره

 !شدی پاک نم ی کنپاک  چیلبخند، با ه نیا اصال  

 شوم،  وانهی بلندتر، خواند: ترسم آخر ز غم عشق تو د ی کم یی بار با صدا نیا

 شوم،  خانهی م  ی از خود شوم و راه خودی ب

 باده بنوشم که شوم مست و خراب،  قدرآن

 دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب. نه

تکرار کرد: ترسم آخر ز غم  رلبی خودش، ز ینگذشته بود که دوباره همان شعر را برا یز یچ
 شوم، وانهیعشق تو د 

 شوم،  خانهی م  ی از خود شوم و راه خودی ب

 باده بنوشم که شوم مست و خراب،  قدرآن

 م نه دگر جام شراب... دگر دوست شناس  نه

 گم؟یم  ی خدا! من دارم چ  یاز نهادش برخاست و زمزمه کرد: ا آه

  ن؛یرو ادامه بد میمستق ریبدون بلند کردن سرش، خطاب به اهورا گفت: لطفا  مس سپس
 نمونده.  یز یچ گهید

 اهورا پاک کند. ادیکه خوانده بود را از  یی ها، شعرها یی گو چرت    نیبا ا کردی م  ی سع

 !شد؟ ی مگر م  اما

 و گفت: چشم خانوم! دی که حاال بشاش شده بود، خند اهورا

 ساده، معجزه در او به پا کرده بودند! یها ی تیدو ب نیا اصال  
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 .دانست ی خود را مخاطب آنان نم گرچه،

 همسر سابقش است.  فتهیش اینهم در اعماق قلبش، اعتقاد داشت ته هنوز

 شعرها را خوانده بود، قوت قلبش داد.  نی که ا نی همولی 

 ها عشق نبود؛آن ی چاشن دیشا

 !خورد ی بر نم  یی که به جا ی الیخخوش ی کم  اما

 گرفته بود خود را گول بزند! میتصم

 !دارد؟ی او را دوست م  ایناگر اشتباها  به خود بقبوالند که ته خوردی کائنات برم  یکجا به

 .دندیرس المیو تره بار ا وهیمبه بازار  ا،ینآدرس ته طبق

 ؛است خانواده برای جدید و غریبه عضو یک مهمانش گویا

 باشد. ی عال ز ی همه چ خواستی انتخاب کرد، چون م  دیخر یرا برا جانیا

 خواهد شد...  ریکه با حضور اهورا آغاز شود، قطعا  ختم به خ یروز  گرچه،

 . افتیی اش کرده بودند را در خود نمکه صبح دوره یبد یبا وجود او، احساس ها حاال

 ...یهردرد یمسکن بود، برا کی مرد  نیا ای گو

 چند لحظه دارد؟! ،ی زندگ 

 شمار؛ی ب

 !شماری ب ی لیخ ی لیخ

 بود. اریاهورا، بس یلبخندها یی بایبه اندازه ز دیشا

 ...شی ها ی به اندازه مهربان دیشا
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 !یا دهیتو که مهربان بودن او را ند آخر

 گفت جلوه ذات خداوند در کالبد او نهفته شده است.  توانی م  تنها

 ها را هم به او داده باشد!بنده گریسهم د دیشا اصال  

 داند؟ ی چه م  ی کس

 جوانه زده... اینکه در دل ته ی هم به اندازه عشق  دیشا

 کم بودند. اینته  ی حداقل در زندگ ،ی زندگ  نی لحظات خوب ا اما

 مانده بود... ی باق اشی در زندگ  اریزان ادیکه  یبه همان مقدار  کم،

 کرده بود! نیها کمکه شقاوت با آن یاهم به اندازه فاصله دیشا

 قدر بود؟چه ی خوش  نیا عمر

روز، بر قلبش   نیاهورا گشته و ترس خراب شدن ا یها ی معتاد خوب ای نابتدا، ته نیهم در
 آوار شد.

 سال را شمرد. یروزها

 مانده بود؟  دیماه به ع چند

 افکارش را پس زد. عا  یسر

 .د ینپرس یز یاز اهورا هم راجع به برگشتن به تهران، چ ی حت

 ! یخبر خوش ،یخبر  ی جمله را بر جو حاکم کند: ب نی ا خواستی م

 گرفت؛ ی بودند، که اهورا هم با حمل کردنشان نفس تنگ ادیقدر زآن شی دهایخر

 متحمل شود! اینرا ته نیسنگ یها لونیاز آن نا ی کی  ،یاحاضر نشد لحظه حالنیا با
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 بود، نه؟  نیعشق به هم یی بایز

 به کنار...   دهایکردن خر حمل

 فدا کند. ،یو گاها  خجالت بایدختر ز نیا یحاضر بود جان خود را هم برا او

  ستادهیهم آرام و ساکت کنارش ا اینو ته دیچی م  نیدر صنوق ماش یک ی ی کیرا  هادیخر
 بود.

 . کردی نم ریس ایدن نی به پرواز در آمده و در ا شیاها یدر آسمان رو شه،یهم مثل

 که ممکن بود هرگز سر نرسد! د،یش یاندی م  یبه روز  داشت

 کنند. دیشان خرخانه یو برا دیآ دی با اهورا به خر مثال  

 ... شانخانه

 . ردی پذی که فقط بودن آن دو را م ی سقف  ی عنی

 دو را بدهد...آن یکه بو یاخانه

 کند... یاهورا آشپز خودش و  یبرا فقط که در آن یاآشپزخانه

 ...ردیشان را در آغوش بگکه تخت دونفره ی خواب  اتاق

 دهد... یهردو را در خود جا یکه لباس ها  یکمد

 یز یبه چ اینبروند و باز هم اهورا اجازه ندهد ته دیبه خر گرید کیآخر هفته، با   سپس
 دست بزند. 

 تصورات متعجب شد.  نیهم از ا خودش

 فکر نکرده بود. زهایچ گونهنیهم به ا هیثان  کی  ی حت ار،یقبل از ازدواج با زان آخر
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 سهی مقا این گونه  ی حس کنون نیداشته بود را با ا اریکه به زان یااحساس ُمرده شدی م
 کرد...

 را دوست داشت؛ اریزان

 !دیپرست ی اهورا را م  اما

 به اهورا داشت که مطمئن بود هرگز تکرار نخواهد شد.  ی نوع جنون خاص کی

 متوجهش نشد.  اینرا بست، اما باز هم ته صندوق

 زد. اشی نیبه ب یابرد و ضربه شیلبخند دست پ با

 خانم کوچولو؟   ی کنی م ری_ کجا س

 زده و سرش را کج کرد. یهم لبخند او

 . کنمی _ دارم فکر م

 ؟ ی کن ی فکر م قیانقدر عم ی : به چدیگفت و با شک پرس ی آهان

 !شه یو گفت: به تو مربوط نم  دیبار خند نیا اینته

 !د؟ شی واقعا  به او مربوط نم اما

 نقش کرده بود! یفا یاز خودش ا  شتریاهورا ب  ده،یکه چ یی اهایدر کل رو دیشا

 شده بود.  اشی از کل زندگان ریجداناپذ یز ی اهورا، چ اصال  

 وجود نداشت که به او مربوط نباشد. ی موضوع  چیه انیم نیا در

تعادل از  ،ی او خواست در را باز کند که لحظه دینگاه کردن به صورت اهورا، چرخ بدون
 اتفاق افتاد! نی بدتر اش،ی روز زندگ نیدست داد و در بهتر 
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 بکشد! غینتوانست ج ی شوکه شده بود که حت قدرآن

 بزرگ آب، شناور مانده بود. یجو  یهاکثافت و لجن انیبه خودش آمد، که م ی وقت  فقط

 خ... ی نگو! ول  خب،له ی: خزدی اما همچنان داشت با او حرف م  اهورا

 .دیحرفش را بر ا،ینته ی خال یجا دنید با

 دختر؟  ی کجا رفت   ا؟ینزد: ته شیحال صداو در همان دیاطراف را کاو نگاهش

 عق زدنش اهورا را متوجه خود کرد! یآمده، صدا رونی تازه از شوک ب انگار

 .و به من بدهخم شد و گفت: دستت اینبه سمت ته ،ی نترس و نگرا  ی چاشن ی نگاه با

 برخاست. یداد و از جا  هیبه اهورا، به جدول تک توجهی او ب اما

 !یز یوضع رقت انگ چه

 شد. زیخ مین ،یبه خودش، دوباره حالش به هم خورد و لب جو ی نگاه اجمال کی با

 نگذاشت! ی اش باقدر معده چیقدر باال آورد که هآن خالصه

 د؛ یرا بشو  شی دست و رو اینآورد تا ته ی آب یبطر 

خارج   ز یانگوضع نفرت  نیاز ا ی کرد تا کم  ی خال  شیهالباس یمانده آب را هم رو ی باق
 شود.

 بکشد.  رونیوضع ب نیدادن، او را از ا یکرد با دلدار  ی سع  اهورا

 . یر یگی خونه دوش م  میر یم ن،یتو ماش ای. بزمینشده که عز  ی ز یجان؟ چ این_ ته

 جا رها کرد.را همان ی خال یرا تکان داد و بطر  سرش

 دنبالم. ادیو بدون نگاه کردن به اهورا، گفت: زنگ بزن به زاوش، ب  ستادیا ابانیخ لب
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 و گفت: چرا زاوش؟  ستادی هم مقابلش ا اهورا

 گفت: توروخدا نگاهم نکن اهورا! یحالت زار  با

اآلن  م؛یکن کاری . بذار بهت بگم چی کنی بزرگش م یزد و گفت: دار  ی لبخند آرام اهورا
دنبالت و  امیدنبال کارم. بعدش باز م رمیمن هم م ،یر یخونه و تا تو دوش بگ میریم

 . خوبه؟یرو هم انجام بد دهات یخر  هیتا بق  میگردی برم

 .امینم یی را تکان داد و گفت: من با تو جا سرش

 که بلندتر از حد معمول بود، گفت: ِد آخه چرا؟! یی او با صد متعجب

 !شه ی م فیکث نتیشد و گفت: ماش رهیمعصوم در چشمان اهورا خ یاچهره با

 تارموت!  هی یبود که اهورا ناخودآگاه گفت: فدا بایحالت صورت و کالمش ز قدرآن

قصد باز کردن آن گره   کدامچیرا به هم گره زد و ه شان ی بکر نگاه ها ی هم آغوش  کی  حاال،
 را نداشتند.

