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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 این رمان فروشی میباشد

 

 به داستان یپرش

 

 اتاق ضربان قلبش را باال برد و زبانش بند آمد. یکیتار  

 شد؟! یچ _

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 !یزد یچهچهه م یداشت شیپ قهیدو د تا

 نگاهش کند. ارانهیپر استهزاش موجب شد که پتو را در مشت بفشارد و هوش لحن

 !؟ییجا نیا یاصأل تو با چه مناسبت _

 نیا از شیکه ب ردیموجب شد تا زبان گاز بگ د،یدرخش شیکه در چشم ها یاما برق دید ینم یاش را به خوب چهره

 دراز نشود!

 !م؟یروش اسم بذار یخوا یاالن م یعنی _

 نشست. شیزانوها یو شوکه نگاهش کرد که بدون فوت وقت چند گام کوتاه برداشت و مقابلش رو دیلرز دستش

 ندارم! ی... باشه، من حرفیدار لیحد تما نیاگه تا ا _

 بدنش را منقبض کرد. یها چهیتندش نفس ساحل را به تنگ آورد و ماه عطر

 خواست؟! یساعت شب از او چه م نیا در

 کنم برو. االن... یخواهش م _

 انداز شد. نیبمش در گوش او طن یلب دختر نشست و صدا یبه سرعت رو انگشتش

 پس ساکت باش. یگرد یخودت دنبال نسبت م _

 سوزان در وجودش شعله ور شد. یو آتش دیدست کش دنیاز تپ یلحظه ا قلبش

 اهل عمل بود! یادیمرد ز نیا

 ساحل گرداند. یمحو نگاهش را در صورت وارفته  یو با لبخند دیزنان خود را پس کش نفس

 باالتر؟! نی... نسبت از ایمن هست یبه بعد تو معشوقه  نیاز ا _

 سر تکان داد. اریاخت یدرخشانش نگاه کرد و ب یباز به چشم ها یدهان با

 تو... _
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 صورتش لب جنباند. یمتر یلیآورد و در چند م شیرا پ سرش

 کنم...   شیخوام محکم کار یحرف نزن م _

 

 

 اول فصل

 

 

 .نندینشیهم م یبلندش رو یهاو مژه گذاردیلبش م یرا گوشه یسازدهن

 .پراکندیرا در دشت م یدل نواز یو بازدمش، نوا چرخدیکوچک م یادختربچه یسویکمند گ یحوال ییجا ذهنش

و غرق لذت  ندیآ یفرود م _بود. داده هیکه دخترک به آن تک _آن اطراف دیتنها درخت ب یبر سر شاخه پرندگان

 !شوندیاو م یبایز یشاهد اجرا

زدن مشغول رج زاریشال انیشان، منما شدهنخ وریپل یدهباالز یهانیو آست اهیس یهاکه با چکمه یانسالیمرد م دو

 .دهندیو سر تکان م کنندینگاه م گریکدیبودند با لبخند به  نیزم

 و بس! زدیخیدم تنها از ساز کوچک ساحل برمبخش در هنگام صبحروح ینوا نیا

 کند. یتازه م یوزد و دخترک نفس یم یقیموس یماهرانه یهانت انیم طنتیگذرد که باد با ش ینم یزیچ

خاطر هبآن اقتدار سابق را نداشت گرچه امسال  گرید شیو سرما بستیسفر م یتوشهاندک، اندک ره زمستان

جا اما باد صحرا عظمتش همچنان پابر رفتیم یروبرگرداندن آسمان و خساست در بارش باران، احتمال خشکسال

 کرد. عساحل را گشود و او را در خود جم اهیس یهاچشم ،یدیبود که با وزش شد

 .دیها تازآمد و نگاهش تا دوردست نییهمراه با دستش پا یسازدهن

 .کاشت برنج بودند یبرا زاریشال اکردن،یاز بارش اندک باران، آب بسته و کشاورزها مشغول مه هانیزم
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بودند و  ییباردار گل زرد صحرا دستکیبود که همه نشسته یکشاورز نیکنار مرز پهن زم یخودرو یهاعلف یرو

 را رقم زده بودند. یبکر یمنظره

و عاقبت با کمک جهاد توانسته بودند،  بودنددهیها کشگسترش مرزها چه مشقت یبرا یخاطر داشت که اهال به

 تنگ را پهن تر کنند. یمرزها

ها به صفر ون شدن آنل لغزش و سرنگو احتما کردندیتر رفت و آمد مراحت یو ادوات کشاورز لرهایگونه ت نیا

 .دیرسیم

 !دینگاهش را به عقب کش ریزمخت بع، بع گوسفند پ یصدا

 .گشتیو عصر بازم آوردیشان بود هر روز صبح به صحرا م ییرا که تمام دارا یرأس گوسفند چند

و ساحل  که دوقلو باردار است گفتیم یکه خانم باج نیبه گوسفند آبستن کرده بود ولو ا یدگیرا مسئول رس اصغر

 بود! شیهاآمدن بچه ایصبرانه منتظر به دن یب

کوچک  یرا به گله حواسش زیت ییهابود با چشمگذاشته _یاقهوه _نگهبان گوسفندها که دخترک نامش را سگ

، خارج نشوند و نداشت رزایبا شال یچندان یکه فاصله یبه سرشان نزند و از چمن زار کوچک طنتیبود تا هوس شداده

 نگردند! ابانیوارد خ کبارهیبه 

 گرشیبندان بزرگ روستا و سر دسر آن به آ کیها و صحرا قرار داشت که خانه فیرد انیم لیو طو کیبار ابانیخ

 .شدیداخل محل وصل مبه

 ساحل... ساحل... _

بعد  هیچند ثان کوچه نگاه کرد که چیه پگلدارش را تکاند ب نیدامن بلند و پرچ نکهیاصغر برخواست و بعد از ا یصدا با

 گشت و خودش را به ساحل رساند. داریآن پد یزنان از ورابرادرش نفس

 جمع شد. یاش کمسرخ شده بود و چهره دنیهوا و دو یصورت برادرش نگاه کرد که از سرما به

 شده؟! یچ _

زودتر زبان بازکند  د،یکشیم قیعم یهابود و نفسمحکم و لحن مشکوکش، موجب شد تا اصغر که خم شده یصدا

 افتاده است! یخواهرش دچار سؤتفاهم شود و گمان نکند که اتفاق بد نکهیقبل از ا
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 یهمان دستش را در هوا تکان داد و لبخند جانیو با ه دیکش اشینیب ریز راهنیپ نیو با پشت آست ستادیا صاف

 بزرگ زد.

 زاد! یگوسفند داره م _

 !ندیبرادر کوچکترش را درک کند و لبش کم، کم به لبخند بنش یمان برد تا جملهکوتاه ز یالحظه چند

چادر را باز کرد که دور کمرش  یبود با شتاب گرهاش گرفتهجمله خنده یادا نیاصغر درح یکه از لحن بامزه یحال در

 .دیرف کوچه دوطفت و بهرا با دست گر گرشیاش انداخت و سمت دشانه یآن را رو سمتکیبود و بسته

 ست.باش... ناهار آوردم، تو بقچه وونایمراقب ح _

ش در هوا دامن گلدار کلوش یو انتها دیدویم یکه با شاد یسر تکان داد و ساحل در خم کوچه محو شد در حال اصغر

 .دیرقصیم

پاسخش را  ییروها هم با خوشو آن کردیسالم م یگذاشت به اهال یکوچه ها را پشت سر م یطور که با شاد همان

 آورد. یدخترک، آن ها را به وجد م یو سرزنده گ دادندیم

 مغازه دار را خطاب قرار داد. رمردیکاست و خنده کنان پ شیهادکان کوچک محله از سرعت قدم کینزد

 !؟یرو آماده کن نیزم یخوایعمو گودرز نم _

 ها!رج زدن هاتهیهمسا

 یشکمدختر جوان زد و کاله گرد  یبه رو یکوچکش نشسته بود، لبخند یکنار مغازه یچوب یلصند یکه رو رمردیپ

 جا کرد.جابه شیموسر کم یرنگ را رو

 باباجان... هنوز زود... اونا هل کردن! زنمیم _

شان شد که طبق معمول چشمش به سلمان به خانه یمنته یخاک یدستش را در هوا تکان داد و وارد کوچه ساحل

 افتاد!

چرخاند و  یم شیاانگشت ه انیرا م یحیبود؛ تسب داده هیتک واریرا از عقب به د شیپا کیکه  یجوان در حال مرد

 کرد. یزمزمه م یلب آهنگ زیز
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 نبودند!هوا  یرو گرید شیهاخوش حالت ساحل ناخواسته گره خوردند و قدم یاو، ابروها دنید با

و لختش کرد تا از نگاه نامحرم  اهیس یو حجاب موها دیجلو کش _عقب رفته بود. یکه قدر _بلندش را یروسر

 محفوظ بماند.

تا جوان  شدیاش موجب مداد که جذبه یبه خرج م یتیدر زمان مناسب چنان جد شیها یخوش اخالق یهمه  با

 ردانه شان با احترام از او نام ببرند.م یها یدر دورهم یمحل از او حساب ببرند و حت یها

 .یسالم آبج _

گذشت.  _احمد بود. یمیکه دوست صم _اندازد، سر تکان داد و از کنار سلمان یبه سلمان ب ینگاه میکه ن نیا بدون

 بود! دهیکنار شنگشت که از گوشه و یبازم ییها یاخالق ینسبت به او نداشت و تمام آن هم به ب یحس خوب

 نیبود که ا یکردند به گونه ا یم یکه در آن زندگ یکوچک طیو مح دیجنبیم یسر و گوش مرد جوان حساب ایگو

 !آمدیبزرگ به حساب م یو ننگ دیچیپیسرعت در آن مفضاحت ها به

 !دیکشیخجالت پسر ناخلفش را م دیسن با نیکه در ا سوختیبانو مسادات یبرا دلش

 یسر گذاشت و سرانجام بعد از طپشت _پر بود. یمحل یهایکه از سبز _را لهخایکوچک کبر یباغچه یهافنس

 .دیشان رسبه خانه ینه چندان طوالن یمسافت

بزرگ  اطید حو در زنگار گرفته را گشود و با شتاب وار دیکش _زده بود. رونیب یبلوک واریکه از شکاف د _ینازک میس

 گرفت! شیرپراه پشت خانه را د _بود. گاریکه مشغول دود کردن س _وانیا یباال یدهیبه مرد خم توجهیخانه شد و ب

 یم یزونفاو  جانیو ه دیرسیبه گوش م شتریگوسفند که از درد بود؛ ب یهاناله یصدا شد،یم ترکیچه نزد هر

 !افتی

سم ج دنینبود که قادر به د کیداخل آن قدر تار ی. فضادیرا هل داد و به داخل سرک کش لهیو سبک تو یچوب در

 بود! آن نباشد که در خود مچاله شده یگوشه دیسف

 زبان بسته سوخت! وانیح یبرا دلش

 و پنجه دیاال کشرفت و با کمک آن خود را ب لهیکوتاه پشت تو واریطرف دو به دیکرد و با شتاب خود را پس کش ینچ

 د.بغل را از نظر گذران یخانه اطیو ح ستادیپا ا یها
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اما  شدیم دشیمانع د ینشسته بود کم یبهار یهابه شکوفه شانیهاکه سرشاخه یپرتقال و نارنگ یهادرخت

 را باال برد. شیو صدا نداختیخودش را از تک و تا ن

 ...ی... خانم باجیخانم باج _

 .شدیخارج م اطیسر حاز داالن آن یکه به آرام دیرا شن رزنیپ فیضع یصدا دینکش یطول

 جان... یاومدم... اومدم پاپل _

 دیا باالکشرممکن خودش  یتا جا جانیبا ه کردیم ترشتابیو ب دیرسیگوسفند به گوشش م یهاکه ناله یحال در

 .ندیرا بهتر بب رزنیتا بتواند پ

 گوسفند دردش گرفته. ،یخانم باج _

 سرش را با لبخند تکان داد. بود،دهیرس اطیبه وسط ح گریکه د رزنیپ

 .امیباشه دختر جان، االن م _

خارج شد،  درسشیاز د یتکرد و وق بشیاش برساند با چشم تعقخانه اطیح یخود را به در خروج یخانم باج تا

 پا تند کرد. لهیطرف توخزه بسته برداشت و به وارید یرا از رو شیهادست

 ییو گرما کردیپشت خانه عبور م یهادرخت یتازه جان گرفته یهاشاخه انیاز م ینرم، نرمک و با مهربان آفتاب

 .دادیم هیهد نیبخش به زملذت

 کند. شانتیکمتر اذ _بود. که با علوفه مخلوط شده _احشام یشد و در را بازگذاشت تا بو لهیدگر بار وارد تو ساحل

شان از دست یکار شد،یم سیخ نیو زم دیباریباران م یاما وقت کردیم زیکوچک داخل را تم یاکثرا فضا اکبر

 .کردینفوذ م لهیتو یگل نیچرا که رطوبت باران به زم آمدیبرنم

در  یجا روان. ساحل چادر را از دور کمرش باز کرد و همشدیو دوباره در خودش جمع م ستادیایمدام م نوایب وانیح

 انداخت. لهیتو

 دختر؟ ییکجا _

 .کشهی... خجالت مادیش زنشو به کینزد
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 جا خارج شد.آن کیتار یکوتاه به گوسفند انداخت و از فضا یاش شد و نگاهبرجسته یهاطرح لب یلبخند

 !؟یخانم باج میکن کاریچ _

 امر کرد. رفت،یم لهیطور که به سمت طوو همان دیکوب نیاش را بر زمو ساده یچوب یعصا رزنیپ

 از پا افتاد بس که ناله کرد. اریزبون بسته ب یآب قند برا وانیل هیبرو  _

 باالرفت. وانیمتصل به ا یرا دور زد و از چند پله اطیسرعت حسرش را تکان داد و به ساحل

دار جعفر زنگ یبرسد، صدا _بود. گرفته شانیکه حکم آشپزخانه را برا _به اتاق کوچک شیپا کهنیاز ا قبل

 برخواست.

 ر. اعصاب برام نذاشته!بب رووونیاون ح یصدا _

 زد. ینگاهش کرد و پوزخند _را پوشانده بود. اشیکه صورت الغر و استخوان _یدود یهاله انیم از

 را بازکند! شیهاچشم یبه راحت توانستینم یحت

جا را با د. آنشجوابش را دهد، وارد اتاق کوچک  کهنینشاند و بدون ا اشوستهیپرپشت و بهم پ یابروها انیم یاخم

ه بتابستان  یزمستان و گرما یداد تا مجبور نباشد که در سرما رییکه داشتند به آشپزخانه تغ یمحقر لیوسا

 بود و غذا درست کند! اطیطرف حبرود که آن یکوچک یدخمه

 یال هابود که س نایپدرش و ناب یربان، عمهمه رزنیعمه گوهر بود. پ یکه سابق محل زندگ یکیتنگ و تار یدخمه

 کرد. یبا آن ها زندگ یادیز

به حکوچک برداشت و چند  یاستکان _شده، قرار داشت. یدوز لونیپارچه نا کی رشیکه ز _کنج اتاق یجا ظرف از

 بازگشت. اطیگذاشت به ح یرا داخلش م یخوریکه قاشق چا نیا نیقند در آن انداخت و ح

 _.دیکشیم دکیفقط نامش را  یکه از پدر _وانیا یرو یکه به مرد در خود جمع شده کردیرا م اشیسع تمام

 باشد. توجهیب

 کلنجار رفتن با او را نداشت! یحوصله

 رفت. لهیآب کنار حوض، استکان را پر کرد و دگر بار به طرف تو ریش از
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 .کردینگاه م _.زدیم سیزندش را لکه فر _کنار گوسفند نشسته بود و با لبخند به او یباج خانم

 استکان را هم زد تا قندها در آب حل شوند. اتیو در همان حال محتو دیبا ذوق خودش را جلو کش ساحل

 اومد؟! ایدن _

 عمق گرفت. اشدهیصورت چروک یو لبخند رو دیبه طرف او چرخ رزنیپ سر

 .ادی یم ایبه دن یخشک کنه، بعد رونیآره، تا ا یکی _

 متوقف شد. شیسرجا یباجرفت که با تذکر خانم شیپر شوق پ دخترک

 !ستایجا وابده من، خودت همون _

 چطور تو خودش جمع شده؟ ینیبینم

 .کشهیشکمشه... خجالت م نیاول

 ایدنهم به گرید یکه همان لحظه بره ستادیتر اسپرد و خودش عقب رزنیدستش را دراز کرد و استکان را به پ ساحل

 د.آم

 !یاومد خانم باج _

 از آب قند را به خورد گوسفند داد. یبا لبخند سر تکان داد و کم رزنیپ

 شن.ن تیگوسفندها جدا نگهشون دار که اذ یهیبشه. فعال هم از بق تیتقو دیبراش جو و سبوس آماده کن. با _

 سپرد و سرتکان داد. یباجخانم یهاییبا دقت گوش به راهنما ساحل

 راه افتاد. لهیتو یطرف خروجو به ستادیلرزانش با کمک عصا ا یپاها یرو رزنیپ

 نبر. رونیهارو با گله برو داره. فعال برههوا هنوز زهر زمستون _

 خارج شد. یسر خانم باجپشت وها نگاه کرد به بره زدیبرق م یاز شاد شیهاکه چشم یدر حال ساحل

 رو داشته باش.برادرهات یهوا شتری. بیسر به سر اون خدا زده هم نذار. مادر ندار _
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 گفت. یدانا گوش سپرد و در آخر چشم رزنیپ حیسکوت به نصا در

 داد. ستیتوانش فرمان اکم یجعفر به پاها یگرفت که صدا شیخانه را درپ یراه خروج یبه آرام یباج خانم

 ؟یباجخانم یریکجا م _

 ما! شیبمون پ رناها

 به او کرد. ینگاه میبر لب راند و ن یتصنع یلبخند رزنیپ

 پسرم. نوش جونتون. ینیبب ریخ _

 ارج شد.خاز خانه  یاللهبا الاله یباجزحمت سر تکان داد و خانمبه جعفر

 مانیازکه تازه  _گوسفند یو برا ساندیخارج کرد و در آب خ لهیجو و سبوس را از انبار کنار تو یبا چابک ساحل

 برد. _بود.کرده

 بود. کوچک شان اضافه کرده یبه گله گرید وانینگاه شان کرد و خداروشکر کرد که دو ح یکم

سش کنار از حوا یمیکه ن نیناهار پرداخت ضمن ا ی هیکه فارغ شد به ته شیهابه امور گوسفند و بره یدگیرس از

 جا مانده بود! شیکتاب ها

 !کردیمطالعه م و تا هنگام بازگشت، بردیها را با خودش ماز کتاب یکی رفت،یبه صحرا م یتوق شهیهم

در شروع به  یابه هدفش لحظه ندیرس دیدر و آن در زدن، جمع کرده بود و با ام نیا یها را به زحمت و کلکتاب نیا

 تعلل نکرد! یریادگی

 .دیشد را به مشام کش یکه از آن ساطع م ییخورش را بازکرد و با ولع، بو یقابلمه در

و گوشت هم از کشتن گوسفند  کردیدرست م یو قورمه سبز گذاشتیم رونیگوشت ب یاچند وقت بسته هر

 بود.شده ایمه رشانیپ

 اه کرد.نگ اطیپشت ح یکوچک آشپزخانه را گشود و به خانه یپنجره ندازد؛یناهار را ب یسفره کهنیاز ا قبل

خود بسازد و بعد  یها براآن یکوچک در پشت خانه یاسر ساختمان توانسته بود، خانه ییها تالش و بنابا سال اکبر

 جا مستقر شود.از ازدواج در آن
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را  شیاو کمبوده دیبخشیم یزن و شوهر به آن گرم انیعشق م یصفا یکوچک و بدون اتاق خواب بود ول شانخانه

 کرد. یساحل را فراهم م یموجباب خرسندعالقه  نیو هم کردیپنهان م

 ...هی... صفهیصف _

جوابش را  وبازکند  _که از آشپزخانه راه داشت _اش راپشت خانه یومینیتا زن برادرش، در آلوم دیطول کش یکم

 بدهد.

 ... قورمه گذاشتم.جانیا ایناهار ب _

 .دیجلو کش یاز نگاه زن گذشت و خودش را کم یبرق

 .ذارمیشام م یبرا یباشه. من هم ناهار درست کرده بودم ول _

 تکان داد و با لبخند پنجره را بست. یسر ساحل

 شاهد نزاع او و پدرش باشد! دیبا گرید یقیکه تا دقا دانستیاز آمدن احمد بود و م یموتور حاک یصدا

ه بطالت ر دست و پا کند و اوقاتش را بداکار نان و آب کیخودش  یکه برا دیچیپیاحمد م یبه پر و پا شهیهم

 نگذراند!

 !کردیرا در نطفه خفه م شیهاو نطق کردیاو به نفع خودش استفاده م یکاریهم از ب احمد

 که ضعف کردم! اریساحل، ناهار و ب _

 ثل او باالبرد.مرا  شیکرد و صدا یاخم گذاشت،یهم م یو رو گرفتیم یها را از جاظرفکه بشقاب یحال در

 . واس همونه!یکوه کند کهنینه ا _

 نگاه به پسرش کرد. هیحرف ساحل را در هوا گرفت و با کنا جعفر

 هم داره! یدادن، خستگ راژیو یاز بوق سگ، سوار اون ماسماسک شدن و الک _

دستش را  ورا قائم کرد  شیاپ کیداده بود؛  هیتک واریاز پدر به د یکم یبه فاصله کهیروترش کرد و درحال احمد

 خورده دوخت.آفتاب اطینگاهش را به ح یرلبیاهلل زآن قرار داد و با الاله یرو
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 رونیآتش زد و کام گرفت. دودش را که سمت احمد ب گاریپشت س یگاریزد و با فندک کوچکش س یشخندین جعفر

 ها نشست.مقابل آن ینیکند، ساحل با سنگاه پدرش کرد و تا خواست دهان باز تیشد و با عصبان یداد، پسر جر

کوتاه  یو با سالم وستیهم به آن ها پ هیدست احمد داد که در همان لحظه صفگرفت و به ینیرا از درون س سفره

 دنیر کشدبرنج و خورش بود و به ساحل  یهاو قاشق و چنگال و قابلمه وانیبشقاب و ل ینشست که حاو ینیکنار س

 غذا کمک کرد.

 اهایلوب انیسرعت چنگالش را به هدف گوشت بزرگ مسفره گذاشت؛ احمد به انیرنگ را که مخوش یقورمه بشقاب

 .دیتوپ هینشانه رفت که ساحل پشت دست او زد و با اخم به صف

 اصغر بذار. یگوشت رو برا نیا _

 !؟یپس من چ _

 احمد کرد. یوارفته یچهره نگاه به زیآم طنتیش یاگوشت را به قابلمه بازگرداند و با خنده هیصف

 .یخورد شیپ یدفعه _

وچک ک یقطعه ها یکرد که حاو یبرنجش خال یخورش رو یادیبه ساحل مقدار ز توجهیاحمد گره خورد و ب یابروها

 از گوشت بود. یتر

 اکثرأ رج زدن! هانیزم _

 حرف را زد تا پدرش را مطلع کند. نیا هیرو به صف کردیم یباز شیبا غذا کهیدر حال ساحل

 شانه باالانداخت. الیخیب جعفر

 .برنیرو زود م یآب نیفروش، زم یگذاشتم برا _

 .ستیپدرش نگر تفاوتیب یاز دست ساحل درون بشقاب رها شد و با بهت به چهره قاشق

 باالخره کار خودش را کرده بود؟! پس

فکر  یکه تن و بدن ساحل هر لحظه از اجرا دیکش یم شیرا پ نیحرف فروش زم ریچند سال اخ نیا آنقدر

 !دیلرزیاش ممسخره
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 نگاه کردند و ترس به جانشان افتاد! گریکدیبه  یچشم ریو احمد ز هیصف

 .دانستندیبود، م شانییکه تنها دارا نیزم نیساحل را به ا تیحساس

 !کمت؟یبه ش یبره هوا و از بعدش سنگ ببند یدودش کن تیکاریکه تو ب یبفروش _

ت بعد از چند گرف میآب پشتش خورد و باالخره تصم یاو جرعه دیاش را جولقمه ،یذات یباهمان خونسرد جعفر

 پاسخ دهد. _که منتظر چشم به دهانش دوخته بود. _لحظه تعلل عامدانه به ساحل

 !؟یکنیتو چرا جز، جز م بندم،یمن سنگ م _

 !یکه وبال من نباش اریرو دربرو سرکار خرج خندقب گفتم

 چرخاند. هیاحمد و صف یافتاده یسرها انیزد و نگاهش را م یبا حرص پوزخند صدادار ساحل

 من وبال تو بودم؟! _

 !رن؟یبگ یبیهات اومدن که ازت پول تو جاز بچه یکی کدوم

 !؟ینکرد یخال روکدومشون بیج

وجود  جعفر شد و یغذا یهاپشت سرهم لقمه دنیتنها جو شد؛یم انیب تیکه با عصبان شیهایتمام ناراحت جواب

 .گرفتیکه داشت آتش م یساحل

 !سوزاندیو دلش را م دیکشیآتش به جانش م شتریجعفر ب یدیقیب

به او و لق که متع _وانیا یگرفته به اتاق کوچک انتها یاو با چهره دیدست به غذا بزند، کنار کش کهنیا بدون

 رفت. _بود. شیبرادرها

باز  _رد.ک یرا مطرح م نیافتاد، بحث فروش زم یم یپول یکه به ب یزمان _شهیبود که جعفر چون هم نیتنها ا دشیام

 کرد! یبرخورد م گرید یصورت قطعأ ساحل به گونه ا نیا ریکرده باشد در غ یعبث یهم ادعا

 شان را جعفر با جهالت خود به باد دهد! هیداد که تنها سرما یگاه اجازه نم چیه او

 حوصلهیانتخاب کرد و ب یبودند؛ کتابهم انباشته شده یکه رو ییهاکتاب  یکهنه نشست و از رو یقال یرو یاگوشه

 ورق زد.
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ز ابه وسعت  یبزرگ ینداشت چرا که نگران _.شدندیم فیرد شیهاکه مقابل چشم _یمطالب آموزش یرو یتمرکز

 قلبش را به ترس انداخته بود! یحساب شان،ییمام دارادست دادن، ت

 جا رها کرد.و همان دیاز سرکش حوصلهیرا ب _قرمز داشت. زیر یهاکه گل _یمشک ینخ یروسر

نشست.  شیو روبرو وستیبه او پ _ها فارغ شد.که از جمع کردن و شستن ظرف _هیصف یاز گذشت ساعت بعد

 ساحل انداخت. یحوصلهیب یبود؛ نگاه به چهره دهیپوستش دو ریکه ز یرا دراز کرد و با شوق شیپاها

 ؟یریبگ یزیچ یخوایساحل، نم دیع گهیدو روز د _

 .کردیبهار او را سرحال م یو حال و هوا دیصحبت از ع شهیشدند و صاف نشست. هم زیساحل ت یهاگوش

 چرا اتفاقا؟ _

 م؟یشهر بر امروز

جمع  را شیگشاد زد و با ذوق پاها یاز جانب ساحل و اعالم موافقتش بود؛ لبخند شنهادیپ نیکه منتظر هم هیصف

 کرد.

 بودن، دلم رفت! دهیچ یها چه بساطفروشدست یدونینم م؛یدور بزن میکه با اکبر رفت روزیساحل، پر یوا _

 الزم دارم بخرم. یکم بهم داد، گفت هرچ هی شبیپول نداشت اما د اکبر

 نیر دل برادرش را تحسگوش داد و د _سن خودش بود.هم بایکه تقر _برادر مهربانشزن یهابا لذت به حرف ساحل

 کرد.

 ؟یریبگ یخوایم یحاال چ _

 را مقابل او باالگرفت. شیهاانگشت یبا همان شاد هیصف

 مانتو، شلوار... _

 مکث کرد سپس متفکرانه افزود. یکم

 انوش رفته!پارسال هست. سرز یشلوارم برا _
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 .رهیگیم یچادرم خوبه. مامانم گفت که رفت کربال برام پارچه چادر یول خوامیهم م یروسر

و  گرفت _شده بود. دهیهم چ یرو یاکه گوشه _رختخواب یبرخواست. دو بالش از رو یلبخند زد و از جا ساحل

 پرت کرد. هیها را سمت صفاز آن یکی

 !؟ینو نوار کن یخوایم یپس حساب _

 .شدیدور نم هیکوچک صف یهانگاه به هم دوختند. لبخند از لب یو با غلت دندیدو دراز کش هر

 کن. دیتو هم خر _

داشت، تنها  یدیرداد. اگر هم خ حیترج هودهیب یهادادنخواب را به جواب پس یرا بست و گرم شیهاچشم ساحل

 نداشت! اجیاحت یزیاصغر بود، خودش فعال به چ یبرا

 

  

×××××××× 

 

 

 !کرده بودند متیتمام اجناس را ق بایکه تقر یدر حال گذشتندیها ماز کنار بساط فروشنده یانرژ پر

که هنگام  را بکنند دشانیاز خواب بعد از ظهر به سرعت آماده شدند و خودشان را به شهر رساندند تا زودتر خر بعد

 بازگشت به شب نخورند.

ناسشان را آورده امسال هم اج دند،یچیبساط م روادهیکنار پ د،یهفته مانده به ع کیهمانند هر سال که  هافروشنده

 ها بودند.از آن دیمشغول خر نیریبودند و مردم به رسم د

 نگاه کن! رویماه نیساحل، ا _
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گرفت و  _بود.داشته شدهنگه رهیطناب با گ یکه رو _ینفت یآب کینگاهش را از تون ه،یصف یزدهجانیه یصدا با

درشت شان جنب و  یبودند با آن چشم ها یکیکه در ظرف بزرگ پالست یو قرمز اهیس یهایطرف او رفت. ماهبه

 کردند. یجوش کنان، توجه عابران را به خود جلب م

 شیانوهاز یرو یکیجمع کرد و کنار وان کوچک پالست _بود. سرش ثابت کرده یکه با کش رو _را اشیمشک چادر

ب آسطح  یرا رو ینرم و کوچک یهاتندشان موج یهانگاه دوخت. حرکت هاینشست و به دنبال هم کردن ماه

 .آوردیوجود مبه

 !نایچه قشنگن ا _

پول  یهیبق که مشغول پس دادن _جوان یتکان داد و رو به فروشنده دیینگاه کرد و سرش را به تأ هیلبخند به صف با

 کرد. _ک بود.کوچ یاپسربچه

 قرمزها برامون بذار. نیآقا دو تا از ا _

که پر  _کیسترا در پال یکوچک را در آب زد و دو ماه یسرعت صافپسر جوان نشست و به یهادر چشم یشاد برق

 .ستادیانداخت و ساحل صاف ا _آب کرده بود.

طرف ره بهکرد و ساحل دوبا متیزدن سرقشروع به چانه گرفت،یرا از دست پسر م کیپالست کهیدر حال هیصف

 شد! دهیکش کیتون

 .دیآن کش فیلط یپارچه یرفت و دستش را رو ترکینزد بارنیا

 خوبه واست. _

 کرد. شیهابه دست یبه عقب برگشت و نگاه دیزن برادرش را که شن یصدا

 ؟یدیباالخره خر _

 با خنده دستش را باالآورد. هیصف

 !میستین جانیا یر بچه. انگاکردیداشت دوبل حساب م _

 شد. دهیزده کش آسمان غربت یسو هیصف یساحل از دست ها نگاه
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 شب شد. گه،ید میبر _

 خوب بخر اگه خوشت اومد! _

 حرکت کرد. ابانیدرنگ سمت خ ینشست و بعد از لحظه ا کیتون یرو گریدخترک بار د یهاچشم

 !امیب ستایعه، وا _

 ها!واسه داداشم یدار یقصد دلبر یکه کرد ییدایخوب با خر _

 یانداخت. ساحل هم به آرام نییشد و سرش را پا هیصف یساحل موجب سرخ شدن گونه ها طنتیهمراه با ش یشوخ

سته خاز آن که جماعت  شیشوند، پ _ترمز کرده بود. شانیپا یکه جلو _یتا سوار تاکس دیو چادرش را کش دیخند

 را اشغال کنند! هایصندل دیاز خر

 نیامن در ا نیشکه گرفتن ما دادیهوا هشدار م یکیکم بود و تار _.شدیکه به روستا ختم م _ستگاهیتا ا شانفاصله

ها بخورد که در شهر باشد و در هنگام بازگشت به آن شانیهایاز هم محل یکی کهنیمحال است مگر ا یساعت امر

 شان بهتر بود. یبرا صورتنیدر ا

 را مضطرب کرد. هیصف نینبود و ا کسچیه دند،یرس ستگاهیبه ا یوقت

 !م؟یکن دایاز کجا پ نیساحل، حاال ماش یوا _

 !فتد؟یب شانیبرا یمعلوم نبود که چه اتفاق باختند؛یاگر خودشان را م طیشرا نیهم نگران بود اما در ا ساحل

 کم صبر کن. هی اد،ی یم _

 یسع ورا در دستش فشرد  دیخر یهالونیبود؛ نا دهیپوستش دو ریکه ز یانداخت و با ترس نیسرش را پائ هیصف

 نگاه نکند. یبه کس کردیم

 یدیام یوکورس یکیتار نیتا در ا کردینگاه م _.گذشتندیکه از کنارشان م _اندک یهالیبا دقت به اتومب ساحل

 جا گذر کند!آشنا که از آن کی یاز حت غیاما در ابدیب

 هیمقابلشان ترمز کرد. صف یبلند یشاس یمشک لیبا افکارشان مشغول بودند که اتومب کدام در سکوت به جدال هر

 یهامردمک انیشد اما ساحل تمام جسارتش را م رهیبه غول مقابلش خ بیغر یو با نگاه دیبا وحشت به عقب پر

 چشم دوخت. _.کردیکه با لبخند نگاهشان م _و با اخم به جوان راننده ختیر اهشیس
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 !ش؟یفرما _

 هم به ساحل معطوف شد! گرید نیو نگاه سرنش دندیمرد جوان با تعجب باالپر یابروها

 توجه مرد جوان را به خود جلب کرد! شیواقع آهنگ خاص صدا در

 به دوستش انداخت. ینگاه میاز سر بهت کرد و ن یاراننده خنده جوان

 !ن؟یخواینم نیمگه ماش _

 ترها است!هم تنها سر به سر گذاشتن با دخ یکه مسافر هستند و قصدشان از توقف ناگهان زدیم ادیفر شانلهجه

 نمانده بود. شیهاشدن اشک یتا جار یزیبود و چ نییچنان سرش پالبش را محکم به دندان گرفت و هم هیصف

 راننده براق شد. یصامت در صورت پرخنده نیسرنش یرهیبه نگاه خ توجهیب ساحل

 .ادیو بکش عمو، بذار باد برراهت _

 کرد. دنیبلند شروع به خند یبا صدا بارنیو راننده ا دندیجوان خاموش با بهت باالپر یابروها

 مهرداد! فتیراه ب _

 قطع شد! یالحظه یبرخواست و نفس ساحل برا _.دیباریم یگحوصلهیاش بکه از چهره _جوان یصدا باالخره

 گرفت و حالش دگرگون شد! یضربان تند قلبش

 دوباره برخواست. _که نامش مهرداد بود. _راننده یو صدا دیسابقه اش لب گز یو ب بیاز احوال عج متعجب

 کجا برم؟! ن،یا، سام _

 !ستادن؟یوا ابونیخ یتنها گوشه ینیبینم

 ...ریگ اگه

 فشرد. شیهاپلک یرا رو شیهاانگشت یجوان با خستگ مرد

 !گهید شنیبرن که سوار نم توننیالبد م _
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که با ساحل داشت؛ بهتر بتواند بر او  یاو فاصله یکیخم شد تا در تار یفرمان گرفت و کم یدستش را از رو مهرداد

 کند! دایتسلط پ

 آمدن داشته باشد. شیپ یبرا یکاف یفشرد تا مهرداد فضا یبه صندل شتریکرد و خودش را ب ینچ نیسام

 نبودن! جانیموقع شب، ا نیکه ا دنیفهمیاگه م نایداداش، ا _

 در مغز ساحل زده شد و خشم تمام وجودش را فرا گرفت! یاهمانند جرقه حرفش

 بلند به مهرداد تاخت. ییزد و با صدا نیبه در ماش یمحکم لگد

 رو کنار بکش!لگنت ارو،ی _

از  دهایو خر خودش را باخت گرید هیصف کرده بود و انیگشاد به دخترک زل زدند که ناگهان طغ یهابمرد با چشم دو

 را گرفت! شیدستش رها شدند و با سرعت خودش را به ساحل رساند و بازو

 !یکنینگاهم م یبز دار نیع یستادیوا ،یرد ش کنم،یم تیکه دوساعته دارم حال ینفهم تو هست _

ر د نیزد اما سام یلب غر ریو ز دیدرهم فرو رفتند و خود را عقب کش شیمهرداد جمع شدند و ابروها یها لب

که  ردیرا بگ اشیاحتمال یتا مقابل خنده دیاز جسارت دخترک خوشش آمده بود، انگشتش را کنار لبش کش کهیحال

 جمع شده بود. شیهادرهم مهرداد پشت لب یافهیاز ق

 کرد. یارزان دو دختر یبرا را ابانیکف خ یهاگاز داد و خاک یاحرف اضافه چیگرفته، بدون ه یابا چهره مهرداد

 !دمیم یامام زاده نذر رمیخونه، فردا م میرو بکشه. اگه سالم برسساحل خدا من یوا _

را کرد که مقابل  اشیجمع کرد. تمام سع نیزم یاو را از رو یدهایخم شد و خر د،یلرزیاز درون م کهیدر حال ساحل

 بود! دهیرا در شیگلو خیکه ترس تا ب دانستیجوان ها ضعف نشان ندهد اما خودش م

ها بود و دورادور او آن یباالتر از روستا یساکن روستا یرمردیترمز کرد که راننده اش پ یگرید لیلحظه اتومب همان

 .شناختندیرا م

 رو به زو چشم دوخت. ریکوتاه ساحل در سکوت به مس یآسوده سوار شدند و بعد از سالم یالیدو با خ هر
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کالم شد اما ساحل امن بود با او هم یلیاتومب افتنیاز  یکه ناش یبا حال خوش هیتا خود روستا حرف زد و صف رمردیپ

 خاموش بود! یبیبه طرز عج

خسته ناگهان به آن ها شکل  ییهااز چشم یریها بود که تصواندک آسمان نقش درهم آن یهاستاره یرهیخ نگاهش

 داد!

 مرد جوان که بود؟! آن

 گونه فکر او را مشغول خود کرده بود؟! نیا چرا

 روستا ترمز کرد! یابتدا نیماش یچه زمان دیغرق افکارش بود که نفهم قدرآن

 .دندیچیپ یفرع ابانیشدند و در خ ادهیپ هیاز تشکر و پرداخت کرا بعد

 بده. خوب شد که مارو رسوند. رشیخدا خ _

 !ومدیاز دماغمون در م دیع دیآره واقعا، داشت لذت خر _

 را دست به دست کرد. دیخر یهاسهیبغل زد و ک ریچادرش را ز جانیبا ه هیصف

 !؟یچ اوردیسرمون م ییبال هیو  شدیم ادهیخدا، اگه پسره پبه یجرأت دار یلیساحل، خ یوا _

 ج کرد.افتاد و راهش را به همان سمت ک _اش بود.در حال بستن مغازه ایکه گو _ییساحل به نانوا نگاه

 تونست بکنه. ینم یغلط چیه _

 باالبرد. یرا کم شیهم رو به مرد نانوا کرد و صدا بعد

 ...ی... مشتیمشت _

عنت للب بر پدرش  ریزد و ز یلبخند گشاد دیساحل را د ی. وقتدیقفل را به در زد و سمت صدا چرخ انسالیم مرد

 فرستاد!

 دخترم؟ یخوب _
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با  یچه کار ندیکنجکاوانه به دهان ساحل چشم دوخت تا بب هیو سالم کردند و صف دندیبه او رس هیو صف ساحل

 دارد؟! یمشت

 حساب و کتاب اصغررو بکن. ،یمشت _

 را از دختر گرفت. مشیو نگاه مستق دیدور دهانش کش یدست یمشت

 ...شمیدخترم، فعال که هست پ کنمیم _

 افزود. یهم با چرب زبان بعد

 .شهیخودم هست براش جمع م شی. پولش پدونهیجوونه قدر پول رو نم _

 .دیرا درهم کش شیکه از خصلت طماع مرد مقابلش با خبر بود، ابروها ساحل

 !شهیم ازشین یسرباز رهی. داره مستیالزم ن _

 انداخت! یپشت گوش م یمزدش را درخواست کرد اما مشت یبه او گفته بود که چند بار اصغر

 ...یسرباز _

 .دیجلو رفت و رخ به رخ مرد کش یکم ساحل

 رو؟پلمب کنه در دکونت ادیموش، جوش نوناته، بعدش بهداشت ب یفضله فتهیکه فردا تو محل چو ب یخواینم _

 باالرفتند و با ترس آب دهانش را فرو داد! یمشت یابروها

اش کرد و چند اسکناس درشت شمرد و شده یسرعت دست در شلوار آردعقب رفت و او به شخندیبا ن ساحل

 طرف ساحل گرفت.به

بردارد،  یاز آن که قدم شیپ یول دیچرخ کرد،یها نگاه مکه با تعجب به آن هیطرف صفبعد از گرفتن پول به ساحل

 مرد برگشت. یدگربار سو

 !دمیارش مداربشه گزرو با پول معامله نکن. ادامهدمات خرج کن. جون مرمغازه یکم برا هی _

 نگفت چرا که حق کامأل با او بود. چیدخترک بند آمد و ه یباکانه  یب یاز خط و نشان ها یمشت زبان
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که فاصله گرفتند،  یگذشتند. کم یمشت یگشادشده یهاگرفت و از مقابل چشم _که ماتش زده بود. _را هیصف دست

 نگاهش کرد! _کند شده بودند. شیهاقدم کهیدر حال _جانیو با ه دیدستش را پس کش هیصف

د، دست بردار شدن یو تا از چند و چون ماجرا مطلع نم ابندیب یابود. منتظر بودند تا سوژه نیروستا هم یاهال خصلت

 نبودند!

بود،  دهین نرسکه به گوششا ییهاآن یو برا کردندیو کرک و پر داستان را اضافه م افتادندیاز آن پس دوره م تازه

 نبود! یامر مستثن نیاز ا زین هی. صفکردندیم فیتعر

 موش هست؟! ییساحل واقعا تو نونوا _

ر پسر شد. محترم خانم چشم انتظا هیهمسا یهااز خانم یکی کینزد یپرساحوال یزد و برا یشخندین دخترک

فکر  کی دیبا یکند. مشت دایمهم نبود که خبر درز پ شیبود. برا ستادهیدم در ا گشتیبازم یکوچکش که از بقال

 !فتدیبه خطر ن نیاز ا شیب یتا سالمت اهال کردیم یینانوا یبرا یاساس

شام را  یو غذا دندیرسیزودتر به خانه م دیدادند. با یشتریشتاب ب شانیهااز محترم خانم به قدم یاحوالپرس بعد

 .دندیدیتدارک م

 لیطو یسهیکه از ر یرفتند. المپ کوچک شانیهاکردند و به خانه یخداحافظ گریکدیشدند از  اطیوارد ح یوقت

 .کردیها را روشن مبه پله دنیرس ریبود؛ مس زانیآو اطیح

گام هن نیگذاشت در هم یارا گوشه لشیرفت و وسا _تعلق داشت. شیکه به او و برادرها _یبه اتاق کوچک ساحل

 .ستیبه خواهرش نگر اقیاصغر هم وارد اتاق شد و با اشت

 ؟یدیخر یچ _

و تمامش هم  داشتیدوست م شتریب شیبرادرها انیبرادرش رفت. او را از م یلبخند زد و در دل قربان صدقه ساحل

 خاطر قلب پاک اصغر بود.به

 گرفتم. یزیچ هینداشتم اما واسه تو  اجیاحت یزیخودم چ _

 نیریش یود اما ته دلش شوقده باندازش ناراحت شخواهرش و خرج کردن اندک پس یاز دست و دلباز کهنیبا ا اصغر

 نشست.
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 از او کنارش زانو زد. تینشست و اصغر هم به تبع لشیدر کنار وسا ساحل

 !؟یدیخودت نخر یچرا برا _

 .خواستمینم یزیکه چ من

 یشاد از یاصغر برق یها. در چشمدیکش رونیب سهیکفش را از ک یبا نمک به او رفت و جعبه یچشم غره ا ساحل

 از دست ساحل گرفت. ینشست و جعبه را با قدرشناس

 هست؟ یخوایکه م یهمون نیبب _

 اش اوج گرفت.خنده یصدا د،یسف یهایکتون دنیدر جعبه را گشود و با د د،یخندیم کهیدر حال اصغر

 هست! خواستمیکه م یهمون ،یا... آبج _

 

 او گذاشت. ی شانه ید شد و دست روتوانسته بود، برادرش را خوشحال کند، شا کهنیاز ا ساحل

 . بمون از گوسفندها مراقبت کن.یبر یینونوا ستیاز فردا الزم ن _

 ساحل شوکه شد و با تعجب نگاهش کرد. یناگهان میاز تصم اصغر

 اما... _

د فروبرد و چن اشیمشک یمانتو بیدرنگ دست در ج یکند و ب یروشیبرادرش پ یاجازه نداد تا نگران ساحل

 به او داده بود، مقابل اصغر گرفت. یرا که مشت یاسکناس

 ادی. گوسفندها هم که خداروشکر زیکار کن صیحر یکهیواسه اون مرد گهید ستیباهاش حساب کردم. الزم ن _

 .میچندتا رو بفروش میقربون امسال احتماال بتون دیشدن. ع

 به کفش نگاه کرد. سر تکان داد و ساحل با لبخند تیبا رضا اصغر

 هست؟اندازه نیپاشو بپوش بب _

 کرد. لیجعفر، حال خوششان را زا یو کوچک خود بودند که صدا بایو برادر در عالم ز خواهر
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 کارت دارم دختر. ایساحل... ب _

با او  کهنیچه رسد به ا کردیمرد حالش را بد م نیا یبرخواست. صدا یکرد و با حرص از جا یادندون قروچه ساحل

 تند شد. خورد،یکه م یحرص ریهمکالم شود. لحنش تحت تأث

 ؟یرو آوردهامکتاب _

 دییاسرش را به ت کرد؛یشره م شیهاکه از چشم یدر همان حال، کفش به دست خشکش زده بود و با نگران اصغر

رستاد به خود ف یلعنت واهمه داشت. ساحل شد،یبه دعوا ختم م شهیساحل و پدرش که هم یتکان داد. از برخوردها

که در وجود  یادلهره یکرد با شوخ یو سع دیسرا بو اشیشانیهم قد بودند. پ بای. تقرستادیبرادرش ا یو روبرو

 ببرد. نیبرادرش نشسته بود را از ب

 شه؟! یپات م یاصأل اندازه  مینیبپوش، بب _

 دور تند! یافتاده رو ماشااهلل

 یریکفش بگ هی یماه دیبه بعد با نیکنم از ا فکر

 سرشار از اضطراب سرتکان داد و ساحل کالفه از اتاق خارج شد. یبا لبخند اصغر

 هیتک یبه پشت _.شدیوب مهم محس همانیاتاق م یبود و به نوع گریتر از دو اتاق دکه بزرگ _یانیدر اتاق م جعفر

 یتازگ که به _یلیموبا ی. احمد هم سرش را در گوشکردیرا تماشا م یمحل یاز شبکه یکیداده بود و طبق معمول 

 فروکرده بود. _.دیخر

 سودمند بود! شیبرا یحساب اش،ییدا لیو فروش اتومب دیخر شگاهیبود که کار در نما دایپ

سر  یاالکه ب _عتیکوچک طب یاتاق نشست و به تابلو یچوب یکه درهم فروبرده بود، کنار پنجره ییبا ابروها ساحل

 .ستینگر _نصب شده بود. وارید یواحمد، ر

 _شیاز پاها یکی یزانو یدستش را رو کرد؛یدود م گاریبود و طبق معمول س ونیزیطور که نگاهش به تلوهمان جعفر

 گذاشت. _.بوددهیکه باالکش

 امروز رضا اومده بود. _
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 شیهاکه جعفر را هم سر انگشت نیاز قماش پدرش بود ولو ا یکیتر از قبل شد. رضا هم ساحل پررنگ اخم

 !چرخاندیم

 مواد مخدر بود! یپخش کننده مردک

 نجام بده.اهستن، کارهاشون رو  جانیا یکه تا وقت گردهیم یکیمحل کارش، دنبال  کینزد یالیو کهنیمثل ا _

 !دیپدرش رس یپرسش گر ساحل از تابلو کنده شد و به چهره نگاه

تمام  بایه تقرکتجربه داشت  یقدرو آن دادیاطراف شهر را انجام م یالهایو یا باغبانکه اطالع داشت، رض ییتا جا 

 کرد! یرضا را درک نم یاما ربط حرف پدرش با مسائل کار شناختندیاو را م الدارانیو

سرشناس  یکه توسط گروه _ین یگرفت که دل از نوا میجعفر تصم ،یطوالن یقیشدن دقا یبعد از سو باالخره

 بکند و به دخترش نگاه کند. _.شدینواخته م

 .دنیم یفکر کردم تو رو بفرستم. پول خوب _

از  یخواسته ا نیدن چنکج شد. مطرح کر جیبود؛ لبش به تدر رهیخمار پدرش خ یهاطور که به چشمهمان ساحل

 نبود! دیچون جعفر بع یرتیغیانسان ب

 !اوردیر بپول د شیتا برا فرستادیپا گذاشته بود و دختر جوانش را به شهر م یرا در خانه انداخته و پا رو خودش

 یبرود، صدا یو تا خواست سمت خروج ستادیا یحرف نیتعلل و هضم درخواست جعفر، بدون کوچکتر یاز قدر بعد

 پدر متوقفش کرد.

 .عالف نچرخ تو محل، خوش ندارم کس و ناکس چشم به ناموسم داشته باشن یطورنیا _

 زد! یپشت به او، پوزخند صدادار طورهمان

به شهر  یخدمتکار یباشد که داشت او را برا رتی. اگر بنا به غکردیم لیمواد مخدر روز به روز عقلش را زا ایگو

 !دادندیجوالن م شیرو بهیو هزارن چشم غر فرستادیم

 .کنهینم یرو معرف یبد یرضا جا _
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از اتاق  _یاباشه _نگذاشت و با گفتن جوابیب نیاز ا شیفرستادن او به سرکار را ب یپدرش برا یو پا زدن ها دست

 اتاق هم کدر و بد بو شده بودند! یمیقد یهاپرده یدود گرفته خارج شد. حت

مشغول  یکار که هر کدام به _خانه یاهال یناهار را گرم کرد و سفره را برا یمانده یباق یآشپزخانه رفت و غذا به

 ریز ومطالعه کند  یزیبود که نتوانست چ ریپهن کرد و خودش هم به اتاقش پناه برد. فکرش آنقدر درگ _د.بودن

 را بست. شیهابه خدا چشم زیو با سپردن همه چ دیخز شیپتو

 قیطر نیبد خود را یها یاشیخرج ع یکه جعفر بخواهد او را از سر خود باز کند و از طرف نیعار نبود اما ا کارکردن

 آمد! یگران م شیکند برا ایمه

 

 

 

 دوم فصل

 

 

. اصغر را دیرس شیشد و با سرعت به کارها داریرا نوازش کرد از خواب بد شیهاپلک یرو یزیینور کم جان پا یوقت

سوز سرما داشت  یها را داد. هوا کمبره یصحرا کرد و خودش هم غذا یبه همراه گوسفندها روانه شیغذا یبا بقچه

 خارج نگردند. لهیها از توکه آن دیح دصال نیبنابرا

 !وستیبا ذوق به او پ هیامور خانه بود که صف سرگرم

 فتم!که گر یزیچه قدر خوشحال شد. مخصوصا اون بل دیرو دهاماکبر لباس یوقت یدونیساحل نم _

و کنار حوض  طایبرنج را در ح کهیو ساحل هم با لبخند در حال گفتیاو م یبرا شیهابا آب و تاب از عاشقانه هیصف

 به او گوش سپرده بود. شستیم

 ات بود؟شلوار اندازه _
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 را از او گرفت. یکوچک رو یقابلمه هیصف

 آره بابا! _

 دور کمرم چنده؟! مگه

مد اما آن شکمش باال آ یداشت گر چه بعد از ازدواج کم یبراندازش کرد. زن برادرش اندام خوب ینگاه میبا ن ساحل

 اندازد. ینبود که در چشم باشد و اندامش را از تناسب بقدر 

در  یگرفت که همان لحظه صدا اطیح یها رفت و ساحل هم جارو را از گوشهدست سمت پلهقابلمه به هیصف

 برخواست!

