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دو   یبه پا شد. وقت  یو سخت نی دو احساس خواستن و انتقام جنگ خون انی سقف کبود، م نیا ریز
به   یر یجبران ناپذ  یها یرانیمتوجه شدند که و دند،یاحساس به خودشان آمدند و دست از جنگ کش

 شانیدر هم شکسته شد تمام آن چه که برا  یو باورها ترک خوردهمشت قلب  کیگذاشتند؛  یجا
 . اورندیخرده احساسات ب نیبند زدن ا یتا او را براجبران گشتند  ی. در پ ندما  یباق

 زد و گفت:  شانیها یال یبه تمام خوش خ  یقی عم شخندین  د،یدر خواست آن ها را شن یوقت جبران

رفع و رجوع بشه. احساس   دی ببخش هیکه با   ستین  یکس یاحساس مثله لگد کردن پا »شکستن
 کنه.« میخواد تا خودش رو بتونه ترم یزمان م

 خرسند کردن مشکل است   یاز کس دیکه رنج دل

 کردن مشکل است  وندیبشکسته را پ  ی شهیش

 توان هموار کرد   یم  یرا با آن بزرگ کوه

 ناهموار را هموار کردن مشکل است  حرف

 

 

 اول« »فصل

 

 " سوم شخص " 

با   شهی. مانند هم افتیشده اش را   لیسالن انتظار، چشم چرخاند و دوست وک ی شهیپشت ش  از
 که تنها مختص به خودش بود، خود را به دخترک رساند و گفت:  یاقتدار 

 . یایکردم که ب  ینم فکر

 در آغوشش فشرد و گفت:  اقیاو را با اشت شیدوست دوران کودک  یزدن ها شی توجه به ن یب هانه،یک

 ! یغرب یه لها سالم
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 ادامه داد:   شیزدن ها  شیفاصله گرفت و به ن یکرد و کم  یفی اخم ظر دخترک

 ! نمتیچشمام بب یانتظار نداشتم جلو ،یکه تو شرکت خودسرانه جوش داد یمعامله ا نیاز اول بعد

 زد و زمزمه کرد:  ی حائل شد. لبخند تلخ هانهیدر چشمان ک غم

تو اون شرکت و راه  ابی تونست تو غ یم یدم ک من نبو! اگه یونیشرکتت رو به من مد  تیموقع تو
 عوضه تشکر کردنته؟ نی کنه؟! هوم؟! ا یانداز 

 شده اش چمدانش را به دست او داد و گفت:  لی وک قیرف یتوجه به گفته ها یب  دخترک

 دنبالم؟  ومدهین یاومد. راست  ی از پس کارها برم ییبه تنها نایس

 و گفت:  دیش کشچمدان را به دنبال خود ضی با غ هانهیک

 شرکت کار داشت.  تو

 شه رفت؟  یاالن م نم؛یبب  کیدوست دارم هر چه زودتر شرکت و از نزد -

  یکرد، جواب تمام گستاخ یحرکت م  نگیهمان طور که به سمت پارک یمشهود یبا دلخور  هانهیک
 کوه غرور را داد: نیا یها

 مهم تره.  نی شرکت فعالً ا یبر  یتون یداده، فردا هم م بی ترتجشن  هیبرگشتت امشب  ینادر برا عمو

 هانه؟ یک -

 هوم؟  -

 !یای شد بعد از اون همه جار و جنجال بازم ب یباورم نم -

 و شش خود گذاشت و گفت:  ستیچمدان را درون صندوق پژو دو یبا کالفگ هانهیک

 .ی رها؟ خسته ام کرد یتمومش کن  یخوا ینم

 رها دوخت و طعنه زد:  یها  لهیت ا به زد ر یکه تمسخر در آن ها موج م  ییها یمشک  دخترک

 معرفت باشم! یتونم مثله تو ب یمن نم  متاسفانه
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که  هانهیبهتر از ک ی. اصالً چه کسستی کش غرور ن دکیگرفت که فقط خودش    یم ادی دیدختر با نیا
 را به او بفهماند.   گاهشیجا

 زد:  را باز کرد و لب  لید و در اتومب با چشمان به غم نشسته اش، دست بر رها

 ! یوقت تنهام نذاشت چیکه ه ممنون

 تکان داد و پشت فرمان جا خوش کرد و خودرو را به حرکت درآورد.  ی سر  یبه خشک  هانهیک

 حد مغرور شده است.  نیتا ا یز یچه چ یدانست که رها برا یخوب م او

  تا آسمان اخالقش فرق نیداشت زم  که تنها شش سال یی و هشت ساله با آن رها ستیب یرها نیا
کرد   یسال ها او را درک م نیدر تمام ا هانهی جا کشانده بود و ک نیها او را به ا ض ی کرد چرا که تبع یم

 کند.  رییکه تغ

را به مقصد آلمان   رانی با عمو فرهادش ا یها در سن هجده سالگ ضی تبع نیفرار از هم یرها برا اصالً 
 ترک کرده بود. 

 و گفت:  د یکش یق یآه عم هانهیک

 خوش گذشت؟  یدیندما رو  ده سال نیا تو

 زد جواب داد:  یلبخند تلخ رها

 فرار کردن خوش گذشتن هم داره؟ مگه

 را به سکوت واداشت.  هانهیکش غم بود که ک دیرها  یقدر صدا آن

 گفت:  پناه ها ترمز کرد و زدانیبزرگ   یالیو مقابل

 زنم. یو برات م   صندوق

 : دیشد و پرس  اده یاز خودرو پ دخترک

 تو؟  یای نم چرا



 ان ی از جنس پر یمرد

6 
 

 خودم رو برسونم. ی مهمون یکنم شب برا یم یکم کار دارم اما سع  هی -

را تا   هانهی ک لی و با نگاهش اتومب ستادیا یتکان داد و بعد از برداشتن چمدانش مقابل در ورود یسر 
 خم کوچه بدرقه کرد.  

ند.  توانست سر ک  یفرهادش در آن غربت نم یآمدن را اما ب نیخواست ا ی. دلش نمدیکش  یقیعم آه
زده اش را باال برد و انگشت اشاره اش را بر   خی. دست ش یهم که آن کشور خانه باشد براهر چقدر 

 فشرد.  فونی زنگ آ یرو

 : دیچ یدر گوشش پ  یه ازنان ینچندان کشدار گذشت تا صدا  یزمان

 ه؟یک

ش  قوت قلب  نیبود و ا شانیالیهمان خدمتکار آرام و یدهانش را قورت داد. صدا هنوز هم صدا  آب
همه  نی بعد از گذشت ا نشانیب  تی نکرده باشند اما انسان ریی آدم ها تغ دیدانست که شا یشد. نم

 کرده است.  ریی سال کامالً تغ

 خانوم منم رها!  قهیباز کن صد -

 .د یخوش اومد یل یخ یل یداخل خ دیی! بفرماد؟ییعه رها خانوم شما  -

کشاندند و با قدم   یمشهودش را به رخش م ییکه لحظه به لحظه تنها ییزد، از همان ها  یتلخ  لبخند
 محکمش خود را به سالن بزرگ عمارت رساند. یها

 گرفت، گفت:  یمدان را از دستش مبه استقبالش آمد و همان طور که چ  ییبا خوش رو قهیصد

 شما؟  دیخانوم، خوب سالم

رش  کان دادن ستنها به ت  قهیاز سکنه انداخت و در جواب صد یبه سالن خال  ینگاه اجمال  کی دخترک
 : د یاکتفا کرد و پرس

 کجان؟ اسیبابا و ال  پس

 و گفت:  ستادیپله ا ن یاول یچمدان را در دستش جا به جا کرد و بر رو قهیصد
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 که سرکار هستن، پدرتونم تو دفتر کارشون.  اسیال آقا

 یقه کرد تا به طب یم یو پله ها را ط دیکش  یکه چمدان را به دنبال خودش م ی ا قهیتوجه به صد یب
به سمت زن خدمتکار    یموضوع یادآور ی به سمت اتاق کار پدرش برداشت اما با  یباال برسد، چند قدم

 و گفت:   دیچرخ

 اتاق من کدومه؟ یراست

 زد و جواب داد:  یقی لبخند عم انسالیم زن

 . تونهینکرده همون اتاق قبل  یر یی تغ  جاش

 اتاق کار بابا چه طور؟  -

 شده اتاق کار.  شی بغلاون االن شده کتابخونه، اتاق  -

 کرد. ی سالن تا اتاق کار را ط   ری بار بدون مکث، مس  نیتکان داد و ا یسر 

آن که در بزند، پر سر   یزد و ب یقی تا بر خودش مسلط شود. لبخند عم  ستادیپشت در ا یلحظه ا چند
 و صدا وارد اتاق شد. 

 هالو َدد. -

 ر زد: خورد و به جان تک دخترش غ یدیچاره تکان شد یب رمردیپ

 سالم. کیدختر چه خبرته؟! عل یترکم کرد زهره

 : د یجمع کرد و با تعجب پرس یچهره اش را کم  دخترک

 ؟ یچ  یعن ی یکه گفت ینیا

 زد و دستانش را از هم باز کرد و گفت:  یقهقهه ا نادر

 . یچیه

 ندارد. یخوب ی انهی م یفارس یها هیبا کنا ادیدانست دخترک غرب زده اش ز یم خوب
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باز   شی بر رو  ابیکم یجا داد که با سخاوت ییدست ها انیگذاشت و خودش را در م شیپ  یقدم رها،
 لب زد:  یشد بود و به آرام

 براتون تنگ شده بود! دلم

 کامالً مشخصه!  اتیآره از احوال پرس -

که در چهار چوب   ییو دوان دوان خودش را به او  دیسرزنشگر برادرش چرخ یصدا  یزده به سو ذوق
 ، رساند. ودب ستادهیدر ا

را از هم باز کرد   شی سبب دست ها نی را دارد به هم دنشیگمان کرد رها قصد در آغوش کش پسرک
به جان آن    شیبرادر خوانده اش را گرفت و با دندان ها ی عضالن  یچنگ زد و بازو طنتی اما رها با ش

 افتاد.

 و اعتراض کرد: دیاز درد چهره در هم کش پسرک

 ! یتاسمون یوحش  ره،ی گ یسگ گاز م  نیع نی بابا وروجکت و بب آخ،

 کرد و غر زد:  یاخم تصنع  رها

 ؟ ینموند به من بزن یا گهیخان، حرف د نایازت س یمرس

 خود کرد:  یآن ها را متوجه   یاعتراض نادر هر دو یصدا

 سالته!  یو اند یسرت س  ره یگنده خ  یچه وضعه حرف زدنه؟! خجالت بکش پسره  نیا نایس

 رد و گفت: فاده را ب سوءاستآمده  شی از فرصت پ رها

 من چه قدر مظلومم؟! ینیب  یم  بابا

 نثار رها کرد و گفت:  ینگاه غضبناک نادر

کم استراحت کن که شب تو   ه یها برو  طنتیش نیا  یبه جا  رینگ یهم از آب گل آلود ماه یکی تو
 ! یجشن خسته نش
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  ید و به اتاقش رفت تا کمنادر را درست متوجه نشده بود، راهش را کج کر یبا آن که حرف ها  رها
 استراحت کند.

 شد.   رهیاتاقش نشست و به سقف خ یها یاز راحت یک ی یگرفت، بر رو یاز آن که دوش کوتاه بعد

را   فشی و ظر دیکرد. انگشت کش یرنگش را باران  یا  لهیفرهاد به او سر زد و چشمان ت ادیهم  باز
 کرد را پس زد.  یم یگونه اش سرسره باز  یکه بر رو ید و قطره اشک بر شیپ

که  یبساط را داشت. ساعات  نیگذشت، هر روز هم یشش سال گذشته که از مرگ فرهادش م نیا در
کردند.   یم  ریو او را غافل گ  دندی رس  یسر م ییبغل تنها کی کرد، خاطرات فرهاد با  یبا خود خلوت م

  فتنشفرهاد بعد از ر ییگذاشتند. گو یکه زنده بود او را تنها نم یهم درست مانند زمان  شیخاطرها
 دل دردانه اش را داشت! یهم هوا

 شود...  ی"شب که م

 ..."*میخور یگذارد و با هم غصه م یچانه ام م ری و دستش را ز دیآ  یبه سراغم م یدلتنگ

 است.«  سندهیستاره دار مخصوص نو یها »دلنوشته

 .دیکش رونیزد، ب  یپرسه م که در آن  یدلتنگ یکه به در اتاقش نواخته شد، او را از حوال یا ضربه

 خودش را جمع و جور کرد و گفت:  یکم

 د؟ ییبفرما

 : دیو با تعجب پرس دیدر اتاق را باز کرد و به داخل آن سرک کش اطی با احت نایس

 !؟یدار یب

 نثارش کرد و جواب داد: یهانهای نگاه عاقل اندر سف رها

 ام که خوابه؟  یکس  هیشب من

 دلبرکش نشست و گفت:   یرو  در را پشت سرش بست و رو به پسرک

 ! یچه کاره ا  نمیام سر رفته بود، اومدم بب  حوصله
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 داد، لب زد:  یم هیاز هم باز کرد و همان طور که به مبل تک  یدیق  یدستانش را با ب رها

 که.  ینیب  یم  کار،یب

 به رها انداخت و زمزمه کرد:  یا رهی خاصش نگاه خ  یها یوسبا ط نایس

 . یبزرگتر شد یل یخ تمدیکه د  یبار  نیبه آخر نسبت

 .یشد  ری! اتفاقًا توام پ ؟ینی رو بب  شیده سال پ یهمون دختر بچه هجده ساله   یتوقع داشت -

 دخترک مغرور بود و بس!  نیخواست. او عاشق ا یاو را م تی نها یکه ب یزد به قلب مرد  یم شین

 بوده؟!دراز خواهان او  انیکه سال یمرد نیا یدانست از قلب تپنده  یرها چه م اما

 کالم رها، غر زد:  یتوجه به طعنه  یب

عمو فرهاد   شیپ  تمیهر چند تو از همون بچگ ؟یگرفت یخبر از ما م هیده سال  نیشد تو ا یم یچ
 ! یاومد یل به سال خونه نمو سا  یکرد یم  یزندگ

 او.  یفرهاد بود و بزرگ کرده  یدختر دردانه  ن یحق داشت؛ ا  پسرک

 دوخت و لب زد:  نیمنگاه غم زده اش را به ز رها

 د؟ یچرا نگرفت دیری خبر بگ دیتونست  ینگرفتم، شماها که م یسراغ من

 : دی زد و نال هیمبلش تک  یبه پشت  یدیبا ناام نایس

خواب   ای ینبود ایکه عمو فرهاد داده بود تماس گرفتم اما هر دفعه  یبا شماره ا یچند بار  هی من
 بود. یسرت گرم کار  ای یبود

 رار کرد: و تکزد   یقیعم  شخندین

 چند بار؟  فقط

توام دلت   ست، یپس توقع نکن دختر جون! مشکل فقط از من ن ،یتو همون چند بارشم جواب نداد -
 خواست.  ینم
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 شناخت. یدخترک را خوب م نیجنس ا  نایفت؛ سگ  یم راست

 انداخت. ریو سر به ز   دیلب گز رها

بور دخترک را به   یسوی برد و گ  شیدستش را پ  دیبرخاست کنار رها نشست. با ترد  شیاز جا نایس
 چانه اش گذاشت و گفت:  ریکرد و دست ز  تی پشت گوشش هدا

 !نیی پا یکه سرت و بنداز  نمیوقت نب چیه

 : د یلب برچ رها

 . یبودم داداش مجبور

 یو آزادانه م  دیکش یم ادی خواست فر  یخواند. دلش م  یکه رها او را با آن م  یلقب  یگرفت برا دلش
 را بسته بود. شی دلبر اما حرمت ها دست و پا ستمیگفت من برادر تو ن

 : د یپرس یو به نرم دیکش  یقیعم آه

 ؟یدردونه؟ چرا مجبور بود چرا

 شد و لب زد:  رهی پسرک خ یغم زده  یها  یدر طوس یکم  رها

 ازم.  نپرس

 پناهش:  یو ب فیآزرده خاطر غر زد به تن ظر نایس

 ! شتیپ  ادیب که نیاز ا ی کن  یم مونی. آدم و پشیبود نیهم شهیهم

 : د یچی معترض رها در گوشش پ ی برخاست و عزم رفتن کرد که صدا  شیجا از

 ! نایکم بزرگ شو س هی. یمثله بچه ها بود شهیهم توام

 زد و طعنه انداخت:   یلبخند کج نایس

 کنم استاد!  یفکر م بهش
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  نفس را در گره خورد، شیرها که در بازو فیدر را فشرد اما دست ظر ی رهیرا کج کرد و دستگ راهش
 اش حبس کرد.  نهیس

 عجله، جناب شاگرد؟! نیحاال کجا با ا -

 . میزندگ  یپ  رمیم -

 ! یبود کاری تو که تا االن ب -

 حاال نظرم عوض شده. -

 تو پسر!  یمزاج  یچه قدر دم -

 .یوقت من و آدم حساب نکرد  چیکه ه ییتو  نیاشتباه برداشت نکن! ا ستمین یدم یدم -

شانه پهن و مردانه پسرک   یچفت کرد و سرش را رو نا یکمر س  پشت دور را از   شیدست ها دخترک
 کند، لب زد:  یا قلب زبان نفهم او چه مآن که بداند ب  یگذاشت ب

 ... کهیداداش کوچ یندار  یفرق چیه  اسیمن با ال یبرا تو

 از او جدا شد و ادامه داد:  دخترک

 !م؟یکار کن  یحوصله منم سر رفته، حاال چ خب

پر و خوش حالتش  یابروها انیشد که م یدیو آثار اعتراضش اخم شدش طاق شد بار طاقت نیا
 : دیرانداخت و غ  هیسا

 خاله اته!  کهیکوچ داداش

 گفت:  طنتی خم کرد و با ش  انیسرخ رنگش را به پا یکنج لب ها رها

 ؟ یز یچ  نیهمچ میشه؟ مگه دار یخاله، مذکر هم م  مگه

اش را به   یدلخور  یدختر جمع شده بود. به سادگ نیکه در ا یهمه دلبر  نیا یضعف رفت برا دلش
 و گفت:   ختی رها را به شدت بهم ر یزد. موها یدست باد سپرد و قهقهه ا
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 وروجک؟ یتهران گرد میبر

 وقت مناسب. هی یشه، بمونه برا یشروع م  یمهمون گهیچند ساعت د -

 ؟ یاس چطور؟ موافق  یدست پ  هیبا  -

 موافقت تکان داد. ینشانه زد و سرش را به  یلبخند پهن  دخترک

مبل دو نفره  یدستگاه را به آن متصل کرد بر رو نایرفتند و بعد از آن که س ونی زیمت تلودو به س هر
 نشستند. یا

 باال انداخت و گفت:   ییابرو طنتی با ش رها

 ماله من. کی دسته

س کرد. با  محبو اش  نهینفس را در س ،یخواستن یها له یخواست تا مخالفت کند اما برق آن ت نایس
 نگاه از چشمان رها گرفت و دسته را به دستش داد.  یکالفگ

  ینام خانوادگ  کیکه سهمش از تمام خانواده،  ییرها یبود برا  یهم نعمت طانی پسرک ش نیبا ا یباز 
 .ای در ا،ی. او درد داشت دردیکش  یم دکیبود که آن را 

دخترک از جاده منحرف شود و   یمسابقه  لی مبکرد تا اتو بشینثار کتف رق یبا خباثت ضربه ا نایس
 البته موفق هم شد.

  یکه بر رو یی الیزد. چنگ انداخت و ظرف پف   یم یشده بود که چهره اش به قرمز   یآن قدر حرص رها
کم جانش به جان   یکرد و بعد با مشت ها  یخال نایسر س یبود را برداشت و تمامش را بر رو زیم

 شده افتاد.  طانی پسرک ش یبازو

 . ختیکوه آتشفشان پا تند کرد و گر نیفرار از دست ا یزد و برا یقهقهه ا کپسر 

هم به دل   ش ی ها تیعصبان  یدلبر بود که حت شیکرد، برا یکه خواهر خطابش م   یدخترک نیقدر ا آن
 نشست.  یعاشقش م

 .."دانم و دلم. یبودنش را فقط من م یکند که شرع یرا طلب م ی"دلم آغوش ممنوعه ا
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شود کرد    ینم شی. دل عاشق زبان نفهم است کارشیدوست داشتن  یرها یبرا  نده بوددل سرا نایس
 !گرید

 ندارد، دارد؟  یب یپناه جماعت، پس دل سپردنش که ع زدانیبود و نه از جنس  ینه تن او

 شد.  مشی نادر ق شیبود که سال ها پ یفقط همان پسرک هشت ساله ا او

 

 ****************************** 

 

آمد و دست در   نیی اش بودند. خرامان، خرامان از پله ها پا ییبایوقار و ز ی  رهیچشم ها خ ی همه
را. با آن   ش ی روزها نیا یکرد دخترک مهندس شده  یم  نیانداخت که با نگاهش تحس ینادر  یبازو

ضر در جشن را معطوف خود کرده از مردان حا یلیچشم خ رشی نظ یب  ییبایصاف شده و ز یموها
 بود.

 !د؟یآ یرنگ به او م یبه او گفته بود که چه قدر لباس قهوه ا یل کسحا به تا

 ها آشنا شد. همانیرا خرج کرد و همراه با پدر سرهنگ شده اش با تک تک م  شیها خانمانه

 آزرد.   یاو را سخت م زشی مسعودش با آن پسرک ه ییحضور دا  انیم نیدر ا فقط

 : دیفشرد، پرس  یکه دست مسعود را م یزد و در حال  یکج  دلبخن

 مامان چه خبر؟  از

 جواب داد:  رد،یکالم را به خودش بگ یآن که طعنه  یب مسعود

 کنه. یم یزندگ  ونانی دش یخوبه اتفاقًا االن با شوهر جد مامانتم

 اش گفت:  یتکان داد و رو به پسرک مسعود کرد و با لحن خشک و رسم  یسر 

 خان! اسریخوش حالم   دنتید از
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 نفرت داشت.  د،یکش  یم دکیرا  ییپسرک که لقب پسر دا نیالش چه قدر از داند که در د یم خدا

 و گفت:  دینادر را کش یبازو نامحسوس

 !دیاز جشنتون لذت ببر خب،

خاطر ذهنش را   نیندارد. به هم ی جالب یدانست سکوت پدرش معنا ید؛ مفاصله گرفتن یآن ها کم از
 کرد.  گرید  یمعطوف به موضوع

 گرمابه و گلستانت بودن کوشن پس؟  قیرف یگفت  یت سرهنگت که مبابا اون دو تا دوس -

 !؟یشناس  یپرهام و که م -

 .دمشیوقته ند یل یآد، خ یم  ادمی ییزایچ هیآره  -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 همه سال برگشته.  نیکه ازمون فاصله گرفته بود؛ حاال بعد ا هیهم که بهرامه، بهرام همون یکی اون

 : دی تکان داد و پرس یسر 

 هنوز؟  ومدنین

 اشاره زد و گفت:  یبه گوشه ا نادر

 کنم! شونیتا بهت معرف  میبر  ایو پسرش اون جا نشستن ب بهرام

 داشتند، نادر زمزمه وار گفت:  یت قدم برمطور که با هم به آن سم همان

 گفتن سه تفنگدار! یما سه تا م به

 در مرورشان داشت.  یافتاده بود و سع  ریدر آن زمان ها گ  ییگو

 . دیپرس یکه به وسعت تمام کهکشان ها م یکه چه بر سرشان آمد تا نرنجاند پدر   دینپرس دخترک

 نبود؟!   بیعج یادیدختر ز نیکنجکاو هم نشد. ا ی نبود، حت فضول
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 بهرام و پسرکش زد و گفت:  یاشاره ا یینادر با خوش رو دند،یبهرام که رس  یک ینزد به

 خان هستن.  میو پسرش ند  زیبهرام عز شونیجان، ا رها

 دخترک دراز کرد و گفت:  یدست به سو بهرام

 دختر جون. دنتیاز د خوشبختم

را   شیکرد. با اکراه دست او را فشرد و باز هم خانمانه ها یم  قیجودش تزررا به و یمرد حس بد نیا
 گفت:  فیظر ییو با تن صدا دیبه رخ کش

 . نیهمچن

 نیا ی است با نادر سرهنگ شده  بل به مثلدختر مقا نیدر خاطرش مرور کرد که چه قدر ا بهرام
 روزها. 

 دخترک بود! نیپناه بودن در خور ا زدانیکه  الحق

کرد که نادر او   یرا نثار مرد مرموز  ی رها نگاه معذب دند،ییپا  یکه گستاخانه او را م  ییها یشیاز م امان
 گفت:  یخوانده بود و به آرام میرا ند

 .میشما هم خوشبخت آقا ند دنید از

در   یرها گرفت و به تکان دادن سر  یمعذب شده  یسرد و مغرورش را از چهره  یها یش یم رکسپ
 جوابش اکتفا کرد. 

 . نندیمعارفه در گوشه بنش  یداد و توانستند بعد از کل  تی نادر رضا باالخره

 . دیشربت نوش یو جرعه ا دیکش ینفس آسوده ا رها

 اشاره کرد و گفت:  یبه در ورود نادر

 ام. از پره نمیا

 پس خانواده اش کجان؟ تنها اومده؟  -
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 خاست، گفت:   یاش بر م یمی استقبال از دوست صم یکه برا یزد و در حال  یه اتک خند نادر

 دنیشن. خانومشم االن رفته اهواز د  ی! پرهام و خانومش بچه دار نمیعقب  ای انگار تو کالً از دن  دختر
 تنهاست.  نیهم یاقوامش برا

که در  یبرخاست و به پرهام  شیاش، از جا یظاهر جد ا با حفظشکست ام  یدلش کم دخترک
 شد.   رهیبود، خ ستادهیمقابلشان ا

 اش کرد و گفت:  یبایز یچهره  نتیرا ز  یپر رنگ یانحنا پرهام

 !دم؟یکه نرس  رید سالم،

 دوستانه به کمرش زد و گفت:  ینثار پرهام کرد و ضربه ا یچشم غره ا نادر

 .یتر بود نیسنگ ی ر جو نیا یاومد یم ی آخر مهمون  هوی یذاشت یم یمرد حساب  ر؟ید

 و دست نادر را پس زد.  دیخند  پرهام

 ! ستادهیجا وا نی اصالً فراموشم شد که رها ا ،یکن یشلوغش م  یخب حاال توام الک -

 فشرد و گفت:  یبه گرم  رشی پ یدست ها انیسرش را خم کرد و دست رها را در م یکم رمردیپ

 ذاره که!  یآدم هوش و حواس نم یپدر شما برا نیان، اخوام خانوم جو  یم معذرت

 لب به اعتراض گشود: نادر

 شصت_هفتاد ساله غر نزن!  یها رزنیمثله پ  یالک

 با خنده گفت:  رها

 آقا پرهام.  دنتون یحالم از د  خوش

 بهم بگو عمو، دختر جون راحت باش! -

 انداخت و گفت:  ریبا شرم سرش را به ز رها

 . چشم
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 دخترک را برانداز کرد و گفت:  یسر تا پا نیبا تحس  پرهام

 خانوم مهندس!  ی برابر اصل نادر شد یهزار ماشاّلل کپ  ماشاّلل 

 نظر لطفتونه.  -

 گم؟!   یو هشت سالت شده باشه، درست م ستی االن ب دیخانوم و با وقار؛ اگه اشتباه نکنم با -

 بله، درسته. -

  ی زن چهل ساله  هیرفتارت  یده ول  یکمتر نشون م یچند سال هیخوره! ظاهرت   یاصالً به ظاهرت نم -
 کردم.  نشیتحس شهیکه هم یدار  یجالب  تی بغلش؛ شخص بی ذاره تو ج  یپخته رو م

 . دیرس یحراف به نظر م یادیبود، درست برعکس بهرام ز ی نظر رها مرد جالب در

سه لقب سه  نیبه ا یتا آسمان با هم فرق داشتند، چگونه روز  نی زم یسه دوست از نظر اخالق نیا
 تفنگدار داده بودند؟! 

 : دیاز نادر پرس یبه آرام  رها

 بغلش؟   بیذاره تو ج یرو م  یچ ؟یچ  یعنیکه عمو پرهام گفت  ینیا

 پرهام دور نماند.  زیت ی حرف از گوش ها نیا

 کردند و پرهام گفت:  یدو مرد خنده ا هر

 رفتارت جا افتاده اس.   یعنیلفظه  هی نیا

 : د یداخت و پرس انباال  ییابرو یج یبا گ  رها

 افته؟ یرفتار هم جا م مگه

 شود! یچه قدر خنگ م یدختر که گاه نیاز دست ا امان

 حوصله به خرج داد و گفت:   پرهام
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دت  . حاال به مرور عایلفظ ها رو درست بلد نباش نیدم بهت که ا ی! البته حق میچه قدر با مزه ا تو
 .یت بلدسن از شتر یکه عقلت کامله و ب نهیمنظورم ا ؛یکن یم

 .یمرس  دمیاوه، تازه فهم -

 نثار رها کرد و گفت:   یچشمک طنتی با ش رمردیپ

خودم،  شهیپ  ایب  یر یبگ ادیرو   یفارس یها هیکنا یوقت خواست هیاگه  یکنم، راست یم خواهش
 !نهیزم  نیتو ا میمطمئن باش استاد خوب

 و گفت:  دیخند ین یری به ش رها

 استاد.  چشم

برخاست و آن دو دوست را با   شی بود، از جا ستادهیا می سالن در کنار ند یوکه آن س  یاسیال دنید با
 ترک کرد.   یعذر خواه

 معرفت نشده بود؟! یب یادیبرادر ز نیا

 بود. امدهیهم به سراغ خواهرکش ن یسالم یبرا یحت

 با متانت به جمعشان ملحق شد و گفت:  رها

 هست؟!  اجازه

 را به خود جلب کرد. شی به روجذاب رو   یادیکار توجه دو مرد ز نیا با

 کردند، گفت:  یرا منعکس م   یکه برق شاد یبا چشمان   اسیال

ستاد بودم نتونستم زودتر   یکارها رهی درگ کهیکوچ  یما هم دست شماست خانوم! ببخش آبج ی اجازه
 . امیب

موش  را فرا شی ها یتمام دلخور  یکم نگذاشته بود. به آسان  یز یدختر چ نیا تی که فرهاد در ترب  الحق
 نثار برادر سرگرد شده اش کرد و در جواب گفت:  ین ی. لبخند دلنشکرد

 . زمیسرت عز یفدا
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 تنها گذاشت تا به تلفنش جواب دهد.  میرها را با ند یکوتاه  یزنگ خورد، با عذر خواه  اسی ال تلفن

 یجه رها را متو شیکار آمد و با صدا یه تا آن لحظه خاموش بود به روک یمی ند اس،ی از رفتن ال بعد
 خود کرد. 

 ه؟ یچ رانیبعد از ده سال نظرتون راجع به ا -

ذهنم و به خودش مشغول  یز یچ هیبدم اما  یتونم نظر خاص  یمن تازه چند ساعته برگشتم نم -
 کرده.

 ؟ یچ -

 بگم... یمختلطه، چه جور  یمهمون  نیا -

خترک را آسان  فرو برد و کار د شی ها بیرا درون ج شی تکان داد و دست ها یسر  یرک یبا ز پسرک
 .کرد

 ره؟ی بگ  یجشن  نیشده همچ یراض  یکه بابات چه طور  نهیمنظورت ا -

 تکان داد.  ی را و سر  یرک یز نیکرد ا نیدر دلش تحس  رها

 زد و گفت:  یلبخند کم رنگ میند

 .ستیبندها ن نیتو ا ادینادر خان هم ز ست؛ین ینظام  یجا کس  نیا نایبابا ا جز

 : دیس پر دیترد  یبار با کم  نیا دخترک

 د؟ی هست  یهم ارتش شما

 دارم.  یوتر ی شرکت خدمات کامپ  هی خوندم و  وتریکامپ  یندارم، به جاش مهندس  یچندان ینه عالقه  -

 . دیبگم موفق باش دیاوصاف با  نیپس با ا -

 . نیممنونم، همچن -
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  مدآ شیپ نی هم یبرا ندیبب  میاوست؛ تاب آن را نداشت که دلبرکش را در کنار ند ندیگو یکه م حسود
 : د یحرفشان دو انیو م

 . رمیرو قرض بگ بای خانوم ز نیتونم ا یم

 یدلش برا د،یتوانست دروغ بگو ی. به خودش که نم دیی هم سا یبر رو شیاز حرص دندان ها میند
 بود.  دهیلرز یدلبر فقط کم یادی دخترک ز نیا

 انداخت و سکوت کرد. نایپر جسارت س یها یبه طوس یغضب آلود نگاه

 برد و رها را مخاطب خودش قرار داد.   شیپ  دستش را نایس

 !؟یخانوم  ید یدور رقص رو به من م هیافتخار  -

سال ها،   نیتمام ا یعاشق شده  ینایبه قلب س اریاخت یبود که ب نیری آن قدر ش شی لبخند ها رها
 لب زد:  ی. به آرامدیبخش  یضربان م 

 . لیکمال م  با

 یکرد، به سو یآن دو را بدرقه م نشینگاه خشمگکه دست مشت کرده بود و با  یمیتوجه به ند یب
 کردند. دنیرقص رفتند و شروع به رقص  ستیپ

 : دیپرس یو با حرص مشهود  ردی باالخره نتوانست زبان به دهان بگ یبعد از مدت نچندان کوتاه نایس

 گفت بهت؟  یم یپسره چ نیا

 کرد و گادر گرفت.  یظی اخم غل دخترک

 اون وقت ربطش به تو؟ -

 و گفت:  دیقابالً اخم در هم کشمت هم نایس

 که من داداشتم و خوش ندارم که دور ورت بپلکه! نهیا ربطش

نبود، بلکه حس   یحس برادر   ای  تیحس، احساس مسئول  نیدانست که ا  یهم خوب م خودش
 داشت.  شی را برا بیحکم رق  دهی که هنوز از گرد راه نرس یرقابت بود با پسرک
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 را نرنجاند.  شینای دل س نیاز ا شی کوتاه آمد تا بلکه ب دخترک

 دم.  یکنم تا ازش دور باشم اما قول نم یخودم و م یسع -

 نقش بست که رها باز هم ادامه داد: نای صورت س  یبر رو یبخش تی رضا  لبخند

 دلت و بشکنم! ومدیفقط دلم ن ستمین  عیمط

 بود.  یقلب عاشقش کاف  یهم برا نیهم

 فت: کرد و گ  کیرا به گوش دخترک نزد شیها لب

 دونم خانوم سرکش. یم

 . وستیم پنادر و پرها یاز هم فاصله گرفتند و رها باز هم به جمع دوستانه  ، یق یتمام شدن موس با

با   د،یکه جانش به او وصل بود. هر طور که با ییلحظه غافل نشد از رها کی یهمان یهم تا آخر م  نایس
 نینگه دارد. اصالً از اعلم کرده بود دور که در برابرش قد   یمیخودش عهد بسته بود تا او را از ند

 .شی جذاب و خطرناک بود برا یادی آمد، او ز یخوشش نم   یشیپسرک چشم م

را ترک کردند.    الیها تک به تک و همانی رفت و م یشب بود کم کم سالن رو به خاموش  یها مهین
 د. خواستند سالن را ترک کنن یبودند که م ییها همانی م نیبهرام و پسرکش جز آخر

رها، سوءاستفاده را    یکه سپر شده بود برا یینایس ی از حواس پرت میفرصت مناسب ند کی در  درست
 کرد و گفت:  کیبرد و خودش را به رها نزد

 بهتون بدم.  یکار  شنهادیپ هیخواستم  یراستش م   م،یبا هم حرف بزن شترینشد ب  وقت

 ادامه داد: رها گرفت وو به سمت  دیکش رونی رنگش ب دیکت اسپرت سف  بیرا از ج یکارت 

منه.   تیز ی کارت و نیا م؛یموردش بحث کن شرکت تا با هم در  دیاری ب فیشم اگه تشر  یحال م  خوش
 وقته! ریکنم ازتون د  یخداحافظ  دیبا گهید

 و متقابالً جواب داد: میکارت رو از دست ند رها

 کنم، خدانگهدار! یفکر م روش
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 !دیش  ینم  مونیو ازش پش  هیشراکت خوب  نیا دیپس مشتقانه منتظرتون هستم، مطمئن باش  -

 . یاوک -

 زد و از سالن خارج شد. یا روزمندانهی لبخند پ پسرک

 خود را به رها رساند و غر غر کرد:  نا یاز رفتنش س بعد

 گفت؟  یبهت م یشد! چ کیمن حواسم پرته بهت نزد دیشمرد و تا د متیو غن  فرصت

 گذشت و گفت:  نایاز کنار س  یبا کالفگ رها

 گفت؟! یم  یچ  یکار دار  یچ ،یخسته ام کرد  نایس یاو

گفت، به اتاقش   ری و پدرش شب بخ اسیبزند و بعد از آن که به ال یحرف  نا یتا س  آن نماند منتظر
 بازگشت. 

  یکرد تا م  یاستراحت م  ی کم دیقول آن را داده بود که فردا او را به شرکت ببرد؛ پس با هانهیک
 شود.  داریتوانست صبح زود ب

 

** ************************* 

 

 کرد؟  یکار م  یجا چ  نیا اسری -

رها،   یجا خوش کرد و در جواب تمام حرص خوردن ها  یمبل تک نفره ا یبر رو   یالی خ ی با ب نایس
 گفت: 

 . دهیاز سهام دار رو خر یکی گه سهام  یدونم، م یم چه

 : د ینفسش را به شدت فوت کرد و غر دخترک

 .میقلم و کم داشت هی نیهم فقط
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 رت نداره. به کا ی رها؟ اون که کار  هیپسره چ نیمشکلت با ا -

 جواب داد:  د،یپوش یرا م  شیکه پالتو یبرخاست و در حال  شی از جا تی با عصبان رها

 دنیو چهار ساله از د  ستیکه ب  یمامان  یآد افراد خانواده   یمن بدم م یبفهم یخوا  یچرا نم نایس
 تو کفششون نباشه؟ یگ یاصالً از کجا معلوم رخودش محرومم کرده، دور ورم بپلکن؟! 

 لب زمزمه کرد:  ری تاسف تکان داد و ز یاز رو یسر  نایس

 . ستیخوب ن نیا ،یشکاک   یلیخ

 . دیفهم یداشت؛ او که دردش را نم  شیپسرک برا نیکه ا ی احترام الی خ  یب اصالً 

 گفت:  یم برداشت و با لحن سردکرد و به سمت در اتاق قد یظیغل اخم

 برادر من! یساده ا یل یخ تو

 . دیکش یکه دائمًا ضعفش را به رخش م  یلقب نیبر ا لعنت

 دوخت.  شی رو به رو  زیرا به م شیها یمشت کرد و طوس دست

توانست درکش کند، دفتر را ترک کرد. خودش هم  یروزها نم  نیکه ا یینایاعتنا به س یهم ب دخترک
در آن اتاق    شتریب  یدانست که اگر کم یرا خوب م نیکند اما ا یاز چه دارد فرار م قاً یدانست دق ینم

کرد آن   یداد و بغضش برمال م یکرد، بند را به آب م یبحث م شی روزها نیا یمرموز شده  ینایبا س
 . دیچه را که نبا

  نیخودش را از شر ا  یراند تا کم لشیرا به سمت آپارتمان دوست وک لش یتومبو ا دیکش  یقیعم آه
 زد، خالص کند.  یم  دست و پا که در آن یحجم از گرفتار 

که   یینایتوانست درک بکند، چه برسد به س یروزها آن قدر سردرگم بود که حال خودش را هم نم نیا
 زد.  یمشکوک م بیدر نظرش عج

 تامل خودش را به در ساختمان رساند.   یساکنش بود، توقف کرد و با کم هانهیکه ک یمقابل آپارتمان در
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جرعه آرامش در کنار دوست   کی  همانی ا فشار دهد و خود را مزنگ در ررفت که  یدلش نم  قتاً یحق
 مظلومش بکند! 