 متیق نیبه ا نم،یشدن ماش  فیوار گفت: اگه قراره کثسرش را جلوتر برد و زمزمه اهورا
 کنارت باشم... شتریب هیباشه که چند ثان

 ادا کرد؛  ی حرفش را به خوب یجانیا تا

 پس، خودش هم سردرگم بود! نیز اما

 د؛ یگنجی زده شدن، اصال  در وجود او نماحساسات و واهمه از پس نکردن ابراز

 شده بود. ختهیآم دیهنوزم هم احساسش، با ترد  حالنیا با

 بود. یگر ید  زیاو، چ هدف 

 که بابت آن به زاوش قول داد.  یز یچ
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 نداشته باشد. ینگاه بد اینعهد بسته بود که به ته او

 بماند. اینکنار ته ی طیکرد و اجازه داد در هر شرا نانیبه او اطم  زین زاوش

 دل بسته...  اینبه ته گفتی اگر م  حاال

 نبود.  درست

 اصال  درست نبود.  ط،یشرا نیبا ا اینکردن ته ریدرگ و

 ...البته

 شده! ریحس درگ نیوقت است با ا ی لیخ ایننداشت که ته خبر

 . نیداد و گفت: برو بش  رونیرا ب نفسش

 باز کرد و منتظر ماند تا سوار شود. شیرا هم برا نیدر ماش سپس

 انداخت. نیبه ماش ی و نگاه ستادهیاهورا ا کنار

 !زد ی برق م  یز یتم از

 !زم؟ی عز ی نیشی _ نم

 شد. رهیرا چرخاند و به اهورا خ سرش

 . کردی " خطابش مزمی بود که "عز ی بار دوم امروز،

 تکان داد. ی سرش را سوال  ا،یننگاه ته دنید با

هات جور  کاپشن شهیهم ،یسفر کرد  المیبه ا ی هم شانه باال انداخت و گفت: از وقت  او
 !دن یو کش من
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  سه،یبدنت خ ؟ی ن یبش  یخوا ی خنده کاپشنش را درآورد و گفت: قابل شما رو نداره. نم با
 ...یخور ی سرما م 

 گذاشت؛   ی صندل  یو رو دیهمان لبخند، کاپشن را از دستش کش  با

 نشست.  سپس

 ا؟ ینبود ته یچه کار  نیگفت: ا ناباور

هرحال، کاپشنت هم  گفت: به شد،ی بستن در خم م  یکه برا ی باال انداخت و درحال شانه
 به مراتب بهتره. یطور نیشد. اما ا فیکث

 ار شود؛در را بست و منتظر ماند تا اهورا هم سو سپس

 که او هم نشست و به راه افتاد. دینکش  ی طول 

 گهی د دمیرو خر ی اصل ی زهایلب باز کرد: چ اینبزند، ته ی دوباره حرف کهنیاز ا شیپ
 انداختمت.  ی . تو هم به کارهات برس؛ امروز از کار و زندگ انایبا ل اشهیبق

 !دیارز ی گفت: م  آهسته

  نهیو بوگندو و زشت کنارت بش   دهیموش آب کش  هی  کهنیبه خنده افتاد و گفت: به ا اینته
 د؟ یارز ی م

 .ی هم خوشگل یجور نیگفت: هم رد،ینگاهش را از مقابل بگ کهنیا بدون

 اعتماد نداشت.  شی در آن لحظه به گوش ها اینته و

 !؟ ی گفت: چ  آهسته

  یدخترها نیعام ب ی ژگ یو ه ی ! ی تکرار کرد: گفتم خوشگل اش،ی ذات  ی اهورا با خونسرد و
 ُکرد؛ البته...
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 !امدین گرینفسش رفت و د یافقط لحظه ،ی الحظه یبرا

شون  همه نیتو ب دمیمدت فهم نی خود ادامه داد: تو ا د،یرا که د  اینته  سکوت 
 !ی درخشی م

 کرد؟ ی گمان م طورنیا واقعا  

 بودند. اریبس  یبارویدختران ز  شان،ی در روستا آخر

بودند، هم جذاب و   بایدختران هم ز  کرد،ی م  ی تهران که اهورا زندگ  نیدر هم اصال  
 خوشپوش.

 که با زاوش...  بایهمان دختر روانشناس فوق ز مثال  

 سرش را چرخاند که اهورا متعجب نگاهش کرد.   یتصور، طور  نیا با

 شد؟! ی _ چ

اضافه  های تکه پازل را هم به قبل نی کوت باال گرفت و آخراش را به نشانه ساشاره انگشت
 کرد. 

 فهمید...حاال همه چیز را می 

 ام؟ وونهیمن د ی کن ی گفت: تو... تو هم فکر م رلبیکرد و ز  یاخنده تک

 زده شود.  رت ینوبت او بود که ح حاال

 ا؟ ی نته هیچه حرف نیپارک کرد و گفت: ا ابانیرا کنار خ نیماش

 کرد...  لیتبد نانیرا به اطم اینته د یقدر لرزش داشت که تردآن شیصدا

 بود! دهینپرس ی خاص  زیکه چ او

 را ثابت کرد.  ز ی اهورا همه چ خود
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 !ایسمت من ن گهیگفت: د  یفوق سرد یدر را باز کرد و با صدا وقفهی ب

 دفعه؟  هیشد  یو گفت: آخه چرا؟ چ دیرا کش  شیبازو

 خودش هم درد گرفت. یکه بازو دیانگشتان او کش  انیدستش را از م یطور 

 شروع شد. ی عال ی لیبود که خ یروز  امروز،

 نه؟! مرد،ی م  یبه زود  ی خوش نی ا دیبا اما

 .دندیگنج ی نم  اینته ی در زندگ  ی و خوشبخت یکه شاد  صدافسوس

 طالعش نحس بود. ای گو

 !ی_ تو روانشناس

 موضوع حساس است. نینسبت به ا اینگفته بود که ته زاوش

 . کندی م چارهیرا ب مانی بود اگر بفهمد، هردو گفته

 بود... گفته

 را گفته بود. هانیا همه

 ... اجاینته نیکند: بب حیکرد خودش را توج ی سع

 . یبد حیبهم توض ستیرا باال آورد و گفت: حرف نزن! اصال  الزم ن دستش

 افکارش گم شد. ورشیبرداشت و در  گرید ی قدم

 اومده؟  جانیا ی آقا واسه چ نی" _ ا

 !ا ین: زشته تهزاوش

 و بده!جواب من قا ؟یزشته دق ی _ چ
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 ... یقد  یهااز دوست ی ک ی: اهوراجان زاوش

 گهید  ن؟یخودتون دعوتش نکرد چرا خونه کنه؟ی م  کاری چ  جانی_ اگه دوست توئه، ا
  یداره که دوره افتاد ی به تو چه ربط ام،وونهیوش. اگه من دو ندارم زاکارهات  نیتحمل ا
 !" رونیب دیتون گم شاآلن همه نی! همگهید نیبس کن ؟ی کن ی ام روانشناس جمع م واسه

 ؟ ی " اهورا: نگفت

 یاسم ها یکه فقط تو دمیدوست داشتن... اما بعد فهم یتو کردمی ها فکر م_ اول
 که... حتما  زاوش بهت گفته پسرعموم بوده.  ی دون ی ! ممیاشتراک داشت مونیلیفام

 !ستمی. اما من روانشناس ن_ آره، گفته

 ! "شعوره ی ب ی لیرو بهت گفته؟ خ امی زندگ  ی _ پس واسه چ 

رو   دونمی اما بهت اعتماد کردم! نم ،ی روانشناس  دمی زد و گفت: من از اولش فهم یپوزخند
 !ی گیفکر کردم بهم دروغ نم  ی ول  ،یچه حساب

از اون روز که  ریبهت دروغ نگفتم، غ وقتچیرا در دست گرفت و گفت: من ه شی بازوها
 !ضم یگفتم مر ی الک

من تا چند شب درست  ؟ی رو هم دروغ گفت  نی ! ا؟ ی گرد شده داد زد: چ  یهاچشم با
 ! اون وقت تو...بردی خوابم نم

  یی جا! فقط از اونستمیم... من روانشناس نلحظه گوش کن گل هیکرد آراَمش کند:  ی سع
 بدم.  ح یروانشناس منتخب زاوش، توض هیواسه   واتتیقرار شد روح ،یکرد ی که لج م

 بست.  هیرا چند ثان شی هاعقب رفتن نکرد و چشم  یبرا ی بار تالش نیا

 نگفته بود؛  یز ینبود که اهورا به او چ نی ا مشکل

 نداشت.  ی هم ارزش دانستی م  وانهیرا د اینته  کهنی ا ی حت
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 ...اما

آمده  جانی نیا به روانشناس، اگزارش حال ته یبود که اهورا، تنها برا  جانیا ی اصل  مسئله
 بود.

 دانست. گرچه او با با وجود شمیم، کمی از روانشناسی هم چیزهایی را می 

 . شدی و همه ظاهر م   شهیکه زاوش از او خواسته بود، هم یز یچ یبرا تنها

 !کردی م  ی بود و مهربان اینکنار ته ل یدل نیفقط به ا او

 .دیفهم ی داستان را م  نیبه ا میربط شم حاال

 گفته بود نامزد دارد... زاوش

 اهورا بود...! نینامزد او، هم  احتماال  

تونستم با  ستم؛یو افسرده ن وونهی که د یدیرا تکان داد و گفت: اشکال نداره. د سرش
 و فراموشش کنم. امیکنار ب اریرفتن زان

 را گرفته و گرم فشرد.  اینته دست

 . شنی که بعد از طالق، افسرده م انیدن نیهزاران هزار آدم تو ا زم؟یعز هیچ وونهی_ د

 داد و افزود: مخصوصا  اگه مثل تو، انقدر عاشقش باشن. رونیب یرا به سخت نفسش

 ماند.   رهیاهورا خ یها در چشم هیچند ثان یبرا

 به او زد؛  یگذاشته است و لبخند ریتاث اینته  یرو شیهاحرف  دیکرد شا فکر

 مشابه است! میاهورا و شم یهاقدر حرف که چه کردی فکر م  نیداشت به ا اینته اما

 تنها به نظرش آشنا آمد. م،یاحمق بود که نام شم ی لیخ
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 ست؟  ی همان دختر روانشناس تهران  م،یکه شم اوردین ادیگونه به چه آخر

 حافظه! نیبه ا لعنت

 لعنت به اهورا...!  اصال  

 گه؟ ی. کارت تموم شد دی گیو گفت: باشه تو راست م دیکش  رونیدستش را ب حوصلهی ب

 بشناسمت تا... خواستمی م  را تکان داد و گفت: من فقط سرش

 . زادک ین یکه بود تموم شد آقا ی : هر چدیحرفش پر انیم

 گفتنش، بدجور دل اهورا را لرزاند! زادکین یآقا نیا

 نگفت.  یز ینگاهش کرد، اما چ دلخور

 ؟ یعاشقانه نخواند یها ی تی دوب میبرا شیپ ی! مگر چندانصافی ب دی داشت بگو دوست

 من نبود؟  یتب دارت تنها رو ینگاه ها مگر

 ؟ ی خوان ی م لیموضوع ساده، مرا به اسم فام کی دنیشد که با فهم چه

 !زیاش را تکرار کرد: همه چاز جمله ی دوباره بخش  د،یتاک یبرا اینته

 ه؟ یشده و گفت: منظورت چ طاقتی ب

 بغضش را قورت داد.  اینته

 حرف ها سخت بود... نیا گفتن

 بگنجد. اینسخت تر از آن که در خور ته ی لیخ

داشت!  گهید  لیدل هیهات اش را هم زمزمه کرد: اشکال نداره که محبتجمله نیآخر پس
 نشو! یآفتاب  امی سمت من و زندگ  گهیمشکل از منه که اشتباه برداشت کردم. فقط، د 
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 د؛یبگو یز یسست شد که نتوانست چ قدرآن

 را تماشا کرد.  اینو رفتن ته ستادیا فقط

 نماند. ابانیاز او در خ یرد گریو در آخر، د  شدی دور و دورتر م هرلحظه

 رفته بود!

 شد و راه افتاد.  نشیماش سوارنفسش زل محکم بیرون فرستاد؛ 

 . کردی چه که گذشت را درک متازه داشت آن انگار

 به فرمان زد.  ی مشت   ی خودش لعنت فرستاد و عصب به

  نیو در همچ  گفتی م اینصداقت به ته نیرا در ع زیزاوش نبود، همه چ یاصرارها اگر
 ... شدی غرق نم   ی فالکت

*** 

 روزها از دستش در رفته بود؛ شمار

 اشی رنگبا مستندساِز خاِص مهرباِن چشم یدار ید چیچند روز است که ه دانستی نم
 نداشته است!