وارد  _انیگو ااهللی_شد و رضا  دهیگفت که طناب کنار در کش _یدییبفرما_و  دیکش اشیروسر یبه عادت رو یدست

 لبخند زد. د،یشد و تا ساحل را د اطیح

 یبد او حس یگ رهیمرد مقابلش نگاه نکند چرا که خ یهاکرد به چشم یساحل نشست و سع یشانیپ یرو زیر یاخم

 داد! یبه دخترک م

 سالم. _

 دخترک را برانداز کرد! یگذاشت و با همان لبخند سرتاپا شیپ یقدم رضا

 ؟یسالم دخترم، خوب _

رد کمشمئز کننده ادا کرد، سبب شد که صورتش جمع شود و به سرعت کمر خم  یکه مرد با لحن _یدخترم_ یکلمه

 بپردازد. دنشیجارو کش یتا به ادامه 

 برم؟ دیبا ی. کیکرد دایبابا به من گفت که کار پ _

 داد. رییرا تغ اشیجاروکش یهیشد و ساحل زاو کیبازهم نزد رضا

 .میامروز بر نیهم یتونیاگه م _

 ی رضا را ندهد چرا که حوصله یعامدانه  یها یشرم یکرد بر خود مسلط باشد تا پاسخ ب یصاف شد و سع ساحل

 و اساسش را نداشت! هیپا یب یکلنجار رفتن با جعفر و بازخواست ها
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 .رمیخودم م نیآدرس بد _

 یمحل ینرفتن اوضاع به سود خودش، آدرس را به ساحل گفت و ب شیاز پ یو ناراض دیکش ششیبه ر یدست رضا

 به رفتن کرد. بیآشکار دخترک او را ترغ

 !ن؟یبا ا یگفتیم یچ _

 کرد. فیتعر هیصف یرا برا انیطرف خانه رفت و در همان حال جرجارو را پرت کرد و به یعصبان ساحل

 .رهیبابارو بگ یجلو گمیبه اکبر م _

 بشیج یسرباز رهیکه داره م گهیکم پول جمع کنم تا چند وقت د هی. رسهیغر به گوسفندها مالزم نکرده. اص _

 خجالت بکشه. هیبق شینباشه پ یخال

 طیشرا گریخانه را دور زد تا بار د مش،یغلط بودن تصم ایبه درست  توجهیسرتکان داد و ساحل ب یبا ناراحت هیصف

 کند. یگوسفندها را بررس

 

××××××××××× 

 

 

رد و راه استراحت ک ینگاه کرد. بعد از ناهار کم فیرد یالهایبزرگ و یشد و با دقت به رنگ درها ادهیپ یتاکس از

 یسکونقسمت م نیکه رضا داده بود را در ذهن مرور کرد. ا یافتاد تا بازهم مثل روز گذشته به شب نخورد. آدرس

 !شدیم دایپ شانانیم یبوم یو تعداد معدود بودند بیآن غر یهاو اغلب مالک شدیشهر محسوب م یهیحاش

 نیهم دیحدس زد که با ،یخاک یکوچه یاز ابتدا الهایرنگ ثابت شد و با شمردن و یادر بزرگ قهوه یرو نگاهش

 باشد.

و ازنگ فشرد که همان لحظه در بازشد و  یتعلل دستش را رو یبود و ساحل با کم یدر بزرگ، در کوچکتر کنار

 !دیمتعجب خودش را کنار کش
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که گشاد شده بودند به او زل  ییهاشد که نگاهش به جوان مقابل افتاد و مرد جوان هم با چشم شتریب یوقت تعجبش

 زد!

 با او سررساندنشان به خانه بحث کرده بود! شبیبود که د یآدم همان نیا

به ذهنش فشار آورد تا نامش  یحل کمها را به خود آورد. ساکنار جوان، آن بتشیشدن ه انیپارس سگ و نما یصدا

 را به خاطر آورد.

 بود! مهرداد

 کرد. کیرا بار شیهاو چشم دیکش _با اصالت هم بود. ایکه گو _دیو سف اهیسر سگ س یرو یدست مهرداد

 !؟یکنیم کاریچ جانیتو ا _

 را شمرد. درست بود! الهاید و دوباره وعقب بر یسرش را کم دیبا ترد ساحل

 !؟ییجانیتو خودت چرا ا _

 .دندیاز حد دختر مقابلش باالپر شیب یمهرداد از گستاخ یابروها

 !؟یشد مونیپش یومدین شبید _

او  رانهیغافلگ یبگذارد و در حرکت اشنهیدست بر س تیموجب شد که دخترجوان با عصبان ش،یهاچشم یموذ حالت

 را به عقب هل بدهد!

 یشده یکارکییکوچک و موزا اطیعقب رفت و ساحل وارد ح ییبود که مهرداد با تلو رمنتظرهیآنقدر غ حرکتش

 شد! الیو

 .دییهم سا یرا رو شیهارا باالبرد و سگ دندان شیصدا تیبا عصبان مهرداد

 دختر! یآها _

 !ستیحالت خوش ن معلومه

دست بر کمر شد و  _رضا بود. یکردن نابخردانه  دایاز آن به خاطر کار پ یکه قسمت _دو چندان یهم با خشم ساحل

 را باالبرد. شیصدا
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 !ی. تو ناخوشرینخ _

 دکتر نشون بده! هیخودت رو به  حتما

 یهابردارد که ساحل با همان چشم زیاو خ یتند ساحل موجب شد تا سگ واکنش نشان دهد و پارس کنان سو رفتار

ش که سگ با ترس کنار صاحب دیکش ادیو فر دیرا محکم برهم کوب شیهاعکس العمل نشان داد و دست نشیآتش

 بازگشت!

 ساحل را از نظر گذراند! یمهرداد در دم گشاد شدند و با بهت سر تا پا یهاچشم

ه عقب برد ب ادیاز  دنیتپ یاکه لحظه یبرخواست و ساحل با قلب گرید یجوان یکالفه و عصب یصدا نیهمان ح در

 برگشت!

 مهردا... یتکوند رویباز ک _

به  میو زمان هم در همان لحظه تصم دیاو، حرف در دهانش ماس یوحش یهاچشم دنیساحل و د دنیچرخ با

 گرفت! ستادنیا

 !شناختیدختر را م نیا

 با مهرداد بحثش شده بود؟! شبینبود که د یهمان

 !کرد؟یچه م جانیا

 مهرداد نجاتش داد! یدر حال گم شدن بود که صدا شیهاچشم کیجنگل تار یالبال

 بندازه! روشبید یهاجفتک یفکر کنم اومده باق _

 یا نگاهکه ب _و بهت زده به مهرداد دیبا شتاب چرخ بردیبه سر م یبهت و گنگ انیم یکه تا آن لحظه در حس ساحل

 شد! رهیخ _.کردیتوزانه براندازش م نهیک

 به دور مانده بود! یتیاز آداب ترب یادیز ایجوان گو نیا

 ...یه _

 !ستین شیحال یچیه ییدختر روستا هینکن  فکر
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 هستم. فیتو رو حر یصدتا فتهیب پاش

 .به خود بدهد یحرکت رد،یآن دو نفر شکل بگ انیم یجد یبحث کهنیاز ا شیپ نیساحل، موجب شد سام جسارت

 یبه رو از ساحل رو یکم یبه فاصله  یسنگ قیآمد و بعد از پشت سر گذاشتن آالچ نییپا الیو نینماد یدو پله از

 .ستادیمهرداد ا

 ساحل زد تا سرش به جانب او بچرخد! یبه شانه یانگار تلنگر ن،یسام یحهیسرد و خوش را عطر

ود، لب باز مقابلش غرق ش بیعج یهایگو یاهیدر س گریبار د کهنیدوخت و قبل از ا اشینگاه در نگاه مشک نیسام

 کرد.

 !ه؟یکارتون چ نییبفرما _

 !کردیحسش را درک نم ساحل

 !کند؟یرا گم م شیبه شدت جذاب دست و پا یجوان شهر نیچرا مقابل ا دیفهمینم

 کرد. نگاه _اش را پوشانده بود.چند روز پوست برنزه یشیکه ته ر _مرد یصورت استخوان به

 نه؟! ایدرست اومدم  دونمیادن. نمرو بهم د الیو نیآدرس ا _

 شدنپ! کیبار شیهادرهم رفت و چشم یکم نیپهن و بلند سام یابروها

 هم که کنار سگ زانو زده بود، متعجب به ساحل نگاه کرد! مهرداد

 را به آن دختر داده بودند؟! نیسام یالیو آدرس

ل، را از نظر گذراند و در د اشیعضالن کلیفروبرد و ساحل ه اشیمشک نیشلوار ج یهابیدست در ج نیسام

 دارد! یذات یتیاعتراف کرد که پسر مقابلش جذاب

 جلو داد و متفکرانه زبان چرخاند. اشیمشک شرتیرا از پس ت اشنهیس نیسام

 ن؟یشما مطمئن هست _

 !؟یچ یما برا آدرس
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 قینثار پدرش و آن رف یعنتکرد بر خود مسلط باشد در همان حال هم ل یآب دهانش را فرو داد و سع ساحل

 گذاشته بودند. یطیشرا نیموزمارش کرد که او را در چن

اعتماد  شهیهمانند هم دینبود. با یاآمده است اما چاره یچه کار یبرا دیدو مرد بگو نیچه سخت بود در حضور ا گر

 !کردیبه نفسش را حفظ م

 ن؟یداشت اجیاحت یچ... نظافتهیبه  التیتعط یشما برا _

. حس بدش با شدندیم نییباال و پا یبه سخت شیهاعرق کرده بود و نفس اشیزبر چادر مشک یپارچه ریز تشدس

 پاتند کرد! یطرف خروجو به دیچرخ یناگهان میتصم کیشد و در  دیدو جوان تشد بیسکوت عج

 یم دیشده است اما با یمخف یدر کدام سوراخ قایرود و اراده اش در آن لحظه دق یدانست چرا به طرف در م ینم

 شد! یها نم بهیغر نیشاهد شکستن غرورش مقابل ا نیاز ا شیرفت تا ب

 رفت. شیبه خود آمد و چند قدم پ نیسام د؛یرنگ که رس یادر قهوه به

 خانم؟! _

 قفل در ثابت ماند! یو دست ساحل رو ستادیا مهرداد

 برگشت. قیعم یرا برهم فشرد و با نفس شیهاپلک

 اصغر شود! یبا پررنگ کردن غرورش، موجب سرافکندگ توانستیداشت و نم اجیاحت کارنیا به

 بود. رهیبه دختر جوان خ تیکرد که با جد نیبه سام ینگاه مین مهرداد

 .میدار اجیهمکار احت هیبله، ما به  _

 لبش را به دندان گرفت! یو ساحل گوشه دندیمهرداد باالپر یابروها

هم بر  واژه ها کنار دنیداشت و مهارتش در چ یاو تازگ یهاچشم ید جذاب بود و برااز ح شیب یجوان شهر نیا

 افزود! یم تشیجذاب

 شروع کنم؟ دیبا یخوب از ک _

 !دیبرآ کارنیدانست که او بتواند از پس ا دیدختر را از نظر گذراند و بع زیر یجثه  مهرداد
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 ...نیسام _

 کند! یرینامربوطش جلوگ یهابه او کرد تا از آغاز حرف یسخت و جد ینگاه نیسام

 .دیکش _کرده بودند. یرو شیگوشش پ ریکه تا ز _و مواجش یمشک یموها انیم یدست

 .انیچون قرار هست که خانواده ب ستین یامروز اگر زحمت نیاز هم _

 نداشت! یاو که تفاوت یسر تکان داد. برا تیبا رضا ساحل

م کار خود را به نفعش بود تا از آن طرف بعد از اتما کردید که کار کند و هر چه زودتر شروع مهر صورت آمده بو در

 تر به منزل برساند. عیسر

 کوچک گرفت. یالیرا به طرف و گرشیفروبرد و دست د بیدستش را در ج کیمجددأ  نیسام

 .نییپس بفرما _

 مرد جوان نگاه نکند! اهیس یهابه چشم میکرد مستق یآب دهانش را فرو داد و سع ساحل

 اطراف را نداشت. یبهت و بحث و خجالتش گذشت، فرصت نظاره انیکه م یقیدقا در

از  یکی وکرده بودند  یمساحت آن را قطعه بند یبزرگ است که همه اریبس الیو نیکه زم افتیدر ،ینگاه کل کی با

 ساخته بودند. یکوچک و لوکس یالیآن را و یهاقطعه

شم چمقابلش  یبه ساختمان نخود کردیدنبالش م ایکه گو یبه عطر توجهینار دو مرد جوان گذشت و باز ک ساحل

 دوخت.

 یبه راحت شدیآن، م یکنار رفته یپنجره داشت که از پرده کیبود  ستادهیکه ساحل ا یگرد بود و سمت الیو یبنا

 .دیداخل سالن را د

 او قرص شد و آرزو کرد که آن ها داخل نشوند! ادیخدا را در دل زمزمه کرد و دلش با  نام

کوچک  یخانه کیهم نداشت با دو مرد در  یکه صورت درست نیولو ا کردیدو مرد جوان ساحل را معذب م حضور

 تنها بماند!
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و از خود  زدندیکه لب به نجاست م یبود به خصوص زمان دهینشن یشهر یکه از تعرض جوان ها ییهاقصه چه

 !دندشیم خودیب

 منع کرد! _که به دختر داشت. _رهیزد و او را از نگاه خ نیاش را به کتف سامشانه ز،یآم طنتیش یبا لبخند مهرداد

 داداش حالت خوبه ها! _

 ره! یم ادتی یهمه چ ینیبیکه م یو پر یحور

 .امدیرا درهم فروبرد اما مهرداد کوتاه ن شیابروها نیسام

 هارو رام خودش کنه!نگاه تونهیم ده،یچیهم که دور خودش پ یاهالمذهب با اون چند متر پارچ _

 تر شدند!محکم بارنیا نیسام یابروها

 !کردیخودش م ریرا درگ نیداشت که ناخودآگاه سام ینامرئ یروین کیدختر انگار  نیاما ا 

ر دخت نیا یوحش یدر مردمک ها بیعج یقرار گرفته باشد اما حس یدختر ریخاطر نداشت که تاکنون تحت تأث به

نامناسب  یها یبازهم شوخ هافیتوص نیکرد اما با وجود ا یخود م میرا تسل نیکه ناخواسته نگاه سام زدیموج م

 !نمودیمهرداد خاطرش را مکدر م

 کن. یفکر هیناهار  یبرو برا _

 برسن. نایکه عمو ا االنه

 .دیکش _بود. ستادهیکه کنارش ا _سر سگ یرو یدست یحوصلگیاش داد و با ب یشانیبه پ ینیچ مهرداد

 !یندازیکار سخته گردن من م یبابا پسر، تو هم که هر چ یا _

 خارج کرد. بیرا از ج شیهاباالرفت و دست نیلب سام یگوشه

 !یکوه بکن ستیقرار ن کهنیاول ا _

 وگرنه من خودم تنها اومده بودم! نیمهمون دعوت کرد یهم جنابعال بعد

 طرف در رفت.دستش را در هوا تکان داد و به هردادم
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 برم؟! یناراحت س،یخوب بابا خس یلیخ _

 را باالانداخت. شیو ابروها دیطرفش چرخنماند و بالفاصله به نیجواب سام منتظر

 ات؟!صبحانه یجا یکن چیوقت دختررو  لقمه پ هیپسر نکنه  _

 !؟یکه هنوز جا دار یکم خورد _

 .دیکامل سمت او چرخ د،یمناسب د دنیتاز یرا برا دانیکه م مهرداد

 پر مالت نبود! نیهمچ _

 یباالبرد و رو میتسل یرا به نشانه شیهابه خشم نشستند؛ دست شیهاکه دوباره گره شدند و چشم نیسام یابروها

 تنها برود. دیقانع کند که با _که دنبالش راه افتاده بود. _خم شد  تا سگ را شیزانوها

 اطیح یطرف شرقبلند به ییهاو با قدم دیپا چرخ یپاشنه ینماند تا به خزعبالت او گوش کند و رو گرید نیسام

 آن مشخص نبود. یکوتاه ساختمان، ورود یچیرفت که با پ

 .کندیمنگاه  یکوچک شمعدان یهااست و به گلدان ستادهیجا امستأصل همان د،یجلو رفت که ساحل را د یکم

 .دیراه خر انیا روز گذشته هنگام آمدن، مهرداد مها رگلدان نیا

 !؟یچرا داخل نرفت _

 یوو نگاهش س دندیباالپر شیهاشانه کرد؛ینگاه م یو کوچک شمعدان یکه غرق در افکارش به گل صورت ساحل

 .دیچرخ نیسام

 هانیا یبود اما همهذهن ساحل را به خود مشغول کرده یکه داشت؛ حساب یبه شدت جذاب لیمقابلش با آن استا مرد

 !ردیکه زبان به دهان بگ شدیموجب نم

 !دیکن مییراهنما نیایشما ب دیبا کهنیمثل ا _

 را بازکرد! نیدرهم سام یساحل، چهره یو ناپخته یتهاجم لحن

 .ستادیساحل ا یروبرو قایکوچک مانده بود را برداشت و دق یکه به پله یرا تکان داد و چند قدم سرش
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 دخترک حبس شد! ینهینفس در س یالحظه یبرا

 نگاه کند. نیسام یهاتا بتواند به چشم گرفتیسرش را کامال باال م دیبود اما بازهم با ستادهیپله ا یرو کهنیا با

 قد او را بلندتر از دومتر برآورد کرد! یکه در ذهنش زد به طرز اغراق گونه ا ینیتخم با

 !میکارگر ماهر الزم دار هیبه مهرداد سپرده بودم که  _

به ابرو  دخترک کم کند اما ساحل خم یهااز غرور چشم یقصد داشت تا کم _کارگر_یکلمه میمستق انیبا ب نیسام

 .اوردین

 ... آقا.دیکن شییراهنما دیبا ادیبار که ب نیاول یکارگر ماهر هم برا _

 را قلقلک داد! نیتند ساحل، ته ذهن سام یریگجبهه

 دراز بود! یادیدختر تا حد ز نیزبان ا ایجو

 رنگ اشاره کرد. یمشک یدراز کرد و به در چوب یشینما یرا به حالت دستش

 !طرفنیاز ا _

 ساحل شد. تیکالمش که با نگاه خندانش همراه شد، موجب عصبان زیتمسخرآم حالت

 آن را بازکرد. یباز رفت و با هل کوچک مهیطرف در ننگاه از او گرفت و به سرعتبه

هم  اپن یبدون در بود که حت یکه نظرش را جلب کرد؛ آشپزخانه یزیچ نی،اولیکوچک و نقل یالیورودش به و با

 نداشت!

 بودند. دیسف خچالیو  یبرق لیو تعداد کم وسا یمشک دستکی شیهانتیکاب

 فت!گر _بود. دهیآن را تا به حال به چشم ند کیاندک و ش لیکه وسا _مدرن یت از آشپزخانهرا به زحم نگاهش

بودند که  بایو ز بیداخل سالن عج لیقدر وساکرد. آن رهیبود که نگاهش را خ یبعد ینهیو بزرگ گز یچرم مبل

 خشک شد! یبرجا زده،رتیساحل ح

 داد. حیتوض رفت،یطرف آشپزخانه مطور که بهاز کنارش گذشت و همان حوصلهیب نیسام
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 .ستیامکان اومدنش ن گهیاومده که د شیبراش پ ی. مشکلکردیم زیرو مرتب و تم جانیو ا ومدینفر هر هفته م هی _

 ادامه داد. کرد،یآب را از آن خارج م یاشهیش یطور که بطررا باز کرد و همان خچالی در

 هست. خچالیو ت یبخوا ی. هرچنیشام تدارک بب یرو مرتب کن و برافقط اتاق خواب یندار یچندانکار  _

 سرتکان داد. خورد،یچرخ م یمتیق ایاش نیطور که نگاهش دربهمان ساحل

که در  انسان بودند کیاز  یسیها تنداز آن کینظرش را جلب کرده بودند. هر  ییکوچک و طال یهامجسمه

 مختلف شکل داده شده بودند! یهاحالت

 هیتعب یانگخ ینمایس یباال یشده یبرکف دست بودند و در طرح گچ یکه به اندازه ییهاتمام آن مجسمه نیب در

 !کردیرا به او القا م یبیها حس عجاز آن یکیشده بودند؛ 

 بود! دهیخواب شیهادست یرو یزن که کودک کی

 خوب؟! _

 .دیگوشش برخواست، جا خورد و با شتاب چرخ کیدکه نز یبم و بلند یصدا با

به نفس  آدم اعتماد نیدر مقابل ا تواندیکه چرا نم کردینگاه به او دوخته بود و ساحل درک نم تیبا جد نیسام

 را حفظ کند! اشیشگیهم

 کرد، محکم باشد. یدهانش را فرو داد و سع آب

 اتاق خواب؟ _

 که خراب کرده است! دیهم فشرده شد، فهم یرو شیهاخورد و لب نیکه چ نیچشم سام یگوشه

 !گریبا کالس بودند د جماعت

با  نید و سامکار خراب کرده بو یو او در ابتدا کردیدقت را م تینها دیها باحرف زدن و نگاه کردن به آن در

رم به خود اما اکنون رنگ ش افتیها نجز غرور در آن یزیورود چ یشد که از لحظه شیهاچشم یرهیخ یبدجنس

 گرفته بود!

 از سالن گرفت. یطرفصاف کرد و دستش را به ییگلو نیسام
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 جا...اون _

 دورنماند! نیسام نیزبیاز نگاه ت نیو ا شدیم دهید یبه خوب یزدگحرکت ساحل شتاب در

 بود! دهیخجالت کش یحساب دخترک

 !ن؟یتونیتنها م _

 و نگاهش کرد! ستادیاز او فاصله نگرفته بود که دوباره ا شتریهنوز چند قدم ب ساحل

 منظورش نشد و سرتکان داد. یمتوجه

 !ن؟یبر یم فیگم... تنها تشر یاتاق خواب رو م _

 شد! رهیبه مرد کم شعور مقابلش خ یساحل در دم گشاد شدند و با ناباور یهاچشم

 !دیگنجینم اشلهیدر مخ یشرمیاندازه ب نیا تا

 ود!قابل درک نب شیهم برا یپردگیحجم از ب نیاما ا ستندیاصول ن یتابع بعض یشهر یبود که جوان ها دهیشن

 شد. _د.نشانش دا نیکه سام _خوردند و پشت به او کرد و وارد اتاق یدارش گره محکمحالت یابروها

سرعت چادر را از سرش موجب شد که به _در وجودش نشسته بود. نیآور سامخجالت یکه از جمله _گرما حس

 تخت رها شود! یرو ط،یبه مح توجهیخارج کند و ب

 کردنش هم مطابق ذات خرابش از آب درآمد! دایدلش رضا را لعنت کرد که کار پ در

 او را چه به عمارت ملوکانه! آخر

اتاق گذاشته  نیاپا به  یچه کار یآورد که برا ادی، تازه به خارج شد نیسام یهاحرف یبعد که از بار روان قهیدق چند

 است!

 در اتاق چشم چرخاند. ادیب شیممکن است پ یهر دختر یبرا طیشرا نیکه در ا یکنجکاو با

 نبود. کوچک باشد، سخت زیاتاقش ن کهنیکوتاه به ساختمان، حدس ا یاتاق چندان بزرگ نبود و با نگاه ابعاد

 نگاه کرد. _که به اتاق شکل داده بودند. _اندک لیو با دقت به وسا ستادیا شیپاها یرو
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 با فرفورژه نما داده شده بود. شیهااتاق قرار گرفته بود که کناره یهااز گوشه یکیدر  یتوالت کوچک زیم

ها را آن دیطرف پنجره رفت. باعبور کرد و به _رنگ داشت. یکوچک صدف یکه درها _یواریاز کنار کمد د ساحل

 اتاق کمتر شود. یفضا یگرفتگکه دم گشودیم

ها آوار شود که به پارکت یکرد و کم مانده بود رو ریگ یزیبه چ شیمانده بود به پنجره برسد که پا یچند قدم هنوز

 تخت گرفت! یو از کناره دیموقع جنب

 د.گره خوردن یبه سخت شیبروهاا گار،یپاکت س دنینگاه کرد و با د شیپا ریباز به ز یو با دهان زدههل

 به پاکت انداخت! یصاف شد و نگاه چپ زد،یضربان قلبش هنوز تند م کهیحال در

 او انداخته بود! یرپایکوچک خودش را عامدانه ز یآن جعبه  ییگو

 .دیچیپ شیو درد در مفاصل پا دندیچرخ شیهاآن زد که انگشت ریز یحرص لگد با

 فتاد.تخت ا یدوباره رو گرفت،یرا م شیپا پوششیب یهاپنجه کهیو در حال امدیباالن یالحظه یبرا نفسش

 کیتا در  دیپوشیو جوراب نم دادینم هیصف ی هیگوش به توص وقتچیشد که ه یدرد از خودش عصبان انیم در

 .دیایسرش ن ییبال نیهمچ یمواقع نیچن

 .دیرا فشرد و از درد لب گز شیپا یانیشصت و م انگشت

 ... خانم؟!یکنیم زیتم یجور نیخودت رو ا یشما خونه _

 سقوط کرد. شیهاستد انیاز م شیاش، گشاد شدند و پاجمع شده یهاچشم ن،یسام یصدا یناگهان دنیشن با

 .کردیبراندازش م یجد یداده بود با نگاه هیبه چارچوب در تک نهیدست به س کهیدر حال نیسام

 یلب کرد و حاال هم که با رفتارهارا به خود ج نیها برخورد، توجه سامدختر سرکش از روز قبل که در راه به آن نیا

 !کردیکه اندک، اندک داشت به سالم بودن عقلش شک م دادیسوق م یرا به سمت نیفکر سام بش،یعج

 یخوبهب. ستادیا کرد،ینگاه م نیسام اهیس یهابه مردمک میمستق کهیخودش را جمع و جور کرد و در حال ساحل

 فت.خطاب کردن پرتمسخر ساحل را پاسخ گ _آقا_زد و در واقع  شیصدا _خانم_کالم او شد که یهیکنا یمتوجه

 شد و جوابش را کوبنده داد. رهیخ نیسام حالتیب یهابه چشم جسورانه
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 داشته باشه! ینانکردن آن چ زیبه تم ازیکه ن ستین ختهیما آت و آشغال ر یخونه _

 !کندیم و آشکارا بحث ستادهیرخ در رخ ا بیعج یبا مرد بهیغر یادر خانه یکه با چه جرأت دانستیهم نم خودش

 وبرد.فر بیرا دوباره در ج شیهااز در گرفت و دست هیکوتاه، تک یو بعد از مکث دندیباالپر نیسام یابروها

 !که یتو اتاق خواب خوش بگذرون یای. قرار نبود بیکه آت و آشغال ها رو جمع کن میخوب ما هم صدات کرد _

 !شدیم ختهیبود که بر جسم ساحل ر یچون مواد مذاب شیهاحرف یبه واژه واژه

 شم و شرم، کبود شده است!اش از بهت و خدود از سرش بلند شد و احساس کرد که چهره ییگو

واقع ختر بهد نیکرده است اما کنترل رفتارش در مقابل ا یروادهیبرد که ز یپ ،دیحالت دخترک را د نیکه ا نیسام

 دست خودش نبود!

 !دیبرآ یهم بخواهد در صدد تالف نیتا سام شدیموجب م شیجایدراز و غرور ب زبان

منتظر  زد؛یوج مآن م یدر انتها یمانیپش یکه اندک یجد یبا نگاه نیو سام گذشتندیدار مو کش رگذرید هاهیثان

 العمل دخترک بود.عکس

سکوت کرد و  یآشکار نیبار در جواب توه نینخست یقدرت تکلمش را از دست داده بود؛ برا ییکه گو ساحل

مرد  نیبا ا ییمدت کم آشنا نیطور که در همآن رایزده نشود زشرم نیاز ا شیتا ب دینگو یزیگرفت که چ میتصم

 !کردیخودش را لگدمال م تیه با دهان به دهان شدن، تنها شخصبود ک یمطلق یایحیبود، ب دهیفهم

 کهنیا گرفت به کارش برسد قبل از میو تصم دیشده بودند، چرخ دیکل تیکه از شدت عصبان ییهاهمان دندان با

 را تحمل کند! شیمرد به ظاهر متشخص روبرو یاحترامیبازهم مجبور باشد، ب

ا خنک پوست ملتهبش ر یمیو آن را گشود و به محض بازشدن پنجره، نس دیبدون پرده را باالکش یپنجره چفت

 داشت. یبه قلبش ارزان ینسب ینوازش کرد و آرامش

 عیوس یهانیکوتاهش، زم واریتر، پشت دطرفآن یو کم شدیپشت ساختمان محسوب م قایدق الیقسمت از و نیا

 برخوردار بود. یمطبوع یخاطر تابستان و زمستان از هوا نیبودند به هم یکشاورز

 چشم در چشم شد! نیرود که با سامبطرف تخت نامرتب و خواست به دیاز باز کردن پنجره فارغ شد، چرخ یوقت
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 به عقب برداشت! یخود، جا خورد و قدم یاست از حضورش در چند قدماو اتاق را ترک کرده کردیکه گمان م ساحل

 !رونیبرو ب _

 .!دندیپرساحل با تعجب باال یابروها

 بدهد. یشتریب حیسر به او فهماند که توض یخاطر با اشاره نیرا درک نکرد و به هم نیسام منظور

و  دیخود را از سر راه او کنار کش _.دیدیصورتش م یکه دخترک به وضوح در اجزا _یحوصلگیبا همان ب نیسام

 آن نشست. یطرف تخت رفت و روبه

گرد  لیاوس یبه سر و رو ی. برو آشپزخونه رو سر و سامون بده و دستشهیجا پر از آدم م نیا گهیساعت د هیتا  _

 سالن بکش. یگرفته

 شیهالب کوتاه به اطرافش کرد و سؤال ذهنش بر یشد. نگاه شتریگشاد شدند و بهتش ب بارنیساحل ا یهاچشم

 شد! یجار

 دو نفر هم جا نداره! یکه برا جانیا _

بود تا  یکاف منظوریبود اما همان سؤال ب الیو یکرد و تمام منظورش از کمبود جا، کل فضا انیرا ب اشجمله غرضیب

 با خباثت باالبرود. نیلب سام یگوشه

 !میایبا هم کنار ب میگرفت ادی _

 یهاشمگرفت و به چ _توالت قرار داشت. زیبود و مقابل م یفلز یصندل یدسته یکه رو _نگاهش را از سشوار ساحل

 !زدیموج م انشانیم بیغر یطنتیش ،یتفاوتیب نیداد و که در ع نیسام یو جد اهیس

بود  یکاف نیسام یهاشدن در مردمک رهیکند و همان خ لیرا تحل یافتیتا مغز ساحل، اطالعات در دیطول کش یکم

 !ردیکالمش را بگ یتا طعنه 

 سرخ شد! گر گرفت و صورتش تنش

 بهتر بود! گرفت،یمرد قرار م نیا دیگرفت از اتاق خارج شود. هرچه کمتر در د میو تصم دیناآشنا نگاه دزد یخجالت با
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را  یهمانند مرد محکم بود و جواب هرکس شهینگاه بدزدد. هم ایخجالت بکشد  یکه از کس آمدینم ادشی وقتچیه

مرد و نگاهش  نیامروز در مقابل ا ها،نیاما با وجود تمام ا دادیکوبنده م کردند،یم یحرمتیاش بخانواده ایکه به او 

 کم آورده بود! بیعج

 راه کرد.تند ادکلنش را با خود هم یحهیگذشت و را نیانداخته بود از مقابل سام نییکه سرش را پا طورهمان

 امیو اکثر ا آوردندیجا هجوم مبه آن التیتعط امیبود که در ا دهیرا د یادیز یبود و مسافرها یستیها تورآن شهر

ها ارتباط از آن کدامچیتا به حال با ه کیاز نزد طورنیاما ا کردندیم یشهر سپر نیسنگ کیرا در تراف لیتعط

 خاطر بود! نیبه هم دیجوشیکه در درونش م یبیقسمت اعظم حس عج دینداشت و شا

د و دستش را نشسته، مبهوت مان یهاانبوه ظرف دنیرفت اما با د نکیطرف سبه میآشپزخانه که شد، مستق وارد

 دهانش گذاشت! یجلو

 جرم بسته بودند، خارج از تصورش بود! یفیحجم از ظرف که از شدت کث نیا

ها کرد و مدام در از آب چکان مقابلش را برداشت و با غرغر شروع به شستن ظرف زانیآو یهاکرد و دستکش اخم

را  کارنیکه ا کردیم ریخ یدعا شیبرا اش،یباطن یلیهم برخالف م یگاه انیم نیاما در ا کردیزنش مدل رضا را سر

 اصغر کنار بگذارد. یبرا لپو یکرده بود تا او بتواند مقدار قابل توجه دایپ شیبرا

 شی، براقبل از رفتن اصغر دیآب گرم گرفت. با ریش ریموضوع، لبخند کنج لبش نشست و بشقاب را ز نیفکر به ا با

 زده نشود.خجالت شیهاتا مقابل هم سن و سال کردیم هیدست لباس مناسب ته کی

 خارج کرد. شیهاسبز را از دست یهاظرف را هم شست و دستکش یتکه نیآخر

 .رفتندگیز او نما یانرژ یمعمول یکارها نیو ا شدیاش محسوب مروزانه یبدن یهاتیاز فعال یکردن جزئ کار

 دنبال دستمال در آشپزخانه چشم چرخاند.ها بهاز اتمام شستن ظرف بعد

 ن؟یسام_

 د!کنجکاو ش د،یچندان دور به گوشش رسنه ی که از فاصله ییناآشنا یصدا دنیشن با

 پسرم؟ ن،یسام_
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که ساحل در  یزیچ نیداخل شد و اول الیکه از در و دیرا د یگذاشت. زن شیشد و ساحل قدم پ ترکینزد صدا

 اش بود! اندازهیاش حس کرد؛ غرور و تکبر بچهره

 حضور ساحل در آشپزخانه شد. یرا صدا زد و همان لحظه متوجه نیسام گریبار د آمد؛یطور که جلو مهمان زن

ب اش را جلتوجه الیهمهمه از خارج و یصدا د؛یبگو یزیرا باال انداخت و تا دهان گشود که چ شیتعجب ابروها با

 کرد.

 شده بود. الیخارج و یمعطوف به سر و صداها یازن، تمرکز ساحل را برگرداند که لحظه یصدا

 ؟ینظافت اومد یبرا _

زن  یرگیطور با خساحل را درهم گره کرد. همان یهمراه شد؛ ابروها ند،یناخوشا یزن که با لحن نییاز باال به پا نگاه

 راند!پ یاو را از جا یوحشتناک یآشپزخانه بازگردد که صداگذاشت و خواست به  جوابیوارد را بتازه

 قلبش گذاشت و آب دهانش را به زحمت فروداد! یرو دست

و نام  دیدویپرمو شد که با سرعت نور سمت اتاق خواب م یجسم یو متوجه دیسالن چرخ یطرف ورودبه نگاهش

 !زدیم ادیرا فر نیسام

 پسر! ایدهد که آن موجود پرمو، دختر است  صیکرد تشخ یکرد و سع زیرا ر شیهاچشم ساحل

ها را گرفت که خودش را در آشپزخانه مشغول کند. به هرحال که آن میخانواده، تصم یاعضا یهیورود بق با

 مشابه، نگاه آن زن را نداشت! یهانگاه یو حوصله شناختینم

 یجستجو نیا مهرداد، موجب شد تا دست از یکه صدا کردیو رو م ریرا ز هانتینظافت، کاب یبرا یدنبال دستمال به

 بکشد. حاصلیب

 تا گرم بمونند. نیزیبر یرو تو ظرف هانیاگه ممکنه ا _

اش را د هم توجهانداخت و بع _بود.آن خورده یشهرشان، رو یکه مارک غذاخور _هالونیبه نا یو ابتدا نگاه دیچرخ

 نمودار شده بود! یتازه در و ایبه ادب مرد جوان گفت که گو ینیبه مهرداد داد. در دل آفر

 را در جواب نگاه منتظر مهرداد تکان داد که لب پسر کج شد.  سرش
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 !ستین جانیمن ا یجا نیکه سام یشانس آورد _

 گرفتند. یشتریمهرداد عمق ب یهانگاهش کرد که لب یمتعجب و سؤال ساحل

 !؟یجنبونیمسر  ،یرو غالف کرد یزبون چند گرم _

 _ش درآمده بود.از خجالت یکه بدو ورود، حساب _به مرد رفتیم زیطرف مبه کهیساحل درهم رفتند و درحال یابروها

 طعنه زد.

 !ادیهم برات ز نیهم _

 داد او نشنود!اندکش با مهر یقدر آهسته که باتوجه به فاصلهنه آن یلب گفت ول ریز

 شد. یخم کرد و طبق معمول زود عصبانرا به کمر زد و ا شیهادست مهرداد

 !یگفت یچ دمیشن _

 با پوزخند نگاهش کرد. ساحل

 مفرد شدند! شیزود فعل ها چه

 !یگفتم که بشنو _

و بدهد اما کوبنده به ا یمهرداد را کالفه کرده بود. دهان بازکرد تا جواب یدختر، حساب نیا زیو زبان ت یخونسرد

 شد! مانع یانازک دخترانه یصدا

 نه؟! ای یاز جاش بلند کن یتونیپسر رو م نیا نیبب ایمهرداد ب _

 لباسم رو عوض کنم! خوامیم بابا

 دوختند. _بود. ستادهیآشپزخانه ا یکه در آستانه _و مهرداد، هر دو نگاهشان را به دخترجوان ساحل

 که سالن و _کوچک یآمدگجلوتر آمد و از بر یکم _شده بود. رهیکه به او خ _دینگاه ساحل را د یوقت دختر

 گذشت. _.کردیآشپزخانه را از هم مجزا م

 سالم. من غزل هستم. _
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 پاسخ سالمش را داد. یقرار داد و به آرام _که سمت او دراز شده بود. _دست غزل انیدستش را م د،یبا ترد ساحل

 سالم. _

 مقابلش، لبخند بزند اما نتوانست! کیکرد همانند دختر ش یسع

 نیرخورد با ابچند لحظه  نیاو خارج کرد. هم یدهیو کش دیسف یهاانگشت انیسرعت از مدستش را هم به یحت

 دهیشکه مرتب و اتوک ییهاکند و در مقابل آدم دایپ یخانواده، موجب شده بود تا نسبت به خودش احساس بد

 بودند، احساس حقارت کند!

 نگاه کرد. _شده بود. اشیکه مشغول گوش _مهرداد و دوباره به دیپاش شیبه رو گرید یلبخند غزل

 عرق گرفتم! یبو نیماش کیحموم برم. بابا تو اون اتاقک کوچ دیکن مهرداد، من با یکار هی _

ود سپس بخشکش زده  ییبه ساحل انداخت که گو ینگاه میکوتاه، سرش را باال آورد و ن یهیبعد از چند ثان مهرداد

 ال خود کشاند.دست غزل را گرفت و به دنب

 تو؟! یگیم یچ نمیبب ایب _ 

شد کما  یزد که هر دم مات م و در دل به خود تشر دیکش یاز سر آسودگ یها رفتند، ساحل نفسآن کهنیاز ا بعد

 تواند بد بو باشد؟! یم ریدل پذ ی حهیبا آن را یسؤال بود چگونه عطر یجا شیکه برا نیا

  ناشناخته بودند!او کامال یایها شد که با دنانسان نیا بیعج یسردرآوردن از کارها الیخیو ب چاندیپ لب

 یو رو ختیر _.قرارداشت زیهمان م یکه رو _خارج کرد و در قابلمه هالونیمصرف غذا را از نا بارکی یهاظرف

 حرارت کم گاز قرار داد تا گرم بمانند.

 یاکوچک سبز رنگ خارج کرد و در قابلمه یهااز ظرف یکی ،یکیخوش رنگ و لعاب را هم،  یهایسبز قورمه

 گاز قرارداد. یو آن را هم رو ختیتر رکوچک

 .ردیاند و به تعدادشان ظرف بگسالن را هم تحت نظر داشت تا برآورد کند، چند نفر آمده یرچشمیکار، ز نیح در

جوان بود که  یرا بسته بود. در کنارش مرد شیهافرورفته بود و پلک ونیزیتلو یروبرو یدر مبل سالانیمرد م کی

 .گفتیسخن م _همسرش بود. ایکه گو _با زن یبه آرام



 زرخن تاف

48 
 

 قهوه آماده است؟ _

 ییر به هواسهمه  نیپراند. خود را به خاطر ا یاو را از جا _شد. داریپد وارید یکه از گوشه _نیسام یناگهان یصدا

 مصرف را درهم فرو برد. بارکی یهاشماتت کرد و ظرف

 است؟!مادمازل، قهوه آماده _

ر آغوش دجا خورد و به او نگاه کرد. همان جسم کوچک پر مو را  _که با تمسخر همراه بود. _نیسام ریلحن متغ از

 .کردینگاهش م یرگیبود و با خ دهیکش

از آماده  تیبود و با جد ستادهیمرد اکنون در مقابلش ا نیبود و ا دهیند کیوقت قهوه را از نزد چیطول عمرش ه در

 یهاشهیبود. آن هم در ش دهیآن را د یاز آن نداشت. تنها چند بار یدرک چیکه ساحل ه زدیحرف م یزیبودن، چ

 شهر قرار داشتند! رگفروشگاه بز یهابودند و در قفسهشده یکه بسته بند ییطال

که در ذهن ساحل  یاز او بپرسد که موجود یزیجلوتر رفت و خواست چشد.  نیسام رتیموجب ح اشیدستپاچگ

 پرمو لقب گرفته بود؛ خودش را تکان داد و غر زد.

 .میبر یتاب باز نیسام _

 نگاه کرد. یآن موجود دوست داشتن یآب یهابه چشم نیسام

 !؟یستیروهام خسته ن _

که با  _چشم به ساحل یساکتش کرد و از گوشه _یخوب یلیخ_با  نیکه سام ردیخواست بازهم بهانه بگ پسرک

اش را مطرح خواسته یموذ یبا لحن شدیاز آشپزخانه خارج م کهیو درحال ستینگر _.کردیشان ماضطراب نگاه

 کرد.

 دم کن! ییچا _

 را مچاله کرد. شیهاانگشت انیم یکیرفت و ساحل با حرص ظرف پالست یبه ساحل به طرف در خروج پشت

 داد! یچزاندن او از دست نم یرا برا یفرصت چیه یذمو مردک

 انه چشم چرخاند.دنبال سماور دور تا دور آشپزخو به دیچرخ تیعصبان با
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 .کردندیاش مکالفه یوسائل مدرن که زرق و برقشان، نگاه سردرگم ساحل را پرکرده بود، حساب نیا

 هیشب یزیچ یعبور داد که ناگهان متوجه هالهیوس یرا از رو شیهاو چشم ستادیوسط آشپزخانه ا یچارگیب با

 شد! سازیچا

 یکیپالست مقابلش را نداشت و لیتفاوت که برق است نیبه همراه جهازش آورده بود با ا هیرا صف یفلز یش نیا هیشب

 بود.

 دیدنبال کلاش بهقدم برداشت. سرش را خم کرد و کنار صفحه سازیکوچک در قلبش نشست و سمت چا یشوق

کند تا مطمئن شود، آب  یرا بررس ید ابتدا داخل کترقدر هول شده بود که فراموش کرگشت تا روشنش کند. آن

 دارد!

ار آن دگر ب یبود تا به واسطه  گرید یبه اشتباه لشیاز عدم تما یکه ناش دیپوستش دو رینامحسوس ز یاسترس

 !ردیقرار نگ بیمورد استهزا آن مرد عج

سرعت آن را بود و بهشده هیآن تعب یدسته یشد که رو یادکمه یکرد، متوجه یرا بررس زسایکه اطراف چا خوب

 ینشست و شصتش را برا شیهالب یرو تیاز سر رضا یفشرد که چراغ کوچک کنار صفحه روشن شد. لبخند

 باال برد. سازیچا

 ...نهیا _

 !؟یزنیبا خودت حرف م _

 !کرد؟یچه م جانی. او ادیچرخ نیطرف سامکه تا انتها بازشده بود به یو با دهان دیکوب اشنهیس واریمحکم به د قلبش

 نبرده بود؟! اطیآن جسم پر مو را به ح مگر

 .دیرا درهم کش شیابروها د،ینگاه براق و خندانش را د یو ساحل وقت کردینگاهش م تیبا جد نیسام

 !ه؟یچ _

 دختر چشم دوخت! یزانهیو با بهت به نگاه جنگ ست ختیرا برانگ نیساحل تعجب سام یردوستانهیطلبکار و غ لحن
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مدت کوتاه که از  نیشلوارش فروبرد. در هم بیرا در ج شیهاآمد و دست شیپ یتعلل قدم یبعد از قدر نیسام

دارد که  ستادنیسبک ا نیبه ا یدیشد یمرد عالقه نیکه ا افتیدر یخوبساحل به گذشت؛یها مآن ییآشنا

 مقابلش نگاه کند! رفبه ط تیو با جد ستدیفروکند و صاف و مقتدر با شیهابیرا در ج شیهادست

بند  شهیو زبانش را برخالف هم دادیقرار م ریتحت تأث قدر جذبه داشت که ناخواسته ساحل راهم آن یحالت عاد در

 آورد! یم

 !ست؟یخانم مناسب ن هی یسبک حرف زدن برا نیا یکنیفکر نم _

. به گشت نیسؤال سام یمناسب برا یباز شدند و در ذهنش به دنبال پاسخ _که گره خورده بودند. _حلسا یابروها

 !اوردیکم ب یشهر یاطوار ینبود که مقابل پسرها ندیخوشا شیعنوان برا چیه

 !ست؟یاتون نبرازنده ن،یخانم محترم ظاهر بش هیسر پشت ییهوی یطورنیا دیکنیشما فکر نم _

 نشست. اشیشانیپ یکم رنگ رو ییهاباالرفتند و خط یبه آهستگ نیسام یابروها

 گستاخ و زبان دراز بود! یادیقدر زدختر از نظر او به نیا

 سوراخ نشه! یکتر نیخانم محترم، مواظب باش _

ر و س یمنظورش شود و وقت یتا متوجه ستینگر نیسام یموذ یهاشده بودند به چشم کیکه بار ییهاچشم با

ا فشرد تا و دکمه ر دیسرعت چرخهل شد و به _.رفتیم یکه هر لحظه رو به فزون _دیرا شن سازیچا یصداها

 خاموش شود.

 نیا سامبتا داخلش را پرآب کند؛ خودش را لعنت کرد چرا که در جدال  کردیرا از صفحه خارج م یکتر کهیحال در

 !ردیبه دستش بدهد تا او را به سخره بگ گرید یاقدر غرق شده بود که بازهم موفق شد تا بهانهآن

طرف به تیصبانرها کرد و با ع نکیرا کنار س یتوقف زد و کتر یبزرگ برا ییافکارش را تابلو یروشیمقابل پ ناگهان

 !دیچرخ نیسام

و  دخترک شوکه شد یناگهان دنیاز چرخ _بود. بشیعج یهاکه نگاهش به ساحل و حرکت _در همان حالت نیسام

 !دیپرکش شیهاپشت لب یپنهان یخنده

 داد. تکان نیاش را مقابل سامسخت خوردند و انگشت اشاره یابلند و پهن ساحل گره یابروها
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قرار  ریت من رو تحت تأثمثال با کالسان یاداها نینکن با ا یهستم. سع جانیخاطر کار امن به ،یپسر شهر نیبب _

مضحک رو  یرفتارها نیا کهنیبگو تا برم نه ا ،یستیبه بودن من ن ی. اگر هم راضیام کنکه مسخره یکن یسع ای یبد

 !یاز خودت نشون بد

ها را خارج کرد و آن بیرا از ج شیهادست شد،یم شیتر از پساحل، متعجب یهاکه با هر کلمه از حرف نیسام

 باالبرد!

 !؟یکنیخب، چرا ترش م لهیخ _

 نگفتم! یزیکه چ من

پر رمز و  یهاشد. گرچه نگاه کردن در چشم قیدق نیسام یهادر چشم یفرستاد و کم رونیرا محکم ب نفسش ساحل

در  ییکذا یهارا به او نشان دهد تا فکر ییدختر روستا کیمرد از توان او خارج بود اما قصد داشت که قدرت  نیراز ا

 نقش نبندد! نیذهن سام

کارش برسد ا بهتمنتقل کرد؛ خواست بچرخد  نیسام یهارا با چشم به چشم شیهاخط و نشان یبه خوب کهنیاز ا بعد

 بود! دهیاز طنز در آن راه کش ییهارشته کهیبرخواست در حال نیسام یکه بازهم صدا

 !؟یقرار گرفت رمیکه تحت تأث یبه من بفهمون یخواستیم میمستق ریکامال غ یعنی _

 نگاه کرد. نیسام یپر از خنده یزده به چهرهدند و بهتحد گشاد ش نیساحل تا آخر ییآهو یهاچشم

 !دیگنجیدر باورش نم یحد گستاخ نیا تا

 !راندیخزعبالت ذهنش را بر زبان م ،یشرم نیبود که بدون کوچکتر ماریمرد قطعا ب نیا

نکند،  تیسرا شیهابود به لبکه در وجودش پخش شده یاتا خنده کردیم یتوانش سع نیبا آخر کهیدر حال نیسام

 منتظر واکنش دخترک ماند.

 جوان در حال خودش مانده بود! مرد

 گونهنیا ییروستا یها توانسته بود با دخترکاز زن یو دور ییسال تنها همهنیکه چگونه بعد از ا کردینم درک

 ند!عنوان قابل اعتماد نبود چیبودند که به ه یبیها موجودات عجبرخورد کند. از نظر او زن
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که در  _آب اندک دنیرا با پاش تشیبه خودش آمد؛ تمام عصبان کهنیاو را منتظر نگذاشت و بعد از ا ادیز ساحل

 کرد! یخال نیسام یبه رو _بود. سازیچا یکتر

 مخلوط شده بود و ولرم بود! ریآب ش یکه با کم یداغ آب

خشکاند؛ مهرداد وارد  یبرجا یاشد و او را چون مجسمه یخال نیسر و صورت سام یلحظه که آب رو همان

 رفت! ن،یطرف سامحرکت ساحل، هول شد و به دنیآشپزخانه شد و با د

به  دنیو را تا رسنگاه ا ریو بعد هم مس ستینگر _سرخ شده بود. تیاش از عصبانکه چهره _نیبه سام ینگران با

 دخترک فرستاد! یبرا یاساحل دنبال کرد و در دل فاتحه

 یهاه چشمنبود ب مانیکار پش نیهم از انجام ا یاو ذره فشردیهم م یرا با خشم رو شیهالب کهیدر حال ساحل

 !امدیزل زد و کوتاه هم ن نیسام

رار قاز چه  انیداشت تا بفهمد که جر یو سع کردیهم به ساحل نگاه م یو گاه نیبه سام یگاه یجیبا گ مهرداد

 است!

 !ردیفت مقابل جنبش زبانش را بگگر میقدر ترسناک بود که مهرداد تصمو نگاه پرخشم آن دو به هم آن سکوت

 !دندیرا کتک زدند و خط و نشان کش گریکدی یچند بار شانیهازن و مرد با چشم ییگو

 بود! نیکند، تنها هم افتیها درآن یرهیکه مهرداد توانست از نگاه خ یحس

 میرفت، ن یم یکه سمت خروج یکرد و در حال ینیشان سرانجام ساحل عقب نش یشم هاچ رینفس گ کاریپ در

 مهرداد کرد. یحواله  ینگاه

 ب... گهینفر د هی. بهتر دنبال رمیمن دارم م _

 کجا؟! _

 ساحل داد! یبه پاها ستیفرمان ا _اش برخواست.شده دیکل یهادندان انیکه از م _نیپر خشم سام یصدا

و از پشت نگاه  دیچرخ نیقرارداد تا آرامش کند اما سام نیسام یبازو یبه دخترک نگاه کرد و دستش را رو مهرداد

دارد و  ییباال یساحل انداخت و در دل اعتراف کرد که برخالف اندام جمع و جورش، قدرت عضالن فیظر یبه جثه

 مشخص بود! شیهااز حرکت یخوبمثبت به یژگیو نیا
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طرف او زد و از سرشانه نگاهش به یداد و چرخ کوتاه رونیا کوتاه بست و با حرص نفسش را بر شیهاچشم ساحل

 کرد.