 آورد؟! یپناه م هانهیهنوز هم به ک ییبا چه رو او

 زنگ گذاشت و کوتاه زنگ زد. یدستش را بر رو  ،یآن می تصم  کیشرد و در هم ف یرا بر رو  چشمانش

 : د یکش رونی او را از مرداب افکارش ب هانهیک فیظر یصدا

 ه؟یک

 قورت داد و لب زد: یرا به سخت شی گلو بکیس

 منم رها در و باز کن! هان،یک

 تو!  ایب -

که بعد از آن همه جنجال هنوز   یدوست  نیدلش گرم شد به ا یبار کم نیباز شد. ا یکی ت یبا صدا در
پناه   نی نام دوست را بهتر د،یکش یم  دکیکه  یدخترک نیمانده بود. به قطع ا  یدوست باق  شیهم برا
 سر و ته افکارش گم شده بود.  یب یکوچه ها انی پناه در م یکه در اوج ب ییرها یبود برا

 .دی کش  یم در مقابل در واحد، انتظارش را هانهیک

 زمزمه کرد:   یزد و به آرام یلبخند خسته ا دخترک

 ؟ یخوب  سالم،

 کرد و موشکافانه لب  زد:  یف یاخم ظر هانهیک

 چت شده؟  ؛یستیآد تو رو به راه ن یاما به نظر م  یخوبم مرس  سالم،

 . دیکرد و از دخترک نگران چشم دزد  یبه داخل اشاره ا رها

 تو؟  امیب  یکن  یتعارف نم -

 و گفت:  دیدر کنار کش یخودش را از جلو  هانهیک
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 !یستیاصالً خوب ن  چوندی پ تو

 لب زد:  یحوصلگ  ینشست و با ب  یمبل دو نفره ا یو بر رو دیکش  یقیعم آه

 ؟یبشنو یخوا یم یچ

 جا خوش کرد.  ش ینفوذگرش را به رها دوخت و رو به رو نگاه

 انقدر پکرت کرده؟ یچ -

 ت: و گف  دیچهره اش را در هم کش رها

 ؟یچ

 داد؟ یگونه نشان م نیا ایدخترک واقعًا غرب زده بود  نیا

 چشمانش را در حدقه چرخاند و لب زد:  هانهیک

 کرده. شونتیاندازه پر نیتا ا یکه چه اتفاق نهیا منظورم

 تکان داد و گفت:  دنیفهم یبه نشانه  یسر  رها

 ! دمیتازه فهم آها،

 پر حرص به جانش غر زد:  هانهیک

 شده؟! یبگو چ ع یکه االن خفه ات کرده بودم. حاال زود، تند، سر یدیفهم  ینم اگه

 : د یاش را به دوست سمجش دوخت و غر ینگاه خنث رها

 !ه؟یوازچه وضع مهمون ن  نیمن مهمونتم ا مثالً 

 نیو ا کند  یچرا که احساس ضعف م  دیگو ینم شی گاه از دردها چیدخترک ه نیدانست ا یم
 خطرناک است.  یادی ز ست،ی که برج غرور و خودخواه  ییاو یخصلت برا

 داد. ریی رفت، بحث را تغ یبرخاست و همان طور که به آشپزخانه م  ش یمکث از جا یکم  با
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 جشن چه طور بود؟  شبید -

 اش را به کانتر داد و گفت:  هیافتاد و تک  نبالش راهم به د رها

 ؟یومدیبود، تو چرا ن خوب

 را در مقابل رها گذاشت و جواب داد: وهیظرف م  هانهیک

 بهت خوش نگذشته؟  ؟یچ  یعنی قاً یرو نداشتم؛ خوب بود دق یشلوغ  یو حوصله  حال

 . ییله ام سر رفت از تنهاشب حوصتمام  ،ی. توام که نبودانهیحد م  هی ،ینه افتضاح بود نه عال یعنی -

 کردن که تو رو تنها گذاشتن؟!  یکار م  یگردن کلفته ات چ یهاپس اون دو تا داداش  -

هم که کالً همراه  اسینشه، ال کی بهم نزد میوقت ند هیکه کل شب از دور حواسش بهم بود که  نایس -
 بود. میند

رنگش را با انگشت به پشت   یفر و مشک  یجنبه اش را لرزاند؛ موها یباز هم قلب ب اسیال نام
 دخترانه اش را.  یایشده بفهمد رو قینارف  ق،یرف  نیخواست که ا یکرد. نم تیگوشش هدا

 : د یو لرزانش پرس  یفی با تن ظر اندازد،یب  الیخ  یب یبه رها  یآن که نگاه یب

 ه؟یک میند

 دل رها کرد. یخانه   همانیلرزان که شک را م یصدا  نیبه ا لعنت

از درون ظرف برداشت و   یرا حفظ کند، موز   الشی خ یب  یکرد چهره  یم یسعکه  یل حا  در دخترک
 خود پوست کند.  یبرا

شده اش   لی وک  قیبا قلب رف  شب،یجذاب د یادیز میکه ند دیترس یتمام جانش را گرفته بود. م دلهره
 داشته باشد.  یارتباط

 به موز درون دستش زد و گفت:  ینسبتًا بزرگ گاز

 بابام.  یمیقد یها  دوستاز  یکی  پسر
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 داشتن؟  یداشته که دو تا داداشات دست از سرش بر نم  یپسره چ نیخب مگه ا -

 انگار باهاش دوست بود. اسیآد اما ال ینشو ازش بدم م کیگفت بهش نزد یکه م نایس -

 کرد؟  یمنع م دنشیاومد چرا تو رو از د یبدش م نایچون س -

 دوخت و جواب داد:  هانهین کلغزا یها ینافذش را به مشک یها لهیت

 تو مهمه؟  یدونم، حاال چرا انقدر برا ینم

 !ه؟یینکنه خبرها نمیآد انقدرهام حسود باشه، بب یمتعجبم کرد. به نظر نم  نای فقط س یچ یه -

 تکان داد و گفت:  یسر  یبا لودگ رها

 ؟ یچه خبر  نه

 زد و گفت:  یتک خنده ا هانهیک

 عاشقت شده؟! نایس نکنه

 گذاشت.  یدست ش یاز کانتر فاصله گرفت و پوست موزش را درون پ یماعتراض ک  به نشانه رها

 گرفته؟ تیشوخ  -

 زمزمه کرد:  یبا لبخند معنا دار  دخترک

 بگم؟! یچ واال

د. آن که دوست  زدن یهول م شهیکه در اطرافش هم یبود از افکار مسموم زاریسخت شد. ب  رها
 آزرد.  یخت او را مد، س بزن یساله اش هم دست به برداشت اشتباه نیچند

 نداره. یفرق چیمن ه یبرا   اسی با ال  ناینکن! س ا یشوخ نیاز ا گهید -

 پراند:  یباال انداخت و مزه ا یشانه ا یدیق یبا ب  هانهیک

 ؟یدست و پا نکرد یخواستگار   ای یخودت شوهر  ی برا شبید نم،یبب  بگو
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 ؟ یچ  یعن ی یکه گفت نیا -

 با خنده گفت:  دخترک

 . یگفت یم می از ند یداشت ؛یدیکه نفهم  همون بهتر یچیه

 من؟ -

 ه؟ یتو نظرت راجع بهش چ گه،یآره د -

 گفت:  د،ییپا یرا م هانهیچشم ک یکه از گوشه  ینشست و در حال ییدوباره در جا رها

 مهمونا.  ی ه یمهمون بود مثله بق هیباشه؟!  یتون  یم یچ

 مورد توجه اش بود.  شتریب یکم همانی م کیاز  یشیدانست که آن مرد چشم م  یهم خوب م خودش

 لب گفت:  ری تاسف تکان داد و ز یاز رو یسر  هانهیک

 دختر!  یتفاوت   یقدر تو ب چه

 رفت، گفت:  یم  یکه به سمت در خروج یبرخاست و در حال  شیاز جا رها

 . یتگف یچ  دمیشن

 عجله؟ نی. حاال کجا با ایمنم گفتم که بشنو -

 شه. یم  قتو ریبرم خونه داره د  دیبا گهید ،یمرس -

 !میبمون شام و با هم بخور -

 شم.  ینه مزاحمت نم  -

 نشاند و گفت:  یمبل یبا سماجت دست دخترک را کشاند و او را بر رو هانهیک

 بعد هر جا دلت خواست برو!  میاضافه موقف بمون شام و با هم بخور حرف

 ؟ یگذاشت  یحاال شام چ -
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 سر داد و گفت:  یبلند یقهقهه  هانهیک

 . یسبز  کوکو

 : دیو پرس  دیبا شوق دستانش را بهم کوب دخترک

 زرشکه توش؟  با

 .مایبا زرشک درست مثله قد -

 

 ************************** 

 

 چشمش برداشت و هشدار دهنده لب زد:  یرا از رو  نکشیع

 پسر جون!  یفتی نکنه به فکر انتقام ب م،یند

لب تابش به رقص در آورد   بوردیک  یرو اش را بر دهیکش ینگران، انگشت ها یاد ی توجه به بهرام ز یب
 و گفت: 

 ! ؟یدیچند سالت و بخش نیا ینکنه مسبب تمام بدبخت ها رم؟یانتقام بگ یذار   ینم چرا

  یقیداشت. آه عم یدردانه اش او را از انتقام وام  زیعز میبود اما ترس از دست دادن ند  دهینبخش او
 : د یپسرکش چشم دوخت و نال یرخ جد   میو به ن دیکش

 روز جزا.  یجواب نادر بمونه برا ست؛ین یاما انتقام هم راه درست دمیخشنب

 : د یمبل رها کرد و غر یاز کوره در رفت و لب تاب را بر رو میند

 به خدا و روز جزاش؟! یدوار یمن، تو هنوز ام پدر

 : دیو پرس دیسرسختانه اخم در هم کش بهرام

 . ه بودنشدارم ب مان یبلکه ا ستمین دواری ! من امه؟یچ منظورت
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 داشت، زمزمه کرد:  یمبل برم  یکه لب تابش را از رو  یزد و در حال ی ق یعم شخندین  پسرک

. استیدن نی هست ماله هم ییباشه شک دارم؛ به نظرم هر جزا یا گهید یایدن هیکه  نیمن به ا اما
رو  نادر   یبکنه پس خودم تاوان کارها  یدست گذاشته و قصد نداره کار  یهم که خدا دست رو یوقت
 .رونیکشم ب یحلوقومش م از 

 را گرفت:   شیجلو  یشده  یبهرام جد یپا تند کرد تا به اتاقش پناه ببرد اما صدا  میند

 ... یخدا دست ببر  یتو کارها یکه بخوا ینشست ییجا تو

 : د یدو رمردیحرف پ انیبه م  تی عصبان با

 . رمینشستم که حق خودم و پدرم و پس بگ  ییجا اما

 : د ینال یبه آهستگ بهرام

 و هشت سال قبل؟  ست یبه ب میگرد یشه و برم یدرست م زیبا انتقام همه چ یکرد فکر

 خوش حالتش زد و زمزمه کرد:  یبه موها  ی چنگ پسرک

 ده. یکه به ناحق تباه شد رو پس م ییسال ها نینادر طعم عذاب ا یبه گذشته ول میگرد یبرنم  نه

 پسر جون! یترسم سرت و به باد بد یم -

 یقلب زخم خورده  یو قبل از آن که به اتاقش پناه ببرد، قوت قلب شد برا ستادیا اپله ه یباال
 ام پدر بود. کش ن دکیکه  یرمردیپ

 نترس بابا، شاهنامه آخرش خوشه. -

 سودابه نشه!  هیفقط مواظب باش عاقبتت شب -

 خوام بپا بکنم. یفتنه گر بود من که فتنه نم هیسودابه  -

 !ه؟یپس چ  ستیفتنه ن هی! اگه انتقام تو مونیو نه من و از گفته ها پش کنب  حی نه کار خودت و توج  -

 و قاطع گفت:  محکم
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 !حق

 قرار پدرش وارد اتاقش شد و در را بست.  یب  یه به نگاه هاتوج یب

 چشم عقلش را کور کرده بود. نهینخواهد داشت اما ک یانتقام صورت خوش نیدانست که ا یم

  الیمجال فکر و خ یساعات یخواب برا  دیشا د؛یدراز کش خوابشتخت   یو بر رو دیکش  یقیعم آه
 انداخت.  یم ق یزهرآلودش را به تعو

 

 **************************** 

 

 شام دعوت کردن خونه شون. ی خونه، پرهام و زنش همه مون و برا دیو رها امروز زود برگرد  نایس -

 و گفت:  ستادیا شی و سر جا  دیاش را باال کش یکفش ورن یپاشنه  نایس

 . میکن یرو م  مونیچند وقته واقعًا سر جفتمون تو شرکت شلوغه اما سع نیا

 : د یداد و از نادر پرس نایدرون دستش را به س ینقشه ها رها

 داره؟ یدعوتشون مناسبت  نیا

 اش جواب داد: یشگیهم تیدرون دستش را ورق زد و با جد یروزنامه  نادر

 دعوتمون کرده. رانیخواد به مناسبت ورودت به ا  یم خانومش تازه برگشته تهران و آره،

 نشده بود.  بشیپدر نص نیگاه از ا چیکه ه ی گرفت از عطوفت دلش

 زد.  رونیاز در خانه ب نایو پشت سر س  دیکش  یقیعم آه

  لش یدخترک مغموم زد تا بلکه سوار اتومب یبرا یخانه در آورد و بوق نگیرا از پارک  لشیاتومب  نایس
مشغله داشتند، اصالً خوب   یادیروزها ز نیکه ا ییآن دو یدست دست کردن برااز  حجم نیشود. ا

 نبود. 
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 گرفت و سوار خودرو شد. نی بوق به خودش آمد و نگاه از زم یبا صدا رها

اش بود،  یبه دلبرک بغ کرده اش انداخت و همان طور که حواسش به رانندگ ینگاه کوتاه نایس
 : د یپرس

 خودشه؟  تو من یکوچولو  یشده؟ پر  یچ

قبول داشت؛   اسیاز ال شتریب یرا حت   نایآمد. به حق که س یخوشش م  نایس ی گفتن ها یلفظ پر  از
 کرد و لب زد:  نشیغمگ یادی ز یچهره  نتیرا ز یو کم رنگ یزورک   یمنحن

 خوبم.   ،یچیه

 دنده را عوض کرد و با سماجت گفت:  نایس

 ردم!دم دست م  یکنم م  یم  نگر یطوط یعمره کالغ و جا هیبه من دروغ نگو من  رها،

  شینکرد چرا که آن قدرها هم برا دنشیفهم یهم برا یگفت؛ تالش یچه م نایکه س دینفهم  یدرست به
 نداشت.  یتیاهم

 داد و زمزمه کرد:  هیتک  لیاتومب ی شهیو سرش را به ش  دیکش  یقیعم آه

 . الیخ  یب

 لب به جانش غر زد:  ری و ز  دلبرکش انداخت یرخ شکست خورده  میاز سر حرص به ن ینگاه  پسرک

 . یقدر عنق و بد قلق نیهم شهیهم

از   شتریآن ها چشم بست تا ب یگفت اما بر رو  یم زشی عز ینایآن چه را که س دیشن  یبه خوب رها
 ها نابود نشود.  نیا

کرد. به لبخند   یبسته اش نقاش  یمحو عمو فرهادش را در پس پلک ها  ریرا بست و تصو  چشمانش
 لبخند کم رنگ خودش جان باخت. د،یرهاد که رسف

 که ماه هاست از آن محروم شده! یلبخند نیا  یچه قدر دلش تنگ است برا دیفهم یم تازه

 گفت:  نایرو به س یجدا کرد و با کرخت شهیتوقف خودرو سرش را از ش با
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 ندازم!ام تا هر روز تو رو تو زحمت ن نامهیدنبال کارت گواه وفتمیاز فردا ب دی شه، با ینم  یجور  نیا

 لب زد:  یجبهه گرفت و با اخم شد نایس

 اصالً چته امروز؟  ؟یگ  یچرا پرت و پال م  ؟یزحمت من بود  یرها؟ تو ک  هیحرف ها چ نیا

 را در دستش فشرد و گفت:   لیاتومب ی رهیدست برد و دستگ دخترک

 . ارهیگم من و ببره و ب   یران نم به کام  یبخوام برم ه  ییبهتره جا یجور   نینشده، ا یچیه

داشت در شکستن قلب  ییتبحر باال  ییدختر گو نیبا بهت به رفتن دلبرکش چشم دوخت. ا  نایس
 . دیپرست یکه عاشقانه او را م یینایس

 و زمزمه کرد:  د یکش ی قیآه عم پسرک

 کم! هیبا قلبم، فقط   یکم مهربون تر باش هیشد  ی م کاش

 

 **************************** 

 

 

 دوم«  »فصل

 

 : د یبه رها انداخت، پرس ینگاه لیاتومب ی جلو ی هنیاز آ کامران

 خونه؟  دیگرد یاالن کجا برم؟ برم خانوم

 شلوغ شهرش دوخت و گفت:  یها ابانیبه خ  لیاتومب  یرا از پنجره  شیا لهیچشمان ت  دخترک

 برو پارک نهج البالغه!  نه،
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 خلوت رها را بهم بزند، به سمت پارک حرکت کرد.  گریآن که د  یب کامران

را نداشت؛   ی که دروش شلوغ بود اما کس  یشهر  نیکرد در ا یم  یپناه  یاحساس ب بیعج کدختر 
  نیسوال برود. ا ری فرو فرستاد و بغضش را پس زد تا مبادا ابهتش به ز یرا به سخت شی گلو بکیس

کنند. خاطرات   انیرا نما شیآمده بودند تا ضعف ها ادتشیروزها که فرهاد را نداشت، کمبودها به ع 
 بازگشت که فرهادش هنوز سکته نکرده بود: ییان گرفتند او باز هم به گذشته هاش جسر رد

 وچولو؟خانوم ک  یچرا ناراحت -»

 دهیخر شی که فرهاد برا یا یتاب تک نفره دوست داشتن رهی و سرش را به زنج  دیکش یقیآه عم  رها
 داد و گفت:  هیبود، تک 

 داره! ین چه مزه اره مامان داشت یم ادمیکنم کم کم داره  یحس م عمو

 یشگی لبخند آرامش بخش و هم  یبایدلبندش زانو زد و با همان طرح ز یدر مقابل دردانه   فرهاد
 : دیاش، پرس 

 براش تنگ شده؟  دلت

 و سر تکان داد. دیلب برچ  دخترک

 و زمزمه کرد:  دیدوازده ساله اش کش یبه خرمن بور برادر زاده  یدست فرهاد

 رات…« ه خاط سر ب هیموقع دلت تنگ شد  هر

 خانوم، خانوم؟  -

 : د یکرد و پرس ی فی. اخم ظردیخورد و دست از فکر کردن کش  یف یتکان خف  دخترک

 شده کامران؟ یچ

 کرد و گفت:  لی از اتومب رونی به ب یاشاره ا کامران

 د؟یایمنتظر باشم تا ب نگیاز پارک، تو پارک  نمیا

 شد و گفت:  ادهیاز خودرو پ  رها
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 ! یبرگرد  یتون یم نه،

 خانوم االن شبه... ما ا -

 : دیغر یلحن هشدار دهنده ا با

 قرار دارم.  نای و س  اسیچون با ال  ستین  ینگران یجا یبر   یتون یگفتم م کامران

 را به حرکت در آورد و رها را تنها گذاشت.  لیبزند اتومب  یحرف  گریآن که د یجوان ب  پسرک

  یدر آورد. اما امان از مرد کفار صفت فشی نفسش را به شدت فوت کرد و تلفن همراه اش را از ک رها
 به سراغش آمد.   د،یکه تا او را تنها د

 باره لرزاند:   کیمرد ناآشنا وجودش را به  یصدا

 آوردن؟  فیخانوما تنها تشر   خانوم

 شد.   رهیبود، خ ستادهیا شیکه رو به رو یرا در دستش چالند و به مرد یگوش

 زد و گفت:  یه یو لبخند کر  دخترک انداخت ی دهیترس  یبه چهره  ینگاه مرد

 ... ـیترس چرا

 جهان دخترک را خلق کرد:  یملود نیباتریدر آن لحظه ز د،یکه حرف مرد را بر ییآشنا یادیز یصدا

 خودم بُبرم برات؟  ای  یُبر  ی! االنم مومدهیبه تو ن گهید شیفوضول

 شده انداخت و گفت:  یپسرک ناج  یها یشیبه م  ی نگاه غضبناک مرد

 بود.  ری خ تمیمن ن  ؟یزن  ی چرا مخب بابا  لهیخ

 : د یو غر دییهم سا یدندان بر رو پسرک

 و نگه دار واسه خواهر و مادر خودت!  رتی خ  تین

 پناه را نداشت.   یدخترک ب نیا یدانست چرا اما تاب آن نگاه هرز بر رو یهم نم  خودش
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 : دیبه گوش رس شی شانه اش نشست و متعاقبًا صدا  یبر رو اسیال دست

 م؟یشده ند یچ

 . ختی دانست، پا تند کرد و گر ینم  زیماندن را جا گریکه د مرد

 زد و گفت:  ی قیعم  شخندیمرد دوخت و ن   یپر تمسخره اش را به راه رفته  یها یشیم

 خودم حلش کردم.   ،یچیه

 آرام انداخت و غر زد:  ب ی عج یبه رها یخوش حالتش زد و نگاه یبه موها  ی چنگ پسرک

 گوشت کن!  ی هز ی و آو نینداره ا تینو تنها ام  دختر جوون هی  یتهرون برا یها شب

 زمانه را.  نیا  یدانست رسم گرگ ها یبود و خوب م گرگ

 تکان داد.  یباشد، سر  دهیفهم  یز یاش چ یناج  یآن که از گفته ها یبغ کرده ب  رها

 اعتراضش برخاست:  یو صدا دیاخم در هم کش اسیال

 به من بگه چه خبر شده؟   یکی

 ا انداخت و گفت: ره به ینگاه سرزنشگر  میند

 بپرس!   تیآبج  از

 : د یکه قدم زنان به راه افتاده بود، گرفت و از رها پرس یمی نگاه مواخذه گرش را از ند اسیال

 شده؟  یچ

 لب زد:  اسی توجه به سوال ال یاشاره کرد و ب میبه ند رها

 آد. یهم امشب م میند یبود نگفته

 کنه؟ یم  تتینکنه بودنش اذ ه؟یشد، چ  ییهوی -

 جا تعجب کردم.   نیناراحت باشم فقط از بودنش ا دیگرفته؟ چرا با تیشوخ  -
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 دخترک دوخت و گفت:  یها لهینگاه مشکوکش را به ت اسیال

 ازم رها؟  یکن  یم میرو قا یچ

 روزها به خود معطوف کرده است.  نیذهنش را ا بیمرموز عج یاد یمرد ز نیکه ا نگفت

 گرفت و گفت:  شیرفته بود را پ میکه ند یر یو مس دیمشکوک شده دزد یایرا از برد نگاهش

 اس؟ ی ال یگ یم یچ

 زمزمه کرد:  یتاسف تکان داد و به آرام  یاز رو یسر  اسیال

 . میکن حی کم تفر هی میسرمون خواست رهی اومدنمونم کم دردسر نداره! خ رونیب

 : دیزد، پرس  یهدف قدم م یدر آورد و از خواهرک ساکتش که ب بشی از جرا  تلفنش

 کجاست! نیخانوم زنگ بزن بب  هانهی کبه  رها

 زد.  یزنگ  هانهیبه ک عانهیتکان داد و مط یسر  رها

 زد و گفت:  یاشاره ا میگرفت به ند یرا م  نایکه شماره تلفن س  یدر حال  اسیال

 بهتره!  میمنتظر بمون یدوچرخه سوار  ستیپ  نینظرم دم هم به

 : دیدوخت و پرس اسیرا به ال  فذشنا یها یشیداد و م هیپشت سرش تک واریبه د یگوشه ا میند

 ؟ یزن  یزنگ م  یک به

 تلفن را به گوشش چسباند و لب زد:  اسیال

 . نایس

 خودش کرد:  یآن ها را متوجه  نا، یسر خوش س یصدا

 . مینزن اومد زنگ

 افتاد، رنگ خشم به خود گرفت.  میو پر اخم ند   یه قامت جداش تا ب یطوس نگاه
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 زگرداند: رها روح را به کالبدش با فیظر یصدا

 ! ؟یاومد نایتو با س  هانه،یک عه

 رها کرد و گفت:  نیدلنش یاش را نثار چهره  فتهیسر داد و نگاه ش یمردانه ا یتک خنده  نایس

 . دیهمزمان با من رس  لیخانوم وک  زم،یعز نه

 : دیشده انداخت و غر طانیش  ینایبه س  ینگاه ضی با غ هانهیک

 گن.  یمهندس درست م یآقا بله

رد و بدل   نایو س میند انیکه م ی و خصومت نگاه هانهی ک یبه دور از حرص خوردن ها  اسی و ال رها
 زدند. یشد، قهقهه ا یم

 خنده اش را جمع کرد و گفت:   اسیال

 .میو کل بنداز میستیجا وا نیا م یکه تا عمر دار  ستی. قرار نمیجا شام بخور نیرستوران ا میبر دیایب

  یشد، به آرام یحلقه کرد و  همان طور که با او هم قدم م نای س یبا خنده دستش را به دور بازو رها
 : د یپرس

 ؟ ی چ یعنی کل

 یو با چشمان به خون نشسته به دستان گره   شیرا داشت برا بی رق که حکم یمیند الی خ  یب اصالً 
به چشمان   یقیبود؛ نگاه عم  یکه رها را در کنارش داشت کاف نیشده بود؛ هم  رهیآن دو خ  یخورده 
 لب زد:   یانداخت و به همان آرام شیرها یخواستن

 بحث کردن.  یعنی

 انداخت و زمزمه کرد:  یتکان داد و به آسمان نگاه یسر  دنیفهم یبه نشانه  رها

 هامون تنگ شده! یآسمون بچگ یچرا انقدر کدره؟ دلم برا آسمون

 و گفت:  دیکش  یقیآه عم  نایس
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شهر هم همرنگ   یم هابود؛ االن قلب آد ها صاف و ساده تر یدارم انگار اون موقع ها زندگ  قبول
 آسمون شده.

حال و روز   نیدل مردم، آسمون و به ا ایدل مردمم با خودش برد رفت   یبه نظرت آسمون صاف وقت -
 انداختن؟

 زمانه و زمزمه کرد:  نیا یها یتمام نامرد  یزد به تلخ  یتلخ شخندین  پسرک

 مشکل از جنس دل آدم هاست.  دیشا

 دم هاش و چشم هاش رو بسته!شده از آ خدا خسته  دمیشا -

 غرب زده بود، نبود؟!  یادی دخترک ز نیا

 : دیو غر  دیاخم در هم کش نایس

 شه.  یوقت خسته نم  چیکه با عشق ما رو خلق کرده، ه ییخدا

 شن؟! یشن، نم  یروز خسته م هیعاشق هام  -

 موند؟! یموند، م  یار نمکم دوام بود که جهان قرن ها استو یامروز  یاگه عشق خدا مثله عشق ها -

 گفت.  ینم  راهیآن چنان هم ب نایسکوت کرد چرا که س دخترک

 داد:  رییرخ غرق در سکوت رها انداخت و بحث را تغ می به ن  ینگاه کوتاه نایس

 د؟ ینامه ات به کجا رس  نی آئ یها کالس

و    ین شهر امتحا هیبابا بود قبول کرد تا سر کالس ها حاضر نشم فقط گفت  یسرهنگ چون آشنا -
 کنم.  ی که اونم زمانش برسه خبرت م یای ب گمیرو م  یینها یکتب

نفرت داشت    یادیداشت. ز یو رها قدم برم  نای که دست مشت کرده بود و پشت سر س یمیاز ند امان
  نایپر نفرتش را از س یها یشیکرد. م  یرها اجرا م یکه حکم محافظ را برا یپسرک چشم طوس نیاز ا

 توران کرد و گفت: رس به یگرفت و اشاره ا

 .میدیکه رس نیا مثله
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 مظلوم شده را مخاطب خود قرار داد:  ی هانهیانداخت و ک  ری تکان داد و سرش را به ز یسر  اسیال

 بفرما! اول

 انداخت.  اسیال یبه چشمان هول کرده  ینگاه متعجب  دخترک

 یشانه  یرا بر رو کند؛ دستش  یر یجلوگ  دنشیرا درون دهانش جمع کرد تا از خند شیلب ها میند
 فشرد و گفت:  اسیال

 ! دییکه اول شما بفرما نهیا منظورش

 قدم شد.  شیگرفت و پ  ری سر به ز اسیشده اش را از ال جیتکان داد و نگاه گ یسر  هانهیک

 نوا تشر زد:   یب اسی به ال طنتی با ش میند

 سرگرد! یو جمع کن آبرومون رو برد خودت

دست پسرک را   ضیشده اش کرد و با غ  طانی ان دوست شندخ یها یش ینثار م ینگاه غضبناک اسیال
 شانه اش پس زد. یاز رو

 و گفت:  دیمردانه و آرام خند  میند

 بابا، بد شد که.  یا

 هم بلد بود؟! دنیمرد خند نیا

 را از نظر گذراند. شیدندان ها  فیپسرک انداخت و رد یو خواستن بایز یبه انحنا ینگاه خاص  رها

 و گفت:   دیدست دخترک را کش یال کرد و اخم کرد و به تلخ رها را دنب  ی دهش  فتهی رد نگاه ش نایس

 ! میبر ای ب  ؟یستادیچرا وا پس

 عبوس شده انداخت و اعتراض کرد:  ینا یبه س  ینگاه گنگ رها

 ! انیهم ب اس یو ال م یتا آقا ند ستایوا خب

 و گفت:  دیتر از قبل رها را به دنبال خودش کش تلخ
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 خوردشون! ی گربه نمتا مرد بالغم هستن  خودشون پا دارن، دو اونا

 

 **************************** 

 

 . دیچی در سرش پ یخودرو برخورد کرد و درد بد یجلو ی شهیمحکم به ش  سرش

فراموش  نیا یاش انداخت و در دل بر خودش لعنت فرستاد برا یمنیبه کمربند ا یپر حسرت  نگاه
داشت و   یجلسه مهم گریربع د کی . تا دیکش یق یآه عمبه ساعتش انداخت و  یبا عجله نگاه   ش؛یکار

 خواست آن را از دست بدهد. یوجه نم  چیبه ه

 دهد! ینامه م یگواه ییآدم ها نیرا که به چن یا یو رانندگ ییتخته کرد در آن راهنما دیبا

 ! رد؟یگ یدر اتوبان ترمز م یکدام انسان عاقل و بالغ  آخر

که شکسته و خون  یشود و سر  یم ریکه د یجلسه ا الی خ  ی باصالً  شد؛ ادهیپ لش یپر از اتومب  یتوپ  با
 زبان نفهم را.  یراننده  نیکرد ا یادب م د یبا  ست،ییاش جار  یشان یپ یکه بر رو یگرم

 شد. ادهیهم متعاقبًا پ  ییجلو لی اتومب ی راننده

 . دیمقابلش انداخت و اخم در هم کش یآشنا یادیبه مرد ز ینوا نگاه متعجب  یب  دخترک

 زد و حاالت دخترک را از نظر گذراند.  یلبخند کج  پسرک

 بکند.  یزنگ تلفنش مانع از آن شد که اعتراض  یصدا

 داشت!  یپسرک عجب شانس نیا

 زد:  شیزنگ تلفنش را فاکتور گرفت و ن یصدا  دخترک

نداره! شما تعادل اعصاب و   یضرر  د،یدکتر سر فرصت نشون بد هیخودتون و به   دیبهتره بر میند آقا
نامه داده تا پشت فرمون   یکه به شما گواه ینوبل داد به اون افسر  ی زهیجا د ی. واقعًا بادیروان ندار

 محترم؟!  یآقا هیچه وضع رانندگ  نیآخه ا د؛ینیبش
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اش داد  یشان یبه پ یظ یغل نیشد. چ یآورد، تا بناگوش سرخ م  یکه دخترک به زبان م یهر کلمه ا با
 گفت:  مرموزش شهی و هم میو با لحن مال

خورد  یبه توام بندازه؛ بهت نم   ینگاه هیبرم تا دکتر  ی هر موقع خواستم برم توام با خودم م چشم
 ! یانقدر بد اخالق باش

احساس   یادیز میند ییتوانست هضم کند. گو یمرد را نم  یحجم از گستاخ  نیگر گرفت؛ ا رها
 به شدت برافروخته. یرها نی کرد با ا یم تی م یصم

 کامل کردن لذتش افزود:  یزد و برا ینگ تر پر ر شخندین میند

داره  تونیجالبه، نه؟ در ضمن گوش م؛یدیو د گریهم د یجور  نی! بعد از دو هفته ایچه تصادف یراست
 در حال مرگ باشه.  اروی دیشا دیکشه، جواب بد یخودش و م 

و   شین  انشیگذشت، گرگ تر شده بود و به کمک اطراف یکه از بازگشتش م یچند هفته ا نیا در
 . دیفهم یها را م هیکنا

طفل معصوم  نیکرد سر به سر ا  یاش م  یار یخوب به قولش عمل کرد بود، هر وقت که زمان   پرهام
 ود. کرده ب  یپارس یها انهیعام یر یادگیدر  ییکمک به سزا  شی کارها  نیگذاشت اما هم  یم

 گفت:  زی و ت میرنگ ند یشیم ی ها لهیشد در ت عقاب

 خودتون باشه خواهشًا!  یداره؟ شما حواستون به رانندگ  یمن به شما چه ربط یگوش

برگرداند و   ی بکند، رو  یاعتراض ایبزند  یحرف  گریآن که د  یانداخت و ب میبه ند  یز یآم ری نگاه تحق رها
 شد.  لشیسوار اتومب

لب    ریبه رفتنش زد؛ او که دور شد، ز  یرها دوخت و لبخند کج  ینافذش را به خودرو یها یشیم میند
 ه کرد: زمزم

 .یخوش اومد یبه باز   زم؛یشروع شده عز یباز  تازه

 توقف را به او نداد. یاجازه  گریبوق معترض خودروها د یصدا
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وقتش  یاد یهم ز شی جا نیپدال گاز فشرد. تا هم یرا بر رو  شیشد و پا لشی سوار اتومب یمعطل یب
 آماده کند.  یبعدقدم  یرفت تا خودش را برا یم  دیدخترک تلف کرده بود؛ با نیا یرا پا

 را هم از پشت بسته بود! طانیدست ش میروزها ند نیا

 

 ************************** 

 

درون اتاقش که دو   یوار یو به ساعت د دیکش  یقیرا پشت سر گذاشته بود. آه عم یخسته کننده ا  روز
 انداخت.  ییداد، نگاه گذرا یبعد از ظهر را نشان م ی قهیو پانزده دق

توانست بد   یکرد. به قطع امروز تا م  یف یو از شدت درد اخم ظر دیبانداژ سرش کش  یبر رو یدست
 آورده بود. 

 آورد و لب زد:  نییکه به در اتاقش نواخته شد، دستش را پا  یتقه ا با

 ! دییبفرما

 کار رها گذاشت و گفت:  زیم یرا بر رو  یچی جوانش باز شد؛ دخترک سوئ  یتاق توسط منشا در

 آوردن.  رگاهیرو تازه از تعم   نیماش چتون،یاز سوئ نمیمهندس ا خانوم

 تکان داد و گفت:  یسر  رها

 نه؟  ای یام مونده بهم بگ گهید زی چ خوبه،

 . ری خ -

 !یات برس  گهید یبه کارها یبر   یتون  یپس م -

را در سرش مرور کرد. بعد از آن که در اتاق بسته شد،   یرفتن منش  یزد و صدا هیاش تک یصندل  به
 و چشمانش را بست. دیکش  ینفس راحت
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 نیا یشده   کیشر ینایکارها سامان داده بود البته به کمک س یبا تمام اتفاقاتش به همه  امروز
 برازنده اش بود! استیشرکتش. الحق که مقام ر  یروزها

امروز شرکت نکرد بلکه متن کنفرانس را  یجهت خودش در جلسه  نیکرد به هم یهنوز درد م سرش
 کرده اش رساند.  زی عز  ینایبه دست س

 دل دلبرکش. یگاه بود برا هینداشتند، امروز به شدت تک  یکه تمام نایس ی از غرغرها میبگذر اگر

 شد که دست به سرش کرده بود.   یهم نم قهیبرادر نگران که کمتر از ده دق نیا  ادیزد به  یمحو لبخند

 معذل؟! ایچون او نعمت بود  یبرادر  داشتن

 ود و بس.برادر ب در چشمش نا یکه س نیقی به

 داند." ی که خودش نم فیاست... اما ح میزند که تمام زندگ یم یکس  یزندگ تمی"ضربان قلبم با ر

خود دوست   یعمر او را همچون برادر تن  کیرا که  یینایکرد عشق س یدانست هم قبول م یم اگر
 داشت؟!

گذاشت.    زشی م یون کشورا جمع کرد و در زشیم یرو یفوت کرد و پرونده ها یرا با کالفگ  نفسش
  ری گ نشی آست یتا خورده  یبه لبه  یرنگ یخواست کشو را ببندد، کارت نقره ا  یکه م یآخر  یلحظه 

 جست.  رونیکرد و با سماجت از درون کشو به ب

کارت   یآشنا یادی به ظاهر ز ییکارت را برداشت و نگاه گذرا  نیزم  یکشو را بست و خم شد از رو رها
 مه کرد: لب زمز ریانداخت و ز

 . یمان یسل م یند تی ریبا مد یتکنولوژ  نینو یوتر یخدمات کامپ  یمهندس شرکت

 و غر زد:  کرد یفیاخم ظر میخواندن نام ند با

 هم رو مخ تره.  اسریپسر از  نیا

را به سطل دوخت و خاطرات را مرور   شی به درون سطل زباله پرت کرد و نگاه عصبان ضی را با غ کارت
 کرد: 
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 بهتون بدم. یکار  شنهادی پ هیخواستم  یراستش م م،یبا هم حرف بزن   شتریوقت نشد ب -»

 و به سمت رها گرفت و ادامه داد: دیکش رونی رنگش ب دیکت اسپرت سف  بیرا از ج یکارت 

منه.   تیز ی کارت و نیا م؛یشرکت تا با هم در موردش بحث کن دیاریب فیشم اگه تشر یم خوشحال
 ه!وقت ریکنم ازتون د  یخداحافظ  دیبا گهید

 و متقابالً جواب داد: میکارت رو از دست ند رها

 کنم، خدانگهدار! یفکر م روش

 !دیش ی نم مونی و ازش پش هی شراکت خوب نیا دیطمئن باشپس مشتاقانه منتظرتون هستم، م -

 .« یاوک -

 شده بود.  کی تحر شیچنگ زد و کارت را از درون سطل برداشت. حس کنجکاو ،یآن میتصم  کی با

 شد:  شی خط پاسخگو یدر آن سو  یجوان  یمنش یا گرفت؛ صداابت شرکت رسرعت خط ث  به

 ! د؟یی. بفرمایتکنولوژ  نیشرکت نو سالم،

 قدر حراف بود!  چه

 خاص خودش جواب داد:  تی با جد رها

 !دیصحبت کنم؛ بهشون خبر بد  یمان یخواستم با مهندس سل  یپناه هستم، م زدانی  مهندس

ارباب رجوئش و   یها یکرد در جواب تمام گستاخ یظی غل جوان اخم یداد. منش یدستور م عامرانه
 گفت: 

 ! دیلحظه صبر کن چند

تلفن را از گوشش فاصله داد تا آن را قطع کند   یدیانتظار؛ با ناام نیا دیطول کش یادیبود اما ز صبور
 کار منصرفش کرد:  نیاز ا میند یکه صدا

 باشم؟!صبحمون تصادف  ونیمد  دیسعادت و با نیپناه ا زدانیبه! مهندس  به
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 ! دیبر یلذت م یباز  نیاز ا ادی انگار شما ز یبا کلمات رو ندارم جناب ول  یوقت باز  -

 از گوشش فاصله داد و زمزمه کرد:  ی زد و تلفن را کم یلبخند مرموز  پسرک

 ؟ یدیآد کوچولو حاال کجاش و د یبا توام خوشم م  یاز باز  من

 : دیپرس پسرک، آرام  یکرد و در جواب پچ پچ ها یقیاخم عم  رها

 د؟ یگفت یز یچ

 نه با شما نبودم.  -

 چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت:  یبا کالفگ رها

 !د؟یهست شنهادتونیپ یزده بودم بپرسم هنوز هم پا گزن

جمع   یسود  چیه یباره و ب کیشکار طعمه اش گسترده بود را به  یکه برا یتوانست سفره ا یم مگر
 کند؟!

 نه؟!  ،گریخواست د ی را م نیهم او

 هست؟! ست،یهم سخت گرفتن که بد ن یکم اما

 ندارد، دارد؟! ی کردن که اشکال  تیاذ  یکم صبر نکرده بود پس کم دیص  نیا یبرا او

 زد؟!  یدست م نشینازن یپورشه  یبه نابود دیبه رها با ی کی نزد نیا یبرا حتماً 

 !؟یساده چند هفته وقت تلف کرد میتصم ه ی یبرا  یکن ی فکر نم -

شب   کی  یبرا بود که یسیمهد ونیرا مد شیدانسته ها نیشناخت طعمه اش را. تمام ا یم خوب
 شش سال گذشته اش را. یبا او فروخته بود هم خانه  یهم آغوش

  نشیکه ام یا هانهیاز ک  شتریب ی کرد، حت  یشده بود که چشم بسته به او اعتماد م ی دوست دشمنش
 اعتماد داشت.  سیبود به مهد

 با تمام فرشته بودنش نه!  هانهیرها بود اما ک  یکرده  زی اش عز یپنهان یها ییرو با تمام دو سیمهد
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 : افتدی را گرفت تا مبادا پس ب  شیدست مشت کرد؛ زبان گشود و دست پ دخترک

  ازمندیکه ن ستمی برام؛ باالخره اون من ن  ستیبه کل فراموش کرده بودم البته آن چنان هم مهم ن من
 ! زیدوست عز ، یدار  ازی من ن یه که به حرف ییتوام بلکه تو

پناه هاست؛ همان قدر   زدانی بفهماند، او از جماعت  میگفت تا به ند ظیرا کشدار و غل زشیعز دوست
 پر غرور. 

 گرفت.  یرها را به باز  یاعصاب نداشته  می ند ی انهیموز ی خنده

 بود!  یکه رها شناس خوب الحق

 !نگفتم یز یتند نرو خانوم کوچولو من که هنوز چ -

 گفت:  یصبر   یبا ب رها

 شنوم!  یم

 جا باش!  نیا گهیساعت د می تا ن یباهام وارد شراکت بش یخوا یاگه م -

 نماند تا جواب رها را بشنود و قطع کرد. منتظر

بوق  یتا صدا دیدستگاهش کوب  یبه تلفن درون دستش انداخت و با حرص آن را بر رو  ینگاه رها
 و غرلند کرد:  ردیممتدش را فاکتور بگ

 کنه. یقطع م یمن گوش  یرهنگ روف یپسره ب   ،یادِب از خود راض یب

 .شی ها یآغاز تمام بدبخت یعن ی نیحرکت کرد و ا میبرخاست و به سمت شرکت ند  شیجا از

  میتا با ند دیکش یلوس شرکت نشسته بود و انتظار آن را م یمنش یبعد رو به رو ی قهیدق ستیب
 خودش را نشاند دهد.نداشت که  قصد آن را میند ییمالقات کند اما گو

  یتر   کیشد به فال ن یآن را م ری تعب ایگرفت  یکردن ها جرعه جرعه را م  ری د نیانتقام ا داشت
 گذاشت؟!

 را گرفت و گفت:  سشیاتاق رئ  یداخل  یبه رها انداخت و شماره  یز ی نگاه تمسخر آم  یمنش
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 .دهیمهمونتون رس یمان یسل یآقا

کرد؛ پسرک   یم  یباز   زشیم یرو  کی نشسته بود و با معکب روب راوید یآن سوکه  یمیاز ند امان
 زد و گفت:  یلبخند معنا دار 

 داخل اتاق! ادی ب دشیبفرست گهید ی قهیده دق هیکار دارم  دیبگ

 را جا زد و زمزمه کرد:   کیروب یمهره  نیآخر یا روزمندانهی را قطع کرد و با لبخند پ  تلفن

منتظر بمون تا   قهیده دق هیحاال  گه؛یساعت د میگفته بودم ن پناه، من که زدانیخانوم  یاومد زود
 ! یطعم انتظار رو بچش

 زد. یو تک خنده ا دیکوب زی م یرا بر رو معکب

خواند. دست مشت کرد و به عکس خندان  یکه رها دم به تله اش داده بود، کبکش خروس م  حال
 زد. ی موج م  مشیمش یکه در چهره  یتیآن معصوم یچشم دوخت. دلش گرفت برا مشیشم

 یخورد. دست برد و قاب عکس را بر رو  یفی تکان خف شی که به در اتاقش خورد، در جا  یآرام ی ضربه
 برگرداند و گفت:  زیم

 ! د؟ییبفرما

 : دینازکش به گوش رس  یشد و صدا انیجوانش در چهار چوب در نما  یمنش قامت

 مهمونتون رو بفرستم؟  ،یلمان یس یآقا

 گفت:  تیا جدب و دیاخم در هم کش میند

 گذشت؟ قهیده دق مگه

 مهندس.  یبله آقا -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 !انی ب دیبفرست
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 در کنار زد و گفت:  یدخترک را از جلو یبه آرام  رها

 خودم اومد!  ستین  یاز ین

 رها دوخت و لب زد:  نی خشمگ یها لهیرا به ت  شیها یش یم پسرک

 !ارنی من و خانوم مهندس ب یهوه برا فنجون قدو تا  د یفقط به مش رحمان بگ د،یبر  دیتون  یم شما

 تکان داد و در را پشت سرش بست.  یسر  یمنش

 به رها زد و گفت:  یاشاره ا میند

 !؟یستادیچرا وا نی بش بفرما

را باز   شی. خانمانه هادییهم سا یفشرد و دندان بر رو فشی ظر یرا در پنجه  فشیک یدسته  دخترک
 دو نفره جا خوش کرد.  یمبل یبر رو یو به آرام دیبه رخ کش

قهوه را از   ین ی س میبلند شود و خودش در را باز کند. ند شی از جا میدر باعث شد تا ند یدوباره  یصدا
مبل   یدخترک بر رو یگذاشت و رو به رو زی م یدست مش رحمان گرفت و در را بست و قهوه را بر رو

 نشست.  یسه نفره ا

که  یم یبه ند  ینگاه مین یآن که حت یو ب دینوشداغش را   یاز قهوه  یدر آرامش جرعه ا  رها
 به حرف آمد: اندازد،یب دییپا   یموشکافانه او را م

 شنوم!  یم خب

رنگ نفرت   یا  هیود که در ثانلذت آن قدر زود گذر ب نیاما ا یو خونسرد یهمه سرکش نیبرد از ا حض
که  یدختر  نیسبت به اداشته باشد ن یندیبه خود گرفت. اصالً چه معنا داشت که او احساس خوشا

 کرد؟!  یم یباز  شیروزها نیا یاز دشمن را برا ینقش مهره ا

 . ایدر ا،یبر دلش گذاشته بودند. دلش پر بود در یق ی پناه که داغ عم زدانی جماعت   نیبه ا لعنت

 را به شدت فوت کرد و گفت:   نفسش
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مش و شرکت و  بساز خوام یکه م دمیخر یحوال  نیهم ن یزم هیساختمون اجاره است؛ حاال من  نیا
 منتقل کنم به اون جا. 