 .دیکش ی آخرش را م یهاو زمستان نفس خوردندی ورق م میتقو  یروزها

 بود و هرکس دغدغه خاص خودش را داشت. انیرو به پا سال

 رنگ گرفته بود.  شانی با وجود او، زندگ ایباالخره بازگشته بود و گو دا

ذوق  یبدجور تو ی رنگ عسل یجا د،یو سبز و سف ی قرمز و آب یهارنگ نی ا انیم اما
 ...!زدی م

 داشتند.  ی خاص یبرنامه ها د،یع یو زاوش برا ترالن
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 به استانبول بروند؛  شان،ی سفر زندگ   نیاول یبود برا قرار

 که ترالن عاشقش بود.  یشهر 

 نداشت کجا بروند؛  یزاوش فرق یبرا اما

 بود! ی کند، کاف اش ی جا را دوست داشته باشد و همراه که ترالن آن نیهم

  وان،یدر زنجان، زادگاه ک دی ع الت یتعط یو فرزندانشان هم مثل هرسال برا وانیک توار،
 . ماندندی م

 هم که امروز به تهران بازگشته بود.  انایل

 .ماندندی در خانه م  اینفقط او و ته لیحساب، هنگام سال تحو نیا با

 . دادندی کارشان را با قدرت ادامه م  ز،یو همکارانش ن اهورا

 . نندیرا جبران کنند و ثمره آن را بب شانیهایشته بودند که تمام کم کار مدت قرار گذا نیا

 از گروه، به تهران بازگشته بودند.  ی م یآماده بود و ن با  یها هم تقر آن برنامه

پشت پنجره اهورا را تماشا  ی ها هی و رفت و آمد سا  ستادیپشت پنجره ا شهیهم مثل
 کرد. 

 داشت. همانیامروز م ای گو

 اهورا نمانده است؛ یکارها افتنی انیبه پا یز یگفته بود چ زاوش

 بودند. دهیمستند را د نی ا ی غاتیتبل زریت   ک،یدر شبکه  ی حت

 که قرار بود، هر شب ساعت هشت پخش شود. ی ایگردشگر   مستند

به ُکلم  حی تفر  یکه برا شدی م  ی مملو از گردشگران  شان ی مستند، امسال روستا  نیوجود ا با
 . آمدندی م
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 نبوده است.  یباز  شانیبود که مستندساز  دهیرا فهم نیا حداقل

 شد. ادهیخوش پوش از آن پ یپارک کرد و مرد نیحسی علخانه مقابل   گرید ی نیماش

 باشد؛ نیحسی که مهمان عل آمدی نم و پالک ماشینش سر و وضع  به

داده و زنگ طبقه دوم را   گرش یدسته گل را به دست د زد،ی طور که حدس مهمان و
 فشرد. 

 داشت.  ی مهمان  ایجشن  نیبه ا یبد ی لیخ حس

 مذکر بودند! همانان،یتمام م  گرچه

 هم وجود نداشت!خانم   ایدختر  کی همکاران اهورا،  انیجالب بود که در م شیبرا

 که هنوز هم مجهول مانده است، بود. ی اهورا به آن نام چهار حرف یدار یپا لیبه دل دیشا

 نداده بود.  ی حیدرمورد او توض رااهو

 نداشتند. یارتباطشان قطع شده و با هم برخورو رهی زنج گرید البته،

 طبقه دوم نگاه کرد. یاهو یبه ه دوباره

 .دیجوشی بود که در سرکه م  یر یمانند س دلش

 توست! یست که اهورا مهمان روستا ی شب  نیآخر نی : ازدی م اد یدرونش فر یی ندا

 شب امتداد داشت. یهامهیتا ن شانی مهمان 

با نگاه هراسانش آن   این ته د،یسردرد قرص خورد و خواب لیدلکه دا به ی تمام مدت  در
 پنجره را از جا کند.

 .دیمنتظر بود که اهورا پشت پنجره آ هرآن
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 از او نشد!  یشب خبر  یهامهیتا ن اما

 ادیز ستادنیا لیهم به دل شی و پاها  سوختی مدت م  ی طوالن  رهیاز نگاه خ چشمانش
 خشک شده بود. 

 گرفت به بتول خانم زنگ بزند. میتصم  ،ی الحظه یبرا

 بود و از تمام امورش مطلع. نی حسی همسر عل او

 اهورا عزم رفتن کرده، حتما  بتول هم خبر داشت. اگر

 رد.ک داینگاه ساده، از دفترچه تلفن دا پ کیبه سمت تلفن رفت و شماره بتول را با  ع یسر

 خط برخاست.  یآهنگ از آن سو یصدا

 شباهت داشت... ی به پارت  شتریب  شان،ی همان یم پس

 _ الو؟

 ن؟ یآمد و گفت: سالم بتول خانم. خوب هست رونیچاه افکارش ب از

 اجان؟ ینته یی _ تو

 گفت: بله، خودمم. آهسته

 د؟ یمامان به سالمت رس  زم؟یخبر عزماهت. چه ی_ سالم به رو

 وقته که برگشته. ی لیبه در اتاق انداخت و گفت: بله، خ ی نگاه

 رفت بهش سر بزنم.  ادمیبودم که  ریانقدر درگ اه،ی_ روم س

 حرف ها نداشت.  نی ا یبرا ی وقت

 او، پنجره را باز کند. دنیممکن بود اهورا برا د هرلحظه
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 . دادی آن لحظه را از دست م  دینبا

 سوال داشتم.  هی. راستش اهیگفت: دشمنتون روس ع ی و سر تند

 _ جونم، بپرس؟ 

قراره  ی ک  گن،یکه م یمستند نی: اکشید و این گونه آغاز کرد شیها لبزبانش را روی 
 . پرسمی زاد مستاجر شمان م کین یپخش بشه؟ چون آقا

 ی! پسرهاتشونهیموفق ی _ واال از قرار معلوم کارهاشون تموم شده؛ امشب هم مهمون 
اش پا بذارن. مخصوصا  خود تو خونه ذاشتی نم  نیحسی وگرنه عل  ان،یب و باوقار خو
مستندهاش، اسم   تراژینصف ت  گفتی . بهرام مزاد. ماشاءهلل هنرمند هم هست کین یآقا

 .هیخودشه! پسر همه کاربلد

 کند.  ی بود، قصد داشت بازارگرم  دهیو اهورا را با هم د اینکه ته او

از دستش سر   ی و از شدت بهت، گوش  دیفقط دو جمله اولش را شن ا،ی نته دانستی نم اما
 خورد و افتاد. 

 !گفت ی درونش، راست م  یندا پس

 ...رفتی داشت م  اهورا

 .د یرا گذاشت و به سمت پنجره دو  ی گوش  ی خداحافظ بدون

 شد. نی راه، دوبار تعادل از دست داد و نقش زم انیکه م یطور 

 شدند.  یجار  شی بود چه وقت اشک ها دهینفهم اصال  

 بدتر بود.  شهیاز همحالش که   دانستی م  فقط

 اهورا نفسش رفت.  دنیو با د ستاد ی پنجره ا پشت
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 ند؟یپنجره بب نیا در قاب ارقرار نبود او  گرید

 زد.  یلبخند محو ا،ینته دنیهم با د او

 . ندیرا بب اینته یاشک ها توانستی بود و نم کی تار  کوچه

 دستش را به نشانه سالم باال آورد. هرچند تلخ،  با همان لبخند پس

 جوابش را نداد. اینته اما

 کند؟  ی گونه زندگ اگر اهورا نباشد، چه  کردی شده بود و فکر م  رهیبه او خ فقط

 . ندی سمت جلو خم شد تا بهتر صورت اهورا را بب به

 بود... دارشانی د نی آخر نیا دیشا

 هم از پشت پنجره! آن

 !؟یدیداد زد: شن اهورا

 بار اکو شد. نیدر کوچه پخش و چند شیصدا

 ... یدیشن

 ... یدیشن

 ... یدیشن

 ... یدیشن

 ! یآر 

 بود، رفتنش را. دهیشن

 داشت.  قتیحق زیهمه چ پس
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 کرد.  نییباال پا  متری را چند سانت سرش

 .ستدیدرست با توانستی و نم دیکشی م  ریت   اشمعده

 نبودن اهورا، تمام بدنش را از کار انداخته بود.  فکر

 پررنگ تر شد. اهورا لبخند

 !ی تا تو بمان  رومی م  د،ی داشت بگو دوست

 . ی را ادامه ده  ات ی من راحت شود و زندگ   دنیاز ند التیخ تا

  دنیخر ی خواستم برم، تو سوغات ی وقت  میها، گفت: قرار گذاشتحرف  ن ی تمام ا یجابه اما
 .ی کمکم کن 

 گذاشته بودند.  قرار

 آن روز اصال  به رفتن اهورا فکر نکرده بود! اما

 رفتن بدون بازگشت... کیهم  آن

 بدون سالم...  ی خداحافظ  کی

 !بدون وصال یی جدا کی

 ...ایلب زد: تو ب یی صدا چیه دیتولن بدو

 ... اتی لیل شومی م  من

 سهراب... شومی م اصال  

 م، یبگو تا

 شود ی م  رفتهی دارو هم پذ نوش
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 پس از مرگم! ی حت

 ...ایب فقط

 .دینفهم ی وقت آن شعر را به درست چ یزد و اهورا، ه لب

 را خوانده است. شی بایز یاز همان شعرها ی کیکه قطعا   دانستی م  اما

 خوانده بود. شیبرا دارشانید نیکه در آخر یی همان شعرها از

 سخن داشت.   ایدن کیهم  اهورا

 . زدی حرف م شی برا زیر کی و تا خود صبح،  دی پر ی م  رونیاز همان پنجره ب شد،ی م  اگر

 !شد ی نم اما

 ... شدی که نم فیح

 .دیجمالتش را کنار هم چ تمام

 همان بسم اهلل اول، تا سطر آخر. از

 ذهنش مرتب کرد.  یکه داشت را درون برگه انشا یی ها حرف  کیبه  کی

 . زی و همه چ همه

 کرد.  یر یگ جهیجمله، آن را نت کیسطر و  کیسپس در  و

 را اعالم کرد: دوستت دارم! یر یگجهینت ن یا شی هابا حرکت لب ا،ینخود ته مثل

 . دیجمله را فهم نی برخالف او، تک تک کلمات ا ایته ن اما

 .ستادیو حس کرد قلبش از حرکت ا دیفهم

 تحمل وزنش را نداشتند؛ شیپاها  گرید و
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 سر خورد و نشست.   نیزم یرو جاهمان

 چه بود؟  گریجمله آخر د نیا

 کند؟  رانشی و خواستی م  فقط

 .ختندیری دامانش م  یو بر رو کردندی م سیبه نوبت، صورتش را خ هااشک

 مرد ماندن نبود، نه؟  اهورا

 .مانمی م  گفتی و م آمدی م کاش

 . کردی جا را ترک نموقت آن چ یدوستت دارم گفتن، ه یبه جا کاش

ده و دوباره در  بلند ش اینو منتظر بود تا ته ستادهی جا ابه مهمانانش، همان توجهی ب اهورا
 قاب پنجره بایستد. 