 و آب اندک آن را گرفت و با اخم به ساحل نگاه کرد. دیکش سشیبه صورت خ یدست نیسام

 !یکردیاز همون اول قبول م دینبا ،یایاز پس کار برب یتونستیاگر نم _

 ...ینیرو بچ زیستن. بهتر زودتر مخسته و منتظر ناهار ه همه

 از خود بروز ندهد. یاز تمام توانش کمک گرفت تا بازهم از کوره در نرود و حرکت نامعقول ساحل

 .قیتو آالچ رون،یب _

 دوباره به ساحل از آشپزخانه خارج شد. یکرد و با نگاه دیحرفش تأک یرو نیسام

احل زل زد و منتظر از آن کم نشده بود به س یزیها، چلحظه نیکه در تمام ا یرتیاز رفتن او، مهرداد با همان ح بعد

 از او ماند. یحیتوض

به استهزا گرفته شدنش از  یالفساحل افزود و موجب شد تا ت تیکار مهرداد بر شدت عصبانطلب یو کم جیگ نگاه

 کند! یرا بر سر مهرداد خال نیجانب سام

 !؟یخوایم یچ گهیتو د _

 !؟یکرد یتو هم هوس آب تن نکنه

 دختر را نداشت! نیقدرت رقابت با زبان تند ا ایاما گو دیبگو یزیباز شد تا چ شیهاو لب دندیمهرداد باالپر یابروها

 را پرت کرد! رشیآخر ت یکه او را تنها بگذارد اما لحظه دیانداخت و بهتر د نییرا پا سرش

 !؟یاهی. پادهیتنها مزه نم یآب تن _

تنها خودش آزار  رفتیجماعت اگر م نیانداخت. دهان به دهان ا نییگر گرفتند و سرش را پا یساحل به آن یهاگونه

 هم نبود! شانالیخ نیها که ع. آندید یم

 از کنارش گذشت و آشپزخانه را ترک کرد. یکم یلبخند زد و به فاصله طنتیبا ش مهرداد
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 سوم فصل

 

 

واده،  متعجب خان یشام را جمع کرد و در مقابل چشم ها یکرده بود، سفره  ریش را تسخوجود لیدل یکه ب یحرص با

قش رفت و بپرسد به اتا یزیکه از اصغر در مورد گله چ نیا ایبا پدرش بحث کند و  گرید یکه چون شب ها نیبدون ا

 !دیخز شیپتو ریبه سرعت ز

 که به شدت و یو مرد یشهر یبا آن خانواده  ییرا هم نداشت. رو به رو شیباز کردن کتاب ها یحوصله  یحت

 از خواب و خوراک انداخته بود! بأینامنتظره ذهنش را مشغول کرده بود او را تقر

 ر کند.که پاسخش را دهد از کنارش عبو نیمرد مغرور حرف بشنود و بدون ا کیافت شأن داشت که از  شیبرا انگار

 یخاموش که در درونش شعله ور شده بود، یآتش ریتفاس نیا با تمام اام اوردیچه در کلنجار رفتن با او کم ن گر

 نداشت!

د بو یو مصبب بزرگ آن هم مردک بداخالق ستین لیدل یبودنش اصأل ب یعصب افتی یدر م دیشیاند یکه م شتریب

 کرد! یم زیجهت با او ست یکه ب

 یود راضخآن شخص از  یرا خانه  شیپا گریه داما ساحل با خود عهد کرد ک دیایامر کرد که روز بعد زودتر ب نیسام

 نگذارد!

 افتادند! یآب و نان که نم از

 کردند. یم دایخود پ یرا برا گرینفر د کیرفتند و  یم

آش ها  نیااز  گریباشد و د الیکار در آن و یبرا یگریگفت که به فکر شخص د یبه او م دیکه رضا را در محل د فردا

 نپزد! شیبرا
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که  یزد و با قلب یطانیلبخند ش _رساند. یاو را م غامیکه رضا پ یزمان _نیسام یوارفته  یبا فکر به چهره  ساحل

 آرام گرفته بود به خواب رفت. یاندک

 

×××××××× 

 

 

 .دیخروج از خانه د نیبند بود که اکبر را ح یکردن لباس ها رو زانیحال آو در

 . ریسالم داداش. صبح به خ _

ش با او گام برداشت و بعد از پاسخ سالم یدرنگ سو یساحل به خود آمد و ب یجوان که در فکر بود با صدا مرد

 زبان چرخاند. تیجد

 !؟یگفت که سرکار بر یک _

 من مردم؟! مگه

 گرید یاساو را ستود در همان حال خم شد تا لب یمردانه  رتیقدر شناسانه به برادرش زد و در دل غ یلبخند ساحل

 خارج کند. شیپا ریز یکیاز تشت پالست

 خدانکنه! _

 . هنوز قسط گچ کار مونده. خبر دارم!یو گور دار ریگ ی. تو خودت کلیباش زنده

 فرو برد و شانه باال انداخت. شیها بیآزرده خاطر دست در ج اکبر

 خوب باشه. دوستمه! _

 هر وقت داشتم، بدم. گفت

 ن را چالند.و آب آ چاندیلباس را چند بار پ ساحل
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از  یبدهکار یدونم که وقت ی. در ضمن ممیسؤاستفاده کن دیگفت ما که نبا زیچ هیحاال اون رو حساب رفاقت  _

 !ستیخودت برس. من هم کار کردن عارم ن ی. به زندگیافت یخواب و خوراک م

 کم فرق داره! هی نی. حاال امیکار کرد شهیهم

انه را خ یمنصرف کند بعد از خداحافظ مشیتواند ساحل را از تصم یدانست نم یسر تکان داد و چون م یناراض اکبر

 ترک کرد.

 رفت. رونیسرعت داد و بعد از مرتب کردن خانه و غذا دادن به مرغ و اردک ها به سرعت ب شیبه کارها زین ساحل

 کار را از دست بدهد! نیعنوان قصد نداشت که ا چیه به

 مهم نبود! شیکرد اصأل برا یرفتار م خواست یمرد هم هر طور که م آن

 باز کرد. شیبود و در را برا داریب نیرساند همه خواب بودند و تنها سام الیکه خود را به و یزمان

 کرد. افتیگفت و همان طور پاسخ در یلب ریسالم ز ساحل

 بودند! دهیمبل ها خواب یبه علت کمبود جا، مردها در سالن و رو ایگو

 مونده بودن! داریوقت ب رینکن. تا دسر و صدا  ادیز _

 به او انداخت! هیعاقل اندر سف یو نگاه دیچرخ ساحل

 نداشت! یاستراحت کاف زیاز آن بود که او ن یمرد جوان حاک شانیپر یسرخ و موها شیها چشم

 مرد سکوت کند! نیا یها یتاز کهیقصد نداشت در مقابل  قطعأ

ند و دود شد نیسام یجو زهینگاه ست دنیبا د یاز آمدن با خود کرده بود همگ شیهم که پ ییها مانیعهد و پ آن

 نماند! یاز آن ها در وجودش باق یزیچ

 حس نکنه؟! یزیچ یهمه جا رو مرتب کنم که کس ییبا چوب جادو نیخوا یم _

 گردنش را یگشاد شده، کم ییصورت او چرخاند و سرش را جلو برد که دخترک با چشم ها ینگاهش را رو نیسام

 .دیعقب کش
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 !؟یهم دار رکیتو س یهمکار یمگه سابقه  _

 نیامس یسؤال یبه چشم ها رهیو خ دیایموجب شد که زبان دختر بند ب نیسام یعاد ریاز اندازه و غ شیب یکینزد

 قدرت پلک زدن هم نداشته باشد! یحت

 و بدنم گرفته! دمیح نخواببده تا من رو ببره حموم و بشوره چون تا صب یتکون هیپس به اون چوب  _

ا ب نیبه صورت خودکار بازماند و سام زینداشتند و دهانش ن شتریگشاد شدن ب یبرا ییساحل جا یوحش یها چشم

 خود در نظر گرفت! یمثبت برا ازیامت کیچهره اش نگاه کرد و کامال بدجنسانه  یبه حالت وارفته  حیتفر

 کند. ینداشت که با آن صورت سرخ از شرم بتواند زبان دراز امکان

نه زده سمت آشپزخا رتیداد و همان طور ح ینگذشت که ساحل از بهت در آمد و به خود تکان شتریب هیثان چند

 رفت!

 مرد جذاب است؟! نیگفته بود که ا یکس چه

 .دیکوب زیم یرا رو فشیخشم چادر و ک با

 بود! ایشرم و ح یبلکه کامال ب ستیتنها جذاب و مؤدب ن نه

 ا... چوبت از کار افتاد؟! _

 او باال برد. یانداخت و انگشتش را مقابل چشم ها نیبه سام ینگاه تند ساحل

 را باال انداخت و خونسردانه سر تکان داد. شیابرو یتا کی نیسام

 گردم. یهم برنم گهیرم و د یجا م نیاز ا نیبگ گهیکلمه د کی یاگه حت _

 هم فشرد. یرا رو شیگرمکنش سر داد و لب ها بیرا در ج شیجوان دست ها مرد

 را به او بفهماند نکند... یزیدختر قصد داشت چه چ نیا

 نازت رو بکشم؟! یخوا یم _

 چند لحظه از کار افتاد! یساحل در هوا خشک شد و ذهنش برا انگشت
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 دشوار بود! اریبس شیمرد برا نیا یها ییگو اوهی درک

 !ه؟یچه تخت نیگردنم شکست. آخه ا نیسام یوا _

 و دستش افتاد. دیبه پشت سرش دو نیسام یساحل با تعلل از چشم ها نگاه

 خواب آلود مهرداد از سالن برخواست. یبا مکث برگشت که صدا زین نیسام

 !ن؟یفتیسر تخت دعوا ب نیحاال مجبور بود _

 !دیخواب یم نییتون پا یکی

 وارد آشپزخانه شد. چهره درهم فرو برد و غزل

 تونم! یخب نم _

 از آن را سوراخ کرده یموش گوشه ا شیچند سال پ یکه حت دیشیخود اند یکهنه  یبه تشک نازک و پتو ساحل

 بود!

 ؟ی. خوبسالم

 زد و پاسخ غزل را داد. یمحو لبخند

 قهوه حاضره؟ _

 .ندیبب تا واکنشش را ستینگر یبه او م یشد که با بدجنس دهیکش نیو نگاهش سمت سام دندیساحل باال پر یابروها

 را صاف کرد و فورأ پاسخ غزل را داد. شیگلو یبا دستپاچگ ساحل

 !ستیمعده تون خوب ن یبرا نیکنم. به نظرم اول صبح قهوه نخور یدم م ییمن االن چا _

 کرد! یکه عالمانه نطق م ستیرا پشت گوشش راند و متعجب به ساحل نگر شیموها غزل

 واقعأ؟! _

که چه سخن  دیاما خودش هم نفهم دیجنب دییشد و سرش به تأ دهیکش شیاو به چشم ها یساحل از موها نگاه

 دخترک داد! لیتحو یا لسوفانهیف
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د و به و گردنش را کج کر ستادیآخر ا یاما لحظه  دیهم چرخ نیسر تکان داد و از آشپزخانه خارج شد و سام غزل

 .ستیساحل نگر روزیپ یچهره 

 !یای یکار برم یبدون چوب هم از عهده  _

 از آشپزخانه خارج شد. یبا کج خند نینگاهش کرد و سام یاستفهام ساحل

 گرفتند که به شهر بروند. میشدند و بعد از صرف صبحانه تصم داریب یکه همگ دینکش یطول

حرف زدنش با زنش هم به  بود که _نیسام یپسر عمو _مانیپ یرعادیبود، سکوت غ بیساحل عج یکه برا یزیچ

 شد! یکوتاه ختم م یچند جمله 

 ؟یدار اجیاحت یزیشام به چ ی. برامیستیناهار ن _

به  نداشت اما یمرد دل خوش نیا ییایح یگذاشت و به طرف او برگشت. گر چه از ب نتیکاب یدستمال را رو ساحل

 توانست از او متنفر باشد! ینم یآور رتیطرز ح

 رم. یکنم و خودم م ینه. من شام رو آماده م _

نثار  ییلب ناسزا ریشد ز یطور که از خانه خارج م نیرا در دستش جا به جا کرد و سر تکان داد و هم دیکل نیسام

 را در آرامش بگذراند. یاو اجازه نداد تا چند روز شیمهرداد کرد که با بستن خودش به ر

 شد. الیبه امور و یدگیجم اندک کار، ساحل بدون عجله مشغول رساز رفتن آن ها با توجه به ح بعد

تان از دوس یکیبود، غزل  دهیدو روز فهم نیداشت. آن طور که در ا یتازگ شیجماعت برا نیاز حد ا شیب یراحت

 گشت! یا مآن ه یو شلوار جلو زیبا بل یبا آن ها نداشت اما به راحت ینسبت خون چیبود و ه نیمهرداد و سام کینزد

 یحظه بر جاسالن و آشپزخانه به اتاق خواب رفت که در ل یو بعد فارغ شدن از کارها چاندیدر عالم خود، لب پ ساحل

 خشک شد!

 آن جا بمب منفجر شده بود! ییگو

 اتاق را از نظر گذراند. گریبه جلو برداشت و بار د یقدم دیترد با

 بودند اما... یمرتب تر از مردها م دیه طبع باکرده بودند و ب یاتاق سپر نیسه زن شب را در ا آن
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شان  یلباس ها یخورد، مشغول جمع آور یکه به حال آن ها م یتا از بهت خارج شد و با تأسف دیطول کش یقدر

 تخت گذاشت. یو گوشه  دیهم چ یرو فیآن ها را قرار دهد، همه را رد دیدانست کجا با یشد اما چون نم

به آن  اریاخت یب شینظرش را جلب کرد و پاها یبا جلد مشک یاز اتاق خارج شود که کتابتا  دیراست کرد و چرخ کمر

 شد! دهیسمت کش

 بزند. و آن را ورق ندیبنش یصندل یرو اریاخت یو ب ردیکتاب را به دست بگ یموجب شد که با کنجکاو _فروغ _نام

چرخد بصفحه ها  یبا ولع رو شیشد که چشم ها یموجب م نیداشت و هم ییشاعر آشنا نیاز اشعار ا یتعداد اندک با

 وافر آن کتاب را مطالعه کند. یو با لذت

 پارس سگ او را به خود آورد! یخود غرق شده بود که زمان از دستش رفت و صدا یبایقدر در عالم ز آن

که با موجب شد  نیداده بود و هم یغروب را در خود جا ریشد که تصو دهیبا دلهره سمت پنجره کش نگاهش

 دهیکش نیآن نگاهش به پائ یبرگ ها انیاز م یزیاما با افتادن چ زدیرها کند و برخ زیم یکتاب را رو یدستپاچگ

 شد!

 بلند یبرد که خشک شده بود و ناگهان صدا یدو پا نشست و دستش را سمت شاخه گل رز یرغم عجله اش رو یعل

 سر خورد! شیانگشت ها انیشد و گل از م یکیقلبش  یعاد ریدر با کوبش غ

 !دیفائق آ بشیبر حال عج یقلبش گذاشت و پلک بست تا قدر یرو دست

 !؟یکن یکار م یچ _

کث از و با م دیایباال ب یموجب شد که سرش به تند _فرو خورده بود. یباردار خشم ایکه گو _نیمتعجب سام یصدا

 .زدیبرخ یجا

 تنددر هم فرو رف شیدرهم فرو رفتند و نگاهش از ساحل سمت کتاب رفت و پنجه ها یمرد جوان به سخت یابروها

 انع شد.م نیانداخت و قدم برداشت که از اتاق خارج شود اما سام ریبد چون خطاکاران سر به ز یجوان با حس دختر

 فضول متنفرم. یاز آدم ها _

در آن پا گرفته بود اما بعد از  قیعم یکه تنفرنشست  یمرد یابتدا جا خورد و نگاهش با بهت در چشم ها ساحل

 انگشت اشاره اش را باال برد. نیچند لحظه به خود آمد و دهان گشود که سام
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 نکن! هیهرگز... هرگز توج _

 درنگ از کنارش گذشت و اتاق را ترک کرد. یرا برهم فشرد و ب شیلب ها ساحل

 !دیترس یمرد م نیکم داشت از ا کم،

ودش ساحل پنهان از وج یا هیشده نبودند و هر لحظه امکان داشت با رو کردن ال فیاو اصأل تعر ینظرش رفتارها به

 کند! ریرا غافلگ

 را بردارد. لشیدرهم به آشپزخانه رفت تا وسا یافکار با

 کرد؟! یعصبان نیچن نیرا ا نیاز او سر زد که سام یچه خبط مگر

 !؟یا... تو هنوز نرفت _

ا سر ر نیاز سام تشیافتاده بود، عصبان انیکه در وجودش به غل یکرد و با خشم میسر تنظ یکش چادر را رو ساحل

 کرد. یمهرداد خال

 شما بودم! یمنتظر اجازه  _

 هینبودن بق زد و نگاهش را در اطراف چرخاند تا از یشخندیدختر خو گرفته بود، ن نیا زیبه زبان ت گریکه د مهرداد

 حاصل کند. نانیاطم

 خوب اگه اجازه ندم؟! _

ر کش آمده اش را شکا یلب ها یمهرداد موجب شد که ساحل نگاهش را به او بدوزد و وقت یآهسته و موذ یصدا

 از کنارش گذشت. یخود شد و به تند یکرد از خود ب

 عقب افتاده! _

 یمنه پا به فرار گرگ دنبالش کرده باشد از خا ایکه گو دیمهرداد گشاد شدند و سرش جانب او چرخ یها چشم

 گذاشت!

 شه. یگم نم یاه... روهام ولم کن. م _

 و غزل پشت سر آن ها وارد خانه شد. دیبا بغض لب برچ روهام
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 داره؟! یآخه چه اشکال سایخوب پر _

 گناه داره! بچه

 زد. شیصدا اقیگفت و خواست از کنار آن ها بگذرد که غزل با اشت یسالم کوتاه ساحل

 ...میحل بپرساصأل بذار از سا _

 که غزل به روهام اشاره کرد. دیو سمت آن ها چرخ ستادیمتعجب ا ساحل

 هستن! فیگه کث یم سایخواد اما پر یطفلک دلش جوجه اردک م _

 لب ساحل نشست و سرش را باال انداخت.  یاراده رو یب لبخند

 کنه. یتونه خوب ازش نگهدار ینه اتفاقا. م _

 حوصله سمت اتاق رفت. یب سایآمد و پر شیپ یدواریبا ذوق و ام روهام

 خوام... یمن جوجه م _

 شده؟! یروهام چ _

 او لوس کرد. یو خودش را برا دیدو نیسمت سام روهام

 خواد. یجوجه اردک م _

 .به ذهنش آمد یزیپا و آن پا کرد اما ناگهان چ نیا یفینگاهش را از غزل گرفت و ساحل با بالتکل نیسام

 ارم؟یبمن برات  یخوا یم _

 واسه تو. یکیتا دارم.  چند

 نگاهش کرد. یو غزل با قدردان دیرا بهم کوب شیبا ذوق دست ها روهام

 !ن؟یواقعا دار _

 شه. یزحمتت م آخه
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 متواضعانه لبخند زد. ساحل

 !؟ینه. چه زحمت _

 .ارمی یم فردا

 روهام درهم رفت و غر زد که غزل، مهرداد را مخاطب قرار داد. یها اخم

 .اریبرو براش ب پاشو _

 د!آن ها چرخان انیکه به دلش افتاده بود، نگاهش را م یمبل لم داد و ساحل با هراس یتفاوت رو یب مهرداد

 یرو یاز نگران یهاله ا ایبه ساحل انداخت که گو ینگاه میگذاشت، ن یم نیزم یکه روهام را رو نیا نیح نیسام

 چهره اش نشسته بود.

 اند!رناپسند بر لب  یاز کف داد و بدون فکر کلمات اریاخت یکرد اما لحظه ا یبه او حمله م نیچن نیا دینبا

 ...ارمی یمن م _

 .دیپا چرخ یپاشنه  یرو نیو سام ختیفرو ر نهیساحل در س قلب

 .امی یلحظه بمون. االن م هی _

ه همان کخارج شد  الیاز و یکند و ساحل به کند ضیرا تعو شیبعد از تشکر با روهام به اتاق رفت تا لباس ها غزل

 کرد و از آن خارج شد. اطیرا وارد ح نیماش نیسام یلحظه عمو

 ود.ب یاش رو به فزون رهیت یخارج شد و نگاهش را به آسمان دوخت که حجم ابرها اطیکرد و از ح یرلبیز سالم

 نداشت! یندیواقب خوشاشد قطعأ ع یوارد روستا م بهیمرد غر کیوقت از روز اگر با  نیا

 سوار شو. _

 یلل جلوداده بود با تع یشان رو انیکه م ییبایاو را به خود آورد و بدون در نظر گرفتن بحث ناز ن،یسام یصدا

 به سرعت حرکت کرد. نینشست و سام نیماش

 .دینچرخ یدامن زد اما زبانش به اعتراض شیمدل باال به دلهره ها نیماش نیو ا نیدر کنار سام حضور
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 از کدوم طرف؟ _

ان از کرد تا حد امک یو سع ستینگر ابانیبه خ ریز یگرفت و با نگاه _رفت. یم دیکه با _ریرا سمت مس انگشتش

 شان دور بماند! یها نیها و سرنش نیماش دید یمحدوده 

 یکشاورز یها نیطرف آن رودخانه و زم کیخارج شهر شدند که  رینرفته بودند که وارد مس یادیمسافت ز هنوز

 بود.

 کنند؟! یم کاریها چ نیا _

 .دیآورد و نگاهش سمت رودخانه چرخ رونیب یاو را از در خود فرو رفته گ ن،یمتعجب سام یصدا

 .رنیگ یم یدارن ماه _

 کاست. نیرا دوچندان کرد و از سرعت ماش نیحواس داد اما همان تعجب سام یرا کوتاه و ب پاسخش

 هست؟! یجا ماه نیمگه ا _

 و سر تکان داد. چاندیرا درهم پ شیانگشت ها ساحل

 . انیم زارهاین نیرودخانه ب یکناره ها یزیتخم ر یها برا یفصل ماه نیا _

و پر  را سمت راه روستا کشاند نیکرده باشد، ماش دایدست پ یبه کشف مهم ایو گو دندیباال پر نیسام یابروها

 زبان چرخاند. شیحرارت تر از پ

 هست. درسته؟! ییخبرها هیها  ین نیا نیب یعنی _

ه کوچک باز شد یلبخند یکرد که چهره اش به واسطه  تیگرفت و سمت او هدا شیبا مکث نگاه از دست ها ساحل

 بود.

 . دیکرد و لب گز دیشد ییباره احساس گرما کیبه  دخترک

 شن! یها که دارن مزاحم شون م نیخوب ا _

 برسد. انیتر به پا عیراه هر چه سر نیرا برهم فشرد و از خدا خواست که ا شیجوان پلک ها دختر
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 !؟یدیها رو د یاون ن نیتو تا حاال ب _

 .دیاش جمع شد و به زحمت صدا را از اعماق وجودش باال کش نهیدر س نفس

 .امیتونم، ب یمن فردا نم _

 ستادهیا یریگ یماه یآن با تورها ی هیکه در حاش ینگاه از رودخانه و افراد یو لحظه ا دندیباال پر نیسام یابروها

 بودند، گرفت.

 چرا؟! _

 شون؟! ینیبب یبر یخوا یم

 .دیاز کف داده بود با خشم سمت او چرخ اریاخت گریکه د ساحل

 .امیتونم ب ینم گهی. کار دارم. دریخ _

 که باالخره حرصش را درآورده است، لبخند زد. نیخرسند از ا نیسام

 !یبا ما قرار داد دار گهیدو روز د _

 رو به رو دوخت. یکیو نگاهش را به تار دیبا عجز چرخ ساحل

 گذشت؟! یدو روز چگونه م نیا

 تند بود. یدر ضمن رفتارم کم _

 ماند. دنیبچرخد، منتظر رس نیکه سمت سام نیو بدون ا چاندیتأسف لب پ با

 کند! یعذرخواه یتوانست به درست ینم یحت مردک

 .نگاهش را در اطراف گرداند یاریگذاشت و با هوش دنیتند تپ یقلب ساحل بنا دند،یروستا که رس یورود به

 نداشت و خاکسترش هم ترسناک بود! یدر پ یکردند که خاموش یبه پا م یچنان آتش یمردم گاه نیا

 !؟یکن یم یجا زندگ نیا _
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 .چدیبپ یبعد ابانیسر تکان داد و از او خواست که در خ _ادا شد. ریمتغ یکه با لحن _نیپاسخ به سؤال سام در

 ساحل به او هم منتقل شده بود! بیحال عج ایکرد. گو اریسکوت اخت زین نیسام

 نیکه وجودش را احاطه کرده بود از سام یو ساحل با اضطراب دندیخانه شان رس یکه به محدوده  دینکش یطول

 خواست تا سر کوچه نگه دارد.

 داخل ببرم! یذاشت یم _

منتظر  یرشد از او خواست تا قد یم ادهیپ نیکه از ماش نیا نیمخالفت باال انداخت و ح یسرش را به نشانه  ساحل

 بماند.

 اطیه حخانه شان شتافت و بعد از باز کردن در نگاهش را ب یمانست سو یم دنیتند که به دو ییبا قدم ها دخترک

 دوخت.

 ییارا با گام ه اطیو طول ح دیخاطر کش یاز سر آسودگ ینفس ست،ین اطیدر ح یحاصل کرد که کس نانیاطم یوقت

 .دیاردک ها سر کش یکرد و به النه  یبلند ط

 کردند که با ورود ساحل شروع به سر و صدا کردند! یدر خود جمع شده و استراحت م همه

دگر بار  وچک قرار داد و با شتاب از آن جا خارج شد وک یزرد را در جعبه ا یاز جوجه ها یکی یبا دستپاچگ ساحل

 خانه را از نظر گذراند.

 از اضطراب ساحل کاست. یکم نیبودند و هم امدهین رونیاهل خانه ب خداروشکر

 یا در گوشداده و سرش ر هیتک واریکه چون اکثر اوقات به د دیکوچه سلمان را د انیکه از خانه خارج شد، م یزمان

 خواند! یم یزیفرو برده بود و با خنده چ

 یتفاوت از کنارش بگذرد که صدا یو خواست ب افتیبر خود تسلط  یبه شانس بدش لعنت فرستاد و کم ساحل

 سلمان برخواست.

 !؟یر یوقت شب کجا م نیا یآبج _

 گرفت. یپگذرا به او انداخت و راهش را  یپر تپش نگاه یرا برهم فشرد و با قلب شیحرص چشم ها با
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 بر تن کرده بود! اهیس ینبود که جامه  یادیمدت ز آسمان

 گذاشت. شاگرد یصندل یبا عجله جعبه را رو نیبه اطراف نگاه کرد و بعد از باز کردن در ماش اطیکوچه با احت سر

 دستت درد نکنه. _

 باال داد. یدر جعبه را قدر نیتر برگردد که سام عیگفت و خواست هر چه سر یکنم یخواهش م ساحل

 شب... _

 شن؟! یم میهم قا یوجب مین نیپدر و مادر ا _

 شد! خکوبیم _داشت. یبیکه در شب برق عج _نیساحل همان طور باز ماند و نگاهش در نگاه خندان سام دهان

 کردن جا موفق باشن! دایآخه اونا جثه شون بزرگه. فکر نکنم بتونن تو پ _

 رضا به چاه نخواهد افتاد!  ی دهیبا طناب پوس گریدر افتاد و فکر کرد که د یساحل از رو دست

 خجالت آور بود! نیسام یهم که بود باز هم اظهارات عالمانه  یهر زبان و هر شکل به

 داشته باشن که محل اختفاشون لو بره! لیفکر نکنم تما ناینکن. ا ریحاال تو فکرت رو درگ _

 نگاهش را در صورت او گرداند. حیبا تفر نیرفت و سامنامعقول گ یساحل کوبش قلب

 یقدر بود که یجالب حیتفر شیدختر برا نیشهر پناه آورده بود ا نیتمدد اعصاب به ا یکه برا یچند روز نیا در

 افکار مشوشش را بهبود داد!

 

××××××× 

 

 

 !دیدور خود چرخ دیترد با
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 آتش گرفته بود و آن ها نصفه شب مجبور شدن که بازگردند! نیسام یمبل عمو یکارخانه  شبید ایگو

 با مهرداد مشغول صحبت بود. یپا انداخته و تلفن یدوخت که پا رو نیبا تأسف نگاهش را به سام ساحل

به  نیریبود و به همراه سا ینگران م دیبه احساسش ببرد. در واقع اکنون با یتوانست از حاالت چهره اش پ ینم

 گرفت! یحادثه خبر م اتیمانده بود و از جزئ الیدر و یگشت اما با خونسرد یتهران بازم

 !؟یدار یکار _

 کشاند. رونیساحل را از فکر ب ن،یسام یصدا

 پس من برم؟ _

 .ستادیاو ا یبرخواست و رو به رو یگذاشت و با مکث از جا زیم یتلفن را رو نیسام

 خواد باش! یاگه دلت م _

 یقدر آورد و یمرد را از کاسه در م نیخندان ا یبود که چشم ها نیخواست ا یلحظه م نیکه در ا یزیتنها چ دلش

 شد. یدلش خنک م

 !ومدمی یم دیرم. اصأل از اول هم نبا یمن م _

 .ستینگر تشیسرخ از عصبان یبه چهره  حیباال رفت و با تفر نیلب سام ی گوشه

 چطور؟! _

 گذره؟! یبد م مگه

 !یه _

 در نگاهش نشست. ینگاه کرد که برق درنده ا ییخورد و با بهت به آهو یتکان نیسام

 !یقده ا... عینکن، من رو ناراحت کن یخزعبالت سع نیامون عفت مون هست پس با ا هیمن و امثال من، تنها سرما _

 شر زد.ود تدرهم فرو رفتند و به خ شیبود، اندک، اندک ابروها رهیاو خ نیخشمگ یهمان طور که به چشم ها نیسام

 بگذارد و از او حرف بشنود؟! ییروستا یآورد که سر به سر دخترک نییحد خود را پا نیتا ا یچه زمان از
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 ذهنش یتواند مقابل وسوسه ها یخود معترف بود که نم شیکرد باز هم پ یهر چه هم که خود را مالمت م اما

 !ستدیبا

 رفت به او امر کرد. یکه سمت اتاق م نیا نیو ح دیچرخ

 .یایب ستیالزم ن گهیغذا رو حاضر کن و بعد هم برو. د _

 خاطر سمت آشپزخانه رفت و اصأل به وجدانش تیاو کج کرد و با رضا یپس نشست و از پشت لبش را برا ساحل

 نداد تا رفتار تندش را شماتت کند. دانیم

 بود! حقش

 !زدیبگر الیو نیرا مرتب کند و از ا زیچتر همه  عیمشغول کار شد تا هر چه سر یتند به

وست نداشت بود که د ندیناخوشا ینداشت، تجربه ا یکه به ظن او تعادل رفتار یو کلنجار رفتن با مرد الیدر و حضور

 هرگز تکرارش کند.

 بد در وجود ساحل نشست. یخارج شد و ناگهان حس الیبدون حرف از و نیغذا پختن، سام انیم

ه چآزار دهنده بود  شیخود برا ،یمسئله به خود نیجوان بود و ا یحضور داشت که صاحبش مرد یدر خانه ا او

 از آشناها برسد! یکیبرسد که به گوش 

 نیت سامرفت از بازگش یم شیو وقت گذراند اما هر چه زمان پ دیچرخ الیو یدر محوطه  یاز اتمام کارها قدر بعد

 زد. یدامن م شیها یامر بر دل نگران نینبود و هم یخبر

 شد! یاش م یتسل یدر مواقع ناآرام شهیپناه برد که هم یزیدگربار به داخل بازگشت و به چ یسردرگم با

ر که زن نشست و همان طو یکوتاه سمت مبل رفت و مقابل همان مجسمه  ییخارج کرد و با قدم ها فیرا از ک ساز

 رها کرد. یدمش را به نرمچسباند و باز شیرا به لب ها یاش بود، آن جسم فلز رهیخ

 فرو برد. بایز یفضا را به خلسه ا یرا احاطه کرده بود و به طرز شگفت آور الیساز کل و نیدل نش ینوا

 شده بود، با خبر نبود! الیوارد و یکه به تازگ ینواخت و از حضور مرد یخود م یدر حال و هوا ساحل
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گوش سپرد که از عمق جان نواخته  ینیغمگ یقیبه موس نیریتلخ و ش یدر خشک شد و با حس یدر آستانه  نیسام

 نشست! یبه دل م یشد و به طرز شگفت آور یم

 افتادند! شیاز ساز جدا شدند و دست ها شیلب ها یدر عالم خود غرق بود که ناگهان با حس حضور کس ساحل

 ه اشک نشسته بودند بهکه ب ییبرخواست و با چشم ها یاز جا اریاخت یو ب دیچرخ نیبا شتاب سمت سام سرش

 ماند! رهیمبهوت مرد جوان خ یمردمک ها

 نیبه زم آن ها سرخورد و انیرا لرزاند و ساز از م شیداشت که انگشت ها ییاز آشنا یچنان قدمت شینگاه برا نیا

 افتاد!

 را لشیکه وسا نیفکر و به سرعت سمت آشپزخانه رفت و بعد از ا یشد و ساحل ب دهیسمت ساز کش نیسام نگاه

دست  ریگنفس  یرتیکه هنوز در ح نیخارج شد و سام الیاندازد از و یب نیبه سام گرید یکه نگاه نیبرداشت بدون ا

 از خود نشان دهد! یحرکت چیزد، نتوانست ه یو پا م
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 اتاق پرت کرد. یو گوشه  دیخشم چادر را از سر کش با

 نگاه چه بود؟! آن

 زل زد. شیپا ریز یفرسوده  یو به قال ستادیااتاق دست به کمر  وسط

 شد؟! یمحو نم شیاز مقابل چشم ها یلحظه ا نیسام رینگاه متح ریتصو چرا

 داشت و نداشت! یتازگ شیکه برا ینگاه

 !؟یساحل خوب _
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 پر تالطم سمت او برگشت. یاصغر، او را به خود آورد و با درون یصدا

 خوبم. چه خبر؟! _

 داد. هیتک واریجلو رفت و نشست و به د _که به وضوح اجبار بودنش معلوم بود. _با لبخند اصغر

 برم. دیفردا با _

 ببرد و سمت او برود. ادیخود را از  یذهن یاصغر، موجب شد که دخترک مشغله  یگرفته  احوال

 کنار او نشست و دستش را دور شانه اش انداخت. ساحل

 !یببر ادیکأل ما رو از اون جا  ی. نریپس بسالمت _

 کاشت. شیکوچک در گلو یکه جگر ساحل را سوزاند و بغض دیکش یآه اصغر

 .یای یدونم که از پسش برم یداداش من مرد. م _

 سرش را چرخاند و با صداقت زبان چرخاند. اصغر

 شه. یتو تنگ م یدلم فقط برا _

 اش را به او منتقل نکند. یساحل بغض و حسرت داشت اما تالش کرد که حس دل تنگ لبخند

 خبر نذار! ی. من رو بریتماس بگ یزنم. تو هم هر وقت تونست یحتمأ بهت زنگ م _

 .دیپدرش را شن یمقابل چرخاند که صدا واریشد و ساحل کالفه سرش را سمت د یا شهیاصغر ش نگاه

 !نمیبب ایدختر ب _

 .دستایسر جعفر ا یباال وانیا یبرادرش را فشرد از اتاق خارج شد و رو یکه شانه  نیکرد و بعد از ا یپوف

 !؟یاومد یبا ک شبی: ددیغر یعصب یبه ساحل انداخت و با لحن ینگاه مین د،یکش یم گاریهمان طور که س مرد

 .درا برهم فشرد و نگاهش را در اطراف چرخان شیاما خود راز نباخت و با حرص لب ها دیساحل محکم کوب قلب

 از دست بدهند! یسرگرم یرا برا یمردم سوژه ا نینداشت که ا امکان
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 !یکه من رو خونه اش فرستاد یبا اون کس _

 مکث حق به جانب زبان چرخاند. هیزد و بعد از چند ثان گاریبه س گرید یپک یبه کند جعفر

 !یجولون بد یهر کس و ناکس بش نیکه سوار ماش نینه ا ،یکار کن یگفتم بر _

 باال رفت. شیو صدا دندیساحل درهم تن یابروها

 !یداشت یو دخترت رو تو خونه نگه م یداد یبه خرج م رتیغ دیاگه ناکس بود که با _

 را در هوا تکان داد. شیاز کوره در رفت و دست ها جعفر

 هستم؟! رتیغ یمن ب _

 لرزان جعفر باالتر رفت. یکه صدا ستیخمارش نگر یبا خشم به چشم ها ساحل

 .یرمن رو بب یکه آبرو نیقبل از ا یتا شوهرت بدم بر نی. بشیبذار رونیپات رو از خونه ب یحق ندار گهید _

 لب جنباند. یسر داد و با ناباور یعصب یتحملش پر شده بود، خنده ا یکه آستانه  ساحل

 تو رو بردم؟! یآبرو یآخه من ک _

 نگاه به خودت بنداز! هی یکه به من بگ نیقبل از ا تو

 شده؟! یچ _

ت و به رف نیتوجه به آن ها پائ یب یبه خفگ هیشب یاکبر نگاه هر دو را سمت پله ها چرخاند و ساحل با حس یصدا

 قدم برداشت. لهیسرعت سمت تو

ر خانه دم گناه نکرده داد و عاقبت به جر یرا هم م یپاسخ خزعبالت هر کس دیبا نکیمرد مرموذ بس نبود که ا آن

 شد! یحبس م

 عادالنه نبود! نیا
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 با خودش لج کرده بود که درس و کتاب را به کل کنار گذاشته و گله را هم به احمد سپرده بود. ییگو

ه سته کنندکه پدرش در حق او کرده بود، موجب شد تا با لجاجت در خانه بماند و به طرز خ یانصاف یاصغر و ب رفتن

 خانه برسد. یبه کارها یا

 اندازد! یبه جان او ب زیاکبر را ن یکند و حت شترینبود که آتش خشم جعفر را ب ریتقص یسلمان هم ب انیم نیا در

 در حال تحقق بود! یبود که آن هم به لطف اهال شیخواست سلب اعتماد برادرها یکه نم یزیچ تنها

 نشست. یها در گوشش م رکیج ریج یرخ غرق خواب احمد زل زده بود و صدا مین به

و  دیدر خوابش سر کش بیعج ییایگشود که چون رو یپر م یذهنش سمت مرد افت،ی یروزها تا وقت آزاد م نیا

 رفت!

 شیکارها وشد که ساحل به طور ناخواسته به او  یموجب م بیعج ییرویاو را آزرده کرد اما ن تیبه غا نیچه سام گر

 شد! یم شیلب ها همانیلبخند م بشیعج یحرکت ها یآورادیبا  یو گاه شدیاند یب

 سرش دوخت. یباال کیزد و نگاهش را به سقف تار شیدر جا یغلت

 در مغزش حک شده بود؟! یمرد با پافشار نیا ادی چرا

رفتار  نیهم دیساحل را آزار داد و شا حیوق یخونسردانه اش و حرف ها یبود که با رفتارها نیکه کرد ا یکار تنها

 گذاشت فکرش از ذهن ساحل دور شود! یمتفاوت و تازه بود که نم

 

 

 چهارم فصل
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 بود! دهیرود که از آن تنها شن یم یاتوبوس بزرگ نشسته است و به شهر نیهم باور نداشت که در ا هنوز

زرگ در ذهن از آن شهر ب دیو سف اهیس یریکردند و او تصو یم فیکه به تهران آمده بودند، تعر یخوب را کسان ای بد

 داشت که واضح نبود.

 را از نظر گذراند. دهیسر به فلک کش یدوخت و کوه ها رونیبه ب شهیگرفته نگاهش را از ش یدل با

 !دیرفتن د یایکه تا چشم گشود خود را مه یرفت به طور شیپ عیسر یلیخ زیچ همه

ند از شر شد تا جعفر بتوا انیزمان ممکن ب نیرضا در بهتر شنهادیکرد و پ کیپدرش را تحر یناپسند اهال یها حرف

 او بود! ریدست و پا گ شهیخالص شود آن هم ساحل که به تمام امور اشراف داشت و هم شیاز بچه ها یکی

نفر  کیسپرده در منزل تهران شان به  نیپلک زد و به روز گذشته فکر کرد که رضا به جعفر اطالع داد سام ساحل

 تواند به آن جا برود. یاست م یو اگر ساحل راض دارند ازین

د از خود درست است و آن مر زیهمه چ ابدیدر یاصأل باور نکرد اما شعف جعفر موجب شد که با شگفت دیکه شن ابتدا

 کار خواسته است! یاو را برا یراض

نظر  در یزیچه چ شیسرنوشت برا ندیتهران شد تا بب یاو روانه  یاشک ها انیسپرد و در م هیرا به صف خانواده

 گرفته است؟!

 یباز قیسرگرم رف یالیخ یبا ب شهیبود. احمد که چون هم هیبدرقه اش کرد صف یکه با دل تنگ یواقع تنها کس در

 به حرف زدن با ساحل نداشت. یلیبود و اکبر هم تما شیها

 یا مر نیکه چه در انتظارش است اما ا توانست حدس بزند یداد. نم هیتک یرا بست و سرش را به صندل شیها چشم

 رو به رو شود! یتوانست که با آن مرد موذ یخواست و نه م یدانست که نه م

نامعلوم  یدتم یبرا دیروند اما اکنون با یکه زود م نیا دیرا تحمل کرد به ام شیچند روز هم به زحمت رفتارها همان

 کرد. یبه خانه اش نقل مکان م
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 ییکارا چیزمان ه نیدر ا شیها شهیرا پس زد چرا که اند شیبه احوال نابه سامان خود زد و فکرها یپوزخند

 غربت نشود! یراه یلیشد تا چون تف یکارساز م شیمثمر ثمر باشند، مقاومت ها شینداشتند. اگر قرار بود فکرها

 بود! ستادهینامعلوم ا یزیکوچک کنار اتوبوس به انتظار چ یبعد با چمدان یچند

 در سر نداشت. یفکر چیبه اطراف و جنب و جوش آدم ها بود و ه یبا مات نگاهش

 ید متکبر مبه انتظار همان مر دیجا با نیا ایخواست اما گو یم ایدن نیبود که در ا یزیچ نیآخر نیبا سام مالقات

 .ستادیا

 به به خانم پلنگه! _

 خندان او رو به رو شد. یسرخوش مهرداد، او را ازجا پراند و به سرعت برگشت که با چهره  یصدا

 !نمیب یرسه ها. االن دارم با چشم م یگن کوه به کوه نم یم _

 خندان مهرداد دوباره برخواست. یحرف از کنارش گذشت که صدا یزد و ب یپوزخند ساحل

 !یمدموش خورد و او یکه زبونت رو داد نمیب یم _

 .یهست یخوره. معلومه که دختر عاقل یجا به دردت نم نیا خوبه

 .دیو با حرص سمت او چرخ ستادیکرد که ناگهان ساحل ا یرفت، نطق م یطور که پشت سر او راه م نیهم مهرداد

 افتم! ینکن که پس م یطور نیمن ا یاوه... چشم هات رو برا _

 هرداد را نداشت، زبان چرخاند.م یپرت و پال ها دنیشن یحوصله  چیکه ه ساحل

 !م؟یبر دیکجا با _

 دیفهمد که بابود تا مرد جوان ب یخسته کاف ی. همان صداردیجلو آمد و دستش را دراز کرد تا چمدان او را بگ مهرداد

 بردارد. یدست از لودگ

 .نیتو ماش میبر _

 نامشخص قدم برداشت. یمقصد یعقب تر از مهرداد بسو یبدون مخالفت چمدان را به او سپرد و کم ساحل
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 بود؟! نیسرنوشت او ا یبراست

 !د؟یایب بیغر یکار به شهر یخود بکشد و برا یکه دست از تمام آمال و آرزوها نیا

 بداند! نیاتفاق ها را سام نیدواند و موجب شد که مقصر تمام ا شهیدر قلبش ر قیعم یحس تنفر ناگهان

 کشد. یانتظارش را نم یزد که اتفاق خوب یحدس م دیشد با دایش پا یاو در زندگ یابتدا که سر و کله  از

 قلبش افزود. ینیبر سنگ نیدر سکوت گذشت و هم ریطول مس تمام

 شد.  ادهیمتوقف شد و مهرداد از آن پ کیو ش ییالیو یمقابل خانه ا لیکه اتومب دینکش یطول

 نشست و قلبش به تکاپو افتاد. رهیدستگ یساحل رو دست

کرده  ریچند روز وجودش را تسخ نیرا که در ا ییزد و تمام بغض ها یم هیگر ریهمان جا ز د،یکش یخجالت نم اگر

 بهتر از آن! ایشکست.  یبودند، م

 ود؟!باز هم چه س یدانست ول یبرگشت را نم ریکه مس فیگذاشت اما ح یشد و پا به فرار م یم ادهیپ نیماش از

 یرقم م شیرا برا یگذاشت و سرنوشت شوم یبدتر از خود م یکیا در دست گشت پدرش دست او ر یهم بازم اگر

 زد.

 !؟یش ینم ادهیپ _

 مد.آ نیپائ لیبود، او را به خود آورد و مردد از اتومب ستادهیدر بزرگ ا یبلند مهرداد که رو به رو یصدا

 .دیایمسئله هم برب نیتوانست از پس ا یقدم جلوتر از مشکالت بود پس م کی شهیهم او

 کرد. یم عیوس شیترس ها یرا برا دانیباخت و م یخود را م دینبا

 گشاد شدند. شیداد به همراه مهرداد وارد خانه شد و در دم چشم ها یطور که به خود قوت قلب م همان

 از بهشت بود! یجا تکه ا نیزعم او ا به

 داده بود. یااز بهار را در خود ج رینظ یب یرنگارنگ بود و جلوه ا ینارون و گل ها یکه پر از درخت ها عیوس یاطیح

 درنگ وارد شدند. یو ب دندیرس یطور بهت زده پشت مهرداد قدم برداشت و به ساختمان اصل همان
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 هما خانم؟! _

 !؟یشد میکجا قا طونیش

 د.کر یم شیصدا اقیماند که مهرداد با اشت یو لوکس چرخاند و به انتظار کودک کینگاهش را در سالن ش ساحل

 متین قلوکس و گرا لیبا وسا شیجا ،یبود که در شمال داشتند و جا ییالیاز و باتریز تینها یعمارت بزرگ ب نیا

 داده شده بود. نتیز

 چته باز بچه؟! _

هرداد آمد و طلبکارانه به م رونیب لیطو ییراه رو یکه از انتها دیسال چرخ انیم یساحل با بهت سمت زن نگاه

 .ستینگر

 !گهیدوستت رو آوردم درفتم  _

 کن. هیگال یهمدم یاز ب نیباز بش حاال

 آورد. نییرا پا شیو مهرداد صدا دیبر تن داشت سمت ساحل چرخ یزن که کت و دامن سرمه ا نگاه

 وسط گاز... نیا ینیب یم هویشه  یساکت نم ادیاگه حرف ب نیا _

 دست تکان داد. یحوصله گ یکرد و با ب یفیاخم ظر هما

 خوب. برو به کارت برس. یلیخ _

 با ادا لبش را گاز گرفت. مهرداد

 بده بخورم! زیچ هی یکش یهمه از من کار م نیخوب ا _

پا  یپاشنه  یخم شد و رو یگذاشت و قدر نهیس ینازک کرد و مهرداد دستش را رو شیبرا یپشت چشم زن

 .دیچرخ

 ؟یندار یپلنگ خانم، کار _

 از خانه خارج شد. روزمندانهیپ یو مهرداد با لبخند دیچهره درهم کش ساحل
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 !؟یستادیچرا اون جا وا _

 .دیبه خود آمد و سمت زن چرخ ساحل

 اتاقت رو نشونت بدم. ایب _

هش را را گرفته بود به دنبال زن حرکت کرد و هر لحظه متعجب تر از قبل نگا بانشیگر بیکه عج یدر سکوت ساحل

 چرخاند. یدر خانه م

 بود؟! نیعظمت متعلق به سام نیه با اخان نیا

 کرد. تیهمان راه رو هدا یها انهیدر م یاو را به اتاق هما

 .یرو بذار لتیوسا یتون یجا اتاق تو. م نیا _

 سر تکان داد و هما از کنار او گذشت. ساحل

 آشپزخونه. ایب یجا به جا شد _

 کند! یگذاشت احساس راحت یکه داشت، نم یبیعج حس

 نیز اکدام ا چیبکشد اما افسوس که ه یاز سر آسودگ یو نفس زدیاز خواب برخ ینتظر بود که با تلنگرلحظه م هر

 !دیگنج یدر باورش هم نم یبود که حت یسند آن اتاق نینبود و مهم تر ایرو اناتیجر

 !دیو نگاهش به اطراف دو ستادیاتاق ا انیبهت م با

رد، تخت کاز همه نظرش را جلب  شتریکه ب یزیبود و چ میسه شیبود که با برادرها یاتاق حداقل دوبرابر اتاق نیا

 آن پهن شده بود. یرو ییبایز یبود که روتخت ینفره ا کی

 سر خورد. شیانگشت ها انیساک از م یگذاشت و دسته  شیقدم پ دیترد با

 به او کرده است؟! یخبر داشت که چه لطف بزرگ پدرش

 .دیزد و دور خود چرخ یتلخ لبخند
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صورت اصأل از تک و تا  نیرایثروتمند فرستاده است در غ یخدمت به خانواده ا یدانست که دخترش را برا ینم حتمأ

 و با دست پر به روستا بازگردد! ردیرساند تا حقش از پرورش دخترش را بگ یافتاد و خود را بدان جا م ینم

 

××××××××× 

 

 

و ا یادآوریپر بکشد چرا که  نیگذاشت که ذهنش سمت سام یکرد و نم یم یدگینظارت هما به امور خانه رس تحت

 کرد! یرا سست م شینشست و دست و پاها یناآشنا در وجودش م یاسترس

ا هم یفته افراد خانواده بود که به گ ی هیکند، حضور بق دایپ یتسل یموجب شد تا قدر انیم نیکه در ا یزیچ تنها

 خاطر ساحل بود. تیموجب رضا نیکردند و هم یم یخانه زندگ نیدر ا یهمگ

 زیبودند که پشت م ینفرات نیبهمراه زنش اول  _نیسام یعمو _ایو پور دنیبزرگ شام را چ زیکمک هما م با

 نشستند.

 .وستندیپ هیو زن و بچه اش هم به جمع بق مانیبود که همان لحظه پ ستادهیا یفیبا بالتکل ساحل

 .یبر یتون یم _

 مانعش شد. گرید ییساحل را به خود آورد و به آن ها پشت کرد که صدا _نیسام یزن عمو _نیمه یصدا

 رفت. ادتینمک  _

 !ختیفرو ر نهیخشک شدند و قلبش در س شیپاها

 جرأت سر بلند کردن هم نداشت! یلحظه بود و اکنون حت نیطول روز به انتظار ا تمام

 برد! یرا از خاطر م زیمرد ضعف دارد و با حضورش همه چ نیکه چرا نسبت به ا دانست یهم نم خودش
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 یوان حرکتتبدنم از کار افتادند و  یاتیح یکردم اما تمام ارگان ها یو امرش را اجابت م دمیچرخ یم دیبا عتأیطب

 نداشتم!

 !؟یدینشن _

 آشپزخانه شتافتم. یآن که سر بچرخانم سو یمن را به خود آورد و ب ن،یسرزنش گر مه یصدا

 نمک؟ _

 را سمت من گرفت. یآورد و ظرف رونیب خچالیسرش را از  هما

 چرا اون جا خشکت زده بود؟! _

ر کن معقوالنه رفتا یشه پس سع یم یباب تبعش نباشه، زود عصبان یزیرو قاعده هست و اگر چ نیسام یکارها

 .یکن

 یگریدکرد در ذهنم کند و کاو کردم اما من آن مرد را طور  انیرا که ب یتیوصبه دهان زن زل زدم و خص متعجب

 شناخته بودم!