 شد.  رهیبه چهره اش داد و به پسرک خ  ینی. چدیگو یچه م میمتوجه نشد که ند درست

  دیخبر بود؛ شا  ی. دل سرانده بود و خودش بیخواستن یادی نگاه با نمک و ز  نیشد از ا  جیگ کپسر 
 گذاشت تا دلش را باور کند! یهم خبر داشت اما عقلش نم

 سر داده بود! یاز لجباز ش سدل  بیعج

 تمام ابهت مردانه ات را دود کنم و به هوا بفرستم..."*  یتوانم به سادگ یمن که م یعنی"زن 

خاص و   یادیچشم ها ز نیکرد که رنگ ا  یاعتراف م دیدخترک شد؛ با  یا لهیت ی محو دو گو اری ختا یب
 بود!  ابینا

که نداشت، درست   ی. کور رنگینارنج  یا هیالزو سب یا  هیال ،یطوس یا هیبود؛ ال هیال هیال چشمانش
 بود؟! دهید

 ! ؟ینارنج

 چشم ها. نیبودن ا  یعیبرد به طب یشناخت به حتم شک م یاو را نم اگر

 خرج کرده بود!  یدختر عجب حوصله ا نیزمان خلقت ا خداوند

 : د ینفسش را فوت کرد و نال یبا کالفگ رها

 . یخوا یم یاز من چ دمیدرست نفهم من

 ژکوند زد و سر حوصله گفت:  یچزاندن رها لبخند  یبه خودش آمد و برا میند

 ؟یای شرکت رو بهت بسپرم، از پسش بر م هیخوام ساخت و ساز  یم

 لب زد:  تی کرد و با جد یظ یاخم غل رها

 . امیکه از پسش برن ستین یکار 
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 خواست مگر نه؟!  یرا م نی پسر هم  نیا دند،یخند  شیبای ز یها یشیم

 زمزمه کرد:  یکش دار  با لحن زد و  یخند زهر

 هست.   یمشکل  هیفقط  خوبه،

 ؟ یچه مشکل -

داد و در هم قالب کرد. به چشمان رها   هیتک شیو دستانش را به زانوهابه جلو خم شد  یکم میند
 شد و جواب داد:  رهیخ

  یمهلت اجاره  گهیسال د کیکه تا   ییشرکت زنده و بزرگه؛ از اون جا هیجا   نیکه ا یدون  یم خب
  نیتو ا یتون ی. ممیمنتقل کن گهید یجا هیرو به  یشرکت چهار طبقه ا نیا دیشه، با یجا تموم م نیا

 ؟ ی زمان فشرده ساخت و ساز کن

دانست چگونه  یشده خوب م  طانی مرد ش نیجانش خوره شده بودند و ا  یها برا یتوان یم نیا
 کوه غرور را.  نیکند ا ک یتحر

ها   یسادگ  نیبه ا رشی دانست ت ی را بلد بود چرا مکارش خوب  طان؛ی کرد درست از جنس ش یتبسم 
 خورد.   یبه سنگ نم

 : دیلبش را با زبان تر کرد و پرس رها

 چه قدر زمان؟  مثالً 

 زد؟! یم  یج یخودش را به گ  ای بود  جیدختر گ نیا

 را در حدقه چرخاند و گفت:   شیها یشیم

 که نه، کالً دوازده ماه. مثالً 

سرش را به طاق   د،یفهم یاگر م ناینداشت. مطمئنًا س  یش اعتمادود خ یگردو کرد. به گوش ها چشم
 کوباند. یم

 کرد و فاتحانه لب زد:  یصحنه اش هم پرده بردار  ن یاز آخر میند
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 تو...  ینم اگه

 و گفت:  دیرا بر میحرص حرف ند پر

 م؟ یشروع کن ی. کهیمن شش ماه م کاف یبرا

 کرد: زمزمه  یلبخند مرموزش جان گرفت و به آرام  میند

 چه طوره؟! فردا

 کند. ی را خال  دانیها م یسادگ نینبود که به ا یکمر به قتلش بسته بود اما او کس ناً ی قیپسر  نیا

 نداره که؟! یاشکال ینقشه بردار  یبرا امی گروه از بچه هام م  هیخوبه، من فردا با  -

 . یار یشما صاحب اخت ؟ینه، چه اشکال  -

 و قرار داد؟ -

 اونم آماده اس.  -

 جوانب را کرده بود.  یفکر همه  میرها گذاشت؛ ند  یدر آورد و جلو زشی م یرا از کشو یا گهبر 

  یحکم غرورش را داشت. وقت کاف  شیشراکت برا نیقرار داد را امضاء کرد؛ ا ینخوانده برگه  رها
 خودش دوازده ماه نایکرد، فقط سر و کله زدن با س یامروز با کارمندانش بحث م نیهم دینداشت با

 عمق فاجعه.  یعنی نی خواست و ا  یوقت م

 ی قهیدق زدهی انداخت؛ تا س یکرد و از آن جا خارج شد. به ساعتش نگاه یکمال متانت خداحافظ با
 است! یعدد نحس زدهی شد. الحق که س یم  لیشرکت تعط  گرید

 دفتر را گرفت. یشماره  یفور  میتصم کی در

 سال... -

 و گفت:  دیاش را بر یهول حرف منش  با
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شرکت با همه کار    امیشرکت و تو اتاق کنفرانس جمع کن دارم م یکارمندها یهمه  ،یر یم  خانوم
 حساب کنن! هیتا تسو یمخالفت کرد بفرستشون حسابدار  یهم نذار! اگه کس یمخالفت  یدارم. جا

 شـ...  یچ -

 داشبرد گذاشت.  یرا قطع کرد و بر رو یتوجه به دخترک جوان گوش یب

 ...اما

 هم داشت؟! ی فلک زده تمام نیا یبد مگر  برا   یها اتفاق

 کرد:  یدائمًا تکرار م شیمانند عجل معلق سبز شده بود، با بلندگو ابانی که در خ یافسر 

 بزن کنار!  یمشک لکسوز

 توقف کرد.  ابانیخ یناچار گوشه  به

 پرد: افسر گوش س یو به گفته ها  دیکش نییرا پا شهی خودرو زد. او هم ش  ی  شهیبه ش یتقه ا افسر

  یم یکه پشت فرمون یدیرس ی و صحبت با تلفن همراه، خب خانوم شما به سن قانون  ادیز سرعت 
 ؟ ینیش

کرد و آن را در مشت   یم یچاره خال  یفرمان ب  یانداخت و رها تمام حرصش را بر رو یمتلک م افسر
 فشرد.  یم  فشیظر

 دامه داد:برافروخته رها انداخت و ا یبه چهره  ینگاه کوتاه  افسر

 لطفًا.  ارکدم

 به افسر انداخت و مدارک را به دستش داد.  یجذبه نگاه با

 را همراه با مدارک به دست رها داد. مهی جر یبه مدارک انداخت و برگه  ینگاه افسر

خودرو را به    د،یبگو یگر ید زیبا خشم مدارک را گرفت و قبل از آن که افسر فرصت کند تا چ دخترک
 حرکت در آورد. 
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انداخت؛ چهار   یکرد. به ساعتش نگاه یم دادیرا ب یو خستگ یت یتک به تک کارمندان نارضا ی چهره
.  دیرس  یبود و خودش هم خسته به نظر م ییکذا یپروژه   نیساعت گذشته را مشغول بحث سر ا

چه که باشد  دانست اما هر  یرا خوب م  نیبود و او ا  یکمزمان  میعظ یپروژه  کی یسال برا کی
 . ردی بگ دهیتوانست ناد یرش را نمغرو

 زد:   انیمهر پا شی فوت کرد و به گفته ها یرا با کالفگ  نفسش

که قراره   یو گروه میر  یم شیپ یز یبرنامه ر نیخونه هاتون! از فردا طبق ا دیبر  دیتون یم گه،ید خب
  یهم برن. البته حقوق اضافه کار   ررت یسر کار و د انیب هی زودتر از بق دیکار کنند با یمان یسل یرو پروژه 

 شه؛ ختم جلسه. یخورده نم یشک یهمه تون به جاست و حق ه یها

را درون آسانسور   شیسالن کنفرانس را ترک کرد. قبل از آن که پا هیپا تند کرد و زودتر از بق رها
ا به  و خواست تا اعتراض بکند اما دخترک دست راستش ر دیرا کش  شیبا خشم بازو  نایرد، سبگذا
 سکوت باال برد و لب زد:  یمعنا

  نیکنه؟! توام اگه با ا یم یچه فرق یفور  یک ینظر خواسته باشم؛ کار کاره حاال   یاز کس ادی نم ادمی
 ! شیپ  ریسهامت و واگذار کن خ   یموضوع مشکل دار 

 دخترک را رها کرد. یمات شد و بازو  ،یرحم یمه ب ه نیاز ا پسرک

طبقه  یدکمه   نایس یگ باخته انداخت و در مقابل چشمان رن  به سرعت خودش را در آسانسور رها
 دادیب  نایس  یها یکه در طوس یسه را فشرد تا خودش را به دفترش برساند. هضم آن حجم از دلخور 

  شیگونه پ نیدوست نداشت کارها ا چینداشت. ته دلش ه یسخت بود اما چاره ا شیکرد، برا یم
 داد. یرا نشان م خودش  کم کم یعمق فاجعه ا یعنی نیبرود و ا
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را نداشت    یبخشش چیسرعت خودش را به اتاقش رساند و در مقابل پنجره قد علم کرد. توقع ه به
به در اتاقش نواخته شد و سکوتش را   یربه اکرده است. ض یرو ادهیاز حد ز شی دانست ب یچرا که م

 لب زد:  یو به آرام دی کش  یقیبهم زد، آه عم 

 تو!  ایب

 آورده بود. شیاش را برا ی دوست داشتن ینوی اپوچفنجان ک  یآبدارچ

 دستور داد:  یآرام به

 و برو! زی رو م  بذارش

غم زده بود،  یهوا نیا ی وانهیپشت پنجره دوخت. او د یخسته اش را به آسمان ابر  یها لهیت
ساده پس از مرگ   یها لیدل نیهم  یبود. اصالً برا  زاریکه از آن ها ب  یآفتاب یدرست برعکس روزها 

و به آن  دی پسند یهوا را م نینداشت که از آلمان دل بکند. فرهادش هم هم  رهادش هم دل آن راف
 را داده بود.  یاحساس یلقب هوا

برداشت و دوباره پشت   زیم یزد فنجانش را از  رو  یبسته شدن در به خودش آمد، چرخ  یصدا با
فکر   نایو به برخوردش با س دیوشن  یاش را م یدن ی. در سکوت بغ رنجش، آرام آرام نوشستادیپنجره ا

  را شیگلو  خیبا او داشت و حال عذاب وجدان چنگ انداخته بود ب  یاز حد تند شیکرد؛ برخورد ب  یم
 داد. یفشار م

و   یدوست داشتن ینایو در دلش آرزو کرد که س دیکش  یقیاتاقش باز به صدا در آمد، نفس عم  در
 لب زد:  یاتاق باشد. به آرام یمهربانش پشت در بسته 

 ! دییبفرما

 را کور کرد.  دشیرسش قرار گرفت، ام دیکه در د یر ی باز شد و قامت م در

 : دیرسپ  اطیو با احت   یجوان به آرام  یمنش

 !د؟یبا من ندار یکار  مهندس

 کارت تموم شده؟  -
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 ترسم داداشم تو خونه راهم نده! یشده م  رمیهم د یل یبله، خ -

  یکار و حقوق آن است. دخترک دانشجو نیمحتاج ادختر چه قدر  نیدانست که ا یخوب م  رها
کرد تا    یک مآورد و به برادرش هم کم یکار در م نی بود و خرج دانشگاهش را از هم یحسابدار 

 مراقبت کنند.  ضشانیو از مادر مر  اورندیخرج خانه شان را درب  یبتوانند دو نفر 

 لبش را با زبان تر کرد و گفت:  رها

 کارش دارم!  ادی پناه و صدا کن ب زدانیکار دارم؛ مهندس  ی سر  هیقبلش  یبرمت ول  ی خودم م ستایوا

 آرام انداخت. یبه رها  یترس نگاه  با

 گفت:  یصبر   یاش انداخت و با ب دهیترس یبه چهره  ینگاه کالفه ا رها

 رسونمت.  ی! در ضمن گفتم که نگران نباش خودم مگهیبرو د ؟یکن  ینگاه م یچ به

 د؟ هم بلد بو دنیبخش نانیاطم

 دنیرساند و از او خواست تا به د  نایتکان داد و به سرعت خودش را به س یجوان با هول سر  یمنش
 .دلبرکش برود

 دستاش اما... ریز  یش یسوزونه، شکنجه م  یده، قلبت رو م ی"آزارت م 

 !" گهید نهیگه عشق هم یتو قلبت هست که م یز ی چ هی باز

اش  دهیکش یمکث کرد و با سر انگشت ها ی. کمندی ببرا  شی آمده بود تا رها ش یها یتمام دلخور  با
در را باز کرد و در چهار چوب آن  د،یخشک رها را شن یبه در نواخت. بعد از آن که صدا یتقه ا

 .ستادیا

 جا کشانده بود. نیقلبش او را تا ا یکه ندا یینا یباز هم سلب کرد حرف زدن را از س دخترک

  یار نقشه برد یبرا میر  یرو جمع کن فردا اول وقت م یو معمار  ینقشه کش یها  نیگروه از بهتر هی -
 ! یمانیسل یپروژه 

 را ترک کرد.  ییدر هم آن اتاق کذا ییگستاخ گرفت و با اخم ها یکدر شده اش را از رها یها یطوس
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 سوم«  »فصل

 )شش ماه بعد( 

 

بود.  دهیسامان بخش یتمام کارها را به خوب  باً ی و تقرشده مهلت داشت  نیوقت مع انیروز تا پا دو
که در ماه دوم به راه افتاد و  یا یکرد. البته اگر آتش سوز   یم تی حاال بعد از شش ماه احساس رضا

  میکه اگر ند یبزرگ یهمان آتش سوز  رد؛یزحماتشان را به باد داد و کار را مشکل کرد را فاکتور بگ
 ماند.  یه نمشد، به حتم زند یاش نم  ی ناج

را داده بود تا طبق قرار دادشان، رها تمام    یدستور آتش سوز شخصًا  میخدا خبر نداشت ند ی بنده
 بسوزاند.  مهیشرکتش پرداخت کند و کوپن ب  یخسارت را از بودجه 

 هیتک  لشیساختمان انداخت و به اتومب بتیبه ه یمهر ماه نگاه یبای و در غروب ز دیکش  یقیعم آه
 زد.

 مهندس! دیباشخسته ن -

  یکم رنگ یکرد و انحنا  شی روزها  نیا یآرام مرد پررنگ شده  یها یشیم یخسته اش را حواله  نگاه
 و لب زد:   دیخوش فرمش بخش یبه لب ها

 . یمرس

 و گفت:   دیبه پشت لبش کش  یدست دیبا ترد پسرک

 رم؟یشه وقتت رو بگ یم
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 البته. -

 شام مهمونت کنم؟ هیمدت  ن یتونم به پاس ا یم -

 . لیبا کمال م -

 خودش اشاره زد و گفت:  لی با دست به اتومب میند

 .می من بر نی با ماش پس

 شه؟  یم ی خودم چ  نی اما ماش -

 ببره خونه تون. میشخص یگم تا راننده  یم -

 . یاوک -

است و   ستادهیدوم ساختمان ا یدر طبقه  نایآن که بداند س یکرد ب  شیحرف دخترک همراه ا یب
 گذراند.  ینظر م رفتن آن ها را از 

 ما آدم ها!  یایاست، دن یب یعج  یای"دن

و احساس   یهم گرفتار  گرانیرود د یم ادمانیکه  میکن  یقدر خودمان و مشکالتمان را بزرگ م  آن
 دارند..."*

 و ضبط خودرو را روشن کرد تا سکوت محض حاکم شده را بشکند.  دیکش یق ینفس عم پسرک

 تو یتو به سرم زده هوا یهوا -

 تو  یبرا گهید میهمه چ و،ت یبرا

 جواب تو   یو نگو منف طینکن شرا سختش

 کنم شبا به تو   یبه تو فکر م  شبا

 کنم تنها به تو  یماله منه تمام تو فکر م  بگو

 تو اگه بره تو چاه دل من با طناب  یحت
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 شه با تو  ینگو نه نگو نم نگو

 هنوزم عشق با تو  استی رو هیمن  یبرا

 دلم به دلم عشقت افتاد به

 دفعه فال گرفتم ود

 دفعه اسمت افتاد دو

 کوبه یتو م یمن برا دل

 خوبه شهیدلم کنارت هم  حال

 بمون منم از خدا خواسته  تو

 من به جونت قسم راسته قسم

 به تو بسته دلم دل

 تو وصله دلم  به

 هم دسته دلم تو  یشد

 دل بسته شدم هم خسته شدم  هم

 قصد دلم رو  یدون ینم آخه

 برو  یتون ینم نرو

 ی دون ینم  یچی از من تو ه ونگ

 یمون  ینم شمیکه پ نگو

 ی من به چه زبون  آخه

 تو رو دوست دارم  بگم
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 ارم ی

 همه کس و کارم  ییتو

 دلدارم  ییتو

 نگو نه نگو

 شه با تو  ینگو نه نگو نم نگو

 هنوزم عشق با تو  استی رو هیمن  یبرا

 دلم به دلم عشقت افتاد به

 دفعه فال گرفتم دو

 دفعه اسمت افتاد دو

 کوبه یتو م یمن برا دل

 خوبه شهیدلم کنارت هم  حال

 بمون منم از خدا خواسته  تو

 من به جونت قسم راسته قسم

 تو« یاحمدوند_ هوا ی»مهد

 . ستادیهم از حرکت ا میند  متیگران ق لیاتومب ،یقیبا تمام شدن موس همزمان

 شد و گفت:  ادهی پ لشیاز اتومب میند

 .میدیرس

  شیروزها نی جذاب و بد اخالق ا یاد یاش را خرج کرد و هم گام با مرد ز یخانمانه ها تمام نشدن رها
 پا به درون رستوران مذکور گذاشت. 
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 : د یاز سالن درست کنار پنجره اشاره کرد و پرس یبه گوشه ا میند

 چه طوره؟  زیم اون

 بود!  رینظ ی که انتخابش هم مانند خودش تک و ب الحق

 تکان داد و با لبخند گفت:  یسر  رها

 . هیلاع

گرفت.   یمهر ماه را فاکتور م  فی نسبتًا خف  یشد، سرما  یکه درون سالن پخش م یموتزارت  یقیموس
 هم نشستند. یهر دو جوان رو به رو

 : دیشد و پرس  کشان ینزد یشخدمتیپ

 د؟یدار  لیم یچ  ر،یبخ  شبتون

 به آن انداخت و گفت:   یبرداشت و نگاه اجمال زی م یمنو را از رو رها

 لطفَا.  یزعفرون یپرس جوجه  هی

 : دیشد بود و پرس  رهیخ رونیحواس پرت زد که از پنجره به ب  میبه ند یاشاره ا شخدمتیپ مرد

 آقا؟  یشما چ  و

 خورد و گفت:  یف ی تکان خف میند

 سفارش دادن؟  خانوم

 به رها انداخت و گفت:   ینگاه گنگ  شخدمتیپ

 سفارش دادن. یزعفرون   یپرس جوجه  هی بله،

 د و گفت: ن داتکا  یسر  تی با جد پسرک

 همراه با مخلفاتش! دیاریب  یزعفرون  ی دو پرس جوجه  پس
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 را در سکوت صرف کردند.  شام

 مزاج نبود؟! یدم دم یادی پسر ز نیا

 شام نداده بود؟!   شنهادیخودش پ مگر

 که با انعطاف سر جنگ داشت.  یها توقع داشت از مرد نیاز ا شتری دل عاشق رها ب  دیشا

  یادیز کی برساند. اما امان از تراف دلبرش را به خانه  م،ی بازگشتند تا ند  لیمباز شام دوباره به اتو بعد
 نداشت!  یاعصاب خورد کن تهران که تمام

فرمان ضرب   یکه با انگشت اشاره اش بر رو دیچرخ یا یعصبان  میبه سمت ند یحی با لبخند مل رها
 : دیگرفته بود و پرس 

 اش؟  جهی از نت یهست  یچه طوره؟ راض کارم

 . خوبه -

 گفت:  روزمندانهیرا حفظ کرد و پ شی بایاما باز هم لبخند ز یهمه بد نیشکست از ا دلش

 ! زیدوست عز یزمان درست و حساب تیر یمد هیگن  یم نیا به

 به دخترک مغرور انداخت و زمزمه کرد:  ینگاه مین میند

 . یآدم از خود راض هیگن  یم نمیا به

فرصت را از او  نیورد، اخ لیاتومب  یکه به پنجره  یبزند اما ضربه ا یخواست تا باز هم حرف  رها
دختر   کی خوش رنگش قامت  ی ها ی. گودیکش نییو آن را پا دیسمت پنجره چرخ  یگرفت. به آرام

 : دیو با نمک دخترک انداخت و پرس دیسف  یبه چهره  یبا لبخند نگاه  د؛ینقش را کاو  زی ر یبچه 

 خانوم کوچولو؟ یخوا یم یچ

 انه رها داد و گفت: نش را یدسته گل دخترک

 ده تومنه. یشاخه ا  د؟یخر یگل م خانوم
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 زد و گفت:   یآن قدر معصومانه بود که دل رها را لرزاند؛ لبخند کم رنگ لحنش

 که نه. چرا

 تروال چک سمت دخترک گل فروش گرفت و گفت:  کی

 سرخت به من بده!  یتا شاخه از اون گل ها دو

 : به چک پول انداخت و گفت   ینگاه دختر،

 من انقدر پول خورد ندارم که به شما بدم.  اما

 و لب زد:  دیدخترک را کش یکرد و گونه  یآرام یخنده  رها

 ؟ یدیمن و م یخودت خانوم خوشگله؛ حاال گل ها یدادم برا من

سم دختر رفت ا  ادشی رها  یدو شاخه گل را به دست رها داد و از او دور شد. حت یبا خوشحال دخترک
از گل را   یو شاخه ا دیمرد خود خواهش چرخ یدخترک دست فروش به سو الیخ  یب  را از او بپرسد.

 به سمت او گرفت و زمزمه کرد: 

 توعه.  یبرا نیا

  شیابرو یتا  کیبه گل رز درون دست رها انداخت و  یبود، نگاه   یکه تا آن زمان فقط تماشاچ میند
 لب زد:  ی را باال فرستاد و با لحن خشک

 چه مناسبت؟  به

 لب گفت:  ری در آن مشهود بود، ز یکه دلخور  یبا لحن د،یرها پر کش  یبایز یلب ها یاز رو لبخند

 دوست.  هیاز  یادگار ی هی

توجه به نگاه مغموم رها، شاخه گل را  یرا به حرکت در آورد. ب  لی اتومب میلحظه راه باز شد و ند همان
 پسرک گستاخ تشکر بلد نبود؟! نیداشتبرد گذاشت. ا یفت و بر روگر

که کنارش جا خوش کرده بود، گرفت و شاخه گل را به   ی گستاخ یادینگاهش را از مرد ز ضیبا غ  رها
 .دینفس کش  قیکرد و عم کیاش نزد ینیب
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است.  ان ی شاخه گل رز در جر ن یدر هم دیشا  یزمانه است؛ زندگ نیا یهر چه نامرد الی خ  یب اصالً 
ها   یزنند در سر راه سادگ یقلبمان چمبره م یوکه بر ر   یبزرگ یتمام غم ها انی الزم است در م دیشا
 . میابیکوچکمان را در  یو خوش ها مینیبش

 !گریاست، د ن ی هم زادیآدم تی خاص 

عالم   کی  یهاست که کودک  نی هم یداند، اصالً برا یرا نم  شیقدر داشته ها  ندی نب  یکه غم یزمان  تا
 مجزا دارد. 

  لهیشد. ت کی شر شهیاش را با ش  یشان یپ  یاچسباند و گرم لیسرد اتومب ی شهی سرش را به ش دخترک
به مقصد  دن یشلوغ شهرش دوخت و تا رس  یادیز یها ابانیخوش رنگ و غم زده اش را به خ  یها

 سکوت کرد. 

  ریمس نیماند تا ا یبسنجد اما او هم مسکوت باق  یتوانست حرکات رها را به خوب  یبا آن که نم میند
سکوت   یقت هم ضبط را روشن نکرد. خودش هم کمندن وگذرا یبرا یبار حت  نیتمام شود، ا ییکذا

  یشلوغ هم حرف یادیز یآمده بود. به خصوص حاال که رها شیپ  تیموقع نیبهتر  نیخواست و ا یم
پر نفرتش را به   یها یشیپناه متوقف کرد و م زدانی  ییرا در مقابل عمارت کذا لشیزد. اتومب ینم

شد و در   ادهی پ یرها ک   دینفهم یودش غرق بود که حت ساختمان آن دوخت. آن قدر در مرداب نفرت خ
 گرفت.  الیدخترک به خودش آمد و نگاه از و یرا بست. با صدا

 داخل!  دییممنون بابته امشب؛ بفرما  -

 گفت:  یتکان دادن سرش اکتفا کرد و با کرخت به  میند

 کار دارم، سالم برسون به عمو نادر!  نه

مهلت   یدوخت که به سرعت از او دور شد و حت  یم ی ند لیمتعجبش را به اتومب یها لهیت رها
  یقیبود. آه عم  زی از حد مرموز و اسرار آم شی پسر در نظرش ب نیرا هم از او گرفت. ا یخداحافظ 

قدم  ی. به آهستگدیطلب یقدم زدن در باغ خانه اشان را م یشد. دلش کم  الیوارد و یو با سست  دیکش
اش در پشت عمارت   یکرد؛ تاب دوست داشتن می تنظ الیرا به سمت پشت ساختمان و شیاه

تاب جا خوش کرد و به آسمان پر ستاره و چشمک   یزد و بر رو  ی. لبخند کم رنگدیکش  یانتظارش را م
 شد.  رهی زن شهرش خ
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 . ایماله برد میکیمنه بابا، اون  یاون ستاره  -»

 : دیکرد و پرس یخنده ا نادر

 وروجک؟  یمن چ پس

 اشاره زد و گفت:  یبزند به ستاره ا  یه خواهرکش حرفل از آن ککرد و قب یدست شیپ  اسیال

 ا. اونم ماله شماست باب  اوناهاش،

 : دیرا با دست نشاند و غر یگر ید یبغض کرد و ستاره   یبا لجباز  رها

 نه از تو.  دی... اون ستاره پر نوره ماله باباست؛ تازه اشم بابا از من پرسهیک یاون  رم،ی نخ

 خاطر گفت:  دهید و رنج نه ساله بغض کر اسیال

 کردم.  دایمن اون ستاره رو زودتر از تو پ  یول

و تشر   دی را به آغوش کش   ایگرفت و برد دهیدخترکش را ناد یچشمان سرخ شده  ،ییدلجو یبرا نادر
 زد: 

 سال از تو بزرگتره. شی ش یکن! ناسالمت تیبچه رو اذ نیا کم

 عمق فاجعه.  یعنی نیفرزندانش و ا  انیشد م  یقائل م ضی تبع نادر

 را گرفت و رها را تنها به حال خود گذشت.  اسیوفا شده اش دست ال یب  پدر

از تنها ماندنش بود را پس زد و   ی که ناش  یو قطره اشک   دیبه چشمانش کش یبغ کرده، دست رکدخت
  ییو تنها  دیرا در آغوش کش شی زانوها  یکس یبزرگشان نشست. از ب  یباغچه  یچمن ها یبر رو

که مقاوتش تمام   یکرد حداقل نه تا زمان  ینم هیوقت گر  چی. بغض داشت اما هن پر کردرا با آ شیها
 یرا که م  یشب گرفت تا بغض یو سرش را به سمت آسمان پر ستاره  دیکش ی ق یشد. نفس عم یمن

 را پس بزند.   اندازدیراه ب  لی رفت س

حداقل نه تا    ست؛یتنها ن من که  یرها  یخودش ول  یتنها باشه که پناهش بشه دستا یل یخ  دیآدم با -
 کشم...  ی که من نفس م یزمان
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  چیخودش ه یها ییکه در اوج تنها ییاش دوخت؛ همان عمو یدوست داشتن یعمورا به  نگاهش
 گذاشت.  یگاه رها را تنها نم

 و ادامه داد: دیتنش را در آغوش کش یو خواستن فیکنار رها نشست و حجم ظر فرهاد

 !نمیدختر کوچولوم و نب  غم

 : دیلب باز کرد و پر از اعتراض نال  کتر دخ

تمام   یعن یبابا پسرهاش  یکنه. برا یداره، اصالٌ به من توجه نم  رو اسی ال یهمه اش هوا عمو
 خطا...  هیسر بار،  هی ی عن یمن  یول  شی زندگ

 نکرد!  یپدر  شیگاه برا چیه یداشت از پدر  یچه دل پر  یوجب مین  دخترک

 اعتراضش را قطع کرد:  یصدابه خود فشرد و   شتریاو را ب  فرهاد

  یمن! اصالً اجازه ات و از بابات م ینگو! دل عمو رو نشکن دختر دوست داشتن  یجور  نیا س،یه
 مونم نه تو.  ینه من تنها م  یجور   نیخوبه؟ ا یکن  یو با من زندگ یایکه ب  رمیگ

 نشود.  یزد محال ممکن بود که عمل یم  یحرف یوقت گر؛یفرهاد قول بود د یها قول

 نکرده بود؟!  گر،یکرده بود د یعمل

 بار زمزمه کرد:  نیاز خودش فاصله داد و ا یبغ را کم  یرها

 ده؟ یم  تی اهم شتریب  اسیچرا بابات به ال یدون یم

 لب زد:  شی را به چپ و راست تکان داد و با تمام بچگانه ها  سرش

 .نه

 کرده اش کرد و گفت:  ز یعز یخرج برادر زاده   یلبخند مهربان فرهاد

که من  یزن  یم  ییتو حرف ها ؛یخودت جلوتر  یه اما عقالً از هم سن هاتو اسمًا سه سالت چون
شناسه و    ی. نادرم دخترش و خوب م نمیآرم نازن  یوقت ها جلوت کم م یو هشت ساله گاه ستیب
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کامل نشده   د یاون هنوز اونقدرا که با ست،یمثله تو ن اسی آد اما ال یدونه که از پس خودش بر م  یم
 به کمک داره. ازینو 

 کرد و ادامه داد: یتصنع  یماخ

رو تو    یو خوب یپاک یها شهیر یحسود  ی گاه زکمیعز نی کنه ها! بب  یدختر ناز من حسود نمینب گهید
  یشکیبه ه  یط یشرا چیتحت ه گهیجا بهم قول بده که د  نیخشکونه؛ پس هم یدل آدم از ته م

 ! ینکن  یحسود

 قالب کرد و گفت:  شی ست عموش را در انگشت کوچک دزد و انگشت کوچک دست یکودکانه ا لبخند

 جونم...«  ییدم عمو یم قول

 ؟ید یرو به عمو قول م  یچ -

خبر ساخته  ی که کنارش نشسته بود انداخت. گذشته ها باز هم او را از اطرافش ب یبه مرد ینگاه
 بودند.

 : دیو پرس  دیکش یق ینفس عم دخترک

 ؟ یاومد یک تو

 بدهد، با حرص به جانش غر زد:  شیهاوال ربه س  یآن که جواب  یب  نایس

 خوش گذشت؟  میند با

 لب زد:  یاش را از تعجب گرد کرد و با ناباور  یرنگ یچشم ها رها

 ؟ یدون  یاز کجا م تو

کرده بود که فقط  یدست مشت کرد تا بر اعصابش مسلط شود؛ از سر شب آن قدر خود خور  نایس
 اشق و حسودش. داند و قلب ع  یخدا م

 . دمتید یشد یم  نشیسوار ماش یشتدا یوقت -

 آهان. -
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 : دیعربده کش  الیخ  یب یباره از کوره در رفت و بر سر رها  کیبه  پسرک

 ؟ یو درد، نگفت  آهان

 به چشمانش داد و لب زد:  یگردش  یبا کالفگ رها

 رو؟  یچ

 خوش گذشت؟  -

 خواست به کجا برسد؟! یسوال م نیپسر با ا نیا

 ؟!کند بش  شتریخواست قلب شکسته اش ب یم

  یز یزد که به هر چ یلبخند کج و معوج اورد،یتاب شده را در ب یمرد ب نیآن که حرص ا یبرا رها
 شباهت داشت به جز لبخند و با آرامش گفت: 

 ... نـیس یمفتش شد ؛ی شما خال یجا آره

برساند، سمت چپ گونه اش سوخت و برق را از سرش   از آن که بتواند جمله اش را به اتمام قبل
 پراند. 

  نیبود. حجم ا ستادهیسرش ا یشد، که باال  رهیخ یبرافروخته ا ینایبه س یگردو کرد و با ناباور  چشم
 . شیقابل باور بود برا ریغ  باً ی کرده اش تقر زی عز ینایس یآن هم از سو یهمه نامرد

در خودش جمع   یپناه یاز اوج ب د،یبر سرش کش نایسکه  یو با عربده ا شیشد در گلو   بیس بغض
 شد.

به   یش یو خسته م   یکن  یکار م ی ل یخدا رو شکر؛ آخه دلواپس بودم بهت بد گذشته باشه. نه که خ -
 خاطره همونه!

  خیانداخت ب  یرحمانه چنگ م یکه ب  یرا به سمت رها نشانه گرفت و با بغض رشیتحق  انگشت
 فشرد، ادامه داد:  یرا م شیگلو

 به نام خودت.  یو بزن  زیآخرشم همه چ یر بر و د گرانیگردن د یکارها رو بنداز  یهمه  یفقط بلد تو
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 : د یو نال ستادیا یعصبان ینایبرخاست و رخ به رخ س شی هم متقابالً از جا رها

 .نایفهممت س یتو؟ نم یگ یم یچ

 . دیروحش را به بند کش   نای س شخندین یصدا

ذاتًا از   خصوصًا من، تو یفهم  یو نم  اتیوقت دور و ور چیگم؛ مگه دروغه؟ تو که ه یو م  قتیحق -
 کرد.   شیشه کار ینم ینفهم شهیر

 بسش نبود؟  ری همه تحق نیا

 : دیکش غی باره کنترل اعصابش را از دست داد و ج کیبه  رها

 یرفته که کس ادتیانگار  ؟یشکن یو نمکدون م  یخور  ی! نمک م تی قاچاقچ یو اون بابا  یخودت  نفهم
خودش بهت   یفرزندا نیخودش و ب  یخونه  یمن بود دستت و گرفت و آوردت تو یبابا یو نداشت

که   یج اون تا ایب  یگ یمن نبود که االن خونه ات تو جوب بود! اتفاقًا تو راست م   یاصالت داد؛ اگه بابا
من انقدر   یعنی ؟یکرد یمن چه فکر  یتو درباره  نایتو کنم! س میتقد یقرار به سر من بزنن و دو دست

 کارها رو بندازم رو دوش تو؟! یو همه  یپستم که خودم برم دنبال خوش گذرون 

  نیدانست حق با ا ینداشت چرا که خوب م یاعتقاد محکم چیگفت، ه  یهم به آن چه که م خودش
وارد  یو به غرورش لطمه ا فتدیکه مبادا پس ب را گرفته بود  شی است؛ فقط دست پ یپسرک عصبان 

 شود.

 رحم نبود، بود؟ یکه ب  نایس

 را هر چند به حق باشد.  شی ها تیعصبان کرد تمام   یتمساح دلبرش دود م اشک

کرد بغض خودش را کنترل   یم  یکه سع یو در حال دی خوش حالتش کش یموها انیم یدست کالفه
 کند، زمزمه کرد: 

 لوس؟! ی دختره  یکن یم هیگر  من نفهمم؛ تو چرا آره،

 !د؟یفهم  یپسرک را م نیا یکس چه

 حواسش به دل او بود؟! یکس چه
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 آورند؟!"*  یم تیمردمانت به ناحق چه بر سر مظلوم ها نیست ااصالً حواست ه  ای"خدا

 گرفت و لب زد:  د،یکه در تقال بود تا اشک را از چهره بزدا ییاشاره را به سمت رها انگشت

 رفتنم بهش اضافه شد! رونی حاال کار کم بود ب ؛یبگرد میآد با ند یبار بهت گفتم خوشم نم صد

 گفت:  یبا تخس  رها

 .هیآد منم باهاش قطع رابطه کنم؛ در ضمن اون پسره خوب یبدت م تو ازش شه چون ینم  لیدل

 که طاقت نداشت بدش را بشنود؟!  دیپرست یرا م   مشیند یادیاو ز ا یود ب یپسر خوب  واقعاً 

 : د یو نال  دیکش یقیرا بست و نفس عم   شیها یطوس

 آد.  یفقط گفتم ازش خوشم نم هیپسره بد مینگفتم ند منم

 آخه چرا؟  -

 .شی را دارد برا بیحکم رق   میروزها ند  نیا نگفت

 من...  زیآخه نداره عز -

اسمشم   گهی به کفششه د یگیر می که ند یقانع ام بکن یده، هر موقع تونست  یمنطق نم  یحرفات بو -
 آرم.  ینم

 گفت؟  یم چه

 که برگه برنده را داشت؟  یجذاب یادیاز مرد ز ایخودش  ی دهیدل سر از

آن را نداد که رها از   یاجازه  یرا ترک کرد. حت  هش کنار زد و آن جادخترک را از سر را ضی غ با
 بود.  شی رو  شیپ ی نهیگز نیسکوت در حال حاضر بهتر  دی. شااوردی ب انیبه م ی حرف میدن یهمانیم

 

 **************************** 
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 چهارم«  »فصل

 

بم  یاز نظر گذراند؛ صدا طیمحو روشن  ک یمدرن عمارت را در آن تار یو نما ستاد یسالن ا یابتدا در
 نظرش را جلب کرد:  یو مردانه ا

 چه طوره؟  شیمعمار

 اش انداخت.  یمرد دوست داشتن یبه سر تا پا ینگاه

 برق چشمان دخترک را شکار کرد.  یبه خوب شیها یشینور کم رقص نورها م انیم در

 ته؟یمجرد یخوبه، خونه  -

 آره.  -

 : دیگشت، سپس پرس  یهمراه یو در پ دیاخم در هم کش میند

 جان؟ نادر خان و پسرها ک پس

 که دو روز است با او قهر کرده.  یینا ی س یاز دلخور  نگفت

 زد و جواب داد:  یتصنع  لبخند

هم که کار رو بهونه کردن،  اسیعذر خواست؛ بابا و ال ومدنشیکرد و بابت ن  یکم سرش درد م هی نایس
 گفتن سالمشون رو بهت برسونم. 

 شده بود.  یساز  نه ینقشه اش زم یبرا زیجان گرفت چرا که همه چش  ا انهیموز لبخند

 سالمت باشن.  -

 اشاره کرد و گفت:  یز یم به

 ؟ ین یش  ینم چرا
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  یصندل ن یکتری نزد یبر رو م،یند یها یشیم  نیو در مقابل تحس دیرا به رخ کش شی خانمانه ها رها
 نشست. 

 اش گفت:  انهیبا حفظ لبخند موز میند

 گردم.  یبرم االن

شربت آلبالو هم  وانی که بازگشت دو ل یتنها گذاشت و وقت یمدت نچندان کوتاه  یرا برا کتر دخ
 همراه خودش آورده بود.

 : د یرا در مقابل رها گذاشت و در کنارش نشست و پرس  یوانیل

 ؟یکه نشد خسته

 .هیعال  زینه اتفاقًا همه چ -

 ؟یبا کارمندات معاشرت ندار  -

 ندارم.  یشخص  یرابطه   کدوم از کارمندام چیمن با ه -

 خ؟ یکوه  -

 کند و لب زد:  یچه م مشیند  یآن که بداند با قلب عاشق شده  یب دیخند  یبه آهستگ دخترک

 . ییجورا هی

 برخاست و دستش را به سمت رها دراز کرد و گفت:   شیاز جا میند

 ؟ید یدور رقص رو به من م هی افتخار

رقص قدم   ستیگذاشت و با هم به پ میند ی ا درون دست مردانهر  فشی مکث دست ظر یبا کم رها
  ییرها ی رهی خ  میرقص عاشقانه و دو نفره شدند. در تمام طول رقص، ند کی یگذاشتند و آغاز کننده 

 مرموز مردش.  یها یشیاز م زد ی انداخت تا بگر یم ری و سر به ز دیگز یبود که مدام لب به دندان م

 بازگشتند.  زشانیبه م ی ق یتمام شدن، موس با
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 . دیشربتش را نوش  اتیتمام محتو م،یند ی روزمندانهینگاه پ ری از شرم چنان گر گرفته بود که ز ترکخد

 پناه جماعت بود.  زدانی یبه قطع شب نابود امشب،

قلب   یهمانی را به م طانیامشب ش ،ییتمام احساساتش بسته بود گو یچشمش را به رو پسرک
 یشب زنده به گور کرد تا خواسته  کی نیمه یقش فرا خوانده است. وجدانش را فقط براعاش

 گوش بسپارد.  طانیش

 کرد. یفی و اخم ظر دیبه سرش کش یدست رها

درون شربت داشت   یهوشیب  یگرفت؛ دارو یاز قبل جان م شتریهر لحظه ب   میند ی انهیموز لبخند
  یساختگ  ی. با نگرانفشی شدن به انتقام کث کتریقدم نزد کی یعنی نیگذاشت و ا یخودش را م  ریتاث

 : د یپرس

 شده رها؟  یز یچ

 : د یانداخت و نال میبه چشمان ند  یحال ینگاه ب  رها

 دونم چرا سردرد گرفتم؟! ینم

 خواست، مگر نه؟  یرا م نیهم

رها را گرفت و   یبازو  ریدو دل شده بود، ز یبرخاست و با آن که در کارش کم  شیاز جا تی جد با
 گفت: 

 .ین استراحت کباال تا  یاز اتاق ها یک یببرمت تو  ایب

 

 **************************** 
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را به  ش یها یش یزد. م هیاتاقش تک یپنجره  یشلوارش فرو برد و به لبه   بیرا درون ج  دستش
رها بهتر نبود،  که سرنوشتش از   یم یشم یاشتباهش، زجه زد برا یصدا زجه زد برا  یدوخت و ب رونیب

 توانست باشد.  یبدتر از او هم نم

 داشت.  مهیرا به عنوان ب میبود که دل عاشق ند  ییبدتر از رها مشی شم تی عبود؛ وض چرا

 مرد که نامرد نبود، بود؟! نیا

 کرد. ییانتقام کذا نیپناه است که او را وادار به ا زدانیلعنت به هر چه گذشته و  اصالً 

دوست   ینادر بود نه رها یشد چرا که قصد او نابود  یو کوه م ستادیا یاشتباهش م یپا مسلماً 
 اش.  یداشتن

 زمزمه کرد:  یخشدار  یباران زده اش را به ماه دوخت و با صدا یها یشیم

 کار کردم؟  یچ من

 کنند؟!  ینم هیمردها گر دیگو یم یکس چه

 یچه م ستندیگونه را اگر اشک ن  دیقطرات مروا نیرفته بود؛ پس نام ا شیپ هی که از سر شب با گر او
 توان گذاشت؟!

نامرد خلق کرده است تا مردها   کی " را ستیمال مرد ن هی جمله که "گر نیکند ا ی آدم احساس م یگاه
 را از درون نابود کند. 

و اوضاع نا به سامانش  تخت نشسته بود  یبر رو یشده انداخت، که با گنگ داری تازه ب  یبه رها ینگاه
 گذراند.  یرا از نظر م

 . افتاد، نفرت تمام وجودش را پر کرد می تا چشمش به ند رها

دانست االن   یرفتارش کرد. م ی مهیرا ضم یاما خودش را نباخت و لبخند کج  دی برق از سرش پر میند
 . ستیجا زدن ن  یبرا  یوقت مناسب

  ی. به سختدیرس یسخت به نظر م  شیبرا یهمه ناباور   نیکرد؛ حجم ا خیو  دی بر خودش لرز دخترک
نامرد   می ند ی رهی سرد و ت یها  یشیبرخاست و درد بدنش را فاکتور گرفت و در مقابل م  شیاز جا
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 یا دهیفا گریبود پس پنهان کردن د دهید دیآن چه را که نبا می. نددیرا پوش ش ی شده اش لباس ها
 داشت؟! نداشت،

 رحمش.  یجهان ب یها اسی کدام از مق چیشد در ه  ینم  بدش جا حال

 ش.ق و کوچک قلب عاش  یمرگ حتم یعنی نیرا در حقش تمام کرده بود و ا یپسر نامرد نیا

اما فرهاد او   د یکش یم  دکی را  یدختر اصالت غرب زدگ نیها را شکسته بود؛ با آن که ا دیمرز نبا میند
 نکرده بود.  تی بند و بار ترب  یرا ب

  یسونام کی شود به   لیرفت تا تبد یرا که م  یبغض شیکرد در گلو  ب یس خت،ی کرد اما اشک نر بغض
گاه تن به ازدواج نداد تا بتواند دردانه اش را بزرگ کند.    چیبود که ه یفرهاد ی. او بزرگ شده میعظ

 ها را. یبه باد داد تمام آن خوب شیها یحال رها با سهل انگار 

. عقاب شد و  ستادیا میند یبامداد گذشته بود، انداخت و رو به رو میساعت که از سه و نبه  ینگاه
نداشت اما نتوانست.   ییها جا اس یمق که در تمام  ینامرد نیبزند به ا یل یدست بلند کرد تا س 

توانست چرا که  یدستش را مشت کرد و خواست آب دهانش را تف کند اما باز هم نتوانست؛ نم 
 وابسته بود. یادی مرد ز نیبه ا یادیز

 ها!  یوابستگ نیاز ا امان

 تمام عالم و آدم ببندم...  یدهم دلم را بر رو ی"قول م

 !"ست؟ی ن نی هم یوابستگ مگر

کرد. تمام نفرتش   یزد و رصدش م  یم شخندیشد که فاتحانه به شاهکارش ن  رهی خ یم یند ار بهانزج با
 !ستی اسارت در آتش عشق کاف گریجمع کرد؛ د شی ا لهیت یها یرا در گو

 شدن نبود، بود؟!  دهیکه آدم به بند کش او

 هم نبود. یقو  یکرد به نبودن ها؛ او حت یتظاهر م یول بود

 ور! "گول ظاهر سختم را نخ

 ظاهر را بسازم... نیکنم تا ا یرا سرکوب م  میتمام احساسات درون من
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 !یدارم و نه احساس یبگذار مردم فکر کنند من نه دل اصالً 

 ...یهست  یاست که تو چه کس  نیکه من هستم اما رفتارم متناسب با ا ستی زی من آن چ تی شخص

 ... وگرنه

 ...گریتمام دختران د  دخترم، درست مانند کیهم  من

 ...فیهمان اندازه ظر به

 همان اندازه زود رنج..."*  به

 هول داد: رونی قفل شده اش، اصوات را به ب یدندان ها انی از م دخترک

 به اصطالح مرد!  یرو ندار   یز یچ چیه  ارزش

 . ختیگر ییزد و به سرعت از آن اتاق و عمارت کذا شین

 : میکن کتهیخودمان د یالزم باشد که هر روز برا دی"شا

 الزمًا زن!"* یماده ا چیو ه ستی الزمًا مرد ن ینر  چیه

داشته و  یکه هر چه آرزو ییال یتوانست فاصله گرفت از و  یپدال گاز فشرد و تا م یرا بر رو شیپا
 کرده بود.  رانی پرواند را و یم نهینداشته در س

  شیشک هاجهانش اجازه داد تا ا  یتمام نشدن  یتمام نامردها یبار به اندازه  نی. ادیترک  بغضش
 نداشت.   یر ی گ میبود و قدرت تصم جی. گزندیبر

 نزار؟!  تیوضع  نیرفت با ا ی م کجا

 نیکه به ا یعمق فاجعه ا یعن ی نیاحساسات سرکوب شده اش و ا یشده بود برا لیعزرائ  میند
 نداشت.   یها تمام یسادگ

جره اش به  حن که یبه گونه ا د؛یکش ادی توانست فر یخلوت تهران زجه زد و تا م  یاتوبان ها در
 را کاهش داده بودند. صشیو قطرات اشک قدرت تشخ دی د یسوزش افتاد. چشمانش به شدت تار م
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 رفت؟   یسرعت سرسام آور به کجا م نیا با

 سمت ناکجا آباد؟  به

  یاز وقت رن؟ی گ ینم  یازشون دورم؟ چرا ازم سراغ شهیرا همتو خانواده دارم؟ چ   یعمو من چه نقش -»
دونن من   یازم نگرفتن. اصالً م  یکنم هفت سال گذشته اما سراغ  یم یزندگشما   و با شیکه اومدم ک

 م؟ یمونده من چه شکل ادشونیاصالً  ایمرده؟  ایزنده ام 

 لب زد:  یو با لودگ  دیخند یبه آرام  فرهاد

 پرسه. یبند سوال م هیدختر!  ریبگ  نفس

زد، ادامه   یله اش را شانه مو ده سادلخور  یبلند و بور برادر زاده  یکه با عشق موها یدر حال بعد
 داد:

 دختر آبرو و احترام خانواده اشه...«  هیدلم،  زیعز یخانواده ا یقلب تپنده  تو

 زد:  ادیفر

که  دیم... من و ببخش عمو... ببخش اون احترام و آبرو رو نابود کردم... عمو من نابودش کرد عمو
 !دینبودم... ببخش یدختر خوب

بود که  یشده ا یلیدوست وک  یتوانست به آن پناه ببرد خانه  یکه م یتنها مکان وقت بامداد  نیا در
 داشت.  شیبه گردن رها یاد یمدت حق ز نیدر ا

شد   یتهاش مرحم مان یب یکه با صبور  یدوست هانهیبود و ک  یکش لقب دوست دکی روزها رها  نیا
 به اصطالح دوست.  نیا یزخم ها یبرا

 زنگ واحدش را فشرد.  د،یکش یم  دکیرا  می عظ یزلزله   کی راثیدستان لرزانش که م  با

 یانداخت و چشم گردو کرد. به سرعت دکمه  یر ی تصو فونیبه آ ینگاه ی با خواب آلودگ هانهیک
. به محض آن که قامت رها  ستادیرا فشرد و در مقابل درب واحد آپارتمانش به انتظار دخترک ا فونیآ

 : دیهره پرسقرار گرفت، با تعجب و دل  دشیدر معرض د

 ده؟ یشده دختر؟ چرا رنگت پر یچ
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 !دختر؟

 لقب فاصله گرفته بود!  نیبه وسعت صدها سال از ا ییگو یبیغر یزد؛ چه واژه   یتلخ  لبخند

 گفت:  یگرفته ا یصدا با

 ستم؟ یکه ن مزاحم

 در کنار رفت و لب زد:  یاز جلو یبا سردرگم  دخترک

 . یمراحم  ،یبابا چه مزاحمت نه

 مبل نشست.  رتکی نزد یبر رو رها

 انداخت و دلهره اش دو چندان شد. یبه ساعت نگاه  هانهیک

 : دیبغ کرده نشست و پرس یرها   یرو به رو دیترد با

 شده؟  یچ یبگ  یخوا ینم

 کرد؟ یم  فیتعر دیبا

رحم هنوز هم صاحب قلب   یرا بد جلوه دهد. آن پسرک ب  مشیدل آن را نداشت که ند مطمئناً 
 شکسته اش بود.

 زمزمه کرد:  یحال یب  با

 ! ؟یشه نپرس یم

 فرهاد بود! یالحق که دست پرورده    د؛یپسند  یگفت چرا که دروغ را نم ینم دروغ

 گفت:  یلومانه ابه حرف آمد و با لحن مظ  دوباره

 جا بمونم؟  نیشه امشب و ا یم
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رخ داده است چرا   یدانست که اتفاق یآزرد. م یرا م هانهی زد و دل ک یموج م  شیدر صدا یپناه یب
  یاشتباه م ا ی دید یبود؛ درست م دهیمقتدر را مغموم ند شهیهم یاندازه رها ن یوقت تا به ا چیه هک

 کرد؟!