 ساعت...  کی

 ساعت...  دو

 ساعت... سه

 ساعت... چهار

 ساعت... پنج

  کهنی ا ای جا خوابش برده است همان اینشب بود که متوجه شد ته یها مهین گرید و
 !گرفته  شیاتاقش را درپ ریمس زیخ نهینشدن، س دهید یبرا

 لبش نشست.  یرو ی تلخ لبخند

 بود؛ امدهیکنار ن اریهنوز با فراغ و درد هجران زان نیا، تهاودر خیال 
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 . امدیبه وجود ن انشانیم یز یهمان بهتر که چ پس

 او بردارد و کوله بارش را ببندد. ی را از زندگ اشهی بهتر که سا همان

 . استینکه نبود او، صد در صد به نفع خود ته همان بهتر که نباشد، چون

 .افت یشد، دخترکش را خفته در گوشه از آشپزخانه  داریاذان صبح که ب یبرا دا

 سرد آشپزخانه را سردتر کرده بود. یهم باز مانده و هوا پنجره

 .دی لرزی هم در خود جمع شده و از سرما م  اینته

 کند. دارشیپنجره را بست و سپس، به سمت او رفت تا ب ابتدا

 روله؟! ا،ین_ ته

: نرو!  دی کش  غیزد، وحشت زده دست و پا زد و ج شینرم و آرام صدا ی لیدا خ کهنیا با
 بره! نی. نذارنیتوروخدا... نگهش دار

 دوباره تکانش داد. دا

 شو دخترکم... داری. بی ن یبی خواب م اجان،ین_ ته

 . دیرا باز کرد و با ترس اطرافش را کاو شی هاچشم

 زد: کجاست؟ رفت؟! ادیبغض فر با

 : رفت... رفت... رفت...! آمدی تر م  نییظه پا هرلح  شیصدا

. پاشو تو اتاقت زمیگفت: خواب بود عز  اینته یهاخشک شده بر گونه یهابه اشک رهیخ
 بخواب. 

 نه! خواب
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 بود.  دهیرا د ندهی آ ،یدار یدر اوج ب او

 ...دیارزی که بدون اهورا، مفت نم  یاندهیآ

 تهران شد. ی آن روز اهورا چمدانش را بست و راه ظهر

 !امدیکه ن امدین ندش،ی بار آخر بب یماند تا برا اینهرچه که منتظر ته اما

 و گذشت...  گذشت

ماند و چه   یی رو به پنجره طبقه دوم ساختمان روبه رهیکه خ یی هااز آن، چه شب بعد
 و آه و فغان گذراند...  ی را که با روزمرگ یی روزها

 آمد؛ ی در آسمان به نظر م دیاهورا، مثل نبودن خورش نبودن

 . زدی ذوق م  یطور تو همان قا  یدق

 گاه پر نشد.  چیه اشی خال یجا

 آن خانه شدند؛  دیجوان مستاجر جد یکه عروس و داماد ی وقت  چه

جا  کین آ دنید یبرا ل،یاش پخش شد و تمام فامکه مستند ساخته شده ی چه وقت  و
 .شدندی جمع م 

 که خودش نبود؟! دهیچه فا اما

 نو آمد... سال

 . امدیاز او هم ن یخبر  ی حت چ،یباز هم، خود اهورا که ه اما

 را نداشت. اشنهیآ با وقت گپ زدن ادیاهورا آمده بود، ز ی وقت از

 شد. رهیخودش خ  ریها، دوباره مقابل آن نشسته و به تصو بعد از مدت  حاال
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 امد یوار گفت: دستان غزل با دل من ساز ن زمزمه

 امد یکه همراز ن بمیو غر  نیغمگ

 

 وصال تو نشستم  یبه تمنا یعمر 

 امد یکه آن مطرب دمساز ن افسوس

 

 جانسوز رها کرد   ی مرا با م  چشمان

 امد یسرافراز ن اریآمد و آن  اشک

 

 از گره دل نکند باز ی گره  دستم

 امد یآمد و آن مرغ خوش آواز ن شور

 

 ر یتقد یبه جگر مانده ام از باز  ی زخم

 امدیبه دل و صاحب آن راز ن یراز 

 

 من و تو  داریکه خزان وعده د گفتا

 ...!امدیآمد و آن دلبر طناز ن دیع

 گرده؟ ی نه؟! به نظرت اهورا برم  اد،یشعر بهم م نیقدر او گفت: چه دیخند
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 را از او سلب کرد. شتریشد و دا، اجازه تفکر ب  دهیبر در کوب یا تقه

 ا؟ ینته ی_ حاضر 

 . امیو گفت: آره دا، اآلن م دیکش  ی آه

 .دیرا براشته و پوش اشکلنجه

 را سفت و سخت بافت. شیو موها ستادی ا نهیمقابل آ سپس

 را برداشت. فشیرا رو سرش انداخت و ک اش گلونی  هم درآخر

 به در بود و قرار شده که به باغ عمو بروند. زدهیس روز

 دوست داشت و هزاران خاطره از آن دوران در قلبش حک شده بود؛  ی عمو را از بچگ باغ

 ها خاطره به جا ماند...! آمدند، ده برابر آن سال جانیروز که با اهورا ا کیاز آن  اما

 . مخالفت کرد، نشد که نشد جانیآمدن به ا یچه برا هر

 ...ایندا و ته ن،یو اسر اریعمو، زانعمو و زن فقط

 امروز... شد،ی م  یروز  چه

 درختان نداشت. انیقدم زدن م یبرا ی شوق

 ... طورنیهمدر کنار رودخانه و سبره گره زدن هم  یآب باز  یبرا

 اهورا بود! ادیاش را داشت، که حوصله یز یتنها چ ای گو

 .کردی ترکش نم   ی مکان و زمان چیاو، در ه ادی

 جا بود! همه

 ...خانه و اتاق ها در
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 و پشت پنجره... یی روآن خانه روبه در

 باغ و کنار رودخانه... نیا در

 ...رانی تخته سنگ در قالق  کینشسته بر  اش،ی در حافظه گوش  و

 او، از خودش وفادار تر بود! ادی

 باز هم او را رها نکرد. ه،یبق ی ازدحام و شلوغ نی در ا ی حت

 کردند. می کباب  ی ماه  اریعمو، از قبل دلمه پخته و عمو و زانو زن  نیاسر

 از باغ بود، انداخت.  گریکه در گوشه د نی به اسر ی نگاه

 .ندیاو را بب توانستی بود و به زور م  ادیز ی لیشان خفاصله

 درختان و کنار رود... انیم یی جا

 .زندی دقت، متوجه شد نشسته و سبزه گره م ی کم با

 داشت؟! ی ل یکارش چه دل نیا

 .دیرس اریکه به زان او

 چه بود؟  یسبزه گره زدنش برا گرید

 کار را کند. نیتا هم شدی او هم بلند م کاش

 !دیکارساز شد و به اهورا رس دیشا

و بهت گره زدم.  لب زد: سبزه گره نزدم، اما دلم کردی را نگاه م  نیاسر ره، یطور که خ همان
فاصله  نیکه از ا ارمیون قدر طاقت م اد؛یکش م شتریگره دلم ب ی شیدورتر م ی هر چ

 گرفتن هات قلبم از جا کنده شه!
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 .ستیکرد که سرش را بلند کرده و به او نگررا از آن فاصله حس  ا ینته رهینگاه خ ای گو

 بود.  دهیاو را د رهینداشت. نگاه خ دهی فا دنیسر دزد  گرید

 !ایزد و اشاره کرد: ب یلبخند ا، ینتصور ته برخالف 

 نکرد.  ی تعجب 

 . آمدی نم بیدر نظرش عج ز یچ چیروزها ه نیا

 نبود. یز یگفتنش که چ ایو ب نیاسر لبخند

 برخاست و به سمت او رفت.  آهسته

 ا؟ ینزد: ته شیصدا  ع یبلند شدن او سر دنیعمو بود، با دکه مشغول حرف زدن با زن دا

 سمت دا برگشت و گفت: جان؟  به

تا   زدهیرو هم تو رودخونه بنداز دخترم. س نیبزرگ ماش را به دستش داد و گفت: ا سبزه
 ، به در شه.زدهیس ی که نحس  نیسنگ رو هم پرت کن 

 کم. اینبود و حوصله ته ادیو رسوم ز رسم

 دل مادرش را نشکست و سبزه ها را برداشت. اما

 او را بدرقه کرد. ریتا آخر مس  اشرهیبود، با نگاه خ ستادهیکه کنار منقل ا اریزان

 نگاه کوتاه... کی از  غیدر اما

 ...شونی ! سوزونداریو گفت: حواست کجاست زان دیبادبزن را از دستش کش  پدرش

 نگفت. چیاو تنها عقب رفت و ه اما

 ند؟ یرا مثل قبل بب اینکه ته شدی م  ی ک
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 بود... اشفتهیکه ش یی اینته

 !گرفت ی نم  ی افسردگ زاد،کیکه با رفتن اهورا ن یی اینته

 ها را داخل رود انداخت.و سبزه ستادی ا نیکنار اسر حرف ی ب  ا،ینته

 سنگ اول را برداشت و به داخل رودخانه پرتاب کرد.  سپس

 ؟ ی داشت  کاری _ چ

 شد. رهیبا همان لبخند، کنار او نشست و به چهره زالل رود خ  نیاسر

 به او انداخت. ی نگاه میسنگ دوم و سوم را هم پرتاب کرد و ن ا،ین ته

 قصد حرف زدن نداشت؛ ای گو

 !د ینگو یز یبود که چ شی از خدا اینته  گرچه

 بود نگاه کند.  اشی که شاهد دلدادگ  یتا خود شب، به آن رود خواستی م  دلش

 تر نشسته بود.آن تخته سنگ بزرگ یهنوز هم اهورا، رو انگار

 را به کمر او رساند. شی هاتر کرد و دستکم و کم اینرا با ته اشفاصله

 هم او را داخل رودخانه انداخت... تینها در

گرفت و سنگ چهارم، پنجم و ششم را  دهیاش را نادگونه یشده بر رو یاشک جار  قطره
 محکم تر پرت کرد.

 نداشت! ی گناه اری_ زان

 نداشته است؟  ی و در چه مورد گناه   ستیداشت بپرسد، منظورت چ دوست

 اش را نداشت!حوصله اما
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سنگش را  زدهیاو گوش دهد و س یگرفت در سکوت کامل، به حرف ها  میتصم پس
 کند. پرتاب 

بود  ی مجازات   نیبدتر نی( ایدیلوئیحاد م ی (لوسم aml_ سرطان خون! اون هم از نوع 
 که به سرم اومد...

 .دیچرخ نی زده به سمت اسر رت یبار ح نیا

 _ ت... تو...

 !رمیمی زد و گفت: من، دارم م  یهم لبخند باز

 نداشت.او  یبرا یای خوب چیتا به حال، ه   نیاسر

 زد.  اشی به زندگ یگفت که ضربه بد شدی م  ی حت

 بود؛  زاریاز او ب لیاوا

 اآلن نه! اما

 ادامه داشت.  اریبا زان اینته ی اگر او نبود، هنوز هم زندگ  دیشا

 .خوردی عمرش بود، هرگز درکنار اهورا رقم نم ی روزها نی چند ماه که بهتر نیوقت ا آن

 بود.  ی دختر جوان و تازه عروس  نیاسر

 . سوزاندی را هم م یابهیبه مرگ او، جگر هر غر فکر

کم بود و من  ی لیدرمان بشم! خب، درصد خوب شدنم خ خوامی _ از اول لج کردم که نم
! دمیاش رسبه ته گهیبگذرونم! حاال د مارستانیچند ماه آخر عمرم رو تو ب خواستمی هم نم

 ... دمیخواب د  شبید

 و حرفش را نصفه رها کرد. دیکش  ی آه
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بود. خر شدم،  اریرا گرفت و ادامه داد: تنها آرزوم داشتن زان گرید ی آن، سر حرف یجابه
پاش نشستم. اون عاشق تو بوده و هست؛ اما دلش به حال من سوخت که قبول   ریز

 و تنها آرزوم رسوند! نیبه خرج داد، من رو به آخر ی کرد. مردونگ 

 کم به هق هق افتاد.  کم

و حالل کن!  توروخدا من اخانم،ینرا در آغوش گرفت و با بغض گفت: ته اینته ناگاه
 توروخدا... 