 !ه؟یدختر مشکل تو چ _

 زنه؟! یخشکت م قهیدم به دق چرا

 و آشپزخانه را ترک کرد. دیظرف را از دستم کش کالفه

 رها کردم. یچوب یصندل یو خود را رو دمیخاطر کش یاز سر آسودگ ینفس

 بهتر بود! میافتاد، برا یکمتر م نینگاه سام یچه گذرم به تله  هر
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آن جا بمانم پس بهتر بود  دیبا یبا آن ها گذاشته است و تا چه مدت یدانستم پدرم چه قرار یهر صورت که من نم در

 گشتم. یبه دنبال دردسر نم

 .میا جمع کنر زیکرد تا م میزدم که هما صدا یسر و کله م میها یچنان با دل مشغول هم

 کردم! یدر قفس حس م یرا پرنده ا خودم

 توانست من را اغنا کند. یخانه هر چه قدر هم که در نگاه اول به نظرم جذاب آمده بود اما نم نیا

 میکردم که به دست و پاها یحس م نکیمان خو گرفته بودم و ا یروستا عتیبه پرسه زدن در کوچه ها و طب من

 بسته اند! ریزنج

 به اتاقم بازگشتم. بانیکردم و سر در گر فیظرف ها را شستم و رد یندیناخوشا یفه گکال با

 گذشت؟! یم نیچن نیهر روزم ا دیبا یعنی

در اتاق  اما دمیکش رونیرا که به همراه آورده بودم از ساک ب ینشسته بود، پس زدم و کتاب میرا که در گلو یبغض

 داشتم. یحس خفگ

م تا به سر گذاشتم و محتاطانه از اتاق خارج شد یشالم را رو اقیبه ذهنم خطور کرد و من با اشت یلحظه فکر در

 قدم بزنم. یبروم و کم اطیح

 رفتنم را مصمم تر کرد. یپا نیساکت و خاموش بود و هم سالن

 داشتم از ساختمان خارج شدم. یقدم برم اطیکه با احت نیا نیام فشردم و ح نهیرا به س کتاب

 داشته باشم. یموجب شد که احساس بهتر نیخنک صورتم را نوازش کرد و هم یمینس

 از کردم.بدور آن نشستم و کتاب را  یها یاز صندل یکی یرفتم و رو _بود. وانیا یکه رو _یفلز زیلبخند سمت م با

 گرفته بودم مشغول مطالعه شدم و از اطراف غافل ماندم. رونیب یکه از فضا یخوب یانرژ با

 !؟یگرد یم یتو اون کتاب دنبال چ _

 لرزاند و نگاهم به صفحه خشک شد! نهیقلبم را در س شیصدا
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 !یکارگر ساده هست هی تیدر نها _

 خوره؟! یکه اون مطالب به دردت نم یکن ینم فکر

 که مخاطبش بودم، فرق داشت! ییبا تمام آن روزها لحنش

 شد! یم یعصبان یکه حساب ییلحظه ها یحت

 بمش به خشم نشست! یگذاشتم و خواستم بچرخم که صدا یگاه صندل هیتک یرورا  دستم

 !یبازه تو هست یکه م یوقت برنگرد چون اون چیه _

 .دیدست کش دنیکتاب مشت شدند و قلبم از کوب یرو گرمیدست د یها انگشت

 گفت؟! یم انیساعت از شب هذ نیا در

 بودم! امدهیباختن ن یبرا من

 دادم. یممرد ن نیا یکودکانه  یها یهم به باز یتیو اهم ستمیخود با یپاها یبودم که برخالف تصور پدرم رو آمده

 اش مواجه شدم! یخال یبرخواستم و سمت او برگشتم اما با جا یکوتاه از جا یاز مکث بعد

 زدم و سر تکان دادم! یپوزخند

 شروع کرده بود، ادامه دهد؟! ییدختر روستا کیکه با  یداشت باز قصد

 

 

 پنجم فصل

 

 کردم. یم لیتحو بهیغر یعده ا انیبار سال را م نینخست یتا سال نو نمانده بود و من برا یزیچ

 زد! یاز اصغر به آن دامن م یخبر یکه ب دیکش یقلبم را به چنگ م یندیغربت ناخوشا حس
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 _به آن جا رفته بود. یآموزش یگذراندن دوره  یکه اصغر برا _پادگان را یداشتم، شماره  هیکه با صف یتماس یط

 نبود! میتماس ها یپاسخ گو یگرفتم اما کس

ه قرار دادم و ب زیم یدرست کرده بود رو یا شهیخودش داخل گلدان کوچک ش ی قهیرا که هما با سل یا سبزه

 نبودم. یثنامر مست نیاز ا زیبود و به تبع من ن دیع یمشتاقانه اش زل زدم که در حال تدارک مقدمات سفره  یتکاپو

 من اومدم. _

اکت که با چند پ دمیرس یخانه سوق داد و به دختر آراسته و خندان یغزل نگاهم را سمت ورود یپر انرژ یصدا

 آمد. یبزرگ به سرعت جلو م

 ا... سالم ساحل جون. _

 .رمیرفتم تا پاکت ها را از او بگ شیفاصله گرفتم و با لبخند پ زیبه خود دادم و از م یتکان

 یم یود سپرخنبود و اگر هم بود اکثر اوقاتش را در اتاق  ای سایخانه غزل بود چرا که پر نیعمده علت نشاط ا قطعأ

 ند.اشتبودند و مردها هم که کمتر در خانه حضور د گرید کیو هما هم که مدام در حال پچ، پچ با  نیکرد. مه

 ها چقدر شلوغه! ابونیخ یدون ینم یوا _

 نود! ی قهیرو گذاشتن دق دهاشونیهمه هم مثل من خر انگار

انه رفت، من هم سمت آشپزخ همانیلباس به اتاق م ضیتعو یکه برا یبا حوصله گوش سپردم و زمان شیگله ها به

 دادم. ریمس رییتغ

ارج از بود که خانواده اش به خ نیسام یعمو یخانواده گ یهااز دوست  یکیبودم، غزل، دختر  دهیطور که فهم آن

که  یقیمع یهم به خاطر دوست انیم نیداد که در کشور خود بماند و در ا یم جیکشور نقل مکان کردند اما غزل ترج

 .راندگذ یجا م نیو مهرداد داشت، اغلب وقت آزادش را ا نیبا سام

 غزل بود؟! _

 ناگهان باال رفت. شیآشپزخانه گذاشتم که صدا یچوب زیم یهما را با سر دادم و پاکت ها را رو پاسخ

 !؟یقدر ساکت نیتو چرا ا _
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 کم بچرخون. هیزبونت رو  خوب

 .ختیگوشت ر یسرخ شده را در قابلمه  یازهایو پ دیگشاد شده به او زل زدم که چهره درهم کش ییچشم ها با

 !میایبه خود ب بود تا یاش تلنگر شکوه

 خانه کم حرف و کسل شده بودم! نیاز زمان ورود به ا دمیشیاند یکه م خوب

 . کو پس؟!یخور یگفت مغز آدم رو م یمهرداد که م _

 .یسر نبرد شتریمن رو ب یتا حوصله  یاصأل بهتر که برگرد یجور باش نیقرار بود که ا اگه

 !؟یهما جون چرا باز ترش کرد _

 د.زدر ظاهر شد و خنده کنان به هما زل  یدر آستانه  دیبه گوش رس شیکه صدا نیپس از ا هیچند ثان مهرداد

 شد؟! یدختر پر حرفه پس چ نیا یتو که گفت _

 !ادی یکه صداش در نم نیا

 شد. دهیکش _به آن ها زل زده بودم. فیکه بالتکل _و نگاهش سمت من دندیمهرداد باال پر یابروها

 ها! یگ یراست م _

 آوردمش هم حرف نزد! یم یوقت

 .ستادیدرنگ سمت من آمد و مقابلم ا یب

 نکنه دو قلوش رو بهمون قالب کردن! _

 شد. رهیخ میآورد و با دقت به لب ها شیبه عقب برداشتم که سرش را پ یزده قدم بهت

 باز کن. _

 اشاره کرد. مینگاهش کردم که دستش را باال آورد و به لب ها یاستفهام

 گم. یدهنت رو م _
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 .ستینگر یبه او رفتم که چون مکتشفان به من م یغره ا چشم

 ات هستم؟! ی. مگه من اسباب بازنمیبرو عقب بب _

 .ستینگر _بود. شیکه سرگرم کارها _به هما روزمندانهیاش را جلو داد و پ نهیاش باز شد و س چهره

 داشت که گرفتم. ری. زبونش گنیآه... بب _

 از پاکت ها بردم. یکی و دست داخل دمیاخم چرخ با

 مهم نبود! شیکند و اصأل هم برا یدانست دخترش کجاست و چه م یبود که نم یپدر یرتیغ یزبان من ب ریگ

 !دیکش یمحله هم پر م یدرخت ها یسر شاخه  یگنجشک ها یبرا یزبانم دل تنگم بود که حت ریگ

 دانستند؟! یمن م یها یها چه از دل تنگ آن

 !ند؟ینحو ممکن بچ نیساحل را به بدتر یکه سرانجام جعفر موفق شد تا بال ها دندیفهم یها چه م آن

 کم اون طفل معصوم رو بچرخون تنهاست. هیمزاحم کارم نشو. برو  رونیخوب برو ب یلیخ _

با  یل بازاز خانه مشغو یگوشه ا ییگفت و از آشپزخانه خارج شد تا سراغ روهام برود که به تنها یچشم جد مهرداد

 جوجه اش بود.

 بمونه. یوقت پارچ اتاقش خال چیببر. نذار ه نیآب رو اتاق سام نیا ایب _

رفتم و با گرا از دستش  ینیقرار دادم و مردد س زیم یرو اطیکه از پاکت خارج کرده بودم را با احت یسفال ی کاسه

 باال رفتم. یبه طرف طبقه  دمیکش یکه به دنبال خود م ییپاها

 بود! نیاتاق داشت که آن هم متعلق به سام کیها باال تن ی طبقه

در را  و سپس سمت اتاق او رفتم و با مشقت ابمیتسلط  ضمیتا بر احساسات ضد و نق ستادمیا یپله ها قدر یباال

 گشودم.

 رفت و هنوز بازنگشته بود. رونیدانستم که صبح از خانه ب یم
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 شیاز کتاب در قفسه ها یبود که انبوه یبزرگ یبود، کتاب خانه  ریکه چشم گ یزیتنها چ عشیاتاق ساده و وس در

 گرفته بودند. یجا

 افتاد! یکوچک گذاشتم که چشمم به همان کتاب جلد مشک زیم یرا رو ینیمکث سمت تخت رفتم و س با

 کرد. یمطالعه اش م شهیکتاب داشت که هم نیبه ا یخاص یعالقه  ایگو

 آن جا خوش کرده بود! انیبار کتاب باز بود و ساز من م نیا

بازپس  یراحدم حاضر نشدم که دگربار ب یب یرغم عالقه  یساز را جا گذاشتم و عل نیا ختمیگر الیکه از و یروز آن

 اش باز گشت! یبه صاحب اصل زیکوچک ن یش نیاش باز گردم گر چه اگر اشتباه نکنم ا یریگ

 یداشت، دست ها یرا در پ نیسام تیکه عصبان شیپ یتلخ دفعه  یرغم تجربه  یرا زخم کرد و عل میگلو بغض

 فرو رفت! میدر چشم ها زیت یغیباال آوردم و شعر فروغ چون ت اطیرفتند و کتاب را با احت شیلرزانم پ

 آورد. یام را به درد م نهیشد و س یرفتم قلبم فشرده تر م یم شیچه پ هر

 شروع شد! تیادیز یها یکنجکاو نیهمش از هم _

 شان سقوط کردند! انیحس شدند و کتاب و ساز از م یب میو انگشت ها دیچیدر گوشم پ شیصدا یآوا

ده درهوا خشک ش میداده بود و دست ها یبهار مینس طنتیدل به ش یبود که با طناز یریحر یپرده  خیم نگاهم

 بودند!

 ...دمیرا دزد بیس هیهمسا یکه به چه دلهره از باغچه  یدانست یو نم یدیتو به من خند _

 .دیچشمم چک یاز گوشه  یو قطره اشک دمیاو چرخ یخش دارش من را به خود آورد و با شتاب سو یصدا

 پر تأسفش را دور صورتم چرخاند. یمشک یزد و چشم ها یشخندین

 دهد آزارم... یخش، خش گام تو تکرار کنان م _

 زمزمه کردم: تمومش کن! رینفس گ یبند آمد و با بغض نفسم

 !در گوش قلبم نواخت یمحکم یلیس شیصدا زیحزن انگ یلبش کج شده بود دگربار با نوا یه گوشه طور ک همان
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 نداشت؟! بیما س یکوچک خانه  یپندارم که چرا باغچه  نیکنان غرق در ا شهیو من اند _

 خفه ام را به گوشش برسانم. یبه زحمت لب جنباندم تا صدا اهشیس یدر مردمک ها رهیخ

 !؟یدونست یم یاز ک _

 پنجره رفت. یبلند سو ییرا با تأسف تکان داد و با درنگ نگاه از من گرفت و با گام ها سرش

 !یباز یم یگفتم که برگرد _

 کوچک در گوشم نشست.  یپسر بچه ا یخنده  یپهنش را طواف کردم و صدا ینگاهم شانه ها با

 _رت بده.نزن. اول آروم فوت کن بعد هم بهش قد یطور نیا نیساحل بب _

 استعمار کرد! شهیهم ینمود و قلبم را برا ممیبود که سازش را تقد یکوچک یمرد همان پسر بچه  نیا

 !هیبیعج یایدن _

 عمر از اون روستا فرار کردم اما... هی

 که در حق او روا داشتم مالمت کردم! یو خود را به خاطر ظلم ختمیصورت اشک ر یصدا و به پهنا یب

 یحت یدوخت که در بهت و ناباور یسرخش را به من یو چشم ها دیپا چرخ یپاشنه  یکوتاه رو یاز چند لحظه  بعد

 قدرت پلک زدن هم نداشتم.

 کنم! یوقت بعد از اون روز نتونستم زندگ چیه _

 .دیخفته بود، قلبم را خراش شیکه در صدا یبا آن بغض ایگو

 !یسام _

 صدا زدم، ناخواسته بود! میها یه سبک کودککه بعد از سال ها نامش را ب نیا

 یاهمن نگاهش را به لب  یجانب دار دیکرد که به ام یده ساله را تداع نیناباورش، سام یخورد و چشم ها جا

 !دیزده قدم پس کش رتیخندانم دوخت و ح

 برو! _
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 را باال برد. شیگذاشتم که چهره اش سخت شد و صدا شیپ یشدت گرفتند و قدم میها اشک

 مثل همون روز به حال من بخند و برو! _

 برنگرد چون... شیبا خاطرات هجده سال پ گهیبار د نیا

 غرور مردانه اش بود. یکه حاصل خوددار دیچرخ شیکنار چشم ها قیعم یخط ها رامونیتارم پ نگاه

 !ستمیساحل ن یمن سام _

 زل زدم. شیهت به لب هاو با ب ختیفرو ر نهیتا شدند و قلبم در س میزانوها

 متولد شد! نیهمون روز مرد و به جاش سام یسام _

 !یریاز من فاصله بگ بهتر

وز از جگر س یجز هق، هق ییاما آوا میبگو یزیفشردم و تالش کردم تا چ واریرحمانه بر تن د یرا ب میها انگشت

 درز نکرد. رونیبه ب میگلو

 ناسمت!وقت فراموشت نکرده بودم که بخوام بش چیه _

 از قبل شد! شتریو هر لحظه تنفرم ازت ب یبا من بزرگ شد یهر لحظه از زندگ یتو تو،

دندان  انیز مو ا دیتا شدند که او با خشم چرخ شتریب میام وارد کرد و زانوها نهیس ی وارهیمحکم به د یضربه ا قلبم

 .رونی: برو بدیبهم چفت شده اش غر یها

 .نمیبهتر شود و بتوانم واضح تر قامت بلندش را بب دمیرا برهم فشردم تا د میها پلک

 د!کر یطلبش را وصول م یقیبه هر طر دیرا بدهکار بودم و با شیها یده سالگ یمرد غرور مردانه  نیبه ا من

 و از اتاق خارج شدم. دمیچرخ یزدم و با سست یتلخ لبخند

 !دم؟یزجر کش شیفهماندم که من هم پا به پا یبه او م چگونه

 ناه بردم.پپر نشاط سالن بزرگ خانه به اتاقم  یتوجه به همهمه  یخواب زده ها پله ها را پشت سر گذاشتم و ب نچو

 .ستمیگر شیپ یقیتر از دقا قیبوسه زدند و من عم نیبه زم میرا که پشت سرم بستم سرانجام زانوها در
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 شد! ینم باورم

 او را نشناخته بودم؟! چگونه

 بود! یسام او

 خودم! یسام

 یرو درشت اشک یکردم و قطره ها هیبلند گر یبا صدا یبهت و ناباور انیگذاشتم و م نیزم یرا رو میدست ها کف

 .ختندیپارکت ها فرو ر

 روز تلخ بود! نیشان بود اما آخر انیهم م ینیریش یخاطرات از زهر هم کشنده تر بود گرچه روزها مرور

 دم!کر یزبانم حسش م ریکه هم اکنون ز یتلخ

ه سال ها در ک فتدیب یبردارد و با تمام قدرت به جان آن قسمت از خاطرات یکرد تا پاک کن یکه آدم را وادار م یتلخ

 !ستیذهنت مقتدرانه ز یپستوها

 ده ساله بود و من شش سال! نیسام

ودند که با او گشت و گذار به روستا آمده ب یخانواده اش برا ایبا او آشنا شدم. گو یتابستان یاز مسافرت ها یکی در

 برخورد کردم! یکشاورز یها نیزم ی هیدر حاش

د و من با را دور کمرم حلقه کر شیاو دست ها فتمیکه ب نیاز ا شیاش خوردم و پ نهیکه چه شد با سر به س دمینفهم

 شدم! رهیدرشتش خ یترس به چشم ها

 !ختیدرونم فرو ر یزیلحظه انگار چ همان

 داد! یکه در نگاهش بود او را فراتر از سنش نشان م ینانیاطم

 .میکرد یمالقات م گرید کیبا  یآمدند به نحو یما از همان جا شکل گرفت و هر بار که به روستا م یدوست

 یا شب مرروز  دارشیشد که ماه ها به انتظار د قمیرف نیتر یمیبه صم لیساز زدن را به من آموخت و تبد جیتدر به

 دادند! یم هیرا به من هد ایدن ایگو دیرس یاز راه م یکردم و وقت
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را درک  گرید کی قأیدو آدم بالغ بود که عم یمان زبان کودکانه داشت اما صداقتش به وسعت سال ها تجربه  یدوست

 کردند! یم

 از کنارمان گذشت! یکه مار میاز مرزها نشسته بود یکی یرو یروز

 دیکش یارگذاشت و من را به کن میشانه ها یرا رو شیاز من دست ها تیحما یو او برا دمیهول و هراس از جا پر با

 !دیکه همان لحظه پدر از راه رس

کنم که  یرفو من با لبخند خواستم پدرم را به او مع دیمتعجب خود را پس کش نیخشم او را خطاب قرار داد و سام با

 در نگاهش شکست! یزیباره چ کیخورد و به  وندینگاهش به لبخندم پ

فت و رعقب  یسرخورد و با ناباور نیسام یانگشت ها انیکه ساز از م دیکش ادیآمد، فر یم شیهمان طور که پ پدر

 لبخند من عمق گرفت!

 بود تا به او بفهمانم که از پدرم نترسد اما او ناگهان پا به فرار گذاشت و هرگز بازنگشت! نیا تمین

 و به نفس زدن افتادم. مشت شدند نیزم یرو میها دست

 با آن پسر بچه چه کرده بودم؟! من

×××××××× 

 

 

ا نظاره ر یمرد وارید یدادند اما من از گوشه  یسال گوش م لیتحو ینشسته بودند و در سکوت به دعا زیدور م همه

 زد! یبود و پلک نم یسفال یسرخ درون کاسه  بیکردم که نگاهش به س یم

 خبرمان گذاشت! یفروغ بود که ما را از هم جدا کرد و سال ها از هم ب یدندانه زده  بیهمان س نیا

 آشپزخانه نشستم. یها یاز صندل یکی یو رو دمیچرخ لیم یو ب دمیکش یآه

 نداشتم که خانواده ام نبودند. یبه حضور در جمع افراد یلیتما چیاما من ه وستیبه آن ها پ هما

 دشوار بود. میبرا تینها یموضوع ب نیکردم و ا یم یرا دور از خانه سپر دیبار ع نینخست یبرا
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 گشنشه! _

 برخواستم. یروهام من را به خود آورد و از جا یصدا

 لب جنباند. تیباال برد و با مظلوم شیدست ها انیرا م جوجه

 خواد. یغذا م _

 او رفتم و مقابلش زانو زدم. یزدم و بعد از برخواستن سو لبخند

 اون که تازه غذا خورد! یول _

 .چاندیپ لب

 پس چرا ناراحته؟! _

 .دمیسر جوجه کش یعمق گرفت و انگشتم را رو لبخندم

 .ستیبابا و مامانش ن شیچون پ دیشا _

 .ستینگر سانیبه ن متفکرانه

 !سانین

 شد. شیرایمهرداد نشأت گرفته بود و روهام هم مشتاقانه پذ انیپا یب یها تیکه از خالق ینام

 ابا و مامانش از هم جدا شدن؟!ب _

 ماندم! رهیدرشت شده به او خ ییخوردم و با چشم ها جا

 جدا بشن؟! یچ ینه، برا _

 کوچکش از هم باز شدند. یو لب ها دیاندوه جوجه را به آغوش کش با

 خورم. یشم و غصه م یتنها م سانیخوان جدا بشن. بعد من مثل ن یآخه بابا و مامان من م _
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 میزانوها ینشستم و او را رو یصندل یو برخواستم و دگربار رو دمیروهام را به آغوش کش یعصبزده و  بهت

 گذاشتم.

 !ی. تو اشتباه متوجه شدزمینه عز _

 زل زد. میبه چشم ها مصرانه

 نرن. شمی. من هم دعا کردم که بابا و مامانم از پمیدعا کن دیخاله غزل گفت موقع ع _

ن را کوچک شا یفرو بردم و در دل پدر و مادرش را سرزنش کردم که مراعات بچه  شیانبوه موها انیدست م کالفه

 کردند. ینم

 ؟یتو هم دعا کرد _

 زدم و سر تکان دادم. یساخته گ لبخند

 بابا و مامان تو هم جدا شدن؟ _

 گذشت؟! یکودک چه م نیا یبای. در ذهن کوچک و زدیحرفش قلبم را خراش یزیت انگار

 نفر دعا کردم. هیش آرام یمن برا _

 حرفم ماند. یمنتظر ادامه  یکنجکاو با

 کوچولو بودم... یلیخ یوقت _

 من؟! یاندازه  یعنی _

 عمق گرفت و سر تکان دادم. لبخندم

 کم از شما بزرگ تر... هی _

 من هم از تو بزرگ تر بودم! یول _

 خنده ام گرفته بود. گرید

 ناراحت کردم. االنم دعا کردم که من رو ببخشه. یلینفر رو خ هی. اون موقع زمیآره عز _
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 ه؟یازت عصبان _

 .دیصورتم کش یرا رو شیاز دست ها یکیسر تکان دادم که  تیمظلوم با

 !یناز یلیتو که خ یول _

 و با لبخند صورتش را از نظر گذراندم. دندیباال پر میابروها

 کردم کودک است؟! یمن فکر م ایپسر زود بزرگ شده بود  نیا

 عمو! د،یرو ناراحت کنه و بعد بگه ببخش هیبق دیآدم که نبا _

ز آغوشم خود را ا اقیبه خود فشار دهم اما او با اشت شتریبلرزد و روهام را ب نهیموجب شد که قلبم در س شیصدا

 به آشپزخانه آمده بود! یدانم چه زمان یکه نم دیدو نیو سمت سام دیکش نیپائ

 .ردیکه خم شده بود تا روهام را به آغوش بگ دیبا مکث سمت او چرخ نگاهم

 تر بود. کیعمو، ساحل جون از من کوچ _

 نگاهش را سمت من سوق داد. نیبرخواستم و سام یاز جا مردد

 !؟یجز گپ زدن با بچه ندار یا گهیکار د _

 لبش باال رفت. یاش بودم که گوشه  رهیطور مات و مبهوت خ همان

 .یو به کارت برس یکه اصأل من رو نشناخت یشه. بهتر فکر کن یعوض نم یزیاداها چ نیبا ا _

 بودم، لب جنباندم. افتهیآن را باز یکه به تازگ یکه برود اما من با جرأت دیچرخ

 !؟یجا کشوند نینباشه پس چرا من رو تا ا ییاگه قرار بود آشنا _

 را باال انداخت. شیو ابروها دیمن چرخ یتعلل سو با

 !؟یت کردخود شیپ یچه فکر _

 گذاشت و سمت من قدم برداشت. نینگاهش کردم که روهام را زم گنگ
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 نیکه تو ذهنت هست ا یزیکن چون مطمئنأ من به خاطر چ یکهنه رو دور بنداز و مغزت رو به روز رسان یداستانا _

 !ووردمتیجا ن

 جلو آورد. یدرنده اش چرخاندم و او سرش را قدر ینگاهم را در چشم ها سردرگم

 !نیفقط خواستم از اون فالکت نجاتت بدم. هم _

 ماندم. رهیپر از نفرتش خ یبه چشم ها یام حبس شد و با ناباور نهیدر س نفس

 رحم شده بود! یحد ب نیتا ا یمرد چه زمان نیا

 اجازه نداد از خود دفاع کنم! یاز چند لحظه مکث نگاه گرفت و آشپزخانه را ترک کرد و حت بعد

 سوال ببرد! ریمن را ز تیشخص حق نداشت که او

 رفتم. اطیبرگشتم و از در آشپزخانه به ح تیعصبان با

مان  یوهر د ادیشوم در  یکه آن خاطره  یداد مادام یطرف قلبم کامأل حق را به او م کیبود چرا که  یسخت دوئل

 !دیتاب یرا برنم زشیآم نیعقلم رفتار توه گرید یداد و از طرف یجوالن م

 

 

 ششم فصل

 

 

 کرد. یرا مرور م نیسام یو ذهنم مدام حرف ها دیچرخ یهدف در اطراف م یب نگاهم

پلک  یه الحظ یکلمات گنجاند و در صورتم تف کرد تا کنون نتوانستم حت یشب گذشته که تمام نفرتش را ال به ال از

 هم بگذارم. یرو

 مقصر آن اتفاق که بود؟! یبراست
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 ده ساله کرد! یپسربچه ا یچشم ها یدیرا سال ها دست خوش ناامام  یکه زندگ یبه ظاهر ساده ا اتفاق

رده کسفر  رانیاز ا یبه گوشه ا کیکه ساکنانش هم هر  نیبزرگ را نداشتم ولو ا یماندن در آن خانه  ی حوصله

 هما! یبودند حت

 شند.داشته با سایپر یبا خانواده  یداریبه همراه خانواده اش عازم اصفهان شد تا عالوه بر مسافرت د مانیپ

ما هرفتند و  شیکارخانه بود به ک یآتش سوز لشیشان که دل هیو زنش هم به خاطر کنسل شدن مسافرت ترک ایپور

 تهران بود، شتافت. نیتنها خواهرش که در هم داریهم به د

 لبم نشست. یکه با اصغر داشتم لبخند رو یتماس یادآوریزنان سمت خانه رفتم و با  قدم

ده بود به او آم شیکه پ ییاتفاق ها یوفق داد. با قلم گرفتن رو طیجا به جا شده بود و زود خود را به شرا خداروشکر

 دل نگرانش نکنم. بیمعتمد در تهران آمده ام تا در شهر غر یکار نزد خانواده ا یگفتم که برا

 شدم. اطیحوصله وارد ح یرا در قفل چرخاندم و ب دیکل

هدفم دور  و درشت من را از زیمسائل ر نیگذاشتم که ا یپرداختم و نم یم میتر به درس ها یبود از امروز جد بهتر

 کند.

 مهرداد به گوشم آمد! یخنده  یسمت ساختمان رفتم و وارد شدم که صدا یآهستگ به

 ور دل خودت؟! شیچرا آورد ادی یدختر بدت م نیخوب داداش تو که از ا _

 .دیکش ریفته بود در هوا خشک شد و قلبم تدرآوردن چادر باال ر یکه برا دستم

 دونم؟! یچه م _

 براش سوخت! دلم

 افتادند. میبه درد آمد و دست ها میگلو

 نکردم! گریبود که بعد از او د یمن کودک گناه

 !رد؟یخواست پس بگ یرا از من م یزیمرد حساب چه چ نیا
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 !ادی یپلنگ خوب از پس خودش برم نیواال ا _

 سر و صدا به اتاقم رفتم. یناپسند شان زدم  و ب یبه حرف ها یپوزخند

 اما... دیایدر ن میدانستم که صدا یرا محق م نیقدر سام آن

 کرد! یرا اضافه م میشانه ها یطرز فکر بار رو نیا اما

 .نمیشام را تدارک بب یرا عوض کردم به آشپزخانه رفتم تا غذا میکه لباس ها نیاز ا بعد

 کردم. ازیمضاعف شروع به پوست گرفتن پ یکانتر گذاشتم و با حرص یو چاقو را رو ازیو پ یچوب ی تخته

 باشم.ن دشید دانیکردم که در م یپرداختم و تالش م یخود م ی فهیخواهد بکند من به وظ یدلش م یهر کار بگذار

 !یجا عادت کرد نیبه ا ومدهین _

 ماند. ازیپ یخرد شده  یتکه ها یو نگاهم رو ستادندیاز حرکت ا میها دست

 پدرت تو رو به من امانت سپرده! یر یم رونیب یمواظب خودت باش وقت _

 سوختند. میکه چشم ها شیحرف ها یزیت ایبود  ازیپ یدانم به خاطر تند ینم

 !یباش یزینگران چ ستیمن دست خدا امانت هستم الزم ن _

 ام شدم. یحضورش در چند قدم یبود اما متوجه  نییچنان سرم پا هم

 شم! ینم زیچ چیو ه یک چینگران ه گهیوقت هست که د یلیمن خ _

انبش حق به ج یتخته افتاد و نگاهم با تعلل باال آمد و در چشم ها یسر خورد و رو میانگشت ها انیاز م چاقو

 نشست.

 بچه بودم! هیمن فقط  _

 .دیکش شیموها انیزد و دستش را م شخندیسوزانم ن یدر چشم ها رهیخ

 !یهام بود یبچه گ یایمن تموم دن یبرا یول _
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که نگاه او را به دنبال خود  دیچشمم چک یاز گوشه  یکرد و قطره اشک شتریرا ب مینگاهش سوزش چشم ها یزیت

 کشاند.

 سال هاست به خاطر اون طور رفتنت نتونستم پدرم رو ببخشم! _

 را باال برد. شیو صدا دیکوب زیم یرا رو شیو دست ها دیرا جلو کش خود

 که مقصر بود پدرت نبود! یاون _

کت حر اریاخت یب میبه من دست داد و قلبم مچاله شد و لب ها یبیعج یحس خفگ شیچشم ها یگرد باد ناگهان در

 کردند.

 عادت کردن نداره! یبرا زیچ چیجا ه نیا _

 یطر بع یوابسته  بینکنند که عج اذن عقلم اعتراف یرا بستم تا ب مینگاه پر آبم شد و من با درد چشم ها مات

 حضورش شده ام! رینظ

 بود زمزمه کردم. ستادهیکه ا یبه محل رهیکه حس کردم رفت پلک گشودم و خ یزمان

 معرفت! یده ساله شدم... ب یبچه  هینگاه پر مهر  یمن سال هاست که وابسته  _

 

 

××××××× 

 

 !؟یبر یکجا من رو م یحاال دار _

 چشم نگاهش کرد و فرمان را چرخاند. یاز گوشه  مهرداد

 !؟ینیش یگوشه م هی رمردهایهمش مثل پ هی. چیایحال و هوا در ب نیکه از ا ییبرم جا یم _

 جون از تو فعال تر! ایپور واال
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 لم داد. یپنجره گذاشت و کم یرا لبه  شیبازو نیسام

 !ایمثل تو بپرم وسط حور ینکنه انتظار دار _

 .دیسر داد و کف دستش را به فرمان کوب یبلند یخنده  مهرداد

 .یایرو ب دیوسط خال داداش، با یزد _

 !؟یرو حل کرد یحساب دار یکارها _

 کرد. تیشهر هدا ی هیرا به حاش لیسر تکان داد و اتومب مهرداد

 .میجمع و جورش کرد یمیبا رح میکه شمال بر نیآره. قبل از ا _

 د؟یبه کجا رس یسوز شیآت ی هیقض _

 راند. _که پاتوق او و دوستانش بود. _یبه او رفت و سمت کافه ا یچشم غره ا مهرداد

 یرابکه  یدیجد یکم به کارخونه برس. پارچه ها هی یسرت رو تو الکت بکن یمیداستان قد ادیکه به  نیعوض ا _

که  همون چند روز ... فقطمیکه پولش رو پرداخت کرد یدر حال دهیهنوز نرس م،یسفارش داده بود دیمبل قبل ع

 !یمثل آدم رفتار کرد یشمال بود

رفت گ میبسته بود و تصم نیآذ یادیز یبه ستاره ها اهشیتفاوت نگاهش را به آسمان دوخت که چادر س یب نیسام

 د!برده بو ادیاز  شیرا هم که مدت ها پ یمیقد یکند. قصه  یدگیرس شیتر به کارها یجد التیکه بعد از تعط

 هستن؟ ایحاال ک _

 را داد. نیشدن، پاسخ سام ادهیپ نیپارک کرد و ح یحیتفر یاز محوطه  یرا گوشه ا نیماش مهرداد

 کنه! یجور کارا درد م نیا یکه سرش برا یدون یها رو گردن غزل انداختم. م یهماهنگ _

 یتصل مم یچوب یها قیکه به آالچ _را بیکم ش ییشدن به همراه مهرداد سر باال ادهیلبخند زد و بعد از پ نیسام

 .مودیپ _شد.

ها اشاره  قیاز آالچ یکیکوتاه با دست به  یپر ازدحام چرخاند و مهرداد بعد از مکث ینگاهش را در محوطه  نیسام

 کرد.
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 اون جا هستن. _

شسته نکه حدود پانزده نفر در آن  _قیآالچ نیدست مهرداد را دنبال کرد و هر دو به طرف بزرگ تر ریمس نیسام

 رفتند. _بودند.

 اومده! یک نینیبچه ها بب _

 بزرگ! سیرئ _

ر سالم از سر اجبا یکردند و او با لبخند یخنده کنان شروع به مزه پران نیسام دنیجوان با د یو دخترها پسرها

 نشست. قیاز آالچ یداد و گوشه ا یدسته جمع

 شه! ینم یزیکم خودت رو به خاک بزن. چ هی. ستیروم ن یابونایجا خ نیپسر ا _

کوچه و  کارارا و قدم زدن در یهوا بیدلش عج یحرف نگاه شان کرد ول یداد و ب یاش را به ستون چوب هیتک نیسام

 را کرده بود! شیپس کوچه ها

 یاز کودک که ییآمدن را به تمام رنج ها نیمحض بود اما ا یجا حماقت نیکرد که بازگشت و اقامت در ا یفکر م یگاه

 در قلبش کاشته شده، بدهکار بود!

هماند که ف یشد و به خود م یشده بود رو به رو م ارشیکه موجب آواره شدن او از شهر و د یآمد و با دختر یم دیبا

که در  یدبطرات خوب و و خا رانیبه ا شهیهم یبا او ندارد تا راحت تر بازگردد و برا یبه دوست یاقیاشت چیه گرید

 کرد! یآن داشت، پشت م

 ؟یخبر دار مانیاز پ _

 جمع پرت کرد. یاهویغزل دست افکارش را گرفت و به ه یصدا

 نه، چطور؟! _

 بود، لب جنباند. رهیمهرداد خ یانگشت ها انیدر م انیدر خود رفت و همان طور که به شلنگ قل یکم غزل

 سوزه! ی. طفلک روهام، دلم براش مستیگه که اوضاع شون اصأل رو به راه ن یجون م نیمه _

 باال رفت. یلبش قدر یغزل بود، گوشه  نیرخ اندوهگ مین ی رهیطور که خ همان



 زرخن تاف

100 
 

 حد بزرگ شده بود؟! نیتا ا یدختر چه زمان نیا

 کنه! یجور جاها باز م نیخودت بسوزه که اون انتر پات رو ا یتو دلت برا _

 زل زد. نیباال آمد و به سام یغزل گشاد شدند و سرش به تند یها چشم

 !؟یگ یمهرداد رو م _

 .چاندیچهره اش لبخند زد که غزل لب پ یزده  رتیبه حالت ح نیسام

 جا چشه؟! نیمگه ا _

ل به غز یبودند و همان طور سرش را کج کرد و کم یجمع را از نظر گذراند که هر کدام مشغول کار گریبار د نیسام

 شد. کینزد

 واال دوستاش هم مثل خودش خل و چل هستن! _

 !هیچون مسر یکنم کمتر باهاشون بگرد یم شنهادیپ

ت دفاع از کرد و در جه یفیربودند و اخم ظر یم گرید کیرا از  یو فرزاد انداخت که برگه باز مایبه س ینگاه غزل

 کوفت. نیسام یبه بازو یآرام یمهرداد، ضربه 

 !یبدجنس یلیخ _

 !؟یزن یداداش نم _

 .دیچرخ نیسام یسو یتوجه همه را به خود جلب کرد و نگاه شان با کنجکاو وانیک یصدا

 بود! هیمورد توجه بق شهیخاصش هم یمرد جوان با رفتارها نیا

 رونیب _که سمت او گرفته بود. _مهرداد یانگشت ها انیرا از م انیشلنگ قل نیریبا سا یبه خاطر همراه نیسام

 داد. رونیب یبه آن زد و دودش را به نرم یو پک دیکش

 گشت که به آن تعلق داشت! یبازم ییو به جا ختیگر یشهر دود گرفته م نیا یاز هوا دیبا
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شعر فروغ را زمزمه  شیهوا برا یب یقدم زد و گاه ییچشم آهو یرا دست در دست دخترک شیجا ،یکه جا یارید

 کرد!

 رفتنش محکم شود! یبود تا پا عدهیاش را در خود بل یزندگ یخاطره  نیشهر دم گرفته تلخ تر نیا

 نیامو س ندینش یشان م یجا یمیعظ یتفاوت یشوند و تنها ب یرسد که تمام خشم و بغض و نفرتت محو م یم یزمان

 کوچک را داشت! یبود که قصد تکه پاره کردن خاطرات دختربچه ا یریمس یدر ابتدا قأیدق

 

××××××××× 

 

 

 ر زدم.بردم ساختمان را دو یلذت م یمطبوع بهار یپشت سر گذاشتم و همان طور که از هوا یها را به آهستگ پله

 ه رو شوم.کردم تا کمتر با او رو ب یام را م یسع تیدر خانه تنها بودم، نها نیکه اغلب با سام یدو روز نیا در

 توجه ام را جلب کرد! یاتاقک کوچک و خود را در آغوش گرفتم و سر بلند کردم که دمیکش قیعم ینفس

 ذراندم.سمت اتاقک قدم برداشتم و اطرافش را از نظر گ یذات یو بنا بر کنجکاو اریاخت یکوتاه، ب یاز مکث بعد

 باغ واقع شده بود. یانتها بأیداشت و تقر اطیکوچک رو به ح یپنجره  کیبودند و تنها  یآجر شیوارهاید

باز  شیهالوال فیضع یبردم و در را هل دادم که با صدا شیدستم را پ دیو با ترد مستادیو کوچکش ا یدر آهن مقابل

 شد.

بودم و  دهیشمال د یالیاز همان زن بود که در و یسیکه با باز شدن در توجه ام را به خود جلب کرد تند یزیچ نیاول

 ود!شده ب هیدر تعب یاتاق و رو به رو یبزرگ تر آن سو یدر ابعاد نکیبود که ا دهیکه در آغوشش خواب یکودک

 یشگفت که گوشه و کنار آن قرار داشت در کمال یلوازم دنیقدم به داخل اتاقک گذاشتم و با د یمکث و دو دل با

 است! یکوچک یکه کارگاه مجسمه ساز افتمیدر
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 یگذراندم که با مهارت و درشت را از نظر زیر یرفتم و با دقت تک، تک مجسمه ها شیپ طیو غافل از شرا مشتاقانه

 گرفته بودند. یجا یفلز یدر قفسه ها زیاز آن ها ن یدرست شده بودند و تعداد یستودن

 شد. یم نیکوچک تأم یاندک آن هم از تنها پنجره  یبود و روشن کیتار یقدر اتاق

 بود؟! یهنر منحصر به فرد متعلق به چه کس نیا

 !ستادمیا یدر سرم جرقه زد و بهت زده در جا یفکر ناگهان

 بود؟! نیجا کارگاه سام نیا یعنی

ها شدم  از مجسمه یکی کیبود نزد دهیپوستم دو ریکه ز یتر از قبل اطرافم را کند و کاو کردم و با حس خوب قیدق

بود و  انجام نشده شیها یکار زهیانسان بود که ر کیاز سر و گردن  یکاره بود چرا که تنها تجسم مهین ایکه گو

 مرد! ایمشخص نبود که زن است 

 میاهانگشت  انینشستم و کاردک کنار مجسمه را گرفتم و م یصندل یرو اریاخت یو ب دیدر وجودم دم نیریش یشور

 چرخاندم.

 بود؟! نیآثار چشم نواز سام نیا صاحب

 سختش پنهان کرده بود! یپوسته  ریز یانصاف یداشت و آن را با ب یفیمرد چه روح لط نیا

 !دمیبلع صانهیلبخند چشم بستم و عطر خاک را حر با

 زادگاهم بود. یزارها یگر شال یداشت تداع انیکوچک جر یفضا نیکه در ا یناب آرامش

ردم که ب شیپ _لمس مجسمه یبرا _مجسمه را از نظر گذراندم و انگشتم را رامونیگشودم و پ یرا به نرم میها چشم

 من را از جا پراند! یادیفر یناگهان صدا

 یوسو بدون آن که ببندمش  دمیرا دور زدم و سمت در دو زیکوتاه با هول و هراس برخواستم و م یاز مکث بعد

 ساختمان شتافتم!

 ترساند. یم شتریو من را ب افتی یم یفزون دادیداد و ب یرفتم، صدا یتر م شیچه پ هر

 بود؟! یزنانه متعلق به چه کس یصدا نیدر خانه حضور نداشت پس ا یکه کس نیسام جز
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 !ساستیو پر مانیکه منبع آن اتاق پ افتمیدقت در یوارد شدم، صداها واضح تر شدند و با کم یوقت

 بازگشته بودند؟! یها چه زمان آن

رفتم و  _د.که در آن باز بو _تند به طرف اتاق شان ییام لرزاند و با قدم ها نهیدل را در س مانیپ ینعره  یصدا 

 در خشک شدم! یزده در آستانه  رتیح

 بکشمت... دیبا _

 را گرفت. شیبه موقع جلو نیحمله ور شد که سام _.ستینگر یکه با ترس به او م _سایبا خشم سمت پر مانیپ

 مرد ساکت را آن طور برآشفته بود؟! نیا یزیچ چه

 !؟یکن یم کاریچ ی. دارایبه خودت ب _

د کرد و توالت را بلن زیم یرو به رو یفلز ینامنتظره صندل یدور خود زد و سپس در حرکت یآشفته حال چرخ مانیپ

 !دیکوب نهییدر آ

 و دگر بار عربده اش خانه را لرزاند. دیچیدر اتاق پ یها به طرز وحشتناک شهیخرد شدن ش یصدا

 کثافت... _

 و دیاو چرخ یسو یبه تند مانیبه عقب برداشت و پ یدماز اشک بود با وحشت ق سیکه صورتش خ یدر حال سایپر

 االن گمشو تا دستم به خونت آلوده نشده! نیزد: هم ادیفر

 ند.کاشاره کرد که اتاق را ترک  سایگذاشت تا آرامش کند و با چشم به پر مانیپ یشانه  یدستش را رو نیسام

 !نمیام بب یروز خوش تو زندگ هی یکثافت نذاشت یتو _

 کرد. شیدلم را ر مانیپ یرگ زده  یصورت کبود و چشم ها دنیاما د ستیدانستم مشکل چ ینم

س را پ نیبه سرعت دست سام مانیبرداشت اما پ _کز کرده بود. یکه با وحشت گوشه ا _سمت روهام یقدم سایپر

 .دیزد و خود را جلو کش

 و برو.. گمشیروهام رو ندار اقتی. تو لیبه اون بچه دست بزن یحق ندار _
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 مانیپ ادیگشاد شدند و تا لب باز کرد، فر _شده بودند. اهیس شیکه به خاطر پخش شدن آرا _سایپر یها چشم

 به من زد و خانه را ترک کرد. یهوا تنه ا یدهانش را بست و به سرعت سمت در آمد و ب

من را به  نیچرخاندم که غرش سام ختهیرا به چهارچوب گرفتم تا تعادلم را حفظ کنم و نگاهم را در اتاق بهم ر دستم

 خود آورد.

 !؟یکن ینگاه م یبه چ _

 رو ببر! بچه

 و به سرعت سمت روهام بروم. میایو هشدارش موجب شد که به خود ب دیدو نشیخشمگ یسمت چشم ها نگاهم

 .ختیر یصورت اشک م یدر خود جمع شده بود و به پهنا واریکنج د د،یلرز یکه م یحال در

 کردم تا آرامش کنم. یرفتم، سع یم یتأثر خم شدم و او را در آغوش گرفتم و همان طور که سمت خروج با

 !؟یکجاها رفت نمیکن بب فیبرام تعر میبر ایب _

تخت  یا رورداشت تا او  یزد و سع یحرف م مانیبا پ یانداختم که به آرام نیکوتاه به سام یخروج از اتاق نگاه نیح

 بنشاند.

 کجاست؟! سانیخوب ن _

 !دیخسته بود و خواب نکنه

 آورد. یسوزاند و دلم را به درد م یهقش جگرم را م هق،

 ... مرد!سانین _

 !ستمیاش نگر هیسرخ از گر یو بهت زده به چهره  ستادمیراه رو از حرکت ا انیم

 اما... مامان نذاشت... میدفنش... کن م،یمن و... بابا... خواست _

انه ام و سرش را به ش چاندیرا دور گردنم پ شیاش اوج گرفت و دست ها هیگر یحرفش تمام نشده بود که صدا هنوز

 فشرد.
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 محکم تر دور او حلقه شدند. میرا چنگ زد و دست ها میگلو بغض

 طاقتش کرده بودند؟! یب نیچن نیشد که ا یدردناک یسن کمش شاهد چه صحنه ها نیطفل معصوم با ا نیا

 در کنارش نشستم. زیتخت خواباندم و خود ن یو بغض او را به اتاقم بردم و روحرص  با

 از رفتنم وحشت داشت! ایبود که گو دهیکرد و چنان دستم را چسب یداد م یب شیدر چشم ها ترس

 قصه شیفرو بردم و آن قدر برا شانشیپر یموها انیزدم و دست آزادم را م سشیخ یبه چشم ها یمطمئن لبخند

پژمرده و معصومش اشک  یبه چهره  رهیهم افتادند به خواب رفت و من هم خ یرو شیگفتم تا عاقبت پلک ها

 !ختمیر

 ها آلوده شود! یبه زشت شیبایکودک بدهد و ذهن ز نیرا ا نشینبود که تاوان جهالت والد انصاف

دکان و پاک کو فیروح لط ی شهیدر اندهم  یحق طلبانه شان قدر یتمام ادعاها انیاز پدر و مادرها م یبعض کاش

 یم یحشتناکوزد را به طرز  یبچه ها سر م نیکه از ا ییها یحساب تمام ناهنجار دیشان بودند چرا که سال ها بعد با

 پرداختند!

 روهام من را مطمئن کرد که به خواب رفته است. قیعم یها نفس

 تن کوچکش یسرخش کاشتم، پتو را رو یگونه  یرو یکه بوسه ا نیو بعد از ا دمیکش سمیخ یپلک ها ریز یدست

 مرتب کردم و با اندوه از اتاق خارج شدم.

ود تا بروهام بهتر  یبرا نینبود و ا یخبر شیپ یمحض فرو رفته بود و از جنجال ساعت یو سکوت یدر خاموش خانه

 استراحت کند. یکم

 د؟یخواب _

 برگشتم. ریتأخو با  ستادمیقدم مانده به آشپزخانه از حرکت ا کی

شخص بود موها و چهره اش م یرا دراز کرده بود. از حالت آشفته  شینشسته و پاها یکیاز مبل ها در تار یکی یرو

 ندارد. یحال خوش زیکه او ن

 لباس هاش رو هم عوض نکرد! یطفلک حت _
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 داد. هیمبل تک یبست و سرش را به پشت یرا با خستگ شیها چشم

 باشم. داشته یبهتر دیکرد تا د یکمک م یآشپزخانه قدر ییاما روشنا نمشیبه وضوح بب داد که یاجازه نم یکیتار

 !دیکش یداشت که م یقیبود نشان از درد عم دایکه در چهره اش هو یاندوه

 ندازه! یخودم م ادیبچه من رو  نیا _

 سمت او برداشتم. یقدم اریاخت یبه قلبم وارد کرد و ب یخش دار و گرفته اش تلنگر یصدا

 افتاد؟! یچه اتفاق _

 !دیشدن لبش خنج به قلبم کش کج

 !؟یگ یکدوم رو م _

 !ش؟یساعت پ کی ای شیسال پ هجده

ده برن یغیکه چون ت ستمینگر _که رو به من باز شده بودند. _سرخش یبه چشم ها رتیخوردم و با ح یسخت تکان

 فرو رفت. میدر چشم ها

 شد! ینم باورم

 داده بودند! یرو شیها یمرد در ده سالگ نیتلخ ا یتمام تجربه ها ایگو

 من... من واقعأ متأسفم! _

 د.تشنه ام رسان یبمش را به گوش ها یهم فشرد و با مکث صدا یرا رو شیتنگ کرد و لب ها یرا کم شیها چشم

 بخوام بترسم.از دست دادن ندارم که  یهم برا یزیچ گهیخوردم د ییتأسف هاش رو خودم به تنها _

 مانع شد. شیرا مشت کردم و خواستم برگردم که صدا میها پنجه

 ؟یوقت به اون روز فکر کرد چیه _

 کرد. ریسمج وجودم را تسخ یگذاشت و بغض چون تار عنکبوت دنیتند تپ یبنا قلبم
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 .یام که من رو ببخشتا ازت بخو نمتیبب گهیبار د هیهر روز بهش فکر کردم و هر روز هم از خدا خواستم که فقط  _

ن مشمرده سمت  ییو با گام ها ستادیا یسوزانم رسوخ کرده بود به آهستگ یطور که با نگاهش در چشم ها همان

 آمد.

 وردم.تکان نخ میها از جا نیا یمبهم در وجودم کاشت اما با همه  یبه لرزه افتاد و ابهت مردانه اش ترس تنم

 گرمکن سبز رنگش سر داد. بیرا در ج شیام متوقف شد و دست ها یقدم کی در

 یب از نظرم دمید یبار در چهره اش م نینخست یکه برا یشیواضح تر بود و ته ر شیچشم ها یفاصله سرخ نیا از

 آمد! یبه او م تینها

 تا... شنمیبب کیروز از نزد هیکردم و دوست داشتم که  یخندون فکر م یمن هم هر روز به اون روز و دختر بچه  _

 ختنیکردم مقابل فرور یم یسع نیزم یرو میپا یکرد و من با فشردن انگشت ها یرو شیپ میتا چشم ها ضبغ

 .رمیرا بگ میاشک ها

 از هم باز شدند. رینفس گ یبا درنگ شیخوردند و لب ها وندیپهنش بهم پ یابروها

 تا بهش بگم که چقدر ازش متنفرم! _

 حسش زل زدم! یب یباز به مردمک ها یبست و با دهان خیباره  کیو تنم به  دیکش دنیدست از تپ قلبم

 !یبذر نفرت رو تو دلم کاشت شیوقت از من نخواه که تو رو ببخشم چون خودت سال ها پ چیه گهید _

نم لرزا یو صدا دیچشمم چک یاز گوشه  یبودم، قطره اشک رهیخ شیبه چشم ها میپلک زدن مستق یطور که ب همان

 برخواست.

 هستم! قتیرف نیچون بهتر یکه من رو ببخش یستتو مجبور ه _

ره اش را باال آورد و انگشت اشا شیاز دست ها یکیو  دیدرخش شیکورتر شد و برق خشم در چشم ها شیابروها گره

 تکان داد. میرا مقابل چشم ها

 دختر... نیبب _

 !یبگو سام _
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 در هوا خشک شد و دهانش بازماند! دستش

 بردم! یلذت م رتیح نیاز ا من

 یندگز یبرا یلیکرد وگرنه دل یرا با او سپر ینیریو چه دوران ش ستیکردم که ساحل ک یم یادآوریبه او  دیبا

 نداشتم!

 د، نجاتش دهم.که دچارش شده بو یبا او رو به رو شوم و از سؤتفاهم یبود که روز نیام ا یزندگان لیواقع تنها دل در

زگشتش را با یهمان مرز و همان نقطه که پاتوق مان بود، نشستم و آرزو یرواو نگفتم که سال ها به رسم رفاقت  به

 بازدمم کردم و در صحرا پراکندم!

 ه او بودم.ب کیخانه و نزد نیکه در ا ینداشتم نه تا وقت ینینشناسد، من قصد عقب نش تیاو رفاقتم را به رسم بگذار

 اندازم! یاو ب ادیبردم تا خودمان را  یاستفاده را م تیآمده بود، نها شیکه پ یطیاز شرا دیبا

 مطمئن به او پشت کردم. یو من با لبخند دیآشنا درخش یبرق شیافتاد و در عمق چشم ها دستش

از آن  ییرها یراب یزیکه به من داده بود، سر باز بزند و گناهم را دستاو یبهانه از قول یب ایتوانست با بهانه  ینم او

 کند!