 شده بود؟!  ری پ رها

 در عوض زمزمه کرد: د؛ینپرس  چیه گریاحترام گذاشت و د شیرها یخواسته  یبرا دخترک

 خودته!  یباش، خونه  راحت

 رم؟ ی دوش بگ  هیشه  یخسته ام، م -

 حتمًا.  -

 دختر در نظرش کم از فرشته ها نداشت.  نیا هانه؛یک یدرک کردن ها  نیبود به ا ونیاز حد مد شیب

 آب سرد را باز کرد. دوش

از آب سرد  شهیداشت هم ادیکه به  ییوقت نداشت. تا جا چیدوش گرفتن با آب سرد را ه ی تجربه
 آب سرد بسپارد.شده اش را به دست  فیکرد اما حاال به سرش زده بود که تن ضع یفرار م

خواست تا آب سرد را    یاما با سماجت م دیلرز یبه شدت افتاده بود و از زور ضعف به خود م  فشارش
 تنش دعوت کند.  یهمانیبه م

حبس شد اما  نهی آب فرو برد. نفسش به شدت در س ر یرا به ز کرشیپ فیباره تمام حجم ظر کی به
 ها مهم بود؟  نیمگر ا

. خودش را در آغوش گرفت  دیاش را به رخش کش یشد و بدبخت  ریسراز یپناه  یاز سر ب  شیها اشک
  ینم یار یهم او را  شی پاها یحمام جا خوش کرد. امشب حت  یک یسرام نی زم  یو همان جا بر رو

تمام عالم و آدم دست به دست هم داده بودند تا عمق فاجعه را نشانش بدهند. هضم  ییکردند. گو
وقت   چیآن قدر محتاط است که ه میدانست ند یچرا که م ودب نیسنگ یادیز  شیبرا امشبحوادث 

 حرکتش تمام معادالت رها را خراب کرده بود.   نیزند اما ا  ینم یعقالن   ریدست به کار غ
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آن ها هم دلشان به  ییگو دند،یکش  یدخترک را به آغوش م یسرد آب سخاوتمندانه اشک ها قطرات
 سوخت.   یدخترک م نیحال ا

: خوش به ندیگو یکه همه م یرا در حال   میکنم بغض زخم ها  یمسرد رها دوش آب  ری"شب ها ز
 حالش چه زود فراموش کرد!"*

کرد. آن قدر  یم  یفی . احساس کثدیبدنش کش یرا برداشت و محکم بر رو فی چنگ زد و ل  ضی غ با
را هم که داشتند، از  یرا قرمز کرد. دستانش آن اندک رمق   یکه آن پوست گندم دیپوستش را ساب 

 دل عزادار شده اش!  یسوخت اما نه به اندازه  یدت م دست دادند؛ پوستش به ش

 گشت؟  یبه خانه بازم ییچه رو با

 به او هشدار داده بود، نداده بود؟ نایس

 حوله لباس گذاشته بود.  شیبرا  هانهی رفت. ک رونی آب را بست و ب ریش

 . دیو لباس ها را پوش دیکش  یقیعم آه

 جهان. یها یپر بود از تمام خال مغزش

دانست ذهنش   ینشست بود؛ م یمبل یکه بر رو دیخواب شده را د یب ی هانهیسالن بازگشت و ک  به
جا خوش کرد و   هانهیبزند. کنار ک  ی حرف ییشب کذا نیتوانست لب باز کند و از ا یاوست اما نم  ریدرگ

 او نهاد. فیظر یشانه  یبا بهانه سرش را بر رو 

 . دیبرد و او را در آغوش کش شیغم زده دستش را پ یرها  دنیبا د یخورد ول   یف یتکان خف  دخترک

  یعنیبود. فرشته بودن   یخودش نعمت یبرا یبحران  بیعج  طی شرا نیآن هم در ا هانهیک داشتن
که پشت کرد   یبعد از مرگ فرهاد یدخترک فلک زده بود، حت  نیخدا هنوز هم حواسش به ا ن؛یهم

 .شی مهربان عمو یبه خدا

 

********** **************** 
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 بهرام چه طوره؟ یراستجان!  م یند یاز ما کرد یادیطرفا؟  نیچه خبر؟ از ا -

. میی شما ی هیسا ریز شهیما که هم  هیچه حرف نی بابا هم خوبه سالم داره خدمتتون؛ نه بابا ا -
 بهتون بزنم.  یسر  هیدلم تنگ شده بود براتون گفتم  قتشیحق

 پسرم.  یخوب کرد -

 و لب زد:  دیرا نوش شیاز چا یعه اآرامش جر  در

 کجان عمو؟ اسی و ال رها

  میکن یکه خودمونم کم وقت م ی کار غرق کرده جور  یکه ستاده، بچه م بدجور خودش و تو   اسیال -
شرکتش باشه   دیدوستش، االنم با هانهیک یرفته خونه  ت ی بعد از مهمون  شبیرها هم که د  مش؛ینی بب

 . ادیبه احتمال ز

  یساعت یر باال انداخت. از تمام شدن وقت ادا یاش انداخت؛ با تعجب ابرو ی مچبه ساعت  ینگاه
 کرد که دخترش شرکت است.  یگذشت اما نادر تظاهر م یم

حماقت   یرا نداشت که عکس ها  نیآبرو کند. دل ا یرا ب شی آمد رها  یقدر کالفه بود که دلش نم آن
توانست   یسرهنگ شده نفرت داشت، نم رمردیپ نیرا نشان نادر دهد. با آن که هنوز هم از ا شبشید

 . ردیبگ دهیقلبش را ناد یخواسته 

  بیکه درون ج  ییپاکت عکس ها یبر رو دیکش یدفعه بر خودش لعنت فرستاد و دست نیهزارم  یبرا
 کرد و گفت:   یم ییکتش خودنما

ار  نم اما انگمعرفتم بز یب  قیهم به رف یسر  هیجا اومدم   نیگفتم تا ا ل؛یسه یهم شده ستاره   اسیال
 . ستیقسمت ن 

 و لب زد:  دیخند یبه آرام نادر

 .یاومد دنشید یگم که برا یبرگرده حتمًا م  یوقت ست؛یمعرفت ن  یاونقدرهام ب اسیال

که از احوالش خبر    ییبود که با او وقت بگذراند و نه رها یاس ینه ال د؛ید یماندن نم یبرا  یلیدل گرید
 برخاست.   شیتکان داد و از جا  یگرفته بود. پس سر  دهیناد را هم  لشیدل نی مهم تر یدار شود. حت
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 مزاحم نباشم.  گهیپس من د -

 گفت:  ییو با خوش رو ستادیپسرک انتقامجو ا  نیهم به احترام ا نادر

 پسرم.  یمراحم 

 که منتظرشم!  دیاومد بگ  اسیبه بنده؛ اگه ال  دیشما لطف دار -

 حتمًا.  -

 شده بود را مخاطب قرار داد:  یبدرقه اش راه  یکه برا ی ساختمان رفت و نادر   یسمت درب خروج  به

 رم؛ خداحافظ.  ینادر زحمت نکش خودم م عمو

 استقبال کرد. میند یاز خواسته  لیو با کمال م ستادیراه ا ی انهیدر م  نادر

 خداحافظ پسر جون.  -

 نیشد. ا رهی خ  شیپا یبه جلو یکرد و با کالفگ  میتنظ الیو نگیرا به سمت پارک  شی قدم ها پسرک
که کم زخم  ییتوانست درک کند. واهمه داشت از عکس عمل رها یروزها حال خودش را هم نم

 یدلبر  فینثار تن ظر  یمحکم یطعنه  یحواس یو با ب  دی کش یق ی. آه عمشیها  ینخورده بود از نامرد
از سقوط  دخترک انداخت و مانع   یبازو ری بود. به سرعت دستش را به ز دهیتازه از گرد راه رس هکرد ک
 اش شد.  یناگهان

و کنارش زد تا فرار    دیکش رونیشکسته خورده ب میند یمردانه  یرا از پنجه  شی بازو ض یبا غ دخترک
رحمش دور شد اما لحظه مکث کرد و دوباره   یرا از مرد ب  یاحساس خودش. قدم یکند از حماقت ها

گونه   یرا حواله  یمحکم  یلیس د، یایبه خودش ب  میکه ندهمان قدم را به عقب بازگشت و قبل از آن 
 اش کرد. 

و به   دیکش  یخط و نشان م شیدوخت که برا ییرها یرا به انگشت اشاره  نشی خشمگ یها یشیم
 دورگه شده اش گوش سپرد:  یصدا

و تماشا    نیکنم؛ حاال بش یو نابود م تی نابود شدم زندگ یخان! به تقاص زندگ میتازه اولش ند نیا
 کن!
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 کردند.   یموج شرارت را انعکاس م بیکه عج  ییها ی شیمات شد در م  رها

 زد و زمزمه کرد:   یمرموز  شخندین میند

 . یکار  چیآد، ه یاز دستت برنم یکار  چیتو گوش هات رو باز کن خانوم کوچولو! ه حاال

 بود!  زاریداد ب یبه او م می که ند یقدر از لقب  چه

 داشت.  یب یعج شد، نفرت  ی مرد و هر چه که به او مربوط م نیز اا اصالً 

 را در حقش تمام کرد:  یرحم   یب  شیچاره خم شد و با گفته ها یدر صورت دخترک ب  یکم  پسرک

 درز کنه. ییجا  شبتید یعکس ها یاگه آبروت برات مهمه و دوست ندار  البته

 گفت؟!  ی مرد از چه م نیا د؛یبرق از سرش پر دخترک

 : دیو غر دی کرد و خودش را عقب کش  یدیاخم شد میند

 زود بزن به چاک! حاالم

  انیشد و کلمات را از م رهیخ میند یپر ادعا یها یشیبست؛ با انزجار به م خیهاش   لهیباره ت کی به
 هول داد: رونیرنگش به ب   دیو سف فیرد یدندان ها

 متنفرم!  ازت

 یو نه آه  ختی ر ی. نه اشک ختی ورد پا تند کرد و از کنارش گرپسر آ نیآن که بداند چه بر سر ا یب
و   دیاش کش یشانیبه پ یقلب عاشقش را با سنگ کوهستان غم معاوضه کرده بود. دست ییگو د؛یکش

 لب زمزمه کرد:  ریز

 . یمانی سل میجناب ند  رمیگ ی اون عکس ها رو ازت پس م یمتیهر ق به

 شود!  یمن تنگ نم یکس به اندازه   چیه یرسد که دلت برا  یم ینه، روز  ای "باورت بشود 

 نگاه کردنم...  یبرا

 ...دنمیخند
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 کردنم...  صدا

 ... یکه کنارم باش   ییلحظه ا یبرا

کس تکرار   چیکه نباشم ه یدانم روز  یشود؛ م یمن م یرسد که حسرتت تکرار دوباره   یم یروز 
 شود..." یمن نم یدوباره 

چشم دوخته بود؛ انگار که رمقم حرکت   شیپا  ریز نیسرد به زم یها لهیهنوز هم در شوک آن ت میند
 شطرنجش را مات کند.  اهیآن که بداند خوب بلد بود چگونه شاه س یرا نداشت. رها ب شیادادن پاه

 .یبر  یکه بخوا  نیقبل از ا یبهم بدهکار   حیتوض هی -

قدرت آن را در   گریبازخواست، بازگشته بود. د یکه برادوخت  ییغم زده اش را به قامت رها چشمان
اش   هینشست و تک نی زم یخاطر بر رو نیبه هم د،تسیبا  شی پاها یکه بتواند بر رو دید یخودش نم 

 . کندچسباند تا دل خوش  یم وار یگاه نداشت، پشت را به د هیچون تک  دیداد. شا نگیپارک  واریرا د

 گرفت و لب باز کرد:  یق یاحساساتش؛ دم عم یروزها رها حکم جالد را داشت برا نیا

 . رمیکه از بابات انتقام بگ  ودب  نیکارها به خاطره ا نیا ینقشه بود؛ همه  هیاش  همه

که فقط نام   ینامرد نیا یسوزاند برا ینداشت اما هنوز هم دل م یف یحال خودش چندان تعر دخترک
 نشست.  می در کنار ند یادی نسبتًا ز یزانو زد و با فاصله . دیکش یم دکیمرد را 

  یخستگ انیهنوز هم در مخسته ام اما   یادیشود ز یمسخره ات که دائمًا باعث آزارم م ی"از بودن ها
 دهم."* یدوست داشتنت را م  یبو میها

دلبر   نیدانست که چشم ا یزد؛ خوب م ی انداخت و لبخند تلخ شی ها یگر  یبه ناش ینگاه نافذ میند
 است.  دهیاز او ترس

 : د یپرس  دیلبش را با زبان تر کرد و پر از ترد رها

 ؟ یچ یبرا انتقام

 گفت: ست و برخا شیاز جا یآن  میتصم  کیبا  پسرک
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 ! ایمن ب  با

مرد  نیا  شکشینمانده بود که پ یباق   شیبرا یاعتماد چیه گرینخورد؛ حق هم داشت. د یتکان  رها
 کند.

 لب زد:   یو با کالفگ  دیکش  یقیعمآه  میند

 !ای باهام ب هیموضوع، چ یبدون  یخوا یم اگه

 جا بگو!  نیهم -

 باهات ندارم!  ینترس کار  -

 شنوم!   یجا بگو منم م  نی هم یبگ  یز یداشته باش! اگه قراره چ میو تعارف نکن کار  اینه ب -

 به تو جواب پس بدم؟!  دیاصالً چرا با -

 حال و روز افتادم.  نیحقمه که بدونم به کدوم گناه کرده و نکرده به ا نیچون ا -

 .یبابات کرده تو فقط چوبش و خورد ،یگناه و تو نکرد -

 شد.  مات

 گفت؟!  یشده اش ماز کدام گناه نادر اسطوره  میند

 کنند؟!  یمگر اسطوره ها هم خطا م  اصالً 

 زد و گفت:   یقیعم  شخندین میند

 هات و ندارم! یشل باز  نی ود باش من وقت اچرا خشکت زده؟ ز ه؟یچ

  یگرفت و ب  دهیرا ناد میکالم ند یخطاکار شده بود که طعنه  یآن اسطوره   ریقدر ذهنش در گ آن
 شد. دهیاراده به دنبالش کش

 

*** ************************* 
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 پنجم«  »فصل

 

  یزد؛ دلش م رونیدست سازش را در دستش چرخاند و با لبخند از اتاقش ب   ین یو تزئ  یچوب یکشت
 پدر بود.  یادیز  شینادر برا نیخواست تا شاهکارش را به استادش نشان دهد. الحق که ا

 کوچولوته.   یرو؟ اون آبج  نیا ینیب  یم -»

ا مخاطب  انداخت و با ذوق مادرش ر یبه عکس سونوگراف یاش نگاه نامفهوم  یتمام هشت سالگ با
 قرار داد: 

 سنا؟! میاسمش و بذار مامان

 و گفت:  دیبه سر تک پسرش کش  یزد و دست یتک خنده ا حسن

 کوچولوت فکر کرده. ین ی! شازده زود تر از ما رو اسم نری بگ لی خانوم پسرت و تحو دهیحم بفرما

 به مردش رفت و لب زد:  یچشم غره ا دهیحم

 شته باشه؟نگر دا ندهیپسر آ هیمگه بده آدم  ه؟یچ

 بر منکرش لعنت.  -

 را جلب کرد.  شانیشکستن در توجه جمع سه نفره  یصدا

 : د یقلبش گذاشت و پرس یبا ترس دستش را بر رو دهیحم

 خبر شده؟ چه

 لب زد:  یدیبه زن و بچه اش انداخت و با ناام ینگاه نگران حسن
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 باال! یرو بردار رو برو طبقه  نایس  ده،یکردن؛ حم دایها جامون و پ سیپل  حتماً 

و به پلکان رساند؛   دیوحشت زده را کش ینایبا ترس بزاق دهانش را فرو فرستاد و دست س دهیحم
  یجماعت مامورها تنها بگذارد. حسن هر چه که بود برا  انیاش را در م یرفت که مرد زندگ  یدلش نم

 ن مرد را به حال خودش رها کند. توانست آ یگذاشت. حاال نم  یکم نم یلحاظ  چیاو همسرش از ه

 و گفت:  دیاش را بوس یشانیزانو زد و پ نایس یمقابل پاها در

 ؟ یکن یخوام باهام باز  یم

 : دیپرس هیبا گر نایس

 ؟ یباز  یچ

 تک پسرش پاک کرد و لب زد:  یگونه ها  یاشک را از رو یبرد و دانه ها دست

 ؟ یحاضر   باشک، میقا

 سر تکان داد.  شیتمام بچگانه ها با

 زد و با بغض گفت:  یق یلبخند عم زن

 بشم. میبشمر تا من قا  صدیتا س کی خب، برو تو اتاقت و از  لهیخ

 و غر زد:   دیلب برچ نایس

 ! هی لیخ  صدیتا س کی اما

 گفت:  ینیکرد با لبخند غمگ تشیبه وضع یاشاره ا دهیحم

 .کم سختمه هیشکم  نیمن با ا خب،

او را   یآن که بفهمد مادرش ک یمادرش عمل کند؛ ب ی رفت تا به گفته هابا عجله از پلکان باال پسرک
 شده است که حسن را نشان گرفته.  یترک کرده و سپر گلوله ا
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. دیکش غ یفشرد و از ترس ج شی گوش ها یرا محکم بر رو  شیدست ها  کیشل  نیاول  یصدا با
 پله نشست. ینتوانست تحمل کند و بر رو گریدبود که   بیآن قدر مه یبعد  ریت یصدا

پوش و نقابدار به سراغش آمد و   اهی س یمرد د؛یشن  یاش تار شده بود اما هنوز صداها را م دهید
 گفت: 

 جاست.«  نیبچه ا هیجا!   نیا ایب  پرهام

  هدیکرد که خودش هم نفهم  یم ریشد. آن قدر در گذشته ها س رهی و به در اتاق نادر خ دیکش  یقیعم آه
تاسف تکان داد و دست   یاز رو  یسر  شی ها یاست. بابته تمام حواس پرت  دهیبه مقصد رس ید کبو

 دست دست کند.  یپرهام باعث شد تا کم  یبه در بزند اما صدا یبرد تا تقه ا

 ؟ یعذاب وجدان نگه اش داشت  یاز رو -

 .سرش مرور کردنادر را در  یآشنا یآورد و صدا ن ییکنجکاوانه دستش را پا د؛یدر هم کش اخم

 خانواده. نیاز ا ینه اون پسرمه و جزئ  -

 . شیبود برا یدوست داشتن یادیمرد ز نیانداخت. ا هیچهره اش سا یبر رو یق یعم  لبخند

 تو را بفهمد!"*   قاً یکه عم یرا داشته باش یکس  تیها  یتمام گرفتار  انی"چه قدر خوب است که در م

اما زن باردارشم   یحسن و داشت ری تو فقط حکم ت تی ور؟ تو اون مامنادر یزن  یگول م یو دار  یک -
 . یسهوًا کشت

 گفت؟  یخوش رنگش رنگ باختند. پرهام از چه م یها یو طوس دیسوت کش مغزش

 اندازه نامروت باشد؟! نیشد نادر تا به ا یم مگر

 . ختندی باره فرو ر کیبه   شیباورها

 داد. یم میعظ  یلیکه خبر از س  یاشک دانه  نیرا که عقب گرد کرد هم زمان شد با اول یاول قدم

 تخت نشست.  یسر و صدا خودش را به اتاقش رساند و بر رو یب
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داد، فرشته  یآمد؛ نادر آن قدرها هم که نشان م یمرد شده بود، بدش م نیکه عاشق دختر ا  نیا از
 نبود. 

گاه  چیه زادیآدم میآن که بدان ی. بمیشو ینفر م کی  یها یوب خ  ریما آدم ها به اشتباه اس یگاه
خوب  یگول آدم ها دیدر وجودشان دارند، پس نبا یناخالص یاشخاص کم  یشود. همه   یفرشته نم

 !ن ی را پنهان کنند، هم شانیها یرا خورد. آن ها فقط خوب بلدند بد

 . دیفهم یبود که خوب استتار کردن را م ییاز همان دسته آدم ها یک یهم  نادر

 زد.  یو لبخند تلخدرون دستش انداخت  یبه کشت ینگاه

 ..."* دیآ یاز دست احساسات برنم یکار  گری"باورها که رنگ ببازد، د

 : د یدراور پرتاب کرد و عربده کش ی نهیرا به سمت آ یکشت ضی غ با

 !نه

 را پر کرد.  الیتمام و شی شکست و صدا یب یمه  یبا صدا نهیآ

 عمق فاجعه.  یعنی نیبود و ا  دهیجنون رس  به

قصد  ییگو خت؛ی توانست آن ها را بهم ر  یکرد و تا م یاتاق خال  لیک وسارا بر سر تک به ت  حرصش
 جان بستاند.  یب  اءیاش  نیدر هم شکسته شده اش را از ا  یداشت انتقام باورها

 به درون آن پا گذاشتند. شیاتاقش با شتاب باز شد و نادر و پرهام پر از تشو در

 : د یپرس  یا نگراننا به سامان اتاق انداخت و ب ت ی به وضع ی نگاه نادر

 جا چه خبره؟   نیا نا؟یشده س یچ

 شده؟ میمرد ق نیا یها یگفت از نامرد یم دیبا

 و لب زد:  دیخند  یعصب

 نابودم کرد.  یبد جور  قتیحق هی دنیفقط شن  ست،ین یخبر 
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 زمزمه کرد:  دی را باال انداخت و با ترد  شیابرو یتا کی نادر

 ؟ یقتیحق چه

 .ختیبهمم ر یتماس تلفن  هی ست، ین  یخاص  زی. چدم نداره که شاخ و قتی! حقگهید قتیحق هی -

که از ترس برمال شدن   یکه ساخت را باور کند چه برسد به نادر  یتوانست دروغ  یخودش هم نم یحت
 کرده بود.  یخود قالب ته  قتیحق

 اش را دور تا دور اتاق گرداند و با شک لب زد:  ینگاه اجمال  پرهام

 تماس؟  هی

 در نگران دوخت و زمزمه کرد: اش را به نازخم خورده  یها یطوس

 بود.  یتماس کار  هی آره

 دراور گذاشت و لب از لب باز کرد:   زی م یو بر رو دیکش رونیخورد شده ب  لیوسا انی را از م  یگلدان نادر

 ...آخه

  نیکند؛ به هم یچشمانش رژه برود و او ظاهر ساز   یتحمل آن را نداشت که نادر در جلو پسرک
 و گفت:  دیحرف نادر را بر ضی خاطره با غ

 !د؟یشه تنهام بذار یم د یکه اومد یشدم االن بهترم. مرس  یکم عصب هینداره بابا جون!  آخه

را هر دو مرد نگران به  نیبود. ا یاد ی آرام و خندان ز شهی هم  ینایس یبرا یکم  تی حجم از عصبان  نیا
ج کرد. در آن و را از اتاق خار نادر انداخت و ا یدانست. با آن حال پرهام دست در بازو یم  یخوب

 تر بود.  یعقالن  شانیهمه  ید برامان ی تنها م  نایلحظه اگر س 

خودش   دیام نیاست و با ا دهیرا نشن شانیاز گفته ها یز یچ نا یزد که س یم بی دائمًا به خود نه نادر
 کرد.   یرا قانع م

 نبود؟  الیخوش خ  یادیز او
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دور باشد    یرفت تا کم   یم دیتخت برداشت. با یا از روزد کتش ر   یچنگ نایاز رفتن آن دو مرد س بعد
  یراه برا  نیدر حال حاضر بهتر ن یا دیبودند. شا دهیباره او را به جنون کش کیمغزش که  یاهویاز ه

 کرد.  یم  یرا زخم  شی خنجرش تن رنجور باورها یبود که ناجوانمردانه ضربه   یقتیاز شر حق  یخالص 

 

 **************************** 

 

کرده   نیرنگ محبوبش را با آن مز  دیکه سنگ مزار سف یم یرا روشن کرد و در کنار دسته گل مر  فانوس
شده به حرکت در آورد و    یسنگ سرد و گالب پاش یو دستش را بر رو دیکش یق یبود، گذاشت. آه عم 

 زمزمه کرد: 

انتقام   یتا وقتقسم خوردم  شیو هشت سال پ  ستیزنه اما من ب یهر پنج شنبه به قبرش سر م  بابا
 . امی نگرفتم سراغش ن

 زد:  شین  دخترک

 ؟ یآروم گرفت  حاال

 دوخت و لب زد:  ش ی لغزان رها یها لهیغم زده اش را در ت  نگاه

 خانوم کوچولو! یشد تلخ

 نبودم.  یجور  نی من که ا ؛یتلخم کرد -

 ! پسرک تنها نیپشت بود ا  یچه قدر ب  د؛یزده اش را در آغوش کش خیسرد مهر ماه تن   یهوا

 و گفت:  دیکش شیبه بازوها یدست

 شه. یداره کم کم سرد م هوا

 چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت:  یحوصلگ  یبا ب رها

 .یکم حرف تر بود قبالً 
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خطرناک   یاد یاز سرت بگذرن ز یوقت  ییشن؛ دلتنگ ها ی م یتنها باشن ساکت و منزو  یآدم ها وقت -
 .ماست یروشی بمب ه یب یاش به مه  فتهنگ یشن. اون قدر خطرناک که انفجار حرف ها یم

 هوم؟! ،یخزعبالت به خوردم بد  یسر  هیجا که  نیا ید یمن و شبونه نکش -

در قلبش    شتریب زیی پا یشد تا سرما یباعث م نیبا دل رنجور و دلتنگش ناسازگار بود و هم یادیز رها
 اخت و زمزمه کرد: به اطراف اند  یرسوخ کند. نگاه

 بزدله نه؟ یل یخ  زییپا

 چه طور؟  -

نه شهامت بهار و زمستون رو داره و نه دل گرم تابستون رو، با خباثت خاص خودش کم کم جونه  -
 مکه.  یاحساست رو م 

 حربه اشه.  نیا دیشا -

 شد و لب زد:  رهی چشمان دلبرکش خ  در

سته  داره که به انتظار نش نهیکم ضربه نخورده حاال هم اون قدر ک یزن بوده که از عاشق  هی زیی پا دیشا
 .شهیعاشقه رو بکنه تو ش یتا خون هر چ 

 رحم بود، نبود؟  یب  زییپا نیهم یاو هم به اندازه  ز؛ییبا پا  شیرها بی از شباهت عج  نگفت

 : د یگرفت و پرس میپر حرف ند یها  یشینگاه از م  دخترک

 ه؟ یک یباقر  میشم

 مادرم.  -

 شد.  رهیخ  میبه سنگ مزار شم  یچشم گردو کرد و با ناباور  رها

 گورستان را لرزاند. کیتار مهیفضا سوت و کور و ن میصدا دار ند  ندشخین

 . ستیوقت با ما ن  چیچرا مادرم ه یبود دهیتا حاال از خودت نپرس  -
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 جا.  نیا ی آرم چرا من و آورد یدونستم. االنم سر در نم   یدونستم مادرت مرده اما اسمش و نم یم -

 ب زد: داد و ل هی خوش رنگش را به سنگ قبر هد یها یشیم

 .هیاش طوالن غصه

 جام تا بشنوم.  نیا -

 درسته؟! ،یدیاز سه تفنگدار شن یز یحتمًا چ  -

 بهم گفته.   ییزهای چ هیآره، بابا  -

  یاون شب دوره هم رن؛ی بگ یدوره هم هیعادت داشتن تا هر آخر هفته  شهیسه تا دوست هم  نیا -
  اد،یشده بود و نتونست ب  ضیام خان مربابا و مامان من. اون هفته مادر زن پره یافتاده بود خونه 

 ... شیمامان توام انگار رفته بود ک

 لب زمزمه کرد:  ر یز ض یبا غ دخترک

 .بوده  یبه فکر خوش گذرون شهیمن که هم مامان

 رها را فاکتور گرفت و ادامه داد: یآن قدر در گذشته ها غرق بود که غر زدن ها میند

  ادهیشه. اون شب بابام ز یو نوششون به راه م شیعشن و بساط    یما جمع م یتا مرد خونه  سه
 یشنوه. اون موقعه م یتازه عروسش رو م  غی ج یآد که صدا یبه خودش م  ی کرده بوده و وقت یرو
زده   بشی اما پرهامم غ ییره دستشو ینشسته و نه پرهام. نادر گفته بوده که م  ششینه نادر پ نهیب

پرهام تو چهار   نهی ب یبوده، اون جاست که م یمامانم چ  غی ج  لیدل نهیاتاقشون تا بب  یره تو ی. مدهبو
 نبوده... یمناسب طیشراسر مامانم؛ مامانمم اصالً تو  یو نادر باال ستادیچوب در وا

گوش   شیشد که با دقت به گفته ها رهی خ ییبه چشمان رها  ماً یبار مستق  نیو ا  دیحرفش را بر میند
 سپرده بود و با نفرت کلمات را ادا کرد: 

اون شب به مامان من تجاوز کرده بودش؛ بعد از اون ماجرا بابام با نادر و پرهام قطع رابطه کرد   بابات
 زد اما هر دفعه بابا جلوش رو گرفت.   یهم دست به خودکش یچند بار  یده شد. حتو مامانمم افسر

 کرد و لب زد:  یباران زده زهر خند پسرک
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 دم.اوم ایبه دن  تیوضع نیو بکن من تو ا حسابش

کردن   هیشکسته بود، پس گر شیتر کرد؛ رها باورها  یاشک از سر ناباور  یچشمش را قطره ا ی گوشه
 نداشت، داشت؟! یرادیا گریمرد ظالم که د نیدر مقابل ا

 : دینوا سرش را به شدت تکان داد و نال یب  دخترک

 کرده باشه.  یکار  نیتونه همچ یمن نم  یبابا دروغه،

 عمق فاجعه.  یعنی نیبوده است و ا  یبت سنگ  کیسطوره اش خواست باور کند که ا ینم

 : دیبر سرش عربده کش   تیبا عصبان  پسرک

 کرده... یول

را باال برد تا از اسطوره اش دفاع کند. آخر اسطوره ها که    شیهم طاقتش طاق شد و متقابالً صدا رها
 شوند؟  ی شوند، م  یگناهکار نم 

 حقه باز...  هیحرفه   دیاصالً چرا با ییووغگدر  هیتو  ستن؛ینکرده! همه که مثله تو ن -

به دهان   یمحکم  یبا پشت دستش ضربه  میبخشد، ند  انیرا پا شیاز آن که بتواند گفته ها قبل
  تی اعصابش نداشت؛ با عصبان یبر رو  یکنترل چیرا در حقش تمام کرد. پسرک ه یدخترک زد و نامرد

 : دیغر

 شو رها، فقط ساکت شو!  ساکت

را داشت   یلب آغوش ممنوعه الرزاند. ط  یرحمش را کم  یبود و دل ب از خون شدهدخترک پر  دهان
را درون   دهیو انگشتان کش دی کش  یقیکند. آه عم  یباز نم   شیگاه بر رو چی دانست رها ه یکه م
ها را از تار تار   ینامرد نیقصد داشت تقاص ا  ییپر پشت و حالت دارش فرو برد؛ گو یموها
 : دیخش دار و خسته اش نال  ی. با صداردی گب شیموها

کم   هیقضاوتم نکن! فقط بذار تا ته اش ادامه بدم بلکه  ینگو! حت چیبودم! ه  یکم عصب هی د یببخش
 گم! یکه دارم برات از گذشتم م  یهست  یکس نیو آخر  نیآروم شم. رها تو اول

 ارزش داشت، نداشت؟! شی برا  یادیدختر ز نیا
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  یانتها یب  یستگخ  یقلب لجبازش، چشم بر رو یاستن هاآن قدر دلشکسته بود که با تمام خو رها
 مردش بست و به جانش غر زد:  یصدا

 ؟یبخشش هم گذاشت یبرا ییرو ببخشم؟ مگه جا یچ

دل افسرده و  یشده بود برا بهی که از امروز غر ییرها   یکرد، درست به تلخ یتلخ یخنده  میند
 عاشقش.

 نه؟ ای ید یاشم گوش م  هیدونم. حاال بق  یدونم، م یم -

 دارم؟!  نیجز ا یمگه چاره ا -

 ه؟یچ  یدون یاز دست دادم. م شهیهم یبود که مامان و برا می روز تولد شش سالگ -

 ه؟یچ -

بعدش.   یکه مامان و داشتم چه سال ها ییجشن تولد نداشتم! چه اون سال ها  یسال چیمن ه -
 ردم... ک یم  یه بود، باز بابا بهم دادکه شب قبلش  یی! اون روز تو اتاقم نشسته بودم و با کادومیبگذر

  دیاش را باال کش ین یگرفته بود را پس زد و ب یکه باز هم گونه اش را به باز  یدانه اشک لجباز  ضی غ با
 و ادامه داد: 

بودم که  یدوسش داشتم. تو اتاقم مشغول باز  یلیکرد؛ خ یکار م یقطار بود که با باطر  هی کادوش
 ونه رسوندم...و به آشپزخ شد. با هراس خودم از آشپزخونه بلند یبی مه یصدا

 را نداشت.  دنیطاقت شن  گریگفت که دلبرکش د  یقدر معصومانه م آن

 خودش بکند و لب زد:  یتا او را متوجه   دیرا کش مشی ند یپالتو یدست برد و گوشه  یبه آرام  رها

 اشو حدس زدم.  هیخودم بق ،یخواد خودت و عذاب بد ینم گهید

را به رخش    میند میشد. انگار قصد داشت تا حال وخ  یشکست و نه جمع م  ینم ه ک یاز بغض امان
 بکشد. 

 توجه به دلبرک نگرانش ادامه داد:  یو ب  دیکش  یبند مینفس ن پسرک
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کادر آشپزخونه هم تو دستش. مامانم  هیکف آشپزخونه افتاده بود و دورش پر از خون بود،  مامان
و در تک به تک   رونیب  دمیاز خونه پر یا چه حال و روز که ب  دونه یشاه رگش و زده بود؛ فقط خدا م

که  یوقتکمکم. اون روز بد جور کمرم شکست رها! اما قسم خوردم تا   ادیب ی ک یخونه ها رو زدم تا 
 وقت طعم داشتن مادر رو نچشم...  چی. بابات باعث شد تا من هرمی انتقام نگرفتم آروم نگ

 انداز شد. نیگورستان طن  زیوهم برانگ  ید، در فضاک کرپسر  یکه رها نثار گونه  یمحکم  یلیس

  شی کیکه مامان ندارن،  استیهمه آدم تو دن  نیا ؟ی! مگه تو فقط مامان نداشت میساکت شو ند -
باهات   یخود من. من فقط چهار سال داشتم که مامانم از بابا جدا شد. منم مثله تو بودم آخه چه فرق

نفس   اتشهر باه هیسقف  ریمامانت زنده اس و ز یره که وقتد دار درچه قد یدون  یداشتم نامرد؟! م
مامانت    یدون ینداشته! حداقل تو م یهان؟ انگا که اصالً از اول بچه ا ره؟ینگ یکشه، ازت سراغ یم

دونم مامانم   ینم  یمن حت ؟یاما من چ یار ی دلت گرفت بهش پناه ب یهست که وقت یقبر  هیمرده و 
  ییروز بال ون. مطمئن باش ایفهم  یو م نیا یروز  هینکرده  یاشتباه چین هم یبابا ه؛یتو چه حال

 !یکن  ادیآرم که َرب و ُربت رو با هم  یسرت م 

مرد خود خواهش را نظاره کند؛ به سرعت پا تند کرد و از آن   یمانیتا پش ستادی که تمام شد نا حرفش
 . دیفهم یم او را ن پر مدعا مینداشت چرا که ند ستادنیا یبرا یل یدل گریجا دور شد. د

 به سنگ مزار انداخت و زمزمه کرد:  یبار نگاه نیآخر یبرا میند

  یرمق چی ات ه ندهیآ همه سال باهات خلوت کنم اما انگار عروس نیداشتم بعد از گذشت ا دوست
 گالبتون!  سی برام نذاشته گ

 برخاست و گفت:   شیجا از

 م، شرمنده.ب نکردانتخا دنتید یرو برا یزمان خوب   دیگردم. شا یبرم   بازم

را سمت   شی قدم ها یشلوارش فرو برد و به آرام یها ب یزده اش را درون ج خی یها دست
زده بود   هیتک لیکرد. از دور قامت تخس دلبرکش را شناخت که به بدنه اتومب میتنظ  لش یاتومب

 . دیکش  یانتظارش را م

 زد و طعنه انداخت:  یکم رنگ شخندین
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 خانوم کوچولو؟  یچرا نرفت پس

 ؟ یو بر  یدختر و شبونه تو بهشت زهرا ول کن هیشه  یم یوجدانت چه طور راض  -

 ادامه داد:  شیلب به غر زدن ها ری ز دخترک

 ! یباش یاگه وجدان هم داشت البته

  یآن که حرف بزند در ها یتخس شده را نداشت. ب  یبحث با رها یآن قدر خسته بود که نا میند
 خودرو را باز کرد و سوار شد. 

  یقیعم توقع کند. آه شیروزها نیاز مرد خود خواه ا دینگرفته بود که نبا ادیدختر  نیهنوز ا رانگا
مرد را   نی گاه منت ا چیجا خوش کرد. به حتم اگر مجبور نبود ه میدر کنار ند ی و با سر خوردگ  دیکش
 . دیکش ینم

 : د یزد و پرس  شیابه موه یچنگ یآرزد؛ مرد جوان با کالفگ  یرا م  میند بیاتاقک خودرو عج سکوت

 ؟ یحال یانقدر ب  چرا

 زد:   شین مشیند یدوخت و بر قلب باران زده  رونی به ب  لیاتومب ینگاهش را از پنجره  رها

که برام   یگذاشت میبرقصم؟! تو مگه حال یاوضاع قمر در عقرب برات بندر  نیکه تو ا یندار  توقع
 بمونه؟!

 آورد.  یمرد خود خواه م نیروز ا  گذاشت و اصالً حواسش نبود که چه به حال و یم منت

 و تشر زد:  دیترمز کوب یرا بر رو  شیپا  ضیبا غ میند

 شو!  ادهیپ

و   لیاتومب نیدر را دستش فشرد تا از ا ی رهیآن که مکث بکند دست برد و دستگ یب  دخترک
ها دل زود رنجش   نینکرده بود و هم یکم در حقش بد می. ندزدیتواند بگر یکه م  ییصاحبش تا جا

 داد. یسخت آزار م  را
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را باز به حرکت درآورد. رسم دل پر  مبهوتش را از دلبر تخسش گرفت و خودرو  یها یشیم میند
 نبود. یرتی غ یمسلمًا ب شیادعا

 لب با خودش زمزمه کرد:  ر ی زد و ز  یتلخ شخندین

 قدر سخته تحمل من برات خانوم کوچولو! چه

 انداخت و غر زد: شیوفا  یرخ مغموم مرد ب میبه ن  یبا نفرت نگاه رها

توم   یچ گهید ؟یخوا یاز جونم م یچ گهیدست از سرم بردار د ؟یپاره کرد  ری مگه زنج وونهید یه
ات و بگه   نده یو گند بزنه به آ تیوسط زندگ ادیب  یکیکه   ستیکم ن ؟یمونده که هنوز نابودش نکرد

امه،   سطورها امه،یدن یمن همه   یبابا م،یبال رو سر مامان من آورد. ند نیبه اون در که بابات هم نیا
چرا  ؟یگرد یم یچ یپ گهید ینکن بذار اسطوره بمونه! تو که انتقامت و گرفتو برام خراب    رشیتصو

 ؟ یلعنت یدار  یدست از سرم بر نم

کرده بود    یز ی آن طور که او برنامه ر  زیچ چیه گریگفت که دلش افسار پاره کرده و د یم دیبا پسرک
 رود؟  ینم  شیپ

 : دیکش ادی فر هیبار با گر نیا رها

 شم! ادهیخوام پ  یرو م ی در لعنت نیکن ا باز

  ابانیخ یرا فعال کرد و گوشه   لی اتومب  یدلبرکش قفل مرکز  یتوجه به خواسته  یدست برد ب میند
 نگه داشت.

 : د یگونه اش پس زد و نال یمزاحمش را از رو یبه در قفل شده انداخت و اشک ها  ینگاه متعجب رها

 بازش کن!  ؟یقفل کردو  در چرا

و   دیایکه ب یخواست؛ خلوت  یخلوت م یشده اش را به رو به رو دوخت. دلش کم  رهی ت یها یشیم
 را بچسبد و پشتشان را به خاک بمالد.  شی ها یسفت سردرگم

 : د یو نال دیرا کش  میکت ند ضیبا غ  رها

 خوره! یکن حالم داره بهم م  باز
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مطمئن شود. با   شیدخترک دوخت تا از صحت گفته ها ی دهیرنگ پر یبار نگاهش را به چهره  نیا
 ترس دست برد و قفل را باز کرد. 

 یسلب کرد و با شتاب خودش را به جو میرا از ند یآنقدر حالش زار بود که رخصت هر کار  دخترک
 آب رساند. 

ش را را از درون داشبرد برداشت و خود یآب  یحال گرفت و بطر  یب  یسردرگمش را از رها یها یشیم
 را در مقابل چشمان رها تکان داد و لب زد:  یبه دلبرکش رساند. بطر 

 ندازه.  یکارت و راه م یول  ستی! خنک ن یبه صورتت بزن رنگ به رو ندار  یآب  هی ایب

 او را قبول نداشت.  گریکه د ییرها یشده بود برا نگران

گونه   یآب را بر رو تش گرفت ورا از دس یبطر   اندازد،ینگران شده ب میبه ند یگاه  میآن که ن یب  رها
عمق   یعنی  نیرا نوازش نکرد و ا  شیگونه ها ی زدگ خی  یآب هم حت هی. گرمدی زده اش پاش خی یها

 .شی روزها نیا یفاجعه 

 *..."شوندیخون مرده م شیمحبت ها هم رو یمشت زخم شده... حت کی ونی روزها بدنم کلکس  نی"ا

پول شود. هنوز هم غرور   یسکه   بیعج  یها یشی ها در مقابل آن م نیاز ا شتریخواست ب  ینم
 داشت، نداشت؟!

 جمع کنم!" رشیرا از ز می را بردار تا خرده غرورها  تیروم فقط پا یتخت باشد من م التی"خ

شد    ینم یباز ناج  میامانش نداد و اگر ند جهی به خودش داد و برخاست اما سر گ یتکان  یسر سخت با
  رونیرا از چنگ مرد مرموزش ب شی پالتو یتاده بود. با تخساف آب یگرفت، در جو یرا نم   شیو پالتو

 و تشر زد:  دیکش

 آم.  یپس خودم برم از

که زود به  ین یریش  مویتلخ شده بود، هم چو ل یادی ز  شیهمه زخم زبان؛ رها نیگرفت از ا دلش
 هست؟! ست،ین ادیتشکر ساده که ز کیباشند. توقع   دهینرس  ادشیفر

 نبود. زیعز شیکه کم برا  ییشت از رهاخودش بود که توقع داهم مشکل از جنس دل  دیشا
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دوست   شهیآن دخترک هم  گری ترک خورد که باورش شد رها د یی سقف توقعاتش همان جا قاً یدق
 !ستی ن  شیروزهاید یداشتن

  شخندیدر تالش بود تا محتاجش نشود. ن یچشم دوخت که با سرسخت  ییو به رها دیکش  یقیعم آه
پشت فرمان جا خوش کرد   شیتوجه به تقالها  یدلبرش زد و ب یها یز م غد بابه تما  یز یتمسخر آم
 ! اورد؟یشد دردانه اش زجر بکشد و او خم به ابرو ن  یاما مگر م

 : د یاکراه پرس با

 دکتر؟  میبر یخوا یم

 رم خونه.  یبرسون! خودم م یآژانس هیمن و به  یزن یفقط اگه غر نم ینه مرس -

 دارد.  یگاهیفهماند به رها که چه جا یم دیکرد. با یظیاخم غل میند

 . یزن  یحرف م ادیز -

 شه؟  یم یمثالً اگه حرف بزنم چ  -

 : دینال  انش،یپا یب یها یپر از خستگ پسرک

 خسته تر از تو.  یباز شروع نکن لطفًا! منم خسته ام، حت رها

 باشد..."* یاگر سهمم از بودنت پر از تلخ  یخواهد حت  یتو را م یشوم دلم فقط کم ی"خسته که م

بکشاند و    یمجنون شده تا او را به نابود میاحساسات ند یشد برا  یصدا دار دخترک تلنگر   شخندین
 زن داشت را:  نیکه در برابر ا ییها یزد تا به رخش بکشد ناتوان را   یینها یضربه  ش یصدا فیتن ظر

 !؟یکند کوه

 باز هم زمزمه کرد:  یاز خستگ پر

 کنم.  یخواهش م  رها

 بست و گفت:   نش راچشما دخترک
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خوام استراحت   یبه دو کنم. فقط االن م یک یکه با تو  نیندارم به ا یچندان ی خب منم عالقه  لهیخ
 کشه.  ینم گهیکنم مغزم د

 . اوردیخودش ن یشد اما به رو یم  بشیکه راه به راه نص یی ها یشکست از تمام تلخ دلش

 راحت باش!  -

 یداد. مغزش پر بود از هر چه پوچ هیرا به آن تکو سرش  دوخت  رونی نگاهش را از پنجره به ب دخترک
 محض است. 