 دورشان تجمع کردند.  هیقب ش،ی هاضجه یصدا از

 شده عروسم؟  ی _ چ

 کنه؟ ی م  هیچرا گر نی اسر ا؟ین_ ته

 شده؟  ی _ چ

 نیا، چی بهش گفتی؟!ته .نی _ توروخدا حرف بزن

بلکه ازت  کنم،ی گفت: نه تنها حاللت م  ه،یبه بق توجهی را از خود جدا کرد و ب نیاسر
 ممنونم!

 ...ادیب شیکه به صالحته پ ی هر چ  دوارمیقورت داد و افزود: ام یرا به سخت بغضش

 به مرگ بود و بس! ای صالح او گو و

 او را گرفت. زدهیس ی و نحس  دهیعمرش فروپاش شهیش

  یسپار که دفعه بعد در روز خاک دیش یاند ی هرگز نم کرد،ی م  ی با او خداحافظ ی وقت  اینته
 !ندیجسد سرد او را بب

 خاک دادند. لیتحو  ی را دو دست  شانیتغار که ته نیمادر و پدر اسر چارهیب
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افزوده  اینشبانه ته یهاهم به کابوس جانشی و جسد ب نی آن روز اسر یهاحرف  حاال
 شده بود.

 . زدی گرفته بود تمام نفرت ها را از قلبش دور بر میتصم

 درست کرد.  ار یرا با زان اشرابطه

 از هم دور شده بودند. لیطو  ی تمد یبا ترالن که برا نیهمچن

خبر مرگش را  ،ی ساعت که به خانه برگشت  میو با فاصله ن  ی صحبت کن ی با کس  کهنیا
 عذاب آور بود! یبشنو

 را ندارد. زیچ چیارزش ه ا،یدن نیکه ا دادی البته، نشان م و

 بازنگردد.  گرینفسش رفته و د امروز  نیبسا هم چه

 خود... زانیاز عز  ی ک ی ی حت ای

 بار بود.هم مرگ تصورش

 دشیسال جد یبرا ی شروع  نیبدتر  دیع نیا ار،یاز زان یی که بعد از جدا کردی را م فکرش
 باشد.

 را تلخ نکرد... زیکه همه چ اریرفتن زان اما

 وحشتناک گذاشت.  یر یتاث اشهیبود که بر روح نیاهورا و مرگ اسر نبودن

 . دادی تظاهر کردن هم جواب نم   گریبود که د میقدر وخآن حالش

 تلخ نکند. گرانید خود و را به کام یزندگ  کردی م  ی و سع دیخندی م  هیهرثان

 . دانستی م  کی مرگ را به خود نزد شهیو هم شد ی دور نم ی کس از

 را فاش کرده بودند! زی ها، همه چکابوس حالنیا با
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 . دیفرا رس ماهنیهم گذشت و روز آخر فرورد گریماه د کی

 دلش گرفته و شال و کاله کرد تا به بهشت زهرا برود.  ی لیدل چیهی ب

 گام برداشت.  نیپدرش، به سمت قبر اسر یبرا رات یاز فاتحه و خ بعد

کنارش   ی که احساس کرد کس خواندی سنگ قبر گذاشته و داشت فاتحه م یرا رو خرما
 نشست.

 در خاطرش حک شد.  اریاز زان یی زها یچ ی آن شش ماه زندگ  ی چه هم که بود، ط هر

 شده بود.  بیگالب و اسپند بهشت زهرا ترک یعطرش که حاال با بو یبو مثال  

 شد که بدون نگاه کردن هم او را شناخت. نیهم

 کرد دلشوره را از خود دور کند. ی خواند و سع زیسوره اخالص را ن گرید مین

 نتوانست تمرکز کند. گریاو را در بر گرفته بود که د ی اباضطر چنان

 له کفوا  احد... کنیبر زبان آورد: و لم  زیآخر آن را ن هیکرد آ ی را بست و سع  شی هاچشم

 نبود. اریاضطراب، قطعا  به خاطر آمدن زان نیا

 توان نه گفتن نداشت!  ا،ینبزند و ته خواستی بود که م ی خاطر حرف به

 باغ، آره؟! یرو بهت گفته. همون روز تو زینوشته بود، همه چ اشنامهتی وص ی_ تو

 .آن روز، دوباره تنش به لرزه در آمد یادآور ی با

 نباشد. ی کس یهاحرف  نیتا شنونده آخر رفت،ی و به آن باغ نم ُمردی م کاش

صبر  یروز  ن ی بگم و ازت بخوام تا همچرو بهت  زیهمه چ  خواستمی ... من اولش ماین_ ته
من رو به  خوام ی . فقط مرمیرو هم ازت بگ ات ندهی اگه آ هینامرد ی لیخ دمی اما بعد د ؛ی کن

 و...  ی که گرفتم، ببخش  ی می میخاطر تصم
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 سکوت کرد.  د،یجا که رس نیا به

 را از پشت آن سکوت، خواند. شیتک تک حرف ها   اینته اما

 بخواهد. یز یچ نیحق داشت که همچ او

 نه... دنیبخش  البته

 . داد ناگفته کنار بگذارتش حیاش که ترجدوم جمله بخش

 .خواستی شروع دوباره م  کی  ا،یناز ته او

 ... دیجد ی زندگ  کی

 عشق متداوم...  کی

 شروع دوباره...! کی

 هنوز هم او را دوست بدارد؛ ا،ینکه ته دادی رخ م  ی در صورت  نیا

چه طالقش داد و ازدواج مجدد کرد، دلش با او صاف   یبرا اریزان دی حاال که فهم قتا  یحق
 شد.

نگاه  اریبه صورت زان  کردی رغبت م ی عشق به اهورا، چنان وجودش را پر کرده که حت اما
 کند.

 !؟ یی گوی چه م  ست،یخدا چ  نشیآفر  نیتر بیاز تو بپرسند عج  اگر

 برمودا؟  مثلث

 صحرا؟  چشم

 اه؟ یس شکاف 
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 کج؟ جنگل

 انسان ها؟! ی مرگ و زندگ  دهیپد ای

 بود! ایدن نیا زیچ  نی تر بیبه نظر او، قانون عشق عج اما

را نقض، همه  نیهمه ناممکن ها را ممکن، همه قوان شدی م ، ی عشق واقع  کی با
 برد! نیرا وارونه و همه عادات را از ب مات یتصم

 ...اما

 . ی عشق واقع کیبا  فقط

 گرفت! ی هم ماه  ریدر کو  شدی م یحت  ی عشق واقع با

 است... اشی زندگان  ی بود که اهورا عشق واقع افتهی در اش،ی در آن نقطه از زندگ  اینته

 را داشت؛ اریگذشته حس دوست داشتن به زان در

 آن گذارد. یرا رو اسم عشق شدی هرگز نم  اما

 را تکاند.  شیهابلند شده و خاک نشسته بر لباس شیجا از

 برم...  گهیکه ببخشمت؛ من د ینکرد ی_ کار 

 داد و برخاست.  رونیهم نفسش را آه مانند ب اریزان

 اومدم دنبالت. نیواسه هم ن،یی _ امشب خونه ما

 از نهادش برخاست. آه

 آورد.  رونیسوء تفاهم ب نیدا از از ا توانستی م کاش

 حال و روز افتاده است.  نیبه ا اریزان یکه او از دور  کردی فکر م اشچارهیب مادر
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 از وجود اهورا، خبر نداشت!  هنوز

 به هم برگردند. اریو زان اینکه ته کردی تمام تالشش را م حاال

 .زدندی تنها دا، بلکه خانواده عمو هم خود را به آب و آتش م نه

 نمانده بود.  دهیپوش ی از چشم کس شیها ی وانگیو د اریبد زان حال

 . کردی م یموضوع، فقط احساس شرمسار   نیهم از ا اینته

 کرده؛  یی وفای است و او ب اریخودش عاشق زانپنداشت می  ی زمان  کی

 عکس تصوراتش بوده! زیهمه چ دیحاال فهم اما

 بود.  اوردهین نیماش اریزان

 بزند! بیگذشته انداخته و به او نه ادیرا به  اینکنند تا ته ی را ط ریمس  ادهیقرار بود پ ای گو

 ؟یخور ی م  ی مراد اشاره کرد و گفت: بستن ی فروش  ی بستن به

 آهسته سرش را تکان داد. اینته اما

 را نداشت. شیچندسال پ یحال و هوا اآلن

 تش نشد.غرق خاطرا  ،یفروش  ی به آن بستن اریبا اشاره زان ی حت

 اش را پاک کند؟!عشق، همه گذشته کیاهورا توانسته بود با  گونهچه

 داد.  لشیتحو یاو باشه دی کش  ی هم پوف اریزان

 شده بود.  زیهم کاسه صبرش لبر چارهیب آن

 !اینکردن ته رییااّل تغ  د،یکنار آ توانستی م  یهر درد با
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دغدغه خواب و  نی بزرگ تر ،یگر یشان و دل بستن به داز رابطه اینشدن ته سرد
 شده بود...  اشیدار یب

 . دندیکوچه را هم رد کرده و به خانه رس نیآخر باالخره

 آمده بود. اریزان ی عروس  یبرا ش،یبار پ اینکه ته یاخانه همان

 نداشت؛  ی ف یدر آن روز حالش تعر  دیشا

 . لرزاندی دلش را م  نی ریش ی حاال با فکر به آن روز، حس اما

 شد. ایناهورا و ته یی سبب آشنا یی جورها کی ار،یزان ازدواج

 در آن روز بود. دارشان،ید نیاول

 !شدی م  وانهی آغوش اهورا و عطر سردش، د ادیهم با  هنوز

 گرفته و برود؟! دهیانصاف بود که آن همه عشق را ناد واقعا  

 قرار داد.  اشی زندگ  یهاخودش هم بود که رفتن اهورا را جزو دسته ناممکن ریتقص

 !رفت ی روز م  کی باالخره  ،ی آدم  هر

 ...یکه دوستش دار  ی هر آدم البته،

 هستند! ی ماندن  هیبق

 وارد شود.  اینمنتظر ماند تا ته حرف ی باز کرد و ب دیرا با کل در

 انداخته و داخل رفت. نیی هم سرش را پا او

 خانه عمو، نشاط قبل را نداشت. اطیح

 به باغبان نداشتند! یاز ی بود، ن اهیگل و گ فتهیش اینکه برخالف تهانیار با وجود ز آخر
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 . شدی نم نیاندوهگ شیمرگ گل ها یروزها خود پژمرده شده بود، برا نیهم که ا اریزان

حالِت  نی سرسبز عمو در ا  شهیهم اطیح دنیکه گل ها را دوست نداشت، اما د  نیا با
 مرده ناراحتش کرد. 

 بود؟  دهیچیدر هم پ اشی زندگ  زی همه چ چرا

  شتریب گشت،ی و به دنبال راه چاره م دیچرخی گره خورده م یکالف ها انیچه که م هر
 . افتادی م  ریآن ها گ انیم

 .دندیزیاز جا برخ دنشانیزن عمو، دا، زاوش و ترالن با د عمو،

 گرفته بودند. کیدونفره را به فال ن ی همراه  نیا ای گو

 چرخاند. کشانیبه  کی چشمان ذوق زده  یرا رو نگاهش

 خوشحال بودند... همه

  ی ف یدر خود فرورفته و حالش تعر ی مطمئن نبود، حساب  اینکه از برگشتن ته اریزان البته
 نداشت.

 !شدی حال همه خوب م  گشت،ی برم اریبه زان اگر

 به جز خودش... همه،

 . ی کن ی زندگ  گرید  یو با مرد یرا دوست بدار  ی ک یبود که  ی بزرگ  درد

که فوت کرده   یتولد یرا به اندازه شمع ها اریو زان  شناختی را چند ماه بود که م اهورا
 بود.