 

 

 هفتم فصل

 

 

 قربونت بشم؟ یخوب _

 کند. یندارد که بخواهد از من مخف یرا آسوده کرد مشکل المیسرحالش خ یصدا

 ؟ی. تو چطوریخوبم آبج _
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 ست؟یسخت ن کارت

 نمک به مرغ اضافه کردم و با لبخند در قابلمه را گذاشتم. یکم

 دن؟! یبهت نم یخوبه خداروشکر. مرخص ینه. همه چ _

 .یکه اومد یوقت یذارم برا ی. میستی. برم خونه که تو نرمیگ یخوب من نم یچرا ول _

 رفتم. خچالیبه سرعت پر شدند و سمت  میها چشم

 .مینیب یهم رو م یبه زود شااهللیهم مواظب خودت باش. ا یلیخوب غذا بخور. خ _

با  یتصرحبت مخقرار دادم و بعد از ص زیم یو رو دمیکش رونیب خچالیرا که در سبد قرار داشتند از  اریو خ گوجه

 اصغر تلفن را قطع کردم.

بود  یامر مستثن نیکنند اما اصغر از ا یم هیها هم گر یو افسرده هستند و بعض نیغمگ یادیز یگفت که عده  یم

 باشد! نیفراغش اندوهگ یدر خانه نداشت که بخواهد برا یدل خوش نیریچرا که چون سا

 کنم. اینشستم تا ساالد ناهار را مه یصندل یزدم و رو یپوزخند

 شده بود. شتریب یبه خانه بازگشته بودند و کارها قدر یبود و همگ دهیسال به اتمام رس یابتدا التیتعط

زارش دهد آتا نبودن مادرش کمتر  میشد یاز روهام غافل نم یاما لحظه ا میکه همه داشت ییتمام مشغله ها انیم در

را ناراحت  داد تا پدرش یودم که دل تنگ مادرش است اما او مردانه بهانه اش را بروز نمب افتهیگر چه به وضوح در

 نکند!

 را کندم. اریو پوست خ دمیکش یآه

 پنج ساله نداشتم! یرا از بچه ا یخوددار نیچن کیوقت انتظار  چیه

حوال اکرد بر  یم یکه روهام در کنارش حضور داشت، سع یاز قبل در خودش فرو رفته بود و تنها زمان شیب مانیپ

 .دیناخوشش فائق آ

 .مینیرو بچ زیخانم گفتن تا زودتر م نیدست بجنبون. مه _
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چابک بود و به  تینها یآمد اما ب یو الغر م فیسمت گاز رفت و من از پشت او را برانداز کردم. به ظاهر ضع هما

 آمد! یکارها برم یهمه  یاز عهده  ییتنها

 بزرگ خورد کنم. یاز سبد برداشتم تا در ظرف بلور یزدم و گوجه ا یکوچک لبخند

 ترساند! یم نیاش به ظن خود، من را از خشم مه یکار استیحفظ س یبود اما برا قیرف یحساب نیمه با

 یها حرف یاکنند گر چه از محتو یصحبت م یو به آرام نندینش یکه گوشه و کنار تنگ هم م دمید یمواقع م اکثر

 یطر ممهرداد را به خا یادعا یوقت انیم نیشان برده بودم در ا قیعم یبه دوست یدانستم اما پ ینم یزیشان چ

 شدم! یآوردم، متعجب م

حبت صداد،  ینم تیکه اهم یزیهما آورده است اما هما به تنها چ یبرا یورودم اذعان داشت که هم صحبت یابتدا

 متفرقه با من بود!

 

××××××××× 

 

 

 آن گرفت. نیگذاشت و انگشت اشاره اش را سمت جدول پائ زیم یرو یبرگه ا یمیرح

 ...میهست که اواسط اسفند سال گذشته داد یسفارش نیا نیبب _

 پا انداخت. یمبل نشسته بود، پا رو یبا دقت به گزارشات نگاه کرد و مهرداد همان طور که رو نیسام

 قبل گذاشت. یبرگه  یکن خارج کرد و خم شد و رواز زون گرید یبرگه ا یمیرح

 که بنا بر موافقت خودت انجام شد. یزیهم وار نیا _

 داد. هیتک یبه صندل یکالفه ارقام و امضا را از نظر گذراند و با پوف نیسام

 خوب االن مشکل کجاست؟! _
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 گذرا به مهرداد انداخت. یو نگاه دیکش دشیبه محاسن سف یدست یمیرح

 اما... میرو فرستاد میخواست یکه م یما گزارش اقالم _

 را تنگ کرد و مهرداد متأسف سر تکان داد. شیچشم ها نیسام

 نکردن! افتیدر یکنن که وجه یاما اون ها ادعا م _

 یز جاطاقت ا یماند و مهرداد ب رهیخ یمیشود همان گونه به رح داریدر چهره اش پد یرییکه تغ نیبدون ا نیسام

 است.برخو

 !؟یخواست دیجد یکرد اصأل چرا پارچه  یم تیانبار ما کفا یموجود نیسام _

 بود، لب جنباند. یمیرح ی رهیهمان طور که خ نیسام

 ندادم! یمن دستور _

 بود! داده هیتک یکه خونسردانه به صندل ستندیباز به او نگر یباره تکان خوردند و با دهان کیدو مرد به  هر

 به خود آمد و پر التهاب تر از قبل لب به سخن گشود. یمیسکوت، رح هیاز چند ثان بعد

 امضا متعلق به تو! نیاما ا _

 شرکت هم طبق دستور تو انجام شد! یزیوار

 .توجه به اغتشاشات ذهنش سرش را به چپ و راست تکان داد یقرار داد و ب زیم یرا رو شیکف دست ها نیسام

 دونم! ینم یچیفعأل ه _

از اتاق خارج  درنگ یکه اسناد را بردارد ب نیفهماند که اتاق را ترک کند و او هم بدون ا یمیشاره به رحبا ا مهرداد

 شد.

 !؟یکن یفکر م یبه چ _

 برخواست و سمت پنجره رفت. یاز جا یناگهان یو در حرکت دیبه صورتش کش یدست نیسام

 داده باشم! یدستور نیهمچ ادی ینم ادمی یامضا مال من هست ول _
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 دستت در رفته باشه! ریو مسافرت از ز دیع یتو بحبوحه  دیشا _

کوت را باال انداخت و مهرداد هم چون او س شیکارخانه بود، شانه ها عیوس اطیح ی رهیهمان طور که خ نیسام

 کرد. اریاخت

 برخورد کنند! یمسئله ا نیگاه به چن چینداشت که ه سابقه

 

 

×××××××× 

 

 

 رو هم! ختیجون ر ایبا پور یشه که اصغر یم دایچه قدر کم پ شوهر نیبب _

 را گرفت. بیحرف پوست س یمهرداد نازک کرد و ب یبرا یپشت چشم غزل

 رفته بودند! شیبه ک نیسام یرا به همراه عمو دیع التیکارخانه بود که تعط یمسئول امور مال یاصغر

 جون کجا رفت؟ نیمه _

به  بیتکه کردن س نیو ح دیتر شد که غزل خود را کنار کش کیبه او نزد یسرش را کج کرد و کم طنتیبا ش مهرداد

 او هشدار داد.

 نکن! تیاذ _

 !؟یدار نیو شه نیتو چه کار به مه _

 من بچسب! یعال شنهادیپ به

ن بود، ه دست شاک ییگذرا به برگه ها یقرار داد و نگاه ایو پور نیمقابل سام زیم یرا رو وهیم گریظرف د ساحل

 انداخت.
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 . تو فقط بگو بله.ینزن دیو سف اهیکه دست به س ارمی یساحل رو م نیهم نیبب _

 مهرداد کرد. یحواله  یرا کنارش گذاشت و نگاه سرزنش بار یدست شیپ غزل

 درست حرف بزن! _

 .دیبا عجز دست پشت گردنش کش مهرداد

 دم ها! یبهت نم یداغ شنهادیپ نیهمچ گهید نی. ببدیکن کیج ک،یخب باهم ج لهیخ _

 منتظر او گرفت. یکرد و نگاهش را از چهره  یفیبرخواستن، اخم ظر نیح غزل

 رنگارنگت بده. یرو به دوست دخترها شنهادهایپ نیبرو ا _

 .دیرخچراه رو سمت او  انیو به دنبالش روان شد و غزل کالفه م دیکه قصد کوتاه آمدن نداشت از جا پر مهرداد

 !؟یخوا یم ی. چارمیوام برم روهام رو بخ یم _

 !یاون کور و کچل ها رو به خاطر تو گذاشتم تو کوزه. بابا چقدر ناز دار _

دنبال  شد به یکار م یمهرداد عادت داشت. تا ب یها یلودگ نی. به ادیخنده اش را پنهان کرد و دوباره چرخ غزل

 گشت تا خودش را سرگرم کند! یم یسوژه ا

 یتا قدر کرد وارد اتاق شد یدگیامور رس یکه به همه  یزمان دید یاضافه م نیریجمع سا انیکه خود را در م ساحل

 مطالعه کند.

 ندیاخوشان یحس یسهل انگار نیغافل کرده بود و ا شیاز درس ها یادیز یو درشت خانه او را به اندازه  زیر یکارها

 کرد. یبه او القا م

 هما را صدا کرد. افت،یآن را ن یچرخاند و وقتبه دنبال نمک چشم  نیسام

 شد؟! یهما خانم پس نمک چ _

رعت سبه  یزنانه مشغول بودند بعد از عذرخواه یدر آشپزخانه نشسته بودند و به درد و دل ها نیکه با مه هما

 برخواست و نمک را برداشت و از آشپزخانه خارج شد.
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 انگار نه انگار! کنم اما یدختر گوشزد م نیبه ا شهیواال هم _

 دست دراز کرد و نمک پاش را از هما گرفت و تشکر کرد. نیسام

 کجاست؟ مانیپ _

به آغوش  که روهام را یدر حال _کرد که همان لحظه غزل یاطالع یسر تکان داد و اظهار ب ایدر پاسخ به پور نیسام

 آمد. _بود. دهیکش

 بابام کو؟! _

 بود. دهیترس یاو را ترک کرده باشد، حساب زیکه پدرش ن نیبود و از ا دهیآن ها را شن یکودک صدا ایگو

 .زمیعز ادی یداشته. االن م یحتمأ کار _

 .دیکه جواب غزل قانعش نکرده بود، لب برچ روهام

 بابام کو؟! _

 بیجو عج یکرد دگربار از اتاق خارج شد و خواست به آشپزخانه برود که متوجه  یم یکه احساس تشنگ ساحل

 چند قدم به آن سمت برداشت. اریاخت یالن شد و بس

 را شیسمت روهام رفت و دست ها یساختگ یآمده بود، برخواست و با لبخند شیکه پ یطیمتأثر از شرا مهرداد

 او گشود. دنیدر آغوش کش یبرا

 .میبر رونیبا هم ب ایعمو جون ب _

 خودش را تکان داد و سر چرخاند که نگاهش به ساحل افتاد.  یبا لجباز روهام

 .ادیساحل جونم ب _

 جمع گذراند. انیساحل گشاد شدند و با بهت نگاهش را م یها چشم

 چرا که نه؟! _

 .میخوش بگذرون یکه حساب ادیهم ب نیعمو سام اصأل



 زرخن تاف

115 
 

 غزل استقبال کرد و ساحل لب به مخالفت گشود. شنهادیاز پ روهام

 اما... _

 رفت تا لباس بپوشد. همانیبالفاصله روهام را در آغوش گرفت و غزل سمت اتاق م مهرداد

 بترکونه. یآقا پسر حساب نیبپر ساحل جون که قرار ا _

 را باال برد. شیصدا اقیکه روهام با اشت ستیباز به مهرداد نگر یبا دهان ساحل

 شم. یزود باش وگرنه من زودتر از تو آماده م _

را  شاریتفاوت خ یکه ب _نیکوتاه به سام یکاشت و ساحل با نگاه یلب همگ یروهام، گل لبخند را رو نیریش حنل

 برگشت و به اتاقش رفت. _بود. زیم یرو یزد و چشمش به برگه ها یگاز م

 

×××××× 

 

 

 ود.بکالفه ام کرده  یقدر نیبگذارم و هم یانتخاب شان وقت چندان ینداشتم که بخواهم برا یقابل توجه لباس

به  یهمراه شال رنگم را به یقهوه ا یساده  یمانتو ،یفیکلنجار رفتن با خودم و بالتکل یطوالن یقیبعد از دقا سرانجام

 .دمیهمان رنگ و به مراتب ساده تر از مانتو پوش

 سرم گذاشتم. یمحکم کردم و چادر را رو یشال را کنار گوشم با سنجاق ی دسته

بود هرگز به نبه ظاهرم انداختم و از اتاق خارج شدم. در واقع اگر به خاطر دل کوچک روهام  نهییدر آ یاجمال ینگاه

 آمد! یبه چشم م یناجور بود که حساب یدادم چرا که حضور من در آن جمع چون وصله ا یکار تن نم نیا

 د.واستند و عزم رفتن کردنبرخ یکه به محض ورودم از جا دمیرا حاضر و آماده د هیوارد سالن شدم بق یوقت
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 یکوتاه یکرد تا مراقب او باشد با خداحافظ هیکه به غزل توص نیروهام کاشت و بعد از ا یگونه  یرو یبوسه ا نیمه

 .میاز خانه خارج شد

از  کردم و هر یحرکت م _شان بودند. حیگرم گفت و گو و انتخاب محل تفر یکه حساب _پشت سر آن ها ریبه ز سر

 گرفتم! ینظر م ریغزل را ز یچشم ریز یگاه

 نداشته باشم. یندیشد که حس خوشا یکرد و موجب م یاو، من را معذب م یپوش کیو ش یآراستگ

 همون جا که گفتم. نیایبرم. شما هم ب یخوب من، عشقم رو م _

ود خ نیماشو سوار  دیممانعت غزل به زور دستش را کش انیگشاد شده به مهرداد زل زدم که در م ییچشم ها با

 کرد.

 عمو. ایب _

 .میشد نیرفت و ما هم سوار ماش نیسمت سام روهام

 من را به خود آورد. نیسام یبود که صدا شیمهرداد و ادعا ریهم چنان درگ فکرم

 کمربندت رو ببند. _

 .ستینگر یبرگشتم و به روهام نگاه کردم که در سکوت به مقابل م یکردم کم یکه امرش را اجابت م نیا نیح

 قشنگم؟! یبر یخوا یکجا م _

 توانست.اما به خاطر بسته بودن کمربند ن دیایبا من خوشش آمده، خواست جلو ب یبود از هم صحبت دایکه پ روهام

 ؟یتو دوست دار ،یشهرباز _

 زدم و سر تکان دادم. یمشتاقانه ا لبخند

 اما... یلیخ _

 نگاه کردم که فکش منقبض شده بود. نیبه سام یچشم ریز

 اما تا حاال نرفتم! _
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 روهام گشاد شدند و با بهت دهان باز کرد. یها چشم

 چرا؟! _

 نبردت؟! بابات

 به حرف آمد. نیکه بالفاصله سام دمیسر تکان دادم و چرخ تیمظلوم با

 !ه؟یبچه با من چ نیفرق ا یدون یم _

ه کار داده است، سر چرخاندم قر شیکه سرانجام قفل زبانش باز شده و من را مخاطب صحبت ها نیاز ا خوشحال

 پوزخند زد.

 خانواده ام رو از خاطرم ببره! دنیو بزرگ، غم از هم پاش کیکوچ یمن، تو رو نداشتم که با وعده ها _

 نشست. میکوچک در گلو یخورد و بغض یتکان سخت قلبم

 !؟یوقت برنگشت چیچرا ه _

 زد. یپر حرص یبه من دوخت و تک خنده  یلحظه ا یپر حسرتش را برا یها چشم

 گشتم؟! یبرم یچ یبرا _

 ممکن لب جنباندم. یصدا نیتر فیدهانم را فرو دادم و با ضع آب

 !یببر ،یرو کرده بود فشیکه تعر یکه من رو به همون شهرباز نیا یبرا _

 که دستش دور فرمان محکم شد. دمیچشم د یگوشه  از

 زد! شخندیمن ر تیکه به حما یم نه دختردوست با معرفت گفته بود هی یبرا یمن از اون شهرباز _

 .دمیرا د شیگلو بکیشدن س نیرا به جهت مخالف من چرخاند اما به وضوح باال و پائ سرش

 !؟یگرد یم یتو اون کتاب ها دنبال چ _

 را برهم فشردم. میشب دوختم و لب ها یرا به چراغان نگاهم
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 بشود آن را بازگو کرد! ینبود که به راحت یزیبود و چ یکامأل شخص میکتاب ها یایغرق شدن در دن لیدل

 پاسخ گرفتن نکرد. یبرا یاصرار زیجواب گذاشتم و او ن یرا ب نیسام

 کردم! یم یصبور دیبا ایمرد گو نیدوباره با ا یدوست یبرا

ت سم میپارک کرد نگیرا در پارک نیکه ماش نیو بعد از ا میدیمد نظر روهام رس یکه به شهرباز دینکش یطول

 .میرفت یورود

 .میبر نیعمو ماش _

 .دیرس یبه گوش م فیحضور داشتند، ضع یباز طیکه در مح یازدحام مردم انیروهام م جانیپر ه یصدا

 کنم. دایخوب عمو، صبر کن مهرداد رو پ یلیخ _

 یسخت م شیبرا یاما چون روهام را در آغوش داشت کم اوردیب رونیشلوارش ب بیخواست تلفن را از ج نیسام

 نمود.

 بده من. _

 استقبال کرد و روهام را به من سپرد و با مهرداد تماس گرفت. ممیتصم از

ده تر از ز جانیچرخاندم و ه ینگاهم را در اطراف م اقیگرفته بودم با اشت میدست ها انیطور که روهام را م همان

 سپردم! یم فاتشیروهام گوش به توص

نبود،  طیراشکرده بود و اگر به خاطر  داریکودک درونم را ب ایگو یرنگارنگ شهر باز یو چراغ ها یباز لیوسا انبوه

 نشستم! یها م یاز آن باز یکی یو رو دمیدو یم

 اوناهاشن. _

 در دم گشاد شدند. میو چشم ها ستمیکه اشاره کرده بود نگر یو به محل دمیسمت او چرخ نیسام یصدا با

 !گهیبچه هست د _

 !بود نیبا سام حق
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 گرید یها نیکرد و اغلب هم به ماش یم یرانندگ اقیها شده بود و با اشت نیاز ماش یکیچون کودکان سوار  مهرداد

 .دیکوب یم

 عمو... عمو... _

هرداد به م زیرفت تا او را ن یبه سرعت او را گرفت و سمت مسئول باز نیشروع به جنب و جوش کرد که سام روهام

 بسپارد. 

 خدا آبروم رو برد! یوا _

 غزل موجب شد که برگردم و با لبخند به چهره اش نگاه کنم. یدرمانده  یصدا

نمش تا ها ک نیماش نیاز ا یکیراه انداخته بود. آخرش وادارم کرد که به زور سوار  ییچه سر و صدا یدون ینم _

 دست از سرم برداره!

 معلومه دوستت داره. _

 .ستیگرفت و به من نگر _که در آغوشش بود. _روهام با بهت نگاه از مهرداد و غزل

 .دمیرا گاز گرفتم و خجالت زده نگاه دزد لبم

 زدم! یانگار حرف بد دیببخش _

 .دیبه گوشم رس ریتأخ یبا کم شیصدا

 ندازه. یکنه که همه رو به سؤتفاهم م یرفتار م ی. مهرداد طورزمینه عز _

 زد. یپر مهرام را به او دوختم که لبخند  یسؤال نگاه

 .یبا رفتارهاش آشنا شده باش دیبا گهیکنه. د یبرخورد م یجور نیمهرداد با همه هم _

 را باال انداختم.  میاز سر اجبار زدم و ابرو یلبخند

 ؟یکشت میبر نیسام _

 حوصله بود! یب یو انگار کم ستادهیکه پشت سرم ا دمیرس نینگاه غزل را گرفتم و به سام ریمس
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 برو. ایب _

 من را گرفت و پشت سر او حرکت کرد. یو غزل هم با ذوق بازو دیپا چرخ یپاشنه  یرو

 .مشیبچزون یحساب دیبد اخالق باهامون راه اومد با نیحاال که امشب ا _

 داد. یشتریسرعت ب شیکرد و به قدم ها یا خنده

 

 بشه! ابیشرف  ییکنه تا قبول کنه جا یازمون م یچه پوست یدون ینم _

 رفتند، یطرف و آن طرف م نیکه چون پاندول به ا یبه عده ا جانیرفت و من با ه طیبل ی هیته یراب نیسام

 .ستمینگر

 زدند که انگار در فضا بودند! یو داد م غیج چنان

 .ستهیمیاالن وا _

 شدند. ادهیکه سوار بودند، پ یو افراد ستادیاز حرکت ا یکه کشت دینکش یطول

 کرد! یم هیجوان داشت گر یدختر یداشتند و حت جهیسرگ ایگو یشان عده ا انیم در

کاوانه نشستم و کنج یاواسط کشت یها یاز صندل یکی یرو زیکه غزل سوار شد، من ن نیجلو رفتم و بعد از ا متعجب

 را در کنارم احساس کردم! یکه حضور شخص ستمیبه اطراف نگر

 ندام رو به رو شدم!جوان و درشت ا یاست که با پسر یچه کس نمیتا بب برگشتم

 !ن؟یشما تنها هست _

 سر او ظاهر شد. یباال نیناخودآگاه درهم فرو رفتند و چادرم را جمع کردم که همان لحظه سام میابروها

 !میما با هم _

 با دیاز جانب من ند یمخالفت چیه یاو بچرخد و وقت یموجب شد که سر مرد جوان سو نیسام یمحکم و جد لحن

 درنگ در کنارم نشست. یب نیبرخواست و سام یاز جا یعذرخواه
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 !؟یر یم ینداز یطور سرت رو م نیهم _

 شد و نگاهش را به رو به رو دوخت. دتریکه اخمش شد ستمیاش نگر یشاک یمحو به چشم ها یلبخند با

 غزل کو؟! _

 یا ممبود و به  دهیکه مغموم چرخ دمینگاه او به غزل رس ریگرفتن مس یسر به جلو اشاره کرد و من هم با پ با

 .ستینگر

 شد! دخترها بلند غیج یحرکت کرد و صدا یدستش را باال برد که همان لحظه کشت د،یخود د یما را متوجه  یوقت

 !افتمین یزیگشتم اما چ ادهایفر نیا لیزده نگاهم را در اطراف چرخاندم و به دنبال دل بهت

 نایخون در وجودم به غل ایرفته، رفته اوج گرفت و هنگام بازگشت گو یکه از شروع حرکت مان گذشت کشت یکم

 افتاد!

 نزنم. ادیفر نیریچون سا زیجلو بند کردم و آن را فشردم تا من ن یدستم را به صندل نیریش یدلهره ا با

 ترسناک باشد! نیچن نیکردم که ا یگاه گمان نم چیه دمید یم نیرا که از پائ یباز نیا

 باره کیزده ام احساس کردم و تمام عضالت تنم به  خی یدست ها یرا رو یدست یرا بستم که گرما میها چشم

 منقبض شدند!

شم چفشردم تا اگر دچار توهم شده بودم با  یهم م یبه باز شدن، داشتند اما من آن ها را رو لیم میها پلک

 باز نگردم! یقیحق یایبازکردنم به دن

ا رجلو فشردم که حرکت نرم انگشتش  یگاه صندل هیتک یرا محکم رو میشد و من پنجه ها ریدوباره سراز یکشت

 !ختیفرو ر نهیپشت دستم حس کردم و قلبم در س

 خندان به من زل زده بود! یکه با نگاه دیچرخ نیباز شدند و سرم با شتاب سمت سام میها چشم

سرت م میتعجب برا نیو در ع دمید یگونه خرسند م نیرا ا شیبار بود که چشم ها نینخست یمدت برا نیطول ا در

 بخش بود.

 بکش. غیج یخوا یم _
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 گرمیکردم و با دست د ینیه اریاخت یو من ب میشد ریبار سراز نیچندم یگشاد شدند که همان لحظه برا میها چشم

 !دمید یممتد م یدوختم که در اثر سرعت افراد را چون خط رامونمینگاهم را به پ دهیدستش را چنگ زدم و ترس

 !؟یخون یم یچ یاون کتاب ها رو برا ینگفت _

 منتظرش دوختم. یحواسم را پرت کرد و نگاهم را به چشم ها یقدر سؤالش

 حد فکرش را مشغول کرده بود؟! نیدرس خواندن من تا ا چرا

 تهران، دنبالت بگردم! امیکه باسواد بشم و ب نیواسه ا _

 یخط یناگهان یمیدعوت کرده بود در تصم رینظ یب یوجودم را به آرامش شیادست ه یکه گرما یلحظه ا نیا در

 بود! یجز خودم از آن آگاه م یکس دیکه نبا دمیام کش یشخص لیقرمز به دور تمام دال

 دستم مشت شدند! یرو شیآن ها را پوشاند و پنجه ها یرو یاز ناباور یا هیو سا دندیلرز شیها مردمک

مرد در  نیقدرتمند ا یپنجه ها ینتوانست قلبم را تکان دهد چرا که ضربان تندم به احاطه  یبار بازگشت کشت نیا

 آمده بود!

 

 

 هشتم فصل

 

 

تا  میردب یپناه م یزیو من و روهام به هر چ دیچیپ یگاه شان در خانه م یگاه و ب یادهایفر یصدا شیپ یساعت از

 !میریشان قرار بگ یکمتر مورد آزار بحث ها

 کردم. یبود را رنگ کند و نچ دهیکه کش یکوچک یرا به روهام دادم تا ماه قرمز رنگ

از نبودن  نیو مه ندیهم شده فرزندش را بب قهیچند دق یبرا یخواسته بود تا بگذارد حت نیبا عجز و البه از مه سایپر

 اش برسد. یعیاستفاده کرد تا آن زن به حق طب مانیپ
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 یکه نشان م یبه آن سرسخت نیمه ایبرحزر داشته بود اما گو سایمنع کرده و مادرش را از  ارتباط با پر مانیچه پ گر

 داد، نبود!

شد که  نیچنان خشمگ سایپر دنیو با د دیاز راه رس مانینگذشته بود که ناگهان پ سایاز آمدن پر یادیمدت ز هنوز

 شود تا آرامش کند! کیبه او نزد دیهم ترس نیمه یحت

 یرداد به سختو مه نیرا به اتاق آوردم تا آرامش کنم و اما سام انیبه سرعت خانه را ترک کرد و من، روهام گر سایپر

 بودند! مانیمشغول قانع کردن پ

 بده. یساحل جون آب _

 کردم. زیرا ت میرا به او دادم و گوش ها یآب یلبخند مداد رنگ با

 !دیرس ینزاع شان به گوش نم یصدا گریفرو نشسته بود که د مانیخشم پ ایگو

 .فتمایاز سالن  یو هما را در گوشه ا نیرفتم که مه رونیب میاتمام کارها یروهام را سرگرم کردم و برا یکم

، که چه کرده سایدانستم پر یداد و من نم یگوش م شیزد و هما هم با دقت به حرف ها یحرف م یبا ناراحت نیمه

 ش واقع شده بود!همسر یمهر یگونه مورد ب نیا

 یمرا بهم  شیگرفته بود و چشم ها شیدست ها انیشدم که سرش را م مانیپ یمحض ورود به آشپزخانه متوجه  به

 فشرد.

 دایمش پکه از آشپزخانه و لواز یحضورم نشد و من هم با شناخت یچنان در خود فرو رفته بود که اصأل متوجه  آن

 .دمیکش رونیرا که مدنظرم بود از آن ب یها رفتم و مواد نتیاز کاب یکیکرده بودم سمت 

 بسته بودند! شیتکان بخورد اما هم چنان چشم ها یکم مانیموجب شد که پ لیبهم خوردن وسا یصدا

 یگاه ش،یتمام نازها انیم یگفت که زندگ یهست. م ینمک هر زندگ یگفت که قهر و آشت یم شهیهم یباج خانم

 میز حراختالف زن و مرد ا ینبود که صدا ینیچن نیا یجد یاما قطعأ منظور او بحث ها هم دارد ینزاع و دل خور

 باز کند! شان یرا به زندگ یگریافراد د یبرود و پا رونیشان ب یمقدس خانواده گ

 رفتم. مانیو نزد پ ختمیر یوانیکه آماده شد در ل جوشانده

 کرد. یحال گرفته اش هم ناراحتم م دنیدشوار بود اما د میبرا یساکت قدر شهیمرد هم نیبا ا یکالم هم
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 .دییبفرما _

 .دیسمت من چرخ وانیپلک گشود و نگاهش با مکث از ل یقرار دادم که به آرام زیم یرا مقابلش رو وانیل

 آرامش خوبه. یبرا _

ز بند لحظه سرش را ابه عقب بردارم اما همان  یگام یمعذبم کرد و موجب شد که با دستپاچگ یکم مشیمستق نگاه

 رها کرد و پوزخند زد. شیدست ها

 وجود داره که بتونه من رو آروم کنه؟! ایدن نیهم تو ا یزیمگه چ _

 سرخش نگاه کردم. یرا باال انداختم و با دقت به چشم ها میابروها یتا کی

 نداشت! انیجر یحس زندگ ایمرد گو نینگاه ا در

ود هم وج یقشنگ تر یزهایچ ایکه تو دن نیمطمئن باش ن،یباز کن ن،یخودتون بست یرو که به رو ییاگه درها _

 داره.

 .چاندیپ وانیرا دور ل شیاز دست ها یکیحرفم ذهنش را مشغول کرد که صاف نشست و  ایگو

 مثأل؟! _

 موجب شد تا قدم پس رفته ام را پر کنم. اقشیاش زدم و اشت یاز کنجکاو یکج لبخند

 شد! یمرد به شدت احساس م نیا یتجربه در زندگ فرد با کی کمبود

 مثأل پسرتون! _

 !دیسمت من چرخ یبه تند سرش

شما که  خوام که بدونم و اصأل هم قصد دخالت ندارم اما یدونم و نم یاختالف شما و خانم تون رو نم لیمن دل _

ت مادرش، چه قدر باهاش وق بتیمدت غ نیکه تو ا نیبا خودتون فکر کرد نیدوست داشتن روهام رو دار یادعا

 !ن؟یگذروند

 .شد یم شیدوخت که بخار جوشانده اش هر دم کم جان تر از پ وانیاش را به ل رهیفکر فرو رفت و نگاه خ در
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تموم دل  ونیبه شدت تو خودش رفته و م نیکرد رونشیو از خونه ب نیکه با مادرش داشت ییروهام بعد اون دعوا _

 ده از نبود شما واهمه داره! یداره و بروز نممادرش  یکه برا ییها یتنگ

 رد.بدون حرف آشپزخانه را ترک ک وانیگرفتن ل نیبرخواست و ح یدرهم گره خوردند و با مکث از جا شیابروها

 برگشتم. نکیزدم و سمت س شانشیبه احوال پر یتلخ لبخند

 یگزند یها یتا کم و کاست ستینگر یم رامونشیپ طیبه مح شیتر از پ قیکرد و دق یبا خودش خلوت م یکم دیبا

 کرد! یاش را درک م

 شه! یانگار مثمر ثمر م یزبون درازت گاه _

 موجب شد که با لبخند برگردم و نگاهش کنم. زشیتمسخر آم لحن

 را با لبخند بدهم! شیها هیبود که پاسخ تمام طعنه و کنا نیمرد هم نیمن در مقابل ا استیبعد س من

 آمد! یزبان دراز کارساز نم یگاه

 .دیچرخ یمن م یبودند و نگاهش موشکافانه رو ختهیر یشانیپ یرو شیاز موها یا دسته

 !ابه؟یریمس یخوندن همون کتاب ها ی جهیقشنگ نت یحرف ها نیا _

 .نشسته بود یصبرانه به انتظار تالف یبراقش نگاه کردم که ب یو با بهت به چشم ها دیلبم ماس یرو لبخند

 خورم! یبرم دییپارانو یاخالق اتیآدم با خصوص هیبه  رمیدونستم ته مس ینم _

 

 شد! رهیانحنا گرفته ام خ یباره خاموش شد و بهت زده به لب ها کیبه  شیچشم ها برق

 مانم، کامأل در اشتباه بود! یم یدر موضع ضعف باق شهیهم یکرد که برا یگمان م اگر

از نبود عنوان چاره س چینشسته بود به ه نمیکه با آن نگاه برنده اش چون گرگ در کم یدر لحظه ا یخاموش استیس

ن چه عرف آرا فراتر از  شیتنگ کند و پا میکرد تا عرصه را برا یاستفاده م یکوچک تیمرد از هر موقع نیچرا که ا

 بود، بگذارد!
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 تخت.  به کمدش دست بزنه. بذار رو یبذار. دوست نداره کسهست. ببر تو اتاقش مرتب  نیسام یها لباس ها نیا _

 را تکان دادم و لباس ها را از هما گرفتم و سمت پله ها رفتم. سرم

 شیهم از جانب من برا شیاش نداشت پس اکنون دست زدن به لباس ها یبه کنکاش در لوازم شخص یلیتما اگر

 ناراحت کننده بود!

ه من نکرد و هم ب ینگاه مین یحت گریکه در آشپزخانه آن گونه پاسخ به استهزا گرفته شدنم را به او دادم د یروز از

 با من نداشته باشد. یکرد که برخورد یم یسع یقیبه هر طر

 باال رفتم. یام برخواست و پله ها را به کند نهیاز س لیدل یب یآه

 بودند! امدهین ونریصبح که با مهرداد به اتاقش رفته هنوز ب از

 به در زدم. یبه اتاقش تقه ا دنیپله ها را پشت سر گذاشتم و به محض رس یباق ریدرگ یفکر با

 .دیبفرمائ _

 یگریم با ددست لباس ها را نگه داشته بود کیکه با  یمهرداد مجوز ورودم به اتاق را صادر کرد و من در حال یصدا

 .را چرخاندم و پا به اتاق گذاشتم رهیدستگ

 !دیهمان جا خشک شدم و نگاهم در اتاق چرخ د،یکه به مشامم رس یندیو ناخوشا بیعج یبو با

ت لم مبل کنار تخ یو مهرداد هم که رو دیکش یم گاریوقفه س یبود و ب ستادهیپشت به من مقابل پنجره ا نیسام

 کرد! یدود م گاریداده بود در سکوت چون او س
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 درنگ سمت تخت رفتم تا لباس ها را آن جا قرار دهم. هیاز چند ثان بعد

شان دلم  دمید یم ختهیگونه بهم ر نیبود و اکنون که ا بیعج ییوقت از روز در خانه خود به تنها نیآن ها در ا بودن

 داد! یم یگواه بد

 بذار. یو اصغر یمیبا رح یخصوص یجلسه  هیبه نظرم  _

 موجب تعللم شد. نیسام یگرفته  یرج شوم اما صداتا از اتاق خا دمیپا چرخ یپاشنه  یرو

 کنم. نانیاطم یتونم به کس یخودم حلش کنم. فعأل نم دیبا _

 !؟یارین ادیبه  یرو که خودت امضا زد یزیشه چ یآخه مگه م _

 درهم به آشپزخانه بازگشتم. یکه در قلبم نشسته بود از اتاق خارج شدم و با افکار ینگران با

 افتاده بود؟! یاتفاق چه

کوچک  هر چند یسرخ شده را به قابلمه بازگرداند و من فرصت به دست آمده را مغتنم شمردم تا کار یمرغ ها هما

 انجام دهم! نیسام یبرا

بقه طبه  یحیهما بدون توض یتنگ شده  یو در مقابل چشم ها ختمیر وانیجوشانده آماده شد با لبخند در ل یوقت

 باال بازگشتم! ی

 که منتظر پاسخ مهرداد باشم وارد اتاق شدم. نیبار بدون ا نیبه در زدم و ا یکوچک ی تقه

بل ق لیگرفته بود و مهرداد با همان استا شیدست ها انیبلندش را م یکارش نشسته بود و موها زیپشت م نیسام

 بود! گرید یگاریمشغول دود کردن س

 .زمیاتاق بگر شد که آن را بهانه کنم و از یمانع م نیاتاق نفسم را تنگ کرد اما احوال ناخوش سام یدم گرفته  یفضا

 بخورم. یسبب شد تا تکان نیکه مقابل در خشک شده بودم و هم دیمن دو یکنجکاو هر دو سو نگاه

 یذاشتم و نگاهگ نیا مقابل سامر وانیمهرداد ل ریگ یتوجه به نگاه پ یرفتم و ب زیآرام و نامطمئن سمت م ییگام ها با

 بود! یکردم که خال یا وهیم یدست شیگذرا به پ

 به اتاقش آورده بود، دست هم نزد! شیکه هما چند ساعت پ ییها وهیبه م یحت
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ر لحظه چه دانستم که د یداشتم و نم میمرد ب نیا ینامنتظره  یبود که از واکنش ها نیام ا یدل نگران لیدل عمده

 خود را آماده کرده باشم! شیزند تا از پ یاز او سر م یعمل

 سر درد خوبه. یجوشونده هست. برا _

نفس  ایو گو دیچرخ یصورتم م یپروا رو یبود که ب نیبود به خاطر نگاه پر نفوذ سام یکه جمالتم کوتاه و تلگراف نیا

 کرد! یم یبند رهیرا ج میها

 !اره؟ی یهمه آرامش م یهست که برا ییاز همون ها _

 ند!صبرانه به انتظار پاسخم ما یداد و ب هیاش تک یافتادند و به صندل شیدر آمد و دست ها دهیحالت خم از

 .نلرزد میو تالش کردم که صدا دمیکش میلب ها یرو یقلبم، زبان یتوجه به حضور مهرداد و تپش کوبنده  یب

 !ستمیراه بودن رو بلد ن مهین قیکنه، رف یهست که اثبات م ییاز اون ها _

 حس کردم. یسردش را به خوب ینشد اما من گرم شدن چشم ها جادیا یرییحالت چهره اش تغ در

 اعتماد هم گنجوندم! ایدن هیجز آرامش توش  _

 به تقال افتادند اما دست برنداشتم. مشینگاه مستق ریز میها نفس

 هم بهش اضافه کردم! یضد فراموش ریاکث _

 دمیرخچ یشد و با دل خور رهیشفقت از دوست بر وجودم چ ی هودهیانتظار ب یبه پهنا یبدنم باال رفت و غم حرارت

 باره باال رفت و من بهت زده برگشتم. کیمهرداد به  یکه صدا

 ... نکنه...نیا _

 و سمت من آمد. دیشد و ناگهان از جا پر رهیخ ست،ینگر یکه هم چنان به من م نیبه سام رتیح با

 !؟یهست یتو ک _

 ستادیام ا یقدم کیآمد و در  شینگاهش کردم که همان طور متعجب پ یبه عقب برداشتم و با بهت و سردرگم یگام

 آورد. شیو سرش را پ
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 شتریب یزل زد و کم میبه چشم ها یاو با دقت و موشکاف یبند کردم ول زیگشاد شدند و دستم را به م میها چشم

 سرانجام بلند شد. نیسام یعصب یآمد که صدا شیپ

 مهرداد؟! _

 !دیچرخ یجستجو گرانه در صورتم م شینداشت و چشم ها ینیمهرداد قصد عقب نش اما

 شیگلو ریبرداشتم و به سرعت ز _بود. زیم یکه داخل بشقاب رو _یخور وهیکوچک م یچاقو یناگهان یحرکت در

 گذاشتم!

 را مخاطب قرار داد. نیبود سام من یچشم ها ی رهیبه ترس نشست و همان طور که خ نگاهش

 ده! یداره قلقلکم م یکیپسر انگار  _

 ! امدیچاقو را فشردم که نگاهش به ترس نشست اما زبانش بند ن زیزدم و نوک ت یپوزخند

 خودشه! یچشم ها _

 !ن؟یسام آره

 کرد. یکه با اخم نگاه مان م دیچرخ نیسام یسو یرا باال انداختم و نگاهم به تند میزده ابروها رتیح

 با مکث از هم باز شدند. شیکرد و لب ها رییاز مهرداد سمت من تغ ینگاهش به نرم ریمس

 !ستین یاون کس _

 حس شد. یو دستم ب دیکش دنیباره بند آمد و قلبم دست از تپ کیبه  نفسم

 اشتباه نکن مهرداد! _

کمر خم  نفرت آن مرد ی هیبه عقب برداشت اما من در سا یقدم یآمد و مهرداد با شک و دو دل نیبا چاقو پائ دستم

 کردم.

 نداشت! قتیوقت حق چیاون دختر ه _
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بار  یا برارفتم ت اطیکرد به ح یم یتاب یکه در وجودم ب یآمده بود، استفاده کردم و با حس شیکه پ یوقت فراغت از

 .نمیرا بب نیدوم کارگاه سام

 داد. یبه من نم اجازه را نیخانه ا یآمدم، مدام در فکرش بودم اما کارها رونیاز آن جا ب یکه ناگهان یواقع از روز در

هما  زبان ریمخصوص به خود از ز یهست را هم با ترفندها نیمتعلق به سام یکه آن کارگاه کوچک مجسمه ساز نیا

 !دمیکش رونیب

 !ندینبود که با من به صحبت بنش یهما شخص یگم شدنم بودم وگرنه در حالت عاد ونیمختصر را هم مد نیا

 شت.از آسمان را دا متیانداختم که قصد عز ینارنج دیبه خورش ینگاه میلبخند از ساختمان خارج شدم و ن با

ه ب یبه من سپرد و اذعان داشت که او عالقه ا نیرا به همراه آدرس شرکت سام ییهما ظرف غذا شیروز پ چند

 فراموش کرده است. زیخود را ن یندارد و غذا رونیب یغذا

 _ارج از شهرخ _کرد و ادعا داشت که او آن روز به کارخانه شان یداشت، من را راه نیسام یکه برا یبا دل نگران هما

 د.مانن یشان در شرکت م یاز حساب ها یسر کی انجام یرود چرا که مهرداد از قبل اطالع داده بود، برا ینم

الف برخ افتمیکه در نیضمن ا رفتمیتعجب بدون مخالفت پذ نیهما آن قدر مطمئن آدرس را به من داد در ع یوقت

 !ایاست نه پور نیتصورم کارخانه متعلق به سام

تا  ستگاهیتأسفانه با گم کردن اتوانم به شرکت بروم از خانه خارج شدم اما م یکه به سهولت م نیروز به ظن ا آن

 ها سرگردان شدم! ابانیشب در خ

فتم و با خانه تلفنش را گر یو از دختر جوان اورمیخانه را به خاطر ب یآن قدر به ذهنم فشار آوردم تا شماره  عاقبت

 پاسخ داد! نیتماس گرفتم که بالفاصله سام
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آشفته اش را از نظر  یسر و رو یبا بدجنس میترس ها یبود و من فرا یدنیکه به دنبالم آمد، د یاش زمان چهره

 !ستیتفاوت ن یداد آن قدر هم نسبت به من ب یگذراندم که نشان م

 تیمن کفا یبا لبخند نگاهش کردم، ادعا کرد که به خاطر امانت بودنم نگران شده است اما همان هم برا یچه وقت گر

 شوم! یم کیباشم که قدم، قدم به او نزد دواریکرد تا ام یم

دنم شکر و خدا را به خاطر سالمت بو دیمن را تنگ در آغوش کش رانهیغافلگ یهما در حرکت م،یخانه که بازگشت به

که  افتمیکردم و در چشیسؤال پ نیدر مورد سام یاز نرم شدن دل او نسبت به خودم بهره بردم و قدر زیکرد و من ن

 کرده است! یزندگ ایتالیاو سال ها در ا

 یبرا زیناما همان اطالعات اندک  زدیبگر یداد که حرف از دهانش به آسان یحواس هما جمع بود و اجازه نمچه  گر

 من با ارزش بودند!

 با شوق در را هل دادم اما تکان نخورد! دمیبه کارگاه رس یوقت

فتاد و ا _آن خورده بود. یکه رو _اطرافش را از نظر گذراندم و دگر بار هلش دادم که چشمم به قفل بزرگ متعجب

 نگاهش کردم! زانیآو ییعقب رفتم و با لب ها یقدر

 باز است پس... شهیدر هم نیگفته بود که ا هما

 !و دهانم باز ماند دمید روزمندانهیپ یو نگاه باال بردم که او را پشت پنجره با لبخند دمیچرخ ناگهان

 دانست که قبأل به کارگاهش آمدم! یم پس

 گرفتم و پا کوبان از آن جا دور شدم. ثشیخب ی، کم در هم رفتند و با غضب نگاه از چهره کم میابروها

 چه بودند؟! گرید بیو غر بیعج یهمان بهتر که قفل بود. آن مجسمه ها اصأل

 !دمیپله ها د نیساختمان شدم و در را پشت سرم بستم که او را پائ وارد

 مانع شد. شیسمت اتاق خود بروم که صدا بشاشش رو گرفتم و خواستم یاخم از چهره  با

 چون آزاردهنده هست! یات بکن یفضول یبرا یفکر هی دیبا _

 .دیبه سرعت باال پر شیاز ابروها یکیسمت او برگشتم که  یناگهان یو در حرکت ستادیاز حرکت ا میپاها
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 خوام. یم یمرخص _

 . ستینگر میرا تنگ کرد و با همان نگاه پر نفوذش به چشم ها شیها چشم

 خواستنم بود! یعلت مرخص ریدر انتظار تفس ایگو

 هفته. هی _

 .دیسمت پله ها چرخ الیخ یمن داد و ب لیتحو یانحنا گرفت و پوزخند لبش

 چرا؟! _

 !؟یبر یخوا یم کجا

 نکشم. غیاش ج یحجم خونسرد نیرا برهم فشردم تا از ا میها لب

 منه! یعیهم حق طب یبه خودم مربوطه. مرخص _

 .ستینگر میبه چشم ها میشد و مستق لیسمت من متما یرا به نرده ها بند کرد و قدر دستش

 .دمیپرس یواسه رفتن ندار ییکه جا نیبه خاطر ا _

 خودمون برم. یخوام خونه  یم _

 بار کامل سمت من برگشت. نیا د،یدرخش شیکه به وضوح در چشم ها یکنجکاو با

 شما چه خبر هست مگه؟! یخونه  _

 کرد؟! یچه فکر دیتو با یحجم از فضول نیا یبرا _

 چهره اش لذت بردم. یفاتح از حالت وارفته  یگشاد شدند و من با لبخند شیها چشم

خبر  نیدتربرفت،  یکه از پله ها باال م نیا نیو ح دیچرخ یساختگ یتفاوت یبعد که بر خود مسلط شد با ب هیثان چند

 تمام عمر را به من داد!

 رفتن. یگردم. اون موقع راهت بازه برا یبرم ایتالیبه ا گهیماه دمن دو  _
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 پهنش زل زدم! یزده به شانه ها رتیو ح دیاز لبم پر کش لبخند

 رفت؟! یم گریماه د دو

 !شه؟یهم یبرا

 .دیرا به چنگ کش میدر خود مچاله شد و بغض گلو یباره گرفت و با اندوه گوشه ا کیبه  قلبم

 قادر بودم که رابطه ام را با او بهبود ببخشم؟! گریدو ماه د تا

 شد! یم یراه ارشیخوش از د یبار با خاطره ا نیا دیبا

ا او وداع بخواست  یبود و عاقبت هم نتوانستم آن گونه که دلم م نیرفتن سام ریمدت ها بعد از آن روز فکرم درگ تا

 مان بر قلبم نشاند! یها یکتر از کود یبه مراتب کار یزخم شهیهم یموضوع برا نیکنم و ا

 رو جمع کن. لشیو وسا مانیبرو اتاق پ ر،یرو بگ نایا _

 رفته بود!را سمت من گ یکالفه کارتون بزرگ یکه با حالت دیاو چرخ یهما نگاه مسخم را از پله ها گرفت و سو یصدا

 ؟یواسه چ _

 رو جمع کنم؟! یچ

 را در هم فرو برد و کارتون را تکان داد. شیحوصله ابروها یب

 .ارمی یم گهید یاز انبار چند تا یرو پر کن نیخواد بره. تا ا یم _

 یلحظه ا تا برود اما دیخاطر متعجب کارتون را گرفتم و هما چرخ نیرا از او نداشتم به هم یشتریب حیتوض انتظار

 زبان چرخاند. یناراض یدرنگ کرد و با لحن

 و ببره.رلوازمش  اد،یده تا خودش ب یرفت، خبر م مانیخانم گفت باشه هر وقت پ نیدست نزن. مه سایپر لیبه وسا _

 شن؟! یدارن جدا م _

 رفتم. سایو پر مانیتعلل سمت اتاق مشترک پ یگرفت و من هم با کم یتأسف سر تکان داد و راهش را پ با

 داشتند؟! ییتوجه به فرزند کوچک شان قصد جدا یداد که ب یاندازه عذابش م نیتا ا یزیچ چه
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 کارش آغاز کردم. لیشدم و ابتدا هم از کتاب ها و وسا مانیپ لیخاطر مشغول جمع کردن وسا آزرده

اش  یکرد و عمده ساعات کار یکار م یغاتیبودم که در شرکت تبل افتهیدر ختهیجسته و گر نیریسا یصحبت ها از

 گذشت. یهم در منزل م

 .نیتخت هست، مرتب بچ ریکه ز یهم کارتون. لباس ها رو تو چمدون نیا ایب _

 کارتون ها را وسط اتاق گذاشت و به سرعت خارج شد. هما

 کند. یاحساسات خود را کنترل م یو به سخت ستین یمسئله اصأل راض نیبود که از وقوع ا دایپ

 برخواستم! یاز جا ینامنتظره ا یو من با دستپاچگ دیچیروهام و غزل در خانه پ یبعد صدا یچند

، مقابل در باز در راه رو دنیدو نیاقدام کردم چرا که او ح ریصحنه رو به رو شود اما د نیآمد که روهام با ا ینم دلم

 شد! رهیداخل خ یکودکانه به اوضاع آشفته  یاتاق متوقف شد و با بهت

 شه... یلباست رو عوض کنم. گرمت م ایب _

 چرخاند. ختهیمن و اسباب بهم ر انیو متعجب نگاهش را م ستادیز حرکت اچون او ا زین غزل

 .تادمسیدر ا یرفتم و در آستانه  شیپ یتصنع یبه سکوت گذشت که به خود آمدم و با لبخند یطوالن ی هیثان چند

 !؟یکجا رفته بود طونیش _

تر از  رکیز اما او رمیروهام را بگ دیل ددستم را به چهارچوب در بند کردم و تالش نمودم تا مقاب هودهیب یحرکت در

 تصور من بود.

 !؟یچرا اتاق بابا و مامان رو خراب کرد _

 به خود بدهد.  یتا او تکان دیبا عجز سمت غزل چرخ نگاهم

 .میما اتاقت بر ای. بزمیکنه عز یم یریداره گردگ _

کرد تا از  آمد و خود را کج شیپ یغزل قانع نشده است، قدم یپا افتاده  شیپ یبود اصأل با بهانه  دایکه پ روهام

 .ندیدست من داخل را بهتر بب یورا
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 کرد! یریهما جون که گردگ _

 نیحظه مهدست من عبور کرد و وارد اتاق شد که همان ل ریاز ز یماند و روهام با چابک فیچون من بالتکل زین غزل

 .وستیپ کرد به جمع مان یکه روهام را صدا م نیا نیح

 یهده مروهام را برع یبرا طیشرا حیتوض تیمسئول دینفر با کیما سه نفر،  انیبود و م یناراحت کننده ا طیشرا

 گرفت.