عشق که  یپا گر،یاست د زادیرا به حال خودش رها کند. آدم  شیبایدلبرک ز امدیباز هم دلش ن  میند
 شود!  یسرش نم یباشد تلخ انیدر م

 داد.  و در مقابل چشمان رها تکان   دیکش رونی را ب ی برد و از درون داشت برد شکالت تلخ  دست

 : د یبه دست مردش انداخت و پرس  یینگاه گذرا یتخس شد و با کرخت رها

 ه؟یچ نیا

 !ست؟یمعلوم ن یعنی -

 خوام.   ینم -

 نظر نخواستم. -

 مرد منت کش که نبود، بود؟!  نیا

 در دهان رها چپاند.  ضی شکالت را باز کرد و با غ پسرک

  دایکوتاه تر از او پ یوار یکه د یمی از ند برگرداند؛ حرصش گرفته بود  یرفت و رو  یچشم غره ا دلبرکش
 کرد تا قدرتش را به رخ بکشد.  ینم

 زد:  شی اش جمع کرد و ن  یرا به رانندگحواسش  میند

راه آسون تر استفاده کن! اصالً چرا  هیاز  یخودت و بکش  یاگه خواست ادهیراه ز  یخودکش واسه
 کنم! یلب تر کنم خودم خالصت م  ؟یخودکش
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 متحرک دارم؟! یمرده  هیبا  ی! من چه فرقنیبب ؛یشتمن و ک االنشم نیتو هم -

 برگرداند. یرو  میمواخذگر ند ی ها یشیرا کشت و از م  شیدرون گلو بغض

 کار خودش را کرده بود! زبانش

عمق فاجعه  یعنی نیقطب شمال اعزام کرده بود و ا دگاهیرا به تبع میکالمش تمام وجود ند یسرد
 گشت.  یجبران م  یکه در پ ی میند یبرا

 شده بود؛ خسته و پر از بهانه لب زد:  ری امشب قلبش بهانه گ پسرک

 !رها

  یرحم بود اما هنوز هم وام دار قلبش محسوب م یکه ب ی لحن پر از خواهش مرد یبرا سوخت دلش
شد. چشمان قرمزش باز هم غوغا کرد دل   رهیخ میند  یها یشیشد؛ سر برگرداند و در سکوت به م

 خواست.  یدانه او را مکه مر یمرد

 زمزمه کرد:  یبه آرام میند

 آد! ینباش، بهت نم  ساکت

 ز تو برقصم؟!به سا دیچرا من با -

 نفسش را فوت کرد و از موضع اش کوتاه آمد.  یبا کالفگ میند

 ! الیخ  یب -

زمستان زودتر از آن چه که فکرش را بکند به تنش سر   ییکرد، گو یاحساس سرما م  بیعج دخترک
 د.زده بو

 کردند!  یم  ییرخ نما  شیبرا شتریب  شیها یپناه یروزها ب نیا

 و لب زد:  دیرا در آغوش کش  شیدستان کوچکش بازوها با

 !سردمه
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توقف کرد.  یدر کوچه ا یانداخت و با نگران شیرها یکبود شده   یبه لب ها  یبا تعجب نگاه میند
 اخت و مضطرب گفت: دوش دردانه اش اند یکتش را به سرعت از تنش در آورد و بر رو

 دکتر.  می بر دیافتاده؛ با فشارت

 کرد و سر باز زد:  ی بهم برخورد م  شیه دندان هاک یدر حال  رها

 شم، فقط برو خونه!  یخواد خوب م ینم

 ... یول -

 : دی حوصله غر یب  دخترک

 خونه، لطفًا!  برو

 او که حرف گوش کن نبود، بود؟!  د؛یاخم در هم کش میند

 ! د؟یخر یمغرور را بنجل م  یبایز نیا یاه  یتخس  دیچرا با اصالً 

 مگه دست توعه؟!  ؛یزن یحرف م یادیز -

 آره، برو خونه! -

 دکتر.  میر  یاالن م رمی نخ -

 بده!  تیبار به حرفم اهم هیلطفًا  میند -

 برات مهم باشه.  زای چ نیا دیپس نبا  یبود زاری تو که از من ب ؟یتیچرا دنبال اهم -

و فرهاد  که عم یموقع یدونم چرا دلم گرفته؟! دلم تنگ شده برا ینم یل و زارمیگم ازت ب  یهنوزم م  -
  ن ی از بزرگتر  یک یکه من  فیح  یکشتت؟ ول یاون اگه زنده بود االن م یدون ی. مدیکش  یهنوز نفس م

 هام رو از دست دادم!  یحام

 ؟ یزخم زبون بزن  یخوا  یم گهیچه قدر د -

 نامرده! هیزخم، اعتماد به  نیگم بدتر  یمن م یزخم، زخم زبونه ول  نیگفت بدتر یعمو فرهاد م -



 ان ی از جنس پر یمرد

105 
 

 کنم.  یجبران م -

 قورت داد و لب زد:  یبغضش را به سخت دخترک

  ای یاسطوره ام رو برام شفاف کن  ریدوباره تصو ای یدخترونه هام و بهم برگردون یتون  یم ؛یتون  ینم
 ! ؟یکن زی خودت و بازم برام عز یحت

 ان بده! گردونم فقط زم یهمه اش و بهت برم -

  شیدوخت و ن  میخراش داد. نگاه پر از نفرتش را به ندگوش پسرک را   یصدا دارش پرده  شخندهین
 زد: 

گم  میکه از زندگ نهیا یبکن  یتون  یکه به من م یمتجاوز! الزم نکرد تو تنها لطف   یآقا یشد سخاوتمند
هم به آخر   یو باز  یو تموم شد. حاال برد یانتقامتم گرفت ،ی! تو که من و بدبخت کردرونیب  یش

 !؟یاوک  نمت،یخوام بب ینم گهیو منم راحت بذار! د تی . حاال برو! برو دنباله زندگدهیخودش رس

دل  مشی ند لی را در دستش فشرد و پا تند کرد تا از اتومب رهیدستگ یتمام شدن حرفش به سخت با
 کند. شیبشکند و رسوا  شیبکند قبل از آن که سد اشک ها

 خواست.  یاو را نم شیرفت چرا که رهاهم دنبالش ن  میند

و با سماجت   دیبه آن کوب  یاپی محکم و پ یکرد و چند ضربه  یفرمان خال ی حرصش را بر رو  تمام
 : د یعربده کش

 خوام! یخوام، نم یخوام، نم  ینم

 شده دلم... انی"گر

 لجباز...  ی... همچون دختر بچه ادلتنگ

 کوبد...  یم  نیبر زم پا

 ط تو را!"خواهد... فق  یرا م تو

 خواست که خودش او را رنجانده بود.   یرا م ییرها دلش
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دفعه پشت سر هم از  نیشد؛ چند کیرا با او شر شی ها یفرمان گذاشت و خستگ یرا بر رو  سرش
 در سر داشت! یخام الی کند. چه خ رش یبازنگشت تا غافلگ شیرها  یتا ده شمرد ول کی

 . زدیخ  یز گور خودش برما اعیشد کم تمام وقا یباورش نمهنوز هم  ییگو

 را از او سلب کرد. یالی در منجالب خوش خ  شتریتلفن همراه اش مجال غرق شدن ب یصدا

 شیبهرام افتاد، غم ها یکنسول برداشت. چشمش که شماره  یچنگ زد و تلفنش را از رو یکرخت با
 بود، نبود؟!  یناج مشیند یدل طوفان زده  یدود شد و به هوا رفت. بهرام برا

خوش آهنگ   یتلفن را به گوشش چسباند و صدا شیها یتمام خستگ انیرا وصل کرد و در م  ستما
 : دیبهرام را به جان خر

 ؟ ییکجا میند

 و لب زد:  دیکش  یقیعم آه

 بودم سر خاک مامان. رفته

قسم خورده است تا   میدانست که ند ینچندان کوتاه، سکوت کرد؛ م یمدت  یاز سر دلهره برا بهرام
 ته سراغ مادرش نرود. انتقام نگرف

 : د یعجز نال با

 به انتقام؟  یدست زد آخرش

 اش؟!  یخی شاهکار تار ای دهیرنج   یگفت از رها یم دیبا

 لب زد:  یبا زبان تر کرد و به آهستگ  یرا کم  لبش

 . یحدود تا

 !مینکن ند -

 : د یغر شیها  یتمام کالفگ انیم در
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 ؟ی چرا باهام مخالف  آخه

 چون... -

 

******************* *********** 

 

کند؛ دل  یسوت قطار، سقف واگن متروکه را ترک م   نیکه کالغ سالخورده با اول   یسادگ نی"به هم
 ..."یسادگ نی... به همستیخود ن  یدر جا گرید

 ! شیها و عاشقانه ها یزود رنگ باخته بود تمام دلبستگ چه

روز ها   نیا ینامرد شده  می با ند یدردانه اش، چه فرق زی دل عز یبود برا ی مرد که حام  نیا گرید
 داشت؟!

 ماند؟!  یماند، م یعشق نم یبرا ییجا  گریکه تمام وجودش پر از نفرت بود د حال

 او هم مش؛یق ینادر بود و چشم داشت به داشته ها یپس دشمن قسم خورده  نیهم از ا او

 بود. ش ی اهایطوفان رو ریاس بیروزها عج  نیچشم داشت که ا ییرها به

 ! د؟ینکرد دای دختر مغموم پ  نیا یکوتاه تر از دل شکسته   یوار یمروت ها د یآخر ب دیگونبود تا ب یکی

 دلش؟! یشدند برا یقه مرها تا چه حد توان داشت که همه صاع  مگر

 نداشتند.  یکه تمام ییآوار ها نیبار ا ری ز یشو یخاک م یهم که باش کوه

 !توانست؟ یرحم باشد، م یحد ب  نیتوانست تا ا یکه نم  نایس

 انتقام بکشد؟! غیت  ریتوانست دلبرش را به ز یم

 . دینامرد شده اش کوب یادی به در اتاق نادر ز یگرفت و ضربه ا یق یدم عم  شی از تشو پر
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  ییاز هم نامردها یک یدارند. نادر هم  یمردانگ یکه ادعا ییروزها جهان پر شده است از نامردها نیا
 . دیکش یم  دکیبود که نام مرد را 

 وجودش را پر از نفرت کرد:  نادر، یصدا

 ! د؟ییبفرما

 لب زد:  تی را باز کرد و با جد در

 صحبت کنم؟  شه باهاتون یم

 نا؟ ی شده س یز یچ -

 مقابل نادر نشست و گفت:  در

 . دیکن  یازش برداشت م یکه شما چه جور   نیداره به ا یفقط بستگ ستین یخاص  زیچ

 اش نشاند و گفت:  یشان یپ انی را م یاخم کم رنگ نادر

جاست پس زود   نیشده! بهرامم ا یپس رک و راست بگو چ  ادی خوشم نم ینیاز مقدمه چ یدون یم
 بگو و برو! 

 کجا رفتن؟  -

 .ییدستشو -

 برخاست و عزم رفتن کرد.   شیجا از

 گم. یپس بعدًا م  -

 !نیبش ست،ین بهی بهرام غر -

 آخه... -

 : د یحرفش را بر  یبا کالفگ نادر

 نداره، منتظرم.  آخه
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گفتن و نگفتن. دل آن را نداشت تا   انیدو دل شده بود م ینشست؛ کم  شیمکث در جا یبا کم نایس
 نبود.   نیجز ا  یراه ییکند اما گو چهیرا باز  شیرها

 خواست نادر را تنها کند، همان طور که نادر او را تنها کرد.  یم او

 د؟ ید یم د،ید یصدمه نم   شیرها قطعاً 

 من... -

 ؟ یتو چ -

 زمزمه کرد:  ینادر و به سخت یها  یاز عسل دیدزد چشم

 ... من... عاشق شدم.من

 و گفت:  دی خند یبا سر خوش  نادر

 هست؟   یخوبه؛ حاال عروس من ک  یل یکه خ نیپسر! ا یکه من و دق داد تو

 . ستین  بهیغر -

 چه خوب! -

 نادر را فاکتور گرفت.  ی در هم رفته  یلب خشک شده اش را با زبان تر کرد و چهره  پسرک

تو دل برو بود منم  یادیز شمی ه؛ اما رها از همون بچگهرز بره ن ایچشمم ناپاک باشه  که نینه ا -
نمک نشناس   هیخواستم به چشم   ینگفتم چون نم یز ی همون موقع ها دلم و بهش باختم. تا االن چ

  رید قدران دمیترس یاز حد خوشگله و دلربا، م  شیآشوبم. رها ب یل یچند وقته خ نیا یول ی نیمن و بب 
 عمر حسرتش بمونه کنج دلم.  هیکنم و تا  ش یوقت نتونم از شما خواستگار چیکه ه بشه

کرده اش را از نظر گذراند. او به حق   زیعز ینای س نیشرمگ  یچهره  نینادر جان گرفت و با تحس لبخند
  نایس میعذاب وجدانش ق یاو برا دی گو یم یداشت. اصالً چه کس یاز جانش دوست م شتریرا ب نایس

 شده؟!
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را بست و با لحن   یبهداشت  سی . در سرودیبزند، بهرام از گرد راه رس یآن که نادر بتواند حرف از  قبل
 : د یبحث آن دو، دو  انیمرموزش به م

 خوبه.   یلیکه خ نیا

 دوستش نگاه کرد و ادامه داد: شیلبخند زنان در کنار نادر نشست و در چشمان پر از تشو بهرام

کرده و مستقل هم هست. تازه    لی، خوش اخالق که هست، تحص بهتر؟ عاشق که هست نایاز س یک
 . هیها مرد کامل یژگیو ن یبا تمام ا نایرسه. س یدستش به دهنشم م

 کرد.   یرا م  نایس  یانیعاشق است و پا در م مش یدانست ند  یکه م یاز بهرام امان

 خواست؟!  یم یز یچ  زشیمگر جز صالح پسرک عز گر،یبود د پدر

 .مشیعاشق ندخون بود از دل  دلش

  ی نیدلش سنگ یکه بر رو ییتبحر داشت در پنهان کردن غم ها بیکه عج  یاز بهرام دیچشم دزد نادر
 کردند.  یم

 مرد بود! یادی که بهرام ز الحق

 زمزمه کرد:  ش،یها  یتمام دو دل انی م نادر

 دونم.  یموضوع به خود رها هم مربوطه؛ من نم  نیا

 کنه. یچشم بسته قبول م یبگ  یدونم؟ دخترته تو هر چ ینم  یچ یعنی -

 بود، نبود؟! لی بهرام تحم یها گفته

دخالت   ن یساله اش را از ا نیچند قیرف  یو سخت شد تا کوتاه کند پا دیچهره اش را در هم کش نادر
 ها.

 داره! یبه خود رها بستگ زیگفتم که همه چ گه،یبسه د -

 برخاست و گفت:  شیبا آرامش از جا نایس
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 با رها داشته باشم.  یصحبت  هی م من با اجازه بر  پس

 انداخت و لب زد:  نایبه س یبا نگاه مردد نادر

 . برو

 نادر گوش سپرد.  یاتاق به صدا یو از پشت در بسته  ستادی رفت اما ا  رونی در ب از

خونه راست    نیعمر به چشم برادر تو ا هیکنم که  یپسر  می تقد یمن رهام رو دو دست  یدار  چرا اصرار -
 بعد چشم بدوزه به دخترت.   یکه بزرگش کن ستیرسمش ن  نیا ده؟یراست چرخ

 ینداره. اگه ارزش داشت نه م  یدونم که رها برات ارزش  یندونه من خوب م  یبس کن نادر! هر ک -
  یکه به سن قانون شیده سال پ  یذاشت  یفرهاد بزرگ بشه نه م شی و پ شی بره ک   یاز بچگ یذاشت

 و ترک کنه. رانیا دیرس

 سنگ شده را لرزاند:  ینایر وجود سناد یخسته  یصدا

 نیبدبختش کنم؟! ا یدست ی. آرزوها دارم براش، حاال دستستمیعاطفه که ن یتنمه؛ ب  یاون پاره  اما
 درسته؟! 

 ؟یهم سراغ دار  نایس  چرا بدبخت شه؟! مگه بهتر از -

 ...یپسرمه ول  نایخوبه، س نایشم که س  یمنکرش نم -

 پس مبارکه؟  گه،ینداره د یول -

 خواد.  یم یخدا چ  مینیبب  -

 کنن.  یبنده هان که به خودشون بد م نیخواد ا  یبنده هاش بد نم یخدا برا -

آن دو را گوش کند چرا که بهرام او را دو قدم به خواسته اش  یصحبت ها یتا ادامه   ستادینا گرید
کرده اش را از   زی عز میکه تنها قصد داشت ند یبهرام یآورد از اصرارها یتر کرده بود. سر در نم کینزد

 بکشد. رونیگرداب عشق ب

 که ظالم نبود، بود؟! بهرام
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 یدردانه  زی آن که بداند عز  ی؛ بکرد میمغموم شده اش تنظ یبایمحکمش را به سمت اتاق ز یها قدم
 است.  شی روزها چه قدر محتاج برادرانه ها  نیقلبش ا

 ازدواج ساده بود.  کی التر از ازدواج چرا که قصدش با یکرد، نه برا ی با رها صحبت م  دیبا

نقشه  ن یشده را به شدت فوت کرد. پهلوان هفت خان ا  نیو نفس سنگ ستادیدر اتاق رها ا پشت
که   نیقیبه   د؛یپرست یرا م شی دام خان سوم شده بود. او هر چه که بود هنوز هم رها ریاس  بیعج

 بود.  یسوم نی خان هم نیسخت تر

 را نثار در اتاق کرد.  یآرام یاش ضربه  دهیانگشتان کش با

 : دیچ یآرام و خشدار رها در گوشش پ  یصدا

 ! دییمابفر

 و در را باز کرد و محتاطانه لب زد:  دیرا درون دهانش کش شی مکث لب ها یکم  با

 شده؟  یچ  ؟یکن یم هیگر یدار 

  یبرا گریشد د  یم یکه چند روز  یی نای س یحجم تمام برادرانه ها  یدلش تنگ بود برا بیعج دخترک
 گاه نبود.  هیکوچکش تک قلب 

 که دست برده بود تا چراغ اتاق را روشن کند را خطاب قرار داد:  یینایتختش نشست و س یرو  بر

 کنه. ینکن سرم درد م روشنش

 و تشر زد:  دیدستش را پس کش نایس

 چته؟ یبگ  یخوا ینم

 زد و زمزمه کرد:   یقیعم  شخندینگران، ن ینایتوجه به س یب

 ؟یگم کرد راه

 راه چشم بسته هم از حفظم! نیا نترس من -
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 ؟ یر یگ یم  مریآلزا ینکنه دار  ت؛ی ذشته از فراموشگ یاما چند روز  -

 خواست خودش را طلبکار کند تا مبادا غرورش از هم بپاشد.   یمرد بود اما دلش م نیبدهکار ا یادیز

 خاص خودش لب زد:   یبا صبور  نایس

 ؟ یکرد یم هیچرا گر یآره؛ خب نگفت  ینم مریکه آلزا نیچرک دل

 مرد نگران شده را:  نیتا قانع کند ا دی مهربانش و بهانه تراش ینایاز س دیدزد چشم

 عمو فرهاد شدم. یخال یکم دلتنگ جا هی ،یچیه

اما حاال که   یاون باش یهست که قرار نبود تو ی همون مهمون دیشا ی_زندگ  ن یچاپل  یبه قول چارل  -
 برقص.  بایز یتون  یتا م یدعوت شد

 داشت؟  یچه ربط -

 !ری و سخت نگ یکه زندگ  نهیمنظورم ا -

 یدانست از دل طوفان زده و تنها یخواست؛ آخر او چه م  یبر م یگرم یاز جا  ییگو نایس  نفس
 دلبرکش؟! 

 سخت کرده بودند.  شی را سخت نگرفته بود بلکه برا یکه زندگ رها

 یادیز ینایرداند از سبرگ  یرنگ و لعابش کرد و رو یب  یچهره  ی مهیرا ضم ی کم رنگ شخندین رها
 اش و لب زد:  یدوست داشتن

 گفته هات. یقائل شو برا فیتخف میدرصد هی شهیهم

خاطره   نیبه هم دیکرده اش چه بگو زی عز یرها یها یحجم از حاضر جواب نیدانست در جواب ا ینم
 داد.  رییتخت نشست و بحث را تغ یگوشه 

 جا؟  نیاومدم ا یچ یبرا یدون  یم -

 باز تراس اتاقش دوخته بود، زمزمه کرد:  مهیرا به در ن  شی ها لهیتمام ت یکه با سر سختهمان طور  رها
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 ندارم.  بیغ علم

با او گذاشته   یسر ناسازگار  بی کرده اش امشب عج زی عز  یزد. رها شیبه موها  یکالفه چنگ پسرک
 مقدمه گفت:  یبود. نفسش را به شدت فوت کرد و ب

 بابات بودم...  شهیپ

 زد:  ش یشد و به جانش ن رهیخ  نایس  یها یدر طوس  یگونه احساس از هر یعار  رها

 من شده؟! یتا حاال نادر فقط بابا یک از

  ینم شینام نادر را در زندگ  ری چند ساعت اخ نیبستند؛ اصالً در ا  خیباره   کیبه  شیها یطوس
کرد  یاشد. دندان قروچه  یاش ختم نم نهیدل پر ک یفقط به عمق فاجعه   نی توانست هضم کند و ا

 داشت رفتارش را تحت سلطه نگه دارد، جواب رها را داد:  یکه سع یو در حال

 شه فرار کرد.  یکه نم  قتیبوده از حق نیهم شهیهم  ادمهیکه من  ییجا تا

 به چشمانش داد و گفت:  یآن که خودش را ببازد گردش  یب  دخترک

 ه؟یدیجد  زهیو با بابا چ ت مگه حرف زدن ؟یروزانه ات حرف بزن  یجا تا از گزارش ها نیا یاومد

 اراده لب زد:  یب

 کردم.  ی رو ازش خواستگار  تو

بد که نشد،  شی شمار دفعات بود اما برا  یاز آن ب یکیهم  نیکرد ا یاو را خالء سالح م شهیهم رها
 شد؟!

 خواست؟   یرا نم  نیمگر هم او

 : دیپرس  دیآشفته اش زد. با ترد یسوی به گ یبا تعجب چشم گردو کرد و چنگ  رها

 گرفته؟  تی شوخ  ؟ی ... گفتی... تو چتو

 تکان داد و باز ادامه داد: ی نف یرا به معنا  سرش
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 نبود پسر!  یخوب  ینه اصالً شوخ  نه،

 اش کرد و گفت:  یشانیپ نتیرا ز  یفیاخم ظر  تی با جد نایس

 داشته باشم؟  یخوره باهات شوخ یمن م ی افهیق به

 !ای"خدا

 ...میبگو یز ی چخواهم  یلحظه وقتت را به من بده م چند

 ! ؟یشنو یهشدار رسانده اند، م یرا به نقطه  تم یشهرت ظرف مردمان

 !"*ست؟ی ن یهمه ظلم کاف نیا

 

 ******************************* 

 

 ششم« »فصل

 

بهرام را در گوشش   یبار صدا نی هزارم یداد و برا هیبود. سرش را به فرمان تک دهیامانش را بر هیگر
 کمر به قتلش بسته بود:  شی پ یکه ساعت  ییدامرور کرد. درست همان ص

 نه من.«  یچون تو پسر نادر  -»

 شرمنده اش شود. می اش پنهان کرده بود تا مبادا ند یاصل  تیعمر او را از هو کی بهرام

 دردانه اش!  زیعز میند یه دانست از انتقام کور کوران یکه مرد بودن برازنده اش بود اما او چه م الحق

رها را  یپس زد. اسطوره   شیگونه ها یو اشک را با پشت دست از رو د یکش ی قیآه عم پسرک
 نشسته بود! ییخدا خوب جا ییشکند. گو یخودش هم م یخبر از آن که اسطوره  یشکست ب 

 شد. یتلخ فشرده م قتیحق نیا  یآور  ادیدسته گل خواهر شده اش را. قلبش با هر بار  دید یم دیبا
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 توانست؟! یدلش انکار کند، م یتوانست برا یه نمرا ک نیتمام وجودش بود ا رها

. باز هم قطرات  دیکرد، لغز یم ییداشبرد خود نما یکه رو شیرها ییگل اهدا  یبر رو  شیها یشیم
 سر خوردند و به وخامت اوضاعش دامن زدند.  یچشمانش با لجباز  یاشک از گوشه 

 توانست پست باشد؟  یتا چه حد م ایدن

محل و   یچک ب کیآس را دارد، قصه برگشت همچون  یداشت برگه  نیقیکه   ییدر همان جا درست
شرط   نی را در ا  ستشیهست و ن بود و او   دهیخودش رس ینقطه   نیتر ییبه انتها ی. باز یبرگشت

 قمار کرده بود.  یبند

 انتقام است؟!  نیمعصوم ا یرها قربان  دیگو یم یکس چه

 !ست؟یچ انیم نی در ا میند فیتکل پس

 ربه خورد از انتقام به پا کرده اش. ض  شتریکه ب او

توانست هضم کند نسبت   یحال چگونه م  چکسیه ایرها    ایبا خودش کلنجار رفته بود که  شبید از
 از جانش را؟! زتری دلبرک عز یخون

 ... ستیدر کار ن ی"باخت

 کنم... یم  سکیتو قلبم را ر یبرا

 برم...  یم ای

 ..."رمی م یم ای

نبود؛ کوه بود اما با خاک   فیکند. ضع سکیر  شیجبران خطا  یه در پمهم بود ک شیقدر رها برا آن
 یتمام آرزوها یکه رها خواهرش است. آن روز مرگ حتم  دیرس  یم نیقیشد اگر به   یم کسانی

 .دی رس یرنگارنگش فرا م 

 ... شیخواسته ها مرگ

 ...شی اعتقادها مرگ
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 ... شی باورها مرگ

نسبت   نی خواست باور کند ا یکه دلش هنوز هم نم بود  بیاما عج  دید یخود م  یکی را در نزد همه
 را.  ییکذا

 ... ستیخاک رفتن ن  ری"مردن فقط ز

 شکند...   یهزار بار در هم م یکه تو را روز  ست یهمان زنده بودن یهگا مردن

 شود..."*  یدچارش م خیدر طول تار یتواند باشد که آدم یم یمرگ  نی دردناک تر نیا

  یبانو دنیپناه ها را از نظر گذراند. دل زبان نفهمش د زدانی یالیو بتیشد و ه ادهی پ لشیاتومب از
گذشته بود  مهی. شب از ندیکش شانشیپر یبه موها یدست ی. با کالفگ دیطلب  یعمارت را م  نیداخل ا

شد.   یمبه خواسته اش محسوب   دنیرس  یمثبت برا از یامت کی  نیزد. هم یو در کوچه، پرنده پر نم 
زد به   یقی عم شخندیرساند. ن  وارید یال رفت و خودش را به آن سوباغ با ی گوشه واریاز د اطی با احت

شروع به حرکت کرد راه  واری د یدزد را نداشت. از کناره  کیبا  یتفاوت چی حال روز خودش که ه
 یپشت اطیح  ی. بالکن اتاق دلبرکش رو به منظره مودی سر و صدا پ  یباغ تا پشت عمارت را ب   ضیعر

هم که شده است،  هیصدم ثان  ک ی یکرد که بتواند رها را برا یدلش دعا دعا م  شد. فقط در یباز م 
  ینردبان  دنیدر باز تراس را شکار کرد. چشم چرخاند و با د شیها یشیآرام شود. م یتا بلکه کم  ندی بب

  دیتولصدا را   نیکرد کمتر یم یکه سع یزد. در حال  یقرار داشت، لبخند کم رنگ اطیح  یکه در انتها
کف تراس را لمس   شیتراس گذاشت و خودش را به باال رساند. به محض آن که پا ری نردبان را زکند، 

 حواسش را جمع کرد: نایس  یعربده  یکرد صدا

 دونستم! یوقت خواهر خودم نم چیمن تو رو ه  اما

 آمد!  یجذاب بدش م یادیپسرک ز  نیقدر از ا چه

کرد تا سر   زیگوش ت اری اخت ی. ب ختی انگ یم  حسادتش را بر  نیزد و هم یدور محبوبش پرسه م یادیز
 . اوردیقلدر شده درب ینای از کار س

 تر ادا کرد:  میمال یجمله اش را کم  نیآخر نایس

 . یدم تا خوب فکرهات و بکن  یفردا صبح بهت وقت م تا
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 داد.  یبعد، صدا بسته شدن در اتاق خبر از رفتنش م یلحظات 

اما   دیگو یزور م  شی به رها یکس  ندین را نداشت که بب پر حرص دست مشت کرد؛ قطعًا طاقت آ میند
گذاشت اما حاال مسائل   یرا هم کف دستانش م نایآمد. به وقتش حق س یاز دستش برنم یفعالً کار 

 کرد. یحل م  دیرو داشت که با  شیرا پ  یمهمتر 

توان  شیرمق بود که پاها   یآن قدر ب شیرها د؛یرا تنگ کرد و به داخل اتاق سرک کش  شیها یشیم
 نگه داشتن وزنش را نداشت. 

 هول پا تند کرد و کتفش محکم به چهار چوب در برخورد کرد.  با

حال رساند و مانع از  یب یخودش را به رها  یبا جهش  د،یچی که در کتفش پ یتوجه به درد یب
 وطش شد. سق

 . او آن قدرها هم نامرد نبود، بود؟!شیرها یشد برا  یهم ناج باز

نثار   ی قی. نگاه عمدیکش شیرا بر رو  شیتخت گذاشت و پتو یشده را بر رو هوشیب  یرها فیظر تن
  یهمه درد برا نیدانست ا یکند. م اطی را با احت شیاش کرد و چند تا از موها دهیرنگ پر یچهره 

خواهرکش کاشت و از همان   یشانیپ یبر رو یخم شد و بوسه ا یاست. به آرام ادیز  یتن کم نیا
 زگشت.که آمده بود، با یهرا

 یخواه  یاما م ستیدرمان چ یدان یپشت به پشت و نم ینارنج  یدر اتفاق ها یمان  یم ی"گاه
ر چه ه ،یرو  یجلو م شهیتر از هم جیروند در ذهن کوچکت و تو گ  یدانم ها رژه م یو نم  یکن  یکار 

 باداباد!"

  کلشی، هرا عوض کند  شیآن که لباس ها یخودش را به تخت خوابش رساند و ب یذهن خسته ا با
 آن رها کرد. به سقف اتاقش چشم دوخت و لب زد:  یرا بر رو

 از گل نازکتر بهت بگه! ی ذارم کس ینم

 ...ردی گ ینفسم م نمتیب  یکه م یی"روزها

 دلم... یست یکه ن ییروزها
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 تو باش! اما

 آسان تر است..." یاول  تحمل

 شود.  یکه سهل است اگر دلبرکش نباشد تمام وجودش منقبض م دلش

اش   یرا به کار گرفت و گوش دشی راه ام نیتختش نشست. آخر یبر رو یو با کالفگ دیکش  یقیمع آه
 . نیقوم ظالم نیآورد از کار ا یسر در م دی. بادیکش رونیکتش ب بیرا از درون ج

که در   انیخش دار آر  یصدا یدوست فراموش شده اش را گرفت. حت یه به ساعت، شماره توج یب
 کند.  مانی کرد پش یکه م یاو را از کار  هم نتوانست دیچی گوشش پ

ساعت   ؟ی نگاه به ساعت انداخت هیخان بزرگ. داداش   میکرده؟! ند ادیاز ما  ی ک  نیبه، به سالم! بب  -
 شده؟  یچ نمیباشه. بگو بب یرفع دلتنگ یتونه برا  یموقعت که نم یشبه؛ زنگ زدن ب مهیدو و ن

 سالم، ببخش حواسم به ساعت نبود.  -

 بلد بود؟   یخواه هم معذرت او

 !م؟یحالت خوبه ند  ؛یستیرو به راه ن  ادیکنم ز  یحس م ه؟یچه حرف  نیبابا ا یا -

 کرد:  قیتزر شیدر صدااش را  یکس  یو تمام ب  دیرا فشرد، لب برچ   شیگلو بغض

 . ستمیخوب ن نه،

 شده مرد؟!  یچ  یبگ یخوا  ینم -

 آد.  یبه کارش نم یمردونگ گهیکه کمرش خم بشه د یمرد یحاج -

 ؟یآر  یسر خودت م یدار  ییچه بال -

 زحمت داشتم برات.  هی! الی خ  یرو ب نایا -

 بگو داداشم! -

 اقدام کنم. یان ا ید شیآزما هی یخواستم برا یم -
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 چرا؟  -

 نه؟ ای ید ینپرس! فقط بگو برام انجامش م  -

شلوغه بهت قول   یلی تونم برات بکنم اما سرم خ  یکار م ی چ نمیباش تا بب شگاهمیفردا اول وقت آزما -
 . ستی ن شرفتیپ  ادیز نجامیا یکمتر از سه هفته بتونم به دستت برسونم، دستگاه ها دمینم

 نداره. بیع -

 

*********** ****************** 

 

رنگش   یا لهیرا به زحمت از هم فاصله داد و چشمان ت  نشی سنگ یپلک ها یاحساس نوازش دست  با
  یبود برا دهیزد و بغض کرد. صبح چه زود از راه رس  ید تلخرا به صاحب دست نوازشگر دوخت. لبخن

 قلب غم زده اش!

  ای اما اگر دن ندیخواهد صبح را نب   یرسد دلش م  یخط صبرش م  یبه انتها یوقت  گر؛یاست د زادیآدم
 نبود! ایپاسخ مثبت بدهد که اسمش دن یکس یقرار بود به دل خسته 

 دهد. چارهیب  یبه خورد رها  وند،یپ نیکردن ا  لی تحم یآخر را برا یآمده بود تا ضربه  نایس

 نیمرد جوان از ا نیست ادان ینشست. م  شی با نفرت دست نوازشگرش را پس زد و سر جا دخترک
سابق.   یآن پسرک مظلوم و دوست داشتن  یدلش و نه حت یشود برا یمهربان م یپس نه فرشته 

 یست هضمش کند آن چه را که به چشم متوان یقلبش و نم  یکرده  زیعز رییحجم تغ نیمات بود از ا
 .دید

 ."*رمیمرد به خوردم داده اند، س نیکه ا ییها ی"من از ناباور 

 خوش حالتش کرد و تشر زد:  یابروها مهیرا ضم  یظ یاخم غل نایس

 ؟ یتو وحش چته
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 : دی مقابلش، جبهه گرفت و غر ی شهیاز مرد عاشق پ تی هم به تبع رها

 ؟ یکن  یکار م  یجا چ نیا

 دنبال جوابم.  اومدم -

 مغرور شده کرد و گفت:  ینایرا نثار س  یبی غر شخندین

 . یجوابت رو گرفت شبیکردم همون د فکر

 گفتم خوب فکرات رو بکن! شبیمنم همون د -

 کنم.  سکیتونم روش ر یمنه، متاسفانه نم  ی ندهیآ نیا -

 ام؟  بهیداره؟ مگه من غر سکیرها بودن با من ر  سک؟یر -

 ... غر هیاز  یدست کم  -

سر آن  یموها  انهیاز کوره در رفته چنگ زد و وحش  ینایاز آن که بتواند گفته اش را کامل کند، س  قبل
 کرد. شیپنجه ها ریتخس را اس یبایز

چه قدر آشنا هستند با قلب عاشق   ش ی ها یآن که بداند دلبر  یب  شیگفت برا یغصه م  یگیاز غرب رها
 مرد. نیا

 انصاف نبود؟! یب یکم  رها

 اعتراضش را بلند کرد:  یبه او دست داده بود، صدا  شیشدن موها دهیاز کش یه ناشک یسوزش

 کشم! یم  غی پوست سرم! دستت و بکش وگرنه ج آخ،

 ترساند؟! ینداشت را از چه م تی اهم شیبرا زیچ چیه  گریکه د یینایس

  نایاحساس س یخوش فرم و ب ی لب ها همانی را م یرحم  یب یبچگانه اش تک خنده  یها دیتهد
 کرد. 
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  رونیشده اش اصوات را به ب د یکل یدندان ها انیکرد و از م کیدهانش را به گوش رها نزد پسرک
 هول داد:

  غی خواد ج ی صداست. حاال هر چه قدر دل تنگت م  قیخونه عا نیا یبه ذکر که بگم تمام اتاق ها الزم
 شد!  یبکش بلکه فرج 

. با تمام قدرتش  شیبود براترسناک شده  یادی ز نایطاق شد؛ اشک در چشمانش حلقه زد. س تحملش
  ی. بدیکش  غی ج  یبار از سر کالفگ ن یستبر پسرک کرد و ا ی  نهیرا نثار س  فشیکوچک و ظر یمشت ها

که مشغول   یاسی تراس اتاقش با ال  ریاو را کرده است و در ز دنید یدلش هوا میآن که بداند ند
 زند.   یکردن با تلفن همراهش بود، قدم م  حبتص

 غم زده را نداشت، داشت؟! یبانو  نیدل ا یهوا کم خدا

  یب  اسی باز تراس اتاق رها دلش را لرزانده بود، ال مهیکه به مدد در ن  یف ی خف  یصدا دنیبا شن  میند
که امکان   یسایال یحواس را به حال خودش رها کرد و خود را به داخل عمارت رساند؛ اصالً گور بابا

بود که نسبت    یداشت دخترک تی اولو شیکه برا یها مسئله اداشت به او شک کند. در حال حاضر تن
 کرد.  یاش را گس م یعاشق یمزه  بیاش عج یخون

 هوا باز کرد.  یشتاب از پلکان عمارت باال رفت و در اتاق دلبرکش را ب  با

 . دیقلبش د یده را با دردانه گرگ ش ینایکه برخورد س  یبه خون نشست وقت  شیها یشیم

 اتاق را پشت سرش بست. مشت کرد و در  دست

 : دیغر ضیبا غ نایس

 ! ؟یکن  یکار م یجا چ  نیا تو

آش   شیتا برا  شیها یو عقاب شد در طوس ستادیکه دست از سر رها برداشته بود ا یینایمقابل س  در
 بپزد.  یپر روغن

 ! یکن ی م یچه غلط یکه تو دار  نهیکنم، مهم ا یکار م  یجا چ  نیمن ا ستیمهم ن -

 : دینال  ش،یهق هاهق  انیدر م  دخترک
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 جفتتون!   دیبس کن ست،ین یز یچ میند

هر   ییدوخت؛ گو نایپر نفرتش را به س یها یشیبکند م   شیرها یبه گفته  یآن که توجه ا یب  پسرک
 کرده بودند.  یدوئل اساس  کی یدو مرد خودشان را آماده 

 : دیکوفت و غر میند ی نهیبا کف دستش به س نایس

 ! رونی کردنات؛ گم شو ب یبا فوضول یکن  یو که تو م غلط

گستاخ شده به آن ضربه زده   ینا یکه س ییکرد به جا ی را باال انداخت و نگاه  شیابرو یتا کی میند
 داشت خودش را تحت کنترل داشته باشد، گفت:  ی که سع ی بود و در حال

 اگه نشم؟ و

 لقب تلخ خواهر را.  دیکش یم  دکیکه  یدختر  یبود تا سپر شود برا آمده

 که باشد...  "مرد عاشق

 شود...  یم حسود

 برود..."*  شیپ  یمنطق  دیبا  یرود گاه  یم ادشیقدر حسود، که  آن

 مقابلش را مخاطب قرار داد: یو مرد حسود شده  دیپر حرص خند نایس

 ره تو هم.  یجداست؛ اون وقته که کلمون م یمسئله  هیواسه خودش  گهید اون

  چیمرد سر دلبرکش با ه نیآن که بداند ا یرا ب میند یبه خون نشسته  یها  یشیکرد م یم دیتهد
 ندارد. یشوخ یبشر  یبن

 "حرف تو که باشد... 

 دلت پرسه بزند..."*  یجز خودم را اگر در حوال یکنم ذهن کس  یم قلم

 : د یکرد و غر  نا یمحکم س یچانه  یاولش را حواله   مشت

 . ین یجوجه ماش نمی خواد بد بب  یدلم م اتفاقاً 



 ان ی از جنس پر یمرد

124 
 

  ینثارش کرد. ب یصدا دار  شخندیانداخت و ن میند نی خشمگ یها یشیبه م  یبا شرورانه نگاه  نایس
سرکش شده   میکرد ند یادب م دی که پاره شده بود و سوزشش آزار دهنده بود، با یلب یگوشه  الیخ

 یدبع یکرد و قبل از آن که بتواند به خودش بجنبد ضربه  میبه شکم ند  یمحکم یهوا ضربه  یرا. ب
 ت. را به گونه اش کوف 

 پسرک را دست کم گرفته بود.  نیا یادیز میند

 : دی تش فشرد و عربده کشرا در مشک میند ی قه ی ضیزد و با غ  چنگ

 گه جو... یم یبه ک  یک نی بب

و هلش   دیاو کوب  یشان یمحکم سرش را به پ  میبخشد، ند  انیاش را پا یاز آن که بتواند رجز خوان  قبل
 افتاد. نیلرزان به زم یرها  یمقابل پاها هم تعادلش را از دست داد و در نایداد. س

 و دستانش را در مقابل دهانش گذاشت. د یکش یف ی خف غیج  رها

  ردیرا تا سر حد مرگ به باد کتک بگ  نایخواست س  یشد؛ دلش م یدو ضربه آرام نم  یکیبا  میند دل
 شود.   یجانش تمام م   متیبه رها به ق یک ینزد دیایکه حساب کار دستش ب

 ی به کس یودم چشم بدوز خ  ری"به خدا غ

 ...!" زمیر یمو در جهت باد بهم م مثل

فلک زده  ینا یصورت س  یو پر از حرصش را بر رو یدر پ  یزد و مشت ها پ  مهی خ نایس یبر رو سرکپ
 کرد.  ادهیپ

به   شیها  هیگر انی را در دستش فشرد و در م میلحظه، رها به خودش آمد و چنگ زد کت ند کی در
 التماس افتاد: 

 مرگ... من پاشو...  می! ندشی. پاشو ولش کن... کشت..میند

را به جان خودش قسم داد اما گفته اش آن قدر اثر بخش   میدانست چرا ند  ینم  قیهم دق خودش
 عاشق را شل کند.  یادیپسرک ز نیبود که دستان ا

 را در دستش فشرد و به سمت در اتاق پرتش کرد.  نایس ی قهی کوتاه پلک زد و  میند
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 د و رو به راه گفت: در را باز کر یدر کمال ناباور هم  نایس

 دو هفته. فقط

 در را پشت سرش بست.  میمتعجب ند یها یشیدر مقابل م بعد

 : دیو پرس دیبا سرعت به سمت دلبرش چرخ پسرک

 ه؟یچ ماتومیاولت نیا ی هیقض

 زمزمه کرد:  ی رزاننداشت و با لحن ل یف یتعر چیاز حال زارش که ه اردی سر در ن می تا ند دیچشم دزد رها

 . یچیه

کند. به سمت   چیمشکوک شده را سوال پ یرها نیاز ا شتر یاجازه نداد تا ب گرینشد اما غرورش د  قانع
 و نگران دخترک در گوشش نشست:  فیظر یدر قدم برداشت که صدا

 !ارمیب  خیکبود شده؛ صبر کن برم برات کمپرس  تی شونیپ

 : دیغرو با تحکم  دیدردناکش کش یشان یبه پ یدست

 خوبه. یجور   نینکرده، هم الزم

برج   نیآمده بود که دلش را وام دار ا  یاز او رو گرفت؛ آخر مرد قحط ضی و با غ دیدلش رنج دخترک
 زهرمار کرده بود؟! 

را   یکبود یتا جا  ختیاش ر یشانی پ یرا بر رو شیاز موها یو طره ا ستادیدراور ا ی نهیمقابل آ میند
 تخس شده را مسخ خود کرد.  یشده بود که نگاه رها یو خواستن بایبپوشاند. چهره اش آن قدر ز

 ندارد.  یتیجذاب چیمرد کم از ه نیخودش که ا  شیکرد در پ یاعتراف م  دیبا دخترک

 : دیقبل از آن که اتاق را ترک کند، برق نگاه دلبرش را شکار کرد و غر میند

 !؟یدیه! فهممن و به جونت قسم ند گهید
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 شیبغض را در گلو یغده  بی عج ییآن اتاق کذا ند؛یرا بب شیتکان دادن رها نماند تا سر منتظر
طاقت   گریکند؛ د  یخداحافظ  اسی رساند تا از ال یپشت اطی داد. پا تند کرد و خودش را به ح یپرورش م 

به   رادست به دست هم داده بودند تا پشتش  زیروزها همه چ نیرا هم نداشت. ا الیماندن در آن و
 کرد، لب زد:  ی که با شک رصدش م  یاس یو رو به ال دیکش ی قیآه عم خاک بمالند.

 برم.  گهیمن د داداش

 ناهار. یکجا؟ بمون برا -

 شم.  ینه مزاحم نم  -

ر جا  بعد از ناهار ه  ننیناهار و بچ  زی تو که االناست م میبر  ایب  ؟یزن  یاز کدوم مزاحمت حرف م -
 برو.  یخواست

شد و   قشی رف یگفته ها میخاطر تسل  نی. به همستیار ساز نک  اسی به دو کردن با ال کهی دانست  یم
 با او هم قدم شد. 