 !دانست ی م  بهیرا غر اری، زانحال نیا با

 خودش بود؛  اهورا
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 از وجودش...  ی مین

 هم همه وجودش. دیشا

 داد؟ ی ادامه م بهیرا با آن غر اشی و زندگ  کردی او را به دفتر سرنوشت واگذار م  دیبا

 باره بس دشوار بود.   نیدر ا یر یگمیتصم

 جان، دخترم؟ این_ ته

 . زندی م  شیصدا  گونهنیدا است که ا دیش ی اند ابتدا

 گونه خطابش کرده! نیسر که بلند کرد، متوجه شد زن عمو ا  اما

 جواب داد: بله؟ آهسته

 به من بکن...  ی کمک هی ایب ی ست یهم با آن لحن مادرانه گفت: اگه خسته ن باز

 زن عمو.  کنم،ی برخاست و گفت: من کمکتون م شی از جا ع یسر  ترالن

 !گریهرحال خواهر بود د به

 را شست و شو دهد. این قصد دارد مغز ته عموکه زن دانستی م

  کندی م   نیو تلق  خواهدی که او م  یز یدل طبق چساده یاینته خواستی ترالن نم اما
 را بسازد.  اشندهیآ

 به اهورا، ترالن بود! ایناز شاهدان عشق ته ی کی

 . شدی و خوشحال م   دادی هم به او حق م کردی را انتخاب م ار یحال اگر زان نیا با

 بود.  اینحال خوب ته دنی و د ی خوشبخت خواست،ی که ترالن م یز یچ تنها

 سر تا آن سر خانه پهن کردند.  ایناز  یا سفره ها،میقد مثل
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 نبود؛ ادیز ی لیخ تعدادشان

 . گرفتی بود کل سفره را در بر م دهیعمو تدارک د که زن یی غذاها اما

تنها  اریاو را با زان ی تنها شود و حت اینبار خواست که با ته نیآخر شب، زن عمو چند تا
 بگذارد؛

 !گرفت ی او را م یجلو ی ترالن هربار به سبک اما

 !دیخود خر یخشم مادرشوهر را برا  ش،ی کارها نیا با

 ... دیارزی م  اما

 قرار شد زاوش آن ها را برساند. خواست،ی م اریکه زان یز یچ برخالف 

 قصد داشتند آن شب را در خانه دا بمانند. آخر

 هال جا پهن کرد. نیزم یو دا رو اینخود، ته یرفته و ترالن برا اینبه اتاق ته زاوش

من و دا تنها  ،یو رفت یکرد ی عروس  ی گفت: وقت  انداختی که تشک ها را م ی حال در
انگار خونه رنگ گرفته  ،یکه باز برگشت  ی ! وقت آورد ی اشک در م  بدجور ات ی خال ی! جامیشد

 بود. اما خب، اون موقع من رفتم!

 زد و پتوها را باز کرد.  ی جانی هم لبخند ب اینته

 به اطراف کرد تا از نبودن دا مطمئن شود. ی نگاه

 .کردی زاوش را آماده م یبود و داشت جا ا یندر اتاق ته احتماال  

 ؟ یکن کاری چ یخوای پچ زد: م  آهسته

 اما سرش را بلند نکرد. د،یترالن را فهم منظور

 !دونمی خودش آهسته گفت: نم مثل
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نده.  تیاهم زیچ چیکس و ه چی! به هزم یگذاشت و گفت: عز اینته  یپا یرا رو دستش
رو  اتی که زندگ  ی . دل سوزوندنهیرو بکن که به نظر خودت درست باشه، نه بق یکار 

 نداره ها.  دهیدوباره به لجن بکشه فا

 زد و سرش را تکان داد.  یلبخند

 را گرفته بود...! مشیدرصد تصم نوداو 

 زاوش کاِرت داره.  ا،ینآمد و گفت: ته رونیاز اتاق ب دا

 گفت و از جا برخاست. یاباشه

 . دیکش ی سرک م اینته یکتاب ها انیاتاق باز بود و زاوش داشت م در

 ؟ ی شت_ کارم دا

 ؟ یسمت او برگشت و گفت: اومد به

 _ اوهوم...

 .نیبش  ایو گفت: ب دیرا عقب کش  شیآرا زی م ی صندل

 نشست. ی صندل یرا فشرد و رو اشقهیشق حوصلهی و ب کالفه

 مشاور شده بودند! شی بد که همه برا چه

 حوصله گوش دادن نداشت. ط، ی شرا نیدر ا واقعا  

و بدون   ی خوابش را خورده و تا فردا به راحت یاز قرص ها  ی کیداشت  ازیفقط ن اآلن
 کابوس بخوابد. 

 بود! اریدوباره با زان ی و زندگ  نی که شامل رفتن اهورا، مرگ اسر ی کابوس 

 کردن، تا سرحد مرگ متنفر باشد! ی زندگ  اریاز کنار زان یکه روز  کردی فکر نم  هرگز
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 ...اریتنها زان نه

 به جز اهورا. ی هرکس بلکه

 جمع کرد و رفت... اینته یبارش را از زندگکه کوله ی مثال نقض دوست داشتن همان

در مورد   ی که حالت خوب بشه و بهتر بتون  نیا ی... برادمیسفر سه روزه رو چ هی_ برنامه 
 . ی انتخابت فکر کن

 !انتخاب؟ 

 ...نه

 وجود نداشت.  ی حق انتخاب چیه

 !کردی را انتخاب م  اریزان دیبا او

 حفظ روابط خوب دو خانواده... یبرا دیشا

 ... اریزان ی لبخند دا و خوشحال  یهم برا دیشا

 رفته بود.  اهورا

 را ثابت کرد.  زی رفتن همه چ نیا با

 که گفته بود را هم باور نداشت. یجمله ا نیآخر گرید  ی حت

 !ماندی م  دیاز طرف او بود، با ی واقعا حس  اگر

 رفت... اما

 نبود که بخواهد انتخابش کند. شیها نهیجزو گز  گرید پس
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از او  یخبر  چیه ،یماه و اند کی  نیرفته بود و در ا اشی از زندگ شهی هم یبرا اهورا
 نگرفت.

 " سرگرم شده باشد. میم ی میم نیبا همان "ش دیشا

 شده باشد... عاشقش

 با او ازدواج کرده باشد! ی حت ای

 حال، حق با زاوش بود.  نیا با

 داشت.  ازیسفر ن نیدور شدن از خودش به ا ینه، اما برا یر یگ میتصم یبرا

 ؟یکه ندار  ی . مشکل میافتی _ فردا ظهر راه م 

 سرش را تکان داد و گفت: نه... آهسته

 ...ریخ_ پس شبت به

 رو برداشتم. نی نداره من ا ی که دستش بود را باال گرفت و گفت: اگه مشکل ی کتاب 

 .رینداره. شب به خ  ی _ نه... اشکال

 رفت. رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

 پهلو آن پهلو شد.  نی ساعت هم نتوانست بخوابد و فقط ا  کی ی شب، حت آن

 کرده بود. رشیدرگ یبدجور  نده،یبه آ فکر

 باور کند که اهورا را از دست داده است...!هم نتوانسته بود  هنوز

*** 
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حمل   یرد کرد و به تعارف زاوش، برا اطیح ی ن یتزئ یها زهیرسنگ  یرا از رو چمدانش
 چمدانش نه گفت. 

 فرستاد و قدم بعد را هم برداشت. شیها هیبه ر ق،ینفس عم کیپاک را با  یهوا

 . بود طاقتی مورد ب نیدر ا شهی هم اما

 !رفت ی م  ایدر داریابتدا به د دی با آمدند،ی به شمال م  ی وقت

خطاب به زاوش و  یبلند ی جا رها کرد و با صداچمدان را همان ،یآن  میتصم کی  ی ط
 ساحل!  رمیترالن گفت: من م

 ...نیهم

 ...یااضافه حیتوض چیه ی ب

 گرفت! دهیرا افزود و داد و هوار زاوش را هم ناد  شیقدم ها سرعت

 .ردیآرام بگ ی آمده بود که کم جانیا

 دفن کند. ایامواج در انیبود تا عشقش به اهورا را م آمده

 نه؟  ای شودی م  دانستی خودش هم نم  اما

 به گوشش زد.   یشن ها نشست و هندزفر  یمردم، رو ی اهویبه ه توجهی ب

 و فکر کند. ندیداشت ساعت ها بنش  ازین

 . ندهیدر مورد آ فکر

 درمورد اهورا.  فکر

 . اریدرمورد زان فکر
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 درمورد احساسش. فکر

 داستان. نیا یدرمورد انتها فکر

 .مشیدرمورد تصم فکر

 درمورد رفتن اهورا. فکر

 ...فکر

 ...فکر

 ...فکر

 داشت. ازین یطوالن  ی لیخ ی افکار وقت نیا یبرا دیشا

 کرد.  ی اش را پلآهنگ دانلود شده نیاول

 

 قلبم شتهیچرا پ جامنیاگه خودم ا من

 که بد شن شهی فرشته ها م مگه

 یمنه بد عادت شد  ریتقص

 کم کم  ُبرهی دلم داره م  گهید نیبب ی ول

 یپا گل مصنوع  میختیری آب م انگار

 ی اگه دو به شک بود ی باعث  تو

 ی کمبود  هی یدیتا د یزد جا

 ؟ ی قدر بودبگو تو چه میبود ی لیخ ما
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 ی شب و تا صبح سر نکرد هیکه  تو

 ی شاعر تر نکرد ووونتید

 خط و نشون  نی ا یگردی بازم برم  ی ول یر یم

 شه یواست من نم ی کس  گهید

 شت یوجودش باشه پ یهمه که

 و نشون؟با خنده بهت بده مهتاب ی ک گهید

 یباز  هیشده  ی روزا عاشق  نیا

 !ی قاض یآقا خستم

 واسش  ی جنگی همه م نی ا ی وقت

 !یبباز  ی نیسخته بب خب

 طلبکارها بدهکارن چرا

 تو دلم تلمبارن دردام

 ... یچرا انگار  ی قاض یآقا

 زخم از دلت طلب دارن؟ هی همه

 ی شب و تا صبح سر نکرد هیکه  تو

 ی شاعر تر نکرد ووونتید

 خط و نشون  نی ا یگردی بازم برم  ی ول یر یم

 شه یواست من نم ی کس  گهید
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 شت یوجودش باشه پ یهمه که

 و نشون؟با خنده بهت بده مهتاب ی ک گهید

 ی شب و تا صبح سر نکرد هیکه  تو

 ی شاعر تر نکرد ووونتید

 خط و نشون  نی ا یگردی بازم برم  ی ول یر یم

 شه یواست من نم ی کس  گهید

 شت یوجودش باشه پ یهمه که

 و نشون؟با خنده بهت بده مهتاب ی ک گهید

 بهادر ای_ بردی قاض یآقا

 

 هم خاموش شد!  اشی که تمام شد، گوش  آهنگ

 ن؟ یبهتر از ا چه

 باز فکر کند. ی با ذهن  توانستی م

 را در آغوش گرفت. شیانداخته و زانوها بشیج یرا تو ی گوش 

 جا نشسته بود.همچنان آن ایناما ته رفتند،ی و م  آمدندی م هاآدم

 فکر کند... زیقرار بود به همه چ مثال  

 !دیپلکی تمام افکار حول اهورا م  اما

 غرق شده بود که گذر زمان را حس نکرد.  قدرآن
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 معلوم نبود چند ساعت گذشته...