 زم؟یروهام، عز _

 طیاشر نیکه بخواهم همچ دمید یبازگذاشتم چرا که اصأل در توان خود نم نیمه یو راه را برا وستمیغزل پ به

 از او داشته باشم! زیکودک شرح دهم و انتظار درک ن یرا برا یبغرنج

را به  شیکه پا ییخود نداشت و آن ها تیدر وجود یدخالت چیکرد، حق داشت چرا که او ه یواقع اگر درک هم نم در

 دادند! یشان را به نحو احسن انجام م فهیوظ دیباز کرده بودند با ایدن نیا

 از مبل ها نشست. یکی یرو یناراحت همراه غزل به سالن بازگشتم و او با به

 پدر و مادرش رو بخوره؟! یچوب ناسازگار دیداره که با یبچه چه گناه نیطفلک ا _

 ستم.او نش یرفتم و رو به رو کیام به شدت فعال شده بودند، نزد یکنجکاو یحس گرها ،یرغم ناراحت یکه عل من

 !ه؟یمشکل شون چ _

 و شال را از سرش درآورد. چاندیاندوه لب پ با

 شده! یبچه هم وسط شون گوشت قربون نیبا هم دعوا دارن. ا نایا ادمهی یواال از وقت _

 چه خبره؟! _

 جهت داد. ریینگاهم به پشت سر غزل تغ ریرا از من گرفت و مس شتریکنکاش ب یاجازه  نیسام یصدا

 داشته باشد. نیبه سام یبهتر دیخود را جا به جا کرد تا د یقدر زین غزل

 قصد رفتن داره! مانیانگار پ _
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 .دمیجون شن نیاز مه شبیهم د من

 .دیغزل دو انیعر یموها یو نگاه من رو دندیباال پر نیسام یابروها

 کجا؟! _

 .ستادمیباره ا کیاش را پس زد و من به  یشانیپ یرو ختهیر یآمد و غزل با انگشت موها شیپ نیسام

 دونم! ینم _

 .دیایو سپس به طرف مبل ها ب فتدیبه من ب یلحظه ا نیموجب شد که نگاه سام ستادنمیا

 گفت! یم ییزهایچ هیمهرداد  _

ان نشستن انتخاب کرد و من هم چن یمبل را برا نیتر کینزد نیاز اندوه نشست و سام یغزل هاله ا یمایس در

 بودم. ستادهیا فیبالتکل

 شون برم... شیمامان اصرار داره که پ _

 افتمیدر نگاهش را تا غزل دنبال کردم و خوشبختانه ریدرک مس رقابلیغ یپا انداخت و من با وسواس یپا رو نیمسا

 رسد! یغزل نم یشراب یکه به موها

 !یگرد یکار م یب یجا دار نیخوب برو. تو که ا _

 و من قصد ترک آن ها را کردم. دیچهره درهم کش ن،یسام یاز جانبدار یناراض غزل

 کنم. یتونم اون جاها زندگ یمن نم یدون ینکن. تو که م تمیاذ _

 من را از حرکت بازداشت. یلحظه ا نیسام یاما نجوا برگشتم

 !ارنیسر در ب یکنجکاو هستن که از همه چ یلیها خ یدونم اما بعض یمن م _

 !؟یگفت یچ _

 گفت و من با لبخند آن ها را ترک کردم. یمیپاسخ به غزل، بگذر در
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 نهم فصل

 

 

 ختمیز رنگ رآزاد باشند، آن ها را در سبد بزرگ سب یدر هوا یکه کم نیا یو برا دمیکش رونیب نیها را از ماش لباس

 پهن کنم. زیرخت آو یرفتم تا رو رونیشد، ب یم یو از در آشپزخانه که به پشت ساختمان منته

صرار ا زیدادن نشد و من ن یبه مرخص یراض نیرا کرده بود اما متأسفانه سام شیروستا و آدم ها یهوا بیعج دلم

 نکردم. یشتریب

کاست به  یماز بار اندوهش ن یزیتازه و مطبوع بهار هم چ یهوا یتنگ که حت یو با دل ختمیلباس ها را آو یکی ،یکی

 گذاشتم. _مانست. یم یکه به انبار _آشپزخانه بازگشتم و سبد را در اتاق کوچک

 رترمیل گدرفته و هنوز بازنگشته بودند و سکوت خانه  رونیاز خانه ب دیخر یراب شیساعت ها پ نیبه همراه مه هما

 کرد. یم

 مشغول بودند. یدر اتاق خود به کار کیدر خانه حضور داشتند اما هر  ایو پور مانیپ البته

 پله ها رفتم. یبه راه رو انداختم و سو ینگاه مین

ه روهام سر چو از خانه برود گر  ردیروزها بود که دست روهام را بگ نیجمع شده بود و هم مانیتمام لوازم پ بأیتقر

 !ختیر یکرد و اشک م یلج م یزیهر چ یبهانه برا یگذاشته بود و با بهانه و ب یناسازگار

 فیتلط را طیشرا یاز دست مان ساخته نبود تا قدر یاما متأسفانه کار میبود افتهیما حال بد کودک را در ی همه

 .میکن یبهتر راه یا هیم را با روحو روها میده

 یآل هدیا تیو در وضع ایمه زیکردم تا مطمئن شوم همه چ یم یخانه هر روز به اتاق ها سرکش طیکنترل شرا یبرا

 است.

بلند  ینیه شوکه شدم و با ایپور دنیدرنگ وارد اتاق شدم که با د یب رهیو با چرخاندن دستگ دمیرس نیاتاق سام به

 به عقب برداشتم! یقدم
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بود به سرعت کمر راست کرد و جا خورده به  نیسام زیم یدر کشو یزیچ یخم شده بود و مشغول وارس زیکه ن او

 ماند! رهیمن خ

 گفتم! یکوتاه ریاما به سرعت بر خود مسلط شدم و روز به خ دمیرا در اتاق نداشتم، ترس یانتظار حضور شخص چون

در دستش  که یسبز رنگ یرا دور زد اما پرونده  زیو م دیپر پشتش کش یها لیبه سب یسر تکان داد و دست زین ایپور

 بود، نظر من را به خود جلب کرد!

ومدم. تو به برداشتن پرونده ا یتماس گرفتم و برا نیبا سام نیکنم به خاطر هم یدگیاز کارها رس یسر هیبه  دیبا _

 کارت برس.

أل داوطلبانه نبودم که از او پرس و جو کنم اما او کام یگاهینبود و من هم در جا ریو تفس حیهمه توض نیبه ا یازین

 درنگ خارج شد! یشرح داد و ب میعلت حضورش در اتاق را برا

 ا بردارم.رآب  یرفتم تا پارچ خال یرا باال انداختم و سمت پاتخت میخارج شد، شانه ها دمید دانیکامأل از م یوقت

 رد!خو یپارچ آب را م کیچگونه در طول شب  نیانداختم و از نظرم گذشت که سام یا شهیبه پارچ ش قیدق ینگاه

 کند که بخوابد؟! یفرصت م یچه زمان اصأل

 و اتاق را ترک کردم. دمیکه از او در دل داشتم، چرخ یکم رنگ یدل خور با

را که من جز برخوردار بود چ ییباال تیاز اهم زین هیصف دنیمهم بود اما د میبرا نیبود که حضور در کنار سام درست

 بودم! دهیاو دور تمام افراد خانواده ام را خط کش

 غربت فرستادند! اریجاهل من را به د یبه من پشت کردند و با قضاوت عده ا یرحم یکه با ب ییها همان

کنم  دایپ را نیتا سامسبب شد  یاجبار قیتوف نیچرا که هم رمیتوانستم چندان به آن ها خرده بگ یباز هم نم البته

 بود! هیقض نیدر ا یحکمت یو به قول خانم باج

 !دیدر سالن چرخ یمن را از حرکت بازداشت و نگاهم با بهت و کنجکاو یزیر ی هیگر یپله ها صدا انیم

 روهام؟! _

 بروم. نیتر پائ عیپله ها را سر یقطع شود و من با دل نگران هیگر بیغر یموجب شد که آوا میصدا
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 !؟ییروهام کجا _

پله  ریو را زکوتاه ا ی هیروهام پرداختم و عاقبت بعد از چند ثان یگذاشتم و به جست و جو زیم یرا رو وانیو ل پارچ

 !ختیر یصورت اشک م یدر خود جمع شده بود و به پهنا تیکه با معصوم یدر حال افتمیها 

 جدا کردم. شیرا از بند زانوها شیدلهره کنارش زانو زدم و دست ها با

 !زم؟یعز یخوب _

 شده؟! یچ

 لرزانش را تکان داد. یو چانه  دیلب برچ کودک

 خوام! یمامانم رو م _

 دل زده اش زل زدم. یباز به چشم ها یخورد و با دهان یتکان سخت قلبم

 ...ادیذاره ب یدونم... بابا نم یاما... اما من م ادی ینم گهیگه اون د یبابا م _

 کرد.  یسوزانم خال ی نهیجانکاه به من پناه آورد و دردش را در س یهق، هق با

 شوم. میاشک ها زشیرا دور تن کوچکش تاباندم و لبم را گاز گرفتم تا مانع ر میبغض دست ها با

 !ست؟یخردسال روا ن یحجم از غصه بر کودک نیشد به پدرش فهماند که ا یم چگونه

 کرد! یکودک وارد م نیبه روح ا یجد بیساش داشت آ یکه در خود فرو رفته گ یپدر

 روهام؟! _

کوچکش به سرعت صورت  یدرنگ خود را از من جدا کند و با دست ها یموجب شد که روهام ب نیسام یصدا

 را پاک کند. سشیخ

 شده پسر؟! یچ _

 .دمیکش میپلک ها ریدست ز زیداد و من ن یتسل یدلم را کم یگرفته  یهوا عطرش

 شد! ریسراز میروهام اشک ها یهم نوا با غصه ها یچه زمان دمینفهم
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 نشست. شیزانوها یکه من نشسته بودم رو ییهمان جا میکوتاه به چشم ها یبعد از نگاه نیو سام ستادمیا

 ؟یای یمهرداد، تو هم م شیخوام بعد از حمام برم پ یم _

 .ردیانحنا بگ یکه لبم کمسرتکان داد و لبخندش موجب شد  یو با شاد دندیدرشت روهام درخش یها چشم

 پس زود آماده شو. _

لل مقابلم که او رفته بود، گرفت و با تع یرینگاه از مس زین نیاتاقش شتافت و سام یو سو ستادیبه سرعت ا روهام

 . ستادیا

 !؟یخوا یم زهیتو هم جا _

 کند! یباور رساند که اخم جذاب ترش م نیزد و من را به ا یگشاد شدند که او لبخند کج میها چشم

 آرومت کنم! یطور هیگفتم  ،یکرد هیبچه گر ینه که به قصد دل دار _

 ساز زدن تو باشه؟! گهیبار د هیتونه  یمن م ی زهیجا _

 !دمیام لب گز یمالحضه گ یرفته، رفته درهم گره خوردند و من از ب شیابروها میدر چشم ها رهیخ

 !ادی یخوشم نم من از ساز زدن اصأل _

برازنده  ترشیفکر کردم که لبخند ب ستادنشیبه محل ا رهیاش را از من گرفت و رفت و من خ یهمان اخم نگاه طوالن با

 اش است!

 درد نواخت! یقیدر هجر وصال موس یشود که سال ها کنج یم یدل تنگ یبرا یا عهیلبخند ود گاه
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 خودش را خم کرد. یداد و قدر هیرا به چهارچوب پنجره تک شیدست ها یمحرز یبا کالفه گ نیسام

به  کرد، کمتر یم یبررس شتریو درشت کارخانه بودند و هر چه قدر هم که ب بیعج یکسر ریها بود که درگ هفته

 !دیرس یم جهینت

به  دیا شاروند تب شیپ یمیو رح یبا اصغر یپا ایمهرداد تن دهد و موضوع را پا  شنهادیگرفت که به پ میتصم عاقبت

 دل خواه برسند. ی جهینت

ارقام  نیا و چون هر روز با می. ما تو بطن حساب ها هستمیاریحسابرس معتمد از خارج شرکت ب هی دیبه نظر من با _

 از چشم مون دور مونده باشه که کامأل مشهوده! یزیچ دیشا میسر و کار دار

ن مشخص مسئله از هم اکنو نیداد که موضع خود را در قبال ا حیمخالفت کرد و ترج یمیبه سرعت با نظر رح یاصغر

 باز نماند. یتیگله و شکا چیه یکند تا بعدها جا

 نیه تو او سال هاست ک  می. من و شما به کارمون کامأل مسلط هستستین یاصأل حرفه ا شنهادیپ نیا یمیرح یآقا _

 ف نداره!امور اشرا نیما تو ا یبه اندازه  ی. کسمیدار تیشرکت فعال

 ظررنیرا ز فشیپرده حرکات ظر یسرخ زن دوخته بود و ب یو آشکارا چشم به لب ها انهیموذ یبا لبخند مهرداد

 داشت!

 زد. یدر اعمالش موج م یریچشم گ یرکیو ز ینداشت اما پخته گ یادیز سن

 نشد؟ یخبر دیاز مج _

 انیر جرکه د یبه مهرداد نگاه کرد که فارغ از موضوع مهم میگشت در انتظار پاسخ مستق یکه بازم نیا نیح نیسام

 شده بود! رهیخ یبه اصغر یگ فتهیبود با ش

 مرد جوان را به خود آورد. نیو هم دیمهرداد چرخ یسو نیاز سام تیهم به تبع یو اصغر یمیرح نگاه

حواس مرد جوان سر  گذاشت یزن فرستاد که نم یحجم از لوند نیبه ا یبه سرعت صاف نشست و لعنت مهرداد

 بماند! شیجا

 کنه. یم قیتحق تیدفترش رفتم. اون هم مثل ما داره با حساس روزید _

 دور از همه گذراند و مسلط تر ادامه داد. کیرا  نگاهش
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حو ن نیهم کارش رو به بهتر شهیمون با ماست و هم لیچند سال که به عنوان وک دیمج نیدون یطور که م نیهم _

 کنه! دایپ یسرنخ چیاون هم نتونست ه یلنگه که حت یجاش م هی هیقض نیانجام داد اما ا

 به جان ذهنش انهیرا که روزها چون مور یگرفت فکر میو تصم دیکش دشیبه محاسن سف یمتفکرانه دست یمیرح

 افتاده بود، مطرح کند!

 همه گرداند و حرفش را بر زبان راند. انیکه جو را متشنج نکند، نگاهش را م نیا یبرا ینرمش خاص با

مادش هم آدم مورد اعت شهیکارخونه ام و هم نیحساب دار ا _نیپدر سام _سهراب خان امرزیمن از زمان خدا ب _

 بودم...

 .دیکش شیلب ها یرو یزبان یمیشلوارش فرو برد و رح بیرا در ج شیبا تواضع سر تکان داد و دست ها نیسام

ف و حر چیهمون اعتماد بدون ه رویپ نیو بعد هم تو، سام ایاما بعدش هم آقا پور ستیاز خود ن فیقصدم تعر _

 .نیکارخونه رو بهم سپرد یسکان حساب و کتاب ها یثیحد

و  دیچرخ یم _گوش سپرده بود. یمیرح یکه با دقت به حرف ها _یاصغر یسو طنتیبا ش یمهرداد هر از گاه نگاه

 ستود! یرا م ایپور ی قهیدر دل حسن سل

م دون یهمه شون م یشخص یهم از زندگ یدارم و مختصر ییشرکت و کارخونه آشنا یاعضا یبا همه  بأیمن تقر _

 نکرده... ییو خدا شتریکنن ب یکه با من کار م یاما شناختم رو افراد

 جلب کرد! شتریتوجه هر سه نفر را ب نیلب گفت و ا ریز یو استغفار دیجمله اش را سر بر یمیرح

 را تنگ کرد و زبان چرخاند. شیچشم ها د،یدو ینفس اماره اش م یوسوسه ها یلحظه پ نیکه تا ا مهرداد

 خب؟! _

 ده بود.مان شیحرف ها لیبه او زل زده و در انتظار تکم فیظر ینگاه کرد که با اخم نیچشم به سام ریاز ز یمیرح

 بو داره! هیقض نیکه ا یدیکنم که خودت هم فهم یجان فکر م نیسام _

ما  به یرکیچنان با ز یکسر نیکه ا نینداره و هم ا یشرکت به حساب ها دسترس دییمورد تأ یاز اعضا ریغ یکس

 !میبرس یتا با دنبال کردنش به علت اصل میکن دایپ یسرنخ نیکوچک تر میتون یجوره نم چیشد که ما ه لیتحم
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اتاق را  یباره فضا کیبه  یو لحظه ا نیسنگ یزل زده بود در فکر فرو رفت و سکوت یمیهمان طور که به رح نیسام

 شکسته شد. یمتعجب اصغر یدر بر گرفت که با صدا

 انجام نشد؟! _نیسام _سردار یبه دستور آقا یزیمگه اون وار _

 ند!نداشت شیبه جا سؤال یقانع کننده برا یپاسخ کی چیآن ها چرخاند که ه انینگاهش را م یبا سردرگم یاصغر

 برخواست. یبرآشفته از جا یرا دور زد و اصغر زیم یمضاعف یبا کالفه گ نیسام

 خبرم؟! یب زهایچ یسر هیهستم که از  یاتاق من تنها کس نیتو ا یعنی _

انگار  اما دیکه چرا در قبال پرداخت پول جنس ها به دست مون نرس میکن یو بررس میبد لیبود که جلسه تشک قرار

 حساب ساده خارجه! یبررس هی ی طهیکه از ح نیشک دار یموارد هیشما به 

 ام کند.کرد تا او را آر یبرخواست و با مالطفت سع ینبود از جا ندیخوش آ شیبرا یکه جوش و خروش اصغر مهرداد

 .میبرس جهینت هیتا ما هم به  نیشما بش مینزد یهنوز که حرف _

 ناخواسته نگاهش را به او دوخت. یبا غضب یاصغر

 دونم چه خبر؟! یکه من اصال نم یوقت یا جهیچه نت _

 نگاه کرد. یمیچشم به رح یبود از گوشه  ستادهیا زیهمان طور که پشت م نیسام

 بدن. حیبراتون توض یمیرح یرو آقا زیبهتر همه چ یخانم اصغر _

 یم براه یمیاتاق را ترک کرد و رح یکوتاه یبا عذرخواه تسین یپنهان راض اناتیبود اصأل از جر دایکه پ یاصغر

 اش کرد. یهمراه نیسام شنهادیکه او را از سؤتفاهم خارج کند به پ نیا

 خواد اون ماده ببر رو رام کنه؟! یچه طور م یمیرفتم تا روشنش کنم. آخه رح یم دیبه نظرم من با _

 گذاشت. یآن ها را کنار یدستش بود را جا به جا کرد و با خسته گ ریکه ز ییبرگه ها نیسام

 اشم!رو داده ب زیکه دستور وار ادی ینم ادمیعنوان  چیکردم اما به ه یمن اون فاکتورها رو چند بار وارس _
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را  زیم یو کوچک رو یا شهیش یداد گو یم هیتک زیکه به م نیا نیبرداشت و ح یاش گام یذات یالیخ یبا ب مهرداد

 برداشت.

 ؟یبر یخوا یم یک نمی. به من بگو ببالیخ یرو ب نایحاال ا _

 .دیکش یرحم یفرو برد و آن ها را با ب شیموها انیرا م شیکرد و دست ها یپوف نیسام

 جا سر و سامون بدم! نیبرم و هنوز نتونستم به ا دیبا گهیماه د _

 چرخاند که ذرات درخشان داخل آن پراکنده شدند. شیانگشت ها انیرا م یگو مهرداد

 تو اول به اوضاع خودت سامون بده! _

 داد. هیتک یهم گذاشت و سرش را به صندل یاز نا افتاده اش را رو یپلک ها نیسام

 !؟یگ یم یچ _

و ابه  میو مستق دیداد چرخ یداشت به شدت آزارش م نیسام یآمد و حاشاگر یروال خوشش نم نیکه از ا مهرداد

 زل زد.

 نه؟ ایکه تو خونه ات هست همون دختر  یفقط بهم بگو اون دختر _

شم چباز شوند و نگاهش به  یبه آرام شیدرهم فرو برود و پلک ها نیسام یساحل موجب شد که ابرو ها یادآوری

 کنجکاو مهرداد گره بخورد. یها

 بود! الیبهت که گفتم اون دختر فقط خ _

به موقع  نیپرت کرد که با چند غلت در حال افتادن بود و سام زیم یرا رو یدستش را در هوا تکان داد و گو مهرداد

 با حائل کردن دستش مانع شد.

 کالم بگو و خالص! هیمن شعر نباف.  یبرا _

 .دیاش را مال یشانیپ یگوشه  نیسام

 !؟یزن یخودش باشه. تو چرا جز م رمیگ _
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 را به کمر زد. شیرفت و دست ها لب مهرداد باال ی گوشه

 تعرض نکنم. گهید یکیخوام مطمئن بشم که به ملک  یم _

ودم با خ ی: غلط اضافه بکندیغر شیدندان ها انیو از م دیسمت مهرداد دو یافتاد و نگاهش به تند نیسام دست

 !یطرف

 را باال انداخت. شیرا باال انداخت و حق به جانب شانه ها شیاز ابروها یکی مهرداد

 !یجا کشوند نیکه دختر مردم رو دنبال خودت تا ا یکه غلط رو خودت کرد نیاول ا _

 !ستیکه بهم پا دادن به تو مربوط ن ییدخترها یشه. اون هم مثل همه  یهم روابط من به تو مربوط نم دوم

 آفتاب خورده دوخت. یبا خشم نگاهش را به پنجره  نیسام

 امانته.اون دختر دست من  _

 لب جنباند. یرکیبا ز مهرداد

 !؟یاز ک _

 دلت؟! ای باباش

 به من نداره! یدخل _

 آخر را پرت کرد. ریدر رفت و ت یسو نیسام یدنده گ کیکالفه از  مهرداد

 پس تو کار من دخالت نکن! _

ه چهر  دیه باک دیشیمشت کرد و به اند زیم یافتاده بود دستش را رو انیکه در وجودش به غل یبا خشم نیسام

 کند! یدگیرس شیتر به کارها عیسر

 باز بماند! مهین یجا کنار حساب ها نیاز فکرش ا یمیرود ن یاز کشور م یخواست وقت ینم

 

 دهم فصل
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 یکار زیواحد نسبتأ بزرگ به تم نی. ساعت هاست که در استمیا یصاف م یو به کند رمیگ یرا به کمر م دستم

 از تمام شدن کار! غیدهم اما در یسرعت م میمشغول هستم و هر چه به دست ها

 زیخودش ن آوردن اسباب آماده کنم و یآورده است تا آن جا را برا دشیجد یبا موافقت هما، من را به خانه  مانیپ

 رفت. شیانجام کارها یبرا

 برق انداخته بودم.همه جا را  بأیو سالن را از نظر گذراندم. تقر دمیخودم چرخ دور

 و خاک گرفته بود! فیگونه کث نینکرد که ا یزندگ یخانه سال ها کس نیدر ا ییگو

 باز شدن در مانع شد. یکنم که صدا زیکف سالن را تم گریو بار د رمیرا بگ یآشپزخانه رفتم تا ت سمت

پر  با دست دینکش یماندم که طول مانیمنتظر ورود پ دیتا مرتبش کنم و متعجب و با ترد دمیبه شالم کش یدست

 شد. داریوسط سالن پد

 سالم. _

 کوتاه سمت من قدم برداشت. یدر اطراف چرخاند و بعد از مکث تیرا با رضا نگاهش

 . تموم شد؟یسالم. خسته نباش _

 بکشم. دیمونده که با یت هیبله. فقط  _

 کانتر گذاشت و سرش را باال انداخت. یها را رو لونینا

 . غذات رو بخور که ببرمت.ستین ازین _

 و دلم ضعف رفت. دیدو _ظرف غذا بود. یکه حاو _لونیبا ولع سمت نا نگاهم

آب  یاقطره  یبرهوت زده هم حت یخانه  نینخوردم و در ا یزیچ _از ظهر گذشته بود. یکه ساعت _صبح تا کنون از

 شد! ینم دایسرد پ
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 نکیس یسو میشستن دست ها یآورد و من برا رونیخود دست به کار شد و غذاها را ب د،یکه تعلل من را د مانیپ

 رفتم.

 .ادی یروهام حتمأ خوشش م _

 .ستادمیاو ا یکانتر رو به رو گریرا خوب شستم، باز گشتم و طرف د میکه دست ها نیاز ا بعد

 دوست داره. شتریرو ب یآدم هاست. شلوغ ونیروهام عاشق بودن م _

 در خودم جمع یو غذا خوردن در کنار او، کم بهیغر یشد و من معذب از حضور مقابل مرد دهیمتم کشس نگاهش

 شدم.

 رو براش فراهم کنم. زهایچ نیکردم که بهتر یسع شهیهم _

 .دیایند باز آن ها موجب نشد که زبانم ب کی چیاما ه دمیرا به مشام کش مهیرا در برنج فرو کردم و عطر ق قاشقم

 کند؟! ریمن تعب یرا برا شیمرد قصد داشت پدرانه ها نیا

 رو دوست داره؟! یکه چ نیپرس یاز خودش هم م _

 شما فرق داره! قیاون با سال یها حیمسلمأ ترج چون

 به دهان بردم. یلقمه ا نشینگاه سنگ ریکه قاشق را گرفته بود در هوا ماند و من ز دستش

 !؟یرو به من بفهمون یچ یدار یتو سع _

 .مدیرا جو میغذا یتصنع یبخورد به ظرف باز گرداند و من با آرامش اتشیاز محتو یزیرا بدون آن که چ قاشق

 !نیکن یو انکارش م نیدون یکه خودتون هم م یزیچ _

 به من نگاه کن. _

 نشست. مانیپ یعصب یاز خورشت خوش آب و رنگ کنده شد و باال آمد و در چشم ها یبه کند نگاهم

 !یر یاز حدت فراتر م یلیخ _

 محکم کردم و آب دهانم را فرو دادم. یکیرا دور قاشق پالست میها انگشت



 زرخن تاف

148 
 

 داد. یآن کودک عذابم م یچشم ها یدانستم که از حد گذشتم اما غصه  یم

 کنه! یادآوریبهتون  یکه کس نیقبل از ا نیرو به رو بش قتیپس خودتون با حق _

 .دیکوتاه قاشق را در ظرف رها کرد و چرخ هیمنقبض شد و بعد از چند ثان فکش

 منتظرت هستم. نی. پائایب یغذات رو خورد _

 که به همراه غذا آورده بود، خوردم. یاز آب یتلخ زدم و کم یاز رفتنش لبخند بعد

روهام  چون یپر انرژ یکودک ی هیروح یبرا نیکند و ا یو منزو ریچون خود گوشه گ زیقصد داشت که روهام را ن او

 شتناک بود.وح

گرفتم و از  زینرا جمع کردم و غذاها را  لمیبخورم. با اندوه وسا یزیداد، چ ینشسته بود اجازه نم میکه در گلو یبغض

 رفتم. رونیخانه ب

 حرف حرکت کرد. یشدم و او هم ب نیخروج از ساختمان سوار ماش بعد

و بودم ا دهیگفت اما آن طور که فهم یاز مشکالتش م یشد و با کس یسختش خارج م یشد که از پوسته  یم کاش

 کرد! ینم یصحبت نیبا پدرش هم کوچک تر یحت

 شدم. اطیشدم و به سرعت در را باز کردم و وارد ح ادهیپ میدیبه خانه رس یوقت

 نداشتم. یبد تیبودم اما ن مانیکه ناراحتش کرده، پش نیا از

 !ینکن من دخالت یتو کارها گهیاگه د یکن یلطف م _

 .دمیو سمت او چرخ ستادیاز حرکت ا میپاها

 کرده باشم. یکیفقط خواستم کمک کوچ _

 را سمت او گرفتم. کیو پالست دمیچرخ یزد و خواست از کنارم بگذرد که کم یشخندین

 .نیهاتون فکر نکن یبه ناراحت یخال یبا معده  _
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 یحرف اضافه ا یرا گرفت و ب شیغذا کیدستش جلو آمد و پالست میدر چشم ها رهیو خ دیسمت من چرخ سرش

 رفت.

 !؟یخون یهم م یپرستار _

 شده بود. اطیکه تازه وارد ح دمیو سمت او چرخ دمیکش قیعم یهم فشردم و نفس یرا رو میها پلک

 شه؟! یم دتیعا یزیانداختن به من چ کهیهمه ت نیاز ا _

 دست به کمر شد. یپوزخند با

 !؟یکجا بود _

 رو به جلو برداشتم. یو گام دمیخشم چرخ با

 !ستیبه تو مربوط ن _

 

 

××××××××××× 

 

 

موش تر دختر سرکش را کوتاه کند و برعکس چ نیهمه مدت هنوز هم نتوانسته بود، زبان ا نیکه با گذشت ا نیا از

 کرد. یاش م یهم شده بود، عصب

 به من مربوطه؟ تیهمه چ ،یمن یخونه  یتو یتا وقت _

 را ببندد. شیچشم ها یو لحظه ا ستدیموجب شد تا ساحل از حرکت با نشیخشمگ یصدا

 ریرد در غک یمانده بود را تحمل م نیکه به رفتن سام یماه کی نیکرد تا ا یدو چندان به او عطا م یصبر دیبا خدا

 شد! یم وانهیاش د یعیفراطب یصورت حتما از رفتارها نیا
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 حق به جانبش زل زد. یو به چشم ها دیمرد جوان چرخ سمت

 قرارداد ما مونده! انیماه تا پا کیکنم که  یادآوریالزمه بهتون  _

 شد. رهیدرشتش خ یکرد و با چند گام بلند خود را به ساحل رساند و با دقت به چشم ها ریینگاهش تغ حالت

 ؟یزن یچونه م دشیتمد یبرا یدار _

 ل خواهش بود!در انتظار پاسخ د نانهیکه کامال خوش ب ستیو با بهت به او نگر ددنیباال پر اریاخت یساحل ب یابروها

 !رمیبگ فیقصد دارم ازتون تخف ریخ _

 مکث از کنار دختر گذشت. با

 !؟یکجا بود نمی. برم ببیکن یتو که دهن باز نم _

 آن ها بود یخانه  حضور در یاز ادامه  یبر چشم پوش یمبهوت از پشت گوش انداختن درخواستش که مبن ساحل

 دنبالش روان شد!

 ساعت بزنم؟! دیرفتن با رونیب یبرا _

 به آشپزخانه رفت. میوارد خانه شد و مستق د،یدو یبه دنبالش م بایتوجه به ساحل که تقر یب

 خانم امروز کجا بودن؟! نیهما خانم، ا _

نگ رپر  یبرخواست و هاج و واج به اخم ها یزده از جا رتیها بود چون ساحل ح یکردن سبز زیکه مشغول تم هما

 شد. رهیخ نیسام

 تکرار کنم؟! _

 زد دوباره برخواست و هما به سرعت دهان گشود. یخشم در آن موج م یکه رگه ها نیسام یصدا

 شده پسرم؟! یکنه. چ زیرفته بود تا خونه اش رو تم مانیبا پ _

 را به ساحل دوخت. دشیپر ترد و یبا همان خشم به هما زل زد و او نگاه سؤال نیسام

 دستت باشه؟! یجا که عصا نیا ومدهیمگه ساحل ن _
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 !؟یدار ازیکه کمک ن یگفت ینم مگه

 خاص او ادا یکه با صدا _نامش یبه دنبال آوا بیزد و ذهن دختر جوان عج یحرف م تیخشم و عصبان انیم در

 !دیدو _شد.

 امروز دست تنها... مانیطفلک پ _

 .دیو هما از جا پر دیکش رونیساحل را از هپروت ب ن،یسام ینامنتظره  ادیفر یصدا

 .رهیکمک بگ یا گهیتونست از کس د یم _

 وارد آشپزخانه شوند. مهیسراس نیو مه مانیبود تا پ یکاف ادیفر همان

 شد؟! یجان چ نیسام _

 افتاد. مانیکه نگاهش به پ دیچرخ نیمه سمت

 !؟یو خونت برددختر ر نیکه ا یدیتو از من پرس _

 گرفت که مداخله کند. میبا تعجب نگاهش کرد و ساحل تصم مانیپ

 خودم رو داشته باشم! اریکه اخت دمیرس یفکر کنم به سن _

سرخش  یو چشم ها زندیاش بر یشانیپ یرو شیاز موها یکه همان موجب شد قدر دیسمت او چرخ یبه تند سرش

 .نیبر رونی: بدیغر شیدندان ها انیرا به ساحل دوخت و از م

 شد. مانیامر پش نیساحل به تکاپو افتاد و در لحظه از دخالت در ا قلب

 پسر... _

 زمان ممکن آشپزخانه را ترک کردند. نیخشکاند و هر سه در کمتر نیاش حرف را در دهان مه نعره

 !؟یدار خودت اریپس اخت _

 .دیچسب واریساند و او به دبلند خود را به ساحل ر یرا با لجاجت تکان داد که با گام سرش

 !؟یدیرس یریگ میکه به سن تصم _
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ش لب از صورت یکم یآورد و به فاصله  شیسرش را پ نیاش باز هم سر تکان داد که سام یطوفان یدر چشم ها رهیخ

 جنباند.

 !؟یکن یکار م یمن چ یپس االن تو خونه  یاز خودت داشت یاریاگه اخت _

 شد. رهیرحمش خ یسرد و ب یباره بند آمد و ناباور به چشم ها کیبه  نفسش

 دادت! ینم بهیمرد غر هیکه پدرت دست  یخودت بود رندهیگ میاگه تصم _

 هیه رب ژنیو تازه آن زمان بود که اکس دیخود را پس کش یطوالن یو او بعد از مکث دندیجنب ییآوا یب شیها لب

 لرزانش برخواست. یو صدا دیرس شیها

 رم. یجا م نیاز ا گهیماهه د کیدر هر صورت  _

 رفت. یبه سماجت دخترک زد و سمت خروج یمتأسف لبخند

 پول به بابات دادم! ی. کلیجا بمون نیا دیشه با یتا موهات رنگ دندونات م _

بانه اش کرد و تا مدت ها به کابوس ش رانیآخرش چگونه ساحل را و یکه جمله  دیوقت نفهم چیرفت اما ه رونیب او

 شد! لیتبد

 

 

 

×××××××××××× 

 

 

 را تا کرد. دیسف یرا با شانه و گردنش نگه داشت و ملحفه  یگوش

 !؟یهست که اون روز باهاش دعوا افتاد یهمون پسر یعنی _
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 لبش کاشت. یرو یلبخند کوچک هیزده و پربهت صف جانیه یصدا

 اش. همون گوزنه! یاون نه، بغل دست _

 فت.کرد و سمت پله ها ر میرا کنار گوشش تنظ میس یب یگوش یگریدست گرفت و با د کیتا شده را با  ی ملحفه

 خدا! یوا _

 کنه؟! یکه نم تتیکه اصأل اعصاب نداشت. اذ اون

 !؟یتا حاال نگفته بود چرا

 گذشت. شیاز مقابل چشم ها یبه آن نیسام یپرخاشگرانه  یزد و رفتارها یپوزخند

 .ستیده ن ینه بابا، اون طور که نشون م _

حبت ص یبعد از کم د،یطلب یاز امور خانه را م یاش که آگاه یباطن لیرغم م یگفت و ساحل عل یخداروشکر هیصف

 متفرقه تلفن را قطع کرد. یها

 نیکوچک تر گرید دیدر صورتش کوب نیکه سام یقتیاز قلبش هم کنار خانه و خانواده اش بود با حق یبخش اگر

 به دانستن احوال آن ها نداشت! یلیتما

 .رفت یمنزل نم یجعفر و اهال یسمت و سو شیامر کامأل واقف بود که تا حد امکان صحبت ها نیهم به ا هیصف

 قرار داد و از پله ها باال رفت. شیبود، تلفن را رو ستادهیکوچک ا زیطور که کنار م همان

اب هم خود اسب ییجا به جا یبرا ینفرستاد و حت مانیپ یهما، او را به خانه  گریکرد، د نیکه سام یاز آن بحث بعد

 اش شده بود. یرا داشت که در غربت تنها دل خوش یکودک دنید یهوا بیقدم شد اما ساحل عج شیپ

 رهیدستگ درنگ یکوتاه به در زد و ب یخاطر تقه ا نیبه همراه مهرداد در اتاق هستند به هم نیداشت که سام اطالع

 را چرخاند.

 بود. ستادهیسر او ا یبود و مهرداد باال رهیکارش نشسته و به لب تاپش خ زیپشت م نیسام

 توجه سمت تخت رفت. یشد و او ب دهیسمت ساحل کش یهر دو لحظه ا نگاه
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 !د؟یخوب کار پرونده به کجا رس _

 شدند. زیساحل ناخواسته ت یدر پاسخ به سؤال مهرداد تنها توانست سکوت کند و گوش ها نیسام

 خونه؟! شیاسناد آورد یبررس یکه برا یمگه نگفته بود _

 ستیچشم به ساحل نگر یو از گوشه  دیرا به صورت کش شیگذاشت و کف دست ها زیم یرا رو شیآرنج ها نیسام

 که مشغول مرتب کردن تخت بود.

 !ستین _

 به رفتنم نمونده. یزیافتادند که چ یبد هم درست وقت یاتفاق ها ی همه

 .ستینگر نیبه سام رتیو با ح دیچون فنر از جا پر مهرداد

 !ست؟ین یچ یعنی _

 ...یووردین مگه

 .میدور بزن میبر نیایبچه ها کار بسه. ب _

 پر نشاط غزل نگاه هر سه نفر را سمت در کشاند و او با لبخند جلو آمد. یصدا

 !گهید نیپاش _

 تو اتاق؟! نیچپ یم یه هیمن خسته شدم. چ بابا

 در هوا زد. یبرده بود، بشکن ادیرا از  شیپ یقیدقا یدغدغه  یکه به آن مهرداد

 .میمن. بزن بر یسوگل ولیا _

 گرفت. _آمده بود. شیکه پ _را با اکراه از مهرداداش داد و نگاهش  ینیبه ب ینیچ غزل

 با تو نبودم! _

 پاشو. نیسام
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 کوتاه بست. یچند لحظه  یرا برا شیداد و چشم ها هیتک یبه صندل یبا خستگ نیسام

 .نیحوصله ندارم. خودتون بر _

 دستش را گرفت. اقیبود با اشت یفرصت نیشد و مهرداد که مترصد چن زانیغزل آو یها لب

 !کار؟یچ میخوا یعشقم. سر خر م میبر ایب _

 .دیچرخ نیو سمت سام دیبه مهرداد دستش را پس کش یبا چشم غره ا غزل

 ات برو. یبعد ی نهیشما با گز _

 که قصد خروج از اتاق را داشت. ستیبه ساحل نگر وسانهیرفت و مهرداد مأ یسمت صندل غزل

 اش کرد! یکار هیشه  یاما م یستیمن ن یها نهیتو جز گز _

 یکه مخاطب مرد جوان قرار گرفته است، نگاه افتی نانیاطم یو وقت دیناخودآگاه سمت مهرداد چرخ ساحل

 حواله اش کرد. نیخشمگ

 به سرعت در سدد دفاع از خود برآمد. مهرداد

 !رهیگ یهم گارد م عیخوب بابا. سر لهیخ _

 تعلل از اتاق خارج شد. یبا تأسف سر تکان داد و ب ساحل

اندن هم مطور ساکت  نی. گر چه ترسناک بود اما همافتی یم نانیکرده بود، اطم ریکه ذهنش را درگ یاز موضوع دیبا

 کرد! یرا خراب م زیهمه چ

 رفت! ایسمت اتاق پور دیترد یو بدون ذره ا مودیشتاب پله ها را پ با

 !دیرزا یشد که به حل شدن مشکل م یم آمد از کار اخراج یاشتباه از آب درم شیبود که اگر حدس ها نیا تشینها

 

 یه روکدوخت  یو نفس گرفت سپس بدون در زدن آن را گشود و نگاه برنده اش را به مرد ستادیا یدر لحظه ا مقابل

 هم در دستش بود. یرنگ نشسته و برگه ا یمبل خاکستر
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بدون اجازه وارد اتاق شد و چون  یفیقابل تعر ریغ یکه با گستاخ ستیمتعجب سر باال آورد و به ساحل نگر ایپور

 شده بود! رهیطلب کارها به او خ

 !ن؟یکن یم کاریچ _

 را تنگ کرد. شیمقابل خود گذاشت و چشم ها زیم یو برگه را رو ستادیسردرگم ا ایپور

 کنم! یدارم استراحت م _

 به جلو برداشت. یکرد و قدم یعصب شیاز پ شیساحل را ب ا،یپر استهزا پور پاسخ

 !نیباهاش هماهنگ کرد نیکه به من گفته بود یدر حال نیبرداشت نیاون پرونده رو بدون اطالع سام شما _

 سمت در رفت و آن را بست. یمشهود یجا خورد و با دستپاچگ ایپور

 باک بود! یاز حد ب شیدختر ب نیا

 .دیچرخ  _بود. ستادهیاش ا یکه در چند قدم _او یبا پوزخند سو ساحل

 پس حدسم درست بود! _

 !ن؟یکن یم ییکارها هی نیدار شما

تدار خود را اش را جلو داد تا اق نهیس شهیو چون هم ستادیساحل چرخاند و صاف ا یبا اخم نگاهش را سر تا پا ایپور

 حفظ کند.

 دختر! یپروا و گستاخ هست یب یلیتو خ _

 خونسرد سر تکان داد. یبا ظاهر دیلرز یکه از درون م ساحل

 !ستیمن ن یسؤ شما بردم، گستاخ تیبه ن یکه پ نیو ا نیکن یدر حق برادرزاده اتون اجحاف م نیشما دار _

 .دیپرش کش یها لیسب ریز یگذاشت و دست شیپ یبه خود مسلط شده بود، قدم یکه اکنون قدر ایپور

 چقدر؟ _

 را باال انداخت و پوزخند زد. شیابروها ساحل
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 !یپرداخت کن یتون ینم _

 دخترک سر تکان داد. عیاز قانع شدن سر یو راض دندیدرخش ایپور یها چشم

 تو بگو. _

 درست کنم. کریدر و پ یشهر ب نیدغدغه تو ا یمرفه و ب یزندگ هیاون قدر که بتونم  _

 کند با موافقت سر تکان داد.  یدختر جسور را راض نیبتواند ا یکرد به راحت یکه ابتدا گمان نم ایپور

 .ریچکت رو بگ ایخوب. فردا ب یلیخ _ 

ث مک یگذشت لحظه ا یم ایکه از کنار پور یو سمت در رفت اما هنگام دندیساحل درخش یدر چشم ها تیرضا برق

 کرد.

کردم  یزندگ ی. درسته که دختر روستا هستم اما سال ها با آدمیبد بمیفر یدرصد هم فکر نکن که بتون هی نیبب _

 داده! ادیمثل تو رو بهم  ییآدما ونیکه گرگ بودن م

 و ناباورش را به او دوخت و ساحل از اتاق خارج شد. مینگاه مستق ایپور

 یصدا دهانش گذاشت تا یداد و دستش را رو هیو او کمرش را به در تک دندیلرز شیمحض خروج از اتاق زانوها به

 نرسد! یبه گوش کس شیتند و بلند نفس ها

گرفت  کیخود به فال ن یفرصت را برا نیرا کرده باشد اما او ا یزیرقت انگ یمعامله  نیچن کیشد که  ینم باورش

 داد! یخوش به او نشان نم یهم که رو نیگشته بود و سام دیخود ناام یاز خانواده  گریچرا که د
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 دادم. یهما گوش م یشستم و با دقت به حرف ها یم یکی ،یکیها را  ظرف

 زیررظرف تحملش س ییبا من به صحبت نشسته بود و گو یمالحضه ا چیگونه بدون ه نیبار بود که ا نینخست یبرا

 نداشت. یو زمان تمام نیاز زم شیها هیشده بود که گال

ت بچه رو کرد نتونس یازهم جدا شدن، خانم اون رو با خودش برد و آقا سهراب هم هر کار نیپدر و مادر سام یوقت _

 ه!خودش برگردون شیپ

سرش شلوغه  یپدرش رو گرفت و خانم هم که معلوم بود اون ور حساب یبچه ام بعد از چند سال بهونه  طفلک

 رفت! ایسال بعد از دن هیبالفاصله فرستادش اما عمر آقا سهراب کفاف نداد که 

 .دیکش یخرد کردن فلفل ها آه نیکه ح دمیو سمت هما چرخ ستادیاز حرکت ا دستم

چه ام سهراب خان بود، آشنا شد. اگه مهرداد نبود، ب یمیتازه با مهرداد که پسر دوست صم نیاون وقت هاسام _

اش  یلیرغ التحصمادرش برگشت و تا زمان فا شیهم نموند... چند ماه بعد از رفتن آقا، اون هم پ ادی... زووردیدووم نم

 نذاشت اما دورادور با مهرداد و غزل در ارتباط بود. رانیپاش رو ا

 .وستمیبه او پ زیهما، قلبم را به درد آورد و بعد از شستن ظرف ها من ن نیاندوهگ لحن

 ناراحته؟! شهیچرا هم _

 . چاندیکوتاه به من انداخت و لب پ ینگاه

 چه.داشته. حق داره ب ادیز نییباال و پا یاون رو که دوره کن یدونم اما خوب دختر جون زندگ یمن هم نم _

 یگذاشت خوش یداشت که نم نحلیال دیشا یمشکل نیبود اما به ظن من، سام نانهیهر بو ظا یهما سطح استدالل

 کرد! یم لیرا به او تحم یشگیهم یبمانند و همان عذاب داریپا شیها

 حرف زدم! ادی. زگهیپاشم د _

 مالکا شیشده بود و از درد و دل کردن ها بیبه او زدم و از پشت نگاهش کردم. هما امروز عج یکوچک لبخند

 شیابستر را بر لیگشت و من هم با کمال م یم دنیشن یبه دنبال دو گوش برا یتابانه ا یمشخص بود. به طرز ب

 فراهم کردم!
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شود و  یشود قدرت نگه داشتن حرف در آن ها کم م یم شتریگفت که زن ها هر چه قدر سن شان ب یم یباج خانم

 بودم! یرخداد نیچن کیمن امروز به وضوح شاهد 

قرار  یا بکه به همراه دوستانش به مسافرت رفته بود او ر نیمه یچند روزه  بتیغ ایهم نبود اما گو ادیهما ز سن

 تلنبار شده در دلش را بکاهد! یحرف ها یاز بار روان یآدم بودم تا کم نیکرده بود و من دم دست تر

 نینم و اکق نشده بودم تا با روهام صحبت مدت من موف نیاز خانه رفته بود و در طول ا مانیشد که پ یم یروز چند

کرده  هیم توصبه هما ه یبودم که تا حد امکان راه خروج من از خانه را بسته بود و حت نیسام ونیرا مد یدورافتاده گ

 بود تا مراقب من باشد!

 به سرش بزند! طنتیطرف بود که هر آن امکان داشت که هوس ش یگوش یباز یبا دختر بچه  ییگو

 عمق گرفت! نیبا سام شمیچند ساعت پ ییارویاز رو لبخندم

ن داشت خرجم کرد و اذعا هیعاقل اندر سف یو گشت و گذار دارم نگاه دیبا اعتماد به نفس گفتم که قصد خر یوقت

بعد  اگر یرد حتک میرا گم نخواه گرید کیگاه  چیکند اما من اعتقاد داشتم که ما ه میدایتواند پ یبار نم نیکه قطعأ ا

 شهر بزرگ ساکن شوم! نیا معلومنا یایاز جغراف دایناپ یاز رفتن او، من در نقطه ا
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 زیتم آن ها را تمخانه افتاده بودم و با هر چه که در توان داش ی هیبه جان اسباب و اثاث یا مارگونهیصبح به طرز ب از

 کردم! یم

ر صنعت مبل دهما  یکه به گفته  ایاز دوستان پور یکیبود من جمله  یادیافراد ز یرایچون اکثر اوقات خانه پذ امروز

 بود! یگرید زیبه جان مغزم افتاده چ انهیکه چون مور یصاحب منصب بود اما موضوع
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 نیوصلت با سام یبرا ایبرتر پور یدایمرد بزرگ، کاند نیبرده بودم که تک دختر ا یو هما پ نیمه یپچ، پچ ها از

 نمود! یمصمم تر م ممیتصم یکه داشت من را در اجرا یجالب تیموضوع یفرا نایجر نیاست و ا

 یصداها وحواسم به سر  یبه امور به طور نامحسوس یدگیرس نیبه آشپزخانه رفتم و ح یکنترل رقابلیغ یکالفه گ با

 به اتاقش بروم! ایسالن بود تا به محض خروج دوست پور

 ساحل جون آب بده. _

 آب سرد بردم. وانیل کی شیعجول برا یکشاند و با لبخند یروهام نگاهم را سمت ورود یصدا

 جا آمدند. نیبه ا یگرد رونیو مهرداد به دنبال او رفته بودند و بعد از ب غزل

 روهام توپت کو؟! _

وهام کوچک ربه من انداخت با چشم به دنبال توپ  یبیکه نگاه عج نیپشت سر روهام ظاهر شد و بعد از ا مهرداد

 گشت.

 غزل جونه! شیپ _

را از  وانیبه خود دادم و ل یبودم تکان ستادهیا یبر جا یبا لبخند سر تکان داد و من که چون چوب خشک مهرداد

 روهام گرفتم.

 حالت خوبه؟! _

 ام حبس شود. نهیو نفس در س دیایباال ب یو مشکوک مهرداد موجب شد که سرم به تند یسؤال لحن

 آ... آره! _

شپزخانه آتکان داد و در سکوت پشت سر روهام  یبود از جواب من قانع نشده بود، سرش را به آرام دایکه پ مهرداد

 را ترک کرد.

ز اخسته شده بود به همراه روهام خانه را ترک کرد تا بعد  یرفت و غزل هم که حساب ایبعد دوست پور یچند

 داشت! نیسام یبا نامزد احتمال یکینزد یرابطه  از دوستانش برود که یکینزد  مان،یسپردن او به پ
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را مناسب  تیموقع وست؛یدر اتاقش پ نیبه سام شهیفرو رفت و مهرداد هم چون هم ینسب یکه خانه در سکوت یزمان

 عمل بپوشانم! یجامه  ممیتا به تصم دمید

ضور حدر سالن  یمطمئن شدم کس یو محتاطانه همه جا را از نظر گذراندم و وقت ستادمیآشپزخانه ا یآستانه  در

 کوتاه به در وارد شدم. یرفتم و بعد از تقه ا ایندارد به سرعت سمت اتاق پور

 من مانده بود! به انتظار زیبود که او ن دایکه به خود گرفته، پ یمصمم یو با چهره  ستادهیپنجره و رو به من ا مقابل

 شمرده سمت من آمد. ییبا قدم هالبش باال رفت و  یگوشه  یگ رهیخ هیاز چند ثان بعد

 اما... یگفت ییمبلغ باال _

 زل زدم. شیتوجه به ضربان نامنظم قلبم خود را نباختم و در چشم ها یب

 باشه! یکنم برات مبلغ قابل توجه ا یفکر نم _

 ت!زد و زمزمه اش بند، بند وجودم را به لرزه انداخ ییبایناز شخندیو ن ستادیمن از حرکت ا یچند قدم در

 باج ندادم! یتمام طول عمرم به کس _

 دختر؟! یخودت فکر کرد شیپ یچ

 !دیباز شدن در به گوشم رس ینگاهش کردم که ناگهان صدا یرا تنگ کردم و استفهام میها چشم

 بس شد!ام ح نهیشدند، نفس در س داریدر پد یو مهرداد که در آستانه  نیسام دنیشتاب به عقب برگشتم و با د با

 دم اما مگه حقوقش کمه؟! یبهش پول م یاگه تو بخوا _

ج در آن مو قیعم یبود که تأسف یو سرد اهیجفت چشم س کی خیبود چون نگاه من م نیسام ا،یمخاطب پور انگار

 زد! یم

 . دیرداد خود را جلو کشمن پهن کرده بود دهان باز کردم که مه یبرا ایکه پور یاز دام ناباور

 بود؟! نیهم یات برا ییپس اون همه مظلوم نما _

 به تکاپو افتاده بود و با وحشت سرم را تکان دادم. نهیدر س قلبم
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 رو بهت گفتم! یمن که همه چ _

 تکان داد. وسانهیزد و سرش را مأ یپوزخند مهرداد

 !؟یریکه ازش پول بگ یکرد فیها رو پشت سر عمو رد یور یاون در یهمه  _

 دروغه! _

 !ستمیو دوباره به مهرداد نگر دیچرخ ایسمت پور یبه تند سرم

 !اوردیب اش سر در یپنهان یاز کارها یکردم و گفتم که به نحو فیتعر شیرا برا ایشکم به پور یماجرا روزید خودم

 چه خبر بود؟! ییاتاق کذا نیا در

 بود؟!جا  نیتا هم یکه داشت ییهمه ادعا نیا _

 ازهم باز شدند! فیبالتکل میداد و لب ها وندیام را به او پ ینگاه فرار نیسام دیناام یصدا

ام که هنگ دمیده ساله دو یپسرک یدرخشان چشم ها یبه دنبال ستاره ها میشب ها ی رهیسال ها در آسمان ت من

مرش نمانده ع یبه انتها یزیکه چ دمید یرا م یهمان باور پاک نینمانده و اکنون در نگاه سام یاز آن باق یزیرفتن چ

 خواستم! یعنوان نم چیرا به ه یاعتماد یب نیبود و من ا

بودم  که در آن یداغ شده بودند فارغ از زمان و مکان یبه طرز وحشتناک میو گوش ها نیسنگ میکه پاها یحال در

 رفتم! نیسمت سام

 شیه روبکه رو  یاما زمان مودمیسه نفر چگونه پ نینگاه ا ینیسنگ ریام تا او را ز یچند قدم یدانم فاصله  ینم

 نمانده بود! میدر پاها یتوان ستادمیا

 !؟یباز هم بهم پشت کن یتون ینم _

دل  بیعج شیبود که ضجه ها یآمدند به خاطر قلب یم رونیو واژه ها شکسته از دهانم ب دیلرز یم میکه صدا نیا

 خراش بود!