 کرده بود را به زبان آورد:  ری که ذهنش را درگ یباالخره سوال  اسیال

 هو؟ یزد   بتی زدم کجا غ  یداشتم با تلفن حرف م من

 با تحکم زمزمه کرد:   شیبه سنگ فرش رو به رو رهی خ  پسرک

 .ییدستشو رفتم

 را باال برد:   شیو تن صدا  ستادیداد و در سالن ا تکان یسر  اسیال

 !قهی! صدقهیصد

 آمد و لب زد: رونی با هول از آشپزخانه ب قهیصد

 آقا؟  بله

 .میمهمون دار ؟یار ی ناهار رو م یک -

 !د یصبر کن قهیچند دق نمی چ یاالن سفره رو م -
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 . ندی زد تا در کنارش بنشهم اشاره   مینشست و به ند یناهار خور  زی سر تکان داد و در راس م اسیال

 : دیپرس یبه سالن سوت و کور خانه انداخت و با لودگ  ینگاه میند

 کجان؟  هیبق  پس

 تو اتاقاشون باشن. دیهم با نایعمو پرهامه؛ رها و س شیبابا که طبق معمول پ  -

خودش را به ندانستن زد؛ الحق که    نی به چشمانش شک کرده است به  خاطره هم  اسی دانست ال یم
 خبره نداشت!  گریباز  کیپسرک کم از  نیا

و   نیخشمگ  یها یشیکرد و در مقابل م  یکبود شده اش، لخ لخ کنان پله ها را ط یبا آن چهره  نایس
 نشست و لب زد:  میند یرو به رو اس،یپر از سوال ال یها ی و مشک میپر نفرت ند

 د؟یداد لی گرد تشک  زی جا چه خبره؟ م نیا

 زد و گفت:  شیهاکم رنگ به طعنه  شخندین میند

 خونه جواب پس داد! نیتو ا دی گپ دوستانه ام با هیدوستم سر   ینم اسیال

 : د یکرد و پرس یزخم خورده و عصب  یناینثار س یچشم غره ا اسیال

 !؟یآورد ییصورتت چه بال سر

 خونسرد دوخت و لب زد:  یادی ز میاش را ند یوحش یها یطوس  پسرک

 . ارهیش ب رو که خود آدم مرض نداره سر خود بال

 گفت:   یحوصلگ یبا ب   اسیال

 ! ؟یکه بهم زد هیا افهی و ق ختی چه ر نیکارا بگو ا نی ! عوض انایس زی نر مزه

 جواب برادر بازپرس شده اش را داد:  ردی مسکوت بگ میآن که چشم از ند یب  نایس

 سگ هار افتادم! هی رهیگ

 ا نگه دارد.ر اسیو حرمت ال زدی را نر  نای دست مشت کرد تا همان جا خون س میند
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 لب زد:  یبا تعجب مشهود  اسیال

من خودم   نا ی س چونی نپو کبود کنه؟ من و  اهیتونه آدم و س یهار کجا بود؟ اصالً مگه سگ هار م سگ
 !؟یدعوا کرد نم،ی پا زغال فروشم! بگو بب هی

را از سر خودش باز    اسی حوصله ال  یمقابلش گذاشت و ب  قهیکه صد یزد به ظرف ساالد  یناخنک نایس
 کرد: 

 نداشت.  یتفاوت  چیسگ هار ه هی! آره دعوا کردم طرف دعوامم با یپرس یچه قدر سوال م اه،

 یبرا  دنیبرنج کش یبه بهانه   اسیزد. ال  یشد و دم نم یکه دائمًا رنگ به رنگ م  یمیاز ند امان
 لب غر زد:  ری به سمت او خم شد ز همانش،یم

 به الالش گذاشته! یل  یل  یلیخ .ره ی بگ لیالت و تحو یپسره  نیا ادیب  دیبا  بابا

 : د یزد و پچ پچ کنان پرس  یقیعم  شخندین میند

 ده؟  یانقدر نادر خان بهش بها م یعنی

 پله انداخت و لب زد:  چیبه پ ینگاه  اسیال

 . یلیخ

  یم یکه دلبرکش خرامان خرامان آن را ط دیرا دنبال کرد و به امتداد پله ها رس  قشی رد نگاه رف  پسرک
 . گریرها کار دست دل عاشق شده اش داده بود، د یخانمانه ها نی کرد. اصالً هم

  ی قصد داشت با ب ییعذابش شده بود؛ گو یدختر الهه   نیروزها ا نی. ادیکش  یو پر حسرت  قیعم آه
 را به رخش بکشد. شیتمام تمام گناها  یرحم 

 یکه کمر مآورد بل یمن خم به آبرو نم یآن که بداند دردها یخورند به حالم ب  ی"همه غبطه م
 شکاند..."*

کردند تا   یم  یاو دهان کجبه   یکه جانش را به لبش رسانده بودند و با تخس ییدردها نیاز ا امان
 حال نزارش را به اثبات برسانند. 
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اش کرد؛ اصالً چه  ییکرد باز هم هوا یطالق  شیروزها نی ا یرها که با چشمان مرد پر رنگ شده  نگاه
 است؟! زاری بمرد  نی او از ا دیگو یم یکس

 عار..."  یاز من ب فیو ح یرا ندار  اقتشی که ل ستیاست، دردم عشق ی"دردم مهربان 

 عشقش را نداشت، داشت؟!  اقتی مرد واقعًا ل نیا

  یروح خسته شده اش م کری خودشان را بر پ  یرحم یکه با ب  یافکار  نیکرد از حجم سنگ یدر م سرش
 است.  دهید شیبرا یابچه خو ندهیدانست آ یشده بود و نم جیکوفتند. گ

  ندهیآ یرود حال هم زمان  یم ادشیکه  گذارد یها جا م  ندهیآن قدر فکرش را در آ گر؛یاست د زادیآدم
 بوده است. شیگذشته ها ی

  ییگو افتی دست  ندهیتا به آ روزهایشود تکرار د یهر روز م  ست؛ین بیعج  یز ی چ چیه  یحوال نیا در
  یتو را به آن نم یینردبان غول آسا چیم آسمان که ههفت یشده است در طبقه  ینقطه ا ندهیآ

کرده است و آن چه را که حال در    نی گوشه و کنارها کم ن یهم ندهیآن که حواسمان باشد، آ یرساند. ب 
 زند.  یم دیرا د  یآن هست یحال درو

  شیبرا انی م نیهم در ا نایکم بود، س شیروزها دردها نیآزردند. ا ینا به سامانش دائمًا او را م   افکار
 نور!  یشده بود نور عل

 یرفتارها نی ا لیرحمش، دلش غنج رفت. دل یمرد ب  تگری ساعت قبل و دست حما میآوردن ن ادیبه  با
گنگ بود هم چون   شیبرا یادی مرد ز نی. ادیفهم یجذاب را نم یادیز یشیآن چشم م ضی ضد و نق

 را.  یل یجنگ تحم  کی ایا رقم بزند درام ر یعاشقانه  کی تواند   ینخوانده که سطر به سطرش م یکتاب

 خنگ شده است؟   ادیدختر گفته بود که ز نیبه ا یکس داً یجد

 خنگ شده بود...  او

 شده بود... جیگ

 زد.  یآن جالد روح ساز م یزندگ تمیشده بود که هنوز هم قلبش فقط با ر خر

 !" نم؟ یب  یاشتباه م کیروزها تو را به چشم  نیبا من که ا ی"چه کرده ا



 ان ی از جنس پر یمرد

130 
 

 نبود، بود؟   شیاشتباه زندگ میند

 یتمام هم به عقب باز گردم با آن که م  یاگر با آگاه یام که باش یاشتباه زندگ  نیاگر اشتباه تر ی"حت
 شوم... ی عاشقت م شهیاز هم شتر یاما ب ستییعشق باز هم جدا نیدانم ته ا

 کنم؟!  چه

 ... ستیتو نزند دل ن یکه ب یدل

 است..."*  ازمندی دنت بد جور ندل به بو نینه ا  ای یاشتباه باش  چه

که،   ستیرفت؛ کم ن  یبا چشمان هر لحظه قربان صدقه اش م میآمد و ند یم ن یی خرمان خرمان پا وا
 مات کرده بود. بیپسرک عاشق شده را عج  نیرها ا

 کرد.  یدوست داشتنش گوش خلق را کر م  یروزها برادر شده بود اما هنوز هم بو  نیا میند

 کارها دخالت نکن! یفه شو و در همه لطفًا خ  ،ی"قلب لعنت

 !"ستیکاف یکن یکه خون پمپاژ م  نیهم

برد نابود   یم یپ  شانینسبت خون  نیاز ا شی روزگار؛ اگر رها یهمه نامرد نی کرد از ا یدرد م  قلبش
.  شیدختر برا نیشد در وجود ا ینفرش خالصه م  یخورده ا  اردی لیبا هفت م ایشد قطعًا چرا که دن  یم

 کرد. یباز  شیبود، با غذا ستادهیکه مردد ا ییتوجه به رها ینداخت و با نییپا سرش

نامردش. سر آخر هم قدم   میند ایگرگ شده   ینایدر کنار س  ند،یهم مانده بود کجا بنش چارهیب  دخترک
 جا خوش کرد.  نایگذاشت و کنار س  شیپ

بابت   نیاز ا الشیبرد پس خ  یرا م یزد و با ولع به غذا خوردنش ادامه داد او باز  یلبخند ژکوند نایس
کرد که   یالی خ یب  یرها یرنگ و رو رفته  یاش را نثار چهره  دهیرنج یها یشی م میراحت بود اما ند

فرستاد؛   ی فرو م  نشیهر لقمه اش را همراه با بغض سنگ چارهی . پسرک بدیکش یخودش غذا م یبرا
 جز صبر نبود. یز ی جنگ نابرابر مسلمًا سنگرش چ نیدر ا
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رها   ییخوش حالتش کرد؛ گو یابروها همانی را م  یفیه دلبند محجوبه اش انداخت و اخم ظرب ینگاه
زد. معده اش به سوزش افتاد. مگر   ینم شیبا خودش که لب به غذا  یباز هم با همه لج کرده بود حت

 دردانه نباشد؟! نیشد  نگران حال ا یم

و با عذر   دیمردش دست از غذا کش یبود که در مقابل چشمان به غم نشسته  ری آن قدر دلگ رها
 به اتاقش بازگشت.  یکوتاه  یخواه

حال و   نیکه دلش را نداشت او را در ا  یدخترک مقاوم نبود، به قدر  نیآن قدر ها هم در برابر ا میند
آورد که با   یمانده، دلبرکش گرسنه بود او چه طور تاب م مهین شیاصالً به درک که غذا ند؛یروز بب 

 را نوش جان کند؟!  شیراحت غذا  الیخ

 ییدر هوا دنیساختمان را ترک کرد. نفس کش دنیکش گاریس یبرخاست و به هوا شی از جا اری اخت یب
 خفقان آور بود.  یادی ز  شیدلبرکش را کم داشت برا یکه نفس ها

آن که بداند  یدهد، ب  نیتسک  یآتش زد تا خودش را کم  یگار یرساند و س یپشت اطی را به ح  خودش
 زند. یم دیاست و او را د ستادهیساختمان در تراس اتاقش ا نیدوم هم یقه در طب یدختر 

 گذرم..." یروزها نم نیمن از ا یگذرد ول یروزها م نیا ای"خدا

 

 ******************************* 

 

 هفتم« »فصل

 

  شد؛ امروز یآرام سپر  بیکه عج یهم گذاشت، دو هفته از عمرش گذشت. دو هفته ا یچشم بر رو تا
فرصت دو   نی دانست ا یداد. م یرا م  نایجواب س  دیو با  دیرس یم  انیآرامش قبل از طوفانش به پا

ها   لی. آخر مگر در تحم یر یگ میتصم یبرا ینه فرصتبوده است   لیتحم نیهضم ا یفقط برا یهفته ا
 هم حق انتخاب هست؟!
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داشت خودش را به سرنوشت  قصد  ییبه دکتر مراجعه کرده بود؛ گو شیتکرار دخترانه ها یبرا  روزید
  یم جهی نت نیرفت، باز هم به ا  یکرد و با خودش کلنجار م یبسپرد. هر جور که دو دو تا چهار تا م

 است.  شی وفا  یتر از آن مرد ب قی ال یل یخ نا یکه س دیرس

چهار روز استراحت داشته باشد. آن هم از نوع مطلقش اما مگر   یبه او هشدار داده بود تا سه ال دکتر
 نفس بکشد؟! یتا کم  فیتن نح  نیدادند به ا یادث رخصت هم م حو

زش را فاکتور  امرو  یتوانست دلشوره  ی کدام نم چیهم ضعف داشت اما ه یکرد و کم  یدرد م دلش
 . ردیبگ

روزها به دور از   نیکه ا یمرد نینداشت به ا یدیام چیه  گریرا خاک کرده بود؛ د  شیتمام باورها میند
 ه بود. آشفت  بیچشم دلبرکش عج

کرد. آب جمع شده در دهانش را به   قیکه به در اتاقش نواخته شد، به قلبش ضربان تزر یا تقه
 خشک شده اش را به حرکت درآورد:  یفرو فرستاد و لب ها یسخت

 تو!  ایب

  یدلش نم ییدلش را گرم کرد. گو یکم د،یاش رنگ پاش دهیکه در د اسیال یچهار شانه  قامت
 به اتاقش باز شود. نایس  یو پا  رندیسبقت بگ خواست عقربه ها از هم 

 ود؟! که ترسو نبود، ب او

رمقش را به قامت خواهرکش دوخت و در را پشت سرش بست. امروز    یقرمز شده و ب یها یمشک
 خسته و خشدارش سکوت محض اتاق را شکست:  یحد تصور شکسته بود. صدا یب

 ؟ یبه من نگفت  چرا

 : د یتکان داد و پرس یسر  یجی با گ دخترک

 رو؟  یچ

  یقدر ب  نیکردند؛ رها چرا ا یم  ییرو نما یو از اثر دلخور   ینقاش یشده بودند تابلو  شیها یمشک
 !د؟ید  یرا نم  اسشیرحم شده بود که نگاه نگران ال
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 و لب زد:  د یکش ی قیآه عم پسرک

 کرده؟! ی بشنوم ازت خواستگار   دیبا نایبودم که از زبون س بهیانقدر غر یعنی

باال انداخت و در جواب تمام   یشانه ا  یالی خ یته بود، همچون زمستان. با ب بس خی احساساتش
 برادرش گفت:  یها ینگران

 کردم بابا بهت گفته. فکر

 : د یزد و پرس شی به موها یخواهرش، چنگ  گانهی یهمه خونسرد نیکالفه از ا اسیال

 ه؟ یچ  جوابت

 گفت:  تیعزمش را جزم کرد و با جد ش؛ی ها یبود و غد باز  رها

 .بتهمث

  رتی تمام ح انی عمق فاجعه. در م  یعنی نیلجباز بود و ا یادیکرده اش ز زیمات شد؛ خواهر عز پسرک
 : دینال  شیها

 ؟ یمطمئن

 آره.  -

به آخر رسانده بود   شی را برا یحق برادر   یرحم  یدر کمال ب نایس شی پ یدر هم شکست؛ ساعت کرشیپ
 و زمزمه کرد:  دیبه پشت لبش کش یستکرده بود. د ری گ نیبرادر غافل از همه جا را زم  نیو ا

تونم   یتو و انتخابت قائلم نم یکه برا یگم اما با تمام ارزش  یو م نیکه دارم ا یز یعز یلیبرام خ  رها
 . یکن یم سکیر  تی رو زندگ یدار  نمی بب

 هم هست؟! ییافتاده بود رها ادشی تازه

  ینم ادمانیدچار دردسر نشود،  از خودمان یک یکه  یتا زمان م؛یهست  یبی موجودات عج زادهایآدم ما
 . میرا بدان  گریقدر همد دیماند با
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اش   یکه تکرار فراموش نشدن ست یا یکس ازمند یداشته باشد، ن یبه دلسوز  از یاز آن که ن شتریب آدم
 باشد. 

 و قاطعانه گفت:  دی کش  یقیآه عم  دخترک

 رو گرفتم. میمن تصم یول زم یعز یمرس

 رد و زمزمه کرد: در را در دستش فش ی رهیدستگ اسیال

 !ینش  مونی پش دوارمیام

 اتاق که خارج شد، تلفن همراهش را در دستش فشرد و لب زد:  از

 دختر جون؟!  یلج کرد یبا ک  تو

  یکرد، نم یم یکار  دیرا گرفت و تلفن را به گوشش چسباند. با هانهیک یشماره  یآن  میتصم کی در
 ود. تفاوت رد ش یب  یمهم  نیبه ا یتوانست از کنار موضوع 

 .دیبه قلب ناآرامش ضربان بخش د،یچ یکه در گوشش پ  هانهی گرم ک یصدا

 . اسی الو سالم آقا ال -

 داشت آرامشش را حفظ کند، گفت:  یکه سع یرا باز زبان تر کرد و در حال  لبش

 باهاتون فورًا صحبت کنم. دی خانوم با هانهیک سالم،

 ؟ ی ر مورد چد -

 رها.  -

 افتاده؟ یاتفاق  -

 افته. یم میری نگاگه جلوش و  -

 م؟ ینیرو بب  گهی خب کجا همد لهیخ -

 شاپ...  یکاف  گهیساعت د هیتا  -
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 ******************************* 

 

 جواب داد:   یمعطل یزد و با هول تلفنش را برداشت و ب  چنگ

 چه خبر؟ جوابا آماده اس؟ انیآر

کردم زودتر به دستت برسونم   یوقت! نه داداش شرمنده اتم هر کار  هی یخفه نش  رینفس بگ هیپسر  -
شلوغ بوده که  شگاهیچند وقته انقدر آزما نی. ایهفته هم صبر کن  نیتا آخر ا دیکه با نینشد، مثله ا

 نمونه هات رو به کل گم کرده بودم. 

 خوش فرمش کرد و تشر زد:  یلب ها همانی را م  یقیعم  شخندین

  گریهفته دندون رو ج نیتا آخر ا یگ  یو مشم بعد ت ی م وونهیمن دارم د انی واقعًا! آر ینباش خسته
 بذارم؟! 

 . یصبور باش  دینه داداشم فقط با -

 شه.  یتونم، نم ینم -

 انقدر برات مهمه؟  شی آزما  نیشه؛ حاال چر ا ی م یچرا اگه تو بخوا -

 . ستین یدار  فیتعر زی چ ان،یوقت ازم نپرس آر چیه -

 برم سرم شلوغه.  دیمن با ؟یر ندا یحرف زدنت؛ خب کار  یرمز   نیباش بابا توام با ا -

 نه خداحافظ. -

 . خداحافظ

  چیطاقت ه گریکرد و د یصبر م  دیهم با گریزد. شش روز د رونیرا قطع کرد و از دفترش ب  تلفنش
  یکرد و نه حت یم یپدر  یکه ادعا یشد نه بهرام یکه روز به روز الغرتر م یینداشت، نه رهارا  زیچ
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  نیشود از تمام ا یکه م  ییو تا جا ردی خودش را بگخواست دست  یطاقت خودش را. دلش م
 فرار کند.   اهاماجر

  یجنگل یکلبه  یرا به دوش معاون شرکت انداخت و راه  شیها تیمسئول یساعت همه   کی یط
 بود.  شیروزها نیا یمناسب برا ی نهیدور بودن تنها گز دیاش در شمال شد. شا

 

 ******************************** 

 

کرد به   ام ی ق شیو پر از تشو دی کش  یقیمشامش را غلغلک داد. نفس عم  یسرد شنل آب عطر  یبو
 دل سرانده بود.  شیسال ها برا نیه اک یاحترام دخترک محجوب 

 گرفت:  یبه باز  شهیاز هم شتر یرا ب  اسیدل ال شی زد و با تن آرام صدا ی نیلبخند شرمگ  هانهیک

 کردم؟  رید  یلیخ  د؛یببخش سالم،

 کرد:  فیاشاره زد و کلمات را پشت هم رد یا یدستش به صندل هول زده با پسرک

 سالم! د؛ییزود اومدم. بفرما  یلیمن خ نه،

خنده اش را خورد و بر   یپسرک انداخت و به سخت یسرخ شده   یبه چهره  ینگاه متعجب  دخترک
 و لب زد:  دیکش یق ینشست. نفس عم یصندل یرو

 د؟ ین یش  ینم چرا

است که بار هر   یدانست چه حکمت ینشست؛ نم یصندل  یبر رو  عیخورد و سر یف یتکان خف  اسیال
 شد!  یسپرده م  یتر تمام ابهتش به باد فراموش دخ نیا دنید

 خودش را جمع و جور کرد و گفت:   یکم هانهیک

 من در خدمتم. خب،
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  یباور امروزش شده بود و تمام خوش  نیتلخ تر ادآوری هانه یبر سرش آوار شد؛ ک   ایباره تمام دن کی به
 باشد.   یبار قاصد شوم نیکوتاه مدتش را به باد صبا سپرد تا ا

 زد و زمزمه کرد:  شی به موها یچنگ  اسیال

 . رهی خواد از بابام انتقام بگ یگفت م یم شمیاومد پ  نای س امروز

 : د یپرس ی دارد؛ با کنجکاو یموضوع به او چه ربط نیکرد ا یکرد و اصالً درک نم  یفی اخم ظر دخترک

 ؟ یچ یبرا انتقام

را در مقابل   شی اسطوره بود برا کیکش مقام   دکیکه  یوجه نادر  چیخواست به ه  یدلش نم پسرک
  یق یسخت بود. نفس عم یکاف ی خودش هم به اندازه  یماجرا برا نینابود کند؛ باور ا یچشمان احد

 تا بر خودش مسلط شود و جواب دلبرکش را داد:  دیکش

خواد با رها    یانتقامش م  یکه برا  نهی. بحث سر استین  نیما ا یالبته بحث اصل ؛ یمیخصومت قد هی
 کنه.  تی ازدواج کنه تا به توسط رها بابا رو اذ

 : د یچشم گردو کرد و بهت زده نال دخترک

 نداره! امکان

 فعالً که ممکن شده. -

 آد؟  یاز دست من برم یکار  خب حاال چه -

 زمان بخر!  -

 ؟ یچ یعنی -

 و گفت:  دیکشرا در هم  شیلب ها یبا کالفگ  اسیال

 ! رمی بگ یز ی چ ،ییآتو ه ی نایجواب بده تا من بتونم از س   رتریکن د یکار  هیمخ رها  یرو  برو

 فکر کرد و لب زد:  یکم  دخترک
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لج  یرو دنده   وفتهیاگه ب یدون  ی. خودت که مامیکله شق برب  یفقط خدا کنه بشه از پس رها باشه؛
 .ستین میمستق  یصراط چیبه ه گهید

 عمق فاجعه. یعنی نیپا داشته و ا کی شهیغ رها همحق داشت،  مر  او

 زمزمه کرد: یدیو با ناام د یکش یق یآه عم اسیال

 کنه. خدا

 

*************************** ***** 

 

 یگر یتواند کس د ینم  نای بار جز س  نیدانست ا یاتاقش به صدا در آمد و رنگ را از رخش پراند. م در
 جواب داد:  یلرزان یان تر کرد و با صداخشک شده اش را با زب   یباشد. لب ها

 تو!  ایب

 را از بر شد.    نایزجر آور و آرام س یانداخت و صدا ری را به ز  سرش

 مقدمه سکوت اتاق را شکست:  ینشست و ب  ری سر به ز یرها یرو به رو نهیبا طمان پسرک

 خب؟ 

 ببندد.  شیامروز جالد شده بود تا کمر به قتل رها ییپسرک گو نیا

 را باال فرستاد و گفت:  شی ابرو یتا کیگرفت و   یقیآن که خودش را ببازد دم عم  یب  دخترک

 رو خب؟  یچ

 داره پس معطلع نکن!  ییخب گفتن من چه معنا یدون  یخودت خوب م -

 یها  یطوس نیشد؛ تا به حال ا رهی خ نایس یزد و به چشمان سرد شده   یقیعم  شخندین رها
بازدمش    ییحبسش شد گو نهیباره در س  کیسش به بود. نف دهیرحم ند یحد ب   نیخوشرنگ تا ا
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در   یرا شکست دهد. کم  نایقالب بر چشمان س یآزاد کند و سرما هیشهامت نداشت خودش را از بند ر
 زد:  شی و ن  ردتکان خو شیجا

 برام؟  یهم گذاشت ی ر یگ میتصم یجا مگه

 گفت:  یآزرد به جلو خم شد و به آرام یاز حد رها را م  شی که ب یبا آرامش نایس

 ثمره اشه که اومدم درو کنم.  نمیگذاشتم؛ ا می تصم یکه جا معلومه

اگر آسمان هم به  یرا گرفته بود حت مشیباخت باشد اصالً اما او تصم نایرا به س دانیآن که م نه
  یمانیپش یپل ها را پشت سرش خراب کند و جا یکرد تا همه  یازدواج م نایآمد او با س  یم نیزم

را   زمشبود؛ ع  امدهی بار هم به سراغش ن کیدو هفته   نیوفا شده اش که در ا  یب میند ینگذارد برا
 جزم کرد و فکش را محکم جنباند: 

 مثبته.  جوابم

 انداخت. ذوق زده زمزمه کرد:  یقیعم ی هیسا  نایشادمان س  یچهره   یبر رو یمرموز  لبخند

 عروس خانوم.  مبارکه

بر  یدو سالش او شاهزاده  نیتمام ا  یه راندخت یاهایدر رو مش؛یدلش گرفت از دست ند دخترک
  یادیآن مرد ز یجا  نایدشمن شد. حال س ی هیبه شوال ل یتبد شیشبه برا کیبود اما    دشیاسب سف

  یاش در حال مچاله شدن بود و به او م نهی در سمت چپ س یز یجذاب در مقابلش قرار داشت. چ
شده   بیسته است فراموش کند. بغض سوانهنوز هم که هنوز است آن مرد خود خواه را نت هفهماند ک

 را پس زد و گفت:  شیدر گلو

 ...فقط

 ؟ یفقط چ -

 ! م؟یریشه زودتر جشن و بگ یم -

 باشه خوبه؟  ینظر منم بود. ک نیآره، ا -

 هفته. نیآخر هم -
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 ؟ یکن  یمسخره م -

 کنه؟  یخوره که داره مسخره م یم  یمن به کس ی افهیق -

 لب زد:  برخاست و شی از جا تی با جد پسرک

به فکر تدارکات   دیاز االن با میکه دار میزمان کوتاه  نی رم با بابا صحبت کنم. با ا یخب من م  لهیخ
 پس آماده باش که بعد ظهر با هم بم دنبال کاراش! میباش یعروس 

شده   لیکه به او تحم یدانست از استراحت مطلق یپسرک چه م نیآخر ا د؛یاش را در هم کش  چهره
 فیضع ادئیکردن خودشان ثابت کنند که رها ز لیقصد داشتند با تحم زیهم چ ییگو روزها نیابود. 

اتاق را ترک کرد.   یمعطل  یتکان داد. پسرک هم ب یسر  نای س یبه ناچار برا د یکش یق یاست. آه عم
  یقلبش دوست داشت و برا یپستو ینقشه ها او رها را هنوز هم در انتها نیا یگذشته از همه 

 کرد. یم یفته لحظه شمار به آخر ه دنیرس

 ...ستیا یب یمکان عج  ای"دن

تنها   دانیم  نیا نیدرستکارتر میکن یو فکر م میزن  ی دست و پا م مانیتناقض ها انیدر م همه
 ..."*میخودمان

 

 ******************************* 

 

 

 هشتم« »فصل

 

 : د یلپوش را از نظر گذراند و نا د یسف  یرها ینگرانش سر تا پا یها یمشک  با
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سر و ته اش و   یهفته ا هیکفش  هیتو  یکه پات و کرد استی آسون نیمگه ازدواج کردن به هم آخه
 ! ؟یار یهم ب

 یلب ها نت یرا ز یو رژ کمرنگ ستادیا نهیزد، مقابل آ یکه دائمًا بر سرش غر م  یا هانهیتوجه به ک یب
 میاش را اما او تصم و چند ساله نیچند قیرف یها ی کرد تمام نگران  یکرد. درک مخوش فرمش 

  یدبختهفته رهسپار کاخ ب نیاو آخر هم دیبار یاگر سنگ هم از آسمان م یخودش را گرفته بود، حت
 شد.  یم شیها

گرفت و همان طور که خودش   یق یمشتش کرد. دم عم   ری را اس شی گلو بکیچنگ انداخت و س بغض
 را سرگرم آماده شدنش کرده بود، لب زد: 

   م؟ینقراره شاخ قول بشک مگه

مرگش هست و دم   کی روزها  نیا ش یدانست رها یرا لرزاند. او خوب م هانهیسردش تمام تن ک لحن
 زند. ینم

 توان نقاب پوشاند...  ی"به تن صدا ها نم 

دست دلت را رو   ،یخودت را مقاوم نشان ده  یخواه یم تی که در اوج تظاهرها  ییهمان جا درست
 کنند..."* یم

 کند.  یا شهیدخترک را ش نید چگونه دژ محکم قلب اخوب بلد بو  شیکه صدا الحق

 دامن زد:  شی اپیپ یتاسف تکان داد و به غر زدن ها یاز رو یسر  هانهیک

 !ستین یازدواج بچه باز  ری بگ میتصم  یعقالن  رها

کردند   یدرازتر م مشانیرا از  گل شانیاز حد پا شیداشتند ب شیها یشده و مهربان  لیدخترک وک  نیا
کرد تا مبادا از کوره در برود و رفاقت را در حقش تمام کند. او   یا دائمًا دست مشت مکه ره یبه طور 

 که نمک نشناس نبود، بود؟!

 ده اش.  ش قیرف ی هانهیکرد با ک  یاثباتش نرم تا م  یو در پ نبود

 نشست و گفت:  هانهیک یکرد و رو به رو نهیدرون آ یدخترک بزک شده  یآخرش را حواله  نگاه
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رو   مونیهر چه زودتر زندگ میخوا  یو م میستی دنباله تجمالت ن ناینه من، نه س ست؟ ی ن ین عقال کجاش
 . میشروع کن

 دوخت و غرلند کرد:  شیلغزان رها ینافذش را به مردمک ها  یها یمشک  دخترک

 آد! یرها اصالً بهت نم   اری ها رو درن شهیعاشق پ یخودت و؟ ادا ؟یزن  یگول م یو دار  یک

 جا کشانده است؟! نیکه او را به ا ییعاشق رها یادیاز قلب ز  دانست یاو چه م آخر

 را باال فرستاد و گفت:  شی ابرو یتا کی رها

 ؟ یزن  یحرف م   ی. از چارمیبوقت بلد نبودم ادا در   چ یه ادمهیکه  ییجا تا

  یخوا یو نم نیچرا ا یکن  یم سکیر تی رو زندگ ی. تو دار یدون یکه خودت بهتر از من م یز یاز چ -
 ! ؟یکنقبول 

 مهربانش کرد و گفت:  یادیتخس شده اش را نثار دوست ز یها لهیتلخش جان گرفت و ت   لبخند

 و بگو! نیماسه؟ ا یبه تو م یمن چ یبرد و باخت زندگ  از

 که مسموم نبود، بود؟! ذهنش

 شده را؟!  لیدخترک وک نیکند ا یداور  شیخواست از پ  یم  یک تا

 چهره اش کرد و گفت:  ی  مهیرا ضم  یف یخاطر، اخم ظر دهیرنج هانهیک

 خودت!  شکشی پ  رتیشر مرسان خ  تو

 یاد یدوست ز یبرا یگفت مهربان یکه احساسش م  ییهم دل داشت؛ درست در همان جا او
 زد.  یآن نم زی دست به تجو گریمغرورش ضرر دارد د

 . ستندیپندارند، خوب ن یآنچنان که خود را خوب م گرانیشد که د  ادآوری  دیبا یگاه

 شد، دل زده اش کرده بود. یاز جانب رها حواله اش م ری ه تحقهر چ گرید

 آورد؟! یم ییچه بال شی به او چه که رها بر سر زندگ اصالً 
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 زد:  شی مبل برخاست و ن یپر تمسخر و سرد رها، از رو یها یمقابل گو در

 ؟ یبه کجا برس  ی خوا یکارات م  نیا با

 به آرامش.  -

 ا ترک کند، لب زد: و قبل از آن که اتاق ر دیکش  یقیعم آه

 ! یو از دست ند ت یکه مراسم خواستگار  نییپا ایحاال هم زود ب   ؛یبهش برس  دوارمیام

 رسم.  یم -

سرکش اشک، سد مقاومت رها را   یدر را پشت سر خودش بست، قطره  هانه ی که ک محض آن به
پس زد؛   قطره را ضیو با غ  دیکش یقی . آه عمدیدخترک غلت یگونه  یبر رو دان یم روزیشکست و پ 

  یصدا دیشن  یچربد. دلش کم  یم  شتریبفهماند هنوز هم زور او ب  شیقصد داشت به اشک ها ییگو
 نیممنوعه است اما چه کند دل که ا شیدانست خواسته ها یخواست؛ م یرا م  مشیند یمردانه 

 شود!  ینم  شی حرف ها حال

گرفت و بدون   یقی. دم عم برداشت زی م یچنگ انداخت و تلفن همراه اش را از رو یآن میتصم  کی با
 تماس را وصل کرد.  یتعلل  نیکوچکتر

اپراتور که از  یشش چسباند و به صداشد، پر استرس تلفن را به گو یباره خال کیدلش به  ته
  زی م یو تلفن را به شدت بر رو دی گفت، گوش سپرد. اخم در هم کش یم مشیخاموش بودن تلفن ند 

 انداخت. 

 بود. امدهی ن دنشیهمه تنش به د نیبار هم بعد از ا کی یکه حت یبود از مرد ریدلگ

 زد؟!  ینبود که دم از جبران م یاو همان  مگر

 برخاست؛ االن زمان جا زدن نبود، بود؟!  شیحوصله از جا یب

 درون سالن ملحق شد.  همانانی قورت داد و به م یرا به سخت شی گلو بکیس
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را  میند امدنی ن نیدانست ا یشده بود؛ نم جیگ ها، چشمش به بهرام تنها افتاد.  همانی تمام م انیم در
خودش را از رفتار   یدوست داشت برداشت ها تواند بگذارد. باالخره او هم دختر بود و یچه م یپا
 فشرد و در کنار پرهام نشست.  یزد و دست بهرام را به گرم یبکند. لبخند تلخ مشیند

 زمزمه کرد:  طنتی از ش زد، پر یسرخش را گاز م بیاز س یکه برش  یدر حال پرهام

 !نده؟یبه احوال عروس خانوم آ به،

. الحق که حضورش در  دیکش یم دک ی پرهام جوان را با خود  کیمرد بر خالف سنش هنوز هم  نیا
 از لطف نبود!  ی خال ،ی رسم یادی جمع ز نیا

 : دیپرس یآرامش بخش پرهام کرد و به آرام ینثار چهره  یبند مین  لبخند

 خان کجاست؟  میند پس

 باال انداخت و جواب داد:  یشانه ا  پرهام

 شمال. گفت رفته یم بهرام

 کند.  یمهم نبود رها چه م شیرا غم گرفت؛ آن مرد اصالً برا دلش

 : دیبار پرس  نی زد و ا  یقیعم  شخندین

 خانوم شما؟  و

 تو آشپزخونه اس. مایش -

 قدردانش را به پرهام دوخت.  یها لهیت

 تر لب زد:  یجد  یکم پرهام

داشته   یاونم دلش رضا نشد که کارات کم و کثر  ؛یرو دار  ماینباشه تو حکم دختر من و ش یچ هر
 باشه. 

 خجالتم نده عمو پرهام! -
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 کرد و گفت:  یتصنع یسرفه ا ینادر با بد عنق نیح  نیهم در

 . میبهتره کم کم شروع کن خب

 کرد و گفت:  یاشاره ا هانهیک به

 !؟یرو صدا بزن  اسیشه ال یم

رفت   یاسی به سراغ اتاق ال  ریت برد و سر به زانار شب چله به امان یره اش را از سرخرنگ چه  دخترک
که خواهرکش به پا کرده بود را نداشت؛ پر   ییتمام قصد شرکت در آن مراسم کذا یکه با لجباز 

 سراسام آور ضربان قلبش را فاکتور گرفت.   یبه در اتاق نواخت و صدا یاسترس ضربه ا

را تا    اسیکرد. تا به حال ال ریا متحدر چهارچوب در ظاهر شد، قلب مهربانش رکه   اسیال  یجد قامت
 بود.  دهیحد تلخ ند نیا

خوش   یابروها انی تمام در م یکه با سرتق یاخم یانداخت و چشمانش را بست بر رو ری را به ز  سرش
 انداخته بود و لب زد:  هیحالت مردش سا

 نادر فرستا...  عمو

 و ناخواسته دل شکاند:  دیپر هانهیک فی تن ظر انیدر م کالفه

 کنم.  یتو اون مراسم مسخره شرکت نم من

 و گفت:  دی اخم در هم کش هانهیکند. ک ریبار نوبت دخترک بود تا او را متح  نیا

  ادیب  طونیده تا رها از خر ش یرخ م یخوره و نه معجزه ا  یشما نه اون مراسم بهم م یها یبچه باز  با
 شماست!  تهیشخص نهی ب  یم بیکه آس یز یوسط تنها چ نیا ن،ییپا

 مهم بود؟!  اسی ال یبرا  زهایچ نیگفت اما مگر ا یراه نم  یب

  یناراحت دلبرکش انداخت و فقط کم یبه چهره  یا یو نگاه اجمال  دیبه چانه اش کش  یدست پسرک
 نرمتر از قبل لب زد: 
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خبر   یکه ب ییوناامشب مثله تموم ا یشب باز  مهیعروسک خ شمیمعناست که م نیمنم به ا اومدن
 و رها.   نا ینشستن و شدن آلت دست س نییاون پا

 شکست؟! یرا در هم م  هانهیاحترام ک  شیاز پ شیهر آن ب شی ها یتلخ دی فهم  یمرد چرا نم  نیا

 انداخت و گفت:  اسی ال یها یبه مشک ینگاه دلخور  هانهیک

 داست.ج یمسائله  هیخودش  یبرا  دیکن یرو خودخواهانه برانداز م  هیکه قض نیا

 . یحل نشدن یمسئله  هیآره،  -

و    یتونه راه حل منطق یداره و قطعًا پاک کردن صورت مسئله نم یراه حل هی یمطمئنًا هر مسئله ا -
 مناسبش باشه. 

  دنشیتحمل د  گریر بود که دمرد دلخو نیکلمات را هضم کند؛ آن قدر از ا یمعنا اسینداد تا ال مهلت
 حرف از مقابل چشمان متعجبش گذشت و به سالن بازگشت.   یامشب نداشته باشد. ب  یرا برا

 : دیکش رونی نادر او را از هپروت ب ی مبل نشست، صدا یمحض آن که بر رو  به

 کجا موند دخترم؟! اسیجان، پس ال هانهیک

به خورد نادر فلک زده بدهد اما  یو دهان باز کرد تا دروغ  دیلب خشک شده اش کش یرا بر رو زبانش
 ه کمکش شتافت: ب  اسیال یصدا

 بابا جون.  اومدم

 را نثارش کرد. یبخش  تی که مقابلش نشست انداخت و لبخند رضا یبه مرد  یا فتهیش نگاه

که سمت   ی کرد و با پرهام هانهیک  یایپر ح  یها ینثار مشک یچشمک شیها یت یدر تمام نارضا پسرک
و   دیلب گز انهیکه ناش دییاش را پا هانهیحرکات ک  یچشم  ری راستش نشسته بود، هم کالم شد و ز

 . دیرقص  یاش م یدست شیکرد که درون پ یحواس ربوده شده اش را متمرکز پرتقال

 اه نداده بود.در آن شک به دلش ر یکه لحظه ا یزد و در دلش افتخار کرد به انتخاب یمحو لبخند
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 ***************************** 

 

 ؟ یجا نشست نیچرا ا -

 را به دور خودش حلقه کرد و گفت:  شف یو دستان ظر دیکش  یقیعم آه

 .یجور  نیهم

 عروسش را از نظر گذراند و لب زد:  ییایرخ رو میتاب نشست و ن ی بر رو یبه آرام پسرک

 .یخور   یسرده سرما م هوا

شب   یپارچه مشک  کیو  یآن که از آسمان دوست داشتن یاکتفا کرد و ب  یتلخ یبه تک خنده  رها
 را داد:  نایدست بکشد، جواب س 

 بادمجون بم آفت نداره!  زم یعز نه

 و تشر زد:   دیاخم در هم کش نایس

 به دلت صابون نزن!  ادیپس ز ی ست یبادمجون بم ن تو

روزها با دلش    نیا بیمرد، عج نی انداخت. ا نایس یزده   خی یها یرا به طوس  نشی نگاه غمگ دخترک
 نشده بود؟!  بهیغر

 راحت ترم.   یجور  نیمن ا -

 زمزمه کرد:  جان گرفت و نایس شخندین

خوب   زیچند روز مراعات کن تا همه چ نیتو ا مونه،ی عروس گهیندارم چند روز د یتو کار   یراحت به
 بره! شیپ

رنجاند و از کنارش به   یگونه دل م نیمسمومش چه بر سر آن احساسات بکر آورده بود که ا ذهن
 عبور کرد؟!  یآسان
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 آورد! یم ماش ک دهیروزها سنگ هم در برابر احساسات ته کش نیا

 برخاست و ادامه داد: شی رحمانه از جا یب

 !یسر حال باش زود بخواب که  مون،یضرور یدهایو خر شیدنبال آزما میقراره بر فردا

 رفتنش را سست کرد:  یسردرگم رها پا یصدا

 . شناسمشیکه من م  یست ین یینایاون س تو

 ؟ یکه چ -

نکرد تا خود رها حرفش را   یماند اما حرکتدور ن زشیت  یو صدا دار دلبرکش از گوش ها زی ر شخندین
 ادامه دهد. 

 . ستیمن ن یشگیهم یاون مرد حام  نمیب یکه االن م ی رحم  یمرد ب نیکه ا -

. دیپرست یباشد که هنوز هم عاشقانه او را م ییآن که قصدش رنجاند دل رها یرنجاند ب  یم دل
دادند،  ی در مغزش جوالن مکه  ییتمام تناقض ها انی خوش حالتش زد و در م یبه موها یچنگ

 زمزمه کرد: 

 چند وقت و...   نیا اعی فقط وقا نامیهنوز هم همون س من

و   دیخوش فرمش بخش  یرا به لب ها یبند میغم زده کرد و لبخند ن یهانگاهش را نثار ر   نیآخر
 ادامه داد: 

 !نیحالم کرده، هم شونیپر یاز نداشتنت حساب ترس

خودش نگه داشته بود؛ دل است   یدخترک را برا نیعشق ا  شیها یتمام نامرد انیهم در م هنوز
  یزند بر رو  یخط م  یباشد حت  انیدر م شیرها یپا  یشود وقت  ینم  شیانتقام و خشم حال گر،ید

 را. یخدا داد  ی سهیقد نیوجودش را تا پرستش کند ا یها یاهی تمام س

با خودش خلوت کند   ی تا کمداشت  ازی کرد؛ ن میاتاقش تنظ  یرا به سو شیو قدم ها دیکش  یقیعم آه
 . دیبرهه از زمان رس نیچه شد که به ا دیای ب ادشیبلکه 
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********************* ******* 

 

پرسه   شیاها یبود و در رو ستادهیکلبه ا یقد یخبر از همه جا، رو به پنجره  یروز بود که ب  نیچهارم 
 زد.   یم

که   یمی ند یزده  خیزده بود به وجود تمام زل  یرفت اما با تخس  یکم کم رو به غروب م دیخورش 
 نداشت.  یافاقه ا لیدل  یب یآن همه سرما یرنگش هم برا یزرشک  میبافت زخ ییگو

داد.  یاش انداخت که چهار بعد ظهر را نشان م  یبه ساعت مچ یو نگاه د یکش ی قیآه عم پسرک
  بشیتعق ی آن قدر پنهان  چند وقت نیبرده بود. در ا انیرا به پا  یروز شلوغ کار   کیاالن  شیقطعًا رها

 ردرون دستش د یش هااز نق یتوانست به وضوح تصور کند رها با حجم بزرگ  یکرده بود که حاال م 
 شود. یکند و سوار م  یرا باز م لش یاتومب

 نبود؟! الیخوش خ یادی پسر ز نیا

کرده حلقه  نایس یوقت دستش را به دور بازو نیکه در هم یبغ کرده ا یدانست از رها یچه م آخر
 را به اتمام برساند؟!   شیها دیکرد تا خر یو رو م  ری شهرش را ز یها ابانیبود و خ 

کرد، دوخت و   یم  یکه در مقابلش دلبر  یبکر  عتیخبرش را به جنگل باران زده و طب  یب یها یشیم
 .دی را سر کش  وانشیداغ درون ل ریاز ش  یجرعه ا

 قلبش.  یکرده  زی سرِد عزپر غرور و  یآن دو گو یتنگ شده بود، برا یادیز دلش

ترک خورده... به  یدل... و آرزوها کیآسمان...  کی بغض...   کی... ستین  دهیچی پ ادیز ی"دلتنگ
 !"*یسادگ  نیهم

  شیکرد و دائمًا به گلو یرا در حقش تمام م ینامرد ی رحم   یساده بودن هاست که با ب نیهم اما
 چربد.  یانداخت تا نشان دهد که زورش تا چه اندازه م یچنگ م

 : د ینال یرا پس زد و به آرام شیشده در گلو  بیس بغض
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 حالت خوبه؟ ؟ییاالن کجا یعنی

 "تو فقط خوب باش! 

 کند..."* یم تی حال خوب تو تحمل مرا تقو  تنها

 شود.   یحاضر م ششیگفته بود که پس فردا ساعت پنج بعد از ظهر جواب آزما آرمان

 یمبل دو نفره ا یبر رو  یحال یکرخت کرده بود. با ب  آن که مبادا جواب مثبت باشد، بدنش را استرس
 و به فکر فرو رفت.  نشست

را پس گرفته بود،  شیدخترانه ها یکه به تازگ یآن دلبرک  یاز سالمت زیچ چی باز هم ه انیم نیا در
نظر گرفته   ری ز یبار او را پنهان  نی آخر یبرا  دیاینداشت. درست قبل از آن که به کلبه ب تی اهم شیبرا
دلهره در   اشد ت یباعث م نیندارد و هم یاش توجه ا یدانست آن دخترک سرتق به سالمت  ید. مبو

 دلش چنبره بزند. 

 !؟ی کن  یبه دل ماتم زده اش رحم م  یعنی ایخدا

 

 ****************************** 

 

 : د یزد و غر هیکانتر تک  به

خودش و  یرموز چه جور ما  یانی اون س نمیواقعًا تحملم تموم شده؛ اصالً خوش ندارم بب گهید
 کنه.  یو م شیاحمقم جانب دار یچسبونده به رها و اون دختره 

 اش گذاشت و لب زد:  ین یب یانگشتش را رو اطیبا احت  هانهیک

 شنون! ی باش صدات و م  آروم

 اش کردم و غر زد:  هانهینثار ک  یچشم غره ا ضی غ با

 ترسم ازشون؟! یبشنون، مگه م بذار
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 پارچ دوغ را برداشت و گفت:  یدیبا ناام دخترک

 از رها استفاده کنه؟! دیبا نایچرا س ارمی سر در نم اصالً 

شده   دیکل یدندان ها انیشد، از م یاز آشپزخانه خارج م  هانهی ک یهمان طور که شانه به شانه  اسیال
 هول داد: رونیاش اصوات را به ب 

 ساده لوحتر از خواهر من سراغ نداره. چون

 شام گذاشت و در کنار رها جا خوش کرد.   زیم یتاسف تکان داد و دوغ را رو یاز رو یسر  دخترک

دور بماند اما مگر   نای س ایرها   زینبود که از چشمان ت یز یچ هانهیو ک  اسیال یآشفته و ناراض یها چهره
 مهم بود؟!