 که به خودش آمد و عزم برگشتن کرد.  ی شده بود وقت  کی کامال  تار هوا

 شده بودند. ی عصب ی زاوش و ترالن حساب حتما  

 هم که خاموش شد... اشی گوش 

 رساند. الیو با حال دو، خود را به و دیکش  ی آه

 تمام آن فاصله را دوید و دوید.

 سپس پشت در ویال ایستاد و خواست به در بکوبد که متوجه باز بودن آن شد. 

 قدمی به داخل برداشت و در را پشت سرش بست...

 زاوش و ترالن به خونش تشنه بودند! کرد،ی که فکر م  طورهمان

 بلند خود را به او برساند. یبود که با قدم ها نی که زاوش بروز داد، ا ی واکنش نیاول

 جانانه بود! ی لیس کی یالعمل، بلند کرد دستش براعکس نیدوم و

 داشت. حق

 هم حق داشت. زدی اگر م  ی حت

 نشد! یهر چه منتظر ماند، خبر  اما

 .ست ی چشمانش را باز کرد و به صورت آشفته زاوش نگر یال

 . اینته  ،یفکر ی ب ی لیگرفته گفت: خ  یی صدا با

 مجاور زاوش، زبانش بند آمد.  ستادهی فرد ا دنیکه با د دی بگو یز یچ خواست

 نگاهش کرد.  یشتر یبار پلک زد و با دقت ب چند
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 ...اما

 بود! خودش

 منع کرد. اینزدن به ته ی لیواقعا  اهورا بود که زاوش را از س او

 .دیناباور خند دنشید با

 کرد؟ی چه م جانیا او

 !شیرینی یایکه چه رو یبود؟ اگر آر  ایرو

 داده اند... بشیزد که چرا فر ادیتصور اهورا نه فر برخالف 

 را ترک کرد... الیو نه

 رو برگرداند و نه رفت... نه

 نگاهش کرد. هیو گال یبا دلخور  ی حت نه

 شد!  اشرهیو با لبخند خ ستادیا تنها

 صحنه، دست زاوش را گرفته و به سمت اتاقشان کشاند.   نی ا دنیبا د ترالن

 تنها کردن  صحبت برای را نیاته و اهورا کهاین هم کند، آرام را زاوش که بود نیاز هم
 بگذارند.

 زنم. _ ولم کن، دارم باهاش حرف می 

ترالن با چشم و ابرو با آن دو که در نگاه هم حل شده بودند اشاره کرد و گفت: اآلن بریم، 
 بعدا  سرش غر بزن.

 زاوش هم نفسش را بیرون داد و با او همراه شد.
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 برای آرام شدن حال خود، مسکنی جز ترالن سراغ نداشت...

 !زدلمیرفت و با آرامش زمزمه کرد: سالم، عز  جلوتر ی قدم اهورا

 آورد! اینبر سر ته یی حرف چه بال نی و نداشت با ا  گفت

 را سست کرد. شیو دست و پا   ختهیدو کلمه ساده دلش را فرور نیهم

 بود؟! ی چه حس  نیا

 بر آن! لعنت

 ماند. رهیخ اینکم، به چشمان ته ی لیرا در دست گرفته و از فاصله خ شیها دست

 نجوا کرد: دلم برات تنگ شده بود! ترآهسته

 نه؟! ایکرده بود  ریی تغ اهورا

 مهربان بود.   شهیهم

 !کردی و متحول کننده استفاده نم  یبایز یاز لفظ ها قدرنیا اما

 . دیارزی باعث شده بود او از حسش مطمئن شود، پس م  یی جدا نیا اگر

 ...شی ها هیگر  همه

 ... شیها یدار یب شب

 ...شی ها کابوس

 ...اشیی اشتهای وزن و ب  کاهش

 ...شی هایخودخور 

 لحظه.  نیا ی به خوش دندیارز ی و همه م همه
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 ؟ ی بگ یز یچ ی خوای را فشرد و گفت: نم اینته دستان

 نگاه کنم! خوامی و خش دار گفت: فقط م فی ضع یی صدا با

 اش را آزاد کند.حرف، باعث شد اهورا نفس حبس شده نیا

 دلخور نبود. اینته پس

 را تلخ کند. نیریلحظه ش نیاگر هم بود، قصد نداشت ا ای

 زد. اینته ی شان یبر پ یارا جلو برد و بوسه سرش

 حرف دارم باهات... ایدن هی_ من 

 انداخته و با شرم گفت: خب بگو...  نییرا پا سرش

 بر لبش آمد. یلبخند ا،یننگاه ته دنیدزد از

 وقت الزم دارم.  ی لیها، خحرف  نی_ واسه زدن ا

 قدر؟_ باشه. مثال  چه

 عمر! هیآخر را زد: مثال   ریاهورا پررنگ تر شد و ت  لبخند

 .بردی م  شیرا خوب پ زی همه چ داشت

 مانده بود.  ی فقط اصل کار  حاال

: صبح دیخط کش  انشانیبر سکوت م  یی صدا  د،یبگو یز یکه لب باز کرد تا چ نیهم
 !ریخبه

 سر بلند کرد و گفت: اآلن که شب...  ن،یریبا همان لبخند ش اینته

 بود، زبان بسته و لبخندش ُمرد.  ستادهیا الیپلکان و یکه رو یی او  دنیبا د اما
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کرده   باتریاو را از دفعه قبل هم ز  اشی صورت ی خرگوش یپرهایو اسل ی عروسک  خوابلباس
 بود.

 دختر مجهوِل روانشانس؛ همان

 !رانگرشی و ی نام چهار حرف با

 .می. می. می. منیش

 !میشم

 حضور داشته باشد... الیو  نیکه او هم در ا شدی نم باورش

 !ز یروشن شده و مغزش فرمان داد: از معرکه بگر شیبرا  قتی چراغ حق اما

و سرشار از اشک   ی شب عال کی شد که  گونهنینداد و ا ی زد، جواب  شی چه اهورا صدا  هر
 هم به دفتر عمرش اضافه کرد! گریو کابوس د

 از او نگرفت. یخبر  چیتا فردا صبح، ه اهورا

 بود، نه؟  جالب

 . دیفهمی ها را نم یباز  نیا لیدل

 تنگ شده!؟   تیگفت دلم برا  این پس چرا به ته خواهد،ی را م میشم اگر

 را لرزاند؟  چارهیخود خواند و قلب دختر ب زدلی چرا او را عز اصال  

 متوجه شد. خواست،ی را آن طور که م زیهم دوباره همه چ دیشا

 . دانستی دوست م  کیاو را  اهورا

 هم دوست بود.  انایبا ل او
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 داشت. یا رابطه نیهمچ گرید یها ی لیخ با

 کرد.  ریاو را "عشق" تفس یبود که رفتارها و جمله ها ایناشکال از خود ته دیشا

دست  دنیخواب یبرا دهیفای ب  یطلوع کرده بود که برق را روشن کرد و از تالش ها آفتاب
 . دیکش 

 کرد. دارشیب می کابوس اهورا و شم د،یطول شب گذشته هر بار که خواب در

 . گذاشتی منحوس پا نم یال یو نیکاش هرگز به ا  اصال  

 نشده بود.  بشیبه چمدانش کرد که فرصت باز کردن آن نص ی نگاه

 را گرفت.  مشیلحظه تصم همان

 .گشتی برم  دیبا امروز

قدم   کی که اهورا و آن دختر روانشناس کنار هم باشند را از مرگ تنها  ی سقف ریز ماندن
 .دانست ی تر م   نییپا

 و روشنش کرد. دیرا از شارژ کش  اشی گوش 

 زاوش بر سرش آوار شد. یها امیپ لیس

 ؟ ییکجا  ا،ین_ ته

 ...این_ ته

 ؟ یگردی _ برنم

 وقت شد. جواب بده.  ری_ د

 ؟ ی رفت  یکدوم گور  این_ ته



  

297 
 

 حالت اگه دستم بهت برسه!به  ی_ وا

 ...این_ ته

 !ی _ جواب بده لعنت 

 ش؟ینیو بب یایب یخوای . نمجاستنی_ اهورا ا

 .دیکش  ریاسم اهورا هم قلبش ت  ادیبا  ی حت

 . کردی دوباره او، حتما  عذابش را دوچندان م دنید

 را از جواب مثبتش آگاه کند؟  اریبه ُکلم بازگشته و زان توانست ی م  گونهچه

 .دادی اتاق، هفت صبح را نشان م یوار ی د ساعت

 . دیکش  ی آه

 که وقت برگشتن نبود. اآلن

 .نواختی و بعد آهنگ رفتن م کردی حداقل تا ظهر تحمل م  دیبا

 به فکر فرو رفت. بیآخر زاوش را هم خواند و عج امیپ

رو خاموش   ات ی چرا گوش  ؟ی نگران  ی . از چمی! ما حق انتخاب رو به خودت داد این_ ته
که با  جانی . آوردمت ای رو انتخاب کن یخوای که م یز یاون چ دی... تو باایب زم؟یعز  یکرد

عمل کردم تا تو راه درست رو  اری. من ضد زانیر یبگ میو درست تصم ی رو بشاهورا روبه
 . میما پشتت ،یاندازه برادرمن. هر کدوم رو انتخاب کن هیبه  جفتشونو اهورا   اری! زانیبر 

 زد؟ ی حرف ها را م نیا چرا

 گذاشته بود؟  شیاهورا پا پ مگر

 اشتباه متوجه شده است.  دیفکر کرد شا یلحظه ا یبرا
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 افکارش گشت و گشت... انیم

 آن دوست؟  انیم یاباعث شده بود فکر کند که رابطه یسند چه

 ... خب

 نامزد دارد. میزاوش گفته بود شم کهنیا

 از کجا معلوم که نامزدش اهوراست؟  اما

 . دیکه به اهورا زنگ زده بود هم نامش را د ی هنگام

 قلب! ی موجیا ک یهمراه با  م،یشم

 . شدی نم لیهم دل نیا خب

 ...اصال  

 خواهرش نباشد؟ میکجا معلوم که شم  از

 قدر من خرم خدا! : چهدیخود زد و نال ی شانینسبتا  محکم به پ یاضربه

 را از زبان اهورا بشنود.  زیتا همه چ رفتی م دیبا

 بهتر بود.  گونهنیا

 بود که به جنون مبتال شد!  دهیجواب مختلف را سنج انقدر

 . دیاز آشپزخانه شن یی را که ترک کرد، صداها اتاق

 را به آن سمت کج کرد. راهش

 اهورا بود.  دیشا

 دلش خدا خدا کرد که او باشد تا بتوانند با هم خلوت کنند. در
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 ...اما

 بود! میشم

 اش.و کودکانه ی صورت یهاهمان لباس با

 عقب گرد کند که متوجهش شد. خواست

 ! ؟یشد داری_ عه، ب

 گفت: اوهوم!  آهسته

 . زدیگذاشت تا عسل بر زیم یرا رو شهیکوچک و از جنس ش یا الهیظرف عسل و پ میشم

اوف! من   ؟یشد خوابی عروس خانم! تو هم ب  ریخمان حال گفت: صبحت بهه در
 کردم خوابم نبرد. یاآلن هرکار  ن یو تا هم دمیتا ساعت ده خواب شبید

 را چه خطاب کرد؟  اینته

 خانم؟! عروس

 نگاه کرد.  اینبه ته ی چشم  ریگذاشت و ز زین یاش را روبار فنجان قهوه نیا میشم

 دچار سوءتفاهم شده است؛  دانستی م

 آورده و او را شرمزده کند. شی به رو ما  یدوست نداشت مستق اما

رفت تو    شیساعت پ میشده بود؛ تازه ن خوابی ادامه داد: اتفاقا  داداش اهورا هم ب  پس
 ...اطیح

 اهورا؟  داداش

 خودش بود!تخیل زاده  ز ی واقعا  همه چ پس
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 احمقانه. چه

 خود را آزرده بود!  ی لیدل چیه ی ب ،ی مدت طوالن کی یبرا

 ؟ یید جلوتر رفت و گفت: شما خواهر اهورا ی قدم

 .دیاش را نوشاز قهوه یاتکان داد و جرعه نیرا به طرف سرش

سالش بود،   کیرو ول کرد و رفت اهورا  زیمادرش همه چ ی وقت  ی اشم. ول_ نه. دخترعمه
 داد.  ریمامان من به جفتمون ش نیاومده بودم. واسه هم ایدنمن هم تازه به

 رفته بود! درشما

 که! واقعا  

 درمورد اهورا نداشت؟  ی اطالعات چیه اینته چرا

 ! ریمستندساز بنام و شه کیزاد است و  کیکه اهورا ن دانستی م  فقط

اش از همه مخفی  کنه که زندگی ه نمی دونستی. اهورا مصاحبدونم نمی خندید و گفت: می 
 ای بشه، با این حال پرحاشیه ست!بمونه. خوشش نمیاد رسانه

 باهاش حرف بزنم... دیو گفت: با دیکش  اشی شانیبه پ ی دست  کالفه

را به همراه چند عدد شکالت، نان باگت، عسل و  گریهم سر تکان داد و دو فنجان د او
 مربا به دستش داد. 