م ابه آب زده  یدر چشم ها رهیآورد و خ شیداد و سرش را پ نیاش را چ یشانیپ ظیلغ یاش سخت شد و اخم چهره

 دلم به موندن خوش باشه! ینجوا کرد: نذاشت
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 خود کرد. ریرا سرسختانه اس میپوست صورتم را سوزاند و بغض گلو شینفس ها هرم

 !یکرد دمیناام یبه نحو دیهر زمان که نبا _

 لرزانم را از هم گشودم. یعبث فرو دادم و لب ها یرا مشت کردم و بغضم را در تالش میها پنجه

 !؟یکن ی... بازهم باور... باورم نمیعنی _

 و وجودم را به لرزه انداخت. دیخنج به قلبم کش شخندشین

 را کنار گوشم ساکن کرد! شیرا جلوتر آورد و لب ها سرش

 !یام بود یاتفاق تو زندگ نیبدتر _

 شد! رهیت میمقابل چشم ها ایآرام و پر تحکم کالمش ساحل را در وجودم کشت و دن ینوا

داشتم و در جهت رفع اتهام از خود ن ییتوانا نیکه کوچک تر یپنداشت در صورت یم ییمن را انسان پر مدعا چگونه

 او فرو رفتم؟! یاعتماد یاز گذشته در باتالق ب شیب

 !؟یاخراجش کن یخوا یم _

ر چشم دتعلل و زل زدن  هیو بعد از چند ثان دیخود را پس کش نیآورد و سام شیحواس پرتم را سر جا ایپور یصدا

 برگشت. یملتمسم سمت خروج یها

 نه. _

از  یور کوچکلحظه به دنبال با نیگرفت و نگاه تار من تا آخر ایرا از پور شتریب یرو شیپ یقاطع اش اجازه  مخالفت

 !غیاما در دیسمت او دو

 

 

 ازدهمی فصل
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 گذرد! یشکل ممکن م نیسقف است و به بدتر کی ریلحظات در جوار هم بودن مان ز نیروزها واپس نیا

 ین نمم یو تا حد امکان از شعاع چند متر نداختیهم به من ن ینگاه مین یحت نیسام گریشوم د دادیاز آن رو بعد

 را به صفر برساند! یگذشت تا احتمال برخورد هر چند کوچک

 دانیا از مکردم ت یخطاکارتر خود را در گوشه و کنار خانه پنهان م ،یزیخجل تر از گذشته و فراتر از هر چ زین نم

را از  یا رانهیعملکرد حق نیچن کیزد انتظار  یم ادیشماتت بار مهرداد که آشکارا فر یاو خارج باشم اما نگاه ها دید

 من نداشت، سوهان روحم شده بود.

به گونه  ونزدند  گرانیبه د یحرف انیاز آن جر کی چیاست که ه نیمن در نظر گرفتند ا یکه برا یمثبت ازیامت تنها

 را مسکوت کردند! ییکذا یآن معامله  یماجرا یا

 اه بندازه.سر برسه و دعوا ر مانیخوام باز پ یرو زودتر جمع کنه. نم لشی. کمکش کن تا وساادی یامروز م سایپر _

 رساند! یحوصله اوامرش را به گوش من م یکه ب دمیچرخ نیاشتم و سمت مهقابلمه را گذ در

 یم زیپره میاز برخورد مستق یکرد و به نوع یهما مطرح م قیاز طر شهیکه ممکن بود دستوراتش را هم ییجا تا

 نمود!

 بله. _

ز حرکاتش کارگر ساده نداشت ا کیبا  یبه هم صحبت یلیکه تما نیتکان داد و به سرعت آشپزخانه را ترک کرد. ا سر

توانستم  ینم یبود را من حت ستادهیآن ا یکه او رو یهم گرفت چرا که ارتفاع یشد خرده ا یبود به هر حال نم دایپ

 !ایمن جمله توجه اش به پور دمیپسند یم اریرا بس شیاز رفتارها یخود متصور شوم اما برخ یبرا

شان  دوست داشتن ی هیتوانستند روح یسن هم م نیکه در ا نید اما همش یم زیاغراق آم شیرفتارها یچه گاه اگر

 بود. بایز اریرا حفظ کنند بس

 .میبر رونیساحل جون آماده شو که ب _

 یم شیبزرگ پ یشود که با لبخند دهیاو کش یو نگاهم سو میایب رونیب الیغزل موجب شد که از عوالم خ یصدا

 آمد.
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 کجا؟! _

 جمع کرد و لبخندش پهن تر شد. نهیس یرا رو شیدست ها یطرز بامزه ا به

 خوام ببرم بگردونمت. یم _

 را باال انداختم و متعجب زبان چرخاندم. میابروها

 خانم کار دارن! نیاما مه _

 .دیکرد و جلوتر آمد و دستم را کش یفیظر اخم

 دارم. ازیبه کمکت ن میبر ایهست. ب شهیکار هم _

مد  یمجله  که مشغول خواندن _نیسالن کشاند و رو به مه یها انهیچاره ساز نبود و او با سماجت من را تا م تمردم

 کرد. _بود.

 ؟یجون با ساحل کار دار نیمه _

 شد! رهیبه دخترک خ یچون من با بهت مجله را کنار گذاشت و استفهام زین نیمه

 اد؟یباهام ب ید یخوام برم بگردم. اجازه م یم _

 گذرا به من انداخت. یزد و نگاه یلبخند کوچک نیمه

 .نیالبته. راحت باش _

 کاشت. نیمه یگونه  یرو یو بوسه ا دیخود را جلو کش یدستم را رها کرد و با قدرشناس غزل

 .یمرس _

 .میرفتن آماده شو یتا برا دیرنگ گرفت و غزل دگربار من را به دنبال خود کش یقدر نیمه لبخند

 جا کی یغزل بودم چرا که من را چون عروسک ونیآن را مد یو همه  دیطول کش شهیاز هم شیب یمشدنم ک حاضر

 صورتم نشاند! یرو میمال یشیکرد و آرا فیرا به سبک خود رد میابروها ارمیرغم مخالفت بس ینشاند و عل
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خود  دنیرفتم و با د نهییچهره ام سمت آ رییاز تغ نیریش یبا شتاب و دلهره ا دیخود را کنار کش تیکه با رضا یزمان

 !ستادمیحرکت ا یب یطوالن یلحظات

 خودت رو! یخوب حاال خورد _

 ه بود.به خود گرفت ییبایشدم که حالت ز رهیام خ یکمان یصورتم گذاشتم و به ابروها یرو یرا با ناباور دستم

خالفتم از م دمید یحد متفاوت م نیرا تا ا هم به سرم نزد و اکنون که خود شیامتحان آرا یوسوسه  یگاه حت چیه

 بودم. مانیپش

 شد! ریبدو بپوش که د _

 موکول کنم! یدل بکنم و برانداز کردن خود را به وقت بهتر نهییاز آ لیم یغزل موجب شد که ب یصدا

 ات هست! یزیچ هیامروز  _

 سر تکان داد. شیجمع کردن بساط آرا نیبزرگش زد و ح یهم از همان لبخندها باز

 گم. یتو راه بهت م _

 به دنبال او خانه را ترک کردم. شیپ یقیفوت وقت آماده شدم و کنجکاوتر از دقا بدون

 خوب حاال بگو. _

 کند. تیهدا یاصل ابانیرا به خ نیبغل به پشت سر نگاه کرد و فرمان را چرخاند تا ماش ی نهییآ از

 تابستان را جلوتر روانه کرده بود. یو گرما ینیچبهار مقدمه  یبدرقه  یروزها برا نیا هوا

. ین خونه ا. آخه فردا تولدشه. تو هم که صبح تا شب تو اومیکن زیرو سورپرا نیتا سام میدیبا مهرداد برنامه چ _

 !یریگ یم یدختر افسرده گ

 و به سرعت لب گشودم.  دمیبهت سمت او چرخ با

 به من داره؟! یشما چه ربط یآخه مهمون _

 به من کرد. ینگاه میرا باال انداخت و ن شیابروها
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 !یباش دیبا یهم ربط داره. تو دوست من یلیخ _

راحتش به خرج دادم تا نا متیمال یو با در نظر گرفتن قلب مهربانش کم دمیرا درهم تن میاضطراب انگشت ها با

 نکنم.

 نداره! یواقعأ حضور من تو جمع دوستاتون لزوم یول زمیممنون عز _

 یهمانیدر م دیتالش توانست قانعم کند که من هم جز دوستانش هستم و با یبه راهش ادامه داد و با کم الیخ یب

 باشم!

مان ه دیآمد که در تولدش حضور داشته باشم. شا یچه خواهد بود اما خودم هم بدم نم نیدانستم واکنش سام ینم

 صاف شود! یشد تا دلش با من کم یم یبهانه ا

 

 

××××××× 

 

 

 

 .دمینشستن برگز یغزل را برا یسالن نسبتأ بزرگ خانه  ینقطه  نیتر یا گوشه

 !دندیچرخ یبا ولع در اطراف م میجمع بود اما چشم ها نیا انیحضور م یاز شگفت یرغم سکوتم که ناش یعل

ر بود به آو رتیح میدادند برا یدر کنار هم جوالن م یجوان با چه مدل لباس و چه رفتار یکه دخترها و پسرها نیا

 نهاده بودم! یتازه پا ییایبه دن ایکه گو یگونه ا

 کرد، من بودم! دایحضور پ دهیپوش ینفر یتا س ستیجمع حدودأ ب نیا انیکه در م یکس تنها

 دمیامتناع ورز هیهد ی هیام از ته یباطن لیرغم م یو عل دمیخر یسارافون و شال فسفر کیاصرار غزل روز قبل  به

 !اوردین میکرد و به رو یموضوع چشم پوش نیگر چه غزل هم از ا
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در خور  یا هیهد دنیخر یتمام مغازه ها را برا یاریو غزل با وسواس بس میاختصاص داد یرا به بازارگرد یادیز مدت

داشتم  نیماحضور در تولد س یکه برا یکردم و فارغ از دلهره ا یاو را همراه اقیبا اشت زیگشت و من ن نیسام یبرا

 دادم. یمشاوره م یبه او گاه

 بعد از غروب آفتاب من را رساند و خود رفت. یداد و ساعت تینقره رضا نیدکمه سرآست دیهم به خر عاقبت

رو به رو  نیشده بود به خانه بازگشتم که با برخورد تند مه یکوچک بر وجودم مستول حیتفر نیکه از ا یحال خوش با

 شدم!

 یتن از کارهارف رونیب یاو را در معذورات قرار ندهم و به بهانه  گریبا من اتمام حجت کرد که د یندیطور ناخوشا به

 .رفتمیکامأل معقولش را پذ یبدون اعتراض خواسته  زیخانه نزنم و من ن

 !؟یجا نشست نیا... چرا ا _

 گرفت! _ند.بود گرید کیدر آغوش  بأیو تقر واریکه کنج د _غزل نگاهم را از دختر و پسر یصدا

 دوستت هست غزل جون؟! _

 شد. رهیخ _بود. ستادهیما ا یکه رو به رو _پا انداخت و به دختر بلند قد یبا لبخند در کنارم نشست و پا رو غزل

 آره. _

 دستش را سمت من دراز کرد. یبلوندش را پشت گوش راند و با لوند یموها دختر

 . ماهک هستم.زمیسالم عز _

 مد!آآشنا  میبه گوش ها تینها یبردم و پاسخ سالمش را دادم اما اسمش ب شیرغبت دست پ یکوچک و ب یلبخند با

 داد. نیچ یاش را کم ینیبعد از چند لحظه درنگ از ما دور شد و غزل ب ماهک

 از دوستام دعوتش کرد! یکی. میدر نظر گرفته. تازه باهم آشنا شد نیسام یبرا ایکه پور هیهمون _

 یو چهره  اندام موزون ی رهیو خ دیشد و سمت ماهک دو یاز کنجکاو زیبار نگاهم لبر نیو ا دندیباال پر میابروها

 شدم! شیبایز
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که  یبرتر یها یژگیهمتا بود و گذشته از تمام و یحضور داشتند، ب یهمانیکه در م ییتمام دخترها انیدر م قطعأ

 زد! یآرامش در رفتارش موج م یداشت، نوع

 گه؟! یم یمهرداد چ منیبرم بب _

 !نیجا نش هیهم  تو

 ییاه روبرخواستم و به سمت ر یاز جا یبا کالفه گ زیبه غزل زدم و بعد از رفتنش من ن یحواس و عجول یب لبخند

 شد. یم یمنته سیرفتم که به سرو

 از اتاق ها متوجه اش شده بودم. یکیلباسم در  ضیتعو هنگام

 یم گرید کیآمدند و با  یدخترها و پسرها به صورت زوج وسط م یشد و هر از گاه یپخش م یآرام یقیموس

 .دندیرقص

ابت کردم قرارم را اج یوار امر قلب ب میو من تسل دندینامنتظره سمت اتاق چرخ میپاها دمیرس سیکه به سرو یزمان

 و وارد همان اتاق شدم!

 شلیبه ماهک داشته باشد اما قطعأ دل یتوانست ربط یخواست، نم یم ستنیگر یخلوت برا یکه دلم گوشه ا نیا

 کرد! یهم خرجم نم ینگاه مین یانگاشت و حت یم دهیبود که علنأ من را ناد نیاز حد سام شیب یسرد

 یاخم کوچک نیریسا یناگهان یاهویبا هزار ترفند او را به منزل غزل آورد با ه _خودش یبه گفته  _که مهرداد یزمان

 !دیآ یخوشش نم یریاذعان داشت که اصأل از غافلگ تیت بارش را به غزل و مهرداد دوخت و با جدکرد و نگاه شمات

 اگه باز شد!باز به ن مهیکه در ن رمیتخت بگ یرا از گوشه  فمیرفتم تا ک شیاتاق را روشن نکردم و همان طور پ چراغ

ا در که قامت بلندش ر دیسمت در چرخ و نگاه بغض دارم دیدستم لرز انیخارج کرده بودم م فیکه از ک یا بسته

 در شکار کردم! یآستانه 

 !؟یتو هم خبر داشت _

 با ماهک داشت! یمیرفتار صم چه

 !کردم آن ها اکثر اوقات امشب را در کنار هم گذرانده بودند یفکر م شیپ یکه کنکاش گرانه به ساعت حال
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 بله. _

 .نمیبب _شد. یکه از راه رو ساطع م _از نور یتر که آمد، بهتر توانستم صورتش را در هاله ا شیپ

 !یدار یدست هیهم  یزیتو هر چ _

ودند و او کرده ب یرو شیپ شیگوش ها ریبلندش گرفتم که تا ز یفشردم و نگاهم را از موها میپنجه ها انیرا م بسته

 اصأل قصد اصالح شان را نداشت! ایگو

 ند.برخوردار بود یتر بود و هر دو از تناسب اندام خوباز او کوتاه  یماهک تنها قدر دمیشیاند یکه م خوب

 که به تو ربط داشته باشه! یزیتو هر چ _

 فرستاد.  شیموها انیرا م یگریرا به کمر زد و د شیاز دست ها یکی

 !یآماده ا شهیخراب کردن حال من هم یبرا _

 عقب بردم. یسرم را کم اهشیس یچشم ها دنید یسمت او برداشتم و برا یقدم

بدتر  ی. حتخراب تر بشه.. زیکه همه چ یکن یم یو مخالفت کار یتا درست کنم با لجباز یاجازه بد دیکه با یموقع _

 از قبل!

 !دمیشیبه من زل زده بود و من به استنباط نگاهش از جانب ماهک اند میو مستق رهیطور خ همان

سته ببخورم و  یها برخواست، موجب شد که تکان همانیم یخنده  یکه ناگهان از سالن بلند شد و صدا یتند آهنگ

 !فتدیب نیبلغزد و به زم میانگشت ها انیاز م

 کرد و زودتر از من آن را گرفت. یدست شیبرداشتنش شتاب کنم اما او پ یبرا خواستم

 !؟ینداد هیمن باشه. چرا پس همراه بق یبرا دیبا _

 باال رفت. یلبش قدر یبدجنسش پلک زدم که گوشه  یبه چشم ها رهیطور خ همان

 امشبه؟! یبرا رییتغ نیا _

 خورد و گر گرفتم که او با تأسف سر تکان داد. یتکان سخت قلبم
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 !یکرد یجلب توجه ام هر کار یبرا دمتیکه د یاز وقت _

شتباه او ا یبرداشت ها ریگدر نیاز ا شیدادم اتاق را ترک کنم تا ب حیهمه خباثتش باز ماند و ترج نیاز ا دهانم

 نشوم!

 نیسام یرابنظرم را جلب کرده بود  روزیکه د یکوچک یبه بازار رفتم و تابلو میایغزل ب یکه به خانه  نیاز ا شیپ

 دازم!ان یشده بود، بردارم و در سطل زباله ب چیاما اکنون آمده بودم تا آن را به همان شکل که کادوپ دمیخر

 یانجام م هم که یاو سر در آورده بودم و هر عمل ینامعلوم از بافت منظم زندگ یهر صورت که من همانند رشته ا در

 دهم! یجا شیمنسجم برنامه ها ی رهیزنج انیتوانستم خود را م یدادم نم
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 کرد. یم یانداخت که در سکوت رانندگ نیبه سام ینگاه یچشم ریز

ب قرار داد را بهانه کرد و در کمال اعتماد به نفس ساحل را مخاط یخسته گ نیسرگرم بودند که سام ها همانیم هنوز

ده ز رتیح زیرفتن آماده شود و دخترک ن یاز او خواست تا برا نیریکنجکاو و پرسشگر سا یو در مقابل چشم ها

 تنها توانست امرش را اجابت کند!

 بگم! کینتونستم تولدت رو تبر _

 شب ادامه داد. اهیبه آسمان س رهینگفت اما ساحل خ چیزد و ه یشخندین نجوا مرد

 وقت نشد که ستاره ها رو درست بشمرم! چیه _

 درشتش را به او دوخت. یدور فرمان محکم شدند و ساحل چشم ها نیسام یها پنجه

 پوچ بود! ،یکه تو هم داشت ییادعا یهمه  _
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 کرد. تیهدا ابانیخ یرا به گوشه  نیماش یناگهان یبه او کرد و در حرکت یبا خشم نگاه نیسام

 سخت او نگرفت. یباال رفت اما نگاهش را از چهره  یقلب ساحل به طور نامعقول ضربان

 قول بدم، توبه کردم! یکه به کس نیاز ا گهید _

 را برهم فشرد. شیپر آبش را به نگاه غضب آلود او دوخت و لب ها یها چشم

 بودم؟! یمن برات هرکس _

د و بو بندهیفر بیشده و برق نگاهش عج یاش زل زد که دور تا دور آن مشک یوحش یبه چشم ها اریاخت یب نیسام

 بغض دخترک را بزرگ تر کرد. شینجوا

 !ینبود یتو برام کس _

 مرد جوان پلک زد و نگاهش را با درنگ گرفت. یمسخ شده  یدر چشم ها رهیخ

 مونه. ینم یحرف گهیخوبه... پس د _

 را به حرکت در آورد. لیبا مکث صاف نشست و دگر بار اتومب نیسام

 هم نبود! یحرف _

خود به  گاه با کوچک کردن چیه گریاو لبش را گاز گرفت و به خود خاطر نشان کرد که د یاز سنگ دل ریدل گ ساحل

 به غرورش بتازد! یرحم یندهد تا با ب دانیاو م
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سرد مرد  یمقابل چشم ها نیاز ا شیدرنگ سمت ساختمان شتافت تا ب یشدند ساحل ب ادهیپ لیاز اتومب یوقت

 جوان خار  نگردد.
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کوچک را بدون آن که باز کند، برداشت و بعد از داخل شدن به سرعت به اتاقش رفت اما هنوز  یبسته  زین نیسام

 !دیرخبرنداشته بود که در اتاق به سرعت باز شد و او بهت زده چ یقدم

که  نیتوجه به ا یروان شد و ب نیآخر از رفتن به اتاقش منصرف شده بود پشت سر سام یکه در لحظه  ساحل

 است، وارد اتاقش شد. یکند و از نظر او چگونه دختر یدر موردش م یچه فکر نیسام

 !گشت یبلند قامت بازم یدختر دنیاش هم به د یتاب یب لیخود مانده بود که عمده دل بیدر حال عج زین خود

 و... یاگه به قولت عمل نکن یات نباشم و حت یتو زندگ یاگه چه تو گذشته و چه االن آدم مهم یحت _

 یچه اباو رفت که چون دختر  یبلند سو ییتخت گذاشت و با گام ها یبسته را رو نیرا خفه کرد و سام شیصدا بغض

 کرد! یتخس با اخم نگاهش م

 خب؟! _

 را سوزاند. شیشد و به قلبش فرو رفت و بغضش باال زد و چشم ها یشترین نیسام زیمتمسخر آ لحن

 !میروز قول داد تا ستاره ها رو باهم بشمر هیکه  یهست ایدن قیرف نیباز هم تو برام بهتر _

اشت د گریبا او بود د یبه هم صحبت نیسام لیو آن عدم تما ردیتوانست بپذ ینم یرا که ساحل با سرسخت یمطلب

 کرد! یم زیصبر مرد جوان را لبر

 .دیرا بر قلب ناسور دخترک کوب شیمنقبض شد و با تحکم و شمرده حرف ها نیسام فک

با  ینسبت چیه یتون یباز هم نم یباش نیزم یکره  یآدم رو نیاگه تو تنها تر یو رو بشه و حت ریز ایاگه دن یحت _

 !یمن داشته باش

د اما باز هم بود، بند، بند وجود ساحل را به آتش کشان کیاتاق تار ییکه تنها روشنا خشم در نگاه مرد جوان ی شعله

 داشت، سر باز زد! قتیاز باور آن چه حق

 !یدیتو فقط سال ها ترس _

 و وجدانت تو رو سرزنش کنه! یدرونت بد یکه گوش به صدا نیاز ا دیشا

 نگاهش کرد. زیلبش را به دندان گرفت و تمسخر آم ی گوشه
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 کرد؟! یم یدختر با خود چه فکر نیا

ه رو عاشقانه دوست داشت یکس دیکه نبا دمیموضوع رس نیا مانیبه ا ییکذا یمن همون لحظه تو همون صحرا _

 باشم!

 به حضورت داشتم! ییبایاز عشق نداشتم اما حس ز یقیدق فیتعر

 یور شیبود، پ دهیدر قلبش تاب نیکه از اظهارات سام یدیام یدردناکش گذاشت و با کورسو یگلو یرا رو دستش

 کند! داریاتاق مرد مقابلش را از خواب غفلت ب نیلحظه و هم نیکرد تا در هم

 یچه ب هی یکه دار ینیب یم ،یسخت رو مرور کن یها قهیاون دق یلحظه ها یو همه  ینیاگه با تموم منطقت بش _

 !یزن یات م نهیشش ساله رو با چوب ک

 یاز هم مب: بارها بهت گفتم و دیغر شیدندان ها انیبود و از م انیبه وضوح ع یکیگردنش در تار یبرآمده  یها رگ

 از دوست داشتن برام جا گذاشت! یگم و تو هم خوب تو گوش هات فرو کن... اون بچه سال ها تصور چرک

 !دره یزنه و قلبم رو م یکنم تموم وجودم رو شخم م یکه هنوز هم که بهش نگاه م یریتصو

 !؟یهم بهت بگم که بفهم باز

 بفهم! گهیاون لحظه با اون نگاه و اون لبخند تو همون صحرا مرد... مرد... د یسام

 نمود اما از توانش خارج بود! شتریب یتالش یتاب دخترک تمنا یو دل ب دیزده دور خود چرخ انیعص

 محکم تر شدند. شیساحل دور گلو یمرد باالتر رفت و پنجه ها یصدا

 که به اون یاش هر لحظه ا یزیاعتمادم سال هاست که ترک خورده و ت ی شهیکنه اما ش یدان من درد نموج _

 کنه! یره و وجودم رو پر از درد م یتو قلبم فرو م شتریکنم ب ینگاه م ریتصو

 خانه را لرزاند. یستون ها نیسام ینکشد اما عربده  ادیعذاب فر نیرا برهم فشرد تا از حجم ا شیها لب

 رسم به تو... یتموم باورهام م یانتها _

شد  رهیخ نیلرزان سام یباز به مردمک ها یشوند و با دهان یمقاومت جار یساحل ب یبود تا اشک ها یتلنگر همان

 را به گوش ساحل رساند. شیدردها زیحزن انگ یممکن آوا یصدا نیتر فیو او با ضع
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 !یکرد دیتار و پود تموم تصوراتم رو پر از ترد _

 شد. یم یپر و خال شیچشم ها یبود، کاسه  رهیاو خ یدرمانده  یطور که به چهره  همان

 از باور تنها گذاشت! یخال یدلش او را با مشت یدلمه بسته  یبا حرف ها نیسام

 دردناکش را از سر قلب غربت زده اش نگرفت! ی هیگاه سا چیکه بعد از رفتنش ه یغم

 به توجه اش دارد! یازیو اجازه نداد تا ساحل به او بفهماند که چه ن رفت

توانست  یبا او م یاکنون چه رفتار نیشد، سام ینم بیاگر رابطه شان آن گونه تخر یکه بداند در حالت عاد نیا به

 داشته باشد!

 

 

 

 دوازدهم فصل

 !نمشیبار بب نیآخر یآن که بگذارد برا یب رفت

 اش را دوره کنم! نهینگاه پر ک یحت ایبار عطر سردش را استشمام کنم و  نیآخر یبرا

 ینینگام س نهیس یرو یخیقصر  نیا یداشتند و هوا یزجر دادنم با ناز قدم برم یخانه برا نیا یو ساعت ها رفت

 کرد! یم

 نمک ببرم! شیبرا بیبه همراه س ایتا پارچ آب اتاقش را پر کنم  مودمیو من بهت زده پله ها را بارها و بارها پ رفت

 تحفه گذاشت! میبرا میها یبزرگ تر از شش سالگ یرفت و غم او

روحش  که دمیرا لمس کرده بودم و با چشم د شیده ساله چرا که اکنون عذاب ها یپسرک یدیفراتر از ناام یاندوه

 !دید بیچه قدر آس
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کردم  یادآوریبار به خود  نیچندم یآمد و من برا گوشت ها بودم که هما هم یمشغول بسته بند یحوصله گ یب با

 شان را در آن جا آغاز کنند! یبعد به او ملحق شود و زندگ یچند زیماهک ن دیکه شا

 ؟یکرد فیرو رد نیاتاق سام _

 سر تکان دادم. دم،یچ یکه بسته ها را مرتب کنار هم م نیا نیح

 کنه؟! یم یحاال چه فرق یآره ول _

 تا ازشون استفاده کنه! ادی یکه نم اون

 دختر؟! یگ یم یچ _

 خب! ادی یم گهیماه د دو

 !م؟یلوازمش رو مرتب کن دیمگه نبا ادیاگه ن تازه

 !ارهی یکه آدم شاخ در م یگ یم ییزهایچ هیهم  تو

 یم رونیمن ب یها را برا لونیکه نا _باال رفت و به او یو نگاهم به آهسته گ ستادندیناخودآگاه از حرکت ا میها دست

 زده بود! شیحرف ها انیجمله شد که م کی ریشدم و تمام ذهنم درگ رهیخ _.دیکش

 !؟یچ یعنی _

 نرفته که بمونه؟! مگه

 تفاوت به کارش ادامه داد. یمن کرد و سپس ب یبهت زده  یبه چهره  ینگاه مین

 تشیه نهاکگفت  ی. مهرداد مهیازکه مربوط به مجسمه س نیبود که رفت. مثل ا یدونم چ ینم شگاهینما هی ینه. برا _

 جاست! نیا گهیدو ماه د

 !دیدر وجودم دم نیریش یحس شدند و شور یاز شدت شوک و استرس ب میها انگشت

 یبودم زمان دهیگردد من را تنها گذاشت اما اکنون که فهم یگاه باز نم چیه گریتوهم که د نیبود با ا یبدجنس تینها

به  ییکه از رفتنش بر من عارض گشته بود گو یو تمام کسالت افتمیدوباره  یگردد جان ینه چندان دور دوباره باز م

 باره رفع شد! کی
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 شمال. نیر یم ایبا آقا پور گهیتو هم آماده شو. احتماأل چند روز د _

 از سر تعجب به هما نگاه کردم. یشد و با اخم لیحال خوبم به ناگه زا تمام

 چرا؟! _

 .یرن. اون جا کمک حال شون هست یاستراحت م یخانم برا نیبا مه _

رد با آن م یروستا هم سفر یام برا یرغم دل تنگ یسفر همراه شان باشم و عل نیخواست که در ا یدلم نم چیه

 نبود! ندیاصأل خوشا میمرموز برا

 زیه پشت مکبه او رفتم و به محض در زدن، وارد شدم و  ایاعالن مخالفتم به طرف اتاق پور یبرخواستم و برا یجا از

 کارش نشسته بود، نگاه کردم.

 نسبت به او نداشتم! یمرد به شدت مشکوک بودم و حس خوب نیاما من به ا رفتیپذ ینم نیچه هم که سام هر

 !امی یمن با شما شمال نم _

 گذاشت. زیم یگرفت و رو شیرا از چشم ها نکیرا باال انداخت و ع شیابروها

 !یایب دیبا _

 ب باشم!محترم نبود که بخواهم در مقابلش معذ میبرا ی. در واقع از آن روز به بعد ذره ادمیاخم به او توپ با

 ...نیاگه سام _

 باباته؟! یبچه  _

 برخواست. ینگاهش کردم که با اخم از جا یو استفهام دیدر دهانم ماس حرف

 !؟یکن یصداش م یمیطور صم نیکه ا یباهاش دار یچه صنم _

 !دمیزده چرخ رتیآشنا من را از جا پراند و ح ییبزنم ناگهان صدا یرا برهم فشردم و تا خواستم حرف میها لب

 !یهست یکأل دختر بد قلق _

 در اتاق نشدم! یگریحضور شخص د یبودم که هنگام ورود متوجه  یقدر عصب آن
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 شما... _

 .ستادیگرفت و صاف ا واریاز د هیتک

 یراب یتونه دل تنگ یعلت رفتن تو به شمال م نیهست اما مهم تر دهیچیحال پ نیساده و در ع یلیخ زیهمه چ _

 خانواده باشه.

 گفتن نداشتم! یبرا یدهان گشودم اما به واقع حرف دمیشن یکه م ییزهایزده از چ شگفت

 خانم کوچولو! یذارم برنامه هام رو خراب کن یقطعأ نم _

 شما هم با... _

 او را از نظر گذراندم. یا پاسر ت ریباز ماند و متح دهانم

 از وقاحت کم نگذاشته بودند! یزیآدم ها چ نیا

 من چگونه در آمده است! یکه شاخ ها دید یبود تا م یم دیهما با اکنون

 مثل شما داره! یروهام که پدر چارهیب _

 را با تمسخر باال انداخت. شیابروها

 خوشحالم! یلیمثل روهام خ یمن از داشتن برادر یول _

 ودند!شده ب رهیزشت به من خ یپدر و پسر دوران دادم که با لبخند انیخوردم و شوک شده نگاهم را م یسخت تکان
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 !دیجو یم یکی ،یکیرا  شیعقب نشسته بود و سرسختانه ناخن انگشت ها یصندل یرو

بود که  نیهم ا آن لیاو را از آن خانه دور کردند و عمده دل یا سهیبا چه دس ایو پور مانیکرد که پ یهم باور نم هنوز

 کردند! ینقشه را طراح نیا مانیپ یکرد و با هم فکر یبه شدت از حضور ساحل احساس ترس م ایپور

او را به  درنگ بعد از رفتنش یهراس دارند که ب نیاز جانب سام یموضوع دنیاما مطمئن بود که آن ها از فهم ساحل

 بردند! یشمال م

رف بزند ح ینتواند کالم یو در تمام طول راه حت ردیموجب شده بود که تمام وجودش را خشم فرابگ یسفر اجبار نیا

 ت!داش نیبا مه یبود که تفاوت فاحش ایدر جوار پور یگریبند آمدن زبانش حضور زن د گرید لیکه دل نیولو ا

 ی جهیتنتا به  ندیرا کنار هم بچ شیها دهیها و د دهیشن توانست یگونه نم چیسردرگم شده بود که ه یبه حد ساحل

 برسد! یدرست

به طرز  یههراز گا ایکه پور یو از همه مهم تر زن جوان نیمهرداد و سام یاعتماد یبه او زد و ب ایکه پور یینارو

 کرد! یبه او ابراز عالقه م یچندش آور

 بود! نیفشرد و آن هم دور شدن از سام یبزرگ قلبش را م یغم شاتیتشو نیتمام ا انیم

 !ندیا ببرتوانست او  یگاه نم چیه گریشان وجود داشت و به مراتب بزرگ تر شده بود د انیکه م یبا آن کدورت قطعأ

ه احوال ب یزیکرد و لبخند تمسخر آم یبود، نگاه م ریبا خود درگ یجلو به دخترک که حساب ی نهییاز آ یگاه ایپور

 .زد یم شانشیپر

 زد! یرا برهم م نیخوب او با سام یداد و رابطه  یدختر دردسرساز داشت حاصل سال ها تالشش را بر باد م نیا

 دیرخنگه داشت و سمت ساحل چ یگوشه ا ایو پور دندیکه در جاده بودند به شهر رس یبعد از چند ساعت سرانجام

 !ستینگر یشهرش م واریبه در و د بیغر یکه با نگاه

 .یبر یتون یجا به بعدش رو خودت م نیفکر کنم از ا _

 یفشد نگاه متأس یم نیکه در وجودش باال و پائ یرغم بغض یمنحوسش ساحل را به خود آورد و دخترک عل یصدا

 آخر برگشت. یرا چرخاند اما لحظه  رهیحواله اش کرد و دستگ

 .یکه تو لجن طمعت فرو بر یروز ستیدور ن _
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 او دور شد. لیو به سرعت از اتومب ادهیپ یشخندیش کرد اما ساحل با نمتعجب نگاه ایپور

 هم نداشت! یگرید یکردند اما چاره  یاش نم یاریرفتن به روستا  یبرا شیپاها

 دوخت! یکه برش خورده بود، م ییاش را از جا یرفت و زندگ یم دیبا

شان جوالن  انیفاصله م ایدن کیداد که اکنون  وندیپ یمرد یخیکه بعد از سال ها او را به نگاه سرد و  ینقطه ا قایدق

 داد. یم

 زد. یو لبخند پر بغض ستادیبود، ا دهیرا د نیبار سام نینخست یکه برا یهمان محل در

 یعنو نیدر نگاه سام شیرغم تمام ترس ها یوحشت کرده بود اما عل بهیقدر آن روز از حضور آن دو مرد غر چه

 قرار ساحل نگرفت! یدل گرم کننده اش را از قلب ب ی هیآخر سا یلحظه  زد که تا یموج م تیحس امن

جلو رفت و  لیم یکه در دست داشت ب یخط او را به خود آورد و ساحل با همان ساک کوچک نیبوق ماش یصدا

 نشست.

ود که افتاد، شده ب شیکه برا ییاتفاق ها ریزن بود اما ذهنش آن چنان درگ یها نیاز سرنش یکینگاه  ی متوجه

 را نداشت! هینگاه بق لیقدرت تحل

 خود را سمت ساحل کج کرد. یزن سرانجام غالب شد و کم یاز راه را رفته بودند که حس کنجکاو یکم

 !؟یساحل جان خوب _

 .دیزن چرخ یدر حال درو گرفته شد و سو یزارهایسردرگمش از شال نگاه

 حواسم نبود! دیممنونم. ببخش _

 خند سر تکان داد.با لب زن

 همه وقت؟! نیا ی. کجا بودزمینداره عز بیع _

اش را دارد لبخند  یقصد کنکاش در مسائل شخص _روستا نیاز ساکن یکی _بود عصمت خانم افتهیکه در ساحل

 زد و دوباره نگاهش را به جاده داد. یکوچک

 بود! گرانید یرا نداشت که قصدشان تنها سر در آوردن از زندگ ییبا آدم ها یهم کالم ی حوصله
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 و صاف نشست! چاندیلب پ د،یهم که سکوت او را د عصمت

 

 

×××××××× 

 

 

رفتن به  یارایبود و اکنون  ستهیکه سال ها در آن ز ستادیا یها گذشت تا مقابل در خانه ا یلینگاه خ ینیسنگ ریز از

 داخل آن را نداشت!

 ید و اجازه ران یکرد که روزگار به هر طرف م یحس م یلینمانده بود. خود را طف شیخانه برا نیهم جز ا یچاره ا اما

 داد! یرا به او نم یریگ میتصم

 و با مکث داخل شد. دیطناب کنار در را کش دیو پر ترد دیاز سر عجز کش یآه

 نگشت! گاه باز چیه گرین خارج کردند و دمادرش را از آ فیبود که جسم ضع یروز یکننده  یتداع شیبرا اطیح نیا

 نمود. غیقدش در میقد و ن یوجودش را از بچه ها یمرموذ یماریکه عمرش کوتاه بود و ب یمادر

و را ا ییپله ها رفت اما صدا یسو میبلند داخل شد و مستق ییبست و سپس با گام ها یلحظه ا یرا برا شیها چشم

 از حرکت باز داشت.

 ساحل؟! _

 داشتند. یحس خوب به او ارزان ایدن کی ییگو هیصف دنیو با د دیدرنگ چرخ یب

 فرو رفتند. گرید کیهم شتافتند و در آغوش  یگذاشت و هر دو سو نیرا زم ساکش

 شه! یباورم نم _

 او را از نظر گذراند. یو متعجب سر تا پا دیاشک خود را پس کش انیم هیصف
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 !؟یایم یدار یچرا نگفت _

 بغضش را فرو داد و سر باال انداخت. ساحل

 ؟یمهم نبود. خوب _

و وارد  ندمودیو هر دو پله ها را پ دیاو در وجودش نشسته بود به سرعت دستش را کش داریکه از د یاقیبا اشت هیصف

 اتاق شدند.

لت آن هم ععمده  کرده بود و یراتییکرد و اکنون به لطف احمد تغ یدر آن سر م شیبه همراه برادرها یکه روز یاتاق

 بود. وارید یها رو نیبزرگ ماش یچسباندن عکس ها

 کن! فیخوب تعر _

 هم نشستند. یچادر را از سرش در آورد و هر دو وسط اتاق رو به رو ساحل

 دل تنگش کرده بود! یعطر و بو حساب نیا

 !فتاد؟ین یاول تو بگو. من نبودم اتفاق خاص _

 از سر اجبار زد. یو لبخند دیلب گز یلحظه ا هیصف

 !؟ینه چه اتفاق _

 او را از نظر گذراند. یکرد و با دقت چهره  یفیاخم ظر ساحل

 !یشد اما هر وقت هم که تماس گرفتم هول بود یدونم چ یراستش رو بهم بگو. نم هیصف _

 را گرفت و فشرد. شیو ساحل دست ها دینگاه دزد هیصف

 رو فروخت. نیکه بابا باالخره زم نیشده. مهم تر هم ا زایچ یلیراستش خ _

 زد و نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند. یپوزخند

 م.بهت گفت یک نیکنه. بب یفروشه و هم مون رو در به در م یخونه رو م نیروز هم ا هیاصأل تعجب نکردم.  _

 با دلهره نگاهش کرد و ساحل ادامه داد. هیصف
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 کو گوش شنوا؟! یخونه نسازه ولجا  نیهمه به اکبر هشدار دادم که ا نیا _

 .داد هیتک واریو به د دیخود را کنار کش یبا دل نگران هیهم فشرد و صف یرا رو شیبا حرص دندان ها ساحل

 !میدیحرف نشن واریمردم راحت مون نذاشتن. فقط از در و د یرفت یاز وقت _

 بد را از ذهن او دور کند. یکرد فکرها یکرده است سع یرو ادهیز شیحرف ها انیکرد در ب یکه حس م ساحل

 برسونه. یکدوم مون ضرر چیذارم به ه ینگران نباش. االن که اومدم نم _

 زد و نگاه پر آبش را به او دوخت. یپوزخند هیصف

 بندازه... نییحرفا به داداشت زدن و اون فقط تونست سرش رو پا یلیخ _

 در چهره اش نشسته بود. میعظ یاه دوخت که رنجنگ هیرا تنگ کرد و منتظر به صف شیچشم ها ساحل

 شد که دخترمون از خونه رفت؟! یچ می. بگمیکه به دوست و آشنا بد مینداشت یجواب _

 را برهم فشرد و زبان باز کرد. شیدندان ها ساحل

 !؟یبگ یخوا یم یچ _

 حرف بزن. واضح

 شد! قهیدست به  : اکبر با بابامدیشده بودند نال یجار شیکه دوباره اشک ها هیصف

 بابام برم! یده خونه  یوقته که اجازه نم یلیخ

 !دم؟یچند وقته که مامانم رو ند یدون یم

 چرا؟! _

 اش را از ساحل گرفت و از پنجره به آسمان غربت گرفته نگاه دوخت. رهینگاه خ هیصف

 چرا؟! یکن یفکر م _
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تو گوشش خوندن و اومد با اکبر در موردش حرف بزنه و بخواد  یخوام پدرم رو تبرئه کنم اما خوب اون هم اهال ینم

 اما... میخونه بر نیکه از ا

 انداخت. نیینداد و ساحل با شرم نگاهش را پا یرو شیپ یاجازه  بغض

 گذاشته بود! یبر جا یریتبعات جبران ناپذ ایکوچکش گو یانگار سهل

 کنم. یمن با اکبر صحبت م _

 را پاک کرد. شیا پشت دست اشک هازد و ب یگریپوزخند د هیصف

 کنه؟! یو به حرفات گوش م نهیش یم یکن یفکر م _

 .دیحواله اش کرد و از جا جه ینگاه پر حرص ساحل

 !؟یکن یم یچرا ته دلم رو خال _

 

 چون او برخواست و مقابلش قرار گرفت. زین هیصف

 !یدیچون هنوز اکبر رو ند _

 روزها تفاوت داره! نیبا آدم ا یلیخ یشناخت یکه م یآدم اون

بر سر او  چند ماه را جمع کرد و یتلنبار شده  یدردها ایکرد که بدو ورود گو هیصف یحواله  ینگاه پر رنجش ساحل

 نمود! یخال

 اما... یهمه رو گفت _

 لرزان زن مقابل دوخت. یرا به چشم ها قشیدق نگاه

 !؟یکن یم یتو در مورد من چه فکر _

 ود!بخالص  ریدخترک ت یساحل رفت و همان برا یگرفته شده  ینگاهش به طرف ابروها اریاخت یو ب جا خورد هیصف
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زبان به دهان گرفته بود گر چه در  نهیرید یاش شک داشت و به رسم رفاقت یبه او و پاک گرانیچون د زین هیصف

و اکبر و  هیساحل مصبب کدر شدن روابط صف زیبه ساحل اثبات کرد که از نگاه او ن شیکوتاه با حرف ها قیدقا نیهم

 خانواده اش است! دنیند

 ه؟یصف _

 ز اتاق ماند!رفتن و نرفتن ا رونیب انیم دهیپر یبا رنگ هیآمد، هر دو را از جا پراند و صف اطیاکبر که از ح یصدا

 خدا! یوا _

صمم از م ییموجب شد که با قدم ها را به نام خواند، هیصف گریاکبر که بار د ینگاهش را از او گرفت و صدا ساحل

 اتاق خارج شود.

 که نبود! وید

 یه نوعگفت تا بدون ترس بخوابد و نبود مادرش ب شیها را برا یپر یبارها قصه  یبود که در کودک یبرادر همان

 جبران شود.

 سالم. _

 . دیو سمت او چرخ ستادیرفت ناگهان از حرکت ا یم لهیکه سمت تو اکبر

 کرد؟! یدختر در خانه شان چه م نیا

 برود. نییو از پله ها پا ردیبگ یشتریو متعجب اکبر موجب شد که ساحل جسارت ب رهیخ نگاه

 داداش؟ یخوب _

ب شد موج ادشیبرداشت و فر زیاو خ یباره در وجودش فوران کرده بود سو کیکه به  یبه خود آمد و با خشم اکبر

 بدود. رونیاز اتاق به ب هیتا صف

 !؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا _

کبر اسرخ از خشم  یتکان بخورد به چهره  یکه ذره ا نیاما خود را نباخت و بدون ا دیساحل لرز ی نهیدر س دل

 شد. رهیخ
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 دلم برات تنگ شده بود. _

 .دیدر کش یطاقت مچ دست او را گرفت و سو یب اکبر

 !یغلط کرد _

 منتظر تو نبود! یجا کس نی. ایکه تا حاال بود یهمون جهنم برو

 یشد و اکبر ب دهیبه دنبالش کش یمقاومت نیاز برخورد اکبر متعجب شده بود بدون کوچک تر یکه حساب ساحل

 از خانه پرت کرد! رونیدرنگ در را گشود و او را ب

ه کخت کند و با درد نگاهش را به اکبر دو یریگذاشت تا از برخورد صورتش جلوگ نیزم یرا رو شیدست ها ساحل

 بود! ستادهیا یزخم یسرش چون ببر یباال

 .یجا بذار نیکه پات رو ا یهم حق ندار گهی. دیندار ییخونه جا نیا یتو گهیتو د _

 یلکه  یرطو نیزده بود زمزمه کرد: ا رونیدر خانه ها ب یکه از ال ییتوجه به سرها یزد و ب یلبخند پر درد ساحل

 !؟یکن یتون پاک م یننگ رو از زندگ

 وار باال گرفت.  دیدو چندان انگشتش را تهد یبا خشم اکبر

 یم و مکن یزنده، زنده خاک کرد اما من بهت رحم م دیکنه رو با یم کاریره و چ یکجا م ستیکه معلوم ن یدختر _

 .ستیدر کار ن یبعد دل سوز یچون دفعه  یاریما در ن یسر از زندگ گهیپس بهتر د یذارم که بر

 داداش... _

 !یداد یداداشت برات مهم بود، شرافتش رو به باد نم اگه _

 او بست! یخانه برگشت و در را به رو یدرنگ سو یحواله اش کرد و ب ینگاه متأسف اکبر

 زد! یدست و پا م یبهت و ناباور انیهنوز هم م ساحل

 ده است!ش یگریر آدم دداد که ادعا داشت اکب یحق م هیو اکنون به صف دیتاب یاکبر را برنم یمهر یحجم از ب نیا

 ترسناک شده بود که دخترک از او وحشت کرد! یویکه چون د یبراست
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 .دیبرخواست و دور خود چرخ یبا رخوت از جا ساحل

 کرد؟! یچه م دیبا

 قدم برداشت. یو ساحل با سردرگم دندیشان را دزد یبا شتاب سرها هیهمسا یها زن

 کرد! او سر یدوباره  داریاش را در طلب د یکودک یرقم زد که ساحل تمام روزها شیبرا یدرد و رنج را مرد نیا

ر آن لحظه کرد و ساحل د یسر م ایدن نیکس در ا یکه تنها و ب دندیکش یرزنیپ یناخواسته او را سمت خانه  شیپاها

 او بود! یدر خانه  دنیکه قادر به انجامش بود، کوب یتنها کار

 ساحل متعجب شد! دنیاز د هیچون بق زیدر را باز کند و او ن یباجتا خانم  دیطول کش یقدر

 رم. یم ،یراهم بد یخوا یاگه تو هم نم _

 خل شود.باز کرد تا او دا شتریاو کرد و بدون حرف در را ب یخاک گرفته  یدل سوزانه به سر تا پا ینگاه رزنیپ

 انداخت و بغضش شکست. رزنیداخل شدن خود را درآغوش پ یمچاله شد و به جا نهیساحل در س قلب

 کرد! یم ینشسته بود و وجودش را زخم شیدر گلو اریترک د یکه از لحظه  یبغض

 دهد. یتسل یرا قدر شیبود تادردها افتهیهرچند سست  یدخترک جان پناه ایگو

 جان. یآروم باش پاپل _

 در خود مچاله شد. یگوشه ا به داخل خانه رفت و یخانم باج یدست ها تیهدا با

 

 

 زدهمیس فصل
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 به سرم اومد؟! یگفتم که چ یبا خودم م شهیهم _

 همه درد مادرم رفت؟! نیا ونیشد که م یچ

 دوستم رو از دست دادم؟! نیبعدش بهتر چرا

 حواله اش کرد. ینگاه پر مهر رزنیشدند و پ یدوباره جار شیاشک ها نیسام یادآوری با

 نیتم ببکنه. گف یدوستم داره که داره امتحانم م یلیدادم. گفتم حتما خدا خ یبزرگ ترکه شدم به خودم دل دار _

 اما... یباش ادشیخواد مدام  یم بتیکه با درد و مص یای یچه قدر تو چشم خدا م نیساحل... بب

 بگم؟! ی: اما االن چدیدوخت و نال رزنیپر خواهش و دردش را به پ نگاه

 که دامنم لکه دار شده! ناال

 تا امتحانم کنه؟! ادی یچه قدر دلش م گهید خدا

 افتادم؟! ادشیکم صداش کردم و  مگه

 .دیسر دخترک کش یرو یدست لرزانش را جلو برد و به نرم یباج خانم

 ؟یستیا یم یچه قدر پاش وا نهیخواد بب یاز االن به بعدم نشو. م ینشد دیتا حاال از لطف و کرمش ناام _

 یو. به خم و راست شدن جلستی. به خدا خدا کردن نستیکه فقط به زبون ن یکن. بندگ یهم باهاش عشق باز تو

 چه طور برات نیبعد بب ی. تو کمر همتت رو محکم تر ببند. نشون بده که چه قدرهوا خواهش هستستیمعبود ن

 کنه! یجبرانش م

 زد. یسپرد و او لبخند کم جان رزنیپ یه حرف هاآکنده از اندوه گوش ب یو قلب سیخ ییبا چشم ها ساحل

و ت. نه من هم مثل ستادمیپاش وا یلیو خ دمیکش یسخت یلیگم خ یبه من گذشت. نم یکه چ یدیشن ادیکم و ز _

 کردم اما هر بارم سخت تر از قبل به خودش دل سپردم! دادیداد و ب

که  نشست قشیانگشتر عق یآمد و رو نییانداخت. نگاه ساحل هم با او پا نییو سرش را پا دیکش یآه یباج خانم

 آن حک شده بود. یرو ییباینام خدا به ز
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 دمیبراش نال یچارگ یرفتم و مثل االن تو با ب رمیپ یخاله  یو زمون دلم پر بود خونه  نیاز زم یروز که حساب هی _

 انگشتر رو بهم داد! نیکه لبخند زد و ا

ه پشت ک یو پرمشقت یطوالن یدر نگاهش سال ها ایانگشتر کرد. گو یحواله  یگاه آخرش را با دل تنگن یباج خانم

 اش نشاند. یشانیپ یرو قیعم ینیشد و چ میسر گذاشته بود، ترس

 آن را از انگشتش خارج کرد و دست راست ساحل را گرفت. یطوالن یمکث با

 اسم نگاه کن! نیآخرشه به ا یو فکر کرد یبهم گفت هر وقت درمونده شد _

 آن نشست. یرو یبه دستش نگاه کرد که انگشتر به نرم رتیبا ح ساحل

اما  هگیعشق د هی یجا گذاشت و رفت پ نیام رو داشت، من و ا یعاشق یکه ادعا یوقت سبز نشد. اون چیدامنم ه _

 نشدم! دیناام گهیوقت د چیمن ه

 به صورت سرخش انداخت. ینگاه پر مهر یپلک زد و خانم باج ساحل

 رونیبازش  یو گرفتار ریدرد و گ یلب باز کنه کل یبذار یداره دختر جان. دست رو هر ک یسرنوشت هی یهر آدم _

 خونه! شتریدلشون ب نایخندن هم یشون م ینیب یرو که تا م ای. نگاه نکن بعضزهیر یم

 .دیکش شیسر زانوها یدست یسبز چشمش را زد و خانم باج قیبه انگشتر نگاه کرد که برق عق گریبار د ساحل

 گردونتت. یبرنم یتوکل کن به خودش. دست خال _

 برخواست و سمت در رفت. یرخوت از جا با

 کشن! یآخرشون رو م یزانوها هم دارن نفس ها نیا _

 هیتک روایو سرش را به دهم قرار داد  یسوزانش را رو یآرام گرفت و پلک ها یدخترک با ذکر نام معبود قدر قلب

 داد.

زد  یماز صبر حرف  دیکش یکه سال ها به دوش م ییبود و درد تنها دهیکه کش یبتیهمه مص نیبا ا یخانم باج اگر

 کم آوردن ساحل زود بود! یپس هنوز برا
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درد  نیابود و مقابل  یم تشیچون ماه دیشهره بودند پس با یو سرسخت یبه صبور شیبود که زن ها یاریدختر د او

 کرد! یم یستادگیا

 

××××××××××× 

 

 

 گرفت. انیشان جر انیم ندیناخوشا ییاز بازگشت ساحل باخبر شدند و زمزمه ها یکه اهال دینکش یطول

نزل خانم ببرند که او در م یکرد تا جعفر و اکبر پ یم تیرفت اما همان کفا یم رونیحدامکان کم از خانه ب ساحل

 کنند! رونیاست و سرسختانه بخواهند تا او را از روستا ب یباج

 اش بود. یموجب دل گرم یفشارها تنها بازگشت اصغر کم نیتمام ا انیم در

ه خانه ب یحت گریسپر کرد و د نهیبر سر خواهرش چه آمده است مقابل تمام بدخواهان س دیکه فهم نیبعد از ا جوان

 بازنگشت!