 قلب کوچکش.  یعمق فاجعه برا یعن ی نیانتخاب خودش را کرده بود و ا رها

 : دیپرس  ییبرداشت و با خوش رو  شیاب رها را از جلودست برد و بشق نایس

 چه قدر برات بکشم؟ زمیعز

 را داد:   شیانداخت و پر غرور جواب محبت ها نایس الیخ  یب  یها یبه طوس ینگاه

 !هیبرام بکش کاف  ریکفگ هی

تکه تکه اش  رفت تا   یکه هر آن امکان م یاسیال ینگاه خصمانه  الیخ  یب د؛ی اخم در هم کش پسرک
 .کند

 هم وجود دارد؟! ییافتاده بود رها ادشیکه تازه  یبرادر   نیکرد به ا یتوجه م  دیچرا با اصالً 

 هم اضافه کرد و گفت:  یگر ید ر یکفگ

 که؟! ی تو جشن از حال بر  هوی یخوا  ینم مونه،یپس فردا عروس یر یکم غذا بخور تا جون بگ هی

نه آن که   خت؛ی آن ر یاسفناج رو از خورشت یگرفت و مقدار  نایشده بشقاب را از دست س میتسل
خودش را   یحوصله   یشده بود و حت لیتکم  تشیظرف  یکاف یباشد، نه. فقط امروز به اندازه   عیمط
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با   خودیبحث ب   ایاش  یدوست داشتن قیرف  یحاکم در خانه  نیجو سنگ نیهم نداشت چه برسد به ا
 .  شیروز ها نیا یشده  بهی غر ینایس

 خواست!  یم  یعجب دل اسیال یزخم خورده  یها نگاه ر یشام آن هم ز خوردن

 را جمع کرد.   زیم هانهیبرخاست و به کمک ک زی نفر از سر م  نیکرد تا آخر یباز  ی باز   شیقدر با غذا آن

شده بود در   بیآنقدر در هم گره خورده بود که فقط او را از پا در آورد؛ بغض س زیهمه چ ییگو
 . دیفهم  یرا هم نم  زدیموج م  نایو س  اسیلکه در چشمان ا یخصومت  یمعنا ی. حتشیگلو

 انداخت.  یچالند نگاه  یکه کتش را در دستش م یاسیو به ال دیکش  یقیعم آه

 کرد؟!  یفکر م یجور  نیاو ا ایروزها از قبل هم تلخ تر شده بود   نیا برادرش

 گفت:  هانهیقرار خواهرش کند، رو به ک  ینثار چشمان ب  ینگاه میآن که ن یب  پسرک

 ان من کم کم رفع زحمت کنم. ج هانهیک

 رنگش پاک کرد و لب زد:   یآب زیشوم  یرا هول زده با گوشه   سشیدست خ  هانهیک

 . گهیکم د هی  دیبمون د؟یر ی م کجا

 کرد؟!  بندشیبا چند تا تعارف پا  ایمرد کالفه را سر عقل آورد  نیشد ا یم مگر

  نایتوانست درستش کند. س یمکرد ن یو تالش م یکه هر چه سع یخسته بود از اوضاع یادیز امشب
 به دل نگرانش زده بود.   یبد زخم 

  یپر پشت و خوش حالتش زد و در جواب لحن گرم دلبرکش اصوات را به سخت  یموها انیبه م یچنگ
 کرد:  یهج

 کارم برم خونه که استراحت کنم.  یکم خسته   هی گهید نه

دور شدن. به ناچار   یفقط برا تس یکار بهانه ا یدانست خستگ ینکرد؛ خوب م یاصرار  گرید دخترک
 زمزمه کرد: 

 . امیپس تا دم در باهاتون م خب



 ان ی از جنس پر یمرد

153 
 

 نشوند.  یجار   شینبود بند را آب دهد و هم آن جا اشک ها دیگفت بع ی م یگر ید یمه کل اگر

 که از سنگ نبود، بود؟! او

 زد. رونی از آشپزخانه ب هانهیتکان دادن سرش اکتفا کرد و زودتر از ک به

  یب ادیکه فر ندیآن بب  ی کش نام خواهر بود ب  دکیکه  یشت سر گذاشت آن دخترک رحمانه پ یب چه
 خوشرنگ را!   یها لهیداد رس آن ت

خانه   یوار ی چهار د یتا مبادا بغض لجبازش سر باز کند و به سالن رفت. فضا دی کش  یقینفس عم  رها
که با   الیخ  یب  ینای انداخت به س  یقابل تحمل شده بود. نگاه ری غ شیبرا یادیدوستش امشب ز ی

 مقدمه گفت:  یرفت و ب  یتلفنش کلنجار م

 !میپاشو بر نایس

تکان داد و از  یدوخت و سر  ش یرها یچهره  کیمینافذش را به م  یها یبا تعجب طوس  رکپس
هم که شده  استی س یتاب است اما از رو  یب  بیدلبر امشب عج نیدانست ا یبرخاست. م  شیجا

 : د یپرس

 شده؟  یز یچ

مبل برداشت و با تن   یگفتار شده و چنگ زد مانتو و شالش را از رو ینایاز س دیدرا دز شیها لهیت
 لب زد:  ی فیضع

 به استراحت دارم.  ازی چند روزه واقعًا کارا خسته م کرده ن نیخسته ام؛ ا فقط

در آغوش بکشد و با آن   یتا رها غرورش را دو دست یباز  اهیدختر اصالً تبحر ندارد در س نیکه ا نگفت
  بیاش را در ج یلبش را رنگ کند را جمع کرد و گوش یرفت تا گوشه  یکه م یشخند یاشد. ن خوش ب

 اش چپاند و گفت:  رهیت  نیج

 .میبر پس

چه ها که   اسیخبر از آن که بداند ال یرفت، عزم خروج کرد ب   یکه با شالش کلنجار م ییاز رها زودتر
 کرده است. فیپشت سرش رد
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 بود، بود؟!داستان ن  یمرد که آدم بِد  نیا

و   اسیال یپچ پچ ها یکرد برا  زیمانده بود تا به در برسد که پا سست کرد و گوش ت  یقدم چند
 .هانهیک

 ! اس؟یگذره ال یتو سرت م  یچ -

 رو جلو چشم بابا رسوا کنم. نا یراهم تا س  هیدنباله  -

 من و! یترسون یم یبگذرونه، دار   ریخدا بخ  -

  مونی حروم لقمه اس که داره زندگ  زهی همه چ یب یاون پسره  ،ستمیمن ن دیازش ترس دیکه با یاون -
 کنه. یم یو متالش

 خب آروم باش حاال! لهیخ -

 برم!  اری ب لی دل هی هانه؟یآروم باشم ک   دیچرا با -

 شناسمت.  یکنم نم  یحس م  -

 کمکم.  ادیب میکه ند نیکه برام مهمه ا یز یبرام؛ االن تنها چ  ستیمهم ن -

 ؟ ی بهش گفت -

 خاموش کرده.  شمیعقل گوش  یازش خبر نداره. مردکه ب  ی شکیازش ه  نیشده رفته تو زم نه، آب -

 کرد؟  یکار  شهیبدون اون نم  یعنیبابا؛  یا -

 عقد.  یسر سفره  نهی دوماد بش یکه جا میدار ازین  یکیبه  مون یخانوادگ یحفظ آبرو یشه اما برا یم -

  یرا م  ن یهم سخت نبود؛ او هم ادی ز د،اوریرش بخواست بر س یم ییچه بال اسیبه آن که ال  فکر
 گفته بود.  اسیاز انتقامش به ال نیهم  یخواست. اصالً برا

قرار   اسیراس نگاه ال ری کرد تا در ت یمانده را ط یو چند قدم باق دیکش راهنشیپ ی قهیبه  یدست
 ساخت:  یحضورش را علن   یاش کرد با لودگ یگوشت  یلب ها مهیرا ضم  ی. لبخند مزحکردیگ



 ان ی از جنس پر یمرد

155 
 

 !؟ینرفت  هنوز

 و با انزجار گفت:  دیاخم در هم کش اسیال

 رفتم. یم داشتم

 .میبا هم بر ستایوا م،یریم میدار گهیاتفاقَا ما هم د -

 که صبر کنم.   نمیب  ینم  یلیدل یدارم توام دار  نی من ماش -

 بچگانه نبود؟! یکم  رفتارش

 انداخت.  یم  فیحر  نیداشت توپ را در زم یدست یدست

 در هوا تکان داد و لب زد:  یرا ببازد، با حفظ لبخندش دست هیآن که قاف یب  نایخالف او س  بر

 گذشت.  خوش

 منتظرش را به او دوخت.  یها  یگرفت؛ طوس  دهینثارش شد را ناد اسیال یکه از سو  یغره ا چشم

 تکان داد و آن ها را ترک کرد.  یسر  یهم از سر ناچار  اسیال

 را به در خانه رساند. مغموم هم خودش   یو رفت، رهامحض آن که ا به

 آرامش بود؟! هیچند ثان  ییگدا یهمه تعلل در آمدنش  فقط برا نیدانست ا  یچه م یکس

  دیدلسوزش را در آغوش کش قیبا اکراه رف نا،یو مقابل چشمان س دیخسته اش کش یبه چهره  یدست
 و گفت: 

 خوش گذشت، دستت درد نکنه.  یلیخ امشب

 ساخته بود؟! دیجد ییرها ییشد از او  یروزها متحمل م نیا که یزجر  ایکردن هم بلد بود  تشکر

 . میدور هم بود نیمنم خوشحال شدم که امشب اومد -

 را حفظ کنند؟! شانیبدل ینقاب ها  یداشتند با سر سخت یهمه سع چرا
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  خیرکورد دار تار یشب ها نیاز نحس تر یکیامشب   هاالناسیا یبزند ا ادینبود تا فر چکسیه چرا
 ؟! است ت یبشر

که آتش ها از گور او بر   یینایان س یحت  د،یخند یم شان یزد اما لب ها یهمه اشان زار م یها دل
کرد،   یم داد یب  شیرها یها لهیکه در ت  یا یشان یپر نی ا یبرا  نیبود؛ غمگ نیخاست. او هم غمگ یم

که  چه. بخواهد یفهماند که دلبرکش او را نم  ی زد و م یم  یل یکه به او س یتلخ قتیحق  یبرا نیغمگ
دارد.   یعروس نیا یبرا یلیندارد و دل شیآرزوها یبه رها  یشباهت چیرها ه نیا دیفهم  ینبود خوب م 

  یخودش متالش یپناه ها که داشت با دست ها زدانیاش با  یناگسستن وندیپ یبود برا  نیغمگ یحت
 .شتند ندامهر او را  اقتیپناه ل  زدانی جماعت  نی کرد، ا  یاصل را خوب درک م کیشد اما  یم

  یدلبرک ب  یتکان داد و شانه به شانه  هانهیک یبرا یخداافظ یو سرش را به معنا دیکش  یقیعم آه
 رساند.   لشیخودش را به اتومب  شیوفا

 !ستی ب یعج یواقعًا جا ای"دن

 تب کند..."  تیبرا ستیحاضر ن ی که حت یده یجان م  یآن کس یبرا شهیهم

اما   افتی  یرها را عاشق خود م  االتشی در خ شهید. همو خودرو را به حرکت درآور دیکش  یقیعم آه
را   شیگلو خی رحمانه چنگ انداخت ب ینبود که او انتظارش را داشت. بغض ب  یوقت آن  چیه قتیحق

دخترک بشکند، هر چه باشد او هم مرد بود و غرور   ن یخواست در مقابل ا ی دلش نم  چیفشرد. ه
آمد تا به رها نشان دهد او  یبه حساب م  یمناسبزمان  شی حاال برا دیخودش را داشت. شا  بهخاص 

آن چه را که رها بر سرش آورده بود در   یآمد تالف  یخودش غرور دارد. اما مگر دلش م یهم به اندازه 
 !اورد؟یب

 بد نبود، بود؟! او

اتاقک خودرو   یها با خودش بجنگد و سکوت منزجر کننده  نیاز ا شتریدلبرکش اجازه نداد تا ب یصدا
 ر هم شکست: را د

 خونه؟   یشه نر  یم

 کند؟!  یم یرا زخم   نایس یجنبه  یلحن مظلوم و باران زده اش قلب ب  نیبه او گفته بود ا یحاال کس تا
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  یبالها نیکه قبل از تمام ا ییت از همان هازد. درس  شی بر رو یلبخند مهربان  نا یکمال تعجبش، س در
 نازل شده سخاوتمندانه به او تعلق داشت.  

 کرد؟!  یاو را درک م یپناه و زخم خورده بود اما چه کس یاو ب  یبه اندازه هم  پسرک

 را به جان رها انداخت:   فیخف یبم و آرامش لرز  یصدا

 م؟ یبر کجا

 خودش را جمع جور کرد و به دلش تشر زد تا ساکت شود. یکم  دخترک

 شود را بسته ام... یم  یکه به قلبم منته  یی"از بعد تو تمام راه ها

 ...یآر 

 ام را خراب کرد."* یارتباط یرفتنت پل ها نیا

 گفت:  یرا با زبان تر کرد و به آهستگ  لبش

 کوهسار؟  میبر

مقاومت کند؛ رها خوب به آتش   فیُتن ظر نیتوانست در مقابل ا یمرد عاشق شده مگر م نیا
ا هم کالم با ره  گریتکان داد و تا خود مقصد د دییتا یبه نشانه  یاش را. سر  یبود تمام هست دهیکش

  تش را بزند و دس  ییجنگ کذا نیتمام ا دیدلبرکش حرف بزند، ق  گرید یکلمه  کی اگر   دیترس ینشد. م
 دلش نرسد.  یبه دردانه  یمرد چی و او را به ناکجا آباد ببرد که دست ه  ردیرا بگ

 "خدا اگر بودم... 

 زدم..." یم رونیداشتم و از کائنات ب یرا برم تو

 متوقف کرد و لب زد:  یه خانه ارا مقابل سفر لش یاتومب

 شو!  ادهیپ
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خوِد لجباز   یحوصله   یحرف زدن نداشت. حت  یحوصله   چیسر و صدا اطاعت کرد؛ راستش ه یب  رها
خودش پخته بود.  یکه خودش برا یخواست فرار کند از آش یشده اش را هم نداشت. فقط دلش م

 او اهل جا زدن نبود، بود؟!

 نشستند.  شی کرد و هر دو بر رو را انتخاب یتخت  نایسکوت س در

 هوا پس زدنند!  یها، آدم ب  ی"بعض

 لت خوب باشد... که حال د یتا زمان  هستند

 کرده... ریی و حال دلت تغ یفهمند، دلبسته ا یبه محض آن که م  اما

 شود...  یممکن م ریشناختشان غ گریکنند که د یم  رییچنان تغ آن

 ..."*یتا امروز  یوز ر یآدم د انیم  یمان یتو انگشت به دهان م و

 سکوت بغرنج را.  نیشناخت و نه ا  یرا م شی نه رها گریوقت بود که د  یلیمرد هم خ نیا

 : د یچالند و پرس یم  فشیانگشتان ظر انیرا م  فشیک یکرد که دسته  ییو رو به رها دیکش  یقیعم آه

 !ست؟یگشنه ات که ن ینخورد یادیز زیچ امشب

که دلش به پا کرده بود   ییبلبشو  نیشد؛ مگر در ا  رهیخ  نایس یها یسرش را بلند کرد و به طوس رها،
 ! ش؟یداشت برا یتیهما یگرسنگ

 نه سرش را تکان داد.  یبود، به معنا دهیاز شام امشب نفهم  چیآن که ه با

 کند!  یبه پا م  نایدر دل س ییسکوت چه غوغا  نیدانست ا ی م کاش

  تیبرد!" اما روا  یغم بغل نزن نفسم م یوگونه زان نی ا یبزند "لعنت ادی خواست فر یدلش م پسرک
 . ستین  یهم کار آسان شهیکلمات هم

فاصله گرفتن از   ی کم دیبرخاست و رها را تنها گذاشت. شا  شیفوت کرد و از جا یرا با کالفگ  نفسش
 هم نه. دیدلش خوب بود، شا یرها برا

 د... با صحبت کردن کالفه شان کر د ینبا ردیگ یوقت ها، دل زن ها که م ی"گاه
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 رد... در کنارشان نشست و سکوتشان را معنا ک دیبا گاه

 کند."* یآرام حال دلشان را رو به راه م یبودن ها نیا

آدم درستش بود اما رها باور   نایکند. س یگشت که در سکوت او را همراه یم یینایس یرها هم پ االن
 خواست.  یرا نم قتیحق نیا

آن را آورده باشد آن قدر   نایش قرار گرفت؛ حدس آن که سدر مقابل چشمان  یا ی ن یکه س دینکش یطول
 خودش را جمع و جورتر کرد.  یکم ردی آن که سرش باال بگ ی ها هم سخت نبود. ب

 را بشکند.   نایساخته شده بود تا فقط دل س ییدختر گو نیا

 را مقابل رها گذاشت.  ی نیو با تاسف س دی کش یف ی آه خف پسرک

  یزد به دو کاسه  یداد. لبخند خسته ا یشام رها را قلقلک مترش و داغ شده مخوش دوغ  یبو
 او را خوب بلد بود.  نایو پر از آش دوغ؛ س  یسفال

 انداخت.  یآدم خسته را به هوس م کی  بیعج یز یی سوز پا نیکاسه آش داغ آن هم در ا کی

 گفت:  یز یر یکالفه شده کرد و با صدا یناینثار س یز یتشکر آم نگاه

 برام. یامشب تو زحمت افتادکه انقدر  د یببخش

 آش خودش را برداشت و گفت:  یکاسه  یحوصلگ ی با ب نایس

 . ستین ی زحمت

  یبود که دلش را م  یمحرک نیآخر  نای س یتلخ طیشرا ن یاحساس کرد اما در ا یاش را به خوب یتلخ
 آزرد. کاسه اش را برداشت و با ولع شروع به خوردن کرد. 

 نگه داشت. دل در دلش نبود تا بپرسد رها چه مرگش شده.از آش را که خورد، دست   یکم  نایس

 و غر زد:  اوردینگاهش را تاب ب  ینیپا و آن پا کرد تا رها نتوانست سنگ نیقدر ا آن

 نا؟یس چته
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  ایرا دوا کند  یتواند درد یم دنیدانست پرس ین تر کرد. نمخورد و لبش را با زبا ینامحسوس  تکان
  یخواست زبان را در دهانش نم  یکه خودش نم یلد بود. او تا وقتنه. چرا که اخالق رها را خوب ب

 . دیچرخ

 هم فشرد و نفسش را به شدت فوت کرد و لب زد:  یرا رو  چشمانش

 . الیخ  یب  یچیه

 

 ****************************** 

 

 

 نهم«  »فصل

با پشت   اش را یشان یجمع شده کوباند و عرق پ یها  زمی تکه از ه نیآخر یرا با حرص بر رو   تبرش
 دست پاک کرد.

دل عاشق و   یاز حد برا شیب  زییپا نیبغلش زد و داخل کلبه برد. ا  ریها را ز زمی را کنار گذاشت و ه  تبر
 قرارش سرد بود.   یب

  نهیها را داخل شوم زمیزد و ه یو روزش شده بود، فکر کردن به آن دلبرک ممنوعه؛ تک سرفه ا  بش
 بمالد.  ری زده اش ش خی تش بر سر قلب آ یخواست با گرما یدلش م  یی. گوختیر

توانست خاتمه دهد به   یم یچا  وانیل کی  دیپر از آب کرد، شا مهیرا تا ن  یرا شست و کتر  دستانش
 نداشتند.  یکه تمام ییها شیتشو نیا

 را کوک کرد. تارشیآتش نشست و گ یبه رو رو

ان را کوک کنند و عقده  داشتند تا هر وقت که دلشان گرفت، سازش یخوب  یعشاق صدا ی"کاش همه 
 !"*اورندیرا بر سر کلمات در ب  شانیها
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 را فرو فرستاد و شروع به خواندن کرد: بغضش

 رم ی گیدستاتو م یدوست دارم که وقت نقدها

 رم یجلو اشکامو بگ یکه چجور  نمیا فکر

 دم یکش تویکه نبود ییبهتر از روزا یحت

 دم یروز خوش ند هینگاه پاکت که  یفدا

 ی تو خط خط  یب یای اتاق رو نیا یگوشه  عکست

 یلعنت یغصه ها ن ی رفتن ندارن ا ِالیخ

 ی بره به خاطرات کودک   یهوامو م عطرت

 ی واشکی یدل ِ ُپر به اشکا رفتن  ساعت

 ی تو خط خط  یب  یایاتاق رو نیا یعکست گوشه  

 یلعنت یغصه ها ن ی رفتن ندارن ا ِالیخ

 ی بره به خاطرات کودک   یهوامو م عطرت

 ی واشکی ی ُپر به اشکادل ِ رفتن  ساعت

 احمدوند«  یرفتن_ مهد  »ساعت

 

 ****************************** 

 

برداشت و    زی م یو تلفنش را از رو  دیکش یق یتخت انداخت. آه عم یرا از سرش باز کرد و گوشه  حوله
 را از نظر گذراند.  نشیمخاطب ستیل
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به وصال شب برساند؛ او هم داشت  کند و خود را یرا ط  قیدقا نیکند تا آخر ی داشت جان م ساعت
 آخرش را بکشد.  ینفس ها یغروب لعنت  نی کند تا بلکه ا یجان م

شک داشت به زنده بودن خودش.    یکه حت یداد. به طور  یمرگ م  یبو شیبرا زی روز ها همه چ نیا
 زنده بود، نبود؟!

 کرد. س یتلفنش را خ  یو صفحه   دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره

شده بود  قیوقت بود که نارف  ی ل یرا لمس کرد. خ سی مهد یو شماره  دیکش  یقیم نفس ع ضی غ با
 .شی ها نی تر یم یصم  یبرا

 انداخت:   نیدر گوشش طن سیمتعجب مهد  یبود که صدا دهیدو بوق نرس به

 !رها

 زمزمه کرد:  یزد و به آرام  ینیغمگ  لبخند

 .سالم

 تو دختر؟  یخوب  -

 "حالم را نپرس!

 ... یخوبم و تو باور کن  میمن بگو کنند  یها مجبورم م هنجار

 هنجارها تا چه حد مرا تنها کرده است..." نیا یفهم ینم تو

 قورت داد و آرام گفت:  یرا به سخت بغضش

 ؟ یتو چطور  خوبم

 تو. یدنایبا احوال پرس -

 . یرمیدرگ  یلینکه خودت خ -

 ؟ یداز ما کر یادیشد  یچ  ال،یخ  یب -
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 داشته باشم؟!  لیدل دیباازت بکنم  یاد یکه  نیا یحتمًا برا -

 کند.  انتیتنفرش باعث شده بود تا به رفاقتشان خ نی آمد اصالً هم یاز اخالق رها بدش م شهیهم

 شده. زتریزبونت تند و ت  -

 شه.  ینم  یاون آدم قبل گهیبه بعد آدم د  ییجا هیاز  طی بسته به شرا -

 ته؟ یفردا عروس -

 آره.  -

 آم؟  یکه گفتم نم نیاز ا یناراحت -

 کنم. یدرکت م ، یدونم کار دار  ینه م -

 دارم. زیسوپرا هیطور شد منم برات  نیحاال که ا  ؛یمرس -

 ز؟ یسوپرا -

 آره.  -

 هست؟  یچ -

 .ی فهم یبه موقعش م -

 باشه.  -

 .یکه زنگ زد نیخوشحال شدم از ا زمیخب عز -

 قربانت.  -

 ؟ یندار  یر کا -

 نه. -

 پس خداحافظ.  -
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 خداحافظ.  -

 او را درک نکرده بود. نشمیتر  یمی صم  یحت د؛یتخت پرت کرد و دراز کش ی رو  بر ضی را با غ  تلفن

 

 ****************************** 

 

 : دیخوش حالتش زد و نال  یبه موها یچنگ

 کرده.  ری گ یکدوم جهنم دره ا ستیهنوزم خاموشه، معلوم ن تلفنش

 لب زد:  یرا مقابلش گذاشت و با نگران یچا وانیل هانهیک

 ردش و زد؟  یگوش گنالیس یرو  شه از ینم

 که خاموشه.  ینه تا وقت -

 سرش اومده؟!  یینکنه بال -

 جا.   نیا دیرس یالشه اش م  دیاومد تا االن با یسرش م ییدونم، اگه بال یم دیبع -

 نقشه جوا... نیاگه ا -

 و تشر زد:  دیحرف دلبرکش پر  انیم ضی غ با

 بده. کنم که جواب یم یده، هر جور که شده کار  یم جواب

 دوخت.  نیو به زم دیدزد نیخشمگ اسیدلخورش را از ال  نگاه

 هستند؟! ی اندازه از خود راض  کی خواهر و برادر به  نیحاال گفته بود که ا تا

 برخاست و گفت:   شیاز جا  یحوصلگ یبا ب   اسیال

 شده، من برم خونه.  کیهوا تار گهید
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 : دیزد و زمزمه وار نال  هیبل تکبه م  دینوش ی اش را م یاز چا یکه جرعه ا یدر حال هانهیک

 که اومد قصد رفتن داشته باشه! یسادگ  نینکنم امشب به هم  فکر

 زند.   یمجا ن یرا ب  یدانست دلبرش حرف یو راهش را کج کرد. م دیاخم در هم کش اسیال

 

 ******************************* 

 

هفته باالخره   کیانداخت. بعد از بوم   یرو یکامل شده  یبه پرتره  یکج کرد و نگاه یرا کم گردنش
 داده بود. جهی شاهکارش نت

توانست به امانت ببرد مگر او چه قدر    یبار حسرت را نم  شی ها لهیت گرید ش؛یشد در گلو   بیس بغض
 !اورد؟یرا تاب ب  شیوفا  یمرد ب  یتوان داشت که دور 

 یگونه   یروچشم دوخت. دست سردش را بر  یجذاب درون نقاش یها یشی به م دیکش  یقیعم آه
 نم زد، زمزمه کرد:  یو با چشمان دی شده کش  ینقاش میند

  یدیرس یسر م  هویشد االن  یم ی! چ؟یبود ستادهیجا وا  نیخودت ا  تی نقاش یشد االن جا یم یچ
  یر یگ  یانتقام م  یاز ک یکارات دار  نیرها دست بردار از ا یزد یو سرم داد م یگرفت  یم و م قهی

 دختر؟!

 یانگشتانش کرد که بر رو یجا یحواله  یق یعم شخندی و ن  دیش را پس کشسنگ شد؛ دست ناگهان
دوست   یوفا یآن ب  یداشت که دلش برا ینخشک نشده رد انداخت بودند. اصالً چه مع  ینقاش

 بلرزد؟!  یداشتن

 وفا بود، نبود؟! یب

 ل است.نفهمد به چه اندازه، بزد  یکلبه اش سنگر گرفته بود تا کس یفکستن یفقط پشت دژها  نبود،
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که بهتر از آن ها   یترسند، از کس  ی م  ندهیشوند... از آ یشوند ترسو م  ی" مرد ها به عشق که مبتال م
عمر   کیرا که آن ها  یاز راه برسد و حرف  کهویکه  یپر پول تر باشد، از کس بشیکه ج  یز کسباشد، ا

 ...دیبگو یمکث  چیه یگفتنٌش ب  یدل دل کردند برا

 ...یاحساس  یو به ب  ییوفا یشوند و محکوم به عاشق نبودن، به ب یسرد م شوند،  یدور م نیهم یبرا

 شوند مرد جنگ...  یکنند و م یم دایپ  ریشوند؛ دل ش  یم یدچار کس یوقت  یها ول زن

 ... یکیاز حضور  ستیکنند خال  یکه نگاه م شانیگذارند و دست آخر به زندگ  یم هیجان و دل ما از

 کردن خودشان...  لین و زود باور بودن و تحم شوند به ساده بود یمحکوم م بعد

  دنیدهد؛ نه جنگ یم یمرد، عاشق نبودن معن دنیفهمد نه عقب کش یوسط نم نیکس هم ا چیه
 کردن است... "  لی تحم  شیزن، معن کی یها

تمام به جان بوم   یرحم ی برداشت با ب زی م یپس زد؛ چنگ انداخت و کاتر را از رو ضی را با غ بغضش
 د و تکه تکه اش کرد.  افتا چارهیب

 خواست نشان دهد تا چه اندازه تنفر دارد از آن مردک به ظاهر مرد. ی حرکت م  نیبا ا دیشا

 داشت، نداشت؟! تنفر

 پروراند؟! یانتقام در سرش م یچه بر سرش آورده بود که نقشه  میند

 بت شده اش را؟! میخواست برنجاند ند یم جداً 

 !د؟ی فهم یاو را م یتلنبار شده  یبغض ها یشده بود آخر چه کس سنگ

 تا کجا؟!  یختنگون ب حد

 لرزد؟!"  یهم دلم نم تیصدا  دنیروزها با شن نیکه ا ی"با من چه کرده ا

 نه دلش بلرزد و نه عقلش ساکت بماند.  گریامشب با خودش احد بسته بود که د از

 دستش دوخت.  باران زده و نمناکش را از بوم تکه پاره شده گرفت و به کاتر درون نگاه
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 گرفت. یم  یکه غرورش را به باز  یی کرد هر آرزو یم یبعد خودش سالخ نیا از

 از اتاقش در خود جمع شد. یانداخت و کنج  یکرده کاتر را به کنار  بغ

 حرام بود.  شیها له یت یخواب برا امشب

 . نندی قرار نبود امشب رنگ خواب را به چشمانش بب ییهمه شان گوتنها او بلکه  نه

 نگران... ی هانهیو ک اسیلا نه

 کند... هیکوفت تا خودش را تخل ی م  واریاتاقش مشت به د یکی شکسته خورده که در تار ینایس نه

به جانش انداخته بود،  میکه ند  یینشسته بود و از ترس ها مشی که مقابل عکس شم یبهرام  نه
 زد...  یف محر 

 مهم نبود... شیدردانه شده برا ینایس یکه سرنوشت رها به اندازه  ینه نادر مات مانده ا و

  شیکه رو به رو ینامعلوم یفردا  یقاعده مستثنا نبود؛ او هم استرس داشت برا نیهم از ا میند یحت
 بود.

  یادیشب ها فرق ز هینبود اما خوب توانسته بود حدس بزند امشب با بق  شگوی شده پ  لیوک  دخترک
 دارد.

 

 ******************************** 

 

زد تا روشنش   ایخاموش تلفنش انداخت. لبش را با زبان تر کرد و دلش را به در یبه صفحه  ینگاه
 کند.

 بخرد.  ش ی آرامش برا یم توانست ک یآن دلبرک م  یصدا  دیآرام و قرار نداشت. شا بیعج امشب

  شیگوش یاز دست رفته به صفحه   یها و تماس ها امی از پ  یمحض آن که تلفن روشن شد، موج  به
 ورد. هجوم آ
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  ای  اسیاز جانب ال شترشانیمتعددش انداخت. ب یها امی گذرا به پ ینگاه تیبا جد دیدر هم کش اخم
را به خود   شی ها یشیم  امیپ کیتنها    یارسال یها امیپ ی آن حجم کالفه کننده  انیبهرام بودند. در م 

 مات کرد و دلش را لرزاند.

تماس   خیبه تار یذوق زده شد که حتدلبرک مغرورش؛ آن قدر  یتماس از دست رفته از سو کی
  یبر تا محشر ک ستییقلب کافر شده اش کاف یبود برا ادش یکه رها به  نی. همنداختیهم ن ینگاه

 دخترک احتمال دارد خواهرش باشد. نیو فراموش کند ا اندازدیبه راه ب

 را فشرد. شی گلو یقیعم  بغض

  یتمام سع یکه با سر سخت ندیآ  یم  دنتیبه د  یدارند؛ درست زمان بیبغض ها هم منطق عج نیا
 ! یغرورت را با چنگ و دندان حفظ کن یدار 

اجازه نداد تا افکارش را   ادیاما لرزش تلفن درون دستش ز د؛یکش  یفی را بست و آه خف  چشمانش
 سامان دهد.

 یتماس را وصل کرد. قبل از آن که کلمه ا  یتلفنش دوخت و با کرخت یتار شده اش را به صفحه  نگاه
 : د یروحش را به صالبه کش  اسیال یدهانش خارج شود، صدااز 

 عجب! چه

  یساله اش؛ به تلخ نیچند قیرف  یها هید به کناخودش را هم نداشت چه برس یروزها حوصله  نیا
 لب زد: 

 !یدار  کاری چ بنال

دامن بزند.   فشی قصد آن کرده بود که به اوضاع نچندان قابل تعر ییگو اسیصدا دار ال  شخندین
 گوش سپرد:  اسیال یهم فشرد و به زخم زبان ها یرا محکم بر رو  چشمانش

 ...وفتهیب  ریآدم کارش به تو گ خوبه

 : دیمانند خودش زد و حق به جانب حرفش را بر یصدا دار   شخندین  اری اخت یب

 . رهیبگو چرا گذرت به ما افتاده؟! نگو کارت گ  پس
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 آره متاسفانه.  -

 شده؟  یچ -

 خوام... یکنه، ازت م  یم داره با رها ازدواج نایس -

ه اش را تر کرد. به  اجازه گون یب  یرا کر کند؛ قطره اشک   شی بود تا گوش ها یاول کاف  یجمله  همان
 !د؟یشنو یاعتماد نداشت. چه م شیگوش ها

 کرد؟!  یداشت ازدواج م شیرها

 خود دارد. یکه جا شیشکستن باورها  یصدا  د،یشن  یقلبش را هم نم یصدا  یحت گرید

 را ساکت کرد:  اسیو با تن محکم و بم شده اش ال دیدر هم کش یق یعم اخم

 رسونم.   یو م خودم

 . ختیصدا اشک ر  یکند تلفن را قطع کرد و ب  یبتواند اعتراض اسی از آن که ال قبل

 دهد..."*  یرا نم شیکفاف دردها گرید گاریس یعنی کند  یم هی"مرد که گر

 با او چه کرده بود؟! ایدن

کمر به قتلش بسته   ایآن که بداند دن یبسر برده بود؛ ب  یخبر   یرا در ب شیزهارو نیقدر ساده ا چه
 است!

 گذاشت.  یگرگ صفت نم ینای سر به تن س دیفهم  یها اگر م نی شک اگر زودتر از ا یب

.  ردی دلش را بگ ی زکردهیبدبخت شدن عز ینشده جلو ری رفت تا د  یم دیمشت کرد و رگ زد. با دست
 شد تا دستش به آن دلبرک خواهر شده برسد.  ینعشش رد م یرو از  نایس  دیبه قطع که با

 ! ستیب یعج  یچه قدر جا ایدن

 من مرد دلباخته! نیا یکفتار شده و حال خواهر برا ینایس یرها خواهر بود برا روزید تا
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نسبت ها از هم را نداشت. از حال و   صی قدرت تشخ یقدر مسائل در هم گره خورده بودند که حت  آن
 استخراج کرد!  یا هیموفق ترک الیچهار تا سر ایه شد س  یان راحت مروز االنش

  دهیکدام از شن چیخواست باور کند ه یتلفنش دوخت. دلش نم  یرا دوباره به صفحه   شیها یشیم
 را.  شیها

  یز ی ماجرا چ نیا یو از زبان خودش بشنود همه  ردیرها را بگ یلرزانش را فرود برد تا شماره  انگشت
  ندیگشت تهران تا با چشمان خودش بب یبازم دیشد. با مانیحمقانه نبوده اما پشا یشوخ   کیجز 

 دروغ است.  کی ماجرا تنها  نیا

 "شب است...

 با قلب له شده ام، با غرور شکسته ام...  م،یها یروم با خودم، با دلتنگ  یم کلنجار

 ! رم؟یرا بگ  سراغش

 ! رم؟ینگ

 ! رم؟یبگ

 صبح است...  کینزد

 نم...ز  یم ایرا به در دل

 مورد نظر در حال مکالمه است...«"  »مشترک

  یرا م شی گلو خیکه دست انداخته بود ب یعمق فاجعه ا یعن ی نیخواست و ا یاو را نم  عروسکش
 فشرد.

 برداشت و عزم رفتن کرد...  زی م یخودروش را از رو  چیکرد. چنگ زد و سوئ یدرد م  سرش

 مهندس! دیخسته نباش -»

او،   اهیگفت تا به رخ بکشد عظمتش را. اما دخترک بر خالف قلب سرا از قصد کش دار  مهندسش
 زد و گفت:  یاب ی و نا بایلبخند ز
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 . نیهمچن ،یمرس

 رفت.  شیکرد و قدم زنان پ یرا ط ابانی طول خ نشیخشمگ  یها یشیمقابل م  در

باعث   نی بود و هم اوردهی اش را با خودش ن یدوست داشتن ل یاتومب گرید یبر خالف روزها امروز
 شد.   یم میجب ندتع

 رو را سنگ فرش کرد. ادهیاو پ یشد و جا پا دهیسر خوش کش یبه دنبال دخترک الک   اری اخت یب

 دهد؟! حی را به قدم زدن ترج  یو گرفته باشد و رها رانندگ یباران  یشد هوا، هوا یم مگر

را از   شیها هی و ر  دیکش یق ینفس عم  د،یپا یرنگ تمام حرکاتش را م یشیم یآن که بداند دو گو  یب
 شهر پر کرد.   فیمرطوب و کث یهوا

دل  ی تفاوتش هنوز هم برا  یبا تمام مردم ب  ش،یها  یبا تمام شلوغ ش،ی شهر با تمام آلودگ نیا
 بود.  ایمکان دن نیتر یمهربانش دوست داشتن

جماعت خودخواه و وقت   ن یکردند. لعنت به اآرامشش جدا  یپسرک مزاحم او را از خلسه  دو
 نشناس! 

 !دیه هر چه خر مگس معرکه است که حال خوبش را به گند کش ب لعنت

 خلوت است!  یلعنت به هر چه کوچه  اصالً 

 که راهش را سد کرده بود، تشر زد:  یو به پسر  دیدر هم کش اخم

 خوام رد شم.  یبرو کنار م آقا

 . اوردیخودش ن یکرد اما به رو  یته دلش را خالزد که  یدلهره آور  شخندین  پسرک

 چه جالب! ،ین یبش یخوا  یکر کردم معه من ف -

 جالبه؟  شیچ -

 !ش؟یدل رها یشود برا  یمرد بلد بود در اوج نفرت ناج  نیا
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 راحت بکشد.  یبود تا رها نفس یتن بم و مردانه اش کاف  نیهم

 مشت کفتار صفت رها کند؟! کی انیدخترک غرب زده را م نیداد ا یدلش رضا م مگر

  نیخاطر ا یرا که حواله   یکرد فکر  یپس قلم م  یگر ید نه کس داو بو یچه باشد رها فقط طمعه  هر
 دختر پرسه بزند! 

غرق   یها لهیبه ت  ینگاه نیآن که کوچکتر یب ستادیرها ا یمانده را پر کرد و شانه به شانه  یباق قدم
 . اندازدیب  در لذت رها

 : دیدوخت و غر میچشم در چشم ند یبا گستاخ  پسرک

 باشن؟   ی آقا ک  نمت،یب  یم زیر

 . شیکرد و کوه شد برا ری حواس چنگ انداخت دست رها را در مشت مردانه اش اس یب

  نیجا فکت و با آسفالت زم  نیهم  ای یر  یم  یکن یآدم راهت و کج م ینامزدش، حاالم مثله بچه  -
 صاف کنم. 

 یو هنوز هم نگاه از چشمان پر جذبه  دیای ب  نییقصد نداشت از موضعه اش پا ییگستاخ گو پسرک
 برنداشته بود.  میند

 به کتفش زد و طعنه انداخت:  یکه تا آن زمان ساکت بود، ضربه ا دوستش

 نذار! یمشت عقده ا هیبابا، سر به سر   میبر ایب

 گفت؟  ینم  اشتباه

 شده؟!  یناج  میند ایبودند  یعقده ا خودشان

 که در هم رفت را. ییاخم رها دیپر حرص دست رها را چالند و ند میند

 خورد؟!  یحرف هم م دیدشمنش حاال با یبراشده بود  ی ناج

 واّلل که نوبرش آمده بود! به
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 رها گوش سپرد:   زیر یکرد و به صدا بینگاهش آن دو پسر مزاحم را تعق  با

 .ممنونم

 انینگاه کرد و از م ری به دخترک سر به ز رهی خ  رهیخ ی دامن رها را گرفت. کم  شیبار نگاه برزخ  نیا
 : د یقفل شده اش غر یدندان ها

 رسونمت.  یم

. دخترک پشت  زدی ر یم  یبود تا به رها بفهماند اگر همراهش نرود خونش را حتم یکلمه کاف  نیهم
 اطاعت کرد.  قدم برداشت و میسر ند

 فرق داشت...«  شی ها تی خود کند. اصالً جنس حما عی مرد خوب بلد بود او را مط نیا

 ه اش!روح خست یشده بود برا  یهم سوهان روح  لی بغرنج اتومب  سکوت

سرد آن را سردتر   یفضا د،یچ یخواننده که در اتاقک پ یبرد و پخش خودرو را روشن کرد. صدا دست
 کرد: 

 بارون   یه

 بغضمه هیکه نم نمت شب بزن

 بگم کمه ی که از غمت هر چ بزن

 بارون  یه

 شم  سی که خ بزن

 شم  ضی مر بذار

 بفهمه باز  دیشا

 شم  زی عز  براش

 بارون   یا



 ان ی از جنس پر یمرد

174 
 

 ا اون ب  ادهیکه فاصله م ز بزن

 بود امیو رفت اون که دن گذاشت

 با اون   یه نیبا ا یه

 کنم  یم  هیگر یاگه نبار  ببار

 کنم  یول نم یشناس یو که م من

 سوالم و بده نیجواب ا  یکی

 کنم یزندگ میبدون زندگ  چطور

 کنم   یم  هیگر یاگه نبار  ببار

 کنم  یول نم یشناس یو که م من

 سوالم و بده نیجواب ا  یکی

 کنم یزندگ میگبدون زند   چطور

 شه انقدر عاشق شد یم مگه

 شه انقدر از دست رفت  یم مگه

 من بخاطرش صد بار  دل

 راه بن بست رفت  هیته  تا

 شه انقدر عاشق شد یم مگه

 شه انقدر از دست رفت  یم مگه

 من بخاطرش صد بار  دل

 راه بن بست رفت  هیته  تا
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 بست رفت  بن

 کنم  یم  هیگر یاگه نبار  ببار

 کنم  یول نم یسشنا یو که م من

 سوالم و بده نیجواب ا  یکی

 کنم یزندگ میبدون زندگ  چطور

 کنم  یم  هیگر یاگه نبار  ببار

 کنم  یول نم یشناس یو که م من

 سوالم و بده نیجواب ا  یکی

 کنم یزندگ میبدون زندگ  چطور

 «یدی بارون_احمد سع ی»ه

اش   ید و حواسشم را رانندگخور  یدیآمد، تکان شد یکه از مقابلش م ییبوق سرسام آوره خودرو با
 جمع کرد.

 مردن نبود!  یبرا یاالن وقت مناسب  قطعاً 

 پدال گاز فشرد. یبر رو شتریرا ب شی پس زد و پا ضی را با غ  شیها اشک

 

 ****************************** 

 

اش انداخت. ساعت ده   یبه ساعت مچ  یو نگاه دیبه گردن خشک شده اش کش   یدست یکرخت با
پر غمش را   یها شیهم نگذاشته بود. م یرا چشم بر رو شبیداد و او تمام د یم نشانصبح را 

 عمارت دوخت و به انتظارش ادامه داد.   یدوباره به در آهن
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  نیکرد ا  یاز دور اما به مغزش هم خطور نم یدلبرکش حت دنید یلحظه ا ی لک زده بود برا دلش
 اش. قلب شکست خورده  یحد زجر آور باشد برا نیتا ا دارید

 یهوا هیبه ثان هیثان شبیکرد. از د تیبه چشمان خوش رنگش باز هم سرا یابر  یگرفت و هوا دلش
 رحمانه به سراغش آمده بود تا کمر به قتلش ببند.  یبهار ب  ییکردند گو یچشمانش رنگ عوض م

 بهار که تعادل ندارد، دارد؟! هوا

 اش رنگ باخت.  رهی در نگاه ت نایس  یعمارت باز شد و خودرودر   نیب  نیهم در

  ینایرا که در کنار س ییرها دید ی چشمش را تر کرد. کاش کور بود و نم یلجبازانه گوشه   یاشک قطره
 کفتار صفت جا خوش کرده بود!

 را به حرکت درآورد و دنبالشان به را افتاد.  لشی اتومب مظلومانه

  یتیها اهم نیاما مگر ا داد. یم  صیرا تشخ  نایس ینوک مداد یاشک به زور ساناتا یپس پرده  از
 !ش؟یهم داشت برا

که آن  یمحبوب دل مرد یشد و در را باز کرد برا ادهینگه داشت و از خودرو پ ی شگاهیمقابل آرا نایس
آن که بداند پسرک چگونه فرمان را در   یکرد. ب  یدست و پنجه نرم م شی با غم ها ابانیخ یسو

 نبرد. خیتا ب خیا سرش را ب چالند تا مبادا به سرش بزند و همان ج یمشتش م

  فیچگونه دست ظر نایس ندیبرگرداند تا نب   یو رو دیخسته اش کش شیبه ته ر  یدست یبا کالفگ میند
  زیشد؛ اگر همه چ یحجم از سکوت و تحمل را نداشت. ته دلش خال  نی. تاب به اردی گ یرا م  شیرها

 رفت چه؟!   ینم شی بودند پ دهیآن طور که نقشه چ

دانست که عروس   یرا خوب م ن ینداشت اما ا یتیود؛ دامادش هر که باشد اهمجشن عقد ب امشب
 و بس! نیاش باشد، هم یدلبرک دوست داشتن دیامشب نبا

 داشت.  یبرنم  شینوا  یشد اما باز هم اضطراب دست از سر ب یهم سرش نم یگر یمنطق د چیه

 خواب وحشتناک بود...  کی ز ی"کاش همه چ
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  ی م تیبرا  میو از ترس ها دمیکش ی شدم و تو را در آغوش م یم  ردایبا تکان دست خودت ب  آخرش
 گفتم...

:»همش  ی گفت یطاقتم و م یبه قلب ب   یدیبخش یو با لبخند آرامش م  یفشرد  یدستم را م توام
 ییخواب ها نیخودتم غلط کردن ا یبرا شهی! من که هموونه؟ید یترس  یم ی کابوس بود حاال از چ

 ذارن.«"*  یکه سر به سرت م

توانست شب او باشد اگر   یبه کابوس بود و نه دل معشوقش با او. امشب م هی اوضاع نه شب نیا یول
 بود. را نبسته شی دست و پا یی کذا ینسبت ها نیا

 رقمه آن را انکار کند.   چیتوانست ه یکه نم  یدردناک یعمق فاجعه  یعن ی نینبود و ا یول

 جرم نبود، بود؟! رگیکه د نیا ند،ی عروس شده را بب یخواست رها  یم دلش

توسط عبور  یبغ رنج که هر از گاه یرا خاموش کرد و به انتظار نشست در سکوت  لش یاتومب
 .دیکش ی اعصاب آشفته اش خط م یشد و بر رو یمختل م گرید یخودروها

 شده بود. حشی سکوت ترج شهیبر عکس هم امروز

  یحت چ،یکه خودت ه یزن  یم ییشوند و تو دست به کارها  یعوض م حاتتیرسد که ترج   یم ی"روز 
 افتد..."*  یم  رتیخدا هم به ح

 

 ******************************** 

 

  رید یکم  یمان ی پش یمرد ممنوعه اش. برا یبرا دیکش یدلش پر مزد؛  یچنگ م ش یبه گلو بغض
 نبود؟!