 .دیهم ببر که با هم صبحونه بخور رو نیا ای_ ب

 داد زد: صبر کن! میکه شم رفتی را گرفته و داشت م  ی نیس اینته

 و منتظر ماند.  برگشت

 از فنجان ها اضافه کرد.  ی کیرا برداشت و با دقت به  ریشکر و ش میشم
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گفت: اهورا با طعم  میشم د،ی آی هر دو از طعم تلخ قهوه خوشمان م  دیآن که بگواز  قبل
 که؟! ی دون ی داره، م  ی تلخ پدرکشتگ  یها

اش هم و شکر قهوه ریباشد ادامه داد: البته رو اندازه ش اینمنتظر جواب ته کهنیبدون ا و
 گرفتم! ادیسال تازه اندازه هاش رو  یو خرده ا ست یو حساسه! من بعد ب قیدق ی لیخ

 !عجب

 تظاهر آن گونه گفته بود.  یاهورا فقط برا  پس

 از قهوه تلخ، حالش به هم خورد. یآمد که با خوردن جرعه ا ادشی

 زد!  یمار یهم خودش را به ب بعد

هست.   اطیسه تا ح الی از اون طرفه. البته تو و ی پشت  اطیاشاره کرد و گفت: ح ی سمت به
 که ساحل داره. هیاهورا تو اون

 را تکان داد و آهسته گفت: ممنون!  سرش

 داداش!زن کنم،ی _ خواهش م 

 کند! وانهیرا د ایندختر قصد داشت تا سرحد امکان ته نیا و

 به سمتی که او گفته بود قدم برداشت.

 جا نشوند؛داشت که محتوای سینی جابهطوری آرام قدم برمی 

 نهایت کمی از قهوه لبالب در فنجان، سینی را خیس کرد.اما در 

 اهمیتی نداد و در را با پا گشود.

 اهورا حس کرد نفسش بند آمده است.  دنید با

 گذاشته بود. شی زانوها یرا رو  شیهابه او نشسته و دست پشت
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 .کردی نم ی زندگ  ایدن نی شده بود که انگار در ا رهیچنان به ساحل و امواجش خ آن

 زد و کنارش نشست.  یلبخند

 نگفت.  چیحضور او شد، اما ه متوجه

که   ی دونی که از سکوت خسته و پر از حرف بود، شروع به سخن گفتن کرد: حتما  م  اینته
رو مجبور   اریساعت قبل از فوت شدنش، با من حرف زد. گفت اون زان میُمرده! ن  نیاسر

 چرا؟  ی دون ی کرده که از من دست بکشه و طالقم بده. م

  نیگفته بود آخر اریو خودش ادامه داد: سرطان داشت. به زان دهیاز اهورا نشن ی جواب
 آرزوم، داشتن توئه. اون هم ناچار شده و قبول کرده بود. 

 اهورا حرفی نزد. هم  باز

 است! زیعز شیبرا ی لیخ یعن ی کند،ی با او درد و دل م اینته  ی که وقت دیفهمی نمهیچ 

 . زدی اش حرف م  نهیبه امروز، فقط با آ تا

 حاال ورق برگشته بود. اما

 شود... شی هامرهم دردها و همدم روز و شب نه،یآن آ یپس قرار بود اهورا به جا نیز

اون  ریروز، من ز هی! ممکنه که یکوچ ی لیخ ایدن  فهممی م  ن،یسر خاک اسر رمیم ی _ وقت
 خاک برن.  ریورم، زخاطر غرخاک باشم و حسرت ها و آرزوهامم به

 مشت شد! شیپا یکه دست اهورا رو دیرا گفت و د نیا

 دستش برجسته شدند!  یهامشتش را محکم فشرد که رگ قدرآن

 هم گناه داشت. نی زد و گفت: اسر یمحو لبخند

 هم! ارینتوانست سکوتش را حفظ کند و آهسته گفت: زان گرید
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 کنترل کرد.  ی اش را به سخترا تکان داده و خنده سرش

 _ خب آره. اون هم گناه داشت.

 . دیچرخ اینبار کامال  به سمت ته نیا

 ؟ یبرگرد یخوای _ م

 " متوجه شد. یرا از "برگرد  منظورش

مقصر نبوده و  اریکه زاننم دوی ! فقط مدونم ی همان لبخند شانه باال انداخت و گفت: نم با
 کردم. تشی اذ یخودی ب

 حرف سوخت! نی کرد تا مغز استخوانش از ا حس

 . دیش یاندی م اریدوباره با زان یبه زندگ  ا،ینته پس

دختر  هی حال خوب  گفت: حق که داشت. اما کرد،ی م دادی که حسادت در آن ب ی لحن با
 داد.  حیرو به عذاب دادن تو ترج گهید

 به چشمان اهورا سوق داد.  ای هم نگاهش از امواج در اینته

 ی و حت  ستمیکه گرفت، اصال  ناراحت ن ی م ی َمرده! من از تصم ی لی_ اهورا! اون خ
 .کنمی هم م  نشیتحس

 گذاشت.  اریزان یخودش را جا یا لحظه یاهورا برا و

 .رفتیپذی را نم نیاسر ط، یاحتمال نود و ُنه درصد در آن شرا به

 در چند ماه آخر عمرش؛ نی سرا دنیکش  عذاب

 . اینو افسرده شدن ته دنیعذاب کش  و

 .ندیرا برگز شانی ک ی توانستی تنها م اریبودند که زان  یا نهیدو گز هانیا
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 !داد ی م حیماندن را ترج اینکنار ته نی قیاو بود، قطع به  یاهورا به جا اگر

 کوشید تا طوری دیگر اسرین را خوشحال کند.بعد هم می 

 شاید با پر کردن کمبودهای دیگرش...

 !کنم ی م  ی خوشبخت ی_ خوبه. پس براتون آرزو

را  ی و نه حرف ستیب یِ اشش کلمه یجمله نیکه چند بار ُمرد و زنده شد تا ا داندی م خدا
 بر لب آورد!

 ا؛ینتا یخواستن برا ی خوشبخت

 !گر؟ید یهم با مرد آن

 بود اما...  سخت

 اجبار کند!  یرا به کار  شیاینته  توانستی که نم او

 .ردیبگ میتصم خواهدی هر طور که دلش م دادی اجازه م  دیبا

 !کردی او هموار م  یراه را برا دیبا

 شد.  رهیخروشان خ یایباز هم تبسم زد و به در اینته

 کن! ی خوشبخت یخودمون آرزو  یبرا آهسته گفت:

 !؟ گفتی   ی زد: چ ادی ناباورانه فر  ی لحن با

 را به اهورا داد.  نگاهش دوباره

 به عالمت تعجب شده بود! هیدرست شب او صورت 
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: اون شب نشد بهت دیکنار هم چ ی را با زبان تر کرده و کلمات را به سخت شیهالب
 . پس...یکه تو هم دار   دونمی بگم... من هم دوستت دارم! و م 

 !خواست ی م  ی بود که از زندگ  یز یتمام چ نیا پررنگ تر شد. لبخندش

 !م یمونی به اعماق چشمان اهورا زمزمه کرد: تا آخرش با هم م رهیخ پس

سال  انیاز پشت سر از آنان گرفت، تا سال  میکه شم ی به همراه عکس  ، ی تکه از زندگ  نیا و
 ثبت شد! شانیهادر خاطرشان حک و در آلبوم عکس

 را قاب گرفت.  اینبرد و صورت ته شیلرزانش را پ یها دست

 !یدوستم دار  ی گیم ی عنی_ 

که مدام با خر و  یمستندساز  یزد: عاشقتم، آقا ادیرا تکان داد و با خنده فر سرش
 !یگورخرها در ارتباط

 کرد! مشی آن لحظه تقد تیتثب یناغافل برا یاو سرش را جلو برد، بوسه دیهم خند او

رو از  اشی که اسمت و معن  یبار  نی متر عقب تر رفته و زمزمه کرد: اول ی لیچند م سپس
گرفتم واسه دخترم انتخابش کنم! اما  میاومد که تصم بایاون قدر به نظرم ز دم،یزاوش شن
پِست بزنم، برنامه هام رو  ادیو من هم دلم نم یدوستم دار  ی گیم یتو دار  کهنیخب... ا

 خراب کرد!

 زد.  شی به بازو ی و مشت  دیخند اینته

 بشنود! شتریدوست داشت ب حالنیا با

 مخصوص اهورا! فیحرف عاشقاته باشد و چه اراج چه

 گوش کند!  خواستی که بود دلش م هرچه
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 م؟یکن کاری چ  اشی که شد اسم خانمم! حاال با معن این_ خب... ته 

 زده و گفت: قبل تو، به وسعت اسمم تنها بودم! یلبخند محو اینته

کم شد! حاال که   ات یی و نجوا کرد: پس با اومدن من، تنها زده یی بایهم متقابال  لبخند ز او
 ؟ ی رو به من بفروش ات یی که تنها هیکنارت باشم، نظرت چ هیقراره هرثان

 چند خریداری؟  ! هی و گفت: عال دیخند

 . افتی ی خودکار مشکل  کی و روشنش را گشت، اما فقط  بایز راهنیپ یهابیج اهورا

 آن را پاره کرد! نیاز آست  ایتکهرا درآورده و   راهنیپ فکری ب

 ! ندیکار را بب نیگرد شده نگاهش کرد و منتظر شد تا هدفش از ا یبا چشم ها اینته

نوشت: بسم رب  گونهنیتکه پارچه جدا شده، ا  یکج و ماوج رو یو با خط ی سخت به
 عشق!

شصت و  و  صدی هزار و س بهشت یارد ی متولد س  ،هیرداد فرزند  زاد،کیاهورا ن نجانبیا
  شانیبه ا ا،ینته ام،ی زندگ یو در کنار بانو یپدر  ی الیو اطیح ی ، نشسته در ضلع جنوبُنه
به قیمت  تا ابد عاشقت خواهم ماند و ذکر کردم طور که همان کنم،ی م   ادیتعهد  گونهنیا

 ...! خرمی را م ات یی تمام تنها  ام،زندگانی 

 

 

 :( انپای ♡

 ...راحاّنا... 

 و نود و ُنه  صدی شروع: چهاردهم بهمن هزار و س  خیتار
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 و نود و ُنه  صدی اتمام: هفدهم اسفند هزار و س خیتار
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