 ؟یبرگرد دیبا یک _

 زد با لبخند سر بلند کرد. یرا واکس م شیها نیکه پوت نیا نیح اصغر

 خدمت. یگردم. افتادم تهران برا یبرنم _

 کرد، نشست. یجدا م اطیکه خانه را از ح یتک پله ا یباال انداخت و کنارش رو ییابرو ساحل

 پس مشخص شد؟ _

 .دیواکس را رها کرد و سمت ساحل چرخ اقیبا اشت اصغر

 .نمیدوست داشتم اون جا رو بب شهیچه قدر خوشحال شدم. هم یدون ینم _



 زرخن تاف

191 
 

 یبه چهره اش م لیو سب شیکوتاه و ر یبرادرش چرخاند. چه قدر موها یصورت جا افتاده  ینگاهش را رو ساحل

 داد. یآمد و او را مردانه تر نشان م

 جالب باشه نه؟! دیبا یلیخ _

 نشاند! شیسرد را مقابل چشم ها یمرد ریو حافظه اش با قدرت تصو دیکش قیعم یآه

 سرد... _

 روح... یبود، زمزمه کرد: ب یگرید یحواسش جا ییو ساحل که گو دیلب اصغر ماس یرو لبخند

 ...یو ساحل لب جنباند: خاکستر دندیاصغر باال پر یابروها

 کارت دارم! رونیب ایدختر ب _

 هر دو را از جا پراند! _.افتی یم یهر روز فزون شیکه مزاحمت ها _بلند جعفر یصدا

 !یتو اون خونه پنهون بش یخوا یم یتا ک _

 رسه! یکه دستم بهت م باالخره

 اند.ررا گرفت و او را به عقب  شیآخر قبل از باز کردن در ساحل بازو یدر رفت اما لحظه  یبا شتاب سو اصغر

 نشو! ریوقت به خاطر من با بابا درگ چیه _

 باعث بشن آه بابات بلند بشه! دینبا گهیکس د چیو ه زیچ چیمن و نه ه نه

 با بهت زبان چرخاند. اصغر

 ...یاما آبج _

 را فشرد و با تحکم لب جنباند. شیبازو ساحل

 هم که بکنه باز هم پدرته... یکه گفتم. اون هر کار نیهم _

 خوام باهات حرف بزنم. یم ایندارم. ب تیکار رونیب ایدخترب _
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 را باال برد. شیو ساحل صدا دیکالفه چرخ اصغر

 !ه؟یچ _

 !یرو بد یکه بابت فروختنم گرفت ییحساب کتاب پوال یخوا یم نکنه

 رفت. یم نییباال و پا اطیکه چون مرغ سرکنده در ح یکه زد عقش گرفت چه رسد به جوان یهم از حرف خودش

ن اغلب اوقات به خود و خانه رفت تا چو یمکدر سو یو ساحل با خاطر دیاصغر به ضرب سمت او چرخ سر

 سرنوشتش فکر کند.

 کرد؟! یچه م دیبا یبراست

 گذراند؟! یاش را م یزندگ چگونه

 شد! یکرد و پنهان م یم یگونه زندگ نیخانه و ا نیدر ا شهیهم یشد که برا ینم

فهوم نام ییداد و نگاهش را به صندوق بزرگ رو به رو دوخت که طرح ها هیتک واریمرتب کنج د یرخت خواب ها به

 آن حک شده بود و گذر روزگار فرسوده اش کرده بود. یرو

 یه بکبود  یسقف دود گرفته اش هم جوار با مرد ریز یرا کرده بود که مدت کوتاه یرفتن به شهر یهوا بیعج دلش

 اش را برهم زد! یزندگ یهوا تمام قاعده ها

 ساحل! _

 و سرش را باال گرفت.  دیخط کش االتشیبر خ هیو محتاط صف فیضع یصدا

 شد؟! یچ _

 سرم آورد؟! ییبال یفکر کرد یدیپدر شوهرت رو شن یصدا

 یاو در اتاق کوچک نشست و چون ساحل نگاهش را به صندوقچه  یرفت و شانه به شانه  شیپ یبا ناراحت هیصف

 دوخت. یچوب

 که؟ ادتهی. دمیرو د یمرض شیچند روز پ _
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 زد. یپر حسرت ی تک خنده هیکرد و صف یاوهوم ساحل

 خودش راه انداخته... یبرا یچه قر و فر یدون ینم _

 او قفل شد. دیدست سف یدستش را جلو برد و از مچ تا آرنجش را اندازه گرفت و نگاه ساحل رو هیصف

 کنه! ینم یخودش آشپز گهید دأیجا النگو انداخته. تازه جد نیجا تا ا نیاز ا _

 کشاند. شیسمت چشم ها میاز بغض داشت که نگاه ساحل را مستق یگر چه نامحسوس اما رنگ شیصدا

 ده براش بپزن... یم _

 زبان چرخاند. یتیو با نارضا دیچهره در هم کش هیصف

 براش غذا بپزه؟! گهید یکیهمه پول بده  نیکه آدم ا هیمگه چهارتا مهمون چ _

 .دیکش قیعم یاش بود که او آه رهیهم چنان در سکوت خ ساحل

 !م؟یاز اون کم داشت یها... مگه ما چ میخودمون یول _

 و ما رو نگاه کن! نی. وضع اون رو ببمیکالس بود هیتو  همه

 مشکلت با مامانت حل شد؟! _

 گشاد شده به ساحل زل زد! ییجا خورد و با چشم ها هیصف

 شانه خم کرد. یرو یاو چرخاند و سرش را قدر ینگاهش را در صورت بهت زده  ساحل

رد پسند که مو ییتاخت و در نبودش هم خصلت ها یدر اکثر مواقع چگونه بر مادرش م هیبرد که صف ینم ادیاز  هرگز

 کرد! یساحل بازگو م یبرا ییاو نبود را با بزرگ نما

 !مینداشت یآره... اصأل مشکل _

ندوق صرا معطوف به  او گرفت و دوباره نگاهش ی دهیترس یلب ساحل باال رفت و با مکث نگاه از چشم ها ی گوشه

 کرد.

 بود! یآفتاب یو گاه یابر یمانست که گاه یبهار م یبه هوا هیصف
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ورد مدر  شیها ییو اکنون با هراس از برمال شدن بدگو افتیبا مادرش بهبود  هیدانست چه شد که روابط صف ینم

ه بنبود که چون او اشتباهاتش را بر سرش بکوبد و  یاما ساحل هم آدم فرصت طلب ستینگر یمادرش به ساحل م

 !ردیبگ یاز آب گل آلود ماه ینوع

هم مثل  یرفت و گاه یم یکیاشتباه رو به تار تیریبا مد یچه که بود مربوط به روابط مادر و دختر بود که گاه هر

 شان برقرار بود. انیم یخوب تیروزها وضع نیا

 !شدیاند یب ینیچن نیا ییدادند به مسائل جز یداشت که اجازه نم یگرید یها یهر صورت که او دل مشغول در

 

 

××××××××× 

 

 

 یانه خ اطیکوتاهش از ح واریکرد که با د اطیح یبه آن سو ینگاه میمرغ ها را مقابل شان گذاشت و ن یغذا ظرف

 آن ها مجزا شده بود.

 ش بودند!و درشت زیر یخود و آرزوها دیشیاند یکه م یزیقابل درک بود چرا که او به تنها چ شیاحمد برا ییوفا یب

در  یبا آسودگ قهیشد چند دق ینم یآب برد. هوا به شدت گرم شده بود و حت ریش ریرا ز شیو دست ها دیکش یآه

 !ستادیا اطیح

 یو سپس ب ستینگر رونیآن به ب یاز سوراخ کوچک رو اطیرا به آن سمت کشاند و با احت شیدر قدم ها یصدا

 گ آن را گشود.درن

 بست. یکشاند و در را با دستپاچگ اطینفس زنان خود را به داخل ح هیصف

 شده؟! یچ _

 زبان چرخاند. دیساحل دوخت و با ترد یهراسانش را به چشم ها نگاه
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 !؟یر یساحل... چرا... چرا نم _

 .دیعقب کش یو خودش را کم دندیباال پر شیابروها

 !؟یگ یم یدار یچ _

 رفت. وانیا یسو یچادر را از سر گرفت و با کالفه گ هیصف

 !؟یرگشتکه دوباره ب یاون خونه برد یاز بودن تو یری. اصأل مگه تو چه خیکه بود ییبرو ساحل... برو همون جا _

 کرد! ینطق م یمهر یکه با ب ستینگر یم هیخشک شده بود و به صف یهمان طور مبهوت بر جا ساحل

 اش را داشت؟! یدل تنگ یاو نبود که ادعا مگر

 !؟یکن یم رونیمن رو از خونه ام ب یدار _

 نداره؟! دهیموندن من تو اون خونه فا گهید االن

 را محکم گرفت و تکانش داد. شیرفت و بازو هیصف یقلبش باال رفت و پا کوبان سو ضربان

 من تف شدم؟! نیکرد دایحاال که هم تون راه تون رو پ _

 باال رفت.  شیرا به ضرب رها کرد و صدا شیبازو

 هم تون رو کردم؟! یمگه کم حمال _

 چنگ زدم؟! خیو با آب  اطیزمستون لباس شوهرت رو تو ح یتو چله  کم

 !نم؟یزن یم یجور هیبراتون آب و دونه رو به موقع فراهم کردم که حاال هر کدوم تون  کم

 با بغض سر باال انداخت. هیآمد و صف اطیبه ح یمکه به پا شده بود به آرا ییبا بلوا یباج خانم

 !یبلند ش ینتون گهیزننت که د یم یجور هی یاالن هم اگه نر میما کم گذاشت _

 ندارم... یکدوم شون ترس چی: از هدیدست لرزانش را باال گرفت و غر ساحل

 .دیحرفش پر انیطاقت م یب هیصف
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 !؟یکه باز هم بهت افترا بزنن چ نیاز ا _

 لب گفت! ریز یاستغفار یو خانم باج دیدر دهان ساحل ماس حرف

 !؟یچ یخوان تن ند یکه م یو به کار یاگه برنگرد _

 !ها؟

 .دیکوب نینگاهش کرد که او با بغض چادرش را بر زم یاستفهام ساحل

 !یخوان وادارت کنن که با سلمان ازدواج کن یم _

 وقته که خاطرخواهش هستم! یلیخوام و خ یو مکه اال و بال ساحل ر ستادهیهم سفت و سخت وا اون

 ده! یمادرش هم نم یگوش به مخالفت ها یحت

 فرود آمد. واریو کنج د اوردندیتاب ن گرید شیو زانوها دندیساحل زنگ کش یها گوش

 خانواده اش بودند؟! دندیچ ینقشه م شیکه در خفا برا ییها آن

 متفکرانه به داخل اتاقش رفت. یرا برگرداند و خانم باج شیمتأثر رو هیصف

 !دیرس یدردسر به مشام آن ها م یبو بیشد و عج یغائله داشت بزرگ و بزرگ تر م نیا

 

 

 چهاردهم فصل

 

 

 خانه را لرزاند. یستون ها ادشیو فر دیکوب واریبه د یدستش را عصب نیسام

 !؟یدار یت نگه مخود یهم نه برا یو هر چ یگ یخواد رو بهم م یدلت م یهر چ یرو چه حساب _
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 زبان چرخاند. متیرا باال برد و با مال شیسرخ او، دست ها یبه چشم ها رهیخ مهرداد

 که بر سر راهش بود را داشت! یهر کس دنیدر یمقابل به شدت آماده گ نیخشمگ مرد

 آروم باش داداش! _

 ترسم حرف بزنم! یکه م یش یم یجن هویطور  نیخدا هم به

 داد. رونیب نهیکوتاه به او انداخت و نفسش را به شدت از س یدرهم نگاه یبا ابروها نیسام

 را هم تحمل کند! قیرف یعامدانه  یها یبود که بخواهد الپوشان دهینکش ریچند ماه اخ نیدر ا کم

 مهرداد! یکه برام مونده و بهش اعتماد دارم تو هست یکه تنها کس یدون یم _

 تکان داد . قیدافتادند و سرش را به تص شیها دست

 .دیفرو برد و دور خود چرخ شیموها انیدستش را م نیسام

 شد؟! یبعد از رفتن من چ نمیبگو بب یپس درست و حساب _

 از مبل ها رها کرد. یکی یخودش را رو د،ید یرا صالح نم نیاز ا شیب یکه پنهان کار مهرداد

 اون رو شمال برد! ایهفته از رفتن تو نگذشته بود که پور هیهنوز  _

 مهرداد گوش سپرد. یرا تنگ کرد و با دقت به حرف ها شیچشم ها نیسام

د اما چون به رفتن نبو یکه دختره اصال راض نی. مثل ادمیکش رونیزبون هما ب ریاز ز ییزهایچ هیدونم اما  ینم _

 بدون ساحل برگشت! ایپور یاش کرد ول یمدت کوتاه بود؛ هما راض هی یبرا

 .دییهم سا یرا رو شیدندان ها نیسام

 !؟یگ یموضوع رو االن بهم م نیاون وقت تو ا _

 مانده بود، اعتراض کرد. نیسام رییکه در احوال متغ مهرداد

 !؟یدیو به فرع چسب یداداش تو اصل رو ول کرد _
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 به رفتن اون دختر ؟! یداد ریو گ ستیما برات مهم ن یایهمه زحمت و برو وب نیا یعنی

 از اول هم اومدنش اشتباه بود! اصال

 نبود... ازین یا گهیتو اصال به وجود کس د یخونه  تو

 را جلو آورد. شیها دست

 ره؟!ما دا یبحران طیتو شرا یتیموضوع چه اهم نیکه بهش تعلق داره. ا ییبفرما حاال هم رفته خونه اش. جا _

 دیکش اش را به چنگ قهی رانهیبرداشت و غافلگ زیتوانست خود را کنترل کند سمت مهرداد خ ینم گریکه د نیسام

 و او را بلند کرد.

 نداره؟! تیاهم _

 .دیکش ادیدر صورتش فر نیلب فرو بست و سام نیسام لیدل یو ب یناگهان انیزده از طغ رتیح مهرداد

 نداره که به اون جا تعلق داشته باشه احمق! یاون دختر خانواده ا _

 گرفت. شیدست ها انیمبل تک نفره فرود آمد و سرش را م یزنان مهرداد را رها کرد و با عجز رو نفس

 تو چته؟! نیسام _

 را بست و سرش را فشرد. شیدرد چشم ها با

 یکه روزها یدل نگران نیفقط سخت دل شوره داشت و ا ستیحال دگرگونش چ لیدانست که دل یهم نم خودش

 زده بود! رونیمهرداد ب یحرف ها انیدانست اکنون از م ید و او علتش را نمبو دهیچسب شیگلو خیب ریاخ

 نبود! ساحل

او تا  وبود که هفته ها قبل به شهرش بازگشته  افتهیاکنون در نتشیب یکرد بعد از بازگشت م یکه گمان م یدختر

 خبر مانده بود! یکنون ب
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 کرد! یهم باور نم هنوز

 نمود! یم یواقع ریغ ایدر یبودن آب اهیچون س شیواقع برا در

 ود!برده ب ادیاز  دنیتپ شیاز مدت ها پ یو قلبش به طرز شکنجه آور ستینگر یاش م یرنگ یبهت به دست ها با

 نیا به اتوانست او ر رفتیجعفر و مادر سلمان صورت پذ انیکه م ییها یزنیبعد از روزها رفت و آمد و را سرانجام

 د!کن یوصلت راض

 شد! یراض ریآوردند که ساحل ناگز یبه او و خانم باج یو اکبر چنان فشار هیصف یطرف از

 یفت و آمد مر یاو به منزل خانم باج داتیاکبر و تمه ریتحت تأث هیبود که صف هیقض نیا یاما متوجه  اوردیزبان ن بر

 کردن ساحل برآمده بود! یاوامر او در سدد راض رویکند و پ

 یا آن پاهابلحظه  نیتا آخر رزنیکار منصرف کند. پ نیموفق نشد تا جعفر را از ا شیها یانیهم با پا درم یباج خانم

 شیها پ آن دو مرد مدت ایاما گو زدیداشت تا حس رأفت آن ها را برانگ یرفت و سع یناتوانش نزد جعفر و اکبر م

 خود را از دست داده بودند! تیانسان

ست دبه  یبار به صورت حرفه ا نینخست یرا برا شیحنا گذاشت و صورت و ابروها شیارا اشرف خانم بر شیها دست

 را نداشت. نهییمقابل آ ستادنیرمق ا یسپرد اما حت شگریآرا

 او بود! یمراسم کوچک بسان عزا نیاما در نظر او ا دیرس یو کوچه به گوش م اطیاز ح یشاد یهلهله  یصدا

 نفس طالب مرگ بود! کیکرد و تمام جانش  یوارد م شیمضاعف به گلو یدرد بغض

و، اازدواج  اهیمشغول بودند قطعأ عمده علت حضورشان در مراسم س یآن طرف تر به شادمان یکه کم یجماعت نیا

ت و ضبط ثب یاز زن ها برا کیشد و هر  یم انیدخترک ب یزندگ رامونیبود که پ یپراکنده ا یسردرآوردن از نقل ها

 به کار شده بودند! ماجرا خود دست قیدق
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 !؟یقدر تو خودت نیچرا ا _

 نگاهش را باال کشاند. هیصف یآهسته  یصدا

 تازه با اون... یازدواج کن دیتو که باالخره با نیدرسته اولش من هم مخالف بودم اما بب _

 بودند! دیبه ترد ختهیآم ایماند که گو شیحرف ها یاو دوران داد و منتظر باق یکرده  شیصورت آرا یرا رو نگاهش

 شه؟! یم دایبرات پ یخواستگار بهتر یکن یزنن فکر م یکه پشت سرت م ییبا اون حرف ها _

 شده بود. شیثابت خلوت ها یروزها پا نیا هیصف یها زمزمه

ونه ت یاومده، م شیکه واست پ یطیشرا نی. به نظرم با اهیخوب یکنه اما بچه  یم یکم گردن کلفت هیسلمان  _

 !؟یلگد به بختت بزن یخوا یم یباشه. چرا با لجباز نهیزگ نیبهتر

 گرفت. یرا پ شیحرف ها یشتریاش گرفت و با التهاب ب دهینشست اما او عامدانه ناد هیدر چشم صف شخندشین

از  ی. چده به اون تا کشت کنه یرو امسال م نشیبده زم لیتشک یباباش گفت اگه سرش به کار باشه و زن و زندگ _

 بهتر؟! نیا

 دارن؟! نیچند هکتار زم یدون یم

 خواست که بداند! یدانست و نم ینم

 یزیه پشسلمان بود ک یبا شوق مشغول چرتکه انداختن داشته ها هیوجودش را به تالطم انداخته بود اما صف دلهره

 !دیارز یاو نم یبرا

 خودش بسازه. یبرا یخوب ی تونه پشتوانه یو کار کنه، م ستهیگه اگه دو، سه سال محکم وا یاکبر م _

 بسپارد! یخواست که خواهرش را دست هر کس ینم یاریهم خوب سرش در حساب و کتاب بود و با هوش برادرش

 نداره؟! یخواهرت حرف _

 اش حبس شد! نهیخورد و نفس در س یتکان سخت هیصف
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جز به جز  انیبرده بود که ساحل در جر ادیو از  دهیشیندیخواهرش و سلمان ن یدوست یبه ماجرا نیاز ا شیپ چرا

 گفت! یاز آن ها نزد ساحل سخن م شهیروابط تنگاتنگ آن ها بود چرا که خود هم

رش کرد که رنگ از رخسا هیصف یحواله  یزد که طعم زهر را در دهانش نشاند و نگاه متأسف یلبخند تلخ ساحل

 بود! دهیپر

ناسب م یهم کالم یلحظه ا یبرا یو معتقد بود که سلمان حت دیلنا یم _خواهرش _از نرگس هیبود که صف ییروزها

 یسلمان سخن م یمقابلش نشسته و از حسنات نداشته  اقیبا خواهرش و اکنون با اشت یچه رسد به دوست ستین

 گفت!

 نبود! یامر مستثن نیاز ا زین هیشود و صف یم رییدست خوش تغ طیآدم ها بسته به شرا تیانسان ایگو

 شو.ساحل پا _

 بهتر که اصغر رفت و نبود! همان

 !دید یروزها را نم نیبهتر که ا همان

 نداشت! ستادنیا ییفلج شده بودند که توانا شیپاها ایفشرد اما گو نیرا به زم دستش

 بار امتحان کرد. نیدوم یو برا دیکش یپر بغض نفس

 که خواند. ییتمام کتاب ها دیو سف اهیس یبرگ ها انیم ییخوانده بود... جا ییجا

 !دیدو نیرا به دنبال سام شیکه تمام واژه ها ییجا همان

 بود! دهیرس یدیکه به ناام یدر همان نقطه ا درست

ند مانع او توان یکه اگر بخواهد؛ تمام کائنات هم که جمع شوند، نم ردیگ یدر باور انسان شکل م یکه ناتوان خواند

 شوند.

 !زم؟یساحل عز _

 خواست! یاو نم اما

 به کاروان دوزخ را طالب نبود! وستنیو پ ستادنیبرخواستن و ا نیا
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 نباشد! ستادنیخواست که همان لحظه معلول شود و قادر به ا یخدا م از

 پدرت منتظرته! زمیعز _

 پر آبش را به اشرف دوخت. یزد و چشم ها یپوزخند

 کجا بود؟! یخانم باج پس

 زده بود؟! بشیاز صبح غ چرا

 نبرد؟! ادیکه خدا را از  دیدر گوشش زمزمه کند و بگو شهیبود که چون هم کجا

 خارج شد و همان لحظه... شیلب ها انیشد و ذکرش لرزان از م دهیسمت انگشتر کش نگاهش

 فرو برد! زیانگ رتیح یرا در خلسه ا زیو همه چ دیچیزن ها پ یاهویه انیآشنا م ییدم صدا در

 ساحل؟! _

 ذارد!بگ د،یآن چه شن یپا یقیباز اتاق گره خورد تا تصد مهین یبه در چوب به ضرب باال آمد و نگاه تارش سرش

 ساحل؟! _

 در شتافت! یبرخواست و سو یقوت گرفتند و ضربان قلبش سرانجام بازگشت و او ناباور از جا شیپاها

 شده بود! جیافل شیپ ینبود که تا لحظات یهمان دختر ایگو

 د!ش داریاش پد یداریخواب و ب انیم میعظ ییایکه چون رو ستینگر یو اشک به قامت بلند مرد رتیشوق و ح با

ند رغم ضربان ت یعل دیدر د یدر آستانه  دیسف یدر چادر دهیاو را پوش شیچشم، چشم کردن ها انیکه م نیسام

 ت!هوا مچ دستش را گرف یبلند سمت او رفت و ب ییدر اطرافش با گام ها یجار یتوجه به پچ، پچ ها یقلبش ب

بود و  نیکه در چشم ساحل نشست، سام یزیبا تمام عظمتش در همان لحظه متوقف شد و تمام آن چ ایدن ایگو

 درهمش! یابروها

 !رد؟یگ یبه خود م قتیاندازه رنگ حق نیهم تا به ا ایرو
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که حکم قربان گاهش را  یکه چگونه از محل دیافتاد و او نفهم نیشد و چادرش بر زم دهیبه دنبال او کش اریاخت یب

 !ختیداشت، گر
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 !ردیگ یدارد جانم را م یکنم و اضطراب به طرز وحشتناک یسر م ییبه تنها الیو نیهاست که در ا ساعت

م و در شتافت شیکه از قفس آزاد شده باشد به سو یچون پرنده ا دمید یرا در کمال ناباور نیکه سام یلحظه ا آن

ذاشت و گجا تنها  نیدرهم من را ا یو با همان ابروها یبعد هم بدون کالم میآمد شیالیبه و یو سردرگمعالم بهت 

 خود رفت!

 برخواستم و مضطرب شروع به قدم زدن کردم. یاز جا فیتکل یب

 اکنون در روستا چه خبر بود؟! یعنی

 م.رفتم و چراغ ها را روشن کرد زیرفت و به سرعت سمت پر یم یکیشد که رو به تار دهیسمت آسمان کش نگاهم

 شده بود؟! شیدایاز کجا پ نیسام

 بودم که در باز و او وارد شد. ریچنان با خود و افکارم درگ هم

 او قفل شد! یو نگاهم رو ستادندیاز حرکت ا اریاخت یب میپاها

 زد! یامر دامن م نیبر ا شیها لیو سب شیالغرتر شده است گر چه انبوه ر یکردم کم یم حس

رفت  من شد و نگاهش باال آمد اما به سرعت سرش را چرخاند و سمت آشپزخانه یبه جلو برداشت که متوجه  یقدم

 او بود! ریامان درگ ینگاه من ب یول

 ها رو بردار. نیا ایب _
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 افزود! یبر استرسم م شیها دنیسکوت و نگاه دزد نیگرفته بود و ا یکم شیصدا

 از آن ها را سمت من گرفت. یکیگذاشت و  نتیکاب یها را رو لونینا

 یت آوربود و به طرز شگف شیاو رفتم اما نگاهم با سماجت به چشم ها یبر احوالم مسلط شدم و سو یقدر سرانجام

 از او بودم! یمنتظر گوشه چشم

 حوصله لب جنباند. یداد و ب لونیبه نا یتکان آرام ستادمیمقابلش ا یوقت

 لباس هات رو عوض کن. _

 شد! میدندان ها ریاس نمیریگره خورد و لب ز دمیسف نیآمد و به دامن پرچ نیبا شتاب پائ گاهمن

 لباس ها بودند! نیاش ا ینگاه فرار لیدل پس

 لباس به اتاق رفتم. ضیتعو یرا گرفتم و برا لونیزدم و بعد از تشکر نا یکوچک لبخند

 کنند! میدایتوانستند پ یشناخت، نم یرا نم نیسام یآوردم و کس یشانس م اگر

را با  میها توجه به آن ها با سرعت لباس یقدم برداشتن نبود اما من ب یآشفته بود که جا برا یاتاق به قدر تیوضع

رها  یرا گوشه ا لونیلباس ها نا یتوجه به باق یبود، عوض کردم و ب دهیخر نیکه سام یرنگ یشمیو شال  کیتون

 .دمیچرخشدم و با چشم به دنبالش کردم و بالفاصله از اتاق خارج 

 گاه مبل گذاشته بود. هیتک یبسته سرش را رو ییرا دراز کرده و با چشم ها شیمبل نشسته و پاها یرو

 گرفت! یبهانه اش را م یدلم شوم که حساب فیتوانستم حر یکرد باز هم نم یم یچه قدر هم که تلخ هر

 گذرا به من انداخت. یجمع و جور نشست و نگاه یحضورم را حس کرد که چشم گشود و قدر ایگو

 .یشام درست کن یتون ی. مدمیخر ییزهایچ هی _

 حرف سمت آشپزخانه رفتم. یگرفت اما سر تکان دادم و ب یکم قلبم

 نبود! شیها دنینگاه دزد لیدل میلباس ها پس
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پشت سرم ناگهان  یحضور کسرفتم که با حس  نکیو سمت س دمیکش رونیب لونیقارچ و گوشت را از نا یها بسته

 .دمیچرخ

 تو... _

وض که ع یزیخورد. تنها چ یبه چشم نم یگونه انعطاف چیهم چنان سفت و سخت بود و در نگاهش ه شیابروها گره

 من را هدف گرفته بود! میخورد و مستق ینم واریبه در و د گرینگاهش بود که د ریشده بود مس

 !؟یبر یمگه نگفتم حق ندار _

 حد گشاد کرد. نیرا تا آخر میکه داشت چشم ها یبیعج یپر تحکمش و ادعا لحن

 تونم برم! یمن هم م یرفت یوقت یگفت _

اما خود را  دمیچسب نکیو از عقب به س دمیترس نشیبار از نگاه خشمگ نینخست یمنقبض شد و من برا فکش

 بودم. رهیسرخش خ ینباختم و هم چنان به چشم ها

 اشتباه نکن! _

 !یبمون دیشه با یتا موهات رنگ دندونات م گفتم

 .دیناخودآگاه لرز میگرفت و صدا یضربان نامعقول قلبم

 اما... _

 !یکن یم ی: بار آخرت باشه که سر خود کاردیغر شیدندان ها انیرا به کمر زد و از م شیها دست

 فرو دادم. یفشردم و آب دهانم را به سخت نکیس یرا از پشت لبه  میها دست

 کردم! یاشتباه م اینجاتم آمده است اما گو یمرد برا نیکردم که ا یم فکر

 !رم؟یکارهام از تو اجازه بگ یبرا دیبا _

 قلبم نشست. یو دستم رو دمیکش ینیو ه ختیاش دلم فرو ر رانهیغافلگ ادیفر با

 آره! _
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 خواست.بر دیبا ترد میگردنش رفت و برگشت و صدا یبرآمده  یرگ ها یسو ریبا تح میها چشم

 مگه من جز مستقالتت هستم؟! _

 معلومه! _

رگشت بآخر  یرفت اما لحظه  یو سمت خروج دیچرخ رینفس گ یزبانم را بند آورد و او با مکث حشیقاطع و صر کالم

 فرو کرد. میرا در چشم ها زشیو نگاه ت

 افتاد؟! یم یچه اتفاق دمیرس یاگه نم یدون یم _

 و رفت. دیپلک زدم و او با تأسف چرخ شیدر چشم ها رهیخ

ز ا یشمار یشدم که تعداد ب یم یهوس مرد یطعمه  ختمیگر یدانستم که اگر از مهلکه نم یبهتر از او م یلیخ

 شان جرأت حرف زدن نداشتند! یحفظ آبرو یساده لوح روستا را شکار کرده بود و اکثر آن ها برا یدخترها

 و بغضم را فرو دادم. ستادمیا یاما به سخت دندیلرز میزانوها

 لهیم پشت شهیهم یبرا گرید نیگفتم و سام یم کیلب میبه عقد با مرگ آرزوها شیآمد من چند ساعت پ یاو نم اگر

 ماند! یجا م میسرد حسرت ها یها
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 را بست. شیو چشم ها دیکه نشسته بود، دراز کش یهمان مبل ینخورد و رو دم،یتدارک د شیرا که برا یشام

 شدم. رهیآن نبود، خ یاز صورتش که آرنجش رو یمیو به ن ستادمیسرش ا یباال
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هم کالم نشدن با من خود را به  یاما برا دهیبود که نخواب دایمداومش پ یو پهلو، پهلو شدن ها شینفس ها یصدا از

 خواب زده است!

 زمزمه کردم و سمت اتاق رفتم. یریو شب به خ دمیکش یآه

 خواست؟! یبه واقع از من چه م مرد نیا

 یردم و روکسامان دادن به اتاق شال را از سرم خارج  یپراکنده اش را مرتب کردم و بعد از کم یحوصله لباس ها یب

 و با اندوه به آسمان پر ستاره زل زدم. دمیتخت دراز کش

 ستاره هم نداشتم! کی یپر سخاوت آسمان حت یدست ها انیم من

 یایبه دن ناآرام افکارم سرانجام چشم بستم و خود را یایشدن در آسمان و غوطه خوردن در در رهیخ یقیاز دقا بعد

 سپردم. یخبر یب

 اش گرفته بود! یبا من باز یروزگار به طرز شگفت آور ایگو

 ژرف فرورفته بود. یدر سکوت الیآمد و و یبود که نم یپارس سگ هم مدت یصدا

 یاد و گاهد یرا م شیآمد و غذا یانجام امور مربوط به سگ م ینفر برا کیهرداد بودم در نبود م دهیطور که فهم آن

 برد. یم رونیب یهواخور یهم او را برا

 شست!نافتاد که در قاب پنجره  یا هیباز شدند و نگاهم به سا میچشم ها یتقه ا یبا صدا یداریخواب و ب انیم

 گشاد شده به یینشستم و با چشم ها یسوزانم را تنگ کردم و بعد از چند لحظه مکث به ضرب در جا یها چشم

 بود! ستادهیدر ا یکه در آستانه  ستمینگر نیسام

 افتاد و تنم گر گرفت و پتو را چنگ زدم. یوانگیبه د قلبم

 نما شده بود؟! خواب

 ...یچ _

 اتاق ضربان قلبم را باالتر برد و زبانم بند آمد. یکیتار  

 شد؟! یچ _



 زرخن تاف

208 
 

 !یزد یچهچهه م یداشت شیپ قهیدو د تا

 نگاهش کنم. ارانهیپر استهزاش موجب شد که پتو را در مشت بفشارم و هوش لحن

 !؟ییجا نیا یاصأل... تو با چه مناسبت _

 نیاز ا شیتا ب رمیموجب شد تا زبانم را گاز بگ د،یشدرخ شیکه در چشم ها یاما برق دمید ینم یاش را به خوب چهره

 دراز نشود!

 !م؟یروش اسم بذار یخوا یاالن م یعنی _

 تخت نشست. یو شوکه نگاهش کردم که بدون فوت وقت چند گام کوتاه برداشت و مقابلم رو دیلرز دستم

 ندارم! ی... باشه، من حرفیدار لیحد تما نیاگه تا ا _

 بدنم را منقبض کرد. یها چهیتندش نفسم را به تنگ آورد و ماه عطر

 خواست؟! یساعت شب از من چه م نیا در

 کنم برو. االن... یخواهش م _

 انداز شد. نیبمش در گوشم طن یلبم نشست و صدا یبه سرعت رو انگشتش

 پس ساکت باش! یگرد یخودت دنبال نسبت م _

 سوزان در وجودم شعله ور شد. یتشو آ دیدست کش دنیاز تپ یلحظه ا قلبم

 اهل عمل بود! یادیمرد ز نیا

 من گرداند. یمحو نگاهش را در صورت وارفته  یو با لبخند دیزنان خود را پس کش نفس

 باالتر؟! نی... نسبت از ایمن هست یبه بعد تو معشوقه  نیاز ا _

 سر تکان دادم. اریاخت یدرخشانش نگاه کردم و ب یباز به چشم ها یدهان با

 تو... _
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 صورتم لب جنباند. یمتر یلیآورد و در چند م شیرا پ سرش

 کنم... شیخوام محکم کار یحرف نزن م _

ام  یمغز که مانع از عملکرد درست دیدر وجودم دم نیریش یاما حس ستادیبار تنم آتش گرفت و قلبم از حرکت ا نیا

 شد!

 اریاخت یه بککردم اما من را چه شده بود  یم همانیم یجانانه ا یلیبه سو او را  دمیکش یخود را پس م دیبا قاعدتا

 !دم؟یرا به جان کش شیدل به خواهش نفسم سپردم و نم لب ها

 سکوت درآمدم. زیدل انگ ینوا ی طرهیو من به س دیخز میموها انیام مشتاق ترش کرد و دستش م یرو شیپ

ه ک میگشت یم یو جستجو گرانه به دنبال حس میشده بود رهیهم خ یلحظه بعد هر دو نفس زنان به چشم ها چند

 شده بود! قیمان جان گرفته و به وجودمان تزر یلب ها انیم

 !یبر یبذار ،یهر زمان دوست داشت یتون ینم گهید دینسبت جد نیبا ا _

و آورد و را در جز به جز صورتم چرخاند و انگشت اشاره اش را جل طنتشیهم فشردم که نگاه غرق ش یرا رو میها لب

 را پس بزند. شانمیپر یتا موها دیام کش قهیشق یبا مالطفت رو

 قدر بودن؟! نیچشم هات هم _

 !دندیباال پر میشد و ابروها نیخوبم ناگهان تعجب شاخص تر یتمام حس ها انیم

 دماغت چطور؟! _

 اریختا یرا مختل کرد و ب میو حس ها ختیام و لمس پوستم تمرکزم را بهم ر یشانیدستش با آن قسمت از پ برخورد

 به لکنت افتادم.

 بچه بودم! _

 رفت. نییپا یبه طور ملموس شیو تن صدا دیگونه ام خز یرو یبه نرم انگشتش

 !یبود یطونیش یبچه  _

 هم افتادند. یرو میام حبس کرد و پلک ها نهیدستش و نگاه خمارش نفس را در س یگرما
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 !یالغر شد _

 .دیپوست داغم غلت یرو شینفس ها زیو هرم دل انگ دیچشمم چک یاز گوشه  یآب شد و قطره اشک یبه آرام بغضم

 تو فرق داشتم. یبرا _

ر من دحس اکنون که بزرگ تر شده بودم  نیکردم که خاص به نظر برسم و ا یم یسع یاو در همان عالم کودک یبرا

 داد! یقوت گرفته بود و او با نگاه گرمش به آن رونق م

 !یکاش نداشت _

 ختنیفرو ر ریشدم که با تأثر مس رهیخ شیاشک به چشم ها میضخ یباز شدند و از پشت پرده  یبه نرم میها چشم

 کردند. یداغ را دنبال م یقطره ها

 نکن! هیوقت گر چیه گهید _

 گره خورد. میو نگاه او با اندوه باال آمد و به چشم ها دیام لرز چانه

 !یاز من متنفر یگفت _

 قلبم را به درد آورد. شینجوا

 از اون دختر بچه تا آخر عمر متنفرم اما... _

 .دندیصورتم چرخ یرو شیها مردمک

 !یفتینکن که از چشمم ب یاما تو کار _

 خوابم نبرد. گریبرخواست و اتاق را ترک کرد اما من دبا شتاب  یگ رهیاز چند لحظه خ بعد

 قرارم گذاشتم و نگاهم را با غصه به آسمان دوختم. یب یلب ها یلرزانم را رو دست

را  شیها یگکردم تا دوگانه  یخلق م یانسان تازه ا نیسام یکردم و برا یآن دختر را در همان صحرا رها م دیبا من

شدن  یبه جد دیآن ها با یاز همه  شیرفت اما پ یم نیاش از ب یدرون یگذاشت و کش مکش ها یپشت سر م

 که او صادقانه مطرحش کرده بود! دمیشیاند یم ینسبت
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 به خانه اش آورد هم نبودم! دیکه با لباس سف یدختر گرید یآن دختر بچه نبودم و حت گریامشب من در نگاه او د از

 او شده بودم! یمعشوقه  نیسام حیشدم و بنا به خواست صرلحظه از نو زاده  نیبودم که در ا یساحل من

 قیتزر به جانم ینیریکه طعم گناه را به ش یی. لب هادمیکش میلب ها یرو یزدم و انگشتم را به نرم یتلخ لبخند

 ام خورده بود! یشانیبر پ یمهر بدنام شیکرده بودند و من اصال نادم نبودم چرا که از مدت ها پ

 نیا دیکه در وجودم دم یو با حس شور دمیرا به داخل کش میاما لب ها دمیعمق گرفت و دگر بار دراز کش لبخندم

 به خواب رفتم! یواقع ییایرو انیبار در م
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 کرد! یورادآیرا  شیبا خود عقلم را هم به همراه آورد و شب پ ییروشنا ایگذشت اما گو یشدنم م داریاز ب یقیدقا

 چشم بستم! یگذاشتم و با شرم و ناباور میگونه ها یرا رو میاه دست

 کردم؟! یرو شیحد پ نیتا ا چگونه

 !یبابا پاشو اعصابم رو خورد کرد _

 .دیاتاق چرخ یحد گشاد کرد و سرم سمت در بسته  نیرا تا آخر میمعترض مهرداد چشم ها یصدا

 آمده بود؟! یچه زمان او

 برخواستم. یاز جا یتیبه خود دادم و با نارضا یآمد و من تکان یم رونیناواضح از ب ییگفت و گو یصدا

 بود! یادیز گریباشم د نیکه توقع داشته باشم تنها خودم با سام نیا

 زد! بیدر وجودم نه یزیو چ ستادیناگهان از حرکت ا میپاها
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 گرفت؟! یأت منش میاز حس ها کیبود از کدام  دهیباره در وجودم شعله کش کیکه به  یدیشد لیتما

 باشم؟! نیبا سام ییمشتاق تنها دیبا چرا

درنگ  یحضورم شوند و ب یسپس در را با صدا باز کردم تا آن ها متوجه  دمیکش قیعم یرا مرتب کردم و نفس شالم

 به سالن رفتم.

 !بود در دم باز ماند نیآرامم نگاه هر دو را سمت من کشاند و دهان مهرداد که مشغول صحبت با سام سالم

نخواهم  شد که یاز من سلب کرده بود، موجب م یاعتماد یکه او با ب یو آن اعتماد ندیآن برخورد ناخوشا ی خاطره

 با او هم کالم شوم!

که در  _سکوت یطوالن یمهرداد سرانجام بعد از لحظات یکنم که صدا ایآشپزخانه رفتم تا بساط صبحانه را مه سمت

 برخواست. _بود رینوع خود کم نظ

 به ساحل خانم! _

 جا کجا؟! نیکجا ا شما

 رفتم. خچالیتفاوت سمت  یساز را روشن کردم و ب یچا

 !ختیرا بهم ر زیکه به من کرد همه چ یگذاشته بودم اما او با شک میحدس و گمان ها انیاو را در جر صادقانه

 انیم یکرد که چون طعمه ا یجا باز نم نیرا به ا میسرنوشت دگربار پا دیرفت شا یم میصدق گفته ها یدر پ اگر

 ستم سرگردان شوم! یپنجه ها

 دهیرخ نیکه شب گذشته سام _و کره را ریشده بود، پن یبر من مستول ییآن روز کذا یادآوریکه از  یتیعصبان با

 .افتمیخود  یرو به رو نهیرفتم که او را دست به س زیخارج کردم و سمت م خچالیاز  _بود.

 .دمیچ زیم یرا رو لیمکث کردم اما سپس با اخم وسا یا ظهلح

 .یمن رو هم بشنو یحرف ها دیاما با یحق دار _

 زدم و خواستم برگردم که جلو آمد. یپوزخند

 هست که ساکت تو سالن نشسته! یها سهم اون مارموذ یبدخلق نیاز ا یمین نیبب _



 زرخن تاف

213 
 

 باال رفت. نیسام یعصب یشدم که صدا رهیمحقش خ یو به چشم ها دندیباال پر میابروها

 مهرداد لطفا ساکت شو! _

 .ستینگر یبود و با اخم به ما م ستادهیکه ا دیرس یمهرداد عبور کرد و به مرد یاز چشم ها نگاهم

 مهرداد داشت؟! یعامدانه  یدر پنهان کار یچه نقش نیسام

 چرا داداش؟! _

 کاسه و کوزه ها سر من نشکنه! یتا همه  بگو

شب  یسه و طعم ناب بو دمیام را داخل کش ییلب باال اریاخت یکرد و چند قدم جلو آمد و من ب یکالفه پوف نیسام

 گذشته را به خورد ذهن مشتاقم دادم.

 .میوقت به صداقت تو شک نکرد چیما ه _

 گوشم را گرفت و از شب گذشته خارج نمود و با بهت زبان چرخاندم. یدست ذهن باز نیسام یادعا

 !؟یچ یعنی _

 ماندم. شتریب یحیمنتظر توض یتاب یآن ها دوران دادم و با ب انیرا م نگاهم

حد مرگ  وحشتناک قرار گرفتم که هنوز بعد از مدت ها فکر کردن به آن لحظات من را تا سر یطیروز من در شرا آن

 صداقت من بودند؟! یدو مرد مدع نیکرد و حال ا یم یعصبان

 .ستیمفصله اما االن وقتش ن حشیتوض _

 راند. یرا بر زبان م شیتفاوت حرف ها یکه ب ستمینگر نیبه سام میدرهم گره خوردند و مستق میابروها

 حرف بزنند! یاز زمان و مکان درست شفاف ساز یالیخ یکنند و بعد با ب یمن باز تیشد که با شخص ینم

 االن وقتش هست! نیاتفاقا هم _

 بود؟! یحق به جانب چ یحرف هام درسته پس اون اداها که نیدونست یم اگه
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صورت اصالح شده اش  یرو یفرو برد و سرش را برگرداند و نگاه من با سرکش شیموها انیکالفه دست م نیسام

 !دیچرخ

 شه! یبا شکم گشنه نم _

 محاکمه بنشونمون! یبده تا خون به مغزمون برسه بعد رو صندل یمشت یصبحونه  هی

ن را از وحشتناک در زدن م یرفت و دهان گشودم که صدا یم زیسمت م یگذرا به مهرداد انداختم که با لودگ ینگاه

 پارس سگ مهرداد باال رفت! یجا پراند و متعاقب آن صدا

 آمد به شدت آشنا بود! یم رونیکه از ب ییداد و ناسزا یداد و ب یصدا

روان  درنگ پشت سر آن ها یب زیو من ن دندیند و سمت در دوو مهرداد بعد از چند لحظه از بهت خارج شد نیسام

 شدم!

 !دمیدستش به اکبر رس بیدر صورتش فرود آمد که با تعق یدر را گشود و همان لحظه مشت مهرداد

 ناموس خواهرم کجاست؟! یب _

 سگ که بسته شده بود، اوج گرفت و جو را متشنج تر کرد. یصدا

 سلمان بلند شد. ادیبه جلو برداشتم که همان لحظه فر یقدم

 خودشه! _

 .ستینگر یکه با خشم به آن ها م دیرس نیو به سام دیسلمان چرخ زیخ رویپ زیاکبر ن نگاه

 !؟یدیشرف خواهرم رو دزد یب یتو _

 که سلمان مداخله کرد. دیاش را چسب قهیاز کف داد و سمت او حمله ور شد و  اریاخت نیسام

 زن من کجاست؟! _

 بود! یکه به شدت مدع ستمیو مبهوت به سلمان نگر ختیدر وجودم فرو ر یزیچ
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با خشم سمت سلمان حمله  نیو سام ستادیکرد، ا یلبش را پاک م یکه با پشت دست خون گوشه  یدر حال مهرداد

 ور شد!

 !ارو؟ی یگ یم یچه چرت _

در سکوت  و ستادهیکنج در ا انهیموذ یضور رضا بود که با لبخندآمده و از همه بدتر ح شیپ یدرهم و آشفته ا اوضاع

 !ستینگر یآمده م شیپ یریبه درگ

 که به پا شده بود، داشت؟! یدر آشوب یموجود دو پا با آن لبخند رندانه چه نقش نیا

ن در خراب کرد یینقش به سزا شهیجا را به اکبر داد تا چون هم نیمختص خود، آدرس ا یها یبا چاپلوس حتمأ

 اوضاع داشته باشد!

از  اریقبت اختتاختند و عا یم گرید کیتعلل بر  یکه ب دیدو یآن ها م انیو نگاهم با هراس م دیکوب یامان م یب قلبم

 کف دادم.

 !دیبس کن _

 م.برد پر بغضم را باال یاکبر صدا نیخشمگ یدر چشم ها رهیشان شد و من خ یمنجر به سکوت ناگهان ادمیفر یصدا

 مگه من شرافتت رو به باد ندادم؟! _

 !؟یکرد یات پاکش م یاز زندگ دیننگ نبودم که با یمن لکه  مگه

 زدم. ادیفر _نینگاه سام رینفس گ ینیسنگ ریز _رینفس گ یرا برهم فشرد و من با بغض شیها لب

 پاکش کن! _

 که انگار اصأل نبود! یجور

 کن از اول هم نبودم! فکر

 برس! زتیتم یهم برو و به زندگ حاال

 جلو آمد که کف دست لرزانم را باال بردم. یقدم
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 ازتون ندارم. فقط... ی. من هم توقعنیندار اجیبه من احت گهیکدوم تون د چیه _

 نجوا کردم. _نرم شده بود. یکه کم _شیدر چشم ها رهیخ

 !نمتیخوام بب ینم گهید _

ه حرف سلمان خانه رفتم ک یبلند سو ییو با گام ها دمیاز او نگاه دزد یدیامخورد و دهانش باز شد اما من با نا جا

 درنگ کنم. یلحظه ا یموجب شد که برا

 بابات با من قول و قرار گذاشت! _

 !یو بر یاسمم رو سر زبون ها بنداز یتون ینم

 زدم و وارد ساختمان شدم. یپوزخند

به  یریکث یعده  نیشان است و آه و نفر ینبود که نامش نقل محافل دخترها و گاهأ مادرها انیدر جر احتماال

 دنبالش است!

 آشپزخانه رفتم. یکردند سو یام م یاریکه به زحمت  ییگذاشتم و با نفس ها میگلو یرا رو دستم

 !دمیاکبر کش یبرادرانه ها یبزرگ رو یخط من

شرافت  یادعا تهران کرد و با یاز خانه ام آواره  بیو من را تنها و غر ستادیپدرش ا یکه در جبهه  یاز زمان قأیدق

 دانست! ینم یاز مردانه گ چینمود که ه یقصد عقد من را با مرد

 

 نبود! یاما آتش درونم خاموش شدن دمیآب نوش یلرزان باال گرفتم و جرعه ا ییرا با دست ها وانیل

 ندارد؟! یخواهر گریخود، من را به کوچه انداخت و گفت که د یچه بود وقت یو ادعا برا رتیهمه غ نیا

 که از آن جا آمده بودم باز گردم؟! یکه به همان گورستان دیهوار نکش مگر

 زدمش... یوگرنه چنان م یکه جلوم رو گرفت فی. حارمیحالش رو جا ب یذاشت یم دیداداش با _

 مهرداد شد. یرو شیمانع پ نیبم و خش دار سام یصدا
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 بس کن! _

ک کم یجعبه  یها به جستجو نتیلرزان در کاب ییمبل نشست و من با دست ها یرو شیبا همان غر، غرها مهرداد

 پرداختم. هیاول یها

 در آورد! قشیخواست که در حقم لطف کند و من را به عقد رف برادرم

 آن ها رفتم. یو سو افتمیجستجو جعبه را  یکم با

ش قرار و از اسکناس به سهولت و بدون پشتوانه با صاحب یکوچک یگوشه  دنیپدرم با دآگاه نبود که  چارهیب سلمان

 گذارد! یمدار م

 خاموش ونیزیدر سکوت چشم به تلو نیاما سام دیکش یآن ها خط و نشان م یزد و برا یهم چنان غر م مهرداد

 دوخته بود.

 آغشتم. نیخجالت کنار مهرداد نشستم و دستمال را به بتاد با

 خوام. یمعذرت م _

 بردم. شیحواله ام کرد و من دست پ یغره ا چشم

 !گهید یا قهیعت _

 و زمان بخورم! نیبه خاطرت از زم دیبا

 نگاهم را سمت او کشاند. نیدر هوا خشک شد و بهت زده نگاهش کردم که غرش سام دستم

 کنه! زیبده خودش تم _

 و زبان چرخاند. دیکش رونیب میاانگشت ه انیمضاعف دستمال را از م یبا حرص مهرداد

 بوکس داداشش! سهیسرت... مهرداد االن شده ک یآره بده خودم... فدا _

 !اوردمیسر در ن شیاز حرف ها چیبود اما من ه نیسام منظورش

 !نیخوام. به خاطر من تو دردسر افتاد یاز طرف اکبر ازتون معذرت م _
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 اما در همان حال نطق کرد. دیلبش گذاشت و از سوزشش چهره درهم کش یدستمال را گوشه  مهرداد

 ما! یوسط زندگ یافتاد یکه از آسمون قلپ یکأل دردسر _

 برخواستم. یکردم و به سرعت از جا اخم

 !یکن یزنا ناله م نیع یکه نخورد ریخوب حاال شمش _

 نیمسا یآخر متوجه  یخانه بروم اما لحظه بسته اش در دم گشاد شدند و من برگشتم تا به آشپز مهین یها چشم

 فشرد تا خنده نکند! یهم م یرا رو شیشدم که لب ها

 !میبفرما. بدهکار هم شد _

 نباندم.جداخل شد و من غافل از احوال خود لب  نیشستن آماده کردم که سام یآشپزخانه برگشتم و برنج را برا به

 شد؟! داشیدفعه از کجا پ هی نیا _

 .دندیباال پر شیانداختم که ابروها نیگذرا به سام یآب گرفتم و نگاه ریش ریرا ز قابلمه

 !م؟یباز هم باهم تنها باش یدوست داشت یعنی _

 برنج که در آب غوطه ور بودند خشک و سرم داغ شد. یبه دانه ها نگاهم

 موقع باز شود! یکه ب یبه زبان لعنت

 نداشتم. دنیشدنش را حس کردم اما قدرت چرخ کینزد

 اگه سختته بگم برگرده! _

 را بستم و لبم را محکم گاز گرفتم. میها چشم

 فکر شده بودم؟! یحد ب نیتا به ا چرا

 و نگاهم به لبخند کجش گره خورد. دمیمکث چرخ با

 کند! دایبود تا من را ش یکوتاه و جذاب کاف یلبخندها نیهم
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 اقدام فرمائیدخرید ادامه این رمان از لینک زیر جهت 

/www.shop.romankade.com/productخزر/-فتان-رمان-دانلود 

 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.shop.romankade.com/product/دانلود-رمان-فتان-خزر/
https://www.shop.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