 لب زمزمه کرد:  ریفرو داد و ز یرا به سخت بغضش

 کردم که لعنت بر خودم باد!  خودم
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  لیداشت استقامتش تحل  یکه برم یشد. هر قدم شگاهیبه شدت فوت کرد و وارد سالن آرا را   نفسش
 شد؟! ی م  شیها هم حال زیچ  نیبغض وقت نشناس ا نیرفت. مگر ا یم

 نشان نداده بود. یاعتراض هم خود یبرا یکه حت یوفا شده ا یب می گرفته بود از ند دلش

او   ای دن ایتاب شده دن یبرد آن مرد ب ی قطعًا اگر بو م خواهد. یتا چه اندازه او را م میدانست ند ینم
 خورد.   یرقم م یگر یخواهد، قصه جور د یرا م

 است!  ستادهیا نهیتن زده و مقابل آ  دیلباس سف یک دیبود که نفهم  ری قدر با افکارش درگ آن

شده   استتار ظشیغل شیآرا ریماهرانه ز شب،ید یها ی خواب  یاز ب یناش ی دهیرنگ و رو پر ی چهره
انداخت؛ کاش صنم برق خاموش چشمانش را  نهیبه دخترک عروس شده درون آ یبود. نگاه غم زده ا

 کرد! یم شیهم آرا

گرفت. بغض باز در   دهیرا ناد ارانشیصنم و دست یها نی به افکار مزحکش زد و تحس  یح یمل  پوزخند
تن بم و   کیدلش  خواست، فقط ینم  دیو تمج  فی همه تعر نیالنه کرده بود. او دلش ا شیگلو

گوشش و زمزمه کند:»خانومم چه قدر  یبچسباند به الله  را  شیخواست تا لب ها  یآشنا م یمردانه 
 ! ست؟یادیز یخواسته  نی!«؛ مگر ایشد  بایز

بود چه برسد به شرکت در   امدهی حالش هم سراغش ن  دنیپرس یبرا یکه حت یم یافسوس از ند اما
 جشن پر زرق و برق امشب. نیا

 کرد؟! ی کرد، م  ی که نم هاشتبا

 که ساعت ها به انتظارش نشسته بود که نبود؟! یقرار  یهمان مرد ب  منظورش

 !ستیشدن که همان نر بودن ن مرد

دختر است   کی فیدل ظر یشدن برا  یسازد؛ حام یعلم کردن در برابر مشکالت است که مرد را م قد
 سازد! یهاست که مرد را م یسخت نیکالم نامه تمام، ا  کیسازد؛ اصالً  یکه مرد را م

 نه؟! ر،گیهم مرد شده بود د او

 لب زد:   طنتیکرد، پر از ش  یانداخت و همان طور که آن را مرتب م شیموها یشنل را بر رو صنم
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 ! ایازش خودت و نشونش ند یکادو نگرفت  ی اومد؛ تا وقت دومادتم

 کرده بود! یتداع شیرا برا  یبیغر یواژه  چه

 !دامادش

 به آن نداشت.   یلیتما  یهر آن چه که مال او بود ول گرفت از دلش

سرش انداخته  یچشمش سرخورد؛ چه به موقع صنم شنل را بر رو یمظلومانه از گوشه  یاشک قطره
 بود!

 مرگ نداشت.  یکم از سمفون شیهلهله ها برا یصدا

 زد.  یم دیاو را د یاقیداماد شده اش با چه اشت ینایدانست س ینم

ارزش   شی دختر برا نیشک ا یب  ستاد؛یرا داد و مقابل تازه عروسش ا شگاهینان آرا انعام کارک  پسرک
 . ایدر ا،یداشت در

  یدل عاشقش را. قلب ب نیا ستی کرد تمام هست و ن  یهر چه انتقام است؛ رها دود م  الی خ  یب اصالً 
 هم برسد.  به گوش رها شی جنبه اش باز ضربان گرفته بود و ترس از آن داشت که صدا

 کن جانا! "گوش 

 ؟ یشنو یم

 نه؟

 تر گوش کن!  قیدق

 ؟یشنو   یقلبم را م یصدا

 زند... تو را..."* ی تو را صدا م دارد

 گرفت.  شی رنگ را به سمت رها  دیسف یاز رز ها یجمع شده در دهانش را قورت داد و دسته گل آب
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  نایکه سبرد و انگشتانش را به دور آن حلقه کرد و قبل از آن  شیزده اش را پ  خی دست  دخترک
 فرصت کند، شنلش را کنار بزند، به سمت خودرو راه افتاد. 

 که در هوا خشکش زده بود. یدست ای گرفته شده اش را جمع کند  یمانده بود غرور به باز  پسرک

 گربه صفت است؟! یادیبه حال گفته بود که رها ز تا

گرفت و سوار   دهیرا هم نادبردار  لمیف  یها دیتاک یکه حت ییرها یف تکان داد براتاس یاز رو یسر 
 خودرو شد.

 سر تضاد گذاشته بودند. نشی رنگ یاهای با رو بیعج   تیواقع  یتلخ

خواست. مگر    ینم چیدلش ه گر یرا به حرکت درآورد. د لشیگشته پشت فرمان نشست و اتومب سر
 گونه در دام انداخته بود؟! نیرها چه داشت جز غرور که او را ا

  یاست، خواستن ب نیعشق هم تی کرد. خاص یاو رها انتخاب نم شد که ی عشق اما سرش م اگر
 . ستی گاه سهم تو ن چیمنطق و شرح آن چه که ه

حال دلش هم  یروز را برا نیخواست ا یدلش نم  گر،یرا سکوت کرد. او هم غرور داشت د  ری مس تمام
 کشد.  یانتظارش را م یز یدانست چه چ یه خوب مکه شده خراب کند، با آن ک

 توقف کرد و زودتر از رها به داخل رفت.  هیآتل  مقابل

خودش برود،   یکه با پا یگردد سمتت اما پسر  یباز هم برم یپسر را هر چقدر هم که پس بزن  کی" 
 ..."ست یگاه حاضر به بازگشت، ن  چیهم جان دهد ه یاگر از دلتنگ یحت

 رفت؟!  یرفت، نم  یر ها داشت مرفتا  نیهم با ا او

 

********************** ****** 
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کرد   ی به ساعتش انداخت و نفس پر استرسش را به شدت فوت کرد. ته دلش دعا دعا م  ینگاه
 ! د؟یشنو  یرا م شیدعاها یباشد. خدا صدا ی منف  ششیجواب آزما

دستش انداخت و باالخره سکوت نفس   ریبه اوراق ز یق ی را به چشمش زد و نگاه دق نکشی ع انیآر
 را شکست:   رشیگ

 !بهی عج

 ! میند یداشت در دق دادن دل خسته  ی ب تبحر پسر عج نیا

آرمان دوخت تا   یمعن  یگنگ و ب یمنتظرش را به چهره  یها یش یلبش را با زبان تر کرد و م میند
 شود.  رشی دست گ یبلکه سر نخ

 : د یو نال به ستوه آمد میآن قدر دل دل کرد تا ند پسرک

 !یبزن جون به لبم کرد یحرف هی دِ 

تا چه حد   جهینت دیتوانست بگو  یکرده اش انداخت؛ مگر م زیعز قی به رف یا یسطح  نگاه
 !ست؟یبحران 

 دلش را داشت؟! مگر

دوخت. آن   میند راهنی و نفسش را فوت کرد. نگاه سر خوره اش را به پ دیبه پشت لبش کش یدست
 اش نگاه کند.  نه یری د قیتوانست در چشمان خوشرنگ رف یقدر شرمنده بود که نم 

 م...دونم چطور بگ ینم -

 و گفت:  دیحرفش را بر  یصبر  یبا ب  میند

 اعمال نوشته! یتو اون نامه  یمن آماده ام بگو چ یحاج  الیخ  یب

 بود؟! آماده

 برداشت و لب زد: را   نکشیهم فشرد و ع یرو ضیچشمانش را با غ  آرمان

 با هم تطابق نداره.  شی سه تا آزما نیاز ا  چکدومیه یان ا یده د  یجا نشون م نیا
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  قشیدانست رف  ینم  چیانداخت و چشم گردو کرد. ه می پر از شوق ند یبه چهره  ینگاه  یچشم ریز
 . ستیکاف ا یاز تمام دن  شینبودن رها راحت شده، برا یاز تن  الشی که خ نیهم

 دکتر شده اش کرد و گفت:  قیاش برخاست و رو به رف یصندل  یپر اضطراب از رو پسرک

 !گه؟ید یمطمئن انیآر

  یتکان داد و تا به خودش آمد حجم مردانه اش را در تصرف حصار شانه ها  پر از تعجب سر انیآر
 .  افتی میند

 بود؟! محشر به پا کرده یکه غوغا قشیرف یقرار شده  یدانست از دل ب یاو چه م آخر

 گفت:  یبه آرام پسرک

 !قیرف  یمرس

به هوا رفته از مشکالتش دود شده  یمین  یسادگ نی باشند، به هم ختهیآتش ر یکه رو یآب  انگار
 بودند. 

 دیشده بود. آن همه تاک رشید یادی اش انداخت. ز یبه ساعت مچ  یفاصله گرفت و نگاه انیآر از
 : د یماند. هول کرده نال یم جهی نت یآخر سر هم داشت ب  اسیال

 !؟یندار  یبا من کار  انیشد. آر رمیاوه، د اوه

  نانیوارد کرد و اطم میند یبه شانه  یبرخاست و ضربه ا  شیصندل  یبه احترام رفاقتش از رو انیآر
 اش:   وانهیبه قلب د دیبخش

هم  انینوا یما ب یبار گذرت به کو هیمکه ها! هر چند وقت  یحاج یحاج  یخان نر  میفقط ند نه،
 . رهیگ  یبخوره خدا قهرش نم

جهان   یها اسیدر تمام مق  یتمام ناشدن  یدوست آن هم به وسعت نی بود در قبال ا شرمنده
 انداخت و لب زد:  نیی رش را پاپهناورش. س

 !قی نکن رف مونیکار چوب
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 .یهم دار  یق یکدومه پسر خوب؟! بهتون نزن من فقط گفتم فراموش نکن رف یچوب کار  -

 ! گه؟یچشم، امر د -

 برو خدا به همراهت.  -

 یسر  یپسرک، به سرد  یها یگرفت و پا تند کرد و در جواب تمام دلگرم  انیرا از آر   شیآزما ی برگه
 بشر قصد آدم شدن نداشت!  نیا ییداد. گو تکان

درون دستش را درون داشبرد چپاند و حرکت کرد.   یو برگه چالنده شده  عجله سوار خودروش شد با
  یسهم او نم  شیشک اگر رها یشوند. ب بیدستان رغ  ریرساند تا مبادا دلبرکش اس ی خودش را م دیبا

 !دوخت. مگر شهر هرت است؟ یم  نیشد آسمان را به زم

 دل او ساخته شده. یفقط برا رها

 خودخواه نبود، بود؟! یکم

تلفنش انداخت و تماس را   یبه صفحه  یتلفن همراهش او را به خود آورد؛ با عجله نگاه  ی برهیو
 باز کند، به سرعت گفت:  تی لب به شکا اسیآن که اجازه بدهد ال  یوصل کرد. ب 

 بودم.   یکار  هی ریآم شرمنده درگ یم دارم

مختل   اسیال یست حال خوبش را با غر زدن هاخوا ی نم ییسرعت تماس را قطع کرد. گو همان با
 کند.

 کالفه ترمز زد و نفسش را به شدت فوت کرد. اسیال یبعد سرسام آور در مقابل پا قهیدق پنج

 : دیو خودش را به در خودرو رساند و غر دیاخم در هم کش اسیال

 ؟ یکرد  ریانقدر د چرا

 بود و بس.  ت ی اولو را نداشت در حال حاضر رها اس یث با البح  یحوصله  اصالً 

 شد و گفت:  ادهیخودرو پ از

 کجان؟ 
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 دوخت و لب زد:  نینگاه شکست خورده اش را به زم اسیال

 عقد... یسفره  سر

دم برداشت و در   اسی ال یهدف به سمت خودرو یکند، ب لیحرفش را تکم  اسیاجازه نداد تا ال  گرید
 را در سرش مرور کرد:  اسی زمه وار الزم  یآخر صدا یلحظه 

 ... هیچی بعض ه ی باشه کاچ  یسرتقه اما هر چ یدونم توام چشمت دنباله اون رها یم

 معجزه داشت؟! یکه به صفحات قرآن چشم دوخته بود و در دل آرزو ییدانست از رها یم چه

 است؟! وانهیمرد د نیا یدانست رها هم دلبسته  یاو چه م اصالً 

بار سوم هم قرائت کرده   یآن را بست، عاقد خطبه را برا  یانداخت و به آرام به قرآن یفه انگاه کال رها
 است.   دهیزود دست نجنباند پرنده از قفس پر مشی اگر ند  یعنی نیبود و ا

 : د یچی در گوشش پ هانهیک یو به غم نشسته  فیظر یصدا

 خواد. یم  یلفظ ری ز عروس

 کنار گوش رها لب زد:  ید و به آرامتالش خودش را هم کر   نیخم شد و آخر یکم

 نشده، فقط تو اراده کن! رید هنوزم

 : دینال هانهیاز تن آرام ک  تی و سر خورده به تبع مغموم

 شده. رید  یلیخ  هان،ی شده ک رید

بود که   یاسیاش ال  یشد. تنها دل خوش  دنیبه حالت اولش بازگشت و دوباره مشغول قند ساب هانهیک
 . منتظرش گذاشته بود یادیز

 یو عاقد بعد از خاموش شدن صدا ختیرا به گردن رها آو یف یو ظر بای ز زی ر نهیس اقیبا اشت نایس
 دست زدن ها دوباره گفت: 

 لم؟ یبنده وک ایپناه آ زدانیمکرمه رها  زهیدوش
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انداخت. دلش   نایمردانه و مصمم س یبه چهره  ینگاه  نهیحبس کرد و از درون آ نهی را در س  نفسش
  یکم نداشت اما نم  یاز مردانگ چی ه نایپر کرده بود. س نایکه با س یمیند  یخال ی مه جاه نیگرفت از ا

 وفا را قبضه کند؟! یب میآن ند یتواند در دلش جا یدانست چرا نم 

مانع اش   یمردانه ا  یبزند که صدا یرها کرد و زبانش را در دهان چرخاند تا حرف   یرا به سخت  نفسش
 شد: 

 ! دیصبر کن نه

معترض   یصدا  نیدانست ا یم  رد،یآن که سرش را باال بگ  ی. بدیدر چشمانش جوش اشک  ی چشمه
تا مبادا   دی کش یق یحد ممکن باز کرد و نفس عم  نیمتعلق به سارق دلش است. چشمانش را تا آخر

 دل و غرورش هم زمان دامن بزنند.  ییشوند و به رسوا یجار  شیاشک ها

کرد اما هنوز هم  قیساس آرامش را به وجودش تزرکه شانه اش را فشرد، اح  هانهی ک تگریحما دست
 اعتراض آمده باشد. یبرا میشد که ند یباورش نم

 قهی یصاحب مانده اش تمام نقشه ها را نقشه بر آب کرده بود. کالفه دکمه  یکه دل ب میاز ند امان
متعجب را   یها قرارش دعوت کند و نگاه یب یها هیرا به ر شتریب یبتواند هوا دیاش را باز کرد تا شا

 بودند؟!  تهنظر گرف ریرا ز  شیسر تا پا که یز یآم ریتحق  یفاکتور گرفت. مگر مهم بود نگاه ها

 خوش حالتش زد و لب باز کرد:  یبه موها یچنگ

 داشته باشم.  یصحبت  هی نای با نادر خان و س دیقبل از عقد من با ستین یمشکل اگه

 اض کند که نادر مانعش شد: تاسف تکان داد و خواست اعتر یاز رو یسر  عاقد

 جان؟  میشده ند یچ

به پشت   یبودند، دست ستادهیکه گرد تا گرد اتاق عقد ا یا  یمی صم  مهیانداخت به جمع ن ینگاه میند
 و گفت:   دیگردنش کش

 .میصحبت کن  یخصوص دیبا

 اخت.  مرموز شده اند ینایبه س یو نگاه دیرا در هم کش شی اخم ها نادر
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  یراهرو یها کیسرام شانیزدند. به محض آن که پا رونیاز اتاق ب  میراه با ندهم شانیناچار هر دو به
 : د یسوت و کور تاالر را لمس کرد، نادر پرس

 ! اریمحکم ب  ل ی دل هیکارت  نیا یبرا

او   یلیخ اس ی زد؛ ال یداده بود و لبخند محو به شاهکارش م  واریاش را به د هیتک  نهیدست به س نایس
 نیشد. در ا  یم ری داشت تعب دیکش  یکه انتظارش را م  یود، درست همانکرده ب  کیرا به هدفش نزد

  ینم  یخوب یشده بو بیرغ میبسته بود؛ وجود ند رتشیکمر به قتل غ  بیمسئله عج کیفقط  انیم
 داد. 

دوخت.   نا یبراق و ستاره باران س یها یرا به طوس شی ها یشیم دیبه پشت لبش کش یدست میند
 و خام بود، نبود؟! الیخوش خ یاد یپسرک ز نیزد. ا شی به رو  یقیعم  شخندین

 نسبتًا کوتاه چشم دوخت و لب زد:  یرا با زبان تر کرد و به آخر راهرو  لبش

 !دیرس   بیشاهد خودش از غ د،یلحظه صبر کن  هی

توانست درک    ینم چیآمد. ه یجوان به سمتشان م یکه همراه دختر  یاسیانداخت به ال ی اهنگ نادر
 را.  اسیو ال میند بیعج  یکند رفتارها

طلبکارانه  یگرگ شده انداخت و با لحن  ینایبه س  یقیعم شخندیو ن ستادینادر ا یقدم کیدر  اسیال
 گفت: 

 ! ریبگ  لیبابا دست گل دامادت و تحو بفرما

 چشم گردو کرد و مات شده، لب زد:  نادر

 اس؟ یال هیچ منظورت

 کرد. یو اشاره اآرام کرد و با سر به ا یناینثار س یز ی نگاه تمسخر آم اسیال

 .یبهتره از خودش بپرس  -

 : د یمصمم انداخت و نال ینایبه س یسرگردان و عاجز نگاه نادر
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 جا چه خبره؟! نیبده ا حی درست برام توض یکی

 : د یشده، غر یباال انداخت و شاک  یشانه ا نایس

 جا چه خبره؟  نیا نم،یهم  یپ قاً یدق منم

آبرو شدن باال تر از انتقامش   یرفت اما مگر ب یر مدا یگناه داشت سرش باال   یداشت چرا که ب حق
 بود؟!

و   دیکش رونی ب اسیدرست کرده بود را از دست ال هانه یکه ک یا یجعل یعقد نامه   ضیبا غ میند
 هول داد: رونیشده اش اصوات را به ب  دیکل یدندان ها انیسمت نادر گرفت و از م

 دختره.  نیات با اکرده  زی سند ازدواج عز نینادر خان! ا نی بب خودت

داشت. چه دخترک و سند به گردش درآورد. به چشمانش اعتماد ن  انیسرگردانش را م یها یعسل  نادر
 !د؟ید یم

 گذاشت.  یم شی به نما شی کرده و نکرده اش را برا یو حماقت ها دیچرخ یدور سرش م ایدن

 . دی خم در هم کشنادر درآورد و ا یشل شده  یپنجه ها  انیبرداشت و سند را از م  زیخ  نایس

 بودند؟! یبهتر   گریباز کدامشان

 گرگ شده؟! ینایس

 عاشق شده؟!  میند

 برادر شده؟!  اسیال

 زد؟! یعمل م نیرنگ دست به ا یچند تا تروال آب  یکه به ازا  یینویم ای

 پرتاب کرد.  م یبرگه ها را به سمت صورت ند  ضیبا غ نایس

 است؟! زاریز حد ب ا شیشده ب بیپسرک رغ نیبه حال گفته بود از ا  تا

 رگ زد و گفت:  ن،یخشمگ
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 و!  اتونیمسخره باز نیا دیکن  جمعش

  یپنجه ها انی را م نایس راهنیپ ی قهیهم که شده  یتالف یبرد و برا ورشیاوست.  ندیگو یکه م غد
 آمد؟!  یآمد، نم یپسرک نمک به حرام بدش م نیمردانه اش چالند. او هم از ا

 را ساکت کرد:   شانیبود، هر دو دهیزه از گرد راه رس که تا ینسبتًا بلند بهرام یصدا

 خبرتونه شما دو تا؟! چه

 یپشت پناه بود. دلسوز  یب  بیروزها عج  نیکه ا یینایس  یشد برا یم  یر دفعه ناخواسته ناجه بهرام
 کرد.  یرا هم پر بار م  نایبلکه دامان س میند ی پدرانه اش نه تنها برا

 شخندی د و چشمان به خون نشسته اش را از او گرفت. نپس ز ضی را با غ  میند یدست ها نایس
 زد و گفت:  ی قیعم

 خان پسرت خوب بلده تهمـ...  بهرام

 را خاموش کرد:   شیو صدا دیکند صبر نادر ته کش لیاز آن که حرفش را تکم  قبل

 یو بر  یر ی حاال دست عروست و بگ  نیخوام هم  ی! ازت میسرافکنده م کرد ی کاف یبه اندازه  بسه،
 ! یهم پشت سرت و نگاه نکن گهید

به گردنش داشت. دهان باز کرد تا از    یحق پدر   یر که روزگا ینادر  یچرا، دلش گرفت از زودباور  دروغ
 سبقت گرفت:  شی نادر از تن صدا ادیبکند اما فر یخودش دفاع 

 حاال، زود باش!  نیهم

  یک را در آن مهلکه باز که حکم مترس یینویم یانداخت به سر تا پا یز ی آم رینگاه تحق  یاز دلخور  پر
 و رفت.   دیکرد و راهش را کش  یم

 یپرونده بسته شده بود؛ آخر آن ها چه م نیا الشانیبهم انداختند. به خ ینگاه معنادار  میو ند اسیال
 شده است؟!  نییتع  شی از پ یباز  کیتازه شروع  نیدانستند ا

 نادر زد: یآخر را به باورها یزد و ضربه  نویبه م یبا سر اشاره ا  اسیال
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 ده!مرده بر یهر چ یکه آبرو  رتتیغ  یاون شوهر ب شیببرمت پ  ایب

توانست   ی فرق داشت؛ نم  شهیاش هم هیقض  نایخود دارد، کمرش هم خم شد. س یکه جا شیباورها
 حجم از خنجر زدن را.  نیهم کند ا

 : د یبه بهرام انداخت و نال یو عاجزانه نگاه دیکش  یقیعم آه

که تو تاالر جمعن   یدود شد؟! حاال جواب اون همه مهمون یا قهیم، چند دق ساله نیچند یآبرو یدید
 بدم؟  یو چ

 توجه به بهرام دل نگران، لب زد:  یکرد و ب یدست شیپ میند

 یبگذره بعد برا ری داماد، تا امشب به خ یجا نمی ش یکه چاره نداشته باشه، فوقش من م ستین مرگ
 .میکن  یم یفکر  هی یازدواج صور  نیطالق ا

 بود؟! اوردهیته اش را به زبان ن خواس  حیصر یادیز

بکند    یمیخواست کشف عظ یم یی شد، گو میقرار ند یچشمان ب  ی رهی خ هیچند ثان یبه اندازه  نادر
پسرک را کند و   یها یشیاش بود که م یهم از سردرگم دی شا  ،یمثال و خواستن  یدر قعر آن چشمان ب 

 و گفت:   دیکش رونی را ب ی تمام افکار نامنظمش کلمات  انی و از م دیکش  یقیکرد. آه عم  یکاو م

 جان. میکنم ند یباز  تی شه با زندگ ینم

 زد! یهول م ی کی نزد  نیا یصبرانه در پ  یکه ب یمیدانست از دل ند یاو چه م آخر

 هول زده، گفت:  میند

 خوام تا کمک حالتون باشم.  ینه اصالً. من خودم م نه،

 پسرک سرتق؟! نیگفت به ا یم چه

 اقدام؟! نیکند از ا  یشده است او را منع م داریگفت حس پدرانه خفته اش حاال ب  یم

 گردد:  یچاره ا یکه بازگشته بود، اجازه نداد تا پ یاسیال یصدا
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درصد بهش اعتماد نداشتم،  هیشده اس هم آشنا. مطمئن باش اگه   دییهم تا م؟یبهتر از ند یک  بابا
 گفتم نه. یمنم م

 کم آور نشده بود برسرش که!  ای زد. دن هیپشت سرش تک وارید به

 جماعت کمرش را شکسته بودند.  نیا

 : د یانداخت و نال ری بغض سرش را به ز پر

 اعتماد داشتم. نامی به س شتریب منم

 نابود شده... ی"اعتقادها

 خورد شده... یها باور

 خاک شده... یها اعتماد

 مزار فاتحه بخوانم؟!"* نیسر کدام بر

 رنگ به رنگ شده را.  ی نایتوانست هضم کند س ینم چیکسته بود؛ هدر هم ش شیباورها

 شود.  یاعتمادها لنگ م  یها که رنگ ببازند، پا اعتقاد

 معتقد بود، نبود؟! شی نایس یهم به درست او

 دل ناباورش!  یداد برا یگس م یهم مزه  شی جا دروغ ها نیاست، ا یب یعج  ی زمانه

 دروغ.  یو چه کس دیگو یراست م  یچه کس ندیار تا بکند و بب توان آن را نداشت تا دو دو تا چه گرید

 کرد؟!  مینابود شده را بند زد و ترم  یمگر امکان دارد باورها آخر

 عمق فاجعه.   یعنی نیهزار تکه شده بودند و ا شیباورها

 باه چه طور؟!"*رو یگرگ مرگ است اما توبه   یتوبه  ندیگو ی"م

 لب زد:  رد،یبگ نی از زمآن که نگاه سر خورده اش را  یب  نادر
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 ... یول

گونه خودش را نابود کند،   نیا مشیند  ندیاز مکث کوتاه نادر سو استفاده کرد. طاقت نداشت بب بهرام
 : د یبا خشم غر

 دو تا جوو...  یشه با زندگ ینم گهیگه د یراست م نادر

 بابا بسه!  -

 را.   ینداده بودند رسم مردانگ ادیپسرک گستاخ  نیبه ا ییگو

 بر گردنش داشت.    یکه حق پدر  یزد بر سر بهرام  یم عربده

 ؟ یشکست. به چه جرم یکرد و نمکدان م یلگد م ش یپا ریها را ز حرمت

 بود؟! شیها یبهرام عامل بدبخت  مگر

 بود. کرده مشیرا خرج ند شی منت پدرانه ها یسال ها ب نیکه تمام ا او

 گرفت.  دهیا ناد نفهم شده، آن ر میدرست در اعماق وجودش شکست و ند  یز یچ

 کرد؟! ی م یکجاست که بهرام سخاوتمندانه آن را ط   یجوانمرد یانتها آخر

 نادر شکست خورده، انداخت و گفت:  یبازو  ری دست ز د،یشده را د  نیکه جو سنگ اسیال

 . نیایشمام زود ب م؛یمنتظر گذاشت یل یبرم تو، زشته عاقد و خ یبابا رو م  من

توانست جواب تمام   یکوتاه م یداشتند اما مگر خلوت ازی نه نخلوت مردا نیبه ا  شانیهر دو دیشا
 بهرام را بدهد؟!  یها  یها و دلخور  یدلتنگ

رد و گارد  دست مشت ک  میو نادر داد، ند اسیبسته شدن در خبر از رفتن ال ی محض آن که صدا به
 کند.   یماجرا خال نیفرد ا نی را بر سر مظلوم تر شی ها یخواست تمام دق و دل  یم  ییگرفت. گو

 نبود، بود؟! نیا یمردانگ رسم

 : د یشده اش غر  دیکل یدندان ها انیرنگش زد و از م  یمشک  یموها انیبه م یچنگ
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 ...تهیسفره اتون نشستم پس احترامتون برام اولو سر

 شد؟!  یهم سرش م احترام

 د؟!قد علم کرده بو دیسف شی مرد ر نیا یکند که حاال برا ی کتهیتوانست احترام را د یم اصالً 

 .تشیکرد؛ کلمات را گم کرده بود از زور عصبان یکوتاه مکث

زده بود با خودم خلوت کرده   بمی که غ میدتم نیرها دخترش؛ ا  ای ستمیدونم من پسر نادر ن ینم -
نه؛ حاال که جوابش اومده  ایشدم رها خواهرمه  یمطمئن م دی. باادیب یان ا یبودم تا جواب تست د

بمون و   کت حاال هم سا   ،یدیجنب  ری. تا االنش دیر یکارام و بگ یذارم جلو یبابتش راحته نم المی و خ
حاال حاالها دامن  میدوخت نایس  یهم که برا یپاپوش   نیخودش! خدا رو شکر ا یبره س یبذار هر ک 

 مونه. ینم یمانع چیه گهیو د رشهیگ

 یمردانه  یو باالنظاره گر قد   فتهیداشته باشد. بهرام ش  یرحم  نیآن که کوچک تر یشکاند ب دل
که او   یکرده ا زی ه عزگفتن ب یکرد. چه داشت برا یاو را تر و خشک م یبود که خودش روزگار  یمیند

 فروخته بود؟! یرا به دختر 

  ی. نه مدیشن  د،یدر خشک شده بود و آن چه را که نبا ی  رهیدستگ یکه دستش بر رو  یاز پرهام امان
 بود.  یکار سهل شیبرا ی حجم از ناباور  نیک ااعتماد کند و نه در  شی توانست به گوش ها

 آن چه که ذهنش را به کما برده بود.  دنیبس بود شن گرید

شد، چرا   قیدق  میند یآشنا یادیز ی ها یشیبه دو مرد زد. به م یا یرا کامل باز کرد و لبخند تصنع در
 چشم ها دقت نکرده بود؟! نیقبالً به شباهت ا

 دهانش را قورت داد و گفت:  آب

 ن؟ یآ یره پس چرا نم  یاومده؟ وقت داره از دست م شی پ یشده؟ مشکل  یچ

 بهرام انداخت و گفت:  یفروغ شده  یمات و ب  یها یبه قهوه ا ینگاه کوتاه و قاطع  میند

 .می بر  ستین  یمشکل نه،
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خواست فرار کند    یدلش م ییگذاشت؛ گو شانیتکان داد و زودتر عقب گرد کرد و باز تنها عیسر پرهام
 نور.  یشده بود نور ال شیکه امشب برا یب ی عج یجرااز ما

هم عزم رفتن کرد اما هنوز قدم از قدم برنداشته بود که مچ دستش توسط بهرام   میکه رفت ند او
 : د یغر یو به آرام  دیشد. اخم در هم کش دهیکش

 ! یداد میباز یهر چ  هیکن کاف ولم

 وشکار. فرام رتیخوش غ نیدل ا یآرزوها داشت برا گر؛یبود د پدر

با آن شلوار   رشی رنگ ز  یرنگ و بافت زرشک یه اانداخت. کت اسپرت سورم  شی به سر تا پا ینگاه
  یلنگ م شی ماجرا پا یجا کیاش کرده بود اما  یخواستن  بیکه به پا داشت، عج یرنگ  یکتان مشک

 زد.

 لب زد:  یآرام به

 دوماده؟! هیسر و وضع  نینظرت ا به

 ضیتعو یدلبرک خود سر و لجبازش بود که وقت برا ریآن قدر درگ شبیاز د د؛ی اخم در هم کش پسرک
 نداشته باشد. شیلباس ها

 حواس هم گذاشته بود؟!   شیرها برا مگر

  میشد. هر چه باشد هنوز هم ند  شی لب ها نتیز یو لبخند خسته ا دیدو شی ها یدر قهوه ا اشک
 برد.  یت و به اتاق پش دیحرف دست پسرک را کش یمرد بود. ب نیا یدردانه 

 : د یپر حرص غر میند

 به خدا قسـ... ؟یچ  یعنیکارا  نیا

 شیبرا   نیاز ا شتریپسرک، ب  نیخواست ا یسنگ شده را نداشت. نم  میند یدهایتهد ی حوصله
پر پشت مردانه اش  یآن که خم به ابروها یو ب دیخاطره حرفش را بر نیخنجر را از رو ببند به هم

 گفت:  اورد،یب
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  نهیلباس ها بش نیدونه ام با ا هی  یکی بذارم  یتوقع ندار  م،یلباس هات بکن نیل ا به حا یفکر  هی دیبا
 عقد که؟! یسر سفره 

  یشیاسطوره بود. به م شیمرد برا نیاش را شکست؛ هنوز هم ا ینرم تر شد و حالت تدافع یکم
 بهرام خوب بلد بود دردانه اش را.   ییزد. گو خونی شب  ینم باران بهار  شیها

 و پسرانه خرجش کرد. دیه آغوش کشرا ب  هوا بهرام یب

  مشیشم  ادگاریتنها  ادیرا خودش   دنی. بخشای دن ا،یکرده بود در حقش دن یاما پدر  شی نبود برا پدر
 داده بود.

 ! یسادگ نی به هم د؛یهم بخش او

 و گفت:  دیبه پشت پسرکش کش دست

 و بهت نگفتم. قتیهمه سال حق نیدونم بد کردم در حقت که ا یو ببخش بابا جون. م من

 مرد بود، مگرنه؟! یادیز بهرام

 : دینال  یبهرام را از دست بدهد و به آرام  دیترس ی م  ییحصار دستانش را تنگ تر کرد، گو میند

 رسمش بود؟  نیبابا. ا یفقط! تو جون به لبم کرد یدر حقم بد کرده بود یکاشک 

 . یت سرتم نگاه نکن پش  یو بر  یستیبهت بگم پسر من ن  دمیترس  یم؟ متونستم بگ یم یچ -

 خودش را از بهرام جدا کرد و لب زد: یدلخور  با

 ؟ یشناخت ینجور یمن و ا واقعاً 

 را؟! ششیپ ی قهیچند دق نی هم یکرد تمام رفتارها یم یادآور ی دیبا

 و شرمنده شده از سکوت بهرام، بحث را عوض کرد:  دیکش یآه

 ها! یخودت دومادم کن  دیبا

 پسرکش کرد و گفت:   یشانینثار پ  یو پر مهر بوسه ا سخاوتمندانه
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 جون و دل، مگه من چند تا پسر دارم؟!  با

کرد در حقش تا کمبود پدر نفهمد،   یرا خرج م یمنت ی ب  یمانند بهرام پدرانه ها یک یگرفت؛  دلش
هم  یآن که بداند پسر  یرفت ب  یگذاشت و م ینام و نشان شاهکارش را به امان خدا م یهم ب  یکی

 دارد.

 کرد و گفت:  یکوتاهمکث  بهرام

 !اریهات و درب  لباس 

 .اوردیرنگش را از تن در ب  یداشت کت مشک  یدوخت که سع یگنگ شده اش را به بهرام  یها یشیم

 و معترض شد:  دیدست از تقال کش  یلحظه ا یبرا بهرام

 ! گهیبجنب د ؟یستادیوا چرا

ها عاقد را  نیاز ا شتریا بکردند و خود را به سالن عقد رساندند ت ضیرا با هم تعو شانیها لباس 
 منتظر نگذارند. 

 شده بود.   رید یحساب 

 : د یشد و پرس کشی نزد ی کنار رها جا خوش کرد و کم یآرام به

 .نمیب  یو نم  اسیو ال  پرهام

  ریتا مانع از سراز دیکش ی قیعم  ی. آهمشیند یتن بم و مردانه  یقدر دلش تنگ شده بود برا چه
 : رحمش شود و لب زد  یب یشدن اشک ها

 کنن.  نی امشب تزئ یو برا اسیال نیماش  رفتن

 شه که.  یم رید -

با او نبود   یهم صحبت  یبرا  یخوب ی مرد بود با تمام وجودش اما حاال اصالً زمان نیا یآن که تشنه  با
بگذارد و غرورش را لگد مال  شیرا به نما  دیچرا که ترس از آن داشت دل زبان نفهمش آن چه که نبا

 گفت:  یر به سردخاط نیکند. به هم
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 آشنا داره.   اسیال

 اش را.  یتراض کالفگکار ساز بود که نشان دهد اع یکالمش به حد  یسرد

 به دلبرکش انداخت و در سکوت به تکان دادن سرش اکتفا کرد.  قینگاه دق پسرک

عشق  کی  یپا یفرق داشت. ناسالمت  یادیقبل ز یبار با دفعه  نیشد اما ا یجار   گریبار د کی خطبه
 بود.  انی ار شده در مانک

 زانو زده اند... تی پا یابرها را که جلو یقافله  یگوش کن صدا د،یآ یباران م ی"نوا

 تو کجا؟  ،یه

 جان، باران سخاوتمند آسمانت...  نوش

 دل، مبارک باد!" یا یشد عاشق

ها  بود که خودش به آن تن داده بود. ر  یثبات یب  یاش زندگ یشد و تنها نگران  یم یط  یبه خوب شب
 آن را نداشت. دست زدند به  یبود که اجازه   یحالل ی  وهیپس م نیرسمًا از ا

طاقچه گذاشته بودند و قدش به   ی را رو شیرا داشت که عروسک ها  یتاب یب یو حال آن بچه  حس
 . دیرس  یآن ها نم

مکان و    ییانداخت. گو قشیبه رف یشد. نگاه گنگ دهی کش اسی که دستش توسط ال دیکش  یقیعم آه
 ن را گم کرده بود. زما

 اش کرد و گفت:  یشان یپ ی مهیرا ضم یاخم با نمک  اسیال

 شما دو تاست.   یهم که باشه، نوبت رقص تانگو ینوبت

  یکه نم یناراحت از دل  ایدلبرکش  یک ینزد نیشد از ا یخوش حال م  دیدر دلش النه کرد؛ االن با غم
 دانست متعلق به اوست؟!

 حال لب زد:   یو با ب دیکتش کش یبه لبه  یدست

 و حوصله ش رو ندارم! من و معاف کن که اصالً حال  اس،ی ال الیخ  یب
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 و غر زد به جانش:  دیدستش را کش ضی با غ  اسیال

 انگار مادرت مرده! یغم بغل زد یزانو یجور  هیخودت و جمع کن  پاشو

طعًا  زد به دل نازک شده اش. ق ی تلخش بد چنگ م  یادآور یمات شد؛ مادر نداشت و  شیها یشیم
شد، آن   یرها م  دیداند؛ شا یچه م  یخورد. کس  یرقم م یگر یجور د زیزنده بود همه چ میاگر شم 

 تا قرن ها!  دیکش یاش دل را گرو م یدامن گل گل  نیکه با چ  هیهمسا یدختر بچه 

 برخاست.   شیحرف از جا  یو ب دیکش  یقیعم آه

 روزانه ات.  حی شود ترج  یسکوت م هست اما غم که به استخوان برسد،  ادیگفتن ز یحرف برا شهیهم

 گفت؟!  یت اما چه مداش  ادیهم حرف ز او

 آورد؟!  یم رونی سر از قبر ب مشیشم  ایشد  یهم دوا م یدرد مگر

 و گفت:  دیرا کش شی بازو یبا کالفگ میزد اما ند شیسر خورده چنگ به بازو اسیال

توان ندارم راحتم   گهید دمیکش  یکاف یو چهار ساعته گذشته به اندازه  ستی ب نیتو ا  اس،یال بسه
 بذار!

رها راه  یو چند ساله اش بدهد به سمت صندل نیچند ق یهضم کلمات را به رف  یاز آن که اجازه  قبل
 برد تا در خواست دهد.  شی افتاد و دست پ

را به او سپرد و در   فشیدالورانه اش، دست ظر یها دنی مردش و جنگ یفارق از تمام غم ها دخترک
 نی ستاره باران شده بود و خودش را همراه کرد با پادشاه قلب ا یش از شادکه چشمان  یحال

 . شی روزها

 یرقص دو نفره. هر چه باشد رها حق نامعلوم شده ا  نیدلش رضا نبود به ا  یادیز میاو ند برخالف
 ضربان گرفته اش.  یچاره  یدانست و قلب ب ی که تنها حق بودنش را خودش م  شی بود برا

 برد خودش را؟! یم  ادیگفته بود رها که باشد از تا به حال  اصالً 

شد، رها را   یپخش م یمیمال  یق یکه موس یدلش را گم کرده بود و در حال  ی دست و پا یسادگ به
 دستان مردانه اش محصور کرده بود.  انیم
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سر   دخترک  نی. ادیرس  یم جهیگرداند، کمتر به نت یعروسش م یها لهیت یرا پ  شیها یشیچه م هر
 .ای در ا،یفاصله داشت در یشگیمغرور و غد هم یامشب با رها یشده  ریبه ز

  یا یهمانی. درست همان شب مدیآنقدر غرق دلبرکش شد که ذهنش به گذشته ها پر کش ناخواسته
 داده بود. بیترت  رانیبازگشت رها به ا یکه نادر برا

الَ چرا هر چه مال امشب هم به او تعلق داشت. اص یدختر بود؛ حت  نیآن شب خوب صاحب ا نایس
 آن گرگ صفت داشته باشد؟! دیخوب است را با

 بود، نبود؟! میند ییدارا رها

 ...نبود

جمع کند   یدخترک فلک زده و فک منقبض شده اش را به سخت یباعث شد چنگ بزند به پهلو نیهم
 شک ببرد به حال خراب شده اش.  یتا مبادا کس 

 شود..."*  یخالکوب  یسخت یبارکد روزها  شانیشانیپ یر رو شده اند تا ب دیآفر یی م ها گواز آد ی"بعض

 هم از آن دست آدم ها بود. میند

 : دیگوشش نال ری ز یو به آرام دیرا در هم کش  فشیظر  یاز درد اخم ها رها

 ! ؟یپاره کرد ریتو باز زنج  یروان  یکن یم کاریچ یدار 

  یکند، ته دل دخترک را خال یم آن که بداند چه یبه خون نشسته اش را نثار دلبرکش کرد و ب  چشمان
 کرد.

طوفان زده. به  یها یشیاز آن م دیقورت داد و چشم دزد یمات شده آب دهانش را به سخت یرها
 تخته کم داشت!  کیمرد  نیخودش ا الیخ

 : د یشده اش غر دیبه کل ین هادندا یگوش رها کرد و از ال به ال کیلبش را نزد میند

 ! ؟یکرد ینم یجور   نیا دیرقص یباهات تانگو م ز یهمه چ یب  ینایاون س یوقت هیچ
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  یها ماتومی دانست از بحث و الت ی کرد؛ آخر چه م  یم ریعقب س  یچند صد سال   ایاز دن ییپسر گو نیا
 شد؟!  یو رها رد و بدل م  نایس انیآن شب که م

گوش   را نای س یخواست به همان شب بازگردد. قطعًا اگر گفته ها  یکرد، دلش م یکه فکرش را م حاال
 شد.  ینم یاهیس نی داد روزگارش به ا یم

 . شیصفت رو به رو یمرد رذل و ب  نیحق داشت و او هر بار فروخت حق دارش را به ا شهیهم نایس

 میند یشانه  یاز شدت درد سرش را رو کند. هیخواست تا به آن تک یم یدلش شانه ا گر؛یبود د زن
 گذاشت و پر از غصه لب زد: 

 تو؟  هیچ دردت

 : دینال   یمقاومت چیه یخسته بود که ب  قدر آن

 . نایس

 ! ؟یآخه کجاست که تو رم کرد نایاالن س -

 : دیپرس اطیشده فشار دستش را کم کرد و پر از احت  نرم

 ؟ یداشت دوسش

 نه تکان داد. یبه معنا یگرفت و سر  میند یسرش را از شانه پهن و مردانه  معصومانه

 : د یمردانه اش کرد و پرس یر ابروهارا نثا یز یبار کنجکاوانه اخم ر نیا پسرک

 ؟ یکرد یباهاش ازدواج م  یچرا داشت پس

 مردش دوخت و مقاومتش را شکست.  یها یشیپر بغضش را م چشمان

 با خودم لج کرده بودم. -

 .میند  یپناه رها آتش زد به تمام مردانگ یگرفته و ب یداند صدا یم اخد
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خطا کارش را نداشت. زودتر از آن چه تصورش را  دلبرک    تی طاقت آن حجم از معصوم گر؛یبود د مرد
 . دیرا بخش  شیشود کرد، رها یم

 ادامه داد: شی دوخت و به پرسش ها ینامعلوم یبار نگاهش را از رها گرفت و به نقطه  نیا

 ؟یدار  یچه حس االن

 ام.  یخنث  -

 دخترک داشت!  نیکه ا یاز تکبر  امان

نفس از او فاصله داشته باشد و احساساتش   کی یبه اندازه   میشود ند یگفت. مگر م  یم  دروغ
 نکند؟! انیقل

 گفت؟! یبود پس آن قلب ضربان گرفته چه م یخنث اگر

 هست؟! ست،ین یکه رسم جوان مرد نیا شکست. ار میند یمردانه  غرور

 ُبل گرفته اش، لب زد:  ی توجه به رها یب میند

 ش نقشه بود.  همه

 : د یپرس گنگ

 ؟یچ

 .میبراش پاپوش دوخت  اسی کرده بود من و الن یی کار خطا چیه نایس -

 چرا؟  -

و از اون  لش ینقشه زدم. بهتره دل نیدست به ا اسیدونم اما من به خاطر ال یو نم اسی ال لیدل -
 . یبپرس 

  نیگذاشتند رقابت ا یم ییدروغگو یسبقت گرفته بودند در دروغ گفتن؛ به حتم اگر مسابقه  بیعج
 شد! یم  ریتنگاتنگ و نفس گ یادیدو جوان ز
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  هیحاضر در سالن جو آرام چند ثان  تیدست زدن جمع   یو صدا  دیرس انیبه پا یق یلحظه موس همان
 بهم زد. قبل را  ی

  یعروس همراه گاهیاو را تا جا یبر پشت دست رها نشاند و شانه به شانه  یرسم ادب بوسه ا به
 کرد.

  یشباهت  چیکه ه یوضع معلوم  با آن سر و شیرها یشده بود برا  ریجنتلمن و نفس گ یادیز امشب
 به دامادها نداشت. 

 با هم به سراغشان آمدند. هانهیو ک اسیال

 سابقه گفت:  یب  یطنتیزد و با ش  یلبخند ژکوند هانهیک

 گوش هم ناقالها؟! ریز دیکرد یپچ پچ م یچ

 پراند:  یمزه ا یتصنع یخودش را کنترل کرد و با سرفه ا  دند،یخند  یم زی ر اسی و ال میرغم ند یعل  رها

 شما؟ 

 نقش هما.  گریباز -

 لشگره؟ اهیعه همون س -

 زد و گفت  یتک خنده ا هانهیک

 همون نقش اوله. ،یپرت  ای تو از دن زم یعز نه

در هوا تکان   یو دست  انداختیساله اش اما خودش را از تک و تا ن نیچند قیآورده بود در برابر رف کم
 داد. 

 ! رنیگ یم  لیها چه خودشون و تحو یبعض -

 باال انداخت و گفت:   ییابرو طنتیاز سر ش  هانهیک

 دارن.  ادیگرفتن ز  لیجا واسه تحو چون



 ان ی از جنس پر یمرد
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شده   لیدوست وک نیا یبه زبان دو متر   دیرس یزورش نم  گریچشمانش را تنگ تر کرد. د یکم  رها
 اش داد و پر حرص لب باز کرد:  ین یبه ب ینینبود. چ ین یبه عقب نش ی اش اما هنوز هم راض 

 ش به حالت پولدار!خو   ؟یگ یم یراست

 دیمراجعه کن ریز نکیصفحه به ل 400رمان در  نیادامه ا دیخر یبرا

https://zarinp.al/360255 

باشد و در  یرمانکده م تیسا ایباال و  نکیرمان ل نیا دیخر ی: تنها منبع معتبر برا تذکر

عواقب آن به  دیرمان کن نیا دیاقدام به خر یگریهر منبع د قیکه شما از طر یصورت

 چیباشد ه یرمان م نیا یرمانکده که منبع اصل تیباشد و سا یعهده خودتان م

 در قبال آن ندارد . یتیولمسئ

 

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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